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Principle & Objective
The 2nd International Arts and Designs Collaborative Exhibition 2020 organized to be a
forum for exchanging and learning about creative works between artists, lecturers, students
and interested persons in every way of all art-works, architecture, and other art fields’
designs. The theme of this year is set to be: Creative - Research - Innovation: The Important
Factors to Improve Thailand.
This project is a result of the cooperation of public and private universities in the
fields of fine arts consisting of 4U PLUS network associates:
1.) Faculty of Fine and Applied Arts, Prince of Songkla University, Pattani Campus
2.) Faculty of Fine and Applied Arts, Dhurakij Pundit University
3.) Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University
4.) Faculty of Fine Arts Bunditpatanasilpa Institute
With the aim of this project as a forum for The faculty, students, and interested
persons have presented academic works and creative works in the fields fine arts and
designs to presented and displayed will be considered by a national qualified expert.
Moreover, there are also any art institutes organizations and international artists and
designers from overseas such as Malaysia, China, Philippines, Taiwan, Korea, Italy, Germany,
Canada, and USA, etc. which is an opportunity to exchange knowledge, experience and
culture in creating designs in various ways that will be beneficial to the development of
creative work in the future.

Message from The President, Prince of Songkla University
The 2nd National Conference and International Arts & Designs Exhibition “Creative Research - Innovations: The Important Factors to Improve Thailand” which the Faculty of
Fine and Applied Arts, Prince of Songkla University Pattani Campus be the host of this year’s
project which is an extension of the cooperation of both public and private universities in
the fields of fine arts consisting of Faculty of Fine and Applied Arts, Prince of Songkla
University, Pattani Campus, Faculty of Fine and Applied Arts, Dhurakij Pundit University,
Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University, and Faculty of Fine Arts
Bunditpatanasilpa Institute (Parties 4U PLUS network). There are also international
organizations, art institutions and artists from overseas, both in Asia and Europe, submitting
works to presentations such as Malaysia, Indonesia, Singapore, China, Republic of Korea,
Taiwan, India, Italy, etc., which is an important opportunity for cognitive exchange
knowledge, experience and culture in creating designs in the form of various that will be
useful for academic development for creative works in the future.
This project arrangement is a forum for exchanging knowledge on research articles,
academic articles, creative work, and articles for creative works between artists, faculty,
students and general public which have the opportunity to present academic and creative
works in all branches of fine arts contributions in other fields which has been distributed to
the public. The work presented and displayed has been considered by highly qualified,
experienced and national.
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On behalf of Prince of Songkla University I appreciate the participants for presenting
the research article, academic article, and exhibition of creative works this time. And thanks
to all the operators for making the The 2nd National Conference and International Arts &
Designs Exhibition to proceed smoothly with integrity and fulfilled all objectives which can
modify the behavior to be in accordance with the current situation. It is a powerful
collaboration in which it will continue to create a creative innovation in the fields of arts.

Assistant Professor Dr. Niwat Keawpradub
The President, Prince of Songkla University
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Congratulatory Message from Vice President,
Prince of Songkla University, Pattani Campus
The cooperation of public and private universities in the fields of fine arts that
manages knowledge of art and design on the 2nd National Conference and International Arts
& Designs Exhibition 2020 “Creative - Research - Innovations: The Important Factors to
Improve Thailand” It is a collaborative management that integrates cooperation from sectors
in the academic society to create and bring creative works to be an important factor in
national development into people's daily lives to people who interest in the fields of fine
arts and to be creative work for the benefit of all people.
I would like to note that in the year of 2020, the world is facing an outbreak of
COVID-19 which all parts are affected. The organizing of the 2nd National Conference and
International Arts & Designs Exhibition may also be affected. However, there is a chance in
the crisis. We live in an age where we can present and appreciate creative works without
limitation of location or time anymore by taking advantage of advanced information and
communication technology which is an opportunity for at least two groups that are
academic workers and artists to create works will have a new channel to present their works
in the academic forum including online exhibition. In the field of art lovers, they can admire
the works through an academic forum or visit the expansive exhibition across the border for
24 hours.
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I believe that the 2nd National Conference and International Arts & Designs Exhibition
2020, regardless of the type of activity, participants will have a good opportunity. This
activity will be a gathering of many experienced people by looking at the world with a deep
understanding of all dimensions of beauty and meaning to convey the conceptual view to
drive the "Creative-research-innovation" is a "significant factor in national development" with
interest and is evident.

Associate Professor Imjit Lertpongsombat
Vice President, Prince of Songkla University,
Pattani Campus
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Message from Dean of the Faculty of Fine and Applied Arts,
Prince of Songkla University
The government's policy has formulated the concept of creative economy and
digital economy as one of the key mechanisms to drive the country's economy. Thailand 4.0
is an important framework for driving Thailand’s economy that relies on knowledge-based
principles, creativity, imagine new ideas or intellectual property of individuals linked to social
and cultural costs for developing digital technology including creating new entrepreneurs to
be able to drive the economy from the foundation level up to the macro level to focus on
the change and upgrade the production process and economic value added in both
agricultural and industrial sectors in various dimensions.
The 2nd National Conference and International Arts & Designs Exhibition
“Creative - Research - Innovations: The Important Factors to Improve Thailand” which is an
extension of the cooperation of both public and private universities in the fields of fine arts
consisting of Faculty of Fine and Applied Arts, Prince of Songkla University, Pattani Campus,
Faculty of Fine and Applied Arts, Dhurakij Pundit University, Faculty of Fine and Applied Arts,
Burapha University, and Faculty of Fine Arts Bunditpatanasilpa Institute (Parties 4U PLUS
network) to provide a forum for teachers, students and general public interested in
transferring knowledge and creative researches in various fields of fine arts to the public and
to develop a sustainable social service and government policies.
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On behalf of Faculty of Fine and Applied Arts, Prince of Songkla University,
Pattani Campus would like to thank all the participants in the project activities although the
duration of project activities our world and our country are facing the epidemic situation of
the corona virus infection 2019 (COVID - 19) which is considered as a significant obstacle to
the organization of project activities with the cooperation of the 4U PLUS network members,
the project activities have been well accomplished and sincerely hope that the knowledge
gained from creative research in various fields of fine arts will become an important
innovation to enhance community development progress society and the nation.

Asst.Prof.Sirichai Pummak
Dean of Faculty of Fine and Applied Arts,
Prince of Songkla University
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Message from Dean of the Faculty of Fine and Applied Arts,
Dhurakij Pundit University
This year, The IADCE Event and artists' art exhibition have been held for the second time,
with the cooperation of 4 institutions including with Faculty of Fine and Applied Arts Burapa
Faculty of Fine and Applied Arts Dhurakij Pundit University University Faculty of Fine and
Applied Arts Prince of Songkla University Pattani Campus and Faculty of Fine Arts
Banditpatanasilpa Institute, as usual In the previous year, We received a lot of works, both
the number of submissions and the number of institutions interested in participating. With
the organize event was very impressive. And this year too, has received a large number of
participants. Although this year the Covid 19 epidemic occurred, but this event was able to
be. Thankfully to the Faculty of Fine Arts of 4 institutions that organize events and those
who are interested in submitting work very much, because if we lack them this event would
not have happened. Finally, I would like to express my most gratitude to the hosts for this
year. Faculty of Fine Arts Prince of Songkla University Pattani Campus Very much that did
not give up still continuing to hold this event until successful Although we may be far apart
and there is a big problem with the epidemic, but it does not hinder this event. I hope that
this event is not the last event that we have together. But thought that there would be work
and cooperation like this together again in the years to come
Thank you

Assistant Professor Nathakorn Ourairat
Dean of the Faculty of Fine and Applied Arts,
Dhurakij Pundit University
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Message from Dean of the Faculty of Fine and Applied Arts,
Burapha University
The 2nd National Conference and International Arts & Designs Exhibition “Creative Research - Innovations: The Important Factors to Improve Thailand” is a project to promote
cooperation and relationship between Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University
and National & International Art and Design Institutes.
As a part of the 4 Plus network we are important responsibility to promoting the
value of art and culture. I am honored to be able to serve and work with all partner as we
continue to build and grow a strong arts community for country.
On behalf of Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University, I thank 4 Plus
network, academics and artists who supported the project until successfully completing
their mission. I sincerely hope that the 2nd National Conference and International Arts &
Designs Exhibition will be supported in order to drive forward cooperation between Faculty
of Fine and Applied Arts, Burapha University and National & International Art and Design
Institutes.

Associate Professor Dr. Sakesan Tanyapirom
Dean of the Faculty of Fine and Applied Arts,
Burapha University
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Message from the Dean of Faculty of Fine Arts,
Bunditpattanasilpa Institute
The 2nd National Conference of Art, Culture, and Design on the subject "CreativeResearch-Innovations: The Important Factors to Improve Thailand" and the 2nd International
Arts & Designs Collaborative Exhibition 2020 is made possible through the cooperation of the
4U PLUS network and aims to promote learning and experiences in creating art works. The
activity aims to foster academic cooperation in the arts and design that will contribute to
researches in the arts and creative works for national and international audiences. This
collaboration will bring benefits to the society, particularly to enthusiasts of arts and design.
This cooperation towards the development of learning and the establishment of arts
and design is in-line with Institute’s vision to advance artistic knowledge to the society. This
will give way to the development of a sustainable society that is consistent with the local
society - which includes the environment, nature, the way of life, and culture. This
important activity is a product of the collaboration of government and private sectors to
promote and support the development of national culture societies and future human
empowerment.
I would like to thank everyone for their unequivocal participation in achieving the
goals of this endeavor and I sincerely hope that the cooperation we started here will
continue to grow stronger.

Assistant Professor Den WarnJing
Dean of Faculty of Fine Arts,
Bunditpattanasilpa Institute
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Mr.Mohd Mahfudz Bin Abd Rashid (Malaysia)
Songkhla is a home
Digital, 42 x 59.4 cm
The LED LIGHT concept was inspired by night life culture in Thailand. The Gadang character, Songkhla
map and Songkhla typography was highlighted in this work, to represent ”Songkhla is a home ” for the
artist perspective. The idea of ”GADANG” character was inspired by rumah gadang (big house) ”house for
the Minangkabau people”. As a part of Minangkabau bloodline, Snozze as a graffiti artist would love to
share/expend more of his creativity (GADANG) on his work
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Ms.Annie Nah Yin Yinn (Malaysia)
Hi & Please Love Us
Digital, 42 x 59.4 cm
My rabbit character using sign language saying Hi & Please everyone to protect & appreciate the flora &
fauna in Thailand. Asian Elephant, Eld’s deer, Marbled Cat, Leatherback Sea Turtle, Bumblee Bat and
Banteng are some of the native animals to Thailand that are highlighted in my artwork
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Ms.Carla Viparelli (Italy)
Leaving Pottery
2 panels 132 x 164 cm
Migrants leave their homeland to go live somewhere else; they have to reset completely their life
and restart from zero in a new country. They are like fragments of ancient pottery Greek or
Etruscan, typical of Mediterranean culture: leaving witnesses of a living civilisation. Each of us is a
fragment searching for his lost entirety. Each of us is migrant, travelling down the ages
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Mr.Chan Wai Bung (Malaysia)
“Let's be Together Forever”
Digital, 42 x 59.4 cm
The creative word in the middle of the poster is a product synthesized from 5 Chinese words (但
愿人长久, meaning “let's be together forever”). In these hard times, everyone is looking
forward to getting together though being separated by self-isolation, the policy, and worse still the
dangerous disease. However, the word keeps everyone aware that “despite living apart, we are
connected by the same MOON” (但愿人长久千里共婵娟).
A creative word speaks volumes.
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Ms.Ding Xin Ning (Malaysia)
Angel by your side
Digital Illustration, 42 x 59.4 cm
The lord is near the broken-hearted; he is the saviour of those whose spirit are crushed down.”
Psalms 34:18 A caring and loving actions will heal people’s heart. A little actions makes a mickle
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Mr.Edem Elesh (USA)
The Anthropocene Stairway
Oil, tar, patina, sand and pencil on aluminum, 60.96 x 121.92 cm
the appearances of life; what we experience, and perhaps another realm beyond our comprehension
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Dr.Doris Hafner (Germany)
Tears of the Sunset
Mixed media on canvas, Diameter 85 cm
When nature shows its sadness about humankind
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Ms.Helena Sharon B Malinis (Philippines)
Within 4 sqm.
Printmaking (rubber cut to serigraphy) installation Cardboard boxes,
dimensions variable (installation art)
Within 4 sqm by Hershey B. Malinis explores printmaking as a medium to present a physical plot: a
Filipino family of five below the poverty line, forced to live in a home they call “condominium
unit,” which is a confined, rented space made with scrap materials. The artist makes prints of
maps in multiples on corrugated boxes which are then assembled to form an enclosed space,
depicting that of a "condominium unit." The result represents the realities of poverty: unstable but
livable, scarce but sufficient
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Mr.John Schevers (Canada)
Guardian Spirit
Mixed media, 2.13 x 2.13 m
Mother Earth Spirit with broken wings
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Ms. Jia Jia (China)
Jia Jia, Gongbi flower and bird painting "Peace of the Bamboo", 130 x 45cm, through the bamboo
and two birds in the picture, the life state of leisurely content, praying for the peace, peace and
tranquility of life, to realize the harmonious coexistence of man and nature Coexist in harmony
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Assoc.Prof. Jiang Jinjun (China)
In ancient China, Liu Xie once said, "When you look for something, your heart also shakes." I have
always loved landscapes since I was a child. Therefore, I was always very excited when facing
landscapes with mountains and water, so I was most willing to paint them. Come down. The
majesty of the mountains, the agility of the water, and the rendering of clouds are the most
beautiful movements between heaven and earth. This is not only my temperament, but also my
interpretation of the spirit of traditional Chinese painting. In terms of techniques, I have adopted
the "green" landscape painting method, grasping the relatively soft and beautiful hues, and
cleverly interspersed with clouds, water and white space to complete the relaxed and romantic
picture mood. -Jiang Jinjun
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Ms.Koh Jia Yee (Malaysia)
The Summer Hero
Collage, 60.96 x 91.44 cm
A moment in life, flashback the memory with my brother when we enjoy our summer holiday
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Mr. Lefty Lai (Malaysia)
The blues, the clouds & scarecrows
Digital Painting, 70 x 70 cm
Comments within the text bubble are the most critical weapon to kill a pure and innocent heart
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Mr. Lew Tau Fei (Malaysia)
“Captured”
Digital, 42 x 59.4 cm
This poster means to bring to an end. Once we pull the firing pin, the Covid-19 will be defeated
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Dr. Lin Zhu (China)
Fighting, the world!
Photoshop Illustrator, A1
The creative inspiration comes from the epidemic situation facing human society since 2020. It
may also be the worst worldwide epidemic in human history: COVID19. the author wishes good
wishes through this poster design. Wishing the epidemic an early end, world security and peace
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Mr.Lung Chi Lin (Taiwan)
Taking A Stand
Photography, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Image
Manipulation, Typographic Exploration, 42 x 59.4 cm
The design concept was discovered through the creation of inspirational illustrations based on
images of pigeons and flames, two iconic symbols in human rights advocacy. By discussing the
design concept and revealing a broad spectrum of connections between human rights advocacy
and poster design
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+

Ms MA Ellawyn n cruz (Philippines)
SANGKHLA TOY ARMY
Assemblage Flund Objects, Acrylic Paint
The Sangkhla Toy Army, a collection of assemblage works, is part of an art workshop initiated by
De La Salle – College of St. Benilde and facilitated by Ellawyn Cruz. The Toy Army is created by a
group of primary school students of La Salle Sangkhlaburi inspired by transforming their inclination
in Muai Thai as a form of recreation and sport into robots and superheroes. The army is
completely made of found discarded objects painted to be one cohesive army
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Ms. Saw Yin Rou (Malaysia)
Human Sacrifier – Pangolin
Digital Illustration, 42 x 59.4 cm
Traditional Chinese Medicine (TCM) are treated with natural remedies. The rising demand for TCM
has put the animal species that are used for TCM at risk. Pangolin is one of the most common
victim used in TCM. We hope that people can understand the pain of these animals that are being
sacrificed for our sake, by urging everyone to see through the eyes of others, to listen with tears of
others, and to feel with the heart of others
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Ms. Shu-Fen Chou (Taiwan)
Green Interior Design
Auto Cade & Construction Work Photos, 42 x 59.4 cm
the project aims to create potential design strategies to avoid environmental harms throughout
reusing interior existing nonstructural elements and furniture and reducing waste disposal
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Mr.Thong Yoong Onn (Malaysia)
Build
Plaster, cement, sand, brick, stone, soil & old canvas, 187 x 93 cm
The piece explores the time and space of what being built. I observe the buildings and workers in
a construction site for inspiration. Buildings can be considered as spaces for people's activities. The
interior space of a building allowed habitation. Now is the future past, and it is a representative of
time . They are good and bad people around and yet they are all the same in the beginning
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YU BYOUNG-HO (Korea)
KaKaoTalk
My work expands the image of blue by simplifying the inspiration in nature with the harmony of
colors and planes
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Mr. Yueyue Samantha Cheah Pei Wen (Malaysia)
Wedding Monster
Digital Illustration, 42 x 59.4 cm
To stop traditional Chinese wedding banquets which is the main cause of food wastage as many
consumables are left uneaten
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เพื่อแสดงความกตัญโูกตเวทีก็ยังคงมีอยูสิ่งเหลานี้อาจแยกกันอยูคนละสวนกับความถูกตองตามครรลองแหง
ศาสนาตน สัญญะและดอกไม ปรากฏในพื้นที่แหงนี้มาชานาน และยังคงดําเนินอยูในปใจจุบัน
คาสาคัญ : สัญญะ ดอกไม

Abstract
Thai society has various beliefs. Trusting things that are not seen but considered or
understood to have power or power over people Can be good or bad or allow you to
blame Belief in the southern border provinces and the occult of faith Paranormal spirits still
appear, especially the spirit of ancestors, teachers, worship with fresh flowers. Decorations
decorated with various flowers in folk performances Folk games, traditions, rituals That
appears in the area There are rituals to pay respect to, to remember, or to show gratitude
still exist. These may be separated from each other in accordance with the correctness of
their religion. Symbols and flowers Appeared in this area for a long time And still going on
today
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
สังคมไทย มีความเชื่อที่หลากหลาย พระยาอนุมานราชธน (2506) กลาววาความเชื่อถือของชนชาติ
ไทยแตดั้งเดิมก็ไมตางกับของชาติอื่นๆ คือมีความคิด ความเชื่อ เชื่อถือสิ่งที่ตามปกติมองไมเห็นตัว แตถือหรือ
เขาใจวามีฤทธิ์หรืออํานาจเหนือคน อาจบันดาลใหดีหรือรายหรือใหคุณใหโทษได ความเชื่อถืออยางนี้เรียกวา
ลัทธิผีสางเทวดา (animism) อันเป็นคติศาสนามาตั้งแตดั้งเดิมของมนุษยแกอนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นคติศาสนา
อันประณีตขึ้นในปใจจุบัน
สุธิวงศแ พงไพบูลยแ(2529)กลาวเฉพาะเจาะจงถึงความเชื่อของชาวภาคใต วามีความเชื่อหรือการนับถือ
สิ่งลี้ลับ สิ่งเหนือธรรมชาติ ผีสางเทวดา โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษ ครูบาอาจารยแ การ
สั กการะดว ยดอกไมส ด การตกแตงประดับ ประดาดอกไมตา งๆในการแสดงพื้นบา น การละเล นพื้ นบา น
ประเพณี พิธีกรรมตางๆ ที่ปรากฏใหเห็นในพื้นที่ มีการประกอบพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพระลึกถึงหรือ
เพื่อแสดงความกตัญโูกตเวที
วัฒนธรรมการใชดอกไมเป็นเครื่องสักการะเซนสรวงวิญญาณหรือพลังอํานาจเหนือธรรมชาติตางๆ ก็
ดํารงมาอยูกอนแลว จะเห็นไดวาดอกไมจึงมีความสําคัญและเกี่ยวของกับพิธีการดังกลาวมาตั้งแต สมัยโบราณ
ตามความเชื่อแบบพราหมณแฮินดู และ พุทธมหายาน การใชดอกไมเป็นเครื่องสักการบูชา ทั้งในสิ่งที่มองเห็น
และสิ่งที่มองไมเห็น(ลี้ลับ) ที่เกี่ยวกับศาสนา และไสยศาสตรแ การใชดอกไม ในพิธีสําคัญของชีวิต ตั้งแตการเกิด
ไปจนกระทั่งตาย
จากความเป็นมาและความสํ าคัญดัง กลาวขางตน จึงนํามาซึ่ง การสรางสรรคแผลงาน “สัญญะและ
ดอกไม” โดยศึกษาผานคติความเชื่อที่ซอนอยูในวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวิถีชีวิต ตามกรอบวิจัย
สรางสรรคแ จากอดีต สภาพปใจจุบันเพื่อเชื่อมโยงระหวางคติความเชื่อ รูปแบบของดอกไมในวิถีชีวิตที่มีความ
หลากหลายประปน คติความเชื่อ จากดอกไมที่ปรากฏและการใหความหมายใหม ความสําคัญในเชิงสัญญะ
สัญลักษณแ สูความรูสึกที่ซอนเรนภายใน และความหมายทางวัฒนธรรม
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สัญลักษณแและความหมายทางวัฒนธรรม ผานระบบระเบียบในประเพณี ผานระบบระเบียบของ
ศาสนา ผานระบบระเบียบวิถีชีวิตที่อาจซุกซอนอยูในรูปแบบ พิธีกรรม วัฒนธรรมที่ประปรนกันในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต จากทฤษฎีการแพรกระจายวัฒนธรรม เพื่อใชอธิบายถึงการแพรกระจายทางวัฒนธรรม โดย
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสัญศาสตรแและทฤษฎีมายาคติ มาใชในการอธิบายคติความเชื่อของดอกไม สัญญะ
ภาพแทนความ นําไปสูการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมรูปดอกไม แสดงคุณคาความหมายรวม ความงาม ผาน
ดอกไม ที่ ถื อ ได ว า เป็ น ภาษาสากล สู ก ระบวนการสร า งสรรคแ ง านจิ ต รกรรมร ว มสมั ย โดยแสดงออกด ว ย
องคแประกอบ หรือแพทเทิล กลุมสี รูป ทรง ผ านอารมณแ ความรูสึก เทคนิควิธีการทางจิตรกรรมตามหลั ก
แนวคิดสุ น ทรี ย ภาพซึ่งสามารถสร างคุณคาในการรับรูได 2 คุณคา คือ คุณคาทางความงาม (Aesthetics
Value) และคุณคาทางเรื่องราว (Content Value) คุณคาดังกลาวสามารถสะทอนคติความเชื่อ โดยมีดอกไมที่
ถือเป็นภาษาสากล เป็นสิ่งสื่อสารหรือนําสารนั้นออกมา
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3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
3.1 ศึกษาดานฐานขอมูลจากการลงพื้นทีส่ ํารวจเก็บขอมูล สัมภาษณแบุคคลในพื้นที่จังหวัดปใตตานี
จากสถานที่ตางๆ เพื่อใหไดซึ่งขอมูล ทัศนะคติ ความเชื่อเกี่ยวกับดอกไมในพิธีกรรม ลักษณะของวิถีชีวิตและ
สภาพแวดลอม ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีความเฉพาะตัวของความเชื่อที่ผสมผสาน หลากหลายอัน
ประกอบดวยศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ที่เกี่ยวของกับดอกไมที่ปรากฏแสดงออกผานรูปทรง
ดอกไม สีสัน บรรยากาศ ดวยเทคนิคจิตรกรรม
3.2 นําสิ่งที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหแตามทฤษฎีมายาคติ และสัญวิทยา คนหาแนวทางในการ
สรางสรรคแ
3.3 การวางแผนและจัดลําดับขอมูล ทดลองปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรูปทรง โครงสราง
องคแประกอบ การศึกษา ความสมดุลทางกายภาพ เอกภาพทางศิลปะและความกลมกลืนของกระบวนการ
สรางสรรคแที่เชื่อมโยงกับเทคนิค วิธีการ ในกระบวนการทํางาน
3.4 จัดทําแบบราง วิเคราะหแ สังเคราะหแ และแกไขปใญหาพรอมทั้งการพัฒนาแบบรางตามลําดับจน
สมบูรณแ
3.5 เตรียมวัสดุอุปกรณแในการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมสีน้ํามัน
3.6 คัดเลือกแบบภาพรางของผลงาน และลงมือปฏิบัติทําการสรางสรรคแผลงานจริง
3.7 วิเคราะหแผลงาน พรอมทั้งแกไขปรับปรุงใหมีความสมบูรณแ เพื่อนําเสนอและติดตั้งผลงานใน
รูปแบบการจัดนิทรรศการ

ภาพที่ 1 สัญญะ และ ดอกไม
จิตรกรรมสีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 80x100 ซม.
ที่มา: อัญชนา นังคลา
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานประกอบดว ยความหมายสื่ออารมณแความรูสึ กที่แสดงออกไดดว ยสี และทีแปรงวัสดุในการ
สรางสรรคแประกอบดวย สีน้ํามัน เฟรมผาใบ
การสรางความหมาย และการสื่อความหมาย
การใหความหมายของดอกไม ในเชิงสัญญะ และความรูสึก ผานรูปทรงดอกไมที่เป็นดอกไมสี ที่เรา
สามารถพบเห็นไดเป็นปกติและธรรมดาอยางดอกเข็ม ดอกหญาริมทาง ดอกไมธรรมดาริมทางที่ถูกแปลคา
ความหมาย ผานสีที่เป็นกลุมสีตามความเชื่อ การสรางรูปทรง คลี่คลายรูปทรงใหมีความรูสึกพลิ้วไหว ลื่นไหล
เคลื่อนไหวในทิศทางอิสระ เขียนรูปทรงดอกไม ใหมีความรูสึก เบา และเคลื่อนไหวในทิศทางอิสระเชนเดียวกัน
ใชสีและสรางองคแประกอบภาพใหเกิดบรรยากาศลึกลับ เรนลับ
5. สรุป
“สัญญะ และ ดอกไม” การสรางสรรคแจิตรกรรมรวมสมัย สรุปวัตถุประสงคแไดดังนี้
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาคติความเชื่อเกี่ยวกับดอกไมในพื้นที่จังหวัดปใตตานี
2. สรางสรรคแจิตรกรรมรวมสมัย ชุด สัญญะ และ ดอกไม
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของ ดอกไม คติความเชื่อ ในพื้นที่จังหวัดปใตตานี ผานเอกสาร วิจัย
หนังสือ ตํารา ประวัติศาสตรแ และการสัมภาษณแ พบวาดอกไม ที่ปรากฏประกอบดวยกัน 2 สวน
1. ดอกไมที่ใชในพิธีกรรมที่มีคติความเชื่อเกี่ยวกับดอกเข็มสีแดงในการนํามาสักการะในพิธีเซนสรวงสิ่ง
ลี้ลับ
2. ดอกไมทั่วไปที่สามารถพบตามปกติในพื้นที่ เป็นดอกไมธรรมดาที่นํามาตกแตงประดับประดาใช
ดอกไมที่มีสีสันและสีที่เป็นมงคลคือดอกไมสีแดง แทนธาตุไฟ ดังปรากฏในการใชดอกเข็มในการทําพิธีเบิกโรง
มะโยง และการเซนสรวงดวงวิญญาณ
จากการศึกษาการถอดความหมายของดอกไม คติความเชื่อในจังหวัดปใตตานี ไดชุดความหมาย
ประกอบดวย 2 ชุดความหมาย
1. ชุดความหมายที่ดอกไมถูกแทนคาตามคติความเชื่อแบบสืบทอดกันมา
2. ชุดความหมายที่ผูวิจัยแทนคาออกมาเป็นสัญลักษณแ (ประกอบดวยฟอรแมดอกไม สี ทีแปรง) ซึ่ง
สั ญ ลั ก ษณแ นี้ ไ ด ม าจากชุ ด ความรู ที่ ไ ดจ ากการศึ ก ษาทํา ให เ กิ ด อารมณแ ความรู สึ ก ต อ พิ ธี กรรม โดยแทนค า
ความหมายนั้นผานรูปทรงดอกไมสีแดงทําหนาที่สื่ออารมณแความรูสึกผานสีและทีแปรง
ผลจากการสรางสรรคแพบวาสี และ ทีแปรง สามารถสื่อสารความหมาย และทําหนาที่รวมกับรูปทรง
(ดอกไม) กระบวนการสื่อสารอารมณแความรูสึก(นามธรรม)ผานรูปทรงดอกไม(รูปธรรม) ผานกระบวนการ
สรางสรรคแทางจิตรกรรมรวมสมัยดวยเทคนิคสีน้ํามัน
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บทคัดย่อ
การออกแบบสรางสรรคแเรื่องราวของมาสคอตคณะทัวรแที่เนนความเป็นครอบครัว พี่นอง หรือกลุม
เพื่อนเป็นสําคัญ โดยมีที่มาสอดคลองกับประเภทของนักทองเที่ยวตามลักษณะวิถีชีวิต ทัศนคติ และพฤติกรรม
เพื่อสรางการจดจําและเขาถึงไดงายแกกลุมนักทองเที่ยว ที่มีแ นวคิดมาจากอาหารที่เป็นเสมือนศูนยแรวมเรื่อง
การใชชีวิตของผูคน เป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและเทรนดแการเที่ยวในรูปแบบใหมๆ อาหารจึงเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจในการทองเที่ย วที่ส ามารถส งเสริ มการเรียนรูวัฒ นธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของผู คนในแตล ะพื้นที่
นักทองเที่ยวกลุมนี้จะตะลอนทัวรแไปทองเที่ยวทั่วไทย เพื่อความบันเทิงและสันทนาการ ตลอดทั้งศึกษาเรียนรู
วัฒนธรรมใหมๆ ในแตละทองที่ที่มีอัตลักษณแที่ไมเหมือนใคร การทองเที่ยวแหงประเทศไทยได เปิดแคมเปญ
รณรงคแกินเที่ยวกระตุนเศรษฐกิจเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศ และ มิชลิน ไดสํารวจรานอาหารและการัน
ตีความอรอยเผยแพรไปทั่วโลกที่ไปเชื่อมโยงอาหารเขากับพื้นที่และวัฒนธรรมทองถิ่นจนประสบความสําเร็จ
ทําใหกลุมนักทองเที่ยวทั้งในไทยและตางประเทศใหความสนใจการทองเที่ยวเชิงชิมอาหารคึกคักตามไปดวย
การออกแบบมาสคอตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชิมอาหารในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษา
องคแประกอบของที่มาของบุคลิกภาพของมาสคอต และองคแประกอบทางดานการออกแบบมาสคอตที่สามารถ
เขาถึงกลุมเปูาหมายได โดยศึกษาจากการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาออกแบบลักษณะเฉพาะทางดาน
กายภาพและเลาเรื่องราวของมาสคอตที่มีเอกลักษณแเฉพาะจากการศึกษาขอมูลพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
โครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว โดยกรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
คาสาคัญ : Mascot, มาสคอต, การทองเที่ยวเชิงชิงอาหาร, การออกแบบเลขนศิลป, ชิม
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Abstract
The objective of designing mascot for Food Tourism emphasized on family and
friends. The design is to match with tourism of the target group according to the lifestyle,
attitude and behavior of the local by remembering the creativity of mascot designing. The
concept come from new food trends, lifestyle, culture and tradition. Food then become
alluring to those travelling to experience the differences in each area and culture. The
Tourism Authority of Thailand promoted the campaign to boost 55 secondary city’s
economy throughout the country. Michelin guide had explored and guaranteed restaurants
and publicize to the world linking the food with the traditional culture of each area. This
campaign is very successful and attract not just Thai tourist but also foreigners to Food
Tourism.
The objective of designing mascot for Food Tourism is to study the component of
the resources of each personality and the design fit for target group. The study by doing
data collection, use it to design the physical characteristics, tell the unique story of the
mascot and link it to the local product designed especially for the tourists after studying the
behaviors of Thai tourists. This project includes activity development plan for creative
tourism by The Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports.
Keyword : mascot, Food Tourism, Graphic Design, food tasting
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
อาหารเป็นหนึ่งในปใจจัยสี่ซึ่งเสมือนศูนยแรวมเรื่องการใชชีวิตในทุก ๆ วันของผูคนมายาวนาน กอเกิ ด
เป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และเทรนดแการเที่ยวในรูปแบบใหม ๆ อาหารจึงเป็นสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว
ที่สามารถสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมได ตลอดจนวิถีชีวิตของผูคนในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่ง
ไดรับการยอมรับวาเป็นหนึ่งในเมืองอาหารริมทางที่สําคัญของโลกจึงเกิดเป็น Food Tourism หรือ การทอง
เที่ยวเชิงชิมอาหาร คือเทรนดแทองเที่ยวใหมมาแรงในปี 2019-2020 ซึ่งการทองเที่ยวลักษณะเชนนี้ นักทอง
เที่ยวมักจะมีวัตถุประสงคแ เพื่อตองการไดสัมผัสถึงประสบการณแทางดานอาหารในแตละพื้นที่ นักทองเที่ยว
กลุมนี้จะตะลอนทัวรแไปทองเที่ยวทั่วไทยเพื่อความบันเทิงและสันทนาการ เที่ ยวแบบเรียนรูวัฒนธรรมใหมใน
เรื่องของอาหารตางๆ วัตถุดิบเฉพาะถิ่น รสชาติที่มีเอกลักษณแ ที่มีอัตลักษณแโดดเดนเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใคร
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดเปิดแคมเปญรณรงคแกินเที่ยวกระตุนเศรษฐกิจเมืองรอง 55 จังหวัด
ทั่วประเทศ และ มิชลินไดมาสํารวจรานอาหารในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และไดการันตีความอรอยเผยแพรไปทั่วโลก
ที่ไปเชื่อมโยงอาหารเขากับพื้นที่และวัฒนธรรมทองถิ่นไดจนประสบความสําเร็จ ทําใหกลุมนักทองเที่ยวทั้งใน
ไทยและตางประเทศใหความสนใจการทองเที่ยวเชิงชิมอาหารคึกคักตามไปดวย จากพฤติกรรมของนักทอง
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เที่ยวยุคใหมเปลี่ยนไป โดยตองการเสาะแสวงหาสถานที่ใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใครไปถึง (Off the Beaten
Path) ไมใชแคเพียงทองเที่ยวอยางเดียวยังมองหาอาหารทองถิ่นที่มีความแปลกใหม รสชาติแตกตางแตละ
พื้นที่ อีกทั้งยังชอบเสพเรื่องราวและคนหาความสามารถของตัวเองผานการเรียนรูรวมกับคนในทองถิ่น และยัง
มีหัวใจที่ตองการสนับสนุนสินคาชุมชนโดยตรง
กลยุทธแการใชมาสคอตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวสามารถเพิ่มโอกาสใหกับเมืองเล็ก ๆ ในการดึงดูด
นักทองเที่ยวใหมาเยือนไดจากการสรางการจดจําที่รวดเร็ว ตัวอยางเจาหมีดําแกมแดงอยางคุ มะมง ที่เป็น
ตัวแทนของจังหวัดคุมาโมโตะที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก โดยเจาคุมะมงนี้เป็นหมีความตัวสีดําเพศผูที่มีอายุ
รวม 6 ขวบ เกิดวันที่ 12 มีนาคม สูงประมาณ 200 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม มีงานอดิเรก คือการ
กิน ของอร อ ยในจั งหวั ดและเตน แบบคุม ะมง หากมีค นถามว าทํ าไมคุม ะมงจึง แก มแดง ก็จ ะไดคํา ตอบว า
เพราะวาคุมะมงออกกําลังกายและกินมะเขือเทศ ซึ่งเป็นของดีของเมืองคุมาโมโตะ นั่นเอง โดยการสรางการ
จดจําจากการสรางสรรคแออกแบบเรื่องราวของมาสคอตนั้น ยังมีสวนในการพัฒนาแผนการตลาดสงเสริมการ
ขายและขยายตลาดจากคุณภาพผลิตภัณฑแชุมชนทองถิ่นใหทันสมัยและสงออกสูตลาดสากลไดตอไปในอนาคต
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบมาสคอตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชิมอาหาร มีแนวคิดมาจากการสรางสัญลักษณแที่มี
ชีวิตใหเป็นตัวแทนของสิ่งที่จะนํามาเสนอ เพื่อเพิ่มความนาสนใจและใกล ชิดกลุมเปูาหมาย มีความเป็นกันเอง
เขาถึงไดงาย ลักษณะของเรื่องราวที่มาของมาสคอตที่ออกแบบ คือการสื่อสารเรื่องราวถึงสิ่งที่มีความหมายที่ดี
ได มีภาพลักษณแที่แสดงออกถึงความสนุกสนาน เป็นสิ่งที่จะทําใหสินคาหรือบริการตาง ๆ นั้น มีชีวิตชีวา เกิด
ความรูสึกดี อีกทั้งยังสามารถสรางความนาสนใจไดงายแกผูบริโภคและสรางการจดจําสินคาหรือบริการของ
การทองเที่ยวเชิงชิมอาหารไดมากขึ้น องคแประกอบพื้นฐานในการออกแบบมาสคอตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงชิมอาหาร ไดสรุปองคแประกอบสําหรับแนวทางการออกแบบไวดังนี้
1. องคแประกอบดานบุคลิกภาพของมาสคอต จากเรื่องราวและที่มาของมาสคอต แบงเป็น
1.1 ความเป็นมาของมาสคอต 1.2 ประเภทของมาสคอต 1.3 เพศ 1.4 อายุ 1.5 ลักษณะนิสัย
2. องคแประกอบทางดานการออกแบบ
2.1 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ 2.2 ระดับความสมจริง 2.3 สัดสวนของมาสคอต
2.4 ทฤษฎีองคแประกอบพื้นฐานทางเลขนศิลปสําหรับการออกแบบ
องคแประกอบพื้นฐานจากหลักการออกแบบ เรื่อง รูปราง (Shape) เป็นองคแประกอบที่ดูมีมิติ การแบง
รูปรางเป็นประเภทนั้นมีหลายลักษณะ เชน ออกแบบรูปรางเหมือนจริง (Organic Shape) หมายถึงรูปรางที่
เป็นจริงของสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเป็นคน สัตวแ พืช หรือสิ่งของ ในการออกแบบมาสคอตเพื่อสงเสริมการทองเที่ ยว
เชิงชิมอาหารจึงนําหลักการออกแบบจากรูปรางเหมือนจริงของอาหาร และคน มาออกแบบดัดแปลงใหเกิด
เป็นรูปรางของมาสคอตที่เรียบงาย แตสามารถสื่อสารไดชัดเจน ใหเกิดความโดดเดนและมีเอกลักษณแ
กลุมเปูาหมายเป็นนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหว าง 25-34 ปี ทั้งนี้
นักทองเที่ยวในวัยนี้มีความตองการอิสระใชเวลาวางในการทองเที่ยว และตองการหาประสบการณแการใชชีวิต
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สถานภาพสมรส กลุมนักทองเที่ยวที่มีสถานะโสดนิยมทองเที่ยวมากกวากลุมที่สมรส ระดับการศึกษาสวนใหญ
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกั บการศึกษาที่ระบุวา เมื่อบุคคลมีระดับการศึกษาสูงขึ้นก็จะนิยม
เดินทางทองเที่ยวมากขึ้น รายไดตอเดือนสวนใหญ มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-30,000 บาท มากกวา
รอยละ 80 สวนใหญประกอบอาชีพ “พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด” รองลงมา เป็นกลุมอาชีพรับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
องคแประกอบในการออกแบบมาสคอตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชิมอาหาร ดานบุคลิกภาพของมาส
คอต ไดออกแบบจากเรื่องราวและที่มาของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย จากโครงการจัดทําแผนพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรคแ โดยกรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ ยวและกีฬา
ที่พบวานักทองเที่ยวชาวไทยมีวัตถุประสงคแหลักของการเดินทาง พบวานักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเดินทาง
ทองเที่ยวดวยตนเองมากกวา และมักจะเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อน/เพื่อนรวมงานมากที่สุด และการเนนความ
เป็นครอบครัว 51.87% พี่นอง กลุมเพื่อนเป็นสําคัญ เพื่อสรางเรื่องราวการออกแบบมาสคอตใหสอดคลองกับ
ประเภทของนักทองเที่ยวตามลักษณะวิถีชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรม อัตลักษณแการทองเที่ยวเชิงการชิมอาหาร
ของประเทศไทย ซึ่งนับวาเป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
คณะทัวรแของ Fei gege หรือ ภาษาไทยจะเรียกวา คุณพี่ไขมัน เรื่องอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณแ
เฉพาะถิ่นไมเหมือนใคร คุณพี่ไขมันเกิดมาจากเมนูอาหารหมูของคนไทยเชื้อสายจีน “ขาวหมูกรอบขาวหมู
แดง” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอาหารรวมของคนแถบเอเซียตะวันออก – ตะวันออกเฉียงใตที่มีเอกลักษณแโดดเดน
ได รั บ ความนิ ย มกั บ คนทุก เพศทุก วั ย ตลอดมามี ความอรอ ยสู ง มากแต ก็มี ค วามขั ด แย ง ในตัว เองเพราะผล
การ ศึกษาทางวิทยาศาสตรแสมัยใหมพิสูจนแแลวแนชัดวาการบริโภคไขมันที่มากเกินนั้นเป็นอันตรายตอสุขภาพ
จุ ดเดน ของหมูกรอบจึ งเป็ น ความอร อยแตก็ทําให เกิดความรูสึ ก “อยากกิน แตก็กลั ว อว น”“กล า ๆ
กลัวๆ” เหมือนนิสัยของชาวคณะทัวรแคุณพี่ไขมัน โดยเฉพาะตัวคุณพี่ไขมันเองที่กลาๆ กลัว ๆ ที่สุดในคณะ
เปูาหมายของการเดินทางของคณะทัวรแนี้ คือ ตามรอยเสาะแสวงหาแหลงของกินอรอย ๆ และแปลกใหม
พรอมเรื่องราวนาสนใจและความสนุกสนานในการเดินทาง กิจกรรมการทองเที่ยวเป็นหมูคณะ อันเป็น
กิจ กรรมที่เป็ น ที่นิ ย มของนั กทองเที่ย ว เป็ นกิจกรรมที่ตองอาศัยความสามัคคี ตองใชทั้งความอดทนและ
ความประนีป ระนอม มีผู นํา มีผูตาม และมีความตลกสนุกสนาน มีเรื่ องราวที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทาง
ทองเที่ยวที่คาดเดาไมไดพรอมเกิดขึ้นแกหมูคณะทัวรแไดเสมอ ๆ ออกแบบเพื่อนรวมทางอีก 3 คน ให มี
บุคลิกภาพที่แตกตางกันออกไป เพื่อสรางเรื่องราวใหสอดคลองตามลักษณะวิถีชีวิต ทัศนคติ และพฤติกรรม
การทองเที่ยวเชิงชิมอาหารอรอย ๆ และแปลกใหมในประเทศไทย พรอมเรื่องราวนาสนใจและความสนุกสนาน
ในการเดินทาง ออกแบบโลโกคณะทัวรแ จากเรื่องราวการตะลอนทองเที่ยว จากความฮาจากความแตกตางของ
ผูรวมคณะทัวรแ Fei gege และออกแบบสื่อประชาสัมพันธแจากอัตลักษณแของสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ที่คณะ
ทัวรแนี้ไดไปเยี่ยมเยือน
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4. การวิเคราะห์ผลงาน

การออกแบบโลโกคณะทัวรแ Fei gege และมาสคอตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชิมอาหาร โดย
ออกแบบจากขาวหมูกรอบซึ่งมีรูปรางของโครงสรางหมูกรอบที่มีไขมันเยิ้มออกมาตลอดเวลา สะพายเปูสี
เหลืองสดใสและมีผาเช็ดเหงื่อตลอดเวลา บุคลิกออนโยนมีความเป็นมิตรสามารถเขาถึงไดกับทุกคน

คณะทัวรแ Fei gege ประกอบไปดวยสมาชิก 4 ทาน ออกแบบจากสวนผสมของขาวหมูแดงหมูกรอบ

การออกแบบบุคลิกลักษณะ อารมณแตางๆ ของมาสคอต(คุณพี่ไขมัน)
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ตารางรายละเอียดเนื้อหาของมาสคอตและบุคลิกภาพตาง ๆ ของคณะทัวรแ Fei gege

ที่มา : https://www.tat.or.th

ที่มา : http://iyatrang.blogspot.com

ตัวอยาง การใชมาสคอตในการประชาสัมพันธแสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจอาหารและการทองเที่ยว
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5. สรุป
งานออกแบบมาสคอตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชิมอาหารชุดนี้ไดออกแบบจากการผสมผสานเรื่อง
การวัฒนธรรมรวมของนักทองเที่ยวในเอเชีย คือ ไทย จีน บุคลิกภาพของมาสคอตมีตนแบบจากคณะทัวรแคน
จีน ที่มีบุคลิกชัดเจน ที่เนนความสามัคคี มีระบบแบงการหนาที่ชัดเจนเหมือนกองทหาร เต็มไปดวยความ
สนุกสนาน เอะอะมะเทิ่งในบางเวลา สามารถนําไปเป็นตัวชวยในการจัดทําออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
ชิมอาหารในสถานที่ตาง ๆ ของประเทศไทยและใชในการออกแบบสื่อในโซเชียลมีเดียที่ทันสมัยไดเป็นอยางดี
เอกสารอ้างอิง
กรมการทองเที่ยว. (2561). แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการทํองเที่ยว พ.ศ. 2561-2564 ของกรมการทํองเที่ยว.
(พิมพแครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : วีไอพี ก็อปปี้ปริ้น.
ธีระ ปาลเปรม. (2560). องค์ประกอบและการออกแบบ. วารสารศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 5หนา 87-103. กรุงเทพฯ: บริษัท โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาสแ จํากัด.
ประไพพรรณ เปรื่องพงษแ. (2554). การออกแบบมาสคอตสาหรับงานอีเว๎นท์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหมํ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย.
SME in Focue. (2562). Food Tourism กินเพื่อเข๎าใจวิถีพื้นเมือง. ธนาคารกรุงเทพ. (ออนไลนแ). แหลงที่มา :
https://www.bangkokbanksme.com/en/food-tourism-lifestyle.
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บทคัดย่อ
“ภาพหนึ่งภาพมีคาเทากับคําพูดเป็นพันคํา ” (A picture is worth a thousand words) เป็นความ
จริงเสมอ การอธิบายดวยขอความยืดยาวไมสามารถทําใหผูฟใง หรือผูอานเขาใจไดอยางถอแทเทากับการเห็น
ภาพ โดยเฉพาะเมื่อภาพนั้ น ๆ สามารถถายทอดเรื่องราว บริบทตาง ๆ ไดอยางครบถว น แมจะเป็นการ
ถ า ยภาพทิ ว ทั ศ นแ (Landscape) ในสถานที่ เ รี ย บง า ยคุ น ชิ น ก็ อ าจบอกเล า เรื่ อ งราวได ม ากขึ้ น หากมี
องคแประกอบอื่น ๆ รวมดวยจะยิ่งบอกเลาเรื่องราวไดมากขึ้นไปอีก
กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญที่ปใญหาหลากหลายรูปแบบ ปใญหาขยะในแมน้ําลําคลองก็เป็นหนึ่งในหลาย
ๆ ปใญหาของกรุงเทพฯ หลายครั้งที่เราละเลยทั้งสิ่งแวดลอมใกลตัว ดวยความคุนเคย คุนชิน เห็นอยูทุกเมื่อ
เชื่อวัน รวมถึงเราอาจละเลยกลุมคนที่ทําหนาที่ดูแลกรุงเทพฯ ใหนาอยู เป็นระเบียบเรียบรอย
ดังนั้น การถายภาพในสถานที่ที่สะทอนใหเห็นการทํางานของกลุมคนที่มีหนาที่ดูแลกรุงเทพฯ สามารถ
สะทอนถึงความพยายามในการทํางานเพื่อใหบานเมืองนาอยู นามอง เป็นการเชิดชู ยกยองผูที่ทํางานเพื่อ
สังคม ทั้งยังเป็นกําลังใจใหผูปฏิบัติงานอีกทางหนึ่งดวย
คาสาคัญ : ถายภาพ, ภาพทิวทัศนแ, กรุงเทพฯ
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Abstract
“A picture is worth a thousand words” is always true. Explanations with long
messages can‖t make the listener or the reader can understand as genuine as seeing,
especially when the picture is able to convey the complete context even when shooting
landscapes in a simple, familiar location, they may tell more stories. If there are other
elements, the story will tell even more.
Bangkok is a large city with many problems. The garbage in the river is one of many
problems in Bangkok. Many times we neglect the entire environment near us, with familiarity
seen every day as well as we may neglect the group of people who look after Bangkok to
be orderly
Therefore, shooting at the location reflects the work of the group of people
responsible for Bangkok, can reflect the work effort to make the country a livable place to
glorify praise the person who works for society as well as encouraging the operator in
another way
Keywords : Photography, Landscape, Bangkok

ชาญวิทย พรหมพิทักษ์ , Chanwit Prompitak
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
การถายภาพทิวทัศนแ (Landscape) เป็นภาพที่พบเห็นไดมากที่สุด เพราะไมวาคนเราจะเดินทางไปยัง
สถานที่ใด ๆ หรือพบเห็นสถานที่แปลกตา สิ่งที่มักจะกันบอย ๆ คือการถายภาพเก็บไวเป็นที่ระลึก หรือเพื่อ
เป็นสิ่งยืนยันการไปเยือนสถานที่นั้น ๆ ดังนั้น การถายภาพทิวทัศนแจึ งเป็นการถายภาพประเภทแรก ๆ ที่ผูคน
มักถายกัน ภาพทิวทัศนแเป็นภาพที่มุงถายทอดสวยงามของพื้นที่นั้น ๆ และเมื่อมีองคแประกอบอื่น ๆ เชน บุคคล
กิจกรรม สิ่งกอสราง เป็นตน เพิ่มในภาพ ภาพนั้น ๆ จะเป็นมากกวาภาพทิวทัศนแทั่ว ๆ ไป แตจะกลายเป็น
ภาพถายที่สามารถบอกเลาเรื่องราวในชวงเวลาที่บันทึกภาพไวได นอกจากจะทําใหภาพมีความนาสนใจมากขึ้น
แลวยังทําใหภาพมีเสนหแมากขึ้นอีกดวย
2. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการถายภาพ “ลงเรือลําเดียวกัน” (Unity on the boat) ผูถายภาพใชหลักการถายภาพวิวทิวทัศนแ
เนื่องจากภาพ”ลงเรื อลําเดียวกัน ” เป็นภาพทิวทัศนแของคลองในกรุงเทพฯ เป็นภาพมุมกวางที่เนนใหเห็ น
ทิวทัศนแกวาง ๆ และมีเรือของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครอยูกลางภาพ จึงกลายเป็นจุดสนใจของภาพ และทํา
ใหภาพมีเรื่องราวมากขึ้น
โดยหลักการทั่วไปในการถายภาพวิวทิวทัศนแ ดังนี้
1) การถายภาพวิวทิวทัศนแในระยะไกล โดยโฟกัสภาพที่ระยะอินฟินิตี้ (infinity) ความชัดลึกสูง
มากที่สุด
2) ควรถายภาพใหมีฉากหนา (foreground) เพื่อเพิ่มความรูสึกของระยะความลึกของภาพ
3) ควบคุมและเลือกทิศทางที่มาของแสง โดยทั่วไปมักเลือกใหแสงเขาดานขาง (cross lighting)
ทํ า ให เ ห็ น ความสู ง ต่ํ า ของพื้ น ที่ มี แ สงและเงา หรื อ อาจเลื อ กให แ สงเข า ด า นหลั ง (back
lighting) หรือเรียกงาย ๆ วา การถายภาพยอนแสง (silhouette) โดยเฉพาะในชวงพระ
อาทิตยแ ขึ้นและพระอาทิตยแตก ซึ่งการถายภาพลั กษณะนี้จะเนนโครงราง และสว นสวาง
โดยรอบวัตถุ แตไมเนนรายละเอียด
เมื่อพิจ ารณาหลักการดังกล าวกับภาพถายจะเห็ นวาเป็นตามหลักการ โดยภาพถายเป็นการภาพ
ระยะไกล เห็นองคแประกอบภาพชัดเจนตั้งแตระยะใกลจนถึงระยะไกลสุด ภาพ “ลงเรือลําเดียวกัน ” จะไมมี
ฉากหนา (foreground) แตสามารถเห็นระยะลึกของภาพไดจากเรือที่อยูระยะหนาสุด ตรงกลางภาพ และ
ระยะทางของคลองดานทายเรือสามารถแสดงความลึกของภาพไดเป็นอยางดี เมื่อพิจารณาทิศทางของแสงจะ
เห็นวาแสงสวางที่สะทอนน้ําจนขาวสวาง สงผลใหวัตถุ (เรือ) เดนชัดขึ้นมาได การใชแสงลักษณะนี้สอดคลอง
กับการใชแสงในการถายภาพนอกสถานที่ (Outdoor) หลักการสําคัญของการใชแสงการถายภาพมีสิ่งตอง
คํานึงถึง 3 ประการคือ 1) การควบคุมปริมาณแสง 2) การกําหนดทิศทาง และ 3) การเลือกใชชนิดของแสง
ประทับใจ สิกขา. 2552: 114)
โดยภาพ “ลงเรื อ ลํ า เดี ย วกั น ” เป็ น ภาพที่ ใ ช ป ริ ม าณแสงมาก แสดงถึ ง ความสดใส มี ชี วิ ต ชี ว า
สอดคลองกับเรื่องราวที่ตองการนําเสนอ แสดงถึงความแข็งขันในการทํางานของกลุมคนที่อยูในเรือ สําหรับ
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ทิศทางของแสงเป็นแสงที่มาจากดานบนเป็นหลัก สังเกตไดจากผิวน้ําที่อยูดานทายเรือที่สวางมากจนเป็นสีขาว
และแสงที่เลือกใชเป็นแสงแข็ง และแสงมีทั้งแสงแข็ง แสงนิ่ม เพราะมีตนไมชวยบังแสงไวบางสวน ถึงจะแสง
แข็งในภาพ แตแสงไมไดสวางมากเกินจนกลบรายละเอียดของภาพ กลับสงผลใหวัตถุที่อยูดานหนาตรงกลาง
ภาพเดนขึ้นอีก
นอกจากใชหลักการถายภาพทิวทัศนแแลว ผูถายภาพยังอาศัยแนวคิดเหมือนจริงนิยม (Realism) ใน
การสรางสรรคแผลงานดวย
แนวคิดเหมือนจริงนิยม (Realism) คือ การถายภาพที่มุงถายทอดวัตถุดวยความเที่ยงตรง และแสดง
ใหเห็นรายละเอียด ดังนั้น ภาพที่ดีคือภาพที่เหมือนกับสิ่งที่ตองการถายทอดออกมา แนวคิดนี้มีความคิดวา
“กลอง” เหมือนกับ “โครงสรางของดวงตา” ซึ่งทําใหเกิดภาพดวยวิธีการเดียวกันกับอวัยวะในการรับภาพของ
มนุษยแ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดวา ภาพถายนั้น ๆ ดูเหมือนของจริงเป็นการสะทอนรูปแบบเดียวกันกับแสงที่เขา
สูดวงตาของเรา เชนเดียวกับแสงตกกระทบวัตถุแลวสะทอนเขาสูกลอง (เวทิต ทองจันทรแ, 2557)
อีกแนวคิดหนึ่งที่นําใชสื่อสารในภาพ “ลงเรือลําเดียวกัน” นั่นคือ การสื่อสารผานสัญญาะตาง ๆ ซึ่ง
ระบบสัญญะอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปจําแนกโดย C.S. Peirce มี 3 ประเภท คือ สัญรูป (icon) การสื่อสาร
ตามสิ่งที่เห็นในภาพ ดรรชนี (index) คือ การสื่อสารที่ตองอาศัยการเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลตอกัน
และสัญลักษณแ (symbol) คือ สัญลักษณแที่เกิดจากการเรียนรูรวมกันของสังคม โดยภาพถายหนึ่งภาพอาจมี
ลักษณะที่เป็นไปตามประเภทของสัญญะทั้ง 3 ประเภทก็ได
ในภาพ “ลงเรือลําเดียวกัน” เป็นภาพที่มีสัญญะนัยตรงวาดวยภาพลําคลองที่ดูรมรื่น มีตนไมใหญอยู
ทั้งสองฝใ่ง แตเมื่อพิจารณาสีน้ําแลว จะเห็นวาเป็นน้ําไมสะอาด เมื่อมีองคแประกอบเพิ่มเติม คือ เรือ ที่มีคนแตง
กายดวยเสื้อสีเดียวกัน สามารถตีความไดวา คนที่อยูในเรือลําเดียวกันนี้เป็นกลุมที่มีหนาที่ดูแล ตรวจตรา ลํา
คลองใหสะอาด นัยยแฝงของภาพคือการปฏิบัติงานของเจา หนาที่กรุงเทพมหานครที่ดูแลความสะอาดของ
แมน้ําลําคลอง ซึ่งคนกลุมนี้เป็นกลุมที่มีหนาที่ในการดูแลกรุงเทพฯ ใหมีสิ่งแวดลอมที่ดี จึงอาจสรุปไดวา การที่
ทิวทัศนแสองฝใ่งคลองสวยงามรมรื่นอยูได เพราะไดรับการดูแลจากเจาหนากรุงเทพมหานครนั่นเอง
การจัดองคแประกอบภาพ (Composition) เป็นสําคัญของการถายภาพ เนื่องดวยเป็นสิ่งสําคัญที่ใชใน
การสื่อสารผานภาพถาย ทั้งการบอกเลาเรื่องราว บรรยากาศ อารมณแ ความรูสึกตาง ๆ ลวนแตเกิดขึ้นไดจาก
การจัดองคแประกอบภาพนั้นเอง
ในการถายภาพ “ลงเรือลําเดียวกัน” ใชการการจัดองคแประกอบภาพแบบเป็นเอกภาพ (Unity) โดย
การสื่อสารเรื่องราวในภาพตองเป็นเรื่องเดียวกัน องคแประกอบตาง ๆ ที่เพิ่มเติมในภาพตองเป็นลักษณะที่
สอดคลองกับจุดที่ตองการเนน (มังกรดํา. 2547 อางถึงใน ประทับใจ สิกขา. 2552 : 90)
นอกจากนี้ ยังมีการจัดองคแประกอบภาพแบบจุดแหงความสนใจ (Point of Interest) เป็นการเนน
จุดเดนในภาพใหชัดเจนมากกวาองคแประกอบอื่น ๆ ในภาพ ภาพที่ดีควรมีจุดเดนเพียงจุดเดียว ในภาพ “ลงเรือ
ลําเดียวกัน” จัดองคแประกอบภาพตามแนวคิดนี้ โดยใชความลึกของภาพ (Perspective) เพื่อเนนจุดเดนของ
ภาพ คือ เรือและกลุมคนในเรือ ใหเดนชัดขึ้น ความลึกของภาพ คือ จุดพบระหวางเสนนําสายตากับเสนระดับ
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สายตา ชวยทําใหภาพมีความลึก แตละตําแหนงของจุดดังกลาวสงผลตอความรูสึกแตกตางกัน โดยสวนที่อยู
หนาสุดจะมีขนาดใหญ เห็นไดอยางชัดเจน และคอย ๆ เล็กลงเรื่อย ๆ ตามระยะ (ประทับใจ สิกขา. 2552 :
104) ดังนั้น วัตถุที่อยูใกลหนากลองที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ตองการเนนความสําคัญที่สุด สวนวัตถุที่อยูในระยะหาง
ออกไปจะมีความสําคัญลดลงไปตามระยะที่หางออกไป หรือในทางกลับกัน หากวัตถุที่อยูในระยะไกล แตอยู
อยางเดนชัด ไมมีสิ่งใดบดบัง หรือรบกวนในระยะใด ๆ เลย หรือมีกรอบภาพ ก็สามารถทําใหวัตถุนั้น ๆ เดนขึ้น
ไดเชนกัน
อีกองคแประกอบที่สําคัญในภาพ คือ สี (Color) แมวาในภาพจะมีสีเขียวของตนไมเป็นสวนใหญ กลุม
คนที่นั่งอยูในเรือก็สวมเสื้อสีเขียว แตเป็นสีเขียวสะทอนแสง และอยูเป็นกลุมในเรือ ซึ่งเป็นทําใหสีเขียวสะทอน
แสงของคนกลุมดังกลาว กลายเป็นสีเดียวโดดเดน (Accent Color) ขึ้นในภาพ สงผลใหกลุมคนในเรือ
กลายเป็นจุดเดนในภาพนั่นเอง
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
การถายภาพทิวทัศนแ (Landscape) เป็นการภาพที่เหมือนจะไมตองใชเทคนิคอะไร เพียงแคยกกลองขึ้น
มองใหภาพอยูในกรอบที่ตองการ แลวกดชัตเตอรแ ก็ไดภาพที่สวยงามแลว หากแตความเป็นจริงแลว การคํานวณ
แสงใหสอดคลองกับรูรับแสง เป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งของการถายภาพทิวทัศนแ เพราะแสงที่สวยงามลงตัว สงผลให
ภาพสามารถสื่อความหมายไดมากขึ้น และเมื่อมีองคแประกอบอื่น ๆ เขาไปในภาพ ซึ่งในภาพนี้คือภาพเรือที่มี
เจาหนาที่กรุงเทพมหานครอยูดวย โดยเลือกใหเรือลําดังกลาวอยูกลางภาพ เพื่อเนนความสําคัญของเรือ

ชื่อภาพ : ลงเรือลาเดียวกัน
ผลงานโดย ชาญวิทย พรหมพิทักษ์
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากภาพ “ลงเรือลําเดียวกัน ” จะพบวา ผูถายภาพใชการถายภาพทิวทัศนแ (Landscape) โดยเนน
ภาพมุมกวาง ใหเห็นบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ เพื่อใหเห็นถึงความรมรื่นของคลอง เลือกใหภาพเรืออยูตรง
กลางภาพ และอยูในใกลหนากลอง เนนใหเรือเป็นจุดแหงความสนใจ (Point of Interest) ในภาพ ใชคลอง
เป็นสิ่งแสดงระยะลึกในภาพ ความลึกของภาพ (Perspective) ชวยเนนใหเรือและกลุมคนในเรือเดนชัดมากขึ้น
แสดงถึงความสํ าคัญในภาพ ซึ่งเป็ น จุ ดเน นเดียวในภาพ เป็นการจัดองคแประกอบแบบความเป็นเอกภาพ
(Unity) ประกอบกับสีเขียวสะทอนแสงที่กลุมคนในเรือสวมอยู สงผลใหเรือและกลุมคนในเรือกลายเป็นจุดเดน
ในภาพ เพื่อสื่อถึงการทํางานของกลุมคนในเรือ ซึ่งก็คือเจาหนาที่รักษาความสะอาดสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยมีห นาที่โดยตรงในการดูแลความสะอาดของคลองในกรุงเทพฯ กลุมคนที่ตองทํางานอยางหนักเพื่อให
กรุงเทพฯ สะอาด นาอยู และนอยครั้งที่เราจะสังเกตเห็นการทํางานของเจาหนาที่กลุมนี้ เนื่องจากปใจจุบันคน
กรุงเทพฯ คอนขางละเลยเรื่องความสะอาดของแมน้ําลําคลอง เมื่อไดเห็นเจาหนาที่กลุมนี้ยังคงปฏิบัติหนาที่
ตรวจดูความสะอาดของลําคลอง ก็เป็นการสะทอนการทํางานดวยความสามัคคี เพราะงานเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดไมสามารถทําคนเดียวได ตองไดรับความรวมมือจากหลาย ๆ คน หลาย ๆ หนวยงานทํางาน
รวมกัน อีกทั้งยังที่เป็นสวนหนึ่งที่ทําใหสังคมนาอยูขึ้นอีกดวย
5. สรุป
การถายภาพทิวทัศนแ (Landscape) เป็นการถายภาพมุมกวางเพื่อใหเห็นบรรยากาศโดยรวม โดยจัด
องคแประกอบแบบจุดแหงความสนใจ (Point of Interest) ดวยความเป็นเอกภาพ (Unity) เนนความสําคัญ
ของวัตถุดวยการใชระยะลึก (Perspective) ประกอบกับสีเดียวที่โดดเดน (Accent Color) โดยภาพสะทอนถึง
กลุมที่ทํางานดูแลสิ่งแวดลอมของกรุงเทพฯ ใหนาอยู แมจะไมมีใครสังเกตเห็นก็ตาม อีก ทั้งผลงานภาพถาย
“ลงเรือลําเดียวกัน” ไดรับการคัดเลือกใหจัดแสดงในนิทรรศการภาพถายนานาชาติ “เพื่อสังคมที่ดี” (White
Society) ณ Communication Art Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต อีกดวย
เอกสารอ้างอิง
ประทับใจ สิกขา. 2552. เอกสารประกอบการสอน วิชา การถํายภาพ 1 (Photography I). อุบลราชธานี:
โรงพิมพแมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วรวุฒิ วีระชิงไชย. 2538. ทฤษฎีถํายภาพ: พื้นฐานการถํายภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ. กรุงเทพฯ:
อมรินทรแพรินติ้ง.
เวทิต ทองจันทรแ. 2557. กระบวนการสร๎างสรรค์ภาพถํายดิจิทัลสาหรับใช๎ในสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงงาน
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ความงามของแสงสี หมายเลข 1
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งานสรางสรรคแแบบนามธรรม เป็นแนวทางที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ดวยเป็นลัทธิทางศิลปะ
สมัยใหมชวงตน ๆ มีการแหวกแนวจากรูปแบบที่ตองการแสดงเนื้อหา บอกเลาเป็นเรื่องราวสื่อสารแรงบันดาล
ใจ กลายเป็นไมสามารถจับตองเรื่องราวใด ๆ ไดอยางเดนชัด ซึ่งสวนใหญมักนิยมเนนการใชหลักองคแประกอบ
ศิลปในการจัดการทัศนธาตุจนเกิดเป็นความงาม อยาง“ฮารแด เอดจแ” (Hard Edge) ผลงานศิลปะนามธรรม
แบบเนนความแบนเรียบ รูปรางหรือรูปทรงเป็นแบบขอบคม ไมสรางมิติความลึกลวงตา หรือ “นีโอ-พลาสติค
ซิสมแ” (Neo-Plasticism) ซึ่งเป็นแบบนามธรรมที่ใชเสนเรขาคณิตเป็นหลักในการสรางงาน
แนวทางการสรางสรรคแผลงานชิ้นนี้ เป็นการใชวัสดุจากแผนแกวสี โดยนํารูปแบบนามธรรมมาใชใน
การจัดการสรางสรรคแ นําเสนอเพียงรูปรางรูปทรงเรขาคณิต สัดสวน สีสัน ที่วาง ทั้งภายนอกและภายในที่เป็น
ทัศนธาตุ รวมกับหลักองคแประกอบศิลปเรื่องความกลมกลืน ขัดแยง ตัดทอนและสัดสวน มีการวางโครงสีอยูใน
โทนรอน 60 ตอสัดสวนโทนเย็น 40 ซึ่งโทนเย็นนี้ถูกลดทอนคาของสีลงเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกันระหวาง
โทนสีมากเกินควร สรางสรรคแชิ้นงานดวยเทคนิคการหลอมแกวและการยุบตัวของแกว (Glass Fusing and
Slumping) เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยคํานึงถึงขนาดความหนาของแผนแกวและการผสมรวมกันของสีจากการ
ทับซอนกัน เกิดเป็นมิติของชั้นสีที่มีความงามอันเกิดจากการจัดวางแผนแกวสีทับซอน ผานกระบวนการให
ความรอนและจัดรูปทรงจนกลายเป็นชิ้นงาน ความงามของแสงสี หมายเลข 1
คาสาคัญ : ศิลปะนามธรรม ศิลปะแกว การหลอมแกว แกวยุบตัว
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Abstract
Abstract creative work Is a method that is widely popular with an early modern art
cult. There is a groundbreaking in the form of wanting to show content, tell stories,
communicate, inspire. Became unable to clearly handle any story. Which most often
emphasize the use of artistic elements in visual element management until becoming
aesthetic. Whether "Hard Edge" is a work of art that emphasizes flatness. The shape or
shape is a sharp edge. Doesn't create depth, illusion, or "Neo-Plasticism" which is an abstract
form that uses geometric lines as the basis for creating works.
The guidelines for creating this work Is the use of colored glass sheets by using
abstract patterns in creative management. Presenting only shapes, geometries, proportions,
colors, spaces, both external and internal that are visual elements together with the artistic
elements of harmony, conflict, truncation and proportion. The color scheme is set in the
hot tone 60 to the cool tone proportion 40. This cool tone has been reduced to the value
of the wood to cause conflicts between the tone is too much. Create workpieces with Glass
Fusing and Slumping techniques into square shapes taking into account the glass thickness
and the combination of colors from the overlap. Create a dimension of color layers that are
beautiful due to the placement of overlapping colored glass sheets. Heat treated and
shaped into workpieces " The Beauty of Colored Lights No.1".
Keywords : Abstrack Art, Art Glass, Glass Fusing, Glass Slumping
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ศิลปะนามธรรมเป็นชื่อเรียกของลัทธิหนึ่งของศิลปะยคุสมัยใหมที่มีแนวคิดปฏิบัติในวงกวาง โดยขอคิด
หรือลักษณะของศิลปะนามธรรมนี้ไดมีการตอตานขอคิดตามแบบประเพณีนิยมของสมัยกอนที่เคยปฏิบัติทํากัน
มานาน โดยลักษณะที่สําคัญสามารถแบงเป็น 2 ประการ (กําจร, 2522) ประการแรกคือ การตัดทอนสิ่งตาง ๆ
ที่มีอยูตามธรรมชาติให มีรู ปทรงที่งายขึ้น เหลือแตแกนแท มีการสรางงานโดยอารมณแเป็นพื้นฐาน ศิลปิน
ตองการแสดงความรูสึกภายในใหออกมาอยางไมยั้งคิด ลัทธิที่อยูนประเภทนี้ ไดแก แอ็บสแตร็คทแ เอ็กเพรสชั่น
นิสมแ (Abstract Expressionism) เป็นตน และอีกประการคือ นํารูปทรงพื้นฐาน เชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
วงกลม มาใชในการสรางสรรคแงาน ซึ่งในตัวงานนั้นไมไดตองการสรางเรื่องราวใด ๆ เป็นเพียงการตอบสนอง
ความตองการและความรูสึกของศิลปินผูสรางงานเป็นสําคัญ จากหลักการทั้งสองแนวทางขางตนได รับการ
พัฒนา การยอมรับและเกิดความนิยมแพรหลาย (เอมิลา, 2554)
สื่อวัสดุประเภทตาง ๆ ที่ใชในการสรางสรรคแจากแนวทางของศิลปะลัทธินามธรรมมีความหลากหลาย
ไมวาจะเป็น การเขียนภาพสี น้ํ ามัน หรื อสี อะคลิ ลิ กบนผื นผ าใบในงานจิตรกรรม การปใ้น -หล อโลหะในงาน
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ประติมากรรม หรือแมแตการใชวัสดุผาหรือสื่อสิ่งพิมพแตาง ๆ ในงานภาพพิมพแ วัสดุอีกชนิดที่มีความนาสนใจ
ในการนํามาเป็นวัสดุในงานสรางสรรคแ คือ แกว ซึ่งวัสดุแกวจัดเป็นวัสดุเซรามิกชนิดหนึ่งที่มีวิทยาการมาตั้งแต
อดีต จากการคนพบลูกปใดเครื่องประดับจากแกวที่ผลิตในแถบอียิปตแ และแถบเมโสโปเตเมียตะวันออก หรือ
การคนพบวิธีการทําแกวโดยบังเอิญจากการกอไฟบนพื้นทรายซึ่งเกิดการผสมผสานกับสารบางอยางจนทําให
พื้นทรายเกิดเป็นแกวขึ้น (Zerwick, 1990) แกวมีสวนผสมหลัก คือ ทรายโดยการใชความรอนเป็นตัวหลอม
ละลาย เมื่ อเย็ น ตัว ลงจะกลายเป็ น แก ว มี วิวั ฒ นาการตอ เนื่อ งเรื่ อยมาถึ งปใจ จุบั น ส ว นใหญ แล ว มีการทํ า
ผลิตภัณฑแจากแกวในหลายรูปแบบ ทั้งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ ของใช ของตกแตง หรือแมแตในงานศิลปะ
ดวยเชนกัน (สุทธินี, 2559) ปใจจุบันมีวัสดุแกวหลายประเภทใหเลือกใชตามความตองการของการใชงานที่
แตกตางกัน เชน แทงแกว แผนแกว ผงแกว ทุกชนิดมีตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ คุณสมบัติของแตละ
ชนิดจะแตกตางกันไปตามองคแประกอบธาตุภายในเพื่อใหเหมาะสมตอลักษณะการใชงาน เชน แกวที่มีจุด
หลอมเหลวต่ํา-สูง มีความเหนียว-เปราะ-แกรง มีความโปรงใส-ความทึบแสง มีการใหสีสันที่เป็นลักษณะเมทัล
ลิค-สีสด-สีดาน เป็นตน ซึ่งความแตกตางเหลาเมื่อผานการกระบวนการสรางสรรคแดวยเทคนิคตาง ๆ แลวจึง
เกิดความงามที่นาหลงใหลดวยความนาสนใจของวัสดุแกว
จากแนวคิดทางศิลปะนามธรรมขางตนเมื่อนํามาเป็นแนวทางในการสรางสรรคแชิ้นงานจากวัสดุแกวนับ
ไดวาเป็นสิ่งที่นาสนใจ ดวยการเทคนิคการหลอมแกวและแกวยุบตัว จากแผนแกวสีที่มีความโปรงใสสีสันตาง ๆ
เกิดการพัฒนาและสรางสรรคแรูปแบบของงานทัศนศิลปจากวัสดุแกว แรงบันดาลใจในการสรางสรรคแผลงาน
นําเสนอเพียงรูปรางรูปทรงเรขาคณิต สัดสวน สีสัน ที่วาง ทั้งภายนอกและภายในที่เป็นทัศนธาตุ รวมกับหลัก
องคแประกอบศิลปเรื่องความกลมกลืน ขัดแยง ตัดทอนและสัดสวน เกิดเป็นความงามที่ผสมผสานรวมกัน
ระหวางศิลปะและวัสดุแกว
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ศิลปะนามธรรมที่มกี ารใชรูปรางรูปทรงจากเรขาคณิต
เป็นการแสดงออกผานทางรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก โดยตนกําเนิดไดพัฒนามาจากลัทธิคิว
บิสมแ ซึ่งทําการละทิ้งรูปทรงที่ดูรูเรื่อง ผานการตัดทอน หรือทําใหงายขึ้น โดยการคอยๆลิดรอนออกจน เหลือ
แตนามธรรม โดยมีลัทธิที่ใชลักษณะแนวทางมาสรางผลงาน เชน นีโอ-พลาสติคซิสมแ (Neo-Plasticism) ศิลปิน
คนสําคัญ คือ ของ ปิเอตแ มงเดรียง (Piet Mondrian) ผลงานของเขาซึ่งเป็นแบบนามธรรม ใชเสนเรขาคณิต
เป็นหลักในการสรางงาน ยึดถือ การออกแบบองคแประกอบอยางเครงครัด ในเรื่องการนําเสนอเสนที่ตัดกัน ได
มุมฉากระหวางเสนนอนระดับสายตาและเสนตั้งให มีความสัมพันธแกันในกรอบสี่เหลี่ยมของภาพที่วาด โดย
คํานึงถึงดานชองไฟที่งดงาม การใชสีจะใชแมสีสดใสรวมทั้งสีขาว สีดํา และสีเทา (Fig.1) และอีกลัทธิคือ ฮารแด
เฮดจแ (Hard-edge) ศิลปินคนสําคัญ คือ เอ็ลสแเวิรแท เคลลี่ (Ellsworth Kelly) ลักษณะของผลงานของ จะเป็น
ลักษณะเสนรอบนอกคมชัดเจนในงานจะมีรูปทรงไมกี่รูป และมีการระบายสีเรียบชัดเจน เหตุที่มีการระบายสี
ใหเรีย บเพราะที่ส วนจะตองมีความสมบูร ณแ เทาเทียมกัน ไมตองการใหผ ลของสีส รางระยะไมมีการแสดง
ระยะใกลไกล ไมตองการสรางบรรยากาศภาพที่ปรากฏ ไมตองสรางสิ่งสงสัยใด ๆ (เอมิลา, 2554) (Fig.2)
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Fig.1 ผลงานของศิลปิน ปิเอตแ มงเดรียง
ที่มา : http://www.artswallpapers.com/wallpaper/piet_mondrian/index.htm

Fig.2 ผลงานของ เอ็ลสแเวิรแท เคลลี่
ที่มา : http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/Color
จากแนวคิ ด ศิ ล ปะนามธรรมที่ีการใช
มี
รู ป ร า งรู ป ทรงจากเรขาคณิ ต นํ า ไปสู ก ารใช ห ลั ก
องคแประกอบศิลปที่วาดวยเรื่องของการจัดการสรางสรรคแ ความงามของแสงสี หมายเลข 1 ที่นําเสนอเพียง
รูปรางรูปทรงเรขาคณิต สัดสวน สีสัน ที่วาง ทั้งภายนอกและภายในที่เป็นทัศนธาตุ รวมกับหลั กองคแประกอบ
ศิลปเรื่องความกลมกลืน ขัดแยง ตัดทอนและสัดสวน มีการวางโครงสีอยูในโทนรอน 60 เปอรแเซ็นตแ ตอสัดสวน
โทนเย็น 40 เปอรแเซ็นตแ ซึ่งโทนเย็นนี้ถูกลดทอนคาของสีลงเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกันระหวางโทนสีมากเกิน
ควร ดวยเทคนิคการตัดแกว หลอมแกว แกวยุบตัว ดังกรอบแนวคิด (Fig.3)

Fig.3 กรอบแนวคิดการสรางสรรคแผลงาน ความงามของแสงสี หมายเลข 1
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3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
กอนการเริ่มกระบวนสรางชิ้นงานไดมีการคัดเลือกกลุมสีซึ่งมีการวางโครงสีอยูในโทนรอน คือ สีเหลือง
และสีสมที่มีความจัดและเขมของสีที่ปรากฏในแผนแกวอยูที่สัดสวน 60 เปอรแเซ็นตแ ตอสัดสวนโทนเย็นคือสีฟูา
คอนขางใสและสีน้ําเงิน 40 เปอรแเซ็นตแ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการสรางสรรคแชิ้นงาน (Fig.4) โดยเริ่มตนทํา
ความสะอาดแผนแกวสีที่นํามาใช (หมายเลข 1) จากนั้นสรางแบบรางเพื่อเป็นตนแบบในการตัดแกวแตละสวน
(หมายเลข 2) จากนั้นแลวจึงตัดแผนแกวสีตามรูปรางที่ไดออกแบบ (หมายเลข 3) จัดวางองคแประกอบตาม
แบบรางขางตนตามหลักทฤษฎีการจัดวางองคแประกอบศิลป คือ ความกลมกลืน ขัดแยง ตัดทอนและสัดสวน
สัดสวน มีการวางโครงสีอยูในโทนรอน 60 เปอรแเซ็นตแ ตอสัดสวนโทนเย็น 40 เปอรแเซ็นตแ โดยการจัดวางสวนนี้
จําเป็นตองคํานึงถึงสีของแผนแกวแตละชิ้ นที่มีการทับซอนกัน เหตุเพราะเมื่อแผนแกวสีเกิดการหลอมรวมกัน
แลวทําใหเกิดการผสมกันของสี จึงตองคํานึงถึงสีใหมที่จะเกิดขึ้นกอนการจัดวางดวย (หมายเลข 4) จากนั้น
เมื่อจั ดวางจนไดองคแป ระกอบที่พอใจแล วนําผลงานเขาสูเตาอบไฟฟูา (หมายเลข 5) และใชความรอนที่
อุณหภูมิ 111-670-804 องศาเซลเซียส ตามลําดับ จากนั้นใหอุณหภูมิลดลงอยู 482-510 องศาเซลเซียส
เพื่อใหองคแประกอบธาตุของแผนแกวคืนคงรูปอยางชา แลวจึงปิดเตาใหเย็นลงโดยธรรมชาติ เมื่อนําชิ้นงาน
ออกจากเตา แผนแกวที่เคยแยกชิ้นจะเกิดการหลอมรวมเป็นแผนแกวที่เกิดการจั ดวางองคแประกอบของแผน
แกวสีหลากหลายขนาดและสีสันเป็นแผนเดียวกัน (หมายเลข 6) หลังจากนั้นจึงเขาสูกระบวนการทําใหแกว
ยุบตัวเพื่อสรางมิติใหกับชิ้นงานดว ยการนําแผ นแกวที่ผานเทคนิคการหลอมแลวไปวางในตนแบบแมพิมพแ
สี่เหลี่ยม (หมายเลข 7) แลวจึงนําไปเขาเตาอบเพื่อใหความรอนกับแผนแกว (หมายเลข 8) อีกครั้งที่อุณหภูมิ
540-700-760 องศาเซลเซียส กระบวนการนี้จะทําใหแผนแกวคอย ๆ ออนตัวลงและเกิดเป็นมิติตามรูปทรง
ของแมพิมพแที่วางไว (หมายเลข 9) ยืนไฟจนถึงระยะที่ผลงานลงตามแมพิมพแจนพอใจแลวจึงคอยลดอุณหภูมิ
ลงอยางชา ๆ และทําการยืนไฟที่ 540-565 องศาสเซลเซียส เพื่อใหองคแประกอบธาตุของแผนแกวคืนคงรูป
อยางชาอีกครั้ง จึงเป็นผลงาน ความงามของแสงสี หมายเลข 1 (หมายเลข 10) ซึ่งเป็นการสรางสรรคแชิ้นงาน
ทัศนศิลปประเภทสื่อวัสดุจากแผนแกวสี

Fig.4 กระบวนการสรางสรรคแผลงาน ความงามของแสงสี หมายเลข 1
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
วัสดุแผนแกวสี
มีการใชแผนแกวสีที่มีความโปรงแตสีสันสดใสมาใชในการสรางชิ้นงาน มีการตัดเป็นรูปทรง
สี่เหลี่ ยมเป็ น หลั ก สามารถตัดไดขนาดเล็ กมากเทาที่ตองการ และเมื่อแผนแกว สีมีการทับซอนและหลอม
รวมกันแลวเกิดเป็นชิ้นงานแผนแกวที่มีความสวยงาม คงรูปทรงของสีเดิมไดอยูอยา งดี รวมทั้งสีไดมีการผสาน
อยางลงตัว ไมเกิดความเสียหายหรือผิดพลาดของการผสมผสานแตอยางใด ถือไดวาเป็นวัสดุที่เหมาะสมตอ
การนําไปใชในการสรางสรรคแชิ้นงานที่ไมตองการมิติของชิ้นงานที่ซับซอนมาก และใหสีสันที่สดใสคงเดิม
แนวคิดจากศิลปะนามธรรมที่มีการใชรูปรางรูปทรงจากเรขาคณิต
ศิลปะนามธรรมที่มีการใชรูปรางรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมในขนาดที่แตกตางกันเป็นหลัก
เกิดจากการจัดวางแผนแกวสีที่มีสัดสวนของโทนรอน 60 เปอรแเซ็นตแ ตอโทนเย็น 40 เปอรแเซ็นตแ ถึงแมโครง
ของสีโทนเย็ นอาจจะดูมีสัดส วนเกือบเทากับโทนรอน แตด วยการใชโทนสีที่ถูกลดคาของสีลงทําใหโครงสี
ภาพรวมสวนใหญถูกโทนรอนที่มีคาของสีที่เขมกวาคุมไว หลักการจัดวางแบบมีจุดเดนที่ รวมทั้งการกระจายสี
ที่มีขนาดเล็กทําใหเกิดการกระจายน้ําหนักของสีอยางกลมกลืนทั่วทั้งงาน
กระบวนการในการสรางสรรคแ
เทคนิคการตัดแกวสามารถทําใหเกิดความคมชัดของสีจากแผนวัสดุแกวเป็นอยางดี สามารถ
ตัดไดตามขนาดที่ไดออกแบบรางไว เทคนิคการหลอมแกวทําใหแกวเกิดการผสานกันอยางมีมิติในลักษณะงาน
นูนต่ํา ไมไดแบนราบมากจนเกินไป อีกทั้งเทคนิคของการทําใหแกวยุบซึ่งเกิดจากการใหความรอนที่พอเหมาะ
อยางชา ๆ ทําใหไดรูปทรงตามแมพิมพแที่ตองการอีกทั้งความนูนต่ําจากการทําเทคนิคหลอมแกวยังคงอยูอยาง
สมบูรณแ
5. สรุป
ผลงาน ความงามของแสงสี หมายเลข 1 เป็นการสรางศิลปะจากแกวดวยเทคนิคการตัดแกว การ
หลอมแกว และทําใหแกวยุบตัว ซึ่งผลการสรางสรรคแนั้นสามารถสะทอนตามแนวคิดศิลปะนามธรรมที่มี การใช
รูปรางรูปทรงจากเรขาคณิตซึ่งยึดเป็นแนวในการออกแบบองคแประกอบเป็นหลัก เป็นการสรางสรรคแชิ้นงาน
ทัศนศิลปประเภทสื่อวัสดุจากแผนแกวสี เกิดผลงานที่มีมิติจากการทําเทคนิคของกระบวนการที่ตองใชความ
รอนในอุณหภูมิที่คอนขางสูง ดวยความงามจากตัววัสดุเองมีการใหสีที่มีความสวยงามสดใสที่พิเศษอยูแลว และ
เมื่อผานกระบวนการของการสรางสรรคแ ชิ้นงานจึงเกิดเป็นมิติของสีที่สะทอนกันไปมาในตัวของผลงาน แสงสีที่
ปรากฏเกิดความงามที่ไมตองการเรื่องราวในการสื่อความหมาย เป็นเพียงการนําเสนอจากทัศนธาตุ และวัสดุ
อันบริสุทธิ์
กระบวนการทั้งหมดของการสรางสรรคแงานชิ้นนี้สามารถนําไปพัฒนาแนวคิด เทคนิค รูปแบบไดอีก
หลากหลาย ไมวาจะเป็นการประยุกตแใชวัสดุอื่น ๆที่มีคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะใกลเคียงกันมาผสมผสานใน
การผลิต แนวคิดในการสรางสรรคแสามารถเปลี่ยนแนวคิดใหสื่ อถึงเรื่องราวตาง ๆ ได หรือรูปรางรูปทรงที่
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ทัศนศิลปหรืองานประยุกตแศิลปที่ตอบสนองตอความตองการดานอื่น ๆ
เอกสารอ้างอิง
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การสรางสรรคแผลงานครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อแสดงใหเห็นความสวยงามของแสงแรกของธรรมชาติ
ที่แตกตางกันของสถานที่และสถานการณแ และเพื่อนําแนวคิดของแรงบันดาลใจมาจากการสะทอนของของ
กระจกที่ประดับตามศาสนสถานมาประกอบแทนคาดวยเทคนิคกระบวนการออกแบบดวยคอมพิวเตอรแกราฟิก
มาสรางสรรคแผลงาน
ความสวยงามของแสงแรกบนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณแ ในชวงเวลาที่ใกลเคียงกันในแตละวัน ในแต
ละสถานที่แตสิ่งหนึ่งยังคงเหมือนกันคือแสงสวางที่ออกมาจากดวงอาทิตยแที่ยังคงมีประกายแสงแหงพลังงาน
ในบางสถานที่อาจจะมีบรรยากาศชวงเชาที่ไมแจมใสเต็มไปดวยหมอกควัน บางสถานที่ก็สามารถมองเห็นแสง
สวางที่มาพรอมกับการถักทอเสนสายกอนเมฆที่สวยงาม
การสร า งสรรคแ ง านครั้ ง นี้ จึ ง นํ า เสนองานในมิ ติ ข องแสงแรกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามวั น เวลา
สถานการณแในแตละวันที่ไมมีการเกิดขึ้นซ้ําเชนเดิมได จากสิ่งนี้จึงเกิดแรงบันดาลใจทําใหเกิดแนวความคิดใน
การสรางสรรคแผลงานที่แทนคาความหมายตามจินตนาการ ที่ผูสรางสรรคแไดมีการสรางสรรคแงานกราฟิกขึ้นมา
ใหมีลักษณะของการซอนทับที่มีมิติที่หลากหลายดวยการเทคนิคกระบวนการของคอมพิวเตอรแกราฟิก เพื่อให
เห็นถึงมิติของรูปทรงปริมาตรและความแตกตางกันความงดงามของแสงแรกกอใหเกิดภาพลวงตาหรือเสมือน
เป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติที่มนุษยแไมสามารถจะควบคุมไดแตมนุษยแตองเรียนรูและรักษาสมดุล
กับความงดงาม อีกทั้งการสรางสรรคแครั้งนี้ไดแฝงนัยยะที่มนุษยแเรานั้นตองเริ่มตนแสงแรกของทุกวัน ซึ่ งแสง
แรกแตละวันยอมเป็นการเริ่มตนทําในสิ่งที่คาดหวังไว มีทั้งควบคุมไดและควบคุมไมได ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราไม
สามารถจะควบคุมไดก็คือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั่นเอง
คาสาคัญ : แสงแรก / แสง Twilight / คอมพิวเตอรแอารแต / คอมพิวเตอรแกราฟิก
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Abstract
This Art creation will show the beauty of the first light of different nature of places
and situation. And bring the concept of inspiration from the reflection of the mirror at
temple on the behalf of the value with techic, computer design processes, graphics to
create this work.
The beauty of the first light on the area is abundant. At a similar time in each day, in
each place. However, one thing remains the same: the bright light that comes out of the sun
that still has a light of energy. In some places, there may be a sunny morning atmosphere
full of haze. Some places can see the light that comes along with weaving beautiful cloud
lines.
The creation of this work presents the work in the first light dimension sway that is
changed by date, the situation is not recurrent. This inspired the concept of creating creative
ideas that represent the imagination that the creator has created, creating graphics to the
characteristics of overlays with a variety of dimensions with computer-graphic process
techniques. To see the dimensions of the volume shape and the difference, the beauty of
the first light creates an illusion or as a change in the natural state that humans cannot
control, but humans need to learn and balance the beauty. In addition, this creation has
been a human being that we need to start the first light in every day. The first light each day
is the beginning of what we expected. That we can controllable and uncontrol.
“The True is we can’t control the change of nature.”
Keywords : First light /Twilight light / Computer Arts / Computer Graphic
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
แสงแรก หรือแสง Twilight คือแสงที่มีอุณหภูมิสีเย็นลักษณะของแสงจะเป็นสีน้ําเงินหรือสมจางๆ
จะเกิดขึ้น กอนพระอาทิตยแขึ้นซึ่งถือไดวาเป็นชวงเวลาที่มีความงดงามจากการสรางสรรคแของธรรมชาติ ซึ่ง
ขณะที่พระอาทิตยแจะขึ้นนั้นจะมีแสงสีทองของพระอาทิตยแที่สรางประกายแสงออกมาผานจากสายหมอกและ
เสนสายของการถักทอลวดลายของกอนเมฆ ซึ่งเป็นชวงเวลาของภาพที่มีแสงเป็ นฉากหลังเป็นบรรยากาศที่
เกิดขึ้นไดภายในเวลาเพียงไมกี่นาที จะตองอยูในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่พอเหมาะเนื่องจากความรอนจากดวง
อาทิตยแ สามารถละลายสายหมอกใหหาย ซึ่งนั่นคือเสนหแของภาพถายธรรมชาติคือเราไมสามารถเก็บภาพ
เรื่องราวบรรยากาศเรื่องราวที่มีในธรรมชาติซ้ํา ๆกันแตละวันไดซึ่งเทคนิคการถายภาพและกระบวนการตาง ๆ
ยอมมีสวนในการถายทอดออกมาใหภาพมีความสมบูรณแ
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ผูสรางสรรคแมองเห็นความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจึงเกิดแนวคิดในการสรางสรรคแผลงาน โดยใช
เทคนิคกระบวนการถายภาพทิวทัศนแในลักษณะการถายภาพ แสงแรกหรื อแสง Twilight ในสถานที่ที่แวดลอม
ดวยธรรมชาติโดยมีการถายภาพในสถานที่ตางกันและตางเวลาใหเห็นการขึ้นของพระอาทิตยแที่มีสีสันสวยงาม
ตางกันผนวกกับแนวคิดที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากกระจกที่ติดประดับในศาสนสถานที่มีความระยิบระยับเมื่อ
แสงแดดไดเขากระทบพื้นที่นั้น เปรียบดังธรรมชาติมิติของแสงที่มีความงดงามหลากหลายบรรยากาศ
การสร า งสรรคแ ครั้ งนี้ จึ งเป็ น การนํ า เทคนิ คของการถา ยภาพมาประกอบผนวกกับ แนวคิด และมี
ผสมผสานด ว ยเทคนิ ค การตกแต ง ภาพด ว ยเทคนิ ค คอมพิ ว เตอรแ ก ราฟิ ก เพื่ อ สร า งสรรคแ ใ นรู ป แบบงาน
คอมพิวเตอรแอารแต ที่มีการถายทอดเทคนิคของเสนสายกราฟิก กอเกิดรูปทรงปริมาตร 2 มิติใหเกิดการซอนทับ
กับภาพถายทางธรรมชาติเพื่อแทนคาความความหมายของผลงานคือ ความงดงามตามธรรมชาติที่เป็นความ
งามที่มีหลากหลายมิติที่เราสามารถสัมผัสกับความงามแตเราไมสามารถกําหนดหรือคาดเดาหรือควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไดเสมือนกับชีวิตมนุษยแที่ตองอยูกับธรรมชาติและพรอมที่รับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การถายภาพทิวทัศนแ
2. การถายภาพแสง Twilight
3. การจัดองคแประกอบสําหรับการถายภาพ
4. การออกแบบคอมพิวเตอรแกราฟิก
5. คอมพิวเตอรแอารแต
6. การตกแตงภาพ การรีทัชภาพ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
1. ศึกษาขอมูล
1.1 ศึกษาขอมูลสถานที่ทองเที่ยวในที่มีภูมิประเทศหรือพื้นที่ที่เหมาะสมกับการถายภาพทิวทัศนแ
ในเวลาชวงแสงแรก โดยศึกษาขอมูลจากพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม
1.2 ศึกษาขอมูลจากแนวทางการสรางสรรคแผลงานจาก หนังสือ นิตยสาร และสื่ออินเตอรแเน็ต
เพื่อหาแนวทางและพัฒนารูปแบบเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะของผูสรางสรรคแผลงาน
1.3 วิเคราะหแขอมูลจากการศึกษาหาแนวทางงานตนเอง พรอมวางแผนการทํางานเพื่อลงพื้นที่ใน
การถายทํา
1.4. กําหนดพื้นที่การทํางาน วางแผนการถายทํา ซึ่งประกอบดวย การเดินทาง ระยะเวลาใน
การถายทํา และชวงเวลาการถายทําในแตละสถานที่
1.5. ลงพื้นที่ถายทําโดยใชพื้นที่การถายทํา เชน แมกําปอง แมออน มอนแจม ขุนชางเคี่ยน
เป็นตน
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2. สร า งภาพร าง (Sketch) แสดงรายละเอีย ดของผลงานตามแนวความคิด สรางสรรคแดว ย
กระบวนการทางดานการถายภาพ และ เทคนิคการสรางสรรคแคอมพิวเตอรแกราฟิก เขาสูกระบวนการพิมพแจน
ไดภาพที่เสร็จสมบูรณแ และนําเสนอผลงานโดยนิทรรศการ

ภาพที่ 1 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณแ
ชื่อผลงาน
มิติแหงแสงแรก
เทคนิค
คอมพิวเตอรแอารแต (ถายภาพ + คอมพิวเตอรแกราฟิก)
ขนาด
50 x 100 ซม.
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของแสงแรกที่ปรากฏขึ้นตามจากธรรมชาติ ซึ่งมีสีสันที่มี
ความสวยงามดวยพลังของแสงอาทิตยแที่สองสวาง ทําใหเกิดภาพเกิดเรื่องราวและบรรยากาศที่ไมมีการซ้ําๆกัน
ในแตละวันโดยการสรางสรรคแผลงานไดถายทอดผานเทคนิคของการถายภาพและเทคนิคของการตกแตงภาพ
และการรีทัชภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแกราฟิก โดยนําเสนอทั้งความงามของแสงจากธรรมชาติและมิติ
ของเสนสายรูปทรงกราฟิกที่มีการซอนทับไปพรอม ๆ กัน
4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากการศึกษาจากสถานที่จริงของบรรยากาศ ความประทับใจที่ผูสรางสรรคแผลงานไดรับกับตนเองจึง
เกิดแนวคิดที่จะนําความงดงามของบรรยากาศของสิ่งที่พบมาถายทอด พรอมทั้งไดศึกษาจากแหลงองคแความรู
ตาง ๆ และสรางแนวคิดและสรางภาพรางของผลงานและถายทอดมาเป็นผลงาน โดยนําแนวคิดมาผสมผสาน
อยู2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ความงดงามของแสงแรกในชวงเวลาไมกี่นาทีของแตละวันกอนที่พระอาทิตยแ
จะขึ้น ซึ่งแตละวันเราไมสามารถคาดเดาไดและยืนยันไดเลยวาบรรยากาศที่เห็นวันนี้และวันตอมาจะมีทิศทาง
ไปในแนวทางใดมันเลยเป็นความงามที่มีความแตกตางกันดวยการสรรคแสรางของธรรมชาตินั่นเอง
ประเด็นที่ 2 การแทนคาความแตกตางของมิติของแสงในแตละวันดวยการสะทอนของกระจก โดยไดแนวคิด
และแรงบัน ดาลใจมาจากกระจกที่ประดับที่ศาสนสถานที่จะมีแสงสะทอนสวางระยิบระยับในแตละวันไม
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เหมือนกันขึ้นอยูกับพลังแสงอาทิตยแแตละวันที่ตกกระทบลงไป จึงมีแนวคิดในการใชกราฟิกรูป ทรงปริมาตร 2
มิติมาแทนคาความแตกตางที่มีการซอนทับเกิดมิติในภาพ โดยถายทอดผลงานดวยเทคนิคของการถายภาพที่มี
การใหเฉดสีในภาพบรรยากาศภาพที่แตกตางกันของภาพทิวทัศนแที่สังเกตเห็นแสงแรกที่ชัดเจนผสมผสานกับ
กราฟิกที่มีการซอนทับดวยน้ําหนักแสงเงา คาความสวาง ความมืดที่แตกตางกันจากความคิดที่ตกผลึกแลวจึง
นําแนวคิดดังกลาวไปสรางภาพรางขึ้นมาโดยจัดองคแประกอบรูปภาพในการสรางสรรคแผลงานใหเห็นโครงคราว
ๆดังกลาวสูการสรางสรรคแงานศิลปกรรมในรูปแบบภาพกราฟิกลายเสน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอยางภาพกราฟิกภาพรางแนวทางการสรางสรรคแแรงบันดาลใจจากแสงแรกและกราฟิกผสมผสาน
ที่มา: เอกพงศแ สุริยงคแ
สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาความงดงามของแสงในธรรมชาตินาสู่กระบวนการ
สร้างสรรค์
จากการสังเคราะหแขอมูลเพื่อนํามาสูกระบวนการสรางสรรคแผ ลงานทางดานศิลปกรรมโดยไดทําการ
สังเคราะหแโดยแยกรายประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการสรางสรรคแงานศิลปกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1

ตารางสรุปองคแความรูในการสรางรูปแบบการสรางสรรคแผลงาน
แสงแรก
มิติแห่งแสงแรก

กรอบแนวคิด

สัญลักษณ์

สังเคราะหแจากเนื้อหา สรุปเพื่อถายทอดเป็นผลงานสรางสรรคแ
รูปทรงปริมาตร
การสะทอนของมิติเรื่องราว
การซ อ นทั บ ของ ความแตกตางของชวงเวลา
รูปทรง
จุดแสงประกาย
ความงดงามที่มีลักษณะเฉพาะของธรรมชาติ
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จินตภาพสมมติ

แสงสว่างของช่วงเวลา

ความรู้สึกต่อสถานที่นั้น

ความแตกต่างของช่วงเวลา

รายละเอียดของลวดลาย

จินตนาการ + ความคิดสร้างสรรค์

สีสันที่หลากหลาย

จินตนาการ + ภาพร่าง + ภาพจริง + เทคนิคคอมพิวเตอร์

การสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์อาร์ต

จากการสังเคราะหแขอมูลเกิดจินตนาการที่จะนํามาสรางสรรคแผลงานวาดวยเรื่องความงดงามของแสง
แรก สรางสรรคแดวยเทคนิคคอมพิวเตอรแอารแตที่การผสมผสานเทคนิคการถายภาพและคอมพิวเตอรแกราฟิก
5. สรุป
ผูสรางสรรคแผลงาน เรื่อง มิติแหงแสงแรก แรงบันดาลใจสูงานศิลปะประยุกตแในรูปแบบคอมพิวเตอรแ
อารแต โดยผูสรางสรรคแผลงานเกิดความประทับใจ ในความงดงามของแสงแรกแสงกอนที่พระอาทิตยแจะขึ้นเพื่อ
สองแสงสวางของวัน อีกทั้งไดศึกษาแนวทางการถายภาพจากแหลงขอมูล เอกสารองคแความรู ทั้งสื่อสิ่งพิมพแ
และสื่อออนไลนแ ตาง ๆ รวมทั้งประสบการณแการถายภาพของตนเอง ทําใหเกิดแนวคิดในการสรางสรรคแผลงาน
โดยการลงพื้นที่และสถานที่ที่สามารถถายภาพแสงแรกตามที่ตั้งวัตถุประสงคแไวและผสมผสานกับการตกแตง
ภาพ การรีทัช ภาพพรอมกับการใชรูปทรงกราฟิก มาผสมผสานในผลงานใหเกิดความงามอันเกิดจากเทคนิค
การถายภาพและมีมุมมองมิติที่เกิดจากซอนทับที่สรางสรรคแดวยโปรแกรมกราฟิกที่เกี่ยวของ เพื่อสรางสรรคแ
ผลงานใหเป็นงานศิลปะเชิงประยุกตแ ในรูปแบบของงานศิลปะแขนงคอมพิวเตอรแอารแต
เอกสารอ้างอิง
นคเรศ รังควัต.ถํายภาพให๎มีพลัง. กรุงเทพฯ : วีพริ้นทแ (1991), 2562
เอกนฤน บางทาไม. การจัดองค์ประกอบสาหรับการถํายภาพ. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2556
ศักดิ์ระพี นพรัตนแ. พื้นฐานการถํายภาพและเทคนิคควบคุมกล๎อง. กรุงเทพฯ : พงษแวรินการพิมพแ, 2556
เกียรติพงษแ บุญจิตร. ตกแตํง รีทัช Process ภาพ Lightroom + Photoshop. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2558
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เด็กน้ามอญ
Nammorn Kids
จักรพันธแ สุระประเสริฐ
JAKAPAN SURAPRASERT
สาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ1
Jakapan.sur@dpu.ac.th
บทคัดย่อ
ในปใจจุบันความนิยมในการสวมใสเครื่องแตงกายจากผาทอมือมีมากขึ้น จากการที่มีหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหรือกลุมทอผาทั่วประเทศ สวนหนึ่งของแนวทางใน
การพั ฒ นาคื อรู ป แบบเครื่ อ งแตง กาย มี ก ารกํ า หนดกลุ มเปู า หมายที่แ ตกต างไปจากเดิม เชน ชุ ดทํ า งาน
ชุดลําลอง สําหรับวัยรุน วัยทํางาน แตในเครื่องแตงกายเด็ก แนวคิดนี้ยังไมไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายนัก
ผูออกแบบมีความเห็นวาแนวคิดสตรีทแฟชั่น สามารถเพิ่มแนวทางการในการออกแบบเครื่องแตงกาย
ของเด็กที่ใชผาทอหรือผาขาวมาไดหลากหลายขึ้น เนื่องจากในปใจจุบัน เด็กในชวงอายุ 4-6 ปี ทั้งเพศชายและ
หญิงสวนหนึ่งจะมีแนวทางการแตงกายที่มาจากรสนิยมการแตงกายของผูปกครอง และในผูปกครองบางกลุม
ของเด็กวัยนี้ยังอยูในวัยที่มีความนิยมในสตรีทแฟชั่น
ผูออกแบบไดนําหลักการแนวคิดสตรีทแฟชั่นมาตีความ โดยนําผาทอของกลุมน้ํามอญ ตําบลแจซอน
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง มาใชเป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบ และนําเอกลักษณแประจําจังหวัดลําปาง
มาสรางเป็นลายปใกในการตกแตง เพื่อใหเกิดรูปแบบใหมและดึงดูดความสนใจใหเด็กและผูปกครองสนใจสวม
ใสเครื่องแตงกายจากผาทอมือ แนวทางในการสรางรูปแบบในการแตงกายใหมใหกับเด็กในครั้งนี้ จะชวยให
ผูปกครองและเด็ก มีตัวเลือกในการแตงกายมากขึ้น และอาจจะยังชวยสรางรายไดใหกับชุมชนหรือกลุมทอผา
ไดอีกทางหนึ่ง
ผูออกแบบไดเลือกโครงรางเงาของสตรีทแฟชั่นที่เป็นแบบตัวหลวม นําเอกลักษณแของจํางหวัดลําปาง
มาใชสรางลายปใก ใชผาทอลายทางกับเทคนิคตัดตอลาย และวัสดุที่รวมสมัยที่ทําใหเด็กและผูปกครองรูสึก
สนใจที่จะสวมใสแนวทางนี้
คาสาคัญ : แนวคิดสตรีทแฟชั่น เสื้อผาเด็ก ผาทอมือ
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Abstract
Nowadays, the popularity of wearing costumes from woven fabric or loincloth is
increasing. Due to involvement of both public and private agencies in the development of
communities or weaving groups throughout the country Part of the approach to development
is costume style. The target group is different from the original, such as work wear, casual
wear for working teenagers, but only in children's clothing. This concept has not been widely
used.
The designer is of the opinion that the concept of street fashion Able to add
more ways to design a costume for children who use woven fabric or loincloth Because at
present Children between the ages of 4-6 years, both males and females, will have some
dress code based on the tastes of their parents. And in some parents of children of this age
still in the age of popularity in street fashion.
The designers have interpreted the concept of street fashion to interpret. By using
the loincloth of the Nammorn group, Chae Son Subdistrict, Muang Pan District, Lampang
Province as the main raw material for the design. And using the Lampang provincial identity
to create a embroidery pattern for decoration In order to create a new style and attracting
attention to children and parents interested in wearing apparel from woven or loincloth.
Guidelines for creating a new style of dress for children this time Will help parents and
children There are more dressing options. And may also help generate income for the
community or weaving group.
The designer chose the sleek outline of a loose street fashion. Using the unique
identity of Lampang to create embroidery Use the pattern loincloth and pattern editing
techniques. And contemporary materials that make children and parents feel interested in
wearing this approach.
Keywords : Street fashion concept; children’s wear; Hand woven fabric
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ในปใจจุบันความนิยมในเลือกใชเครื่องแตงกายที่ทําจากผาทอมือแพรหลายมากขึ้น สงผลใหชุมชนหรือ
กลุมทอผามีการปรับตัวจากเดิมที่ทอผาจําหนายเป็นผืนอยางเดียว ก็หันมาผลิตเป็นชุดสําเร็จรูปเพื่อจําหนาย
เป็นการสรางงานและรายไดใหกับคนในชุมชน โดยสวนใหญจะเนนรูปแบบชุดทํางาน ชุดออกงานของผูใหญ
และมีการพัฒนาเป็นรู ปแบบชุดลํ าลองสําหรับวัยรุน แตในเครื่องแตงกายเด็ก ยังมีการพัฒนาที่ไมมากนัก
รวมถึงผาทอมือของกลุมน้ํามอญ
ผูออกแบบมีความเห็นวาแนวคิดสตรีทแฟชั่นที่กําลังเป็นที่นิยมในปใจจุบัน จะสามารถเพิ่มแนวทางใน
การใชผาทอมือมาเป็นวัตถุดิบสําหรับออกแบบเครื่องแตงกายของเด็กไดหลากหลายขึ้น เนื่องจากในปใจจุบัน
เด็กในชวงอายุ 4-6 ปี ทั้งเพศชายและหญิง สวนใหญจะมีผูปกครองอยูในวัยที่ยังสนใจการแตงกายตามกระแส
นิยมอยู ซึ่งผูปกครองมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเครื่องแตงกายใหลูกคอนขางมาก โดยจะอิงแนวทางที่ตนเอง
นิยมหรือสนใจมาใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ
แตลักษณะของผาทอมือที่มีลายเป็นเสน และสีสันที่อาจจะไมดึงดูดความสนใจของเด็กนัก ผูออกแบบ
จึงนําเอกลักษณแประจําจังหวัดลําปาง มาพัฒนาเป็นลายปใก เพื่อสรางจุดสนใจใหกับชุดที่ออกแบบมากขึ้น
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แฟชั่ น หมายถึ ง ความนิ ย มชนิ ดใดชนิ ด หนึ่ ง ของคนหมู ม ากในสั ง คมเวลานั้ น ๆ โดยคํ า ว า แฟชั่ น
ยังครอบคลุมถึงความเชื่อซึ่งเป็นที่นิยมของยุคสมัยดวย ไมไดหมายเฉพาะถึงวัตถุสิ่งของเพียงอยางเดียว
สตรีทแฟชั่น หมายถึง การแตงตัวแบบจับตองไดหาใสไดงาย โดยสามารถนําเสื้อผาที่ไมวาจะถูกหรือ
แพงมาใสแบบผสมผสานกันได เชน การนํากางเกงยีนสแมาใสกับเสื้อเชิ้ตสีพื้น ใสรองเทาผาใบก็เป็นสตรีทแฟชั่น
ได หรือการนําเสื้อผาแนวสปอรแต มาใสใหเป็นแนวสตรีท โดยการผสมกับเสื้อผารูปแบบที่แตกตางออกไป
โดยสตรีทแฟชั่นนั้น มีกระแสในชวงศตวรรษที่ 20 โดยมีจุดเริ่มตนมาจากประเทศอังกฤษ เมื่อสงครามเริ่มสงบ
ผูคนก็เริ่มหันมาพัฒนาในเรื่องของตนเองกันมากขึ้น มีการแตงตัวที่บงบอกถึงความชอบของแตละคน มีการ
แบงกลุมสังคมกันเกิดขึ้น ไมวาจะเป็นเรื่องของชาติพันธุแ ศาสนา ไปจนถึง เรื่องของไลฟสไตลแในการใชชีวิตและ
การแตงตัวดวย อยางเชน สไตลแ Mods, Hippie, B Boy มีการแตงตัวใหมีความเฉพาะเป็นเอกลักษณแของ
ตนเองมากขึ้น เป็นการแสดงออกทางความคิดผานเสื้อผาที่สวมใส

รูปที่ 1 แนวการแตงกายสตรีทแฟชั่นแบบดั้งเดิม
ที่มา https://1960simages.wordpress.com/tag/mini-skirts
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รูปที่ 2 แนวการแตงกายสตรีทแฟชั่นในปใจจุบัน
ที่มา https://www.welovestreetfashion.com
กลุมน้ํามอญแจซอน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 จากการรวมกลุมของแมบานบานศรีดอน
มูล ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ที่มีความสนใจและรักงานทอผาแบบพื้นเมือง ซึ่งหลายคนก็
มีพื้นฐานการทอผาอยูบางแลวอีกทั้งอุปกรณแและกี่ทอผาก็มีกันเกือบทุก บาน จึงคิดที่จะใชเวลาวางหลังการ
ทํางานมาสรางรายไดเสริมจึงชวยกันคิดและออกแบบลวดลายจากสิ่งที่อยูใกลตัวและภูมิปใญญาดั้งเดิมที่สืบ
ตอมาจากรุนปูุรุนยาสรางสรรคแเป็นผลงานผาฝูายทอมือยอมสีธรรมชาติ นําออกมาจําหนาย และไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาเป็นสินคาโอทอปประจําจังหวัดลําปาง

รูปที่ 3 รูปผลงานและผลิตภัณฑแผาทอมือของกลุมน้ํามอญ
ที่มา http://nammorndesign.com
การแตงกายของเด็ก ชวงวัยเด็กนั้นนับเป็นชวงที่สําคัญของการเจริญเติบโตทางสรีระและพัฒนาการ
ทางความคิด ปใจจัยที่สําคัญซึ่งทําใหลูกนอยเติบโตเป็นผูใหญที่มีศักยภาพในอนาคตนั้น คือการเลือกเสื้อผา
เครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับกิจกรรมและชวงวัยของเด็ก เพราะสรีระของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
เด็กในวัยเตรียมอนุบาล (3-6 ขวบ) เป็นชวงวัยที่มักเรียนรูสิ่งใหม ชอบเลียนแบบ ทํากิจกรรม เป็นวัย
ที่ตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถเขากับเพื่อนใหมได เขารวมสังคมได เริ่มรูจักเลือกสิ่งของที่ตนเองชอบ ดังนั้น
ผูปกครองควรเปิดโอกาสใหลูกมีสวนรวมในการเลือกซื้อเสื้อผาดวยตนเอง โดยอาจเลือกจากแฟชั่นที่ไดรับ
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ความนิยมสําหรับเด็กในวัยนี้ รวมไปถึงเลือกเสื้อผาที่เหมาะกับการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมกลางแจง
ก็ควรเลื อกเสื้ อผ าที่มีความสามารถในการปูองกันแสงยูวี เพื่อลดผลกระทบของผิ วหนังเด็ก หรือกิจกรรม
ภาคสนามที่ตองลุย ก็ควรเลือกเสื้อผาที่สามารถซักทําความสะอาดสิ่งสกปรกออกไดงาย ชวยลดการใชสารเคมี
เชน ผงซักฟอกที่เขมขนในการขจัดคราบสกปรก ที่อาจทําใหเกิดภาวะระคายเคืองตอผิวหนังและสุขภาพของ
ลูกได
การมิกซแแอนแมตชแ ถือเป็นอีกปใจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ ตองใหความพิถีพิถันเป็นพิเศษ เพราะเป็น
ปใจจัยที่สามารถชวยสงเสริมพัฒนาการของลูกไดโดยเฉพาะในเรื่องของสีสัน ลวดลาย เพราะจะชวยสงเสริม
พัฒนาการในเรื่องของจินตนาการ เด็กจะรูจักความแตกตางในเรื่องของสี สีสันและลวดลายที่เห็นจากเสื้อผา
ของเด็กนั้นจะทําใหเกิดสะดุดตาและชวยใหเด็กอารมณแและสมองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น การมิกซแแอนดแแมตชแ ถือ
เป็นกิจกรรมที่ชวยเพิ่มพัฒนาการใหกับลูกได โดยการนําเอาเสื้อผามามิกซแแอนดแแมตชแกันไมวาจะเป็นเสื้อผา
เกา หรือเสื้อผาใหมที่มีอยู เชน การหยิบเอาเสื้อเชิ้ตมาสวมใสทับซอนกัน ผูกชายเสื้อดานขางหรือพับปลาย
แขนใหดูแลวเทหแสําหรับเด็กผูชาย สวนเด็กผูหญิงนั้นอาจหาเสื้อผาที่ตัดตอลูกไมผาฝูายเนื้อบาง ใสกับทอนลาง
อยางกระโปรงยีนสแ สามารถเลือกสีสัน ตัดกัน หรืออาจเป็นโทนสีเดียวกันทั้งเสื้อและกระโปรงก็ได ขึ้นกับ
ความชอบสวนตัว ใหลูกลองเลือกเรียนรูดวยตนเองสําหรับการสวมใส จะทําใหเด็กรูสึกมั่นใจและเป็นการสร าง
ความภูมิใจ การสรางสรรคแผลงานการมิกซแแอนดแแมตชแดวยตนเอง

รูปที่ 4 แนวการแตงมิกซแแอนดแแมตชแในเด็ก
ที่มา https://www.rakluke.com
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
3.1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดสตรีทแฟชั่น
3.2. วิเคราะหแผาทอมือจากกลุมน้ํามอญ
3.3.เลือกแนวทางการออกแบบ โดยใชการมิกซแแอนดแแมตชแ การตัดตอ การสรางลายปใก
3.4.สรางผลงานตนแบบผาน Ipad
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4. การวิเคราะห์ผลงาน

รูปที่ 5 ผลงานการออกแบบ เด็กน้ํามอญ
Nammorn Kids
จากการออกแบบที่นําแนวคิดสตรีทแฟชั่นมาใชในการพัฒนารูปแบบเสื้อผาเด็กอายุ 4-6 ปี โดยใชผา
ทอมือจากกลุมน้ํามอญ ผูออกแบบไดนําลักษณะโครงรางเงาแบบตัวหลวมจากแนวสตรีทแฟชั่นมาใช นําการ
มิกซแแอนดแแมตชแมาจัดรูปแบบการสวมใส นําเอกลักษณแประจําจังหวัดลําปางมาพัฒนาเป็นลายปใ ก เพื่อทําให
เสื้อผามีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
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5. สรุป
แนวทางในการสร างรู ป แบบการแตงกายสตรีทแฟชั่นจากผ าทอมือให กับเด็กในครั้งนี้ จะชว ยให
ผูปกครองและเด็ก มีตัวเลือกในการแตงกาย และอาจจะยังชวยเพิ่มชองทางในการจําหนายและรายไดใหกับ
กลุมทอผามากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
https://www.gqthailand.com
https://www.m-culture.go.th
https://www.welovestreetfashion.com
https://www.thaikidssong.com
https://www.ellethailand.com
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การออกแบบศูนย์บริการล้างรถระบบอัตโนมัติในสถานีบริการน้ามัน
Automatic Car Wash Center Design in Gas Station Area
จิณณแธิศา สุระประเสริฐ
JINNTHISA SURAPRASERT
สาขาการออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ1
nassama.pie@dpu.ac.th
บทคัดย่อ
ในปใจจุบัน ความตองการใชบริการธุรกิจบริการดูแลรักษารถยนตแมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตมีปใญหาในดาน
การขาดแคลนแรงงานและมีการแขงขันที่สูงเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาในการ
ทําความสะอาดสามารถลดปใญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งยังใชเวลาในการดูแลรักษารถยนตแที่นอยลง
รวมถึงลดพื้นที่ในการใหบริการในพักคอยเนื่องจากผูเขารับบริการจะตองอยูในรถระหวางรับการบริการ
การออกแบบศูนยแบริการลางรถระบบอัตโนมัติภายในบริเวณสถานีบริการน้ํามันที่มีขอจํากัดดานพื้นที่
ตองคํานึงถึงการใชงานที่เหมาะสม ทั้งดานขนาดของรถยนตแที่เขารับการบริการ การจัดพื้นที่ใชส อยให มี
ประสิทธิภาพทั้งบริเวณลางรถยนตแดวยเครื่องจักร พื้นที่ทํางานของผูใหบริการในการเช็ดรถใหแหง และพื้นที่
สําหรับติดตั้งงานระบบ โดยมีแนวคิดในการออกแบบใหมีความเรียบงาย โดดเดนดานการออกแบบ และมีการ
บํารุงรักษาที่สะดวกและเหมาะสม รวมถึงตองคํานึงถึงโครงสรางที่แข็งแรง และมีระยะที่เหมาะสมสําหรับการ
ติดตั้งเครื่องจักรสําหรับลางรถดวยระบบอัตโนมัติได
ผลงานสรางสรรคแที่แลวเสร็จมีความเรียบงาย ตรงตามความตองการของเจาของโครงการ มีการแบง
พื้น ที่ใช ส อยได อย างเหมาะสม โดยแยกพื้ นที่ในการล า งรถยนตแและพื้ นที่ส ว นเช็ดแห งอยา งชัดเจนและมี
ระยะหางมากเพียงพอเพื่อไมใหน้ําจากพื้นที่สวนแหงกระเซ็นเขามาในพื้นที่สวนแหง อีกทั้งมีการเลือกใชวัสดุที่
ทนทาน ดูแลรักษางาย
คาสาคัญ : การออกแบบ, ศูนยแบริการลางรถอัตโนมัติ, สถานีบริการน้ํามัน
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Abstract
At present, the demand for car care services business is likely to increase. However,
there are problems with labor shortages and high competition to compete for market share.
Using the technology of cleaning can reduce the labor shortage. It also takes less time to
maintain the car and reducing waiting areas for customers since the customers are required
to stay in the car during the service.
The consideration of the automatic car wash shop design that placed within a limited
space gas station area. The design should take into account the proper use as the size of
cars, the efficient use of space in washing car area by machinery, the workspace of the
service provider to wipe the car dry and the serviced space for installing the system. The
design concept is simple and outstanding while the space has convenient and appropriate
for maintenance. The considering of structure and space that suitable for installing
machines for washing cars with automatic systems.
The design is simple according to the needs of the project owner with appropriate
space management. The area for washing cars and wiping areas is clearly separated and
there is enough distance that water will not spill onto the wiped car. As well as choosing
materials that are durable and easy for maintenance.
Keywords : design; automatic car wash center; gas station
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ในปใจจุบัน ความตองการใชบริการธุรกิจบริการดูแลรักษารถยนตแมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตมีปใญหาในดาน
การขาดแคลนแรงงานและมีการแขงขันที่สูงเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด ทําใหมีผูประกอบการหลายรายในธุรกิจ
บริการทําความสะอาดใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีในการทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงเขามาชวย
เพื่อลดปใญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งยังใชเวลาในการดูแลรักษารถยนตแที่นอยลง รวมถึงลดพื้นที่ใน
การใหบริการในพักคอยเนื่องจากผูเขารับบริการตองนั่งในรถยนตแตลอดเวลาที่รับบริการ
การสรางสรรคแผลงานชิ้นนี้ เกิดจากความตองการในการออกแบบศูนยแบริการลางรถระบบอัตโนมัติ
ภายในบริเวณสถานีบริการน้ํามันที่มีขอจํากัดดานพื้นที่ และตองคํานึงถึงระบบที่นํามาใชในอาคาร โดยมี
ความตองการพื้นที่ 3 สวนคือ 1) พื้นที่สวนลางรถ ซึ่งเป็นสวนที่ติดตั้งระบบลางรถอัตโนมัติ โดยตองคํานึงถึง
ระยะในการติดตั้งเครื่องจักร โดยไมตองคํานึงถึงขนาดของคน (human scale) 2) พื้นที่สวนเช็ดแหง โดยสวน
นี้ตองคํานึงถึงขนาดและระยะที่ผูใหบริการตองทํากิจกรรมในการเช็ดรถ 3) สวนหองเครื่อง ซึ่งมีการติดตั้ง
อุปกรณแที่จําเป็นสําหรับระบบลางรถอัตโนมัติ โดยพื้นที่สวนนี้มีระยะกําหนดใหชัดเจนจากผูผลิตเครื่องจักรที่ใช
ในการลางรถ
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แรงบันดาลใจในการออกแบบ ไดวิเคราะหแความตองการของเจาของโครงการ เพื่อนํามาออกแบบราน
ลางรถใหมีความเรียบงาย มีความเหมาะสมในการดูแลรักษา และมีความโดดเดน โดยไมขัดแยงกับอาคาร
ขางเคียง ซึ่งเป็นสวนรานคาของทางสถานีบริการน้ํามัน
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการออกแบบนั้น มีการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของและมีผลตอการใชงานดังนี้
2.1 ศึกษาขอมูลดานขนาด สัดสวนของเครื่องจักรที่ใชซึ่งเป็นขอมูลจากทางโรงงาน (รูปที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงขนาดและสัดสวนของอาคารในการติดตั้งเครื่องจักร
2.2 ศึกษาขอมูลดานขนาดและสัดสวนของมนุษยแ รวมถึงพฤติกรรมในการใชอาคารของผูใหบริการ
และผูรับบริการ
2.3 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับประเภทอาคาร
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
การออกแบบโครงการศูนยแลางรถระบบอัตโนมัตินั้น มีกระบวนการในการออกแบบดังตอไปนี้
3.1 วิเคราะหแโครงการ และวิเคราะหแพื้นที่ในการกอสราง เพื่อทราบถึงทิศทาง แดด ลม ที่สงผลตอ
งานออกแบบ รวมถึงความตองการพื้นที่ใชสอย โครงการนี้แบงพื้นที่อาคารเป็น 2 สวน คือ สวน
เปียก ซึ่งผูเขารับบริการสามารถขับรถเขาไปใชบริการรับการลางรถโดยเครื่องจักรลางรถอัตโนมัติ
จึงไมตองลงจากรถยนตแ ดังนั้นจึงคํานึงถึงเพียงแคระยะในการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งเป็นระยะที่ทาง
โรงงานไดกําหนดมา และสวนเช็ดแหงซึ่งเป็นบริเวณที่ผูใหบริการจะทําการเช็ดรถใหแหง ดังนั้น
การออกแบบตองคํานึงถึงขนาดและสัดสวนของมนุษยแใหเหมาะสมกับกิจกรรม ในสวนหองเครื่อง
นั้น จะมีการกําหนดระยะจากอุปกรณแที่จําเป็นตองใชกับเครื่องจักรลางรถยนตแอัตโนมัติ
การออกแบบรานลางรถอัตโนมัติที่มีพื้นที่อยูในบริเวณสถานีบริการน้ํามัน ตองไดรับความ
เห็นชอบทั้งจากเจาของโครงการและทางองคแกรที่เป็นเจาของสถานีบริการน้ํามัน โดยตองคํานึงถึง
ขอกําหนดในการสรางรานคา เชน อัตลักษณแของการออกแบบอาคารตองไมซ้ํากับอัตลักษณแ
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องคแกรที่เป็นเจาของสถานีบริการน้ํามัน และรูปแบบของอาคารตองผานการเห็นชอบจากทาง
องคแกร
3.2 กําหนดแนวคิดที่จะใชในการออกแบบ โดยคํานึงถึงเจาของโครงการ ประเภทของอาคาร รวมถึง
โครงสราง และวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคาร
3.3 คนควาทฤษฎีที่เกี่ยวของ สําหรับใชในการออกแบบ ทั้งดานขนาด กฎหมาย และโครงสรางที่
เหมาะสม
3.4 วิเคราะหแ Zoning, Circulation, จัดทํา Bubble Diagram ของพื้นที่ใชสอย และสราง 3
schematic จากนั้นเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และนํามาพัฒนาแบบจนไดผลงานที่ตรงตามความ
ต อ งการของเจ า ของโครงการ ซึ่ ง ประกอบด ว ย ผั ง พื้ น รู ป ด า น และนํ า เสนอด ว ยรู ป แบบ
ทัศนียภาพเพื่อใหผูใชเขาใจไดงาย
3.5 นําเสนอผลงานออกแบบดวยโปรแกรม Auto CAD, Sketch Up และ Photoshop ในรูปแบบผัง
พื้น, รูปดาน และภาพทัศนียภาพ ดังตอไปนี้

3.65

3.85

3.65

2.50

3.65

ภาพที่ 2 แสดงผังพื้นของอาคาร
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ภาพที่ 3 แสดงรูปดานหนาของอาคาร
หลังคา/ผนังmetalsheet

ผนัง vivaboard
0.10

4.50
4.00

ภาพที่ 4 แสดงรูปดานซายของอาคาร

ภาพที่ 5 แสดงทัศนียภาพดานหลัง โดยใชโปรแกรมsketch up รวมกับโปรแกรม photoshop
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ภาพที่ 6 แสดงทัศนียภาพดานหนา โดยใชโปรแกรมsketch up รวมกับโปรแกรม photoshop

ภาพที่ 7 แสดงทัศนียภาพดานหนาโดยใชโปรแกรม sketch up
4. การวิเคราะห์ผลงาน
การออกแบบรานลางรถอัตโนมัติภายในบริเวณสถานีบริการน้ํามัน มีขอควรพิจารณาในหลายประเด็น
ดังตอไปนี้
4.1 การจัดพื้นที่
การจัดพื้นที่สําหรับรานลางรถระบบอัตโนมัติ แบงเป็นพื้นที่สวนเปียกในการลางรถ ซึ่งเป็นสวนที่
ติดตั้งเครื่องจักรสําหรับลางรถ โดยการออกแบบขนาดและสัดสวนของพื้นที่สวนนี้ถูกกําหนดโดยระยะในการ
ติดตั้งเครื่องจั กรซึ่งเป็นขอกําหนดมาจากทางโรงงาน เชนเดียวกับขนาดของพื้นที่ส วนบริการซึ่งเป็นพื้นที่
สําหรับอุปกรณแที่เกี่ยวของทั้งหมด สวนพื้นที่ในการเช็ดรถยนตแใหแหงนั้น จัดวางใหอยูหางจากพื้นที่เปียกใน
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ระยะที่น้ําจากพื้นที่เปียกจะไมกระเซ็นไปโดนสวนที่เช็ดแหง และมีพื้นที่เพียงพอที่ผูใหบริการจะทํางานไดอยาง
สะดวก ซึ่งสวนนี้ตองคํานึงถึงระยะและสัดสวนของมนุษยแ
4.2 รูปแบบในการออกแบบ
รูปแบบของอาคารเป็น modern style ที่มีความเรียบงาย มีการใชวัสดุที่ทนทาน และมีการดูแล
รักษางาย โครงสรางเป็นโครงสรางเหล็กที่มีความแข็งแรงและเหมาะสมตอการติดตั้งระบบลางรถอัตโนมัติ และ
สามารถกอสรางไดอยางรวดเร็ว
5. สรุป
งานออกแบบร านล างรถระบบอัตโนมัติในสถานีบริการน้ํา มัน เป็นการสรางสรรคแผ ลงานที่ตอง
คํานึงถึงปใจจัยที่เกี่ยวของในหลายดาน ทั้งดานสภาพพื้นที่ที่มีความจํากัด ทั้งเรื่องอัตลักษณแของอาคารที่ควร
เขากันกับอัตลักษณแของสถานีบริการน้ํามัน โดยยังคงความแตกตางและตรงตามขอกําหนด รวมถึงการเลือกใช
โครงสราง และวัสดุที่งายตอการบํารุงรักษา เพื่อใหมีการใชงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
เอกสารอ้างอิง
Leisuwash Leibao 360 Car Wash System. สืบค๎นเมื่อ 5 เมษายน 2563, จาก
http://carwashtouchless.com/product/leisuwash-leibao-360-automatic-vehicle-washsystem/
Neufert Ernst, & Neufert Peter. (1980).The handbook of building types : Architects’ Data (3rd
edition). Great Britain Blackwell Science.
อัษฎากานตแ อัษฎาธานนทแ และคณะ. (2545). การศึกษาวิเคราะห์โครงการศูนย์บริการล๎างรถอัตโนมัติ. สืบคน
เมื่อ 5 เมษายน 2563, จาก http://library.dip.go.th/multim5/ebook/IV%20กสอ57%20ล
95.pdf
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การถ่ายภาพระลึกกาลเวลา
NOSTALGIA PHOTOGRAPHY
จิตรเมธ ฉลองพันธรัตนแ
Jittamet Chalongpantarat
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Jittamet.ch@spu.ac.th

บทคัดย่อ
การถายภาพเป็นการสื่อสารของมนุษยแชองทางหนึ่งที่สามารถรับรูและบอกเลาผานภาพถายไดโดยงาย
จากการมองเห็น การถายภาพเป็นการบันทึกเหตุการณแที่สําคัญ ถายทอดประสบการณแ หรือบันทึกชวงเวลาที่
ประทับใจ ผานอุปกรณแการถายภาพในแตละยุคสมัย ผูถายภาพเป็นผูกําหนดเรื่องราวหรือสื่อสารขอความ
บางอยางผานภาพถายดังกลาวดวยชั้นเชิงหรือเทคนิคที่แตกตางกันออกไป เพื่อสงเสริมใหภาพถายดังกลาวมี
รู ป แบบที่ น า สนใจและมี คุ ณ ค า มากขึ้ น เช น เดี ย วกั บ รู ป แบบในการถ า ยภาพระลึ ก กาลเวลา (Nostalgia
Photography) คือการถายภาพโดยใชการสื่อความหมายเพื่อสงผานความรูสึก ดวยการนําสัญลักษณแ (icon)
เป็นสื่อกลางเพื่อระลึกกาลเวลาในอดีต บอกเลาเรื่องราวหรือประสบการณแที่ผานมาในอดีต
ผู ถ า ยภาพสามารถสื่ อ สารหรื อ นํ า เสนอมุ ม มองในอดี ต ผ า นเทคนิ ค การถ า ยภาพระลึ ก การเวลา
(Nostalgia Photography) การถายภาพในลักษณะนี้นับไดวามีคุณคาในเชิงประวัติศาสตรแ เพราะภาพถาย
สามารถที่จะทําใหผูรับชมไดระลึกถึงกาลเวลาในอดีต ซึ่งถือเป็นสวนหนึ่งในการสะทอนใหเห็นถึงชวงเวลาแหง
ประวัติศาสตรแนั่นเอง
คาสาคัญ : การถายภาพ, ระลึกกาลเวลา, การสื่อความหมาย, ประสบการณแ, อดีต
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Abstract
Photography is a mean of human communication that can be easily perceived and narrated
through images from vision. Photography records important events, conveys experiences, or imprints
memorable moments through photographic equipment in each era. Photographers design stories or
communicate certain messages through photographs with diversified tactics or techniques in order to
stimulate particular photographs to be more interesting and valuable. This is similar to Nostalgia
Photography. Nostalgia Photography is a type of photography that uses interpretation to convey
feelings. With the use of symbols (icons) as medium to remind people of their time and memory,
Nostalgia Photography narrates stories or past experiences.
Photographers can communicate or present their past perspectives through Nostalgia
Photography. This type of photography is considered of historical value. It is because
photographs can make viewers remember their time in the past which is regarded as part of
reflections of historical period itself.
Keywords : Photography, Time and Memory, Interpretation, Experience, Past

ผูสรางสรรคแผลงาน : จิตรเมธ ฉลองพันธรัตนแ , Jittamet Chalongpantarat
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
การถายภาพระลึกกาลเวลา (Nostalgia Photography) เป็นการถายภาพในลักษณะที่ทําใหภาพนั้น
ส งผ านความรู สึ กวาหวนคิดถึงอดีต โดยใชเทคนิคการถายภาพเพื่อนําไปสู การสื่ อความหมาย เชน การ
ถายภาพสถานที่สําคัญในอดีตเพื่อสื่อใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย หรือแมกระทั่งการถายภาพนิ่ง
ดวยกลองถายภาพระบบฟิลแมเพื่อสงผานความรูสึกใหเป็นภาพในยุคสมัยเกานั่นเอง แตในบทความนี้จะเป็น
การถายภาพโดยนําสัญลักษณแ (icon) คือ การถายภาพงานประติมากรรมรูปปใ้นบุคคลสําคัญ เป็นสื่อกลางใน
การสะทอนถึงยุคสมัยในอดีตมาอยูคูกันกับวิถีชีวิตในปใจจุบัน เพื่อเป็นการสรางความหมายใหมใหภาพถาย
และสามารถสะทอนถึงรากเหงาความเป็นมาของประชาชนชาวไทย
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผูสรางสรรคแผลงานไดใชแนวคิดการโหยหาอดีต (Nostalgia) เป็นแนวคิดหลักในการประกอบสราง
ผลงานสรางสรรคแชิ้นนี้ โดยใชการถายภาพเชิงสัญลักษณแ (icon) เป็นจุดสนใจหลักที่นําพาไปสูความหมายของ
ภาพถายจนกลายเป็นชิ้นงานนี้
ผูสรางสรรคแผลงานไดใชแนวคิดการถายภาพเชิงสัญลักษณแ โดยใชสัญรูป (icon) ของพระบรมราชานุ
สาวรียแพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ณ สวนลุมพินี ซึ่งถือไดวาเป็นงานประติมากรรมแบบรูปธรรม
(Realistic) ที่มีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว โดยเฉพาะงานประติมากรรมในลักษณะรูปปใ้นบุคคลสําคัญยอมมี
เรื่องราวมากมายที่ใหคนรุนหลังไดระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลเหลานั้น รูปปใ้นพระบรมราชานุสาวรียแ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนับเป็นสิ่งที่สะทอนใหระลึกถึงรัชสมัยของพระองคแทรงเป็นผูปกครอง
สยามประเทศในฐานะกษั ต ริ ยแ แ ห ง ราชวงศแ จั ก รี แ ละจอมทั พ ไทย พระองคแ ท รงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ
นานับประการซึ่งนับไดวาเป็นคุณูประการแกปวงชนชาวไทยอยางลนพน โดยมีพระราชกรณียกิจหนึ่งที่สงผล
ตอปวงชนชาวไทยทั้งประเทศจนถึงปใจจุบันนั่นคือการประกาศใหประเทศสยามเขารวมกับฝุายสัมพันธมิตร อัน
นํามาสูการแกไขสนธิสัญญาที่ไมเป็นธรรมที่ทําไวกับหลายประเทศนั่นเอง
มัย ตะติยะ.(2549).งานประติมากรรมแบบรูปธรรม (Realistic) เป็นรูปแบบประติมากรรมไทยรวม
สมัย ที่ถายทอดตามความเป็นจริงจากความประทับใจหรือความสะเทือนใจ นับวาเป็นรูปแบบที่ตางไปจาก
อดีตอยางประติมากรรมไทยประเพณีที่อาศัยแบบจากธรรมชาติแตเนนรูปแบบที่แตกตางไปจากสิ่งที่มีอยูสวน
การสรางประติมากรรมรวมสมัยผูสรางอาจดูจากแบบจริงหรืออาศัยความนึกถึงไดเชนกัน แตแสดงรูปแบบใหดู
วามีตัวตนอยูจริง
(Nick Lacay , 1998) ฉากหลัง (Background) ในแนวคิดการถายภาพทิวทัศนแ (Landscape) ฉาก
หลังจะเป็นสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงเรื่องของ “สถานที่” ในภาพถาย โดยมีการใชเทคนิคการถายภาพและการให
ความหมายแฝงจากการใชมุมกลอง ชวงความชัด ขนาดภาพ ความยาวโฟกัสของเลนสแ ประกอบในภาพถาย
เพื่อสื่อความหมาย
ผูสรางสรรคแผลงานไดนําฉากหลังที่เป็นมุมมองของความเป็นเมืองหลวงอันทันสมัย ตึกรามบานชอง
ชีวิตความเป็นอยูแบบสังคมเมือง การจราจรอันเต็มไปดวยการโดยสารมากมายหลายชองทาง สะทอนใหเห็น
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ถึงความทันสมัยในปใจจุบันที่เต็มไปดวยความหลากหลายในสังคมไทย สื่อสารใหขัดแยงกับสัญรูป (icon) เพื่อ
สื่อสารความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลา
พัฒนา กิติอาษา.(2546) ไดอธิบายถึงการโหยหาอดีตไววา การโหยหาหรือถวิลหาอดีต (Nostalgia)
เป็นวิธีการมองโลกหรือการใหความหมายใหมแกประสบการณแชีวิตของมนุษยแอยางหนึ่ง โดยเนนความรูสึกของ
จินตนาการและอารมณแความรูสึกของผูคนในปใจจุบันขณะที่มีตออดีตที่ผานพนไปแลว เราตองถวิลหาอดีตก็
เพราะมันเป็นไปไมไดที่จะยอนกลับไปหาอดีตในโลกของความเป็นจริง นอกเสียจากการสรางหรือจําลองมัน
ขึ้นมาใหมในรูปแบบของเรื่องเลาและความทรงจํารูปแบบตาง ๆ
จึงกลาวไดวาการถายภาพระลึกกาลเวลา (Nostalgia Photography) เป็นแนวคิดในการสราง
ภาพถาย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการถายภาพ โดยใชองคแประกอบตางๆ เชน สัญรูป (icon) และฉากหลัง
(Background) นํามาสื่อสารเพื่อใหไดความหมายอันนํามาผูกโยงเป็นเรื่องราวที่สามารถสะทอนใหระลึกถึง
อดีตได เพื่อทําใหผูที่ไดรับชมภาพไดระลึกถึงความเป็นมาในอดีต โดยผานการเลาเรื่องโดยการจัดองคแประกอบ
ของการถายภาพใหสื่อไปถึงอดีตนั่นเอง
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
การสรางสรรคแผลงานภาพถายโดยใชเทคนิ คการถายภาพระลึกกาลเวลา (Nostalgia Photography)
เป็นรูปแบบหนึ่งในการถายภาพที่นําเสนอการเลาเรื่องราวผานการจัดองคแประกอบของภาพที่จําเป็นที่จะตองมี
กระบวนการคิดที่สะทอนอดีตเพื่อนําพาใหเกิดการระลึกถึงกาลเวลาที่ผานมาอยางมีนัยยะสําคัญในภาพที่
ถายทอดออกมา ดังนั้นการถายภาพในรูปแบบดังกลาวเป็นการถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูถายภาพที่มีตอ
สิ่งตาง ๆ ในอดีตกาล โดยผูสรางสรรคแผลงานเลือกใชสัญรูป (icon) เป็นจุดสนใจหลัก และจึงนํามาจัดวางใน
องคแประกอบภาพที่เหมาะสม เพื่อถายทอดผานภาพถายใหผูชมไดรับรูถึงความรูสึกนึ กคิดของชางภาพ จนถึง
การระลึกถึงกาลเวลาดังกลาวรวมกัน

ภาพที่ 1 ชื่อภาพ : สยามประเทศ
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากภาพถ า ยจะเห็ น ได ว า ผู ส ร า งสรรคแ ผ ลงานเลื อ กที่ จ ะถ า ยภาพพระบรมราชานุ ส าวรี ยแ ข อง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ณ สวนลุมพินี โดยใชเทคนิคการถายภาพวิวทิวทัศนแ (Landscape)
และใชเลนสแมุมกวาง (Wide Len) เพื่อใหเห็นบรรยากาศโดยรอบ กําหนดใหพระบรมราชานุสาวรียแอยูทางซาย
ของภาพและใหอาคารในยานสีลมที่เต็มไปดวยตึกสูงมากมายอยูรายลอมพระบรมราชานุสาวรียแ นับเป็นการ
สรางจุดเดนในภาพ (Point of view) ประกอบกับการควบคุมระยะชัดลึกของภาพถาย (Depth of field) ที่มี
คารูรับแสงคอนขางแคบ สงผลใหภาพดังกลาวมีความชัดเจนดานพระบรมราชานุสาวรียแ และฉากหลังที่เป็นตึก
สูงในกรุงเทพมหานครอันเป็น สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญของประเทศไทย ผูสรางสรรคแผลงานยังใช
เทคนิคการเลาเรื่องดวยภาพ ผานมุมมอง (Angle) มุมกลองจากมุมต่ําจะทําใหสิ่งที่ภาพดูยิ่งใหญและถือเป็น
การแสดงออกถึงความเคารพตอสถาบันกษัตริยแผานสายตาประชาชนที่อยูดานลาง ในการถายภาพพระบรมรา
ชานุ สาวรี ยแของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหั ว ทามกลางเมืองหลวงนั้นสะทอนให เห็ นถึงความ
แตกต า งของยุ ค สมั ย แต อี ก นั ย หนึ่ ง เองก็ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตของประเทศไทยโดยมี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเป็นผูดําริสรางขึ้น ซึ่งถือไดวาเป็นการสะทอนถึงรากเหงาความเป็นมา
ของประเทศไทยนั่นเอง
การถายภาพโดยใชเทคนิคการถายภาพระลึกกาลเวลา (Nostalgia Photography) ผูสรางสรรคแ
ผลงานไดสื่อสารความหมายของภาพดังกลาวสื่อถึงความเคารพและระลึก ถึงของประชาชนชาวไทยที่มีตอพระ
ราชกรณียกิจตาง ๆ ของพระมหากษัตริยแ ผูเป็นประมุขหรือผูนําสูงสุดทรงดําริไวแตอดีต โดยมุงเนนไปที่การ
สรางความเจริญของประเทศไทยที่เดิมเรียกวา “สยามประเทศ” สะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต
อดีตจนถึงปใจจุบัน
5. สรุป
การถายภาพระลึกกาลเวลา (Nostalgia Photography) เป็นเทคนิคการถายภาพที่ผูถายภาพสรางขึ้น
เพื่อตองการสื่อความหมาย และสะทอนถึงอดีตในแงมุมตางๆ ผานภาพถายโดยมุงเนนการถายทอดความรูสึก
โหยหาอดีต จึงถือไดวาการถายภาพในลักษณะนี้มีคุณคาในเชิงประวัติศาสตรแ เพราะภาพถายสามารถที่จะทํา
ใหผูรับชมไดระลึกถึงกาลเวลาในอดีต ซึ่งถือเป็นสวนหนึ่งในการสะทอนใหเห็นถึงชวงเวลาแหงประวัติศาสตรแ
นั่นเอง
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ในปใจจุบันการสรางแบรนดแสินคาของชุมชนตางจังหวัดจากการสรางผลิตภัณฑแแปรรูปจากวัตถุดิบที่
ผลิตในชุมชนกําลังเป็นที่นิยม อีกทั้งการซื้อวัตถุดิบของชุมชนจากแบรนดแสินคาจากกรุงเทพไปผลิตเป็นสินคา
ในแบรนดแของตนเองเป็นที่นิยมมากขึ้นเชนกัน จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลสอบถามและสัมภาษณแคนในชุมชน
บานน้ํามอญ พบวาชุมชนมีศักยภาพในการทําเครื่องจักรสาน ทอผา ปใกผาและยอมสีผาได ซึ่งกระบวนการ
ทั้งหมดเป็ น มิ ตรต อสิ่ งแวดล อ ม หากแตตั ว ผลิ ตภัณ ฑแเ ดิมของชุ มชนยัง ขาดความทัน สมั ยและการสื่ อ สาร
การสรางบุคลิกภาพและจุดจํา
ขาพเจาจึงตองการนําเสนอตนแบบในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแในชุมชนบานน้ํามอญ โดยนํา
แนวคิด การออกแบบจาก ตั้งอยู บ นกรอบพื้นฐานของแนวคิดการออกแบบเพื่ อความยั่งยืน ผสานทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติผสานทุนภูมิปใญญา สรางเป็นตนแบบผลิตภัณฑแรูปแบบใหม สรางอัตลักษณแลวดลายการ
ปใกของชุมชนที่เลาเรื่องราวของหมูบานริมสายน้ําแรแจซอน ซึ่งจะชวยสงเสริมใหชุมชนยกระดับความสามารถ
และสามารถอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑแชุมชน, ทุนทรัพยากรธรรมชาติ, ทุนภูมิปใญญา, การออกแบบเพื่อความยั่งยืน
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Abstract
Nowadays the creation of communities brand products by creating processed
products from raw materials produced in the community is becoming popular among
upcountry communities. Also, the purchase of community raw materials from Bangkok brand
products to produce as products in their own brands is becoming increasingly popular as
well. From the field gathering data and interviewing people in Baan Nammorn found that
the people in this community have some potential of doing wickerwork, weaving,
embroidering and dyeing in which the whole process is environmentally friendly. But, the
community original product is lacking of modern design and communication, creating
personality and memorability.
Therefore, I, as the designer, aim to present the community product development
model from natural resource capital and local wisdom based on the Concept of Sustainable
Design. The new product model is developed from the original ones. Also I create the
identity of the embroidery pattern that tells the story of the Chae Son waterfront village.
Thus, the people community and communities brand can be able to improve their potential
and can survive on its own sustainability.
Keywords : Community product, natural resource capital, local wisdom, Sustainable Design
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ชุมชนบานน้ํามอญ เป็นชุมชนที่อุดมไปดวยทุนทรัพยากรธรรมชาติ และความรูภูมิปใญญาที่บรรพบุรุษ
สั่งสมมาให ในปใจจุบันชุมชนกลายสภาพจากที่อยูอาศัยตนสายน้ําแร เป็นแหลงทองเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑแ
ของชุมชนจําหนายเพื่อนํารายไดกลับมาสูชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้การแขงขันในตลาดผลิตภัณฑแชุมชน ทั้งผลิตภัณฑแ
ตนแบบดั้งเดิมของชุมชน และการนําวัตถุดิบของชุมชนไปผลิตตอนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้น ดังนั้นชุมชนน้ํามอญจึง
ตองปรับตัวตามเพื่อใหสามารถคงอยูได โดยการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแใหสามารถเพิ่มราคาขายจากเดิมได สงผล
ใหสามารถแขงขันกับรายอื่นในตลาดได จากการที่ผูสรางสรรคแไดลงพื้นที่สํารวจชุมชน พบวาผลิตภัณฑแเดิมของ
ชุมชนมีจุดเดนที่กระบวนการผลิตและวัสดุที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล อม หากแตยังขาดการสื่อสาร การสราง
บุคลิกภาพและจุดจํา โดยใหการออกแบบจากทุนทรัพยากรธรรมชาติผสานทุนภูมิปใญญา และตั้งอยูบนกรอบ
พื้นฐานของแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน เพื่อพัฒนามูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑแของชุมชน
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2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทุนทรัพยากรธรรมชาติผสานทุนภูมิปัญญา
หมูบานน้ํามอญ ตั้งอยูในตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง รายลอมดวยอุทยานแหงชาติ
แจซอนอันเป็นทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีบรรยากาศของความรมรื่น สองฝใ่งขางทางถนนที่ลัด เลาะไปตามทาง
ของบานตางๆเต็มไปดวยตนตะเพียนหนู แองน้ํา และสายน้ําแรแจซอนที่ไหลผานหมูบาน ชุมชนนี้จึงมีวิถีชีวิตที่
เติบโตมาพรอมกับสายน้ําแร ทั้งการทํางานจักสาน ประเภทหมวกและชะลอมใสไขตมที่บอน้ํารอน และการทอ
ผาทอน้ํามอญ ผลิตภัณฑแเหลานี้เป็นเสมือนแหลงผลิตรายไดหลักของชุมชนที่สะทอนใหเห็นถึง การนําเอาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแและมีความหลากหลายและภูมิปใญญาดั้งเดิมมาประยุกตแใชกับความคิด
สรางสรรคแของคนรุนใหม ในสวนของกลุมทอผา ซึ่งเป็นกลุมหลักของชุมชนน้ํามอญ เรียกตนเองวา “กลุมน้ํา
มอญ แจซอน” เกิดจากการรวมกลุมของแมบานบานศรีดอนมูล กลุมคนกลุมนี้มีความสนใจและสืบสานงานทอ
ผาจากภูมิปใญญาดั้งเดิมที่สืบตอมาจากรุนปูุรุนยา โดยลักษณะเดนของผาทอน้ํามอญนั้นคือยอมดวยสีที่ไดจาก
ธรรมชาติ อาทิ ใบจากตนตะเพียนหนู หรือตนเหว จะสามารถยอมเป็นสีเขียวและสีเทา (สุทธิพร บุตรปะสะ,
2562) อันเป็นสีเอกลักษณแของชุมชน นําน้ําแรแจซอนมาใชในการยอมสี ทําใหสีธ รรมชาติติดทนนาน มีความ
เขมของสีมากขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิตตางๆยังเป็นรูปแบบดั้งเดิมทั้งหมดที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 1 ทุนทรัพยากรธรรมชาติอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและทุนภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มน้ามอญ
ที่มา: ออนไลนแ, http://nammorndesign.com/และผูสรางสรรคแผลงาน
2.2 แนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
หลักแนวคิดทางการออกแบบเพื่อความยั่งยืนใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม หรือการออกแบบเพื่อชวย
ลดปใญหานําไปสูความยั่งยืน ที่คลอบคลุมในภาพกวางเพื่อใหใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด สามารถนําแนวคิด
แนวคิดการลด (Reduce) เพื่อการลดการใชทรัพยากรที่ตองผลิตใหม ประยุกตแการลดเขาสูการกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดเสียตอสิ่งแวดลอม การรีไซเคิล (Recycle) ประยุกตแใชดานวัสดุ โดยการใชวัสดุรีไ ซเคิล และ
แนวคิดการใชซ้ํา (Reuse)โดยการนํากลับมาใชใหมเพื่อสรางมูลคาซึ่งเป็นเครื่องมือในการแกปใญหาสิ่งแวดลอม
จากอุตสาหกรรมแฟชั่น (ปรีดา ศรีสุวรรณแ และพัดชา อุทิศวรรณกุล , 2019) โดยหลักแนวคิดทั้งการผลิตและ
การตกแตงทางการออกแบบเพื่อความยั่งยืนจะไมเนนออกแบบเพียงเพื่อความสวยงามที่มาพรอมกับประโยชนแ
ใชสอยเทานั้น หากแตยังคํานึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหวัฎจักรวงจรชีวิตของผลิตภัณฑแเพื่อเป็นการ
ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑแใหไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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2.3 การกาหนดออกแบบบุคลิกภาพและจุดจา
การสรางความยั่งยืนดวยการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนแสูงสุดโดยไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และการกําหนดออกแบบบุคลิกของชุมชนบานน้ํามอญ นับเป็นปใจจัยสําคัญที่จะสื่อสารใหรับรูถึง
ตัวตนของชุมชน ดังนั้นการสรางเรื่องราวผานการออกแบบบุคลิกภาพ จะสรางภาพจําที่ โดดเดนใหเห็นซ้ําๆใน
สายตาผูซื้อหรือกลุมเปูาหมาย การพยายามหาชองทางหรือโอกาสในการสื่อสารบุคลิกภาพและจุดจําของ
ผลิตภัณฑแชุมชนทุกมิติที่จะทําได จะไดใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้สิ่งเหลานี้สามารถจดลิขสิทธิ์ไดที่
กรมทรัพยแสินทางปใญญาหากไมตองการใหถูกลอกเลียนแบบ(จิตรแ ตัณฑเสถียร และคณะ, 2556)
ตารางที่1: ตัวอย่างการกาหนดออกแบบบุคลิกภาพและจุดจา
ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
บุคลิกภาพ

จุดจา

ซาโอริ ฟอรแ สึนามิ (SAORI for TSUNAMI) พลิกวิกฤติจากเหตุการณแสึนามิ การปะติดปะตอ หลากสีสั น
จําหนายผลิตภัณฑแสินคาไลฟสไตลแ

ปี 2457

ไม ท อ แท ต อ ชี วิ ต มี ชิ้ น เดี ย วแบบเดี ย วในโลก

พยายามสร า งใหม เกื้ อ กู ล เป็นแบบอิสระไมซ้ํากัน
ผสมผสาน

2.4 การปักมือ
การปใกเป็นการเสริมแตงเครื่องแตงกายเพื่อใหเห็นคุณคา มูลคาของผลิตภัณฑแและความสวยงามยิ่งขึ้น
การปใกดวยมือ เป็นแนวโนมที่กําลังไดรับความนิยมทามกลางกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒนแ ถือวาเป็นงานฝีมือที่
ตองการความละเอียดเป็นพิเศษ และยังชวยใหเกิดสมาธิจดจอขณะที่ทํา อีกทั้งยังการสงเสริมงานศิลปาชีพ
ของชาวชนบทแทบทุกแหง โดยเฉพาะทางภาคเหนือ สตรีที่วางจากการทําไรนา จะมาทอผา เย็บผา ถักผา
หากแตไมคอยมีความรูเกี่ยวกับการออกแบบลาย วาลายปใกชนิดใดเหมาะสมที่จะปใกรูปแบบใดหรือ จะวางลาย
ปใกอยางไร ใชคูสีอยางไร และจุดเดนของชิ้นงานอยูที่ลวดลายที่มีความสวยงามตามสมัย มีการออกแบบลาย
ใหม ๆ อยูเรื่อย ๆ มีทั้งรูปสัตวแ รูปดอกไม หรือใบหนาคน เป็นตน (สุนันทา แซเจา, 2551)
การปักมี 2 ลักษณะ คือ การปักอย่างหยาบ เป็นการปใกดวยไหมเสนใหญ บนเนื้อผาหยาบ ลาย
ขนาดใหญ ถาเป็นลายที่ติดตอกัน เชน การปใกไขวหรือการปใกสอดไหม จะชวยเพิ่มความหนาของเนื้อผาขึ้น
ได เหมาะสําหรับปใกผาที่ใชเป็นประเภทตกแตงเครื่องเรือน เครื่องใชตาง ๆ มากกวาที่จะปใกตกแตงเสื้อผา
เครื่องแตงกาย การปักอย่างละเอียด เป็นการปใกดวยไหมเสนเล็กบนเนื้อผาบาง ลายขนาดธรรมดา หรือ
คอนขางเล็ก อาจใชกับเนื้อผาหนาได แตตองใหไหม เข็ม และผาสัมพันธแกันเหมาะสําหรับตกแตงเสื้อผาเครื่อง
แตงกาย โดยมีวิธีการปใก ไดแก 1.การปักหน้าเดียว หรือเป็นการปใกใหดูส วยงามแตดานหนาดานเดียว
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2.การปักสองหน้า หรือการปใกใหเหมือนกันทั้งสองดาน 3.การปักแรเงา เป็นการปใกเหลือบสีแรเงาใหดูเหมือน
จริง จะใชทักษะทางศิลปะมากที่สุด เพราะผูปใกตองรูเรื่องการจัดแสงเงา การไลสี เป็นตน
3.กระบวนการในการสร้างสรรค์
ในการสรางสรรคแผลงานประเภทการตกแตงเพื่อเพิ่มมูลคาผาขาวมา มีขั้นตอนในการสรางสรรคแ
ผลงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุวิเคราะห์รูปแบบของผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อวางแนวทางในการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
การนาแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนกับชุมชนบ้านน้ามอญ สามารถแบงออกเป็นแงตางๆ
ไดแก ความยั่งยืนในแงของสิ่งแวดลอม คือชุมชนจะใชการใชเศษผาจากทอผาเสนใยธรรมชาติ หรือวัสดุจาก
ธรรมชาติทั้งกระบวนการ ลดของปริมาณเสียที่เกิดจากการผลิต สวนความยั่งยืนในแงของงานศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน เชนการนําวัตถุดิบทุนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาใชเป็นวัตถุดิบหลักในการสรางสรรคแผลงาน
เป็นการสืบสานภูมิปใญญาดั้งเดิมใหคงอยูโดยอาจผสมผสานแนวความคิดความทันสมัยเขาไป และความยั่งยืน
ในแงของการใชงาน คือ ชุมชนผลิตไดดวยตนเอง สินคาสามารถใชงานไดตลอดและหลากหลายโอกาส มีความ
เรียบงาย แสดงถึงความเป็นอัตลักษณแหรือภาพลักษณแของชุมชนน้ํามอญ
การวิเคราะห์ศักยภาพเดิมของชุมชนบ้านน้ามอญ เพื่อยกระดับความสามารถและเพื่อใหชุมชน
สามารถอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน พบวาชุมชนมีความสามารถในการทํางานจักสานในระดับตน เชน สาน
หมวก สานชะลอมไขในรูปแบบตางๆ ซึ่งยั งไมสามารถออกแบบรูปแบบของผลิตภัณฑแเองได แตสามารถแกะ
ลายหรือขึ้นแบบตามรูปภาพได หรือการปใกผาลายเสน ที่มีสามารถทําไดอยางปราณีต หากแตไมสามารถ
ออกแบบลายได ดว ยตนเอง โดยผู นํ าชุมชนจะหาภาพลวดลายจากอินเตอรแ เนต ซึ่งบางภาพก็ไมไดสื่ อถึ ง
ภาพลักษณแของชุมชน หรือแนวทางที่ตองการสื่อสาร
จากการเลียนแบบสู่ความแตกต่าง แนวทางในการพัฒนามูลคาเพิ่ม คือการสรางอัตลักษณแลวดลาย
ของชุมชนจากทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนภูมิปใญญาที่มี โดยกําหนดดังนี้
ตารางที่2: การกาหนดออกแบบบุคลิกภาพและจุดจาชุมชนบ้านน้ามอญ
ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนน้ํามอญ

บุคลิกภาพ

จุดจา

เรี ย บงา ย สบายๆ น ารั ก สี อ อ นและสี แ นวธรรมชาติ มี เ รื่ อ งราวของตั ว
เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม

ละครจากสัตวแปุาในอุทยานแหงชาติแจซอนและ
การดําเนินชีวิตในชุมชน
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ขั้นที่ 2 การพัฒนาแบบร่าง
ผู้สร้างสรรค์ผลงานเลือกการปักหน้าเดียว แบบถมและแบบเดินเสน โดยปใกลงบนผาดิบกอนและ
นําชิ้นงานไปจัดองคแประกอบบนผลิตภัณฑแ เพื่อใหชุมชนสามารถนําไปประยุกตแใชไดกับหลากหลายผลิตภัณฑแ
โดยลวดลายที่ออกแบบตามลําดับ ไดแก กระตายปุาตมไข คุณออผูนําชุมชน คุณยายและแมๆชางทอ คุณตา
สานตะกรา ดอกเสี้ยวและใบเสี้ยว สัญลักษณแของแจซอน นกชนิดตางๆที่พบในอุทยานแหงชาติแจซอนไดแก
นกขนเทาหางแดง นกเดาลมหลังเทา นกปรอทหัวเหลืองจุก โดยสัตวแทั้งหลายกําลังทํากิจกรรมของชุมชน เชน
ปใกผา สอยไหม เลนไขตม เลนจรวดทอผา เป็นตน

ภาพที่ 2 ภาพการออกแบบร่างลายปัก
ที่มา: ผูสรางสรรคแผลงาน
ขั้นที่ 3 การร่างภาพ
เมื่อไดลวดลายที่ตองการก็เริ่มออกแบบโดยการลอกลายรูปลงบนผาที่จะปใก เมื่อปใกเสร็จแลวจึงจัด
องคแประกอบและวางลายปใกบนผลิตภัณฑแตนแบบ

ภาพที่ 3 ภาพการออกแบบร่างลายปัก
ที่มา: ผูสรางสรรคแผลงาน
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ขั้นที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม
ตารางที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของชุมชน ได้แก่ พัฒนาลายปัก
ต้นแบบเดิมของชุมชนบ้านน้า

ต้นแบบที่ถูกพัฒนาแล้ว

มอญ

ภาพรางลายปใกแบบเดิมของ

ภาพลายปใกที่สื่อเรื่องราวของ

ชุมชนที่ลอกเลียนจากอินเตอรแเนต ชุมชนน้ํามอญ
ภาพผลงานสรางสรรคแ ชื่อ “เรื่องเลาจากบานน้ํามอญ” เป็นตนแบบผลิตภัณฑแที่ถูกพัฒนาแลวตาม
ศักยภาพของชุมชน

ภาพที่ 5 ภาพผลงานสรางสรรคแ “เรื่องเลาจากบานน้ํามอญ”
ที่มา: ผูสรางสรรคแผลงาน
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4. การวิเคราะห์และอภิปรายผลงาน
จากการรวบรวมขอมูลสูการสรางสรรคแผลงาน ผูสรางสรรคแผลงานไดสรางตนแบบผลิตภัณฑแใหแก
ชุมชนบานน้ํามอญเพื่อการพัฒนามูลคาเพิ่ม โดยใชแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ไดแก
1. การสรางความยั่งยืนในแงของงานศิลปวัฒนธรรมชุมชน โดยการนําเอาทุนทรัพยากรธรรมชาติมา
ผสานกับทุนภูมิปใญญา เปลี่ยนจากการลอกเลียนแบบ มาสรางอัตลักษณแลวดลายของชุมชน การลวดลายปใก
รูปตางๆที่เกิดนั้นเป็นการปใกเสนเดี่ยวและการถมเสนบนผาดิบ สามารถนําไปประดับตกแตงกับผลิตภัณฑแอื่นๆ
ได
2. ความยั่งยืนในแงของสิ่งแวดลอม โดยวัสดุที่ใช เป็นวัสดุที่หางายในชุมชน เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม
5. สรุป
อรรถประโยชนแของผลงานสรางสรรคแชิ้นนี้ สามารถนําไปใชในการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑแชอง
ชุมชนบานน้ํ ามอญ ผลงานสํ าเร็ จ สร างความแตกตางและเพิ่มมูล คาให กับผลิ ตภัณฑแรูปแบบเดิม โดยเพิ่ม
เรื่องราวจากทุนที่ชุมชนมี เกิดโอกาสในการขายที่สงตอเรื่องราวของแตละชุมชนได ขึ้น เป็นการชวยสงเสริม
ใหผลิตภัณฑแของชุมชนไดรับการพัฒนา กอใหเกิดความยั่งยืนในแงมุมตางๆที่เป็นปใจจัยเอื้อหนุนใหชุมชน
สามารถคงอยูตอไปได
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บทคัดย่อ
การทดลองออกแบบและนําเสนอการสรางคอลเลคชั่นผลิตภัณฑแแฟชั่นไลฟสไตลแเพื่อพัฒนาสินคา ผา
ทอมือน้ํามอญของชุมชนบานศรีดอนมูล จังหวัดลําปาง ภายใตตราสินคาน้ํามอญ ดีไซนแ เพื่อสะทอนวิถีชีวิต
ของชุมชน โดยอาศัยการศึกษาขอมูลจากชุมชนทองถิ่น เอกลักษณแและรูปแบบของสินคาของชุมชน รวมทั้ง
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของมาใชเป็นแนวทางพัฒนา ทําใหไดสินคาตนแบบ 1 คอลเลคชั่นเพื่อทดลอง
ทดสอบตลาดตอไป โดยหากไดผลที่เป็นที่นาพอใจก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาแบรนดแสินคาของชุมชนให
แข็งแรงขึ้นในอนาคต และมีแนวทางที่ชุมชนจะสามารถปรับประยุกตแ ตอยอดใชกับผลิตภัณฑแอื่นๆของชุมชน
ในอนาคต อันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑแแฟชั่นไลฟสไตลแ ผาทอมือ คอลเลคชั่น

Abstract
The collection design of fashion lifestyle products for the hand-woven fabric of
Nammorn textile, Baan Sridonmul Community, Lampang Province, under the brand
“Nammorn Design” was created to convey the community’s lifestyle. By studying the story
of the local community, its identity, product style and reviewing the literature of design
theory to develop design works. The result is a collection of fashion lifestyle product for
market testing. If the feedback is satisfactory, it will be a guideline for the community to
design and apply the local materials to commercial products by themselves which will be
an opportunity for sustainable community development.
Keywords : Fashion Lifestyle Products, Hand Woven Textile, Collection
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ผาทอน้ํ ามอญ เป็ นผลิ ตภัณฑแผ าทอมือจากชุมชนบานศรีดอนมูล ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง ที่ไดรางวัลมาตรฐาน OTOP 5 ดาว และมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน จุดเดนของผาทอน้ํามอญ
เป็นผลิตภัณฑแที่สะทอนใหเห็นถึงความลงตัวระหวางการนําเอาภูมิปใญญาดั้งเดิมมาประยุกตแ ใชกับความคิด
สรางสรรคแของคนรุนใหม เกิดเป็นเอกลักษณแที่โดดเดนของผาทอน้ํามอญรักษาคุณคาดวยการยอมฝูายดวยสี
ธรรมชาติชวยรักษาเนื้อผาใหคงทนสวยงามตามแบบธรรมชาติ สีที่ไมเทากันทั้งผืนกลายเป็นเสนหแของผืนผา
ผาทอมือยอมสีธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทํามือ สี แตละผืนมีชิ้นเดียวในโลก สีที่ใชยอมเกิดจากภูมิปใญญา
พื้นบานและคุณประโยชนแของพืชพรรณรอบตัว ตนไมหายากบางชนิด ที่ไมเพียงแตใหความสวยงามเทานั้นแต
ยังชวยรักษาคุณภาพของเสนใยอีกดวย ผลงานผาฝูายทอมือยอมสีธรรมชาติ ที่สวยงามของกลุมน้ํามอญแจ
ซอน นําออกมาจําหนายในชวงเทศกาลตามสถานที่ทองเที่ยวและหนวยงานราชการจนเป็นที่ถูกตาตองใจของผู
พบเห็นและไดรับการสงเสริมและพัฒนาเป็นสินคาโอทอปประจําจังหวัดลําปาง นับเป็นความภูมิใจของคนใน
ชุมชน
ผลิตภัณฑแผาฝูายทอมือของบานน้ํามอญ ที่ถูกพัฒนาเป็นสินคาขาย สวนใหญเป็นผาผืน และเสื้อผา
ฝูาย ในสวนของเครื่ องประกอบการแตงกาย รวมทั้งผลิตภัณฑแแฟชั่นไลฟสไตลแอื่นๆ ไมไดมีใหเห็นมากนัก
ในขณะที่การสรางผลิตภัณฑแแฟชั่นไลฟสไตลแเป็นการสรางโอกาสในการเขาถึงตราสินคาของชุมชน และการ
ตอบรับในวงกวางมากขึ้น เนื่องจากสินคาสามารถเชื่อมโยงกั บลูกคาไดในระยะยาว สะทอนความเป็นตัวตน
ของผูใสมากกวาแฟชั่นที่ตามกระแส นอกจากนี้พฤติกรรมในการซื้อสินคาของผูบริโภค ไมไดตองการซื้อเพียง
แคเสื้อผาเพื่อแตงตัวอยางเดียว แตตองการแบรนดแที่มีสินคาครบทุกอยางตั้งแตหัวจรดเทา รวมทั้งของใชและ
ของตกแตงบานตอเนื่อง(รัชนียแ ศรีวัฒนชัย , 2559) ผูออกแบบจึงมีวัตถุประสงคแในการพัฒนาผลิตภัณฑแแปร
รูปจากผาทอน้ํามอญ ของชุมชนบ านศรีดอนมูลให เป็นคอลเลคชั่นของผลิตภัณฑแแฟชั่นไลฟสไตลแเพื่อเป็น
แนวทางในการที่จะชุมชนสามารถนําไปตอยอดสรางแบรนดแอยางยั่งยืน
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 คอลเลคชั่น
คอลเลคชั่นคือ กลุมของสินคา และผลิตภัณฑแที่ถูกออกแบบมาเพื่อขายปลีกหรือผูบริโภคโดยตรง กลุม
ของผลิตภัณฑแเหลานี้อาจจะไดรับแรงบันดาลใจจากแนวโนมการออกแบบ จากแนวทางการออกแบบที่สะทอน
ถึงสังคมและวัฒนธรรม (Elinor Renfrew, Colin Renfrew 2009)
การพัฒนาสินคาหลายรายการในคอลเลคชั่น จะมีแนวความคิดหลัก หรือแนวทางกลาง ที่เชื่อมตอไป
ยังสินคาผลิตภัณฑแชิ้นอื่นๆในคอลเลคชั่น
โดยแนวความคิดหลักจะมีอิทธิพล แรงบันดาลใจ แนวคิดการออกแบบหรืออาจเป็นวัสดุที่เป็นตัว
เชื่อมโยงการออกแบบผลิตภัณฑแอื่นๆในคอลเลคชั่นดวยกัน (Dessy Tsolova,2016)
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2.2 สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์
ประเภทสินคาของตราสินคาแฟชั่นไลฟสไตลแ เป็นการรวมกันของประเภทสินคาสองสวนหลักไดแก
กลุมสินคาแฟชั่นเครื่องแตงกายและกลุมสินคาไลฟสไตลแที่สอดคลองกันกับรูปแบบการดําเนินชีวิตและความ
ตองการของผูบริโภค
2.2.1 สินคาแฟชั่น ไดแก สินคาในกลุมสินคาแฟชั่นเครื่องแตงกาย สินคาแฟชั่นเครื่องประดับ
ตกแตงประกอบการแตงกาย สินคาเครื่องประดับหรือจิวเวอรี่และสินคาเกี่ยวกับความงาม
2.2.2 สินคาไลฟสไตลแ คือ กลุมสินคาที่ตอบสนองความตองการและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ผูบริโภคที่มีภาพลักษณแหรือบุคลิกภาพตราสินคาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ประเภทของกลุมสินคาไลฟสไตลแจึง
สามารถจําแนกไดตามวิถีชีวิตของผูบริโภค ในดานที่อยูอาศัย การคมนาคม การติดตอสื่อสารและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (ศิวรี อรัญนารถ, 2558)
ทั้งนี้ ขอมูล จากเว็บ ไซตแของกรมส งเสริมการส งออก กระทรวงพาณิช ยแ ไดจัดกลุ มสิ นคาไดเป็น 6
ประเภทคือเฟอรแนิเจอรแและชิ้นสวน ของขวัญของชํารวยและเครื่องตกแตงบาน เครื่องใชบนโต฿ะอาหารและใน
ครัว เคหะสิ่งทอ ของเลนและเครื่องเขียนเครื่องใชสํานักงาน (กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒนแ สารสุข และกมลศิริ
วงศแหมึก, 2562)
การสรางสรรคแผลิตภัณฑแแฟชั่นไลฟสไตลแของชุมชนใชแนวทางการสรางคอลเลคชั่นเพื่อตอบสนองตอ
รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู บ ริ โ ภค สร า งความน า สนใจมากขึ้ น เพิ่ ม โอกาสในการซื้ อ สิ น ค า ที่ มี ค วาม
หลากหลาย งายตอการสื่อสารสินคาเป็นกลุม โดยนําเสนอแนวทางสินคาในคอลเลคชั่นเป็นสไตลแเดียวกัน
2.3 สไตล์มินิมอลลิสม์
กลุมน้ํามอญแจซอน ชุมชนบานศรีดอนมูลเป็นชุมชนที่รักธรรมชาติ มีวิถีความเป็นอยูที่เรียบงาย ผืน
ผาสะทอนความเป็นตัวตนของชุมชน โดยการผลิตผาทอมือเปรียบเหมือนงานศิลปะ ชุมชนจะพิถีพิถันเนน
ความสวยงามของผืนผาที่แสดงออกที่ตัววัสดุเป็นหลัก สอดคลองกับการนําเสนอผลงานศิลปะตามลัทธิมินิ
มอลลิสมแ
ลัทธิจุลนิยมหรือลัทธิมินิมอลลิสมแ คือศิลปะและความงามที่วาดวย “ความนอย” ที่เกิดจากการ
ลดทอนปใ จ จั ย ต างๆของรู ป ทรงจนเหลื อ แตแ ก นแท หรือ รูป ทรงเรขาคณิ ตที่ เรี ย บง า ยที่ สุ ด เทา ที่จ ะทํา ได
(รัษฎากร ชัยเรืองรัชตแ , 2554) มินิมอลลิสมแ ไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากงานจิตรกรรมนามธรรมแบบ
เรขาคณิต (Geometric Abstraction) ของกลุมเบาเฮาสแ และศิลปินในกระแสเคลื่อนไหวทางศิลปะ De Stijl
อยาง พีต มอนเดรียน (Piet Mondrian) ที่ลดทอนรูปแบบและเรื่องราวในภาพวาดจนเหลือแตรูปทรง
เรขาคณิต เสนสาย และสีสันพื้นฐานอันเรียบงาย (ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศแ, 2561)
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3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูออกแบบเลือกที่จะทดลองผลิตคอลเลคชั่นสินคาแฟชั่นไลฟ
สไตลแจํานวน 10 ชิ้น ประกอบไปดวย กระเปาใสเอกสาร กระเปาถือใสเงิน กระเปาเล็กใสโทรศัพทแ หมวก ผา
รองจาน แผนรองแกว ผาเช็ดปาก พวงกุญแจ ซึ่งอยูในหมวดของของขวัญของชํา รวย เครื่องใชบนโต฿ะอาหาร
โดยพิจารณาจากสินคาที่ซื้องาย ซื้อเป็นเซ็ทได และสามารถซื้อใชเองและเป็นของฝากได
โดยนําแนวทางการออกแบบตามลัทธิมินิมอลลิสมแมาใช เนนประโยชนแใชสอยเป็นหลัก ใชรูปทรง
เรขาคณิต ผลิตงายไมซับซอน และนําเสนอความเป็นธรรมชาติของผาฝูายทอมือเสนหแของผืนผาไดอยางชัดเจน
ทั้งนี้ผูออกแบบไดศึกษาวิเคราะหแผลงานคอลเคชั่นสินคาแฟชั่นไลฟสไตลแของแบรนดแอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางใน
การออกแบบดวย
3.1 การวิเคราะหแผลงานคอลเคชั่นสินคาแฟชั่นไลฟสไตลแของแบรนดแอื่นๆ

ภาพที่ 1 ภาพสินคาแฟชั่นไลฟสไตลแของแบรนดแ MINI
ของแบรนดแ BMW

ภาพที่ 2 ภาพสินคาแฟชั่นไลฟสไตลแ

ที่มา : https://www.press.bmwgroup.com/global/

ที่มา: https://ifworlddesignguide.com/e
ntry/257326-mini-lifestyleproduktkollektion

article/detail/T0280132EN/the-new-stylesfrom-the-bmw-lifestyle-collections-bmwlifestyle-presents-new-design-conceptscolours-and-materials-for-its-collectionlines?language=en
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จากการวิเคราะหแผลงานคอลเลคชั่นสินคาแฟชั่นไลฟสไตลแของแบรนดแสินคาในระดับสากล ทําใหเห็น
ความเชื่อมโยงในโทนสีที่ใช วัสดุ และสไตลแการออกแบบที่นํามาใช อันจะเป็นแนวทางเพื่อใชในการกําหนด
องคแประกอบการออกแบบสินคาตอไป
3.2 การเลือกองคแประกอบในการออกแบบ
ดังที่กลาวขางตน จากการวิเคราะหแผลงานสินคาคอลเลคชั่นแฟชั่นไลฟสไตลแของแบรนดแสินคาใน
ระดับสากล พบวาในการออกแบบควรคํานึงองคแประกอบที่ตองสอดคลองกันดังนี้
3.2.1 โทนสีที่นํามาใช เนื่องจากเป็นการผลิ ตเพื่อเชิงพาณิช ยแ การศึกษาแนวโนมของสีสากลจึงมี
ความสําคัญ Pantone LLC เป็นบริษัทที่เป็นที่รูจักและเป็นที่ยอมรับเรื่องสีในอุตสาหกรรมการออกแบบมา
เป็นเวลานานกวา 20 ปี ซึ่งในปี 2020 นี้ Pantone ไดออกมาประกาศอยางเป็นทางการวา สีแหงปี 2020 คือ
สี Classic Blue 19-4052 ซึ่งทาง Pantone ไดใหความหมายถึงสีแหงปีนี้วาเป็นสีที่ไรก าลเวลา แสดงความ
หรูหรา สงางาม ในขณะเดียวกันก็เป็นสีแหงความสงบและผอนคลายกลับมาสูจิตวิญญาณของผูคน และยังเชื่อ
วาสี Classic Blue นั้นจะสรางความเชื่อมั่นเพื่อใหทุกคนสามารถกาวไปสูยุคใหม มีแรงผลักดันใหกลับมามีพลัง
อีกครั้ง (Announcing the Pantone color of the year 2020 ,2019)

ภาพที่ 3 รหัสสีประจําปี คศ 2020
ที่มา: https://www.pantone.com/color-intelligence/color-of-the-year/color-of-the-year-2020
ผูออกแบบไดเลือกแนวทางที่จะนํากลุมสีฟูา-น้ําเงินมาใชเป็นชุดสี Monochromatic color เพื่อสรางเอกภาพ
ของคอลเลคชั่น
3.2.2 วัสดุ นอกจากผาทอมือชองชุมชนซึ่งคือผาฝูายและผาขาวมา ผูออกแบบไดเลือกวัตถุดิบ
ประกอบในการผลิตตนแบบเป็นผาที่ใหอารมณแเดียวกัน ไมวาจะเป็น ผาลินิน ผาทอใยธรรมชาติ ผาฝูายผสม
ผาแคนวาส และหนั ง โดยเลื อกโทนสี น้ํ าเงินเป็น หลั ก การใชผาที่มีผิ วสั มผั ส ที่แตกตางกัน แตยังคุมโทนสี
เดียวกัน ทําใหสามารถสรางความนาสนใจภายใตความมีเอกภาพของคอลเลคชั่น
3.2.3 สไตลแที่นํามาใช การออกแบบครั้งนี้ ตองการสื่อสารใหเห็นแนวคิดมินิมอลลิสมแ ลงบนผลิตภัณฑแ
ผาฝูายทอมือจากชุมชน ทั้งนี้ผูออกแบบเลือกสื่อสารลงในรูปฟอรแมเรขาคณิต ซึ่งรูปฟอรแมเรขาคณิตมีมากมาย
หลายแบบและมีความหมายในเชิงจิตวิทยาที่แตกตางกัน ผูออกแบบเลือกทรงสี่เหลี่ยมมาพัฒนา เนื่องจาก
รูปรางสี่เหลี่ยมบงบอกถึงความนาเชื่อถือ ในขณะที่ยังมีความรูสึกแบบดั้งเดิมที่มีอํานาจ (ความหมายทาง
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จิตวิทยาที่อยูเบื้องหลัง, ม.ป.ป.) และนอกจากนั้นสี่เหลี่ยมยังเป็นรูปทรงพื้นฐานที่ไมซับซอน สามารถผลิตงาย
สําหรับคนในชุมชน
3.3 การทดลองออกแบบ
จากการศึกษาและวิเคราะหแขอมูล ทําใหไดผลงานการออกแบบ และตนแบบที่เป็นคอลเลคชั่น
ผลิตภัณฑแแฟชั่นไลฟสไตลแจากผาทอน้ํามอญ ชุมชนศรีดอนมูล จ.ลําปาง ตามภาพ

ภาพที่ 4 แบบร่างและต้นแบบคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
ที่มา: ผูวิจัย
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานสรางสรรคแในครั้งนี้นําแนวทางการสรางคอลเลคชั่นเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแแฟชั่นไลฟ
สไตลแที่แปรรูปจากผืนผาฝูายทอมือเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน เนนการเชื่อมโยงสี วัสดุ และสไตลแการ
ออกแบบลงบนผลิตภัณฑแชิ้นตางๆเพื่อนําเสนอความเรียบงายเป็นธรรมชาติของชุ มชน แนวทางการออกแบบที่
ไมมาก เพื่อนําเสนอผืนผาอันเป็นเสนหแและเอกลักษณแของผาทอน้ํามอญ ชุมชนบานดอนศรีมูล จ.ลําปาง การ
ผลิตที่ไมซับซอน ชุมชนสามารถผลิตเองได และใชแนวคิดในการตอยอดในการสรางคอลเลคชั่นอื่นตอไปได
5. สรุป
การสรางสรรคแผลงานสินคาแฟชั่นไลฟ สไตลแคอลเลคชั่นนี้เป็นเพียงตัวอยางหรือตนแบบเพื่อนําไป
ทดสอบตลาด ถ าผลตอบรั บ เป็ น ที่พ อใจ ชุม ชนสามารถนํ ากระบวนการทํา งาน ไปประยุก ตแต อยอดและ
สรางสรรคแงานออกแบบผลิตภัณฑแแฟชั่นไลฟสไตลแภายใตตราสินคาน้ํามอญดีไซนแ ของชุมชนดอนศรีมูล จังหวัด
ลําปาง ใหแข็งแรงขึ้น เพิ่มความหลากหลายของสินคา สรางการจดจําที่มากขึ้น อันเป็นการชวยพัฒนาตรา
สินคาอยางยั่งยืน โดยชุมชนสามารถเลือกพัฒนารูปแบบสินคาจากกลุมสินคาแฟชั่นไลฟสไตลแที่ถูกจัดเป็นกลุม
ไวแลวทั้ง 6 กลุมในเนื้อหาที่ไดกลาวไวแลว และศึกษาขอมูลแนวโนมการออกแบบสากลเป็น แนวทางพัฒนา
สินคาและสรางเป็นคอลเลคชั่น โดยกําหนดองคแประกอบที่จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑแแตละชิ้น ไมวาจะเป็นโทนสี
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วัสดุ สไตลแ ซึ่งแนวทางดังกลาว สามารถนําไปปรับประยุกตแใชกับผาโทนสีอื่น ลวดลายอื่น หรือผาชนิดอื่นที่
ชุมชนผลิต ตอยอดใหมีความหลากหลายในจุดขายได ทํา ใหผลงานมีความนาสนใจ สรางโอกาสใหเกิดการซื้อ
มากขึ้นและประโยชนแใชสอยที่ครอบคลุมไลฟสไตลแของผูบริโภคมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒนแ สารสุข, และกมลศิริ วงศแหมึก (2561) . แนวทางในการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ผลิตจากผ๎าขาวม๎าท๎องถิ่นด๎วยการพิมพ์ลายมงคล. สืบคนจาก
https://finearts.dpu.ac.th/upload/content/files/Exhibition2562/Inside%20ArtCon%20U
SE%20interactive_UPD%20090662.pdf
ความหมายและพลังของสีแตละสี. Decorative Paint. สืบคน จาก https://www.beger.co.th/หลากหลาย
ไอเดียสี/ความหมายและพลังของสีแตละสี
ความหมายของจิตวิทยาที่อยูเบื้องหลังรูปแบบที่คุนเคย. สืบคนจาก
http://www.number24.co.th/portfolio-item/%20ความหมายทางจิตวิทยาที่/
ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศแ (2561) . มินิมอลลิสมแ: ศิลปะแหงการลดทอนและความจริงแทของวัตถุ. Culture.
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บทคัดย่อ
“ความผูกพัน ของสิ่งมีชีวิต แรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ ศึกษา
รู ป ลั กษณะของแมวซึ่ งเป็ น สั ตว์เลี้ ย งที่มี ความรั กและความผู กพัน 2) เพื่ อนามาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์กัดกรดโลหะ
ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้ น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ได้เลี้ยงแมว จากการศึกษาพบว่า ความรัก
และความผูกพันที่มีต่อแมว ทาให้ผู้เลี้ยงรู้สึกมีความสุข รู้สึกถึงความน่ารัก อุปนิสัยขี้อ้อนของแมว ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เลี้ยงรู้สึกผ่อนคลาย จากความเครียด หรือจากการทางาน เมื่อมีโอกาสได้ใกล้ชิดหรือมีการสังเกตลักษณะ
ท่าทางของแมวที่อยู่กับคนเลี้ยง หรือเจ้าของ พบว่าแมวก็มีความรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัยของเช่นกัน
ซึ่งจะแสดงออกด้วยลักษณะท่าทางต่าง ๆ ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานตามจินตนาการ โดยใช้กระบวนการทางด้านศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์กัดกรดโลหะ ในการ
ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อแมว
คาสาคัญ : ความผูกพัน / แรงบันดาลใจจากแมว / งานทัศนศิลป / ศิลปะภาพพิมพแ
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Abstract
“The Relationship of Life Inspiration for Artistic Creation” The objectives are 1) Artistic
creation for study the image of cats that are pets with love and deep connection with
people. 2) Art for use as inspiration by creation of printmaking etching metal art technique.
The art created was inspired by the raising of cats. From my studied found that love
and deep connection to cats makes the owner feel happy, feel adorable. The sweetly of the
cats will help the owner to relax the stress from work. I have an observe the behavior of
cats with the owners, there cats feels relax and secure which will be demonstrated in
various gestures. I have developed the concept to bring inspiration to the creation of the
works according to imagination, by using the process of printmaking, etching techniques and
metal etching for explain my feelings to the cats.
Keywords : Relationship / Inspiration from cat / Work of Visual Arts / Printmaking
1.ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ความผูกพันของสิ่งมีชีวิต แรงบันดาลใจตอการสรางสรรคแผลงานศิลปะ สื่อใหเห็นถึง ผลงานศิลปะที่
สรางขึ้น โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจาก สัตวแเลี้ยงขางกาย ไมวาจะเป็นสัตวแเลี้ยงในบาน หรือที่ทํางาน การเลี้ยง
สัตวแทําใหมีความสุขในชีวิ ต จากการไดสัมผัสและเลี้ยงดูทําใหผูเลี้ยงมีความรัก ความผูกพัน รูสึกผอนคลาย
คลายเครียดจากการทํางาน และมีจิตใจที่ออนโยน
การเลี้ยงแมว ไวเป็นเพื่อนแกเหงา หรืออาจเป็นการ เลี้ยงที่เป็นการเลี้ยงแบบเป็นงานอติเรกหรือเป็น
การเลี้ยงไวเพื่อเป็นเพื่อน ซึ่งในปใจจุ บันคนสวนมากนั้นการเลี้ยงสัตวแถึงเป็นสวนหนึ่งในชีวิต โดยมีความรัก
ความผูกพันจากนิสัยอันซื่อสัตยแของสัตวแเลี้ยงซึ่งบางคนอาจจะเลี้ยงไวเพื่อเป็นเพื่อนหรือเพื่อการนันทนาการก็
เป็นได (ณัฐฐสิริ แฉลมวงศแ, 2552)
จากการที่ไดอยูรวมกันกับแมว และไดสังเกตรูปลักษณะตาง ๆ แมว ซึ่งเป็นสัตวแนักลาและมีความดุ
รายเมื่อเจอเหยื่อ อยางเชน นก หรือหนู แตถาไดอยูกับคนเลี้ยง หรือเจาของ ที่ไดมอบความรักความอบอุน
และดู แ ลเอาใจใส ลั ก ษณะของมั น จะไม ใ ช นั ก ล า แต จ ะแสดงความเป็ น มิ ต ร มี ลั ก ษณะท า ทางที่ ไ ม ต อ ง
ระแวดระวัง และรูสึกผอนคลาย ปลอดภัย ผูวิจัยมีความประทับใจจึงนํามาเป็นแรงบันดาลใจในสรางสรรคแเป็น
ผลงานศิลปะ โดยใช ลักษณะทาทางตาง ๆ ผสมผสานกับจินตนาการ ถายทอดเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพแ
เทคนิคภาพพิมพแกัดกรดโลหะ
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีความคิดสรางสรรคแเชิงพฤติกรรมนิ ยม เกี่ยวกับเรื่องความคิดสรางสรรคแที่วา เป็นพฤติกรรมที่
เกิดจากการเรี ย นรู โดยเน น ที่ความสําคัญของการเสริมแรง การตอบสนองที่ถูกตองกับสิ่ งเราเฉพาะหรือ
สถานการณแ นอกจากนี้ยังเนนความสัมพันธแทางปใญญา คือการโยงความสัมพันธแจากสิ่งเราหนึ่งไปยังสิ่งเราตาง
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ๆ ทําใหเกิดความคิดใหม หรือสิ่งใหมเกิดขึ้นมีในตัวบุคคลทุกคน และสามารถที่จะพัฒนาใหสูงขึ้นไดโดยอาศัย
การเรียนรูและบรรยากาศที่เอื้ออํานวย (กรมวิชาการ, 2544)
กลาวคือ การสรางสรรคแผลงานชุด “ความผูกพันของสิ่งมีชีวิต แรงบันดาลใจตอการสรางสรรคแศิลปะ”
ใชหลักทฤษฎีดังกลาวขางตน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องราวตาง ๆ
ของความผูกพันตอสัตวแเลี้ยง การสังเกตรูปลักษณะของแมว การโยงความสัมพันธแจากสิ่งเราหนึ่งไปยังสิ่งเรา
ตาง ๆ ทําใหเกิดความคิดใหมโดยการถายทอดความรูสึก ผสมผสานกับจิ นตนาการ และนํามาเป็นแรงบันดาล
ใจในการสรางสรรคแดวยเทคนิคกระบวนการทางดานศิลปะภาพพิมพแ เพื่อถายทอดเรื่องราวเนื้อหารูปลักษณะ
ของแมวตามจินตนาการ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
1. ศึกษาขอมูล
1.1 ศึกษาและสังเกตลักษณะทาทางของแมว พฤติกรรม ลักษณะทาทางตาง ๆ ที่แสดงถึงความรัก
ความผูกพัน และความปลอดภัยเมื่ออยูกับเจาของ
1.2 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกสแ
1.3 วิเคราะหแขอมูล เพื่อนํามาสูการสังเคราะหแ
1.4 นํารูปภาพที่แสดงถึงรูปลักษณะของแมว มาเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแผลงาน
2. สรางภาพราง (Sketch) แสดงรายละเอียดของผลงานตามแนวความคิด

ภาพที่ 1 ภาพรางศึกษาทาทางของแมวในรูปลักษณะตาง ๆ
ที่มา: กนิษฐา พวงศรี
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ภาพที่ 2 สรางสรรคแจินตนาการผสมผสานกับรูปลักษณะของแมว
ที่มา: กนิษฐา พวงศรี

ภาพที่ 3 ภาพรางที่เสร็จสมบูรณแ
กอนนําไปสูกระบวนการทางดานศิลปะภาพพิมพแเทคนิคภาพพิมพแกัดกรดโลหะ
ที่มา: กนิษฐา พวงศรี
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3. ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณแ

ภาพที่ 4 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณแ
ชื่อผลงาน ความผูกพัน
เทคนิค ภาพพิมพแกัดกรดโลหะ
ขนาด
50 x 75 ซม.
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ความรักและความผูกพันที่มีตอแมว ทําใหผูเลี้ยงรูสึกมีความสุข ความนารัก อุปนิสัยขี้ออนของแมวจะ
ชวยใหผูเลี้ยงรูสึกผอนคลาย จากความเครียด หรือจากการทํางาน เมื่อมีโอกาสไดใกลชิดหรือมีการสังเกต
ลักษณะทาทางของแมวที่อยูกับคนเลี้ยง หรือเจาของ พบวาแมวก็มีความรูสึกผอนคลาย และรูสึกปลอดภัยของ
เชน กัน ซึ่งจะแสดงออกดวยลักษณะทาทางตาง ๆ ผู วิจัยเกิดแนวความคิดนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคแผลงานตามจินตนาการ
4. นําเสนอผลงานในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ
4.การวิเคราะห์ผลงาน
จากการศึกษา สังเกตไดวา เมื่อแมว ไดอยูกับคน หรือผูที่เป็นเจาของ ลักษณะของมันจะรูสึกผอน
คลาย และปลอดภัย ไมตองระแวดระวังภัยอันตรายใด ๆ สังเกตไดจากการนอนในลักษณะทาทางตาง ๆ เป็น
ทานอนที่สบาย กอนการสรางภาพรางนั้น ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะพฤติกรรมตาง ๆ ของแมวเวลาที่อยูกับคน
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หรือเจาของ จะมีทาทางที่แตกตางจากแมวเวลาที่กําลังลาเหยื่อ การหมอบ คลาน สายตาที่กลมโตเมื่อจอง
เหยื่อ ความระแวดระวังภัย หรือการนั่งที่พรอมจะพุงใสเหยื่อไดทุกเมื่อ ซึ่งจะเห็นไดวามีความแตกตางกัน
จากการศึกษานี้จึงมุงศึกษาแตพฤติกรรมที่อยูกับเจาของ ความนารัก ความผูกพัน และความปลอดภัย
ภาพร างจึ งมีลั กษณะเป็น แมวที่กําลังนอนอยางไรกังวลในอิริยาบถตาง ๆ จากนั้นจึงไดนําลั กษณะทาทาง
ดังกลาวมาผสมผสานกับจินตนาการทั้งทางดานรู ปแบบและเทคนิค กลาวคือ รูปแบบจะเป็นกึ่งนามธรรมที่
แสดงถึงแมวกับธรรมชาติที่ผอนคลาย โดยใชเสน และรูปทรง และการจัดองคแประกอบภาพที่มีความนาสนใจ
กอนนําสูการกระบวนการสรางสรรคแงานศิลปะภาพพิมพแ เทคนิคภาพพิมพแกัดกรดโลหะ
ผลงานแสดงถึงลักษณะเฉพาะของเทคนิคภาพพิมพแ กัดกรดโลหะ มีการใชสีมวงแดงเจือเขากับสีดํา
สวนที่โลหะถูกน้ํากรดกัดลงไปลึกที่สุด รองลึกจะอุมน้ําหมึกมากจึงเกิดเป็นสีเขม เชนน้ําหนักในรูปทรงแมว
และในสวนของโลหะที่ถูกกัดไมลึกมากจะยังดูเป็นสีมวงแดงน้ําหนักจะออนลงมาตามระดับความตื้นลึกของ
แมพิมพแ เชนในสวนของพื้นหลัง
5. สรุป
ผูวิจัยสรางสรรคแโครงการวิจัยเรื่อง ความผูกพันของสิ่งมีชีวิต แรงบันดาลใจตอการสรางสรรคแศิลปะซึ่ง
ผลงานศิลปะที่สรางขึ้น ไดรับแรงบันดาลใจมาจากการที่ไดเลี้ยงแมว จากการศึกษาพบวา ความรักและความ
ผูกพันที่มีตอแมว ทําใหผูเลี้ยงรูสึกมีความสุข ความนารัก ความขี้ออนของแมวจะชวยใหผูเลี้ยงรูสึกผอนคลาย
จากความเครียด หรือจากการทํางาน เมื่อมีโอกาสไดใกลชิดหรือมีการสังเกตลักษณะทาทางของแมวที่อยูกับ
คนเลี้ยง หรือเจาของ พบวาแมวก็มีความรูสึกผอนคลาย และรูสึกปลอดภัยของเชนกัน ซึ่งจะแสดงออกดวย
ลักษณะทาทางตาง ๆ ผูวิจัยมีความประทับใจจึงเกิดแนวความคิดนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแ
ผลงานตามจินตนาการ โดยใชกระบวนการทางดานศิลปะภาพพิมพแเทคนิคภาพพิมพแกัดกรดโลหะ ในการ
ถายทอดความรูสึกที่มีตอแมว
ผลงานวิจัยชุดนี้เป็นไปตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว กลาวคือ ผลงานสามารถถายทอดรูปลักษณะของแมว
ตามจินตนาการซึ่งเป็นสัตวแเลี้ยงที่มีความรักและความผูกพัน รูปลักษณะของแมวสามารถนํามาเป็นแรงบันดาล
ใจในการสรางสรรคแผลงาน มีความสมบูรณแตามแนวคิดที่กําหนดไว
เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ. (2544). ความคิดสร๎างสรรค์. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ณัฐสิริ แฉลมวงศแ. (2552) แรงจูงใจที่มีตํอการเลี้ยงสุนัขเพื่อนันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.
ปริญญานิพนธแ วท.ม. (การจัดการนั้นทนาการ) กรุงเทพฯ: บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
คณะกรรมการควบคุม : รองตาสตราจารยแเทวศรแ พิริยะพฤนทแ, ผูชวยศาสตราจารยแชัยโรจนแ สายพันธุแ
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นัยย์ตาแห่งความหวัง การรอคอยความสุขสงบ เปรียบดัง “ความหวัง” สัญลักษณแของการแสดงออก
ถึงความรูสึกที่ผูสรางสรรคแตองการถายทอด เรื่องราว ผานรูปทรงและโครงสราง ในการสื่ออารมณแตามแนว
เรื่อง เพื่อตีความหมาย ความรูสึก ผานกระบวนการทางเทคนิคในรูปแบบงานทัศนศิลป แนวทางการประสาน
กระบวนการในรูปแบบ ผลงานวาดเสนและภาพพิมพแวัสดุผสม โดยแสดงออกผานรูปทรงจาก (ใบหนาคน) กาย
วิภาคและโครงสรางทางความความรูสึก นัยนแตา สัญลักษณแในการสื่อสาร การเยียวยา ความเห็นอกเห็นใจกัน
ของเพื่อนมมนุษยแ ดวยกรรมวิธีของเทคนิคภาพพิมพแจากภาพถาย ผสมผสานการเย็บมือ บนรองรอยการ
บันทึกภาพและการสรางพื้นผิ ว ของเขมาควัน ความเลือนรางของภาพที่ชัดและเบลอ การจดจําภาพของ
สภาวการณแจากขาวสารและเหตุการณแรายวัน ภาพสะทอนความเป็นจริงแทในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม
(Semi Abstract ) ที่ใชกระบวนการนําจังหวะและลายเสนผาน ตัว อักษรภาษาอาหรั บ การเชื่อมโยงเรื่องราว
ความสัมพันธแ ของชีวิต ความศรัทธาและสังคมไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และการแสดงออกสูเนื้อหาทาง
ศิลปะ ใหเกิดเอกภาพอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
Abstract
The Eye of Hope Waiting for happiness and peace is like "hope", a symbol of
expression that the creator wants to convey the story through shapes and structures. In
conveying emotions according to the story line To interpret the feelings through technical
processes in the form of visual arts Guidelines for process coordination in the form Line
drawing and composite material prints It is expressed through the form of (human face),
anatomy, and the structure of the senses, eyes, symbols, communication, healing and
human sympathy. With the process of the printing technique from photos Combine hand
sewing On the recording traces and the formation of smoky surfaces, clear and blurred
image fuzziness Image recognition of situations from daily news and events Reflecting the
true reality in the semi abstract art style that uses the process of stroke and line drawing
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through Arabic characters. Linking the relationship between life, faith and Thai society in
Islam. And expressions to art content to unite and unite.
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ผลงานการสรางสรรคแ ชุด “นัยยแตาแหงความหวัง” เป็นการนําเอาประสบการณแการใชชีวิตในสังคม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต และประสบการณแรับรู การตระหนักถึงคุณคาความงามและความกลมกลืนของ
ชีวิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา การสรางสรรคแ
ผลงานในรูปแบบงานจิตรกรรมไทยรวมสมัย ความสัมพันธแแหงวิถีชีวิตของสตรีมุสลิม ที่อยูอาศัยในทองถิ่น
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ยังคงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางสงบสุข
ขา พเจ า รั บ รู สิ่ ง ต า งๆ ที่ ป ลู ก ฝใ ง ภายในจิ ต ใจของมุ ส ลิ ม ะหแ ใ นพื้ น ที่ จากเรื่ องราว ประสบการณแ
สิ่งแวดลอม ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากความผูกพันใกลชิดของคนในครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม ความ
เชื่อ ความทรงจําในชวงเวลาที่สัมพันธแถึงสภาวการณแที่เกิดขึ้น การรับรู เรื่องราว ในกลุมสตรีมุสลิมที่ถายทอด
เรื่องราววิถีชีวิต คุณคาและความงดงามทางวัฒนธรรม ในความศรัทธาของศาสนาจากบรรพบุรุษมาสูจิต
วิญญาณ ความเป็นเอกลักษณแและอัตลักษณแจากตัวตนของขาพเจา
จากเอกภาพในรู ป ธรรมสู น ามธรรมจากตัว ตนของขาพเจา สู กระบวนการการสรางสรรคแผ ลงาน
จิตรกรรมรวมสมัย ดวยเทคนิค การวาดเสนผสมวัสดุ และการเย็บปใกมือดวยภาษามลายู (ทองถิ่น)ผสมผสาน
ภาพพิมพแจากภาพถายที่แสดงจุดโฟกัส การสื่อสารผานดวงตาและใบหนาของสตรีมุสลิม เชื่อมโยงถึงความหวัง
อันเป็นสาระทางความงามสูความรูสึก จากความประสานกลมกลืนในชุดผลงาน
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความสูญเสีย จุดเปลี่ยน อันเกิดจากสภาวะอารมณแของจิตใตสํานึก ชวงเวลาภายใต แรงกดดันจาก
สภาพแวดล อมทางสังคมที่เกิดขึ้น ความสะเทือนใจ อารมณแ ความรูสึก รองรอยในความทรงจํา ในวิถีชีวิต
ความเป็นอยูอยางสันติสุข หากเรามีจิตวิญญาณ ความเชื่อ และความศรัทธาในศาสนา พลังแหงการสรางสรรคแ
จากประสบการณแทางศิลปะและประสบการณแทางศาสนา ที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวภายในใจ จากความ
สูญเสียนั้น ใหกลับกลายเป็นมโนคติภายใน ที่ยังคงอาศัยการพึ่งพา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน อันมีศาสนา
เป็นที่ตั้ง ในความหวัง ความสงบและสันติสุข ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตจะหวนกลับมาดังเดิม
การเปลี่ยนแปลง คือ การกาวสูจุดหมายปลายทาง จากแนวคิดนี้มี พื้นฐานจากแนวคิดที่อธิบายความ
เป็นจริง วาเป็นจิต/อุดมคติ (จิตนิยม/อุดมการณแนิยม) มีหลักการพื้นฐานวาทุกสิ่งมีจุดหมายปลายทาง การ
เปลี่ยนแปลง เป็นปรากฏการณแที่พัฒนาสูจุดหมายปลายทาง ทุกสิ่งมีจุดหมายปลายทาง ไมมีอะไรเกิดขึ้นมา
ลอย ๆ หรือเกิดโดยบังเอิญ แตมีจุดเริ่มตนและจุดหมายปลายทาง เชน พระเจา หรือ ความเป็นจริงสูงสุด
อิสลาม คือ ศาสนาของการกระทําที่ถูกตอง ความคิดที่ถูกตองและการพูดจาที่ถูกตอง ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ความรักและความศรัทธาในพระผูเป็นเจา ดังนั้นการศรัทธา คือ การยอมรับหรือการเชื่อมั่นดวยจิตใจ กลาว
ดวยวาจาพรอมปฏิบัติ การศรัทธาของมนุษยแโดยรวมมี 2 ประเภท
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1. การศรัทธาที่เกิดจากการเห็นคลอยตาม โดยการยอมรับในสิ่งที่ไดรับการบอกกลาว ตามความเชื่อ
และความศรัทธาตามหลักคําสอน
2. การศรัทธาที่ตนเองเขาใจและเรียนรู ในสิ่งที่ไดมากกวาการศรัทธาในขอ 1
เมื่อทุกคนรูวาศาสนา คือ ที่พึ่งทางใจ ศาสนาทุกศาสนาเกิดขึ้นจากพระศาสดา ในแตละศาสนายอม
เกี่ยวพันเป็นสัจธรรมของชีวิต การปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่แตละคนเชื่อถือ ศรัทธา ยอมนําไปสู
ความสุข ความดีงาม และเป็นแนวทางของการสรางสันติ ยอมเกิดคุณคาแกทุกชีวิตที่ไดถือปฏิบัติ ยอมเป็นแสง
สวางและเป็นที่พึ่งทางใจที่ยึดเหนี่ยวได ทุกศาสนาลวนสอนคนใหเป็นคนดี แมจุดหมายปลายของแตละคนจะ
แตกตางกัน
ในวิถีแหงความศรัทธาและวิถีแหงสตรีมุสลิม ในศาสนาอิสลาม แสดงออกถึ ง อัตตะวิถีของวัฒนธรรม
วิถีปฏิบัติเพื่อดํารงไวตามหลักหนาที่ของมุสลิม การศึกษาหลักการของอิสลาม การปฏิบัติตนตามหลักการของ
ศาสนาอิสลาม การนําเอาความรูเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ถูกตองไปเผยแพร การมีความอดทนในการเผยแพร
ศาสนาของอัลลอฮแ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
3.1 การศึกษาดานฐานขอมูล ศึกษาและเก็บรวบรวมภาพขอมูล จากการสํารวจและลงพื้นที่ กลุมคน
ในบริเวณพื้นที่ในจังหวัดปใตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อใหไดลักษณะของวิถีชีวิตและสภาพแวดลอม ใน
สังคมชายแดนภาคใต จากลักษณะโครงสรางและรูปทรงทางกายวิภาคของคน ที่แสดงออกผานใบหนาและแวว
ตา การไดรับรูถึงสภาพชีวิต จากความหวังและความทรงจํา ความรูสึกทางอารมณแ ภายในจิตใจของขาพเจาที่
สงผลตอชุดผลงานสรางสรรคแ
จากหลักปฏิบัติและความเชื่อทางศาสนา บนพื้นฐานของความจริงในหลักการทางอิสลามจากสภาวะ
เหตุการณแ สภาพแวดลอมในสัง คมชายแดนใต การดําเนินวิถีชีวิตความเป็นอยู การนับถือศาสนาอิสลามเป็น
สวนใหญ และการผสมผสานเชื้อชาติหลายศาสนาเขาดวยกัน แบบสังคมพหุวัฒนธรรม สะทอนความเป็น
เอกลักษณแเฉพาะทองถิ่น ในดานมนุษยแวิทยา ภาพสะทอนสังคมและวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ
และความศรัทธา
3.2 การวางแผนและจั ด ลํ า ดั บ ข อ มู ล การวิ เ คราะหแ สั ง เคราะหแ ค น คว า ทดลองปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรูปทรง โครงสรางองคแประกอบการวางตําแหนงสัดสวน การศึกษา ความสมดุลทาง
กายภาพ เอกภาพทางศิลปะและความกลมกลืนของกระบวนการสรางสรรคแที่เชื่อมโยงกับเทคนิค วิธี การ ใน
กระบวนการทํางานแตละชุดผลงาน ประกอบกับในหลักการทางศิลปะ การจัดวางองคแประกอบระหวางรูปทรง
เนื้อหา กระบวนการในการถายทอดให เกิดความสัมพันธแ คน (รูปทรงสตรีมุส ลิม), เนื้อหา (ความหวัง),
กระบวนการวาดเสน การเย็บปใกมือดวยภาษามลายู (ทองถิ่น))พื้นฐานของรูปแบบเทคนิค ในการสรางสรรคแ
ผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม
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3.3 จัดทําแบบราง ภาพบันทึก จากภาพคนครึ่งตัว (หญิงมุสลิม) รูปทรงหลักในการสรางสรรคแ ซึ่งใน
สวนของแตละกระบวนการขั้นตอนของการวาดเสน เพื่อนําเสนอผลงาน เพื่อรับการวิจารณแและการแนะนําสู
กระบวนการวิเคราะหแ และแกไขปใญหาพรอมทั้งการพัฒนาแบบรางตามลําดับจนสมบูรณแ
3.4 รวบรวมขอมูล คนควาวัสดุและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณแ ในแตละกระบวนการ เพื่อจัดเตรียมในการ
สรางสรรคแผลงาน
3.5 จัดการแบบแผนและประมวลความคิด การวิเคราะหแขอมูลที่รวบรวมมา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานจริง
3.6 คัดสรรวัส ดุ อุป กรณแ ที่ต รงตามกับ อารมณแ ความรู สึ ก ที่ต องการถา ยทอดแทนความหมาย
สัญลักษณแ ตามรูปแบบของหลักการจัดวางองคแประกอบศิลป ใหมีความสัมพันธแกันระหวางกระบวนการและ
เนื้อหา
3.7 คัดเลือกแบบภาพรางของผลงานวาดเสน และลงมือปฏิบัติทําการสรางสรรคแผลงานและขยาย
ผลงานจริง ในรูปแบบของการคัดลอก ภาพเหมือน รูปทรง ตําแหนงและสัดสวนของโครงสรางตามที่ไดกําหนด
ไว ในผลงานจิตรกรรม 2 มิติ
3.8 นํารูปแบบกระบวนการ กรรมวิธี ในการทดลองผลงานสรางสรรคแ และเริ่มขั้นตอนสรางสรรคแ
ผลงานจริ ง ทั้ งเทคนิ ค และรู ป แบบ จิ ต รกรรมวั ส ดุ ก ารวาดเส นผสม และการเย็ บ ปใก มื อด ว ยภาษามลายู
(ทองถิ่น)ผสมผสานภาพพิมพแจากภาพถาย อันเป็นแนวทางลักษณะเฉพาะตน
3.9 วิเคราะหแผลงาน พรอมทั้งแกไขปรับปรุงใหมีความสมบูรณแและลงตัวมากยิ่งขึ้น และนํามาพัฒนา
ผลงานในกระบวนการขั้นตอนตอไป เพื่อนําเสนอและติดตั้งผลงาน ตามรูปแบบของการจัดวางในนิทรรศการ

ภาพที่ 1 ภาพผลงาน โดย นางสาว คีตแตา อิสรั่น ชุด นัยยแตาแหงความหวัง เทคนิค วาดเสนวัสดุผสม เขมา
ควันบนพื้นภาพพิมพแ ขนาด 120x80 Cm. ปีที่สรางสรรคแ 2563
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
แนวทางในการวิเคราะหแดังกลาวประกอบกันเป็นขอบเขตของการวิเคราะหแผลงานสรางสรรคแในครั้งนี้
โดยขาพเจาอาศัยหลักการการวิเคราะหแผลงานจากสวนใหญไปหาสวนยอย เพื่อศึกษาคุณลักษณะหนาที่และ
ความสัมพันธแกับสวนอื่นๆ ในแตละสวน โดยแบงออกไดเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
วิเคราะหแขั้นที่ 1 ผลงานศิลปะประกอบดวยรูปทรง (คน) หรือ รูปแบบกับเนื้อหา (แนวเรื่อง )
วิเคราะหแขั้นที่ 2 รูปแบบ ประกอบดวยรูปทรงกับพื้นที่วาง และเนื้อหาประกอบดวย เรื่อง และแนว
เรื่อง โดยเนื้อหาเป็นผลสัมฤทธิ์สุดทายของงาน ซึ่งเนื้อหามีเนื้อหาทางรูปทรง หรือที่เรียกวาเนื้อหาภายใน กับ
เนื้อหาทางสัญลักษณแหรือเนื้อหาภายนอก
วิเคราะหแขั้นที่ 3 รูปทรงประกอบดวยทัศนธาตุตางๆ เชน จุด เสน สี น้ําหนัก ลักษณะพื้นผิว เป็นทัศน
ธาตุ รวมทั้งที่วาง จังหวะ สั ดสว น และระนาบซึ่งเป็นส วนประกอบของรูปทรง โดยอาศัยหลักการจัดวาง
องคแประกอบทางศิลปะ
ความเป็นเอกภาพในผลงานการสรางสรรคแชุด “นัยยแตาแหงความหวัง” เกิดจากการรวมตัวกันอยางมี
ระเบียบและดุลยภาพ อันประกอบดวย เรื่อง แนวเรื่อง และรูปทรง ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดในแตละ
สวนดังตอไปนี้
เรื่อง นําเสนอเรื่องราววิถีการดําเนินชีวิต จากการบันทึกภาพเหตุการณแของผูหญิงสตรีมุสลิม ความ
งามและคุณคาในบทบาทของความเป็นมุสลิมมะหแ ผานรูปทรงใบหนา(คน) กายวิภาคของโครงสราง ภาพ
สะทอนเรื่องราว ของความทรงจําสูความหวัง การตระหนักถึงความเห็นอกเห็นใจกันของคนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
แนวเรื่ อ ง แสดงให เ ห็ น คุ ณ ค า ความสั ม พั น ธแ และวิ ถี ข องการดํ า เนิ น ชี วิ ต ความหลากหลายของ
วัฒนธรรมในสามจังหวั ดชายแดนภาคใต การอาศัยอยูรวมกันในสังคมไทย ผานผลงานสรางสรรคแในรูปแบบ
งานจิตรกรรมรวมสมัยจากวิถีไทย มุสลิม เพื่อสะทอนเรื่องราว ภาพเหตุการณแจากบันทึก เรื่องราวรายวัน
ความงดงามของหญิงสาว สตรีมุสลิม ผานความรูสึก ถึงความรัก ความสงบ การใชสัญลักษณแของกายวิ ภาคคน
การแตงกาย อาภรณแ ฮิญาบ การนํารูปทรงที่ผสมผสานการเย็บปใกดวยมือ การวาดเสนคือประสานความ
กลมกลืนของวัสดุและเนื้อหาใหเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผูสรางสรรคแ
รูปทรง เกิดจากการกอตัวของทัศนธาตุตางๆ อันไดแก เสน สี น้ําหนัก ลักษณะพื้นผิว และที่วาง โดย
อาศัยหลักการประสานกลมกลืนและความขัดแยงในเอกภาพของผลงาน ซึ่งเป็นกฎเกณฑแทางธรรมชาติและ
งานสรางสรรคแ การจัดวางรูปทรงตางๆ ดวยการกําหนดคาน้ําหนักและสีใหมีความกลมกลืน ในสัดสวนที่ลงตัว
บนพื้นที่วางแบบ 2 มิติอยางเป็นจังหวะเลื่อนไหลกระจายทั่วทั้งภาพ
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5. สรุป
การสรางสรรคแที่ผานกระบวนการทางความคิด และดําเนินการอยางเป็นลําดับขั้นตอน สามารถ
วิเคราะหแ และสังเคราะหแเพื่อใหสามารถมองเห็นพัฒนาการดานตางๆ ทั้งในดานแนวความคิด กระบวนการ
สรางสรรคแ และการใชสัญลักษณแผานรูปทรงใบหนาของคน(สตรีมุสลิม) ที่ประกอบกันอย างสมบูรณแลงตัว การ
ทุมเทแรงกายแรงใจในการสรางสรรคแเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงคแที่ตั้งใจไวอยางบริสุทธิ์
ขาพเจาสรางขึ้นเพื่อความเชื่อและความศรัทธา ในหลักปฏิบัติและหลักคําสอนในศาสนาอิสลาม ขอ
ดุอารแใหพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต กลับคื นมาสูความสุขและความสงบ วาผลงานศิลปะที่ไดสรางสรรคแขึ้น
ดวยพื้นฐานของความจริง จะเป็นหนึ่งในการกระตุนกระบวนการรับรูทางสุนทรียะในเรื่องราวที่นําเสนอออกไป
แมวาประสบการณแการรั บรู ของแตล ะบุคคลจะแตกตางกัน แตผ ลงานชุดนี้มีเนื้อหาของการสรางสรรคแที่
สามารถทําความเขาใจไปในทิศทางอันดีงาม
เอกสารอ้างอิง
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การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคลอร์ไพริฟอส
CHLOPYRIFOS SAUSAGE PRODUCT LABEL DESIGN
เกษหทัย สิงหแอินทรแ
KETHATHAI SINGIN
คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ ต.คลองหนี่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ipoy12@gmail.com
บทคัดย่อ
คลอรแไพริฟอสนั้นเป็นสารเคมีที่มีพิษสูง เป็นหนึ่งในสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต
ไกลโฟเซตและคลอรแไพริฟอส ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายไดประกาศยกเลิกการใชแตสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
ชาติมหาอํานาจไดมีการแทรกแซง เนื่องจากสินคาสงออกประเภทวัตถุดิบหรือผลิตผลทางการเกษตรจํานวน
มากใชสารเคมีเหลานั้น เพื่อสื่อถึงผูบริโภคใหตระหนักวาการใชสารเคมีในการเกษตรเป็นประเด็นใกลตั วที่ควร
ใหความสําคัญ ตราบใดที่ยังคงมีการใชสารเคมีที่เป็นพิษสูงเราไมสามารถทราบไดเลยวาจะมีสารพิษตกคาง
สะสมในอาหารจํานวนมากเทาใด การสรางสรรคแผลงานศิลปกรรมจึงนําเสนอในรูปแบบการออกแบบฉลาก
ผลิตภัณฑแไสกรอกคลอรแไพริฟอส เนื่องจากไสกรอกนั้นเป็นอาหารแปรรูปที่ไดรั บความนิยม ทั้งเป็นอาหารวาง
หรือนําไปเป็นสวนประกอบในอาหารไดหลากหลาย เขาถึงไดงายมีจําหนายทั่วไปตามรานสะดวกซื้อทั่วไป
คาสาคัญ : คลอรแไพริฟอส ผูบริโภค ฉลากผลิตภัณฑแ สารพิษตกคาง ไสกรอก
Abstract
Chlorpyrifos is a high toxic chemical among the 3 types of agricultural chemicals;
Paraquat, Glyphosphate and Chlorpyrifos which were announced to ban by the Hazardous
Substance Committee but was intervened by the US, a powerful country because many of
their exported raw materials or agricultural products use those chemicals. To communicate
for consumers’ awareness that chemicals use in agriculture is a close issue that should be
taken into serious consideration. As long as such high toxic chemicals are in use, we do not
know how much of the toxic residues accumulate in food. This creation of art work
therefore presented the form of label design for Chlorpyrifos sausage product as it is a
popular processed food that can be served as either snack or ingredient in a variety of
foods, easily accessible and available at general convenience stores.
Keywords : Chlorpyrifos, Consumer, Product Label, Toxic residues, sausage
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
สารเคมี ท างการเกษตร 3 ชนิ ด คื อ พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอรแ ไ พริ ฟ อส โดยมติ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อ 22 ต.ค.2562 ที่หามผลิต หามนําเขา หามสงออกและมีไวในครอบครอง มีผล
ตั้งแต 1 ธ.ค.2562 เป็นตนไปนั้นเป็นสารที่มีพิษสูงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา ผลิตผลทางการเกษตร
สัตวแและมนุษยแรวมถึงทารกแรกเกิด แมจะสวมเสื้อผาปกปิดมิดชิดก็ไมสามารถปูองกันการสัมผัสทางผิวหนังได
จะเกิดแผลไหมผิวหนังรางกายเนาเปื่อยลุกลามจนบางคนตองตัดขาทิ้ง ผูคนจํานวนมากตองเจ็บปุวยทุกขแ
ทรมานจนเสียชีวิตไปในที่สุด (แบนสารเคมี แบนความตาย: หารูไม คนกรุงฯคลุกสารเคมีพอๆกับชาวนา,
ม.ป.ป.) หากไดรับพิษเฉียบพลันจากการดื่มกินเพียงเล็กนอยจะทําใหเสียชีวิตได ไมมียารักษาหรือยาถอนพิษ
พิษเรื้อรังทําลายเนื้อเยื่อไต ระบบเมทาบอลิซึม ทั้งยังสัมพันธแกับการกอโรคพารแกินสัน เบาหวาน ออทิสซึม อัล
ไซเมอรแและมะเร็ง(มอนซานโต จีเอ็มโอ และออทิสติก —Waymagazine.org | นิตยสาร WAY, ม.ป.ป.)
สงผลกระทบตอระบบสืบพันธแ การตั้งครรภแและตัวออนในครรภแ(สรุปชัด! ทําไมตองแบน ―พาราควอต-ไกลโฟ
เซต-คลอรแไพริฟอส‖, ม.ป.ป.)
แมวาสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนั้นเป็นพิษสูงและสงผลกระทบมากมายจนหลายประเทศประกาศหามใช
แตสหรัฐอเมริกากลับไมเห็นดวยกับการยกเลิกใชสารเคมีเหลานั้นในประเทศไทย เนื่องจากตามกฏองคแการ
การคาโลก (ดับเบิลยูทีโอ) หากประเทศคูคามีการแบนสารเคมีที่สหรัฐฯใชอยูจะไมสามารถขายสินคาหรือ
สงออกสินคานั้นได สงผลกระทบตอการสงออกสินคาสหรัฐฯในตลาดไทย ซึ่งมีมูลคาสูงถึงประมาณ 51,000
ลานบาทตอปี สินคาเหลานั้นเป็นวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม เชน ถั่วเหลืองที่
เป็นสินคานําเขามามากกวา 1.4 ลานตันในปี พ.ศ.2561(PBS, ม.ป.ป.)
การสรางสรรคแผลงานที่ไดรับแรงบันดาลใจจากผลกระทบของการใชสารเคมีพิษสูงในครั้งนี้ เป็น
หนึ่งในผลงานในชุดที่ 2 ผลกระทบจากสารพิษตกคางสะสมในอาหารตอ ผูบริโภค ตอเนื่องจากผลงานชุดที่ 1
ผลกระทบตอผูใชงานหรือตัวเกษตรกรเอง ซึ่งจัดแสดงไปแลวที่หองนิทรรศการ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแมฟูา
หลวง จังหวัดเชียงรายและหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
2562
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ฉลากของผลิตภัณฑแคือแถบรายละเอียดที่สําคัญของสินคา เพื่อใหขอมูลที่มีประโยชนแจําเป็นตอ
การรับรูตอผูบริโภค ชวยในการสื่อความหมายขอมูลสินคาและดึงดูดผูบริโภคใหมีความสนใจสามารถพิจารณา
ตัดสินใจซื้อสินคาไดรวดเร็วขึ้น หลักการออกแบบฉลากผลิตภัณฑแที่สําคัญ คือการเลือกใชภาพ สี ตัวหนังสือที่
มี ข นาดเหมาะสม อ า นง า ยรวมถึ ง การจั ด วางตกแต ง ที่ ส ร า งความน า สนใจและสื่ อ ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑแ นั้ น ๆได
(“หลักการออกแบบบรรจุภัณฑแ1”, 2013)
เพื่อสื่อถึงผลกระทบการใชสารเคมีที่มีพิษสูงตอความปลอดภัยของผูบริโภค นํามาสูการนําเสนอ
ผลงานสรางสรรคแในรูปแบบการออกแบบฉลากผลิตภัณฑแไสกรอกที่มีจําหนายทั่วไปในทองตลาด เป็นฉลาก
ผลิ ต ภั ณ ฑแ ไ ส ก รอกคลอรแ ไ พริ ฟ อส สร า งสรรคแ อ อกแบบฉลากผลิ ต ภั ณ ฑแ จ ากภาพต น แบบประธานาธิ บ ดี
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สหรั ฐ อเมริ ก า ตั ว อั ก ษรชื่ อ สารเคมี ค ลอรแ ไ พริ ฟ อสและแถบสั ญ ลั ก ษณแ ป ระเภทวั ต ถุ เ คมี อั น ตรายเป็ น
สวนประกอบสําคัญ นําเสนอผลงานเป็นใบปิดโฆษณาประชาสัมพันธแผลิตภัณฑแไสกรอกคลอรแไพริฟอส
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
สืบคนขอมูลของสารเคมีทั้งคุณสมบัติ การใชงาน ผลิตภัณฑแ ผลกระทบตางๆ จากการใชสารเคมี
ผลกระทบตอเกษตรกร ผูบริโภคและการแทรกแซงจากชาติมหาอํานาจ
วิเคราะหแขอมูลนํามาสูแนวคิดสรางสรรคแประเด็นสารพิษตกคางสะสมในอาหาร
สืบคนขอมูลเพิ่มเติม คัดเลือกภาพตนแบบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ภาพที่ 1 ประธานาธิบดี โดนัลดแ ทรัมป
หมายเหตุ. จาก https://medium.com/@thinkbooks305/the-thumbs-up-sign-new-symbolof-white-suprema cy-69b6103c35ef
คัดเลือกภาพตนแบบรูปแบบบรรจุภัณฑแที่มีจําหนายในทองตลาด ไสกรอกบรรจุในถาดพลาสติก
หุมดวยฟิลแมพลาสติกใส ฉลากของผลิตภัณฑแพิมพแลงบนสติ๊กเกอรแ ผูบริโภคมองเห็นไสกรอกไดอยางชัดเจน

ภาพที่ 2 ภาพผลิตภัณฑแไสกรอก
หมายเหตุ. จาก https://www. braincells. com.au/portfolio-items/british-sausage-company/
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เทคนิควิธีการสรางสรรคแ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแตัดตอ ซอนภาพ สรางฉลากบรรจุภัณฑแ มีชื่อ
ตราสินคาเป็นชื่อสารเคมีคลอรแไพริฟอส สีหลักที่ใชในการออกแบบฉลากผลิตภัณฑแคือ สีน้ําเงิน แดงและขาว
ซึ่งเป็นสีของธงชาติสหรัฐอเมริกา ใชสีเทาเขมเป็นสีพื้นหลังเพื่อขับเนนใหสีของไสกรอกโดดเดนมากขึ้น

ภาพที่ 3 การตัดตอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ Adobe Photoshop
ที่มา: เกษหทัย สิงหแอินทรแ 21 มีนาคม 2020
ประเภทของผลงานเป็ น เทคนิ ค การพิ ม พแ ดิ จิ ต อล สามารถนํ า ไปพิ ม พแ ซ้ํ า จํ า นวนมากหรื อ
ปรับเปลี่ยนขนาดชิ้นงานไดตามความเหมาะสม
วิธีการนําเสนอเป็นภาพพิมพแลักษณะเดียวกับใบปิดโฆษณาประชาสัมพันธแสินคาทั่วไป
4. การวิเคราะห์ผลงาน
การสืบคนขอมูลของสารเคมีทั้งคุณสมบัติ การใชงาน ผลิตภัณฑแและผลกระทบตางๆ จากการใช
สารเคมี พบถึงผลกระทบทางตรงเห็นผลอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับผูใชงานตอตัวเกษตรกรเองและผลกระทบ
จากสารพิษตกคางสะสมในอาหารตอ ผูบริโภคซึ่งแสดงผลชาเร็วแตกตางกันไป นําไปสูวิธี การสรางสรรคแและ
เลือกวิธีการนําเสนอที่แยบยลใหผูชมไดมีสวนรวมนั้น ตองคิดวิเคราะหแมากกวาการแสดงออกโดยตรงที่นําเสนอ
บาดแผลความทุกขแหรือความเจ็บปวด

121

การสะทอนการแทรกแซงจากชาติมหาอํานาจผานภาพจากภาพตนแบบประธานาธิบดี โดนัลดแ
ทรัมป ผูนําประเทศสหรัฐอเมริกา จากการสืบคนขอมูลพบวามีภาพอริยาบทตางๆเผยแพรไวจํานวนมาก มัก
เป็นภาพลักษณแที่แสดงถึงสีหนาอารมณแความรูสึกตางๆอยางชัดเจน มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นที่รูจักจดจําไปทั่ว
โลก ทําใหผูชมผลงานเขาใจประเด็นที่จะสื่อสารไดอยางรวดเร็ว
การเลือกตนแบบบรรจุภัณฑแอาหารนับเป็นสิ่งสําคัญในการสรางสรรคแผลงาน ตองเป็นบรรจุภัณฑแ
ที่คนทั่วไปรูจักคุนชิน มีรูปราง รูปทรง ขนาดที่เหมาะสม สามารถจัดวางองคแประกอบสําคัญตางๆของฉลาก
สินคาไดอยางชัดเจน
การใชโปรแกรม Adobe Photoshop ออกแบบสรางฉลากบรรจุภัณฑแ หากพิมพแดวยระบบ
ดิจิตอลตองคํานึงวาโหมดภาพ CMYK จะมีสีสันไมสดใสเทากับโหมดภาพ RGB

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบโหมดภาพ RGB กับโหมดภาพ CMYK
ที่มา: เกษหทัย สิงหแอินทรแ 21 มีนาคม 2020
5. สรุป
การสรางสรรคแผลงานที่ไดรับแรงบันดาลใจจากผลกระทบของการใชสารเคมีพิษสูงนี้ สามารถ
สื่อสารกับผูชมทําใหเกิดคําถาม ความสงสัยและเขาใจในที่สุด ทั้งที่ชื่อสารเคมีเหลานั้นบางคนอาจไมเคยรูจักมา
กอนหรือบางคนอาจพอคุนเคย เนื่องจากบริษัทที่จัดจําหนายจะมียี่หอหรือตราสินคาของบริษัทเอง แมกระทั่ง
ในชาวตางประเทศเองที่อานภาษาไทยไมออกก็เขาใจได อีกทั้ง พบวาทํา ให เกิดการแลกเปลี่ ยน ถายทอด
ประสบการณแ ที่ ญ าติ พี่ น อ ง คนใกล ตั ว หรื อ คนรู จั ก ได รั บ ผลกระทบ กระตุ น เตื อ นให ทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบจากสารพิ ษ ตกค า งสะสม ร ว มกั น ลด เลิ ก การใช ส ารเคมี เ พื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละช ว ยรั ก ษา
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
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ภาพที่ 5 ผลงาน “ไสกรอกคลอรแไพริฟอส”
ที่มา: เกษหทัย สิงหแอินทรแ 21 มีนาคม 2020
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"ดอกไม้ที่มองไม่เห็น"
การออกแบบลวดวลาย ที่ได้แรงบันดาลใจจากสวนเพื่อผู้พิการทางสายตา
“Unable to be seen flower”
Graphic design Inspired by garden for the blind
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บทคัดย่อ
บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอน กระบวนการคิด และการผลิตผลงาน ลวดลายกราฟิกโดยไดแรงบันดาล
ใจจากสวนผูพิการทางสายตา ภายในสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ซึ่งการเลือกนําเสนอจากสวนแหงนี้เพราะ
เป็นสวนที่ใหผูที่พิการทางสายตามาเรียนรูและจินตนาการถึงดอกไมผานทางกลิ่น ดอกไมทุกประเภทในสวน
แหงนี้จะเนนดอกไมที่มีกลิ่นที่ชัดเจน ลักษณะผลงานมีการใชลวดลายจากธรรมชาติมากที่สุดและมีการนํา
รูปทรงเรขาคณิตมาเป็นสวนประกอบ เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงลวดลายตอกันอยางสวยงาม
กระบวนการออกแบบเป็น 2 สวนไดแก การคนหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิดในการสรางผลงาน และ
กระบวนการสรางสรรคแผลงานโดยใชหลักองคแประกอบ การเลาเรื่อง และการสื่อสาร กระบวนการทํางานของ
นักออกแบบมักไมคอยไดรับการอธิบายเทาใดนักทั้งที่เป็นการทํางานที่มีขั้นตอนอยางเป็นระบบ ซึ่งในบทความ
ชิ้นนี้ผูสรางสรรคแจะอธิบายกระบวนการทํางานของตนทั้งสองสวนเพื่อเป็นแนวทางใหกับนักออกแบบและ
ผูสนใจไดเห็นกระบวนการที่เป็นรูปธรรมเพื่อนําไปสรางสรรคแผลงานตอไป
คาสาคัญ : การออกแบบลวดลาย กระบวนการสรางสรรคแ สวนเพื่อผูพิการทางสายตา
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Abstract
This article described the graphic design process that motif-inspired design by the
first garden for the sight-impaired in Thailand at Queen Sirikit Park. They can enjoy nature
and acquaint themselves with various species of aromatic plants by a sense of touch and
smell. The design applies natural and geometric patterns to create beautiful patterns of
connection.
The design process has two main steps: To discover information to generate ideas for
creating works, Using the principles of storytelling and communication to the creative
process. In this article, the creators will explain their work processes in both parts as a
guideline for designers and interested parties to see concrete operations to create further
works.
Keyword : Design pattern, Creative process, Garden for the sight-impaired
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ จัดสรางบนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยดานทิศใตของสนาม
กอลแ ฟ รถไฟ เพื่ อ น อ มเกล า ฯ ถวายในวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 มีพื้นที่ 196 ไร 3 งาน 65 ตารางวาโดยมีพื้นที่
หลากหลาย เชน สวนไมมงคลพระราชทาน 76 จังหวัด สวนพฤกษศาสตรแ อาคารพรรณไมไทย เทิดไท บรม
ราชินีนาถ สวนไมหอมนอมเกลาฯ (วีระชัย ณ นคร, และคุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ , 2547) แตมีพื้นที่อีก
สวนนึง คือสวนพระมหากรุณาธิคุณเพื่อผูพิการทางสายตา ซึ่งเป็นสวนดอกไมของคนตาบอด ความพิเศษของ
สวนแหงนี้คือ พืชสวนใหญมีกลิ่น และแตละจุดที่เดินผานจะมีเสียงบรรยายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับพืชชนิด
นั้นๆ รวมทั้งมีอักษรเบรลลแใหผูพิการทางสายตาไดอาน พืชบางพันธุแยังสามารถใหทดลองจับได แบงเป็นไมดอก
ไมกินได แตทุกประเภทตองมีกลิ่นที่ชัดเจน
การสรางสรรคแผลงานชิ้นนี้ เกิดจากความตองการนําเสนอการออกแบบลวดโดยไดแรงบันดาลใจจาก
สวนผูพิการทางสายตา โดยใชแนวคิดในการตัดทอนลวดลาย การจัดองคแประกอบ การใชคูสี และสามารถนํา
ลวดลายไปใชในการสรางของที่ระลึกสําหรับสวนฯ ตอไปได
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผลงานสรางสรรคแการออกแบบลวดวลาย " ดอกไมที่มองไมเห็น " ที่ไดแรงบันดาลใจจากสวนเพื่อ
ผูพิการทางสายตา ไดนําขอมูลที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิดในการสรางสรรคแงานดังนี้
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กรอบแนวคิ ดในการสร้างสรรค์
ผลงาน
กระบวนการสร้างสรรค์

ศึกษาข้อมูลที่มาและ
ความสาคัญ

- ศึกษาตัวอย่างผลงานรูปแบบต่างๆ

- ประวัติความเป็ นมาของสวนเพื่อผู้พิการ
ทางสายตา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ

- ลงพืน้ ที่ดสู ถานที่จริ ง

- การพัฒนาลวดลาย โดยใช้ทฤษฏี

- ถ่ายภาพเป็ นต้นแบบสาหรับนามา

องค์ประกอบศิ ลป์

วิ เคราะห์

- การสื่อสารของผลงาน

- พัฒนาภาพถ่ายเป็ นผลงานจริง

- การสัมภาษณ์ พนักงานที่ดแู ลสวน

3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
3.1 ขั้นตอนพัฒนาขอมูลสูการสรางสรรคแ

ศึกษาขอมูลของสวนพระมหากรุณาธิคุณเพื่อผูพิการทางสายตา ความเป็นมา แนวคิดในการ
จัดตั้งสวน การเลือกดอกไมเพื่อมาปลูกในสวนแหงนี้

ลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดสวน

สัมภาษณแพูดคุยกับผูดูแลสวนสวนพระมหากรุณาธิคุณเพื่อผูพิการทางสายตา

บันทึกภาพขอมูลเพื่อไปพัฒนาเป็นผลงานออกแบบ
3.2 ขั้นตอนการสรางสรรคแผลงาน

จากการลงพื้นที่ ทําใหไดกรอบแนวคิดวา ดอกไมสําหรับการจัดสวนเพื่อผูพิการทางสายตา
จะเป็นดอกไม หรือตนไมที่มีกลิ่นชัดเจนเป็นเอกลักษณแ และจะมีตัวอักษรเบลลแเพื่ออธิบาย
เพิ่มเติม

การจัดสวน แบงออกเป็น 3 สวน ดอกไมกลิ่นฉุน พืชสวนครัวที่มีกลิ่น ตนไมยืนตนที่มีกลิ่น

ผูออกแบบจึงนําเลือกดอกไมกลิ่นฉุนที่จัดในสวน มาเป็นกรอบในการพัฒนางานออกแบบ
โดยประกอบดวยดอกผกากรอง พุดสามสี พุดน้ําบุษยแ และพุดซอน
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ภาพที่ 1 ดอกผกากรอง พุดสามสี พุดน้ําบุษยแ พุดซอน ดอกไมที่ปลูกในสวนผูพิการทางสายตา
(ทิพพแวิภา วิรัชติ, 2561)

ภาพที่ 2 การพัฒนาแบบรางลวดลายดอกไม
128

4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากการสรางสรรคแผลงานในครั้งนี้ ไดศึกษาดอกไมจากพื้นที่จริง และจากแหลงขอมูลอื่นๆ เพื่อศึกษา
ขอ มูล เชิ งลึ ก ที่ส ามารถนํ า เสนอเนื้ อ หาและถ า ยทอดความรู สึ ก ตามที่ ผู ออกแบบตอ งการได โดยเน นการ
ออกแบบที่สามารถสื่อไดดังนี้
รูปร่าง รูปทรง ตัดทอนดอกไม โดยเก็บรายละเอียดที่สามารถสื่อสารไดถึงดอกไมนั้นๆ
สี ใชสีหลักเป็นสีที่มีอยูในดอกไม แตจะผสม TINT เพื่อใหมีความมืดในโทนสีเพื่อสื่อสารความมืดมิด
ในจินตนาการของผูพิการทางสายตา
องค์ประกอบ จังหวะลีลาการเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ํากันขององคแประกอบเป็นการซ้ําที่เป็นระเบียบ

ภาพที่ 4 ผลงานสมบูรณแ
5. สรุปและอภิปรายผลงานสร้างสรรค์
การออกแบบลวดลายกราฟิกที่ไดรับแรงบันดาลใจจากสวนผูพิการทางสายตา ลักษณะสวนใหญมีการ
ใชลวดลายธรรมชาติมากที่สุดและมีการนํารูปทรงทางเรขาคณิตมาเป็นสวนประกอบเพื่อใหเกิดการเชื่อมตอกัน
129

อยางสวยงาม อันไดแก ดอกไมและใบไมที่ผ สมผสานกันหลากหลายชนิด กับโครงสรางการซ้ํา และมีการ
ลดหลั่นที่นํามาเรียงซอนกันจนเกิดเป็นลายชั้นที่สองดา นหลัง มีองคแประกอบหลักเป็นรูปดอกไมแบบกลีบมน
กลีบปลายแหลม และกลีบหยัก มีการเสนเถาไมที่เรียงตอกันเชื่อมตอชอดอกบางในบางรูป การใชเสนมีการใช
ลักษณะของตัวลายดอกหลายที่มีขนาดแตกตางกัน ระยะหางของแตละดอกก็มีความแตกตางกันตามหลัก
สมดุลแบบสมมาตรและอสมมาตร มีการซ้ําแบบเทากันและแบบไมเทากัน ใชลวดลายแบบธรรมชาติเป็นหลัก
โทนสีที่ใชโดยสวนใหญเป็นสีโทนรอน ไดแก สีสม , สีเหลือง,สีแดง, สีชมพู สีมวงแดง ตัดกับสีโทนเย็น ไดแก สี
ฟูา และสีเขียว ใชสีกลางไดแก สีดํา และสีขาวในการออกแบบลวดลาย มีการวาดเป็นลายเสนเฉพาะสวนคือ
สวนดอก สวนกาน สวนใบ แลวนํามาจัดวางเพื่อจัดองคแประกอบอยางอิสระรวมกับรูปทรงอิสระ เพื่อตองการ
ทดลองใหงานมีความทันสมัย ผลจากการทํางานนั้นทําใหเห็นถึงปใญหาที่เกิดขึ้นจากตนแบบที่มีความละเอียด
น อ ยจนเกิ น ไป จนทํ า ให ภ าพโล ง เกิ น จึ ง ต อ งเพิ่ ม มิ ติ จ ากลายเส น ของดอกไม ใ นระยะชั้ น ที่ 2 เพื่ อ เพิ่ ม
รายละเอียดของผลงาน จึงทําใหเกิดมีมิติในผลงานมากขึ้น
6. ข้อเสนอแนะ
จากผลการออกแบบลวดวลายที่ไดแรงบันดาลใจจากสวนเพื่อผู พิการทางสายตาจะเห็ นไดวาใน
ลวดลายตนแบบที่ไดทําการออกแบบไวนั้น สามารถนํามาพัฒนาเป็นลวดลายที่มีความหลากหลายได และ
สามารถพัฒนาเป็นลวดลายอื่นๆ ไดตามการจัดองคแประกอบใหมๆ ขึ้น อยูกับนักออกแบบเองที่จะนําสวนของ
ลวดลายตางๆ เหลานั้นมาประกอบกันใหเกิดการสรางสรรคแเป็นลวดลายใหมๆตามแนวความคิดของตนเอง
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ภาพถายคือชองทางการสื่ อสารที่ผูถายภาพจะมีกระบวนการเรียบเรียงตัวสารผานภาพถายที่จะ
สรางสรรคแลงไปในภาพถายนั้นหากแตมุมมองของผูดูภาพจะใชมุมมองใดในการดูภาพ ถาใชแนวคิดในดาน
สุนทรียศาสตรแจะสามารถสรางความเพลิดเพลินและไดเสพความงามเกิดเป็นความรูสึกในจิ ตใจจากงานศิลปะ
ในภาพถายที่ผูถายภาพสรางสรรคแลงไปในนั้น แตถาดูภาพในเชิงวิเคราะหแถอดรหัสเนื้อหาสารที่ผูถายภาพใส
ลงไปในภาพถายผานความรู ประสบการณแ ความรูสึกและบันทึกลงในภาพถายหนึ่งภาพผานองคแประกอบ
ตางๆที่ปรากฏอยูในภาพถายนั้นจะสามารถเขาใจเนื้ อหาสารที่ผานมุมมองและวิธีการที่จะสรางภาพถายใหมี
ความดึงดูด นาสนใจและหยุดสายตาผูดูภาพได ความรูสึกที่เกิดจากมุมมองสุนทรียศาสตรแ อาจกอใหเกิด
การวิเคราะหแเนื้อหาของภาพถายผานการถอดรหัสที่ผูถายภาพพยายามรวบรวมเนื้อหาสาร กลั่นกรอง จน
เกิดตระกอนความคิดและบันทึกออกมาเป็นภาพถายหนึ่งภาพ
การถอดรหัสของสารที่ผานภาพถาย ภายใตแนวคิดดานสัญญศาสตรแหรือสัญญวิทยาจะสามารถ
เขาใจและรับรูถึงเนื้อหาสารที่อยูในภาพถาย การรวบรวมความรู ประสบการณแของผูถายภาพจนเกิดการ
บันทึกความจริงออกมาเป็นภาพถายที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมดวยตานั้น หากแตวาจะมี มากนอยเพียงใด
และดานใดบางที่คงอยูในภาพถายหรือที่เรียกวา “ความจริงสัมพัทธแ” ภาพถาย “ตะ-ลุง-กรุย (ตะลุยกรุง)” จึง
เป็นการใชหลักการแนวคิดทฤษฎีตั้งแตการตั้งชื่อภาพโดยการใช “คําผวน” ภาพที่เห็นเป็นการแสดง “หนัง
ตะลุง” สิ่งที่ปรากฏในภาพเป็นการใชยานพาหนะของตัวละครที่สอดคลองกับคําวา “ตะลุยกรุง” และยัง
สามารถเห็นถึงการแพรนวตกรรมของของกลุมชาติตะวันตกอยูในภาพเดียวกันในการนําเสนอของผูถายภาพ
คาสาคัญ : ภาพถาย,สุนทรียศาสตรแ , สัญญวิทยา , ถอดรหัส , ความจริงสัมพัทธแ
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Abstract
Photography is one of several channels of communication. Photographers
trend to simultaneously express and capture thoughts, imagination or emotion through what
they experience as a creative message within ones' mind which is sent out to audiences. At
this point, the first priority in decreasing a communication breakdown between the sender
and receiver, the perception of the conceptual aesthetic required to encode the actual
meaning or content beyond those still photos. The concept of aesthetic is a tool that cracks
the invisible meaning and also able to lead the audience to analyse and dig deep into the
photographer's point of view. Once the audience pays their attention to a photograph
hanged on the wall in the art gallery and understands nothing about the concept of art or
the rules of photographing, the individual feeling can still take place and work quite well.
Encoding message through a photograph among the fields of semiotic will
also motivate audiences to acknowledge the content between the world of abstract and
concrete. Photographers usually capture the truth from what they are surrounded by or
even, their imagination and this is called “Relative Truth”. However, there is not a rigid
formula to absorb the value of beauty in an art field. The photograph "Ta-Lung-Gui (Ta-LuiKrung)" is therefore the use of theoretical concepts. Since naming the image using "Volute",
the image to see is a representation.The "shadow play"(Nang Ta Lung) that appears in the
picture is the use of the vehicle of the character that corresponds to the word "Ta-LuiKrung"(Travel Around The City) and can also see the diffusion of globalization in the same
image in the presentation of the photographer.
Keywords : Photography, Aesthetics, Semiotics , End Code , Relative Truth
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ภาพถายคือภาษาการสื่ อสารอย างหนึ่งที่สามารถสื่ อสารกับผู ที่ไดดูภ าพถายภาพนั้น ซึ่งผู ดูภ าพ
สามารถตีความทําความเขาใจภาพทั้งดานสุนทรียศาสตรแ และดานการตีความหมาย (ถอดรหัส) จากประสบการณแ
องคแความรูเฉพาะบุคคลนั้น ภาพถายจึงเป็นเสมือนเครื่องมือ(ตัวสาร)ที่สําคัญในการสื่อสารและการใหขอมูล
จากผูสรางสรรคแภาพ (ผูสงสาร) ใหกับผูดูภาพ (ผูรับสาร) หากแตการวิเคราะหแวา ภาพถายนั้นมีความจริงที่
เป็นขอมูลในฐานะตัวสารที่ผูสรางสรรคแไดสอดแทรกไวในภาพถายอยางไรนั้น หากใชหลักความจริงสัมพัทธแกับ
ภาพถาย ทั้งในตัวภาพถายและสารที่ใสรหัสไวในภาพถายเมื่อถอดรหัสออกมาผูดูภาพจะทราบจากตัวสารวา
ผูสรางสรรคแตองการถายทอดเนื้อหาอะไรออกมาในภาพถายนอกเหนือจากความงามในดานสุนทรียศาสตรแ
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผูสรางสรรคแผลงานภาพนําแนวคิดเรื่อง สัญญศาสตรแหรือสัญญวิทยา (Semiology or Semiotics)
แนวคิดเรื่อเอกลักษณแ (identity) และเอกลักษณแใหม (diaspora)
และทฤษฎีเรื่อง ความจริงสัมพัทธแ
(Relative Truth) เป็นแนวทางในการสรางสรรคแผลงาน โดยใชมีรายละเอียดแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้
แนวคิดเรื่องสัญญศาสตรแหรือสัญญวิทยา (Roland Barthes Semiology or Semiotics) คือการนํา
ภาพถายทําการตีความหมายโดยการใสรหัส (อางถึงในนฤนาท ไกรนรา,2552:21) กลาววา การนําเอาภาพมา
วิเคราะหแโดยวิธีการสัญญศาสตรแหรือสัญญวิทยา (Semiology or Semiotics) คือการสื่อความหมายที่กระทํา
โดยการใชรหัสถือเป็นกระบวนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีขอตกลงรวมกันในการใชเครื่องหมายจํานวนหนึ่ง
แทนการสื่อสาร จากการทํางานของความหมายของสัญญะ จะมีความสั มพันธแระหวางรูปของสั ญญะและ
ความหมายของสัญญะวิเคราะหแได 2 แบบคือ 1. ความหมายตรง (Denotation) คือการเห็นและสามารถ
เขาใจถึงรูปรางและสื่อถึงอะไร 2.ความหมายแฝง (Connotation) คือการตีความหมายที่รวมปใจจัยวัฒนธรรม
บริ บท ณ.เวลานั้น รวมถึงอารมณแความรูสึ กและมีความเกี่ยวของกับการตีความหมายของสัญญะรูปแบบ
ความหมายตรง (Denotation) มากอนหนานี้แลว
แนวคิดเรื่องเอกลักษณแ(identity)และเอกลักษณแใหม(diaspora) เอกลักษณแคือการนําเอาจุดเดนหลัก
ของสิ่งตางๆ เชน บุคคล สถานที่ วัฒนธรรม สิ่งประกอบสรางใดๆที่ยอมรับเป็นจุดเดนใหเป็นสิ่งชวยในการ
จดจําได ระลึกถึงได หากแตปใจจุบันในยุคโลกาภิวัตนแ ที่ตองแขงขันและเพื่อความดํารงชีพ จากการทํามาหากิน
การย ายถิ่น ฐาน เทคโนโลยี การสื่ อสารที่ง าย รวดเร็ ว ซึ่ง เป็ นส ว นหนึ่ งที่ ทํา ให เกิ ดเป็น เอกลั ก ษณแ ใหม
(diaspora) ขึ้นมาได หากแตเพียงจะมีการดํารงคงไวในเอกลักษณแเดิม ไมยอมใหวัฒ นธรรมใหม สิ่งแวดลอม
ใหม มาเปลี่ยนสิ่งที่เคยภูมิใจ คุนชิน คุนเคยและเกิดเป็น เอกลักษณแใหม ที่มีการผสมผสานกับเอกลักษณแเดิม
ทฤษฎีเรื่องความจริงสัมพัทธแ (Relative Truth) ภาพถายที่ผานมุมมองของผูถายภาพการออกแบบ
องคแประกอบที่อยูในภาพเกิดจากการปรุงแต งใหเกิดตามความคิดมาแลวทั้งสิ้นหากแตจะหลงเหลือความจริง
อยูมากนอยเพียงใด เพราะการถายภาพคือการบันทึกสิ่งตางๆที่เป็นรูปราง แสง สี ผานกลไก ความคิด เทคนิค
การถายภาพที่ทําใหภาพดูสวยงาม โดดเดน แตจะมีสิ่งที่บันทึกไวหลงเหลือและเคยมีอยูอยางแนนอนเพราะ
กลองถายภาพไมสามารถโกหกได กฤษณแ ทองเลิศ (2550:4) ไดใหความสําคัญตอ “คุณคาความถูกตองเป็น
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จริง”และแบงออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 1. ความถูกตองเป็นจริงในเนื้อหาภาพ 2. ความถูกตองเป็นจริงจาก
เลนสแที่ใชบันทึกภาพ 3. ความถูกตองเป็นจริงจากความสัมพันธแระหวางเรื่องกับภาพ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ผูสรางสรางสรรคแกําหนดขั้นตอนการสรางสรรคแผลงาน”ภาพถายกับความจริงสัมพัทธแ” 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่1 ผูสรางสรรคแกําหนดแนวคิดหลัก (Main idea) จากโจทยแงานนิทรรศการภาพถายนานาชาติ
“บนความเปลี่ยนแปลง” CHANGE ซึ่งถือเป็นขอตกลงรวมกันในการใสรหัสของผูสรางสรรคแภาพและการ
ถอดรหัสของกรรมการในฐานะผูดูภาพตามแนวคิดของ Roland Barthes ซึ่งเป็นผูคิดการสรางรหัสในการเป็น
ขอตกลงรวมกันในการดูภาพ และวิเคราะหแภาพถาย ในที่นี้หมายถึง โจทยแ “บนความเปลี่ยนแปลง”เป็นรหัส
ใหคณะกรรมการพิจารณา ในสวนของผูสรางสรรคแสรางรหัสจากการตั้งชื่อภาพ “ตะ-ลุง-กรุย”(ตะลุยกรุง)
โดยวิธีการใช “คําผวน”หรือการอานคําที่เป็นการยอนคํา และสิ่งที่ปรากฏในภาพมีการเลน “หนังตะลุง”เป็น
คําที่สามารถเห็นในการใชคําที่ออกเสียง“ตะ-ลุง-กรุย” โดยสิ่งที่ปรากฏในภาพเห็นการใชยานพาหนะของตัว
ละครใน “หนังตะลุง”เป็นสวนหนึ่งในการสรางรหัสอยางหนึ่งเชนเดียวกัน
ขั้นตอนที่2 การสรางสรรคแผลงาน มีขั้นตอนในการสรางสรรคแศิลปะภาพถาย ดังนี้
1. พัฒนาโจทยแการสรางสรรคแงาน โดยผูสรางสรรคแคิด concept หลักในการถายภาพคือ การถายภาพ
ใหเหมือนตาเห็นโดยคงความเป็นจริงไวใหมากที่สุดเสมือนผูดูภาพจะไดเห็นตามสิ่งที่ผูสรางสรรคแเห็นในขณะ
ถายภาพและจะใชขั้นตอนการปรับแตงแสงสีใหนอยที่สุดหรืออีกนัยหนึ่งคือเทคนิคการถายแบบ จบหลังกลอง
2. หาสถานที่ถายภาพที่เหมาะกับโจทยแ“บนความเปลี่ยนแปลง”และดวยความโชคดีผูสรางสรรคแไดเห็น
การแสดงหนังหนังตะลุงจาก คณะตะลุง “กณิศศิลป” ในงานวีรชนคายบางระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัด
สิงหแบุรี ซึ่งโอกาสนอยมากที่จะมีการแสดงหนังตะลุง และถือเป็นความแปลกตา นาตื่นเตนในบริบทพื้นที่ภาค
กลาง ผูสรางสรรคแภาพถายจึงลงมือเฝูาดูและบันทึกภาพโดยยังคง concept เทคนิคการถายเหมือนตาเห็นไว
จึงไดเป็นภาพถาย “ตะ-ลุง-กรุย(ตะลุยกรุง)” ซึ่งไดแสดงผลงานสรางสรรคแศิลปะภาพถายที่ หอศิลปวัฒนธรรม
แหงกรุงเทพมหานคร.เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562

ชื่อภาพ ตะ-ลุง-กรุย (ตะลุยกรุง), Motor - Car
ผลงานโดย กิติพงษแ จีนะวงคแ , Kitipong Jeenavong
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
จาการสรางสรรคแศิลปะภาพถาย ชื่อภาพ ตะ-ลุง-กรุย(ตะลุยกรุง) ชื่อภาษาอังกฤษ Motor-Car จาก
เทคนิคการถายภาพใหเหมือนตาเห็นทั้งแสง สี ระยะการมองเห็นการแสดงดวยตาเปลาแลวเลือกใชเลนสแ
ใกลเคียงที่สุด โดยการใชเลนสแที่มีขนาดความยาวโฟกัสที่ประมาณ 55-58 มม.:ซึ่งเป็นระยะใกลเคียงกับ
ระยะสายตามนุษยแที่สุด เพื่อใหยังคงความเป็นจริงของสิ่งที่เห็นที่ สุดตามปรัชญาของ Noth Winfred (อางถึง
ในกฤษณแ ทองเลิศ ,2550) กลาวถึงภาพถายเรื่อง “truth values”วาดว ยคุณคาของความถูกตองของ
ความหมายที่ปรากฏในภาพถาย ซึ่งจะดํารงไวซึ่งความจริงที่คงคุณคา
การปรากฏตัวของตัวละครในหนังตะลุงที่ชื่อ “ขวัญเมือง”เป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตลก
สนุกสนานชอบเลาเรื่องอัธยาศัยดีเขาไดกับทุกคน โดยที่มีหนาที่บอกเลาฉาก เหตุการณแที่จะเกิดขึ้นในหนัง
ตะลุงปรากฏเป็น 2 รางอยูบนรถทั้ง 2 คันกับการแสดงสีหนาทาทางที่แตกตางกัน เสมือนมีการแขงขันในการ
เดิน ทางบางอยางในทิศทางของพาหนะที่ไปทางเดียวกัน ประดุจวาถึงแมจะเป็นคนคนเดียวกันก็ยังมีการ
แขงขันกันภายในบุคคลเองหรือสามารถตีความจากรหัสไดการแสดงไดวาเป็น จิตใตสํานึก ของคนที่ถายทอด
ผานตัวละคร
การใชพาหนะรถมอเตอรแไซดแ ที่ดูและรูวาเป็น Vespa ที่มีตนกําเนิดจากประเทศอิตาลีหากใชการตีความ
แบบความหมายตรง (Denotation) และเป็นการสื่อถึง เอกลักษณแของวัฒนธรรมการทําตัวหนังตะลุงที่ตองทํา
จากหนังควายดวยมือเหมือนกับ เอกลักษณแของการผลิต Vespa ที่จะใชมนุษยแผลิตเชนเดียวกัน หากวิเคราะหแ
แบบความหมายแฝง (Connotation) การใชรูปที่ ขวัญเมือง ขับรถยนตแที่เขาใจไดวา เป็นรถ Volkswagen
ทีผ่ ลิตในประเทศเยอรมัน มีประวัติยาวนานตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 หากใชการตีความแบบความหมาย
ตรง (Denotation) แตก็ส ามารถเปรีย บเทียบถึงความเก าแกยาวนานของความเป็นมาของ หนังตะลุ ง
เชนเดียวกันหากวิเคราะหแแบบความหมายแฝง (Connotation) ทั้งนี้การสรางตัวละคร ขวัญเมือง เกิดจาก
เจาของคณะหนังตะลุง กณิศศิลป เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ไมไดมีพื้นเพทางภาคใตแตใชการจดจํา ฝึกแสดง
จนสรางคณะหนังตะลุงขึ้นมาจึงกลายเป็น เอกลักษณแใหม ที่มีการผสมผสานกับเอกลักษณแเดิม ทั้งอุปกรณแการ
แสดง แสง สี และการสรางตัวละครใน “หนังตะลุง”
การดูภาพและสังเกตจากองคแประกอบในจอหนังตะลุงที่เห็นการปรากฏของตัวละคร “ขวัญเมือง”รวมกับ
พาหนะที่ตนกําเนิ ดจากทางชาติตะวัน ตกหมายถึงการยอมรับเอาวัฒนธรรมที่เชื่อในความเป็นเอกลักษณแ
(identity)ของชาติตะวันตกมาผสมผสานกับหนังตะลุงที่เป็นเอกลักษณแ (identity)ของจังหวัดทางภาคใตทําให
เกิดจุดเดนสรางความนาสนใจใหมากขึ้นในยุคโลกาภิวัฒนแ และสังคมทุนนิยม ถือเป็นการสราง เอกลักษณแใหม
(diaspora) ประกอบกับในยุคนี้ที่มีการคมนาคมสะดวก การสื่อสารรวดเร็ว งายดายทําใหเอกลักษณแไมได
ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่อยูเพียงอยางเดียว (กรณีเจาของคณะหนังตะลุง) แตยังสามารถสรางพื้นที่ใหมขึ้นมาที่เรียกวา
electronic space จากเทคโนโลยีการสื่อสารและสามารถสรางเอกลักษณแรูปแบบตางๆไดในยุคโลกาภิวัฒนแ
จากกรณีดังกลาวยังเป็นการตอกย้ําในดานทฤษฎีความจริงสัมพัทธแ (Relative Truth) ในดานความถูกตองเป็น
จริงในเนื้อหาภาพ ที่สะทอนถึงบริบทสังคมไทยไดเป็นอยางดี
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5. สรุป
จากการที่ผู สรางสรรคแไดถายภาพและถายทอดออกมาเป็นภาพถาย สามารถชว ยในการเขาใจใน
วัฒนธรรม เอกลักษณแของการแสดงหนังตะลุง เขาใจในพัฒนาการในการปรับปรุงการแสดงใหทันยุคสมัยและ
บริบทของสังคมไทยในปใจจุบันเป็นเอกลักษณแใหม (diaspora) และยังเห็นการดํารงไวในความเป็นเอกลัษณแ
(identity) ดั้งเดิมอยูบาง การใชแนวคิดดานสัญญศาสตรแหรือสัญญวิทยา (Semiology or Semiotics) มา
เสริมในดานสุนทรียศาสตรแ (Aesthetics) และผลงานสรางสรรคแภาพถายยังมีความหวังอยากให ชางภาพรักษา
จรรยาบรรณผูถายภาพโดยรักษาความจริงไวใหมากที่สุดเพื่อใหภาพถายภาพนั้น มีความคงคุณคามากที่สุด
เอกสารอ้างอิง
กฤษณแ ทองเลิศ. (2550) . รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแ. เรื่องความจริงสัมพัทธแของภาพถายเชิงสารคดีใน
นิตยสารทองเที่ยวไทย.สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต.
กณิศ มาเรือนกุล. ศิลปิน เจาของผูกอตั้ง คณะหนังตะลุง “กณิศศิลป” ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี.สัมภาษณแ, 2 เมษายน 2563.
กาญจนา แกวเทพ. (2554). การสี่อสาร ศาสนา กีฬา. กรุงเทพฯ. ศูนยแหนังสือจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย.
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และความเป็นอื่น.กรุงเทพฯ.สํานักพิมพแวิภาษา.
นฤนาท ไกรนรา (2552). การสื่อสารอัตลักษณแชุมชนปายผานสื่อโปสการแด. วิทยานิพนธแปริญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต.คณะนิเทศศาสตรแ.มหาวิทยาลัยรังสิต.
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อาเซียน.
http://vespatouring1.blogspot.com/2011/11/piaggio-vespa-px-2011.html สืบคน , 4 เมษายน
2563.
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ความรวมมือกันระหวางชุมชนในการผลิตชิ้นงาน
คาสาคัญ : ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม, วัฒนธรรม, ภูมิปญ
ใ ญา, การผสมผสาน
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Abstract
LAN - THREE is a creative result in research. “Study the development and application of
fiber from water hyacinth plants when applied in combination with aluminum relief patterns
as a design for Lanna style furniture.” There is a need for these two materials, the natural
fiber from water hyacinth and the industrial material, aluminum, used in traditional relief
design, to be combined and developed in order to produce a new product. The study
focuses on the development of the form and function of the characteristics of the materials
when put them through the production process. Weaving combined with the relief design
was chosen as the design process in order for the design to fit with the realities of life in
traditional communities. The local people and the community from Baan Ta Wai and Wua
Lai Road, in Chiang Mai Province, collaborated to create the new products from real life
situations by using local community arts and crafts, which increased the number of products
they made while increasing their revenue. Through the exchange of traditional ideas a
format could be developed and built on using the ideas and collaboration between the
communities in the production of artwork.
Keywords : Industrial Crafts Design, Cultural, Wisdom, Combination
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
การศึกษาและพัฒนาการนําเอาผักตบชวามาประยุกตแเขากับการดุนลายอลูมิเนียม เพื่อนํามาออกแบบ
เครื่องเรือนในสไตลแลานนานั้นเป็นการสรางเสริมองคแความรู เป็นการวิจัยองคแความรู ภูมิปใญญาทองถิ่น การ
พัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพในการผลิตในทางอุตสาหกรรม การนําเอาผักตบชวามาประยุกตแเขากับการดุน
ลายอลูมิเนียม เพื่อให ผลงานศิล ปหัตถกรรมพื้นบานนั้นมีทางเลือกในการนําเอาวัส ดุ และฝี มือแรงงานใน
ทองถิ่นมาประยุกตแใชเกิดผลิตภัณฑแใหม ใหงานศิลปหัตถกรรมในทองถิ่นใหมีทางเลือกและไดรูปแบบที่สามารถ
นําไปพัฒนาและตอยอดทางความคิด รวมถึงความรวมมือกันระหวางชุมชนในการผลิตชิ้นงาน
การเล็งเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ที่เกิดขึ้นจากน้ําพักน้ําแรงและฝีมือ
ของคนไทย อีกทั้งยังเกรงวาจะสูญหายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะผลิตภัณฑแหัตถกรรมเครื่องเงินและการดุน
ลายอลูมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม ที่ถือวาเป็นแหลงผลิตที่ขึ้นชื่อวามีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับประเทศ
ซึ่ง ในปใ จ จุ บั น ผลิ ต ภั ณฑแ หั ต ถกรรมสิ น ค า ของเครื่ อ งเงิ น และการดุ น ลายอลู มิ เ นี ย ม ต อ งมี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณแไปตามยุคสมัยเพื่อเพิ่มความสนใจตอผูบริโ ภค ในกรณีดังกลาวจึงมีแนวคิดที่จะใชวัสดุที่
มีอยูในทองถิ่น และเป็นที่นิยมในตลาดทั้งในและตางประเทศอยางผักตบชวา มาทําการประยุกตแใหมีผลตอการ
สงเสริมการขาย และสงเสริมใหมีการสืบสานศิลปหัตถกรรมอันปราณีตสวยงาม แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามนี้
ไว มุงเนนพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑแหัตถกรรมเพื่อขยายตลาดและเพิ่มทางเลือกใหมใหแกกลุมผูบริโภค
รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแใหมๆขึ้นตามนโยบายของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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อีกทั้งยังชวยในดานของการอนุรักษแและสงเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบานของไทยใหเป็นที่รูจัก ดังนั้นการ
ออกแบบสรางสรรคแครั้งนี้ ไดนําวัสดุจากธรรมชาติคือเสนใยพืชผักตบชวาและวัสดุอุตสาหกรรมโลหะอลูมิเนียม
(โดยใชกรรมวิธีดุนลายเครื่องเงิน) มาศึกษาคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะเพื่อนํามาพัฒนาและออกแบบเป็น
เครื่องเรือนในสไตลแลานนา ซึ่งการนําเอาสไตลแลานนามาประยุกตแเนื่องจากสถาปใตยกรรมลานนาคืองานที่สราง
ขึ้นมาดวยศิลปะเครื่องเรือนทองถิ่นลานนาจะมีองคแประกอบที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสังคมในอดีต เป็น
ที่มาแหงปใญญา ความคิด ความรู การสรางสรรคแและความชัดเจนในศาสตรแแหงการปรุงแตงแขนงตางๆดวย
ศิลปะวิทยาการรวมสมัยไดเหมาะกับเวลาและเหตุการณแแหงยุค ปรากฏใหเห็นตั้งแตอดีตจนถึงเวลาปใจจุบัน
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) แนวคิดจาก ปิยะวัติ
บุญ-หลง (2559 : 37-46) กลาววาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาและแกไข
ปใญหาสังคมและชุมชน โดยเป็นงานวิจัยที่เริ่มตนจากชุมชน สนับสนุนใหชาวบานหรือตัวแทนในชุมชนเป็นคน
สรางองคแความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน ตระหนักในปใญหา หนาที่และรวมกันแกปใญหาทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง สงเสริมกิจกรรมกลุมทํางานรวมกันทั้งแกปใญหาและพัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืนของชุมชน
โดยมีแบบแผนดังนี้
1) มุงเสรีภาพ (Liberation) หมายถึงความสําเร็จรวมกันที่มีพื้นฐานของความเสมอภาค มีความ
เป็นอิสระ (Freedom) ยุติธรรม (Justice) และคํานึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา
2) การมีสวนรวม (Participation) เป็นกระบวนการขับเคลื่อนใหเกิด Action-Reflection(Praxis)
3) มีคุณคา (Value) เป็นคุณคาจากความรู ความเชื่อ โดยใชเกณฑแจากสภาพความเป็นจริงใน
ปใจจุบัน และใหความสําคัญกับกระบวนการทางประวัติศาสตรแ สมาชิกในกลุม PAR ตองมีหนาที่กอบกูสิ่งที่ดี
งามในอดีตขึ้นมา ใชพลังของภูมิปใญญาทองถิ่นในการตอสูกับการครอบงําในปใจจุบัน
4) สํารวจและปฏิบัติกลุม จะแสวงหาความสําเร็จรวมกันโดยการตั้งขอคําถาม สนทนา (Dialogue)
เพื่อสํารวจคนหาแนวทางในการปฏิบัติ โดยเนนที่การเปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางมากกวาที่ตัวบุคคล
5) ผลิตความรูใหมดวยจิตสํานึก ภายใตพื้นฐานประสบการณแกลุมจะคนหาสิ่งใหมๆทามกลาง
ประสบการณแที่มีอยูดวยความมุงมั่น (วรรณดี สุทธนิรากร, 2556)
2. กรอบแนวคิดในการเขาสูการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแหัตถอุตสาหกรรมไดแนวความคิดจาก
วิบู ล ยแ ลี้ ส วุร รณ (2537 : 40) กล าววางานศิลปหั ตถกรรมสามารถสะทอนให เห็ นความชาญฉลาดในการ
เลือกสรรวัตถุดิบที่จะนํามาใช ซึ่งชาวบานจะมีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบแตละชนิดเป็นอย างดี แลว
นํามาดัดแปลง แปรรูปเป็นวัสดุที่ใชทําผลิตภัณฑแหัตถกรรม ที่สามารถสนองการใชสอยไดดี สิ่งเหลานี้เป็นภูมิ
ปใญญาพื้นบานที่ชาวบานเรียนรูจากการสังเกตและการทดลองสืบตอกันมาแตบรรพบุรุษ
โดยแนวทางในการสรางสรรคแ ใชแนวคิดของกิตติพงษแ เกียรติวิภาค (2560) ไดรวบรวมเอกสารไววา
การออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเป็นการออกแบบที่มีกระบวนการคิดและผลิต จากการผสมผสานระหวางทักษะ
ภูมิปใญญา วัฒนธรรมและความเชี่ยวชาญเชิงศิลปหัตถกรรม ผนวกกับความคิดสรางสรรคแทางการออกแบบ
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และกระบวนการวิธีเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเกิดแบบลักษณแที่เหมาะสมกับรูปแบบวิถีชีวิต รสนิยมรวมสมัย โดยมี
กลิ่นอายทางวัฒนธรรม ทําใหการออกแบบผลิตภัณฑแหัตถอุตสาหกรรม มีความเป็นเอกลักษณแอันโดดเดน
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสนับสนุนสงเสริมหัตถกรรมไทย ซึ่งมีแนวทางสําคัญ 2
ประการคือการอนุรักษแหัตถกรรมไทยใหสืบ ทอด คงความเป็นเอกลักษณแของศิลปวัฒนธรรมไทยประจําชาติ
สวนอีกแนวคิดหนึ่งคือการสงเสริมและพัฒ นาหัตถกรรมไทยทั้งดานการผลิต ระบบอุตสาหกรรมและดาน
การตลาด เพื่อทําการเพื่อขยายบทบาทหัตถกรรมไทยใหมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น(กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม, 2543:2) ดังนั้นการออกแบบสรางสรรคแผลงาน จึงตองคํานึงถึงความละเอียดออนทาง
ความคิด ทัศนคติ ความศรัทธาและชุดความเชื่อของคนในชาติเชนกัน อนึ่งกรอบแนวคิดการออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม จึงไดทําการสรุปสาระสําคัญ สําหรับใชวิเคราะหแการออกแบบและพัฒนาดังนี้ 1.ทําความเขาใจ
ในงานออกแบบสากล สไตลแและความตองการในสังคม, 2. รูสึกศรัทธาในรากเหงา ภูมิปใญญาและวัฒนธรรม,
3.การศึกษาเรียนรูบริบททางวัฒนธรรมและภูมิปใญญาของคนในชุมชน ความชํานาญของคนในชุมชน และ
4.ลักษณะในการเปลี่ยนแปลงและความตองการ ความตอเนื่องในการสรางสรรคแงานออกแบบศิลปหัตถกรรม
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 ผลงาน LAN – THREE เมื่อวิเคราะหแขอมูล ผลลัพธแคือ“งานออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ที่มี
เอกลักษณแและลักษณะเฉพาะรวมถึงมีกลิ่นอายทางวัฒนธรรม”

140

ภาพที่ 2 ขนาดสัดสวนและรูปแบบของผลงาน LAN - THREE ที่ไดทําการสรางตนแบบเป็นที่เรียบรอยแลว
มีความสวยงาม
การประยุกตแใชวัสดุและงานศิลปหัตถกรรมไดอยางกลมกลืน สมบูรณแตามแนวทางที่ไดออกแบบไว
4. การวิเคราะห์ผลงาน
แนวคิ ด คื อ การออกแบบชุ ด เก า อี้พั ก ผ า น สามที่ นั่ ง สามารถแยกออกไปสามทิ ศ ทาง เป็ น การจั ด
องคแประกอบที่สวยงาม มีเอกภาพ มีสัดสวนและความสมดุลเพื่อใหเกิดรูปรางรูปทรงที่แปลกใหม นาสนใจแต
ยังคงไวซึ่งประโยชนแใชสอยเป็นสําคัญ ตามหลักทฤษฏีการออกแบบเครื่องเรือน ใหรองรับกิจกรรมในการใช
งาน โดยการออกแบบมีโต฿ะกลางเป็นจุดศูนยแกลาง ลักษณะการออกแบบจะใชวัสดุเสนใยพืชผักตบชวาและการ
จักสานสวนของพื้นที่นั่งทางดานบน ใหเกิดเป็นรูปทรงและลวดลายตามแนวทางแรงบันดาลใจ สวนลักษณะ
การดุนลายอลูมิเนียมนํามาประดับรอบตัวฐานทางดานลางของชุดที่นั่ง เป็นการนําเอาวัสดุศิลปหัตถกรรมที่
ตางชนิดกัน รวมถึงภูมิปใญญาในการสรางสรรคแงานแตกตางกัน แตมีคุณคาและความงามมาประยุกตแใช ใหเกิด
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แนวทางความคิดสรางสรรคแใหมๆที่สามารถอยูรวมกันได อีกทั้งยังเป็นการสงเสริมศิลปหัตถกรรมในทองถิ่นให
มีรูปแบบที่นําไปพัฒนาและตอยอดทางความคิด รวมถึงความรวมมือกันระหวางชุมชนในการผลิตชิ้นงาน
ผลการวิเคราะหแ ไดอธิบายตามกรอบแนวคิดการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (Industrial crafts
design framework) ดังนี้
1. ทาความเข้าใจในงานออกแบบสากล (สไตล์และความต้องการในสังคม)
1.1 เครื่องเรือนเป็นลักษณะสไตลแลานนารวมสมัย เพื่อสรางสรรคแเป็นผลงานที่มีเอกลักษณแ สืบ
สานรูปแบบอยางไทยลานนา แตยั งคงคํานึงถึงรูปแบบในงานออกแบบให สอดคลองกับบริบททางสังคมที่
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย โดยในการออกแบบจะเนนถึงลักษณะความงามของการผลิต วิถีชีวิต ภูมิปใญญา
วัฒนธรรม ชีวิตและความเป็นอยูของสังคมในชุมชน เป็นการนําเอาตัวเหงาลานนามาใชเป็นแรงบันดาลใจใน
การพัฒนา แตปรับใหรูปรางรูปทรงที่เกิดขึ้นแปลกใหม สามารถใชงานและตกแตงพื้นที่ได การออกแบบไดมี
การแบงสัดสวนและการจัดองคแประกอบใหสอดคลองกับการนําเอาวัสดุที่เลือกใช คือวัสดุเสนใยพืชผักตบชวา
และการดุนลายอลูมิเนียมมาใชตกแตง เป็นวัสดุปิดผิวใหเกิดความงามที่ชัดเจน
1.2 การออกแบบเครื่องเรือนจะมีลักษณะการปลอยพื้นที่วางบางสวน เพื่อใหมองเห็นลักษณะ
โครงสรางของตัวเครื่องเรือนและโครงสรางหวายขนาดตางๆที่อยูภายใน เนื่องจากในการออกแบบตองการใหมี
สวนที่ลดทอนความแข็งกระดางของรูปทรง และเป็นการลดความแนนของลวดลายที่ทําการดุนลายอลูมิเนียม
ไมใหเห็นถึงลวดลายที่มากจนเกินไป โดยลักษณะดังกลาวเป็นการออกแบบพื้นที่วางของเครื่องเรือน เพื่อเป็น
การลดความหนาแนนของความแข็งกระดางได ซึ่งในสวนของการปลอยพื้นที่วางนั้นยังคงทําการออกแบบให
เป็นลักษณะตัวเหงา ที่เห็นเพียงมิติขอบนอกเทานั้น เวนและปลอยพื้นที่วางใหเป็นรูปตัวเหงาเพื่อมองเห็นถึง
ลักษณะโครงสรางที่อยูภายในได โดยการออกแบบไดใชวัสดุหวายหลายขนาด ทําการเจาะรูแลวสอดหวายเสน
เล็ ก ให เ ป็ น ชิ้น เดี ย วกั น เพื่ อ ให รู ป ทรงที่ ไ ด ข องโครงสร า งภายในคล ายกั บ ตะกร า ดั ง นั้ น ในการออกแบบ
โครงสราง ภายในจึงตองพิถีพิถันในการผลิต เพื่อใหเมื่อเวนหรือปลอยพื้นที่วางนั้น จะเห็นถึงความงามของ
โครงสราง ไดอยางชัดเจน และเป็นแนวเสนระนาบเดียวกันไดอยางสวยงาม
1.3 ดานลางมีการออกแบบขายื่นออกมาเล็กนอยสี่จุด เพื่อไมใหเกิดความผิดเพี้ยนไปจากแบบเดิม
เนื่องจากการวางอาจมีพื้นที่ไมเรียบ ทําใหเวลานั่งจะไมมั่นคง จึงทําการแกไขปใญหา โดยขาแตละสวนทําหนาที่
เป็นตัวรับน้ําหนักทั้งสี่จุด ทําใหพื้นที่ไมเรียบเสมอกันสามารถจัดวางได และไมเกิดอันตรายขณะเวลาใชงาน
2. รู้สึกศรัทธาในรากเหง้า ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.1 เลือกใชวัสดุเสนใยพืชผักตบชวาชนิดเกลียวในการออกแบบ เพื่อใหการจักสานผักตบชวานั้น
ออกมามีมิติความถี่ ลวดลายที่มีความประณีต ละเอียดและมีความหนาแนนของการสาน เห็นถึงรูปราง รูปทรง
ที่ชัดเจนของตัวเหงาได ใชการมัดยอมทําสีของผักตบชวาสอดคล องกับภูมิปใญญาทองถิ่นดั้งเดิม และการ
ออกแบบเลือกใชสีน้ําตาลแดง ในการยอมผักตบชวาใหกับเครื่องเรือนในสวนของที่นั่ง สืบจากแทจริงแลวสีแดง
และสีดําเป็นสีที่เป็นเอกลักษณแในงานศิลปกรรมและงานหัตถกรรมของชาวลานนา เป็นสีที่บงบอกและแสดงถึง
ศรั ทธาอัน แรงกล าในพุทธศาสนาของชาวล านนา แตในการออกแบบจําเป็นตองเลือกสี ที่สามารถทําการ
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ออกแบบไดและยังคงเอกลักษณแในสวนดังกลาวไว สีน้ําตาลแดงจึงเป็นสีที่ยังคงมีเฉดของสีแดงและสีดําเจือปน
อยูทั้ง 2 สี เพื่อใหสามารถเขาสูการออกแบบในสังคมปใจจุบันไดอยางเหมาะสม
2.2 การดุนลายอลูมิเนียมใชลวดลายเครือลานนา ที่ไดพัฒนามาจากลวดลายพันธุแพฤกษา มาใช
ในการออกแบบ โดยลวดลายดังกลาวสวนมากจะเป็นลายดอกไม ใบไมเป็นกลุม พรอมทั้งลวดลายประดิษฐแ
เป็น แถบพลิ้วประกอบ ซึ่งลวดลายดังกล าวเป็นลักษณะเดนของลวดลายล า นนาที่ไดอิทธิพลจากลวดลาย
ประดับแบบจีน และในการออกแบบลายยังมีดอกบัวเป็นองคแประกอบที่สําคัญเนื่องจากดอกบัวเป็นดอกไม
มงคล แสดงถึงความบริสุทธิ์ ความสมบูรณแ และความเจริญเติบโต อีกทั้งยังเป็นลวดลายสื่อไดถึงธรรมชาติที่มี
ความสอดคลองกับภูมิปใญญาทองถิ่น ประเพณี วั ฒนธรรม และลักษณะการทํางานของชุมชนถนนบานวัวลาย
แบบดั้งเดิมอีกดวย โดยการทําสีวัสดุอลูมิเนียมจะเป็นลักษณะของการรมดํา เป็นการเนนใหเกิดความงามตาม
รอยการดุนลายและขัดเงาสวนที่มีความมันวาวใหเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงเนื้อของตัววัสดุไดอยาง
เต็มที่
2.3 การออกแบบในสไตลแลานนาใชลักษณะโครงสรางและความงามของตัวเหงา มาเป็นแรง
บันดาลใจ เนื่องจากตัวเหงาจะมีลักษณะของศิลปะที่มีเอกลักษณแเดนชัด มีการจัดเรียงตัวและมวนตัวจากจุด
ศูนยแกลาง วนกันรอบตัวรัศมีของวงกลมทําใหเกิดความรูสึกที่นาคนหาและนาสนใจ ซึ่งตัวเหงาในลายไทยนั้น
จะเป็นสวนหนึ่งของรูปทรงกนกสามตัว เป็นลายที่ถูกวางอยูดานหนาตอนลาง จะมีลักษณะโครงสรางขมวดกน
หอยคว่ําหนาลง ปลายยอดชูตั้งขึ้นทําหนาที่เป็นฐานเป็นตัวรองรับกาบและตัวยอดของลายกนก ซึ่งสอดคลอง
กับบริบทที่ทําหนาที่เป็นฐาน เป็นที่รองรับน้ําหนักเหมาะสมกับการออกแบบกับเครื่องเรือน โดยตัวเหงารวมถึง
งานศิลปกรรมและงานหัตถกรรมสวนใหญในศิลปะลานนานั้นจะมีลักษณะที่เดนชัดคือรูปราง รูปทรงจะมี
ลักษณะที่ อวนและกลมมน เพื่อแทนความอิ่มเอมอุดมสมบูรณแของชนชาวลานนา เสมือนการไดอยูรวมกับ
ธรรมชาติ ซึ่งรูปทรงที่ปรากฏเดนชัดคือรูปทรงในงานประติมากรรมงานปูนปใ้นตามวัดวาอารามเป็นตน
2.4 โครงสรางเครื่องเรือน เลนระดับใหมีความสูง - ต่ํา การลดลั่นของที่นั่งใหเป็นมิติ ไมเทากัน
สอดคลองกับแนวทางของศิลปะลานนาในการพัฒนางานออกแบบ ที่จะมุงเนนรูปทรงที่ปรากฏ เป็นลักษณะ
ของการมองไกลเพื่อความเดนชัดมากกวารายละเอียดความถูกตองของเรื่องสัดสวน กลาวคือเป็นการมองไกล
เพื่อความเดนชัด ซึ่งเรียกวา Long Shot โดยงานทางดานประติมากรรมลานนาจะสนใจเรื่องของฟอรแมมาก
กวาความถูกตองทางกายภาพ ทําใหการออกแบบสามารถดึงบริบทดังกลาวมาใชในการพัฒนาใหมีจุดเดน
แปลกใหมและนาสนใจได อีกทั้งลักษณะรูปแบบทางสถาปใตยกรรมลานนานั้นจะมีลักษณะการออกแบบเป็น
แบบ Human Scale คือจะไมมีความใหญโตมโหฬาร มีลักษณะการออกแบบที่ใกลชิดกับมนุษยแ ซึ่งเป็นบุคลิก
ที่สํ าคัญของชาวล านนา ซึ่งมีความแตกตางกับวัฒ นธรรมคลาสสิกอยางจีน อินเดีย หรือแมแต นครวัด ที่
เรียกวา Imperial Scale ที่เนนความใหญโตในการออกแบบ ในการออกแบบทําการเลนมิติ สูง –ต่ํา ออกเป็น
สามส ว น ซึ่งแตล ะที่นั่ งจะมีขนาดความสู งที่ไมเทากันแตยังคงสั ดส ว นที่เป็นมาตรฐาน สามารถนั่งไดตาม
หลักการของกายภาพสรีระของมนุษยแ ซึ่งขนาดความสูงที่ไดออกแบบนั้นจะมีทั้งหมดสามระดับคือ ขนาดความ
สูง 35 ซ.ม., ขนาดความสูง 40 ซ.ม.และ ขนาดความสูง 45 ซ.ม.
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3. การศึกษาเรียนรู้บริบททางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในชุมชน (ความชานาญ
ความสามารถของคนในชุมชน)
3.1 วัสดุและกลุมชุมชนที่ใชในการทดลอง ในการออกแบบสรางสรรคแครั้งนี้ มีทั้งสิน 2 กลุมไดแก
1) ศูนยแศิลปหัตถกรรมบานถวาย ต.บานถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม มาเป็นแหลงความรู
เนื่องจากที่ศูนยแศิลปหัตถกรรมบานถวาย มีการผลิตงานศิลปหัตถกรรม การผลิตเครื่องเรือนที่ใชผักตบชวาเป็น
วัส ดุหลั กในการผลิ ตงานอย างมากมายจนเป็นสถานที่ทองเที่ยว และจัดจําหนายสิ นคาจากผั กตบชวาที่มี
ชื่อเสียงแหงหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งผักตบชวาเป็นวัชพืชประเภทลอยน้ํามีความคงทนตอดินฟูาอากาศและมี
การแพรพันธุแเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว ทําใหในปใจจุบันมีผักตบชวาลองกระจายไปตามแมน้ําทั่วไปและ
ขยายพันธุแเป็นจํานวนมาก อันเป็นปใญหา อุปสรรคตอการคมนาคมทางน้ําและการระบายน้ําทางชลประทาน
แตวัช พืชน้ํ าอย างผักตบชวาก็สามารถนํ ามาแปรรูปเป็นวัส ดุเส นใยพืช จากธรรมชาติที่ดีเยี่ยมเชนเดียวกัน
เนื่องจากสามารถนําไปใชทํางานหัตถกรรมเครื่องจักสานได
2) ศูนยแศิลปหัตถกรรมงานดุนลายเครื่องเงินและอลูมิเนียม ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.
เชียงใหม มาเป็นแหลงความรู เนื่องจากในอดีตที่ผานมาเครื่องเงินวัวลายเป็นกลุมศิลปหัตถกรรมผลิตภัณฑแ
เครื่องเงิน ซึ่งปรากฏหลักฐานตั้งแตครั้งพญามังรายสรางเมืองเชียงใหม และไดมีความสัมพันธแอันดีกับเมือง
พุกาม จึงมีการเจรจาขอชางฝีมือมายังเมืองเชียงใหมเพื่อฝึกเป็นอาชีพเสริมใหกับประชาชน ดวยเหตุนี้เองทําให
เชียงใหมมีชางหัตถกรรมพื้นบานที่ไดรับการฝึกฝน และมีการสื บทอดตอกันมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํา
เครื่องเงินของชางบานศรีสุพรรณผูดีขันเงิน จะสลักลวดลายบนขันเงิน เป็นชางในคุมหลวงเมืองเชียงใหมใน
อดีตและไดนํามาถายทอดอย างตอเนื่องใหลูกหลานจนสามารถเป็นชางฝีมือ จนเป็นที่ไดการยอมรับมาจนถึง
ปใจจุบัน ดังนั้นผลิตภัณฑแเครื่องเงินและอลูมิเนียมในถนนวัวลาย จึงถือวาเป็นแหลงผลิตผลิตภัณฑแเครื่องเงิน
และอลูมิเนียม ที่ขึ้นชื่อวามีความสวยงาม เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่ งในปใจจุบันผลิตภัณฑแ
หัตถกรรมสินคาของเครื่องเงินและอลูมิเนียม ในจังหวัดเชียงใหมนั้น จึงมีความตองการพัฒนาและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณแไปตามยุคสมัย เพื่อเพิ่มความสนใจตอผูบริโภคในปใจจุบันเชนเดียวกัน
3.2 การออกแบบเครื่องเรือน ใชการจักสานแบบขัดลายหนึ่งในการออกแบบ เพื่อใหเครื่องเรือน
นั้นมีความแข็งแรงของโครงสราง อีกทั้งในการออกแบบสวนที่เหลือของเครื่องเรือนจะมีการผสมผสานใชวัสดุ
จากสองชนิด มาตกแตงเพิ่มเติมจึงไมควรทําใหวัสดุที่นํามาใชเกิดความโดดเดนหรือมีรายละเอียดมากจนเกินไป
และแยงกันเป็นจุดเดน ทําใหงานเสียหลักการจัดองคแประกอบในเรื่องความงามโดยรวม
3.3 ในการดุนลายอลูมิเนียมจะใชอลูมิเนียมเบอรแ 18 และเบอรแ17 ในการผลิตดุนลวดลายของ
ชิ้นงานในการออกแบบเครื่องเรือน เป็นอลูมิเนียมลักษณะแบบหนาที่เป็นที่นิยมใชในการดุนลวดลายแบบนูน
ต่ํา ไมทะลุถึงกันและลวดลายที่ใชในการดุนจะใชลักษณะลวดลายเครือลานนา ที่ไดพัฒนามาจากลวดลายพันธุแ
พันธแพฤกษา
4. ลักษณะในการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ ความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
ศิลปหัตถกรรม
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เป็นแนวคิดการเปลี่ยนแปลง และความตอเนื่องในการสรางสรรคแงานออกแบบหัตอุตสาหกรรม 4
สวน ไดแก 1.การเปลี่ยนแปลงวัสดุ ทําการจักสานผักตบชวาขึ้นรูปราง รูปทรงเป็นตัวเหงาแทนลายปูนปใ้น,
เปลี่ยนการแกะลายไมในอดีตสูการดุนลายอลูมิเนียม (โดยใชวิธีการทํา Mold ไมกลึง เคลือบชันในการผลิต),
2.การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ จากลักษณะรูปแบบอาคารภาคเหนือ ที่มีการเลนมิติผสมตกแตงลายปูนปใ้นตัวเหงา
และลายไทยลานนาที่ประดับวิหาร เขาสูการออกแบบชุดเกาอี้สตูล, 3.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จากรูปแบบ
ตัวเหงาประดับอาคาร สูรูปแบบการสรางเพื่อเกิดประโยชนแใชสอย(การนั่ง) มีการปรับเปลี่ยน ตัดทอน เพิ่มเติม
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชงาน และ4.การเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภค ออกแบบให
ปรับเขาสูลักษณะการใชงานในสังคมปใจจุบันใหมีความเหมาะสม การปรับโครงสราง วัสดุ ขนาดสัดสวน และ
ตัดสวนที่เกินความจําเป็นออก ทําใหวัฒนธรรมนั้นปรับตัวเขาสูการใชงานตามยุคสมัยไดอยางนาสนใจ เป็นการ
สรางสรรคแทุนทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธแกับลักษณะสังคมสมัยใหม โดยในกระบวนการพัฒนาตองมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรอบดานโดยเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นกับทุนวัฒนธรรมดั่งเดิม เพื่อมิใหเกิดการ
ลบเลือนหรือทําลายอัตลักษณแวัฒนธรรมอันทรงคุณคามาแตครั้งอดีต ทําการออกแบบเครื่องเรือนเป็นลักษณะ
สามที่นั่ง และสวนกลางจะเป็นจุดเชื่อมตอที่นั่งทั้งสามสวน โดยทําการออกแบบสวนเชื่อมตอเปรียบเสมือนโต฿ะ
กลางและใชวัสดุไมปิดผิวดานบน เนื่องจากการออกแบบลักษณะการใชงานตรงสวนกลาง ของแกนเชื่อมตอ
เป็นบริเวณที่วาง และไมไดใชประโยชนแจึงทําการออกแบบใหมีลักษณะDesign + Functionเพื่อใหสามารถใช
วางของ สัมภาระหรือสิ่งตางๆไดระหวางการสนทนาหรือการนั่งพักผอน เมื่อสวนกลางของชุดเครื่องเรือนเป็น
โต฿ะกลาง ทําใหเมื่อเวลาแยกชิ้นสวนของชุดที่นั่งออกทั้งหมด ทําใหลักษณะการใชงานในส วนตางๆเปลี่ยนไป
สามารถเป็ น ชุ ด เก า อี้ ส ตู ล สามที่ นั่ ง ที่ เ ป็ น อิ ส ระต อ กั น สามารถจั ด วางได ห ลากหลายเพื่ อ ให ส ามารถจั ด
องคแประกอบใหสอดคลองกับพื้นที่ และจากออกแบบดังกลาวนั้นสามารถที่จะนําเอาทุกชิ้นของชุดที่นั่งมา
ประกอบเขาดวยกันไดทั้งหมด ถึงแมวาขนาดสัดสวนความสูงของแตละชุดที่นั่งนั้นจะมีขนาดที่แตกตางกัน แต
การออกแบบไดออกแบบแกไข ปรับปรุง ใหมีจุดตัวเชื่อมตอมีระดับความสูงที่ปรับมาเทากันทําใหการประกอบ
การเชื่อมตอของชุดเครื่องเรือนสามารถประกอบกันไดอยางพอดี สวยงาม อีกทั้งเวลาประกอบใหกลายเป็นชุด
เกาอี้ยาวนั้นระดับความสูงของชุดที่นั่ง ที่มีขนาดสัดสวนไมเทากันทําใหเกิดมิติ สูง -ต่ําของชุดเกาอี้ที่สวยงาม
แปลกตาและนาสนใจ ทําใหมองเห็นมานั่งที่มีการเลนระดับอยางชัดเจน ซึ่งในการประกอบแบบสามารถนํามา
ประกอบกันไดทุกชิ้นของชุดที่นั่งและโต฿ะกลาง ทําใหเกิดรูปแบบที่ไดหลากหลายได
5. สรุป
5.1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแศิลปหัตถกรรม จากการนําผักตบชวามาประยุกตแเขากับการดุนลาย
อลูมิเนียม ใหเป็นกรณีศึกษาในการที่จะนําเอาวัสดุที่มีอยูในชุมชนและทองถิ่นที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม
มาออกแบบและประยุ ก ตแ ก ารใช วั ส ดุ ร ว มกั น ให เ กิ ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑแ ใ หม ที่ น า สนใจ โดยยั ง คงมี ค วามเป็ น
เอกลักษณแของชุมชน และการอนุรักษแศิลปหัตถกรรมทองถิ่นอันไดแกการจักสานผักตบชวาในชุมชนบานถวาย
และการดุนลายอลูมิเนียมในชุมชนถนนวัวลาย รวมถึงการสรางโอกาสสงเสริมและเพิ่มรายไดใหแกทองถิ่น
5.2 เรียนรูการพัฒนารูปแบบผลิ ตภัณฑแศิลปหัตถกรรม ที่ตองนําเอาวัสดุทั้ง 2 ชนิดมาประยุกตแและ
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พัฒนางานออกแบบรวมกัน เพื่อทราบถึงขอจํากัดของวัสดุ เอกลักษณแและลักษณะเฉพาะ และขั้นตอนในการ
ผลิ ต กอนนํามาออกแบบและสร างสรรคแ รวมถึงตองคํานึงถึงปใจจัย ขั้นตอนในกรรมวิธีการผลิ ต รูปแบบ
ลักษณะของการประยุกตแและวัสดุประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของอีกดวย
5.3. เขาใจลักษณะแบบอยางโดยใชมรดกทางวัฒนธรรมลานนา เขามาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคแการออกแบบ เขาใจถึงลักษณะขอมูลเบื้องตนของการออกแบบและศิลปะของสมัยลานนา เพื่อ
นํามาประยุกตแ ปรับปรุง หารูป ลักษณแและเลือกลักษณะเดนที่นาสนใจใหเขาสูกระบวนการออกแบบใหเป็น
สไตลแลานนาประยุกตแ นํามาสรางสรรคแเป็นผลงานใหมีเอกลักษณแ สืบสานรูปแบบอยางไทยลานนา แตยังคง
คํานึงถึงรูปแบบในงานออกแบบใหทันสมัย สอดคลองกับบริบททางสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยได
5.4 เรียนรูลักษณะแนวทางในการประยุกตแและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแสินคาหัตถกรรมประเภทอื่นๆ
ใหมีความแปลกใหม และมีลักษณะที่แตกตางกันโดยใชการศึกษาสัดสวน ปริมาณในการประยุกตแวัสดุและการ
ผสมผสานที่แตกตางกัน อาจมีการเพิ่มหรือลด ตัดทอนสั ดส ว นที่ตองการออกแบบรว มกันได ให เกิดเป็น
ผลิตภัณฑแที่หลากหลายและไดผลงานจากวัสดุทรัพยากรที่มีอยู รวมถึงภูมิปใญญาในทองถิ่นตามความเหมาะสม
ของสังคม ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกลุมผูบริโภคหรือกลุมเปูาหมายได
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Abstract
Every person in the world has the basic right and freedom to make their own
decisions. The world is becoming increasingly intricate while facing global human rights
issues, such as those related to racism, democracy, women’s rights, and the rights of the
LGBTQ community. In recent years, within the research on human rights advocacy, graphic
designers have not been as fully involved in this important issue as they should have been.
This paper aims to illustrate the process of designing a poster to facilitate a better
understanding of the significance of human rights advocacy. The proposed design method
adopts a visual research approach that utilizes creative thinking, concept sketching,
photography, illustration, and typographic exploration. The purpose of this paper is to
combine poster design research and creative thinking to stimulate people’s understanding of
human rights advocacy. This research delivers practical insights into poster design creation.
Keywords : Poster Design, Design Concept, Creative Process
1. Introduction
Jouan (2015) explained that a poster is a piece of communication, including textual
and graphic elements that convey a message to a targeted audience. To Grushkin (2015), a
successful poster is one that is able to tell the truth. From the past to the present, poster
design has been used for many purposes, such as advertisement, propaganda, and
promotional events. Posters have always had the tremendous power of delivering a
profoundly significant message to people. Harkins (2010) claimed that an awareness of what
we are looking at is a key part of understanding the subject. Taking a stand means people
standing up for something in which they believe. Without a doubt, graphic designers should
take actions to raise awareness of the importance of human rights advocacy. As the
significance of human rights people does not always consciously recognize advocacy,
creating a provocative and effective poster design can help people to understand the
147

importance of human rights advocacy. Poster design is both functional and aesthetic;
however, its importance and impact are not always appreciated. Specifically, this is true in
relation to the topic of human rights advocacy. This study provides a conceptual framework
for the design process that illustrates how poster design can play an important role in
human rights advocacy by complementing and being mutually beneficial to the advocacy
effort during the creative process.
2. Concepts
This study aims to examine the use of poster design to increase people’s awareness
of the significance of human rights advocacy. Lauer and Pentak (2008) claimed that knowing
what one is doing must precede one’s actions. To accomplish this, the author developed a
conceptual framework (see Figure 1) known as “the creative process” that is geared towards
a design process that aims to solve a problem. The design concept was discovered through
the creation of inspirational illustrations based on images of pigeons and flames, two iconic
symbols in human rights advocacy. Pigeons can be used to symbolize freedom, power, war,
wisdom, or peace, while flames represent the power of life, energy, and death. People who
are suffering from human rights violations can be represented by pigeons trying to escape
burning flames to avoid being killed. Nowadays, people give little consideration to human
rights advocacy. In particular, advocating for human rights may not be a priority for the
generations born after the 2000s. Due to differences in social values, it may be an unfamiliar
task for them. It is an indisputable fact that having a great design concept enables the
creation of a significantly enhanced design that is in context. As previously mentioned, the
author developed a design concept using the two iconic symbols of pigeons and flames in
human rights advocacy to evoke people's awareness of human rights advocacy.

Creative Thinking

Concept Sketching

Photogrpahy

Illustration

Typographic
Exploration

Figure 1: The Creative Process

3. Work process
The present project is based on the author’s travel experience in Ho Chi Minh
City, Vietnam in January 2020. Most designers embrace their travel experiences as an
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open source from which to acquire inspiration. During the Vietnam War, apart from the
numerous deaths and injuries caused by American soldiers’ use of chemical weapons,
people in Vietnam also suffered serious human rights violations. Koutela (2018) noted
that human rights must be respected and that national interests must not override the
interests of human life. This study utilized personal experiences to create an evocative
poster design. First, the author focused on creative thinking to capture the essence of
human rights by adopting the most iconic symbols of human rights advocacy, pigeons
and flames, as the visual contents. Second, the author photographed images of flames
to evoke a visual effect. Third, the author created illustrations by drawing a bird shape
combined with the shape of a torch to convey the value of human rights and freedom.
Fourth, the author applied computer graphics technology to manipulate the images to
create an emotional and visual impact on the viewers. Last, the author used different
typefaces to explore different impressions for greater visual attraction. The final
resulting artwork is shown in Figure 2.

Figure 2: Taking a Stand by Lung-Chi Lin
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4. Analysis
The successful creation of a meaningful design requires a design method that has
been carefully considered and planned. In this project, the design approach was one of
visual research. Noble and Bestley (2005) asserted that visual research is primarily concerned
with the composition of visual elements. Visual research follows similar investigations of the
visual content of the designed object. In this project, the process of visual research entailed
photo-capturing intriguing visual data that concentrated on the images of pigeons and
flames (see Figures 3 & 4). By collecting photos related to the subject and applying photo
elicitation, the scope of visual methods or visual research is broadened. A powerful photo
not only provides basic information but also offers an effective message. Exploring an
original and innovative mix of photographs can make a design captivating. Therefore, visual
research is an effective method for facilitating the comprehension and recognition of the
entire design process.

Figure 3: Pigeons

Figure 4: Flames

5. Conclusions
This study examined the use of poster design to illustrate the importance of human
rights advocacy. The focus of the study was to explore the development of a design process
using visual research. By discussing the design concept and revealing a broad spectrum of
connections between human rights advocacy and poster design, this project demonstrated
how the design concept could have a major impact on human rights advocacy. The results
of this study offer a new way of perceiving human rights advocacy through poster design. All
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designers should take a stand to create powerful and meaningful poster designs that
advocate for human rights.
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Abstract
Art creation can be found in various form including visual arts, fine arts and
photography. To create works conveying concept and content, creator has inspiration to
communicate about harmony of living and long relationship between Thai and China
through photo series “Aesthetic Chinese New Year 2020 in Bangkok”.
The creation is displayed through mobile phone to narrate harmonious culture with
Thai living that we can witness from the aesthetic of Chinese New Year 2020 in Bangkok. The
creator plans the project from studying history of Chinese migration to Thailand, Chinese
culture, and things relevant to Chinese New Year. Moreover, the creator also studies basic
photography and composition, working plan, photo location and photo selection.
After the work process and form is finalized, the process has been completed and
works are created through mobile phone. The works are selected and article is made to
display in the creative work exhibition.
Keywords : Chinese New Year, Bangkok, Chinese Culture, Photography
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ศิลปะ เป็นการสรางสรรคแที่สื่อเรื่องราวไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเป็น ภาพถาย สื่อผสม โดยผูวิจัยได
สื่อสารถึงความสุนทรีเทศกาลตรุษจีนปี 2020 ในกรุงเทพมหานครผานการถายภาพดวยกลองโทรศัพทแมือถือ
เพื่อถายทอดเรื่องราววัฒนธรรมที่เกิดจากความสัมพันธแไทยจีนที่มีมาชานาน (สมาคมวัฒนธรรมและเศรษกิจ
ไทยจีน ความสัมพันธแระหวางไทยกับจีนสมัยโบราณ) ประเทศไทยหรือที่รูจักกันในสมัยโบราณวาสยาม และ
ประเทศจีน เป็นประเทศเพื่อนบานใกลเคียงมาชานาน ชาวไทยและชาวจีนไดไปมาหาสูและติดตอสัมพันธแกัน
ทั้งทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองมาตั้งแตโบราณ ความสัมพันธแมีมายาวนาน ตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา
รัตนโกสินทรแ จนถึงปใจจุบัน ความสัมพันธแระหวางประเทศทั้งสองมีลักษณะที่เอื้อประโยชนแตอกันฉันญาติมิตร
คนจีนไดมีการอพยพ และติดตอคาขายกับคนไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปใจจุบัน ไดมีความสัมพันธแ
การคาขาย สืบเชื้อสาย และถายทอดวัฒนธรรมกลืนเขามาในหลายดาน ทั้งงานศิลปกรรม วัฒนธรรม ความ
เชื่อ สะทอนใหเห็นไดผานงานประติมากรรมและงานสถาปใตยกรรม ดานวิถีชีวิต ดานถายทอดวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ เชน งานเฉลิมฉลองเทศกาลสําคัญตาง ๆ เชน วันขึ้นปีใหม เริ่มตนชีวิตที่ดี กอเกิดความมงคล สิ่งดี
งามตลอดปี ดังที่เราเรียกวา ตรุษ จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ตามกาลเวลาทําใหวิถีชีวิต
ของคนเมืองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ปใจจุบันสถานที่ที่คนกรุงเทพฯ มักใชเวลาในการพักผอนที่หางสรรพสินคา
ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหแ เพราะมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ทั้งอาหารการกิน ความบันเทิง แหลงจับจาย
ใชสอยและที่นัดหมายในการพบปะสังสรรคแ อีกทั้งยังมีการจัดงานกิจกรรมรวมแสดงการ ตอนรับเฉลิมฉลอง
เทศกาลตาง ๆ ไมเวนแมเทศกาลตรุษจีนในกรุงเทพมหานคร ผูสรางสรรคแผลงานจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
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ถายทอดสุนทรียเทศกาลตรุ ษจีน 2020 ในกรุงเทพมหานคร ผานการถายภาพดวยกลองมือถือ เพื่อใหเห็นถึง
ความสวยงามและสื่อสารถึงความสัมพันธแทางวัฒนธรรมของจีนที่คอย ๆ แทรกซึมเขามายังประเทศไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาขอมูลความเป็นมา การถายทอดวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหมของจีนที่เผยแพรเขา
มายังประเทศไทย ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ ผานเอกสาร และสื่อออนไลนแ
2. ศึกษาเรื่องการจัดองคแประกอบของภาพถาย พื้นฐานการถายภาพดวยกลองมือถือ
3. วิเคราะหแ และสรางสรรคแผลงานภาพถายชุดสุนทรียเทศกาลตรุษจีน 2020 ในกรุงเทพมหานคร
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ก. ชาวจีนในประเทศไทย คือชาวจีนที่อพยพมาจากดินแดนทางตอนใตของประเทศจีน คือ มณฑล
กวางตุง ฮกเกี้ยน และไหหลํา ชาวจีนเหลานี้ไดแกชาวจีนกวางตุง ชาวจีนแคะ (ฮากกา) ชาวจีนแตจิ๋ว ชาวจีน
ฮกเกี้ยน และชาวจีนไหหลํา
ข. การผสมกลมกลืนทางดานการคา วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา สิ่งที่มาพรอมกับชาวจีนอพยพ
สูประเทศไทย คือ เรื่องของวิถีแบบจีน ทั้งการดํารงชีวิต อาหารการกิน การแตงกาย สิ่งของเครื่องใช ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และศาสนา การผสมกลมกลืนระหวางไทยจีนมีมาก และยาวนานจนเรามักจะ
กลาวกันเสมอวา “ไทยจีนมิใชอื่นไกลเป็นพี่นองกัน”
ชาวจีน 5 กลุ่มภาษาในไทย ได้อพยพเข้ามาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยา
มาจนปัจจุบันนี้ พวกเขาอยู่ในไทยอย่างมีความสุข อีกทั้งการปฏิบัติต่อชาวจีนโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อ
ชาติ ชาวจีนก็คงต้องถูกผสมกลมกลืนไปเอง โดยอัตโนมัติด้วยกาลเวลา
2.2 เทศกาลตรุษจีน
ตรุษจีน คือ วันขึ้นปีใหมของชาวจีน จีนโบราณเรียกวา กั้วเหนียน หมายถึง ผานปีหรือ หยวนตั้น
หมายถึง ขึ้นปีใหม เทศกาลตรุษปีใหม เดิมเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณแ นักวิชาการเริ่ม
วิเคราะหแจากคําวา “เหนียน” ซึ่งปใจจุบันแปลวา ปี เทศกาลตรุษจีน เรี ยกอีกชื่อหนึ่งวา “กั้วเหนียน”เทศกาล
ตรุษจีนเป็นการผสมกลมกลืนทางดานวัฒนธรรม ความเชื่อ ที่แสดงใหเห็นไดจากเทศกาลตรุษจีนที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพฯ ผานองคแประกอบมากมายที่แสดงจาก สัญลักษณแ ตัวแทนแหงความมงคล ประกอบดวย
1. สัตว์เทพเจ้าในตานานของจีน สัตวแเทพเจาในตํานานของจีน ถือเป็นสัตวแมงคลตามความเชื่อ มี 4
สัตวแศักดิ์สิทธิ คือ หงสแ เตา มังกร กิเลน ซึ่งสวนมากจะพบเห็นกิเลนและมังกรในการประดับตกแตงสิ่งตาง ๆ
เป็นตัวแทนของความมงคลมาสูครอบครัว
1.1 มังกร ชาวจีนเชื่อถือกันวามังกรเป็นสัตวแที่ยิ่งใหญที่ สุดในบรรดาสัตวแทั้ง 4 ชนิด ในประเทศจีนคน
โบราณมีความเชื่อกัน วา มัง กร คือสั ตวแที่ท รงพลั งและศัก ดิ์สิ ทธิ์แห งฟูาและดิน เป็นสั ญ ลั กษณแที่นํามาซึ่ ง
ความสุข และความอุดมสมบูรณแของบานเมือง
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ลักษณะของมังกรจีนมี 9 อยาง หัวของมังกรคลายกับหัวของอูฐ หนวดของมังกรคลายกับหนวดของ
มนุษยแ เขาของมังกรคลายกับเขาของกวาง ตาของมังกรคลายกับตากระตาย หูของมังกรคลายกับหูวัว แตไม
สามารถไดยิ น เสี ย ง คอของมัง กรคล า ยกั บ คองู ท องของมัง กรคล ายกับท องกบ เกล็ ดของมั งกรคล า ยกั บ
เกล็ดปลามังกร มังกรจะมีเกล็ดตลอดแนวสันหลังจํานวน 81 เกล็ด มีเกล็ดตามลําคอจนถึงบนหัว บนหัวมังกร
มีรูปลักษณะเหมือนสันเขาตอกัน เป็นทอดๆ กงเล็บของมังกรคลายกับกงเล็บของเหยี่ยว จํานวนเล็บของมังกร
แตละตัวจะไมเทากัน มังกรที่ยิ่งใหญจึงจะมี 5 เล็บ นอกนั้นก็จะเป็น 4 เล็บหรือ 3 เล็บ ฝุาเทาของมังกร คลาย
กับฝุาเทาของเสือ
1.2 กิเลน ตามตํานานจีนวามีรูปรางเหมือนกวาง แตมีเขาเดียว หางเหมือนวัว หัวเป็นมังกร ตีนมีกีบ
เหมือนมา เกิดจากธาตุทั้งหา คือ ดิน น้ํา ไฟ ไมและโลหะผสมกัน ตัวผูเรียกวา “กิ” ถาเป็นตัวเมีย เรียกวา
“เลน” หรือ “กิเลน” เชื่อวา กิเลน มีอายุอยูไดถึงพันปี ถือวาเป็นยอดแหงสัตวแทั้งหลาย เป็นสัญลักษณแแหงคุณ
งามความดี ปรากฏใหเห็นเมื่อใด ก็จะเกิดผูมีบุญมาปกครองบานเมืองใหอยูเย็นเป็นสุขเมื่อนั้น
2. อักษรมงคล คําอวยพรภาษาจีนถือวาเป็นสิริงมงคลมาก เป็นการอวยพรที่มักเขียนตัวอักษรไวบน
กระดาษสีแดง แสดงความมงคลและติดไวที่หนาบาน เพื่อรับความมงคลตลอดปี มักจะใชคําดีงาม เชน ฝู 福
(fú) มีความหมายวา "ความสุข" และมีการติดตัวอักษรกลับหัว เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงสิ่งดีงามจะเขามา, จี๋
吉 (jí) มีความหมายวา "เป็นสิริมงคล"
3. สีมงคล สีแดงกับวัฒนธรรมจีนเป็นสิ่งที่แยกจากกันไมได ทั้งสองสิ่งผูกพันกันทั้งในบริบทศาสนา
ความเชื่อ วัฒนธรรม และการเมือง ความนิยมสีแดงของวัฒนธรรมจีนนั้นสามารถนับยอนไดไปสมัยราชวงศแโจว
(Zhou) 1000 ปีกอนคริสตกาล เนื่องจากสีแดงนั้นเป็นสีของไฟและชาวจีนในเวลานั้นมีความคิดวาธาตุทั้ง 5
ซึ่งไดแก น้ํา, ดิน, ไม, เหล็ก และไฟทั้งหมดถือกําเนิดขึ้นมาจากไฟ จากความเชื่อบูชาไฟนี้เองทําใหเกิด
วิวัฒนาการไปสูลัทธิเตเาตอน 500 ปีกอนคริสตกาล ภายใตระบบธาตุทั้ง 5 ไดแก ธาตุน้ําแทนดวยสีดํา สื่อถึง
พลังงานที่สงบ, ธาตุดินแทนดวยสีเหลือง สื่อถึงพลังงานที่สมดุล, ธาตุไมแทนดวยสีเขียว/ฟูาสื่อถึงพลังงานที่
ฟื้นฟู, ธาตุโลหะแทนดวยสีขาว สัตวแประจําธาตุคือเสือขาว สื่อถึงพลังงานที่รวงโรย และธาตุไฟแทนดวยสี
แดง สื่อถือพลังงานที่แผขยาย
4. ผลไม้ใชในการไหวเทศกาลตรุษจีนที่นิยม เชน สม สีเหลืองของผลส มเป็นสีแหงความมงคล กลวย
หอมทอง ตัวแทนแหงความมั่งคั่ง ร่ํารวย สับปะรด ผลไมแหงโชคลาภ แกวมังกรผลไมแหงโชคลาภ
5. โคมไฟสีแดง มักถูกนํามาใชในหลาย ๆ เทศกาลของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับตรุษจีนหรือปีใหม
ซึ่งในแตละเทศกาลก็จะมีลวดลายของโคมไฟแตกตางกันไป ชาวจีนจะนําโคมไฟทรงกลมสีแดง 1 คู มาแขวนไว
เหนือประตูบาน หนาประตูอาคาร และตามตนไมขางทาง โดยเชื่อวาโคมไฟสีแดงจะชวยขับไลและปใดเปุาสิ่งชั่ว
รายใหไกลออกไปได
6. ดอกโบตั๋น หรือหมู่ตานฮวา ดอกไม้แห่งความร่ารวยและเป็นดอกไม้ประจาชาติของจีน
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2.3 พื้นฐานการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ
การจัดองคแประกอบภาพเป็นสวนสําคัญอยางหนึ่งเพื่อทําใหภาพออกมานาสนใจ สามารถเนนจุดเดน
เพื่อเลาเนื้อเรื่องของผลงานที่ตองการ งานภาพถายชุดนี้ ใชหลักการจัดองคแประกอบของภาพ ดังนี้
กฎสามส่วน หรือจุดตัด 9 ช่อง คือ วิธีการวางตําแหนงของวัตถุที่อยูในภาพของเราไมจัดใหอยูใน
กลางภาพ และทําใหมันดูสมดุล ลงตัว เพื่อสรางความนาสนใจ โดยวางภาพใหอยูในกรอบ ที่เกิดจากการสราง
เสนสมมุติที่ตัดกัน 4 เสน คือแนวตั้งสองเสนและแนวนอนสองเสน จุดตัด 9 ชอง คือในกรอบมีชองสี่เหลี่ยม 9
ชอง และจะมีจุดตัดอยูในเฟรม ตําแหนงที่เหมาะสมกับการวางวัตถุในภาพ กฎสามสวนเป็นสิ่งที่ทําใหคนที่
เริ่มตนถายภาพสามารถที่จะจัดวางองคแประกอบ หรือสวนประกอบตาง ๆ ในภาพไดอยางนาสนใจมากยิ่งขึ้น
การเปิด Grid สาหรับกล้องมือถือ การเปิดเสน Grid ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวชวยในการจัดองคแประกอบ
ภาพ โดยการเขาไปที่ Camera setting > Grid line เลือก 3×3 เพื่อสรางเสนสมมุติที่ตัดกันเป็นจุดตัด 9 ชอง
เทคนิคการถ่ายภาพให้มีความสมดุลแบบอสมมาตร เป็นการจัดสมดุลขององคแประกอบดานซายขวา
หรือบนลาง ไมจําเป็นตองจัดสมดุลแบบสมมาตร เพียงแตเราจัดวางแลวรูสึกวาภาพถายมีน้ําหนักที่เทากัน
การใช้เส้นนาสายตา ควรเริ่มตั้งแตขอบภาพเขาไปยังจุดสนใจในภาพ เสนนําสายตาจะรวมกันและพุง
ไปยังจุดสนใจ มักอยูบริเวณจุดตัด 9 ชองที่ และก็มีการแบงสัดสวนของภาพอยางลงตัว จะทําใหภาพโดดเดน
มีเรื่องราว โดยการใชเสนนําสายตาอาจจะใชเสนของถนน เสนราวบันได หรือเสนรายละเอียดในภาพที่เรามอง
แลวเป็นเสนที่นําไปยังจุดเดนที่เราอยากจะนําเสนอ
การจัดองค์ประกอบโดยใช้เส้นทแยงมุม จุดเดนอยูที่แนวเสนแทบทั้งหมดในภาพสามารถนําไปยังจุด
สนใจได เกิดเสนนําสายตาที่นําเราไปยังจุดสนใจ สิ่งสําคัญคือจุดสนใจควรตองวางอยูในจุดตัด 9 ชองดวย
การใช้รูปแบบพื้นผิวที่เกิดขึ้นซ้า ๆ การจัดภาพใหพอดีเฟรม การจัดองคแประกอบของภาพใหภาพอยู
เต็มกรอบ เหลือพื้นที่วางใหนอย ชวยใหผูชมโฟกัสภาพและมองเห็นรายละเอียดของภาพไดอยางชัดเจน
การสร้างกรอบให้ภาพ (Framing) คือ ทําใหคนที่มองภาพมีจุดสนใจอยูในกรอบที่เราวางไว เทคนิค
นี้ใชไดทั้งการถายภาพบุคคลและภาพทิวทัศนแ อาจจะใชกรอบประตู มุมโคงงอ ของสถาปใตยกรรม หรือสิ่ งที่มี
อยูตามธรรมชาติ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ขั้นตอนการดําเนินการถายภาพผลงานสุนทรียเทศกาลตรุษจีนในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1) เตรียมงาน
วางแผนกําหนดเวลา เลือกธีมงานนําเสนอ สถานที่ อุปกรณแ 2) วิเคราะหแองคแประกอบสูกระบวนการถายภาพ
3) เลือกองคแประกอบที่เหมาะสมตามแบบโครงสรางงานทัศนศิลปที่กําหนดไว 4) ทดลองถายภาพตามแบบ
โครงสรางงานทัศนศิลปที่กําหนด 5) ตรวจสอบภาพถายและความเรียบรอย 6) ตรวจสอบผลงานภาพถายและ
คัดเลือกเพื่อแสดงผลงานจริงขนาด A2 7) เขียนบทความ 8) นําผลงานไปจัดแสดง
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
การสรางสรรคแผลงาน ชุดสุนทรียเทศกาลตรุษจีน 2020 ในกรุงเทพมหานครนี้ ผูสรางสรรคแไดสราง
ผลงานจากการศึกษา วิเคราะหแขอมูลขางตนและนําเสนอเรื่องราวผานผลงานภาพถาย จํานวน 2 ภาพ ภาพ
แรกคือ หมูโคมไฟหนาทางเขาอาคาร ภาพที่สองคือ ภาพมังกรยักษแ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงภาพผลงานชุดสุนทรียเทศกาลตรุษจีน 2020 ในกรุงเทพมหานคร
หมู่โคมไฟหน้าทางเข้าอาคาร การใชโคมไฟเป็นตัวแทนความมงคล คําอวยพร แขวนไวเหนือประตู
หนาประตูทางเขาอาคารเพื่อชวยขับไลและปใดเปุาสิ่งชั่วรายใหไกลออกไป
การใชสีในภาพ โดยปกติสีแดงเป็นที่แสดงถึงความเป็นมงคล แตถาใชสีโทนรอนมากเกินไปจะทําให
ผูชมรูสึกอึดอัด ดังนั้นการสรางสมดุลดวยโทนสี จึงมีการนําสีโทนเย็นเขามาใชในการวาดภาพองคแประกอบของ
โคมไฟ เชน กอนเมฆเพื่อสื่อถึงสวรรคแ , ดอกโบตั๋นสื่อถึ ง ความร่ํา รวย และเป็ น ดอกไม ป ระจํา ชาติ ข องจี น
การใชสีโทนเย็นเขามาทําใหรูสึกสบายตา สบายใจ โดยใชในปริมาณที่มากขึ้น สีน้ําเงิน สีฟูา สีเขียว แสดงถึง
ธาตุไม เพื่อสื่อถึงพลังงานที่ฟื้นฟู, ใชสีขาวแสดงถึงธาตุโลหะ เพื่อสรางใหเกิดความสบายตา และลดการใชสี
แดงซึ่งเป็นสีโทนรอนใหเหมาะสมพอดี ซึ่งความหมายของสีแดงแสดงถึงธาตุไฟ สื่อถือพลังงานที่แผขยาย
รูปสัตวแมงคล เชน กิเลน ที่ชาวจีนเชื่อวามีอายุอยูไดถึงพันปี ถือวาเป็นยอดแหงสัตวแทั้งหลาย เป็น
สัญลักษณแแหงคุณงามความดี อวยพรใหบานเมืองอยูเย็นเป็นสุข, มังกร คือสัตวแที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์แห งฟูา
และดิน เป็นสัญลักษณแที่นํามาซึ่งความสุขและความอุดมสมบูรณแของบานเมือง, หนูเป็นตัวแทนปีนักษัตร 2020
การจัดองคแประกอบของภาพถาย ผูสรางสรรคแกําหนดจุดโฟกัสใหอยูในมุมตัด เกาชอง โดยเนนโคมไฟ
ดานหนาเพื่อสรางใหเกิดจุดเดนที่บริเวณจุดตัดซายบนของภาพ และใชการซ้ํารูปรางและสีของโคมไฟใหเกิด
ภาพฉากหลัง ใชเสนนําสายตาจากเสนขอบทางเดินนําทางไปยังทางเขาหลักของหางสรรพสินคา เพื่อนําสายตา
ใหเกิดจุดสนใจ โดยใหการซ้ํากันของตัวโคมเป็นการกระจายน้ําหนักใหกับภาพ ทําใหรูสึกเกิดควาสมดุลจาก
การซ้ํารูปทรง สี จัดองคแประกอบของภาพใหภาพอยูเต็มกรอบ เหลือพื้นที่วางใหนอย สวนพื้นที่วางดานลาง
ของภาพมีพุมไมสีเขียวทําใหสบายตา และรูสึกถึงความเบา การลอยตัว ชวยกระจายและถวงน้ําหนักใหเกิด
ความสมดุลแบบอสมมาตรในภาพ
ภาพมังกรยักษ์ การใชสีในภาพมีการนําสีโทนเย็นมาใช ทําใหรูสึกสบายตาโดยใช สีน้ําเงิน สีเขียว
แสดงถึงธาตุไม, ใชสีขาวแสดงถึงธาตุโลหะเพื่อสรางใหเกิดความสบายตา และใชสีแดงในสวนประกอบ เชน
จมูก หู ปาก แสดงถึงธาตุไฟ การจัดองคแประกอบใชหลักการสรางจุดเดน โดยใหภาพวัตถุอยูคอนขางกลางภาพ
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และใชเสนนําสายตาดวยเสนขอบราวระเบียงเพื่อนําใหเกิดการพุงรวมเขาสูจุดกลางภาพ เพื่อเนนศีรษะของ
มังกรที่ยื่นหนามาทักทายผูคนที่ผานไปมา โดยจัดวางองคแประกอบภาพแบบเต็มกรอบภาพเพื่อเนนผลงานให
เดนมากยิ่งขึ้น และเหลือพื้นที่วางในภาพใหนอย และชวยเนนรายละเอียดของตัวมังกรที่สรางจากกระดาษตาม
โครงสรางที่ดัดไว อีกทั้งรายละเอียดของเกล็ด กรงเล็บ ที่สรางมาเพื่อใหผูคนไดรูสึกใกลชิด ขนาดสัดสวนที่
ใหญโตทําใหดึงดูดผูคนไดอยางมาก
5. สรุป
การสรางผลงานสรางสรรคแชุดนี้ ผูสรางสรรคแไดแรงบันดาลใจจากการสังเกตุเห็นบรรยากาศเทศกาล
ตรุษจีนที่จัดขึ้นทุกปีในประเทศไทย มีการขยายพื้นที่สูใจกลางกรุงเทพมหานคร ทําใหส นใจอยากสื่อภาพ
บรรยากาศความสดใสของเทศกาลตรุ ษ จี น 2020 ในกรุง เทพมหานครผ า นภาพถา ยด ว ยกล อ งมื อถื อ ผู
สรางสรรคแศึกษาขอมูลความเป็นมา การถายทอดวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหมของจีนที่เผยแพรเขา
มายังประเทศไทย, ศึกษาองคแประกอบที่เกี่ยวของ ทั้งในเรื่องความหมายของสิ่งมงคล เชน อักษรมงคล, สัตวแ
มงคล ทําใหทราบถึงสัญลักษณแมงคล สื่อความหมายและนํามาประดับประดาตามที่ตาง ๆ จัดแสดงทั้ง ภายใน
และภายนอกอาคาร ผูส ร างสรรคแผลงานยั งศึกษาเรื่องการจัดองคแประกอบของภาพถายเพื่อใหเกิดความ
นาสนใจ เพื่อบันทึกภาพความประทับใจไมวาจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีการถายทอดมายาวนาน
และมีการประยุกตแเขากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามวิถีการดําเนินชีวิต วางแผน เลือก
สถานที่ เตรียมความพรอม และถายภาพตามแผนที่วางไว เลือกภาพที่จะจัดแสดง ความตั้งใจในการสราง
ผลงานชุดนี้ ทําใหผูสรางสรรคแไดเรียนรูเทคนิค ไดทดลองแกปใญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นในทุกขณะการทํางาน
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การแสดงผลงานสรางสรรคแบางไมมากก็นอย
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ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม. สืบคน 3 กุมภาพันธแ 2563, จาก https://www.silpamag.com/history/article_26173
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แนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษผ้าทอน้ามอญเพื่อใช้ในการตกแต่งบ้าน
Guideline to create home decor artwork from the remnants of Nammorn
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บทคัดย่อ
การสรางสรรคแงานศิลปะสามารถทําออกมาไดในหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแของผู
สร างสรรคแเป็น หลั ก แนวทางการสรางสรรคแงานศิลปะจากเศษผาทอน้ํามอญเพื่อใชในการตกแตงบาน มี
วัตถุประสงคแเพื่อสรางตนแบบผลิตภัณฑแใหมที่แตกตางจากผลิตภัณฑแที่มีอยูเดิมใหแกชุมชนกลุมน้ํามอญ ตําบล
แจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เพื่อใชเป็นตนแบบในการผลิตซ้ํา และตอยอดไปสูผลิตภัณฑแใหม โดย
นําเศษผาทอเหลือใชมาสรางมูลคาเพิ่ม โดยผูสรางสรรคแนําตนแบบจากธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจและเป็น
ตนแบบในการการสรางผลงาน ผูสรางสรรคแหวังเป็นอยางยิ่งวาผลงานชิ้นนี้จะสามารถสรางประโยชนแใหกับ
ชุมชน เพิ่มยอดทางการขายและเป็นตั วเลือกใหมสําหรับผูซื้อ และผูสรางสรรคแเชื่อวากลุมชุมชนน้ํามอญจะ
สามารถสรางผลงานออกมาไดดีกวาตนแบบ อันเนื่องจากทักษะฝีมือที่มีความชํานาญและประสบการณแที่อยูกับ
ผาทอน้ํามอญมาอยางยาวนาน
คาสาคัญ : ผาทอน้ํามอญ, ศิลปะจากเศษผา, ประยุกตแศิลป
Abstract
The art creations can be created in many forms and techniques which depend on
the purpose of the designers or art creators. The study of the Guideline to create home
decor artwork from the remnants of Nammorn Hand Woven Fabrics has the objective to
create a prototype of a home decor product which is different from the existing product for
the Nammorn community, Chae Son, Muang Pan District, Lampang Province. This artwork
was inspired by the nature of the local community. In order to use as a prototype to
reproduce and develop new value added products which will be new options to attract
buyers, generate sales and benefit the community. The creator believe that with the long
time experienced skill and expertise of the local people in Nammorn community, this
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prototype will be definitely applied to be better quality versions under “Nammorn Desisgn”
brand later.
Keywords: Nammorn Woven Fabric, Art by rag, Applied Arts
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ผาทอน้ํามอญเป็นผลิตภัณฑแที่สะทอนใหเห็นถึงการนําเอาภูมิปใญญาดั้งเดิมมาประยุกตแใชกับความคิด
สรางสรรคแของคนรุนใหม เกิดเป็นเอกลักษณแที่โดดเดนและยังคงรักษาคุณคาดวยการยอมฝูายดวยสีธรรมชาติ
มีการออกแบบลวดลายในทางขวางซึ่งแตกตางไปจากการทอผาแบบดั้งเดิมที่นิยมออกลายตามทางยาว เพื่อ
สะดวกตอการปรับเปลี่ยนลายใหทันตอความตองการของตลาดที่มักเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตก็ยังคง
อนุ รักษแของเกาซึ่งเป็น ภูมิปใ ญญาของบรรพบุรุษไวดว ยการขั้นลายดวย “ไก”มีลั กษณะเป็นลายเกลี ยวนูน
ออกมาจากเนื้อผา (Nammorn Design, ออนไลนแ) จากการลงพื้นที่สํารวจกลุมฝึกอาชีพในชุมชน กลุมทอผา
และผลิตภัณฑแจากผาทอกลุมน้ํามอญ ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง พบวา กลุมแมบานจะใช
เวลาวางหลังการทํางานมาสรางรายไดเสริมจากการออกแบบลวดลายจากสิ่งที่อยูใกลตัวสรางสรรคแเป็นผลงาน
ผาฝูายทอมือยอมสีธรรมชาติ นํามาตัดเย็บ ในรูปแบบเสื้อ กางเกง ผาซิ่น/ผาถุง ผาพันคอ หมวก และกระเปา
ทําใหเหลือเศษผาทอเหลือใชจํานวนมาก ผูสรางสรรคแจึงไดประยุกตแแนวคิดหลักการใชซ้ํา (Reuse) กับการ
สรางตนแบบผลิตภัณฑแใหแกชุมชน เพื่อใหสามารถนําเศษผาไปสรางมูลคาเพิ่มโดยการนํามาสรางสรรคแเป็น
ผลงานศิลปะที่ทํามาจากเศษผาทอ เพื่อใชในการตกแตงบาน โดยมีธรรมชาติเป็นตนแบบในการสรางสรรคแ
และนําดอกเสี้ยวซึ่งเป็นดอกไมประจําพื้นถิ่นมาใชในชิ้นงาน เพื่อสรางสัญลักษณแเชื่อมโยงสูทองถิ่น
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ การสรางสรรคแเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดสรางสรรคแเป็น
การดํา เนิ น การในลั ก ษณะตา งๆเพื่ อให เกิ ดสิ่ งแปลกใหม ที่ไมเคยปรากฏมาก อน ความคิดสรางสรรคแเป็ น
ความคิดระดับสูง เป็นความสามารถทางสติปใญญาแบบหนึ่งที่จะคิดไดหลายทิศทาง หลากหลายรูปแบบ โดยไม
มีขอบเขตนําไปสูกระบวนการคิดเพื่อสรางสรรคแสิ่งแปลกใหมหรือเพื่อการพัฒนาของเดิมใหดีขึ้นทําใหเกิดผล
งานที่มีลักษณะเฉพาะตน (ศุภกรณแ ดิษฐพันธุแและคณะ, 2555)
การสร้างสรรค์ศิลปะ หมายถึง การสรรหาหรือคิดคนรูปทรง หรือหนวย (unit) ที่มีสาระตอจุดหมาย
ของการสร า งสรรคแ และจั ด ระเบี ย บหน ว ยนั้ น หรือ หน ว ยเหล า นั้ นให เ กิด เป็ นรู ป ทรงใหม เป็น รู ป ทรงที่ มี
เอกั ต ภาพ หรื อ ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของศิ ล ปิ น (Individual) เป็ น ต น แบบ(Originality) และมี เ อกภาพ การ
สรางสรรคแตรงขามกับการลอกเลียนแบบ (Imitation) ไมวาจะเป็นการลอกเลียนแบบจากธรรมชาติหรือจากสิ่ง
ที่มนุษยแสรางขึน้ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2559)
ทัศนศิลปธาตุและหลักสาคัญของการออกแบบ
ทัศนศิลปธาตุ คือ มูลฐานหรือสิ่งสําคัญที่งานทัศนศิลปตองนํามาใชสรางงาน ไดแก เสน (line) สี
(color) รูปรางและรูปทรง (shape & form) แสงและเงา (light & shade) พื้นผิว (texture) ที่วาง (space)
ซึ่งทั้งหมดลวนเป็นปใจจัยสําคัญทางทัศนศิลปธาตุสําหรับการสรางงาน (กําจร สุนพงษแศรี, 207-208)
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หลักสาคัญของการออกแบบ หมายถึง กฎเกณฑแหรือเทคนิคที่จะนําองคแประกอบศิลปมาจัดวางเพื่อ
สรางงานศิลปะใหเกิดความงดงามนาสนใจ ไดอารมณแ ตามที่ศิลปินตองการ 9 ประการ คือ เอกภาพ ดุลยภาพ
สัดสวน ความกลมกลืน ความขัดแยง จังหวะ การทําซ้ํา การลดหลั่น และทิศทาง
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ผู ส ร า งสรรคแไ ดรั บ เศษผ าฝู า ยทอมือมาจากชุมชนบา นน้ํา มอญ มีสี ที่ เป็น ธรรมชาติ กระบวนการ
สรางสรรคแนี้ตองคํานึงถึงความเป็นตนแบบที่ชาวบานสามารถนําไปผลิตซ้ําหรือตอยอดความคิดได ผูสรางสรรคแ
จึงเลือกใชรูปทรงธรรมชาติและวิธีการปใกเย็บขั้นพื้นฐานมาใชในการสรางสรรคแผลงาน
ลักษณะผลงาน เป็นรูปแบบ 2 มิติ โดยการนําเศษผาทอมาสรางรูปทรงเลียนแบบวัตถุในธรรมชาติ
เชน ดอกไม ใบไม กิ่งกาน ตนหญา เป็นตน
ขั้นตอนในการสรางสรรคแผลงาน ประกอบดวย
1. การเตรียมผืนผาสําหรับทําเป็นพื้นงาน โดยการนําผาทอมาขึงกับโครงเฟรมขนาด 60x55.5
เซนติเมตร
2. การทําสวนประกอบตางๆ ไดแก ดอกเสี้ยว ดอกทานตะวันเล็ก ดอกหญา ใบไม กาน ตนหญา
โดยสรางตนแบบในกระดาษและนํามาทาบกับผา ตัดรูปทรงตามแบบ และนํามาเย็บประกอบเป็น
รูปทรงดอกไม ใสใยโพลิเอสเตอรแ เพื่อเพิ่มปริมาตรของรูปทรง

ภาพที่ 1 การทํากลีบดอกรูปแบบและขนาดตางๆ
ที่มา : ผูสรางสรรคแผลงาน

ภาพที่ 2 การทํารูปทรงดอกเสี้ยว
ที่มา : ออนไลนแ, http://www.pttreforestation.com/Storyview.cshtml?Id=23/และผู
สรางสรรคแผลงาน
3. นําสวนประกอบตางๆมาจัดวางลงบนผืนผาที่ขึงไวบนโครงเฟรม โดยคํานึงถึงหลักองคแประกอบ
เชน จุดเดน จุดรอง ขนาดเล็ก ใหญ ความหลากหลายของรูปทรง เป็นตน
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ภาพที่ 3 การทดลองจัดวางองคแประกอบ
ที่มา : ผูสรางสรรคแผลงาน
4. การเย็บติดลงบนผืนผาบนโครงเฟรม โดยวิธีการเย็บขั้นพื้นฐาน

ภาพที่ 4 การเย็บติดลงบนผืนผา
ที่มา : ผูสรางสรรคแผลงาน
5. ตกแตงดวยการปใกไหมพรม โดยเลือกใชสีที่อยูในโทนเดียวกัน เพื่อสรางพื้นผิว (Texture) และ
เนนใหเดนชัดคลายกับการตัดเสนในงานจิตรกรรม

ภาพที่ 5 การตกแตงดวยการปใกไหมพรม
ที่มา : ผูสรางสรรคแผลงาน
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ภาพที่ 6 ผลงานที่เสร็จสมบูรณแ “ดอกเสี้ยวเมืองปาน”
ที่มา : ผูสรางสรรคแผลงาน
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานชิ้น นี้เกิดจากการนําเศษผาทอเหลือใชมาสรางสรรคแใหเกิดผลิ ตภัณฑแรูปแบบใหม เพื่อเป็น
ตนแบบในการผลิตซ้ําหรือเพื่อตอยอดสําหรับกลุมแมบานกลุมน้ํามอญ และเป็นการสรางมูลคาเพิ่มจากเศษ
วัสดุเหลือใช การสรางผลงานมีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ เนนการนํารูปทรงจากธรรมชาติมาใชในการ
สรางสรรคแผลงาน ผูสรางสรรคแเลือกรูปทรงพื้นฐานเพื่องายตอการรับรูและเป็นสิ่งที่อยูใกลชิดกับชุมชน
การสรางสรรคแผลงานเป็นการนําทัศนธาตุตางๆ มาใช เชน รูปทรง(Form) สี (Color) ขนาด (Scale)
พื้นที่วาง (Space) พื้นผิว (Texture) และเสน (Line) มาจัดองคแประกอบ โดยการคํานึงถึง ความงดงามความ
นาสนใจ และหลักการการออกแบบอันไดแก เอกภาพ ดุลยภาพ สัดสวน ความกลมกลืน ความขัดแยง จังหวะ
การทําซ้ํา การลดหลั่น และทิศทาง
ทั้งนี้ผูสรางสรรคแมีขอจํากัดในเรื่องของเศษผาทอที่มีสีสันและลวดลายที่ไมคอยหลากหลาย การสราง
ผลงานจึงเป็นการจัดการกับวัสดุที่มีอยู เพื่อใหผลงานออกมาสมบูรณแตามวัตถุประสงคแของผูสรางสรรคแ
5. สรุป
ผูสรางสรรคแหวังเป็นอยางยิ่งวาผลงานชิ้นนี้จะสามารถสรางประโยชนแใหกับชุมชน สามารถนําไปผลิต
ซ้ําหรื อตอยอดให เกิดผลิ ตภัณฑแ ใหมๆ เพื่อเพิ่ มยอดทางการขายและเป็นตั ว เลื อกใหมสํ า หรับผู ซื้อ และผู
สรางสรรคแเชื่อวากลุมชุมชนน้ํามอญจะสามารถสรางผลงานออกมาไดดีกวาตนแบบ เนื่องจากมีทักษะฝีมือมี
ความชํานาญและมีประสบการณแอยูกับผาทอน้ํามอญมาอยางยาวนาน
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งานประดับผนังสาหรับการตกแต่งภายใน
ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปหัตถกรรมจีน
Wall decoration for interior decoration,
that was inspired by Chinese arts and crafts.
ผูชวยศาสตราจารยแณธกร อุไรรัตนแ
taaiAsnce rsofeaaos osAhskosn cnssissA
83/23 หมูบาน นน-นที ซอย8 ถนนบางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
nathakorn.our@dpu.ac.th
บทคัดย่อ
การสรางสรรคแผลงานในชุดนี้ ไดยึดหลักการออกแบบที่ใช การซ้ํา (Repetition) โดยใชรูปทรง ที่
เหมือนกันตั้งแต 2 อันขึ้นไป เป็นการซ้ําของรูปทรงหกเหลี่ยมที่เหมือนกัน ใชน้ําหนัก ใชเสนตั้ง เสนนอน และ
การซ้ําของน้ําหนักสีที่คลายคลึงกัน โดยใชการซ้ําประกอบเป็นโครงสรางงาน เพื่อการประดับตกแตงผนัง
ภายในอาคาร และทําใหมีคุณคามากยิ่งขึ้น โดยนํารูปแบบของหัตถกรรมจีนเชน เซรามิค พอรแซเลน ลวดลาย
ผา เครื่องจักสานในหัตกรรมรูปแบบจีน มาสรางเป็นงานสรางสรรคแตกแตงผนังโดยมีการใสหลอดไฟเขาไปใน
บางจุด เพื่อเพิ่มประโยชนแใชสอยตรงตามแนวทางของศิลปะประยุกตแ สิ่งสําคัญของการซ้ํา คือ สวนประกอบ
ของการซ้ํา และหลักการจัดองคแประกอบของการซ้ํา เชน การเรียงลําดับ การสลับซาย – ขวา นอกจากนั้นยัง
ใชจังหวะ หรือ (Rhythm) ในทางทัศนศิลปใหเกิดการเวนระยะหาง หรือการซ้ําที่เป็นระเบียบเป็นจังหวะจะ
โคน จากการเรียงซ้ํา ที่เป็นระเบียบธรรมดาที่มีชวงถี่หางเทาๆ กัน ก็มาทําใหเป็นการซ้ําที่ซับซอนขึ้น และ
ใชเสน รูปราง รูปทรง และสี ที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว (Movement) ทางสายตากอใหเกิดการเดินทางของ
ภาพที่มีพลัง นําพาใหสายตา ติดตาม ใหเหมือนมีการเคลื่อนไหวของวัตถุ เชน เดียวกับคลื่นในทะเล ที่เลื่อน
ไหลไปอย างสม่ําเสมอ ให จั งหวะ ตอเนื่องกันของเสน สี น้ําหนัก เหมือนจังหวะของดนตรีที่มีการเล น
ตอเนื่องกันดวยเสียงสูง เสียงต่ํา บรรเลง ไดอยางตอเนื่องเป็นจังหวะไมขาดระยะ จนเกิดเป็นจังหวะเพลงเกิด
การตอเนื่องแบบกาวหนา
แรงบันดาลใจในการสรางผลงานชิ้นนี้ มาจากการจิตรกรรมและหัตถกรรมของประเทศจีนที่มีประวัติ
อันยาวนาน สิ่งทอผาไหมในสมัยราชวงศแฮั่นและถังไปจนถึงเครื่องจักสาน และเครื่องเคลือบของราชวงศแหมิง
และราชวงศแชิง ลวนแตเป็นสิ่งที่งดงามล้ําคา จิตรกรรมงานฝีมือของประเทศจีนที่มีมาแตโบราณนั้น เป็นงานที่
ประณีตงดงามมีเทคนิคล้ําเลิศ ไมเพียงแตมีเอกลักษณแของชนชาติ และลักษณะเดนของแตละพื้นที่ อยาง
ชัดเจนเทานั้น แตยังมีมากมายหลากหลายรูปแบบอีกดวย ซึ่งสะทอนใหทั่วโลกไดเห็นสิ่งที่งดงาม ของประเทศ
จีนเอง
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Abstract
The creations of this artwork is Repetition which is design principles that use two or
more identical shapes to be repeated at the sametime, hexagon shapes, use weights, use
horizontal lines, and similar color weights. By using iterative assemblies into the structure for
interior wall decoration. Make it more valuable By using patterns of Chinese handicrafts such
as ceramics, porcelain, patterned fabrics, wickerwork in Chinese style handicrafts. To create
as a creative work Decorate the wall by inserting light bulbs at some points to increase the
utility according to the guidelines of applied art. The importance of repetition is the
components of repetition and principles of composition of repetitions such as sorting,
switching left-right and still use rhythm or Rythm in visual arts. To allow the uniform spacing
or repetition In rhythm from an orderly sequence of equal intervals. Moreover came to be a
more complex iteration and use lines, shapes, shapes, colors that cause movement visually,
creating a path of images that have the power to lead the eyes to follow. As if there was a
movement of the object itself, like the waves in the sea. That flows consistently, providing a
continuous rhythm of color lines, weight, like the rhythm of music that is played
continuously with a high tone, low tone, can be played continuously rhythmically until
becoming a rhythm resulting from continuous advancement. Inspiration for creating this work
came from the painting and handicraft of China that has a long history of silk textiles in the
Han and Tang dynasties To wickerwork and ceramics of the Ming and Qing Dynasties all are
precious and beautiful things. Painting, craftsmanship of China since ancient times. Is an
exquisite work, Superb techniques not only has the distinct characteristics of the people and
characteristics of each area clearly But there are also many forms as well Which reflects the
whole world to see the beauty of China itself.
ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ที่มาของปใญหางานออกแบบตกแตงผนังภายในอาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทํางาน โดยเฉพาะการ
ตกแตง ผนังมีมากหมายหลากหลายปใญหา แตในบทความนี้จะสรุปเทาที่พบหลักๆมาเสนอเป็นขอๆ ไดดังนี้
1.เรื่องของความสวยงามกลมกลืนของงานสรางสรรคแกับการออกแบบของตัวบาน การใชวัสดุ รูปทรง สี และ
การจัดองคแประกอบที่กลมกลืนกับสิ่งแวดลอมในบาน ชวยทําใหสภาพแวดลอมโดยรวมกลมกลืนดูดี และมีผล
ตอความรูสึกของผูอยูอาศัยและผูที่พบเห็น ซึ่งพฤติกรรม องคแประกอบสวนบุคคล และองคแประกอบทาง
สภาพแวดลอม มีปฏิสัมพันธแซึ่งกันและกันอยากหลีกเลี่ยงไมได การตกแตงภายในอาคาร ควรจะจัดรูปแบบให
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน กลมกลืนกันไมขัดแยงกันมากเกินไป
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2.เรื่องของการไมกอใหเกิดประโยชนแดานการใชสอย ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนแการใชสอยใหม อาจจะทําโดย
เพิ่มสิ่งตางๆเขาไปเพื่อใหเกิดบรรยากาศใหมๆ และใหเกิดประโยชนแการใชสอยใหมก็ได
3.บรรยากาศของบานที่เหมาะสมในดานของการใชแสงสวาง บางคนอาจคิดวาติดหลอดไฟตรงไหนก็ได แคมี
แสงสวางก็นาจะเพียงพอ ทั้งที่จริงๆแลวเรื่องแสงไฟเป็นเรื่องสําคัญมากทีเดียว เพราะมีผลตอบรรยากาศ ใน
บานโดยรวม ทั้งยังดีตอสุขภาพสายตา หากติดตั้งไดอยางเหมาะสม
งานสรางสรรคแชุดนี้ไดยึดหลักการออกแบบที่ใช การซ้ํา (Repetition) และจังหวะ (rhythm) ซึ่งเป็น 2ทฤษฎี
ของหลักการออกแบบ ที่มาจากหลายๆทฤษฎี แตในความเป็นจริงแลวงานสรางสรรคแนี้ก็ใชทฤษฎี เกือบทุก
อยางมาเป็นตัวกําหนดใหการสรางสรรคแผลงาน โดยมีการนําเอา Fosm หกเหลี่ยมมาจัดองคแประกอบ ให
ออกมาดูสวยงามนาสนใจไดโดยมิไดใชองคแประกอบอื่นมากมายมาชวย ซึ่งก็สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคแ ของ
การสรางงานสรางสรรคแนี้ได
งานออกแบบชิ้นนี้สามารถสรางอารมณแความรูสึกที่ดีตอผูอยูอาศัยโดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบของการใชสี ที่
ใชโทนสีไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหผูอยูอาศัยรูสึกผอนคลาย และนิ่งสงบเหมาะสมกับการที่อยูที่บานพักผอน
อีกทั้งศิลปะตะวันออกแบบจีนนั้นยังมีแนวทางการสรางศิลปะที่เรียบงายใชสีนอย มีรายละเอียดแตพอสมควร
ไมเยอะไปไมนอยไป เพราะคงไดรับอิทธิพลทางความเชื่อจากลัทธิขงจื้อที่เนนความเรียบงายในการดํารงคแชีวิต
ทําใหเวลานํามาเป็นงานออกแบบตกแตงผนังจึงชวยสรางอารมณแของผูอยูอาศัยใหรูสึกผอนคลาย เงียบสงบ
คลายความกังวลตอปใญหา และอุปสรรคจากที่ไดไปพบเจอมานอกบาน
สวนที่เป็นแรงบันดาลใจสําหรับการสรางผลงานชิ้นนี้ไดแก การที่ผูเขียนไดเดินทางไปที่ประเทศจีนบอยครั้ง ทั้ง
ที่เมืองหลวงและที่เมืองอื่นๆหลายเมือง จนไดซึมซับวัฒนธรรมจีนเขามาโดยไมรูตัว โดยเฉพาะชวงที่ไดไปเรียน
ภาษาจีนที่เมืองปใกกิ่งชวงหนึ่ง โดยที่โรงเรียนไดจัดสอนพิธีการชงชาและการไปดูงานดานศิลปหัตถกรรมอื่นๆ
มากมาย โดยไดไปเห็นวัฒนธรรมที่สวยงามรวมถึงไดเห็นถวยชามกระเบื้องเคลือบของจีนในสมัยโบราณ จนคิด
วาถาเรานํารูปแบบเหลานั้นมาออกแบบเป็นงานสรางสรรคแในรู ปแบบตางๆก็คงจะดีไมนอย เพราะอาจจะได
สิ่งใหมๆเกิดขึ้นกับการออกแบบในสไตลแผสมผสานทางวัฒนธรรมก็ได
งานศิลปะหัตถกรรมฝีมือของจีนที่มีมาแตโบราณนั้น เป็นงานที่ประณีตงดงาม มีความหมายและประวัติ
เกาแก แตการนําเอาเอกลักษณแของงานศิลปหัถกรรมจีนเหลานี้มาประยุกตแ กับงานออกแบบตกแตงภายใน ใน
ลักษณะงานปฎิมากรรมประดับผนังนี้ยังไมคอยพบเห็นมากเทาควรนัก จึงเห็นควรนํารูปแบบนี้มาปรับใชกับ
งานตกแตงภายในเพื่อจะสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณแของชนชาติจีน ที่งดงามอันล้ําคาที่แสดงออกถึงลักษณะ
นิสัย ของผูคนในประเทศ ซึ่งมีคุณคา และมีประวัติศาสตรแยาวนานมามากกวา 3000 ปี
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญที่นํามาใชสําหรับงานสรางสรรคแชิ้นนี้ไดแก
การซ้ากัน (Repetition) คือจังหวะที่เป็นการนําเอาสวนประกอบของการออกแบบรวมเขาไวดวยกัน
นพวรรณ วรรณศิริ (2540: น.173-178) ได้แบ่งจังหวะออกเป็น 3 ชนิดคือ
1. จังหวะที่ซ้ํากัน 2. จังหวะที่สลับกัน 3. จังหวะที่ตอเนื่องกัน
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เลอสม สถาปิตานนทแ (2537: น.89-91) ไดกลาวถึงการสรางภาพดวยวิธีการทําซ้ํา ไดหลายวิธีดังนี้
1. การซ้ําดวยรูปราง 2. การซ้ําดวยขนาด 3. การซ้ําดวยสี 4. การซ้ําดวยผิวสัมผัส
5. การซ้ําดวยทิศทาง 6. การซ้ําดวยตําแหนง 7. การซ้ําดวยที่วาง 8. การซ้ําดวยแรงดึงดูด
จังหวะ (Repetition) เป็นหลักการหนึ่งของการออกแบบซึ่งมีพื้นฐานมาจากการซ้ํากัน (Repetition)
ทางทัศนศิลปหมายถึงชวงจังหวะความหางและความสัมพันธแตอเนื่องที่สม่ําเสมอและไมสม่ําเสมอของทัศน
ธาตุ จะยังผลใหเกิดความเคลื่อนไหวและความงาม ประเภทของจังหวะแบงออกเป็น 4 ประเภทคือ
1. การจัดจังหวะซ้ําๆกัน 2. การจัดจังหวะสลับไปมา 3. การจัดจังหวะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 4. การจัดจังหวะ
ไหลลื่น
ที่มา : http://www.digitalschool.club/digitalschool/art/art3_1/lesson1/Page5.php
จริงๆแลวการทํางานสรางสรรคแไมวาจะเป็นงานออกแบบหรืองานศิลปะประเภทตางๆยังจําเป็นตองใช
องคแประกอบเกือบทุกชนิดมาใชผสมผสานกันเพื่อใหเกิดความนาสนใจที่สุด แตสําหรับงานของผูสรางสรรคแ
แลว จะกลาวถึงเฉพาะเรื่องของ การซ้ํากัน และจังหวะ มาเป็นองคแประกอบหลักของผลงานชุดนี้
และมีอีกทฤษฎีที่ไดนํามาใชคือการออกแบบภายในที่พักอาศัยใหดูกลมกลืนกัน นั่นก็คือทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคม อัลเบิรแต แบนดูรา กลาวไววา พฤติกรรม องคแประกอบสวนบุคคลและองคแประกอบทาง สภาพแวดลอม
องคแประกอบทั้ง 3 นี้จะมี ปฏิสัมพันธแซึ่งกันและกัน กลาวคือ พฤติกรรมของ มนุษยแสามารถกําหนดสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมก็ สามารถกําหนดพฤติกรรม พฤติกรรมสามารถ กําาหนดองคแประกอบสวนบุคคล องคแประกอบ
สวนบุคคลก็สามารถกําหนดพฤติกรรมไดเชนกัน ในทํานองเดียวกัน องคแประกอบทางสิ่งแวดลอม และ
องคแประกอบสวนบุคคลก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (ภัทรธิรา ผลงาม : 2544)
กระบวนการในการสร้างสรรค์
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1. ขั้นตอนแรกซึ่งก็คลายๆกับงานสรางสรรคแในลักษณะอื่นๆนั่นก็คือ การคนควาหาภาพและรูปแบบมาเพื่อใช
ในการทํางาน โดยหาจากอินเตอรแเน็ต และสื่อสิ่งพิมพแไมวาจะเป็นหนังสือ และนิตยสาร เป็นผลงาน
ศิลปะหัตถกรรมจีน สวนใหญจะเป็นรูปแบบของเครื่องเคลือบลายคราม ในสมัยราชวงศแหมิงโดยพยายามเลือก
ภาพและโทนสีไปในทิศทางเดียวกัน และไดเลือกรูปภาพที่สะทอนใหเห็นถึง กลิ่นอายของศิลปะตะวันออกแบบ
จีน และนอกจากงานประเภทเครื่องเคลือบจีนแลวก็ยังมีงานจักสาน ซึ่งก็เป็นหัตถกรรมจีนอีกแขนงนึง ที่มี
ประวัติศาสตรแอยางยาวนาน โดยมีหลากหลายมุมมองซึ่งลวนแตกอใหเกิด เป็นงานสรางสรรคแที่นาสนใจ
2. สเก็ตซแภาพ โดยอาศัยภาพเหลานี้โดยมาจัดเรียงองคแประกอบ โดยอันดับแรกก็จะพยายามยึดหลัก องคแประ
กอปศิลปดานการซ้ํา และจังหวะ โดยจัดชวงจังหวะใหมีลักษณะ ซ้ํากันของสวนประกอบขั้นมูลฐาน เชน เสน
สี น้ําหนัก รูปราง รูปทรง ฯลฯ โดยมีการเวนพื้นที่วาง คั่นอยูระหวางรูปราง หรือรูปทรงเหลานั้น
3. หลังจากนั้นเมื่อผูสรางสรรคแไดนําภาพทั้งหมดมาจัดองคแประกอบการในโปรแกรม Illustrator ตามแบบส
เก็ตซแ แลวก็ไดสราง Layer ของแตละรูปขึ้นซอนกัน แลว csop รูปภาพใหอยูในรูปทรงหกเหลี่ยม
4. ขั้นตอนตอมาก็นํารูปทรงหกเหลี่ยมมาจัดเรียงในรูปแบบกริด System โดยใชจังหวะ (Rythm) โดยมี การ
เวนระยะความหางใหเป็นระเบียบ เป็นจังหวะจะโคน ไปจนถึงการจัดใหมีความซับซอนขึ้น ทําใหเกิดการ
เคลื่อนไหวทางสายตา ดูเหมือนมีการทางเดินของรูปทรง ใหเป็นการซ้ําแบบไหลตอเนื่องกัน
5. หลังจากลงสีภาพเป็นที่พอใจแลว ก็ทําการปริ้นตแทดสอบออกมาเป็นหลายขนาด และทดสอบดูในระยะ ที่
แตกตางกันวาจะมีผลตอการมองเห็นอยางไรบาง เมื่อเสร็จเป็นที่พอใจแลวก็ save เป็นไฟลแเพื่อที่จะนํามา ผลิต
หรือนําไปทําการพิมพแจริงลงบนวัสดุสติ๊กเกอรแตอไป
6. นําสติ๊กเกอรแติดลงบนกลองผลาสติกรูปหกเหลี่ยมที่จัดเตรียมไวเพื่อนําไปประกอบกันเป็นรูปภาพ
7. นําไปติดตั้งประดับผนังโดยยึดตามรูปแบบที่ไดสเก็ตซแไวตอนตน
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8. ประดับไฟไวหลังกลองไฟบางจุดเพื่อเพิ่มความสวยงามและไดเพิ่มใหสรางงานสรางสรรคแนี้ใหมีประโยชนแใช
สอย ในการที่เป็นภาพประติมากรรมประดับฝาผนังเพิ่มมากขึ้น
การวิเคราะห์ผลงาน
เมื่อเวลาที่สรางผลงานนี้เสร็จเรียบรอยแลวก็ไดวิเคราะหแผลงานนี้ไวดังนี้ สวนประกอบของงานสรางสรรคแ ที่มี
อยูในผลงานนี้มีอยูมากมายดวยกัน ทั้ง เสน สี รูปทรง พื้นผิ ว ขนาด ทิศทาง พื้นที่วาง ไดถูกนํามาใชทั้งหมด
แตที่ใชมากที่สุดและโดดเดนที่สุดคือเรื่องของการซ้ํากัน และจังหวะ โดยการนํามาใชในงานนั้นทําให เกิด
Movement ทั้งๆที่เป็นภาพนิ่ง และจัดองคแประกอบที่เป็นการซ้ํากัน มีจังหวะทําภาพนี้ดูเคลื่อนไหว ไมอยูนิ่ง
ลักษณะของจิตรกรรมและหัตถกรรมจีนนั้นใหทั้งความรูสึก ออนชอย นิ่มนวล ทําใหภาพนี้เกิดสิ่งที่เรียกไดวามี
Dynamic และกอใหเกิดการรับรูที่ดีซึ่งเป็นสวนประกอบสําคัญของมนุษยแ ทําใหเกิดความคิด และจินตนาการ
ตอไป ซึ่งการใชการซ้ํากัน และจังหวะในการสรางสรรคแงานชุดนี้อาจ จะชวยดานประสาทสัมผัส ตางๆของ
มนุษยแดวย ทําใหเกิดสงที่เรียกวา ประสบการณแ (Experience) ตามมา ซึ่งประสบการณแที่เป็นผลจาก การรับรู
นั้น ก็จะทําใหเกิดการสรางสรรคแสิ่งใหมๆ ตอยอดตอไปสูการสรางสรรคแสิ่งอื่นๆ ตามมาอีกดวย การเพิ่มเติมใน
สวนของประโยชนแใชสอยชวยเพิ่มทําใหงานนี้มีคุณคามากยิ่งขึ้นเพราะนอกเหนือจากความสวยงามที่มีผลตอ
จิตใจของผูพักอาศัยแลวก็ยังชวยอํานวยความสะดวก ชวยเพิ่มแสงสวางใหกับที่พักอาศัยโดยไมตองเปิดไฟ
หลักทําใหไดงานประยุกตแศิลปที่มีคุณคาและงานออกแบบที่มีประโยชนแใชสอยทั้ งสองรูปแบบไปไดในคราว
เดียวกัน
สรุป
การสรางสรรคแผลงานในชุดนี้ ไดยึดหลักการทํางานในรูปแบบของการออกแบบ ที่ใชหลักการของ การซ้ําและ
จังหวะ ซึ่งเป็นสองทฤษฎีใน Design Function มาใชในการสรางงานสรางสรรคแหรือ จะเรียกวาเป็น
ประติมากรรมก็สุดแลวแต ซึ่งอาจจะพัฒนาไปเป็นปฏิมากรรมลอยตัวหรือเป็นเฟอรแนิเจอรแ ฝูา โคมไฟ รวมถึง
ลายผาบนปลอกหมอน หรือเครื่องใชไมสอยตางๆในบานก็เป็นได การสรางสรรคแผลงานในรูปแบบนี้อาจจะ
ตองอาศัยการวางแผนและการสเก฿ตซแที่มีหลากหลายเพื่อที่จะไดผลงานที่ออกมาใหดูดีที่สุด รวมถึงการทดลอง
ประดิษฐแจริงไปทดสอบใชงาน เพื่อหาจุดบกพรองตางๆมาปรับปรุง สําหรับงานตอไป สรุปตอนทายวาไมวาจะ
เป็นงานออกแบบหรืองานสรางสรรคแ ในรูปของงานประติมากรรม หรืองานประยุกตแศิลป หรืองานออกแบบ
ภายใน ก็ลวนตองมีการวางแผนที่ดีเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแตตนกอน ลงมือทํา และแลวเสร็จจนถึงการสรุปภาพ
เพื่อนํามาพัฒนาในการทํางานสรางสรรคแในรูปแบบนี้ และรูปแบบอื่นๆ ตอไป สุดทายนี้ผูสรางงานอยากจะ
ใหผลงานชุดนี้เป็นงานสรางสรรคแอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะมาเป็นอีกตัวอยาง ในการสรางประสพการณแดาน
ความคิดในการสรางสรรคแผลงานออกแบบ ทําใหเกิดแรงบันดาลใจดานการ ผสมผสานวัฒนธรรมที่ตางกัน
และเกิดบูรณาการรวมกันของงานดานศิลปะกับงานออกแบบที่มีประโยชนแใชสอย รวมถึงการวางแผน และ
พัฒนางานในชิ้นงานชิ้นใหมตอไปในอนาคต
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ความประทับใจเป็นสวนหนึ่งที่ผลักดันใหศิลปินหลายคนสรางสรรคแและแสดงออกมาทางศิลปะ ซึ่งใน
ผลงานชิ้นนี้ไดมีสวนของความประทับใจในเรื่องของความสงบอันเป็นที่มาของความสุข เพราะความสุขอันมา
จากความสงบนั้นยอมเป็นความสุขที่แทจริงและยั่งยืนที่สุดของชีวิตมนุษยแ
ความประทับ ใจจากบรรยากาศอันรื่นรมยแของพื้นที่เล็ กๆที่เป็นเกาะแห งหนึ่ง มีหมูบานเล็กๆที่มี
ชาวบานอาศัยอยู มีวิถีชีวิตที่สงบเรียบงาย ผูคนตางชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทิวทัศนแอันสวยงามของ
ทะเล ภูเขาหาดทรายที่นารื่นรมยแเป็นรมณียสถานซึ่งตางกันอยางสิ้นเชิงกับชีวิตในเมืองใหญที่วุนวายและรีบเรง
ความสงบของวิถีชีวิตเป็นปใจจัยที่ชวยขัดเกลาจิตใจใหบรรเทากิเลส ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ลงไปจึงทําใหเกิดความสงบสุขในชีวิต พุทธศาสนาสอนใหมนุษยแลดละกิเลสทั้งหลาย ทําจิตใหสงบไม
ฟุูง ซ า น ซึ่ง จะทํ าให เ กิด ความสุ ขจากภายในของจิ ต ใจตนเอง ผลงานชิ้น นี้จึ ง แสดงออกถึ ง ความสงบจาก
บรรยากาศภายนอกของสถานที่ที่เป็นรมณียสถานเพื่อสะทอนถึงความสงบภายในของจิตใจซึ่งเป็นความสุขอัน
ยั่งยืนของมนุษยแ
การผสมผสานความประทั บ ใจเขา กั บ ประสบการณแ ท างสุ น ทรี ย ะที่ไ ด รั บ จากงานศิล ปะและ
ประสบการณแชีวิตจึงเป็นที่มาของการทํางานจิตรกรรม “ความสงบภายใน” ชิ้นนี้
คาสาคัญ : ความสงบภายใน
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Abstract
Impression is one part that pushes many artists to create and express
themselves through art. In this work, there is an impression of the matter of peace, which is
the source of happiness. Because the happiness that comes from peace is the most lasting
and true happiness of human life
Impressed by the pleasant atmosphere of a small island. There is a small
village where villagers live. Have a peaceful, simple lifestyle People are helping each other.
Beautiful scenery of the sea the delightful mountains, sandy beaches are a completely
different place for life in a busy and hectic city.
Peace of life is a factor that helps to scratch the mind to alleviate desire,
greed, anger and passion, resulting in peace in life. Buddhism teaches humans to reduce
lust. Calming the mind without distractions Which will result in happiness from the inside of
one's own mind This work therefore shows the peace from the outside atmosphere of the
place to be a place to reflect the inner peace of the mind, which is the eternal happiness of
humans.
Combining the impression with the aesthetic experience gained from art
and life experience is the source of this “Inner Peace" painting.
Keywords : Inner Peace
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ไดรับแรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนาในเรื่องของการทําใจใหสงบมีสมาธิ อันจะนําไปสูปใญญาใน
ที่สุด โดยใชงานศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตอันเรียบงายของชาวบานในชุมชนเล็กๆ และสราง
ความผสมผสานกลมกลืนกันในงานจิตรกรรม จนเกิดเอกภาพเพื่อถายทอดบรรยากาศอันสงบสุขภายในจิตใจ
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สรางการผสมผสานกันระหวางรูปทรงที่มาจากงานศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตคนใน
ชุมชน โดยมุงเนนการแสดงออกถึงความสงบเย็น เพื่อเชื่อมโยงกับคําสอนของพระพุทธศาสนา
ธรรมชาติอันงดงามสงบเย็นเป็นรมณียสถาน ชวยสรางความสงบงดงามในจิตใจของมนุษยแไดใน
ระดับหนึ่ง ในพระพุทธประวัติตอนหนึ่งไดกลาววาพระพุทธองคแทรงเสด็จไปยังหมูบานในชนบทแหงหนึ่ง ทรง
แสวงหาสถานที่ที่เป็นรมณียสถาน ทรงประทับนั่ง ณ ที่แหงนั้นจนตรัสรู เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจาใตรมไมตน
หนึ่งคือตนพระศรีมหาโพธิ ณ ริมแมน้ําเนรัญชราซึ่งเป็นสถานที่รมรื่น อันเป็นรมณียสถาน
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3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
กระบวนการสรางสรรคแ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เดินทางไปดูงานศิลปะในอดีตเชนโบราณสถานในที่ตางๆเชน บุโรพุทโธประเทศอินโดนีเซีย
ประติมากรรมพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑแสารนาถที่ประเทศอินเดีย สถาปใตยกรรมโบราณที่ประเทศเนปาลเป็น
ตน

ภาพที่ 1 บุโรพุทโธ
ที่มา : ถายภาพเอง
2. เดินทางไปถายภาพเพื่อเก็บขอมูลสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ เชนปุาเขา ทะเล รวมทั้งชุมชน ที่อยูใน
พื้นที่ชนบทที่สงบและรมรื่น

ภาพที่ 2 เกาะยาวนอย
ที่มา : ถายภาพเอง
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ภาพที่ 4 เรือประมงของชาวชุมชนในเกาะ
ที่มา : ถายภาพเอง
3. รางภาพผลงานดวยดินสอ แสดงออกในรูปแบบกึ่งเหมือนจริง แลวพัฒนาแบบราง ชิ้นตอชิ้น จนได
แบบรางที่ตนพอใจ แลวนําแบบรางไปขยายตามสเกลที่จะวาดเป็นชิ้นงานจริง

ภาพที่ 5 แบบรางชิ้นที่1
ที่มา : ถายภาพเอง
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ภาพที่ 6 พัฒนาแบบรางเป็นชิ้นที่1
ที่มา : ถายภาพเอง
4. สรางสรรคแผลงานจริงในรูปแบบของงานจิตรกรรม (2มิติ) ดวยเทคนิควาดเสน โดยใชเกรยองและ
หมึกจีนเป็นหลัก

ภาพที่ 7 ภาพร่างก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริง
ที่มา : ถายภาพเอง
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ภาพที่ 8 ภาพถ่ายผลงานจริง
ที่มา : ถายภาพเอง
4. การวิเคราะห์ผลงาน
วิเคราะหแผลงานดังตอไปนี้
1. วิเคราะหแความลงตัวของการนําองคแประกอบตางๆ รูปทรง พื้นผิว พื้นที่วางที่นํามาประกอบกันใน
ภาพเชนความลงตัวของรูปทรงที่แตกตางอยางรูปพระพุทธรูปกับรูปทรงจากธรรมชาติรวมทั้งรูปทรงเรือและ
สะพานไมที่ทอดยาวไปในภาพ โดยกําหนดใหภาพหนาพระเป็นจุดเดนเป็นประธานของภาพและมีสะพานเป็น
จุดรองตามดวยเกาะเล็กเกาะนอยเป็นสวนประกอบ
2. วิเคราะหแความลงตัวของน้ําหนักออนและเขมในภาพ โดยกําหนดใหสวนที่เป็นจุดเดนเป็นน้ําหนัก
ออนแลวใหสวนที่เป็นรองคอยๆเขมขึ้นทีละนอย
3. วิเคราะหแในสวนที่เป็นนามธรรมเชนความลงตัวของเนื้อหาในงานเชนความเป็นไปไดของการ
ผสมผสานรูปทรงที่แตกตางที่มาจากรูปทรงหลายๆชนิด เชนรูปหนาพระ รูปสะพานเรือ รูปทรงเกาะเล็กเกาะ
นอย โดยเนนใหเกิดความกลมกลืนของรูปทรงทั้งหมด เพื่อแสดงออกในสวนนามธรรมในเรื่องของความสงบ
ความงาม ความสุนทรียะ และจินตนาการ

177

5. สรุป
ไดส รางสรรคแผ ลงานจิตรกรรม ”ความสงบภายใน” ซึ่งผู สรางผลงานไดแสดงออกซึ่งความคิด
จินตนาการ ที่เกิดขึ้นในใจโดยแสดงออกมาในทางศิลปะที่ตนรัก
ประโยชนแตอผูอื่นหรือผูที่มีรสนิยมความชื่นชอบในงานศิลปะ ไดรั บประสบการณแทางสุนทรียภาพ
ใหมๆ ที่สะทอนแนวคิด ความงาม จินตนาการ อันเป็นการชวยขัดเกลาจิตใจใหออนโยนขึ้น
ประโยชนแตอชุมชน โดยไดนําผลงานชิ้นนี้ออกจําหนาย แลวนําเงินรายไดบริจาคใหกองทุนรถกูภัย
เกาะยาวนอย ตําบลเกาะยาวนอย เพื่อจัดซื้อรถกูภัยเพื่อชวยเหลือชาวบานในชุมชน
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ปใ จ จุ บั น สื่ อ ทางด า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย เข า มามี บ ทบาทมากในชี วิ ต ประจํ า วั น ของมนุ ษ ยแ ไ ม ว า จะเป็ น
โรงงานผลิตเพื่อสงออกสินคา กิจการหางราน พอคาแมคาออนไลนแ จนรวมไปถึงการใชโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ
เรื่องชีวิตประจําวัน เป็นตน ปใจจุบันสื่อมีหลากหลายประเภท สื่อหนึ่งที่ไดรับความนิยมใชกันมากในปใจจุบันคือ
เฟสบุ฿ค โซเชียลมีเดียเปนสื่อที่ถูกพูดถึงทั้งในดานของประโยชนและผลกระทบดานลบ สําหรับการเลนโซเชียล
มี เ ดี ย กั บ ผู ที่ มี วุ ฒิ ภ าวะที่ ม ากเพี ย งพอในผู ใ หญ จ ะเลื อ กใช อ ย า งมี ป ระโยชนแ โ ดยการใช ใ นการสื่ อ สาร
ณัฐนันทแ ศิริเจริญ (2558)
ผลกระทบดานลบตอสังคมโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเยาวชนเป็นสวนมากอาจจะเป็นเพราะวุฒิภาวะไม
เพี ย งพอในการใช โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย อาจจะโพสตแ ข อ ความหรื อ ไลฟส ดด ว ยอารมณแ ที่ ไ ม พ อใจและด ว ยความ
รูเทาไมถึงการณแ ดวยความคึกคะนอง โดยไมไดคิดถึงผลที่จะตามมาในภายหลัง จนสงผมใหเกิดความเสียใจใน
ภาพหลัง อยางตัวอยางเชน เมื่อวันที่ 15 กุมพาพันธแ 2563 จาคลั่งเหตุกราดยิงที่ศูนยแการคาเทอรแมินอล 21
โคราช ระหวางเกิดเหตุผูรายไดใชโซเชียลมีเดียถายทอดสด (facebook live) มีเนื้อหาที่รุนแรงเป็นตัวอยางที่
ไมดีแกเยาวชน อีกตัวอยางหนึ่งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 กรณีจากกรณีโลกออนไลนแแชรแโพสตแจากเฟสบุ฿ค
ของสาวรายหนึ่ง ระบุขอความอางวา "เงินเยียวยา 5,000 บาทเขาบัญชีแลว แคเศษเงินหลังตูเย็น" เป็นเงินที่
เยียวยาจากรัฐบาลใหกับผูที่มีผลกระทบเรื่องการขาดรายไดในสถานการณแโควิด 19 ซึ่งตนไมไดเดือดรอนอะไร
แตไดรับเงินจํานวนนี้ทําใหเกิดกระแสวิพากษแวิจารณแอยางดุเดือดในวงกวางสรางความไมพอใจใหกับคนที่
เดื อ ดร อ นจริ ง ๆ และยั ง ไม ไ ด รั บ เงิ น เป็ น จํ า นวนมาก ต อ งออกมาโพสตแ เ พื่ อ ขอโทษต อ สั ง คมเนื่ อ งจาก
รูเทาไมถึงการณแ ความหมายของสื่อโซเชียลมีเดี ย หมายถึงสื่อสังคมออนไลนแที่เป็นการสรางปฏิสัมพันธแทาง
สังคมของมนุษยแผานเทคโนโลยี โดยไมมีขอจํากัดดานสถานที่และเวลา
คาสาคัญ : โซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดียกับเยาวชน การยึดติดโซเชียลมีเดีย
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Abstract
Nowadays, social media plays a large role in human daily life whether the factory to
export the products, stores, online shop including using social media about daily life, etc.
Currently, there are many types of media. One of the most popular media nowadays is
Facebook. Social Media is broadly mentioned both on the beneficial side and negative side.
Using social media with people who are mature enough will be useful in communication.
Natthanan Siricharoen (2015)
However, the negative effect on society especially for young people may cause by
the insufficient maturity in using social media. They may post comments or live streaming
with offensive emotions, impetuousness, without knowing what they are doing and thinking
of the consequences. For example, on 15th February 2020, a mass shooting by a Sergeant
Major First Class at Terminal 21 in Korat, he used social media to broadcast on Facebook
live during the incident with violence which is not good for young people to see it. Another
example on 8th April 2020, there was a case that shared from a girl in Facebook and the
message stated that “The 5,000 Baht given by the government is just chickenfeed”. The
money that she mentioned was the aid from the government giving to those who were
affected by Covid-19. The girl, which is not one of those who need the aid, got it and post
that message on her Facebook caused a widespread criticism sarcastically. People who are
really suffered have not received the money and they did not happy about this. Hence, the
girl has to post to apologize that she does not know about the consequence. The definition
of the social media refers to media, online society which is the creation of human social
interaction through technology without location and time limitation.
Keywords : Social media Social media and youth Attachment to social media
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
โจนส (Jones, Online, 2013) ผูเชี่ยวชาญดานการใชโซเชียลมีเดียกลาววาโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่มี
ความจําเป็นตอการสื่อสารแบบออนไลนแ เป็นสิ่งที่เราใชเพื่อการพูดคุยสรางปฏิสัมพันธแเผยแพรสรางเครือขาย
ของการสื่อสารออนไลนแ โซเชียลมีเดียกระตุนใหเกิดการสนทนาแสดงความคิดเห็นโหวตและแชรแเรื่องราวขอมูล
ขาวสารไปสูกลุมผูที่มีความสนใจเหมือนๆกันและที่สําคัญมันคือการสื่อสารแบบสองทางทําใหประเด็นหลัก
สําหรับวัยรุนคือการสื่อสารที่เชื่อมโยงทุกเวลาที่ตองการ
เครื่องมือทางโซเชียลมีเดียปใ จจุบันมีผูใชเฟสบุ฿คเป็นจํานวนมากเพราะเฟสบุ฿คนั้นสามารถใชไดทั้งการ
ติดตอสื่อสารการประกาศขอความตางๆ เชนการหางาน การรับสมัครงาน การโพสตแเรื่องราวสว นตัว คน
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สวนมากใชเฟสบุ฿คจนกลายเป็นหนึ่งในชีวิตประจําวันที่ขาดไมไดไมวาจะทํากิจกรรมใดๆก็ตองถายรูป หรือ
เช็คอินลงเฟสบุ฿ค
สาเหตุคือคนยุคใหม่ล้วนแล้วแต่มีความสุขกับคอมเม้นท์ การโพสต์ ยอดไลค์ และยอดติดตามจนดู
เหมือนถูกขังอยู่ในโลกโซเชียลโดยไม่รู้ตัว และมีคียแบอรแดหรือแปูนพิมพแบนมือถือเปรียบเสมือนดาบสองคม
การพิมพแมีทั้งขอดีและขอเสีย
ขอมูลจากสถาบันกุมารเวชศาสตรแของอเมริกา (American Academy of Pediatrics, Online,
2013) ไดนําเสนอผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เสพติดการใชโซเชียลมีเดียโดยรวบรวมผลการวิจัย
กลุมเยาวชนที่ใชโซเชียลมีเดียพบวาเยาวชนเหลานั้นใหเวลากับโซเชียลมีเดียเหมือนกั บเป็นงานประจําไมวาจะ
เป็นเฟสบุ฿ค มายสเปสซแ (Myspace) เด็กๆเขาไปในเว็บไซตแเหลานี้วันละหลายครั้งเพื่อติดตอกับเพื่อน ๆ หรือ
คนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน และ 11 พบวาพวกเขาเหลานั้นมีโทรศัพทแมือถือ 75% และ คลิกเขาไปในโซเชียล
มีเดียที่เขาใชเป็นประจํา (ประมาณ 10 ครั้งตอวัน) 22% และ 25% ของเยาวชน ใชโทรศัพทแมือถือเพื่อสื่อสาร
ทางโซเชียลมีเดียเป็นหลัก แสดงใหเห็นวาการพัฒนาเทคโนโลยี ของโทรศัพทแ มือถือ สงผลอยางมากตอความ
นิย มใชโ ซเชียลมีเดีย จึ งเป็น ผลกระทบดานลบตอเยาวชนไมวาจะเป็นความกาวราว ปใญหาทางเพศ การ
ประจานทําใหผูอื่นอับอาย เป็นตน
พฤติกรรม ไดให ความหมายของคําว าพฤติกรรมไววา คือกิริ ยา อาการ บทบาท ลี ล า ทาที การ
ประพฤติ ปฏิบัติ การกระทําที่แสดงออกใหปรากฏสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส ทางใดทางหนึ่งของประสาท
สัมผัสทั้งหาซึ่งสามารถวัดไดดวย เครื่องมือ (กันยา สุวรรณแสง, 2547)
ตัวอยางการถูกทํารายกันผานสื่อโซเชียล (Cyberbullying) เชน เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2557 ผูตองหาชื่อ
นายสุระศักดิ์ พุทธลิพล ตามหมายจับศาลจังหวัดรอยเอ็ดขอหาขมขูผูอื่นใหเกิดความตกใจกลัวหมิ่นประมาท
ดวยการโฆษณาและกระทําผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรแ เมื่อชวงค่ําวันที่ 29 ก.ค.2557 เจาหนาที่ตํารวจไดเขา
จับกุมผูตองหารายดังกลาว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2557 ผูตองหาไดใชโทรศัพทแมือถือสงขอความไป
ขมขู น.ส.เจ (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี อดีตแฟนสาวพรอมกับโพสตแคลิปวิดิโอขณะมีเพศสัมพันธแกันลงบนเฟสบุ฿ค
ซึ่งทาง น.ส.เจ ไดแจงความรองทุกขแไวที่ สภ.เขวา จ.รอยเอ็ด โดยใหก ารวาคบหากันเพราะเขาใจวายังโสด แต
เมื่อทราบวามีครอบครัวแลวจึงบอกเลิก แตกลับถูกรังควาน โดยนายสุระศักดิ์ พุทธลิพล พยายามมาขอคืนดี
แตตนไมเลนดวยจึ งถูกขมขู พรอมนํ า คลิปดังกลาวมาโพสตแประจาน ซึ่งหลังจากรับแจงเจาหนาที่รวบรวม
หลักฐานกอนขออนุมัติศาลออกหมายจับและทําการจับกุมในที่สุด (Sanook, 2557)
ดังนั้นผูสรางสรรคแงานเรงเห็นถึงปใญหาจึงอยากที่จะสวนหนึ่งในการสะทอนใหเห็นภาพการใชเฟสบุ฿ค
อีกดานหนึ่งในมุมที่เลวราย โดยแสดงเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อเตือนสติการใชเฟสบุ฿คแบบไมระมัดระวังจากกลาย
ผูกมัดตนเองจนตกอยูในโลกโซเชียลมีเดียอยางไมรูตัว
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2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผูสรางสรรคแงานไดศึกษาปใญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชโซเชียลมีเดียอยางไรขอบเขตจนกลายมา
เป็น ภัยกับตนเองที่มีขาวใหเห็ นอยูบอยครั้ง การโพสตแโดยไมคํานึงตรึกตรองให ดีมักสงผลเสียที่แกลําบาก
เพราะเป็นเรื่องความรูสึกที่ใกลตัวกับชีวิตของทุกคนไมวาจะเป็นเด็กหรือผูใหญก็ตาม

ภาพที่1 ภาพประกอบ 3 มิติ โดยใชโปรแกรม 3 มิติ
ที่มา : Sebastian Pytka (2561)
แรงบันดาลใจจะศิลปินชื่อ Sebastian Pytka ศิลปินชาวโปแลนด์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่
สะท้อนให้เราเห็นว่า สิ่งรอบตัวเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจาวันนั้นล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต
ของคนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก
ผู ส ร า งสรรคแง านได ศึกษาดา นองคแ ประกอบภาพเทคนิ คเรื่ องการสื่ อ ความหมายของภาพ การใช
โปรแกรม 3 มิติ เพื่อสรางสรรคแงานออกแบบ การใชสี ศึกษาความหมายของสี ใหสื่อไดอารมณแหม นหมอง ให
รูสึกติดอยูอารมณแในดานมืดของตนเอง
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ผูสรางสรรคแงานไดคิดและออกแบบฉากและตัวละคร โดยใหตัวเอฟใหเป็นสีน้ําเงินแทนสัญลักษณแของ
เฟสบุ฿คและมีแขนยื่นออกมา มีมือคอยพิมพแขอความตางๆ ผานแปูนพิมพแเปรียบเสมือนอาวุธคูใจ โดยขอความ
ที่พิมพแนั้นมีทั้งดีและไมดี บางขอความอาจจะทํารายตนเองอยางไมรูตัว ไมวาจะทํากิจกรรมอะไรก็ตองโพสตแ
เรื่องราวผานเฟสบุ฿คจนกลายเป็นยึดติดโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆ โดยไมรูตัว
ดานเทคนิคใชโปรแกรม 3 มิติ ตามแบบที่ไดรางเอาไวตามความคิดตามจินตนาการ แลวปใ้นโมเดลใน
แตละสวน สรางมือใหมีโซที่ลาม แทนการผูกมัดยึดติดกับโซเชียลมีเดีย ใชแสงและสีใหมีความรูสึกโดดเดี่ยว มี
ความกดดัน มุมมืด
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ภาพที่ 2 ภาพประกอบ 3 มิติ เทคนิคสรางสรรคแงานดวยโปรแกรม 3 มิติ
ที่มา : นิภัทรแ ปใญญวานันทแ (2563)
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ภาพที่ 2 ชื่อภาพ Dark social media การรวบรวมขอมูลผูสรางสรรคแงานไดศึกษาขอมูลจากวิจัยหา
สาเหตุ แ ละปใ ญ หาด า นการใช ง านโซเชี ย ลมี เ ดี ย ผลกระทบต า งๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น จากการใช โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย อย า ง
เฟสบุ฿คดวยความขาดสติ คึกคะนอง ขาดความยั บยั้งชั่งใจ จนทําใหเสียใจภายหลัง จนกายเป็นงานสรางสรรคแ
ชิ้นนี้ที่สะทอนใหเห็นถึงดานมืดของงานใชงานเฟสบุ฿ค
โดยภาพจะแสดงถึงสัญญาลักณแของเฟสบุ฿คคือตัวเอฟมีแขนยื่นออกมาเปรียบเสมือนมนุษยแเฟสบุ฿คที่
โดนโซเชียลมีเดียกลืนกิน มีคียแบอรแดเป็นอาวุธคูกายในการพิมพแเพื่อตอบโตบนโลกออนไลนแมีโซที่ลอมรอบพัน
ตัวและมีแขนและมีตัวกับดักเวลาเหมือนเขาถูกยึดติดกักขังในโลกโซเชียลมีเดียผูกมัดโดยไมรูตัว โดยใชสีและ
แสงมาจากดานบนทําใหภาพนั้นดูกดดัน โดดเดียว อยูในมุมมืด อยูในโลกสวนตัวเพียงลําพัง
5. สรุป
ผลงานชิ้นนี้สรางสรรคแขึ้นมาเพราะผูสรางสรรคแงานนั้นมองถึงปใญญาหาการใชโซเชียลมีเดียในดานมืด
อยางผิดวิธีจนทําใหเกิดปใญหาตางๆ ตามมา เชน ปใญหาทางเพศ ปใญหาสังคม ปใญหาเยาวชน ปใญหาดานความ
รุนแรง เป็นตน ซึ่งการแกไขปใญหาที่ดีที่สุดคือการรวมมื อกันแกไขปใญหาอยางจริงจัง โดยหากสามารถแกไข
ปใญหาไดถูกตองตรงจุดแลวนอกจากจะชวยลดปใญหาที่เกิดขึ้นจากการใชอินเทอรแเน็ตของเด็กและเยาวชนลงได
แลว ยังชวยในเรื่องของความสัมพันธแระหวางเด็กกับครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังสามารถนําประโยชนแของ
อินเทอรแเน็ตมาใชได ทั้งเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารไดอีกดวย
ดังนั้นผูสรางสรรคแงานจึงอยากที่จะเป็นสวนหนึ่งที่จะผลิตงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อสะทอนใหเห็นภาพ ในการ
ใชเฟสบุ฿คอยางผิดวิธี
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บทคัดย่อ
การวิจัยชีวิตในธรรมชาติ แรงบันดาลใจสูงานทัศนศิลป มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาอากัปกิริยาตาง ๆ
ของสัตวแ ในธรรมชาติ ถายทอดอารมณแความรูสึก ภายใตรูปแบบการสรางสรรคแ 2) เพื่อศึกษาคนควาหา
รูปลักษณแของสัตวแตาง ๆ ในธรรมชาติ นํามาเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแผลงานทัศนศิลป เทคนิคศิลปะ
ภาพพิมพแ
ชีวิตในธรรมชาติ แรงบั น ดาลใจสู งานทัศ นศิล ป สรางขึ้นจากความประทับใจตออากัปกิริยาการ
เคลื่อนไหวของสัตวแในธรรมชาติ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแประกอบกับการศึกษาภาพยนตรแสารคดี
และอิทธิพลจากผลงานศิลปะ ทําใหเกิดแนวความคิดในการสรางสรรคแผลงานที่แทนคาความหมายชีวิตใน
ธรรมชาติตามจินตนาการที่ผูวิจัยมีตออากัปกิริยาของสัตวแตาง ๆ หลักการในการสรางจินตภาพสมมติ โดย
กําหนดใชกระบวนการพิมพแแมพิมพแโลหะสีจากแมพิมพแแผนเดียว (Etching) เป็นหลักในการสรางสรรคแผลงาน
ภายใตแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตในธรรมชาติ แรงบันดาลใจสูงานทัศนศิลป ผลงานสรางสรรคแนี้เป็นไปตาม
วัตถุประสงคแที่ตั้งไวกลาวคือผลงานสามารถถายทอดอารมณแความรูสึกที่มีตอชีวิตในธรรมชาติไดเป็นอยางดี
ตามความคิด ประสบการณแ อารมณแ ความรูสึก และจินตนาการสวนตัวของผูวิจัย โดยในเรื่องการคนควาหา
รูปลักษณแอื่น ๆ ของลักษณะพื้นผิวสามารถนํามาใชสนับสนุนใหผลงานชุดนี้มีความสมบูรณแตามแนวความคิดที่
กําหนดไว
คาสาคัญ : ชีวิตในธรรมชาติ / แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ / แรงบันดาลใจสูงานทัศนศิลป / งานทัศนศิลป
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Abstract
The object of Lifes in nature inspiration into visual arts was 1) to study animal’s
action in nature for creating emotional and feeling presentation 2) to study image of animals
in nature for inspiration into visual art with printmaking.
The researcher found that Lifes in nature inspiration into visual arts which created by
impression of animal’s movement from documentary film and art works. The influence on
imagination of researcher in creating art work was the meaning of lifes in nature and animal’s
action. The art works were created by etching technique.
Keywords : Lifes in nature / Inspiration from nature / Inspiration into visual arts / Work of
Visual Arts
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ธรรมชาติ ไมเพียงครอบคลุมสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตที่เต็มไปดวยองคแความรูอยาง
มหาศาลในศาสตรแใหมนุษยแไดศึกษาอยางไมรูจบเทานั้น ยังเป็นเสมือนครูผูประสิทธิ์ประสาท พื้นฐานความรูใน
การสรางสรรคแของผูวิจัยอยางอเนกอนันตแ
ผูวิจัยเป็นผูหนึ่งที่ผูกพันใกลชิดกับธรรมชาติมาตั้งแตเกิดโดยเฉพาะในสวนของสภาพแวดลอมที่อุดม
สมบูรณแ และสัตวแนานาชนิด เนื่องดวยผูวิจัยมีบานเกิดอยู จ.ฉะเชิงเทรา มีแมน้ําลําคลอง ปุาชายเลน และปุา
จาก บรรยากาศรมรื่น สวยงาม นอกจากนี้ยังมีครอบครัวของพี่ชายอาศัยอยูที่ จ. ชลบุรี ซึ่งจะไปมาหาสูกันเป็น
ประจํา ตอนเด็ก ๆ ครอบครัวมักจะพาไปเที่ยวทะเล และพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําบางแสน ทําใหผูวิจัยมีความชื่น
ชอบและประทับใจสัตวแทะเลชนิดตาง ๆ อีกดวย ดวยเหตุนี้ ภาพที่ผูวิจัยเริ่มหัดวาดในการเรียนวิชาวาดเขียน
เมื่อครั้งวัยเยาวแ จึงเป็นเรื่องของสภาพแวดลอมและสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติที่ประทับใจทั้งใน ทุงนา ทุงหญา ปุา
ภูเขา ทะเล และสัตวแนานาชนิด
ผูวิจั ย พบวาการเขีย นภาพที่เป็ น เรื่ องราวจากธรรมชาติ เป็นความสุ ขโดยตรงที่ธ รรมชาติมอบให
ความรูสึกที่งดงามนี้ ทําใหผูวิจัยเกิดการบันทึกสาระเรื่องราวจากธรรมชาติดวยการสรางสรรคแเป็นผลงานศิลปะ
อยางตอเนื่อง การคลี่คลายและพัฒนาการตาง ๆ ของรูปแบบและวิธีการนําเสนอก็ลวนเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ตนแบบที่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้น ธรรมชาติจึงเป็นดังขุมทรัพยแที่ใหองคแความรูตอผูวิจัยอยางไมรูจบ
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีอูตา (AUTA) ทฤษฎีนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาความคิดสรางสรรคแใหเกิดขึ้นในตัว
บุคคล โดยมีแนวคิดวาความคิดสรางสรรคแนั้นมีอยูในมนุษยแทุกคนและสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นได การพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแตามรูปแบบอูตาประกอบดวย
1.1 การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคแที่มี
ตอตนเอง สังคม ทั้งในปใจจุบันและอนาคต และตระหนักถึงความคิดสรางสรรคแที่มีอยูในตนเองดวย
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1.2 ความเขาใจ (Understanding) คือ มีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องราวตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคแ
1.3 เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรูเทคนิคในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแทั้งที่เป็น
เทคนิคสวนบุคคล และเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน
1.4 การตระหนักในความจริงของสิ่งตางๆ (Actualization) คือ การรูจักหรือตระหนักใน
ตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใชตนเองและพยายามใชตนเองเต็มศักยภาพ รวมทั้งการเปิดกวางรับ
ประสบการณแตาง ๆ โดยมีการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษยแดวยกัน การผลิตผลงาน
ดวยตนเอง และมีความคิดที่ยืดหยุนเขากับทุกรูปแบบของชีวิต
องคแประกอบทั้ง 4 นี้ จะผลักดันใหบุคคลสามารถดึงศักยภาพเชิงสรางสรรคแของตนเองออกมา
ใชได
จากทฤษฎีความคิดสรางสรรคแที่กลาวมาแลวทั้งหมด จะเห็นวาความคิดสรางสรรคแเป็นทักษะที่
มีในตัวบุคคลทุกคน และสามารถที่จะพัฒนาใหสูงขึ้นไดโดยอาศัยการเรียนรูและบรรยากาศที่เอื้ออํานวย (กรม
วิชาการ, 2544)
กลาวไดวา การสรางสรรคแผลงานชุด “ชีวิตในธรรมชาติ แรงบันดาลใจสูงานทัศนศิลป” ใช
หลักทฤษฎีดังกลาวขางตน โดยใชความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องราวตาง ๆ ของสิ่งที่นํามาสรางสรรคแ
ใชความคิดสรางสรรคแทั้งทางดานเนื้อหา และเทคนิควิธีการรวมกันกับเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน ถายทอด
เรื่องราวชีวิตในธรรมชาติในรูปแบบเฉพาะตน
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
1. ศึกษาขอมูล
1.1. ศึกษาภาพบรรยากาศที่ประทับใจในอดีตโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ไดใชชีวิตอยูตามชนบทที่เป็น
ถิ่นกําเนิดของผูวิจัย ภาพความทรงจําที่ประทับใจมากและรูสึกตื่นเตนทุกครั้งเมื่อไดพบเห็นคือเหลาบรรดาสัตวแ
ตาง ๆ ในชนบทที่มีสีสันสวยงามสะดุดตา ดังเชน นกเป็ดน้ํา เตา ปลา หมูปุา ไกปุา โดยศึกษาขอมูลจากพื้นที่
ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร นิตยสาร และภาพยนตรแสารคดี ที่บงบอกลักษณะเดนของสัตวแแต
ละสายพันธุแทําใหไดรูจักสัตวแตาง ๆ ที่มีสีสันสวยงามมากขึ้น
1.3. วิเคราะหแขอมูล ดวยการพรรณนา แยกแยะลวดลายลักษณะของบรรดาสัตวแตาง ๆ เพื่อ
นํามาสูการสังเคราะหแ
1.4. ประมวลความจากขอมูลขางตน ตีความ แปรคาในเชิงศิลปะสูรูปภาพที่แสดงถึงชีวิตสัตวแ ใน
ธรรมชาติ
1.5. นํ ารู ป ภาพที่ แสดงถึง อากัปกิ ริย าของชีวิ ต สั ต วแใ นธรรมชาติ มาเป็ นแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคแผลงานทัศนศิลป
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2. สร า งภาพร าง (Sketch) แสดงรายละเอีย ดของผลงานตามแนวความคิด สรางสรรคแดว ย
กระบวนการทางดานศิลปะภาพพิมพแ เทคนิค ภาพพิมพแกัดกรดโลหะ อัดหมึกสี และเขาสูกระบวนการพิมพแจน
ไดภาพที่เสร็จสมบูรณแ และนําเสนอผลงานโดยนิทรรศการ

ภาพที่ 1 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณแ
ชื่อผลงาน
ชีวิตในธรรมชาติ 2
เทคนิค
ภาพพิมพแกัดกรดโลหะสีจากแมพิมพแแผนเดียว
ขนาด
50 x 90 ซม.
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตในชนบทและประสบการณแจากธรรมชาติตั้งแตเยาวแวัย สาระในงาน
จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งมีความสัมพันธแระหวางสรรพสิ่งทั้งหลายที่เชื่อมอยูในระบบนิเวศ
ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากธรรมชาติที่เป็นจริง และถายทอดเป็นผลงานศิลปะตามจินตนาการ
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ศึกษาภาพบรรยากาศที่ประทับใจในอดีตโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ไดใชชีวิตอยูตามชนบท ที่เป็นถิ่นกําเนิด
ของผูวิจัย ภาพความทรงจําที่ประทับใจ และรูสึกตื่นเตนทุกครั้งเมื่อไดพบเห็น คือเราบรรดาสัตวแตาง ๆ ใน
ชนบทที่มีสีสันสวยงามสะดุ ดตาดังเชน ฝูงเตานอยในธรรมชาติ อากัปกิริยาการเคลื่อนไหวตาง ๆ การศึกษา
คนควาจึงมุงเนนการหาขอมูลจริง การสังเกต ลักษณะทาทาง สังเกตลายเสน คัดกรองรูปทรง รวบรวมขอมูลที่
นาสนใจ และนํามาศึกษาเพิ่มเติมรวมกับการศึกษาจากภาพยนตรแสารคดีหนังสือนิตยสารตาง ๆ เพื่อใหได
อากัปกิริยาของสัตวแที่นาสนใจ กอนนํามาสรางภาพรางซึ่งเป็นขอมูลเบื้องตน จากนั้นจึงจะนําภาพรางดังกลาว
มาจัดองคแประกอบรูปภาพในการสรางสรรคแผลงานทัศนศิลป เทคนิคศิลปะภาพพิมพแ สูการสรางสรรคแงาน
ศิลปกรรมในรูปแบบภาพลายเสน ดังรูปที่ 2
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ภาพที่ 2 ตัวอยางภาพลายเสนจากการศึกษาอากัปกิริยาของสัตวแในธรรมชาติ
ที่มา : โอภาส ชมชื่น
จากการศึกษาลวดลายและอากัปกิริยาของสัตวแในธรรมชาติและถายทอดออกมาเป็นภาพรางนั้น
ผูวิจัยไดเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแ ภาพรางนั้นจึงมีลักษณะเหมือนจริง และการจัดองคแประกอบภาพ
ออกมาในรูปแบบกึ่งนามธรรม ทําใหไดลักษณะของรูปภาพ
สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาชีวิตในธรรมชาตินาสู่กระบวนการสร้างสรรค์
จากการสังเคราะหแขอมูลเพื่อถอดแบบลักษณะลวดลายของสัตวแที่อยูในธรรมชาติ สูรูปแบบศิลปกรรม
ไดทําการสังเคราะหแโดยแยกเป็นรายประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการสรางสรรคแงานศิลปกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1

ตารางสรุปองคแความรูในการสรางรูปแบบการสรางสรรคแชีวิตของสัตวแในธรรมชาติ
สัตว์ธรรมชาติ
เต่า
กรอบแนวคิด
กายภาพ
ลูกเตา ที่พึ่งฟใกออกจากไข อยูเป็นฝูง
เนื้อหา บริบท
เตาครึ่งบกครึ่งน้ํา จะอยูทั้งบนบกและในน้ํา
สัตว์ธรรมชาติ
กรอบแนวคิด
สัญลักษณ์

เต่า
สังเคราะหแจากเนื้อหา สรุปเพื่อถายทอดเป็นผลงานทัศนศิลป
รูปลักษณแของสัตวแ พื้นผิว ที่จะนํามาสรางสรรคแผลงาน
อากัปกิริยา
เสน ที่ไดจากลักษณะการเคลื่อนไหว
ชีวิตในธรรมชาติ
การอาศัยอยูตามธรรมชาติ บริบทตางๆ
จินตภาพสมมติ เพื่อใหเกิดจินตนาการรวม
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จินตภาพสมมติ

รูปลักษณ์สัตว์

อากัปกิริยาของสัตว์

ชีวิตในธรรมชาติ

รายละเอียดของลาย

การเคลื่อนไหว

ถิ่นที่อยู่อาศัย

จินตนาการ+ภาพร่าง
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

จากการสังเคราะหแขอมูลวิจัย เกิดจินตนาการที่จะนํามาสรางสรรคแผลงานทัศนศิลป วาดวยเรื่องชีวิต
ในธรรมชาติ สรางสรรคแดวยศิลปะภาพพิมพแ เทคนิคกัดกรดโลหะสีจากแมพิมพแแผนเดียว
5. สรุป
ผูวิจัยสรางสรรคแโครงการวิจัยเรื่อง ชีวิตในธรรมชาติ แรงบันดาลใจสูงานทัศนศิลป ซึ่งเกิดจากความ
ประทับใจตออากัปกริยาการเคลื่อนไหวของพวกสัตวแในธรรมชาติ ไดนํามาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ ประกอบกับ
การศึกษาภาพยนตรแสารคดี และนิตยสาร ทําใหเกิดแนวความคิดในการนําลวดลายจากสัตวแมาสรางสรรคแให
เกิ ด ค าน้ํ า หนั กอ อ นแกใ นการแทนคา ความหมายจิ น ตนาการที่ ผู วิ จั ย มีต อ อากัป กริ ย าต า ง ๆ ของสั ต วแ ใ น
ธรรมชาติ ผูวิจัยกําหนดใชกระบวนการภาพพิมพแโลหะสีจากแมพิมพแแผนเดียว เป็นหลักในการสรางสรรคแ
ผลงานโดยงานวิจัยชุดนี้ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาสรางสันขึ้นตามแนวความคิดชีวิตในธรรมชาติแรงบันดาลใจสู
งานทัศนศิลป
ผลงานวิจัยชุดนี้เป็นไปตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไวกลาวคือผลงานสามารถถายทอดอารมณแความรูสึกที่มี
ตอชีวิตสัตวแในธรรมชาติ สวนในเรื่องการศึกษาคนควาหารูปลักษณแอื่น ๆ สามารถนํามาใชสนับสนุนใหผลงาน
ชุดนี้มีความสมบูรณแตามแนวคิดที่กําหนดไว
เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ. (2544). ความคิดสร๎างสรรค์. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
รุงโรจนแ จุกมงคล. สารคดีดูนก. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2536
โรเจอรแ ทอรี่ ปีเตอรแสัน. หนังสือชุดธรรมชาติ นก. กรุงเทพฯ : มาเก็ตติ้งมีเดีย แอสโซซิเอตสแ, 2526
สุรินทรแ มัจฉาชีพ. ชีวิตในสวนสัตว์. กรุงเทพ : รุงศิลปการพิมพแ, 2537
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ชีวิตยามค่าคืน
Night Life
ไพฑูรยแ ทองดี
Paithoon Thongdee
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Paithoon.t@pkru.ac.th
บทคัดย่อ
ชี วิ ต ล ว นแสดงออกถึ ง คุ ณ ค า และความหมายของตั ว เอง ข า พเจ า สั ง เกต รั บ รู แ ละสั ม ผั ส จาก
ประสบการณแของสิ่งแวดลอมธรรมชาติใกลตัว จนกอเกิดรูปจินตนาการทางความคิด จึงตองการถายทอด
สุนทรียภาพของชีวิต โดยเฉพาะสภาพแวดลอมชวงเวลากลางคืน ซึ่งเต็มไปดวยอารมณแความรูสึก นาคนหา
ความเงียบ ในขณะที่หลายชีวิตกําลังหลับใหลแตกลับมีอีกชีวิตที่กําลังเริ่มตน ขาพเจานําแรงบันดาลใจดังกลาว
มาสรางสรรคแเป็ นผลงานวาดเส นจํานวน 3 ชิ้น โดยมีวัตถุประสงคแ 1.ศึกษาขอมูล จากในธรรมชาติจาก
บรรยากาศและชีวิตกลางคืน 2.สรางสรรคแผลงานวาดเสนที่สามารถถายทอดเรื่องราวและความงามของชีวิต
กลางคืนในอีกมุมมองหนึ่ง
การดําเนินการศึกษาใชวิธีการปฏิบัติการสรางสรรคแทัศนศิลป โดยการวิเคราะหแขอมูลจากบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมของชีวิตในเวลากลางคืน ผานการแสดงออกของรูปทรงของสัตวแ พรรณพืช และสภาพแวดลอม
รวมถึงรูปทรงอิสระที่เกิดจากการผสมผสานจินตนาการจากของผูสรางสรรคแ
ผลการศึกษา/สรางสรรคแพบวา ลักษณะเดนของผลงานในโทนขาว-ดํา สามารถถายทอดมุมมองไดดีใน
ชวงเวลากลางคืน ดานเนื้อหารูปทรงพบวามีการการผสมผสานของรูปทรง ไดแก รูปทรงบาน แมว ตนไม
ดอกไมปุา และรูปทรงอิสระ และการทับซอนของน้ําหลักอันเกิดจากเทคนิคหมึกจีนและการวาดเสน สามารถ
สรางสัมพันธภาพของรูปทรงตางๆในภาพเขียนไดเป็นอยางดี
คําสําคัญ: ชีวิตยามค่ําคืน
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Abstract
Every life expresses its value and meaning. I noticed Recognize and experience from
The experience of the natural environment near Until forming a form of thought imagination
that wants to convey the aesthetics of life during the night. Which is full of emotions and
feelings of search for silence while many lives are asleep but another life is beginning I
created that inspiration. Is a drawing of 3 pieces with the objective of 1. Study of data from
nature, from atmosphere and night life 2. Create line drawing works that can convey the
story and beauty of night life.
Conducting the study using visual arts creative practices. By analyzing data from the
atmosphere and environment of life at night Through the expression of the shape of
animals, plants and the environment. Including free forms that arise from the combination
of imagination from the creator.
Study / creative results show that Outstanding characteristics of the work in black
and white tones. Able to convey the angle well during the night In terms of content, the
shapes are found in a combination of shapes, such as the house cat shape, the tree, the
flower forest and the free shape. And the main water overlapping resulting from Chinese ink
technique and line drawing Able to create relationships of various shapes in Works.
Keywords : Nightlife
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ธรรมชาติสามารถกอเกิดแรงบันดาลใจตอการสรางสรรคแผลงานศิลปะอยางไมมีที่สิ้นสุด ทั้งโครงสราง
ของพืชพรรณนานาชนิด สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในสิ่งแวดลอมธรรมชาติ รวมทั้งบรรยากาศของ แมน้ํา ลําธาร และ
ภูเขาที่ปรากฏอยูในธรรมชาติ ลวนกอใหเกิดแรงบันดาลใจตอขาพเจาในการสรางสรรคแผลงานศิลปะ
การเฝูาสังเกตสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอมในธรรมชาติ ทามกลางความเงียบสงบในพื้นที่บานของ
ผูเขีย นที่อยูในธรรมชาติหางไกลจากชุมชนที่ห นาแนน จนทําใหเกิดการทบถมดานประสบการณแการรับรู
ขาพเจาเห็นความสําคัญถึงความอุดมสมบูรณแของธรรมชาติ พื้นที่ภูเขาอันเป็นพื้นที่ตนน้ํา หากปุามีความอุดม
สมบูรณแก็สามารถที่จะกักเก็บน้ํา สามารถหลอเลี้ยงสรรพชีวิตที่ตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน น้ําเลี้ยงตนไม ตนไม
เป็นบานของนก น้ํารวมตัวกอเกิดเป็นลําธาร มีหมูมวลปลาแหวกวายในสายน้ํา สัตวแก็สามารถจับปลามาเป็น
อาหาร เมื่อสัตวแตายไปอาจเป็นปุยสรางความอุดมสมบูรณแใหกับตนไม มุมมองแลววิธีคิดดังกลาวทําใหขาพเจา
เห็นประเด็นและความหมายของสภาพแวดลอมที่มีตอสาระและปรัชญาของชีวิต
ชีวิตของสิ่งแวดลอมในชวงเวลากลางคืน เป็นแรงบันดาลใจสําคัญในการสรางสรรคแผลงานวาดเสนใน
ชุดนี้ เนื่องจากชวงเวลากลางคืนอาจเป็นชวงเวลาที่แสดงสวางจากดวงอาทิตยแไดมืดลง กอเกิดจิตนาการในการ
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มองของรูปรางรูปทรงที่ปรากฏในธรรมชาติที่นาคนหา ความมืดอาจมีนัยยะของความสิ้นสุด ความตาย แตใน
ความมืดจริงๆแลว กลับมีชีวิตตางๆ ที่ดํารงอยูเชนกัน
ดวยเหตุผลดังกลาว ขาพเจาจึงไดรับแรงบันดาลใจจากสภาพของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติที่ปรากฏใน
สิ่งแวดลอม ทีแสดงถึงความเกื้อกูล และตองพึ่งพาอาศัยในความเป็นสวนหนึ่งของธรรมชาติที่มีความสัมพันธแ
กัน ในมิติและชวงเวลากลางคืน โดยถายทอดเป็นผลงานวาดเสนสรางสรรคแจํานวน 3 ชิ้น
คาสาคัญ: ชีวิตยามค่ําคืน หมายถึง บรรยากาศชีวิตจากสิ่งแวดลอมในชวงกลางคืน เชน เนื้อหาจาก
พรรณพืช และการใชชีวิตของสัตวแชนิดตางๆ ที่ยังคงดํารงเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวภายใตความลึกลับของ
ชวงเวลา ซึ่งสงผลตอแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแงานวาดเสนชุดนี้
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณแในการรับรู มีความสําคัญในการพัฒนาสุนทรียภาพของมนุษยแ สุนทรียภาพ อาจแบงได
เป็น 2 ประเภทกวางๆ คือ ความงามจากสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้น และความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แนนอน
วาการแปลคาความงามนั้นเกิดจากประสบการณแรับรูความงามของแตละคน ซึ่งมีไมเทากัน หรือมีมุมมองและ
ความเห็น วิธีคิดที่ตางกัน ประสบการณแทางสุนทรียะจึงเป็นสิ่ งสําคัญในการพัฒนาการรับรูความงามและ
ยกระดับในดานจิตวิญญาณของมนุษยแ
การสร า งสรรคแ ผ ลงานวาดเส น ชุ ด ชี วิ ต ยามค่ํ า คื น ได รั บ แรงบั น ดาลใจจากประสบการณแ แ ละ
สิ่งแวดลอมใกลตัวของผูสรางสรรคแ การมองเห็นความงามของบรรยากาศความมืดในเวลากลางคืน ซึ่งไดพบวา
ยั ง มี สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ยั ง เคลื่ อ นไหว และใช ชี วิ ต ราวกั บ เวลากลางวั น แสดงถึ ง ความเกื้ อกู ล ระหว า งกั น ของ
สภาพแวดลอมในธรรมชาติ เชน ตนไม ภูเขา แมน้ํา พืชพรรณ และสัตวแ เป็นตน สิ่งเหลานี้เป็นปรากฏการณแ
ของสภาพแวดลอมอยางหนึ่งที่มีคุณคา
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ในการสรางสรรคแผลงานวาดเสน ชุด ชีวิตยามค่ําคืน มีกระบวนการในการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บขอมูล เป็นการลงพื้นที่ภาคสนามในพื้นที่จริง เพื่อทําการเก็บขอมูลดวยวิธีการ
วาดเสน หรือการบันทึกดวยกลองถายภาพ เพื่อรวบรวมขอมูลที่นาสนใจและมีความตรงกับแรงบันดาลใจอัน
เป็ น การสนั บ สนุ น แนวความคิ ด หลั ก เพื่ อ นํ า ไปสู ผ ลของรู ป แบบของผลงานที่ มี ค วามชั ด เจน และเป็ น
ลักษณะเฉพาะตน
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ภาพที่ 1 ขอมูลภาพจากสภาพแวดลอม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหแขอมูล เป็นการวิเคราะหแขอมูลสําคัญ โดยการใชวัตถุประสงคแและแนวความคิดเป็น
ตัวตั้ง ในการกําหนดเปูาหมายในการถายทอดมุมมองและความงามของชีวิตยามค่ําคืนโดยสามารถแสดงเป็น
ตารางไดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหแขอมูล “ชีวิตยามค่ําคืน” เพื่อหาความเป็นไปไดในการแสดงออกทางศิลปะ
ภาพ
การแสดงออกทางธรรมชาติ การแสดงออกทางศิลปะ
แสง
ความมืด,สลัว
โทนน้ําหนักขาว-ดํา
ชีวิตยามค่ําคืน
ลม
ความเร็ว,ความแผวเบา
เสนที่เคลื่อนไหว
สัตวแ
สัญชาติญาณ,ทวงทา
รูปราง,สรีระ
พืชพรรณ
โครงสราง
สัดสวน พื้นผิว
น้ํา
ความเคลื่อนไหว
เสนโคง เสนคลื่น
เมฆ
ความคลุมเครือ
โปรงบาง การซอนทับ
ขั้นตอนที่ 3 การทําภาพราง เป็นการประมวลผลจากแรงบันดาลใจและการวิเคราะหแขอมูล สูการ
สรางสรรคแภาพราง เพื่อคนควาใหเกิดรูปแทนความคิดหรือจินตภาพสมมุติ สูการเป็นหลักสําคัญที่ใชในการ
สรางสรรคแผลงานจริง ทั้งนี้สิ่งที่ปรากฏในภาพรางและผลงานจริง อาจมีบางสวนที่สามารถถูกปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม หรือสรางความความฉับพลัน การเติมตอ และลดทอนตามจินตนาการในการสรางสรรคแ
ผลงานจริงได
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ภาพที่ 2 การทําภาพรางผลงานสรางสรรคแชุด ชีวิตยามค่ําคืน
ขั้นตอนที่ 4 การสรางสรรคแผลงาน เริ่มจากการเตรียมวัสดุอุปกรณแที่ใชในการวาดเสนสรางสรรคแ ได
แก พูกันขนาดตางๆ ดินสอ หมึกจีน กระดาษกาว มีดคัตเตอรแ จานสี กระดาษ และการดานไมอัดสําหรับรอง
วาด เป็นตน

ภาพที่ 3 วัสดุอุปกรณแที่ใชในการสรางสรรคแ
4.1 ขั้นตอนแรก เริ่มดวยการรางภาพดวยดินสอลงบนกระดาษ แลวจึงใชหมึกจีนผสมน้ําทําน้ําหนัก
ดวยคาน้ําหนักตางๆ ในชั้นแรกแลวทิ้งไวใหแหง โดยใชเวลาประมาณ 30 นาที

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการรางภาพและการทําน้ําหนักดวยหมึกจีนในระยะแรกของผลงาน ชิ้นที่ 1
4.2 ใชดินสอชนิด EE ทําน้ําหนักลงบนกระดาษ เพิ่มความเขมและควบคุมบรรยากาศภาพรวมของ
ผลงาน ในขั้นตอนนี้สามารถใชหมึกจีนเพิ่มน้ําหนักและบรรยากาศของผลงานซอนทับไดหลายๆชั้น ตาม
ตองการ
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการทําน้ําหนักดวยดวยดินสอดําเพื่อควบคุมมิติและบรรยากาศใหไดภาพรวมของผลงาน
ชิ้นที่ 1
4.3 ใชดินสอชนิด EE เหลาปลายใหแหลม ใชทําน้ําหนักลงบนกระดาษ เพิ่มความเขมและควบคุม
บรรยากาศภาพรวมของผลงาน ในขั้นตอนนี้สามารถใชหมึกจีนเพิ่มน้ําหนักและบรรยากาศของผลงานซอนทับ
ไดหลายๆชั้น และสรางพื้นผิวแบบตางๆ จนผลงานเสร็จสมบูรณแ

ภาพที่ 6 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณแ ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “ชีวิตยามค่าคืน หมายเลข 1”

ภาพที่ 7 การสรางสรรคแผลงานชิ้นที่ 2-3
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ภาพที่ 8 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณแ ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “ชีวิตยามค่าคืน หมายเลข 2”

ภาพที่ 9 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณแ ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ชีวิตยามค่าคืน หมายเลข 3”
4. การวิเคราะห์ผลงาน
การสรางสรรคแผลงานวาดเสน ชุด ชีวิตยามค่ําคืน ใชกระบวนการวิเคราะหแขอมูล เพื่อประกอบกับ
ขอมูลของแรงบันดาลใจ จากการวิเคราะหแขอมูลไดแสดงถึงความประทับใจในการแสดงออกของเนื้อหาใน
ปรากฏการณแของสิ่งแวดลอมยามค่ําคืน อันเต็มไปดวยมิติและพื้นที่ทางจินตนาการที่นาสนใจและชวนคนหา
โดยสามารถวิเคราะหแประเด็นคุณคาของผลงานทั้ง 3 ชิ้นไดดังนี้
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ตารางที่ 2 วิเคราะหแทัศนธาตุผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 1-3
ทัศนธาตุ
การแสดงออก
เสน
มีการใชเสนเพื่อกําหนดขอบเขต
ของรูปทรง มีเสนโคงเป็นสวนมาก
และมีเสนตรงเป็นบางสวนของ
ผลงาน
รูปรางและรูปทรง
ปรากฏรูปทรง เรขาคณิต รูปทรง
ธรรมชาติเป็นสวนมาก และรูปทรง
อิสระ เชน น้ํา และเมฆ เป็น
บางสวน
น้ําหนักและบรรยากาศ

พื้นผิว

หลักการองคแประกอบศิลป
ทิศทาง ลักษณะของเสนมีทิศทาง
ที่หลากหลาย เพื่อสรางทัศนมิติ
และบรรยากาศของภูมิทัศนแพื้นที่

ความขัดแย้งและความกลมกลืน
ใชรูปทรงธรรมชาติเป็นกลุมใหญใน
ผลงานแตก็ยังปรากฏรูปทรง
เรขาคณิตในผลงาน ชิ้นที่ 1-2 ใน
บางสวนของผลงาน
ใชบรรยากาศสี ขาว-ดํา เป็นหลัก ความมีเอกภาพ น้ําหนักสี ขาวในผลงาน โดยมีคาน้ําหนักในกลุม ดํา มีผลตอสายตาผูดู ชวยทําให
เทา เขมเป็นสวนใหญ และมีการ เนื้อหาของผลงานมีความโดดเดน
ในเรื่องของ รูปรางและบรรยากาศ
ยามค่ําคืน
มีพื้นผิว เกิดจากเทคนิคการใชเสน ความหลากหลาย ของพื้นผิว การ
และคราบของการดูดซึม การทับ ทับซอน การดูดซึม และความโปรง
ซอนและความโปรงบาง ของหมึก บาง สงผลตอความรูสึกที่มีตอ
จีน บนกระดาษ ทําใหมีพื้นผิวที่มี ธรรมชาติ ยามค่ําคืนที่ปรากฏใน
ความหลากหลายมากขึ้น
ผลงาน

5. สรุป
การสรางสรรคแผลงานวาดเสน ชุด ชีวิตยามค่ําคืน เป็นถายทอดจินตนาการและกระบวนการความคิด
ที่ไดจากคุณคาสาระของปรากฏการณแของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามวัตถุประสงคแคือ สรางสรรคแผลงาน
วาดเส น ที่ ส ามารถถ า ยทอดเรื่ อ งราวและความงามของชี วิ ตกลางคืน แสดงให เ ห็ น ถึ งความเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธแ ของชีวิตในธรรมชาติ สะทอนผานชวงเวลากลางคืน จากการสรางสรรคแพบว า การใชรูปทรงของ
สัตวแที่แสดงถึงการซอนเรนตนเองเพื่อการลาเหยื่อในตอนกลางคืน สามารถสื่อสารถึงแนวความคิดดังกลาวได
เป็นอยางดี
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บรรยากาศเวลากลางคืน

ความงามในมุมมองที่ซ้อนเร้น

สาระและคุณค่าความหมายของชีวิต

ภาพที่ 10 ขอคนพบจากการสรางสรรคแผลงานวาดเสนชุด “ชีวิตยามค่ําคืน”
เอกสารอ้างอิง
ชลูด นิ่มเสมอ. (2531). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สุชาติ เถาทอง. (2559). ศิลปวิจัย สร๎างวิชาการแบบปฏิบัติการศิลปะ. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศแการพิมพแ.
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การออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์จากสัตว์หมิ พานต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
Character design from Himmapan Creatures by Computer Graphic Programs
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บทคัดย่อ
การสรางสรรคแผลงานครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับสัตวแหิมพานตแของไทย และ
ออกแบบสรางสรรคแคาแรคเตอรแดีไซนแจากสัตวแหิมพานตแดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแกราฟิก โดยเบื้องตนผลงาน
ชุดดังกลาวนี้ถือเป็นการทดลอง ผูสรางสรรคแจึงคัดเลือกสัตวแหิมพานตแที่มีความนาสนใจมา 1 ตัวละคร คือ
พยัคฆแเวนไตย ซึ่งเป็นตัวละครหิมพานตแที่มีความพิเศษ เป็นตัวละครที่มีสวนผสมของสัตวแ 3 ชนิด คือ เสือ ครุฑ
และมีหางเป็นหงสแ ในการสรางสรรคแผลงาน ผูสรางสรรคแไดแนวความคิดจากทฤษฏีตาง ๆ ไดแก ทฤษฏีสัญญะ
หรือรหัสทางวัฒนธรรม และทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ อีกสวนหนึ่งไดผสมผสานจินตนาการสวนตัวของ
ตนเองที่ซึมซับมาจากอิทธิพลของการแตูนมังงะ และแอนนิเมชั่นของประเทศญี่ปุนในยุค 80 เชน เซนตแเซยแยา
(Saint Seiya) ศึกเทพสวรรคแ ชูราโตะ (Tenku Senki Shurato) และซามูไรทรูปเปอรแ (Ronin Warriors) ใน
การสรางผลงานชุดนี้ผูสรางสรรคแไดใชเครื่องมือการวาดรูปดวยคอมพิวเตอรแ โปรแกรม Adobe Illustrator
Cs6 เพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยปใจจุบัน รวมทั้งเมื่อชิ้นงานสําเร็จสามารถที่จะนําไปตอยอดสูการสรางสรรคแใน
บริบทอื่น ๆ ตอไปไดอยางเหมาะสม
คาสาคัญ : คาแรคเตอรแดีไซนแ สัตวแหิมพานตแ
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Abstract
The creation of this work has the objective To study information related to the
Himmapan creature in Thailand And designing creative character designs from Himmapan
creature using computer graphics. Initially, this set of works Considered as an experiment,
The creator then selects 1 Himmapan creature that is interesting, namely Payakwentai,
which is a Himmapan character is a character that has a mixture of 3 kinds of creature: Tiger,
Garuda and Swan's tail. In creation, The creators get ideas from various theories, including
the theory of symbols or cultural codes and the theory of Arts and Design. Another part
combines the personal imagination that is absorbed by the influence of manga and
animation of Japan in the 1980s, such as Saint Seiya, Tenku Senki Shurato and Ronin
Warriors. In creating this set of works, The creator used computer drawing tools in Adobe
Illustrator Cs6 to be compatible with the present day, including when the finished work can
be appropriately extended to create in other contexts.
Keywords: character designs Himmapan creature
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ภาพจินตนาการเกี่ยวกับสัตวแในตํานานมีปรากฏใหเห็นผานผลงานศิลปกรรมมาตั้งแตสมัยอดีต เชน
อารยธรรมอียิปตแโบราณก็ปรากฏ สฟิงซแ สัตวแผสมระหวางสิงโตกับมนุษยแ ตอมาในยุคกรีก- โรมัน ก็ปรากฏสัตวแ
ในตํานานที่โดดเดนและเป็นที่รูจัก อาทิ มาเปกาซัส กริฟฟอน ฯลฯ ซึ่งสรรพสัตวแในตํานานตาง ๆ เหลานี้เอง
ถือเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคแ และจินตนาการอันไรขอบเขตของมนุษยแ
ตามความเชื่อของศาสนาพุทธและฮินดูเอง ก็ปรากฏสัตวแวิเศษหรื อสัตวแในตํานานเชนเดียวกัน ซึ่ง
สรรพสัตวแเหลานั้นมีถิ่นที่อยูในปุาตามวรรณคดี และความเชื่อในเรื่องไตรภูมิ ซึ่งเรียกวา “ปุาหิมพานตแ” อัน
เป็นสถานที่ซึ่งมนุษยแและสิ่งมีชีวิตไมสามารถเขาไปอยูอาศัยได ดวยเหตุที่เป็นภูเขาสูงและหนาวเย็น ดังนั้นจึงมี
เพียงนักบวช นักพรต ผูวิเศษ และสัตวแตาง ๆ ที่เป็นสัตวแพิสดาร หรือที่เรียกวา สัตวแหิมพานตแนั่นเอง (ปรีชา
เถาทอง, 2548: 23)
“ปุาหิมพานตแ” ตามตํานานกลาวไววา เป็นดินแดนวิเศษที่อยูบริเวณทิศเหนือของชมพูทวีป ซึ่งมนุษยแ
ธรรมดา ไม ส ามารถจะมองเห็ น หรื อ สั มผั ส ได ความวิ จิ ตรพิ ส ดาร ที่ กล า วถึ ง ปุ า หิ ม พานตแ ในชาดก หรื อ
วรรณกรรมตาง ๆ ไมวาจะเป็นลักษณะของปุา ภูมิประเทศ หรือเหลาสรรพสัตวแในปุาหิมพานตแ ลวนเกิดขึ้นจาก
จินตนาการของมนุษยแทั้งสิ้น ครั้งโบราณกาลเมื่อพระมหากษัตริยแเสด็จสวรรคต ก็จะเสด็จสูเทวาลัยสถาน ณ
เขาพระสุเมรุ จึงมีการสรางพระเมรุเพื่อประกอบพระราชพิธี ความหมายของเขาพระสุเมรุและพระเมรุ คือสิ่ง
เดียวกัน เมื่อสรางพระเมรุไวตรงกลางก็จะตอง สรางคตไวรอบ ๆ พระเมรุดวยคต ที่กลาวนั้น คือ เขาสัตต
บริภัณฑแที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุ ซึ่งประกอบไปดวย เขายุคนธร เขาอิสินธร เขาการวิก เขาสุทัสสนะ เขาเนมิน
ธร เขาวินตก และเขาอัสสกัณณแ ดวยเหตุที่วาเขาพระสุเมรุถูกลอมรอบดวยเขาทั้งเจ็ดนี้ จึงทําใหบริเวณเขา
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พระสุเมรุเป็นปุา และมีสรรพสัตวแอยูมากมาย เกิดการสรางสัตวแสมมุตินานาพันธุแขึ้น เพื่อรวมขบวนแหพระบรม
ศพไปสูเขาพระสุเมรุ ดวยเหตุนี้ทั้งสัตวแจตุบาทและทวิบาทจึงถูกเสกสรรปใ้นแตงขึ้น พรอมการสรางบุษบกไวบน
หลั งของสั ตวแหิมพานตแเหล านั้ น เพื่อรองรั บไทยทานสําหรับถวายพระสงฆแที่พระเมรุ ชางโบราณของไทย
ประดิษฐแขึ้นจากจินตนาการเพื่อใหสวยงามผิดแปลกจากสัตวแธรรมดา เพื่อใหสมกับเป็นสัตวแในปุา หิมพานตแซึ่งมี
ความพิสดารลี้ลับซับซอนเทานั้น เชน หงสแ พญาครุฑ พญานาค แตตอมาไดมีการประดิษฐแพลิกแพลงใหมี
รูปรางแปลกประหลาดยิ่งขึ้น (เศรษฐมันตรแ กาญจนกุล , 2541) ดวยเสนหแ และจินตนาการความแปลก
ประหลาดของสัตวแในปุาหิมพานตแนี้ ผนวกกับความสนใจสวนตัวที่มีต อการออกแบบคาแรคเตอรแดีไซนแ จึงเป็น
แรงบันดาลใจใหผูสรางสรรคแมีความสนใจที่จะสรางผลงานออกแบบคาแรคเตอรแดีไซนแจากสัตวแหิมพานตแดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรแกราฟิก เพื่อเป็นแนวทางในการตอยอดสูงานออกแบบลักษณะอื่นตอไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับสัตวแหิมพานตแของไทยซึ่งในที่นี้จะคัดเลือกเฉพาะ “พยัคฆแเวนไตย”
2. เพื่อออกแบบคาแรคเตอรแดีไซนแสั ตวแหิมพานตแในภาพลั กษณแใหมดว ยโปรแกรมคอมพิวเตอรแกราฟิก
จํานวน 1 ผลงาน
3. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทฤษฏีสัญญะหรือรหัสทางวัฒนธรรม (Cultural Code) เป็นรหัสที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมตาง ๆ
เชน เทศกาลตาง ๆ การละเลน ประเพณี การบริโภค การแตงกาย สถานที่ สัญลักษณแ เป็นตน ซึ่งรหัสแบบ
Cultural Code นี้ สามารถนํามาประยุกตแใชในการศึกษา วิเคราะหแ การออกแบบหรือประกอบสรางเป็น
บุคลิกลักษณะตัวแสดง ในสวนของเสื้อผาเครื่องแตงกาย (Costume) ตาง ๆ อุปกรณแประกอบฉาก (Props)
และการแสดงตาง ๆ และภาพฉากหลัง (Background) (นิพนธแ คุณารักษแ, 2556: 62)
3.2 ทฤษฎีส่วนประกอบของศิลปะและการออกแบบ (The Element of Arts and Design)
หมายถึงปใจจัยพื้นฐานตาง ๆ ทางศิลปะและการออกแบบ เช น เสน สี รูปราง รูปทรงตาง ๆ นั้นมีลักษณะเป็น
สัญลักษณแที่มีความหมาย และสามารถสื่อสารผานการมองเห็น การรับรู และความรูสึกไดโดยเมื่อนําปใจจัย
ตาง ๆ มาประกอบ หรือจัดองคแประกอบโครงสรางเป็นภาพ คาแรคเตอรแ หรือภาพบุคลิกลักษณะตัวแสดงใน
ลั ก ษณะต า ง ๆ ก็ จ ะสามารถที่ จ ะเกิ ด การสื่ อ สารความหมายที่ แ ตกต า งออกไปได โดยในการออกแบบ
บุคลิกลักษณะตัวแสดง (Character Design) นั้น ปใจจัยหรือองคแประกอบทางศิลปะและการออกแบบตาง ๆ
ถูกนํามาใชในการประกอบสรางเป็นรหัสภาพได (นิพนธแ คุณารักษแ, 2556: 54)
4. กระบวนการในการสร้างสรรค์
1. เลือกสัตวแหิมพานตแที่สนใจ นํามาเป็นแนวทางในการสรางสรรคแ ซึ่งในที่นี้ ผูสรางสรรคแไดเลือก
พยัคฆแเวนไตย เพราะเป็นตัวละครที่มีความนาสนใจ เป็นสัตวแหิมพานตแที่มีสวนผสมของสัตวแ 3 ชนิด คือ หัวเป็น
เสือ ลําตัวเป็นครุฑ และมีหางแบบหงสแ ซึ่งสัตวแทั้ง 3 ชนิดลวนเป็นสัญลักษณแของพลังและอํานาจ (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ภาพวาดตนฉบับของพยัคฆแเวนไตย

ภาพที่ 2 สวนผสมของสัตวแ 3 ชนิด

2. สืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวละคร พยัคฆแเวนไตย ซึ่งไดแก ภาพเสือโครง ครุฑ หงสแจากหนังสือ
สิ่งพิมพแ และสื่อออนไลนแที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบเป็นขอมูลอางอิง (Reference) ในการสรางสรรคแ
3. กําหนดขอบเขตการสรางสรรคแทั้งกระบวนการ ซึ่งในที่นี้จะใชโปรแกรมกราฟิก Adobe
Illustrator CS6 ผลงานแนวตั้งขนาด A2 รูปแบบจะใชลักษณะคําอธิบายเกี่ยวกับสวนผสมของสัตวแ 3 ชนิด
เป็นแนวทางเบื้องตน ซึ่งขาพเจาจะตีความสัตวแหิมพานตแชนิดนี้เสียใหมตามความคิดและจินตนาการสวนตัว
4. รางภาพดวยดินสอสีบนกระดาษ เพื่อคนหาสัดสวนและทิศทาง (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ภาพรางตัวละครดวยดินสอ

ภาพที่ 4 วาดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ

5. นําภาพรางไปวาดในคอมพิวเตอรแ ใชวิธีการถายภาพและนําไปเปิดในโปรแกรม Ai โดยนําภาพ
รางที่ถายภาพเอาไวใชเป็นภาพตนแบบ โดยจะสรางเป็นเลเยอรแที่อยูดานลางสุดและล็อค (Lock) เอาไว
ในขั้นตอนการวาดเสนนั้น จะเริ่มวาดลายเสนรอบนอกของตัวละครดวยเครื่องมือ Pen Tool โดยจะแยก
สวนประกอบตาง ๆ ของตัวละครแบงออกตามเลเยอรแ (Layer) พรอมตั้งชื่อเลเยอรแ เชน แขนซาย ขาขวา หัว
เป็ น ต น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ง า ยในการทํ า งาน และสะดวกในการลงสี แ ละแก ไ ขในภายหลั ง ซึ่ ง ในการลงเส น
สวนประกอบตาง ๆ จะเลือกใชสีที่มีความแตกตางกัน เพราะขณะทํางานจะใหแสดงผลเพียงเสน (Stroke)
และปิดสวนพื้น (Fill) ไว โดยเลือก (Selection) สวนตาง ๆ ทั้งหมด แลวเพิ่มสีพื้น (Fill) ซึ่งในที่นี้จะใชสีขาว
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กอนหนาที่จะลงสีพื้นนั้นเสนตาง ๆ จะมีการซอนทับกันแตเมื่อลงสีพื้นไปแลวจะทําใหมองเห็นสวนตาง ๆ ได
เขาใจงายมากขึ้น (ภาพที่ 4)
6. เมื่อไดลายเสนที่สมบูรณแแลว จึงเริ่มลงสี (Fill) ในตัวละคร ซึ่งโครงสีของตัวละครจะใชสีพื้นตัว 2
สี คือ เหลืองแก + ปีกเขียว ซึ่งเป็นคูสีที่ปรากฏจากเอกสารของนายเกริ่น ศิลปเพชร ที่คัดลอกจากสมุดขอย
โบราณของชางครู (พัฒนเวช วิริยะมานพ, 2521: 14-15) เพื่อใหสีพื้นของตัวละครมีกลิ่นอายของความเป็น
ไทย ผูสรางสรรคแจึงไดนําเอาเฉดสีไทยโทน ซึ่งคิดคนโดย ดร.ไพโรจนแ พิทยเมธี มาใช โดยการนํามาติดตั้งใน
Library Menu >Swatch color เพื่อความสะดวกในการทํางาน
7. สวนทายสุดคือการวาดฉากหลัง โดยลงสีสวนรวมไปกอน และลงโครงสรางหลักซึ่งเป็นชองประตู
เบื้องหนาสรางระยะดวยรูปโขดหินระยะหนาและหลัง รวมทั้งเพิ่มสวนประกอบยอย คือ พระจันทรแ ดวงดาว
และตัวอักษร Font KOHO Tailandia™ Bold ซึ่งเป็นแบบอักษรที่สื่อความเป็นไทยแนวสากลอยางชัดเจน
5. การวิเคราะห์ผลงาน
5.1 ส่วนประกอบของศิลปะ (Element of Art)
5.1.1 วิเคราะห์รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form)1.รูปรางและรูปทรงเรขาคณิต มีรูป
สามเหลี่ยม 4 ขนาดที่วางซอนทับกัน หมายเลข 1 รูปสี่เหลี่ยมผืนผา และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หมายเลข 2 รูป
วงกลม หมายเลข 3 รูปราง-รูปทรงธรรมชาติ คือ รูปของสัตวแหิมพานตแ พยัคฆแเวนไตย หมายเลข 5 รูปราง
รูปทรงอิสระ ซึ่งเป็นฉากหลัง หมายเลข 4 (ภาพที่ 5)
5.1.2 วิเคราะห์น้าหนัก (Value ) 1.น้ําหนักออน (Tint) รูปทรงของตัวละครพยัคฆแเวนไตย
(หมายเลข 1) 2.น้ําหนักกลาง (Tone) พื้นที่ของโขดหินที่ตัวละครเหยียบ รูปทรงของกรอบซุมประตูรอบตัว
ละคร (หมายเลข 2) 3. น้ําหนักเขม (Shade) พื้นที่ซึ่งเป็นเงามืดภายในซุมประตู (หมายเลข 3) (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 5 วิเคราะหแรูปรางและรูปทรง

ภาพที่ 6 วิเคราะหแน้ําหนัก
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5.1.3 วิเคราะห์สี (Color) ใชสีไทยโทน (Thaitone) Tongon T410 Din T7060 Khiaonamlai
T4230 KemkhapT5090 มีพื้นที่สีโทนอุน (Warm Tone) 25 % ปรากฏบนตัวละครสวนใบหนา ลําตัว แขน
และขา สีโทนเย็น (Cool Tone) 75 % ในพื้นที่ของเครื่องแตงกาย ปีก และฉากหลัง (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 วิเคราะหแสี
5.2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Principle of Art)
5.2.1 วิเคราะห์จังหวะและทิศทาง ทิศทางหลักในภาพจะเป็นเสนหยักฟในปลาเริ่มจากจุดแรก คือ
พระจันทรแดานขวาบน และไลไปยังปลายของอาวุธไลตอเนื่องไปถึงสวนปลายแหลมของหอก และพุงลงไป
ดานลางของโขดหิน (ภาพที่ 8)
5.2.2 วิเคราะห์ดุลยภาพ (Balance) ดุลยภาพของภาพเป็นแบบอสมมาตร ซายขวาสองขางไม
เทากัน (Asymmetrical Balance) (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 8 วิเคราะหแจังหวะและทิศทาง
ภาพที่ 9 วิเคราะหแดุลยภาพ
5.2.3 วิเคราะห์จังหวะและความเคลื่อนไหว (Rythm and Movement) จังหวะและความ
เคลื่อนไหวมีลักษณะหมุนวนในบริเวณโครงสรางของรูปซุมประตู ภายในประตูจะเคลื่อนไหวแผออกโดยรอบ
บริเวณศีรษะของตัวละคร และจะมีทิศทางการเคลื่อนไหวเฉียงลงมาทางดานลางขวาตามทิศทางของหอก สวน
พื้นดานลางทิศทางการเคลื่อนไหวจะแผกระจายออกสูบริเวณดานลาง (ภาพที่ 10)
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ภาพที่ 10 วิเคราะหแจังหวะและความเคลื่อนไหว
6. สรุป
การออกแบบคาแรคเตอรแดีไซนแจากสัตวแหิมพานตแครั้งนี้ เป็นการทดลองสรางผลงานตามแนวความคิด
เรื่องการนําสัตวแหิมพานตแมาสรางสรรคแในภาพลักษณแใหม แมจะเป็นการทดลองสรางสรรคแผลงานจากตัวละคร
เพียงตัวเดียวจากสัตวแหิมพานตแกวารอยตัว แตก็ทําใหผูสรางสรรคแเกิดแนวทาง และองคแความรูสําคัญ อัน
สามารถที่จ ะนํ าไปสู การสร า งสรรคแ งานผลงานออกแบบคาแรคเตอรแ สํ า หรับ ตัว ละครอื่น ๆ ตอไปใน ชุ ด
สัตวแหิมพานตแ ซึ่งแนวทางดังกลาวนี้นับไดวาเป็นการนําภูมิปใญญาอันล้ําคา ของไทยมาสืบสาน รักษา และ
ตอยอดสูการสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรมในอนาคตไดตอไปอยางยั่งยืน
เอกสารอ้างอิง
นิพนธแ คุณารักษแ. (2556) การออกแบบบุคลิกลักษณะเพื่อผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น ประเภทนิยาย
วิทยาศาสตร์ด๎วยทฤษฏีสัญศาสตร์. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธแหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรแ คณะศิลปกรรมศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย.
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การสรางสรรคแผลงานชุดเยียวยาสภาพจิตใจนี้ สะทอนสภาพจิตใจผูสรางสรรคแที่ไดรับผลกระทบจาก
การสูญเสียความสัมพันธแจากคูรัก มีเพียงดนตรีบําบัดและการวาดภาพที่ชวยคลายความทุกขแ ผูสรางสรรคแ
เปลี่ยนทํานองและอารมณแเป็นสี และรูปรางรูปทรงในภาพ ซึ่งเป็นการเยียวยาระหวางการทํางานใหลืมเรื่อง
เลวรายที่ผานเขามา
ผลจากการสรางสรรคแพบวา สิ่งเรามีผลตอรูปแบบของงานและอารมณแของตัวผูสรางสรรคแ สีมีสวน
กระตุนทิศทางอารมณแที่แตกตางไปจากการวาดเสนสีโทนเดียว การลดทอนรูปทรงใหเหลือนอยทําใหงายขึ้นตอ
การตีความใหอยูในขอบเขต สัญลักษณแที่ใชสื่อความหมายชุดนี้ ไดแก ตัวละครเลนกีตารแแทนตัวผูสรางสรรคแที่
กําลังดนเพลงเพื่อเยียวยาจิตใจจากความสัมพันธแที่เปลี่ยนไป ผานสีบรรยากาศ ที่วางอันเควงควางชวยเติมแตง
อารมณแ ตัวประกอบแทนเพื่อนที่คอยปลอบประโลมจิต หมอกควันและฟองอากาศเปรียบเสมือนความสัมพันธแ
ที่กําลังลอยหายไปในอากาศอยางไรจุดหมายปลายทาง พื้นระนาบตัดเหลี่ยมดิ่งลึกแสดงสภาวะลอหลอกให
ลงดิ่งสูความเศราหมองในจิตใจ แตทวาผูสรางสรรคแผานพนจุดนั้นมาไดดวยภาพวาดสีกับเสียงดนตรี
คาสาคัญ : เยียวยา, สภาพจิตใจ
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Abstract
The healing of mind is my mind reflecting for losing her loved, but there is only
music and drawing art for help me to this relieve distress. So I changed the melody and my
mood into the color and shape on my creative artworks. Which the all of this is a remedy
during work it made me forgot the bad things.
The creative arts work result that the stimulus affected my arts work and feeling,
the color arousing my feeling that different from drawing the one line tone. Cutting a few
shapes that make it easier to interpret concepts. The symbolic meaning of this arts word is
a guitarist is me, who is singing a song to healing the mind for someone changed relationship
and through the atmosphere colors, the floating space to help enhance the feeling. Junior
artists are my friends who comforting me in my dark day. Smoke and air bubbles are like
my relationship floating disappearance into thin air and the plane cut deep into a square,
it showed that my mind deep down into the sorrow feeling. However I had passed through
this bad situation with color painting and music.
Keywords : Healing, Mind
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
สื บ เนื่ อ งจากผลงานชุ ด “รู ป ทรงของจิ น ตภาพจากอารมณแ ค วามรู สึ ก ซึ ม ซาบแห ง ท ว งทํ า นอง”
ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคแระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย
และสรางสรรคแ ครั้งที่ 9” ไดแรงบันดาลใจจากการบําบัดอารมณแทางดนตรีและสิ่งเราตางๆในชีวิตประจําวัน
ผลการสรางสรรคแไดรูปแบบงานวาดเสนสีโทนเดียว มีรูปทรงที่หลากหลายในการสื่ออารมณแ เนื่องมาจาก
ผูสรางสรรคแใชสิ่งเราตาง ๆ ที่เขามาแตละวันผนวกกับการตีความเสียงจากทํานองเพลงใหเป็นองคแประกอบใน
ภาพ ดังนั้นเพื่อสรางองคแความรูใหมจากแรงบันดาลใจที่กล าวมา ผูสรางสรรคแจึงเปลี่ยนวิธีการนําเสนอเป็น
รูปแบบจิตรกรรมสีอะคริลิคและมีการควบคุมสิ่งเราแบบเฉพาะเจาะจงใหสื่ออารมณแกระชับชัดเจน สิ่งเรานั่น
คือทํานองเพลงและผลกระทบจากการสูญเสียความสัมพันธแจากคนรัก
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ดนตรีบําบัดเป็นวิธีการหนึ่งที่ทั่วโลกใชรักษาอาการปุวยทางจิตในเบื้องตน โดยแยกประเภทการรักษา
ตามอาการของผูปุวย ยกตัวอยางงายๆ เมื่อคุณฟใงเพลงที่ชอบคุณจะรูสึกดี เพลงที่คุณไมเคยฟใงอาจจะชอบ
หรือไมชอบก็ไดขึ้น อยู กับประสบการณแการฟใง ที่สํ าคัญตองควบคุมเรื่องทํานองเพลงและระดับเสียงให
เหมาะสมกับโอกาสและความตองการของผูฟใงในตอนนั้นดวย มีศิลปินหลายคนที่ใชเพลงเป็นสว นหนึ่งใน
กระบวนการทํางาน รวมถึงอาชีพอื่นๆอีกมากมายที่ใชดนตรีบําบัดเพื่อผอนคลายอารมณแของตัวเองในการใช
ชีวิตในรูปแบบตางๆ
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การทํางานในแนวเพอฝใน ศิลปะแบบเซอรแเรียลิส มแ เป็นการแสดงอารมณแจากจิตใตสํานึกอยาง
ตรงไปตรงมาจากผลกระทบของสิ่ งเร าตาง ๆ ที่ ผ านเขามาในชว งชีวิ ต ภาพนึกฝใน ภาพในความฝใน หรือ
การบิดเบือนภาพจริง นั่ นเพื่อทําใหเกิดความรู สึกใหม รูปแบบใหม ที่ตอตานจิตสํานึก จิตไรสํานึกจะแสดง
ออกมาอยางบรุสิทธแ ซึ่งแสดงออกถึงจินตนาการในตัวตนอยางแทจริงโดยมีจิตสํานึกคอยควบคุมยับยั้งไมใหเกิน
เลย
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ศึ ก ษาค น คว า รวบรวมข อ มู ล เอกสาร วิ เ คราะหแ คิ ด ค น หาสั ญ ลั ก ษณแ เ พื่ อ นํ า มาประกอบใช ใ น
การสรางสรรคแ เตรียมอุปกรณแในการสรางสรรคแ เปิดเพลงที่ชวยในการบําบัดอารมณแ เนนแนวเพลงโพรเกรส
ซี ฟ เพื่ อ เสริ ม จิ น ตนาการและผ อ นคลายอารมณแ จากนั้ น สร า งสรรคแ ผ ลงานด ว ยสี อ ะคริ ลิ ก บนผ า ใบจาก
จิตไรสํานึกในแบบออโตเมติกที่ควบคุมโดยสิ่งเราจากทํานองเพลงและผลกระทบทางดานจิตใจ และจบงาน
ดวยความพึงพอใจจากการสรุปผลดานการวิเคราะหแสวนตาง ๆ ทั้งหมดในองคแประกอบและเนื้อหาของภาพ
จนไดรูปแบบงานในแบบเซอรแเรียลิสมแที่มีลักษณะเฉพาะตัว

ภาพที่ 1 ชื่อภาพ รักหางหายเหมือนตายจาก (Long-lost love like a dead)
เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ
ขนาด 30 X 30 ซม.
ปี พ.ศ. 2562
แนวคิด เมื่อคูรักไกลหางกัน เนิ่นนานไปความจืดจางจึงมาเยือน เสมือนรางที่ไรวิญญาณ ฉันจะตองผานพน
ความรูสึกเลวรายแบบนี้ไปใหได
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ภาพที่ 2 ชื่อภาพ หลงเหลือไวแตความทรงจําที่ดี (Good memories remain)
เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ
ขนาด 30 X 30 ซม.
ปี พ.ศ. 2562
แนวคิด ถึงแมความสัมพันธแของเราจะเปลี่ยนไป แตยังคงมีเรื่องดี ๆ ที่ฉันจะเก็บมันไวในความทรงจํา หวังวา
ความเจ็บช้ํานั้นจะคอย ๆ ทุเลาลงไปตามกาลเวลาที่เวียนผาน

ภาพที่ 3 ชื่อภาพ ไมมีเธอฉันยังมีเสียงและเพื่อนของฉัน (Without you I still have songs and my
friends)
เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ
ขนาด 30 X 30 ซม.
ปี พ.ศ. 2562
แนวคิด ฉันตองอยูไดเมื่อไมมีเธอ ฉันยังมีเสียงเพลง ฉันยังมีเพื่อน ๆ ในจินตนาการของฉันที่คอยปลอบ
ประโลมจิตใจฉันใหความทุกขแนั้นผานพนไป
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
วิเคราะหแขอมูลการบําบัดดวยเสียง (เพลงร็อค) ชวยกระตุนใหการทํางานราบรื่นและสงผลดีตอจิตใจ
การใชแนวคิดของลัทธิเซอรแเรียลิสมแหมายถึงการทํางานจากจิตใตสํานึก เพอฝใน โดยมีอารมณแขณะนั้นเป็นตัว
สรางภาพนึกคิดภายใน ทําใหภาพมีลักษณะผิดแปลกไปจากธรรมชาติแวดลอมจริง การลดหลั่นรูปรางรูปทรง
สี ใหเกิดมิติ ควบคุมจังหวะ การซ้ําและทิศทางจากความรูสึก คัดกรองสิ่งเราที่ตองการ สรุปผลจนไดวิธีการ
สรางสรรคแ รูปแบบของงาน ชื่อเรื่องและเนื้อหาในภาพแตละชิ้น ความตอเนื่องของการสื่ออารมณแความรูสึก
จากการใชสัญ ลักษณแรูปทรงหลักในแตละภาพ การเลือกใชสีตามความรูสึกใหคลอยตามไปกับอารมณแและ
ความหมาย การคิดคนหาสัญลักษณแคนเลนกีตารแแทนตัวผูสรางสรรคแกับสภาวะจิตใจที่เกิดขึ้น ตัวประกอบแทน
เพื่ อ นคลายความเศร า ฟองอากาศและหมอกควั น แทนความไม แน น อนไรจุ ด หมาย ตั ว หนั ง สื อ เป็น ชื่ อ ผู
สรางสรรคแแสดงความเป็นตัวตน และพื้นระนาบเหลี่ยมดิ่งลึกคอยลอหลอกใหตกลงไปในเหวลึกของความหมอง
เศรา
เพลง ลั ท ธิ อารมณแ องคแ ป ระกอบ จิ น ตนาการของสั ญ ลั ก ษณแ ที่ ก ล า วมา เพื่ อ สื่ อ ความหมายให
สอดคลองกับเรื่องที่ตองการสรางสรรคแ
5. สรุป
สิ่งเรามีผลตอรูปแบบของงานและอารมณแของตัวผูสรางสรรคแ การใชดนตรีบําบัดควบคูกับการทํางาน
ศิลปะชวยผอนคลายความทุกขแและเสริมสรางจินตนาการได ดวยตัวของศิลปะเองนั้นยังมีสวนชวยขัดเกลา
สติปใญญาของมนุษยแที่พบเห็นใหมีความเป็นคนไมมากก็นอย นอกจากนี้กระบวนการสรางสรรคแงานสามารถ
นําไปตอยอดโดยใชเทคนิคอื่น ๆ หรือนํากระบวนการไปประยุคใชบําบัดใหกับผูสูงอายุและเด็ก ๆ เพื่อสราง
เสริมพัฒนาการทางดานรางกายและสมอง และดวยสิ่งเราที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดในหวงเวลา มีผลใหงาน
สรางสรรคแเปลี่ยนรูปแบบใหม ๆ ไดอีกมากมาย
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Abstract
This artwork is one of the twelve illustrations for CAT Telecom Internal Public
Relation’s planner books. CAT Telecom Public Company Limited is the company the stateowned company that runs Thailand's international telecommunications infrastructure. This
artwork was cooperated with Laugh a Lot X Riders agency. This article focuses on the
process and analysis of “Kukur Tihar” as it was the artwork that rendered from Nepal’s
culture representation such as, Thangka art style, Mithila art style. This article also describe
the composition of the design elements, lines of sight, that constructed by the
environments and cultures in Nepal.
At present, this artwork was finished and approved by the CAT Telecom’s board of
Internal Public Relation. The ssAwork was published fos 10,000 copiea and naed on the CAT
Telecom’s 2020 planner books.
Keywords: Kukur Tihar, Digital Painting. Illustration
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
งานชิ้นนี้เป็นหนึ่งใน 12 ของภาพประกอบสมุดบันทึก ซึ่งจัดทําเป็นสมุดที่ระลึกประจําปีของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทํางานรวมกับ
ผูกํากับศิลปจากบริษัท Laugh a Lot X Riders โดยสองฝุายนี้มีหนาที่ในการกําหนดกรอบของงานและตรวจ
ประเมินเทานั้น
กรอบแนวคิดของภาพประกอบชุดนี้คือการใชนักษัตรแบบตะวันออกเขามาเป็นตัวเชื่อมโยงกับสมุด
บันทึกสวนบุคคล ทําใหผูใชมีความรูสึกรวมมากขึ้น เพราะชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวไทยจะมีความผูกพันกับ
โชคชะตาราศี ในสวนของตัวภาพประกอบนั้ น โจทยแที่ตั้งขึ้นเพิ่มจากการประชุมกับผูวาจางและคณะทํางาน
ควรมีลูกเลนที่แตละอันควรมีกลิ่นอายของสารสนเทศศาสตรแ อันเป็นหัวใจขององคแกรนี้
ผูวาดมีหนาที่ในการออกแบบภาพประกอบไดอยางอิสระ ภายใตแนวคิดดังกลาว
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในชิ้นนี้ ผูวาดรับผิดชอบงานภาพประกอบของปีจอ หรือสุนัข
ปีจอจะมีลักษณะของความเป็นมิตร รักสนุก และซื่อสัตยแ ผูวาดไดคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ
สุนัขในวัฒนธรรมตะวันออก พบวาประเพณีระดับชาติที่เกี่ยวกับสุนัขคือ เทศกาลคุคู ติฮารแ (Kukur Tihar)
ของประเทศเนปาล
คุคู ติฮารแ เป็นเทศกาลขอบคุณสุนัขในฐานะเพื่อนที่ดี และผูรับใชที่ซื่อสัตยแของมนุษยแ สุนัขจะไดรับ
การแตมฝุุนสี Tikka สีแดงที่หนาผากเพื่อความเป็นสิริมงคล และมีการใหอาหารปรุงสุก นม ขนม โปรยกลีบ
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ดาวเรืองใหแกสุนัข เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันทั่วประเทศ (Shradha, 2019) โดยเฉพาะหนวยงานที่ใชสุนัขรวม
ปฏิบัติการดวย เชน ทหาร ตํารวจ และหนวยงานดานความปลอดภัย
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ขั้นตอนการทํางาน จะเป็นวงรอบการตรวจความกาวหนา 4 รอบ ไดแก
3.1 การเลือกแบบร่าง แตละแบบรางแสดงถึงความแตกตางของแนวคิด
3.2 การทางานแบบร่างสี และการปรับเปลี่ยนกอนลงมือทําผลงานจริง
3.3 ผลงานสุดท้าย และปรับแตงแกไข
ในการทํางานแตละรอบนั้น ผูเขียนจะเป็นผูทํางานเองทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ยกเวนการตรวจประเมิน
งานหลังจบขั้นตอน ซึ่งเป็นการประชุมระหวางคณะทํางานและองคแกรผูวาจาง
3.1 การเลือกแบบร่าง
ผูวาดไดรางภาพสุนัขในเทศกาลดังกลาวเป็นหลัก โดยเริ่มจาก Thumbnail Sketch สามแบบ

ภาพที่ 1 : รูปแบบ Thumbnail Sketch ทั้ง 3 แบบ
แบบที่ 1. การใชรูปแบบงานเขียนภาพมันดาลา แทนภาพตัวสุนัข เพราะเป็นคุคู ติฮารแเป็น
วันที่บูชาสุนัช เลยจะใชภาพสุ นัขมาบอกเลาเรื่องราวกลางมันดาลา ที่ปกติจะเรื่องของเทพ ประกอบ
กับเรื่องราวของเนปาล
แบบที่ 2.บอกเลาเรื่องราวชีวิตประจําวัน ของชาวบานในเนปาล วาดวยการทําเกษตรกรรม
และหาฝืน โดยมีสุนัขประกอบฉาก และใชโทรศัพทแมือถือในการติดตอ
แบบที่ 3.รูปลูกหมาในงานคุคู ติฮารแ จัดวางใหคลายกับการดูคลิปสัตวแใน youtube หรือ
Instagram แสดงยอดรับชมและปุุมควบคุมคลิป ประกอบฉากดวยพื้นหลังที่บอกเลาเรื่องราวของ
ประเทศเนปาล
คณะทํ า งานและผู ว าดได เ ลื อกแบบร า งที่ ส ามที่ เป็ น ลู ก สุ นั ข เพราะแสดงความเป็ น มิ ต ร
มากกวารูปอื่น และนาจะเขาถึงกลุมผูชมที่กวางกวา
ในแบบรางที่ 3 ผูวาดสะทอนความเป็นสารสนเทศออกมาดวยการจัดวาง layout คลาย
เว็บไซตแ youtube เนื่องจากเทศกาลดังกลาวเป็นเทศกาลที่ยังไมรูจักแพรหลายมากนัก เมื่อเทียบกับ
ดานการทองเที่ยวอื่นๆของเนปาล เชนการปีนเขา เดินไตเขา หรือซาฟารี ซึ่งผูที่รูจักจะไดทราบมาจาก
อินเตอรแเน็ตเทานั้น ซึ่งพองกับโจทยแเรื่องสารสนเทศขององคแกร
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3.2 การทางานแบบร่างสี
หลังจากไดแบบรางแลว นํามาออกแบบแบบรางสี ดังที่แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : รูปแบบรางสี

ภาพที่ 3 : การแสดงการใชแบบอางอิงในงานการออกแบบ
https://www.alamy.com/kathmandu-nepal-october-29-2016-nepal-police-celebrates-kukurtihar-dog-festival-at-central-police-dog-training-school-image187598933.html
https://www.istockphoto.com/th/photo/stupa-near-dingboche-on-mt-everest-base-camptrek-nepal-gm583797582-99894293
https://greensocietyadventure.com/blogs/holi-seven-colors-at-one-time/
https://www.amazon.in/PawFriction-Traction-Increase-Your-Quality/dp/B013JL97DM
เนื่องจากตองการใหภาพดูมีความเป็นมิตร ผูวาดไดใชสีน้ําเงินและมวงเขามาทดแทนสีดํา ซึ่ง
เป็นสีทั่วไปของสุนัข หลังจากนั้นจึงสงแบบรางสีเพื่อรับการอนุมัติจากกสท. ซึ่งไดเสนอความเห็นใหผู
วาดปรับแกใหมีรายละเอียดของพื้นหลังมากขึ้น แสดงความเป็นพื้นถิ่นเพิ่มขึ้น และเพิ่มองคแประกอบ
ที่แสดงถึงนัยยะของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ดังที่แสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 : การแกไขรูปแบบรางสี เพิ่มเติมฉากหลังและเสนแสง
ผูวาดจึงปรับแกภาพตามขอเสนอแนะ โดยใชองคแประกอบภาพอื่นๆเพื่อแสดงความเป็น
ประเทศเนปาล เชน เทือกเขาหิมาลั ย หมูบานในเทือกเขา โรงแรมสําหรับนักเดินทางไกล และความ
เป็นสังคมเกษตรกรรม โดยที่หลายหมูบานในเนปาลนั้นเป็นเสนทางเดินเทา ไมมีการใชรถ การสื่อสาร
พึ่งพาสัญญาณโทรศัพทแ และอินเตอรแเน็ต ผูวาดใชเสนที่มีลักษณะเรืองแสง และสวาง เชื่อมเขากับตัว
หมูบานแตละหมูบาน

ภาพที่ 5 : การปรับฟอรแมของเสนแสงในฉากหลัง
ซึ่งในภายหลังพบวา เสนแสงที่ลากจากหมูบานไปบรรจบกันบนทองฟูานั้น จะสรางความสับสน
ใหกับจังหวะของทางถนนแตละหมูบาน จึงเปลี่ยนเป็นเสนแสงที่วิ่งเขาหาพระอาทิตยแเป็นแนวโคง โดย
เป็นนัยยะของสัญญาณสื่อสารบนทองฟูา และสามารถใหใชเป็นตัวกํากับแนวของเมฆได
นอกจากนี้ผูวาดตัดทอนแบบสถูปของเนปาลใหมีรายละเอียดนอยลง มีความเป็นมิตรมากขึ้นโดย
การใชเส นโคงมาเก็บ มุมแหลมตางๆ (Tillman. 2011). เรียงยอดเจดียแและทาทางของหมาให มี
ความสัมพันธแกันอยูในฟอรแมของรูปอุงเทาสุนัข เจดียแสถูปตางๆจะดัดแปลงใหมีความโคงมนมากขึ้น
รายละเอียดบนตัวสุนัขไดแกการปูายสีที่หนาผาก (Tikka) และมาลัยดอกดาวเรือง ประดับตกแตงดวย
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รอยแตมจุดจากศิลปะพื้นเมืองของประเทศเนปาล ใชรอยฝุุนสีมาประกอบเพื่อใหสื่อไปถึงความซุกซน
อลหมานของลูกสุนัข

ภาพที่ 6 : การปรับรูปทรงของสถูปใหมีความเป็นมิตรมากขึ้น
และจัดองคแประกอบใหมีความคลายอุงเทาสุนัข
ดานการวางองคแประกอบ จากภาพที่ 7 มีตัวละครเป็นจุดเดนหลัก อยูในฟอรแมที่
ใหญที่สุดของภาพ ใชดวงอาทิตยแและภูเขาเป็นตัวสรางจุดเดนรอง โดยใหดวงอาทิตยแซอนอยูกับสถูปที่เชิง
เขา เพื่อตองการเสริมเรื่องความเชื่อของภูมิภาค สวนดานซายของภาพใชภูเขาหิมะ อันเป็นสัญลักษณแที่
ทุก คนสามารถสื่ อ ไปถึ ง ประเทศเนปาลได อีก ทั้ ง ยั ง ฟอรแ ม ของสามเหลี่ ยมจากภู เขาช ว ยสร า งความ
หลากหลายของรูปทรงในภาพไดอีกดวย กระจายรูปทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆใหไปเป็นหมูบานตามเชิงเขา

ภาพที่ 7 : รูปทรงและขนาดตางๆที่ใชในการออกแบบภาพประกอบ
ดานการกําหนดเสนนําสายตา เนื่องจากผูวาดวางองคแประกอบใหตัวละครหลักอยู
ดานลางของภาพ การนําสายตาของภาพจึงตองทํางานใหแตละเสนชี้เขาหาตัวหลัก หากเสนใดไมไดชี้เขา
หาตัวหลัก ก็จะมีการกําหนดใหมีการทําเสนรับ เพื่อเชื่อมจังหวะการมองใหนําไปที่ใบหนาของสุนัขให ได
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ยกตัวอยางเชน เสนลูกศรแดงดานบนของภาพที่อยูบริเวณทองฟูา จะไลลงมาจนถึงพระอาทิตยแ ผูวาดจึง
กําหนดใหมีเสนเฉียงของหุบเขาขึ้นมาแลวใหเสนไปจรดกับตัวสถูป ซึ่งจะเลื่อนลงมาที่ตัวแบบ

ภาพที่ 8 : การใชเสนนําสายตาตางๆเพื่อนําเขาสูวัตถุประธานของภาพ
ดานลวดลาย เนื่องจากประเทศเนปาลเป็นประเทศที่รับวัฒนธรรมทางศิลปะมาจากทั้งแบบ
พุทธศิลปของทิเบตและพราหมณแฮินดูของอินเดีย ลวดลายของเนปาลจึงมีหลายลักษณะ ทั้งลวดลายที่
มีความประณีตเครงครัด สะอาด อยางรูปแบบ Thangka ที่จะมีการวางตัวละครไวตรงกลาง และเลา
เรื่องตัวละครอื่นๆทางดานขาง มีฉากหลังที่ที่เลาเรื่องดินแดนนั้นๆ ในอีกดานหนึ่ง เนปาลยังมีรูปแบบ
การวาดภาพที่มีลวดลายความอิสระพริ้วไหว โดยมีชื่อรูปแบบวา Mithila Art (Madhubani) ที่เป็น
วัฒนธรรมรวมกับประเทศอินเดีย ที่รูปทรงมีความเป็นอิสระ ประกอบดวยเสน จุด มากมาย
ผู ว าดจึ งเลื อกลั กษณะการใชจุ ดกลม เส น จากลวดลายตา งๆมาใชใ นการตกแตงซึ่ งเป็ น
รูปแบบของ Mithila Art โดยที่ลักษณะของเดนของลาย Mithila คือการใชจีบโคงเรียงกัน ประดับ
ดวยดอกไม หรือ จุด เล็กๆ
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ภาพที่ 9 : การใชลวดลายแบบศิลปะ Mithila มาปรับใชตกแตงภาพ
https://www.saatchiart.com/art/Painting-Elephant/1209915/6418593/view
https://www.eventshigh.com/detail/bangalore/3ad28da37cc5da5a0cb5dd9de4d7cacfmadhubani-traditional-indian-art-workshop
และ ในจัดองคแประกอบใหมีการเลาเรื่องฉากหลังโดยวางตัวละครไวตรงกลางแบบ และลายเสน
สะอาด ชัดเจนตามรูปแบบของศิลปะ Thangka จากรูปที่ 10 จะเห็นไดวา สามารถแบงรายละเอียดของภาพ
เป็น 3 สวนเชนเดียวกัน ไดแก วัตถุประธาน (สีแดง) วัตถุเสริมประธาน (สีน้ําเงิน) และภาพวิวทิวทัศนแเป็นพื้น
หลัง (สีเขียว) เลาเรื่องภูมิประเทศ โดยที่จะปรับลักษณะเสนใหมีความแหลมคมและความละเอียดนอยลง เพิ่ม
ความมนและสมมาตรเพื่อใหมีความเป็นมิตร และทันสมัยมากขึ้น

ภาพที่ 10 : การใชศิลปะภาพเขียนแบบ Thangka มาเป็นโครงสรางองคแประกอบภาพ
https://shakyahandicraft.com/product/mahankala-thangka/
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3.3 ผลงานสุดท้าย
เมื่อแบบรางดังกลาวผานมติของคณะทํางาน ผูวาดจึงไดลงมือทํางานจริง และสําเร็จที่แสดง
ในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 : ผลงานที่เสร็จสมบูรณแ
4. การวิเคราะห์ผลงาน
เพื่อตอบโจทยแ ของงานที่ตองการผนวกจักรราศีแบบตะวันออกเขากับภาพลั กษณแทางสารสนเทศ
ผูเขียนจึงไดนําเอาเทศการ Kukur Tihar อันเป็นเทศกาลที่อุทิศใหกับการตอบแทนและขอบคุณความซื่อสัตยแ
ของสุนัข อันเป็นลักษณะของจักรราศีปีจอ ผสมผสานลวดลายกราฟิกแบบสมมาตรที่แสดงถึงความทันสมัย
และเทคโนโลยี เขากับลวดลายหลักการทํางานศิลปะตางๆของเนปาล โดยสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของ
แนวคิดเพื่อตอบโจทยแไดดังนี้
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5. สรุปและอภิปรายผล
ปใ จ จุ บั น ชิ้ น งานดั ง กล า วเสร็ จ สมบู ร ณแ แ ละได นํ า ไปใช จ ริ ง แล ว ระหว า งทํ า งานผู ว าดพบ
ขอสังเกตเกี่ยวกับการรับรูของผูชม คือ ทางคณะทํางานฯ ประสงคแใหผูวาดใสสีสันในภาพใหมากขึ้น
บริเวณสถูปดานหลังตัวละคร ในขั้นแรกสุดผูวาดไดใชสถูปสีน้ําตาลเกาตามความจริง ตอมาจึงไดปรับ
ใหมีกลีบดอกไมสีตางๆ โปรยลงไปเป็นขุดสีเล็กๆ อยางไรก็ตาม คณะทํางานฯ ยังยืนยันใหเพิ่มเติม
สีสันใหมากขึ้น เนื่องจากกลุมเปูาหมาย ซึ่งเป็นคนไทย จะมีความเขาใจโดยพื้นฐานวา "วัดแขกตองมี
สีสัน" ซึ่งอาจเกิดจากการเคยชินจากศาสนาสถานฮินดูในไทย หรือเทียบกับ วัดพุทธก็ตาม ผูวาดจึงมี
การเปลี่ยนสีตามคําแนะนําของที่ประชุม

ภาพที่ 9 : เปรียบเทียบ “วัดแขก” ตามความเขาใจของคนไทย(ซาย)
และสถูปเกาที่ปรากฏอยูทั่วไปในประเทศเนปาล
https://travel.mthai.com/blog/91583.html
https://fotoalbum.photoshelter.com/image/I0000nbiwFycmVbU
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ผูวาดเห็นวาในที่สุดแลวตัวผลงานชิ้นนี้ก็นาจะถูกบันทึกในฐานะ "การทําสื่อที่แปรผัน ตาม
มุมมองผูชม" ได จึงปรับแกตามขอเรียกรอง โดยผูวาดใสสีเหลืองและชมพูเจือลงในสถูปมากขึ้น และ
กระจายสีออกมาในบริเวณใกลเคียงเพื่อไมใหสถูปเดนกวาวัตถุอื่น จนทําใหไดผลงานออกมาดังรูป

ภาพที่ 10 : เปรียบเทียบการใชแบบสีครั้งแรกสุด กับผลงานที่สําเร็จสมบูรณแ
เอกสารอ้างอิง
Shahani, Shradha. “In Nepal, Diwali Is a Time to Worship the Dogs.” Condé Nast Traveller
India, Condé Nast Traveller India, 22 Oct. 2019, www.cntraveller.in/story/nepal-diwalitime-worship-dogs/.
Bryan Tillman. (2011). Shapes and Silhouettes. In Bryan Tillman, Creative Character Design
(pp. 72). Oxford: Focal Press.
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บทคัดย่อ
งานสรางสรรคแชิ้นนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการนําปใญญาประดิษฐแ (Artificial Intelligence หรือ AI)
และการสอนใหระบบคอมพิวเตอรแทําการเรียนรูไดดวยตนเอง (Machine Learning หรือ ML) มาประยุกตแใช
ในกระบวนการสรางงานภาพวาดดิจิทัล โดยเนื้อหาที่นําเสนอเป็นภาพวาดจิตรกรรมของศิลปินระดับโลก
(มาสเตอรแพีซ) ที่สรางขึ้นจากการทํางานรวมกันของผูสรางสรรคแและปใญญาประดิษฐแ งานสรางสรรคแชิ้นนี้ใช
โมเดล ML ที่เรียกวา ซีแมนติกอิมเมจเซกเมนตแเทชั่น (Semantic Image Segmentation) และ อิมเมจ
สไตลแทรานสแเฟอรแ (Image Style Transfer) รวมกับการการออกแบบซอฟตแแวรแที่สามารถวาดภาพในรูปแบบ
สีน้ํามัน โดยผลลัพธแที่ไดคือภาพผลงานที่อางอิงจากมาสเตอรแพีซที่สรางขึ้นใหมจํานวน 3 ภาพ (The WaterLily Pond, The Scream, and Landscape Painting Class in Kunsthaus) และกระบวนการสรางงาน
ภาพวาดดิจิทัลโดยใช (AI และ ML) ที่สามารถนําไปปรับใชกับงานออกแบบภาพประกอบดิจิทัลหรือหรือการ
สรางภาพดวยวิธีคอลลาจในงานออกแบบกราฟิกตอไป
คาสาคัญ : การวาดภาพดิจิทัล, ปใญญาประดิษฐแ, มาสเตอรแพีซ
Abstract
This creative work aims to study how can artificial intelligence (AI) and machine
learning (ML) be incorporated into the design process of digital image creation. This work
presents new version of world masterpiece painting which generates from the cooperation
between creator and AI. This project uses the semantic image segmentation, and style
transfer ML model and a custom oil painting software to render the final image. The
outcomes of this artistic experiment are three new paintings (i.e., The Water-Lily Pond, The
Scream, and Landscape Painting Class in Kunsthaus) and the design process for adapting to
digital image illustration and collage graphic design creation.
Keywords: Painting, Artificial Intelligence, Masterpiece
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
การพัฒนาอยางกาวกระโดดของปใญญาประดิษฐแ (AI) ในปใจจุบันถือเป็นนวัตกรรมใหมที่เขามามี
บทบาทและสงผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมตางๆของโลก โดยอุตสาหกรรมสรางสรรคแ (Creative Industry)
เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ AI เขามาเปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิตของคนในสังคม โดยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมศิลปะและการออกแบบ เชน บริษัทกูเกิ้ล โปรเจ็ค Deep Dream ใช AI ในการสรางภาพใหมที่
สามารถสื่อสารอารมณแผานภาพไดมากกวาภาพตนฉบับ หรือแอพพลิเคชั่นอยาง Prisma Artisto และ
Algorithmia ใช AI ในการนําสไตลแจากภาพตนฉบับมาปรับใหเขา กับภาพถายของผูใชงาน เทคโนโลยี
Generative Adversarial Networks (GANs) ใช AI ในการสรางภาพเสมือนจริงความละเอียดสูงที่สามารถ
พบเห็นไดในแอพพลิเคชั่น ภาพยนตรแ เกมสแ และอื่นๆ (Amato et al, 2019) นอกจากนี้ AI สามารถเรียนรู
ภาพวาดในยุคสมัยตางๆ และสามารถวาดภาพเหมือนบุคคลขึ้นมาใหม ชื่อ Portrait of Edmond Belamy ซึ่ง
มีสไตลแการวาดภาพที่คลายคลึงกับ แร็มบรันตแ (Rembrandt) จิตรกรระดับโลกชาวดัชตแ โดยไดถูกประมูลไปใน
มูลคากวา 400,000 เหรียญดอลลารแสหรัฐ ผูสรางสรรคแจึงมีแรงบันดาลใจในการทดลองนํา AI และML มา
ประยุกตแใชในกระบวนการสรางงานภาพวาดดิจิทัล
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การใช AI ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคแศิลปะและการออกแบบมีมาตั้งแตยุค 90 โดย
แฮโรดแ โคเฮน (Harold Cohen) ไดสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําหรับวาดภาพชื่อ แอรอน (ARRON) ซึ่ง
สามารถวาดภาพบุคคลภายใตขอกําหนดตางๆที่กําหนดไว เชน การเคลื่อนที่ของแปรงวาดภาพ การกําหนดสีที่
ใชสําหรับสวนตางๆของรางกาย หรือจํานวนสีที่ใชในภาพ โดยแอรอนถือเป็น AI ในยุคเริ่มตนที่สามารถแสดง
ความคิดสรางสรรคแผานการวาดภาพดิจิทัล (Buchanan, 2001) ตอมาแนวคิดดังกลาวไดถูกนําไปประยุกตแใช
ในการประพันธแดนตรี คอมพิวเตอรแกราฟิก การออกแบบสถาปใตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑแ และอื่นๆ โดย
ถูกเรียกเป็นสาขายอยหนึ่งชื่อ เจนเนอเรทีฟอารแต (Generative Art) หมายถึง การฝึกปฏิบัติที่ศิลปินหรือนัก
ออกแบบใชคอมพิวเตอรแในการสรางขอกํา หนดตางๆในการออกแบบเพื่อสรางระบบที่สามารถผลิต และสราง
ความหลากหลายของผลงานไดดวยตัวเอง โดยที่ศิลปินหรือนักออกแบบตองใชเวลานานในการสราง หรือไม
สามารถทําได เชน การวิเคราะหแประเภทการประพันธแดนตรี การสรางภาพสามมิติแบบอัตโนมัติ หรือการ
ออกแบบสถาปใตยกรรมที่มีความซับซอน (Galanter, 2001) โดยความกาวหนาทางดานการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เจนเนอเรทีฟอารแต ถือเป็นสวนสําคัญในการพัฒนาความรูทางดาน AI เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับการนํา
ความคิดสรางสรรคแของมนุษยแมาประยุกตแใชกับคอมพิวเตอรแ ซึ่งตอมาถือเป็นสาขายอยของ AI เรียกวา
คอมพิวเตอรแครีเอทิวิตี้ (Computer Creativity) (Boden & Edmonds, 2009)
คอมพิวเตอรแครีเอทิวิตี้ เป็นสาขาที่ศึกษาการสรางซอฟทแแวรแที่ สามารถเลียนแบบพฤติกรรมความคิด
สรางสรรคแของมนุษยแ โดยอางอิงจากการศึกษาทางวิทยาศาสตรแเรื่องจิตใจ ความคิด และความฉลาดของมนุษยแ
(Cognitive Science) โดยในปี 2012 ไซมอน โคลตันสราง The Painting Fool ซอฟทแแวรแที่ผูใชงานสามารถ
สอนใหระบบคอมพิวเตอรแทําการเรียนรูดวยตนเองได เชน การวิเคราะหแภาพวาประกอบไปดวยอะไรบาง เชน
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บุคคล พื้นหลัง หรือวัตถุตางๆ ซึ่งจุดเดนนี้ทําใหสามารถสรางสรรคแงานที่หลากหลายรูปแบบไดมากกวาแอรอน
ที่มีขอจํากัดอยูที่ขอกําหนดของผูสราง (Colton, 2012)
ในปใจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนามากขึ้นมีการใช AI ในการเรียนรูสไตลแการวาดภาพแบบตางๆ
เชน อิมเพรสชั่นนิสมแ (Impressionism) เอ็กเพรสชั่นนิสมแ (Expressionism) คิวบิสซึ่ม (Cubism) ของจิตรกร
ระดับโลก เชน อ็อสการแ-โกลด มอแน (Oscar-Claude Monet) เอ็ดวัด มุงกแ (Edvard Munch) ปาโบล รุยซแ
ปิกาโซ (Pablo Ruiz Picasso) เป็นตน อยางไรก็ตามกระบวนการการใช AI และ ML สําหรับศิลปินและนัก
ออกแบบยังมีพื้นที่ใหศึกษาคนควาเพิ่มเติมอีกมาก งานสรางสรรคแชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาการนํา AI
และ ML มาปรับใชในกระบวนการสรางงานภาพวาดดิจิทัล โดยในการทดลองนี้ได เลือกภาพวาดทิวทัศนแและ
ภาพบุคคลที่เป็นของศิลปินระดับโลกมา คือ The Water-Lily Pond ของ โกลด มอแน The Scream ของ
เอ็ดวัด มุงกแ และ Landscape Painting Class in Kunsthaus ของฟินเซนตแ ฟใน โคค เป็นเนื้อหาในการ
ทดลองเทคนิคตางๆ เพื่อหากระบวนการสรางสรรคแภาพที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอภาพวาดจิตรกรรมของศิลปิน
ระดับโลกที่มีภาพลักษณแที่ตางไปจากเดิม
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
3.1 ศึกษาวิธีการใชงาน AI และ ML และคัดเลือกภาพตนแบบจากศิลปิน จากนั้นทําการรางโครง
(Outline) ของวั ต ถุ และพื้ น ผิ ว บนภาพที่ เลื อ กมา ซึ่ ง กระบวนนี้ ส ามารถเทีย บไดกั บ กระบวนการทาง
คอมพิ ว เตอรแ ที่ เ รี ย กว า ซี แ มนติ ก อิ ม เมจเซกเมนตแ เ ทชั่น (Semantic Image Segmentation) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการใหความหมายทุกพิกเซลในภาพเพื่อแบงประเภทวัตถุหรือพื้นผิววาเป็นวัตถุใด เชน ทองฟูา ตน ไม
และอื่นๆ หลังจากนั้นจึงสืบคนฐานขอมูลจากโมเดลทางคอมพิวเตอรแที่ใช AI ในการสอนคอมพิวเตอรแใหเรียนรู
วาวัตถุหรือพื้นผิวตางๆแทนดวยสีอะไร และจึงกําหนดสีใหวัตถุ เชน ทองฟูาใชสีฟูา หรือตนไมใชสีเขียว ดัง
ภาพที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1.1 – 1.4)
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการสรางสรรคแ
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3.2 นําภาพที่ไดจากขั้นตอนที่ 1.4 ในภาพที่ 1 มาใสซอฟทแแวรแ AI ที่ใชการเรียนรู ML ในการสอน
คอมพิวเตอรแใหทําไดสิ่งตางๆ เชน การรับรูหนาหนาบุคคล (Facial Recognition) การตรวจจับวัตถุ (Object
Detection) การแบงวัดสวน (Segmentation) และอื่นๆ โดยในงานชิ้นนี้จะใช ML โมเดล Semantic Image
Segmentation ในการแทนคาภาพดวยพื้นที่สีตางๆที่กําหนดไว โดยคอมพิวเตอรแสามารถเรียนรูและแยกแยะ
วัตถุและพื้นผิวตางๆจากภาพในอินเตอรแเน็ตและจะทําการคนหาและเลือกภาพที่ดีที่สุดมาแทนคาในสีที่กําหนด
ไว เชน สีฟูาถูกแทนที่ดวยทองฟูา สีเทาถูกแทนคาดวยเมฆ สีเหลืองแทนดวยพื้นดิน และอื่นๆ ดังภาพที่ 1
(ขั้นตอนที่ 2.1 – 2.3)
3.3 นําภาพที่ไดจากขั้นตอนที่ 2.3 ในภาพที่ 1 มาทดลองใสเทคนิคการวาดภาพดิจิทัลหรือสไตลแของ
ภาพจิตรกรรมในยุคสมัยตางๆที่เลือกไว โดยในกระบวนการนี้ใช ML โมเดล อิมเมจสไตลแทรานสแเฟอรแในการ
เปลี่ยนถายทอดเทคนิคหรือสไตลแของภาพที่เลือกไวมาสูภาพที่สรางขึ้น เชน การนําสไตลแภาพแบบอิมเพรสชั่น
นิสมแ (Impressionism) หรือเทคนิคการใชแปรงของวินเซนตแฟใน โคค (Vincent van Gogh) มาปรับใหเขากับ
ภาพที่สรางขึ้น ดังภาพที่ 1 (ขั้นตอนที่ 3.1 – 3.3)
3.4 นําภาพที่ไดจากขั้นตอนที่ 3.3 ในภาพที่ 1 มาวาดใหมโดยออกแบบซอฟทแแวรแที่สามารถวาดภาพ
(Trace) ในรูปแบบสีน้ํามันที่ยังคงเทคนิคหรือสไตลแภาพที่ไดจากขั้นตอนที่ 3.3 ดังภาพที่ 1 (ขั้นตอนที่ 4)
หลังจากที่ไดทดลองกระบวนการทั้งหมดแลวจึงนํากระบวนการดังกลาวมาทดลองสรางงานภาพอื่นๆดังภาพที่
2–4

ภาพที่ 2 ภาพใหมจากตนฉบับจาก Landscape Painting Class in Kunsthaus
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ภาพที่ 3 ภาพใหมจากตนฉบับจาก The Water-Lily Pond
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ภาพที่ 4 ภาพใหมจากตนฉบับจาก The Scream
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานสรางสรรคแชุดนี้ ใช AI และ ML มาปรับใชในกระบวนการสรางภาพดิจิทัล โดยเริ่มการทดลอง
การใชเทคนิคและโมเดลทางคอมพิวเตอรแ (ซีแมนติกอิมเมจเซกเมนตแเทชั่น และ อิมเมจสไตลแทรานสแเฟอรแ )
เพื่อเรียนรูวัตถุ หรือพื้นผิวตางๆของภาพวาด เพื่อหาความเป็นไปไดในการสรางวัตถุ หรือพื้นผิวใหมๆ จากการ
เรียนรูภาพวาดตนฉบับ ซึ่งจากการทดลองพบวาโมเดลที่ใชยังมีขอจํากัดเรื่องการเรียนรู โดยยังไมสามารถแยก
วัตถุบางประเภทไดอยางถูกตอง เชน พุมไม กับตนไม หรือ พื้นหญาและพื้นถนน (ภาพที่ 1 ขั้นตอนที่ 2.3) จะ
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เห็นไดชัดเจนในภาพที่ 3 The Water-Lily Pond ซึ่งภาพภาพตนฉบับของโกลด มอแน เป็นภาพคลอง แต
โมเดลคอมพิวเตอรแคิดวาเป็นแมน้ํา อยางไรก็ตามปใญหานี้สามารถแกไขไดโดยการสรางการเรียนรูเพิ่มเติม
ใหกับโมเดลทางคอมพิวเตอรแ (Train Model) ใหสามารถแยกวัตถุและพื้นผิวใหแมนยํายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
พบวาการนําภาพที่ 1 ในขั้นตอนที่ 3.3 มาสรางใหมโดยใชซอฟทแแวรแในรูปแบบสีน้ํามันนั้นไดลดทอน
รายละเอียดจากสไตลแของภาพที่เลือกไว อยางไรก็ตามการทดลองกระบวนการสรางสรรคแในงานสรางสรรคแชิ้น
นี้เป็นเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งจากหลากหลายแนวทางในการนํา AI และ ML มาใชเทานั้น ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนและทดลองหาแนวทางที่แตกตางออกไปไดตามภาพที่ 5 ซึ่งผูสรางสรรคแไดทดลองสรางภาพ
ตนฉบับเองโดยไมใชภาพวาดจิตรกรรมของศิลปินระดับโลก เป็นตนแบบ

ภาพที่ 5 ภาพทิวทัศน์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองสร้างภาพต้นฉบับเอง
5. สรุป
การนําเสนอการใช AI และ ML มาประยุกตแใชในกระบวนการสรางงานภาพวาดดิจิทัลในครั้งนี้ เป็น
การทดลองศึกษาขั้นตอนและวิธีการที่แตกตางจากการวาดภาพแบบดั้งเดิม ผลงานที่ออกมาอาจมีความ
เหมือนกับ ภาพตนฉบั บทางดานองคแประกอบศิลป แตมีความแตกตางในพื้นผิ ว สไตลแ สี และรายละเอียด
ปลีกยอยจากภาพตนฉบับเนื่องจากขอจํากัดทางดานเทคนิคทางคอมพิวเตอรแ อยางไรก็ตามผลงานสรางสรรคแ
ชิ้นนี้นําเสนอแนวทางการทดลองในกระบวนการสรางสรรคแงานที่สามารถนําไปพัฒนาใชในงานศิลปะและ
ออกแบบอื่นๆตอไปได เชน การใช AI หรือ ML เป็นตัวชวยในการสรางสไตลแในงานภาพประกอบ หรือการ
สรางภาพดวยวิธีคอลลาจในงานออกแบบกราฟิก
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Abstract
The study, entitled “Identity Design of Public Relation Media for a Lecture on a One
Year Anniversary of Dr. Surin Pitsuwan’s Death,” aimed to investigate the processes of
identity design of public relation media for an academic seminar using principles of print
media design. Moreover, it was aimed to explore and analyze unique identity of Dr. Surin
Pitsuwan in order to design the public relation media for the academic seminar. Results
showed that principles of print media design could be systematically applied along the
identity designing processes of public relation media for the academic seminar. The
processes included 1) preparing the design, 2) designing, and 3) evaluating the media. The
media can serve different public relation purposes i.e as online or offline media or as a
souvenir. These are the products of identity design processes which ensure that all elements
in the design products are in the same direction and are able to reflect the identity
regardless of using a set of them or separately use them. Thus, the media are practical and
useful for public relation.
Keywords : Identity Design, Public Relations Media, Dr. Surin Pitsuwan
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของ
งานปาฐกถา เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การจากไปของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึง
ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทและคุณูปการสําคัญตอสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งในดาน
วิชาการ การเมือง สังคม และประชาคมอาเซียน การเสียชีวิตของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ถือเป็นการสูญเสีย
บุ ค ค ล สํ า คั ญ ข อ ง ช า ติ โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ส ถ า บั น ส มุ ท ร รั ฐ เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต ศึ ก ษ า
มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ น ทรแ ตอ งการที่จ ะประชาสั ม พัน ธแแ ละเผยแพร ให เยาวชนและผู ส นใจได รับ รูถึ ง
คุณูปการที่ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ไดสรางขึ้นเพื่อสรางแรงบันดาลใจแกเยาวชน ผานสื่อประชาสัมพันธแ
การประชาสัมพันธแ เป็นเครื่องมือหรื อตัวกลางที่ใชในการนําขาวสาร เรื่องราว จากองคแกรหรือ
หนวยงานไปสูประชาชน สื่ออาจจําแนกไดหลายประเภทหลายหลักเกณฑแแตการกําหนดประเภทของสื่อเพื่อ
การประชาสั มพัน ธแ จะตอ งคํา นึ งถึ งลั ก ษณะที่เป็ นรูป ธรรม ลั กษณะที่พั ฒ นาไดป ระโยชนแ ในปใ จจุบั นและ
ศักยภาพเพื่ออนาคต
การออกแบบอัตลักษณแสําหรับสื่อประชาสัมพันธแงานปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การจากไป
ของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ในครั้งนี้ มีขอบเขตทั้งแบบออฟไลนแ และออนไลนแ รวมไปถึงการสรางอัตลักษณแใน
งานออกแบบในโครงการนี้ใหเป็นไปในทิศทางอารมณแ หรือน้ําเสียงเดียวกันทั้งโครงการ โดยผูสรางสรรคแมุงเนน
การออกแบบอัตลักษณแเพื่อใชในการประชาสัมพันธแ โดยมีหลักการและแนวทางการออกแบบที่ชัดเจนและ
สามารถออกแบบอัตลักษณแในงานออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธแอื่น ๆ ได
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2.แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อัตลักษณแองคแกร หรือ Corporate Identity หมายถึงการแสดงออกใหเห็นถึงภาพลักษณแที่ปรากฏตอ
สายตาผูอื่นพรอม ๆ กับการแสดงถึงความเป็นอัตลักษณแขององคแกรนั้นโดยอาศัยองคแประกอบทางดานการ
ออกแบบกราฟิก เพื่อสื่อสารภาพลักษณแและความใหเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งสรางความเขาใจอันดีให
เกิ ด แก อ งคแ ก รบุ ค ลากรตลอดจนบุ ค คลต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ องคแ ก รนั้ น ๆ อั ต ลั ก ษณแ อ งคแ ก รเป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอองคแกรในโลกปใจจุบันซึ้งมีการแข็งขันกันมากขึ้น เนื่องจากแตละโครงการตางมีความ
ตองการที่จะสรางภาพลักษณแที่ดีและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งโครงการ เพื่อตองการให เปรียบเสมือน
กับการที่คนเรารูจักปรุงแตงรูปรางหนาตาการแตงกายใหสวยงามเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเพื่อดึงดูด
ความสนใจตอสาธารณชน
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
กระบวนการในการสรางสรรคแผลงานการออกแบบอัตลักษณแสําหรับสื่อประชาสัมพันธแ งานปาฐกถา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การจากไปของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ผูสรางสรรคแไดใชแนวคิดในการออกแบบ
สิ่งพิมพแเพื่อเป็นแนวทางในออกแบบอัตลักษณแสําหรับสื่อประชาสัมพันธแ โดยมีขั้นตอนดั้งตอไปนี้ 1)ขั้นตอน
เตรียมการออกแบบ 2)ขั้นตอนการออกแบบ และ 3)ขั้นตอนประเมินผลงานออกแบบ
1. ขั้นตอนเตรียมการออกแบบ
ขั้ น ตอนเตรี ย มการออกแบบ คื อ ขั้ น ตอนการวางแผนก อ นการออกแบบ ขั้ น ตอนนี้ มี
ความสําคัญในการกําหนดใหงานออกแบบสามารถสรางความแตกตาง มีความสรางสรรคแ และนาสนใจ เพื่อ
กระตุนจูงใจและโนมนาวใหคนทั่วไปพิจารณาขอมูลและตัดสินใจเขารวมงาน กอนการออกแบบผูสรางสรรคแได
ศึกษาขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูล ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณแผูเกี่ยวของในการจัดงานครั้งนี้เพื่อรับทราบ
ความคิด ความตองการ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอัตลักษณแสําหรับสื่อประชาสั มพันธแตอไป โดยผู
สรางสรรคแสรุปเป็นโจทยแในการออกแบบครั้งนี้ตามตารางดานลาง
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ตารางที่ 1 โจทยแการออกแบบ
จากขอมูลเอกสารและแหลงขอมูลอื่น ๆ จากการสัมภาษณแผูเกี่ยวของ และจากการสรุปโจทยแ
การออกแบบ ผูสรางสรรคแไดสรุปแนวคิดหลัก (Key concepts) เพื่อเป็นขอมูลในขั้นตอนการออกแบบตอไป
“ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ขามพรมแดนจากเด็กปอเนาะสูเลขาธิการอาเซียน มีบุคลิกภาพที่แทจริงของความเป็น
มุสลิมที่เขาใจแกนแทของศาสนา ซึ้งเนนที่ความพอดี ไมหนัก ไมเบา กอปรดวยความออนนอมถอมตน ความมี
ไมตรีจิตมิตรภาพ ความนุมนวล ฯลฯ กอใหเกิดพลังความรูอันทรงคุณคา”
2. ขั้นตอนการออกแบบ
ขั้นตอนการออกแบบผูสรางสรรคแไดนําเอาขอมูลจากขั้นตอนเตรียมการออกแบบมาวิเคราะหแ
โดยการใชองคแประกอบพื้นฐานทางการออกแบบมาจัดวางตามหลักทฤษฎีทางการออกแบบ เพื่อเป็นขอมูล
ประกอบในการออกแบบอัตลักษณแ โดยผูสรางสรรคแไดกําหนดขนาดและรูปแบบ กําหนดรูปแบบภาพ และ
กําหนดรูปแบบตัวอักษร
2.1 กาหนดขนาดและรูปแบบ การกําหนดขนาดและรูปแบบในการออกแบบอัตลักษณแของ
งานชิ้นนี้ เป็นการควบคุมและกําหนดการใชสื่อประชาสัมพันธแที่มีความหลากหลายประเภท อันไดแก สื่ อ
ออฟไลนแ สื่ อออนไลนแ และของที่ร ะลึ กสําหรับผู เขารวมงาน ทั้งหมดนี้ตองมีการกําหนดขนาดให ส ามารถ
ออกแบบและผลิตผลงานที่จะนําไปใชประชาสัมพันธแไดอยางถูกตอง เป็นรูปแบบแนวทางเดียวกันและยังคง
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สามารถสะทอนอัตลักษณแได ไมวาผลงานออกแบบจะถูกนําไปใชงานเป็นชุดหรือถูกแยกออกจากกันในการใช
งาน
2.2 กาหนดรูปแบบภาพ การเลือกหรือสรางรูปแบบภาพประกอบเป็นองคแประกอบที่สําคัญ
อัน ดับ ตน ๆ ในการออกแบบอัต ลั ก ษณแ เพราะภาพประกอบเป็ นส ว นชว ยในการโน มน าวความรูสึ กของ
ผูเขารวมงาน การเลือกภาพประกอบในงานชิ้นนี้ผูสรางสรรคแไดวิเคราะหแจากแนวคิดหลัก (Key concepts)
คือ การขามพรมแดนจากเด็กปอเนาะสูเลขาธิการอาเซียน ความเรียบงาย ความออนนอมถอมตน ความมีไมตรี
จิตมิตรภาพ ความนุมนวล ฯลฯ เป็นเอกลักษณแและอัตลักษณแของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ผูสรางสรรคแได
รวบรวมรูปภาพใบหนาของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ จากเว็บไซตแ จํา นวน 50 รูป แลวทําการเลือกรูปภาพที่
แสดงอารมณแและสามารถสะทอนแนวคิดหลัก (Key concepts) เพื่อใชในการออกแบบภาพสื่อสารหลัก (Key
Visual) ในขั้นตอนการออกแบบอัตลักษณแ
2.3 กาหนดรูปแบบของตัวอักษร การใชตัวอักษรในงานชิ้นนี้ผูสรางสรรคแคํานึงถึงความเป็น
สากล โดยการใช ชุดตัวอักษรไมมีหัว เป็นตัวอักษรที่ใหความรูสึกถึงความรวมสมัยและเป็นสากล สามารถ
สะทอนตัวตนของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ซึ่งชุดตัวอักษรไมมีหัว มีลักษณะเหมือนกับชุดตัวอักษรแบบ San
Serif ของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โดยเลือกใชตัวอักษรลักษณะนี้ในการออกแบบ
กระบวนการในการออกแบบอัตลักษณ์ หลังจากไดกําหนดขนาดและรูปแบบ กําหนดรูปแบบภาพ
และกําหนดรูปแบบตัวอักษรที่จะใชในงานออกแบบอัตลั กษณแทั้งหมดแล วขั้นตอนตอไปนี้เป็นขั้นตอนการ
ออกแบบภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) คือการกําหนดกรอบในงานออกแบบเพื่อใชในการประชาสัมพันธแที่มี
ความหลากหลาย ซึ่งภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) จะเป็นตัวกําหนดแนวคิด องคแประกอบ สี ภาพ ตัวอักษร
รวมถึงอารมณแในงานออกแบบอัตลักษณแ ที่สามารถสื่อสารตอในงานออกแบบชิ้นอื่น ๆ ได โดยมีขั้นตอนในการ
ทํางาน 3 ขั้นตอน คือแบบราง แบบรางสี และแบบรางที่สมบูรณแ
แบบร่าง การกําหนดแนวคิดของแบบรางแตละแบบตองผูส รางสรรคแไดมาจากแนวคิดหลัก (Key
concepts) ที่ไดทําการวิเคราะหแมาจากขั้นตอนเตรียมการออกแบบ แตกตางกันที่รูปแบบและหลักการจัดวาง
องคแประกอบ

ภาพที่ 1 แบบรางขนาดยอ
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แบบรางที่ 1. ภาพแสดง ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ในชุดผูชายมุสลิมแบบครึ่งตัวโดยการใชตัวอักษรที่ทับ
ลงบนรูปราง แสดงถึงความเป็นมุสลิมที่เขาใจแกนแทของศาสนา
แบบรางที่ 2. รูปทรงกลมแสดงถึงตัว ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ภายในรูปทรงมีการซอนรูปในหนาความ
จากความเป็นเด็กปอเนาะสูเวทีโลก
แบบรางที่ 3. รูปใบหนาของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ โดยการตัดทอนใหเหลือองคแประกอบของภาพที่
เรียบงาย เนนใชเสนในการสรางภาพ แสดงอารมณแและความรูสึก นุมนวล ออนนอมถอมตน มีมิตรภาพ
คณะกรรมการจัดโครงการและผูออกแบบไดเลือกแบบรางที่ 3 เป็นรูปใบหนาของ ดร.สุ รินทรแ พิศ
สุวรรณผานรอยยิ้ม เพราะสามารแสดงอารมณแถึงความรูสึกนุมนวล ออนนอมถอมตน มีไมตรีจิตมากกวาแบบ
รางที่ 1 และแบบรางที่ 2 ทั้งยังเป็นภาพที่บุคลทั่วไปสามารถจดจําไดเป็นอยางดี
แบบร่างสี หลังจากคณะกรรมการจัดโครงการสรุปแบบรางแลวไดแลว ผูสรางสรรคแนํามาออกแบบรางสี

ภาพที่ 2 การวิเคราะหแผลงาน
ที่มา : https://www.mapsofworld.com/
https://www.vogue.co.th/beauty/in-memory-of-surin-pitsuwan
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ภาพที่ 3 ผลงานแบบรางสี ภาพสื่อสารหลัก (Key Visual)

ภาพที่ 4 ผลงานแบบรางสี รูปแบบที่1
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ภาพที่ 5 ผลงานแบบรางสี รูปแบบที่ 2
จากผลงานการออกแบบทั้ง 2 รูปแบบ คณะกรรมการจัดโครงการและผูออกแบบตองการผลงานที่มี
ความเรี ย บงาย มีเสน หแ และเป็ น สากล และยัง พิจารณาเลื อกเลื อกชุดสี โ ทนน้ําเงินและฟูา ซึ้งเป็นชุดสี ที่
สะทอนอัตลักษณแเชิงพื้นที่ในการจัดงาน และยังหมายถึงขอบฟูาที่ไมมีพรมแดน คือตัวแทนของดร.สุรินทรแ พิศ
สุวรรณ เพื่อใชเป็นสีหลักในการออกแบบผลงาน ในสวนการใชภาพผูสรางสรรคแไดทําการวาดใบหนาของ ดร.
สุรินทรแ พิศสุวรรณ ดวยเทคนิคการตัดทอนเพื่อใหเห็นแคสาระสําคัญ สามารถสรางการจดจําได เป็นการใช
องคแประกอบของภาพที่เรียบงาย ผสมผสานกับเสนกราฟิกที่แสดงถึงแผนที่โลก และการเดินทาง การจัดวาง
องคแประกอบโดยใชระบบกริด แบบไฮราชิเคิล กริด ในการกําหนดคอลัมนแ เพื่อชวยในการจัดวางตัวอักษรที่มี
ขนาดแตกตางกัน ทั้งพาดหัวหลัก พาดหัวรอง และเนื้อหา ใหเป็นระเบียบเรียบรอย
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แบบร่างที่สมบูรณ์ เมื่องานออกแบบไดรับการตรวจจากคณะกรรมการจัดโครงการ

ภาพที่ 6 ผลงานแบบรางที่สมบูรณแ
กอนจะออกมาเป็นผลงานแบบรางที่สมบูรณแได มีการปรับและแกไขจากผลงานการออกแบบจนมา
เป็นแบบรางที่สมบูรณแ และไดพัฒนาผลงานการออกแบบอัตลักษณแใหอยูในสื่อออฟไลนแ สื่อออนไลนแ และของ
ที่ระลึก
3. ขั้นตอนประเมินผลงานออกแบบ
การประเมินผลการออกแบบโดยรวม หลังจากการพัฒนาการออกแบบจาก แบบราง แบบรางสี และ
แบบรางที่สมบูร ณแ จนเป็ นผลงานการออกแบบอัตลักษณแที่ คณะกรรมการจัดโครงการไดประเมินผลงาน
ตรวจสอบความถูกตอง และความสวยงาม โดยมีการปรับรูปแบบและแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
จัดโครงการ จนเป็นผลงาน
4. การวิเคราะห์ผลงาน
การออกแบบอัตลักษณแสําหรับสื่อประชาสัมพันธแงานปาฐกถา เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การจากไป
ของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ เป็นการสรางสรรคแผลงานออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธแงานสัมมนาวิชาการ จัด
โดยโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาเขต
ปใ ตตานี ในวัน ที่ 28 ธัน วาคม พศ. 2561 กลุ มเปูา หมายคือ นักศึกษา นักวิช าการ โดยใชแนวคิดในการ
ออกแบบสิ่งพิมพแเป็นแนวทางในการสรางสรรคแผลงานการออกแบบอยางเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1)
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ขั้นตอนเตรียมการออกแบบเป็นขั้นตอนการวางแผนกอนการออกแบบ ผูสรางสรรคแไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร
และแหลงขอมูล ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณแผูเกี่ยวของในการจัดงานครั้งนี้เพื่อรับทราบความคิด ความตองการ
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยผูสรางสรรคแไดสรุปเป็นแนวคิดหลัก (Key concepts) เป็นโจทยแในการ
ออกแบบ 2)ขั้นตอนการออกแบบ คือขั้นตอนการออกแบบภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) โดยใชองคแประกอบ
สี ภาพ ตัวอักษร รวมถึงอารมณแในงานออกแบบอัตลักษณแ มีขั้นตอนในการทํางาน 3 ขั้นตอน คือแบบราง
แบบร างสี และแบบร างที่ส มบู ร ณแ 3)ขั้น ตอนประเมินผลงานออกแบบ เป็นขั้นตอนสุ ดทายหลั งจากการ
ออกแบบทั้งหมดเสร็จสิ้น จนเป็นผลงานการออกแบบอัตลักษณแ โดยมีคณะกรรมการจัดโครงการประเมินผล
งาน ตรวจสอบความถูกตอง และความสวยงาม มีการปรับแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการจัดโครงการ
ด า นองคแ ป ระกอบศิ ล ป ใช ภ าพใบหน า ของ ดร.สุ ริ น ทรแ พิ ศ สุ ว รรณ โดยการตั ด ทอนให เ หลื อ
องคแประกอบของภาพที่เรียบงาย ผสมกับเสนกราฟิกที่แสดงถึงแผนที่โลก โดยใชสีน้ําเงินเป็นพื้นหลังในการ
ออกแบบเพื่อเป็นเอกลักษณแและแนวทางเดียวกัน ใชชุดตัวอักษรไมมีหัว เป็นตัวอักษรที่ใหความรูสึกถึงความ
รวมสมัยและเป็นสากล สามารถสะทอนตัวตนของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ
ดานสุนทรียศาสตรแเป็นการออกแบบ มีความรวมสมัย เรียบงาย เนนความพอดี สามารถสรางการ
จดจําไดงาย
5. สรุป
ผลงานการออกแบบอัตลักษณแสําหรับสื่อประชาสัมพันธแงานปาฐกถา เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี
การจากไปของ ดร.สุริ น ทรแ พิศสุ ว รรณ เป็ นผลงานที่ผานกระบวนการออกแบบอยางเป็นระบบ โดยผ าน
ขั้นตอนเตรียมการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนประเมินผลงานออกแบบ จนทําใหเกิดผลงาน
การออกแบบอัตลักษณแที่สามารถนําไปสูการใชประโยชนแในการประชาสัมพันธแไดจริง
การออกแบบอัตลักษณแสําหรับสื่อประชาสัมพันธแงานปาฐกถา เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การจากไป
ของ ดร.สุรินทรแ พิศสุวรรณ ในครั้งนี้เป็นการออกแบบเพื่อใชงานในสื่อประชาสัมพันธแที่มีความหลากหลาย
ประเภท อัน ได แก สื่ อ ออฟไลนแ สื่ อออนไลนแ และของที่ระลึ กสํ าหรั บผู เขา รว มงาน ทั้งหมดนี้เป็ นผลจาก
กระบวนการออกแบบอัตลักษณแ ซึ่งเป็นตัวกําหนดองคแประกอบของผลงานออกแบบทุกชิ้นใหเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และยังคงสามารถสะทอนอัตลักษณแได ไมวาผลงานออกแบบจะถูกนําไปใชงานเป็นชุดหรือถูกแยก
ออกจากกันในการใชงาน
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ภาพที่ 7 การนําผลงานการออกแบบอัตลักษณแไปใชในวันเปิดงาน
ที่มา:
(https://www.facebook.com/pg/iseams/photos/?tab=album&album_id=2320672058163633&
ref=page_internal)
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บทคัดย่อ
งานสรางสรรคและครเวทีเรื่อง My Moon My Man เป็นงานละครเวทีสรางสรรคแความยาว 90 นาที
ที่จัดทําขึ้นเพื่อจัดแสดงในเทศกาลละครเวทีประจําปี ของภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกตแ คณะศิลปกรรม
ศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหนักศึกษาไดฝึกประยุกตแใชทฤษฎีทางการละครใน
การผลิตละครทั้งการเรียนรูทางทฤษฎีและปฎิบัติ ผานกระบวนการทางศิลปะการละคร บทความจะศึกษา
กระบวนความคิดในการสรางสรรคและครเวที โดยใชหลักคิดและแนวปฎิบัติของทฤษฎีทางการละคร และแรง
บันดาลใจจากนิทานพื้นบานเรื่องแกวหนามา เพื่อสะทอนเรื่องราวในสังคมประเด็นที่ คนเรามักถูกตัดสินไป
กอนจากอีกฝุายหนึ่ง เมื่อมีลักษณะอันไมพึงประสงคแ ไมเป็นไปตามภาพที่สังคมคาดหวัง เป็นการตัดสินจาก
เพียงเพศสภาพ รูปลักษณแภายนอก และบางครั้งสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เห็นแตกตางกับสิ่งที่ตนเอง หรือสังคมคิด
คาสาคัญ : ทฤษฎีทางการละคร,กระบวนการสรางสรรคแ, บทละคร
Abstract
The creative work of the theatre show “My Moon My Man” A 90-minute play is the
work created during the annual theatre festival of the Applied Performing Arts Department,
Faculty of Fine and Applied Arts, Dhurakij Pundit University with the purpose of allowing the
students to practice and apply theatrical theories in producing theatre shows, in order to
gain knowledge by theories and practical way, through dramatic arts process. The article will
show the study of the thinking process in creating the theatrical show based on the concept
and guidelines of post-modern theatre theories and inspiration from the Folk Tales
“Kaewnamah”, to reflect stories in the society, on the issue that we are often prejudged by
others, due to undesirable appearance, not in line with the society's expectation. Judgment
is made based on gender, external appearance and sometimes, the being and the being
seen are different from what we or people think.
Keywords : theatre theories, creative process, Playwriting
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกตแ คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ ไดมีการเรียน
การสอนวิชา เกี่ยวกับศาสตรแดานศิลปะการแสดง เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู และความเขาใจในศาสตรแและ
ศิลปทางดานการแสดงละครเวทีในแนวทางตางๆ เป็นการเตรียมความพรอมดานทักษะการแสดงเพื่อนําไปใช
ไดจริง โดยไดจัดใหมีเทศกาลละครเวทีประจําปีของภาควิชาฯ เพื่อมุงสูวัตถุประสงคแดังกลาว
จุดเริ่มเกิดขึ้น จากการกําหนดโจทยแในการสรางสรรคแงานครั้งนี้ เป็นการทําละครที่สะทอนสั งคม
ภายใตกรอบความคิดเรื่อง การมองคนแคเพียงรูปลักษณแภายนอก และดวนตัดสิน การเริ่มตนกระบวนการ
สรางสรรคแผูวิจัยสนใจที่จะนําแนวคิดและแนวปฎิบัติ ของทฤษฎีการละครรวมสมัย และหลังสมัยใหมมาใช ไม
วาจะเป็นวิธีการตอยอด ตัดปะ ผสมปนเป อางอิง ชิ้นสวนของตาง ๆ ในประวัติศาสตรแและความทรงจํารวม
เกีย่ วกับ Pop Culture หรือ Mass Media ในอดีตเขากับความทรงจําและ จินตนาการของผูสราง
ผูวิจัยมีจุดกระทบใจกับเรื่องราวในสังคมประเด็นที่ คนเรามักถูกตัดสินไปกอนจากอีกฝุายหนึ่ง เมื่อมี
ลักษณะอันไมพึงประสงคแ ไมเป็นไปตามภาพที่สังคมคาดหวัง เป็นการตัดสินจากเพียงเพศสภาพ รูปลักษณแ
ภายนอก และบางครั้งสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เห็นแตกตางกับสิ่งที่ตนเอง หรือสังคมคิด ซึ่งเป็นตนเหตุของปใญหาตางๆ
ประเด็นนี้เป็นจุดเริ่มตนของการสรางสรรคและคร ในแงที่จะสรางสรรคแใหเป็นเรื่องราวหลักของความ
ขัดแยง ความตองการ และการกระทําของตัวละคร นําไปสูความตองการหากลวิธีสรางบทเรื่อง My Moon
My Man เพื่อนําเสนอแกนความคิดเรื่อง “ การมองใหเห็นสวนลึกในใจตน และมองใหทะลุถึงทองแทที่อยูขาง
ในของคน” ใหสื่อสารกับผูชมวา เราไมควรดวนตัดสินใครที่เปลือกหรือภาพลักษณแ ใหเปิดใจรับ และใชใจให
มองเห็น รูจัก เขาใจ ยอมรับในตัวตนและคุณคาทั้งของผูอื่น และตนเองไดอยางมีเมตตา
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวทางการสรางสรรคแที่ผูวิจัยเชิงสรางสรรคแใชในกระบวนการมีดังนี้คือ
1. หลักคิดและแนวปฎิบัติ “รวมสมัย”ทางการละคร
ไดแก แนวคิดในการวางโครงเรื่องของบทละคร (ความคิดหลัก ความขัดแยง ตัวละครหลัก การกระทําทางการ
ละคร)
2. หลักคิดและแนวปฎิบัติของการละครหลังสมัยใหม
ทฤษฎีทางงานละครดานแนวคิดหลังสมัยใหม( Post Modern) มีแนวคิดสําคัญเป็นแนวทางในการสรางสรรคแ
งานครั้งนี้ ในดานของการแลกเปลี่ ยนเชื่อมโยงกันและกันของวัฒนธรรมโลก การผสมผสานกลมกลื นของ
วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย โดยมี ก ารประยุ ก ตแ กิ จ กรรมให เ ข า กั บ งานและสิ่ ง ที่ ต อ งการนํ า เสนอมากขึ้ น
ดังกมล ณ ปูอมเพ็ชร (2552)กลาวไวใน กรณีละครนอก...คอก: ขอคิดจากโครงการวิจัย “เรื่องเกา
เลาใหม 2 – มหัศจรรยแผจญภัยเจาชายหอย” วา ผูสรางสรรคแงานละครดวยแนวคิดหลังสมัยใหมมักเป็นอิสระ
จากกรอบความคิดดานทฤษฏีทางการละครตางๆ และมองใหมหรือตีความวาทกรรมหลักหรือวาทกรรมบท
ละครดวยสายตาที่แยกแยะและรื้อถอนโครงสราง แลวจึงจัดวาง ปรุง ยําหรือเลาเรื่องนั้นดวยการใชเทคนิคและ

245

แนวทางหลากหลายผสมผสาน ไมเป็นไปตามขนบหรือแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง โดยมักใชแนวทางแบบผสมพันธแ
ขามเผาหรือไฮบริด ไมยึดขนบละครตะวันตกเป็นหลัก เชน
 การออกจากกรอบทฤษฏีที่ยึดติดกับการตีความแนวคิดทางการละครของอริสโตเติลเป็น
สรณะ ไม ยึ ดโครงสร างหรือ สู ตรของบทละครที่ พัฒ นาแบบขึ้น ตน -ตรงกลาง-จบ ไมเน น
ความหมายที่ บ ทพู ด เป็ น หลั ก แต สื่ อ สารด ว ยภาพ เสี ย ง มวล และการเคลื่ อ นที่ บ นเวที
ผสมผสานประเภทของละคร มีลักษณะยั่วเยาลอเลียน ทีเลนทีจริงแบบทองถิ่นพื้นบาน มี
ชีวิตชีวาไรกรอบเกณฑแมากกวาจะวางผูชมไวใหรูสึกแสดงออกอยางเป็นทางการ
 ใชลักษณะรวมมิตรคละสมัย ที่เลือกบางสิ่งบางอยางจากตางยุคตางสมัยตางวัฒนธรรมมาวาง
ประกอบรวมกัน เพื่อสะทอนและลอเลียนมายาคติที่เป็นจุดรวมและจุดตางระหวางยุคสมัย
และวัฒนธรรม
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
งานสรางสรรคแนี้ผูวิจัยไดทําหนาที่ผูกํากับการแสดง รวมพัฒนาบท ออกแบบงานสราง และดนตรี
โดยมีกระบวนการทํางานดังตอไปนี้
การกาหนดความคิดหลักของเรื่อง
จากการกําหนดโจทยแ ในการสร างสรรคแงานครั้งนี้ เป็นการทําละครที่ส ะทอนสังคม ภายใตกรอบ
ความคิดเรื่อง การมองคนแค เพียงรูปลักษณแภายนอก ผูวิจัยนึกไปถึงเรื่อง แกวหนามา จึงนํามาสูความคิด
แรกเริ่มในการหาแกนความคิด ในการสรางบทละครดั่งประเด็นความคิดหลักดังตอไปนี้
ผูที่มีรู ปลั กษณแภ ายนอกนาเกลี ยดนาชัง เชนแกว หนามา ภายในอาจมีรูปทองอันสวยงามซอนอยู
เชนเดียวกับตัวละครเอกของเรื่องคือ แกว ที่ภายนอกหนาตาไมสวย และมีฟในที่ยื่นออกมา แตมีคุณความดีที่
อยูขางใน ผูวิจัยจึงไดเริ่มกระบวนการในการสรางสรรคแ ในการกําหนดการกระทําหลัก
การกาหนด การกระทาหลัก (Main Action)
ในการสรางสรรคแบท จากโครงเรื่องที่ผูวิจัยกําหนดใหมี ความขัดแยง(Conflict) การสรางความ
ขัดแยงในเรื่องที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนใหเรื่องมีความสนุก นาติดตาม ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางของการสราง
ความขัดแยงของเรื่องมาดังตอไปนี้
คุณคาที่แทจริงของความเป็นมนุษยแ
เนื้อแทในตัวที่ตางจากคนอื่น
ตัวตนภายใน อัตลักษณแสวนตัวเอง
สิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เห็น
ความรักจากใจบริสุทธิ์

คุณคาเปลือกนอก หนาตา เพศสภาพ ภาพลักษณแ
เปลือกนอก มายาคติของสังคม
ภาพ รูปลักษณแ อัตลักษณแสวนรวม
สิ่งที่ตนเอง หรือสังคมคิด
ความรักที่คาดหวัง
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จากการกระทําหลักผูวิจัยไดมีการสรางสรรคแบทโดยใชการวางโครงเรื่องใหมีความนาติดตาม โดยการ
วางใหมีจุดเริ่มตนที่ตัวละครหลักคือ มอง ออกไปตามหาพอที่ไมเคยพบหนามากอน และมีความขัดแยงตางๆ
เขามาปะทะกับตัวละคร เพื่อทวีความเขมขนของเรื่อง เชน ตัวละครมองไม เห็น การออกจากสังคมชนบท สู
สังคมเมือง การพบวาพอเป็นเพศที่ส ามที่ตางจากที่ตัวเองคิด นําไปสูจุดสูงสุดทางอารมณแที่ตัว ละครตอง
ตัดสินใจวาจะยอมรับพอหรือไม และทายที่สุดนําไปสูจุดคลี่คลายที่ตัวละครไดเลือกใชชีวิตและยอมรับอยางที่
ตนตองการ
กราฟแสดงการวางโครงเรื่อง เพื่อแสดงอารมณแของบทละคร
CLIMAX (จุดสูงสุดทางอารมณแ)
CRISIS
(ชวงวิกฤต)
RISING ACTION
(ขอขัดแยงทวีความเขมขน)

RESOLUTION
(การคลี่คลายเรื่องราว)
FALLING ACTION
(เรื่องราวมีการคลี่คลาย)

เรื่องย่อ
มอง ชายหนุมตางจังหวัด ผูสูญเสียการมองเห็นจากการบาดเจ็บ ไดออกตามหาพอ ผูที่เขาไมเคยได
พบหนาตั้งแตเกิดที่เขามาทํางานในเมือง เนื่องจากมองตองการใหพอไปงานศพของแมตามที่แมไดสั่งเสียเอาไว
ระหวางการออกตามหา เขาไดรับการชวยเหลือ จากแกว และรูสึกดีกับเธอแมตาจะมองไมเห็น เขาไดพบกับ
พอที่มาทํางานในคลับแหงหนึ่ง ทายที่สุด เมื่อตาของเขามองเห็น เขาไดพบความจริงวาพอของเขาเป็นเพศที่
สาม และแกว ผูหญิงที่เขารูสึกดี ก็มีลักษณะทุกอยางตรงขามกับภาพในความคิดของเขา มองจะตัดสินใจ
อยางไรคําตอบขึ้นอยูกับตัวของเขาเอง
หลักคิดและแนวปฎิบัติของการละครหลังสมัยใหม่
ในงานสรางสรรคแชิ้นนี้มีลักษณะของการใชหลากหลายวัฒนธรรมอยางรวมมิตร คละในยุคสมัย อยาง
ไรกรอบใดๆมากําหนด ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดประเภทของละครใหเป็น Modied Realism หรือการผสมผสาน
ระหวางแนวสมจริงกับแนวไมสมจริงเขาดวยกัน ที่นําแนวคิดทางการละครหลังสมัยใหม มาใชเชน การกําหนด
เรื่องใหเป็นยุคปใจจุบัน แตตัวละครสามารถมาจากวัฒนธรรมอื่นได โดยมีการออกแบบตัวละคร และการ
เลือกใชเพลงตางๆ
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การสร้างสรรค์ตัวละคร
การออกแบบตัวละคร ผูวิจัยเริ่มสรางตัวละครจาก จึงไดเลือกตัวละครที่มี เอกลักษณแประจําตัว เพราะ
มีความนาสนใจ และมีบุคลิกลักษณะที่เดนชัดในการที่จะนํามาสรางเป็นละครเวที และสะทอนความคิดหลักที่
ตองการนําเสนอตัวอยางตัวละครแกว ตัวละครเอก ฝุายหญิงที่ลักษณะภายนอกคือ มีฟในที่ยื่นออกมามาก ตาม
ลักษณะของตัวละครที่โดนลอวา แกวหนามา ตามมายาคติ เดิมที่กลาวลอเลียนคนที่หนาตาไมสวย แตลักษณะ
ภายใน เป็นคนจิตใจดี ชอบ ชวยเหลือ

ภาพที่ 1 ภาพตัวละครแกวและมอง ในฉากที่เกิดความรูสึกประทับใจในกันและกัน
มอง ตัวละครเอกฝุายชาย ที่บาดเจ็บที่ตาทําใหมองไมเห็น ทําใหจินตนาการแทนภาพทุกอยางตามที่ตัวเอง
คิดวาจะเป็น ลักษณะภายในคือ เป็นคนที่โหยหาความรัก เพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่ตนเองขาดในวัยเด็ก

ภาพที่ 2 ภาพตัวละครมอง ในฉากที่มาถามหาพอในคลับ
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เขม พอของมอง ที่ไมเคยเลี้ยงดูลูกตนเอง เพราะอายที่ตัวเองคนพบตัววาเป็นสาวประเภทสอง แตยังรักและ
หวังดีกับเมีย และลูก ลักษณะภายใน คือ ตองการการยอมรับจากสังคมและคนรอบขาง

ภาพที่ 3 ภาพตัวละครเขม และเพื่อนในคลับ ในฉากหลังเปิดเผยความจริง เกี่ยวกับพอที่แทจริง
การออกแบบฉาก และสิ่งประกอบการแสดง
การออกแบบฉากครั้งนี้ เป็นการใชอุปกรณแที่เหลือใช และนํามารีไซเคิล คือ การใชแผน CD ที่ไมไดใช
แลว มาตกแตงเป็นฉาก ซึ่งแนวคิดคือ แผน CD มีความเงา แวววาว สามารถสะทอนภาพตางๆ ออกมาไดใน
หลายๆลักษณะ ซึ่งตรงกับความคิดหลักของเรื่อง ในเรื่องของการมอง
การใช หุ น ประกอบการแสดง โดยมี การออกแบบหุ นเป็น รูป ดวงตา เพื่อ สะทอ นภาพมุม มองใน
ความคิดของตัวละครในรูปแบบของละครในแนว Expressionism ที่มีลักษณะของการมองภาพผานสายตา
ของศิลปิน หรือตัวเอก ซึ่งตกอยูใตความกดดันทางจิตใจ โดยหลักของละครแนวนี้คือ ภาพที่ปรากฏในละคร
เวทีเป็นภาพที่บิดเบี้ยว เพี้ยนไปจากภาพที่ปรากฏตามความเป็นจริงสากล

ภาพที่4 ภาพฉากใชแผนCD มาเป็นอุปกรณแสะทอนการมองเห็น
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การออกแบบดนตรีประกอบ
เพลงในเรื่องนี้ที่ เรื่องราวในละครเป็นเหตุการณแสมัยปใจจุบัน แตการนําเพลงมาใชมีการประยุกตแใน
แบบของการละครในแนวคิดหลังสมัยใหม ซึ่งไมใสใจกับการเรียงลําดับ หมายความวาสําหรับแนวคิดหลัง
สมัยใหม อะไรจะขึ้นกอนขึ้นหลังก็ไมใชสิ่งแปลก งานดนตรีในเรื่องนี้สวนใหญเป็นการนําเพลงป็อปรวมสมัยมา
ใชในฉากที่เป็นคลับที่ตัวละครประกอบอาชีพ นางโชวแ เชนเพลงเปิดตัว เลือกใชเพลง Underdog เพื่อสื่อถึง
ความเป็นคนชายขอบ ของตัวละคร นอกจากนั้น ผูวิจัยไดเลือกใชเพลงที่มีทวงทํานอง คุนหู ของผูชม เพื่อสื่อ
ถึงความคิดหลักคือ เพลง แกวหนามา แตผูวิจัยไดใหผูประพันธแเพลง ทําดนตรีขึ้นมาใหม ในลักษณะของดนตรี
อิเลคโทรนิคแดนซแ ที่นิยมเปิดในคลับในยุคปใจจุบัน แตยังคงมีทํานองที่หลายคนรูจักกันดี และนํามาใชเป็น
เพลงปิดเรื่องที่ตัวละครทุกตัวออกมาโชวแในคลับ
การออกแบบการแสดง
การออกแบบการแสดงครั้งนี้ เป็นการใหนักแสดง ใชการแสดงในรูปแบบของความสมจริง มีความเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งมีกระบวนการในการทําความเขาใจในตัวละคร ภูมิหลังตางๆเพื่อใหเขาใจในการกระทําของตัว
ละคร ซึ่งการออกแบบการแสดงใหตัวละครแสดงอยางเป็นธรรมชาติ มีความตรงขามกับ ฉาก และอุปกรณแ
ประกอบฉากอื่นๆ เชน หุน ที่มีลักษณะที่ตรงขามกัน คือมีแนวทางของความไมสมจริงในลักษณะของภาพทาง
ความคิด ที่อาจไมสมจริง หรือ บิดๆเบี้ยวๆไดตามแตความรูสึกของตัวละคร เป็นการนําเสนอภาพความขัดแยง
ที่เกิดขึ้น แทนภาพความรูสึกของตัวละครเอกกับสภาพจิตใจที่เขาตองเผชิญความรูสึก

ภาพที่ 5 ภาพการใชหุน มาประกอบฉาก สะทอนการมองเห็นภาพในความคิดของตัวละคร
4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากการใชแนวคิดและแนวทางปฎิบัติในเชิงทฤษฎีการละครรวมสมัยและหลังสมัยใหมมาสรางสรรคแ
ละครเรื่องนี้ และนําไปจัดแสดงในโรงละคร พบวา นักแสดง ผูรวมงานรวมถึง ผูชมสามารถเขาถึง และสนุก
ตาม เขาใจถึงการเสียดสีสังคมรวมสมัยได ผูสรางสรรคแพอใจกับผลงานครั้งนี้ ในแงของความสนุกของละครที่ได
จัดประเภทเป็นละครแนวสุขนาฎกรรม และมีสาระแฝงอยู แตในอีกทางหนึ่ง ผูชมอาจไมไดรับรูในเชิงของการ
นําทฤษฎีทางการละครหลังสมัยใหมมาใชเป็นแนวทางในการสรางสรรคแ ซึ่งผูวิจัยคิดวาทฤษฎีนี้มีประโยชนแมาก
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เพราะเป็นการเลือกสรรสิ่งตางๆมาใชในการสรางสรรคแอยางมีความหมาย และในขั้นตอนการสรางสรรคแรูสึก
สนุกกับการเลือกสรรมาใชอยางไมมีกรอบใดๆมากําหนด
5. สรุป
ผูวิจัยไดคนพบขอความรูจากกระบวนการสรางสรรคแในการนําทฤษฎีทางการละครมาประยุกตแใชกับ
งานละคร โดยเฉพาะทฤษฎีรวมสมัย และหลังสมัยใหมที่ผูวิจัยคิดวาเหมาะกับการสรางสรรคแงานละครในยุคนี้
เพราะศิลปะในการเลาเรื่องใหผูชมในปใจจุบันตองการความหลากหลายและแปลกใหม ซึ่งทฤษฎีหลังสมัยใหม
สามารถทําใหเกิดการประยุกตแและผสมผสานในวัฒนธรรมตางๆ ที่สามารถนําสรางสรรคแงานละครไดเป็นอยาง
ดี ที่สามารถทําใหเกิดมุมมองใหม และสื่อสารความคิดที่ตองการได ผูชมสามารถตระหนักถึงสาระที่สะทอน
สังคมได
ในอีกทางหนึ่งทั้งผูวิจัยและนักศึกษายังไดกระบวนการเรียนรูละครเวที ที่สามารถนําไปบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน และประยุกตแใชกับการทํางานในเชิงวิชาชีพได และ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรใหขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดในเชิงทฤษฎีทางการละครหลังสมัยใหมกับผูชมลวงหนา หรือเป็นคูมือในการชมละคร
แกผูชม โดยอาจอยูในนิทรรศการหรือสูจิบัตร เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูสนใจได เพราะแนวคิดและทฤษฎีที่
นํามาใช ผูวิจัยคิดวามีประโยชนแอยางยิ่งสําหรับการสรางสรรคแงานละครเวทีรวมสมัย
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บทคัดย่อ
ลวดลาย “นิบงแหงความเรืองรอง” เป็นลวดลายผาที่ไดรับการออกแบบสรางสรรคแขึ้นจากเทคนิคการ
ทําผาบาติกลายเขียน ภายใตโครงการวิจัยสรางสรรคแการออกแบบชุดประจําจังหวัดโดยใชทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อประชาสั มพัน ธแจั งหวัดยะลาเป็ น วิจั ย สรางสรรคแโ ครงการหนึ่งที่ไ ดนําแนวคิดในการนําภูมิ ปใญญาการ
ออกแบบลวดลายผาในทองถิ่นมาสรางสรรคแงานออกแบบโดยนักออกแบบไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
สรางสรรคแจากคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีวัตถุประสงคแของงาน
สรางสรรคแดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความตองการ สําหรับเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายผาบาติกและเครื่อง
แตงกายสตรี ในจังหวัดยะลา 2. เพื่อออกแบบลวดลายผาและชุดประจําจังหวัดยะลาโดยใชทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อใหนางงามนิบงสวมใสแสดงแบบการแตงกาย ในงาน “ผาไทย ผาถิ่นยะลา” ประจําปีงบประมาณ 2562
ลวดลายผาจํานวน 1 ลวดลาย และชุดประจําจังหวัด จํานวน 1 ชุด 3. เพื่อประเมินความพอใจ ของกลุ ม
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ผูใชผาและผูสนใจผาบาติก ที่มีตอผาบาติกลายเขียนและชุดประจําจังหวัดที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใหม
จั งหวั ดยะลายั งมีการสิ น คาเป็ น ที่รู จักและยอมรั บในประเทศและตา งประเทศ โดยเฉพาะสิ นค า
ประเภทผาบาติกไดรับการคัดสรรใหเป็นสุดยอดผลิตภัณฑแ OTOP เดนของจังหวัดสําหรับจุดเดนของผาบาติก
จะอยูที่ลวดลายผาและวิธิการทํา ซึ่งเป็นเอกลักษณแในพื้นที่ บาติก (Batik) บาเต฿ะ (Batek) หรือปาเต฿ะ เป็นชื่อ
ที่ใชเรียกผาซึ่งมีวิธีการทําใหเกิดลวดลายดวยการกันสีดวยเทียนหรือวัสดุอื่นแลวนําไปแตม ระบาย หรือยอมใน
สวนที่ตองการใหติดสี สีจะติดเฉพาะเนื้อผาที่ไมมีรอยเทียนหรือไมถูกกันสีเทานั้น ผาบาติกเป็นสินคาที่ทําดวย
มือที่เป็นเอกลักษณแและยังเป็นสินคาภูมิปใญญาทองถิ่นของจังหวัดยะลา
การออกแบบลวดลายผาในครั้งนี้ใชการวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนาที่เกี่ยวกับภูมิปใญญาวัฒนธรรม
และวิธีชีวิตของคนในจังหวัดยะลาตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน รวมกับการวิเคราะหแขอมูลเชิงสถิติของแบบสํารวจ
เกี่ยวกับแนวทาง ความนิยมและความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายผาและชุดประจําจังหวัด โดยใชทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธแจังหวัดยะลา
คําสําคัญ: นิบง บาติก ลวดลายผา ออกแบบทุนทางวัฒนธรรม
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Abstract
Pattern “Nibong Flourished City” is a pattern of fabric that has been designed and
created based on Batik writing techniques. Under the research topic “Designing of Provincial
Dress by using Cultural Asset for Promoting Yala province”. The research is a creative project
that brings the idea of using local wisdom into design pattern. In which the designers are
funded for creative research projects, from Faculty of Humanities and Social Sciences Yala
Rajabhat University. With the objectives of the creative work as follows, 1. To study needs
for guidance in designing batik pattern and women's clothing In Yala province 2. To design
patterns and provincial dress by using cultural asset for promoting Yala province. That is
“Nibong” to wear and to show the dress in the "Thai cloth, local cloth, Yala" for the fiscal
year 2019, amount 1 set. 3. To assess satisfaction of the group of designer and people who
are interested in batik hand writing and provincial dress that newly developed by researcher.
Yala province has products that are known and accepted in the country and abroad.
Particularly Batik products have been selected as the top OTOP products in the province.
Batik or Batek is the name used to refer the fabric which is produced, causing the pattern to
be dyed with candles or other materials and then paint on the part that needs to be
colored. The color will stick to only the fabric that has no cracks or discoloration. Batik is a
unique handmade product and also a local wisdom of Yala.
Data analysis was performed using descriptive analysis, analysis of wisdom and
culture. Production of fabrics, including the dress code of the local people, together with
the statistical analysis of the questionnaire regarding the need and possibility of designing
fabric patterns and provincial dress.
Keywords : Nibong, Batik, Pattern, Design, Cultural Asset
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดใตสุดชายแดนประเทศไทย คําวา “ยะลา” มาจากภาษาพื้นเมืองดั้งเดิมวา
“ยาลอ” ซึ่งแปลวา “แห” ตามประวัติตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงตอนตนกรุงรัตนโกสินทรแ นั้น “เมืองยะลา” เป็น
สวนหนึ่งของมณฑลปใตตานี ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรง
โปรดเกลา ใหมีการปรับปรุงการปกครองสวนภูมิภาคใหม เป็นการปกครองแบบเทศาภิบาล โดยออกประกาศ
ขอบังคับ สําหรับการปกครอง 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ซึ่งประกอบดวยเมืองปใตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี
ยะลา ระแงะและเมืองรามัน “เมืองยะลา จึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในปใจจุบัน”สําหรับเมืองยะลา ได
มีการโยกยายที่ตั้งมาแลว 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งเมืองอยูที่ตําบลบานยะลา ครั้งที่ 2 ไดยายไปตั้งที่ตําบลทาสาป
(ฝใ่งซ้ํายของแมน้ําปใตตานี) ครั้งที่ 3 ไดยายไปตั้งที่เมืองสะเตง (ทางฝใ่งขวาของแมน้ําปใตตานี) ครั้งที่ 4 ไดยายไป
ตั้งที่ตําบลบานนิบง (นิบง แปลวา ไมหลาวชะโอน) จนถึงปใจจุบัน
จั งหวั ดยะลายั งมีการสิ น คาเป็ น ที่รู จักและยอมรั บในประเทศและตา งประเทศ โดยเฉพาะสิ นค า
ประเภทผาบาติกไดรับการคัดสรรใหเป็นสุดยอดผลิตภัณฑแ OTOP เดนของจังหวัดสําหรับจุดเดนของผาบาติก
จะอยูที่ลวดลายผาและวิธีการทํา ซึ่งเป็นเอกลักษณแในพื้นที่ บาติก (Batik) บาเต฿ะ (Batek) หรือปาเต฿ะ เป็นชื่อ
ที่ใชเรียกผาซึ่งมีวิธีการทําใหเกิดลวดลายดวยการกันสีดวยเทียนหรือวัสดุอื่นแลวนําไปแตม ระบาย หรือยอมใน
สวนที่ตองการใหติดสี สีจะติดเฉพาะเนื้อผาที่ไมมีรอยเทียนหรือไมถูกกันสีเทานั้น สวนปาเต฿ะเป็นคําเดิม ภาษา
ชวาที่ใชเรียกผาที่มีลวดลายเป็นจุดวาติก มีความหมายวาเล็กนอยหรือจุดเล็กๆ มีความหมายเชนเดียวกับคําวา
ตริติก หรือตาริติก ดังนั้นคําวาบาติกจึงมีความหมายวาเป็นผาที่มีลวดลายเป็น จุดๆ ด างๆ สําหรับคําวาบาติก
(Batik) เป็นคําที่ จี.พี.รอฟเฟอรแ (G.P.Rouffaer) นําไปเผยแพรในปี ค.ศ. 1520 ซึ่งตรงกับความหมายของ
ภาษาอินโดนีเซียวา ทูลิส (Tulis) แปลวาเขียนและ ลูคิส (Lukis) หมายถึงการระบาย เทคนิคการทําผาบาติก
ของไทยสามารถแบงไดตามเทคนิคที่ผลิต บาติกลายพิมพแ เป็นเทคนิคที่เกาแก แหลงผลิตยุคแรกๆ เชน ใน
โรงงานบาติ ก แถบลุ ม แม น้ํ า สุ ไ หงโกลก จั ง หวั ด นราธิ ว าส ผลิ ต ผ า บาติ ก ลายพิ ม พแ จ ากแม พิ ม พแ โ ลหะ
นอกเหนือจากแมพิมพแโลหะแลว ยังมีแมพิมพแไมซึ่งเริ่มมีการใชที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวักลําพูน แมพิมพแไม
เป็นแมพิมพแที่เกิดจากการฉลุไม มีความหนาไมสามารถแสดงรายละเอียด ดังนั้นการออกแบบลวดลายที่ใชกับ
แมพิมพแไมตองเป็นลายที่ไมตองการแสดงลายละเอียด บาติกลายเขียนระบายสีเริ่มผลิตขึ้นในประเทศไทย เมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2523 มีการนําสีรีแอคทีฟ (Reactive Dry) จากรัฐกลันตันเขามาในประเทศไทย สีรีแอคทีฟเป็นสี
ที่สามารถระบายใหเกิดน้ําหนักออนแก สามารถแสดง แสง เงา ตื้นลึก ไดอยางงานจิตรกรรม วิทยาลัยครูยะลา
ไดพัฒนาผาบาติกลายเขียนระบายสี และไดจัดทําหลักสูตรทําการสอนอยางเป็นระบบ และยังเผยแพรดวยการ
จัดแสดงนิทรรศการและเผยแพรทางสื่อโทรทัศนแ นับเป็นจุดเปลี่ยนของรูปแบบบาติกไทย นําไปสูการพัฒนา
เป็นอาชีพอยางกวางขวางจนถึงปใจจุบัน เทคนิคบาติกแนวใหม (นันทา โรจนอุดมศาสตรแ ,2536,และนันทา โร
จนอุดมศาสตรแ ,2547) ไดมีการคิดคนวิธีและรูปแบบการทําบาติกแนวใหมๆ ซึ่งทําใหผาบาติกในปใจจุบันมี
ลักษณะที่หลากหลายตามความตองการและความเหมาะสมในการใชประโยชนแตางๆ เทคนิคที่ผูประกอบการ
ไดนําไปใชอยางกวางขวาง เชน บาติกลายหินแตก บาติกเสนสีทอง เสนที่ดํา และเสนสีรีแอคทีฟอื่นๆ บาติก
เสนสีทอง เสนเงิน เสนมุกเมทาลิค บาติกเสนสีลายนูน และการออกแบบลวดลายผาดวยการสรางพื้ นผิวและ
การเพนทแสี
การผลิตผาบาติกในประเทศไทยมีมาประมาณ 55 – 60 ปี โดยแพรเขามาทางจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งไดรับเทคนิคการทําผาบาติกมาจากประเทศมาเลเซีย ชาวไทยในภาคใตเรียกผาบาติกวา ผาปาเต฿ะ หรือผา
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บาเต฿ะ โดยรูจักผาบาติกในลักษณะของผาพันและผาโสรง คําวาโสรงมาจากภาษาอินโดนีเซียยหมายถึง ผานุง
จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดแรกๆที่ใชเทคนิคบาติกลายเขียนควบคูกับจังหวัดนราธวาส ชาวจังหวัดยะลาไดเริ่มทํา
ผาบาติกเป็นอาชีพเมื่อปี 2528 โดยมีการผลิตและมีหนารานขายของในสถานที่เดียวกัน รานดังกลาวถูกตั้งขึ้น
โดย รศ.นันทา โรจนอุดมศาสตรแ เพื่อวัตถุประสงคแที่จะใหนักศึกษาวิทยาลัยครูยะลาในขณะนั้นเห็นวาการทํา
ผาบาติกสามารถสรางอาชีพที่เลี้ยงตัวได ขณะเริ่มกอตั้งมีสมาชิก 7 คน โดยเรียกชื่อกลุมวายะลาบาติก เทคนิค
ที่ใชคือบาติกเทคนิคลายเขียนระบายสี เมื่อกิจการดังกลาวดําเนินไปจนสามารถเลี้ยงตนเองได รศ.นันทา โรจน
อุดมศาสตรแ จึงไดยกกิจการใหกับสมาชิกในกลุม กลุมยะลาบาติกดําเนินงานโดยคุณมือหามะนอรแ อาแล ซึ่ง
เป็ น หนึ่ ง ในสมาชิ ก ในช ว งบุ ก เบิ ก ปใ จ จุ บั น คุ ณ มื อ หามะนอรแ อาแล ได เ สี ย ชี วิ ต ลง กลุ ม ยะลาบาติ ก ยั ง คง
ดําเนินงานตอไปโดยเครือญาติของคุณคุณมือหามะนอรแ อาแล และยังคงใชเทคนิคลายเขียนในการสรางสรรคแ
ผลงาน ผลิตงานทั้งบาติกเชิงงานจิตกรรมและผาผืน ตอมาในจังหวัดยะลายังมีการกอตั้งกลุมบาติกเขียนอีก
หลายกลุม ซึ่งสวนหนึ่งเป็นผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูยะลา นอกจากเทคนิคลายเขียนแลวเทคนิคบาติก
พิมพแก็ถูกใช เชนกลุมอาดําบาติกและกลุมศรียะลาบาติก
ปใจจุบันผาบาติกกลายเป็นสินคาสุดยอดผลิตภัณฑแ OTOP เดนของจังหวัดรัฐบาลใหการสงเสริมและ
พัฒนาผาบาติกอยางจริงจังตั้งแตปี พ.ศ.2516 จนถึงปใจจุบันเป็นระยะเวลา 46 ปีทําใหผาบาติกเป็นสินคา
สําคัญในการชวยขับเคลื่อนการแกไขปใญหา ในการใชมิติทางศิลปวัฒนธรรม มาสรางพัฒนาผาบาติกใหคนใน
พื้นที่ โดยทําใหผาบาติกมีมูลคาเพิ่มขึ้น เป็นที่ตองการและขยายในตลาดนักทองเที่ยวทั้งไทย และตางชาติได
เพื่อศึกษาความตองการ สําหรับแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑแผาและเครื่องแตงกาย ขาพเจาจึงมี
แนวคิ ด จั ด ทํ า โครงการวิ จั ย สร า งสรรคแ ก ารออกแบบชุ ด ประจํ า จั ง หวั ด โดยใช ทุ น ทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ
ประชาสัมพันธแจังหวัดยะลา เพื่อใหนางงามนิบงสวมใสแสดงแบบ ในงานการแสดงแบบเครื่องแตงกายผาไทย
ผาถิ่น กิจกรรมเสนสานบนลายผา โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณแ
จังหวัดยะลา ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจําปี 2562 โครงการวิจัย
สรางสรรคแครั้งนี้จะเป็นสื่อกลางใหประชาชนทั่วไปไดรูจักจังหวัดยะลาในอีกแงมุมหนึ่ง ผานทางผืนผาและ
เครื่องแตงกาย รวมไปถึงเนนการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคแสงเสริมการออกแบบลวดลายผา
และเครื่องแตงกาย สรางอาชีพเสริมรายไดใหกับสินคาภูมิปใญญาทองถิ่นผูประกอบการผ าและเครื่องแตงกาย
ในจังหวัดยะลา
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2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาขอมูล/สรางแบบสํารวจ






จังหวัดยะลา
ผาบาติก
การออกแบบลวดลายผา
วั ฒ นธรรมกั บ การออกแบบ
ผลิตภัณฑแ
แฟชั่นกับการออกแบบเครื่อง
แตงกาย

สรางแบบสํารวจแนวทางในการ
ออกแบบ
วิเคราะหแผล

ออกแบบลวดลาย/สรางแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการออกแบบ

 ออกแบบลวดลายผา
1.การศึกษาหลักการและความสําคัญ
ของการออกแบบ
2.การวิเคราะหแโจทยแ
3. แนวความคิดในการออกแบบ
4. ขั้นตอนการออกแบบ

วิเคราะหแผล

สรางแบบสํารวจคัดเลือกลวดลายที่
เหมาะสม เพื่อนํามาออกแบบชุดประจํา
จังหวัดยะลา
วิเคราะหแผล
 ออกแบบเครื่องแตงกายสตรี
1.การศึกษาหลักการและ

ความสําคัญของการออกแบบ
2.การวิเคราะหแโจทยแ
3. แนวความคิดในการออกแบบ
4. ขั้นตอนการออกแบบ
สร้างสารวจถามคัดเลือกเครือ่ งแต่ง
กายที่เหมาะสม เพื่อนามาออกแบบชุด
ประจาจังหวัดยะลา
วิเคราะหแผล
จัดการแสดงแบบการแตงกายผาไทยผาถิ่น กิจกรรมเสนสายบนลายผา ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณแจังหวัดยะลา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจําปี 2562
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3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
กระบวนการในการสรางสรรคแการออกแบบลายผา “นิบงแหงความเรืองรอง”มีขั้นตอนทั้งสิ้น 3
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่1 นักออกแบบมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย หนังสือ เพื่อหาขอมูลพื้นฐาน
ในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับจังหวัดยะลา ผาพื้นเมืองภาคใต ผาบาติก การออกแบบลวดลายผา วัฒนธรรมกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑแ และแฟชั่นกับการออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อหากรอบแนวคิดในการออกแบบ เพื่อนํามา
สรางแบบสํารวจ ชุดที่ 1ความตองการในลวดลายผาบาติกและนิยมรูปแบบเครื่องแตงกายของคนในจังหวัด
ยะลา มาสรุปวิเคราะหแขอมูลเพื่อเตรียมออกแบบ โดยใหผูตอบแบบสํารวจเลือกตอบคําตอบที่ตรงกับความจริง
หรือความคิดเห็นของตน เพียงคําตอบเดียว จากหลายคําตอบ (มากกวา 2 คําตอบ) มีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 2 กลุม 1. สุภาพสตรีที่อยูในวัยทํางานชวงอายุระหวาง 25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองยะลา
จํานวน 100 คน 2. ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 6 คน
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามชุดที่ 1 กลุ่มที่ 1 สุภาพสตรีที่อยูในวัยทํางานชวงอายุระหวาง
25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองยะลา จํานวน 100 คน ดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
1. ท่านนิยมใช้ผ้าบาติก หรือผ้าปาเต๊ะมาตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
1.1 มากที่สุด
22
1.2 มาก
54
1.3 ปานกลาง
20
1.4 นอย
4
1.5 นอยมาก
0
รวม
100
2. ผ้าบาติกคือผ้าพื้นถิ่นจังหวัดยะลา
2.1 เห็นดวย
85
2.2 ไมเห็นดวย
14
2.3 ไมแนใจ
1
รวม
100
3. ท่านชื่นชอบผ้าบาติกประเภทใด
3.1 บาติกเขียน
48
3.2 บาติกพิมพแ
39
3.3 บาติกผสม บาติกเขียน
6
3.4 บาติกแนวใหม
7
3.5 บาติกผสมมัดยอม
0
รวม
100
4. หากท่านต้องการผ้าบาติกไปตัดเย็บเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ ท่านจะเลือกผ้าบาติกที่ทาจากผ้าชนิดใด
4.1 ผาฝูาย
36
4.2 ผาลินิน
15
4.3 ผาใยสังเคราะหแ
0
4.4 ผาไหม
49
รวม
100
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รอยละ
22
54
20
4
0
100
85
14
1
100
48
39
6
7
0
100
36
15
0
49
100

5. ลวดลายผ้าบาติกชนิดใดที่ท่านมักจะเลือกซื้อมาตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
5.1 ลวดลายเรขาคณิต
5.2 ลวดลายสัตวแตางๆ
5.3 ลวดลายอิสระ
5.4 ลวดลายเครือเถา และพันธแพฤกษา
รวม
6. ผ้าบาติกชนิดใดที่ท่านคิดว่าเหมาะสมจะเป็นของฝาก
6.1 บาติกเขียน
6.2 บาติกพิมพแ
6.3 บาติกผสม บาติกเขียน
6.4 บาติกแนวใหม
6.5 บาติกผสมมัดยอม
รวม
7. หากพูดถึงจังหวัดยะลาท่านคิดถึงสิ่งใด
7.1 แห (ยาลอ)
7.2 ตนหลาชโอน (นิบง)
7.3 ความอุดมสมบูรณแ
7.4 วัดถ้ํา
7.5 นก
รวม
8. ท่านชื่นชอบเครื่องแต่งกายพื้นถิ่นชายแดนภาคใต้แบบใดมากที่สุด
8.1 ชุดบานง
8.2 ชุดกุรง
8.3 ชุดเกอบายเา
8.4 ชุดบะบเายะยเา
รวม
9. ท่านเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายพื้นถิ่นชายแดนใต้ในโอกาสสาคัญ
9.1 ใช
9.2 ไมใช
9.3 ไมแนใจ
รวม
10. ท่านใส่เครื่องแต่งกายพื้นถิ่นชายแดนภาคใต้ บ่อยแค่ไหน
10.1 ทุกวัน
10.2 อยางนอยสัปดาหและ 2 ครั้ง
10.3 อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
10.4 ใสเฉพาะโอกาสสําคัญ
10.5 ไมใสเลย
รวม

36
10
15
39
100

36
10
15
39
100

48
39
6
7
0
100

48
39
6
7
0
100

31
46
15
0
8
100

31
46
15
0
8
100

34
9
32
25
100

34
9
32
25
100

72
20
8
100

72
20
8
100

0
29
41
27
3
100

0
29
41
27
3
100

จากตารางผลการวิเคราะหแแบบสอบสอบถามชุดที่ 1 กลุมที่ 1 สุภาพสตรีที่อยูในวัยทํางานชวงอายุ
ระหวาง 25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองยะลา จํานวน 100 คิดเป็น 100% พบวา นิยมใชผาบาติก
หรือผาปาเต฿ะมาตัดเย็บเครื่องแตงกายมากและมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 76% เห็นดวยวาผาบาติกเป็นผาพื้น
ถิ่นจังหวัดยะลาคิดเป็นรอยละ 85% ชื่นชอบผาบาติกที่เป็นผาบาติกลายเขียน คิดเป็นรอยละ 48% ชื่นชอบผา
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บาติกที่ทําดวยผาไหม คิดเป็นรอยละ 49% ลวดลายผาบาติกมักจะเลือกซื้อมาตัดเย็บเครื่องแตงกายคือ
ลวดลายเครือเถาและพันธแพฤกษาคิดเป็นรอยละ 49% และหากพูดถึงจังหวัดยะลาทานคิดถึง คําวานิบงคิดเป็น
รอยละ 46% ผาบาติกที่คิดวาเหมาะสมจะเป็นของฝากคือผาบาติกลายเขียนคิดเป็นรอยละ 49% ชื่นชอบ
เครื่องแตงกายพื้นถิ่นชายแดนภาคใตแบบชุดบานงมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 34% สวมใสเครื่องแตงกายพื้นถิ่น
ชายแดนภาคใตโอกาสสําคัญคิดเป็นรอยละ 72% และสวมใสเครื่องแตงกายพื้นถิ่นชายแดนภาคใตมากกวา
เดือนละ 2 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 70%
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามชุดที่ 1 กลุ่มที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดาน
วัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คน
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
1. ท่านนิยมใช้ผ้าบาติก หรือผ้าปาเต๊ะมาตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
1.1 มากที่สุด
1
1.2 มาก
4
1.3 ปานกลาง
1
1.4 นอย
0
1.5 นอยมาก
0
รวม
6
2. ผ้าบาติกเป็นผ้าพื้นถิ่นจังหวัดยะลา
2.1 เห็นดวย
5
2.2 ไมเห็นดวย
1
2.3 ไมแนใจ
0
รวม
6
3. ท่านชื่นชอบผ้าบาติกประเภทใด
3.1 บาติกเขียน
3
3.2 บาติกพิมพแ
3
3.3 บาติกผสม บาติกเขียน
0
3.4 บาติกแนวใหม
0
3.5 บาติกผสมมัดยอม
0
รวม
6
4. หากท่านต้องการผ้าบาติกไปตัดเย็บเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ ท่านจะเลือกผ้าบาติกที่ทาจากผ้าชนิดใด
4.1 ผาฝูาย
1
4.2 ผาลินิน
1
4.3 ผาใยสังเคราะหแ
0
4.4 ผาไหม
4
รวม
6
5. ลวดลายผ้าบาติกชนิดใดที่ท่านมักจะเลือกซื้อมาตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
5.1 ลวดลายเรขาคณิต
1
5.2 ลวดลายสัตวแตางๆ
1
5.3 ลวดลายอิสระ
2
5.4 ลวดลายเครือเถา และพันธแพฤกษา
2
รวม
6
6. ผ้าบาติกชนิดใดที่ท่านคิดว่าเหมาะสมจะเป็นของฝาก
6.1 บาติกเขียน
3
6.2 บาติกพิมพแ
2
6.3 บาติกผสม บาติกเขียน
0
6.4 บาติกแนวใหม
1
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รอยละ
16.7
66.7
16.6
0
0
100
83.3
16.7
0
100
50
50
0
0
0
100
16.7
16.7
0
66.6
100
16.7
16.7
33.3
33.3
100
50.0
33.3
0
16.7

6.5 บาติกผสมมัดยอม
รวม
7. หากพูดถึงจังหวัดยะลาท่านคิดถึงสิ่งใด
7.1 แห (ยาลอ)
7.2 ตนหลาชโอน (นิบง)
7.3 ความอุดมสมบูรณแ
7.4 วัดถ้ํา
7.5 นก
รวม
8. ท่านชื่นชอบเครื่องแต่งกายพื้นถิ่นชายแดนภาคใต้แบบใดมากที่สุด
8.1 ชุดบานง
8.2 ชุดกุรง
8.3 ชุดเกอบายเา
8.4 ชุดบะบเายะยเา
รวม
9. ท่านเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายพื้นถิ่นชายแดนใต้ในโอกาสสาคัญ
9.1 ใช
9.2 ไมใช
9.3 ไมแนใจ
รวม
10. ท่านใส่เครื่องแต่งกายพื้นถิ่นชายแดนภาคใต้ บ่อยแค่ไหน
10.1 ทุกวัน
10.2 อยางนอยสัปดาหและ 2 ครั้ง
10.3 อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
10.4 ใสเฉพาะโอกาสสําคัญ
10.5 ไมใสเลย
รวม

0
6

0
100

2
2
1
0
1
6

33.3
33.3
16.7
0
16.7
100

2
1
2
1
6

33.3
16.7
33.3
16.7
100

6
0
0
6

100
0
0
100

0
1
3
2
0
6

0
16.7
50.0
33.3
0
100

จากตารางผลการวิเคราะหแแบบสอบสอบถามชุดที่ 1 กลุมที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและ
ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คนคิดเป็น 100% พบวา ความนิยมใชผา
บาติกหรือผาปาเต฿ะมาตัดเย็บเครื่องแตงกายมากและมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 83.4% เห็นดวยวาผาบาติกเป็น
ผาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา คิดเป็นรอยละ 100% ชื่นชอบผาบาติกที่เป็นผาบาติกลายเขียน คิดเป็นรอยละ 50%ชื่น
ชอบผาบาติกที่เป็นผาบาติกลายพิมพแ คิดเป็นรอยละ 50% ชื่นชอบผาบาติกที่ทําดวยผาไหมคิดเป็นรอยละ
66.6% ลวดลายผาบาติกมักจะเลือกซื้อมาตัดเย็บเครื่องแตงกายคือลวดลายเครือเถาและพันธแพฤกษา คิดเป็น
รอยละ 33.3% และลวดลายอิสระคิดเป็นรอยละ 33.3% และหากพูดถึงจังหวัดยะลาทานคิดถึงตนหลาชโอน
(นิบง) คิดเป็นรอยละ 33.3% และคิดถึงแห (ยาลอ) คิดเป็นรอยละ 33.3% ผาบาติกที่คิดวาเหมาะสมจะเป็น
ของฝากคือผาบาติกลายเขียน คิดเป็นรอยละ 50% ชื่นชอบเครื่องแตงกายพื้นถิ่นชายแดนภาคใตแบบชุดบานง
คิดเป็นรอยละ 33.3% ชื่นชอบเครื่องแตงกายพื้นถิ่นชายแดนภาคใตแบบชุดเคบายาคิดเป็นรอยละ 33.3%
สวมใสเครื่องแตงกายพื้นถิ่นชายแดนภาคใตโอกาสสําคัญ คิดเป็นรอยละ 100% และสวมใสเครื่องแตงกายพื้น
ถิ่นชายแดนภาคใตมากกวาเดือนละ 2 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 66.7%
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบลวดลายผานิบงแหงความเรืองรอง มีขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาหลักการและความสําคัญของการออกแบบ (Principle and Importance of
Design) ศึกษาการศึกษาหลักการและความสําคัญของการออกแบบ และวัตถุประสงคแในการออกแบบลวดลาย
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ผา “นิบงแหงความเรืองรอง” พรอมทั้งนําผลการวิเคราะหแแบบสอบถามชุดที่ 1 ความตองการในลวดลายผา
บาติกและนิยมรูปแบบเครื่องแตงกายของคนในจังหวัดยะลา
2. การวิเคราะหแโจทยแ (Program Analysis) การวิเคราะหแโจทยแในการออกแบบ จําเป็นตองคํานึงถึง
2.1 อะไร (What) เราตองการทําอะไรนี้เป็นคําถามแรกที่นักออกแบบทุกคนตองเจอ ซึ่งเป็น
คําถามที่สําคัญทีส่ ุดในการออกแบบ การออกแบบในครั้งนี้คือการออกแบบลวดลายผา เพื่อนํามาตัดเย็บเครื่อง
แตงการสตรี ซงลวดลายที่ออกแบบสามารถสื่อความหมายของคําวานิบงได
2.2 ใชที่ไหน (Where) ลวดลายผาที่เราออกแบบลวดลายนั้นจะนํามาใชตัดเย็บเครื่องแตง
การสตรีและนางงามนิบงสวมใสในงานจัดการแสดงแบบการแตงกายผาไทยผาถิ่น กิจกรรมเสนสายบนลายผา
ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณแจังหวัดยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เวทีกลางงานสมโภชหลัก
เมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจําปี 2562
2.3 เพื่อใคร (Who) ใครคือกลุมคนที่ใชผา หรือจะพูดอีกอยาคือใครคื อกลุมเปูาหมายในการ
ออกแบบออกแบบลวดลายผาในครั้งนี้ คือนางงามนิบงสวมใสในงานจัดการแสดงแบบการแตงกายผาไทยผา
ถิ่น กิจกรรมเสนสายบนลายผา ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณแจังหวัดยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจําปี 2562 และสตรีวัยทํางานอายุ
25 – 50 ปี ที่ชื่นชอบการแตงการแบบพื้นถิ่นภาคใต และชื่นชอบในการสวมใสผาบาติก
2.4 ทําอยางไร (How) โดยคํานึงถึงบรรทัดฐานในงานออกแบบที่มีหลักอยู 3 ขอ ไดแก
2.4.1 การตอบสนองประโยชนแใชสรอย (Function) การออกแบบลวดลายผาในครั้ งนี้
เพื่อจะนํ าไปตัดเย็ บ เป็ น เครื่ องแตงกายสํ าหรับสุ ภ าพสตรี เพราะฉะนั้นขนาดของลวดลายจะตองมีความ
เหมาะสมกับเครื่องแตกาย กลาวคือลวดลายจะไมใหญหรือเล็กจนเกินไป เมื่อนําผาที่ผานการออกแบบมาแลว
มาตัดเย็บลวดลายที่ออกแบบไวจะยังคงสื่อความหมายแนวความคิดของที่ออกแบบไว
2.4.2 ความสวยงามพึงพอใจ (Aesthetic) เป็นความพึงพอใจแรกที่คนสัมผัสไดกอน
มนุษยแแตละคนตางมีการรับรูเรื่องความสวยงามและความพึงพอใจในเรื่องของความงามไดไมเทากัน ความงาม
จึงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากและไมมีกฎเกณฑแการตัดสินที่เป็นตัวแตเชื่อวางานที่มีการจัดองคแประกอบที่ดี
คนสวนใหญก็มักจะมองวาสวยงามไดเหมือนๆกัน
2.4.3 การสื่อความหมาย (Meaning) งานออกแบบนั้นจะมีคุณคาก็ตอเมื่อมันสามารถสื่อ
ความหมายออกมาได งานออกแบบลวดลายผาในครั้งนี้ ลจะตองสื่อความหมายถึงความเป็นยะลาหรือนิบงให
ไดมาที่สุด
3. แนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design) นิบงแหงความเรื่องรอง แนวคิดในการ
ออกแบบนี้ไดมาจากการสรุปวิเคราะหแขอมูลแบบสอบถาม ชุดที่ 1 ความตองการในลวดลายผาบาติกและความ
นิยมรูปแบบเครื่องแตงกายของคนในจังหวัดยะลา สรุปวิเคราะหแขอมูลเพื่อเตรียมออกแบบ โดยใหผูตอบแบบ
สํารวจเลือกตอบจากระดับความตองการ โดยใชประชากรกลุมตัวอยาง ทั้ง 2 กลุม จํานวน 106 คน
4. ขั้นตอนการออกแบบ (Design Process)
4.1 การออกแบบภาพรางขั้นตน (Preliminary Design) สรางแบบรางการออกแบบลวดลาย
ผาในกระดาษ A3 นักออกแบบใชตนไมชนิดหนึ่งที่คนในทองถิ่นเรียกวาตนนิบง (ตนหลาชโอน) มาจัดวาง
องคแประกอบ ผูวิจัยไดออกแบบบาติกลายเขียนใหเป็นแบบการเขียนภาพจิตรกรรม โดยการออกแบบลวดลาย
ซอนทับกันของใบของตนหลาชโอนซึ่งเป็นองคแประกอบหลักของการออกแบบลวดลายในครั้งนี้ จนเกิดมิติโดย
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ระบายผาบาติกลายเขียนที่ออกแบบดวยสีรีแอคทีฟ ซึ่งมีจุดเดนในการระบายไลสีเขมหรือออนได ใชสีเหลือง
ทองเป็นสีที่มีน้ําหนักออนที่สุด แลวไลคาน้ําหนักของสี สีสม สีแดง สีน้ําตาล และสีที่เขมที่ สุดคือสีดํา เพื่อให
เกิดความลึกของผลงาน นําองคแประกอบของเสน จุด รูปทรงของใบเครือเถา เถาวัลยแ มาเป็นองคแประกอบเพื่อ
สงเสริมองคแประกอบหลักใหเดนมากยิ่งขึ้น สามารถมองเห็นลวดลายไดชัดเจน เนื่องจากงานออกแบบลวดลาย
ผาบาติกลายเขียนในครั้งจะตองนําไปตัดเย็บสําหรับนางงามนิบงสวมใสในการแสดงแบบ เพื่อประชาสัมพันธแ
จังหวัดยะลา ในงาน "ผาไทย ผาถิ่นยะลา" ประจําปีงบประมาณ 2562
4.2 การสรางสรรคแผลงาน (Detail Design)
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตผ้าบาติก ดังนี้
1) เฟรมขึงผาบาติกขนาด 170 X 220 ซม.
2) ผาไหมขนาด 160 X 200 ซม.
3) เตาตมเทียน, เทียนเขียนผา, จันติ้ง ขนาด S M L, หมอตมเทียน, หมอตมผา
4) สีรีแอคทีฟ, สีเหลืองทอง, สีสม, สีน้ําตาล, สีดํา
5) น้ํายากันสีตก
การสร้างสรรค์ผลงาน
1) วาดรูปตามแบบรางลงบนผาไหมที่ขึงไวบนเฟรม ดวยดินสอ
2) เขียนเสนเทียนดวยจันติ้งลงบนลวดลายที่ ใชดินสอวาดไวบนผาไหม เพื่อใหเกิดสี
ขาวของผาไหมแลวลงสีเหลืองทอง นับเป็นการลงสีชั้นที่ 1 หลังจากนั้นรอผาแหง ลงเสนเทียนเพื่อใหเสนเทียน
มีสีเหลืองทอง ลงสีสมบนผาแลวรอใหผาแหง นับเป็นการลงสีชั้นที่ 2 เขียนเสนเทียนลงบนผาเพื่อเก็บสีสม
หลังจากนั้นลงสีชั้นสุดทาย คือสีน้ําตาลและสีดํารอผาแหง
3) เคลือบน้ํายาซีลีเกต (น้ํายากันสีตก) บนผาบาติกที่เขียนเสร็จแลว ดวยการใชพูกัน
ชุบน้ํายาซีลีเกต ทาบนผาบาติก รอ 6 ชั่วโมง แลวนํามาลางน้ําสะอาดจนน้ํายาซีลีเกต (น้ํายากันสีตก) ออกจนหมด
4) นําผาบาติกที่ผานการเคลือบน้ํายากันสีตกแลวมาตมลงในน้ําเดือด ที่ผสมเกลือและ
ผงซักฟอก ตมจนเทียนหลุดออกจากผาจนหมดอันอันเสร็จขั้นตอนการผลิตผาบาติก พรอมนําไปตัดเย็บเป็นเครื่อง
แตงกายสตรี จากขั้นตอนการออกแบบจึงทําใหไดผาบาติก จํานวน 3 ชิ้นดังนี้

Fig.1 ผาบาติกลายเขียน “นิบงแหงความเรืองรอง 1,2 และ 3” ตามลําดับใหประชากรกลุมตัวอยางคัดเลือกลวดลายผา เพื่อนําไป
ตัดเย็บชุดประจําจังหวัดยะลา
ที่มา : พอหทัย ซุนสั้น, ออกแบบ (2562)

5. การคัดเลือกแบบลวดลายผา
5.1 สรางแบบสอบถามชุดที่ 2 คัดเลือกลวดลายผา เพื่อนําไปตัดเย็บชุดประจําจังหวัดยะลาใน
แนวคิด"นิบงแหงความเรืองรอง เพื่อใหนางงามนิบงสวมใสแสดงแบบ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ในเวทีผาไทย
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ผาถิ่น กิจกรรมเสนสายบนลายผา ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณแจังหวัดยะลา ณ เวทีกลางงานสมโภชหลัก
เมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจําปี 2562 โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 2 กลุมคือ 1. สุภาพสตรีที่อยู
ในวัยทํางานชวงอายุระหวาง 25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองยะลา จํานวน 100 คน 2. ผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คนจากนั้นผูวิจัยนําขอมูล
จากแบบสอบถามมาวิเคราะหแหาคาเฉลี่ยเลขคณิตของระดับความพึงพอใจ มาสรุปวิเคราะหแขอมูลเพื่อคัดเลือก
ลวดลายผา
โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใหผูตอบตอบตามระดับความคิดเห็นของตนเอง
โดยกําหนดสัญลักษณแ หรือใหความหมายระดับมาตรฐาน 5 = พึงพอใจมากที่สุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจ
ปานกลาง, 2 = พึงพอใจนอยและ 1 = พึงพอใจนอยที่สุด
เกณฑแการวิเคราะหแพิจารณาชวงของคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ดังนี้ 4.50 – 5.00 หมายความวา มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด 3.50 – 4.49 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจมาก 2.50 – 3.49 หมายความวา มี
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 1.50 – 2.49 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจนอย 1.00 – 1.49 หมายความวา
มีระดับความพึงพอใจนอยมาก
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามชุดที่ 2 กลุ่มที่ 1 สุภาพสตรีที่อยู่ในวัยทางานช่วงอายุระหว่าง
25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยู่ในอาเภอเมืองยะลา จานวน 100 คน ดังนี้
ลวดลาย 1
ข้อ
ที่

ด้านโครงสร้างของลวดลายผ้า

SD

ระดับ
ความพึง
พอใจ

n = 100

ลวดลาย 2

ลวดลาย 3
n = 100

SD

ระดับ
ความพึง
พอใจ

n = 100

SD

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ

1

ลวดลายผ้ามีมิตแิ ละประณีตในการออกแบบ

4.48

.64

มาก

4.23

.52

มาก

4.07 .76

มาก

2

มีการจัดวางองค์ประกอบบนผืนผ้าได้ดี

4.52

.45

มากที่สุด

4.37

.47

มาก

4.32 .82

มาก

3

เหมาะแก่การนามาตัดเย็บเครื่องแต่งกายพื้นถิ่นภาคใต้

4.52

.72

มากที่สุด

4.19

.68

มาก

4.21 .48

มาก

4

สีสันมีความโดดเด่นสะดุดตา

4.57

.46

มากที่สุด

4.35

.71

มาก

4.27 .57

มาก

5

สีสันเหมาะกับแนวความคิดที่วางไว้

4.68

.61

มากที่สุด

4.37

.57

มาก

4.49 .69

มาก

6

ลวดลายผ้าสามารถสื่อถึงแนวความคิดที่วางไว้

4.20

.62

มาก

4.08

.60

มาก

4.04 .66

มาก

7

ลวดลายมีความแปลกใหม่ สวยงาม ไม่ซ้าใคร

4.18

.58

มาก

3.99

.62

ปาน
กลาง

4.1

.71

มาก

8

ขนาดของลวดลายเหมาะสมกับขนาดของผ้า

4.32

.74

มาก

4.21

.54

มาก

4.31 .63

มาก

ขนาด 150 X 200 cm
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ลวดลาย 1
ข้อ

ด้านโครงสร้างของลวดลายผ้า

ที่

SD

ระดับ
ความพึง
พอใจ

n = 100

ลวดลาย 2

ลวดลาย 3
n = 100

SD

ระดับ
ความพึง
พอใจ

n = 100

SD

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ

9

ลวดลายผ้าที่ออกแบบนีส้ ามารถนาไปเป็นสินค้าของที่
ระลึกของจังหวัดยะลาได้

4.60

.68

มากที่สุด

4.43

.69

มาก

4.51 .52

มาก
ที่สุด

10

ลวดลายผ้าที่ออกแบบนีส้ ามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกได้

4.60

.84

มากที่สุด

4.55

.63

มากที่สุด

4.45 .55

มาก

มาก

4.26 0.63

มาก

รวม

4.46 0.63

มาก

4.27 0.60

จากตารางผลการวิเคราะหแแบบสอบถามชุดที่ 2 กลุมที่ 1 พบวา ประชากรกลุมตัวอยางสุภาพสตรีที่อยู
ในวัยทํางานชวงอายุระหวาง 25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองยะลา จํานวน 100 คน คิดเป็น 100% ให
คาเฉลี่ย ระดับพึงพอใจลวดลายที่ 1 คิดถึงเป็น 4.46 ระดับพึงพอใจมาก ลวดลายที่ 2 คิดถึงเป็น 4.27 ระดับพึง
พอใจมาก ลวดลายที่ 3 คิดถึงเป็น 4.26 ระดับพึงพอใจมาก
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามชุดที่ 2 กลุ่มที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดาน
วัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คน
ลวดลาย 1
n = 100

ข้อ

ระดับ

ลวดลาย 2
n = 100

ระดับ

ลวดลาย 3
n = 100

ระดับ

ด้านโครงสร้างของลวดลายผ้า

ที่

ความพึง
SD

ความพึง
SD

พอใจ

ความพึง
SD

พอใจ

พอใจ

1

ลวดลายผามีมิตแิ ละประณีตในการออกแบบ

4.50

.56

มากที่สุด

4.50 .56

มากที่สุด

4.50 .56

มากที่สุด

2

มีการจัดวางองคแประกอบบนผืนผาไดดี

4.67

.63

มากที่สุด

4.50 .56

มากที่สุด

4.50 .56

มากที่สุด

3

เหมาะแกการนํามาตัดเย็บเครื่องแตงกายพื้นถิ่น

4.83

.81

มากที่สุด

4.67 .62

มากที่สุด

4.67 .74

มากที่สุด

ภาคใต
4

สีสันมีความโดดเดนสะดุดตา

4.83

.77

มากที่สุด

4.67 .51

มากที่สุด

4.67 .65

มากที่สุด

5

สีสันเหมาะกับแนวความคิดที่วางไว

4.83

.76

มากที่สุด

4.83 .49

มากที่สุด

4.83 .57

มากที่สุด
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ลวดลาย 1
ข้อ
ที่

n = 100

ระดับ

ลวดลาย 2
n = 100

ระดับ

ลวดลาย 3
n = 100

ระดับ

ด้านโครงสร้างของลวดลายผ้า
ความพึง
SD

ความพึง
SD

พอใจ

ความพึง
SD

พอใจ

พอใจ

6

ลวดลายผาสามารถสื่อถึงแนวความคิดที่วางไว

4.83

.51

มากที่สุด

4.50 .55

มากที่สุด

4.67 .66

มากที่สุด

7

ลวดลายมีความแปลกใหม สวยงาม ไมซ้ําใคร

4.50

.56

มากที่สุด

4.33 .67

มาก

4.50 .56

มากที่สุด

8

ขนาดของลวดลายเหมาะสมกับขนาดของผา ขนาด

4.83

.42

มากที่สุด

4.67 .62

มากที่สุด

4.50 .56

มากที่สุด

4.67 0.74

มากที่สุด

4.50 0.51

มากที่สุด

4.50 0.66

มากที่สุด

4.83

.69

มากที่สุด

4.67 .62

มากที่สุด

4.67 .73

มากที่สุด

4.77 0.64

มากที่สุด

4.58 0.57

มากที่สุด

4.60 0.62 มากที่สุด

150 X 200 cm
9

ลวดลายผาที่ออกแบบนีส้ ามารถนําไปเป็นสินคาของที่
ระลึกของจังหวัดยะลาได

10

ลวดลายผาที่ออกแบบนีส้ ามารถเพิ่มมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑแผาบาติกได
รวม

จากตารางผลการวิเคราะหแแบบสอบถามชุดที่ 2 กลุมที่ 1 พบวา ประชากรกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คน คิดเป็น 100% ให
คาเฉลี่ย ระดับพึงพอใจลวดลายที่ 1 คิดถึงเป็น 4.77 ระดับพึงพอใจมาก ลวดลายที่ 2 คิดถึงเป็น 4.58 ระดับพึง
พอใจมาก ลวดลายที่ 3 คิดถึงเป็น 4.60 ระดับพึงพอใจมาก
5.2 นําผาบาติกลายเขียนลวดลายที่ 1 ที่ผานการคัดเลือก มาออกแบบเครื่องแตงกายสตรี
จํานวน 3 ชุด ชุดที่ 1 ไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากชุดเคบายา ชุดที่ 2 ไดรับแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบจากชุดกุรง ชุดที่ 3 ไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากชุดบานงมาตราฐาน จากนั้นผูวิจัย สราง
แบบสอบถามชุดที่ 3 คัดเลือกชุดประจําจังหวัดยะลาในแนวคิด "นิบงแหงความเรืองรอง" เพื่อใหนางงามนิบงสวม
ใสแสดงแบบ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562ในเวทีผาไทยผาถิ่น กิจกรรมเสนสายบนลายผา ภายใตโครงการสงเสริม
ภาพลักษณแจังหวัดยะลา ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจําปี 2562 โดยมี
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 2 กลุมคือ 1. สุภาพสตรีที่อยูในวัยทํางานชวงอายุระหวาง 25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยูใน
อําเภอเมืองยะลา จํานวน 100 คน 2. ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน 6 คนจากนั้นผูออกแบบนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหแหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ของ
ระดับความพึงพอใจ มาสรุปวิเคราะหแขอมูลเพื่อคัดเลือกชุดที่ผานการคัดเลือก โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) โดยใหผูตอบตอบตามระดับความคิดเห็นของตนเอง โดยกําหนดสัญลักษณแ หรือใหความหมาย
ระดับมาตรฐาน เชนเดียวกับแบบสอบถามชุดที่ 2
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เครื่องแตงกาย ชุดที่ 1

เครื่องแตงกาย ชุดที่ 2

เครื่องแตงกาย ชุดที่ 3

Fig.2 ชุดประจําจังหวัด “นิบงแหงความเรืองรอง 1,2 และ 3” ใหประชากรกลุม ตัวอยางคัดเลือกชุดประจําจังหวัด เพื่อแสดง
แบบโดยนางงามนิบง ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ที่มา : พอหทัย ซุนสั้น, ออกแบบและถายภาพ (2562)

ผลการวิเ คราะห์แบบสอบถามชุดที่ 3 กลุ่มที่ 1 สุภ าพสตรีที่อยูในวัยทํางานชวงอายุระหวาง
25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองยะลา จํานวน 100 คน ดังนี้
เครื่องแตงกาย ชุดที่ 1 เครื่องแตงกาย ชุดที่ 2

เครื่องแตงกาย ชุดที่
3

ข้อ ด้านโครงสร้างของชุดประจาจังหวัดยะลาในแนวคิด
ที่

"นิบงแห่งความเรืองรอง "

n = 100

ระดับ

n = 100

ความพึง
SD

ระดับ

n = 100

ความพึง
SD

พอใจ

ระดับ
ความพึง

SD

พอใจ

พอใจ

1

มีความประณีตในการออกแบบ

4.29

.62

มาก

4.16

.54 มาก

4.15

.54

2

มีความโดดเดนสะดุดตา

4.32

.54

มาก

4.06

.87 มาก

3.95

.74 ปาน

มาก

กลาง
3

สวมใสไดจริงและสวมใสไดหลากหลายโอกาส

4.23

.52

มาก

4.08

.69 มาก

3.97

.66 ปาน
กลาง

4

สื่อถึงความเป็นชุดทองถิ่นภาคใตชายแดน

4.22
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.75

มาก

4.10

.66 มาก

4.17

.59

มาก

เครื่องแตงกาย ชุดที่ 1 เครื่องแตงกาย ชุดที่ 2

เครื่องแตงกาย ชุดที่
3

ข้อ ด้านโครงสร้างของชุดประจาจังหวัดยะลาในแนวคิด
ที่

"นิบงแห่งความเรืองรอง "

n = 100

สีสันเหมาะกับแนวความคิดที่วางไว

n = 100

ความพึง
SD

5

ระดับ

4.25

.66

n = 100

ระดับ

ความพึง
SD

พอใจ
มาก

ระดับ

3.86

ความพึง
SD

พอใจ

.74 ปาน

พอใจ

4.03

.75

มาก

กลาง
6

ชุดสามารถสื่อถึงแนวความคิดที่วางไว

4.33

.48

มาก

4.23

.65 มาก

4.21

.77

มาก

7

มีความแปลกใหม สวยงาม ไมซ้ําใคร

4.17

.75

มาก

4.15

.74 มาก

4.09

.45

มาก

8

ขนาดของลวดลายเหมาะสมกับชุดที่ออกแบบ

4.23

.81

มาก

4.12

.48 มาก

4.14

.69

มาก

9

สามารถนําไปเป็นสินคาของที่ระลึกของจังหวัดยะลา

4.26

.88

มาก

4.18

.77 มาก

4.22

.84

มาก

4.31

.75

มาก

4.27

.58 มาก

4.26

.55

มาก

4.26

0.67

มาก

4.12 0.67

4.11 0.65

มาก

ได
10

สามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑแผาบาติกได
รวม

มาก

จากตารางผลการวิเคราะหแแบบสอบถามชุดที่ 3 กลุมที่ 1 พบวา ประชากรกลุมตัวอยางสุภาพสตรีที่อยูในวัยทํางานชวง
อายุระหวาง 25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองยะลา จํานวน 100 คน คิดเป็น 100% ใหคาเฉลี่ย ระดับพึงพอใจเครื่องแตง
กายชุดที่ 1คิดถึงเป็น 4.26 ระดับพึงพอใจมาก เครื่องแตงกายชุดที่ 2 คิดถึงเป็น 4.12 ระดับพึงพอใจมาก เครื่องแตงกายชุดที่ 3
คิดถึงเป็น 4.11 ระดับพึงพอใจมาก

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามชุดที่ 3 กลุ่มที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดาน
วัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คน
เครื่องแตงกาย ชุดที่ 1 เครื่องแตงกาย ชุดที่ 2

เครื่องแตงกาย ชุดที่
3

ข้อ ด้านโครงสร้างของชุดประจาจังหวัดยะลาในแนวคิด
ที่

1

"นิบงแห่งความเรืองรอง "

มีความประณีตในการออกแบบ

n = 100

ระดับ

n = 100

ความพึง

4.67

SD

พอใจ

.66

มาก
ที่สุด

267

ระดับ

n = 100

ความพึง
SD
4.50

ความพึง
SD

พอใจ

.69 มาก
ที่สุด

ระดับ

4.50

พอใจ

.88 มากที่สุด

เครื่องแตงกาย ชุดที่ 1 เครื่องแตงกาย ชุดที่ 2

เครื่องแตงกาย ชุดที่
3

ข้อ ด้านโครงสร้างของชุดประจาจังหวัดยะลาในแนวคิด
ที่

"นิบงแห่งความเรืองรอง "

n = 100

ระดับ

n = 100

ความพึง
SD

ระดับ

n = 100

ความพึง
SD

พอใจ

ระดับ
ความพึง

SD

พอใจ

พอใจ

2

มีความโดดเดนสะดุดตา

4.17

.75

มาก

4.33

.70 มาก

4.50

.67 มากที่สุด

3

สวมใสไดจริงและสวมใสไดหลากหลายโอกาส

4.50

.68

มาก

4.33

.61 มาก

4.33

.74 มาก

4.67

.84 มาก

4.50

.68 มากที่สุด

4.50

.71 มากที่สุด

ที่สุด
4

สื่อถึงความเป็นชุดทองถิ่นภาคใตชายแดน

4.83

.56

มาก
ที่สุด

5

สีสันเหมาะกับแนวความคิดที่วางไว

4.83

.78

มาก

ที่สุด
4.67

.77 มาก

ที่สุด

ที่สุด

6

ชุดสามารถสื่อถึงแนวความคิดที่วางไว

4.17

.65

มาก

4.33

.55 มาก

4.50

.75 มากที่สุด

7

มีความแปลกใหม สวยงาม ไมซ้ําใคร

4.33

.66

มาก

3.83

.62 ปาน

3.83

.84 ปาน

กลาง

กลาง

8

ขนาดของลวดลายเหมาะสมกับชุดที่ออกแบบ

4.33

.74

มาก

4.33

.55 มาก

4.33

.70 มาก

9

สามารถนําไปเป็นสินคาของที่ระลึกของจังหวัดยะลาได

4.67

.57

มาก

4.67

.69 มาก

4.67

.59 มากที่สุด

4.67

.69 มากที่สุด

ที่สุด
10

สามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑแผาบาติกได

4.83

.55

มาก

ที่สุด
4.67

.84 มาก

ที่สุด
รวม

4.53

0.66

มาก

ที่สุด
4.43 0.68

มาก

4.43 0.72

มาก

ที่สุด
จากตารางผลการวิเคราะหแแบบสอบถามชุดที่ 3 กลุมที่ 2 พบวา ประชากรกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
และผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คน คิดเป็น 100% ใหคาเฉลี่ย ระดับพึงพอใจเครื่องแตงกาย
ชุดที่ 1 คิดถึงเป็น 4.53 ระดับพึงพอใจมากที่สุด เครื่องแตงกายชุดที่ 2 คิดถึงเป็น 4.43 ระดับพึงพอใจมาก เครื่องแตงกายชุดที่ 3
คิดถึงเป็น 4.43 ระดับพึงพอใจมาก
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมในการออกแบบโดยการใชแบบสอบถามชุดที่ 4
ความพึงพอใจของลวดลายและชุดประจําจังหวัดในงานจัดการแสดงแบบการแตงกายผาไทยผาถิ่น กิจกรรมเสน
สายบนลายผา ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณแจังหวัดยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เวทีกลางงาน
สมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจําปี 2562 โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 2 กลุมคือ 1.
สุภาพสตรีที่อยูในวัยทํางานชวงอายุระหวาง 25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองยะลา จํานวน 100 คน 2.
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คน จากนั้น
ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหแหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ของระดับความพึงพอใจ มาสรุปวิเคราะหแขอมูล
โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใหผูตอบตอบตามระดับความคิดเห็นของตนเอง
โดยกําหนดสัญลักษณแ หรือใหความหมายระดับมาตรฐาน เชนเดียวกับแบบสอบถามชุดที่ 2 และ 3
ผลการวิเคราะหแแบบสอบถามชุดที่ 4 ความพึงพอใจที่มีตอลวดลายผาที่นํามาออกแบบชุดประจําจังหวัด
ยะลาของประชากรกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 สุภาพสตรีที่อยูในวัยทํางานชวงอายุระหวาง 25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยูใน
อําเภอเมืองยะลา จํานวน 100 คนคิดเป็น 100% ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหแหาคาเฉลี่ยเลข
คณิตพบวา ความพึงพอใจที่มีตอลวดลายผาที่นํามาออกแบบชุดประจําจังหวัดยะลา อยูที่ 4.23 ระดับความพึง
พอใจมาก ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบชุดประจําจังหวัดยะลา อยูที่ 4.46 ระดับความพึงพอใจมาก
ผลการวิเคราะหแแบบสอบถามชุดที่ 4 ความพึงพอใจที่มีตอลวดลายผาที่นํามาออกแบบชุดประจําจังหวัด
ยะลาของประชากรกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คนคิดเป็น 100% ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหแหาคาเฉลี่ยเลข
คณิตพบวา ความพึงพอใจที่มีตอลวดลายผาที่นํามาออกแบบชุดประจําจังหวัดยะลา อยูที่ 4.48 ระดับความพึง
พอใจมาก ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบชุดประจําจังหวัดยะลา อยูที่ 4.70 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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Fig.3 ชุดประจําจังหวัดยะลา “นิบงแหงความเรืองรอง 1” ที่ผานการคัดเลือกจากประชากรกลุม ตัวอยาง ในเวทีผาไทยผาถิ่น
กิจกรรมเสนสายบนลายผา ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ที่มา : พอหทัย ซุนสั้น, ออกแบบ (2562)

4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานสร า งสรรคแ ก ารออกแบบลวดลายผ า บาติ ก ลายเขี ย น เพื่ อ นํ า ไปตั ด ชุ ด ประจํ า จั ง หวั ด ได
สรางสรรคแลวดลายผาจํานวน 1 ลวดลาย และชุดประจําจังหวัด จํานวน 1 ชุด มีลักษณะการออกแบบโดยการ
วิเคราะหแขอมูล จากแบบสอบถามและนําขอมูลมาวิเคราะหแเพื่อหาแนวความคิด จนเกิดเป็นผลงานลวดลายผ า
บาติกลายเขียนและชุดประจําจังหวัดยะลา “นิบงแหงความเรืองรอง 1”ลวดลายผาที่เกิดจากแนวความคิดนี้
ไดรับแรงบันดาลใจจากตนหลาชโอน ผูวิจัยไดออกแบบบาติกลายเขียนใหเป็นแบบการเขียนภาพจิตรกรรม
โดยการออกแบบลวดลายซอนทับ กันของใบของตนหลาชโอนซึ่งเป็นองคแประกอบหลักของการออกแบบ
ลวดลายในครั้งนี้ จนเกิดมิติโดยระบายผาบาติกลายเขียนที่ออกแบบดวยสีรีแอคทีฟ สีรีแอคทีฟเป็นสีที่สามารถ
ระบายใหเกิดน้ําหนักออนแก สามารถแสดงแสงเงาไดอยางงานจิตรกรรม นักวิจัยใชสีเหลืองทองเป็นสีที่มี
น้ําหนักออนที่สุด แลวไลคาน้ําหนักของสี สีสม สีแดง สีน้ําตาล และสีที่เขมที่สุดคือสีดํา เพื่อใหเกิดความลึก
ของผลงาน นําองคแประกอบของเสน จุด รูปทรงของใบเครือเถา เถาวัลยแ มาเป็นองคแประกอบเพื่อสงเสริม
องคแประกอบหลักใหเดนมากยิ่งขึ้น สามารถมองเห็นลวดลายไดชัดเจน เนื่องจากงานออกแบบลวดลายผาบาติ
กลายเขียนในครั้งจะตองนําไปตัดเย็บสําหรับนางงามนิบงสวมใสในการแสดงแบบ เพื่อประชาสัมพันธแจังหวัด
ยะลา ในงาน "ผาไทย ผาถิ่นยะลา" ประจําปีงบประมาณ 2562
ชุดประจําจังหวัด “นิบงแหงความเรืองรอง 1” เป็นชุดที่ออกแบบจากแนวความคิดและแรงบันดาลใจ
เดีย วกับลวดลายผ า “นิ บ งแหงความเรื องรอง 1”ตัว เสื้ อตัดเย็บดว ยลู กไมซีทรู ผ าลู กไมส ามารถแสดง
รายละเอียดของลวดลายในเนื้อผา นําผาลูกไมมาปใกเสริมดวยลูกไมชนิดอื่นๆ และใชลูกไมสีโทนเขมปใกลงบน
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ผาลูกไมสีออน เพื่อใหเกิดมิติโดยเลือกสีใหเหมาะสมกับสีของกระโปรง ผาลูกไมเป็นผาที่คนพื้นถิ่นภาคใต นิ ยม
นํามาตัดเย็บชุด ชุดที่ไดการคัดเลือกจากประชากรกลุมตัวอยางคือชุดที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากชุดเคบายา
ชุดเคบายาไดรับอิทธิพลจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ผลิตจากผาปาเต฿ะ ประดับตกแตงดวยผาลูกไม
เขารูปพอดีตัว ผูวิจัยออกแบบกระโปรงใหมีความยาวลากพื้นทรงหางปลาปานทอนลางกวางกวาปกติ เพื่อ
ตองการใหผูชมการแสดงแบบสามารถมองเห็นลวดลายผาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5. สรุป
จากวัตถุประสงค์วิจัยสร้างสรรค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
ลวดลายผ้าบาติกและเครื่องแต่งกายสตรี ในจังหวัดยะลา
ขอมูลดานการสํารวจความตองการและความเป็นไปไดในการออกแบบลวดลายผาบาติกเพื่อนํามาตัด
เย็บชุดประจําจังหวัดโดยใชทุนทางวัฒนธรรม สําหรับนางงามนิบงสวมใสในการแสดงแบบ เพื่อประชาสัมพันธแ
จังหวัดยะลา ในงาน "ผาไทย ผาถิ่นยะลา" ประจําปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ ซึ่งขอมูลไดมาจากการสรุป
วิเคราะหแ โดยใหประชากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม เลือกตอบจากระดับความตองการ โดยใชประชากร
กลุมตัวอยาง ทั้ง 2 กลุม จํานวน 106 คน พบวานิยมใชผาบาติก หรือผาปาเต฿ะมาตัดเย็บเครื่องแตงกายมาก
ที่สุด และเห็นดวยวาผาบาติกเป็นผาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา ประชาชนสวนใหญชื่นชอบผาบาติกที่เป็นผาบาติ
กลายเขียน และชื่นชอบผาบาติกที่ทําดวยผาไหม ลวดลายผาบาติกที่มักจะเลือกซื้อมาตัดเย็บเครื่องแตงกายคือ
ลวดลายเครือเถาและพันธแพฤกษาผาบาติกที่คิดวาเหมาะสมจะเป็นของฝากคือผาบาติกลายเขียน ประชากร
สตรี ชื่นชอบเครื่องแตง กายพื้น ถิ่นชายแดนภาคใตแบบชุดบานงและสวมใส เครื่องแตงกายพื้นถิ่นชายแดน
ภาคใตโอกาสสําคัญ รวมไปถึงสวมใสเครื่องแตงกายพื้นถิ่นชายแดนภาคใตมากกวาเดือนละ 2 ครั้ง
จากวัตถุประสงค์วิจัยสร้างสรรค์ข้อที่ 2 เพื่อออกแบบลวดลายผ้าและชุดประจาจังหวัดยะลาโดย
ใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อให้นางงามนิบงสวมใส่แสดงแบบการแต่งกาย ในงาน “ผ้าไทย ผ้าถิ่นยะลา”
ประจาปีงบประมาณ 2562 ลวดลายผ้าจานวน 1 ลวดลาย และชุดประจาจังหวัด จานวน 1 ชุด
แนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design) ในการออกแบบลวดลายนิบงแหงความเรื่องรอง
แนวคิดในการออกแบบนี้ไดมาจากการสรุปวิเคราะหแขอมูลแบบสอบถาม ชุดที่ 1 สรุปวิเคราะหแขอมูลแลวนํามา
ออกแบบลวดลายผาบาติกลายเขียนแลวสรางแบบสอบถาม ชุดที่ 2 คัดเลือกลวดลายผา เพื่อนําไปตัดเย็บชุด
ประจําจังหวัดยะลาในแนวคิด "นิบงแหงความเรืองรอง" ฯ โดยเลือกตอบจากระดับความพึงพอใจ โดยใช
ประชากรกลุมตัวอยาง ทั้ง 2 กลุม จํานวน 106 คนพบวา ลวดลายผา “นิบงแหงความเรืองรอง 1 “เป็น
ลวดลายผาที่ไดรับคัดเลือก โดยไดรับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากออกแบบนั้นมีมิติและประณีตในการ
ออกแบบมีการจัดวางองคแประกอบบนผืนผาไดดีเหมาะแกการนํามาตัดเย็บเครื่องแตงกายพื้ นถิ่นภาคใตสีสันมี
ความโดดเดนสะดุดตาสีสันเหมาะกับแนวความคิดที่วางไว และลวดลายผาสามารถสื่อถึงแนวความคิดที่วางไว
ลวดลายมีความแปลกใหม สวยงาม ไมซ้ําใครขนาดของลวดลายเหมาะสมกับขนาดของผา ขนาด 150 X 200
cmลวดลายผาที่ออกแบบนี้สามารถนําไปเป็นสินคาของที่ระลึกของจังหวัดยะลาไดลวดลายผาที่ออกแบบนี้
สามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑแผาบาติกได
นําลวดลายผา “นิบงแหงความเรืองรอง 1 ที่ไดรับคัดเลือกมาการออกแบบชุดประจําจังหวัดยะลา
ภายใตแนวคิด “นิบงแหงความเรืองรอง” จํานวน 3 ชุด ซึ่งชุดที่ 1 ไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก
ชุดเคบายา ชุดที่ 2 ไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากชุดกุรง ชุดที่ 3 ไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบ
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จากชุดบานงมาตราฐาน แลวสรางแบบสอบถามชุดที่ 3 คัดเลือกชุดประจําจังหวัดยะลาในแนวคิด "นิบงแหง
ความเรืองรอง" เพื่อใหนางงามนิบงสวมใสแสดงแบบฯโดยเลือกตอบจากระดับความพึงพอใจ โดยใชประชากร
กลุมตัวอยาง ทั้ง 2 กลุม จํานวน 106 คนพบวา ชุดประจําจังหวัดยะลา “นิบงแหงความเรืองรอง 1” เป็นชุด
ประจําจังหวัดที่ไดรับคัดเลือก โดยไดรับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากมีความประณีตในการออกแบบมีความ
โดดเดนสะดุดตาสวมใสไดจริงและสวมใสไดห ลากหลายโอกาสสื่อถึงความเป็นชุดทองถิ่นภาคใตชายแดนสีสัน
เหมาะกับแนวความคิดที่วางไวชุดสามารถสื่อถึงแนวความคิดที่วางไวมีความแปลกใหม สวยงาม ไมซ้ําใครรวม
ไปถึงขนาดของลวดลายเหมาะสมกับชุดที่ออกแบบสามารถนําไปเป็นสินคาของที่ระลึกของจังหวัดยะลาได
สามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑแผาบาติกได
จากวัตถุประสงค์วิจัยสร้างสรรค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินความพอใจ ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ ผู้ใช้ผ้าและผู้สนใจผ้าบาติก ที่มีต่อผ้าบาติกลายเขียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นใหม่
แบบสอบถามชุดที่ 4 ความพึงพอใจของลวดลายผาบาติกลายเขียน ในแนวคิด "นิบงแหงความ
เรืองรอง " แสดงแบบโดยนางงามนิบง ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดยะลาจัดการแสดงแบบการแตงกายผาไทยผาถิ่น กิจกรรมเสนสายบนลายผา ภายใตโครงการ
สงเสริมภาพลักษณแจังหวัดยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงาน
กาชาดจังหวัดยะลา ประจําปี 2562 โดยเลือกตอบจากระดับความพึงพอใจ โดยใชประชากรกลุมตัวอยาง ทั้ง
2 กลุม จํานวน 106 คน พบวาความพึงพอใจที่มีตอลวดลายผาที่นํามาออกแบบชุดประจําจังหวัดยะลามี
ลวดลายผาตรงกับแนวคิดที่นํามาออกแบบชุดประจํา จังหวัดยะลาลวดลายผาเหมาะสมกับรูปแบบของชุด
ออกแบบที่ออกแบบ ลวดลายผาจัดวางองคแประกอบไดเหมาะสมกับชุดที่ออกแบบ สามารถนํามาออกแบบชุด
สตรีที่สวมใสไดหลากหลายโอกาสสีที่นํามาออแบบลวดลายผามีความเหมาะสมกลมกลืนกับลวดลายผาและ
ลวดลายผ า มี ค วามทั น สมั ย สามารถนํ า มาออกแบบชุ ด สตรี วั ย ทํ า งานได อ ย า งเหมาะสมสามารถนํ า มา
ประชาสัมพันธแจังหวัดยะลาไดการสรางลวดลายผาดวยเทคนิคบาติกลายเขียนมีความเหมาะสมกับลวดลายที่
ออกแบบ รวมไปถึ ง ผ าบาติ ก หรื อ ผ า ปาเต฿ ะ เป็น ผ า พื้ น ถิ่ นของคนในจัง หวั ด ยะลาลวดลายผ ามี ค วามเป็ น
เอกลักษณแไมซ้ําใคร โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.23 อยูในระดับความพึงพอใจมาก
แบบสอบถามชุดที่ 4 ความพึงพอใจของชุดประจําจังหวัดยะลา ในแนวคิด "นิบงแหงความเรืองรอง "
แสดงแบบโดยนางงามนิบง ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยะลาจัดการแสดงแบบการแตงกายผาไทยผาถิ่น กิจกรรมเสนสายบนลายผา ภายใตโครงการสงเสริม
ภาพลักษณแจังหวัดยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด
จังหวัดยะลา ประจําปี 2562 โดยเลือกตอบจากระดับความพึงพอใจ โดยใชประชากรกลุมตัวอยาง ทั้ง 2 กลุม
จํานวน 106 คน พบวาความพึงพอใจที่มีต อรูปแบบชุดประจําจังหวัดยะลา มีการออกแบบชุดประจําจังหวัด
ยะลามีรูปแบบที่ทัน สมัยชุดประจําจังหวัดยะลาสามารถใชงานไดห ลายโอกาสสี ที่นํามาออแบบชุดมีความ
เหมาะสม และโดดเดนเหมาะสมกับการประชาสัมพันธแจังหวัดยะลามีความประณีตในการตัดเย็บวัสดุในการตัด
เย็บมีคุณภาพดีสวมใสได งายเหมาะสมกับสภาพอากาศงายตอการดูแลรักษารูปแบบของชุดที่เป็นอัตลักษณแ
ของคนในพื้นถิ่นภาคใตชายแดน และสามารถสวมใสไดจริงในชีวิตประจําวันโดยมีคาเฉลี่ยอยูระดับความพึง
พอใจมาก
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บทคัดย่อ
การสร างสรรคแ ชุด “พืช พรรณ ภาวนา” เป็น การสรางสรรคแ ผ ลงานภาพพิมพแ เพื่ อตอบสนอง
แนวความคิดอันเกิดจากความตระหนักในคุณคาของการมีสติรูเทาทันปใจจุบัน ภาพใบไมใบหญาที่ผูสรางสรรคแ
สร า งขึ้น ในจิ น ตนาการโดยอาศัย ประสบการณแ การรับ รูจากรูป ทรงของพืช พรรณตา ง ๆ ผสานกับความ
ประทับใจในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานกระบวนการจัดการทางความคิดและสรางสรรคแขึ้นดวยการใช
หลักการศิลปะบําบัดรวมกับหลักการบริกรรมภาวนาในพุทธศาสนา โดยใชกระบวนการสรางสรรคแศิลปะภาพ
พิมพแเป็นสื่อในการแสดงออก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงจิตอันมีสมาธิ และความสงบงามซึ่งเป็นความสุขที่แทจริง
ของมนุษยแ
คาสาคัญ :
1. ศิลปะภาพพิมพ์ผิวนูน
การพิมพแผิวนูน เป็นกระบวนการพิมพแที่พิมพแจากผิวสวนที่อยูสูงของแมพิมพแ สวนที่ถูกแกะเซาะไป
หรือกัดกรดออกไป จะไมถูกพิมพแ วัสดุที่ใชทําแมพิมพแสามารถใชไดทั้งไมและโลหะ เมื่อพิมพแแมพิมพแชนิดนี้
จะใชลูกกลิ้งหรือลูกประคบหนัง ทาหมึกลงบนสวนนูนของแมพิมพแ แลวจึงนําไปพิมพแ การพิมพแผิวนูน ไดแก
การพิมพแภาพแกะไม การพิมพแภาพแกะไมคาตางแสงเงา การพิมพแภาพพิมพแลายแกะไม การพิมพแภาพพิมพแ
มัชฌิมรงคแ การพิมพแภาพพิมพแยางแกะ การพิมพแภาพพิมพแถู และการพิมพแภาพพิมพแจากฟิลแมถายรูป เป็น
ตน (อัศนียแ ชูอรุณ,2543; ไมเยอรแ, 2540) ในที่นี้ผูสรางสรรคแไดใชกระบวนการภาพพิมพแกระเบื้องยาง โดยมี
วิธีการขูด แกะ และการใชเครื่องมือปลายแหลมกดเพื่อสรางรองรอยบนแมพิมพแ
2. บริกรรมภาวนา
ในที่นี้หมายถึงหลักการฝึกจิตในพุทธศาสนา คือการกระทําขั้นตนในการเจริญสมถกรรมฐานกําหนดใจ
โดยเพงวัตถุที่กําหนดนั้น ทําซ้ําๆ เพื่อทําใจใหสงบ เพื่อจะทําใหจิตใจไมฟุูงซานไปในเรื่องราวตาง ๆ ถาหาก
วาเราไมเผลอ ไมชาใจจะคอย ๆ ละเอียดไปเรื่อย ๆ จะคอย ๆ หางจากความคิดทั้งหลายทั้งปวง แลวก็หยุด
นิ่ง นําไปสูการพิจารณาตนเอง และยอมรับในกฎแหงธรรมชาติของทุกชีวิต (พุทธทาสภิกขุ, 2550)
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3. ศิลปะบาบัด
เป็ น การที่ป ระยุ กตแใช กิจ กรรมทางศิ ล ปะ เชน การปใ้น ดิน การวาดภาพ ระบายสี ฯลฯ เพื่ อ
ชว ยเหลื อในดานการบําบั ด พัฒนา และฟื้นฟูสภาพจิตใจใหดีขึ้น โดยความสํ าคัญจะอยูที่กระบวนการ
ระหวางการทํางานศิลปะมากกวาผลงานที่ออกมา ซึ่งนักศิลปะบําบัดจะตองใชความรูเกี่ยวกับการประเมินทาง
จิตวิทยามาชวยใน การวิเคราะหแ และเลือกใชกิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมในการบําบัด
Abstract
The creative project of “Prints Plant Prayer” is the creation of printmaking works
inspired from the appreciation of current literacy, the image of Leaves of plants made from
the creator’s imagination that relied on perceptual experiences from various shapes of
plants and the impression in nature and environment through the process of cognitive
management, and later on was created by using the art therapy principle with the principle
of meditation in Buddhism. The creative printmaking was done as a medium of expression
in order to reflect the concentration and the peacefulness that showed the true happiness
of mankind.
Keywords:
1. Relief Printing
Relief Printing is the printing process from the surface of the mold or block. The part
that has been eroded or etched away will not be printed. The materials used to make
printing blocks can be both of wood and metal. A brayer or roller will be used to apply the
ink onto the surface of printing blocks, then press on a paper. The relief printing techniques
include Woodcut, Chiaroscuro Woodcut, Wood Engraving, Mezzotint, Linocut or Linoleum
Cut, Rubbing, and Photoengraving (Choo-arun, 2000; Mayer, 1997). For this work the creator
used the printing process of Lino plate engraving by means of scraping, engraving and using
pointed tools to press to create traces on the mold
2. Art Therapy
Art Therapy is the implementation of artistic activities such as molding, drawing or
painting for assisting in the treatment, development and rehabilitation of mind. The
emphasis is on the process of art work rather than the workpiece. The art therapist has to
apply the knowledge of psychological assessment to analyze and select the appropriate
activities.
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3. Prayer
It refers to the principles of spiritual practice in Buddhism. It is the first step in the
growth and determination of the mind by focusing on the specified object. Repeat to calm
the mind. In order to make the mind not distracted in various stories, if we do not
unguarded, Soon the heart will be gradually and finely, and will be farther away from all the
thoughts. And then stood still Lead to self-determination and accept the laws of nature of life.
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ในโลกปใจจุบันเต็มไปดวยความวุนวาย กอใหเกิดภาวะกดดันและความเครียดขึ้น มนุษยแจึงหาวิธีการ
จัดการกับภาวะดังกลาวดวยวิธีการตาง ๆ ผูสรางสรรคแมักใชชวงเวลาในวันหยุดออกเดินทางไปยังสถานที่ทาง
ธรรมชาติเพื่อหลีกหนีความวุนวายจากสังคมเมืองและคนหาความสงบ หากแตความเงียบของสถานที่เหลานั้น
มิไดใหความสงบที่แทจริงแกจิตใจซึ่งเต็มไปดวยเรื่องคิดคํานึงตลอดเวลา เป็นที่มาของการศึกษาและวิเคราะหแ
โดยการนําศิลปะมาใชในรูปแบบของศิลปะบําบัด ผสานกับหลักการปฏิบัติทางศาสนาคลายกับการบริกรรม
ภาวนา ดวยการนํากระบวนการทางภาพพิมพแเทคนิคตาง ๆ มาสรางทัศนียภาพในอุดมคติขึ้นใหม โดยมีที่มา
ของรูปรางและรูปทรงจากความประทับใจในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เคยพบเห็น
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด การสรางสรรคแผลงานภาพพิมพแ เทคนิคภาพพิมพแผิวนูน เป็นภาพใบไมรูปทรงตาง ๆ ที่
สรางขึ้นในอุดมคติ เพื่อสนองแนวความคิดในแงของการสรางหนทางสูความสงบในจิตใจ โดยมีที่มาของ
รูปรางและรูปทรงจากประสบการณแที่ไดพบเห็น และเกิดความประทับใจในธรรมชาติ นํามาสรางสรรคแ โดย
ใชหลักการทฤษฎีศิลปะบําบัด จากการใชเครื่องมือสรางรองรอยบนแมพิมพแ การทําซ้ํา ๆ ไปเรื่อย ๆ ความ
อุตสาหะในการใชเวลาและการควบคุมน้ําหนักมือใหพอเหมาะ และสวนของการใชทฤษฎีการบริกรรมภาวนา
คือ การกําหนดจิตรูสํานึกใหเกิดสมาธิในขณะสรางสรรคแ ในทุกขณะที่สรางสรรคแจิตของผูสรางสรรคแ จะ
เคลื่ อ นไหวหรื อสงบนิ่ ง ไมใ ชจุ ดหมาย เพราะจุ ดหมายหลั ก คื อการภาวนา เพื่อ ไปสู ความหมดไปของ
“ตัวตน” ที่เคยยึดติดอยู รูปทรงใบไมที่นํามาใชเป็นสัญลักษณแแทนธรรมะแหงชีวิตที่สามารถพบเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของกายภาพไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย กลาวคือมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู และรวงโรยสลายไป
ตามธรรมชาติอยางที่ไมสามารถหามการเปลี่ยนแปลงนั้นได การทําความเขาใจชีวิตและยอมรับในสัจจะแหง
ธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักและนําพาสูสํานึกในการใชชีวิตอยางมีสติรูเทาทันปใจจุบัน เพื่อใหชีวิตได
ดําเนินไปอยางสันติสุข
ทฤษฎีศิลปะบาบัด นั้นเป็นการที่ประยุกตแใชกิ จกรรมทางศิลปะ เชน การปใ้นดิน การวาดภาพ
ระบายสี ฯลฯ เพื่อชวยเหลือในดานการบําบัด พัฒนา และฟื้นฟูสภาพจิตใจใหดีขึ้น โดยความสําคัญจะอยู
ที่กระบวนการระหวางการทํางานศิลปะมากกวาผลงานที่ออกมา ซึ่งนักศิลปะบําบัดจะตองใชความรูเกี่ยวกับ
การประเมินทางจิตวิทยามาชวยในการวิเคราะหแ และเลือกใชกิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมในการบําบัด ใน
กระบวนการบําบัดนั้น ผูศึกษาวิชานี้จะตองเรียนรูที่จะชวยพัฒนาทางในดานของจิตใจ อารมณแ และทาง
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กายภาพของผู ปุวยหรือผูที่มาทําการบํ าบัด ซึ่งก็จะตองเรียนรูในการดูแลรักษาผู ที่มีปใ ญหาทางจิตใจและ
อารมณแในแบบตาง ๆ ผานกระบวนการสรางสรรคแทางศิลปะในรูปแบบตาง ๆ นั่นเอง ในประเทศไทย ศิลปะ
บําบัดมักจะถูกมองวาเป็นเรื่องสําหรับผูที่มีปใญหาทางดานจิตใจเทานั้น แตในตางประเทศนั้น ศิลปะบําบัด
กลับเป็นอะไรที่ไมจํากัดอยูแคผูปุวย แมแตบุคคลทั่วไปก็สามารถใชศิลปะเพื่อที่จะชวยเหลือในการรักษา การ
คนพบตัวเอง และการพัฒนาทางดานตาง ๆ และยังสามารถใชศิลปะบําบัดในการพัฒนาดานอารมณแและ
สมาธิ ดูแลรักษาจิตใจ รวมถึงเป็นการระบายอารมณแในรูปแบบที่ถูกตองและสรางสรรคแผานงานศิลปะ ใน
รูป แบบตาง ๆ ซึ่งทํา ให รูสึ กผ อนคลาย และสามารถควบคุมตนเองไดดีขึ้น ซึ่งเมื่ออารมณแเราดี สภาพ
รางกายของเราก็จะดีตามไปอีกดวย (เลิศศิริรแ บวรกิตติ, 2552)
ทฤษฎีการบริกรรมภาวนา บริกรรม คือการกระทําขั้นตนในการเจริญสมถกรรมฐาน คือ กําหนด
ใจโดยเพ ง วัต ถุ หรื อ นึ กถึ ง อารมณแ ที่ กํา หนดนั้ น ว า ซ้ํ า ๆ อยูใ นใจ อย างใดอย า งหนึ่ ง เพื่ อทํ า ใจให ส งบ
บริกรรมนิมิตจะเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา บริกรรมภาวนาจะทําใหเราไมซัดสายไปที่อื่น ไมฟุูงซานไปใน
เรื่องราวตาง ๆ ถาหากวาเราไมเผลอจากบริกรรมทั้งสอง คือ บริกรรมนิมิตกั บบริกรรมภาวนา ไมชาใจจะ
คอย ๆ ละเอียดไปเรื่อย ๆ จะคอย ๆ หางจากความคิดทั้งหลายทั้งปวง แลวก็หยุดนิ่ง นําไปสูการพิจารณา
ตนเอง และยอมรับในกฎแหงธรรมชาติของทุกชีวิต (พุทธทาสภิกขุ, 2550)
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
1. ศึกษาธรรมชาติของจิต จิตวิเคราะหแ การกําหนดจิต ศิลปะบําบัด และหลักการทางพุทธศาสนาที่
มีความเกี่ยวของ
2. ศึกษาขอมูลดานกระบวนการภาพพิมพแเทคนิคภาพพิมพแผิวนูน
3. สรางภาพราง โดยมีขอมูลดานเนื้อหาและและรูปแบบในงาน
4. ปฏิบัติการสรางสรรคแผลงานดวยเทคนิคภาพพิมพแ เพื่อใหเกิดผลสําฤทธิ์เป็นผลงานที่วางไว ตาม
วัตถุประสงคแ
5. ประมวลผลและสรุปผล เพื่อรวบรวมขอมูลจัดทําเอกสารประกอบการสรางสรรคแ
เทคนิควิธีการในการสรางสรรคแ
- ขั้นตอนการทําภาพพิมพแ Relief Printing
1.
พนสีสเปรยแสีดําบนแผนแมพิมพแยางหรือแผนพลาสวูดเพื่องายตอการแยกน้ําหนักของผลงาน
2.
รางภาพบนแผนแมพิมพแ โดยใชดินสอกําหนดขอบเขตของกลุมรูปทรงรวม ๆ ดวยความเบา
มือเพื่อไมใหแมพิมพแมีรอยขีดขวนที่ไมพึงปรารถนา
3.
เริ่มแกะแมพิมพแโดยใชเครื่องมือสําหรับสรางแมพิมพแแกะไม
4.
ใชลูกกลิ้งยางตีหมึกพิมพแบนโต฿ะกลิ้งหมึกใหมีเนื้อสีเนียนละเอียด
5.
กลิ้งหมึกพิมพแลงบนแมพิมพแที่แกะเสร็จแลวใหทั่วทั้งแผนแมพิมพแ
6.
นําแมพิมพแที่กลิ้งหมึกแลวไปเขาแทนพิมพแวูดคัทเพลส โดยวางลงบนกระดาษมารแค แลววาง
กระดาษภาพพิมพแใหตรงมารแค ปิดทับดวยกระดาษปรู฿ฟ ผาสักหลาด แลวจึงหมุนแทนพิมพแ
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7.

นําผลงานที่พิมพแเสร็จแลวไปตากในตะแกรงตากงานภาพพิมพแเป็นเวลา 5 – 7 วัน

ภาพที่ 1 ภาพผลงานสรางสรรคแชุด “ภาพพิมพแ พืชพรรณ ภาวนา” (Prints Plant Prayer) ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน
Prayer # Bergamot
ขนาด
40 x 30 ซม.
เทคนิค
Lino engraving Print
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ภาพที่ 2 ภาพผลงานสรางสรรคแชุด “ภาพพิมพแ พืชพรรณ ภาวนา” (Prints Plant Prayer) ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน
Prayer # Coriander
ขนาด
40 x 30 ซม.
เทคนิค
Lino cut Print
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานสรางสรรคแชุดนี้ นําเสนอภาพที่ผูสรางสรรคแสรางขึ้นในจินตนาการโดยอาศัยประสบการณแการ
รับรูจากรูปราง รูปทรงของใบไมพืชพรรณตาง ๆ ผสานกับความประทับใจในความงามตามนัยของธรรมชาติ
ผานกระบวนการจั ดการทางความคิดและสรางสรรคแขึ้นดว ยการใชห ลักการศิล ปะบําบัดรวมกับหลั กการ
บริกรรมภาวนาในพุทธศาสนา แนวเรื่องแสดงใหเห็นถึงคุณคาของความสุขสันติที่แทจริงนั้น เกิดจากการมีสติ
รูเทาทันปใจจุบัน โดยนําเสนอผานกระบวนการสรางภาพพิมพแ กระบวนการการเพงไปที่เครื่องมือสรางสรรคแ
ในขณะที่รางกายเคลื่อนไหวซ้ํา ๆ เชนเดียวกับวิธีการบริกรรมภาวนาในศาสนาพุทธ การประสานกัน ของ
ทัศนธาตุ อันไดแก จุด เสน น้ําหนัก เกิดเป็นรูปทรงอันมีที่มาจากพืชพรรณตางๆ สรางสรรคแเป็นรูปลักษณแ
ใหม ในรูปแบบงานระนาบสองมิติเป็นภาพใบไมที่มีรายละเอียดแสดงความงามในอุดมคติ โดยการใชสติจด
จอกับปใจจุบันขณะ แสดงใหเห็นถึงคุณคาทางความงาม ความกลมกลืน และสุนทรียภาพภายในผลงาน ทั้ง
ในดานเนื้อหาและวิธีการ ภายใตกฎเกณฑแของความเป็นเอกภาพ ทั้งนี้ผูสรางสรรคแไดรับอิทธิพลทางดานวิธี
คิด ซึ่งเป็นการใชหลักธรรมในพุทธศาสนาในการบริกรรมภาวนา มาจากผลงานวาดเสนสรางสรรคแชุด “Soul
scape” ผลงานจากโครงการวิจัย “การสรางสรรคแ เรื่อง ภาพพิมพแจากพื้นที่แห งจิตรูสํานึก Creativity
subject Printmaking from soul scape” และจากผลงานวาดเสนสรางสรรคแของศาสตราจารยแชลูด นิ่ม
เสมอ โดยมีแนวความคิดเรื่องการใชหลักการศิลปะบําบัดและการบริกรรมภาวนามาใชในการสรางสรรคแดวย
เทคนิควาดเสนปากกาบนกระดาษ ซึ่งมีที่มาจากความประทับใจทิวทัศนแที่พบเห็นที่ไมสามารถบอกเลาผาน
ภาพถายเหมือนจริง หากแตเป็นความรูสึกละเอียดออนภายในมโนสํานึกของผูสรางสรรคแ ซึ่งสิ่งนี้เป็นแรง
บันดาลใจใหเกิดการแสดงออกโดยใชศิลปะเป็นสื่ อในการแสดงออกถึงความสุข ความงาม และสุนทรียภาพ
และผลงานชุดดังกลาวยังสงผลตอการพัฒนาเป็นผลงานสรางสรรคแชุด “ภาพพิมพแ พืชพรรณ ภาวนา” ชุดนี้
เอกสารอ้างอิง
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ภาพสะท้อนชีวิตผ่านต้นไม้ที่เก่าแก่
Reflection of Life through the Old Trees
ปรวรรณ ดวงรัตนแ
Porrawan Doungrat
คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ
E-mail: porrawan.dot@dpu.ac.th

บทคัดย่อ
ศิลปะภาพถายชุด “ภาพสะทอนชีวิตผานตนไมที่เกาแก ” มีแรงบันดาลใจมาจากการพบเห็นตนไมที่มี
อายุเกาแกปกคลุมอยูบนซากปรักหักพังของสถาปใตยกรรมในประเทศกัมพูชา ทําใหเกิดการคิดเชื่อมโยงกับ
ชีวิตของมนุษยแที่ตองเรียนรูการอยูรอดภายใตความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปใจจุบัน ใชเทคนิคการ
ถายภาพถายทอดความคิดและจินตนาการ ผลการวิจัยพบวา ความงามของศิลปะภาพถาย เกิดขึ้นจากการจัด
วางทัศนธาตุทางศิลปะ ไดแก เสน รูปรางรู ปทรง พื้นที่วาง คาน้ําหนัก และพื้นผิว และการใชหลักการจัด
องคแประกอบของศิลปะที่มุงเนนใหเกิดความตอเนื่องกันของคาน้ําหนัก กําหนดใหภาพเกิดความรูสึกเลื่อนไหล
ของน้ําหนักไปทั่วทั้งภาพ การตีความหมายตนไมกับชีวิตของมนุษยแ ผานตนไมที่เกาแกชี้ใหเห็นวา สิ่งมีชีวิตทุก
ชีวิตอยูภายใตกฎเกณฑแของธรรมชาติ คือ มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับสูญไป มนุษยแเรียนรูไดจากความจริงที่
ปรากฏอยูในภาพตนไมที่เกาแกเหลานี้ เพื่อการดํารงตนใหอยูอยางเป็นผูไมประมาท สรางสรรคแคุณงามความดี
สั่งสมบารมีทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อการกาวสูหนทางแหงความสงบอยางแทจริง
คาสาคัญ: ภาพสะทอนชีวิต, ตนไมที่เกาแก, การถายภาพ, องคแประกอบของศิลปะ, ตนไมกบั ชีวิตมนุษยแ

281

Abstract
"Reflections of life through the old trees" is inspired by the sight of old trees that are
covered in the ruins of an ancient architecture in Cambodia. Thinking about the old trees
were connected to human life that must learn to survive under the changes of society in
modern times. By using photography techniques to convey thoughts and imagination. The
results of the research showed that the beauty of photography came from the important
factors which are visual art elements; lines, shapes, form, space, tone and texture. Using the
principles of art focused on the values that made images to feel the value throughout the
image. Interpretation of the old trees and human life were pointed out that every life is
governed by the rules of nature. Humans can learn from the truths that appear in these
images, a maintain oneself as a non-negligent by creating virtue accumulating both worldly
and religious merit in order to truly advance the path of peace.
Keywords : Reflections of life, Old Trees, Photography, Art Composition, Trees and Human
Life
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
“ตนไม” เป็นสัญลักษณแแหงชีวิตที่เป็นที่มีความเป็นสากล ความเป็นจริงของตนไมสะทอนใหเห็นถึง
ของความสมบูรณแแบบในวิถีแหงการใชชีวิตของมนุษยแ ที่เริ่มตนจากการกําเนิดเกิดขึ้น เจริญเติบโต การดํารง
อยู และการเสื่อมสลายไป ตนไมถูกมองวาเป็นสัญลักษณแศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความหมายสําคัญในปรัชญาทางศาสนา
และจิตวิญญาณ สัญญะดังกลาวไมไดเป็นของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเทานั้นแตมันถูกใชไปทั่วโลกมานาน
หลายศตวรรษ การศึกษารูปรางกิ่งกานสาขาของตนไมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําใหมนุษยแสามารถเขาถึง บทเรียน
ที่ยิ่งใหญของการมีชีวิตอยูไดเป็นอยางดี
ศิลปินและนักออกแบบจํานวนไมนอยใชแรงบันดาลใจจากตนไม นํามาสรางสรรคแผลงานที่สะทอน
ภาพชีวิตและความเป็ น ไปของมนุ ษยแ ผ านการบอกเล าดว ยเทคนิควิธีการทางศิล ปะที่แตกตางกันออกไป
สําหรับผลงานสรางสรรคแ ชุด “ภาพสะทอนชีวิตผานตนไมที่เกาแก ” นี้ เป็นผลงานศิลปะภาพถายที่นําเสนอ
ภาพการดํารงอยูของตนไมที่ผานกาลเวลามาอยางยาวนาน แสดงออกใหเห็นถึง ลําตนที่ยังคงตั้งตระหงาน
สะทอนความพยายามในการหยั่งรากผานซากปรักหักพัง แทรกรางฝใงลึกลงสูแผนดิน ดํารงคงอยูไปพรอมกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพชีวิต เรียนรูที่จะเติบโต ตอสู อยูรอด เพื่อรอวันแตกดับ และการเกิดใหมอีกครั้ง
เวียนวายไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผลงานชุด “ภาพสะทอนชีวิตผานตนไมที่เกาแก ” กําหนดมุมมองมาจากความเป็นปใจเจกของมนุษยแ
และการตอสูเพื่อดํารงคงอยู ผานรูปรางรูปทรงของตนไมที่มีอายุยาวนาน นําเสนอแนวคิดตามทฤษฎีจิตวิสัย
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อัตนัยนิยม หรือ อัตวิสัย (Subjectivism) ที่เชื่อวา “บุคคลลวนมีอัตตา (Ego) เป็นองคแประกอบหนึ่งของความ
เป็นมนุษยแ เป็นสิ่งเที่ยงแทถาวรที่ทําหนาที่เป็นศูนยแก ลางแหงการรับรูและแสดงความเป็น ปใจเจกของแตละ
คน” (กําจร สุนพงษแศรี, 2555) โดยคุณคาทางสุนทรียะดังกลาวไมไดขึ้นอยูที่คุณสมบัติของวัตถุ แตเกิดจาก
มนุษยแเกิดความรูสึก ใหคุณคาตอวัตถุนั้น โดยขึ้นอยูกับความรูสึกของแตละบุคคลและขึ้นอยูกับชวงเวลาที่ทํา
ใหแตกตางกัน แมจะมีความรูหรือประสบการณแเทากันก็ตาม นอกเหนือจากการนําเสนอแนวคิดดังกลาว
ผลงานชุดนี้ตองการสื่อถึงความงามและอารมณแ (Beauty and Mood) ผานภาพถายดวยการใชองคแประกอบ
ของศิลปะ การใชสี เสน รูปราง รูปทรงความสมดุล ลวดลาย พื้นผิว และแสงเงา เพื่อแสดงออกมาเป็นภาพ ที่
สามารถกระตุนประสาทสัมผัสของผูรับสารใหเกิดความหมายในการสื่อสารและมีผลตอการรับรู (Perception)
โดยใหความสําคัญกับการรับรูภาพของมนุษยแ ที่เกิดขึ้นจากการทํางานประสานกันระหวางตาและสมอง เมื่อตา
รับภาพจึงถูกนําไปประมวลผลเทียบกับประสบการณแเดิมที่ถูกเก็บไวในสมองจึงแปลความหมายที่เกิดจากการ
รับรูภาพนั้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีเกสตัลตแ (Gestalt Theory) ที่อธิบายเรื่องจิตวิทยาการรับรูภาพวา มนุษยแ
มีการจัดระบบระเบียบสิ่งที่มองเห็นเพื่อทําใหเกิดการรับรูแบบองคแรวมและรับรูความหมายมากกวาการดูจาก
สวนยอย ผูวิจัยไดนําทฤษฎีดังกลาวมาพัฒนารวมกับการมองความงามในงานศิลปะ ทําใหไดแนวคิดเกี่ยวกับ
การรับรูความงามทางศิลปะ วาเกิดขึ้นจากปใจจัยตางๆ ที่สงผลตอการรับรูความงามทางศิลปะ ดังนี้ 1) ปใจจัย
ความใกลชิด (The Factor of Proximity) 2) ปใจจัยจากความคลายคลึงกัน (The Factor of Similarity) 3)
ปใจจัยจากการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกัน (The Factor of Common Fate) 4) ปใจจัยการจัดเตรียมการรับรู
(The Factor of Objective Set) 5) ปใจจัยความตอเนื่อง (The Factor of Good Continuation) 6) ปใจจัย
จากการปิดสวนที่ไมสมบูรณแ (The Factor of Closure) และ 7) ปใจจัยจากประสบการณแเดิม (The Factor of
Past Experience)
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ “ตนไม” ในบริบทวัฒนธรรมตางๆ พบวา ต นไม
เป็นสัญลักษณแที่มีความเป็นสากล มีความหมายถึง “ชีวิต” จําแนกออกเป็น 5 ความหมาย คือ 1) การเชื่อมตอ
กับทุกสรรพสิ่ง (A Connection to Everything) 2) บรรพบุรุษครอบครัวและความอุดมสมบูรณแ (Ancestry,
Family, and Fertility) 3) การเจริญเติบโตและความแข็งแกรง (Growth and Strength) 4) ความแตกตาง
(Individuality) 5) ความเป็นอมตะและการเกิดใหม (Immortality and Rebirth) และ 6) ความสงบ
(Peace)
ผูวิจัยศึกษาผลงานของ Ansel Adams ศิลปินถายภาพศิลปินถายภาพขาวดําชาวอเมริกัน ที่แสดง
คุณลักษณะของการถายภาพตนไม และธรรมชาติที่โดดเดน เชน ภาพ Dead Tree, 1947 และภาพ Roots,
Foster Gardens, Honolulu 1948
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Fig.1 ผลงานศิลปะภาพถ่ายของ Ansel Adams
ผลงานภาพถายของ Ansel Adam สะทอนใหเห็นความงดงามของรูปรางรูปทรง พื้นผิว และคา
น้ําหนักที่สมบูรณแแบบหรือที่เรียกวา Zone Systems ซึ่งภาพที่สมบูรณแและถูกตองตามหลักการของ Zone
System จะตองมีคาน้ําหนักครบตั้งแตขาวสุดไปจนถึงดําสุด
จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวผูวิจัย นําเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการสรางสรรคแผลงาน ดังนี้

Fig.2 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย “ภาพสะท้อนชีวิตผ่านต้นไม้ที่เก่าแก่”

3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ภาพถายชุด “ภาพสะทอนชีวิตผานตนไมที่เกาแก” เป็นผลงานวิจัยเชิงสรางสรรคแ ที่ผูวิจัยดําเนินตาม
ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาองคแความรูที่เกี่ยวของ เก็บขอมูล และสรุปแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลจากผลงานการถายภาพของศิลปินตางๆ ที่มีความโดดเดนทางดาน
การถายภาพธรรมชาติ และการถายภาพขาวดํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานของ Ansel Adams และศึกษาการ
ตีความสัญญะของ “ตนไม” ในแงมุมของชีวิตมนุษยแจากเอกสาร สื่อออนไลนแ และการศึกษาจากประสบการณแ
ตรงที่เดินทางไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อศึกษาถึงความแตกตางในรูปทรงของตนไม และนํามาใชเป็นแรงบันดาลใจ
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ในการสรางสรรคแผลงาน ผูวิจัยใชเทคนิคการถายภาพดวยกลองมือถือ และนําภาพมาตกแตงดวย Program
Photoshop เพื่อเนนใหเห็นคาน้ําหนักที่แตกตางกันตั้งแตขาวสุดไปจนถึงดําสุด
3.2 เลือกสถานที่ในการถายภาพและลงพื้นที่ภาคสนาม
ผูวิจัยเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อทองเที่ยวและคนหาประสบการณแการถายภาพในมุมมอง
ตางๆ สํ าหรับ ภาพถายชุด “ภาพสะทอนชีวิตผ านตนไมที่เกาแก ” นี้ ผูวิจัยเดินทางไปยังประเทศกั มพูช า
ระหวางวันที่ 31 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธแ 2563 ผูวิจัยใชวิธีการบันทึกภาพดวยกลองมือถือ เนื่องจากเป็น
อุปกรณแที่พกพาสะดวก และสามารถสรางสรรคแผลงานศิลปะภาพถายไดอยางไมยุงยาก สถานที่ที่ถายภาพ
ไดแก ปราสาทตาพรหม ตั้งอยูที่เมืองเสียมเรียบ เป็นสถาปใ ตยกรรมที่แสดงลักษณะสําคัญของศิลปะขอมแบบ
บายน (ราวพ.ศ.1720-1780) มีความแปลกแตกตางจากปราสาทขอมทั่วไปในยุคนั้น เพราะปราสาทแหงนี้คือ
“วัด”ที่พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงสรางใหแกพระราชมารดาคือ“พระนางชัยราชจุฑามณี” ในขณะที่ปราสาท
ขอมที่สรางมากอนหนานั้นสวนใหญจะเป็นศาสนสถานตามคติความเชื่อแบบฮินดู
3.3 สรางสรรคแผลงานศิลปะภาพถายชุด “ภาพสะทอนชีวิตผานตนไมที่เกาแก”
ผูวิจัยเลือกมุมมองตามจินตนาการที่สังเกตไดจากรูปรางรูปทรง ลําตน การแตกกิ่งกานสาขา
ของต น ไม และการทอดตั ว ของรากไม ที่ แ ทรกผ า นสถาปใ ต ยกรรมปราสาทตาพรหม และใช ก ารจั ด วาง
องคแประกอบภาพผาน View Finder มุงเนนนําเสนอองคแประกอบภาพที่สงเสริมใหเกิดอารมณแและความรู สึก
ถึง ที่แสดงให เห็ น ถึงการเจริ ญเติบ โต การคงอยู และการเปลี่ ยนแปลงไปสู การดับสู ญ เมื่อถายภาพเสร็จ
เรียบรอยแลว ผูวิจัยนําผลงานทั้งหมดมาพัฒนาตอดวยการใชโปรแกรม PhoAoshop ปรับแตงภาพ ใหเป็น
ภาพขาวดํา โดยทําการปรับแตงคาความสวางของแสงและเงา โดยเฉพาะในบริเวณตนไม สรางเสริมใหดูมีคา
น้ําหนักที่สวยงาม และเป็นไปตามแนวคิดที่กําหนดไว
3.4 สรุปผลงานศิลปะภาพถายชุด “ภาพสะทอนชีวิตผานตนไมที่เกาแก”
ผลงานชุดนี้มีภาพถายจํานวน 10 ภาพ ผูวิจัยไดคัดเลือกภาพที่มีมุมมองที่สอดคลองกับแนวคิดที่
กําหนดไวมาจํานวน 3 ภาพ คือ “Old Tree 1” “Old Tree 2” และ “Old Tree 3” ดังนี้

Fig. 3 ผลงานศิลปะภาพถ่ายชุด “ภาพสะท้อนชีวิตผ่านต้นไม้ที่เก่าแก่”
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผูวิจัยทําการวิเคราะหแผลงานตามกรอบแนวคิดในการสรางสรรคแผลงานศิลปะภาพถายชุด “ภาพ
สะทอนชีวิตผานตนไมที่เกาแก” ที่กําหนดไว โดยจําแนกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ปใจจัยที่สงผลตอการ
รับรูความงามทางศิลปะ และประเด็นที่ 2 การตีความหมาย ตนไมกับชีวิตมนุษ ยแ ปรากฏผลการวิเคราะหแ
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความงามทางศิลปะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ผลการวิเคราะห์
ผลงานภาพถ่าย
รับรู้ความงามทางศิลปะ
ปใจจัยความใกลชิด

ภาพ “Old Tree2” กําหนดใหตนไมปรากฏขึ้น
กึ่ ง ก ล า ง ภ า พ แ ล ะ มี ส ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
สถาปใ ต ยกรรมสองส ว นมาบรรจบกั นตรงกรอบ
ภาพดานลาง ทําใหเห็นวารูปทรงทั้งสามสวนนี้มี
ความใกล ชิ ด กั น เกิ ด เป็ น มุ ม ฉากที่ ก รอบภาพ
ดานลาง

ปใจจัยจากความ

ภาพ “Old Tree 1” กําหนดใหเห็นรูปทรงของ

คลายคลึงกัน

ต น ไม สามต น คื อ ต น ด า นหน า ด า นขวาและ
ดา นซา ยของภาพ โดยทั้ งสองตน ด านหลั ง จะมี
รูปทรงที่คลายคลึงกัน แตแตกตางกันในดานของ
ขนาด ทําใหเห็นถึงความคลายคลึงกัน

ปใจจัยจากการ

ภาพ “Old Tree 3” แสดงใหเห็นรูปทรงของ

เปลี่ยนแปลงที่เหมือนกัน ต น ไม ที่ มี ข นาดเปลี่ย นแปลงไป อั นเกิด ขึ้ นจาก
มุมมองจากดานลางไปสูดานบน โดยกําหนดให
ต นไ ม บ ริ เ วณ กล า งภ า พโ ด ด เ ด นม า กกว า
สวนประกอบอื่นๆ และมองเห็นรูปทรงของรากไม
ที่แผกระจายมาสูสวนลางของภาพ

ปใจจัยการจัดเตรียมการ
รับรู

การเตรียมการรับรูโดยการสรางความคาดหมาย Expectation ใหกับผูรับรูทําใหเกิดการรับรูวา
องคแประกอบนั้นมีความเป็นกลุมเดียวกัน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ผลการวิเคราะห์

ผลงานภาพถ่าย

รับรู้ความงามทางศิลปะ
ปใจจัยความตอเนื่อง

ภาพถ า ยทั้ ง สามภาพแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความ
ตอเนื่องกันทั้งของรูปรางรูปทรง คาน้ําหนัก พื้นผิว
และทิศทางขององคแประกอบในภาพ

ปใจจัยจากการปิดสวนที่
ไมสมบูรณแ

ภาพถ า ยทั้ ง สามภาพ มี ก ารใช วิ ธี ก ารปกปิ ด บางส ว น หรื อ จั บ ภาพบางมุ ม มองที่ ทํ า ให เ กิ ด
องคแประกอบของภาพถายที่แปลกตา เพื่อใหผูชม
ผลงานไดใชจินตนาการของตนเองไดอยางเต็มที่

ปใจจัยจากประสบการณแ
เดิม

ผูวิ จั ยใช ประสบการณแ เ ดิม จากการเดิน ทางและ ถายภาพสถาปใตยกรรมและตนไมในสถานที่อื่นๆ
อีกทั้งยังศึ กษาผลงานศิลปะภาพถายของศิลปิ น
อยาง Ansel Adams ในการกําหนดมุมมอง
เพื่อใหองคแประกอบทางศิลปะที่มีทั้งความงามและ
ความรูสึก

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การตีความหมายต้นไม้กับชีวิตมนุษย์
ความหมาย
ผลการวิเคราะห์
การเชื่อมตอกับทุก

ภาพถายทั้ง 3 ภาพ ใชมุมมองที่มองจากพื้นขึ้นไปสู

สรรพสิ่ง

ทองฟูา ผูวิจัยตองการนําเสนอใหเห็นมุมมองของการ

(A Connection to

เชื่อมอมตอระหวางพื้นดินไปสูทองฟูา เพื่อสะทอนให

Everything)

เห็นวา ตนไม และมนุษยแมีความเชื่อมโยงกันในแงของ
ความเป็นธรรมชาติที่เติบโตมาจากพื้นดิน และเมื่อดับ
สูญก็จะยอยสลายเป็นอากาศธาตุเชนเดียวกัน
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ผลงานภาพถ่าย

ความหมาย

ผลการวิเคราะห์

ผลงานภาพถ่าย

บรรพบุรุษ ครอบครัว ภาพ “Old Tree 3” แสดงใหเห็นรูปรางรูปทรงของ
และความอุดม

ตนไมที่มีขนาดอันใหญโต และดูทีทาวาจะเจริญเติบโต

สมบูรณแ (Ancestry, ตอไปไดอยางไมหยุดนิ่ง พิจารณาจากการรากขนาด
Family, and

ใหญ และกิ่งกานที่ยังคงมีใบไมสีเขียวปรากฏอยู

Fertility)
การเจริญเติบโตและ

ภาพ “Old Tree 1” ใชมุมมองจากดานลางขึ้นไปสู

ความแข็งแกรง

ดานบน เพื่อแสดงใหเห็นรูปทรงของตนไมที่สูงใหญ

(Growth and

และมีการเจริญเติบโต ในขณะเดียวกันก็รูปทรงของ

Strength)

รากไมแสดงทิศทางกระจายรากลึกลงไปในโครงสราง
ของสถาปใตยกรรมทําใหดูมีความแข็งแกรงและมั่นคง

ความแตกตาง

ภาพถายทั้งสามภาพ แสดงใหเห็นถึงความแตกตางกัน

(Individuality)

ทั้ งทางด า นรู ป ร า งรู ป ทรง การแตกกิ่ ง ก า นสาขา ที่
เหยียดยื่นไปในทิศทางตางๆ กัน แสดงใหเห็นถึงความ
เป็น ปใจเจก

ความเป็นอมตะและ

ภาพถายทั้งสามภาพ แสดงใหเห็นถึงความยั่งยืนของ

การเกิดใหม

ต น ไม ที่ แ ม จ ะเกาะเกี่ ย วอยู บ นซากปรั ก หั ก พั ง ของ

(Immortality and

สถาปใ ต ยกรรมที่ เ ก า แก แต ต น ไม ก็ ยั ง สามารถ

Rebirth)

ความสงบ (Peace)

เจริญเติบโต งอกงามได

ภาพถ ายทั้งสามภาพ แสดงองคแป ระกอบของลํา ต น
แ ล ะ ร า ก ที่ ห ยั่ ง ลึ ก บ น ซ า ก ป รั ก หั ก พั ง ข อ ง
สถาปใตยกรรม โดยทุกภาพจะมุงเนนใหเห็นโครงสราง
ทางองคแป ระกอบแบบสามเหลี่ ย ม ซึ่ งจั ด ไดว า เป็ น
โครงสร า งที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ งความศรั ท ธา ความเชื่ อ
และความสงบ รมเย็น
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5. สรุป
ศิลปะภาพถายชุด “ภาพสะทอนชีวิตผานตนไมที่เกาแก ” เป็นผลงานที่ผูวิจัยสรางสรรคแขึ้นมาเพื่อ
นําเสนอภาพความงดงามของตนไมที่ปรากฏอยูบนซากปรักหักพังของสถาปใตยกรรมอันเกาแก โดยใชแนวคิด
เกี่ยวกับการรับรูความงามทางศิลปะ ผสมผสานกับการศึกษาแนวทางของศิลปินถายภาพที่ยิ่งใหญอยาง Ansel
Adams และใชการตีความหมายของภาพที่สะทอนใหเห็นถึงแงมุมตางๆ ของชีวิตมนุษยแ สรุปสาระสําคัญที่
ผลงานชุดนี้อาจสรางเสริมใหเกิดขึ้นไดในผูชม คือ
1. ความงามของงานศิลปะภาพถาย เกิดขึ้นจากปใจจัยสําคัญ คือ การจัดวางทัศนธาตุทางศิลปะ
ไดแก เสน รูปรางรูปทรง พื้นที่วาง คาน้ําหนัก และพื้นผิว ใชหลักการจัดองคแประกอบของศิลปะที่มุงเนนให
เกิดความตอเนื่องกันของคาน้ําหนัก กําหนดใหภาพเกิดความรูสึกถึงการเลื่อนไหลของน้ําหนักไปทั่วทั้งภาพ
2. การตีความหมายตนไมกับชีวิตของมนุษยแ ผานตนไมที่เกาแก ชี้ใหเห็นวา สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอยู
ภายใตกฎเกณฑแของธรรมชาติ คือ มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับสูญไป มนุษยแควรเรียนรูไดจากความจริงที่
ปรากฏอยูในภาพเหลานี้ และดํารงตนใหอยูอยางเป็นผูไมประมาท ด วยการสรางสรรคแคุณงามความดี สั่งสม
บารมีทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อการกาวสูหนทางแหงความสงบอยางแทจริง
เอกสารอ้างอิง
กําจร สุนพงษแศรี. (2555). สุนทรียศาสตรแ หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป ศิลปวิจารณแ. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย.
ฐานิศวแ เจริญพงศแ. (2545). สรรพสาระจากทฤษฎีสถาปใตยกรรมตะวันตก. (พิมพแครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย.
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การวิจั ย สร างสรรคแ ครั้ งนี้ มีแนวความคิด จากการถายทอดมุมมองและทัศนคติทางความงาม ใน
รูปแบบตางๆ ที่เป็นสื่อสิ่งแทนภาพลักษณแทางวัฒนธรรมชายแดนใต ภายใตสถานการณแความไมสงบในพื้นที่
ภาพดอกดาหลาไดถูกนํามาใชเพื่อเป็นสื่อสิ่งแทนทางความงาม ตามการรับรูของขาพเจา เพราะดอกดาหลา
นิยมปลูกกันมากในแถบภาคใต ในเขตรอยตอกับประเทศมาเลเซีย จนไดชื่อวาเป็น “ดอกไมชายแดนใต” โดย
ดอกดาหลาจัดเป็นดอกไมขนาดใหญ มีสีสัน สวยงาม โดดเดน และไมเหี่ยวเฉางาย แถมยังสามารถนํามาทํา
เป็นอาหารไดหลากหลาย โดยเฉพาะนํามาผสมในขาวยํา ที่เป็นอาหารเอกลักษณแประจําถิ่นของชายแดนใต
ดังนั้นดวยรูปสมบัติทางความงาม และคุณสมบัติทางประโยชนแที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดอกดาหลาจึงเป็นสื่อสิ่ง
แทนที่ขาพเจาไดเลือกมา เพื่อปรุงแตงทางความงามในบริบทใหม ที่ผสมผสานในมิติความงามทางศิลปะ มิติ
ในอัตลักษณแทองถิ่นของลวดลายมลายู และมายาคติในภาพลักษณแใหม ของวัฒนธรรมผสมในสังคมรวมสมัย
ตามการรับรูของขาพเจา ใหปรากฏสื่อสารเป็นผลงานจิตรกรรมสื่ อผสม “ดาหลา-มลายู” ความงามใน
วัฒนธรรมผสมชายแดนใต
คาสาคัญ : จิตรกรรมสื่อผสม ดาหลา มลายู วัฒนธรรมผสม
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Abstract
This creative research has been concept from the transfer of views and attitudes of
beauty in various forms that represent the cultural image of the southern border provinces.
Under the unrest situation in the area the Dahla flower image has been used to represent
beauty as per my own perceptions. Because Dahla is popularly grown in the southern region
of the border with Malaysia and is known as the “Southern border flower”,Dahla is a large,
colorful flower that is remarkable and not easily withered and can also be used to make a
variety of food, especially mixed in the rice that is the local food of the southern border.
Therefore with the beauty properties and useful properties suitable for the area, Dahla is
therefore a substitute media image that I have chosen to beautify in a new context that
combines art beauty, dimension in local identity of Malay motifs and myth in a new image
of mixed culture in contemporary society, according to my perception to appear to be
communicated as a mixed media painting “Dahla-Malay” beauty in mixed culture in
Southern Thai border provinces.
Keywords : Mixed media painting, Dahla (Torch Ginger), Melayu, Mixed culture, Southern
Thai border provinces
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ภาพลั กษณแในวิถีของวัฒ นธรรมชายแดนใตนั้น มีความโดดเดนและมีเอกลั กษณแในความเป็นพหุ
วัฒนธรรมทั้งในสวนของความแตกตางทางศาสนา และวิถีชีวิตความเป็นอยูของคนสวนใหญในพื้นที่ ที่มีการ
ผสมผสานภายใตสังคมเดียวกัน วัฒนธรรมที่ปรากฏในพื้นที่ชายแดนใต เป็นการแสดงถึงการยืนยันในความเป็น
ตัวตนของกลุมคน ที่มีความหลากหลายและเกี่ยวของ ทั้งในเรื่องทางโลกและทางธรรม มีทั้งความรู ความคิด
ความเชื่อ และศรัทธา ที่สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข และเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ทั้งในความตางที่
หลากหลายในแนวทางการดําเนินชีวิต จารีต ประเพณี ศาสนา ภาษา อาชีพ และศิลปะและวัฒนธรรมในดาน
ตางๆ รวมถึงการปฏิบัติสัมพันธแในรูปแบบตางๆ ทางสังคมเป็นตน และจากปใญหาความไมสงบในพื้นที่ ทําให
พื้นที่ชายแดนใตไดรับผลกระทบ ถึงความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที่มีผลตอ
ความรูสึกที่สับสน หวาดกลัว ขาดความเชื่อมั่น และไมสบายใจในการใชชีวิต
ขาพเจามีความสนใจในการถายทอดมุมมองทางความคิด และทัศนคติที่มีตอคุณคาและความงาม ของ
รูปแบบตางๆ ที่เป็นสื่อสิ่งแทนภาพลักษณแทางวัฒนธรรมชายแดนใต ภายใตสถานการณแความไมสงบในพื้นที่
ภาพดอกดาหลาไดปรากฏในมโนทัศนแของขาพเจา สําหรับการเป็นสื่อ สิ่งแทนทางความงาม ตามการรับรูของ
ตนเอง โดยดอกดาหลานิยมปลูกกันมากในแถบภาคใตของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตรอยตอกับประเทศ
มาเลเซีย จนไดชื่อวาเป็น “ดอกไมชายแดน (มาเลเซีย)” และเป็นดอกไมงามตัวแทนแหงการรอคอย ประโยคนี้
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มีที่มาจากตํานานดอกดาหลา…เรื่องรักๆ เศราๆ ของหนุมสาวตางศาสนา ไดถูกถายทอดกันมาจนเป็นตํานาน
ของคูรั กตางศาสนา ระหวางหนุ มไทยที่ขามไปทํางานยังประเทศมาเลเซีย กับสาวงามที่อยูที่นั่นซึ่งนับถือ
ศาสนาอิสลาม และดวยความตางแหงศาสนา ทําใหทั้งสองถูกผูใหญกีดกันในความรัก ชายหนุมจึงเดินทางกลับ
เมืองไทยดวยคํามั่นสัญญา วาจะกลับมาฝุาฟในอุปสรรคเพื่อใหความรักสมหวัง สาวเจาก็ไดแตรอ แมระยะเวลา
จะนานแคไหน นางก็ยังรอแลวรอเลาเฝูาแตรอ จนสิ้นใจพรอมกับคําอธิษฐานสุดทายวา หากแมเกิดใหมอีกกี่
ชาติ ขอเกิดเป็นดอกดาหลา ณ ขอบกั้นกลางระหวางชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อรอคอยการกลับมาของหนุม
ไทยคนรัก จนถึงวันนี้ ไมวาคําอธิษฐานของหญิงสาวจะเป็นจริงหรือไม ดอกดาหลาก็บานสะพรั่งไปทั่วทุกพื้นที่
ตั้งแตชายแดนมาเลเซีย จนครอบคลุมทุกพื้นที่ของเมืองไทย
นอกจากความนาสนใจจากตํานานของดอกดาหลาแลว ภาพของดอกดาหลายังมีความนาสนใจ จาก
สีสันที่สวยสะดุดตา ทั้งสี แดง ชมพู และขาว โดยมีคุณสมบัติดานความงามที่โดดเดน เงางาม และไมเหี่ยวเฉา
งาย แถมยังสามารถนํามาทําเป็นอาหารไดหลากหลาย ทั้งตมจิ้มน้ําพริก แกงสม แกงจืด แกงเผ็ด แกงกะทิ
และผสมในขาวยํา ซึ่งเป็นอาหารเอกลักษณแประจําถิ่นของชาวปใกษแใต และหากเป็ นคนที่อยูในจังหวัดทาง
ภาคใต โดยเฉพาะแถบชายแดนไทยและมาเลเซีย นอยคนนักที่จะไมรูจักไมดอกชนิดนี้ ดังนั้นดวยรูปสมบัติทาง
ความงาม และคุณสมบัติทางประโยชนแที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดอกดาหลาจึงเป็นสื่อสิ่งแทนที่ขาพเจาไดเลือกมา
เพื่อปรุงแตงทางความงามในบริบทใหม ที่ถูกผสมผสานในมิติความงามทางศิลปะ มิติในอัตลักษณแทองถิ่นของ
ลวดลายมลายู และมายาคติในภาพลักษณแใหม ของวัฒนธรรมผสมในสังคมรวมสมัย ตามการรับรูของขาพเจา
ใหปรากฏสื่อสารเป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม “ดาหลา-มลายู” ความงามในวัฒนธรรมผสมชายแดนใต
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : “ดาหลา-มลายู” ความงามในวัฒนธรรมผสมชายแดนใต้
ครั้งนี้ ได้นาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อแนวคิดและการสร้างสรรค์ มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
สร้างสรรค์ได้ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์
ศึกษาข้อมูลที่มาและความสาคัญ

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ

- การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
- ภาษาศิลปะ สัญลักษณ์และการสื่อความหมาย
- การจัดองค์ประกอบศิลปะ
- ศิลปะการปะติดและศิลปะสื่อผสม
- แนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย
- ดอกดาหลา ดอกไม้แห่งชายแดนใต้
- วิถีวัฒนธรรมมลายูมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้
- วัฒนธรรมผสมผเส ในยุคโลกาภิวัฒน์

- ศึกษาตัวอย่างผลงานรูปแบบต่างๆ ตาม
แนวความคิดที่ตั้งไว้
- สร้างแบบร่าง (sketch)
- พัฒนาแบบร่าง
- คัดสรรแบบร่างและสร้างความสมบูรณ์
เพื่อนาไปเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์
ศึกษาค้นคว้าและทดลอง
กลวิธีเพื่อการสร้างสรรค์

- อิทธิพลทางด้านรูปแบบของงานศิลปะป็อปอาร์ต
(pop art) ศิลปะนามธรรม (abstract art) และ
ศิลปะสื่อผสม (mixed media art) จากศิลปินต่างๆ

ปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานจริง

รูปแบบกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์

พัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อความสมบูรณ์ลงตัว
และสร้างสรรค์ความเป็นลักษณะเฉพาะตน

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
จิตรกรรมสื่อผสม : “ดาหลา-มลายู” ความงามในวัฒนธรรมผสมชายแดนใต้

3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
กระบวนการในการสรางสรรคแผลงานมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ขั้นตอนการพัฒนาขอมูลสูการสรางสรรคแ
1.1 ศึกษาอารมณแและความรูสึกของตนเองที่เกิดขึ้น จากสถานการณแความไมสงบ วิถีชีวิต และ
บริบทในพื้นที่ ผานการรับรูในทัศนคติทางความงาม ที่เชื่อมโยงในการสรางสรรคแ รูปทรง และสัญญะทางการ
สื่อสาร ในวิถีวัฒนธรรมผสมชายแดนใต
1.2 ศึกษาขอมูล ที่มา เนื้อหา และรูปแบบของดอกดาหลา ผลงานศิลปะของศิลปินที่เกี่ยวของ
และขอมูลอื่นๆ ที่สัมพันธแกัน ตลอดจนเทคนิคตางๆ ของการสรางสรรคแในงานสื่อผสม ที่มีความนาสนใจใน
มุมมองของตนเอง เพื่อเชื่อมโยงแนวคิด เนื้อหา และกลวิธีการสรางสรรคแ ที่เหมาะสมกับการแสดงออก
1.3 ทดลองสรางภาพรางผลงาน หรือสรางภาพสเก็ตซแ (sketch) เพื่อหาจังหวะที่เหมาะสม ในการ
จัดวางองคแประกอบของภาพ ใหลงตัวตามแนวคิดและอารมณแความรูสึกที่ตองการ
2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณแในการทํางาน
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2.1 เฟรมผาใบขนาด 80 x 80 ซม. จํานวน 6 ชิ้น
2.2 สีอะคริลิค สีสเปรยแ สีสกรีน จานสี พูกัน เกรียงปาดสี กรรไกร กาวลาเท็กซแ นิตโตเทปกันสี
กระดาษไข กาวอัด น้ํายาไวแสง และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.3 บล็อกสกรีนลวดลายตางๆ ที่เกี่ยวของ
2.4 ใชวัสดุประเภทผาปาเต฿ะพิมพแลายแบบตางๆ และผาสังเคราะหแฉลุลาย เป็นตน
3. การสรางสรรคแผลงาน
3.1 สรางแบบรางของการจัดวางองคแประกอบของทัศนธาตุ จากแนวคิดและเนื้อหาที่วางแผนไว
ดวยการใชรูปดอกดาหลาเป็นเนื้อหาหลักในการสรางสรรคแ ลวดลายผาปาเต฿ะ ลวดลายมลายู และทัศนธาตุ
ตางๆ เชนเสน สี รู ปร าง รู ปทรง น้ํ าหนัก พื้นผิ ว และพื้นที่วาง สรางความขัดแยงและการประสานความ
กลมกลืนรวมกันอยางมีเอกภาพ
3.2 พิจารณาวัสดุผาปาเต฿ะพิมพแลาย ผาลูกไม และลวดลายมลายูในแบบตางๆ จากบล็อกพิมพแ
สกรีน ที่เหมาะสมกับเนื้อหา และแนวการสรางสรรคแผลงานจริง
3.3 ในการสรางสรรคแผลงานจริงอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงเนื้อหา วัสดุ เทคนิค และรูปแบบการ
จัดวางไปบางจากที่คาดการณแไว เพื่อแกปใญหาทางความงามใหดูเหมาะสมและลงตัวที่สุดในขณะปฏิบัติงาน
จริง เพื่อใหเป็นไปตามความคิด เนื้อหาการสื่อสาร และอารมณแความรูสึกของผูสรางสรรคแในที่สุด
3.4 รางภาพโครงสรางคราวๆ บนเฟรมผาใบเพื่อเป็นแนวในการวางตํา แหนงรูปทรง การใชสีและ
การสรางพื้นผิวในผลงาน
3.5 พนสีสเปรยแบนผาใบที่ราดน้ําไวบนผิวระนาบในภาพรวม เพื่อสรางน้ําหนักสีและจังหวะพื้นผิว
บนพื้นที่วางในลักษณะตางๆ ตามที่วางแผนไวคราวๆ และไดปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในการแกปใญหาระหวางการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3.6 ตัดผาปาเต฿ะลายพิมพแในแบบตางๆ รวมถึงการนําผาลายฉลุ หรือผาประเภทอื่นๆ ตามที่เรา
ตองการ นําไปปะติดบนระนาบสีและพื้นที่วางบนผาใบ จัดวางสีและลวดลายของผา โดยการตัดผาในลักษณะ
ตางๆ เพื่อจัดวางองคแประกอบทางศิลปะรวมกันอยางเป็นเอกภาพ กับจังหวะของสี น้ําหนัก และพื้นผิวทาง
ทัศนธาตุเบื้องตน ที่ไดรองพื้นไวจากขั้นตอนที่ผานมา ตามการรับรูของตนเอง
3.7 นําแบบบล็อคสกรีนลวดลายที่เกี่ยวของ นํามาพิมพแสีทับ เพื่อสรางลวดลายเฉพาะ และสราง
พื้นผิวในแบบตางๆ บนพื้นที่เนนหลักและพื้นที่ยอยโดยรวม จัดพิมพแบนพื้นผาใบและหรือบนผาปาเต฿ะอีกที
สําหรับการสกรีนอาจจะทํากอนหรือหลังการพนสี หรือการวาดรูประบายสีก็ไดตามความเหมาะสมในการ
สรางสรรคแภาพ ซึ่งบางภาพอาจใชการระบายสีและเทคนิคอื่นๆ ทับซอนและเพิ่มเติม หรือปิดทับแยกสวน ตาม
แนวความคิดที่ตั้งไว รวมถึงจากการแกปใญหาทางความงาม ในการจัดองคแประกอบศิลปใหเหมาะสมและลงตัว
ตามที่ตองการ ในเบื้องหนาขณะปฏิบัติงานสรางสรรคแ
3.8 วาดภาพระบายสีดอกดาหลา ใหซอนทับหรือจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสมลงตัว บนพื้นผิว
และหรือลวดลายที่เตรียมไว โดยคํานึงถึงการใชรูปแบบและลักษณะเฉพาะของดอก เชน ขนาด รูปราง สัดสวน
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และสีของดอกดาหลา ที่สัมพันธแกับแนวคิด เนื้อหา และอารมณแรวมในการสื่อสาร และการแสดงออกทาง
ความรูสึก ในลักษณะเฉพาะของแตละภาพซึ่งแตกตางกัน
3.9 พิจารณาภาพรวมของผลงานทั้งหมด เพื่อตกแตงรายละเอียดในสวนตางๆ เพิ่มเติมเขาไป เชน
การปะทับ การพิมพแลวดลายเพิ่ม การใชเสน พื้นผิว และการใชสีในลักษณะตางๆ ที่เหมาะสม ลงตัว และ
สวยงามตามการรับรูของตน สุดทายนําผลงานทั้งหมดไปเคลือบสี และนําไปตกแตงประกอบรูปภาพใหสวยงาม
สมบูรณแ และเหมาะสม เพื่อนําไปจัดแสดงนิทรรศการและเผยแพรผลงานสรางสรรคแออกสูสาธารณชน
รูปผลงานสร้างสรรค์ ชุด “ดาหลา-มลายู”

ภาพที่ 1 ดาหลา-มลายู : “ขาว” สุข สงบ ภายใน
เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม ขนาด 80 x 80 ซม.
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ภาพที่ 2. ดาหลา-มลายู : “แดง” เจิดจา ทาทาย
เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม ขนาด 80 x 80 ซม.

ภาพที่ 3. ดาหลา-มลายู : “ชมพู” สวย สงา กลาหาญ
เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม ขนาด 80 x 80 ซม.
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ภาพที่ 4. ดาหลา-มลายู : “แดงเพลิง” พลัง ตอสู ยิ่งใหญ
เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม ขนาด 80 x 80 ซม.

ภาพที่ 5. ดาหลา-มลายู : “ขาวฟูา” เชื่อมโยง จินตนาการ
เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม ขนาด 80 x 80 ซม.
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ภาพที่ 6. ดาหลา-มลายู : “ชมพูใส” ความงาม พอเพียง
เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม ขนาด 80 x 80 ซม.

4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากการวิจัยสรางสรรคแครั้งนี้ ไดผลงานสรางสรรคแจํานวน 6 ชิ้น โดยมีลักษณะของการ
แสดงออกในเนื้อหาของดอกดาหลาที่แตกตางกันไป ทั้งในเรื่องลักษณะรูปทรง ขนาด และสีสันของดอกดาหลา
รวมถึงรู ปแบบของการจัดวางองคแประกอบ เทคนิคการสรางสรรคแ และรายละเอียดบางส วน ที่มีทั้งความ
เหมือนและความตางที่เชื่อมโยงกันไป ในลักษณะของผลงานที่เป็นชุดสรางสรรคแเดียวกัน ซึ่งสําหรับการรับรูใน
รูปแบบของภาพนั้น ไดเชื่อมโยงถึงความสัมพันธแในทางจิตวิทยาในเรื่องสีกับอารมณแความรูสึกเป็นสําคัญ ซึ่งใน
แตละภาพจะวางโครงสีในลักษณะที่แตกตางกันไป ตามแตแนวคิดและอารมณแในการสื่อสารของภาพนั้น ซึ่งมี
ทั้งการใชสีแบบสวนรวม สีกลมกลืน สีคูขัดแยง สีตางวรรณะ และการใชสีแบบผสมผสาน เพื่อสรางความ
ซับซอนทางความรูสึกที่สอดแทรกความขัดแยง และการประสานใหเกิดขึ้น โดยการเชื่อมโยงในมิติของการจัด
วางเสน รูปราง รูปทรง พื้นผิว พื้นที่วาง น้ําหนัก และการใชสีตางๆ ใหเกิดความงามอยางเป็นเอกภาพ
ในสวนของการใชวัสดุและเทคนิคสื่อผสมในการสรางสรรคแผลงานทั้งหมดนั้น ไดเนนการสรางพื้นผิว
ในลักษณะตางๆ จากเทคนิคการพนสีสเปรยแบนผิวน้ํา พื้นผิวจากการหยดไหลสี การระบายสี เทคนิคการปะติด
ดวยผาฉลุลายและผาปาเต฿ะพิมพแลายในรูปแบบตางๆ และการพิมพแสกรีนลวดลายมลายู และลายตัวอักษร
อาหรับพิมพแผสมใสเขาไป ซึ่งพื้นผิวจากลวดลายตางๆ จากผาปาเต฿ะ และลวดลายจากการพิมพแสกรีนนั้น เป็น
การสื่อสารแทนคาความหมายเชิงสัญลักษณแทางวัฒนธรรมมลายูทองถิ่นที่ผสมผสานกัน และในสวนของพื้นผิว
ในลักษณะคราบลื่นไหลจากการพนสี และการหยดไหลสีนั้น เป็นการสื่อแทนความหมายทางอารมณแและ
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ความรูสึกที่เคลื่อนไหว โดยเชือ่ มโยงความสัมพันธแทางจิตวิทยาของสีจากพื้นผิวและสีของดอกดาหลา ที่สรางสิ่ง
เราในการรับรูถึงสภาวการณแรวม ในปใญหาความไมสงบ ความนากลัว การตอสู การดํารงอยู และคุณคาความ
งามในพื้นที่ จากสัญลักษณแสื่อแทนคือดอกดาหลา ที่เป็นแรงดึงดูดและแรงผลักดันซึ่งกันและกัน ของรูปทรง สี
และพื้นผิวในผลงานโดยรวม ใหปรากฏคุณคาทางสุนทรียภาพ ในผลงานจิตรกรรมสื่อผสม “ดาหลา-มลายู”
ความงามในวัฒนธรรมผสมชายแดนใต ที่มีรูปแบบในลักษณะเฉพาะตน
5. สรุป
การสร างสรรคแผ ลงานครั้ งนี้ เป็ น การนําเสนอรู ปแบบในลั กษณะเฉพาะตัว ของผู ส รางสรรคแ เพื่ อ
ถายทอดมุมมองทางความงามของดอกดาหลา ที่เป็นสัญลักษณแของดอกไมชายแดนใต ผานทักษะชั้นเชิงในการ
สร า งสรรคแ ท างศิ ล ปะ และจิ น ตนาการจากสภาวะจิ ต ซึ่ งถู ก ปรุ ง แตง ขึ้ น มา เป็ น งานจิต รกรรมสื่ อ ผสม ที่
ผสมผสานในหลายเทคนิคในการสรางสรรคแ ทั้งสื่อเทคนิคจากการวาดลงสี การพน สี การปะติด และการพิมพแ
ลวดลายตางๆ ประกอบสรางผสมเขาดวยกัน เพื่อสรางผลลั พธแทางสุนทรียภาพที่มีคุณคาทางศิลปะ และ
ทัศนคติเชิงบวกทางความงาม ที่แสดงออกมาจากรูปดอกดาหลา ภายใตสถานการณแความไมส งบในพื้นที่
ชายแดนใต ซึ่งการวิจัยสรางสรรคแผลงานครั้งนี้ ไดบรรลุวัตถุประสงคแที่ตั้งไว คือไดผลงานสรางสรรคแ จิตรกรรม
สื่อผสม ชุด “ดาหลา-มลายู” ความงามในวัฒนธรรมผสมชายแดนใต ตามการรับรูในลักษณะเฉพาะตน ได
นําเสนอและเผยแพรผ ลงานสร างสรรคแ ในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการ และการเผยแพรผ านสื่ อ
ออนไลนแตางๆ สูสาธารณะ เพื่อใหบุ คคลทั่วไปไดรับชม และไดบูรณาการงานสรางสรรคแกับกระบวนการเรียน
การสอนของตนเอง ในรายวิชาทางทัศนศิลปและการออกแบบที่เกี่ยวของ รวมถึงไดนําภาพผลงานที่สรางสรรคแ
ไปพิมพแลวดลายบนเสื้อ กระเปา หรือพิมพแบนบรรจุภัณฑแอื่นๆ เพื่อตอยอดเชิงพาณิชยแในการพัฒนาตอไป
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Patchwork Design for Ban Nammorn woven fabric
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บทคัดย่อ
ผลงานสรางสรรคแนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาหลักการ รูปแบบและกรรมวิธีในการตัดตอผา การเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหแถึงกรรมวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชออกแบบสรางสรรคแลวดลายตัดตอผา
แบบใหม โดยผสมผสานผาทอยอมสีธรรมชาติสองประเภทจากกลุมทอผาบานน้ํามอญ ผลการสรางสรรคแพบวา
ลวดลายมีลักษณะเป็นรูปทรงเลขาคณิต ซึ่งเหมาะสมที่จะนําไปใชตัดเย็บเป็นเครื่องแตงกายสําหรับสุภาพบุรุษ
จึงนําผลงานไปออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อแจ็คเกตสําหรับสุภาพบุรุษ เพื่อสรางความแปลกใหมและนาสนใจใหแก
ผาของชุมชนทอผาบานน้ํามอญเพื่อเป็นตนแบบที่ชุมชนสามารถนําไปพัฒนาตอยอดในอนาคต
คาสาคัญ : การตัดตอผา, ผาทอยอมสีธรรมชาติ

Abstract
The purpose of this research were to study the pattern and the principle of
patchwork the fabric. The process for using designs to create new patterns by combining two
types of natural dyes woven from Ban Nammorn weaving group. The findings of this research
disclosed that the geometric shape. Which is suitable to be used as a garment for
gentlemen, to create new and interesting patterns for the fabric of Ban Nammorn weaving
group to be a model that the group can develop in the future.
Keywords : patchwork, natural dyes woven
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
กลุมทอผาน้ํามอญแจซอน เป็นการรวมกลุมของแมบานบานศรีดอนมูล ตําบลแจซอน อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง ที่มีความสนใจและรักงานทอผาแบบพื้นเมือง จึงชวยกันคิดและออกแบบลวดลายจากสิ่งที่
อยูใกลตัวและภูมิปใญญาดั้งเดิมที่สืบตอมาจากรุนปูุรุนยาสรางสรรคแเป็นผลงานผาฝูายทอมือยอมสีธรรมชาติ
ตอมาไดคิดคนหาวิธีการเพิ่มมูลคาผาทอโดยการใชวัตถุดิบในทองถิ่นมาสรางคุณคา จนสังเกตไดวาน้ําแร
ธรรมชาติในบอน้ําแรแจซอนนั้นมีสีของตะกอนหินและตะไครน้ําแตกตางกัน หรือขณะที่นําเสื้อผาไปแชใน
น้ําแรจะรูสึกสัมผัสเนื้อผานุมลื่นเหมือนฟอกดวยน้ําสบู จึงมีแนวความคิดนําน้ําแรแจซอนมาใชในการยอมสีทํา
ใหสีธรรมชาติติดทนนาน มีความเขมของสีมากขึ้น เกิดเฉดสีใหมสวยสดขึ้นกวาสีเดิม ลักษณะผาของกลุมทอผา
บานน้ํามอญ แบงเป็นสองกลุมคือ ผาทอลาย และผาทอสีพื้น

ภาพที่ 1 ผาทอของกลุมบานน้ํามอญ
https://www.facebook.com/pg/NammornDesign/photos/?ref=page_internal
ลักษณะลวดลายผาทอบานน้ํามอญจะเป็นลวดลายแบบเสนแถบสลับสีที่เป็นลายขวางฉากระหวาง
เสนพุงและเสนยืนซึ่งมีลักษณะใกลเคียงลายผาขาวมาและผาสีพื้นเรียบที่ยอมสีธรรมชาติ จากการไดสอบถาม
ความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑแของกลุมทอผา ทางกลุมบานน้ํามอญมีความตองการที่จะพัฒนาผาเพื่อ
นําไปตัดเย็บเป็นเสื้อผาใหมีความแตกตางจากที่ทางกลุมตัดเย็บอยู นอกจากนั้นยังตองการความแปลกใหมและ
สรางการจดจําแกผูพบเห็นในทองตลาด
ผูออกแบบจึงมีแนวคิดที่จะนําเสอนแนวทางสรางสรรคแลวดลายผาลักษณะใหมๆ โดยการใชผาทอที่
เป็นเอกลักษณแของกลุมทอผาทั้งสองประเภทนั่นคือ ผาทอสีพื้นและผาทอลวดลาย นํามาผสมผสานใหอยู
รวมกันในผืนเดียว เพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงผาที่เป็นเอกลักษณแทั้งสองประเภทของกลุมทอผา นอกจากนั้นยัง
สามารถนําไปตัดเย็บเป็นเสื้อผาเครื่องแตงกายที่สรางความแปลกตา แปลกใหมและเป็นที่จดจําสําหรับผูบริโภค
ที่พบเห็นในทองตลาด
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2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักการที่ใชในการสรางสรรคแผลงานชิ้นนึ้คือ หลักการตัดตอผา (Patchwork) หมายถึง การนําผาซึ่ง
แตกตางกันทั้งลวดลาย สี และพื้นผิวมาตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิตชิ้นเล็กๆ และนํามาเย็บตอรวมกันเพื่อสราง
เป็นลวดลายใหม รูปแบบแพทเทิรแนที่นิยมใชคือทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม โดยจะมีชื่อเรียกในแตละลาย
แตกตางกันไป (เสาวลักษณแ คงคาฉุยฉาย, 2545, น. 10)
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
1. ศึกษาความหมาย หลักการและลักษณะรูปแบบกรรมวิธีของการเย็บตัดตอผา ซึ่งกรรมวิธีการตัดตอ
ผาแบงไดเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- Traditional patchwork คือ การตัดผาเผื่อเย็บโดยรอบ1/4 นิ้ว เย็บตอกันดวยจักรหรือมือ
- Paper pieces patchwork คือ การลงลายบนกระดาษบางๆแลวเย็บผาตอกัน โดยการเย็บติดกับ
กระดาษ ซึ่งกระดาษจะชวยควบคุมใหแนวตอผาตรงกันงายตอการเย็บ
- Crazy patchwork คือ การนําผาขนาดตางๆ นํามาเย็บตอกันโดยไมกําหนดรูปทรง และขนาด
ตกแตงรอยตอดวยลูกไมหรือการปใกแบบซิกแซ็ก
2. ศึกษาลักษณะรูปแบบกรรมวิธี Traditional patchwork โดยเลือกศึกษาวิธีการตัดตอแบบ
Half Square Triangles ซึ่งเป็นพื้นฐานทึ่ใชในการตัดตอผ้า

ภาพที่ 2 half square triangles patchwork basics pattern
https://thesewingloftblog.com/half-square-triangles-quilting-basics/
3. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษากรรมวิธีการตัดตอแบบ Half Square Triangles มาวิเคราะหแ
และทดลองปฏิบัติชิ้นงานจริงโดยเลือกผาสองประเภทจากกลุมทอผาบานน้ํามอญ คือ ผาทอลายและผาสีพื้น
เพื่อนําไปสรางสรรคแเป็นลวดลายในการตัดตอผา
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ภาพที่ 3 การลงมือปฏิบัติงานตามกรรมวิธีที่ศึกษา
4. นําผลการปฏิบัติงานมาออกแบบเป็นแบบรางของลวดลายที่จะเย็บตัดตอ โดยลักษณะลวดลายนั้น
จะนําผาที่เย็บติดกันแตละชิ้นมาตอเขากันโดยใชการสุม ไมมีรูปแบบตายตัว และตอเป็นแนวทแยงมุม

ภาพที่ 4 แบบรางการวางรูปแบบลวดลายการตัดตอ
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5. ลงมือปฏิบัติชิ้นงานสรางสรรคแโดยประกอบผาแตละชิ้นเขาดวยกันตามแบบราง

ภาพที่ 5 ปฏิบัติงานสรางสรรคแตามแบบราง
4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลักษณะกรรมวิธีพื้นฐานการตัดตอแบบ Traditional patchwork ซึ่ง
มีหลากหลายแบบ ผูออกแบบเห็นวาการใช รูปแบบกรรมวิธี Half Square Triangles เป็นรูปแบบที่เหมาะสม
เนื่องจากรูปแบบนี้ส ามารถผสมผสานผ าทั้งสองประเภทของชุมชนบานน้ํามอญเขาดว ยกันได ซึ่งตรงตาม
วัตถุประสงคแที่ตั้งไว และรูปแบบ Half Square Triangles ยังสามารถนําไปสรางสรรคแเป็นรูปแบบลวดลายที่มี
ลักษณะแตกตางจากผาตัดตอแบบอื่นๆได โดยผูออกแบบไดนําผาที่เย็บติดกันเรียบรอยมาตอใหมในแนวทแยง
มุม และใชลักษณะสุมในการเย็บ ทําใหเกิดจังหวะของลวดลายที่ไมมีรูปแบบตายตัว ซึ่งจะแตกตางจากงานตัด
ตอผาทั่วไป นอกจากนั้น ผูออกแบบมีความตองการใหผลงานที่เสร็จสมบูรณแแสดงออกมาซึ่งความรูสึกลื่นไหล
สรางความรูสึกแปลกตาแกผูที่พบเห็น และยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติของผาทอไวใหไดมากที่สุด
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ภาพที่ 6 ผลงานสรางสรรคแลวดลายการตัดตอผาทอบานน้ํามอญ
5. สรุป
จากผลงานสรางสรรคแที่เสร็จสมบูรณแ ผูออกแบบมีความเห็นวาลวดลายของผลงานมีลักษณะเป็น
รู ป ร า งเลขาคณิตมี ความลื่ น ไหล สลั บ ซับ ซอนและมีมิติ เหมาะสมที่จ ะนํา ไปใชตัด เย็บ เป็น เสื้ อ ผ าสํ าหรั บ
สุภาพบุรุษ ผูออกแบบจึงไดนําผลงานสรางสรรคแไปออกแบบสําหรับใชเป็นสวนประกอบในการตัดเย็บเสื้อแจ็ค
เกตสําหรับสุภาพบุรุษ ซึ่งจะสรางรูปแบบที่แตกตางและแปลกตา เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของกลุมทอ
ผาบานน้ํามอญที่มีความตองการสรางความแปลกใหมและนาสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นใหแกเสื้อผาที่กลุมทอผาผลิต
และจําหนายในทองตลาด นอกจากนั้นกลุมทอผายังสามารถนําไปใชเพื่อเป็นตนแบบและพั ฒนาตอยอดตอไป
ในอนาคต
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บทคัดย่อ
การบริโภคอาหารเป็น 1 ในปใจจัย 4 ของชีวิตมนุษยแ เพื่อการดํารงชีวิตอยูหรือเพื่อประโยชนแในการ
เสริมสรางรางกายใหส ามารถมีชีวิตอยูไดอยางปกติสุข เนื่องจากรางกายคนเราตองการอาหาร เพื่อใหได
พลังงานและสารอาหารที่จําเป็น สําหรับหลอเลี้ยงรางกายการทํางานของรางกายไมวาจะเป็นการเคลื่อนไหว
ของรางกายหรือการทํางานของระบบอวัยวะตางๆ หากพลังงานที่ไดรับจากอาหารมากกวาปริมาณที่รางกาย
ใชออกไป สารอาหารสวนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไกลโคลเจน หรือ คารแโบไฮเดรตสํารองเก็บไวที่ตับและเซลลแ
กลามเนื้อ ที่เหลือเปลี่ยนเป็นไขมันไปพอกเซลลแไขมันในสวนตางๆของรางกายใหหนาขึ้น ความอวนอันเกิด
จากการที่ไดรับปริมาณแคลอรีเขาไปมากกวาปริมาณที่ใช
ฉะนั้นเพื่อมุงเนนใหเห็นถึงผลกระทบของการบริโภคดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น ผูสรางสรรคแวิจัย
จึงไดนําเรื่องราวของหญิงสาวที่บริโภคอาหารเกินความจําเป็น รูปทรงสรีระ บางสวนของผูหญิงอวนในอิริยาบถ
ตางๆ เป็นรูปทรงหลักในการนําเสนอถึงเรื่องราวอันเกิดจากการบริโภคอาหารแบบคนเมือง ที่บริโภคจนเกิน
ความเพียงพอ จึงเป็นผลใหเกิดความรูสึกที่นากลัวตอตนเองและผูพบเห็น แมวาไดจะผานการปรุงแตงให
งดงามทางศิลปะดวยการตกแตงทาทาง และการใชแสงเงาที่ดูนุมนวลแตกลับเป็นความรูสึกที่ทําใหเสมือนกับ
สิ่งที่ไรชีวิตชีวา มองเห็นมนุษยแเป็นแควัตถุชิ้นหนึ่ง
คาสาคัญ : บริโภคนิยม, สรีระรางกาย, ผูหญิงอวน
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Abstract
Meal consumption is one of four factors for living to survive or physical building
for happy survival since the human body needs nutrient for energy and essential nutrition
for body building, physical power whatever physical movement or working system of other
organs. If our body gets more nutrient than physical requirement, the extra nutrient
becomes glycogen or reserved carbohydrate kept in liver and muscle cells while the rest
becomes fat to accumulate fat cells in another part of body. Say, obesity causes from more
quantity of calorie accumulated over than quantity requirement.
Thus in concentration on the impact of consumption over physical requirement as
said, I have to show obese woman figure who has had over consumption in different actions
as the main figure to exhibit obese woman in different act that causes by over consumption
like local people and resulting horror to anyone. Although this artwork has been made up
fine with acting difference as well as softening with light and shadow, it feels like lifeless as if
human is just a piece of material.
Keywords : Consumerism, human body, obese woman
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
การบริโภคอาหารเพื่อดํารงชีวิตอยูหรือเพื่อประโยชนแในการเสริมสรางรางกายใหสามารถมีชีวิตอยู
ไดอยางปกติสุข แตในโลกปใจจุบันการบริโภคกลายเป็นคานิยมหรือความอยากความตองการที่ไมรูจักความ
พอดี อั น เป็ น พฤติก รรมของมนุ ษ ยแ ใ นสั ง คมเมื อ ง การบริ โ ภคที่ มีป ริ ม าณไขมั นสู ง หรื อ น้ํา หนั กตั ว เกิ น
มาตรฐานจนเกิดความผิดปกติ ทําใหขาดความสมดุลในรางกาย เกิดความรูสึกอึดอัด ทําอะไรไมสะดวกอีก
ทั้งยั งเสี่ ย งตอการเกิดโรคภัย ไขเจ็ บ ตางๆเป็นตน รางกายคนเราตองการอาหาร เพื่อให ไดพลั งงานและ
สารอาหารที่จําเป็น สําหรับหลอเลี้ยงรางกาย การทํางานของรางกายไมวาจะเป็นการเคลื่อนไหวของรางกาย
หรือการทํางานของระบบอวัยวะตางๆ หากพลังงานที่ไดรับจากอาหารมากกวาปริมาณที่รางกายใชออกไป
สารอาหารสวนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไกลโคลเจน หรือ คารแโ บไฮเดรตสํารองเก็บไวที่ตับและเซลลแกลามเนื้อ
ที่เหลือเปลี่ยนเป็นไขมันไปพอกเซลลแไขมันในสวนตางๆของรางกายใหหนาขึ้น ความอวนเกิดจากการที่ไดรับ
ปริมาณแคลอรีเขาไปมากกวาปริมาณที่ใช อีกทั้งรางกายเราจําเป็นจะตองไดอาหารเพื่อใหชีวิตดําเนินไปได
เป็นปกติสุข ผลกระทบตางๆที่จะเกิดขึ้นในสวนที่ไกลไปกวานั้นคือทางดานวัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต และ
ชีวิตประจําวันที่เปลี่ยน สังคมจะเกิดความฟุุมเฟือย ฟุูงเฟูอ สิ้นเปลือง อีกทั้งตองอุปโภค-บริโภค สิ่งที่ไมมี
ประโยชนแทั้งทางดานคุณคาทางโภชนาการและขาดคุณคาทางสารอาหารของคนในสังคมเมืองปใจจุบัน
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ฉะนั้นเพื่อมุงเนนใหเห็นถึงผลกระทบของการบริโภคดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้นผูสรางสรรคแ
วิจัยจึงไดนํารูปทรงของผูหญิงอวนบางสวนในอิริยาบถตางๆเป็นรูปทรงหลักในการนําเสนอ
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนําเสนอเรื่องราวอันเกิดจากการบริโภคอาหารของคนเมือง ซึ่งไมคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการ
และปราศจากการใสใจเลือกสรรในการบริโภคอาหาร และชี้ใหเห็นถึงคานิยมทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของคนเมืองที่ไมกอใหเกิดประโยชนแตอรางกาย รวมทั้งโรคภัยไขเจ็บตางๆที่รายแรง ผูสรางสรรคแวิจัย
แสดงออกโดยการใชสรีระของมนุษยแที่บริโภคจนเกินความเพียงพอ อันเป็นผลใหเกิดความรูสึกที่นากลัวตอ
ตนเองและผูพบเห็น แมวาจะไดผานการปรุงแตงใหงดงามทางศิลปะดวยการตกแตงทาทาง และการใชแสง
เงาที่ดูนุมนวลแตกลับเป็นความรูสึกที่ทําใหเสมือนกับสิ่งที่ไรชีวิตชีวามองเห็นมนุษยแเป็นแควัตถุ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ในกระบวนการสรางสรรคแผลงานทางศิลปะนั้น การที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงลงดวยความ
เรียบรอยจําเป็นตองมีการจัดลําดับขั้นตอนในการดําเนินงานใหสะดวกและเหมาะสมกับอุปนิสัยของแตละคน
ซึ่งในแตละคนอาจมีความแตกตางและมีความเฉพาะตัวในการจัดลําดับของการสรางสรรคแ ซึ่งในสวนของ ผู
สรางสรรคแวิจัยไดจัดลําดับขั้นตอนของการดําเนินการสรางสรรคแไดดังนี้
1. การขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูล ผูสรางสรรคแวิจัยรวบรวมขอมูลจากสภาพแวดลอมจริงใน
สังคมเมืองปใจจุบันผานทางประสบการณแที่หลากหลาย การไดพบเห็นพูดคุยกับบุคคลทั่วไปและบุคคลใกลชิด
และขาพเจาไดใชวิธีรวบรวมขอมูลจากสื่อทางโทรทัศนแ วิทยุ หนังสือพิมพแ นิตยสาร เอกสารแจกฟรีตางๆ
และอินเตอรแเน็ต ที่ไดกลาวถึงอันตรายจากโรครายที่เกิดจากการบริโภคที่เกินขนาดหรือมากเกินความจําเป็น
เชน โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด ความดัน มะเร็ง รวมถึงโรคหัวใจ เป็นตน ซึ่งมีผลสืบเนื่ องมาจากการ
บริโภคอาหาร
2. การเก็บบันทึกขอมูลเป็นภาพถายในแงมุมและความรูสึกตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหไดรายละเอียดที่
ถูกตองรวมถึงยังไดลักษณะที่ชัดเจนถูกตองของรูปทรง เชน รูปทรงของรางกายคนที่อวนหรือคนที่มีปริมาณ
ไขมันที่สูง โดยการจางนางแบบที่มีลักษณะตรงตามความตองการที่สุด มาเพื่อถายภาพในอิริยาบถตางๆ
ดวยการจัดแสงใหเกิดน้ําหนักออนและเขมที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเป็นขอมูลหลักของผลงาน
ในขั้นตอนการเก็บบันทึกขอมูลเป็นภาพถายนั้นเป็นการยากที่จะไดแบบที่ตรงตามความตองการ
เนื่องจากการกําหนดตนแบบใหถอดเสื้อผาหมดหรือภาพเปลือย เพื่อจะไดเห็นถึงสรีระที่แทจริง นางแบบทุก
คนจะมีความอายในรูปรางของตนเองทั้งนั้นและกลัววาจะนําภาพถายที่ไดไปทําใหความเสื่อมเสียแกนางแบบ
ถึงแมจะแลกดวยอามิสสินจางก็ตาม นางแบบที่ไดนี้จึงสรางขอตกลงบางอยางไว เชน การขอเหลือกางเกง
ชั้นในหนึ่งชิ้น การไมแสดงหนาตาชัดเจนที่บงบอกถึงลักษณะของนางแบบวาเป็นบุคคลใด และไมนําภาพถาย
ไปเผยแพรนอกจากการนํามาเป็นขอมูลพื้นฐานของผูสรางสรรคแวิจัยเทานั้น ดวยเหตุเหลานี้จึงไดแกภาพราง
ตนแบบบางสวนที่ไมชัดเจน โดยเปรียบเทียบและแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ในการถายภาพขาพเจาไดทําการจัดแสง
ไฟเพื่อให เกิดน้ํ าหนั ก แสงเงาที่ชัดเจนในการนําไปสรางภาพรางตนแบบและผลงานจริงตอไป ฉะนั้น ผู
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สรางสรรคแวิจัยจึงขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมแสดงภาพถายที่เป็นขอมูลทั้งหมด จะแสดงแคบางภาพที่บงบอก
ถึงสรีระของรางกายผูหญิงเทานั้น

ภาพที่ 1 ภาพจากรูปถายหรือการถายภาพ
ผูสราปงสรรคแ
าย ายภาพ
ภาพทีที
่ 12่มา:
ภาพจากรู
ถ่ายหรือถการถ่
3. การสรางภาพรางหรือภาพตนแบบ (Sketch) ผูสรางสรรคแวิจัยใชรูปถายที่ถายมาจากสรีระของ
ผูหญิงจริง แลวนํามารางภาพลงบนกระดาษ เพื่อสรางใหเกิดองคแประกอบและเป็นการจัดสรรน้ําหนักให
เหมาะสม อีกทั้งยั งเป็น การสร างให เกิดความชัดเจนของเรื่องราวเนื้อหารวมไปถึงการสรางให เกิดความ
เหมาะสมตรงตามความตองการ และเป็นไปตามแนวความคิดของการสรางสรรคแผลงานใหชุดวิทยานิพนธแ
ดังนั้นเมื่อไดรางภาพและจัดสรรจนเกิดความพอใจแลวจึงมีการสรางน้ําหนักเพิ่มเติมลงทั้งน้ําหนักออนและ
น้ําหนักเขม เพื่อสรางใหภาพตนแบบใหมีความรูสึกในรูปทรงเกิดความสมบูรณแพรอมที่จะขยายออกเป็น
ผลงานจริงตอไปตามแนวความคิด จึงจะถือไดวาเป็นการสรางสรรคแภาพรางที่สมบูรณแ

ภาพที่ 2 การสรางภาพรางตนแบบ
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ภาพที่ 3 ภาพผลงาน Consumerism
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ดวยความสนใจในสรีระและรูปทรงที่มีความเป็นปริมาตรของคนอวน โดยมิไดคํานึงถึงสาเหตุและ
ผลกระทบที่มีตอสรีระรูปทรงมากเทาที่ควร หรือเป็นแคการเริ่มตนในการนํารูปทรงมาแสดงออกเพียงเพื่อ
ตองการแสดงความเป็นปริมาตรของรูปทรง จากการเริ่มตนความคิดสงผลใหความใครรูวาทําไมการบริโภค
อะไร อยางไรที่ทําใหอวนจนเกินความสมดุลของรางกาย ในการศึกษาเพิ่มเติมจึงไดมุงเนนไปที่การเนื้อหา
และรูปทรงการแสดงออก และเป็นความคิดมุงเนนเจาะลึกเขาไปในเรื่อง ของสรีระผูหญิงที่ปริมาณไขมันอยาง
ชัดเจน เนื่องจากสรีระทางรางกายของผูหญิงนั้น มีความเปลี่ยนแปลงไดงายและเร็วกวาสรีระทางรางกายของ
ผูชาย ซึ่งสามารถแสดงผลของการบริโภคและวิถีชีวิตของการบริโภคของคนในสังคมเมืองที่ถายทอดออกมา
เป็นวิธีคิด ทัศนคติ รวมทั้งไดมีการปรับปรุงดานเทคนิควิธีการในการสรางสรรคแผลงานใหมีความสมบูรณแตรง
ตามเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น
5. สรุป
ผลงานการสรางสรรคแที่มุงเสนอเรื่องราว เนื้อหาสาระของการบริโภค ของคนเมืองที่ไมกอใหเกิด
ประโยชนแและคุณคาทางโภชนาการอยางแทจริง ผานทางสรีระผูหญิงมาเป็นความบันดาลใจในการสรางสรรคแ
และเพื่อใหเป็นไปตามความคิดสรางสรรคแทางศิลปะ ขาพเจาไดนําเสนอการแสดงออกของผลงานในลักษณะ
ความเหมือนจริง ( Realistic ) ประกอบกับการจัดองคแประกอบศิลปที่เป็นสวนตัว เพื่อมุงเนนใหเกิดความงาม
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ในทางทัศนศิลปของการสรางสรรคแ ดังนั้นผูสรางสรรคแวิจัยจึงนําทัศนะธาตุทางศิลปะมาใชเพื่อความสมบูรณแ
ตามหลักเอกภาพของผลงาน โดยเลือกวิธีการสรางสรรคแผลงานภาพพิมพแดวยเทคนิคภาพพิมพแโลหะกัดกรดใน
กระบวนการภาพพิมพแ Intaglio และการทําใหเกิดระดับของน้ําหนักออน – แกลงบนแผนแมพิมพแไดอยาง
นุมนวล เตงตรึงนั้น คือวิธีการสรางแมพิมพแดวยเทคนิคการโรยผงแอสฟใลตัม (Aquatint) โดยใชแผนแมพิมพแ
ที่เป็นแผนทองแดง (Copper Plate) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผูสรางสรรคแวิจัยใชมาตลอด จึงมี ความถนัดและ
สามารถถายทอดถึงความสอดคลองกับแนวคิดและรูปแบบของงานไดตรงตามที่ตองการ และสงผลใหผลงาน
บรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการแสดงออกไดมากยิ่งขึ้น
โดยผลงานของศิลปินที่ผูสรางสรรคแวิจัยมีความสนใจ และมีแนวคิดที่จะสะทอนความเป็นไปของ
สังคมขอกลาวถึง Fernando Botero ศิลปินชาวโคลัมเบีย มีความสนใจในเรื่องของรางกาย ใบหนาคนและ
ดนตรี แตเนื้อหาสวนใหญเกี่ยวกับประวัติศาสตรแศิลป การเมืองในประเทศโคลัมเบีย สังคมครอบครัวของคน
ชนชั้นกลาง ศิลปินไดใหความสําคัญในเรื่องของมวลปริมาตร พื้นที่วางและการแสดงออก จึ งกลายเป็น
เอกลักษณแที่ มีความโดดเดน ดวยผลงานจิตรกรรม(Painting) หลายชิ้นที่ไดแสดงเรื่องของสรีระรูปทรงผูหญิง
ที่มีปริมาตรหนาหรืออวบอวน อยูในลักษณะเปลือยดวยทาทางที่เป็นธรรมชาติหรือในชีวิตประจําวันที่สะทอน
ความเป็นไปของสังคมปใจจุบัน แตรูปแบบและวิธีการนําเสนอนั้นตางกันตามความรูสึก นึกคิด และชวงเวลา
การแปรเปลี่ยนตามบริบทของสังคมนั้นๆ
การสรางสรรคแผลงานกวาจะสําเร็จไดนั้น ตองผานอุปสรรคแและปใญหาหลายประการเริ่มตั้งแตการ
หาขอมูล มาถึงการการจัดการกับรูปทรง เพื่อใหเหมาะสมกับเรื่องราว และเนื้อหาสาระของผลงานรวมทั้ง
การจัดการกับทัศนะธาตุตางๆ ใหเป็นไปตามแนวความคิด ความสอดคลองกับความตองการและเทคนิค
วิธีการที่ตองพึ่งพาปฏิกิริยาทางเคมีกวาสําเร็จลุลวงตามขั้นตอนตางๆที่กลาวมา ดังนั้นผูสรางสรรคแวิจัยจึงหวัง
เป็นยิ่งวากระบวนการและกรรมวิธีการตางๆ ที่ข าพเจาไดเริ่มตนสรางสรรคแตลอดจนการพัฒนาคลี่คลาย
ผลงานจนบรรจุผลสําเร็จตามเปูาหมายนั้นจะเป็นประโยชนแตอสนใจในการสรางสรรคแผลงานทางศิลปะ
เอกสารอ้างอิง
ชลูด นิ่มเสมอ. (2557). องค์ประกอบของศิลปะ. (พิมพแครั้งที่ 9). กรุงเทพ : สํานักพิมพแอัมรินทรแ
Chistine Daris, Lucinda Hawksly, David Radzinowicz Howell, and Bernard Wooding. 1986. THE
PRESTEL DICTIONARY OF ART And Aritsts in the 20th Century . Munich: Prestel
Verlay.
Rogal, Robert. Fernando Botero Biography [Online]. Accessed 28 April 2008. Available from
http://www.rogallery.com/botero/botero-bio.htm
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บทคัดย่อ
ผลงานสรางสรรคแนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาการถายทอดความรูสึกผานสัญลั กษณแทางงานศิลปะ
2) เพื่อศึกษาการใชเทคนิคจิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ในการถายทอดผลงานศิลปะ 3) เพื่อสรางสรรคแ
ผลงานที่สามารถสะทอนถึงภาวะในจิตใจ โดยผลงานถายทอดใหเห็นถึงภาพตอเนื่องในหวงหนึ่งของสภาวะ
จิตใจ ภายใตแนวความคิดเกี่ยวกับภาพความทรงจําในอดีต ผสานกับ จินตภาพที่ถูกสรางขึ้นมาจากความโหย
หาในสิ่งที่จากไป ไรซึ่งการมีอยูในทางกายภาพ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากระบวนการถายทอดสุนทรียทาง
ดานอารมณแและความรูสึก ผานสัญลักษณแทางศิลปะ ดวยการศึกษาทฤษฎีทางดานสัญศาสตรแ รวมกับทฤษฎี
องคแประกอบศิลป มาเป็น ขอมูลเพื่อสงเสริมในการถายทอดและตีความหมาย ผูวิจัยไดเปลี่ยนผานอารมณแ
ความรูสึกนั้น ถายทอดออกมาเป็นภาษาภาพ ดวยการใชรูปลักษณแ และสัญลักษณแมาใชอธิบายปรากฏการณแ
จินตนาการ ความหมาย ทั้งในรูปแบบที่เป็ นสากลทางดานทัศนธาตุในทางศิลปะ และรูปแบบของรูปทรง
เฉพาะที่เกิดจากจินตนาการหรือประสบการณแ สวนตัวของศิลปินผูสรางสรรคแเอง การนําเสนอผานเทคนิค
จิตรกรรมดิจิทัล เป็ นกระบวนการที่ส ามารถสรางสรรคแขั้นตอนการทํางานไดหลากหลายทั้ง การวาดเส น
จิตรกรรมสีน้ํา รวมถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ สามารถสื่อสารรายละเอียดสีหนา ทาทางของตัวละคร
ผานลายเส น จากการวาด การลงสี ที่แสดงให เห็ นถึงอารมณแผ านทีแปรง พื้นผิ ว สามารถสรางบรรยากาศ
อารมณแและความรูสึกรวมไดเป็นอยางดี รวมถึงสัญลักษณแที่ถูกนํามาใช การเขาถึงความหมายของผูชมผลงาน
นั้น จะมีทั้งสวนที่สามารถสื่อสารไดตรงตามเปูาหมายของผูวิจัย และบางสวนจะแตกตางกันตามจินตนาการ
ประสบการณแความรูสึกของผูชมเอง
คาสาคัญ : จิตรกรรมดิจิทัล, สัญลักษณแ, สัญญะ, สภาวะจิตใจ
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Abstract
The objectives of this art work project are 1) to study on the expression of emotions
through art Symbols; 2) to study on the use of Digital painting technique to present art
works; and 3) to create an art work that reflects statuses in minds. This work represents a
status of mind that varies in accordance with arousing factors in the environments,
memories combined with imaginations from nostalgic and yearning for something’s missing.
I, the researcher, transform such emotions into images using signs and symbols for explaining
phenomena, imaginations and meanings in the forms of international visual elements in arts
and in the specific forms from imaginations or personal experiences of mine. The work is
presented as Digital painting which includes several creative techniques such as line drawing,
water colour painting, and the use of computer technologies in order to be able to
communicate details, facial expressions and gestures of characters through drawn lines and
colours that manifest emotions through brush strokes and textures. Ambience, emotions and
feelings can be built and expressed well. In addition, symbols are also used. As for the
audiences’ understanding of the work, some audiences can get the ideas that I, the
researcher, want to deliver whilst some others will perceive the ideas differently in
accordance with their own imaginations, experiences and emotions.
Keywords : Digital painting, Symbols, Semiotics, statuses in minds
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
จิตใจประกอบดวยความรูสึก นึกคิด จดจํา และการรับรูเรื่องตางๆที่เกิดขึ้น อารมณแ เป็นภาวะของ
จิตใจ หรือความรูสึ กตางๆ ทางจิ ตใจ ขณะที่นึกคิดสิ่ งตางๆและเปลี่ ยนแปลงไปตามความคิดปรุงแตง
กระบวนการในการเกิดอารมณแ แบงไดเป็น 3 ขั้นตอน คือ การรับรูสิ่งกระตุน สิ่งกระตุนสวนใหญเกิดจาก
การรับรูเกี่ยวกับเหตุการณแหรือการกระทําของสิ่งเราภายนอก อาจจะเป็นคน สัตวแ สิ่งของ หรือเหตุการณแ
ตางๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา หลังจากนั้นคือ การปรุงแตง บางครั้งการปรุงแตงเกิดจากจินตนาการของตัวเอง
โดยไมจําเป็นตองมีสิ่งเราจากภายนอกเขามา แตอารมณแสวนใหญมักจะไดรับอิ ทธิพลมาจากสิ่งกระตุนจาก
ภายนอกกอน แลวสิ่งกระตุนนั้นจะถูกปรุงแตงโดยความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึก ประสบการณแเดิม และ
อุปนิสัยของตัวเอง สิ่งเหลานี้ที่เราเรียกวา “การปรุงแตงทางอารมณแ ”และขั้นตอนสุดทาย พฤติกรรมการ
แสดงออก เมื่อสิ่งกระตุนไดรับการปรุงแตงเรียบรอยแลว คนก็มักจะกําหนดทางเลือกในการแสดงออกทาง
อารมณแ ซึ่งสวนใหญมักจะแสดงออกใหเห็นทางพฤติกรรม ไมวาจะเป็นทางสีหนา แววตา ทาทาง น้ําเสียง
หรืออากัปกิริยาตางๆ (ณรงคแวิทยแ แสนทอง. 2547: 26)
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ซึ่งศิลปะก็ถือวาเป็นอีกภาษาหนึ่งของมนุษยแ ที่เป็นตัวแทนในการถายทอด ทางดานอารมณแ ความรูสึก
นึกคิด ความรูสึกภายในจิตใจ ขึ้นอยูกับความพอใจของศิลปินแตละบุคคล แตการแสดงอารมณแในทางศิลปะ
นั้ น จํ า เป็ น ต อ งมี ความรู สึ กทางสุ น ทรี ย ภาพประกอบอยู ด ว ย “กล า วคือ นั ก สุ นทรี ย ศาสตรแ มี ค วามเห็ น ว า
สุนทรียภาพอาจจะไมใชความสวยงามเพียงอยางเดียว ความเศราโศก (Assgic) ความนาเกลียด (ngly) ความ
ขบขัน (comic) และความนาพิศวง (anblime) ก็ทําใหเกิดอารมณแสุนทรียไดเชนเดียวกัน ” (ฐานิศวรแ เจริญ
พงศแ. 2543: 58) และในการสื่อสารความหมายที่หลากหลายเหลานี้ มนุษยแเราก็มีความสามารถที่จะใชสิ่ง
ตางๆมาเป็นตัวแทนสงตอความรูสึก นอกเหนือไปจาก คําพูด สีหนา ทาทางรางกาย เชน เสื้อผา เครื่องแตง
กาย การโกนผม ควันไฟ แสงสี จากงายไปถึงซับซอน หลากหลายมิติ
การสรางสรรคแผลงาน Flickering Light ผูวิจัยตองการถายทอดใหเห็นถึงภาพในหวงหนึ่งของสภาวะ
จิตใจของตนเอง ที่ผันแปรไปตามสิ่งเราที่เขามาในแตละชวงเวลา ความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนของ
สิ่งใดที่เกิดขึ้นและจางไป โดยผูวิจัยไดแรงบันดาลใจมาจาก พระไพศาล วิสาโล ที่ไดกลาวถึงความหมายของ
อายตนะภายนอกไววา “อายตนะภายนอก หมายถึง สิ่งที่ถูกรู ไดแก รูป รส กลิ่น เสี ยง สิ่งที่ตองกาย และ
อารมณแ ที่เกิดขึ้นกับใจหรือที่จิตไปรับรู สวนอายตนะภายใน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ เมื่อตากระทบ
รูปและเกิดการรับรู รูปหรือเห็นรูป จึงเรียกวาเกิดผัสสะ”
2.แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ขอมูลสําคัญในสวนเนื้อหาหลักของผลงานสรางสรรคแชิ้นนี้ ผูวิจัยไดมาจากประสบการณแสวนตัว ที่มีตอสิ่ง
เราตางๆที่ทําใหเกิดพฤติกรรม อาการตอบสนองสิ่งเราดวยอารมณแความรูสึก ความคิด และจินตนาการแทนคา
ดวยรูปทรงที่มาจากสิ่งผูกพันรอบตัว และในสวนทฤษฎีสนับสนุนแนวทางการสรางสรรคแผลงาน มีดังนี้
ทฤษฎีสัญศาสตร์
สัญศาสตรแเป็นศาสตรแวาดวยความหมาย เป็นการศึกษาวา “สิ่งแทนความ” อาจกอใหเกิดความหมาย
ไดอยางไร เป็นการศึกษาถึงกระบวนการที่ทําใหเรา “เขาใจความหมาย” ของสิ่งใดๆ หรือกระบวนการที่เรา
“ใหความหมาย”แกสิ่งใดๆ หากพิจารณาสัญศาสตรแอยางสัมพันธแกับภาพ (visual images) หรือขยายกรอบ
การพิจารณาออกไปถึง ทัศนธรรม (visual culture) และวัตถุธรรม (material culture) สัญศาสตรแหมายถึง
การศึกษาเกี่ยวกับระบบสัญลักษณแ (symbolism)
ไดมีการแบงประเภทของสัญญะไวหลากหลาย ตามแนวคิดของนักคิด นักทฤษฎีทั่วโลก แตในที่นี้
ผูวิจัย ไดอางอิงมาจากแนวคิดของของนักสัญญะวิทยาชาวอเมริกัน ชารแลส แซนเดอรแส เพียรแซ (Charles
Sanders Peirce (1839-1914) ที่แบงประเภทของสัญญะออกเป็น ชนิดหลักๆ ดังนี้
รูปแบบเสมือน (icon) เครื่องมือสื่อสารที่อาศัยความเหมือน ความคลายคลึงกับสิ่งที่ถูกสื่อสาร เชนรูป
ปใ้น ภาพเหมือน รูปแกะสลัก เชน พระพุทธรูป ภาพถาย ภาพเขียน แตเครื่องมือประเภทนี้ไมจํากัดเฉพาะที่
เป็นรูปวัตถุ อาจเป็นดนตรี หรือ sound effect ในภาพยนตรแ ละครวิทยุ เพลง
ดัชนี (index) หมายถึง เครื่องมือสื่อสารที่ทําหนาที่ “บงชี้” สิ่งหรือปรากฏการณแบางอยาง มีลักษณะ
เป็นเหตุเป็นผลกัน เชน เข็มนาฬิกาเป็นตัวบงชี้เวลาเงาแดดก็บงชี้เวลา เพียรแซมองวา ดัชนี ตางไปจาก รูปแบบ
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เสมือน ดรงที่ดัชนีเป็นเครื่องบงชี้ “สิ่งที่มีอยู” เป็นความสัมพันธแที่เป็นจริง (genuine relations) ระหวาง
ดัชนีกับวัตถุที่มันบงชี้โดยไมขึ้นอยูกับ “การตีความ” และวัตถุหรือสิ่งดังกลาวก็มีอยูจริง (ดัชนีตางจากรูปแบบ
เสมือนตรงที่ รูปแบบเสมือน อาจจะอางถึงสิ่งที่ไมมีอยูจริงก็ได เชน ภาพเหมือนของมังกร มนุษยแตางดาว)
ความสัมพัน ธแระหวางดัช นี กับสิ่ งที่มันบ งชี้ไมจําเป็นตองอาศัยความเสมือน แตอาจอาศัยความเกี่ยวเนื่อง
บางอยาง ซึ่งอะไรก็ไดที่ตรึงความสนใจ หรือทําใหเราเพงความสนใจก็ลวนเป็นดัชนีทั้งสิ้น
สัญญะ (Sign) และสัญลักษณแ (symbol) คือเครื่องมือสื่อสารที่มักใชสื่อความหมายที่ปกติมักไมเกี่ยวเนื่องกับ
ตัวมันเองเลย เชน สีดํา เป็นสัญลักษณแของการไวทุกขแ โดยที่ตัวมันเองไมมีจุดใดที่เชื่อมโยงถึงภาวะความทุกขแ
หรือความเศราโศกเลย ในสัญลักษณแนั้นตองเป็นขอตกลง ความยินยอมพรอมใจระหวาง ผูใช เชน สัญลักษณแ
ทางคณิตศาสตรแ เพียรแซมองวาสัญลักษณแเป็นขอตกลงรวมกันระหวางมนุษยแ ดวยเหตุนี้เขาจึงรวมสัญญะภาษา
(linguistic sign) เป็นสวนหนึ่งของสัญลักษณแดวย แตตามแนวคิดของโซซูรแ ไมยอมใชคําสัญลักษณแ เพราะเขา
มองวาสัญลักษณแไมมีลักษณะเป็นขอตกลงแทๆแบบสัญญะทางภาษา แตมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่มันอางอิง
อยูบาง เชนตราชั่ง หมายถึงความยุติธรรม เพราะมันมีลักษณะสมดุลเทาเทียมกันสองขาง จึงเหมาะจะใชแทน
ความยุติธรรม ดอกกุหลาบ อาจจะเหมาะใชแทนความรัก เพราะมันมีความสวยงามมีความหอม โดยทั่วไป
ในทางมานุษยวิทยามักจะแบงวา สัญญะ หมายถึงเครื่องมือสื่อสารผานภาษา ที่มีจุดมุงหมายสื่อเนื้อหาการรับรู
โดยตรง แตสั ญลักษณแห มายถึงเครื่ องมือสื่ อสารผานภาษาที่สรางความรับรูบางอยาง และรวมถึงอารมณแ
ความรูสึก ความคิด ความเชื่อดวย (ธีรยุทธ บุญมี. 2551 : 60)
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
องคแประกอบศิลปเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผูที่สรางสรรคแผลงานศิลปะ เกี่ยวเนื่องกับทฤษฎี
การจัดวาง และการออกแบบ โดยการตีความจากความหมายของศิลปะ มีองคแประกอบหลักอยู 2 สวน คือ
รูปทรง (form) หรือองคแประกอบทางรูปธรรม เป็นสวนที่มนุษยแสรางขึ้น ไดแก โครงสรางทางวัตุที่มองเห็น
และรับรูได ในทางทัศนศิลป เป็นสวนที่ศิลปินสรางขึ้นดวยการประสานกันอยางมีเอกภาพของทัศนธาตุ ไดแก
จุด เสน คาน้ําหนัก ที่วาง สี และลักษณะพื้นผิว สวนที่สองคือ เนื้อหา (content) หรือองคแประกอบทาง
นามธรรม ที่เป็นสวนแสดงออก แสดง ความหมาย เรื่องราว ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากรูปทรงทางศิลปะ กลาวคือ
องคแประกอบศิลปก็คือ ความสัมพันธแกันระหวาง รูปทรง กับ เนื้อหา อันเป็นแกนในการกอเกิดความงามทาง
ศิลปะ เป็นสิ่งที่ศิลปินพึงคํานึงถึง และเป็นหลักปฏิบัติ ในการสรางสรางสรรคแผลงาน
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ในการสรางสรรคแผลงานผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการทํางานไดเป็น 2 ขั้นตอนใหญๆดังนี้
3.1 ขั้นตอนการหาข้อมูล
เป็ น ขั้ น ตอนสํ า คัญ เริ่ ม แรก อัน เป็ นหั ว ใจของผลงานทั้ง หมด เป็น การกํ าหนดทิ ศทางของเนื้อ หา
อารมณแตางๆ ของตัวละคร รวมถึง ความกลมกลืนทางดานสุนทรียภาพ โดยใช รูปทรงของเด็กผูหญิง สุนั ข
รวมถึงการวางขอบเขตรูปแบบของพื้นหลัง ที่เปรียบแทนโลกในความรูสึกของตัวละคร
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ภาพที่ 1 ที่มาการออกแบบตัวละคร
ที่มา : https://stock.adobe.com/th/search?k=candle+flame+transparent&asset_id=202224128

ภาพที่ 2 ภาพรางการออกแบบตัวละคร
3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์
เริ่มตนการสรางสรรคแผลงานดวยการวาดเสน จากนั้นจึงนําภาพเขาสูคอมพิวเตอรแดวยการแสกน และ
ผานกระบวนการลงสีดวยโปรแกรม Adobe Photoshop ในเทคนิคจิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) โดยคง
ลายเสนดินสอจากการวาดเสนบนกระดาษไว

ภาพที่ 3 ภาพวาดตัวละครกอนการลงสี
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ในการสรางฉากหลังผูวิจัยไดใชเทคนิควาดสีน้ํา กับ เทคนิคการซอนภาพดวยโปรแกรมตกแตงภาพ
(Adobe Photoshop) เพื่อประกอบพื้นผิวเขาดวยกัน

ภาพที่ 4 ภาพพื้นผิวที่ไดจากสีน้ํา

ภาพที่5 ภาพตัวละครที่ผานกระบวนการลงสีดวยเทคนิคจิตรกรรมดิจิทัล
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ภาพที่ 6 ภาพผลงาน Flickering Light
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานสรางสรรคแชิ้นนี้เนนการถายทอดอารมณแและความรูสึกที่สะทอนมาจากภายในจิตใจของผูวิจัย
เอง มีการศึกษาทฤษฎีสัญศาสตรแมาเป็นขอมูลเพื่อสงเสริมในการถายทอดและตีความหมาย และสรางสรรคแ
ผลงานผานเทคนิคจิตรกรรมดิจิทัล ที่ผสมผสานกันระหวางการวาดมือและคอมพิวเตอรแ สรางขึ้นเพื่อแสดง
ภาพเคลื่อนไหวของสภาวะจิตใจ ที่ผันแปรไปตามสิ่งเรารอบกาย จากความทรงจําในอดีต จากความสุข ความ
ทุกขแ มุงเนนในการสรางสัญลักษณแเพื่อสื่อความหมาย ถายทอดความรูสึกและความคิดตอผูชมผลงาน โดย
รูปทรงที่ปรากฏขึ้นในผลงานชิ้นนี้ เป็นรูปทรงที่ไดจากธรรมชาติ สิ่งที่ผูกพันจากประสบการณแสวนบุคคลของ
ผูวิจัยเอง ไดแก รูปทรงเด็กผูหญิง เป็นตัวแทนตัวตนของผูวิจัยเอง เป็นผูรับและผูแสดงภาวะทางอารมณแ ที่ได
แรงบันดาลใจในการออกแบบจากเปลวเทียน รวมถึงคุณลักษณะของแสงที่ไดจากเปลวเทียน วูบไปไหวมา
สะบัดไปตามแรงลม ดับและติดขึ้นมาใหม เปรียบกับสภาพจิตใจที่ไมมั่นคงของมนุษยแ และรูปทรงสุนัข ไดแรง
บันดาลใจมาจากสุนัขที่เคยเลี้ยง ผูกพันกันเป็นเวลานาน จนกระทั่งไดตายจากไป เปรียบแทนสังขารที่ไมจีรัง
แทนสิ่งที่ผานเขามาในชีวิตและสูญเสียไป สรางความอาวรณแ ความหวงหา และเพื่อย้ําเตือนถึงความไมแนนอน
ในชีวิ ต ตั ว ละครทั้ งสองอยู ในพื้ น ภาพดานหลั ง สี ดํา สื่ อ ถึงภาพบรรยากาศในห ว งจิ ตใจ รวมไปถึงการจั ด
องคแประกอบภาพ ที่ตัวละครหมุนวนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เปรียบถึงการยอนสูความทรงจํา และยัง
วนเวียนอยูกับภาพในอดีต
5. สรุป
การสรางสรรคแผลงาน Flickering Light มีแรงบันดาลใจมาจากสภาวะอารมณแ และจิตใจของมนุษยแที่
สามารถผันแปรไดเสมอตลอดเวลา ตามสิ่งเราตางๆ รอบกายที่ผานเขามา ทั้งจากในอดีต และปใจจุบัน โดย
การศึกษาขอมูลทฤษฎีทางดานสัญศาสตรแ รวมกับทฤษฎีองคแประกอบศิลป โดยผูวิจัยไดเปลี่ยนผานอารมณแ
ความรูสึกนั้น ถายทอดออกมาเป็นภาษาภาพ ดวยการใชรูปลักษณแ และสัญลักษณแ มาใชอธิบายปรากฏการณแ
จินตนาการ ความหมาย ทั้งในรูปแบบที่เป็ นสากลทางดานทัศนธาตุในทางศิ ลปะ และรูปแบบของรูปทรง
เฉพาะทีเ่ กิดจากจินตนาการหรือประสบการณแของศิลปินผูสรางสรรคแเอง ดวยเทคนิคจิตรกรรมดิจิทัล
ลายเสนจากการวาด การลงสีที่แสดงใหเห็นถึงอารมณแผานทีแปรง พื้นผิว จะสามารถสรางบรรยากาศ
อารมณแและความรูสึกรวมไดเป็นอยางดี รวมถึงสัญลักษณแที่ถูกนํามาใช การเขาถึงความหมายของผูชมผลงาน
นั้นจะแตกตางกันตามจินตนาการ ประสบการณแความรูสึกของผูชมเอง จะมีทั้งสวนที่สามารถสื่อสารไดตรงตาม
เปูาหมายของผูวิจัย และบางสวนตองขึ้นอยูกับตัวผูชมเองดวย ซึ่งสัญลักษณแที่ผูสรางสรรคแนํามาใชถาเป็น
สัญลักษณแทเี่ ป็นสากล อยูในวัฒนธรรม สังคมเดียวกันกับกลุมเปูาหมายจะสามารถสื่อสารไดดีมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การสร า งสรรคแ ผ ลงานจิ ต รกรรมชุ ด “ความทรงจํ า ในวิ ถี ชี วิ ต ชนบท” เป็ น การศึ ก ษา ค น คว า
กระบวนการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมภูมิทัศนแในรูปแบบประทับใจ (Impression) โดยไดรับแรงบันดาลใจ
มาจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เรียบงาย สมถะ พอเพียง ของคนในชนบทอีสานเหนือ ซึ่งมีวิถีชีวิตประกอบ
อาชีพทางดานเกษตรกรรมเป็นหลัก ดํารงชีวิตดวยการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ มีน้ําใจเอื้อเฟื้อชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน โดยการลงพื้นที่ตามชนบทอีสานตอนเหนือ เพื่อหามุมมองที่ประทับใจ รวมทั้งคนควาวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมอีสานเหนือจากผลงานทางวิชาการและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการสรางสรรคแโดยการวาดภาพจากภูมิ
ทัศนแในสถานที่จริงและไดนําเอาขอมูลที่คนควาจากทางดานวิชาการ นํามาประกอบเพื่อใหภาพสื่อถึงความสงบ
สุขในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนบทอีสานเหนือไดสมบูรณแ ตามวัตถุประสงคแของการสรางสรรคแ ดวยเทคนิค
วิธีการระบายสีน้ํามันบนผาใบใหเสร็จในครั้งเดียว ถายทอดคุณคาความงดงามของวิถีชีวิต ภูมิปใญญา ที่เรียบ
งาย พอเพียงและสงบสุขของคนชนบทอีสานเหนือ
คาสาคัญ : 1.ความทรงจํา, 2.วิถีชีวิตชนบท
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Abstract
The creation of the painting “Memory in Local” by research to creative process
landscape painting in style exclusive by Inspired from peaceful in lifestyle and culture at
smooth sufficient of countryside northeast which lifestyle career of agriculture, Being help
each other by going on location by area of countryside northeast for find a view at
impression and research lifestyle and culture at countryside northeast from academic works
for to creative process landscape painting in style exclusive by painting at Real location
which use information from research become ingredient for creation painting
communicate meaning to lifestyle and culture at smooth sufficient of countryside north
east followed by objective of creative by painting landscape oil on canvas to finish in one
time for communicate to lifestyle and culture at smooth sufficient of countryside north
east.
Keyword : 1. Memory, 2. Local
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบงออกเป็นอีสานเหนือและอีสานใต มีแมน้ําสายสําคัญหลอเลี้ยงใหคน
อีสานเหนือดํารงชีพอยูไดและดวยสภาพแวดลอมที่เป็นที่ราบสูง จึงเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม
ปลูกพืชสวน นา ไร เลี้ยงสัตวแ และหาของปุา มีวิถีชีวิตที่เรียบงายและสงบสุข ความอุดมสมบูรณแของธรรมชาติ
นี้ทําใหคนอีสานแกปใญหาในแตละฤดูกาลเพื่อใหสามารถดํารงชีพไดตลอดทั้งปี คนอีสานจึงตองเรียนรูและ
เขาใจธรรมชาติอยางลึกซึ้ง ความรู ความเขาใจและการแกปใญหาตางๆ เหลานี้ถูกถายทอดจากรุนสูรุนจนเกิด
เป็นภูมิปใญญาที่คนอีสานใชในการดํารงชีวิตมาอยางยาวนาน (สุวิทยแ ธีรสารวัต และดารารัตนแ เมตตาริกานนทแ,
2541)
คนอีสานเหนือมีวีถีชีวิตเรียบงาย สมถะ และปรับตัวกับสภาพแวดลอมไดดี มีการพึ่งพาอาศัยกัน อัน
เป็นเอกลักษณแที่ชัดเจน การดําเนินชีวิตของคนอีสานเหนือนั้นไดอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต เชน การหา
อาหาร การประดิษฐแเครื่องมือเครื่องใช การสรางที่อยูอาศัย การทําการเกษตรเป็นตน มีองคแประกอบชีวิตไม
มากมาย ไมวุนวายยุงยาก มีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนในการดําเนินชีวิตและอยู
รวมกันอยางเรียบงายสงบสุข (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2546)
ความสงบสุขในวิถีชีวิตชนบทอีสานเหนือ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม เพื่อ
ถายทอด ความจริง ความงาม ความดี ของวิถีชีวิตที่เรียบงายในวิถีชีวิตชนบท มีความมุงหวังที่จะบันทึกคุณคา
ของวิถีชีวิตและภูมิปใญญา ของคนในชนบทอีสาน
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2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผูสรางสรรคแใชทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Culturalecology) เป็นแนวคิดทางมานุษยวิทยาแนว
หนึ่งที่สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม โดยเนนถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมวาเป็นตัวกําหนด
กระบวนการวิวัฒนาการทาง สังคมวัฒนธรรม อนุกูล ตันสุพล (2559) ไดกลาววา จูเลียน สจ฿วด (Julian
Steward) นักมานุษยวิทยาอเมริกัน ไดอธิบายแนวความคิดแบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมวา เป็นการศึกษา
กระบวนการปรั บ ตั ว ของสั ง คมภายใต อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล อ ม โดยเน น การศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปรับตัวของสังคม แนวความคิดนี้มองสังคมในลักษณะเป็นพลวัตหรือเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตัว ใหเขากับสภาพแวดลอม โดยมีพื้นฐานสําคัญคือ
เทคโนโลยี การผลิ ต โครงสร า งสั ง คม และลั กษณะของสภาพแวดล อ มธรรมชาติ เ ป็น เงื่อ นไขหลั ก กํ าหนด
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ตั ว ของสั ง คมวั ฒ นธรรม โดยนํ า เอาทฤษฎี นิเ วศวิ ท ยาวั ฒ นธรรม ทั้ ง
สภาพแวดลอมวิถีชีวิต สังคม กอใหเกิดวัฒนธรรมในชนบทอีสาน จึงนําไปสูการสรางสรรคแ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
1. ขั้นตอนการศึกษา คน ควา รวมรวมขอมูล ทางดานวิชาการ เอกสาร และงานวิจัยสรางสรรคแที่
เกี่ยวของกับภาคอีสานตอนเหนือ เพื่อนําไปประกอบกับขอมูลภาคสนามซึ่งเป็นสวนสําคัญของการสรางสรรคแ
เพื่อหาความเป็ น ไปไดตามวัตถุป ระสงคแในการสรางสรรคแที่ประสานกลมกลืนเป็นเอกภาพทั้ งดานเนื้อหา
รูปแบบ และเทคนิค
2. ขั้นตอนการวิเคราะหแผลงานสรางสรรคแของศิลปินที่สรางสรรคแผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงโดย
ใชเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ ที่นาสนใจมีโครงสรางและกระบวนการที่สัมพันธแกับงานสรางสรรคแเพื่อเทียบเคียง
วิเคราะหแ วางแผน และแกปใญหาในการสรางสรรคแ
3. ขั้นตอนการสรางสรรคแผลงานโดยนําความประทับใจจากจินตนาการและความทรงจํา ถายทอด
ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงที่เกิดจากการประสานสัมพันธแของ จิต และกาย สรางผลงาน
จิตรกรรมที่แสดงออกถึงความงามของวิถีชีวิตและภูมิปใญญาของคนชนบทอีสานตอนบน
4. ขั้ น ตอนการสรุ ป และอภิ ป รายผลการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยการจั ด แสดงผลงานสร า งสรรคแ ต อ
สาธารณชน หรือการเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการทางดานศิลปกรรม หรือการนําเสนอผลงานเพื่อตีพิมพแ
เผยแพรทางวิชาการ
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การใส่รูป

ภาพที่ 1 ชื่อผลงาน “อบอุนนในสายลมหนาว”
ขนาด 80x100 cm
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ
ปี พ.ศ. 2561

ภาพที่ 2 ชื่อผลงาน “แสงแหงรัก”
ขนาด 80x100 cm
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ
ปี พ.ศ. 2561
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ภาพที่ 3 ชื่อผลงาน “ความอบอุนในฤดูหนาว”
ขนาด 80x100 cm
เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ
ปี พ.ศ. 2561
4. การวิเคราะห์ผลงาน
การศึกษาคนควาและทําการทดลองใชฝีแปรงในลักษณะตางๆ ในการสรางมิติของวัตถุ รูปทรงและ
บรรยากาศ เพื่อสรางความรูสึกที่สมจริง ถายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมที่แสดงออกถึงความงามของวิถีชีวิตและ
ภูมิปใญญาของคนชนบทอีสานออกมาไดอยางสมจริงและสะเทือนใจ โดยการใชทั้งพูกัน เกรียงวาดภาพ การขูด
ดวยไมและเศษวัสดุในทองถิ่น โดยเป็นการคนหาวิธีการใหมๆในการสรางสรรคแ ผูวิจัยใชฝีแปรงที่แตกตางใน
การวาดภาพวั ต ถุ และรู ป ทรงที่ ต า งกั น เช น การใช พู กั น ขนาดต า งๆ สร า งพื้ น ผิ ว ทั้ ง ผิ ว ขรุ ข ระ นุ ม นวล
ออนหวาน สีของบรรยากาศ วัตถุออน วัตถุแข็ง ไมแหง ใบไม อุปกรณแ ขาวของเครื่องใช ดิน หิน จึงไดทดลอง
สรางสรรคแเพื่อจะนําไปใชในการลงมือทําการสรางสรรคแผ ลงานจริงตอไป โดยแบงการทดลองออกเป็น 2
วิธีการ ดังตอไปนี้
1. การวาดดว ยการใชเกรี ยงวาดภาพ และกิ่งไมหรือเศษวัสดุในการขุดขีดใหเ กิดเป็นพื้นผิว เส น
จังหวะ ตามจินตนาการความรูสึกการแสดงออกของการแทนคาดวยฝีแปรง เพื่อ แสดงถึงธรรมชาติของวัตถุที่มี
มวลหนัก เชน หิน ปูน โลหะตางๆ กิ่งไมเป็นตน อนุโรจนแ จันทรแโพธิ์ศรี (2559) ไดกลาวไววาการแปรเปลี่ยน
เกิดขึ้นจากการขูด ขีด ระบายสี ทําใหเกิดรองรอยพื้นผิวในลักษณะที่มีความแตกตางกัน สามารถสรางพื้นผิวให
เกิดพื้นผิวใหมหรือเป็นพื้นผิวจากจินตนาการสรางประสบการณแความรูสึกใหมไดอยางแทจริง
2. การวาดโดยการใชพูกันที่แตกตางกัน จากแปรงขนาดใหญจนถึงพูกันขนาดเล็ก ตางชนิด โดยเนน
การแสดงออกของการใชฝีแปรงเป็นเทคนิคในการสรางสรรคแและประสานใหเกิดเอกภาพ ใหเขาถึงการสรางมิติ
แหงวัตถุโดยไมตองเก็บรายละเอียดมากแตกลับใชรอยแปรงสรางใหเกิดรายละเอียดที่เขาถึงอารมณแความรูสึก
ในชนบทอีสานเหนือ ซึ่งมีการทดลองทั้งการลงน้ําหนักเขมและวาดใหเกิดแสงหรือใหสวางขึ้น และการวาดจาก
น้ําหนักสวางไปหาน้ําหนักเขม
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การทดลองฝีแปรงทั้งสองรูปแบบนี้ทําใหไดการสรางพื้นผิวที่มีความรูสึกแตกตางกัน คือ การวาดจาก
เขมไปออนใหความรูสึกแข็ง ทึบ ตัน เหมาะแกการวาดวัตถุแข็งตางๆ เชน ไม ฟืน ปูน สิ่งกอสราง หิน ดิน เป็น
ตน ส ว นการวาดจากออ นมาเข มให ความรู สึ กอ อ นนุม เหมาะแก การวาดวัต ถุ ที่ มีพื้ น ผิ ว อ อนและการวาด
บรรยากาศเช น ผิ ว สั ต วแ ท อ งฟู า ดอกไม แม น้ํ า เป็ น ต น งานวิ จั ย สร า งสรรคแ ชุ ด นี้ จึ ง เป็ น การถ า ยทอด
ประสบการณแของผูสรางสรรคแ และพัฒนาใหเกิดองคแความรูใ หม ในการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมในรูปแบบ
เฉพาะตน ชลูด นิ่มเสมอ (2553) ไดกลาวไววา ผูที่จะสรางสรรคแผลงานศิลปะตองคํานึงถึงคือเอกภาพเพื่อให
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อผลรวมหนึ่งเดียวไมอาจแบงแยกได ทั้งเอกภาพของแนวเรื่อง เอกภาพ
ของรูปทรง เอกภาพการแสดงออก และยังตองประกอบดวยคุณลักษณะที่พิเศษที่จะขาดไมไดในงานศิลปะที่มี
คุณคาสูง คือ บุคลิกภาพ และอัตลักษณแของผูสรางสรรคแ
ด้านเนื้อหา แสดงเนื้อหา เรื่องราวความประทับใจในวิถีชีวิตที่เรียบงาย สงบสุขของคนในชนบท ซึ่ง
เลือกนําเสนอการทําการเกษตร ภูมิทัศนแสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตในการดํารงชีพที่มีความเรียบงายและมี
เอกลักษณแของคนชนบทอีสาน โดยสื่อผานองคแประกอบที่เรียบงาย มาจัดวาง โดยเพิ่ม ลด ตัดทอนรูปทรง
ตางๆ เพื่อใหผลงานจิตรกรรมเกิดมีความงามที่ลงตัวตามความมุงหมายของผูสรางสรรคแ
ด้านรูปแบบ แสดงออกโดยผลงานสรางสรรคแประเภทจิตรกรรมแบบเหมือนจริง
ด้านเทคนิค ผลงานสรางสรรคแใชเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ ซึ่งจะใชพูกันขนาดตางๆกัน เพื่อทําใหมี
ฝีแปรงที่หลากหลาย ผสานกับการใชเกรียงวาดภาพ หรือกิ่งไมขูดขีดใหเกิดเป็นรองรอย เสน จังหวะ เพื่อ
สรางพื้นผิวและรายละเอียดเป็นการคนหาวิธีการใหมๆ ในการสรางสรรคแ
5. สรุป
การสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม ชุด “ความทรงจําในวิถีชีวิตชนบท” ไมไดเป็นการลอกเลียน
ธรรมชาติ เพียงแตใหสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตชนบทที่ผูกพันคุนเคยเป็น ตนแบบในการนําเสนอความรูสึก
แลวจินตนาการถายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง ประเสริฐ ศีลรัตนา (2542) กลาวไววา
ความสําคัญของการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมจากการเลียนแบบธรรมชาตินั้นอยูที่การเลือกมุมมองที่พิเศษ
นาสนใจ มีความเขาในธรรมชาติตองประสานสัมพันธแทั้ งธรรมชาติ ความรู จินตนาการ แสดงออกไดตาม
วัตถุประสงคแการสรางสรรคแ ปรีชา เถาทอง (2549) ไดกลาววาการจับเอาจังหวะของแสงและน้ําหนักเพื่อ
ศึกษาบรรยากาศของสีและความรูสึก ความสําคัญจึงอยูที่การเลือกมุมมองที่แสดงเอกลักษณแของสถานที่นั้นๆ
เพื่อกําหนดจุดเดน และพื้นที่วางใหลงตัวในองคแประกอบที่เหมาะสม
ผลงานสรางสรรคแชุดนี้ มีความมุงหวังใหสังคมไดตระหนักถึงคุณคาของความเรียบงายของวิถีชีวิต
โดยใชผลงานจิตรกรรมเป็นสื่อในการถายทอดความงาม ความประทับใจ ความคิด และอารมณแความรูสึกของผู
สรางสรรคแที่มีตอ ชนบทอีสาน เป็นที่ทราบกันดีแลววาผลงานสรางสรรคแศิลปะเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งไม
เพี ย งแต เ กี่ ย วข อ งสํ า หรั บ คนในชาติ เ ท า นั้ น แต เ ป็ น หลั ก การสากลที่ ส ง อิ ท ธิ พ ลต อ ชนชาติ อื่ น ๆ อี ก ด ว ย
(ชาญณรงคแ พรรุงโรจนแ, 2543)
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยาม
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นกษัตริยแนักพัฒนา ผูเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว และเต็มเปี่ยมไปดวยพระทัยที่ทรง
เมตตา ทรงออนโยนเปรียบเสมือนดอกดาวเรืองสีเหลืองอรามตรงกับวันจันทรแ ซึ่งเป็นวันประสูติของพระองคแ
ทรงมีพระจริยวัตรงดงาม เรียบงาย พอเพียง อีกทั้งมุงทําประโยชนแให ปวงชนชาวไทยอยูเสมอ ทานทรงมีพระ
ราชกรณียกิจที่สําคัญ อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก คนไทยและปถุชนรุนหลังสืบปฏิบัติตอมา โดยผูสรางสรรคแ
ศึกษาแนวคิดลัทธิศิลปะคิวบิสมแ ที่แสดงรูปทรงศิลปะในลักษณะผันแปรความจริง มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม
เป็นลูกบาศกแ เป็นทรงเรขาคณิต นํามาผสมผสานกับการสรางสรรคแผลงานแบบ Polygon Art
ผูสรางสรรคแใชเทคนิค Polygon Art เป็นลักษณะรูปทรงเหลี่ยมมาประกอบตอกันจนกลายเป็นรูปทรง
วัตถุนั้น เป็นการเลียนแบบภาพตนฉบับ เรื่องการใชสีและรายละเอียดภาพ แตมีการตัดทอนรายละเอียดของสี
และรูปทรงของภาพใหมใหออกมาเป็นงานรูปทรงเหลี่ยม หากไมคํานึงถึงรายละเอียดของภาพ และตัดทอน
รายละเอี ย ดมากไป จะทํ า ให ผ ลงานมองดู ไ ม ออก อี ก ทั้ ง การเลื อ กใชสี ที่ ไ ม ใ กล เคี ย ง อาจทํา ให ผ ลงานมี
รายละเอียดที่คอนขางหยาบ ไมสมจริง ดังนั้นควรใหความสําคัญโดยยึดหลักการออกแบบรูปทรงเรขาคณิต ซึ่ง
เป็นสไตลแและเสนหแของเทคนิค Polygon Art
คาสาคัญ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยาม
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร, ดอกดาวเรือง, ทรงรูปเรขาคณิต, ศิลปะคิวบิสมแ
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Abstract
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej Mahittalathibes
Ramathibodi Chakri Naruebinthorn Siam Mintharathirat Borommanat Bophit, he is the king
who always develop many things, strong, purposeful and full of mercy and he is very gentle
like a bright yellow marigold on Monday which is the day that he was born. He has a perfect
behavior, simple, sufficiency and he always did benefit things to his Thai people. He has
many activity that really important and it is good way for Thai people to inherit, I created
creativity and study cubism concept, that is art shape in variable nature, there is cube
angled shape in geometric and took to created creativity like a polygon art.
I created creativity by use polygon art technique by taking square shape and
assemble to be object shape. It is like a imitate original about using color and picture detail
but there is truncate color detail and shape to be square shape and more truncate, it can’t
see detail of picture also if don’t pick near color, it might make rough picture, unrealistic so
should give a big important to geometric shape design which is fascination of polygon art
technique.
Keywords : Marigold, Cubism, Polygon Art, Geometric
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกปกครองดวยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุขของ
ประเทศ ตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบันตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแและราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ ทรงใช
อํ า นาจ อธิ ป ไตยผ า นคณะรั ฐ มนตรี รั ฐ สภา และศาล ทรงเป็ น จอมทั พ ไทย พุ ท ธมามกะ และอั ค ร
ศาสนูปถัมภก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิ ตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นพระมหากษัตริยแของประเทศไทย เสด็จขึ้น
ครองราชสมบัติเป็นประมุขแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระองคแ ไดทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจในดานตางๆ อันเป็นประโยชนแแกชาวไทยตลอดมา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.
2559 พระองคแเสด็จสวรรคต สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราช สมบัติได 70 ปี นับเป็น
พระมหากษัตริยแที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย และเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมิ
นทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นกษัตริยแนักพัฒนา ผูเขมแข็ง ทรงเด็ดเดี่ยว และเต็มเปี่ยมไปดวยพระทัยที่
ทรงเมตตา และทรงออนโยน เป็นพอของแผนดินประชาชนคนไทย ทานทรงมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญนานา
นับประการ อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแกปวงชนชาวไทยและปถุชนรุนหลังสืบปฏิบัติตอมา ไมวาจะเป็นแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม โครงการแกลงดิน โครงการฝนหลวง กังหันน้ําชัยพัฒนา เป็นตน ทรง
เป็ น พระมหากษัตริ ยแ ที่เปี่ ย มดว ยพระอัจ ฉริยภาพและความสามารถ พระองคแทรงอุทิศพระวรกายในการ
ประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชสมบัติ
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระองคแทาน อีกทั้งยังเป็นวันชาติ
และวันพอแหงชาติอีกดวย ในทุกๆปีจะมีการปลูกดอกดาวเรือง เนื่องดวยดอกดาวเรืองมีสีเหลืองอรามตรงกับ
“วันจันทรแ” ซึ่งเป็นวันประสูติของพระองคแ จึงเปรียบเหมือนพระจริยวัตรที่งดงามของพระองคแ ที่เรียบงาย
และพอเพียง อีกทั้งยังมุงแตจะทําประโยชนแใหคนไทยทั้งหลายอยูเสมอ ดังนั้นน้ําพระทัยและมหากรุณาธิคุณ
ของพระองคแทาน จึงไดซาบซึ้งและตราตรึงอยูในใจของคนไทยทุกคนมาอยางยาวนาน เหมือนดังระยะเวลาที่
ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งก็ยาวนานเชนกัน อีกทั้งดอกดาวเรือง ถือเป็นตนไมมงคลที่เชื่อกันวา เป็นดอกไมที่มา
จากสรวงสวรรคแ มีถิ่นกําเนิดในประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ทางภาคเหนือของไทยยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่ง
วา คําปููจู คําปููจูหลวง และดาวเรืองใหญ นิยมปลูกตัดดอก เป็นดาวเรืองในกลุม African หรือ American
marigold เป็นพันธุแดอกใหญ พันธุแที่ใชเป็นการคาในประเทศไทยไดแกพันธุแซอเวอริน (soverign) (edtguide,
2560) การปลูกดอกดาวเรือง หรือการปลูกดอกไมสีเหลืองดังกลาวจึงเป็นการแสดงความจงรักภักดี ถวาย
ความอาลัย และเพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
หลวงรัชกาลที่ 9
ภาพผลงานเป็นภาพที่ตองการแสดงถึงการนอมรําลึกและแสดงความจงรักภักดี ถวายความอาลัยที่มี
ตอทาน โดยการใชดอกดาวเรืองเป็นสื่อในการนอมรําลึกถึง พระจริยวัตรที่งดงามของพระองคแ การใชชีวิต ที่
เรี ย บงาย และพอเพีย ง พระองคแทานเป็ น กษัตริยแที่ทรงเป็นนักคิด นักพัฒ นาและมีความแข็งแกรงในการ
ปกครองประเทศ อันเป็นสิ่งที่ทําใหประชาชนชาวไทยไมอาจลืม อีกทั้งในยามบานเมืองที่อยูในสภาวะที่ไมปกติ
ประชาชนขาดขวัญและกําลังใจในการใชชีวิต ยิ่งทําใหระลึกถึงพระองคแทาน เพราะทุกคนตางทราบอยูแลววา
ทานคือขวัญและกําลังใจที่ดีของปวงชนชาวไทยที่อยูภายใตจิตใจตลอดเสมอมา
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสรางสรรคแผลงานโดยใชแนวคิดตามลัทธิศิลปะคิวบิสมแ หรือบาศกนิยม (Cubism) เป็นลัทธิการ
สรางสรรคแศิลปะที่มีหลักสุนทรียภาพที่แสดงรูปทรงศิลปะในลักษณะผันแปรความจริง โดยใหมีลักษณะ เป็น
เหลี่ยมมุม เป็นลูกบาศกแ เป็นทรงเรขาคณิต โดยอาศัยการสรางสรรคแผลงานดวยเทคนิค Polygon Art เป็น
ลักษณะของการใชเทคนิคการขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ซึ่งเกิดจากการนําแผน 2 มิติ ซึ่งมีลักษณะเป็น 3 - 4 เหลี่ยม
ขึ้นไป นํามาประกอบตอๆกันจนกลายเป็นรูปทรงวัตถุตางๆ ดวยแนวคิดดังกลาวเป็นลักษณะของกราฟิกสไตลแ
โพลีกอน ก็คือการเลียนแบบลักษณะการเรียงตัวของแผน 2 มิติที่นํามาตอๆ กันจนกลายเป็นรูปรางขึ้นมา ซึ่ง
ความเป็นจริงแลวการทําเทคนิคลักษณะแบบนี้เป็นการลดทอนรายละเอียดความชัดเจนของภาพลงมาใหเห็น
รายละเอียดที่ไมชัดเจน แตยังสามารถมองเห็นเรื่องราวของภาพอยู อันเป็นการบรรยายความรูสึกไดอีกบริบท
หนึ่ง ผูสรางสรรคแตองการผสมผสานทั้งแนวคิด หลักการ และเทคนิคเขาไวดวยกัน
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การใชเทคนิคเรื่องของรูปทรงเหลี่ยมดังกลาวมาสื่อถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงเป็นกษัตริยแนักพัฒนา ผูเขมแข็ง ทรงเด็ดเดี่ยว แตเต็มเปี่ยมไปดวย พระทัยที่ทรงเมตตา และทรงออนโยน
เปรียบเหมือนดอกดาวเรือง อันเป็นพระจริยวัตรที่งดงามของพระองคแ อีกทั้งการใชเทคนิคของรูปทรงเหลี่ยมมี
วัตถุ ป ระสงคแ ตองการตัด ทอนรายละเอีย ดของภาพ เพื่อ สื่ อถึ งเรื่ องราวและความทรงจํ าที่ยั งอยู แตไ มชั ด
เหมือนเดิมที่เคยเป็นมา เพราะพระองคแเสด็จสวรรคตแลว แตพระองคแยังอยูภายใตจิตใจของปวงชนชาวไทย
ตลอดไป
แนวคิด หรือ Concept ในการสรางสรรคแผลงาน คือ “Strong and Gentle” “ผูเขมแข็งและ
ออนโยน” เหตุผลสนับสนุน คือ กษัตริยแผูเขมแข็ง ทรงเด็ดเดี่ยว และทรงออนโยน การสื่อความหมายของภาพ
ที่ใชรูปทรงเหลี่ยม เปรียบเสมือนความแข็งแกรง เข็มแข็ง การใชดอกไมคือดอกดาวเรืองบอกเลาเรื่องราวและ
นอมรําลึกถึงพระองคแทานผูทรงออนโยน อันเป็นพระจริยวัตรที่งดงาม
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน : เทคนิคการสรางภาพแบบ Polygon Art
1. เปิดโปรแกรม Photoshop และไปตําแหนง File คลิกเลือก New เพื่อกําหนดขอบเขตของ
ผลงานเป็นกระดาษ A2 และเปิดรูปที่ตองการวาดออกมา และคลิกเลือก Create a new layer
ขึ้นมาอีก 1 Layer เพื่อทําการวาด

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการเตรียมคาหนากระดาษของผลงาน
ที่มา: สลิลดา มาลัยศรี (2563)
2. จากนั้นไปใชเครื่องมือ Lasso Tool กําหนดจุดขึ้นรูปทรงเป็นเหลี่ยม คลิก 1 จุด และคลิกเมาสแไป
ยังจุดตําแหนงอื่นๆ ใหเกิดเป็นรูปทรงเหลี่ยม จะไดลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเสนปะเพื่อ
เตรียมลงสีลงในรูปทรงดังกลาว
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงการใชเครื่องมือสรางรูปทรงเหลี่ยม
ที่มา: สลิลดา มาลัยศรี (2563)
3. ใชเครื่องมือ Eyedropper Tool ทําการดูดสีในตําแหนงจุดนั้นจากภาพตนฉบับจริง และใช
เครื่องมือ Paint Bucket Tool ลงสีในรูปทรงที่สรางไว

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการสรางรูปทรงเหลี่ยมและทําการดูดสี ลงสีใหกับภาพผลงาน
ที่มา: สลิลดา มาลัยศรี (2563)
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4. ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆตามจุดและตําแหนงอื่นๆ ใหทั่วทั้งรูป จนเสร็จสิ้นผลงาน

ภาพที่ 4 ภาพแสดงการทํารูปทรงเหลี่ยมและลงสีไปตามจุดและตําแหนงตางๆ
ที่มา: สลิลดา มาลัยศรี (2563)
5. ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณแ

ภาพที่ 5 ภาพแสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณแ
ที่มา: สลิลดา มาลัยศรี (2563)
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานสร างสรรคแดังกล าว เป็ นการสรางสรรคแผลงานดว ยโปรแกรม Photoshop ดว ยเทคนิค
Polygon Art เป็นลักษณะของการใชเทคนิคการขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ซึ่งเกิดจากการนําแผน 2 มิติ ซึ่งมีลักษณะ
เป็น 3 - 4 เหลี่ยมขึ้นไป นํามาประกอบตอๆกันจนกลายเป็นรูปทรงวัตถุตางๆ ซึ่งเป็นการเลียนแบบภาพ
ตนฉบับ ทั้งเรื่องของการใชสีและรายละเอียดของภาพ ซึ่งเป็นการใชโทนสีที่ทอนสีจากภาพจริง การตัดทอน
รายละเอี ย ดใหม แต ยั ง มี ค วามเสมื อ นจริ ง อยู หากการสร า งสรรคแ ง านดั ง กล า วไม พิ ถี พิ ถั น ในการสร า ง
รายละเอียด ยิ่งในจุดที่มีรายละเอียดมากหากละเลยความสําคัญไป จะทําใหผลงานมองดูไมออกวาจุดๆนั้นคือ
สิ่งใด อีกทั้งการเลือกใชโทนสีในแตละจุด หากใชสีที่ไมใกลเคียง อาจทําใหผลงานมีรายละเอียดที่คอนขาง
หยาบ และไมใกลเคียงกับภาพตนฉบับจริง
ดังนั้นจึงมีความจําเป็นในการใหรายละเอียดของงานในแตละจุดใหมีความใกล เคียงกับภาพตนฉบับ
มากที่สุด ไมวาจะเป็นโทนสี และรายละเอียดของภาพ โดยยึดหลักการออกแบบสไตลแรูปทรงเรขาคณิตในการ
สรางสรรคแผลงาน ซึ่งเป็นสไตลแการสรางสรรคแและเสนหแของเทคนิคดังกลาว
5. สรุป
ผลงานสรางสรรคแดังกลาว สามารถนําเทคนิค Polygon Art ไปสรางสรรคแหรือตอยอดและประยุกตแใช
ในการงานออกแบบประเภทอื่ น ๆได เช น งานกราฟิ ก งานแฟชั่ น งานประยุ ก ตแ ศิ ล ป ฯลฯ ส ว นผลงาน
สรางสรรคแนั้นเหมาะสําหรับเป็นภาพศิลปะใชเป็นเครื่องสักการะและเพื่อนอมรําลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
เหมาะสําหรับใชเป็นภาพในพิธีการตางๆ ภาพในสื่อสิ่งพิมพแ สื่อออนไลนแ หรือสื่อมัลติมีเดียประเภทตางๆ เนื่อง
ในวันสําคัญของพระองคแทาน หรือเป็นภาพตั้งโชวแ เพื่อใชในเป็นภาพตกแตงอาคาร สถานที่ บานเรือนที่อยู
อาศัย เพื่อใชเป็นเครื่องสักการะ และนอมรําลึ กถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองคแทาน ซึ่งกอให คว าม
จรรโลงใจ สวยงาม อีกทั้งเพิ่มนาสนใจใหกับตัวอาคาร สถานที่มากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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การสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม “สภาวะแหงจิต”ในครั้งนี้ ผูสรางสรรคแแสดงถึงสภาวะจิตของมนุษยแ
ที่ตกต่ํา อันเกิดจากการเขามาครอบงําของกิเลส กิเลสนี้เองเป็นสิ่งที่คอยกัดกินและลดทอนจิตวิญญาณของ
มนุษยแโดยไมรูตัว ดังนั้นการเจริญสติใหตื่นรูถึงผลกระทบที่เกิดจากการครอบงําของกิเลสอยูเสมอ จึงเป็นการ
ชวยใหเขาใจแกนแทของจิตใจ หลีกเลี่ยงสภาพจิตใจไมใหถูกครอบงําจากความความเศราหมองอันเกิดจาก
กิเลส
ดังนั้นในการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม “สภาวะแหงจิต”ในครั้งนี้ ผูสรางสรรคแจึงถายทอดรูปแบบ
และแนวความคิดที่เป็นเฉพาะตัว สําเร็จออกมาโดยผานกระบวนการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม เพื่อสะทอน
ใหผูชมเห็นถึงหวงขณะที่จิตถูกครอบงําดวยกิเลส โดยสะทอนผาน เนื้อหา รูปแบบ ของจิตรกรรม ดวยเทคนิค
สีอะคริลิกผสมสีสเปรยแ
คาสาคัญ : กิเลส 1, จิต 2
Abstract
Creative work of painting " Condition of mind " at this time The creators of the
depressed human state Caused by the domination of desire This desire is something that
eats and reduces the human spirit without knowing it. Therefore, to be mindful of the
effects of obsessive-compulsive disorder always Therefore helps to understand the essence
of the mind Avoiding the state of mind from being overcome by the sadness caused by lust.
Therefore, when creating paintings " Condition of mind " at this time The creators
therefore conveyed the unique styles and concepts. Successful through the creative process
of painting. In order to reflect the audience in the moment when the mind is dominated by
lust By reflecting through the form of the painting using acrylic paint and spray paint
techniques
Keywords : Passion 1, Mind 2
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
สภาพสังคมปใจจุบัน มนุษยแมีความตองการและจําเป็นตองมีเหตุปใจจัยภายนอกเป็นสวนประกอบเติม
เต็มใหกับชีวิต เพื่อมาเสริมใหชีวิตเกิดความสมบูรณแ ซึ่งบางครั้งอาจเกินความจําเป็นที่มนุษยแควรพึงมีเสียดวย
ซ้าํ กลับกลายเป็นเป็นสิ่งยั่วยุทางจิตใจ จนทําใหเกิดเป็นกิเลส อันเกิดจากความอยากไดอยากมีที่เกินกวาความ
จําเป็นของมนุษยแ ดังนั้นการใหความสําคัญดานจิตใจของมนุษยแจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ควรตระหนักในการใชชีวิตใน
ปใจจุบัน ดังนั้นการเจริญสติใหตั้งอยูในความดีงามจึงเป็นแกนแทของจิตใจที่สงผลใหเกิดความสุขตอตนเองและ
ในสังคมไดอยางมีคุณคา
การสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม “สภาวะแหงจิต” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากที่ผูสรางสรรคแมีทัศนคติสวนตัว
ในชวงขณะจิตของมนุษยแ ที่กําลังตกอยูในสภาวะแหงกิเลส ที่เกิดจากความตองการที่เรียกวา “ตัณหา” อันเป็น
ความอยาก ทะยานลงสูทุกขแเวทนา ดังนั้นความตองการแตตัณหา อันเกิดจากกิเลสที่มากจนเกินไป จึงสงผลให
เกิดเป็นความหมองเศราและทุกขแเวทนาที่ไรที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นการยากที่จะเขาถึงคุณคาที่แทจริงของสัจธรรมใน
ชีวิต
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม “สภาวะแหงจิต” มีวัตถุประสงคแสําคัญ เพื่อถายทอดแนวคิดและ
รูปแบบผลงานศิลปะ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงสภาวะของจิตของมนุษยแที่ถูกคุกคามจากกิเลสอันเกิดจากความ
อยากไดอยากมีของมนุษยแ โดยผูสรางสรรคแไดรับแรงบันดาลใจมาจากอุดมคติ และความเชื่อของศาสนาพุทธ
ที่วาดวยเรื่องของกิเลส อันเป็น สิ่งเกาะติด สิ่งเปรอะเปื้อน สิ่งสกปรกที่แฝงติดอยูในใจ จึงเป็นสิ่งที่ทําใหจิตใจ
ของมนุษยแเกิดความเศราหมองและขุนมัว จากการกิเลสเขาไปอิงอาศัยผสมปนเปอยูในจิตใจของมนุษยแนั่นเอง
รวมไปถึงในสวนของรูปทรง และเนื้อหา ในผลงานสรางสรรคแในครั้งนี้ ผูสรางสรรคแไดนําเสนอออกมาในแบบ
ของงานจิตรกรรมผสมเทคนิคสีสเปรยแ ที่ผานกระบวนการคนควา ทดลอง วิเคราะหแ ถึงกลวิธีการประสม
ประสาน ระหวางเทคนิคจิตรกรรมและสี สเปรยแ โดยอาศัยการจัดวางองคแประกอบใหเกิดความลงตัวและ
สมบูรณแอยางมีเอกภาพและกลมกลืนมากที่สุด
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
การสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม “สภาวะแหงจิต” ผูสรางสรรคแไดกําหนดขั้นตอนในการสรางสรรคแไว
ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวมขอมูลตางๆจากสื่อที่หลากหลาย และทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของมนุษยแที่ถูก
ผลกระทบจากกิเลส เพื่อนํามาเป็นแรงบันดาลใจ และพัฒนาแนวความคิดในการสรางสรรคแ
2. วิเคราะหแ เลือกสรร และจัดลําดับขั้นตอนของความคิด เพื่อพัฒนาไปสูแนวความคิดและสรางสรรคแ รูปแบบ
ที่กระชับ เหมาะสม และชัดเจนที่สุด
3. สรางภาพรางหลากหลายรูปแบบ เพื่อหาภาพรางที่มีความลงตัวที่สุด นํามาวิเคราะหแผลของภาพรางวาตรง
ตามที่ตองการไวหรือไม
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4. คนควาทดลองหากระบวนการสรางเทคนิคที่ หลากหลาย เพื่อเป็นการพัฒนา และวิเคราะหแความเหมาะสม
ของเทคนิคที่ไดรับ
5. เลือกสรรภาพรางที่เหมาะสม นํามาสรางสรรคแผลงานจริง ดวยกระบวนการทางจิตรกรรม ในขั้นตอนนี้อาจ
มีการเปลี่ยนแปลง แตงเติม ตัดทอนรูปแบบรายละเอียดขอปลีกยอยหรือเรื่องราวจากรูปแบบในการคนควา
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกอนนํามาสรางสรรคแผลงานจริงดวยเทคนิคจิตรกรรม
6. วิเคราะหแผลงานที่สรางสรรคแขึ้นมา เพื่อหาขอดี และขอเสียดวยตัวเอง และผูมีประสบการณแ พรอมทั้งแกไข
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น และนํามาพัฒนาผลงานสรางสรรคแใหออกมาสมบูรณแมากที่สุด

ภาพที่ 1 ภาพรางดวยดินสอและสี เพื่อกําหนดรูปแบบ และองคแประกอบกอนสรางสรรคแผลงานจริง
ที่มา : ภาพวาดของศิลปิน
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ภาพที่ 2 สรางพื้นผิวลงบนเฟรมผาใบดวยเทคนิคการพนสีสเปรยแ เพื่อใหไดมาซึ่งรองรอยของกิเลส
ที่มา : ภาพวาดของศิลปิน
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการคัดรูปทรง เพิ่มเติม และลงรายละเอียดในสวนตางๆภายในภาพตามลําดับ
ที่มา : ภาพวาดของศิลปิน

ภาพที่ 4 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณแ
ที่มา: ภาพวาดของศิลปิน
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
การวิเคราะหแ ผลงานจิตรกรรม “สภาวะแห งจิต ” ไดอาศัยหลักการวิเคราะหแ และการสังเคราะหแ
ตามลําดับขั้นตอนของการรับรูและปฏิบัติจริงในการสรางสรรคแผลงาน จึงเป็นขั้นตอนที่มีระบบแบบแผนและได
ประสิทธิภาพ โดยจากการวิเคราะหแผลงานการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม “สภาวะแหงจิต”ผูสรางสรรคแอาศัย
หลักการวิเคราะหแองคแประกอบในการสรางสรรคแผลงานศิลปะที่มีความละเอียดลึกซึ้ง เริ่มดวยการวิเคราะหแ
รูปทรงสวนรวม หรือโครงสรางของภาพ และการวิเคราะหแรายละเอียดของแตละรูปทรงต าง ๆ ตามหลักการ
ของการวิเคราะหแทางศิลปะผสมกับประสบการณแสวนตัว ทําใหเกิดการประสานกันของแนวความคิด กับภาพ
ผลงานที่สมเหตุสมผล และสามารถรับรู ถึงขอบกพรองที่เกิดขึ้นในระหวางการทํางาน ดวยวิธีการสังเกตกลวิธี
และขั้นตอนในการทํางานตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพื่อนําไปแกไขใหเกิดการพัฒนาผลงานในชิ้นตอไป
5. สรุป
จากการสร า งสรรคแ ผ ลงานจิ ต รกรรม “สภาวะแห ง จิ ต ” เกิ ด ขึ้ น จากแรงบั น ดาลใจที่ ไ ด รั บ จาก
ประสบการณแที่ไดประสบเรื่องราวของความเสื่อมถอยทางจิตใจของมนุษยแในปใจจุบัน อันเกิดจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกที่มีผลกระทบตอสภาวะของจิตใจมนุษยแจนทําใหจิตใจของมนุษยแเกิดตัญหาและความหมองเศรา หรือ
ที่เรียกวา “กิเลส” ทั้งนี้ผูสรางสรรคแเองเป็นพุทธศาสนิกชนที่ครองตนอยูอยูในทางสายกลางแหงความพอดี
ดังนั้นประสบการณแและความเชื่อที่กลาวมาขางตน จึงเป็นเหตุปใจจัยสําคัญในการสรางสรรคแงานในครั้งนี้ จาก
กรอบความคิด และขอบเขตในการนําเสนอ ผสานกับแนวความคิดที่เป็นนามธรรมเขากับองคแประกอบทาง
ศิล ปะ จึ งเกิดเป็น รู ปแบบผลงานที่นํ าเสนอ คือ เป็นงานศิล ปะที่เกิดจากการแสวงหาเทคนิควิธีการใหมที่
สรางสรรคแในแบบเฉพาะตัวของผูสรางสรรคแเอง ถายทอดลงไปในผลงานภาพรางหลาย ๆ แบบ เพื่อใชเป็น
ขอมูลตนแบบในการพัฒนา จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหแเทคนิคตางๆกอนการขยายผลงานจริง โดยใชเทคนิคการ
ผสมผสานระหวางเทคนิคจิตรกรรมกับเทคนิคการพนสีสเปรยแ ผสมผสานกัน เพื่อใหเกิดเป็นคราบสกปรกที่สื่อ
ถึงกิเลสที่หมองเศรา จุดเดน รูปแบบ และการจัดวางองคแประกอบภายในภาพ ใชสัญลักษณแของมนุษยแแทนคา
จิตใจที่กําลังถูกครอบงําจากกิเลส และใชงูเป็นสัญลักษณแ ของความชั่วรายที่แฝงเขามาพรอมกับกิเลสที่กําลัง
ครอบงําจิตใจ
ดังนั้นการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม “สภาวะแหงจิต” จึงตองการแสดงรูปลักษณแของสภาวะ
จิตของมนุษยแที่ถูกกิเลสเขาครอบงําจิตใจในแบบเฉพาะตัวของผูสรางสรรคแเอง เพื่อถายทอดรูปแบบ และ
เนื้ อ หาของสภาวะจิ ต ที่ ต กต่ํ า จากผลกระทบของกิ เ ลส อั น เกิ ด จากความต อ งการที่ ไ ม สิ้ น สุ ด ของมนุ ษ ยแ
เพราะฉะนั้นการถายทอดทัศนคติสวนตัวที่เล็งเห็นมุมมืดในสภาวะจิตใจมนุษยแ จึงเป็นการใหผูชมไดเขาใจและ
ตระหนักถึงความเสื่อมถอยดานจิตใจ ซึ่งเป็นบอเกิดแหงความทุกขแที่สามารถสร างผลเสียใหกับตนเองและผูอื่น
ในสังคม
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บทคัดย่อ
งานออกแบบชิ้นนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อออกแบบแนวคิดในการออกแบบตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย
โดยทําการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของและสํารวจพรอมสังเกตพฤติกรรมความสนใจของเด็ก ในประเด็น
ดังตอไปนี้ 1) แนวคิดในการออกแบบตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย 2) การคัดสรรตัวละครในวรรณคดีเพื่อ
การออกแบบ 3) ตัวละครที่ถูกสรางขึ้นโดยผานหลักการนี้ เครื่องมือวิจัยไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็ก,
แบบรวบรวมตัว ละครในวรรณคดีไทย, อุปกรณแในการรางภาพและออกแบบ, แบบสํ ารวจขอคิดเห็ นแบบ
สํารวจปลายเปิด
ผลการวิจัย ผูวิจัยไดทําการออกแบบกรอบแนวความคิดสําหรับการออกแบบตัวละครเชิงวัฒนธรรม
รวมสมัย ประกอบดวย 6 ประเด็นดังตอไปนี้ 1) สงเสริมพัฒนาการของเด็ก 2) การสรางตัวละครสมมุติ 3)
การใชวัฒนธรรมเพื่อสรางแรงบันดาลใจ 4) ใชภาษากายในการสรางสรรคแ 5) วิธีการคัดเลือกตัวละครจาก
คุณธรรมพื้นฐาน 6) การสรางประสบการณแในการเลน
สรุปผลการวิจัย ผูวิจัยไดออกแบบแนวความคิดใหมในการออกแบบตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย
โดยสรางตัวละคร Hero จากวรรณคดีไทยเรื่องสัตวแหิมพานตแ ซึ่งไดนําแนวคิดจากหลักการและกระบวนจาก
ผลการวิจัยขางตนเป็นตนแบบในการสรางตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย
คาสาคัญ : แนวคิดในการออกแบบ, ตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย, สัตวแหิมพานตแ

344

Abstract
The purpose of this design study is focus on designing a concept in the design of
contemporary cultural character. The relevant documents and the child's play behavior
survey were studied on the following issues: 1) the concept of toy design; 2) the selection of
characters in the literature for toy design and 3) the character which was designed by this
process. The research instruments were observation form of play behavior, character
collection form of Thai literature, and open-ended questionnaire.
The result of the study, the researcher had designed a conceptual framework for
designing contemporary cultural character, consisting of 6 issues as follows: 1) promoting
children's progress 2) creating fictional characters 3) utilizing culture to make inspirations 4)
using body language to create 5) the ways to select characters from basic virtue and 6)
creating play experiences.
In conclusion, the researcher had designed a new concept in the design of Cultural
character contemporary by creating hero characters from Thai Himavanta literature. The
concept and process of the above research have been applied as a model for creating the
cultural character contemporary.
Keywords : concept of design, contemporary cultural character, Thai Himavanta literature
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ตัวละครเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการสื่อสารแสดงออกถึงความหมายอธิบายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมให
เกิดความเขาใจถึงสิ่ งนั้ นไดเป็น อย างดี ปใจ จุบันตัวละมีบทบาทสํ าคัญในชีวิตประจําวันเป็นอยางมาก เชน
ภาพยนตรแแอนนิเมชัน การแตูน ภาพประกอบและหนังสือการแตูนแอนนิเมชัน (Miller-Zarneke Tracey,
2014)
ประเทศญี่ปุนวางแนวคิดเกี่ยวกับของเลนไวตั้งแตปี พ.ศ. 2440 ไววาเราไมไดผลิตของเลน เพื่อใชเลน
เพียงแค 1-2 ปี แตเราจะผลิตของเลนเพื่อเป็นตนแบบของของเลนในอีก 70-80 ปี ขางหนา สวนอีกฝใ่งในแทบ
ยุโรป ณ ประเทศอังกฤษของเลนในสวนใหญมีจุดมุงหมายใหเด็กมีความเขมแข็งและสามารถรับใชชาติไดใน
อนาคต โดยมีวัตถุประสงคแมุงเนนผลิตของเลนที่เป็นทหาร, มาศึก, ปืน, ดาบ, ปืนใหญและรวมไปถึงเครื่องเลน
กลางแจงที่มีนัยยะความตองการใหเลนเพื่อสงเสริ มความแข็งแรง (ธีรวัฒนแ เจริญทวีสิทธิ์, 2556) ทั้งประเทศ
ญี่ปุนและประเทศอังกฤษลวนมีจุดมุงหมายแนวความคิดที่สอดแทรกลงไปในของเลน (ปิยพร อรุณเกรียงไกร,
อาคิรา กังวานภัทรม, 2558).
Kunio Okawara (Kunio Okawara, 2016) ผูกําหนดทฤษฎีกาวผานการออกแบบในเรื่องของการ
มองขามรูปทรงเรขาคณิต โดยรักษาซึ่งความเป็นเอกลักษณแผสมผสานกับวัฒนธรรมของญี่ปุนแลวดึงเอามาเป็น
แรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนในการออกแบบพัฒนาจากทรงผมของซามูไรและหัวขโมยโพกผา (โรเบิรแต ราสมุ
สเซน และ เพียรแ คริสเตียนเซน, 2559) การนําความคิดสรางสรรคแก็คือจินตนาการที่ถูกนํามาประยุกตแใชในการ
ออกแบบของเลน ผสมผสานแนวคิดของ (Jean Piaget, 2015) "สรางความรูใชมือชวยสมอง" ประกอบไปดวย 1)
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สรางความรูดวยการสรางสิ่งของ 2) การคิดเชิงรูปธรรมปะทะกับการคิดเชิงนามธรรม 3) การใชมือเป็นตัวนําทาง
ความคิด กลาวคือ เด็กไมไดเรียนรูทีละเล็กทีละนอย แตเด็กใชประสบการณแทางโลกมาสรางกรอบความคิดที่
แข็งแกรงและสอดคลองกัน ซึ่งเรียกวา โครงสรางความรู (Knowledge Structure)
ลักษณะการใชแรงบันดาลใจของลักษณะตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัยในวรรณคดีไทยเรื่องสัตวแหิม
พานตแ ใหสําหรับเด็กอีกทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาตัวละคร ยกระดับองคแความรูสรางเขมแข็งและความ
ยั่งยืนสามารถนํามาประยุกตแใชในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑแอุตสาหกรรมตอไป
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 คุนิโอะ โอคาวาระ (Kunio Okawara) เป็นกรณีศึกษา อธิบายไววา (Kunio Okawara, 2016)
กําหนดทฤษฎีกาวผานการออกแบบโดยรักษาซึ่งความเป็นเอกลักษณแผสมผสานกับวัฒนธรรมของญี่ปุน
นําเอามาเป็นแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนในการออกแบบพัฒนาจากทรงผมของซามูไรและหัวขโมยโพกผา
สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
1. มองขามรูปทรงเรขาคณิต
2. นําเอกลักษณแวัฒนธรรม
3. เนนความเป็นสากล การแตูนและของเลนที่สามารถประกอบได
ผูกําหนดทฤษฎีกาวผานการออกแบบในเรื่องของการมองขามรูปทรงเลขาคณิต โดยรักษาซึ่งความเป็น
เอกลักษณแผสมผสานกับวัฒนธรรมของญี่ปุนแลวดึงเอามาเป็นแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนในการออกแบบ
พัฒนาจากทรงผมของซามูไรและหั วขโมยโพกผ า สรุปไดวาในการออกแบบตัวละครสามารถใชแนวคิด เชิ ง
วัฒนธรรมโดยดึงเอาตนทุนทางศิลปวัฒนธรรมสะทอนอัตลักษณแ
2.2 โทริยาม่า อากิระ (Toriyama Akira) นักออกแบบตัวละคร (Character) เป็นกรณีศึกษา “อธิบายไว
วา นักออกแบบตัวละครที่ใชแนวคิดจากประวัติศาสตรแหรือวรรณกรรมในศาสนาพุทธและความเชื่อในเรื่องเทพ
เจามาดัดแปลงผสมผสานใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้”
1. นําแนวคิดวรรณกรรมในพระพุทธศาสนามาใช
2. พัฒนาปรับปรุงใหเขากับยุคสมัย
3. เนนความเป็นสากล การแตูนและโมเดลของเลน
นักออกแบบตัวละครที่ใชแนวคิดจากประวัติศาสตรแหรือวรรณกรรมในศาสนาพุทธและความเชื่อใน
เรื่องเทพเจามาดัดแปลงผสมผสานใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน การแตูนเรื่องดรากอนบอลใช
แนวคิ ด โดยนํ า เอาโครงเรื่ อ งไซอิ๋ ว มาดั ด แปลง ซึ่ ง เรื่ อ งไซอิ๋ ว ก็ ไ ด มี เ ค า โครงเรื่ อ งมาจากการไปอั น เชิ ญ
พระไตรปิฎกโดยนําแนวคิดการเดินทางตามหาของวิเศษมาใช (ศศิ ธนาดีโรจนแกุล, 2010)
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3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
1) กําหนดคุณสมบัติของตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย
2) การคัดสรรตัวละครในวรรณคดีจากเรื่องสัตวแหิมพานตแสูการออกแบบ
3) ออกแบบเคาโครงเรื่องในการสรางสรรคแผลงานเบื้องตน
4) นําลวดลายไทยที่ผานกระบวนการลดทอนมาประกอบใชในการออกแบบ
5) ประเภทของผลงานเป็นลักษณะตัวละครเชิงวัฒนธรรมในวรรณคดีจากเรื่องสัตวแหิมพานตแรวมสมัย
2 มิติ
4. การวิเคราะห์ผลงาน
การวิเคราะหแขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูลโดยกระทําควบคูไปกับการดําเนินงาน ดวยวิธีการ
วิเคราะหแสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) โดยการวิเคราะหแนั้นผูวิจัยดําเนินการใหสอดคลองและ
สัมพันธแกับคําถามงานวิจัย คือ การออกแบบตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย มีแนวคิดอยางไร แนวคิดการ
ออกแบบตัวละครจะสามารถสรางปรากฎการณแใหมสําหรับเด็กไดอยางไร และเพื่อใหการวิเคราะหแเป็นไปอยาง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยเลือกใชตามขั้นตอน 4 ขั้น คือ PDCA (Plan: วางแผน,
Do: ปฏิบัติ, Check: ตรวจสอบ, Act: ปรับปรุง) (สุธาสินี โพธิจันทรแ, 2015) ประกอบดวย
1. Plan: วางแผนในการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของและสํารวจพรอมสังเกตพฤติกรรมการเลนของ
เด็ก ในประเด็นดังตอไปนี้ 1) แนวคิดในการออกแบบตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย 2) การคัด
สรรตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องสัตวแหิมพานตแสูการออกแบบ 2 มิติ 3) ตัวละครที่ถูกสรางขึ้นโดย
ผานหลักการนี้
2. Do: ผูวิจัยดําเนินการแบบสํารวจขอคิดเห็นแบบสํารวจปลายเปิด กลุมเปูาหมายที่ศึกษา เป็น เด็ก
นักเรียนระดับมัธยมจํานวน 20 คน รวบรวมขอมูลและคัดแยกขอมูลอยางเป็นระบบ
3. Check: ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนวาเป็นไปตามแผนที่วางไวหรือไม
4. Act: อธิบายแนวคิดในการออกแบบตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย กรณีศึกษาการออกแบบตัว
ละครจากเรื่องรามเกียรติ์ ประกอบดวย 6 ประเด็นดังตอไปนี้ 1) สงเสริมพัฒนาการของเด็ก 2)
การสร างตัวละครสมมุติ 3) การใชวัฒ นธรรมเพื่อสรางแรงบันดาลใจ 4) ใชภาษากายในการ
สรางสรรคแ 5) วิธีการคัดเลือกตัวละครจากคุณธรรมพื้นฐาน 6) การสรางประสบการณแในการเลน
ผลการออกแบบ : การสังเคราะหแเชิงคุณภาพของแนวคิดในการออกแบบตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย
ประกอบดวย 6 ประเด็นดังตอไปนี้
1. สงเสริมพัฒนาการของมนุษยแ ทั้ง 4 ดาน สามารถอธิบายไดดังนี้ รางกาย, อารมณแ, สังคมและ
สติปใญญา
2. การสรางตัวละครสมมุติ ประกอบไปดวย 9 ประการดังตอไปนี้ 1) สถานที่ 2) เครื่องแตงกาย 3)
ลักษณะนิสัย 4) ลักษณะหนาตา 5) ความกลาหาญและจงรักภักดี 6) ความเขมแข็ง 7) ความเป็นผูนําและ
ความรับผิดชอบ 8) ความเสียสละ 9) กตัญโู
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3. การใชวัฒนธรรมเพื่อสรางแรงบันดาลใจ สามารถอธิบายไดดังนี้ 1) ภาษา 2) ศิลปะ 3) การแสดง
4) ดนตรี 5) การละเลนพื้นบาน
4. ใช ภ าษากายในการสร า งสรรคแ สามารถอธิ บ ายได ดั ง นี้ การเคลื่ อ นไหวอวั ย วะของร า งกาย
ประกอบดวย 1) ศรีษะ 2) หัวไหล 3) แขนและมือ 4) ขาและเทา 5) ลําตัว 6) สโพก
5. วิธีการคัดเลือกตัวละครจากคุณธรรมพื้นฐาน สามารถอธิบายไดดังนี้ 1) ความประพฤติชอบทาง
กายและวาจา 2) การรักษากายวาจาใหเรียบรอย 3) การรักษาระเบียบวินัย 4) ขอปฏิบัติในการเวนจากความ
ชั่ว 5) การควบคุมตนใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียน
6. การสรางประสบการณแในการเลน สามารถอธิบายไดดังนี้ คือ เพิ่มขีดความสามารถของความคิดให
อยูเหนือโลกแหงความเป็นจริง อาทิเชน สิงหแบินได, สิงหแวายน้ําได ฯ
7. ไดการออกแบบตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัยในรูปแบบใหม

ภาพที่ 1 แนวคิดในการออกแบบตัวละครเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย
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ภาพที่ 2 ตัวละครอารแตทอย 2 มิติ ที่ถูกสรางขึ้นโดยผานแนวคิดนี้
5. สรุป
จากผลการวิจั ยสรุปไดวา แนวคิดในการออกแบบตัวละครเชิงวัฒ นธรรมรว มสมัย สามารถนํามา
ประยุกตแใชในการออกแบบของเลนอารแตทอย (Art toy) ตามกรอบแนวความคิดสําหรับการออกแบบตัวละคร
เชิงวัฒนธรรมรวมสมัย โดยดึงเอาตนทุนทางศิลปวัฒนธรรมสะทอนอัตลักษณแของวรรณคดีไทยเรื่องสัตวแหิม
พานตแ ชวยใหเด็กสนุกในโลกของวรรณกรรม อีกทั้งสามารถใชในการสื่อสารเพื่อใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ
วรรณคดีไทยที่สามารถจับตองและเขาถึงไดงายขึ้น เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความรูในเชิงวัฒนธรรมตอไป
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การออกแบบกราฟิกสะทอนสภาวะทางสังคมปใจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ที่เกิดเป็นวาระระดับโลกที่มีผูปุวยอันเกิดจากการระบาดอยางรวดเร็วไปทั่วโลกจึงมีผูปุวย และเสียชีวิตจํานวน
มากเกินจะหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสครั้งใหญครั้งนี้ อีกทั้งยังไมมีวัคซีนหรือวิธีการรักษา จึงเกิดภาวะที่
มวลมนุษยชาติทั่วโลกเกิดการหวาดกลัวไปทั่วโลก
สําหรับการนําเสนอผลงานชิ้นนี้ชื่อวา Around the world โดยนําเสนอการแพรระบาดในชวงแรกที่
คนใหความสนใจจากการระบาดไปยังคนดัง เชน ดาราระดับโลก เชื้อโรคเขามาในเมืองไทยที่เกิด Super
Spreader จากสนามมวยที่มีคนนับหมื่นเขาไปชมกีฬาในวันนั้นแลวเกิดการติดเชื้อและระบาดไปทั้งประเทศ
ไทย โดยมีวัตถุประสงคแในการนําเสนอดังนี้ 1) เพื่อนําเสนอเรื่องราวโดยการใชบุคคลสัญลักษณแเพื่อเป็นตัวแทน
การระบาดของโรค 2) เพื่อจัดองคแประกอบภาพทั้งหมดใหอยูภายใตแนวคิด COVID-19 Around the world
ผลงานกราฟิกที่ไดคือ งานออกแบบที่ใชเทคนิคในการสรางสรรคแตามกรอบแนวคิดดานการออกแบบ
เบื้องตนและหลักการสนับสนุน โดยใชวิธีการสรางสรรคแ คือ ภาพรางดินสอและปรับภาพเป็นเวกเตอรแ จัดวาง
องคแประกอบดวยโปรแกรม Illustrator แลวนําไปพิมพแดวยเทคนิค Risograph ระบบสีที่ใชพิมพแมีสมบัติโปรง
แสงเมื่อพิมพแสีทับซอนกันตั้งแต 2 สีขึ้นไป ซึ่งเขากับแนวคิดในการออกแบบที่ตองการนําเสนอถึงเชื้อไวรัสโคโร
นา(COVID-19) ที่แทรกซึมไปทุกแหง มองไมเห็น ในชีวิตประจําวันของมนุษยแ ผลพลอยไดคือสีที่ใชพิมพแเป็นสี
สะทอนแสง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความหมายในภาพสะทอนถึงการเดินทางที่มนุษยแซึ่งเป็นพาหะ นํา
เชื้อไวรัสเดินทางทองเที่ยวไปทั่วโลก
คาสาคัญ : COVID-19, Around the world, Risograph, ภาพประกอบ
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Abstract
Graphic design reflects the current state of the corona virus outbreak (COVID-19) that
occurs at a global time. It is impossible to stop the next major outbreak of the virus and
there is no vaccine or treatment for the complications that occur throughout the world. For
the presentation of this work called Around the world presents the first epidemic in which
people pay attention from the epidemic to celebrities such as world-class celebrities. The
disease came to Thailand that caused the Super Spreader from the boxing stadium that has
Tens of thousands of people went to watch the sport that day and became infected and
spread throughout Thailand. The objectives of the presentation are as follows: 1) To present
the story by using symbols to represent the epidemic. 2) To compose all the images under
the COVID-19 Around the world concept.
Graphic works that use creative techniques according to basic design concepts and
supporting principles. The creative method is to sketch a pencil and adjust the image to
vector. Composition with Illustrator program and then printed with Risograph technique. The
color system used to print has translucent properties when printing 2 or more overlapping
colors, matching with the design concepts that need to be presented to the corona virus
(COVID- 19) that spread out everywhere, invisible to human daily life.
Keywords : COVID-19, Around the world
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
จากเรื่องราวเกี่ยวกับเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ที่แพรระบาดอยางรวดเร็วไปทั่วโลก “พาหะ”
เป็นสิ่งที่กลาวถึงในผลงานชิ้นนี้ที่เป็นสิ่งที่นําพาโรคระบาดที่เกิดจากการเดินทางของมนุษยแหรือสัตวแ นําโรคไป
ยังที่ที่ไมเคยไปมากอน ยิ่งมีความเจริญกาวหนาดานการคมนาคมมากขึ้นเทาไร เชื้อโรคก็ยิ่งสามารถเดินทางไป
ไดไกลมากขึ้น ซึ่งครั้ งนี้ ก็เช น กัน ปลายปี ค.ศ.2019 ที่พบเชื้อไวรัส นี้ระบาดหนั กที่ประเทศจีน และได
แพรกระจายอยางรวดเร็วไปทั่วโลก โดยการนําเสนอไดเนนเรื่อง พาหะ ที่เป็นบุคคลตางๆ ที่มีการเดินทาง การ
มีสังคมไมวาจะครอบครัว คนรัก ที่ทํางาน เพื่อนฝูง หรือแมกระทั่งการใชชีวิต ลวนแตเป็นสิ่งที่คนเราเคยชิน
และไมคิดวาการใชชีวิตปกติของเรานั้นไดนําไวรัสตัวรายแพรกระจายไปแลวทั่วโลก
เทคนิคที่ใชในผลงานชิ้นนี้ การออกแบบโปสเตอรแโดยใชแนวคิดคือ การแพรระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่ง
เป็นเชื้อที่มองไมเห็นและเป็นสิ่งใหมที่เกิดขึ้นบนโลก ทําใหคนสวนใหญไมระวังตัวและเชื้อนี้มีระยะการฟใกตัว
โดยไมออกอาการ แตสามารถแพรเชื้อและติดตอไปยังผูอื่นไดในระยะฟใกตัวนี้ จึงทําใหการแพรเชื้อเกิดขึ้นในวง
กวาง จึงสนใจเทคนิคการพิมพแระบบ Risograph ที่มีการทับซอนของสีเหมาะกับเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ โดย
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ภาพที่ออกแบบจะใชตัวเชื้อโรคทับซอนไปทั้งภาพ เพื่อแสดงถึงการแทรกตัวไปทุกแหงหน โดยที่คนไมรูตัววาได
ติดเชื้อไปแลว หรือไดเป็นพาหะที่นําเชื้อไวรัสรายนี้ไปในที่ตางๆ ทั่วโลก
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ใชแนวคิดทฤษฎีในการออกแบบโดยใชหลักการออกแบบ 2 หลักการคือ หลักการเบื้องตน (Primary
principle) และหลักการสนับสนุน (Support principle) (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, น.122, 2550)
หลักการเบื้องตน (Primary principle) เป็นหลักการที่เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพรวมของ
ผลงานออกแบบ ซึ่งไดแก เอกภาพ (Unity) และความสั มพั นธแร ะหว างภาพและพื้ น (Figure/ground
relationship) การเนนและการสรางลําดับความสําคัญ (Emphasis & hierarchy) สัดสวน (Proportion)
หลักการสนับสนุน (Support principle) เป็นหลักการเกี่ยวของกับความสัมพันธแกันขององคแประกอบ
ยอยตางๆ ภายในงานออกแบบ ไดแก ขนาด (Scale) ความสมดุล (Balance) ทิศทางและการเคลื่อนไหว
(Direction & movement) ความขัดแยง (Contrast) จังหวะ ลีลา และการซ้ํา (Rhythm & repetition)
ในการใชเทคนิคภาพประกอบใชหลักการ Types of digital illustration (Cath Caldwell, p.116,
2019) ที่นํามาใชเพื่อใหเหมาะกับการพิมพแและการนําเสนอรูปแบบ (Style) ในงานออกแบบ
ทฤษฎีสีพื้นฐาน (Basic Color Theory) (Ellen Lupton และ Jennifer Cole Phillips, น.80,
2008/2560) ที่นํามาใชในการออกแบบเพื่อหาคูสี หรือโครงสีในงานออกแบบ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ในกระบวนการในการสรางสรรคแ ไดแบงออกเป็น 3 ขั้นตอน
ตอนที่ 1 เก็บขอมูลเบื้องตน
ตอนที่ 2 ดําเนินการสรางสรรคแ
ตอนที่ 3 เตรียมงานสําหรับการพิมพแ
รางภาพเบื้องตนจากขอมูลที่ทําการศึกษา โดยเลือกรูปแบบ Style ในการสรางสรรคแผลงานใชการราง
ภาพดวยการ Sketch ดินสอ ปากกา แลวนําไปปรับรายละเอียดโดยใช Vector images (Cath Caldwell,
p.116, 2019) ภาพเวกเตอรแถูกสรางขึ้นโดยการเชื่อมจุดแตละจุดจนเกิดเสน ที่เราเรียกวา Paths ซึ่งสามารถ
สรางเป็นเสนตรง เสนโคง และสามารถเชื่อมตอใหเกิดรูปรางได คุณสมบัติที่สําคัญของภาพเวกเตอรแคือ
สามารถใชงานไดทุกขนาดโดยไมสูญเสียคุณภาพ เสนและรูปรางยังมีความคมชัดเหมือน
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ภาพที่ 1 ภาพรางดินสอเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตองการนําเสนอ

1

2

ภาพที่ 2 นําภาพที่รางไวนํามาจัดวางองคแประกอบใหมใหมีความนาสน โดยได 2 รูปแบบ
โดยจะนํารูปแบบที่ 2 ไปปรับเพิ่มเติมในเรื่องการจัดวางองคแประกอบ พื้นหลัง และเนื้อหาของภาพ
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ภาพที่ 3 PANTONE สี Risograph ที่เลือกใชในการพิมพแ Risograph (พลอยการพิมพแ, 2563, เชียงใหม)
สีที่เลือกใชไดใชกลุมสีคูตรงขาม (Complements) และสีขางเคียง (Analogous Colors) Ellen
Lupton และ Jennifer Cole Phillips, น.80, 2008/ 2560. กลาวถึงทฤษฎีสีพื้นฐาน (Basic Color Theory)
สีที่อยูใกลในวงลอสีนั้นมีความใกลเคียงกันมาก การนํามาใชรวมกันจะทําใหเกิดความกลมกลืนกันอยางเป็น
ธรรมชาติ เพราะมันผสมมาจากแมสีเดียวกัน สีขางเคียง (Analogous Colors) นั้นยังมีอุณหภูมิของสีที่สัมพันธแ
กัน ตางกับสี 2 สีที่อยูตรงขามกันบนวงลอสีจะมีอุณหภูมิของสีที่ตรงขามกัน (โทนอุนกับโทนเย็น) การเลือกใชสี
ที่คลายกัน หรือตัดกันนั้นสงผลตอพลังของภาพและอารมณแขององคแประกอบตางๆ
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ภาพที่ 4 วางโครงสีตามชารแตสีของโรงพิมพแและ Multiply เพื่อตรวจการทับซอนของสีที่ปรากฏในชิ้นงาน

ภาพที่ 5 Risograph พิมพแสีจริงบนกระดาษขนาด A3
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ภาพที่ 6 เกิดการสะทอนแสงของสี จากสมบัติของสีที่ใชพิมพแ
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ในด้านองค์ประกอบภาพ โดยวิเคราะหแจากหลักการออกแบบ 2 หลักการคือ หลักการเบื้องตน
(Primary principle) และหลักการสนับสนุน (Support principle)
หลักการเบื้องต้น (Primary principle) เป็นหลักการที่เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพรวมของ
ผลงานออกแบบ ซึ่งไดแก เอกภาพ (Unity) และความสั มพั นธแร ะหว างภาพและพื้ น (Figure/ground
relationship) การเนนและการสรางลําดับความสําคัญ (Emphasis & hierarchy) สัดสวน (Proportion)
หลักการสนับสนุน (Support principle) เป็นหลักการเกี่ยวของกับความสัมพันธแกันขององคแประกอบ
ยอยตางๆ ภายในงานออกแบบ ไดแก ขนาด (Scale) ความสมดุล (Balance) ทิศทางและการเคลื่อนไหว
(Direction & movement) ความขัดแยง (Contrast) จังหวะ ลีลา และการซ้ํา (Rhythm & repetition) ใน
จัดวางองคแประกอบภาพโดยใชเรื่องราวจากขาวสารในปใจจุบัน สิ่งที่โดดเดนที่สุดในภาพคือบริเวณกลางภาพที่
มีขนาดใหญที่สุดเป็นภาพของ Forrest Gump ซึ่งเป็นภาพยนตรแที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งของนักแสดง Tom
Hanks ซึ่งเป็นดาราที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีขาวในการติดเชื้ อไวรัสโคโรนา COVID-19 เป็นดาราฮอลิวูดที่
ติดเชื้อเป็นรายแรกๆ ในภาพไดนําภาพตอนหนึ่งในเรื่อง Forrest Gump มานําเสนอคือ ขณะวิ่งไปเรื่อยๆ
แบบไรจุดหมายของ Gump ไปหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา จึงเปรียบเสมือนเป็นการนําพาเชื้อไวรัส โคโรนา
COVID-19 นี้ไปเรื่อยๆ แบบไมตองกําหนดเปูาหมายเชนกัน ซึ่งทําใหเชื้อไวรัสนี้แพรกระจายไปหลายประเทศ
อยางรวดเร็ว เป็นการใชองคแประกอบเรื่องการเนนและการสรางลําดับความสําคัญ (Emphasis & hierarchy)
และเรื่องสัดสวน (Proportion) สวนภาพนักมวยไดสื่อแทนประเทศไทยที่มีการแพรกระจายไปหลายจังหวัด
โดยเริ่มจากสนามมวยที่มีคนไปดูการแขงขันถึงหมื่นกวาคนซึ่งหนึ่งในผูติดเชื้อจากสนามมวยคือ เจาของคาย
มวยชื่อดัง แมทธิว ดีนสแ แหงคายมวยคงสิทธา และผูติดเชื้ออีกหลายรายจากการแขงขันชกมวยในวันนั้นจึงได
แสดงภาพประกอบใหเห็นถึงตัวแทนจากเหตุการณแดังกลาวดวยนักมวยและโฆษกบนเวที ที่ อยูทามกลางแสง
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สปอรแตไลทแ ทําใหเหตุการณแที่นี่เป็นจุดโฟกัสและเป็นจุดเริ่มตนของเชื้อไวรัสดังกลาวในประเทศไทย สวนภาพ
ครอบครัวพอลูกเปรียบเสมือนการเดินทางทองเที่ยว ที่ทุกคนที่มีการเดินทางสามารถนําเชื้อไวรัสดังกลาวไปได
ทุกแหงหน เปรียบเสมือนเชื้อโควิด19 นี้เป็นสวนหนึ่งในครอบครัวที่พรอมจะแพรเชื้อไปในทุกที่ที่มีการเดินทาง
สัญจรไมวาจะใกลหรือไกล ภาพคนสักลวดลายแลวมีรูปปอดนั้น แสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมายของเชื้อไวรัสนี้ที่มุง
ทําลายปอดเป็นสําคัญกวาอวัยวะภายในอื่นๆ ซึ่งผูปุวยสวนใหญเมื่อติดเชื้ อไวรัสนี้แลวสวนใหญปอดมักจะถูก
ทําลาย สวนภาพคนนอนนั้นเปรียบเสมือน คนชราหรือญาติผูใหญที่อยูในชนบท นับวาเป็นกลุมเสี่ยงที่ไวรัส
ชนิดนี้คราชีวิตมากที่สุดเมื่อเทียบสถิติผูติดเชื้อในกลุมอายุอื่นๆ ซึ่งกลุมภาพตางๆ ที่กระจายโดยรอบนี้จัดวาง
เป็ น องคแป ระกอบรองที่กระจายอยู ร อบๆ ภาพที่อยูทําให เกิดองคแประกอบในภาพรวม พื้นหลั งใชรายชื่ อ
ประเทศตางๆ ทั่ว โลกที่มีการติดเชื้อและจํ านวนผู ปุว ย ผูเสี ยชีวิต และผูรอดชีวิต ตอกย้ําเนื้อหา แนวคิด
Around the world และเป็นการเชื่อมโยงภาพประกอบตางๆ ใหเกิดความสัมพันธแกันในแงขององคแประกอบ
และเนื้อหาอีกดวย ภายใตหลักองคแประกอบที่เกิดเอกภาพ (Unity) และความสัมพันธแระหวางภาพและพื้น
(Figure/ground relationship)
5. สรุป
ผลงานกราฟิก “Around the world” เป็นงานออกแบบที่ใชเทคนิคในการสรางสรรคแตามกรอบ
แนวคิดดานการออกแบบเบื้องตนและหลักการสนับสนุน โดยใชวิธีการสรางสรรคแ คือ ภาพรางดินสอและจัด
วางองคแประกอบดวยโปรแกรม Illustrator นําไปพิมพแดวยเทคนิค Risograph ระบบสีที่ใชพิมพแมีสมบัติโปรง
แสงเมื่อพิมพแสีทับซอนกันตั้งแต 2 สีขึ้นไป ซึ่งเขากับแนวคิดในการออกแบบที่ตองการนําเสนอถึงเชื้อไวรัสโคโร
นา(COVID-19) ที่แทรกซึมไปทุกแหง มองไมเห็น ในชีวิตประจําวันของมนุษยแ ผลพลอยไดคือสีที่ใชพิมพแเป็นสี
สะทอนแสง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความหมายในภาพสะทอนถึงการเดินทางที่มนุษยแซึ่งเป็นพาหะ นํา
เชื้อไวรัสเดินทางทองเที่ยวไปทั่วโลก
เอกสารอ้างอิง
พลอยการพิมพแ. (2563).Pantone สี Risograph. เชียงใหม: พลอยการพิมพแ
อารยะ ศรีกัลปยาณบุตร. (2550). การออกแบบสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอรแ.
Cath Caldwell. (2019). Graphic Design for everyone. pp.116. London: Penguin random house.
Ellen Lupton และ Jennifer Cole Phillips. (2008/2560). Graphic design the new basics. pp.80
นนทบุรี : ไอดีซีพรีเมียรแ.
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บทคัดย่อ
งานสรางสรรคแชิ้นนี้ไดรับแรงบันดาลใจมาจากงานสถาปใตยกรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
ทรงคุณคา ผนวกกับแนวคิด ๑๐๐ แรงบันดาลไทย โดยผูวิจัยไดนําเอารูปแบบของพระอุโบสถ วัดเทพธิดาราม
วรวิหารเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นงานสถาปใตยกรรมทางศาสนาที่มีความโดดเดนและแตกตาง ซึ่งมีการ
ผสมผสานที่กลมกลืนของศิลปะไทยและจีน มีรายละเอียดที่สะทอนถึงเอกลักษณแแหงยุคสมัยนิยม ภายในพระ
อุโบสถตกแตงตามแบบศิลปะพระราชนิยม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเสาภายในเขียนลวดลายพุมขาวบิณฑแ
ลายดอกพุดตาน ลายเถาวัลยแ มีการสื่อถึงศิลปะไทยจีน ลวดลายที่ปรากฏลวนเป็นสัญลักษณแเชิงสถาปใตยกรรม
ที่สะทอนความเป็นหญิง จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจของผูวิจัยที่จะสรางสรรคแงานลักษณะไทยสมัยใหมที่ถายถอด
ลงบนงานออกแบบตกแตงภายในเพื่อเป็นการเลาเรื่องราวและคุณคาที่นํามาจากการศึกษาและวิเคราะหแถอด
แบบแอกลักษณแจากตนทุนไทยจากงานดานศิลปกรรม และสถาปใตยกรรมไทยที่เรามีอยูมาชานาน เพื่อให
เอกลักษณแไทยยังคงอยูทําหนาที่เป็นตัวแทนความเป็นไทยในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แมกระทั่งงานสถาปใตยกรรม
ที่เกาแกเหลานั้นอาจจะมีการสูญสลายไปตามกาลเวลาก็ตาม
คาสาคัญ : เอกลักษณแงานสถาปใตยกรรมไทย, การออกแบบสรางสรรคแสมัยใหม, พระอุโบสถวัดเทพธิดา
วรวิหาร

358

Abstract
This research was inspired by Thai architecture. Which is a valuable cultural heritage,
Combined with the concept of 100 Thai inspiration, the researchers took the form of the
Thepthidaram Worawihan temple is a case study. Because it is a religious architecture that is
unique and different which has a harmonious blend of Thai and Chinese art with details that
reflect the uniqueness of the era. The inside of the chapel is decorated in accordance with
royal style art. Mural and the inner pillar is painted in a pattern of bush-shaped flowers,
patterned Pudan flowers, vines patterned with Thai-Chinese art. The patterns that appear
are all architectural symbols that reflect femininity. Therefore was the inspiration of the
researcher to create modern Thai works taken on interior design.The research is a story
telling and the value of the study and analysis of replicas from the value of Thai art and
Thai architecture that we have for a long time. However, in order to maintain Thai identity,
acting as a representative of Thai in the changing era. Even though ancient architecture may
decay over time.
Keywords: Identity of Thai Architecture, Modern Creative Design, Chapel of Thepthidaram
Woraviharn Temple
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
สถาปใตยกรรมไทย คือ มรดกทางวัฒนธรรมอันสําคัญยิ่งอีกแขนงหนึ่งของชาติที่ทรงคุณคามากมาย
หลายดานอาทิเชน คุณคาแหงความเป็นเอกลักษณแของชาติ คุณคาแหงภูมิปใญญา คุณคาแหงศิลปกรรม และ
คุณคาทางประวัติศาสตรแ (อางอิงจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย) ยั งเป็นสิ่งกอสรางที่
ประกอบดวยความเชื่อ และประโยชนแใชสอยอีกดวย อาจารยแ ดร.ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแหงชาติ กลาวไว
วา”สถาปใตยกรรมไทย” เป็นศิลปะและวิทยาแหงการกอสรางบนรากฐานแหงวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ยังไดรับการ
ยอมรับจากนานาชาติเป็นอยางดี ดังจะเห็นไดจากการเยี่ยมชมศิลปสถานหลายแหงจากนักทองเที่ยวตางชาติที่
หลากหลาย
หากกล าวถึงงานสถาปใ ตยกรรมไทย หลายคนจะนึกถึงสถาปใตยกรรมทางศาสนาเป็นอันดับแรก
เนื่องจากมีเอกลักษณแที่ชัดเจนสื่อความหมายในเชิงการเคารพและมีที่มาจากแรงศรัทธาทําใหเกิดถาวรวัตถุที่
งดงาม เป็ น มรดกและภู มิ ปใ ญ ญาแห ง ช า งไทยที่ สั่ ง สมมาเป็ น เวลาช า นาน วั ด เทพธิ ด ารามวรวิ ห ารเป็ น
สถาปใตยกรรมทางศาสนา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดให
สรางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก พระเจาบรมวงศแเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ หรือพระราชธิดาองคแ
ใหญใน รัชกาลที่ 3 สรางเมื่อปี พ.ศ. 2379 เสร็จในปี พ.ศ. 2382 (อางอิงจาก: โครงการบริหารจัดการองคแ
ความรูทางวัฒนธรรมวัดเทพธิดาราม) วัดเทพธิดารามวรวิหารประกอบไปดวยโบราณสถานที่สําคัญ อันไดแก
หอไตรที่ ไ ด รั บ รางวั ล อนุ รั ก ษแ ดี เ ด น จากยู เ นสโก พระวิ ห าร กุ ฏิ สุ น ทรภู และพระอุ โ บสถ สั ญ ลั ก ษณแ เ ชิ ง
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สถาปใตยกรรมสะทอนความเป็นหญิง ซึ่งเป็นอาคารโบราณสถานที่ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความมีเอกลักษณแ และ
ความโดดเดนที่แตกตางมีการผสมผสานที่กลมกลืนของศิลปะไทยและจีน มีรายละเอียดที่สะทอนถึงเอกลักษณแ
แหงยุคสมัยนิยม โดยหนาบันของตัวพระอุโบสถประดับดวยกระเบื้องเคลือบ ไมมีชอฟูา ใบระกา และหางหงสแ
บริเวณหนาบันของพระอุโบสถ จะเห็นเป็นกระเบื้องเคลือบสีรูปหงสแ คู ซึ่งในทางคติความเชื่อของจีน หงสแ เป็น
เจาแหงสัตวแปีกทั้งปวง และนําหงสแมาใชเป็นสัญลักษณแแทนฮองเฮา อันสื่อถึงสตรีผูสูงศักดิ์ ที่มาพรอมความ
สวยงาม และคุณธรรมความดีงาม คูกับมังกร ซึ่งเป็นสัญลักษณแแทนฮองเต ดังนั้นรูปหงสแที่ประดับอยูที่หนาบัน
พระอุโบสถ จึงมีนัยสื่อถึง "สมเด็จพระเจาลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (พระองคแเจาหญิงวิลาส)" พระราช
ธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 (อางอิงจาก : ศูนยแขอมูลเกาะรัตนโกสินทรแ)
ในงานสรางสรรคแชิ้นนี้มุงเนนศึกษาภายในตัวพระอุโบสถ ซึ่งตกแตงตามแบบศิลปะพระราชนิยม คือ
ผนังเขียนภาพลายพุมขาวบิณฑแแรเงา เสาภายในเขียนลวดลายพุมขาวบิณฑแ ลายดอกพุดตาน ลายเถาวัลยแ ซึ่ง
สื่อถึงความเป็นศิลปะจีน จากองคแความรูงานสถาปใตยกรรมขางตนผนวกกับแนวคิ ดมาจากผลงาน “๑๐๐ แรง
บั น ดาลไทย” ที่ผู ริ เริ่ มโครงการนั้ น ไดตระหนักรูถึง ศักยภาพของตนทุนไทยๆ ทั้งงานศิลปกรรม วิถีชีวิ ต
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข้ า วของเครื่ อ งใช้ หรื อ ทุ ก อย่ า งที่ แ วดล้ อ มเรา สามารถน าไปออกแบบให้
สอดคล้อ งกั บกิจ การ หรื อผลิต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ดั งนั้ น จึง เป็น ที่ม าและเกิ ดเป็นแรงบั นดาลใจของผู วิจัย ที่จ ะ
สรางสรรคแงานออกแบบลักษณะไทยสมัยใหมที่จะถายทอดลงบนงานออกแบบตกแตงภายใน เพื่อเป็นการบอก
เลา “เรื่องราว” และ “คุณคา” ที่นํามาจากการศึกษาและวิเคราะหแจากตนทุนไทยๆเชนกัน แตเป็นงานดาน
ศิลปกรรมและสถาปใตยกรรมที่เรามีอยูมาชานาน เพื่อใหเอกลักษณแไทยยังคงอยู ทําหนาที่บงบอกซึ่งความเป็น
เราไมเป็นอื่น คงความมีตัวตนอยางมีนัยยะสําคัญ แมกระทั่งสถาปใตยกรรมเกาแกเหลานี้ไดสูญสลายไปแลวก็
ตาม
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของในการวิเคราะหแถอดเอกลักษณแงานสถาปใตยกรรมไทย มีหลักการและ
ทฤษฎีที่ควรทราบ ดังนี้คือ
2.1 แนวคิดคุณคาของสถาปใตยกรรมไทย โดยการวิเคราะหแเกี่ยวกับการประเมินคุณคาของงาน
โบราณสถานและลักษณะเดนของงานสถาปใตยกรรมไทย
2.2 แนวคิดองคแประกอบสถาปใตยกรรมภายในเพื่อความเขาใจในการออกแบบและการจัดพื้นที่ใชสอย
2.3 การทารายละเอียดประกอบโครงการออกแบบสถาปใตยกรรมภายใน เพื่อศึกษาขั้นตอน
กระบวนการวิเคราะหแเพื่อการออกแบบกับตนแบบ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
3.1 ทําการศึกษาหมวดหมูของงานสถาปใตยกรรมไทย ที่เป็นอาคารอนุรักษแ และสํารวจ คนควาขอมูล
เพื่อคัดเลือกกรณีศึกษาสถาปใตยกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา
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3.2 ทําการลงพื้นที่เก็บขอมูล ถายภาพ จดบันทึก ในพื้นที่กรณีศึกษาที่คัดเลือก ไดแก พระอุโบสถ วัด
เทพธิดารามวรวิหารเนื่องจากเป็นสถาปใตยกรรมที่มีความงดงามเป็นแบบอยางในสมัยรัชกาลที่ 3 มีความโดด
เดนในดานสถาปใตยกรรม มีลักษณะศิลปะสถาปใตยกรรมที่มีความผสมผสานกลมกลืนกันระหวางศิลปะไทยจีน และมีสัญลักษณแเชิงสถาปใตยกรรมที่สะทอนความเป็นหญิง และสัมภาษณแผูที่มีความเกี่ยวของ
3.3 ทําการวิเคราะหแขอมูลจากการลงพื้นที่และขอมูลจากการคนควาเอกสาร เพื่อหาเอกลักษณแเชิง
สถาปใตยกรรมไทยดานลักษณะของตัวอาคาร คุณคาของอาคาร วิเคราะหแลักษณะเดนของอาคารทั้งภายนอก
และภายในอาคาร สรุปและถอดแบบเอกลักษณแงานสถาปใตยกรรมไทยเพื่อนําไปประยุกตแใชกับการออกแบบ
งานสรางสรรคแสมัยใหมตอไป
3.4 กําหนดแนวคิด และขั้นตอนกระบวนการการออกแบบ (Design Process) รูปแบบงานสรางสรรคแ
สมัยใหม โดยใชตนแบบเป็นรานอาหารไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีการเขาถึงของผูคนทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ
3.5 เสนอแนะรูปแบบการจัดวางผังพื้นและรูปแบบสภาพแวดลอมที่ไดแรงบันดาลใจมาจากการนําเอา
เอกลักษณแสถาปใตยกรรมไทยกรณีศึกษามาใชในการออกแบบสรางสรรคแในรูปแบบลักษณะไทยสมัยใหม
4. การวิเคราะห์ผลงาน
การวิเคราะหแถอดแบบเอกลักษณแงานสถาปใตยกรรมไทย พระอุโบสถ วัดเทพธิดารามวรวิหารเพื่อ
นํามาออกแบบสรางสรรคแเป็นงานลักษณะไทยสมัยใหม ผูวิจัยสรางสรรคแทําการวิเคราะหแที่ตามหัวขอดังนี้ คือ
4.1 ลักษณะการจัดวางพื้นที่

ภาพที่ 1 การจัดพื้นที่ภายในพระอุโบสถ
จากภาพที่ 1 ภายในพระอุโบสถมีการแบงเป็นชั้นนอกและชั้นใน โถงหองชั้นในจะมีเพดานที่สูงที่สุด
และเป็นสวนที่ประดิษฐานองคแประธาน ซึ่งเมื่อเดินผานพนชวงเสาที่มีขนาดใหญที่ขนาบขึ้น เขาสูชั้นในและ
เนื่องดวยพื้นทีส่ วนนี้จะยกระดับ และฐานของพระพุทธรูป จึงทําใหรูสึกวาเป็นบริเวณที่ควรแกเคารพ เป็นสวน
รโหฐาน
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ภาพที่ 2 ภายในพระอุโบสถวัดเทพธิดาราวรวิหาร
ลักษณะของหองโถงซึ่งเพดานมีความสูง และเนื่องดวยความสูงของเสาทั้ง 4 ตน 2 ขางที่ตั้งขนาบอยู
ชวยสงเสริมใหสวนนี้ดูโอโถงและมีความน าเกรงขาม และการใชโทนสีที่ขรึ มเป็นไปในโทนเดียวกัน ยิ่งทําใหดู
สงบ ลักษณะการแบงหองภายในพระอุโบสถโดยใชเสาและระหวางเสานั้นจะมีการแบงระยะที่เทาๆกัน ซึ่ง
สามารถนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ คือ การจัดพื้นที่เพื่อใหเกิดความเป็นสวนตัว การนําลักษณะเดนมา
เป็นตนแบบในการจัดพื้นที่รานอาหารเนนความอบอุนในรูปแบบไทยบงบอกโดยการจั ดที่นั่งแบบโอบลอมมี
ชั้นนอกชั้นในใหความเป็นสวนตัว
4.2 จิตรกรรมฝาผนัง ลวดลาย และโครงสี

ภาพที่ 3 ลักษณะจิตรกรรมฝาผนังและลวดลายที่ใชภายในพระอุโบสถ

ภาพที่ 4 การตัดทอนลวดลายและนําไปประยุกตแใชกับตนแบบ
จากภาพที่ 4 การตั ดทอนรายละเอี ย ดลวดลายดอกพุ ด ตานและเครื อเถาวั ล ยแ ที่ ปรากฏบนงาน
จิตรกรรมฝาผนังและเสาในพระอุโบสถ และการตัดทอนรายละเอียดการแบงชองบนเสานําการกําหนดจังหวะ
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ของลวดลายบนเสาและผนั งนํ ามาประยุ กตแโ ดยใชเส นที่ปรับองศาให เฉียง เพื่อให ดูทันสมัยและปรับจาก
ลวดลายดอกพุดตานเป็นวัสดุที่ใชในปใจจุบันลดความละลานตา

ภาพที่ 5 โครงสีและวัสดุที่นําไปใชกับตนแบบ
การใชโครงสีโทนขรึมใชสีสดในสวนเบาะผา เพื่อใหบรรยากาศดูสดชื่นและเป็นกันเอง ในสวนของงาน
เฟอรแนิเจอรแจะใชโทนสีไมเขมและโชวแลายไมในปริมาณที่มากกวาสีออน
5. สรุป
จากองคแความรูที่ผูสรางสรรคแไดวิเคราะหแ เพื่อถอดเอกลักษณแจากงานสถาปใตยกรรมไทย กรณีศึกษา
พระอุ โ บสถ วัด เทพธิ ดารามวรวิห าร ผู ส ร างสรรคแ จึ งไดนํ าเอาผลสรุปมาทํางานรว มกับกระบวนการการ
ออกแบบ (Design Process) นําไปสูการเสนอแนะการนําผลสรุปไปถายทอดบนงานออกแบบตกแตงภายใน
เพื่อเป็นการเลาเรื่องราวและคุณคาที่นํามาจากการศึกษาและวิเคราะหแถอดแบบแอกลักษณแจากตนทุนไทยจาก
งานดานศิลปกรรม และสถาปใตยกรรมไทยที่มีอยูมาชานาน เพื่อใหเอกลักษณแไทยยังคงอยูทําหนาที่เป็นตัวแทน
ความเป็นไทยในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การนําเอาเอกลักษณแไปใชเพื่อการออกแบบเป็นงานลักษณะไทยสมัยใหม
ถูกถายทอดเป็น งานตน แบบที่ใชกับ โครงการประเภทรานอาหาร เพราะเป็นสถานที่ผู คนทั้งชาวไทยและ
ตางชาติสามารถเขาถึงได โดยงานออกแบบที่เป็น 2 มิติ ไดแก รูปแบบผังพื้น ภาพดาน และการออกแบบ
สภาพแวดลอมกายภาพ เสมือนจริง 3 มิติ เพื่อเป็นประโยชนแกับผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปพัฒนาองคแความรู
ตอเพื่อนําไปใชในการออกแบบพื้นที่ใชสอยในอาคารสาธารณะประเภทอื่นที่ตองการกลิ่นอายของความเป็น
ไทย หรือเล็งเห็นคุณคาของงานศิลปกรรมและสถาปใตยกรรมไทย
5.1 รูปแบบผังพื้นการจัดพื้นที่ใชสอย การนําเอารูปแบบการแบงหองโถงภายในพระอุโบสถมาใช มี
ความเป็นสัดสวนแตก็มีความเป็นสวนตัวโดยที่พื้นที่ยังมีความเชื่อมโยงกัน

ภาพที่ 6 การวิเคราะหแพื้นที่ใชสอยการวางผังพื้นและเฟอรแนิเจอรแ
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ภาพที่ 7 รูปแบบผังพื้นรานอาหารตนแบบ
5.2 ภาพดาน (Elevation Section) การนําเอาแบบเอกลักษณแงานสถาปใตยกรรมไทยมาใชกับงาน
ออกแบบ 2 มิติ

ภาพที่ 8 การประยุกตแใชเอกลักษณแสถาปใตยกรรมไทยสูงานออกแบบภาพดาน
5.3 ทัศนียภาพภายใน (Interior Design Perspective) การนําเอาแบบเอกลักษณแงานสถาปใตยกรรม
ไทยมาใชกับงานออกแบบ 3 มิติ
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ภาพที่ 9 แสดงทัศนียภาพตนแบบ

ภาพที่ 10 แสดงทัศนียภาพตนแบบ
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บทคัดย่อ
ผลงานสรางสรรคแนี้ใชแนวคิดเกี่ยวกับรหัสของภาษา หรือ สัญญะ (sign) ในการใหความหมาย ตาม
กระบวนการสรางความหมาย (process of signification) ของ เดอ โซซูรแ (F. de Saussure) โดยอธิบายถึง
ความสัมพันธแของกระบวนการสรางความหมายของบท (Text) กับบริบท (Context) โดยตัว บท (Text) จะ
แปรเปลี่ยนไปก็ตอเมื่ออยูใน บริบท (context) ใดบริบทหนึ่ง ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมที่สําคัญระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร โดยเมื่อผูสงสารและผูรับ สารอยูในสภาพสั งคมและบริบทเดียวกันก็จะสามารถเขารหัสหรือแปล
ความหมายไดตรงตามที่ผูสงสารตองการ
ผลงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อนําเสนอเกี่ยวกับการวิพากษแโครงสรางทางสังคมโดยใชการจัดวาง
องคแประกอบแบบสัดสวนทองคํา (Golden ratio) และใชสัญลักษณแเพื่อสรางรหัส (code) หรือ สัญญะ (sign)
ในการแทนความหมายของภาพ เพื่อเปรียบใหเห็นถึงการใชอํานาจลดทอนอิสรภาพของประชาชนในสังคม
คาสาคัญ : สัญญะ, อํานาจ, อิสรภาพ, สัดสวนทองคํา
Abstract
This creative work uses the concept of the language code or sign to give meaning.
Which, according to F. de Saussure's process of signification, describes the relationship
between the process of creating the meaning of a text and the context. The text will vary
They change only when they are in a context which is an important link between the
messenger and the receiver. When the messenger and the receiver are in the same social
and contextual context, they can be encoded or interpreted exactly as the messenger
The purpose of this work is to present the critique of social structure by using
Arrange the golden ratio composition and use symbols to create code or sign to represent
the meaning of the image. Compare to the use of power to reduce the freedom of people
in society.
Keywords: sign, power, freedom, golden ratio
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
การถายภาพ คือ ศิลปะอยางหนึ่งที่สามารถใชในการสื่อสารเพื่อแสดงถึงความรูสึก ทัศนคติ รวมถึง
อุดมการณแขอผูถายภาพ โดยใชหลักการจัดองคแประกอบภาพเพื่อผลิตความหมาย และใชเป็นเครื่องมือเพื่อ
นําเสนอโครงสรางทางสังคม ดวยการใชรหัสของภาษา หรือ สัญญะ ในการใหความหมาย ซึ่งตามกระบวนการ
สรางความหมาย (process of signification) ของ เฟอรแดิน฿อง เดอรแ โซซูรแ (F. de Saussure) อธิบายถึง
ความสัมพันธแของกระบวนการสรางความหมายของบทกับบริบท โดยตัว บท (Text) จะแปรเปลี่ยนไปก็ตอเมื่อ
อยูใน บริบท (context) ใดบริบทหนึ่ง ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมที่สําคัญระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยเมื่อผูสง
สารและผูรับสารอยูในสภาพสั งคมและบริบทเดียวกันก็จะสามารถเขารหัสหรือแปลความหมายไดตรงตามที่ผู
สงสารตองการ
ในปใจจุบันความเป็นอิสระของการแสดงออกตอผูมีอํานาจทางสังคมถูกลดทอนลง ดวยกฎเกณฑแที่ถูก
สรางขึ้นโดยกลุมผูมีอํานาจ ดังนั้นการแสดงออกเพื่อวิพากษแวิจารณแจึงเป็นสิ่งที่ถูกลิดรอนดว ยกฎเกณฑแของ
กลุมผูมีอํานาจ โดยบัญญัติหรือสรางขึ้นเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกกลุมของตน เมื่อความเป็นอิสรภาพของ
ประชาชนถูกลดทอนลง จึงทําใหไมสามารถที่จะแสดงใหเห็นถึงการถูกกดขี่ขมเหงจากชนชั้นที่อยูต่ํากวาใน
ภาพรวมของสังคม เสมือนการถูกปิดหูปิดตา เพื่อไมให ผูคนสวนใหญรับรูถึงการกระทําเหลานั้นจากผูมีอํานาจ
การแสดงออกทางศิล ปะจึ งเป็ น ทางเลื อกหนึ่งในการสื่ อสารเพื่อวิพากษแวิจารณแถึงสั งคมที่กําลังเป็นอยูใน
ปใจจุบัน
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผลงานสรางสรรคแชิ้นนี้ใชแนวคิดในการสรางสรรคแโดยแบงเป็น 3 แนวคิดหลักเพื่อใชในการสรางสรรคแ
และอธิ บ ายภาพคื อ แนวคิ ด การจั ด องคแ ป ระกอบภาพโดยใช สั ด ส ว นทองคํ า (Golden ratio) แนวคิ ด
เกี่ยวกับสัญญะ (Sign) และแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจและอิสรภาพ ซึ่งมีลายละเอียดดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดองคแป ระกอบภาพโดยใชสั ดส วนทองคํา คือ การวางสัดสว นของภาพโดย
ใชทฤษฎีทางคณิตศาสตรแเพื่อหาสัดสวนที่งดงามที่สุด ซึ่งหลักการของสัดสวนทองคํา คือนําอัตราสวนของความ
ยาวรวม a + b ตอความยาวสวนที่ยาว a มีคาเทากับความยาวสวนที่ยาว a ตอความยาวของสวนที่สั้น b โดย
ผลลัพธแจะเทากับ 1 : 1.618 เมื่อเอาผลลัพธแของพื้นที่มาคํานวณใหม จะสามารถคํานวณไดเรื่อย ๆ โดยไมมีที่
สิ้นสุด (TonyWins, 2009) ซึ่งสัดสวนทองคําสามารถพิจารณาสรางไดหลายรูปแบบ เชน สามเหลี่ยมหนาจั่ว
หรือสี่เหลี่ยมผืนผา

368

ภาพตัวอย่าง สูตรการคานวณ
ที่มา : https://medium.com/imkrz/golden-ratio สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2563

ภาพตัวอยาง ผลลัพธแที่ได 1 : 1.618
ที่มา : https://medium.com/imkrz/golden-ratio สืบคนเมื่อ 30 มีนาคม 2563
แนวคิดเกี่ย วกับ สั ญญะ (sign) มีรากฐานจากนักภาษาศาสตรแช าวสวิส เฟอรแดิน฿อง เดอรแ โซซูรแ
(F. de Saussure) ศึกษาคนควาและตั้งคําถามเกี่ยวกับ สัญญะ (sign) และมองวา สัญญะ (sign) ตาง ๆ นั้นถูก
สรางขึ้นมาไดอยางไร และมีกฏใดบางที่ควบคุมสัญญะ (sign) เหลานั้น (nattawutsingh, 2555) ซึ่ง กาญจนา
แกวเทพ ไดสรุปคุณสมบัติของสัญญะ (sign) ไวดังนี้ คือ 1) สัญญะ (sign) มีลักษณะทางกายภาพ 2) สัญญะ
(sign) ตองเกิดจากความตั้งใจของผูสงสารที่จะสื่อความหมายบางอยางออกไป และ 3) สัญญะ (sign) ตองมี
ความหมายที่มากกวาตัวของมันเอง โดยสัญญะ (sign) นั้น เมื่อกลาวถึงผลงานสรางสรรคแชิ้นนี้ มีมุมมองในการ
ใชสัญญวิทยา (semiology) เขามาพิจารณา ในมุมมองของ การเขารหัสหรือระบบ (code / system) โดย
มองวา รหัสคือรูปแบบที่ซับซอน และซ้ํา ๆ กันประกอบขึ้นเป็นสัญญะ (sign) (กาญจนา แกวเทพ & สมสุข หิน
วิมาน, 2551) หรือหมายถึง ถาผูสงสารใชรหัสเดียวกันกับผูรับสารแลว ทั้งสองฝุายก็มีแนวโนมจะสื่อสาร
ความหมายชุดเดียวกันได รวมถึงการพิจารณามุมมองในการสรางความหมายหรือความสัมพันธแ ของสัญญะ
(sign) โดยมีมุมมองวา ความหมายที่เกิดขึ้นไดตองประกอบดวยองคแประกอบ 2 สวน คือ 1) สวนที่เป็น
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องคแประกอบ (element) 2) สวนที่เป็นความสัมพันธแ โดย เดอโซซูรแ (F.de Saussure) ตั้งขอสังเกตไววา
ความหมายจะถูกบรรจุอยูในพื้นที่ของภาษาที่เรียกวา ตัวบท (Text) จะแปรเปลี่ยนไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่
เรียกวา บริ บท (context) จากผลงานสรางสรรคแ ชิ้นนี้ผูสรางสรรคแตองการที่จะทดสอบการใสรหัสหรือ
ความหมายในการวางองคแประกอบภาพเพื่อใหผูช มตีความตามประสบการณแรวมเพื่อเชื่อมตอการสื่ อสาร
ระหวางผูชมผลงานและผูสรางสรรคแ
แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจและอิสรภาพ ตามทรรศนะของ เฮลเกล (Hegel) มีมุมมองของอํานาจ โดยมอง
วารั ฐบาลที่ป กครองประเทศมีสิทธิเหนือกวาประชาชน โดยประชาชนมีหนาที่สําคัญ คือ เป็นสมาชิกของ
ประเทศ และเสรีภาพของประชาชนที่แทจริง คือ เสรีภาพภายในขอบเขตของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจะมีกลไก
ตาง ๆ ในการควบคุมสื่อมวลชนใหอยูภายใตอํานาจ ไมบอนทําลายรัฐบาลและไมทําลายคานิยมของประชาชน
สวนใหญ รวมถึงตองอยูภ ายใตการชี้นํ าหรื อการเสนอแนะจากเจาหนาที่รัฐ บาล มีการตรวจสอบขาวและ
ลงโทษผูที่เสนอขาวผิดไปจากแนวนโยบายทางการเมืองที่ถูกกําหนดมาจากองคแกรหรือผูที่มีอํานาจในประเทศ
(กาญจนา แกวเทพ, 2554) เชน กสทช. มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและลงโทษการทํางานของสื่อมวลชน
แตถึงแมอยางนั้นการทําหนาที่ของรัฐบาลยังคงคุกคามและลิดรอนอิสรภาพของประชาชนในการแสดงออกทาง
การเมื อ ง หรื อ เรี ย กร อ งให ต รวจสอบการกระทํ า ผิ ด ของผู มี อํ า นาจ ในทางกลั บ กั น ทฤษฎี อิ ส รภาพนิ ย ม
(Libertarian Theory) กลับมองวา รัฐบาลเป็นเพียงผูไดรับมอบหมายจากประชาชนใหมีอํานาจในการ
ปกครองเทานั้น ประชาชนจะเรียกอํานาจกลับคืนมาเมื่อใดก็ได นอกจากนี้ มิลตัน (Milton) เชื่อวา มนุษยแเป็น
ผูมีเหตุผล รูวาอะไรดีอะไรชั่ว จึงไมควรมากีดกันมนุษยแมิใหไดรับรูความคิดเห็ นของผูอื่น เป็นที่มาของแนวคิด
ตลาดเสรีของความคิดอาน (The Free Market Place of Ideas) และกระบวนการรูดีชอบดวยตนเอง
(Self-righting Process) (นรณฏฐ ไชยคํา, 2555) ดังนั้นการแสดงออกซึ่งอิสรภาพของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่
ควรเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาและตรวจสอบไมใหอํานาจถูกผูกขาด เพื่อการกอเกิดสังคมประชาธิปไตยอยางแทจริง
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ในเบื้องตนผู สรางสรรคแผลงาน มีมุมมองเกี่ยวกับการใชอํานาจอิสรภาพของมวลชน และตองการ
นําเสนอเรื่องราวในเชิงวิพากษแเกี่ยวกับการคุกคามอิสรภาพของประชาชน ซึ่งในบริบทชวงหนึ่งของประเทศ
ไทย ไมสามารถที่จะวิพากษแวิจารณแการทํางานของรัฐบาลโดยอยูในชวงกอนการเลือกตั้ง จึงเกิดวาทกรรม การ
ถูกเรียกตัวเพื่อปรับทัศนคติ จากพฤติกรรมการวิพากษแวิจารณแการทํางานของผูแสดงความคิดเห็นตอฝุายผูมี
อํานาจหรือรัฐบาล
ซึ่งในขณะนั้นผูสรางสรรคแ อยูในชวงปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแกน รวมถึงในชวงนั้นมีการสรางสรรคแ
ผลงานของศิลปินโดยใชชื่อเรียกตัวเองวา กลุมตอตานอํานาจเผด็จการ ผลงานของศิลปินกลุมนั้นถูกติดตั้งใน
ตึกรางแหงหนึ่งของจังหวัดขอนแกน ผูสรางสรรคแไดมีโอกาสเขาไปรวมชมผลงานจึงเกิดแรงบันดาลใจในการ
สรางสัญญะ (sign) บางอยางเพื่อที่จะเชื่อมตอสื่อสารโดยใชบริบทของสังคมในชวงเวลาขณะนั้น เป็นตัวแทน
ในการเลาเรื่อง โดยมองภาพตัวแทนของอิสรภาพคือ “นกพิราบขาว” ซึ่งในสังคม นกพิราบ เป็นตัวแทนการ
ผลิตซ้ําในนามของอิสรภาพ ผูสรางสรรคแจึงจัดวางองคแประกอบของภาพโดยการถายภาพจากมุมสูง โดยแสดง
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ใหเห็นวาภาพนกพิราบนั้น ถูกทิ้งอยูในชองแคบของตึกรางโดยมีน้ําที่ทวมขังอยูดานลาง ซึ่งชองแคบนั้นคือชอง
สําหรับติดตั้งลิฟตแของอาคารราง ใชมุมมองการถายภาพจากมุมสูงลงมาดานลางแสดงใหเห็นองคแประกอบ
โดยรอบของภาพนกพิราบเพื่อสรางความรูสึกใหภาพดูไรอิสรภาพและดูอึดอัด
ทั้งนี้เมื่อผูส รางสรรคแผ ลงานจั ดวางเรื่องราว และมุมมองในการถายทอด แล ว นั้นยังใชวิธีการวาง
องคแประกอบภาพโดยใชกฎอัตราสวนทองคํา (golden ratio rule) ในการวางมุมมองรายการเลาเรื่องราวของ
ภาพ เพื่อสรางแรงดึงดูดและความนาสนใจของภาพถายเพื่อใหเกิดความรูเหมือนจมลงหรือดําดิ่งลงไปดานลาง

รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบโดยใช้ กฎสัดส่วนทองคา (golden ratio rule)
ภาพโดย : สุเมธ สุวรรณเนตร
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ผลงานโดย : สุเมธ สุวรรณเนตร, Sumeth Suwanneth
ชื่อภาพ : อิสรภาพที่รวงหลน (The Fallen of Freedom)
4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากภาพดังกลาว ผูสรางสรรคแไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอํานาจและอิสรภาพเพื่อสรางแนวคิด ในการ
จัดองคแประกอบในการถายภาพ โดยใชสัญลักษณแตัวแทนในการสื่อความหมาย โดยใชสภาพแวดลอมของภาพ
ในการบอกเลาเรื่องราว รวมถึงการนําเสนอมุมมองในสวนของการจัดความสัมพันธแขององคแประกอบภาพ
(object) กับตัวประธานของภาพ (Subject) โดยใชภาพมุมสูง และใชกรอบของภาพเป็นความมืด สราง
ความสัมพันธแของสภาพแวดลอมและภาพของนกพิราบขาว เพื่อสรางความรูสึกของการตกต่ํา ไรอํานาจ ไร
อิสรภาพ โดยมุมสูงนั้นเปรียบถึงมุมมองของผูมีอํานาจมองมายังผูไรอํานาจที่อยูดานลาง เพื่อแสดงใหเห็นถึง
การถูกกดขี่ขมเหง หรือการถูกคุกคามอิสรภาพ ทั้งนี้ยังใชแนวคิดในการวางอัตราส วนของภาพโดยใชกฎ
สัดสวนทองคํา (Golden ratio rule) เพื่อแสดงถึงการถูกกดขี่ที่ไมมีวันสิ้นสุด
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การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ : ชุดคลื่นจันหมายเลข 2
The Creation of Jewelry : A Chapter of CHAN WAVE No.2
ผูชวยศาสตราจารยแ สุภารียแ เถาวแวงศแษา
Assistant professor SUPAREE TAOWONGSA
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู 1 ต.โขมง อ.ทาใหม จันทบุรี 22170
E-mail supareeta@hotmail.com

บทคัดย่อ
“การทอเสื่อกกจันทบูร”เป็นอัตลักษณแและภูมิปใญญาของทองถิ่นที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม แนวคิดใน
การอนุรักษแอัตลักษณแและภูมิปใญญาทองถิ่น ไมใชเพียงการรักษาใหคงอยูเทานั้นแตหมายถึงการถายทอดและ
การพัฒนาตอยอดจึงจะเป็นการเพิ่มมูลคา ซึ่งการพัฒนาตอยอดอัตลักษณแและภูมิปใญญาเดิมนั้นจะตองทําบน
ฐานขอมูลที่แทจริง ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเพื่อสรางองคแความรูดานอัตลักษณแของเสื่อกกจันทบูรในอดีต เป็น
ฐานขอมูลแกนักออกแบบเพื่อนําไปใชประโยชนแทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแตอไป
โดยผูวิจัยดึงเอาเอกลักษณแของเสนใยกกมาสรางสรรคแ นวัตกรรมการขึ้นรูปเสนกกใหมีขนาดเล็กใน
รูปแบบใหม ใหสามารถสรางผืนเสื่อที่มีขนาดเล็กที่สุด บนโครงสราง 3 รูปแบบ คือ นูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑแประเภทของใชสู “เครื่องประดับหัตถกรรมประเภทประณีตศิลปขนาดเล็ก ” ซึ่งเป็น
สินคาระดับบนมีราคาจําหนายสูง สามารถสรางมูลคาเพิ่มในเชิงพาณิชยแได
โดยผลงานสรางสรรคแคลื่นจันหมายเลข 2 เป็นสื่อการเรียนรูในงานวิจัย เพื่อใชในการจัดอบรมสราง
กระบวนการเรียนรูการพัฒนาผลิตภัณฑแใหเกิดแกชุมชน ถายทอดองคแความรูทั้งหมดแกวิสาหกิจชุมชนและ
ผูสนใจ เป็นการสรางความยั่งยืนใหเกิดกับชุมชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสืบสานภูมิปใญญาทองถิ่น
คาสาคัญ : เสื่อกกจันทบูร ออกแบบเครื่องประดับ พัฒนาผลิตภัณฑแ อัตลักษณแ
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Abstract
The Chanthaburi reed mat is part of the local identity and represents local wisdom
that has retained its cultural value. The idea of preserving and conserving local wisdom and
identity is not only valued for itself, but its heritability and potential further development is
a factual and tangible basis for future advancement of the art.
The researcher has therefore constructed a body of knowledge about Chanthaburi
reed mats, which could be considered a database for designers interested in further product
development. The reed fibre used is unique and results in a detailed, intricate product. This
method enables the creation of small reed products using 3 techniques (base-relief; highrelief; and in-the-round structures) to upgrade wares to sophisticated, fine-art products,
which are considered a high-end product and commercially value added.
The creation of the “Chan” weave No.2 represents a learning tool to enhance
community knowledge, transfer benefits to community enterprises and others, as well as
sustaining local wisdom and the community economy.
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
การทอเสื่อจันทบูร เริ่มตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อชาวญวนอพยพเขามาอยูจันทบุรี ทําให
เกิดการถายเททางวัฒนธรรมดานการทอเสื่อ ตอมาเมื่อสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาล
ที่ 7 ไดเสด็จพระราชดําเนินมาประทับอยู ณ วังสวนบานแกว เมื่อปี พ.ศ. 2493 ทรงโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงงาน
ทอเสื่อที่วังสวนบานแกว มีพระราชดําริใหปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตใหมใหทันสมัยและมีคุณคายิ่งขึ้น ไดแก
การผลิตสียอมกกที่หลากหลายขึ้น การใชกรรมวิธีฟอกกกกอนยอมเพื่อสีกกที่สดใสขึ้นและมีคุณภาพคงทน
ถาวร มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแจากเสื่อเป็นผลิตภัณฑแตางๆ โดยทรงใหมีการผลิตเพื่อจําหนายใชชื่อ
วา “อุตสาหกรรมชาวบาน” พรอมติดเครื่องหมายการคาและอักษรยอ ส.บ.ก. (สวนบานแกว) ชาวบานขนาน
นามเสื่อที่ผลิตในสมัยนั้นวา “เสื่อจันทบูรสมเด็จ” จากพระราชดําริดังกลาวนั้นทําใหเกิดศูนยแฝึ กฝนศิลปาชีพ
ทําใหชาวบานสามารถประกอบอาชีพ
ในปใ จ จุ บั น ผู วิจั ย ได ทํา การการสํ ารวจและเก็ บ ขอ มูล ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ยเกี่ย วกับ การดํ า เนิ นการ
ผลิตภัณฑแจากเสื่อกกจันทบูรทั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนเสื่อกกจันทบูร หนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑแแกกลุมวิสาหกิจชุม ชนจังหวัดจันทบุรี คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี และวัฒนธรรม
จังหวัดจั น ทบุ รีพบปใ ญหาสําคัญที่เกิดขึ้น ในปใจจุบัน ดังนี้ 1) ผู คนมีวิถีชีวิตและความตองการเปลี่ ยนไป
ผลิตภัณฑแจากเสื่อกกจันทบูรยังคงชนิดและรูปแบบเดิม 2) วิสาหกิจชุมชนยังขาดการสรางอัตลักษณแให สินคามี
ความเฉพาะตัว ทําใหภาพรวมของผลิตภัณฑแจากเสื่อกกจันทบูรมีความคลายและเหมือนกัน 3) มีแนวโนม
ปใญหาการสืบทอดภูมิปใญญา เนื่องจากเทคนิคการทออาศัยความเพียรสูงและใหคาตอบแทนที่ไมจูงใจแกคนรุน
ใหมยึดเป็นอาชีพได ผูทอเสื่อสวนใหญจึงเป็นแมบานและผูสูงอายุที่วางจากงานประจํา ซึ่งเป็นแนวโนมของ
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สาเหตุใหภูมิปใญญานี้สูญหายไปในที่สุด ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงทําการศึกษาเพื่อสรางองคแความรูดาน
อัตลักษณแของเสื่อกกจันทบูรในอดีตเพื่อเป็นฐานขอมูลแกนักออกแบบนําไปใชประโยชนแทางการออกแบบ และ
สรางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแ สรางสื่อการเรียนรูในงานวิจัยเพื่อใชในการจัดอบรมสรางกระบวนการ
เรียนรูการพัฒนาผลิตภัณฑแแกวิสาหกิจชุมชนและผู สนใจ อันเป็นการสรางความยั่งยืนใหเกิดกับชุมชนทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและสืบสานภูมิปใญญาทองถิ่น
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผูวิจัยศึกษาอัตลักษณแของเสื่อกกจันทบูรในอดีต มีพื้นที่ในการศึกษาคือจังหวัดจันทบุรี ใชวิธีเก็บขอมูล
ผานการทบทวนวรรณกรรม (หนังสือ งานวิจัย สิ่งพิมพแ เอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ) และการสํารวจ
ภาคสนาม (พิพิธภัณฑแวัฒนธรรมทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี คือ พระตําหนักวังสวนบานแกว และพระตําหนัก
แดง) โดยวางกรอบแนวความคิดเป็นการศึกษาตรวจสอบสามเสาดานขอมูล เพื่อหาตัวแปรที่สามารถสื่อสารอัต
ลักษณแและภูมิปใ ญญาการทอเสื่ อกกจั นทบู รในอดีต จากการตรวจสอบขอมูล พบวา อัตลักษณแของเสื่ อกก
จันทบูรในอดีตสามารถสื่อสารผานตัวแปรตางๆ 10 ตัวแปรประกอบดวย ความยอมรับการทอเสื่อกกจันทบูร
วาเป็นภูมิปใญญาของชาวจันทบุรี เอกลักษณแของพันธุแกก วิธีการขึ้นเงาของเสนกก ความสามารถกันเชื้อราของ
เสนใยกก สีและการยอมสีเสนกก วิธีการทอเสื่อกก ลวดลายในการทอเสื่อกก ความยอมรับในชนิดผลิตภัณฑแ
จากเสื่อกก ตราสินคาประกันคุณภาพของผลิตภัณฑแจากเสื่อกก และการบรรจุหีบหอของผลิตภัณฑแจากเสื่อกก
ตัวแปรเหลานี้เป็นองคแประกอบสื่อสารใหผูคนรับรูถึงอัตลักษณแและภูมิปใญญาการทอเสื่อกกจันทบูรในอดีต ผล
การศึกษานี้เป็นองคแความรูสําหรับผู สนใจหรือนักออกแบบนําไปใชประโยชนแทางการออกแบบ เพื่อพัฒนาตอ
ยอดมูลคาทางเศรษฐกิจและสืบสานวัฒนธรรมเพื่อสรางความยั่งยืน

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการศึกษาตรวจสอบสามเสาดานขอมูล
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ผูวิจัยใชผลการศึกษาตัวแปรที่ไดจากงานวิจัย 4 ตัวแปรเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ เพื่อสราง
โจทยแในการออกแบบ และสรางอารมณแความรูสึกของงาน (Design Brief/ Mood & Tone Chart)
ประกอบดวย
1. ผลการศึกษาขอมูลอัตลักษณแชุมชนเสื่อกกจันทบูร : นําไปใชสวนของวัถุดิบ วิธีการทอ สี หรือ
ลวดลาย เป็นตน
2. ผลการสรางนวัตกรรมการขึ้นรูปเสนกกใหมีขนาดเล็กรูปแบบใหม : นําไปใชสวนวิธีการขึ้นรูป
ผลิตภันฑแ
3. ผลการศึกษาความตองการของผูบริโภค : นําไปใชเป็นขอกําหนดในการออกแบบ
4. แรงบันดาลใจในการออกแบบ : นําไปใชในการออกแบบ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการออกแบบ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
1 ศึกษารวบรวมขอมูลตัวแปรที่ 4 ตัวแปรที่ตั้งไวในงานวิจัย
2 วิเคราะหแขอมูลและประมวลผลเพื่อสรางโจทยแในการออกแบบและสรางอารมณแความรูสึกของงาน
(Design Brief/ Mood & Tone Chart) เพื่อใชในการออกแบบ
3 สรางภาพราง พัฒนาแบบราง และคัดเลือกแบบรางที่เหมาะสมสูการสรางสรรคแผลงาน
4 สรางสรรคแผลงานที่ใชเป็นสื่อการเรียนรูในงานวิจัย เพื่อใชในการจัดอบรมสรางกระบวนการเรียนรู
การพัฒนาผลิตภัณฑแใหเกิดแกชุมชน ดวยการเขียนแบบ 1:1 ผลงานออกแบบดวยมือ จึงนําไปเขียนตอดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรแ 3 มิติส รางเป็นตนแบบ จึงนําไปพิมพแเป็นตนแบบแวกซแ (Wax) และนําตนแบบแวกซแ
ดังกลาวไปหลอเป็นโลหะเงิน (Sterling silver) จากนั้นนําไปขัดแตงและประกอบ ฝใงอัญมณี ชุบทองคําและ
ทองขาว รวมถึงการทอเสื่อกกจันทบูรลงไปแทนที่อัญมณี
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ภาพที่ 3 การสรางภาพรางและการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ
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ภาพที่ 4 ผลงานเครื่องประดับ
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผูวิจัยสรางกรอบแนวคิดในการออกแบบจากตัวแปรในงานวิจัยสูการสรางสรรคแผลงาน ดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลอัตลักษณแชุมชนเสื่อกกจันทบูร : ใชผลวิจัยที่คนพบขอเอกลักษณแชุมชนเสื่อกก
จันทบูรเรื่องสีคือการใชสีขาวดั้งเดิมของกก หนึ่งในโทนสีทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี รวมกับ
การใชสีน้ําเงินและสีเหลือง ซึ่งเป็นสียอมกกที่นิยมในอดีต (เทื้อน ทองแกว , ม.ป.ป., น.7 ; ฝุายการคาภายใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยแ , ม.ป.ป., น.13) ใชเสนกกที่จัก (ฉีก) ในขนาด
เสนผาศูนยแกลาง 1 มม. เนื่องจากเป็นขนาดที่นิยมใชในโรงงานทอเสื่อที่วังสวนบานแกว ในอดีต ทราบจากการ
วัดหาคาเฉลี่ยของขนาดเสนกกบนผลิตภัณฑแที่เป็นโบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑแวัฒนธรรมทองถิ่นพระตําหนักแดง
เป็น ขนาดที่ทําให ผลงานผลิตภัณฑแในอดีตมีความละเอียดและประณีตสู ง เลือกใชวิธีการทอลวดลายแบบ
พื้น ฐาน เป็ น การเลื อกใช ผ ลวิจั ย ที่คน พบเพื่อสื่ อเอกลั กษณแชุมชนเสื่ อกกจันทบู ร ไดครบทุกประเด็นตั้งแต
วัตถุดิบ การแปรรูป การยอมสี และวิธีการทอ
2. ผลการสร างนวัตกรรมการขึ้น รู ปเส นกกให มีขนาดเล็ กรูปแบบใหม : นํา ผลการทดลองที่ไดใน
งานวิจัยไปใชในสวนของการขึ้นรูปผลิตภันฑแใหมีขนาดเล็ก เป็นการสรางนวัตกรรมเครื่องประดับรูปแบบใหม
3. ผลการศึกษาความตองการของผูบริโภค : กลุมเปูาหมายผูหญิงทํางาน เป็นคนเมือง วัย Gen x
หรือผูทีมอี ายุ 40-55 ปี มีบุคลิกภาพสไตลแทันสมัย (Modern) ชอบความแปลกใหม หัวกาวหนา และชอบการ
เปลี่ยนแปลง (Progressive, Revolutionary) มีกําลังในการซื้อสูง มีการพบปะเพื่อนฝูงและลูกคาในวันหยุด
ชอบซื้อสินคาในหางสรรพสินคาและออนไลนแ ชอบไปชมงานแสดงสิ นคาตางๆ โดยเฉพาะสินคาโอทอป ได
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นําไปใชเป็นขอกําหนดในการออกแบบเพื่อออกแบบใหสอดคลองตอความตองการ จึงออกแบบใหจุดเดนของ
งานสวนหนึ่งคือ สวนที่ทอดวยเสนกกนั้นสามารถถอดเปลี่ยนสีไดตามความตองการ เพื่อใหกลุมเปูาหมาย
สามารถเลือกซื้อสําหรับประยุกตแใชตามสีข องเครื่องแตงกาย อีกทั้งเป็นการกระตุนการซื้อซ้ําและเพิ่มยอด
จําหนายใหแกผลิตภัณฑแ
4. แรงบันดาลใจในการออกแบบ : เลือกนําเสนอเรื่องราววิถีการดําเนินชีวิตของตนกําเนิดเสื่อกกที่
ผูกพันกับชุมชนริมน้ําจันทบูร ผูวิจัยมุงหวังเป็นคลื่นวงเล็กผลักดัน สืบสานและสรางแนวทางใหกกจันทบูรคง
อยูสืบตอไป ทําการผสมผสานในมุมมองสวนตัวของผูสรางสรรคแ กับขอมูลจากตัวแปรทั้งหมดเพื่อสรางสรรคแให
เป็นผลิตภัณฑแประณีตศิลป คือ เครื่องประดับ อาศัยหลักการทางศิลปะผสมผสานทัศนธาตุตางๆ ไดแก จุด
เสน สี น้ํา หนัก ที่วาง และลักษณะพื้นผิว ใหเกิดเป็นรูปทรง แสดงออกในความเป็นเอกภาพตามที่ผูสรางสรรคแ
มุงหวัง
5. สรุป
สามารถสรางกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาผลิตภัณฑแแกชุมชนตนกําเนิดสื่อกกจันทบูร เนื่องจากมี
การทําวิจัยรวมกับชุมชนตลอดตั้งแตตนจนจบการวิจัย จนนําไปสูการสรางตนแบบผลิตภัณฑแรูปแบบใหมหลาย
ชิ้น มีการขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มีการจัดเสวนาถายทอดองคแความรูสูสาธารณะแลว โดยมี
ผลดีที่เกิดภายหลังปิดงานวิจัย คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนเสื่อกกจันทบูรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑแใหมไดดวย
ตนเองโดยการตอยอดจากผลิตภัณฑแของงานวิจัย ภาครัฐจึงเล็งเห็นความสําคัญขอใหทีมวิจัยยื่นเสนอโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแเสื่อกกจันทบูรแกจังหวัด และตั้งทีมวิจัยเป็นคณะทํางานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแจาก
เสื่อกกจันทบูรรวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเสื่อกกจันทบูร และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตอมาอีก
หลายโครงการ
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บทคัดย่อ
กลุมชาติพันธุแ “ไทใหญ ” อพยพเขามาสูประเทศไทย เมื่อ 150 ปีกอน ตั้งถิ่นฐานอยูในจังหวัด
แมฮอ งสอน และจั งหวัดใกล เคีย งในภาคเหนือ กลุ มชนชาวไทใหญมีบ ทบาททางสั งคมล านนาอยา งมาก
โดยเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรม ดวยวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแอันงดงามและโดดเดน สื่อสารไปดวยสีสันและ
ความสนุกสนาน อาทิ การแตงกาย ประเพณีพิธีกรรม การแสดงนาฏศิลป ดนตรี พืชพรรณในทองถิ่น เป็นตน
ดวยอัตลักษณแที่เดนชัดเหลานี้ ผูสรางสรรคแเห็นความสําคัญในการศึกษาคนควาสิ่งสะทอนวัฒนธรรมไทใหญ
เพื่อนํามาสรางสรรคแเป็นภาพประกอบในรูปแบบแฟูมภาพ (Clip Art) 3 แบบ ไดแก ภาพสีสัน (Colorful),
ภาพขาวดํา (Black & White), และภาพพื้นผิวขรุขระ (Rough Texture) ออกแบบเป็นภาพกราฟิกและภาพ
ตัวละคร (Character) นําเสนอขอมูลที่ส ะทอนความเป็นจริงทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทใหญ
ถายทอดเป็นภาพตัดทอนความเหมือนจริงตามจินตนาการของผูสรางสรรคแ แตยังคงความหมายที่อิงตนทุนทาง
วั ฒ นธรรมของชาวไทใหญ ซึ่ ง จะอิ ง กั บ ทฤษฎี ที่ ใ ช ใ นการสร า งผลงานคื อ ทฤษฎี นิ ย มจิ น ตนาการ
(Immaginalism Theory) เพื่อเป็นประโยชนแตอนักออกแบบ ผูผลิต หรือผูประกอบการในชุมชนไทใหญ ได
นําไปใชประกอบในผลิตภัณฑแ บรรจุภัณฑแ หรือในสื่อตางๆ อันจะสามารถสะทอนถึงเอกลักษณแของกลุมชาติ
พันธุแไทใหญ
คาสาคัญ : ภาพประกอบ, ไทใหญ, วัฒนธรรม, ประเพณี, วิถีชีวิต
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Abstract
"Tai Yai" ethnic group migrated to Thailand 150 years ago. They settled in Mae Hong
Son province and neighboring provinces in the north of Thailand. The Tai Yai community
play a very important role in Lanna society, especially in arts and culture. Their culture is
unique, beautiful and distinctive, full of color and vivaciousness as can be seen from their
costumes, traditions, rituals Theatrical performances, music , local vegetation etc. With these
distinct identities, the creator sees the importance of researching the reflections of Tai Yai
culture in order to create an illustration in 3 styles of clip arts, including Colorful, Black &
White, and Rough Texture, designed as graphics and character images in order to present
information which reflects the cultural and way of life of the Tai Yai people. They are
depicted as Distortion pictures from the imagination of the creator but still refer to the
meaning from the cultural capitals of Tai Yai. The works from the creator are based on
“Immaginalism Theory” in order to support the designers, producers or entrepreneurs in the
Tai Yai community as they can use the works in their product packaging or in other various
media. And they could reflect the identity of the Tai Yai ethnic group.
Keywords: Illustration, Tai-Yai, Culture, Tradition, Life Style
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ในปใ จ จุ บั น การแข ง ขัน ทางการค าและการท อ งเที่ ย วของแต ล ะชุ ม ชนนั้ น ทวีค วามรุ น แรงมากขึ้ น
ผูประกอบการจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองคนหาอัตลักษณแหรือสิ่งที่จะสะทอนตนทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ
ผานทางการออกแบบผลิตภัณฑแหรือการออกแบบสภาพแวดลอมใหมีเอกลักษณแเป็นของตนเอง เพื่อสรางความ
แตกตาง เพิ่มโอกาสทางการตลาด อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูวัฒ นธรรมอันทรงคุณคา เหล านี้ส ามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวหรือผูคนที่ตองการเรียนรูและสัมผัสกับวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ สงผลตอการนําความเจริญ
กลับมายังผูผลิตและชุมชนเป็นลําดับ
ในงานออกแบบ ภาพประกอบ (Illustration) ถือเป็นองคแประกอบสําคัญอยางยิ่งในการสื่อสาร
ขอ มูล ภาพประกอบช ว ยในการขยายเนื้ อ หาให กระจ างและชั ดเจนยิ่ง ขึ้น ช ว ยดึง ความสนใจ ถ ายทอด
จินตนาการของผูสรางสรรคแ อีกทั้งยังชวยใหเกิดมโนทัศนแเกี่ยวกับภาพลักษณแผลิตภัณฑแใหมีความชัดเจนมาก
ขึ้น ภาพประกอบมีหลากหลายประเภทหากแบงโดยเทคนิคการสรางสรรคแ สามารถแบงไดดังนี้ ภาพถาย ภาพ
พิมพแ ภาพวาดแบบดั่งเดิม และภาพวาดดวยการใชโปรแกรมสําหรับออกแบบ (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2550,
น.108-110) แตละเทคนิคมีขอไดเปรียบที่แตกตางกันไป สําหรับภาพซึ่งวาดจากโปรแกรมสําหรับออกแบบนั้น
มีขอไดเปรียบในแงของตนทุนและการนําไปใชงานไดงาย ปรับแต งแกไขไดสะดวก ในปใจจุบันภาพประกอบที่
เรียกวาแฟูมภาพ (Clip Art) นั้นชวยใหนักออกแบบหรือผูที่ตองการสรางผลงานทํางานไดงายขึ้น สะดวกตอ
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การนํ า ไปต อ ยอดในงานออกแบบที่ ห ลากหลาย ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู ป ระกอบการในชุ ม ชนสามารถนํ า ภาพไป
ประกอบการผลิตหรือนํามาสรางอัตลักษณแใหกับผลิตภัณฑแและสภาพแวดลอมของชุมชนไดโดยงาย
หลายชุมชนในประเทศไทยมีประวัติศาสตรแอันยาวนาน บางชุมชนเกิดจากการโยกยายอพยพเขามาตั้ง
ถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุแอันหลากหลาย อาจเพราะการศึกสงคราม การคาขาย การศึกษา ฯลฯ หลายชนชาติ
เคยมีอดีตที่รุงเรืองในประวัติศาสตรแ ชุมชนเหลานี้ลวนมีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม วัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีสวนในการสรางเอกลักษณแทางวัฒนธรรมของชุมชน ไมวาจะเป็น
การสรางสรรคแงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ประเพณี พิธีกรรม ภูมิปใญญา ความเชื่อ ฯลฯ
“ไทใหญ ” เป็ น กลุ ม ชาติ พั น ธุแ ห นึ่ ง ของชนชาติ ไ ตหรื อ ไท มี ถิ่ น ฐานกระจายอยู ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต มีภาษาและอักษรคือภาษาไท-กะได เรียกตนเองวา “ไตโหลง” ซึ่งหมายถึง ไตหลวง เป็น
ที่มาของชื่อชนชาติในทางวิชาการวาไทใหญ ชาวพมาเรียกชาวไทใหญวา “ฉาน” ในอดีตชาวไทใหญเคยมี
อาณาจั กรที่รุงเรื องอยูในรั ฐฉาน ประเทศพมา ตอมารัฐไทใหญตกอยูในอิทธิพลของพมา จีน และลานนา
จนกระทั่งพมาอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ ชาวไทใหญจึงไดอพยพจากประเทศพมาและบางสวนอพยพ
จากประเทศจีนเขามาสูชายอาณาเขตของประเทศไทย ปใจจุบันชาวไทใหญมีการตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศไทย
หลายจังหวัด เชน แมฮองสอน แพร พะเยา ลําปาง เชียงราย และเชียงใหม กลุมชนชาวไทใหญมีบทบาททาง
สังคมกับลานนาอยางมากซึ่งจะเห็นไดจากการสรางวัดตามแบบศิลปะไทใหญขึ้นตามเมืองตางๆ ของลานนา
(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551, น.60) ชาวไทใหญมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแอันงดงามและ
แฝงไปดวยความหมาย ซึ่งสวนใหญเป็นพิธีกรรมประเพณีที่สะทองถึงความศรัทธาตอพุทธศาสนา อาทิเชน
ประเพณีปอยสางลองหรือการบวชลูกแกวนั้นเป็นงานที่ มีเอกลักษณแโดดเดน งานจัดขึ้นอยางใหญโตในชวง
เดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี บิดามารดาจะตกแตงประดับประดาเครื่องแตงกายของสางลองหรือลูกแกว
อยางงดงาม จากนั้นจะมีขบวนแหไปวัดอยางสนุกสนาน อีกประเพณีหนึ่งที่นาสนใจคือประเพณีจองผลา หรือ
จองพารา เป็นอีกพิธีกรรมที่เรียบงายแตลึกซึ้ง แฝงไปดวยความศรัทธาของชาวไทใหญที่มีตอพุทธศาสนาดวย
การนําไมไผและกระดาษสีมาประดิษฐแเป็นรูปปราสาทประดับไวที่บานของตน ซึ่งชาวไทยใหญเรียกวา ผลา
หรือ พารา ดวยความเชื่อที่วา ผลาเป็นปราสาทที่ใชสําหรับตอนรับพระพุทธเจา จัดในชวงออกพรรษา อีกทั้ง
ยังมีการแสดงฟูอนนกกิงกะหรา รําโต สัตวแในปุาหิมพานตแที่พรอมใจกันมาถวายการตอนรับพระพุทธเจา และ
ยังมีประเพณีพิธีกรรมอื่นๆ ที่นาสนใจ ไดแก ประเพณีสงกรานตแไทใหญ ประเพณีถวายขาวพระพระเจาหลวง
ประเพณี ป อยจ า ตี่ เป็ น ต น วั ฒ นธรรมอั น มี งดงามเหล า นี้ ยั งคงสื บทอดมาจนถึ ง ปใ จจุ บั น แสดงให เห็ น ถึ ง
อัตลักษณแที่คงอยูทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในปใจจุบัน
ดังนั้ น ดวยปใจ จัยดังกลาว ผู สร างสรรคแเห็ นความสําคัญในการศึกษาคนควาสิ่ งสะทอนวัฒ นธรรม
ไทใหญเพื่อนํ ามาสรางสรรคแเป็ นภาพประกอบในรูปแบบแฟูมภาพ (Clip Art) เพื่อเป็นประโยชนแตอ
นั กออกแบบและผู ป ระกอบการในชุมชนไทใหญ ในการนําไปใชป ระกอบในสื่ อตางๆ ใชประกอบในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑแ ผลิตภัณฑแ ตกแตงสภาพแวดลอม และใชประกอบในงานอื่นๆ อันจะสามารถสะทอนถึง
เอกลักษณแของกลุมชาติพันธุแไทใหญ
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2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสรางสรรคแผลงานนั้นผูสรางสรรคแมีแนวคิดในการออกแบบภาพประกอบเพื่อสะทอนวัฒนธรรม
“ไทใหญ” กลุมชาติพันธุแซึ่งพบมากในพื้นที่ภาคเหนือ มีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
ชุ ม ชน มี วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ มี เ อกลั ก ษณแ ชั ด เจน โดยนํ า เสนอเป็ น ภาพประกอบซึ่ ง สะท อ นต น ทุ น ทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทใหญ อันไดแก ประเพณี พิธีกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป การแตงกาย
พืชพรรณในทองถิ่น อันเป็นอัตลักษณแที่เดนชัดของชาวไทใหญ โดยจัดทําเป็น แฟูมภาพ (Clip Art) 3 แบบ
ไดแก ภาพสีสัน (Colorful), ภาพขาวดํา (Black & White), และภาพพื้นผิวขรุขระ (Rough Texture)
ออกแบบเป็นภาพกราฟิกและภาพตัวละคร (Character) นําเสนอขอมูลที่สะทอนความเป็นจริงทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชาวไทใหญ ถายทอดเป็นภาพตัดทอนความเหมือนจริงตามจินตนาการของผูสรางสรรคแ แต
ยังคงความหมายที่อิงตนทุนทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ ซึ่งจะอิงกับทฤษฎีที่ใชในการสรางผลงานคือ ทฤษฎี
นิยมจินตนาการ (Immaginalism Theory) เป็นการสรางสรรคแที่ใชความคิดและจินตนาการแตยังคงอิงกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมชน
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
การออกแบบนี้เป็นกระบวนการสรางสรรคแเพื่อใหไดมาซึ่งองคแประกอบทางการออกแบบ ที่จะนําไปสู
การสรางภาพประกอบสะทอนวัฒนธรรมไทไหญ โดยมีกระบวนการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บขอมูล: ผูสรางสรรคแเก็บขอมูลเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุแไทใหญจากเอกสาร หนังสือ
ตํารา และสื่ อ อิเล็ กทรอนิ ก สแ ในเรื่ อ งของประวัติความเป็น มา สภาพสั งคมและวัฒ นธรรม ประเพณี
การแตง กาย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอมูลที่ไดนําไปสูกระบวนการวิเคราะหแหาจุดเดนอันเป็นเอกลักษณแ
ของชาวไทใหญในประเทศไทย ซึ่งนําไปสูการออกแบบตอไป

ภาพที่ 1 ประเพณีปอยสางลอง
ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม (มปป.)
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ภาพที่ 2 การแสดงฟูอนนกกิงกะหรา รําโต
ที่มา: วอยซแทีวี (2559)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหแขอมูลและออกแบบผลงาน: ผูสรางสรรคแวิเคราะหแขอมูลเพื่อหาอัตลักษณแที่
โดดเดนของชุมชนไทใหญในบริบทตางๆ อาทิเชน การแตงกาย การแสดง ประเพณีตางๆ จากนั้นจึงนําผลการ
วิเคราะหแมาออกแบบ ประกอบดวยการรางแบบ การกําหนดชุดสี จากนั้นทําการวาดแบบในโปรแกรมสําหรับ
ออกแบบภาพ Vector โดยจัดทําเป็น 3 แบบ ไดแก ภาพสีสัน (Colorful), ภาพขาวดํา (Black & White),
และภาพพื้นผิวขรุขระ (Rough Texture)
วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน:
1) รางภาพผลงานสรางสรรคแในกระดาษ

ภาพที่ 4 ภาพรางผลงาน
ที่มา: สุธาทิพยแ หอมสุวรรณ (2563ก)
2) วาดลายเสนตามแบบรางในโปรแกรมสําหรับออกแบบ จากนั้นปรับแตงน้ําหนักของเสน
ใหคลายกับเสนพูกัน
3) จัดทําภาพสีสัน (Colorful) โดยการกําหนดพื้นที่เพื่อใสสีตามชุดสีที่กําหนด
4) ใสร ายละเอียดของลวดลายตางๆ เชน ลวดลายของผา ของตกแตง เป็นตน จากนั้น
เพิ่มเติมรายละเอียดของพื้นผิว เชน ลายพื้นผิวขรุขระ พื้นผิวแบบ Halftone ถัดไปเป็นการสรางเสนขอบ
โดยรอบของภาพให ห นาขึ้นใส สี ดํา แล ว ปรับเส นให เป็นเส นหยักเพื่อสรางสไตลแ ให ภ าพดูนาสนใจขึ้น และ
สอดคลองกับพื้นผิว
5) จัดทําภาพขาวดํา (Black & White) โดยปรับแกไขจากภาพสีสันใหเป็นขาวดํา จากนั้น
ตรวจสอบรายละเอียดและปรับปรุงภาพเพื่อใหสื่อสารไดชัดเจน
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6) จัดทําภาพพื้นผิวขรุขระ (Rough Texture) จัดทํากรอบสี่เหลี่ยมมุมมนดานไมเทากัน
จากนั้นสรางพื้นผิวขรุขระโดยเลียนแบบเหมือนตรายาง จากนั้นนําตนแบบภาพวางบนพื้นผิวสี่เหลี่ยม จากนั้น
เจาะดานในโดยใชคําสั่ง Pathfinder ภาพที่ไดจะมีลักษณะเหมือการปใ้มตรายาง
7) ตรวจสอบผลงานและปรับปรุงผลงาน โดยนําภาพประกอบไปใชในงานออกแบบและ
ผลิตภัณฑแตางๆ

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการวาดภาพในโปรแกรมสําหรับออกแบบ
ที่มา: สุธาทิพยแ หอมสุวรรณ (2563ข)

ภาพที่ 6 ภาพประกอบสะทอนวัฒนธรรมไทใหญ 3 สไตลแ
ที่มา: สุธาทิพยแ หอมสุวรรณ (2563ฃ)

388

ภาพที่ 7 ผลงานที่เสร็จสมบูรณแ
ที่มา: สุธาทิพยแ หอมสุวรรณ (2563ค)

ภาพที่ 8 นําภาพประกอบไปใชในงานออกแบบ
ที่มา: สุธาทิพยแ หอมสุวรรณ (2563ฅ)
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ในการสรางสรรคแผลงานผูสรางสรรคแทําการคนควาขอมูลที่เกี่ยวกับกลุมชาติพันธุแไทใหญ จากนั้นไดทํา
การวิเคราะหแหาจุดเดนอันเป็นเอกลักษณแซึ่งจะนําไปสูการออกแบบ พบวาอัตลักษณแที่เป็นที่จดจําแฝงอยูใน
ประเพณีพิธีกรรม อาทิ ประเพณีปอยสางลอง ซึ่งมีการประดับประดาผา เคียนศีรษะของสางลองหรือลูกแกว
อยางงดงามดวยดอกไมนานาพันธุแ มีการตกแตงขบวนแหอยางสวยงามและครื้นเครง การแสดงฟูอนนกกิงกะหรา
ผูแสดงจะแตงกายเลียนแบบนกยูงโดยหางของนกยูงมักตกแตงดวยผาสีหลายหลายดูสดใส การแสดงรําโต เป็น
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การแสดงโดยใหผูแสดงสองคนมุดเขาไปอยูในหุนคลายกับกวางมีลวดลายและสีสันสดใส ทางดานการแตงกาย
ของชาวไทใหญมีการอนุรักษแและพัฒนาไปตามกาลเวลาแตยังคงรูปแบบดั่งเดิมอยู โดยผูชายสวมเสื้อไต และ
กางเกงขาก฿ว ย มีผ าเคีย นศีรษะ ผูห ญิงสวมผ าซิ่นยาวคลุ มตาตุมสี สั นสดใสสวยงาม เสื้อแขนยาวคลุ มเอว
สาบเสื้อปูายทับไปดานหนา มีผาเคียนศีรษะ ชาวไทยใหญมีการตั้งถิ่นฐานในที่ราบหุบเขาทางภาพเหนือ มีพืช
พรรณทองถิ่นที่นิยมปลูกมากและนํามาแปรรูปเพื่อการคาคือกลวย และดอกไมที่ถือวาเป็นดอกนําโชคของชาว
ไทใหญ คือดอกเมยแเมียว ดอกไมสีชมพูออน ผูสรางสรรคแไดนําขอมูลเหลานี้มาออกแบบภาพประกอบ รูปแบบ
ที่ใชในการออกแบบภาพประกอบเป็นภาพแบบจินตนาการ เทคนิคที่ใชในการออกแบบคือการวาดในโปรแกรม
สําหรับออกแบบ ลักษณะของภาพนําเสนอเป็นภาพกราฟิกและตัวละคร โดยใชเสนที่มีน้ําหนักแบบพูกันเพื่อให
ภาพดูไมแข็งเกินไป การใชสีมีการวิเคราะหแ หาชุดสีจากขอมูลไทใหญซึ่งมีการแสดงอารมณแ (Mood & Tone)
แบบสนุกสนานและสดใส สะทอนถึงประเพณีพิธีกรรมของไทใหญซึ่งมักจะสนุกสนานครื้นเครง มีการเพิ่ม
รายละเอี ย ดของขอบเส น รอบรู ป ภาพด ว ยเส นขรุข ระเพื่อ ให ส อดคล อ งกับ สไตลแ พื้ น ผิ ว ขรุ ข ระและพื้น ผิ ว
Halftone ทําใหผลงานดูมีมิติมากขึ้น
5.สรุป
ผลงานภาพประกอบสะทอนวัฒนธรรมไทใหญ เป็นภาพกราฟิก นําเสนอในรูปแบบคลิปอารแต (Clip
Art) ซึ่งสะทอนตนทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทใหญ โดยจัดทําเป็น แฟูมภาพ (Clip Art) 3 แบบ
ไดแก ภาพสีสัน (Colorful), ภาพขาวดํา (Black & White), และภาพพื้นผิวขรุขระ (Rough Texture)
ภาพกราฟิกลักษณะนี้สามารถนําไปใชงานหรือปรับแกไขไดงาย เอื้อประโยชนแตอนักออกแบบ ผูผลิต หรือ
ผูประกอบการในชุมชนไทใหญในการนําไปใชประกอบในสื่อตางๆ ใชประกอบในการออกแบบบรรจุภัณฑแ
ผลิตภัณฑแ ตกแตงสภาพแวดลอม และใชประกอบในงานอื่นๆ อันจะเป็นประโยชนแตอไป
เอกสารอ้างอิง
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. (2551). ไทใหญํ ความเป็นใหญํในชาติพันธุ์. เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. (2550). การออกแบบสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ: วิสคอมเซ็นเตอรแ.
กระทรวงวัฒนธรรม. (มปป.) ประเพณีปอยสํางลอง อาเภอปาย. สืบคน 10 กุมภาพันธแ 2563, จาก
http://www.thaiculture.go.th/web/detail_image.php?nid=998&tid=tradition&sid=
วอยซแทีวี. (2559). เที่ยวชุมชนไทใหญํใจกลางกรุงเทพฯ. สืบคน 10 กุมภาพันธแ 2563, จาก
https://www.youtube.com/watch?v=hywrp2ZF6Sk&t=365s
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แสงแห่งสยาม
Light of Siam
ธีระพันธแ ชนาพรรณ
Teerapan Chanapan
2410/2 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Teerapan.ch@spu.ac.th

บทคัดย่อ
การสื่อสารดวยภาพเป็นกระบวนการขับเคลื่อนอยางไมหยุดนิ่ง นับตั้งแตภาพเขียนบนผนังถ้ําจวบจน
ปใจจุบัน ไดพัฒนาสรางสรรคแรูปแบบและกระบวนการสื่อสารดวยภาพ เพื่อสนองตอความตองการในสื่อสาร
และ การอยูรวมกันในสังคม
การสรางสรรคแผลงานโดยแนวคิด สะทอนการเปลี่ยนแปลงบนโลก การดํารงอยูร วมกันของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกภาพและความแตกตาง วิถีแบบดั้งเดิมกับความเปลี่ยนแปลงของวิถีสมัยใหม
Light of Siam การถายภาพที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดผล
ดีต อ การอยู ร ว มกั น จากงานเทศกาลงานออกแบบกรุ ง เทพฯ 2562 หรื อ Bangkok Design Week
2019 (BKKDW 2019) จนไดผลงานแสงแหงสยามในการสื่อสารดวยภาพ ในเชิงรูปธรรมและถือเป็นสื่อกลาง
ที่นํามาใชเป็นตัวแทนในการสื่อความหมายถึงเรื่อง ราวและเหตุการณแตางๆ
คาสาคัญ : การถายภาพ, การสื่อสารดวยภาพ
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Abstract
Visual communication is a nonstop process, an old image that has been
continuously developed to develop forms and processes for visual communication to meet
the needs of communication and coexistence in society.
Creative creation by concept Reflecting changing on the world. The coexistence of
lifestyles and cultures, which blend together unity and differences. Among the change of
traditional and modern ways, Light of Siam Photography that shows changes in technology,
changing locations, and good results for coexistence from work. Bangkok Design Week 2019
(BKKDW 2019) until receiving the light work of Siam in visual communication In concrete and
considered as a medium used as a representative in the interpretation of the matter Railings
and events
Keywords : photography, visual communication

ธีระพันธ์ ชนาพรรณ , Teerapan Chanapan
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
การสื่อสารรากศัพทแมาจากภาษาละตินที่มาจากคําวา Communis ที่หมายถึงกระบวนการสงผาน
ขาวสาร ขอมูล ความรู ประสบการณแ ความรูสึก หรือแมแตทัศนคติระหวางฝุายหนึ่งไปยังอีกฝุายหนึ่ง โดยใช
ความสามารถของผูสงสารสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจใหไดโดยใชทฤษฏีการสื่อสารของเบอรแโล เดวิด เค.
เบอรแโล โดยมีองคแประกอบดังนี้
ผูสงสาร ผูที่รวบรวมขอมูลและจัดระเบียบขอมูลกอนสงสารไปยังผูรับสาร อาจเป็น บุคคลกลุมคน
หรือ องคแกร
สาร สิ่งที่ออกมาจากผูสงสาร ไมวาจะเป็น ขอมูล ขาวสาร ความรูประสบการณแ ทัศนคติตางๆ เพื่อให
ผูรับสารรับขอมูลเหลานี้ ชองทาง ตัวกลางในการสงสาร เชน การพบปะพูดคุย การเขียน การแสดงทาทางใน
แบบตาง ๆ หรือหากตองการสื่อสารใหผูรับสารที่เป็นหมูมาก อาจใชสื่อจําพวก โทรทัศนแ วิทยุ ภาพยนตรแ
คอมพิวเตอรแ เป็นตน
ผูรับสาร บุคคลเปูาหมายที่ตองการใหรับสารจากผูสงสารสงมา อาจเป็น บุคคล กลุมคน หรือ องคแกร
การสื่อสารดวยภาพเป็นกระบวนการที่ ขับเคลื่อนอยางไมหยุดนิ่งนับตั้งแตภาพเขียนบนผนังถ้ํา จน
กระทั่งในยุคปใจจุบันที่มีการสรางสรรคแรูปแบบและกระบวนการสื่อสารดวยภาพ เพื่อสนองตอความตองการใน
การอยูรวมกันในสังคม การสื่อสารดวยภาพ ถือเป็นวิธีการสื่อสารที่สําคัญในเชิงรูปธรรมและถือเป็นสื่อกลางที่
นํามาใชเป็นตัวแทนในการสื่อความหมายถึงเรื่องราวและเหตุการณแตางๆ
ภาพถายจึงมีประโยชนแในการสื่อสารในดานตางๆ เพื่อใชในการขับเคลื่อนจากผูสงสาร สาร และผูรับ
สารใหเกิดความเขาใจในสารผานกระบวนการตีความตอสิ่งที่เห็นและรับรูในรายละเอียดของภาพถายจากสิ่งที่
มองเห็น ความรูและความเขาใจ ผานการตีความจากประสบการณแของผูรับสาร
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผลงานสรางสรรคแชิ้นนี้ใชแนวคิดในการสรางสรรคแและอธิบายภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
นิเทศศิลป (Visual Communication) เกี่ยวของกับการสื่อสารทางการมองเห็นไปยังผูรับสารดวย
ภาพเพื่อใหผูรับสารรับรู โดยรับรูผานการมองเห็นเป็นสําคัญ การสื่อสารประกอบไปดวยรูปภาพ สัญลักษณแ
ภาพวาด กราฟฟิกดีไซนแ การโฆษณา เป็นตน
รูปภาพมีสวนในการสื่อสารขอความไดอยางชัดเจน โดยไดจําแนกแบงประเภทของรูปภาพที่ปรากฏ
บนการสื่อสาร ออกเป็น 4 ประเภท ไดแก
Informative หมายถึง รูปถายจากเหตุการณแที่เกิดขึ้นจริงเนนการบอกเลาใหขอมูลรายละเอียดผานรูปถาย
Explicative หมายถึง รูปถายที่เนนการอธิบายการกระทําบางอยางหรือสถานการณแ
Directive หมายถึง รูปถายที่สามารถชักจูงใจไดโดยผานการออกแบบ การจัดเรียงตําแหนงในภาพ
Expressive หมายถึง รูปถายที่เนนการสื่อทางอารมณแเป็นหลัก
แหลงที่มาของการสื่อความหมายในระบบของภาษาภาพถาย สามารถจําแนกที่มาของความหมายได
3 ลักษณะ
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1. ความหมายเชิงสัญลักษณแของรูปทรงวัตถุในภาพ
รูป ทรงที่ป ระกอบขึ้น เป็ น สั ตวแ พืช สิ่ งของ หรือบุคคล นอกจากจะมีความสามารถในการสื่ อสาร
เกี่ยวกับสารสนเทศของสิ่งนั้นๆ ซึ่งเป็นความหมายโดยตรงแลว ภาพวัตถุตางๆ อาจมีความหมายในระดับ
สัญลักษณแรวมอยูดวย ซึ่งการตีความหมายสัญลักษณแของภาพนั้น เป็นกระบวนที่อิงกับประสบการณแหรือการ
เรียนรูระบบสัญลักษณแที่มีมากอน เช น ภาพดอกเข็มในพิธีไหวครู มีความหมายในเชิงสัญลักษณแถึงปใญญาที่
แหลมคม ภาพดอกบัวสื่อความหมายเชิงสัญลักษณแถึงศาสนาพุทธ เป็นตน
2. ความหมายแฝงของภาษาทางเทคนิคการถายภาพ
ความหมายแฝงของภาษาทางเทคนิคการถายภาพเป็นผลจากหลักจิตวิทยาการเห็นของมนุษยแ ซึ่งเกิด
จากการเลือกใชมุมกลอง ชวงความชัด ความยาวโฟกัสของเลนสแ ลักษณะการจัดแสง เป็นตน ไมวาจะเป็นงาน
ภาพขาว ภาพถายเชิงสารคดี แมจะมีหลักในการนําเสนอภาพที่เนนคุณคาเกี่ยวกับความถูกตองเป็นจริงของ
เหตุการณแ แตงานภาพถายเหลานี้ก็ไมสามารถสื่อความหมายไดอยางเป็นวัตถุวิสัย เพราะภาพถายทุกคนลวน
มีความหมายแฝงจากภาษาทางเทคนิคการถายภาพเสมอ ตัวอยางเหลานี้ลวนเป็นความหมายแฝงที่แนบเนื่อง
มากับสิ่งที่ถูกบันทึกภาพ (Nick Lacey,1998)
เทคนิคการถายภาพ
ความหมายแง
ระดับมุมกลุอง
มุมสูง
ความพายแพ ต่ําตอย ตกอยูภายใตอํานาจ
มุมระดับสายตา
ความเสมอภาค ความเป็นกลาง
มุมต่ํา
ความชนะ ความสูงสง ความมีอํานาจ
ชวงความชัด
ภาพแสดงความชัดลึก
การสื่อเรื่องราวโดยรวม
ภาพแสดงความชัดตื้น
การเนนความสําคัญ
ภาพ Soft Focus
ภาพถวิลหาอดีต (Nostagia)
ภาพในความคิดฝในจินตนาการ
ความยาวโฟกัสของ เลนสแถายไกล
การแอบมอง (Voyeuristic)
เลนสแ
เลนสแมาตราฐาน
การมองปกติ
เลนสแมุมกวาง
การเห็นที่บิดเบือน การแสดง (Drama)
ลักษณะการจัดแสง High Key
ความเปิดเผย การมองโลกในแงดี
Low Key
ความเรนลับ ความเศรา ความอึมครึม
3. ความหมายแฝงทางจิตวิทยาขององคแประกอบดานทัศนธาตุ
ทัศนธาตุ (Visual Element) ถือเป็นองคแประกอบพื้นฐานของงานสื่อสารดวยภาพ ตัวอยา งทัศนธาตุ
เชน จุด เสน น้ําหนักออนแกของแสงและเงา ที่วาง สี ลั กษณะผิว เป็นตน อยางไรก็ตามทัศนธาตุที่สําคัญใน
การสื่อสารภาพถาย ไดแก องคแประกอบเรื่องสีและเสน ซึ่งลวนมีผลตอการรับรูเชิงจิตวิทยาของผู รับสาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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3.1 หลักจิตวิทยาของสี
สีเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไมก็ตาม นักวิชาการ
ทั้งดานศิลปะและวิทยาศาสตรแตางเห็นพองตองกันวา สีมีอิทธิพลตออารมณแและความรูสึกของผู พบเห็น ซึ่ง
เรียกวา จิตวิทยาของสี ดังนั้น สีกับอารมณแของมนุษนแจึงเป็นสิ่งที่แยกจากกันไมได เพราะนอกจากความหมาย
ในเชิงสัญลักษณแของสีแลว สียังไดแฝงซึ่งความหมายในเชิงจิตวิทยาเอาไวดวยและยิ่งไปกวานั้นสียังสามารถ
สงผลตอมนุษยแในเชิงจิตวิทยาไดโดยไมจําเป็นจะตองมีความเกี่ยวของกับสัญลักษณแใดๆ ยกตัวอยางเชน สีดํา
โดยปกติแลวจะหมายถึงความโศกเศรา แตสีดําปรากฏอยูบนสูททักซิโดกลับแสดงถึงความสง างามและความ
ภูมิฐานของผูสวมใส ดังนั้นความหมายของสีจึงขึ้นอยูกับบริบทและสถานการณแรวมถึงสภาพแวดลอมโดยรอบ
อีกดวย
3.2 หลักจิตวิทยาของเสน
ในส ว นของการใช เ ส น ต า งๆ สํ า หรั บ การจั ด องคแ ป ระกอบภาพนั้ น ลายเส น ต า งๆ ยั ง มี
ความหมายแฝงรวมอยูดวย ชลูด นิ่มเสมอ (2542:35) ไดกลาวถึงความรูสึกทางจิตวิทยาที่เกิดจากลักษณะของ
เสนดังนี้
1. เสนตรง ใหความรูสึกแข็งแรง แนนอน ตรง เขม ไมประนีประนอม หยาบและเอาชนะ
2. เส น โคงน อยๆ หรื อเส นเป็นคลื่ นนอยๆ ให ความรูสึ กสบายเปลี่ ยนแปลงได เลื่ อนไหล
ตอเนื่อง มีความกลมกลืนในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ความเคลื่อนไหวชาๆ สุภาพ เป็นผูหญิง นุมและอิ่มเอิบ
ถาใชเสนแบบนี้มากเกินไปจะใหความรูสึกกังวล เรื่อยเฉื่อย ขาดจุดหมาย
3. เสนโคงวงแคบ เปลี่ยนทิศทางอยางรวดเร็ว มีพลังเคลื่อนไหวรุนแรง
4. เสนโคงของวงกลม การเปลี่ยนทิศทางที่ตายตัว ไมมีการเปลี่ยนแปลงใหความรูสึกเป็นเรื่อง
ซ้ําๆ เปูนเสนโคงที่มีระเบียบมากที่สุด แตจืดชืดที่สุด ไมนาสนใจเพราะขาดความเปลี่ยนแปร
5. เสนโคงกนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย และเติบโตเมื่อมองจากภายในออกมา
ถามองจากภายนอกเขาไปจะใหความรูสึกที่ไมสิ้นสุดของพลังเคลื่อนไหว
เสนฟในปลาหรือเสนคดที่หั กเหโดยกระทันหัน เปลี่ยนทิศทางรวดเร็วมาก ทําใหประสาท
กระตุก ใหจังหวะกระแทก เกร็ง
อนึ่งความหมายของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในภาพถายนั้น เกิดจากความสัมพันธแกับรูปสัญญะอื่นๆ จําเป็น
ที่จะตองตระหนักถึงความหมายของภาพที่ลวนมีความหลากหลายตามที่ผูรับเขาใจ ความหมายของภาพจะ
กําหนดจากองคแประกอบ สิ่งแวดลอมจํานวนมาก ดังนั้นความรูเกี่ยวกับบริบทของการบันทึกภาพ เหตุการณแ
แวดลอมอื่นๆ ในชวงของการบันทึกภาพ จะทําใหผูรับสารสามารถตีความหมายไดชัดเจนมากขึ้น
หลัก EDFAT เป็นคํายอของคํา 5 คํา ไดแก Entire, Details, Frame, Angles และ Time คําทั้งหานี้
เป็นหลักการสําคัญของการถายภาพเชิงวารสารศาสตรแโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. Entire: หลักแหงการนําเสนอภาพรวม เป็นการแสดงใหเห็นภาพรวมของปรากฏการณแหรือสิ่งที่
ตองการบั นทึกภาพถาเป็นภาพบุคคลจะเห็นบุคคลเต็มตว รวมทั้ งบรรยากาศแวดลอมของบุคคลนั้นๆ การ
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ถายภาพที่เห็นเรื่องราวโดยรวมนี้ เป็นเสมือนการเปิดเรื่องใหผูอานเห็นถึงความเชื่อมโยงของเหตุการณแนั้นๆ
การแสดงภาพรวมนี้อาจทําการบันทึกภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอน
2. Details: หลักแหงการนําเสนอภาพรายละเอียด เป็นการแสดงใหเห็นรายละเอียดในระยะใกลมาก
ถาเป็นภาพบุคคลอาจจะเป็นขนาดภาพระยะใกลเพื่อนําเสนอการแสดงออกทางสีหนาและดวงตา ถาเป็นภาพ
งานสถาปใตยกรรมอาจเป็นภาพที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะการออกแบบลวดลายพื้นผิว เอกลักษณแของหัวเสา ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะของงานนั้นๆ
3. Framing: หลักแหงระนาบภาพ เป็นหลักการที่วา “No two frames should be the same”
หมายถึง ชางภาพตองจัดวางองคแประกอบภาพทั้งภาพในแนวตั้งและภาพแนวนอน ทั้งนี้เพราะภาพเดนของ
เรื่องอาจถูกนํามาใชเป็นภาพปกติซึ่งตองการองคแประกอบการถายภาพในแนวตั้งตามลักษณะปกนิตยสาร และ
อาจจําเป็นตองมีพื้นที่วางในสวนบนของภาพเพื่อพิมพแชื่อนิตยสารอีกดวย
4. Angles: หลักของมุมกลองที่แตกตาง เป็นระดับของการวางตําแหนงมุมกลอง บางกรณีชางภาพ
อาจระดับมุมกลองเพื่อการสื่อความหมาย เชน การวางมุมกลองในระดับสายตาใหความรูสึกเสมอภาค การวาง
กลองมุมสูงอาจทําใหรูสึกถูกบันทึกภาพดูยิ่งใหญ อยางไรก็ตามในบางกรณีมุมกลองที่แตกตางกันอาจไมไดทํา
หนาที่ในการสื่อความหมายดังกลาว หากแตจะชวยในการมองเห็นเนื้อหาในภาพมีมุมมองที่นาสนใจมากขึ้น
หรืออาจเป็นการเปิดพื้นที่ในการมองเห็นไดมากขึ้น
5. Time: หลักแหงเวลา จําแนกไดสองความหมาย คือ
5.1 การใชเวลาหรือยอมเสียเวลาในการพินิจพิจารณาสิ่งที่จะทําการบันทึกเพื่อเลือกหามุมที่
ดีที่แตกตางหลากหลาย กรณีนี้รวมถึงการถายภาพสถานที่เดียวกันในชวงเวลาที่แตกตางกัน เชน ภาพทุงหญา
ในชวงเชาที่มีสายหมอก ยามสายที่แสงอาทิตยแ เริ่มสาดสอง ยามเย็นที่ทองทุ งกลายสภาพเป็ นทุงสีทองตาม
สภาพแสง เหลานี้ลวนทําใหอารมณแภาพมีความแตกตางกัน ชางภาพตองเขาใจถึงทิศทางของแสงในสถานที่
นั้นๆ
5.2 การใช ความเร็ วชัตเตอรแที่แตกตางกันในการบันทึกภาพ ตัวอยางที่ชัดเจน เชน การ
ถายภาพสายน้ํา การเลือกใชความเร็วชัตเตอรแที่แตกตางกันมีผลตอความนุมนวลหรือความแข็งกระดางของ
สายน้ํา เชนการใชความเร็วชัตเตอรแที่ 1/8 วินาที ยอมทําใหภาพสายน้ํานั้นนุมนวลกวาการเลือกใชความเร็วชัต
เตอรแที่ 1/60 วินาทีเป็นตน
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
จากแรงบันดาลใจ การสรางสรรคแผานการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของและสํารวจภาคสนาม ใน
การถายภาพจริง เพื่อนํามาวิเคราะหแ กําหนดแนวทางในการถายภาพ โดยมีกระบวนการสรางสรรคแ คือ
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3.1 กาหนดแนวคิดการสร้างสรรค์
แนวคิดหลัก บนความเปลี่ยนแปลง CHANGE สะทอนการเปลี่ยนแปลงบนโลก การดํารงอยูรวมกัน
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทั้งที่มีความเป็นเอกภาพและความแตกตาง วิถีแบบดั้งเดิมกับความเปลี่ยนแปลงของ
วิถีสมัยใหม
3.2 กาหนดแนวคิดการสื่อสาร คือ Light of Siam การถายภาพที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี สถานที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลดีตอการอยูรวมกัน
3.3 การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย จากงาน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 หรือ Bangkok
Design Week 2019 (BKKDW 2019) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ภายใตธีม “Fusing Forward ผสานสรางสู
อนาคต” เพื่อเป็นการสะทอนศักยภาพที่สําคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหลงรวมนักสรางสรรคแ โดยศึกษา
ขอมูลเพื่อทําผลงานสรางสรรคแ และวางแผนในการถายภาพ ตามแนวคิดที่กําหนดไว โดยควบคุมตามหลัก
EDFAT
การจัดวางองคแประกอบภาพ (Composition Art) นําหลักการจัดองคแประกอบแบบเอกภาพ (Unity)
โดยใชหลักกฏสามสวนในการจัดองคแประกอบภาพ มีจุดเดนหลัก และ รองที่นาสนใจ ในหัวขอการสรางสรรคแนี้

ภาพที่ 1 แสงแหงสยาม
4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากภาพถายดังกลาวนํามาวิเคราะหแนั้น (image Analysis) ผูสรางสรรคแผลงานเลือกที่จะถายภาพ
“Innovative Floating Park”ที่มีการนําเทคโนโลยีมาผนวกรวมกับประโยนแของแพลอยน้ําแบบไทยๆ เพื่อเขา
มาตอบโจทยแในบริบทเมือง ซึ่งไดใหประโยชนแทั้งการผลิตไฟฟูา และการปรับปรุงคุณภาพน้ําและเป็นพื้นที่
พักผอนหยอนใจ โดยใชหลักการถายภาพวิวทิวทัศนแ (Landscape) ในการสื่อความหมาย โดยใชหลักดังนี้
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1. หลั กนํ าเสนอภาพรวมของบรรยากาศ
(Entire) ในสถานที่ริมน้ํา เพื่อเชื่อมโยงระหวาง
“Innovative Floating Park” กับบรรยากาศเมืองหลวง วิถีวิตในการเดินทางของคนกรุงเทพ สามารถเลา
เรื่องราวตางๆ ไดชัดเจนในบริบทตางๆ
2. หลักแหงการนําเสนอภาพรายละเอียด (Details) โดยใชเลนสแมุมกวาง (Wide Lens) ในการ
ถายภาพเพื่อใหเห็นบรรยากาศความเป็นเมืองหลวง วิถีชีวิตการเดินทางดวยเรือโดยสาร และเคลื่อนกลองใกล
วัตถุมากที่สุดเพื่อใหมีขนาดใหญ นาสนใจของขนาดแพโซลาเซลลแเพื่อใหเห็นขนาดและรายละเอียดภายในที่มี
ตนไมอยูในแพเป็นการพักผอนสายตา
3. หลักแหงระนาบภาพ (Framing) ในการจัดองคแประกอบในแนวนอนเพื่อใหมีการจัดวางจุดเดนของ
ภาพแบบกฏสามสวน (Rule of Third) ใหมีจุดเดนหลัก แพโซลาเซลลแ จุดเดนรอง คือ เรือโดยสาร และ
จุดเดนสนับสนุน คือ บรรยากาศยามเย็นของกรุงเทพมหานคร โดยรอจังหวะในการถายภาพใหมีเรือวิ่งผาน
ในขณะบันทึกผลงานสรางสรรคแ

3
2
1

ภาพที่ 2 การจัดองค์ประกอบของภาพ ในการสะท้อนการดูแล
ภายในภาพมีการจัดองคแประกอบภาพเพื่อใหผูรับสารเขาใจประเด็นในการดูแลรกษาโลกและ
ตระหนักถึงการนํานวัตกรรมเขามาดูแล หรือเราตองดูแลรักษาโลกตอไป โดยผูบันทึกภาพไดจัด องคแประกอบ
จุดที่ 1 แพโซลาเซลลแจุดเดนหลัก เพื่อใหผูรับสารเห็นถึงวิธีในการใชนวัตกรรมดูแลสิ่งแวดลอม จุดที่ 2 มีเรือ
วิ่งเป็นจุดเดนรองที่ทําใหทราบถึงการเดินทางอีกหนึ่งวีธีของคนเมือง โดยจุดที่ 3 ฉากหลัง เป็นบรรยายกาศยาม
เย็น และตึกภายในกรุงเทพฯ เพื่อสะทอนความเขาใจตอการนําเทคโนโลยีกับความทันสมัยของเมือง
4. หลักของมุมกลองที่แตกตาง (Angles) ใชมุมสูงกวา Innovative Floating Park เพื่อใหเห็น
รายละเอียดการสรางนวัตกรรมที่นํามาใชและคงอยู กับเมน้ําเจาพระยาโดยเลือการใชมุมสูงในการถายภาพ
เพื่อใหเห็นรายละเอียดของแพ ซึ่งการมุมสูงอาจสื่อความหมายอยางอื่น แตการใชมุมสูงในภาพนี้ตองการให
เห็นขนาดและรายละเอียดของแพโซลาเซลลแ
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5. หลักแหงเวลา (Time) การควบคุมเวลาในการถายภาพ โดยเลือกเวลาในการถายภาพชวงเย็น
เพื่อใหไดบรรยากาศที่สวยงาม แสงสีสมยามเย็น กับวิถีชีวิตในสายน้ํา การโดยสารทางเรือในเมน้ําเจาพระยา
สรุป
ผลงานสรางสรรคแชิ้นนี้ เป็นการบันทึกภาพถายเพื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมกับวิถี
เมืองกรุงโดยสื่อสารผานกิจกรรมการจัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 หรือ Bangkok Design
Week 2019 (BKKDW 2019) ในการสรางสรรคแผลงานในอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยใชหลักการ
ถายภาพเชิงวารสารในการสื่อความหมายของภาพ
เพื่อใหผูชมตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงและการดูแล
รักษาโลกของเรา
เอกสารอ้างอิง
กฤษณแ ทองเลิศ.(2554). การถํายภาพเชิงวารสารศาสตร์, พิมพแครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : อินทนิล.
ชลูด นิ่มเสมอ. (2542). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
Nick Lacey. (1998). Image and Representation. New York: Macmilan Press.
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“Cute Cat Robot” The Mascot design of RMUTI
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การออกแบบมาสคอตนองแมวประจํา มทร.อีสาน RMUTI ผูสรางสรรคแวิจัยไดทําการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการสรางอัตลักษณแขององคแกร หลักการออกแบบคาแรคเตอรแ บริบทของ มทร.อีสาน
โดยกระบวนออกแบบนั้นเริ่มดําเนินการหลังจากมีการกําหนด องคแกรเปูาหมายในการออกแบบ
ศึกษาอัตลักษณแของ มทร.อีสาน กําหนดขอบเขตสัญลักษณแพื้นฐานที่ทําใหมนุษยแเกิดความเขาใจ รูความหมาย
และเกิดปฏิกิริยาโตตอบเชน คน, สัตวแ, สิ่งของ, อื่นๆ โดยสราง Key Information หรือคําสําคัญและกําหนด
สิ่งที่เป็นสัญลักษณแ จากนั้นทําการออกแบบมาสคอต ที่มาจากการรางแบบ, Dimension, กําหนดทาทาง
จนกระทั่งสรุปแบบผลงาน
เมื่อออกแบบมาสคอต มทร.อีสาน Cute Cat Robot สามารถนําไปใชออกแบบใหกับผลิตภัณฑแ,
สินคา, การบริการ ,หรือการสงเสริมภาพลักษณแใหกับมทร.อีสานตอไป
คาสาคัญ : มาสคอต, สัญลักษณแ, ภาพลักษณแ
Abstract
“Cute Cat Robot” The Mascot design of RMUTI. The researcher studied the RMUTI
information by themselves and the organization is participate in the design.
Define the scope, basic symbols that make people understand the meaning and
have reaction such as human, animal, material, and other. Create key information or key
word and define symbols. Mascot design by drafting, dimension, and additional gestures.
“Cute Cat Robot” The Mascot design of RMUTI. Can apply to design the product,
service, and promoting as a guideline for RMUTI.
Keywords : Mascot, Symbols, Image
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
วิจิตร อาวะกุล (2542 :42) กลาววา “ภาพลักษณแ” เป็นภาพของสถาบัน หนวยงาน บริษัท หางราน
หรือบุคคล ทีเกิดความรูสึกขึ้นในจิตใจของคนเราวา ดี ไมดี ชอบ ไมชอบ เชื่อถือ ไมเชื่อถือ เห็นดวย ไม เห็น
ดวย ฯลฯ ถาความเห็นของคนสวนมากเป็นเชนไร ภาพลักษณแของหนวยงานก็จะเป็นเชนนั้น ภาพลักษณแที่ดีจะ
สรางความนานิยมเลื่อมใส และภาพลักษณแทีไมดีจะทําใหการดํา เนินงาน ของสถาบันนั้นลมเหลวได
การสร า งภาพลั ก ษณแ ที่ ดี จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และสามารถทํ า ได ห ลายวิ ธี ต ามกลยุ ท ธแ ข องสถาบั น
หนวยงาน บริษัท หางรานหรือบุคคลนั้นๆ การสรางมาสคอตก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการสรางภาพลักษณแที่ดี
ทํา ให เป็ น ที่ จ ดจํ า ได งา ย มีค วามหมายที่ ดี เป็ นตั ว แทนของสั ญลั กษณแนํ าโชคที่เ ป็น ศิริ มงคล “มาสคอต”
(mascot) คือสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของบางอยาง โดย สวนใหญแลวมักจะเป็น สัตวแ สิ่งของหรือตัวละครที่เป็นมนุษยแ
ที่ถูกใชมานําเสนอหรือเป็นตัวแทนสูสาธารณชน สวนใหญ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย บริษัทธุรกิจตาง ๆ มี
การใชมาสคอตเชนกัน มาสคอตนับวาเป็นตัวแทนภาพลักษณแสินคาหรือองคแกร เพื่อเพิ่ม ความนาสนใจใหกับ
ผูบริโภค (ประสงคแ ศรีพุก. 2557)
จากขอมูลขางตนชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและเปูาหมายของการออกแบบมาสคอต เพื่อใช มาสคอตเป็น
ตัวแทนภาพลักษณแที่ดีของสถาบัน หนวยงาน บริษัท หางรานหรือบุคคล ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
สรางภาพลักษณแเพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธแ สําหรับสถาบัน หนวยงาน บริษัท หางรานหรือบุคคล หาก
ทําการออกแบบตัวการแตูนสัญลักษณแที่มีเอกลักษณแโดดเดน เพื่อนํามาประยุกตแใชควบคูกับการประชาสัมพันธแ
อันเกิดจากการบูรณาการดานทักษะการออกแบบตัวการแตูน เพื่อใหได ตัวการแตูนสัญลักษณแที่นาสนใจ มีคุณคา
ทั้งในดานความสวยงามและความ เป็นเอกลักษณแเฉพาะตัว เป็นตัวการแตูนสัญลักษณแที่ผูพบเห็นไดเกิดการ
จดจํา ตอไป
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การศึกษาทฤษฏีภาพลักษณแ ประกอบดวย การรับรู (Perceptions) เกี่ยวกับภาพลักษณแองคแกร
เป็นกระบวนการที่แตละบุคคลเลือกสรร (Selects) จัดระเบียบ (Organizes) และตีความ (Interprets)
เกี่ยวกับ สิ่งกระตุน (Stimulus) โดยอาศัย ประสาทสัมผัส ทั้งหา เพื่อสรางภาพที่มีความหมายออกมา
(พัชราภรณแ เกษะประกร. 2550)
2.2 หลักการออกแบบคาแรคเตอรแ หรือ การออกแบบตัวละครคือ การจัดองคแประกอบ เขาดวยกันให
เกิดบุคลิกที่สามารถสื่อบุคลิกของตัวละครไดชัดเจน การแบงสัดสวนของตัวละคร จะแยกออกเป็นสวน หัว ตัว
แขน ขาและอื่น ๆ ไมควรมีสัดสวนเทากันเพราะจะทําใหดูนาเบื่อ ตรงกันขามหากสัดสวนมีความแตกตางกัน
เทาไร ตัวละครจะยิ่งดูเตะตามากขึ้น ซึ่งการออกแบบตัวละครขึ้นอยูกับ สวนประกอบหลัก 3 อยางคือ ขนาด
(size) รูปทรง (shape) และสัดสวน (proportion) (ทิพยแสุคนธแ เพชรโอภาส. 2559)

401

3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ขั้นตอนการออกแบบมาสคอต เริ่มดําเนินการหลังจากมีการกําหนดองคแกรเปูาหมาย
3.1 ศึกษาเรื่องราวจากชีวิตประจําวันของผูคน ที่มีปฏิสัมพันธแกับ สภาพแวดลอม ทางธรรมชาติ
ภายในองคแกรประวัติความเป็นมา, วิถีชีวิต, ความเชื่อ, บุคคลสําคัญ, สัญลักษณแ
3.2 กําหนดขอบเขตสัญลักษณแพื้นฐานที่ทําใหมนุษยแเกิดความเขาใจ รูความหมายและเกิดปฏิกิริยา
โตตอบ คน, สัตวแ, สิ่งของ, อื่นๆ
3.3 เขียน Key Informants สราง Symbol คํา ที่เกิดจากปใญหา หรือ คํา ที่เกิดจากความรอบรู ,
กําหนดสิ่งที่เป็นสัญลักษณแ
3.4 กระบวนการออกแบบ Mascot กรอบแนวคิด, Mind mapping, รางแบบ, Dimension,
กําหนดทาทางเพิ่มเติม, เขาสูการผลิตตนแบบ 3 มิติ
ภาพลักษณ์
กระบวนการ
ออกแบบ

กาหนดขอบเขต
สัญลักษณ์พนื ้ ฐาน

Mascot

ประเมินผล
และสรุปผล

Key
Information
Symbol

ภาพที่ 1 แผนภูมกิ ารหาภาพลักษณแเพื่อการออกแบบมาสคอต
ที่มา : เทพฤทธิ์ ไชยจันทรแ. 5 ธ.ค. 2562

กระบวนการออกแบบ มาสคอต

Key information and symbol

ภาพที่2 แผนภูมิกระบวนการออกแบบมาสคอต
ที่มา : เทพฤทธิ์ ไชยจันทรแ. 5 ธ.ค. 2562
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
4.1 การวิเคราะหแขอมูลขั้นตนในการศึกษาวิเคราะหแขอมูลขั้นตนเกี่ยวกับภาพลักษณแ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผูเขียนไดวิเคราะหแขอมูลโดยเขียนเป็นภาพแผนที่ทางความคิด (Mind mapping)
ดังนี้

ภาพที่ 5 ภาพแผนที่ทางความคิด (Mindmapping)
ที่มา : เทพฤทธิ์ ไชยจันทรแ. 15 ม.ค. 2563
4.2 สรุปขอบเขตสัญลักษณแพื้นฐาน เรื่องราวจากชีวิตประจําวันของผูคน ที่ประวัติความเป็นมา, วิถี
ชีวิต, ความเชื่อ, สัญลักษณแ, สี, สัตวแ, สิ่งของ, โดยผูเขียนไดทําการสรุป แลวนํามาสรุปผลเป็นตารางดังนี้
ตารางที่1 สรุปขอบเขตสัญลักษณแพื้นฐาน เรื่องราวจากชีวิตประจําวันของผูคนจากการสัมภาษณแ
ผูทรงคุณวุฒิ ในมทร.อีสาน
ลําดับที่

สัญลักษณแพื้นฐาน องคแกร

RMUTI

1

คน

บุคคลสําคัญ

2

สัตวแ

สัญลักษณแ

3

สิ่งของ

สิ่งแวดลอม

4

สี

สีที่เป็นสัญลักษณแ

หมายเหตุ

ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผูอํานวยการ

*ไมเหมาะสมในการ

คนแรกของ มทร.อีสาน

นํามาออกแบบมาสคอต

แมว สีสวาด
อาคารคุรสุ ัมมนาคาร, ดอก
แคแสด
สีแสด

403

4.3 กระบวนการออกแบบ ผูเขียนไดนําผลสรุปจากวิเคราะหแสรุปขอบเขตสัญลักษณแพื้นฐาน มาสราง
เป็นขั้นตอนในการออกแบบโดยใชวิธีการออกแบบมาสคอต จากนั้นนําเอาสัญลักษณแสําคัญหรือจุดเดนของแต
ละสวนมาผสมผสานกันใหเกิดเป็นมาสคอตที่มีรูปลักษณแจาก Key information and symbol ดังนี้

ภาพที่6 สรุปสวนผสมในการออกแบบมาสคอต
ที่มา : เทพฤทธิ์ ไชยจันทรแ. 15 ม.ค. 2563
4.4 ผลการออกแบบมาสคอต
แนวคิดในการออกแบบมาสคอตนองแมวประจํา มทร.อีสาน RMUTI ไดรับแรงบันดาลใจมาจากแมวสี
สวาดของจังหวัดนครราชสีมา นํามาออกแบบเป็นหุนยนตแแมวสื่อถึงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
ผสมผสานรูปทรงของคุรุสัมมนาคารและใชสีแสดซึ่งเป็นสีประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4.4.1 การกําหนดภาพราง 3 แบบ

ภาพที่ 3 ภาพราง 3 แบบ
ที่มา : เทพฤทธิ์ ไชยจันทรแ. 15 ม.ค. 2563
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4.4.2 ภาพตนแบบ เสนและสี

ภาพที่ 4 ภาพราง 3 แบบ
ที่มา : เทพฤทธิ์ ไชยจันทรแ. 15 ม.ค. 2563
5. สรุปหลักการออกแบบมาสคอต
5.1 การสื่อความหมายของมาสคอต การออกแบบมาสคอตจะตองสามารถแสดงจุดเดนออกมา
ไดอยางชัดเจน มีความหมายที่ดี มีการสงเสริมภาพลักษณแ มีสัญญะที่ทําใหเกิดการรับรูรวมกัน มีความเป็นมิตร
เขาถึงไดงาย
5.2 การสรางคาแรคเตอรแใหกับมาสคอตควรคํานึงถึงขนาด รูปทรงและสัดสวนที่เหมาะสม สําหรับ
การออกแบบมาสคอตควรสรางเรื่องราวใหมาสคอต บงบอกความเป็นตัวตน อุปนิสัย ความสามารถพิเศษและ
แสดงความเป็นตัวตนโดยผูวิจัยเลือกแมวสีสวาด มีความเป็นมิตร นารัก เป็นกันเอง
5.3 การนํามาสคอตตอยอดไปใชงานในผลิตภัณฑแตาง ๆ เชน เสื้อ, กระเปาสะพาย, หมวก เพื่อใช
ประชาสัมพันธแ หรือของฝากของที่ระลึก ดังนั้นการออกแบบควรคํานึงถึงความยืดหยุนของการออกแบบ
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ภาพที่7 การนําผลงานการออกแบบไปใชงาน
ที่มา : เทพฤทธิ์ ไชยจันทรแ. 15 ม.ค. 2563
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Records of Natural Dyes from Forests of Three Southern Border Provinces.
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Thanawat.p@yru.ac.th

บทคัดย่อ
การสรางสรรคแงานภาพพิมพแ ถือเป็นการถายทอดแนวความคิดผานกระบวนการพิมพแ ซึ่งมีแมพิมพแ
เป็นตนแบบ โดยใชสีหรือหมึกพิมพแในการสรางภาพและลวดลายใหปรากฏ สําหรับงานภาพพิมพแโดยทั่วไป
สีหรือหมึกที่ใชนั้นสวนใหญมักเป็นสีที่มีสวนผสมของเคมีภัณฑแ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูใชในระยะ
ยาวได ดังนั้นการใชสีที่สกัดมาจากวัสดุจากธรรมชาติ เชน พืชพรรณธรรมชาติ ดิน ดอกไมฯลฯ จึงเป็นอีกหนึ่ง
แนวทางที่ น าสนใจ ทั้งยั ง ปลอดภัย ต อผู ส ร างสรรคแ กอปรกับ ไดผ ลงานศิล ปะภาพพิมพแใ นมิติ ใหมที่ มีการ
ผสมผสานกับธรรมชาติและกลิ่นอายความเป็นพื้นถิ่นเอาไวดวยกัน
จากการศึกษาและลงพื้นที่สํารวจในบริเวณพื้นที่ปใตตานี ยะลาและนราธิวาส พบวาวัสดุธรรมชาติที่ให
สีในผืนปุาของสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีมากมายหลายชนิด เชน เปลือกตนมะมวงหิมพานตแ เปลือกตน
เพกา ดอกชบา ดอกดาหลา คําแสด(หมากหลิง) ดอกดาวเรือง ดอกเข็มปุา รวมไปถึงดินแดง ที่สามารถนํามา
สกัดเพื่อทําเป็นสีสําหรับงานภาพพิมพแได ฉะนั้น ผูวิจัยจึงเลือกนําสีสันที่ไดจากวัสดุธรรมชาติเหลานี้มาใช
สรางสรรคแงานศิลปะภาพพิมพแในชุด “บันทึก-สีธรรมชาติจากผืนปุาสามจังหวัดชายแดนใต (Records-Natural
Dyes from Forests of Three Southern Border Provinces)” เพื่อนําเสนอความงามและเสนหแของสีสัน
จากวัสดุธรรมชาติในผืนปุาสามจังหวัดชายแดนใตที่สามารถสะทอนผานผลงานภาพพิมพแ 2 มิติในเทคนิค
(Monoprint) อันเป็นการสรางสรรคแงานภาพพิมพแในมิติใหมที่ปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
สะทอนความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติที่สามารถนํามาประยุกตแใชกับงานศิลปะไดอยางลงตัวและมี
สีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ
คาสาคัญ : สีธรรมชาติ ภาพพิมพแชิ้นเดียว ภาพพิมพแ
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Abstract
Creating Graphic Art is a way to express conceptual idea through printmaking process
by using block as prototype, and creating images and patterns by paints and inks.
Most of Graphic Arts are created by chemical colors. The chemical compositions in the
colors cause the long-term health effects for users. Using Natural colors from plants, earths
and flowers is an interesting way. It can save the creators’ health and show graphic arts in
new dimension, combining the sense of nature and local tradition.
The study and survey in Pattani, Yala and Narathiwat shows that there are many
natural materials from the forests in the three provinces can produce colors, such as barks
of Cashew Tree, barks of Damocles tree, rose of Sharon, torch ginger flower, annatto tree,
marigold, ixora cibdela Craib and red soil ect. Therefore, the researcher chooses those
natural colors to create the graphic art “Records of Natural Dyes from Forests of Three
Southern Border Provinces” to present the beauty and charm of natural materials from the
forests in the three provinces through the mono - print art. It’s the new - dimension creation
of graphic art. That can not only save health and environment, but also reflect the diversity
of nature plants in the art perfecting and gracefully.
Keywords : Natural Dyes, Monoprint, Graphic Art
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ศิลปะภาพพิมพแ (Graphic Arts หรือ Printmaking) จัดเป็นผลงาน 2 มิติทางดานทัศนศิลป มีประวัติ
การถือกําเนิดมายาวนานตั้งแต ครั้งสมัยกอนประวัติศาสตรแ (ราว 200,000 ปีกอนคริสตกาล) โดยการพิมพแ
ประทับรูปฝุามือบนผนังถ้ําลาสโควซแ (Lascaux) ประเทศฝรั่งเศส และถ้ําอัลตามิรา (Altamira) ประเทศสเปน
ทั้งยั งพบหลักฐานการพิมพแโ ดยใชแรงกดประทั บบนวัสดุผิว นิ่ม เชน ดิน และขี้ ผึ้ง ของชาวอียิปตแและชาว
เมโสโปเตเมีย (วิรุณ ตั้งเจริญ,2535)
ครั้นสังคมมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง มนุษยแมีการคิดคนการทํากระดาษ จึงเป็นจุดเริ่มตนให
ผูคนหันมาใชกระดาษในการสรางสรรคแศิลปะภาพพิมพแแทนวัสดุที่มีอยูเดิม และพัฒนางานภาพพิมพแที่มีความ
สมัย ใหม และได รั บ ความนิ ย มจวบจนปใ จจุ บัน ไดแก 1. ภาพพิมพแโ ลหะ (Etching) 2. ภาพพิมพแแกะไม
(Woodcut) 3.กระบวนการพิมพแพื้นราบ (Planographic Process) และ 4.ภาพพิมพแลายฉลุหรือตะแกรงไหม
(Serigraphic) Silk-screen ( สมาพร คลายวิเชียร, 2551) ซึ่งงานภาพพิมพแทั้ง 4 เทคนิคนี้เป็นกระบวนการ
การสรางภาพพิมพแโดยการถายทอดสีผานแมพิมพแตางๆ เชน แผนโลหะ แผนไม ตะแกรงไหม แผนอะคริลิค
ฯลฯ ลงสูกระดาษ
โดย“งานภาพพิมพแ” นั้น ถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ศิลปินสรางสรรคแและถายทอดแนวความคิดผาน
กระบวนการพิมพแ ซึ่งมีแมพิมพแเป็นตนแบบโดยใชสีหรือหมึกพิมพแในการสรางภาพและลวดลายใหปรากฏ
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อยางไรก็ตาม พบวา สีหรือหมึกที่ใชพิมพแโดยสวนใหญ มักเป็นสีที่มีสวนผสมของเคมีภัณฑแ ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของผูใชในระยะยาวได เชน สงผลเสียตอระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและระบบ
ประสาท ดังนั้ น เพื่อเป็ น การลดความเสี่ ย งผลเสี ยที่จะเกิดขึ้นในภายหลั ง การใชสี ที่ส กั ดมาจากวัส ดุจาก
ธรรมชาติที่ห าไดในทองถิ่นบานเรา เชน พืชพรรณธรรมชาติ ดิน ดอกไมฯลฯ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางการ
สรางสรรคแงานภาพพิมพแ ที่นาสนใจ ทั้งยังปลอดภัยตอผูสรางสรรคแ กอปรกับไดผลงานศิลปะภาพพิมพแในมิติ
ใหมที่มีการผสมผสานกับธรรมชาติและกลิ่นอายความเป็นพื้นถิ่นเอาไวดวยกัน
จากการศึกษา พบวาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก ปใตตานี ยะลา นราธิวาส นั้น ถือเป็น
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณแดวยสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และมีพรรณไมนานาชนิดที่สามารถนําสวนของเปลือก
ผล หรือใบ มาใชประโยชนแในการสรางสรรคแงานศิลปะภาพพิมพแได โดยการสกัดสี เพื่อใชแทนหมึกพิมพแที่เป็น
เคมี ภั ณ ฑแ ใ นปใ จ จุ บั น ฉะนั้ น ผู วิ จั ย จึ ง เลื อ กนํ า สี สั น ที่ ส กั ด ได จ ากพื ช พรรณธรรมชาติ เ หล า นี้ ม าใช ใ นการ
สรางสรรคแงานศิลปะภาพพิมพแในชุด “บันทึก-สีธรรมชาติจากผืนปุาสามจังหวัดชายแดนใต (Records-Natural
Dyes from Forests of Three Southern Border Provinces)” เพื่อนําเสนอความงามจากธรรมชาติ และ
ความลงตัว
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสร างสรรคแผลงาน “บั น ทึก -สี ธ รรมชาติจากผื นปุาสามจังหวัดชายแดนใต (Records-Natural
Dyes from Forests of Three Southern Border Provinces)” ผูสรางสรรคแไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อประกอบการนําเสนอผลงานการสรางสรรคแ โดยอาศัยกรอบแนวคิด “สีธรรมชาติในงานศิลปะ”
ในการสรางสรรคแผลงานในชุดนี้
แนวคิดสีธรรมชาติในงานศิลปะ
สีธรรมชาติ เป็นสีที่เกิดจากการสกัดวัสดุธรรมชาติ ทั้งพืช พรรณไมขนาดใหญ-ขนาดเล็ก สัตวแ(ครั่ง)
กระดูก เขา งา และแร ธาตุตางๆ ซึ่งสอดคล องกับงานศึกษาของ อนันตแเสวก เห วซึ่งเจริญ ,บรรณาธิการ
(2543) ศึกษาวิจัย เรื่อง คูมือยอมสีธรรมชาติฉบับชาวบาน สีเขียว สีน้ําตาลและสีดํา จากการศึกษาพบวา ใน
อดีตมนุษยแรูจักการใชสีธรรมชาติในการยอมผา แตงสีอาหารและยา สีธรรมชาติสวนใหญไดมาจากพืช โดยใช
สวนตางๆเชน เปลือก ใบ ผล รากไม นอกจากพืชแลวยังไดจากสัตวแและแรธาตุตางๆ
ทั้งนี้จากการคนควาทดลองของ สุวัลญา ศักดิ์สมบัติ ศิลปินผูคิดคนสีน้ําทํามือ จากดิน แกนไม ดอกไม
ที่อยูรายรอบตนเอง มาสกัดเป็นสีน้ํา โดยคนพบวา gum arabic เป็นยางไมชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติละลายน้ําได
และปลอยใหโดนอากาศก็สามารถแหงได ซึ่งเมื่อนําเอายาง gum Arabic มาละลาย แลวผสมกับพิกเมนตแจาก
สีธรรมชาตินั้น ทําใหสีที่ระบายลงกระดาษแหง เป็นการเคลือบไมใหสีเปลี่ยน หรือไม ใหพวกดินหรือแรเป็นผง
หายไปนั้นเอง อยางไรก็ตามในการเลือกใชวัสดุมาสกัดสีนั้น ตองดูลักษณะกายภาพของวัสดุนั้นๆ ดวย เพราะ
บางอยางก็สามารถผสมเป็นสีและเก็บไวได แตบางอยางถาเก็บไวนานอาจเนาเสีย สวนวัสดุที่จะเอามาบดเป็น
ผงและเก็บไวไดนานคือ ยางไม แกนไม เขมาฟืน ดินแดง และดินเหลือง (สุดารัตนแ พรมสีใหม, 2562)
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แฉลม สถาพร (2555) ศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางสรรคแผลงานศิลปะภาพพิมพแดวยสีธรรมชาติ จากพืช
ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล พื ช ให ส ารสี สํ า หรั บ ประโยชนแ ใ นการ
สรางสรรคแงานศิลปะภาพพิมพแดวยสีธรรมชาติจากพืช ซึ่งผลการศึกษาพบวา การสรางสรรคแผลงานศิลปะภาพ
พิมพแดวยสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัด ไดทําการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหแขอมูลพืชใหสีจาก กลุมยอมผา
กลุมใบไมคีรีวง และกลุมทอผาสีธรรมชาติบานเนินธัมมัง แลวนําขอมูลพืชใหสารสีจัดทํา เป็นฐานขอมูลใน
รูปแบบโปรแกรมนําเสนอขอมูล และยังมีการทดลองสกัดสีเพื่องานพิมพแ การคิดคนและทดลองหาสูตรของ
หมึกพิมพแธรรมชาติจากสวนผสมของน้ําสีธรรมชาติจากพืช สารชวยติดสีและแปูงมันสําปะหลัง
สุดทายศิลปินคนสําคัญในแวดวงศิลปะ ศ.ญาณวิทยแ กุญแจทอง ที่เป็นผูบุกเบิกแนวคิด Organic
Print ซึ่งไดทําการคิดคนเทคนิคการสรางสรรคแงานภาพพิมพแสีธรรมชาติ โดยไดรับแรงบันดาลใจจากผืนปุา
อนุรักษแของบิดา โดยไดทําการศึกษาตนไมและพืชสมุนไพรไทยตางๆ ที่สามารถใหสีสันได และคิดคนวิธีการ
สกัดสีและนํามาสร างสรรคแเป็น ภาพพิมพแที่ปราศจากสารเคมี และนิยามเทคนิคดังกลาววา นี้วา “Organic
Print” (MGR online Art eye view, 2557)
ดังจะเห็นไดวา สีธรรมชาติ เป็นสีมหัศจรรยแที่เราสามารถหาไดจากรอบๆตัว โดยผานการลองผิดลอง
ถูก ผสมผสานจนเกิดความลงตัว และเหมาะสมกับงาน สําหรับผูสรางสรรคแ การหยิบยกสีธรรมชาติที่มีอยูใน
ผืนปุาสามจังหวัดชายแดนใตมาสรางสรรคแเป็นงานภาพพิมพแชิ้นเดียว (Monoprint) นั้น พบวาวัสดุธรรมชาติ
ทั้งดอก เปลือก แกน และดินแดง สามารถนํามาสกัดสีไดทั้งหมด ซึ่งความออน-แก และความชัดเจนของสีนั้น
ขึ้นอยูกับปริมาณ อายุของวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไดยาก แตสิ่งเหลานี้คือเสนหแที่มีอยูในสีธรรมชาติ
ที่ไมวาจะนํามาสรางสรรคแผลงานกี่ครั้ง ผลงานที่ออกมาจะไมเหมือนเดิมและมีเพียงชิ้นเดียวเทานั้น ที่สําคัญยัง
เป็นผลงานภาพพิมพแที่ปราศจากสารเคมีใดๆที่จะเป็นอันตรายตอผูสรางสรรคแและสิ่งแวดลอม
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ในการสรรคแ ภ าพพิ ม พแ ชิ้ น เดี ย ว (Monoprint)
จั ด อยู ใ นกระบวนการพิ ม พแ แ ม พิ ม พแ พื้ น ราบ
(Planography Process ) เป็นการพิมพแโดยใหสีติดอยูบนผิวหนา ที่ราบเรียบของแมพิมพแ โดยมีกระบวนการ
ในการสรางสรรคแ ดังตอไปนี้
1. กระบวนการสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้เป็นหมึกพิมพ์
ในการสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติมาใชเป็นหมึกพิมพแ (สีสกัดจากธรรมชาติ) โดยสีที่ใชเป็นหมึกพิมพแ เป็น
สีสกัดที่ไดจากวัสดุธรรมชาติในพืชถิ่น ทั้งหมด 7 ชนิด ดังนี้
1. ดอกชบา : นําสวนของดอกมาตําในครกใหละเอียด บีบหรือคั้นสีดวยมือเปลา จนเกิดสีเป็นสีแดง
2. เปลือกต้นมะม่วงหิมพานต์: นําสวนของเปลือก มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ และตมเคี่ยวในน้ําเดือด 100
องศาเซลเซียสขึ้นไป จนไดสีน้ําตาลแดง
3. เปลือกเพกา: นําสวนของเปลือก มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ และตมเคี่ยวในน้ําเดือด 100 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป จนไดสีเหลืองอมเขียว
4. ดอกดาหลา : นําสวนของดอกมาตําในครก บีบหรือคั้นสีดวยมือเปลา จนเกิดสีเป็นสีชมพู
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5. คาแสด (ภาษาพื้นถิ่น เรียกวา หมากหลิง) : นําสวนของเมล็ด ตมเคี่ยวในน้ําเดือด 100 องศา
เซลเซียสขึ้นไป จนไดสีสม จนถึงสมอมน้ําตาล
6. ดาวเรือง : นําสวนของดอกมาตําในครก บีบหรือคั้นสีดวยมือเปลา จนเกิดสีเป็นสีเหลืองสด
7. ดอกเข็มป่า: นําสวนของดอกมาตําในครก บีบหรือคั้นสีดวยมือเปลา จนเกิดสีเป็นสีเหลืองออน
8. ดินแดง : นําดินแดงเนื้อละเอียดจากพื้นที่ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปใตตานี มาใชสดๆ โดยไมตอง
ผสมน้ํา
2. ขั้นตอนการพิมพ์ภาพ
เมื่อผานกรรมวิธีการสกัดสีดวยวิธีการตางๆ ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ การพิมพแภาพ โดยการนําสี
ที่ไดจ ากการสกัด มาระบายลงบนแมพิมพแหรือเพลท (แผ นอะคริลิก) โดยตรง ซึ่งหมึกพิมพแ (สารสกัดสี
ธรรมชาติ) ที่ใชนั้น ผูสรางสรรคแใชสีสกัดและผสมดวยน้ําสะอาด ใหมีปริมาณพอเหมาะ และทิ้งไวขามคืน
เพื่อใหสีที่ไดนั้นตกตะกอน จากนั้นนําสวนของตะกอนมาใชในการพิมพแภาพ เนื่องจากสีในสวนนี้จะมีความ
เขมขนสูง เหมาะในการสรางสรรคแงานภาพพิมพแ Monoprint เพราะชวยใหภาพพิมพแมีความคมชั ด และมีสีสัน
ที่สวยงาม นอกจากนั้นยังนําสวนตางๆของวัสดุธรรมชาติมาสรางเป็น Texture ลงบนเพลทที่ทาเคลือบดวย
กาวกระถิน (กาวกระถิน: ชวยยึดจับสีและเป็นตัวสมานระหวางสีธรรมชาติและแมพิมพแ ) และนําเขาแทนพิมพแ
เพื่อถายโอนสีลงบนกระดาษ Fabriano ซึ่งเป็นกระดาษสําหรับงานภาพพิมพแโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติดูดซับสีได
ดี เหนียวและคงทนตอความชื้นอันสงผลใหภาพพิมพแมีความสมบูรณแแบบมากขึ้น

ภาพที่ 1 การเตรียมแมพิมพแ : การเคลือบเพลทดวยกาวกระถิน ระบายสีสกัดและจัดวางวัสดุธรรมชาติลงบนเพลท
ที่มา: ถายภาพโดยผูส รางสรรคแ
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ภาพที่ 2 กระบวนการพิมพแภาพพิมพแ Monoprint
ที่มา: ถายภาพโดยผูส รางสรรคแ

ภาพที่ 3 ผลงานภาพพิมพแ Monoprint จากสีสกัดจากเปลือกตนมะมวงหิมพานตแ ดอกดาหลา ดอกเข็มปุา ดอกชบาและดินแดง
ที่มา: ถายภาพโดยผูสรางสรรคแ

4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงาน “บันทึก-สีธรรมชาติจากผืนปุาสามจังหวัดชายแดนใต (Records-Natural Dyes from
Forests of Three Southern Border Provinces)” เป็นการนําเสนอผลงานภาพพิมพแ Monoprint
(ภาพพิมพแชิ้นเดียว) ซึ่งเป็นการสรางสรรคแภาพพิมพแ โดยสรางรองรอยของเนื้อสี และ Texture ลงบนแมพิมพแ
หรือเพลท (แผ นอะคริลิ ค) และถายโอนสีขณะสียังไมแห งไปยังกระดาษ เสนหแ ของภาพพิมพแ Monoprint
นั้นคือ ผลงานจะมีเอกลักษณแ อัตลักษณแเฉพาะตัวและมีเพียงชิ้นเดียวเทานั้น ผลงานภาพพิมพแที่สําเร็จออกมา
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ในแตละชิ้น สามารถสะทอนอารมณแความรูสึกของผูสรางสรรคแ ณ ขณะนั้นไดเป็นอยางดีโดยผานการใหสี
การจัดวางองคแประกอบ และความหนัก-เบาของสี

ภาพที่ 4 การสรางรองรอยของเนื้อสีและการจัดวางองคแประกอบ
ที่มา: ถายภาพโดยผูส รางสรรคแ

นอกจากนี้ในการเลือกใชสีจากวัสดุธรรมชาติมาแทนหมึกพิมพแทั่วไปยังสามารถลดตนทุนในการซื้อ
หมึกพิมพแเคมี ที่สําคัญยังสื่อใหเห็นถึงความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นอันสามารถ
นํามาใชประโยชนแในงานศิลปะได การสรางสรรคแผลภาพพิมพแในชุด “บันทึก-สีธรรมชาติจากผืนปุาสามจังหวัด
ชายแดนใต (Records-Natural Dyes from Forests of Three Southern Border Provinces)” นี้จึงเป็น
ผลภาพพิมพแในมิติใหมที่มีความปลอดภัยตอผูสรางสรรคแและสิ่งแวดลอม ทั้งยังสอดแทรกกลิ่นอายความเป็น
พื้นถิ่นอยูในผลงาน
โดยขอมูลพืชพรรณธรรมชาติที่ ใหสีนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากตํารา เอกสารงานวิจัย รวมถึงจาก
ประสบการณแสวนตัวในการนําพืชพรรณธรรมชาติเหลานี้มาทําการยอมเสนใย ปรากฏวาใหสารติดสีดีและ
มีสีสันที่สวยงาม เย็นตา สามารถนํามาประยุกตแใชและตอยอดในการสรางสรรคแงานภาพพิมพแได รวมถึงอาจ
เป็นแนวทางในการงานศิลปะอื่นๆไดในลําดับตอไปจากการศึกษา ผูวิจัยยังพบอีกวาพืชพรรณธรรมชาติที่มีอยู
ในสามจังหวัดชายแดนใต สามารถนํามาใชประโยชนแไดทุกชนิด ขึ้นอยูกับกรรมวิธีการสกัดโดยการสกัดที่ผูวิจัย
ทําการทดลองนั้น สามารถทําได 2 วิธี คือ การสกัดสีแบบรอนโดยวิธีการตม และการสกัดสีแบบเย็นโดยวิธีการ
หมัก หรืออาจจะใชวิธีการตําหรือขยํา ซึ่งการเลือกใชวิธีการสกัดสีแบบรอนหรือแบบเย็นนั้น ตองคํานึงถึง
คุณลักษณะของพืช สวนตางๆที่ใหสีของพืช เชน ถาใชสวนเปลือก ซึ่งมีความแข็ง ควรสกัดสีโดยวิธีการตม หาก
ใชในสวนของใบ สามารถใชวิธีการหมัก อาทิ การหมักใบคราม เป็นตน ในสวนของกลีบดอก มีความบางเบา
นั้นใชวิธีการตําหรือบีบ คั้นได ดังนั้นในการเลือกวิธีการสกัดสีธรรมชาติมาใชนั้น ควรคํานึงถึงชนิดของพืชที่ใหสี
ที่มีในทองถิ่นนั้นๆ เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ระยะเวลา และความถนัดของผูสรางสรรคแ
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5. สรุป
ผลงานการสร างสรรคแ “บั น ทึก -สี ธ รรมชาติจากผื นปุาสามจังหวัดชายแดนใต (Records-Natural
Dyes from Forests of Three Southern Border Provinces)” เป็นผลงานการสรางสรรคแที่ไดนําเอา
เทคนิค Monoprint ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคภาพพิมพแที่มีความโดดเดน มีเอกลักษณแชัดเจน เนื่องดวยเป็นเทคนิค
ที่สามารถสรางสรรคแผลงานไดเพียงชิ้นเดียว ดังนั้น ผลงานภาพพิมพแที่สรางสรรคแออกมาจะมีความเป็นหนึ่ง
เดียวและมีแคชิ้นเดียว สําหรับในการสรางสรรคแงานภาพพิมพแ Monoprint โดยปกติสีที่ใชพิมพแภาพ เป็นสี
หมึกพิมพแประเภทเชื้อน้ํามันที่มีความเหนียวหนืด เป็นสีชนิดเดียวกันที่ในโรงพิมพแออฟเซต โดยใชน้ํามันสน
น้ํามันไวทแสปิริต น้ํามันเทอรแเปนไทหรือน้ํามันก฿าดเป็นตัวทําละลายใหสีมีความเหลว และใชสําหรับลางสี ซึ่ง
วัสดุอุปกรณแเหลานี้ลวนแลวแตเป็นเคมีภัณฑแที่อาจสงผลกระทบตอรางกายไดในระยะยาว ทั้งจากการสูดดม
และการสัมผัสผานรางกาย ฉะนั้น การใชวัสดุธรรมชาติมาสกัดทําเป็นสีเพื่อใชแทนสีหมึกพิมพแในปใจจุบันนั้น
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใชไดจริงและมีกรรมวิธีที่ไมซับซอน
จากผลการสร า งสรรคแ ภ าพพิ ม พแ ใ นชุ ด “บั น ทึ ก -สี ธ รรมชาติ จ ากผื น ปุ า สามจั ง หวั ด ชายแดนใต
(Records-Natural Dyes from Forests of Three Southern Border Provinces)”นั้น พบวาวัสดุ
ธรรมชาติในทองถิ่นสามจังหวัดนั้นมีมากมายหลายชนิดที่สามารถใหสีสันได โดยผู สรางสรรคแ เลือกจํานวน 8
ชนิ ด อัน ไดแก 1.ดอกชบา 2. เปลือกตน มะมว งหิ มพานตแ 3. เปลื อกเพกา 4. ดอกดาหลา 5. หมากหลิ ง
(คําแสด) 6. ดอกดาวเรือง 7. ดอกเข็มปุา และ 8. ดินแดง มาสรางสรรคแลงบนผลงาน จํานวน 3 ชิ้น
ผลงานชิ้นที่ 1 ผลงานการสรางสรรคแภาพพิมพแ จากสี สกัดจากดอกดาวเรืองและเปลือกเพกา ใหสีสัน
ในโทนเหลือง เหลืองเขียว และครีม
ผลงานชิ้นที่ 2 ผลงานการสรางสรรคแภาพพิมพแ จากสีสกัดจากเปลือกตนมะมวงหิมพานตแ ดอกดาหลา
ดอกเข็มปุา ดอกชบาและดินแดง ใหสีสันในโทนน้ําตาลแดง
ผลงานชิ้นที่ 3 ผลงานการสรางสรรคแภาพพิมพแ จากสีสกัดจากคําแสด (หมากหลิง) ใหสีสันในโทนสม
ทั้ง นี้ ผลงานทั้ ง 3 ชิ้ น ผู วิ จั ย ต อ งการนํ า เสนอผลงานในโทนสี ที่ แ ตกต า งกั น ออกไปตามอารมณแ
ความรูสึก ณ ขณะนั้น โดยสอดแทรกความงามของรูปทรงของพืชพรรณธรรมชาติลงไปผลงาน ทั้งกลีบดอก
เมล็ด เพื่อสรางพื้นผิวใหผลงานดูมีมิติและยังสามารถบงบอกถึงชนิดของพืชพรรณที่มีอยูใ นทองถิ่นผานผลงาน
ได ยิ่งไปกวานั้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ตองมีการลงพื้นที่สํารวจ ผูวิจัยยังไดพบการเชื่อมโยงของสีธรรมชาติ
ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังในยุคตนรัตนโกสินทรแ ที่มีการเขียนภาพดวยสีธรรมชาติ และสันนิษฐานวาสี
บางชนิดที่ใชเขียนนั้นอาจไดมาจากท องถิ่นเชนกัน จะเห็นไดวาสีธรรมชาตินั้นมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของ
ผูคนมายาวนาน โดยเฉพาะในวงการงานศิลปะที่ใชในการเขียนภาพ การเพนทแสี การยอมเสนใย และการ
ประยุกตแใชในงานภาพพิมพแที่ผูวิจัยไดทําการสรางสรรคแ นับวาเป็นการใชประโยชนแจากวัสดุธรรมชาติได อยาง
คุมคา ชวยลดตนทุนในการซื้อเคมีภัณฑแ และยังเป็นแนวทางในการนําไปประยุกตแใชในงานภาพพิมพแเทคนิค
อื่นๆไดอีก เชน ภาพพิมพแเทคนิค Woodcut สีน้ําจากสารสกัดธรรมชาติ รวมถึงเป็นแนวทางในการการพัฒนา
ผลิตภัณฑแตางๆที่ยอมหรือสรางสรรคแดวยสีธรรมชาติ ซึ่งสรางมูลค าเพิ่มใหแกสินคาได และยังเป็นการสงเสริม
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ใหผูคนมีความตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของพืชพรรณธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นเพื่อที่จะไดนําพืชพรรณ
เหลานั้นมาใชประโยชนแในลําดับตอไปไดอยางคุมคา
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การออกแบบปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่า 3 ชั้น เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ถนนประชาชื่น 2
เขตบางซื่อ จังหวัดนนทบุรี
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บทคัดย่อ
การออกแบบปรับปรุงที่อยูอาศัยประเภท อาคารพาณิชยแ 3 ชั้น ถนนประชาชื่น 2 แยก 1-4 (ซอยสุวรรณดี 2)
เขตบางซื่อ เตาปูน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดิมทีเป็นอาคารพาณิชยแสําหรับ คาขาย และไมไดมีไวเพื่อพักอาศัย วัตถุประสงคแ
ในการออกแบบปรับปรุงครั้งนี้ เป็นการออกแบบปรังปรุงเพื่อเป็นอยูอาศัย ภายนอกอาคารไดมีการออกแบบกรอบ
อาคารใหมและภายในอาคาร สวนพื้นที่ใชสอยภายในอาคารมีการจัดพื้นที่ใชสอยใหม ใหสอดคลองและเหมาะสมตอการ
ใชงานของเจาของบานรวมถึงสรางสรรคแภาพลักษณแและสะทอนความเป็นตันตนของเจาของบาน โดยเริ่มจากการศึกษา
ความตองการของเจาของบาน การใชงานในพื้นที่ตางๆอยางละเอียด พื้นที่ทางเขา รับประทานอาหาร ครัว หองน้ํา
หองนอนและหองเสื้อผา และศึกษาขอมูลพื้นฐานสัดสวนเฟอรแนิเจอรแ ทางสัญจร รูปแบบ Styles ที่มีผลตอการจัดวาง
พื้นใชสอยตางๆ สี วัสดุ งานระบบอื่นๆที่จําเป็น เพื่อนําขอมูลที่ไดมาออกแบบปรับปรุงภายนอกและภายใน สวนงาน
ออกแบบไดนําเสนอ การจัดวาง Furniture lay-out plan, Lighting, Out-let plan รวมถึงแบบภาพ 3 มิติ โดยนําเสนอ
เป็นภาพนิ่งแกเจาของบานซึ่งใชโปรแกรม 3d max ปลั๊กอิน V-ray เป็นตัวนําเสนอผลงาน
คาสาคัญ : ออกแบบ, ปรับปรุง, พื้นที่ใชสอย
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Abstract
Design of housing renovation in 3-storey commercial building, Prachachuen 2 Road, Intersection
1-4 (Soi Suwannee 2), Bang Sue Tao Pun District, Nonthaburi. Which was originally a commercial building
and not intended for residential use the purpose of this revision design it is an improved design for living.
The exterior of the building has been redesigned for the interior of the building. The internal utility space
has been rearranged. To be consistent and suitable for homeowners' use, as well as to create the image
and reflect the self-confidence of homeowners. By starting with studying the needs of homeowners
Detailed usage in various areas Entrance area Dining, kitchen, bathroom, bedroom and clothing room And
study basic information, proportion of furniture, traffic, styles, styles that affect the layout of various utility
flooring, colors, materials, and other system work necessary In order to use the information to design,
improve, exterior and interior The design section presents the layout of the furniture lay-out plan, lighting,
out-let plan, as well as 3D images, which are presented as slides to the homeowners who use the 3d
max program, the V-ray plug-in as a presentation.
Keywords : Design, renovation, living space
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
จากความตองการของทางเจาของอาคารพาณิชยแ 3 ชั้น ถนนประชาชื่น 2 แยก 1-4 (ซอยสุวรรณดี 2) เขตบาง
ซื่อ เตาปูน จังหวัดนนทบุรี ที่ตองการปรับปรุงตัวอาคารเดิมที่มีการใชงาน เพื่อการคาขาย มีการแบงพื้นที่สําหรับการใช
งานคาขายทานั้น โดยตองการปรับเปลี่ยนการใชสอยพื้นที่ภายในอาคารพาณิชยแ ทั่งหมดใหเป็นที่อยูอาศัย และกรอบ
อาคารภายนอกใหดูทันสมัยและมีเอกลักษณแที่โดดเดน ซึ่งพื้นที่ใชสอยภายใน วัสดุ สี และระบบที่เกี่ยวของเดิมไม
เหมาะสมตอความตองการใชงานเพื่อเป็นที่อยูอาศัยจึงตองมีการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ใชสอยภายในใหมตามความ
ตองการของเจาของบาน โดยมีการแบงพื้นที่ภายในตองการใชงานออกเป็น 2 ส วน คือ 1.พื้นที่รับแขกหรือพื้นที่
อเนกประสงคแ สามารถใชรับประทานอาหารหรือทําครัวไดดวย 2.สวนพื้นที่สวนตัวเป็นพื้นที่สวนหองนอนเป็นหลักและ
หองเสื้อผา ซึ่งจะตองมีการจัดพื้นที่ภายในอาคารแบงสัดสวนการใชงานตามความตองการอยางชัดเจนแตตองสามารถใช
พื้นที่ไดอยางเหมาะสมตอการใชงานดวย
โดยมีแรงบัลดานใจในการออกแบบปรับปรุงกรอบอาคาร และการจัดพื้นที่ใชสอยภายใน ไดนําความตองการ
ของเจาของอาคารมาเป็นแนวทางหลักรวมถึงวิถีชีวิตการเป็นอยูของเจาของ ความชอบใน Styles ที่เจาของอาคาร
ตองการ ซึ่งทําใหงานออกแบบตอบโจทยแความตองการ ในสวนของการจัดพื้นที่ใชสอยภายในที่เหมาะสมกับพฤติกรรม
และการใชสอยในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งการตกแตงจะเนนโครงสรางของตัวอาคารเดิมเป็นหลักและวัสดุที่เลือกใชเป็นตกแตง
เป็นไมอัดสักทําสียอมธรรมชาติ เหล็กทําสีพนสีดํา มาใชในการตกแตงในรูปแบบ Styles Modern industrial
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2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาลักษณะและขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับงานออกแบบ ที่มีผลตอการใชงานของมนุษยแรวมถึงงานระบบ
และพื้นฐานการใชงานแตละพื้นที่ ที่อาคารประเภทอยูอาศัยควรมี
2.1 ศึกษาขอมูลขนาดสัดสวนพื้นฐานของ เฟอรแนิเจอรแสําหรับบานพักอาศัย
2.2 ศึกษาขอมูลพฤติกรรมมนุษยแความตองการกับพื้นที่ใชสอย
2.3 ศึกษาขอมูลงานระบบที่เหมาะสมตอพื้นที่ใชสอย
โดยขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการทําความเขาใจการออกแบภายในและการจัดพื้นที่ใชสอยภายใน
อาคารพาณิชยแ 3 ชั้น ถนนประชาชื่น 2 แยก 1-4 (ซอยสุวรรณดี 2) เขตบางซื่อ เตาปูน จังหวัดนนทบุรี
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
การออกแบบภายในอาคารพาณิชยแ 3 ชั้น ถนนประชาชื่น 2 แยก 1-4 (ซอยสุวรรณดี 2) เขตบางซื่อ เตาปูน
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีกระบวนการในขั้นตอนตางที่นําไปสูขั้นตอนการออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดการ
ดําเนินงานดังนี้
3.1 เก็บขอมูลเบื้องตน
3.2 การศึกษาและวิเคราะหแขอมูล
3.3 การนําเสนอผลงาน 2 และ 3 มิติ
3.1 การเก็บข้อมูลเบื้องต้น
จากการสํารวจความตองการของ เจาของอาคารพาณิชยแ 3 ชั้น ถนนประชาชื่น 2 แยก 1-4 (ซอยสุวรรณดี 2)
เขตบางซื่อ เตาปูน จังหวัดนนทบุรี ในสวนของพื้นที่ใชสอย พื้นที่รับแขก ทานอาหาร ครัว หองน้ํา หองนอนและหอง
เสื้อผา และความตองการ โดยการจดบันทึกเพื่อเป็นขอมูลในการออกแบบ รวมถึงรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากหนังสือ
เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได นํามาวิเคราะหแใชในการออกแบบ
3.2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากขอมูลที่ไดซึ่งเป็นปใจจุบัน นํามาสรุปและออกแบบภายในอาคารพาณิชยแ 3 ชั้นได โดยแบงรายละเอียดของ
ขอมูลที่ไดเป็นงานออกแบบภายในดังนี้
1. แปลนการแบงพื้นที่และการจัดวางเฟอรแนิเจอรแ
2. แปลนงานระบบที่เกี่ยวของ
3. ตัวอยางวัสดุที่ใชในการตกแตงภายใน
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ภาพที่ 1 Furniture lay out plan & Zoning Floor 1st

ภาพที่ 2 Furniture lay out plan & Zoning Floor 2nd

ภาพที่ 3 Furniture lay out plan & Zoning Floor 3rd
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ภาพที่ 4 Reflected ceiling & lighting Floor 1st

ภาพที่ 5 Reflected ceiling & lighting Floor 2nd

ภาพที่ 6 Reflected ceiling & lighting Floor 3rd
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ภาพที่ 7 ตัวอยางวัสดุในการตกแตง
3.3 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
นําเสนอผลงานดวยโปรแกรม 3d max ปลั๊กอิน V-ray

ภาพที่ 8 บรรยากาศภายนอก(กรอบอาคาร)
และภายในโถงทางขึ้นชั้น 2 อาคาร

421

ภาพที่ 9 บรรยากาศภายในชั้น 2 สวนพื้นที่ทานอาหาร ครัว รับแขก

ภาพที่ 10 บรรยากาศภายในชั้น 2 สวนพื้นที่ทานอาหาร ครัว รับแขก
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ภาพที่ 11 บรรยากาศภายในชั้น 2,3 สวนหองนอน

ภาพที่ 12 บรรยากาศภายในชั้น 2,3 สวนหองน้ํา
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ภาพที่ 12 บรรยากาศภายในชั้น 3 สวนหองเสื้อผา
4. การวิเคราะห์ผลงาน
หลังจากที่ไดรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการออกแบบปรับปรุงภายใน อาคารพาณิชยแ 3 ชั้น ถนนประชาชื่น 2 แยก
1-4 (ซอยสุวรรณดี 2) เขตบางซื่อ เตาปูน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งขอมูลที่ไดจากเอกสารหนังสือที่เกี่ยวของกับสัดสวน
เฟอรแนิเจอรแ ความตองการการใชพื้นที่พื้นฐาน และความตองการของเจาของอาคาร ไดนํามาออกแบบภายในสวนตางของ
อาคารดังนี้
- นําความตองการการใชงานและขนาดสัดสวนเฟอรแนิเจอรแที่เหมาะสมมาออกแบบ จัดวางพื้นที่ใชสอย
ภายใน
- นําขอมูลงานระบบทที่จําเป็น สําหรับบานพักอาศัยมาออกแบบใหเหมาะสมตอความตองการการใชงานใน
แตละบริเวณพื้นที่ใชสอย
- นําขอมูลวัสดุมาออกแบบสวนการตกแตงและนําเสนอภาพบรรยากาศภายใน 3 มิติ ในสวนของ พื้น พนัง
ฝูาเพดาน
5. สรุป
งานออกแบบปรับปรุงภายในอาคารพาณิชยแ 3 ชั้น ถนนประชาชื่น 2 แยก 1-4 (ซอยสุวรรณดี 2) เขตบางซื่อ เตา
ปูน จังหวัดนนทบุรี เป็นการออกแบบปรับปรุงและแกไขพื้นที่ใชสอยภายในอาคารใหเหมาะสมตอพฤติกรรมการใชงาน
เพื่อเป็นที่อยูอาศัย รวมถึงการเลือกใชวัสดุ โทนสี ที่สรางบรรยากาศในพื้นที่ภายใน สวนโถงบันใดทางขึ้นชั้น 2 สวน
รับประทานอาหาร ครัว รับแขก หองนอน หองน้ํา และหองเสื้อผา ใหเกิดประโยชนแสูงสูด อีกทั่งยังเป็นการสรางสรรคแ
งานออกแบบที่สอดคลองตอความตองการของเจาของอาคาร
424

เอกสารอ้างอิง
กิติ สินธุเสก. (2555). การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน หลักการพิจารณาเบื้องต๎น. (พิมพแครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
จันทนี เพชรานนทแ. (2556). การทารายละเอียดประกอบแบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน. (พิมพแครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2555). ศิลปะการออกแบบตกแตํงภายใน. (พิมพแครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแ บริษัทวิทยพัฒนแ
จํากัด
Julius Panero, Martin zelnik, AIA, ASID. 1979. HUMAN DIMENSION & INTERIOR SPACE. New York: N.Y. 10036

425

ฮูปฮัก – อีสาน สีสันแห่งกาลเวลา

(Hoop Hug – Timing of I-san’s color )
ธัญญรัตนแ อัศวนนทแ
Thanyarat Asawanonda
หลักสูตรนฤมิตศิลป คณะสถาปใตยกรรมศาสตรแ ผังเมือง และนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: thanyarat.a@msu.ac.th
บทคัดย่อ
ฮูป ฮัก-อีส าน สี สั นแหงการเวลานี้ เป็นส วนหนึ่งของผลงานจากการวิจัยและศึกษาเนื้อหา ภาพที่
ปรากฎ รวมทั้งสีที่ใชในฮูปแตมอีสาน หรือจิตรกรรมฝาผนังจากสิมอีสานภายในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
ถายทอดเอกลักษณแทางศิลปกรรมอีสานจากงานจิตรกรรมฝาผนัง ในรูปแบบการออกแบบเรขศิลปที่สรางสรรคแ
ดวยโปรแกรมการออกแบบใหเป็นภาพกราฟิกเวกเตอรแ เพื่อใหสามารถเขาถึงคนรุนใหม และสามารถนําไป
ประยุกตแใชใหเป็นผลงานการออกแบบรวมสมัย และยังเป็นแนวทางในการอนุรักษแไดอีกทางหนึ่ง โดยการ
สรางสรรคแผ ลงานชุดนี้ ได้ใช้ตัวภาพ และสีสัน จากฮูปแต้มอีสานจากวัดป่าเลย์ไล และวัดยางทวงวราราม
จ.มหาสารคาม ที่โดดเด่นในเรื่องภาพวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมแบบพื้นบ้านอีสานแท้ มาผ่านกระบวนการ
วาดคัดลอกภาพขึ้นใหม่เพื่อให้ลายเส้นชัดเจน เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้
เป็นไฟล์ภาพ 2 มิติ และประมวลผลในลักษณะเวกเตอร์ พร้อมทั้งเสนอแนะการจัดชุดสีเพื่อสื่อสารชุดสีที่เป็น
ลักษณะดั้งเดิมของฮูปแต้มอีสานเพื่อให้พร้อมสาหรับนาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
ตัวภาพและสีสันที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วถูกนามาจัดวางองค์ประกอบใหม่ในรูปแบบต่างๆโดย
ไม่เน้นการบอกเล่าเรื่องราวแต่มุ่งเน้นความโดดเด่นของตัวภาพและการจัดรูปแบบสีสันที่แตกต่าง เสนอแนะ
แนวทางการน าไปประยุ ก ต์ใช้ ผ่ า นผลิ ตภัณ ฑ์ สิ นค้า ในรูปแบบต่างๆ และด้ว ยรูป แบบของภาพที่ ว าดผ่ า น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยังสามารถนาไปใช้สื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
เชื่อมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และง่ายต่อการเข้าถึง
คาสาคัญ : ฮูปแตมอีสาน, การออกแบบเรขศิลป, อัตลักษณแ, ภาพกราฟิกเวกเตอรแ, สินคา
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Abstract
Hoop Hug – Timing of I-san’s color. It is part of the research and study of the content
of the depicted images, including the colors used in the murals from I-san murals painting in
Maha Sarakham Province. To convey the identity of the I-san art from the murals in the
graphic design style get creative with the design program. To be a vector graphic in order to
be able to reach the new generation and can be applied to be a contemporary design work
and also as a means of conservation. By creating this series is to use the images and colors
of I-san Murals painting from Wat Pa Le-Lai and Wat Yang Thuang Wararam, Maha Sarakham
Province, which is outstanding in the image of lifestyles and the authentic I-san folk
environment come through the process of drawing, copying and re-drawing the image so
that the lines are clear to import the drawing process by computer program into 2D image
file and processed in vector style including suggesting the color set to communicate the
color scheme is a traditional feature of the I-san mural painting to be ready for a variety of
applications.
The images and colors that have been through the selection process are rearranged
in different ways, not focusing on telling the story but focusing on the uniqueness of the
images and the different color formats, suggesting the way to application of the product in
the form and with the style of painting through computer software also can be used to
convey material through a channel of communication with current technology to its culture, local
knowledge and easy to access.
Keywords : I-san Murals painting, graphic design, identity, vector graphics, Merchandise
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ภาพจิ ตรกรรมฝาผนั งในโบสถแหรื อสิ มในภูมิภ าคอีส าน ที่เรียกวาฮูปแตมอีส านนั้นเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชนชาติไทยในภูมิภาคอีสานอันมีเอกลักษณแโดดเดนเฉพาะตัว โดยเฉพาะฮูปแตมที่มีลักษณะเป็น
พื้นบานแท ที่อยูในเขตจังหวัดมหาสารคามนี้ มีรูปแบบเนื้อหาสะทอนความเป็นอยูของชาวอีสาน และความ
เชื่อทองถิ่นอยางนาสนใจ อีกทั้งยังแฝงคุณคาความงามทางสุนทรียศาสตรแไวอยางลึกซึ้ง หากแตกําลังเสื่อมถอย
เมื่อไมไดรับการอนุรักษแและสืบสานอยางเหมาะสม อีกทั้งคนรุนหลังกลับยังไมรูจักหรือไมเห็นคุณคาเทาที่ควร
เป็นเหตุที่มาของการเลือนหายไปของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น แตหากตองการไมใหศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นถูกลืม
เลือนหายไป ดวยแนวคิดของการทําใหศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไดใกลชิดกับคนรุนใหมดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยการสรางสรรคแและประยุกตแใชลวดลายและสีสันจากฮูปแตมอีสานในจังหวัดมหาสารคาม ผาน
กระบวนการทางการออกแบบกราฟิกเพื่อสื่อสารอัตลักษณแศิลปวัฒนธรรมอีสานจากฮูปแตมอีสาน ดวยการ
สรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําหรับงานกราฟิกแบบ 2 มิติ ใหเป็นไฟลแภาพดิจิตอลในรูปแบบภาพกราฟิก
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เวกเตอรแ นําเสนอผานการนํามาประยุกตแใชกับงานออกแบบอื่นๆ เชน ผลิตภัณฑแสินคาในรูปแบบที่งายตอการ
เขาถึง สามารถใชไดในชีวิตประจําวัน สรางการรับรูและจดจําใหกับคนรุนใหมนับเป็นการอนุรักษแ สืบสาน และ
เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่นกับกลุมเปูาหมายที่เป็นคนรุนใหมได
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการพัฒนา
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นเพื่อสนองความตองการ 3 ระดับ คือ ความตองการเบื่องตน เชน
ปใจจัยสี่ ความตองการเพื่อการอยูรอดหรือสามารถอยูรวมในสังคมได เชน ภาษาและการสื่อสาร ใหเกิดการอยู
รวมกันในสังคมดวยความสงบสุข เชน การแสดงออกทางสุนทรียะ ศิลปะ ดนตรี (เอกชัย เครืออินต฿ะ,2540)
วัฒนธรรมมี 2 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะที่หยุดนิ่งไมเคลื่อนไหวเพราะขาดความสัมพันธแของกลุมคนของผูผลิตวัฒนธรรมนั้น
ไปแลว วัฒนธรรมนี้มักเป็นภาพอดีต สวนนี้เรียกวาศิลปวัฒนธรรม มักปรากฎอยูที่โบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุ
2. ลั กษณะที่เคลื่ อนไหว เปลี่ ยนแปลง ปรับปรุง ถายทอด สื บตอจากรุนสู รุน มักปรากฎใน
วัฒนธรรมของคนในสังคมปใจจุบัน เรียกวาสังคมวัฒนธรรมสําหรับความสัมพันธแของวัฒนธรรมทั้ง 2 ลักษณะนี้
สังคมวัฒนธรรมจะเป็ นผู รักษาอนุ รักษแ และหลอเลี้ ยงศิลปวัฒ นธรรมใหสํ าคัญขึ้นมา (ศรีศักดิ์ วัลลิ โภดม,
2543)
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษยแตองเรียนรูและถายทอดเพื่อสอนใหคนรุนหลังรูถึงระบบสัญลักษณแของ
สังคม และการถายทอดวัฒนธรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมซึ่งการสืบสานวัฒนธรรม
หมายถึง การสืบสานเรื่องราวในอดีตที่มีการสืบทอด และปรับปรุงใหสอดคลองกับยุคสมัยเกิดผลเป็นประโยชนแ
แกคนในปใจจุบัน และมีชีวิตชีวาพรอมที่จะเป็นฐานของการงอกงามสืบตอไปเบื้องหนาใหเป็นที่นาชื่นชม และ
แผความนิยมกวางออกไป
แนวคดิเกี่ยวกับการรับรู
เมื่อบุคคลเปิดรับตอสิ่งเราและตั้งใจรับตอสิ่งเราที่เขามากระทบแลว บุคคลจะเลือกสรรเฉพาะสิ่งเรา
ที่ตรงกับความตองการและทัศนคติของตนเทานั้น ในแตละกรณีดังกลาว บุคคลจะเลือกเปิดรับตอสิ่งเราโดย
อาศั ย พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยาของตนเองเป็ น หลั ก และด ว ยเหตุ ที่ สิ่ ง เร า โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การโฆษณา
ประชาสัมพันธแซึ่งมีอยูมากมายหลายรูปแบบ กระบวนการเลือกรับรูจึงแบงออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเปิดรับ
การตั้งใจรับ และการเลือกรับรูรายละเอียด (ผศ.ดร.สุธรรม รัตนโชติ, 2553)
การเปิดรับ (Exposure) เกิดขึ้นเมื่อประสามสัมผัสของบุคคลกระทบสิ่งเรา เชน การเห็น การได
ยิน การลิ้มรส และบุคคลจะเปิดรับเฉพาะสิ่งเราที่ตนเองสนใจ และหลีกเลี่ยงตอสิ่งเราที่สําคัญ หรือไมนาสนใจ
การตั้งใจรับ (Attention) การตั้งใจรับเป็นกระบวนการซึ่งบุ คคลจะแบงปในความสนใจมาสูสิ่ง
เราอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นกิจกรรมทางจิตใจ (Mental activity)
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การเลือกรับรู (Selective perception) บุคคลจะเลือกรับรูสิ่งเราที่มากระทบ จะไมรับรูทุกอยาง
เนื่องจากบุคคลแตละคนมีความตองการ ทัศนคติ ประสบการณแ และคุณลักษณะสวนบุคคลตางๆ ไมเหมือนกัน
การเลือกรับรู หมายความวาบุคคล 2 คน อาจรับรูแตกตางกัน คนหนึ่งอาจเชื่อตามที่กลาวอาง แตอีกคนหนึ่ง
อาจพิจารณาคํากลาวอางนั้นวาไมเป็นความจริง
ทฤษฎีและหลักการจัดองคแประกอบศิลปะ
องคแประกอบศิลปะ
สุชาติ เถาทอง และคณะ (2551:25)กลาวไวว า องคแประกอบศิลปเป็นวิชาหรือทฤษฎีที่ เกี่ยวกับ
การสรางรูปทรงในงาน การจั ดองคแประกอบศิลปเป็นการนําเอาทั ศนธาตุ ไดแก จุด เสน รูปราง รูปทรง น้ํา
หนักออน-แก พื้นที่วาง พื้นผิว และสี มาจัดวางสรางรูปแบบตาง ๆ อยางลงตัว เหมาะสมกลมกลืน งดงาม มี
ชีวิตชีวา ถูกตองตามหลักเกณฑแของการจัดองคแประกอบศิลป
โครงสรางองคแประกอบศิลป
ศิลปะ นั้นมีองคแประกอบที่สําคัญอยู 2 สวน คือ สวนที่มนุษยแสรางขึ้น ีงได
ซ แกโครงสรางทาง
วัตถุที่มองเห็นได หรือรับรูได ดวยประสาทสัมผั สสวนหนึ่ง กับสวนที่เป็นการแสดงออกอันเป็ นผลที่เกิดจาก
โครงสรางทางวัตถุนั้นอีกสวนหนึ่ง เราเรียกองคแประกอบสวนแรกวารูปทรง หรือองคแป ระกอบทางรูปธรรม
และเรียกสวนหลั งวาเนื้อหาหรือองคแประกอบทางนามธรรม ดั งนั้น องคแประกอบที่เป็นโครงสรางหลั กของ
ศิลปะก็คือ รูปทรงกับเนือ้ หา (ชลูด นิ่มเสมอ, 2554)
หลักขององคแประกอบศิลป (Principle of Composition) คือ หลักการจัดภาพถือ วามี
ความสําคัญ เพื่อใชเป็นหลักในการจัดภาพใหถูกตองซึ่งประกอบดวย เอกภาพ จุดเดน การเนน และดุลยภาพ
เอกภาพ (Unity) หมายถึง การประสานกลมกลืนของสวนประกอบศิลปะ มีความเป็นหนึ่ง ที่ไม
อาจแบงแยกไดในผลงานศิลปะ เชน ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปใตยกรรม ฯลฯ
จุดเดนและการเนน (Dominance & Emphasis)
จุดเดน หมายถึง สวนสํา คัญของภาพ มีความเดน ตระหงานชั ดเจน สะดุดตาเป็นแหงแรก
ของภาพ ซึ่งผูดสู ามารถรับรูไดดวยการมองผลงานที่สําเร็จแลวจุดเดนจะแสดงถึงการมีอํานาจ เดนชัดกวาสวน
รอง (Subordinate) จุดเดนจะเกิดจากจุดเนน
การเนน หมายถึง ความพยายาม การกระทําใหสิ่งที่ต องการเนนเดนชั ดขึ้น โดยศิลปินจะ
เป็น ผูกํา หนดจัดวาง สี พื้นผิ ว รู ปรางรูป ทรง ฯลฯ ใหเป็นจุดรวมของความสนใจและมีความแตกตางจาก
สวนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดในภาพ
ดุลยภาพ (Balance) หมายถึง สภาพที่ถวงดุลของรูปราง รูปทรง ที่มีขนาด ปริมาณ น้ําหนัก สี
ฯลฯ ปรากฏในงานศิลปะอยางเทาเทียมกั น โดยมีเสนแกนสมมุติเป็นตัวกําหนดความสมดุลนั้น (เทียนชัย ตั้ง
พรประเสริฐ, 2555)
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3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
การสร างสรรคแผ ลงาน ฮู ป ฮัก-อีส าน สี สั นแห งการเวลานี้เป็นผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพ
ฮูปแตมอีสาน หรือจิตรกรรมฝาผนังบนสิมอีสานในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยการสรางสรรคแและประยุกตแใช
ลวดลายและสีสันจากฮูปแตมอีสานในจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากโดดเดนในเรื่องภาพสภาพแวดลอมที่มี
สั ตวแที่ห ลากหลาย ดว ยกระบวนการคั ดลอกตัว ภาพให เป็ นลายเส นและทํา การดัดแปลงให เป็ นภาพแบบ
เวกเตอรแดวยโปรแกรม Illustration เพื่อใหงายตอการนําไปใชงาน

ภาพที่ 1 คัดลอกภาพเป็นลายเสน และดัดแปลงเป็นภาพเว็กเตอรแดวยโปรแกรม Illutration
ที่มา : ธัญญรัตนแ อัศวนนทแ, 2560.
จัดวางองคแประกอบตางๆ ทดลองเทคนิคและรูปแบบในการจัดวางใหมๆเพื่ อใหผลงาน
ออกแบบมีความทันสมัยในรูปแบบรวมสมัย ไมยึดติดกับการจัดวางภาพแบบเดิมๆปรับเปลี่ยนสีของเสนใหเกิด
จุดเนนและระยะ คํานึงการเลือกใชสีจากสีในฮูปแตม และทดลองนําไปจัดวางบนผลิตภัณฑแสินคาชนิดตางๆ
เพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางในการนําไปใชใหเขาถึงกลุมคนรุนใหมไดงายขึ้น

ภาพที่ 2 ปรับเสน สี และจัดวางองคแประกอบในรูปแบบที่ตองการ (Set 1)
ที่มา : ธัญญรัตนแ อัศวนนทแ, 2560.
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ภาพที่ 3 ปรับเสน สี และจัดวางองคแประกอบในรูปแบบที่ตองการ (Set 2)
ที่มา : ธัญญรัตนแ อัศวนนทแ, 2560.

ภาพที่ 4 เสนอแนะแนวทางการนําไปใชบนผลิตภัณฑแสินคาตางๆ
ที่มา : ธัญญรัตนแ อัศวนนทแ, 2560.
4. การวิเคราะห์ผลงาน
การสรางสรรคแผลงาน ฮูปฮัก-อีสาน สีสันแหงการเวลานี้ มีจุดประสงคแในการนําตัวภาพและสีสันมา
นําเสนอในรูปแบบของการจัดวางใหมแบบรวมสมัยไมยึดติดการจัดวางในรูปแบบเดิม โดยไมคํานึงถึงการเลา
เรื่องราว ไดทําการศึกษารวมรวมขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบของการสรางสรรคแ ประกอบดวย
ตัวภาพที่ปรากฎในฮูปแตมอีสานเป็นลักษณะ 2 มิติ ไมคํานึงถึงระยะ และขนาดตามความเป็นจริง มี
อยูดวยกัน 2 ลักษณะ คือ การวาดที่ตั้งใจวาดเพื่อใชเลาเรื่องราว และการวาดที่ไมเจตนาเพื่อสื่อเรื่องราวแต
เป็นการแทรกเขาไปในสิ่งแวดลอม เชน สัตวแตางๆ ตนไม ขาวของเครื่องใช และสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งถือเป็น
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เสนหแของฮูปแตมอีสานแทๆ จึงสนใจคัดเลือกภาพที่ไมเจตนาเพื่อสื่อเรื่องราวเป็นภาพที่ใชในการออกแบบ
และทําการคัดลอกลายเสนและดัดแปลงใหเป็นภาพกราฟิกแบบเวกเตอรแ
การศึกษารวบรวมโครงสีที่ปรากฏในฮูปแตมอีสาน สีที่ปรากฏเป็นสีโทนเย็นโดยสวนมาก โดยเฉพาะสี
ฟูา-น้ําเงินที่ไดจากครามนั้นมีปริมาณในการใชมากที่สุด จึงทําใหเป็นกลุมสีที่ควบคุมโครงสีโดยรวมของฮูปแตม
อีสานและเป็นเอกลักษณแโดดเดนของฮูปแตมอีสานเลยทีเดียว นอกนั้นจะประกอบด้วยกลุ่มสีอื่นๆ มีปริมาณ
ใกล้เคียงกัน การใชสีในฮูปแตมที่ปรากฏนี้สามารถวิเคราะหแไดอีกอยางหนึ่งวา สีตางๆที่ชางแตมใชเป็นสีที่แทน
คาสีของๆจริงตามแตสีที่มีอยูจะอํานวย ไมใชการใชสีที่แทนคาอารมณแ ความรูสึกตามหลักจิตวิทยาแตอยางใด
จากที่ไดรวมรวมโครงสีที่ปรกฎในฮูปแตมแลว ทําการจัดชุดสีเ ป็นคาลําดับน้ําหนักของสี และแปลงคาสีดวย
โปรแกรมทางการออกแบบใหเป็นสีในระบบสี CMYK เพื่อสะดวกในการใชงาน
การสร างสรรคแผ ลงาน จากจุ ดประสงคแที่ตั้งไวจึงมีการสรางสรรคแและจัดวางตัว ภาพในผลงานใน
รูปแบบตางๆ ทั้งแบบการกลับขาง(Flip) การลดและขยายขนาด การจัดจังหวะการทับซอนอยางอิสระ และ
เลือกใชการสีจากชุดสีที่รวมรวมจากฮูปแตมดั้งเดิมดวยวิธีการใหม เพื่อใหเกิดผลงานสรางสรรคแที่แปลกใหมใน
รูปแบบรวมสมัยโดยไดแรงบันดาลใจจากฮูปแตมอีสาน และเสนอแนะแนวทางในการนําไปใชกับผลิตภัณฑแ
สินคาตางๆ ที่งายตอการเขาถึงเป็ นสิน คาที่ที่กลุมคนรุนใหมจะสามารถเห็นและสัมผัสได สามารถใชไดใน
ชีวิตประจําวันเพื่อสรางการรับรูและจดจํา เชื่อมโยงไปสูศิลปกรรมทองถิ่นที่เกือบจะเลือนหายเนื่องจากอยู
หางไกลการรับรู นับเป็นการอนุรักษแ สืบสาน และเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป
5. สรุป
การนําภาพจากฮูปแตมอีสานมาดัดแปลงเป็นไฟลแดิจิตอลจากโปรแกรมอิลาสเตเตอรแ (Illustrator)
แลวงายตอการนําไปประยุกตแใช เนื่องจากสามารถทําการดัดแปลง ยอขยาย รวมทั้งปรับขนาดเสน เปลี่ยนสีได
ตามการสรางสรรคแของนักออกแบบที่มีความสนใจในการนําภาพที่มีอัตลักษณแ ศิลปกรรมทองถิ่นอีสานไปตอ
ยอด อีกทั้งการเสนอแนะแนวทางในการจัดวางในรูปแบบที่ไมยึดติดกับรูปแบบการเลาเรื่อง หรือรูปแบบดั้งเดิม
ทําใหศิลปกรรมทองถิ่นไดกลายเป็นศิลปะรวมสมัยสามารถเข าถึงกลุมคนรุนใหมไดงาย และสรางความแปลก
ใหมในมุมมองที่นาสนใจตอศิลปกรรมทองถิ่นอีสานดวยการเสนอแนะแนวทางในการนําไปจัดวางบนผลิตภัณฑแ
สินคาตางๆ จะสามารถเขาถึงไดงาย อยูในชีวิตประจําวัน ไดเห็น ไดสัมผัส ทําใหซึมซับศิลปกรรมทองถิ่นอยาง
ภาคภูมิใจ นับเป็นการอนุรักษแและสืบสานใหศิลปกรรมทองถิ่นไมสูญหายหรือถูกลืมเลือน
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การสรางสรรคแผลงานศิลปะ “เสนและที่วางทางกายภาพของวัตถุ ” เพื่อแสดงใหเห็นคุณคาความงาม
สุนทรียภาพของวัตถุที่นอกเหนือจากคุณคาทางดานการใชงานหรือมูลคาของวัตถุสิ่งของ ที่ไดลดทอนเนื้อหา
เปลี่ยนประสบการณแความสัมพันธแและบริบทของคนกับวัตถุ เปลี่ยนแปลงมุมมองสภาพแวดลอมเดิมของวัตถุ
โดยการกําหนดเปูาหมายของผลงานสรางสรรคแ ที่ผานการสรางงานศิลปะแบบยอนศร (Backward Thinking)
คือการสรางรูปทรงวัตถุเป็นโครงสราง 3 มิติ เพื่อนํามาเป็นตนแบบในการสรางสรรคแผลงาน 2 มิติ ผาน
กระบวนการคัดเลือกวัตถุที่มีการออกแบบรูปทรงที่มีอัตลักษณแ เพื่อสรางรูปทรงที่มีปริมาตรจากลวดตาขายที่มี
ตนแบบมากจากวัตถุจริง นําภาพถายผลงานมาผานโปรแกรมคอมพิวเตอรแใหเกิดภาพ 2 มิติ ตัดทอนรูปทรง
เสน น้ําหนัก ความเหมือนจริง แสดงความงามของทัศนธาตุผานลายเสนโครงสราง (Structural Line) สีดําที่
ทําหนาที่จําลองปริมาตรของรูปราง มีที่วางภายในและภายนอกเป็นตัวกําหนดขอบเขตของรูปราง เสนและที่
วางมีการประสานกันอยางมีเอกภาพ ผลงานสรางสรรคแรูปราง 2 มิติ ทําใหเกิดการพิจารณาถึงความงามทาง
กายภาพของวัตถุในทางองคแป ระกอบศิล ปมากกวาประโยชนแการใชงานแสดงให เห็ นลั กษณะของรูปทรง
โครงสรางของวัตถุที่มีแกนแทที่บริสุทธิ์
คาสาคัญ : เสน รูปราง วัตถุ โครงสราง
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Abstract
The art creation "Line and Space of the object structure" to indicate the beautiful
value of Aesthetic more than the value of usability. By reducing the meaning of the object
and changing the context experience between human with object. Changing view point of
the old environment around object by determining this art work that is created in "Backward
Thinking" principle, by create the object form to 3D structure to be a photo type of 2D art
work, with the process of choosing the object that is created by identity form. Then, create
the object form by using wire mesh to cover around space from the real object. and take a
photo by computer program to be 2D art work. Reduce the object form such as the line,
weight, realism. To indicate the beauty of visualization from "Structure line", duty of black
color is indicating of simulate the volume of shape. There is the space inside and outside is
the determining the object shape. Line and Space that relate together to unity. The creation
of 2D shape, making the considering to beauty of physical object in Visualization more than
usability. Indicate to see the form structure that is the purity essence of meaning.
Keywords : Line, Space, object, structure
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ความงามถือเป็นองคแประกอบพื้นฐานขั้นตนของงานศิลปะ ความงามเป็นเรื่องของคุณคาทางสุนทรียะ
มนุษยแ สังคม วัตถุสิ่งของ สิ่งแวดลอมรอบขาง ลวนมีองคแประกอบของโครงสรางความงามปรากฏอยู โดยแยก
ความงามในศิลปะออกเป็น 2 ประเภท คือ ความงามทางกาย ที่มนุษยแสามารถรับรูไดดวยประสาทรับสัมผัส
การประสานกันของทัศนธาตุในองคแประกอบศิลป และความงามทางนามธรรม ซึ่งเป็นความงามที่สามารถอยู
ในรูปแบบของการใชชีวิต ความสัมพันธแของมนุษยแจะแสดงออกดวยพฤติกรรมในการพึงพอใจในสุนทรียภาพ
ความงามแตกตางกัน ตามประสบการณแและความสามารถในการรับรูความงาม ผลงานสรางสรรคแเป็นสื่อกลาง
ของการแสดงออกถึงความงาม ใหอารมณแ ความรูสึก ปลุกความเห็นแจง ใหประสบการณแใหมหรือความ
ประเทืองปใญญาแกผูดู
วัตถุ คือ สิ่งของทั่วไป ที่มนุษยแสรางขึ้นมาเพื่อใชประโยชนแ มีขนาด รูปราง วัสดุ ที่แตกตางกันเพื่อให
สอดคลองในการใชงาน และปรับเปลี่ยนไปตามวิถีในสังคมนั้น ๆ ทําใหรูปทรงและวัสดุของสิ่งของเครื่องใชแต
ละพื้นที่มีความแตกตางกัน ซึ่งมีเอกลักษณแเป็นของตนเอง การออกแบบรูปทรงของวัตถุแตละประเภทนอกจาก
จะตองคํานึงถึงหลักการใชประโยชนแแลวยังตองมีคุณคาทางความงามเขาไปเกี่ยวของดวย เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจอันเกิดจากความประณีตสวยงาม ความกลมกลืน ถือวาเป็นความงามที่เกิดจากความสัมพันธแซึ่งกันและ
กันระหวางคุณสมบัติของวัตถุและความพึงพอใจในความงามทางดานจิตใจ การสรางความสัมพันธแของความ
งามระหวางรูปแบบการใชสอยและความคุณคาใชสอย จึงใชกระบวนการสรางสรรคแทางทัศนศิลปแบบยอนศร
(Backward Thinking) ใช เสน ที่วาง รูปราง รูปทรง ในองคแประกอบศิลปเป็นสวนสําคัญในการสรางผลงานที่
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มีตนแบบมาจากวัตถุ เครื่องใช ในวิถีชีวิตของคนไทย ที่เราพบเจอไดทั่วไป เชน ภาชนะภายในครัวเรือน
ภาชนะที่ใชประกอบอาชีพ เพื่อใหเกิดการพิจารณาถึงสุนทรียภาพความงาม
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เสน (Line) เป็นทัศนธาตุเบื้องตนที่สําคัญ เสนสามารถแสดงสรางโครงสรางของรูปราง รูปทรง เสน
เป็นขอบเขตของที่วาง ใชปะติดปะตอเชื่องโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เสนโครงสรางจะไมสามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลา ตองอาศัยทักษะความชํานาญในการรับรู เมื่อไมมีเสนโครงสรางปรากฏจึงจําเป็นตองมีเสนภายใน
(Internal Contour) เพื่อแสดงถึงปริมาณ โครงสราง รูปทรง พื้นผิว
ที่วาง (Space) ที่วางตามปกติไมสามารถกําหนดขอบเขตได เป็นทัศนธาตุที่มองไมเห็น จะปรากฏเมื่อ
มีทัศนธาตุอื่นมากําหนดรูปรางหรือมากอใหเกิดปฏิกริยา ที่วางมี 2 ประเภท คือ ที่วาง 2 มิติ คือที่วางที่
กําหนดดวยความกวางและยาวเทานั้น ไมแสดงความลึก และที่วาง 3 มิติ ที่จะมีความลึกเพิ่มขึ้นมาก
นอกจากนี้ยังมีที่วางจริงที่พบในงานประติมากรรมและสถาปใตยกรรม และที่วางลวงตาที่ใชการประกอบกัน
ของทัศนธาตุเพื่อสรางที่วาง ความสําคัญของที่วางมีผลตอรูปทรง เมื่อมีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นบนที่วาง จะทําใหที่
วางนั้นมีรูปรางขึ้น ทําใหที่วางและรูปทรงทํางานไปพรอม ๆ กัน
รูปราง (Shape) หมายถึง การนําเสนมาประกอบกันใหเกิดความกวางและความยาว ไมมีความหนา
หรือความลึก มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีลักษณะแบนราบ ไมแสดงน้ําหนักแสงเงา เป็นเสนรูปนอกของวัตถุแบบ
ระนาบมากกวาจะเป็นแบบปริมาตรหรือมวล สิ่งของเครื่องใช คน สัตวแ และ พืช
การคิดแบบยอนศร (Backward Thinking) คือการกําหนดเปูาหมายของผลลัพธแ ซึ่งเป็น 1 ใน
กระบวนการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพความคิดสรางสรรคแ โดยกําหนดรูปแบบผลงานในกระบวนการสุดทายกอน
นําไปเผยแพรเป็นงานลายเสน 2 มิติ และวิธีการทํางานในลักษณะยอนกลับโดยเริ่มจากขั้นตอนสรางภาพราง
ผลงานเป็นโครงสรางที่ชัดเจนแบบ 3 มิติ มาสูการสรางสรรคแงานแบบ 2 มิติ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
1. การศึกษา วิเคราะหแขอมูลพื้นฐานความหมายของวัตถุสิ่งของการใชงานที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของ
คนในสังคมไทย ศึกษาโครงสรางรูปทรงวัตถุ การเก็บข อมูลจากการลงพื้นที่ สัมภาษณแ และศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของ
2. คัดเลือกวัตถุ สิ่งของ ที่มีคุณลักษณะตรงตามเกณฑแคือ มีอัตลักษณแชัดเจนทั้งการใชงานจากขอมูล
เชิง เนื้ อหาและการออกแบบรู ป ทรงที่ โ ดดเดน ที่ได จากการวิ เคราะหแ วัตถุ ที่มี โ ครงสรา งเฉพาะ ทั้ง รูป ทรง
เรขาคณิต รูปทรงอิสระ
3. การสรางสรรคแงานจะใชการทํางานแบบยอนกลับคือการสรางภาพรางที่เป็น 3 มิติ นําไปสูการสราง
งาน 2 มิติ กระบวนการสรางรูปทรง 3 มิติ โดยการใชตาขายลวดเป็นวัสดุหลักในการขึ้นรูปโครงสรางขนาด
และรูปทรงที่อางอิงมาจากวัตถุจริง การดัด พับ ถัก สานเสน เพื่อใหไดโครงสราง 3 มิติ ที่โปรงเบา มองทะลุ
ผานได
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ภาพที่ 1 ตัวอยางผลงานสรางสรรคแ 3 มิติ
4. สรางงาน 2 มิติ โดยการนําภาพถายผลงานสรางสรรคแรูปทรง 3 มิติ มาผานกระบวนโปรแกรม
Photoshop เพื่อลดทอนทั้งรูปทรงและเนื้อหาในงาน ขั้นตอนแรกคือการลบภาพบรรยากาศรอบขางที่ไม
ตองการของภาพออก จากนั้นคลิก Adjustment เลือกเครื่องมือ Match Color เพื่อปรับเปลี่ยนสี ใหไดสี
Monotone ที่มีสีขาว สีเทา และสีดํา จากนั้นปรับคาความสวางและความคมชัดของภาพดวยเครื่องมือ
Brightness/Contrast และทําการแปลงกลับคาใหภาพกลายเป็น 2 มิติ โดยการคลิกไปที่เครื่องมือ Filter
Gallery เลือก Grain เพื่อปรับภาพใหมีลายเสนขาว-ดํา ที่มี 2 มิติ และขั้นตอนสุดทายปรับคาความอิ่มตัวสี ให
เสนในภาพมีน้ําหนักใกลเคียงกัน ไดผลงานสรางสรรคแ 2 มิติ สีขาว-ดํา ที่มีการใชเสน และที่วาง เป็นตัวสื่อถึง
ความงามในเชิงทัศนธาตุเป็นหลัก

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสรางงาน 2 มิติ
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5. นําผลงานมาผานการวิเคราะหแและสรุปผล

ภาพที่ 3 ภาพผลงานเสนและที่วางทางกายภาพของวัตถุ หมายเลข 1
4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากการสารวจข้อมูล มีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูล 2 ประเภท
ข้อมูลเชิงเนื้อหา จุดเริ่มต้นของข้อมูลวัตถุ สิ่งของ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ โดยเลือกจาก
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ภาชนะเครื่องครัวในภาคอีสานมีความเป็นอัตลักษณ์เพราะมีอุปกรณ์ที่ความ
หลากหลายทั้งการใช้งานและเนื้อวัสดุที่ผลิตภาชนะ มีทั้งวัสดุคงทน เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง โลหะผสม
และพลาสติก ใช้ในการหุงต้ม ผัด ที่ต้องทนความร้อน วัสดุจากธรรมชาติ เช่น แผ่นไม้ ไม้ไผ่ หิน เพื่อใช้ในการ
บดอาหาร การนึ่งโดยใช้ความร้อนจากไอน้าร้อนทาให้อากาศผ่านเฉพาะด้าน การคัดกรองขนาดของอาหาร 2.
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทากิจกรรมตามลักษณะอาชีพนั้น เครื่องมือที่
ใช้ด้านการเกษตรกร เครื่องมือดักจับสัตว์ที่นิยมใช้วัสดุจากธรรมชาติและสามารถผลิตขึ้นเองได้ บางอาชีพต้อง
ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์หลากหลาย วัสดุที่ใช้มีความหลากหลายและซับซ้อนในการผลิตวัตถุขึ้นมา ส่วนใหญ่ไม่
สามารถผลิตขึ้นเองได้ นอกจากใช้ทักษะความรู้ในเชิงช่างยังมีการใช้เรื่องกลไกทางวิศวกรรมมาประดิษฐ์
ข้อมูลกายภาพของรูปทรง คัดเลือกวัตถุจากข้อมูลเชิงเนื้อหา ทาให้ได้วัตถุที่มีความโครงสร้างรูปทรง
เฉพาะ “ซึงนึ่งข้าว” ที่ผลิตมาจากวัสดุไม้ไผ่ มีพื้นผิวที่เป็นตาข่าย มีรูปทรงอิสระ ส่วนวัตถุที่ต้องใช้ความ
แข็งแรงจะมีโครงสร้างที่หนาและใช้วัสดุที่หลากหลาย เช่ น เตา เครื่องบดอาหาร ปิ่นโต วัตถุที่ใช้แยกประเภท
อาหาร มีรูปทรงที่เป็นวงกลมซ้า ๆ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น ตราชั่ง มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณะที่
ต้องสร้างรูปทรงให้มีความสมดุล นิยมใช้รูปทรงเรขาคณิต
วิเคราะห์กระบวนการทางานสร้างสรรค์ ในขั้นตอนการสร้ างรูปทรง 3 มิติ ใช้ต้นแบบของวัตถุจริง
สร้างโครงสร้างขนาดเท่าจริง การเลือกใช้ลวดตาข่ายสามารถเปลี่ยนบริบทให้งานมีความโปร่ง มองทะลุผ่านได้
สามารถเห็นเส้นโครงสร้าง การสร้างรูปร่าง 2 มิติ จากต้นแบบของงานตาข่าย 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Photoshop ลดท่อนรูปทรง ทาให้ได้ผลงานสร้างสรรค์ที่มีเส้นโครงสร้างหลัก และเส้นโครงสร้าง
ภายในสร้างปริมาตรสมมุติขึ้นมา และการทาซ้อนของลายเส้น ช่วยสร้างมิติความลึกให้ผลงาน ช่องไฟของ
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เส้นที่อ้างอิงมาจากลวดตาข่าย ทาให้เกิดมิติที่ว่างลวงตา ทาให้ผลงานสร้างสรรค์มีการใช้องค์ประกอบทาง
ทัศนศิลป์ครบถ้วน
5. สรุป
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “เส้นและที่ว่างทางกายภาพของวัตถุ” เป็นผลงานที่ต้องการสื่อให้เห็นถึง
ความงามถึงคุณค่าความงามในทางสุนทรียภาพของวัตถุมากกว่าคุณค่าประโยชน์ใช้สอยหรือมูลค่าของสิ่งของ
โดยผ่านกระบวนการสร้างงานแสดงความงามของรูปทรงของวัตถุที่ผ่านการเลือกสรร กระบวนการทางานแบบ
ย้อนศร ทาให้ได้งานสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบงานที่โดดเด่น เพราะการใช้เส้นที่อ้างอิงมาจากการ ดัด ประกอบ ถัก
ของตาข่ายลวด ได้สร้างรู ปแบบของเส้ นที่มีมิติ มีทิศทาง และขนาดของเส้ นที่หลากหลาย ให้ความรู้สึกที่
แข็งแรง มั่นคง สงบ เรียบง่าย การลดท่อนสี น้าหนักให้เหลือเพียง สีขาวดา เพื่อลดทอนในเรื่องของเนื้อหาของ
ที่มาของวัตถุ ลดทอนการเล่าเรื่อง เพื่อให้ผู้ชมได้พิจารณาความงามผ่านองค์ประกอบศิลป์ ในเรื่องของที่ว่าง
เป็นส่วนสาคัญเท่าเทียบกับเส้น น้าหนัก เพราะนอกจากจะทาให้เส้นมีความชัดเจน ที่ว่างยังสร้างรูปร่างขึ้นมา
จากการอ้างอิงของจังหวะช่องไฟในลวดตาข่ายเกิดเป็นที่ว่างบวก และที่ว่างลบภายนอกทาหน้าที่กาหนด
ขอบเขตของผลงาน การลดทอนสีและน้าหนักให้เหลือแค่สีขาวดา ลดทอนความเหมือนจริงของพื้นผิววัตถุ เส้น
สีดากับที่ว่างทาให้รูปร่างของวัตถุมีความชัดเจน เกิดการประสานกันของทัศนธาตุ เส้น สี ที่ว่าง อย่างลงตัว
เพื่อให้ผู้ชมได้พิจารณาความงามผ่านทางองค์ประกอบศิลป์ ความสมบูรณ์ของการออกแบบรูปทรงวัตถุสิ่งของ
เครื่องใช้นั้นมี ความประณีต ความกลมกลืน ซึ่งคุณค่าทางความงามของศิลปะโดยตรง
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บทคัดย่อ
การศึกษารูปแบบสถาปใตยกรรมพื้นถิ่นจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพความเป็นอยูของผูคนในอดีตที่มี
วิถีชีวิต ภายใต บ ริ บ ทของสภาพแวดล อมตามถิ่นที่ อยู เมื่ อกาลเวลาเปลี่ ยนไปอิทธิ พลวัฒ นธรรมสมัยใหม
แพร ก ระจายเข า สู สั ง คมชนบท ทํ า ให รู ป แบบอาคารเปลี่ ย นแปลง สถาปใ ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ภาคกลางเป็ น
สถาปใตยกรรมที่มีเอกลักษณแเฉพาะตัว ลักษณะทางกายภาพในงานสถาปใตยกรรมพื้นถิ่นยังแฝงดวยองคแความรู
อันหลากหลาย การเก็บขอมูลจริงในพื้นที่ดวยเทคนิคพื้นฐานอยางการใชมือกับดินสอ แตสามารถไดผลงานใน
คุณภาพระดับสูงอยางการวาดเสนอาคาร ซึ่งจะละเอียด สมจริงในทุกองคแประกอบ เชน มิติ แสงเงา สัดสวน
ตาง ๆ และงายตอความเขาใจของบุคคลทั่วไป ดวยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยนี้ โดยแบงเนื้อหา
ออกเป็น 2 ประเด็น ไดแก 1. การศึกษารูปแบบสถาปใตยกรรมพื้นถิ่นไท-ยวน จังหวัดสระบุรี 2. การศึกษา
ลงพื้นที่สํารวจผานกระบวนการวาดเสน
ระเบียบวิธีวิจัยจะใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสํารวจอาคารรวมถึงการสัมภาษณแจากผูอยูอาศัย
และการสังเกตแบบมีสว นรว ม เมื่อไดกลุ มเปูาหมายครบจะทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคาร
จากนั้นจะเชิญผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน เพื่อหาขอสรุปในการวิจัย ผลของการวิจัยพบวา การศึกษารูปแบบ
ลักษณะของสถาปใตยกรรมพื้นถิ่นผานกระบวนการวาดเสน มีจํานวน 2 ภาพ ซึ่งแสดงรูปแบบลักษณะทาง
สถาปใตยกรรมที่เป็นเอกลักษณแของสถาปใตยกรรมพื้นถิ่นไท-ยวน จังหวัดสระบุรี
คาสาคัญ : สถาปใตยกรรมพื้นถิ่น, การวาดเสน
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Abstract
The study of vernacular architectural styles will reflect the living conditions of
people in the past. There is a way of life in the context of the local environment. When the
changing times, the influence of modern culture spread into rural society change building
styles. The central region architecture is a unique architecture, the physical characteristics of
vernacular architecture are hidden by a variety of knowledge such as collecting real data in
the area with basic techniques like using a hand with a pencil but can achieve high quality of
work like building drawing which will be realistically detailed in every element such as
dimensions, light, shadows, various proportions, and easy for the general public to
understand. For this reason is the source of this research study by dividing the content into
2 issues which are to study of Thai-Yuan vernacular architectural style Saraburi and to study
in the survey area through the line drawing process
The research methodology uses qualitative research by creating survey methods,
including interviews from resident and participatory observation when the target group has
been completed, the researcher will study the physical characteristics of the building. After
that 2 experts will be invited to find the conclusion of the research. The result of the
research shows that study of characteristic of vernacular architecture through drawing
process. There are 2 images which show the unique architectural styles of Thai - Yuan
vernacular architecture Saraburi.
Keywords: Vernacular Architecture, Drawing
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
บานหรือเรือนพักอาศัย จัดเป็นสถาปใตยกรรมพื้นถิ่น (วิวัฒนแ เตมียแพันธแ, 2553) ที่หมูชาวบานและชาง
ในแต ล ะท อ งถิ่ น ได ป ลู ก สร า งกั น เองโดยไม ต อ งพึ่ ง พาสถาปนิ ก ให เ ป็ น ผู อ อกแบบให โดยที่ ลั ก ษณะของ
สภาพแวดลอมทั้งภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรในทองถิ่น ลวนแลวแตเป็นองคแประกอบสําคัญที่กําหนด
รูปแบบของเรือนในแตละชุมชน ดังเรือนที่เราพบเห็นในแตละภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งจะมีลักษณะและ
รูปแบบที่แตกตางกันไป เรือนไทยมิไดสรางขึ้นเพียงเพื่อใหคุ มแดดคุมฝนเทานั้น แตบรรพบุรุษชางไทยได
บรรจงออกแบบใหงดงามตามอุดมคติอันสูงสง ฝีมือในการสรางนั้นประณีตงดงาม เพียบพรอมไปดวยเทคนิค
และวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกั บ วั ส ดุ แ ละประโยชนแ ใ ช ส อยเป็ น อย า งยิ่ ง เช น การเข า เดื อ ยไม การทรงตั ว
การถายน้ําหนักของโครงสราง การจัดองคแประกอบที่เหมาะสม มีประโยชนแใชสอยสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
คนไทยในสมัยนั้น และยังสะทอนความเป็นกลุมชาติพันธุแของชุมชนในทางหนึ่งดวย (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552)
สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี จัดไดวาเป็นสถาปใตยกรรมที่มีเอกลักษณแ
เฉพาะตัวและแตกตางจากงานสถาปใตยกรรมในภูมิภาคอื่น ๆ โดยลักษณะของสถาปใตยกรรมพื้นถิ่นนั้นเกิดจาก
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การตอบสนองความตองการในการดํารงชีวิตของผูคนในแตละทองถิ่นสอดคลองกับสภาพแวดลอมในบริเวณ
นั้ น ๆ นอกจากลั กษณะทางกายภาพ ในงานสถาปใ ตยกรรมพื้นถิ่นยัง แฝงดว ยองคแความรูอันหลากหลาย
อาทิเชน คติความเชื่อ วิถีการดํารงชีวิต รวมถึงภูมิปใญญาทองถิ่นตาง ๆ มากมาย (ทิฆัมพร ลอยศักดิวงศแ ,
25471: 1)
ทามกลางกระแสแหงการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมเมือง ส งผลให เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทาง
สถาปใ ต ยกรรมพื้น ถิ่ น อย า งหลี กเลี่ ย งไมได ซึ่งอาจจะมาจากหลากหลายสาเหตุ อาทิเ ชน ผู คนในทองถิ่ น
ขาดความรูทางดานการอนุรักษแ และมองไมเห็นคุณคาของสถาปใตยกรรมพื้นถิ่น การถูกครอบงําทางศิลปะและ
วัฒนธรรม วัตถุนิยม (วิโรฒ ศรีสุโร, 2543: 23) สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นหรือเรือนพักอาศัยดั้งเดิมนับวัน
ยิ่งมีแนวโนมที่จะเลือนหายไป ผูวิจัยไดตระหนักถึงปใญหาดังกลาว อีกทั้งไดเห็นความสําคัญของการอนุรักษแ
และการสืบทอดความเป็นไทยใหคงอยู ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาคนควาสถาปใตยกรรมพื้นถิ่ นที่เนน
การเก็บขอมูลจริงในพื้นที่ดวยเทคนิคพื้นฐานอยางการใชมือ ดินสอ แตสามารถไดผลงานในคุณภาพระดับสูง
อยางการวาดเสนอาคาร และภูมิทัศนแในทองถิ่นตาง ๆ ซึ่งจะละเอียดตรงกับความเป็นจริงในทุกองคแประกอบ
เชน มิติ แสงเงา สัดสวนตาง ๆ ของอาคาร รวมถึงรองรอยการทรุดโทรมเพื่อใหไดความถูกตอง แมนยํา สมจริง
และงายตอความเขาใจของบุคคลทั่วไป
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ยอนไปหลาย 1,000 ปี เมื่อมนุษยแถือกําเนิดขึ้น และไดสรางคุณคา ความสวยงามผานภาพวาดเสน
ซึ่ ง เป็ น เทคนิ ค อย า งหนึ่ ง ในการสื่ อ สารที่ ม นุ ษ ยแ รู จั ก ใช กั น มายาวนาน การวาดเส น จึ ง เป็ น ลั ก ษณะของ
การขีด ลาก ใหมีลักษณะรูปรางลงบนพื้นผิว โดยการวาดเสนผลงานชิ้นแรกบนผนังถ้ําอันเกาแกในประเทศ
ฝรั่งเศสนับเป็นมรดกแหงการสรางสรรคแ (ธงเทพ ศิริโสดา. 2561 : 2) ที่ยืนยันวา มนุษยแมีชีวิตอยูมิใชเพียงเพื่อ
การดํารงชีพ สืบเผาพันธุแ แตมนุษยแมีศักยภาพแหงการคิด จินตนาการและการสรางสรรคแ “วาดเสน” จึงเป็น
เครื่องมือหรือวิธีการแรกที่มนุษยแใชในการถายทอดโลกในความคิดและจินตนาการมาเป็นรูปธรรม (สงวนศรี
ตรีเทพประติมา. 2556 : 114)
การวาดเสนในความหมายที่เกาแกที่สุดก็คือ การสื่อสาร งานวาดเสนนับเป็นปฐมบทของภาษาหรือ
การสื่อสารดวยลายลักษณแ ตอมาเมื่อมนุษยชาติพัฒนา กอเกิดอารยธรรม เริ่มมีงานวาดเสนเพื่อจุดมุงหมาย
ทางการสร างสรรคแศิล ปะ ความหมายของวาดเส นเริ่มแตกแขนงออกไป ทั้งเพื่อบันทึกขอเท็จจริง ศึกษา
รายละเอี ย ดส ว นตา ง ๆ ก อ นลงมื อสร า งสรรคแ เพื่ อศึ ก ษาธรรมชาติ การวาดเส น ยั ง เป็ น วิ ธี เ บื้ อ งต น ของ
การทํางานทัศนศิลปสาขาอื่น ๆ เชน สถาปใตยกรรม ใชวาดเสนเพื่อพัฒนาความคิด โดยการสรางภาพราง
(Preliminary Sketches) หาความเป็นไปไดตาง ๆ ในการสรางสรรคแกอนลงมือทํา งานจริง ขณะที่
การสรางสรรคแจิตรกรรมบางเทคนิค การวาดเสนมีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง (สงวนศรี ตรีเทพประติมา. 2556 :
115)
งานเขียนภาพวาดเสนในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ในราวคริสตแศตวรรษที่ 14 ของ
เลโอนารแโด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) เป็นผลงานชิ้นที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทงานเขียนภาพวาดเสน
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ในงานออกแบบสถาปใตยกรรม นับวาเป็นรากฐานสําคัญเกี่ยวกับสัดสวนกายวิภาคและทัศนียภาพวิทยาจนเป็น
พื้นฐาน ไดแก ผลงานภาพวาดเสน 3 มิติ อาคารยอดทรงโคงครึ่งวงกลม (Dome) ที่วาดเสนดวยมือสถาปนิก
ที่เกาแกที่สุดของโลก
ภาพวาดเสนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งตรงกับปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณแมหาราช ได
เขียนจดหมายเหตุบอกเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย โดยการวาดเสน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง คุณคาของ
การวาดเสนไดเป็นอยางดี ในภาพวาดเสนนั้นมีการบันทึกเรื่องราวของวิถีชีวิต ผังเมือง สภาพแวดลอม อาคาร
บานเมืองในสมัยนั้น การบันทึกภาพวาดลายเสนนั้น เป็นการบันทึกของมองซิเออรแ เดอ ลาลูแบรแ ขณะนั้น
ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็มของพระเจาหลุยสแที่ 14 พระเจาแผนดิน ฝรั่งเศส (ธงเทพ ศิริโสดา.
2561 : 16)
สิ่งสําคัญของงานออกแบบสถาปใตยกรรม การวาดเสนภาพจําลองงานสถาปใตยกรรมแบบ 3 มิติ ทําให
บุคคลทั่ว ไปสามารถเขาใจถึงการออกแบบ และรูปแบบงานสถาปใตยกรรม ตลอดจนการรับรูบรรยากาศ
งานสถาปใตยกรรม บุคคลทั่วไปสามารถอานแบบจากภาพวาดเสนที่เกิดจาก 2 มิติ ที่มีรูปแบบแปลน รูปดาน
และรู ป ตั ด ทํ า ให บุ ค คลทั่ ว ไปสามารถทํ า ความเข า ใจกั บ การออกแบบ โดยที่ ไ ม มี พื้ น ฐานความรู แ ละ
ความชํานาญมากอน (ธงเทพ ศิริโสดา. 2561 : 163)
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ในการศึกษาคนควาสถาปใตยกรรมพื้นถิ่นที่เนนการเก็บขอมูล
จริงในพื้นที่ดวยเทคนิคพื้นฐานอยางการใชมือ ดินสอ แตสามารถไดผลงานในคุณภาพระดับสูง
อยางการ
วาดเส น อาคาร และภู มิ ทั ศ นแ ใ นท อ งถิ่ น ต า ง ๆ ซึ่ ง จะละเอี ย ดตรงกั บ ความเป็ น จริ ง ในทุ ก องคแ ป ร ะกอบ
สถาปใ ตยกรรมพื้น ถิ่ น ประเภทเรื อนพัก อาศัย ในจังหวัดสระบุรี โดยทําการศึกษาดานประวัติศ าสตรแและ
วิวัฒ นาการรู ป แบบเรื อนไทยภาคกลาง ทฤษฎี /หลั กการออกแบบ และปใจจั ยพื้นฐานที่ ส งผลตอรู ปแบบ
เรือนพักอาศัยสถาปใตยกรรมพื้นถิ่นไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ศึกษาสภาพภูมิศาสตรแ ประวัติศาสตรแ กลุมภาษา
ชาติพันธุแ สังคม วัฒนธรรม และการดํารงชีพของคนในจังหวัดสระบุรี ตั้งแตอดีต - ปใจจุบัน รวมถึงแนวโนม
การออกแบบในอนาคต ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ โครงสราง วัสดุที่นํามาใช คติความเชื่อ ตลอดจนดานสังคม
และวัฒนธรรม เพื่อวิเคราะหแเนื้อหา จัดกลุม แยกประเภท ตีความหมายลักษณะที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะตัวของ
เรือนพักอาศัยในจังหวัดสระบุรี เพื่อเก็บเป็นฐานขอมูล องคแความรูและเป็นแนวทางในการประยุกตแรูปแบบ
สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนพักอาศัยในจังหวัดสระบุรีตอไป
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูวิจัยไดแบงประเภทการรวบรวมขอมูลเป็น 2 สวน คือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data)
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสรางเครื่องมือวิจัยใหครอบคลุมวัตถุประสงคแของการวิจัย
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสรางคําถามในการสัมภาษณแจากเอกสารงานวิจัยเพื่อ
กําหนดขอบเขตและเนื้อหาจะไดมีความชัดเจนตามวัตถุประสงคแของการวิจัย
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)
ในการลงพื้ น ที่ เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย ได มี ก ารวางแผนก อ นการลงพื้ น ที่ โดยได ทํ า การศึ ก ษา
กลุมตัวอยางและวิธีการที่เหมาะสม แลวจึงลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อเปิดเผยสิ่งจูงใจ
ความเชื่อ ทัศนคติของผูตอบ โดยเตรียมคําถามกึ่งโครงสรางลักษณะการสัมภาษณแแบบไมเป็นทางการ การเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสังเกต ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวมซึ่งมีแนวทางในการสังเกตเพื่อใหไดขอมูล
ที่มีคุณภาพและการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจก
แบบสอบถามที่เป็นคําถามปลายปิด พรอมทั้งเก็บในเวลาเดียว
การวิเคราะห์ข้อมูล แบงออกเป็น 3 สวน คือ
1. การวิเคราะหแขอมูลดานเอกสารและงานวิจัย โดยใชหลักทฤษฎีและเหตุผล นําเสนอในรูปแบบ
บรรยาย เพื่อทบทวนความรู ทั้งหมดที่เกี่ย วของ และกลั่นกรองขอมูลใหชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นฐานขอมูลกอน
การลงพื้นที่
2. การวิเคราะหแขอมูลจากการลงพื้นที่สํารวจ สังเกต องคแประกอบทางสถาปใตยกรรม
3. การวิเคราะหแขอมูลจากการสัมภาษณแผูอยูอาศัยและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับเรือนพักอาศัยมา
วิเคราะหแและสรุปภาพวาดเสนแสดงรูปแบบลักษณะทางสถาปใตยกรรมที่เป็นเอกลักษณแของสถาปใตยกรรม
พืน้ ถิ่นไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ที่ไดจากการสัมภาษณแบุคคลในพื้นที่ศึกษา เชน เจาของบาน ผูใหญบาน กํานัน
ครู พระสงฆแ และการสํารวจภาคสนาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการวาดเสนพื้นฐานและภาพถายประกอบ
การจดบันทึก ศึกษาสภาพแวดลอมกายภาพจากแผนที่ และการเดินสํารวจในพื้ นที่ศึกษา จดบันทึกขอมูลและ
รายละเอียด รางภาพการวาดเสนเก็บรูปแบบทางสถาปใตยกรรม องคแประกอบของเรือน วัสดุกอสราง วิธีการ
กอสราง และระบบโครงสรางของเรือน โดยการสํารวจรังวัด และถายภาพ เขียนแบบสถาปใตยกรรม นําขอมูล
มาจัดหมวดหมู โดยวิเคราะหแลักษณะทางกายภาพ ความเหมือนและความตางรวมทั้งเอกลักษณแของเรือน
วิเคราะหแขอมูลตามวัตถุประสงคแของการศึกษาวิจัย ที่มีคุณคาตอการศึกษาสถาปใตยกรรมพื้นถิ่น เขียนแบบ
สถาปใตยกรรม สรุปผลการวิเคราะหแและเขียนรายงาน

ภาพที่ 3 สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นบานไท-ยวน จังหวัดสระบุรี
ที่มา: ธงเทพ ศิริโสดา, 2562
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ภาพที่ 4 สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นบานไท-ยวน จังหวัดสระบุรี
ที่มา: ธงเทพ ศิริโสดา, 2562

ภาพที่ 5 สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นบานไท-ยวน จังหวัดสระบุรี
ที่มา: ธงเทพ ศิริโสดา, 2562

ภาพที่ 6 สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นบานไท-ยวน จังหวัดสระบุรี
ที่มา: ธงเทพ ศิริโสดา, 2562
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ภาพที่ 7 สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นบานไท-ยวน จังหวัดสระบุรี
ที่มา: ธงเทพ ศิริโสดา, 2562
4. การวิเคราะห์ผลงาน
สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณแเฉพาะตัว แฝงไวดวยภูมิปใญญาในการสรางสรรคแที่สอดคลองกับ
สภาพแวดล อ มและวิ ถี การดํา เนิ น ชี วิต เป็ น มรดกทางสถาปใ ต ยกรรมที่ มีคุ ณ คา ในเชิ งประวั ติ ศาสตรแ แ ละ
วั ฒ นธรรมที่ สื บ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปใ จ จุ บั น จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต อ งได รั บ การดู แ ลรั ก ษาไว ซึ่ ง รู ป แบบ
สถาปใตยกรรมที่เป็นเอกลักษณแกับทองถิ่นสอดคลองกั น (ชอเพชร พานระลึก, 2558) จากการศึกษาเรื่อง
การอนุรักษแสถาปใตยกรรมพื้นถิ่นบานไท-ยวน ที่สะทอนคุณคาผานกระบวนการวาดเสน โดยมีวัตถุประสงคแของ
การศึกษา เพื่อสํ ารวจลั ก ษณะบ านหรื อเรื อ นพักอาศัย จัดเป็นสถาปใ ตยกรรมพื้นถิ่นเดิ มในชุมชนทองถิ่ น
แถบจังหวัดสระบุรีที่ยังคงหลงเหลืออยูในปใจจุบัน เพื่อเป็นตัวอยางการใชไมในการกอสรางบานเรือนของไทย
ในอดีตอันทรงคุณคา ควรแกการศึกษาเก็บเป็นฐานขอมูลไว
5. สรุป
สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นหรือเรือนพักอาศัยดั้งเดิมนับวันยิ่งมีแนวโนมที่จะเลือนหายไป ผูวิจัยไดตระหนัก
ถึงปใญหาดังกลาว อีกทั้งไดเห็นความสําคัญของการอนุรักษแ และการสืบทอดความเป็นไทยใหคงอยู บันทึก
ข อ มู ล และรายละเอี ย ด ร า งภาพการวาดเส น เก็ บ รู ป แบบทางสถาปใ ต ยกรรม องคแ ป ระกอบของเรื อ น
วัสดุกอสราง วิธีการกอสราง และระบบโครงสรางของเรือน โดยการสํารวจรังวัด และถายภาพ เขียนแบบ
สถาปใตยกรรม นําขอมูลมาจัดหมวดหมู สถาปใตยกรรมพื้นถิ่นบานไท-ยวน จังหวัดสระบุรี เป็นสถาปใตยกรรม
พื้น ถิ่น ที่มีเอกลั กษณแเฉพาะตัว แฝงไวดว ยภูมิปใญญาในการสรางสรรคแที่ส อดคล องกับสภาพแวดลอมและ
วิถีการดําเนิ น ชีวิต เป็ น มรดกทางสถาปใ ตยกรรมที่มี คุณคาในเชิง ประวัติศาสตรแและวัฒ นธรรมที่สื บเนื่อ ง
มาจนถึงปใจจุบัน จึงมีความจําเป็นที่จะตองไดรับการดูแลรักษาไวซึ่งรูปแบบสถาปใตยกรรมที่เป็นเอกลักษณแกับ
ทองถิ่น และควรมีการเผยแพรความรูใหกับประชาชนในพื้นที่ หนวยงานการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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บทคัดย่อ
ผลงานชุด “มุมมอง / เปลี่ยนแปลง / ชีวิต ” นี้ เป็นการออกแบบโปสเตอรแชุด เพื่อสื่อสารขอความที่
ชวยกระตุนเตือนใหผูพบเห็นไดเกิดความตระหนักคิดและสรางแรงบันดาลใจ โดยชี้ใหเห็นความสําคัญของ “วิธี
คิด” ที่จะชวยปรับ “มุมมอง” ที่มีตอสิ่งที่ผานเขามาในชีวิตของแตละคน การออกแบบโปสเตอรแชุดนี้ไดใช
แนวความคิด (Concept) ในเรื่องแมสีของแสง RGB (Red Green Blue) ในการเปรียบเทียบใหเห็นถึงวิธีคิดที่
จะชวยใหเขาใจถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นและผานเขามาในชีวิต เปรียบไดกับแมสีของแสงที่เมื่อรวมตัวกันแลวจะได
แสงสีขาว อันเป็นตัวแทนของแสงสวางเสมือนการบรรลุซึ่งสัจธรรมบางอยางในชีวิต จุดเดนของงานโปสเตอรแ
ชุดนี้คือ การประยุกตแใชเทคนิค Notan Design ในการสรางสรรคแภาพเชิงสัญลักษณแบนแตละโปสเตอรแ โดย
สัญลักษณแเหลานั้น ถูกสรางและตัดทอนมาจากภาพถาย จากการไปทัศนศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูออกแบบจึงใชภาษาจีนเป็นตัวนําเรื่อง คําศัพทแที่อยูบนโปสเตอรแแตละแผน ตองเรียงตาม Red Green Blue
แตหากนําไปใชติดตั้งแลวติดสลับกันก็ยังสามารถอานและเขาใจความหมายไดคลายๆ ของเดิม โดยความหมาย
ไมผิดเพี้ยนไปจาก “สาร” ที่ผูออกแบบตองการนําเสนอ งานออกแบบชุดนี้เปิดโอกาสใหผูพบเห็นไดตีความ
ภาพเชิงสัญลักษณแบนแตละโปสเตอรแ และไดสอดแทรกทั้งความรูดานภาษาจีน (คําอาน – ตัวเขียน) พรอมทั้ง
สอดแทรกขอคิดธรรมะ ใหเป็นแงคิดและแรงบันดาลใจที่จะเอาไปใชประโยชนแตอในชีวิตได โดยเฉพาะเรื่อง
กรอบคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
คาสาคัญ : ถายภาพสรางสรรคแ / ทัศนคติ / โปสเตอรแสรางแรงบันดาลใจ / เทคนิค Notan Design / มุมมอง
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Abstract
The Point of View / Change / Life in this poster set of works had been designed to
communicate messages to help stimulate and to create motivational poster by pointing the
ways to mindset the think to those who had seen and adjusted the imagination to whatever
pass through their lives. The concept of these posters used “Red Green Blue (RGB)”, which
are primary colors of light to compare that when we realize what had happened, we shall
find the achieve way of the truth as well as RGB gathered to be in white color. The posters’
highlights are Notan Design technical application in the creation of the symbolic imagine on
each poster, which been created and cut from picture taken during visited in China Republic.
The designer used chinese alphabets’ characters to lead this story. Each word had been
sorted by RGB, however if been switched places they still can read and understand the
same meaning. This design opens to the viewers to interpret each symbolic imagine and also
inserted the knowledge in chinese language both reading and writing as well as including
Dhamma commentaries to be fringed benefits in daily life, especially to self improvement.
Keywords : Creative Photography ; Mindset ; Motivational Posters ; Notan Design Technical ;
Point of View
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ผลงานชุด “มุมมอง / เปลี่ยนแปลง / ชีวิต” ไดรับแรงบันดาลใจจากการไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมผลงาน
สรางสรรคแทางศิลปกรรม ณ กรุงปใกกิ่ง และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ
วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2562 การเดินทางไปตางแดนในครั้งนี้ ผูเขียนไดเยี่ย มชมสถานที่แสดงผลงานทาง
ศิลปกรรมหลากหลายแหง อาทิ พิพิธภัณฑแศิลปะ Red Brick Art Museum พิพิธภัณฑแศิลปะแหงชาติของจีน
(The National Art Museum) ชุมชนศิลปะ 798 Art District เป็นตน ในแตละสถานที่ที่ไดไปเยี่ยมชม ได
เห็นความตั้งใจที่ยิ่งใหญของศิลปินจีน และศิลปินอีกหลากหลายเชื้อชาติที่ไดรับการคัดเลือกมาจัดแสดงในพื้นที่
ศิลปะแตละแหง ลวนแตทําใหผูพบเห็นไดรับพลังแหงความงาม ความมุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนางานศิลปะกลับไป
กันอยางอิ่มเอม
ในเวลาไปตางถิ่น ผูเขียนมักถายภาพทุกสิ่งที่พบเห็น ไมวาจะเป็นถังขยะ ปูายไฟ ฝาทอ กําแพงบาน
และอีกหลากหลายสิ่งที่แปลกตาสําหรับผูเขียน สิ่งที่มักไดยินการทักทายจากผูที่ไปดวยกันเสมอคือ “ถายอะไร
อยู?” “ไมเห็นนาจะมีอะไรใหถายนะ” “ตรงนี้สวยหรือ?” นั่นคือ สิ่งที่ทําใหผูเขียนคิดวา สิ่งที่เราเห็น คนอื่น
อาจจะไมไดเห็นในมุมแบบของเรา ความสวยงามจึงอยูที่ “มุมของการมอง”
ผูเขียนไดมีโอกาสดูคลิปในยูทูป ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานการวิจัยของ คารอล เอส ดเว็ค (Carol
S.Dweck) ในหัวขอ 'การพัฒนาของกรอบความคิด' ในเวที TED TALK เมื่อเดือนกันยายนปี 2557 ในหัวขอ
(ภาษาไทย) “พลังของความเชื่อที่คุณสามารถพัฒนามันได” และเมื่อกลางปี 2561 ผูเขียนจึงไดมีโอกาสอาน
หนังสือ “Mindset ใชความคิดเอาชนะโชคชะตา” ของ คารอล เอส ดเว็ค ผูซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่ทําการศึกษา
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ดานการทํางานของสมองและแบงปในสิ่งที่คนพบในเรื่องเกี่ยวกับกรอบคิด และบอกถึงวิธีที่จะนําไปใชประโยชนแ
ในชีวิต เพราะในแวดวงจิตวิทยา ไดพยายามสื่อสารใหสังคมเห็นถึงพลังความเชื่อของมนุษยแที่สงผลอยางยิ่งยวด
ตอการกระทํา การเปลี่ยนแปลงความเชื่อของมนุษยแสามารถสงผลกระทบไดลึกซึ้ง ถึงแมจะเป็นความเชื่อที่
ธรรมดาที่สุดก็ตาม ซึ่งความเชื่อที่ คารอล เอส ดเว็ค ใชกลาวถึงนี้ก็คือ “Mindset” หรือ “กรอบคิด” นั่นเอง
ในการไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ ผูเขียนไดเห็นความคิด ความเชื่อ และการกระทํา
ของนักศึกษาศิลปะจีนที่แสดงออกถึงความมุงมั่น ตั้งใจ และเห็นถึงความกระตือรือรนในวิธีการเรียนรูของแต
ละคน ทําใหยอนคิ ดกลับมาถึงนักศึกษาไทย และคิดหาเหตุผลวา เพราะเหตุใดความกระตือรือรน หรือการ
แสดงออกซึ่งวิธี การเรี ย นรู ของนั กศึกษาจึ งแตกตางกัน อัล เฟรด บิเนตแ ผู คิดคนแบบทดสอบเชาวแปใญญา
(แบบทดสอบไอคิว) ไดชี้ใหเห็นวา คนเรามีความแตกตางกันลวนมาจาก ภูมิหลัง ประสบการณแ การฝึกฝนหรือ
วิธีการเรียนรูของแตละคน เพราะเด็กแตละคนมีสติปใญญาแตกตางกัน แตการศึกษากับการฝึกฝนสามารถ
เปลี่ยนแปลงระดับสติปใญญาของเด็กๆ ได ซึ่งแตกตางจากความคิดความเชื่อที่มีมาแตเดิมวา สติปใญญาของแต
ละคนนั้น เป็ นสิ่ งที่ตายตัวและไมส ามารถพัฒ นาเพิ่มขึ้นได ด ว ยเหตุนี้ผู เขียนจึงคิดสรางสรรคแโปสเตอรแชุด
เตือนใจ เพื่อใชสื่อสารถึงแนวคิดทั้งที่เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ (จิตวิทยา) และแนวคิดเชิงปรัชญา (พุทธ
ศาสนา) ในเรื่อง การพัฒนาตนเอง เพื่อใหผูพบเห็นโปสเตอรแไดฉุกคิดและเกิดกําลังใจในการฝึกฝนพัฒนา
ตนเอง เพราะเพียงแคพลิกมุมคิดการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นภายในตนเองแลว
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบโปสเตอรแชุดนี้ ผูเขียนไดใชแนวทางการออกแบบในลักษณะของโปสเตอรแที่สรางแรง
บันดาลใจหรือกอใหเกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งเรียกวา Motivational Poster หรือ Inspirational Poster เพื่อ
สื่อสารเนื้อหาหรือขอความที่ตองการจะ “สื่อความหมาย” ไปยังผูพบเห็น ในการออกแบบโปสเตอรแไดใชหลัก
จิตวิทยาการรับรูทางสายตาคือ ทฤษฏีกลุมเกสตัลทแและการรับรูทางสายตา (Gestalt principles of visual
perception)
ผูเขียนไดศึกษาแนวคิดในเชิงจิตวิทยาของคารอล เอส ดเว็ค (เรื่อง Mindset) และแนวคิดเชิงปรัชญา
(พุทธศาสนา) ของพระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ.ปยุตโต) เรื่อง “ความสุขทุกแงมุม” ปี 2554 และที่ทานนํามา
เรียบเรียงใหมในคอลัมนแสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยแ (ป.อ.ปยุตโต ป.ธ.๙) ในหนังสือพิมพแขาวสด ปี 25622563 เนื่องจากหลักพุทธธรรมที่ทานมุงนําเสนอเป็นหลักพุทธธรรมในแงของการศึกษาและการเรียนรูของ
มนุษยแ โดยทานมองวา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษยแ ทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู
ความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแพรอมไดดวยความเพียรของตนเอง
เนื่ องจากภาพถ ายตน ฉบับ กอนนํามาสรางสรรคแเพิ่มเติม เป็นภาพถายที่ไดจากการไปเยือนจีน
ผูเขียนจึงเลือกนําเสนอขอคิดผานตัวอักษรจีน โดยไดพยายามศึกษาสุภาษิตหรือคําคมของจีน โดยไดคําที่
นาสนใจและสอดคลองกับแนวคิดในการสรางสรรคแผลงานคือ “gaibiàn ni de xiangfa, jiù huì gaibiàn ni
de shìjiè” (อานวา ไกเปี้ยน-หนี่-เตอ-เสียงฝุา, จิ้ว-หุย-ไกเปี้ยน-หนี่-เตอ-ซื่อเจี้ย) มีความหมายวา “เปลี่ยนวิธี
คิดของคุณ โลกของคุณก็จะเปลี่ยน” Xiangfa : เสียงฝุา เป็นคําออกเสียงในภาษาจีน มีความหมายวา
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“ความคิด” ซึ่งการออกเสียงของคํานี้ทําใหผูออกแบบนึ กไปถึงคําพองเสียงแบบไทยๆ คือ เสี่ยงฝุา ซึ่งตาม
ความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหความหมายไววา หมายถึง การลองเผชิญดู
การลองทําดูในสิ่งที่อาจใหผลได 2 ทาง คือ ดีหรือไมดี แตหวังวาจะไดผลในทางดี จากการสืบคนและลอง
เทียบเคียงความหมายของประโยคดังกลาว ผูออกแบบจึงนํามาคิดเป็นกลุมคําใหมใหจํางาย คือ “ชีวิตเปลี่ยน
เมื่อพลิกมุมคิด” โดยเขียนเป็นคําจีนใหมวา 转换视角，转换生命 (Zhuǎnhuàn Shìjiǎo,
Zhuǎnhuàn Shēngmìng อ า นว า จ ว นห ว น-ชื้ อ เจี่ย ว-จ ว นห ว น-เชิง หมิ้ ง) กลุ มคํ า ใหม นี้ ไ ด รับ ความ
อนุ เคราะหแ เรี ย บเรี ย งคําภาษาจี น โดย รศ.ดร.เมชฌ สอดส อ งกฤษ ประธานหลั กสู ต รศิล ปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
รายละเอียดความหมายของกลุมคําที่เรียบเรียงใหมแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงตัวอักษรจีนที่เป็นคําคมจีน (เดิม) และคําคมที่เรียบเรียงขึ้นใหม
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ในการทํางานออกแบบสร างสรรคแโปสเตอรแชุด “มุมมอง / เปลี่ยนแปลง / ชีวิต ” นี้ ผูเขียนเลือก
ประยุกตแใชวิธีการสรางสรรคแที่ไดแรงบันดาลใจมาจากหลักการของ Notan Design ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใชใน
งานจิตรกรรม สําหรับจัดการกับคาน้ําหนัก 3 น้ําหนัก ไดแก คาน้ําหนัก ขาว-เทา-ดํา (Light-Dark-Grays) คํา
วา Notan ในภาษาจีน คือ 浓淡 (หนเงตาน) หมายถึง เขม-บาง หรือ หนัก-เบา ซึ่งบงบอกการใชสีในงาน
จิตรกรรมวา หากตองการใหสีออน ใหเจือจางดวยน้ํา และหากตองการใหสีเขมก็ลดการเจือจางน้ํา ซึ่งผูเขียน
ไดนําหลักการดังกลาวมาผสมผสานกับหลักการออกแบบกราฟิกในเรื่องภาพและพื้น (Figure and Ground)
และเรื่ องหลักตรงกัน ขาม (Contrast) สํ าหรับการทํางานออกแบบสรางสรรคแและจัดวางองคแประกอบบน
โปสเตอรแ

ภาพที่ 2 ตัวอยางการใชหลัก Notan Design ประยุกตแในการทํางาน
ที่มา :
ภาพ A : https://carlarokes.com/artwork/4387230_2D_Design_Notan_Figure_Ground.html
ภาพ B : https://twitter.com/hashtag/not%C3%A1n/Marco%20Caradonna
สําหรับขั้นตอนของการถายภาพไดใชห ลักการถายภาพในเรื่องการจัดองคแประกอบภาพถาย การ
ถายภาพซิลูเอท (Silhouete) หรือภาพเงาดํา และการถายภาพสรางสรรคแ (Creative Photography) ดวย
การควบคุมการตั้งคาความไวชัตเตอรแและรูรับแสง เพื่อใหภาพถายมีความมืดหรือสวางมากกวาปกติ ซึ่งได
คํานึงถึงจังหวะ เวลา โอกาส และลักษณะของแสง รวมถึงการหามุมในการถายภาพใหนาสนใจจากสิ่งที่พบเห็น
ระหวางการเดินทาง เพื่อนําภาพดังกลาวมาใชในงานออกแบบตอไป
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3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
การออกแบบโปสเตอรแชุด มุมมอง / เปลี่ยนแปลง / ชีวิต นี้ มีกระบวนการสรางสรรคแผลงานแบงได 3
ขั้นตอนคือ 1. ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 2. ขั้นการออกแบบงานสรางสรรคแ และ 3. ขั้นการเก็บ
รายละเอียดงาน
ในขั้นตอนที่ 1 ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกแบบโปสเตอรแที่สรางแรงบันดาลใจ และ
ศึกษาขอความที่จะนํามาใชในโปสเตอรแ โดยเบื้องตนไดกําหนดกลุมผูรับสารวา เป็นวัยทํางานตอนตน และกลุม
บุคคลทั่วไป เป็นเปูาหมายรอง ซึ่งกลุมเปูาหมายดังกลาวหากไดรับแรงบันดาลใจหรือขอคิดที่ดี ก็เสมือนไดเข็ม
ทิศเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตทั้งการเรียนและการทํางานตอได
จากขอความหลักที่ใชวา “ชีวิตเปลี่ยนเมื่อพลิกมุมคิด” ซึ่งเขียนเป็นคําจีนวา 转换视角，转
换生命 (Zhuǎnhuàn Shìjiǎo, Zhuǎnhuàn Shēngmìng อานวา จวนหวน-ชื้อเจี่ยว-จวนหวน-เชิง
หมิ้ง) ผูเขียนไดใชวิธีการเลือกขอความเพื่อนํามาใชขยายคําวา มุมมอง / เปลี่ยนแปลง / ชีวิต โดยคัดเลือกมา
จากการอานงานเขียนของพระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ.ปยุตโต) และเลือกคัดขอความที่มีการกลาวถึงคําสําคัญ
(Keyword) ที่สอดคลองกับคําหลักที่ผูเขียนจะใชสื่อความหมาย และเลือกเนื้อหาที่ตรงกับ “สาร” ที่ตองการ
จะสื่อ ซึ่งเป็นเรื่องการปรับมุมการคิดในเชิงบวก (Positive Thinking) ขอความที่เลือกมาใชขยายคําตางๆ
ไดแก “มุมมอง” คือ “......คนที่มองวาชีวิตของเรา คือ การฝึก พอเจอปใญหาแลวสูปใญหาไมถอย ก็จะไดฝึกตน
เพราะการสูปใญหาทําใหเ กิดปใญญา การสูปใญหาคือ การมีความเพียรพยายามที่จะแกปใญหา ซึ่งทําใหคิดคน
ขวนขวาย เมื่อคิดหาทางแกปใญหา ปใญญาก็พัฒนาขึ้นมา พอสูปใญหาก็เกิดปใญญา พอไดปใญญาก็หมดปใญหา
จึงเป็นการพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้น” / “เปลี่ยนแปลง” คือ “...การเปลี่ยนแปลงนั้นบอกใหรูดวยวา ทุ กสิ่งทุกอยาง
นี้ไมแนนอน ก็ทําใหเราจะตองไมประมาท.... “พึงกระทําวันแตละวันนี้ ใหไดอะไรบาง ไมมากก็นอย...” งานแต
ละอยางนี้ควรพยายามทําไปใหคืบหนา ไดวันละเล็กละนอย ยิ่งไดมากก็ยิ่งดี ถาไมไดภายนอกก็ใหไดเขามาใน
ใจ ใหเกิดการพัฒนาในทางจิตใจ”/ “ชีวิต” คือ “.....ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตอยางไร? ก็คือ ชีวิตที่มีโอกาสไดฝึกฝน
ตนมากๆ คนที่ทํางานควรดีใจวา เราเป็นคนที่มีโอกาสฝึกตัวเอง เพราะฉะนั้น จึงควรใชโอกาสนั้นใหเป็น
ประโยชนแดวยการฝึกเรียนรูไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการหาความสุขจากการทํางานไปดวยในตัว...คนที่สู ปใญหา สูสิ่ง
ยาก จะไดพัฒนาตัวเองตลอดเวลา...”
ในขั้นตอนที่ 2 ผูเขียนสรุปแนวความคิดในการสรางสรรคแโดยใชแนวความคิด (Concept) เรื่อง แมสี
ของแสง “RGB (Red Green Blue)” ในการเปรียบเทียบใหเห็นถึงวิธีคิดที่จะชวยใหเขาใจถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น
และผานเขามาในชีวิต เมื่อเราเกิดความเขาใจในสิ่งนั้นก็เหมือนเราไดพบกับแสงสวาง เสมือนการบรรลุซึ่งสัจ
ธรรมบางอยาง เปรียบไดกับแมสีของแสงที่เมื่อรวมตัวกันแลวจะไดแสงสีขาว ในขั้นตอนนี้ผูเขียนไดเลือกใช
ภาพถายที่มีองคแประกอบและอารมณแของภาพตามที่ตองการ โดยภาพที่เลือกนํามาใชตั้งตนในการสราง
ความหมายใหม ผูเขียนเลือกภาพตนแบบที่ไดจากการชมนิทรรศการใน Red Brick Art Museum ซึ่งเป็นภาพ
มุมหนึ่งของผลงานการจัดแสดง Your footsteps are the road, for there is no road ซึ่งจัดแสดงผลงาน
ของ Marcel Duchamp (ภาพที่ 3) ซึ่งเป็นภาพที่นาสนใจและทาทายในการนํามาสรางใหเป็นภาพเชิงสัญลักษณแ
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ภาพที่ 3 ภาพตัวอยางการจัดแสดงในนิทรรศการ Your footsteps are the road, for there is no road
ที่มา : http://www.redbrickartmuseum.org/exhibitions/olavier-eliasson-the-tao-is-unyourfootsteps-are-the-road-for-there-is-no-roadknown/?lang=en
จากนั้นจึงนําภาพถายมาปรับแตงดวยการปรับรายละเอียดใหภาพมีความ Contrast จัดในเรื่องของ
แสงและเงาดวยโปรแกรม Photoshop ในขั้นตอนนี้ไดใชหลักการ Notan Design มาประยุกตแใชคือ หลักการ
จับคาน้ําหนัก 3 คา (ขาว-เทา-ดํา) และการพลิกกลับภาพที่มีคาน้ําหนักแตกตางกัน การตัดทอนจึงใชการตัด
สลับพื้นที่ของภาพถายและตัดภาพบางสวนที่นาสนใจนํามาพลิกภาพ (Flip) ซาย-ขวา บน-ลาง แลวจึงนํามาจัด
วางสลับกัน จากนั้นใช LAYER Effect > HardMix > Difference > Dust&Scratch และใชการตัดทอนภาพ
สวนตางๆ ใหเกิดเป็นภาพในมุมมองใหม
และเพื่อใหโปสเตอรแมีความตอเนื่อง จึงออกแบบให 1 ชุดประกอบดวยโปสเตอรแ 3 แบบตามแนวคิด
RGB ที่ไดว างไว และไดกําหนดการเรีย งคําภาษาจีนและคําแปลไทย ให มีความหมายสอดคล องกัน ไดแก
มุมมอง – เปลี่ยนแปลง – ชีวิต และจัดวางเรียงตามลําดับ Red – Green – Blue เพื่อเวลาจัดแสดงหากมีการ
ติดสลับลําดับกัน ก็ยังสามารถอานและเขาใจความหมายไดคลายๆ ของเดิม โดยความหมายที่ไดไมไดผิดเพี้ยน
ไปจากที่ตองการ ในการออกแบบภาพเชิงสัญลักษณแดังกลาว ไดใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรแกราฟิก และใชการ
จัดวาง Layout ดวยโปรแกรมอิลลัสเตรเตอรแ (Illustrator) โดยมีขั้นตอนการทํางานตามภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการรางและพัฒนา Layout สําหรับทําชุดโปสเตอรแ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการเก็บรายละเอียดงาน ผูเขียนไดออกแบบ Layout โดยจัดวางใหมีความหมายทั้ง
ภาพพื้นหลังและภาพสัญลักษณแที่จะจัดวางไวดานหนา รวมถึงดูความสมดุลยแ (Balance) และลําดับการอาน
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(Hierachy) ผู เ ขีย นไดออกแบบให Layout มีลั กษณะล อเลี ยนการจัดวางคําแบบพจนานุกรม เพื่อที่จะ
สอดแทรกทั้งการอานคําภาษาจีนและการแปลความหมายภาษาไทย รวมถึงการใหความหมายของคําที่อยู
ดานลาง ก็ใสขอความที่เป็น ขอคิดสร างแรงบันดาลใจ ใหขอความดังกล าวทําหนาที่ขยายความหมายจาก
คําหลักที่อยูทางดานบน (ภาพที่ 5) สวนเทคนิคทางการพิมพแ ไดกําหนดใหมีการปใ๊มนูนและเคลือบเงาเฉพาะจุด
(Spot UV coating) ที่บริเวณตัวอักษรภาษาจีนที่เป็นคําหลักและคําอานภาษาไทย เพื่อเวลาชมชิ้นงาน เมื่อมี
การขยับหรือเปลี่ยนมุมการมองจะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เห็น

ภาพที่ 5 ผลงานการออกแบบโปสเตอรแชุด “มุมมอง / เปลี่ยนแปลง / ชีวิต”
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานสรางสรรคแโปสเตอรแชุด “มุมมอง / เปลี่ยนแปลง / ชีวิต ” เมื่อวิเคราะหแตามหลักการออกแบบ
ที่ไดนํามาประยุกตแใช ไดแก หลัก Notan Design ซึ่งมีการตัดทอนภาพหลักใหมีแคเพียง 3 น้ําหนัก ทําให
สามารถมองไดหลายมุมมอง เปิดโอกาสใหผูชมเกิดจินตนาการตอยอดวา ภาพดังกลาวกําลังแสดงอารมณแใน
ลักษณะใด เป็น การเล นกับการรับรูของนัยนแตา ซึ่งจะไวตอเสนเคาโครงและพรอมที่จะรับรูเป็นรูปรางที่มี
ความหมาย ไมวาเสนนั้นจะสมบูรณแหรือไม แตการรับรูจะเชื่อมตอและทําใหภาพนั้นสมบูรณแขึ้นได โดยเฉพาะ
ภาพที่มีสวนที่แตกตางกัน แตมีลักษณะสมมาตรจะสามารถมองเห็นเป็นรูปไดงาย (ตามหลักเกสตัลทแ หลักเรื่อง
ภาพและพื้น และหลักตรงกันขาม) สวนหลักการจัดวางองคแประกอบโดยมีภาพถา ยมาประกอบรวมในชิ้นงาน
ไดมีการกําหนดใหมีสิ่งที่โดดเดนและมองเห็นเป็นลําดับ (Hierachy) คือ ภาพเชิงสัญลักษณแที่เป็นตัวแทน
ทัศนคติ หรือ Mindset (พระเอก) ชุดตัวอักษรภาษาจีนและคําแปลฯ (พระรอง) และกลุมคําที่ขยายความ
บริ เ วณดา นล างและด านบน (ตัว ประกอบ) และมีภ าพถา ยด านหลั งมาชว ยสื่ อความหมายเพิ่ม โดยภาพ
โปสเตอรแ Red ภาพดานหลังเป็นกําแพง แตหากพลิกมุมมองจะเห็นเป็นภาพคลายดวงตา สวนภาพพื้นหลังของ
โปสเตอรแ Green เป็นภาพคนกําลังเดินไปสูประตูทางออก (ซึ่งเปรียบเหมือนแสงสวางปลายทาง) และในภาพ
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พื้นหลังของโปสเตอรแ Blue เป็นภาพมานละคร (ซึ่งเปรียบวาชีวิตเหมือนละคร) ซึ่งภาพพื้นหลังและเนื้อหา
ขอความ รวมถึงภาพทางดานหนาไดทําหนาที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แสดงความสัมพันธแตามหลักของภาพและ
พื้น (Figure and Ground) อยางไรก็ตามผูเขียนพบวา ภาพพื้นหลังของโปสเตอรแ Blue มีปใญหาเพราะภาพ
ตนฉบับเดิม เป็นภาพโทนสีเหลืองแดง เมื่อนํามายอมใหกลายเป็นสีน้ําเงิน ซึ่งเป็นสีโทนตรงกันขาม ซึ่งตองใช
การแตงภาพหลายขั้นตอนจนรายละเอียดของภาพจางหาย แทบมองไมเห็น ทําใหภาพเหมือนอยูบนพื้นสีน้ํา
เงินทึบตัน ทําใหโทนเนื้อหาในสวนของภาพแตกตางจากโปสเตอรแ Red และ Green ที่ดูมีน้ําหนักไมไดทึบตัน
5. สรุป
การทํางานออกแบบสรางสรรคแโปสเตอรแชุดนี้ มีจุดเดนที่การประยุกตแใชเทคนิคการตัดทอนภาพถาย
ใหกลายเป็นภาพเชิงสัญลักษณแบนแตละโปสเตอรแ เนนการลดทอนรายละเอียดที่แสงและเงา การตัดสลับพื้นที่
การกลับคากลับดาน และการตอเติมภาพดวยหลักการออกแบบ (Principle of Design) เพื่อใหภาพหลักมี
ความหมายใหมในภาพเชิงสัญลักษณแที่ใชเป็นตัวแทนของทัศนคติ (Mindset) ที่มุมการมองของแตละคนนั้น
อาจจะเห็ น ไมเหมือนกัน รวมถึงมีการให ความรูทั้งภาษาจีนและใหความหมายภาษาไทยกํากับไว และได
สอดแทรกขอคิดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ใหผูพบเห็นไดเขาใจความสําคัญของ “วิธีคิด” ที่เชื่อมโยงถึงการใชชีวิต
ของแตละคนเอาไวผานธรรมกถาจากหนังสือ “ความสุขทุกแงมุม”ของพระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ.ปยุตโต) งาน
ออกแบบชุดนี้จึงไมไดทําหนาที่เพียงความสวยงาม แตยังทําหนาที่ใหแ รงบันดาลใจและใหกําลังใจแกผูพบเห็น
และเปิ ดโอกาสให ผู พบเห็ น ไดใชจิ น ตนาการของตนเอง เพื่อตีความภาพเชิงสั ญลักษณแที่ปรากฎบนแตล ะ
โปสเตอรแตามแตประสบการณแการมองโลกของแตละคน
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บทคัดย่อ
ผลงานสรางสรรคแ “ปฐวีธาตุเครื่องประดับแหงความศรัทธา” ชิ้นนี้ผลิตจาก ปฐวีธาตุหรือหินแมน้ําโขง
เป็นแหลงสินแรเหล็กธรรมชาติคือหินที่อยูในน้ําจากธรรมชาติ ซึ่งจัดอยูในตระกูล ควอตซแ (QUARTZ) พบ
จํานวนมาก ในแมน้ําโขง แถบจังหวัดนครพนม ซึ่งมีวัตถุประสงคแ ศึกษารูปแบบความเป็นไปไดในการพัฒนา
เครื่องประดับที่ผลิตจาก ปฐวีธาตุ ออกแบบเครื่องประดับที่ผลิตจาก ปฐวีธาตุ ใหมีรูปแบบที่ทันสมัยสามารถใช
ในชีวิตประจําวันได มีแนวคิดในการออกแบบ จาก ความเชื่อความศรัทธา ซึ่งถูกผลิต อยางสรางสรรคแ และ
ความประณีต จากคนในชุมชน ที่สามารถสงผานจากผูผลิต ไปยังผูที่สวมใส ที่ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ สรา ง
พลัง ในดานความเชื่อ ที่เป็นทั้ง เครื่องประดับและ เครื่องรางในชิ้นเดียว ทําใหสอดคลองกับความตองการ
เครื่องประดับที่ถูกนิยม ในการตัดสินใจหาซื้อของผูบริโภค จากความพึงพอใจ ทั้งในรูปลักษณแ คุณภาพ ราคา
และการใชงานที่หลากหลาย ที่สามารถใชในชีวิตจริง ซึ่งรูปแบบจะใหมีความทันสมัย
คาสาคัญ : การออกแบบ, เครื่องประดับ
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Abstract
“Pathaweethat” the jewelry of faithfulness. This piece is made from the pathaweethat
material or the Mekong river rock, a natural source of iron ore, which is classified in the
Quartz family (QUARTZ) can find many in Mekong river in Nakhon Phanom province. Which
this study has an objective is to study the possibility of developing jewelry made from the
pathaweethat. The design of the jewelry will be modern design that can be used in daily
life. The design concept is based on faith and believe, which is creatively produced by the
people in the community passed on from the people produced to people who wear
earrings that enhance the personality, empowerment of belief that is both a jewelry and
amulet in one piece, match with the needs. Jewelry that is popular in the consumer's
purchase decision based on satisfaction in terms of quality, appearance, the price and the
variety of applications that can be used in real life and will have the modern style.
Keywords : design, jewelry
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ปฐวีธาตุ หรือ หิน แมน้ําโขง เป็น แหลงสินแรเหล็กธรรมชาติ คือหินที่อยูในน้ําจากธรรมชาติ พบ
จํานวนมาก ในแมน้ําโขง แถบจังหวัด นครพนม เป็นรอยเป็นพันปี มีลักษณะกอนกลมใส แสงผานได ซึ่งจัดอยู
ในตระกูล ควอตซแ (QUARTZ) โดยมีความเชื่อวา ปฐวีธาตุ เป็นสมบัติใตเมืองบาดาลของพญานาค ที่ถือเป็น
ธาตุกายสิทธิ์ที่ใหคุณแกผูครอบครอง ลวนแลวแตสรางอภินิหาร ประสบการณแใหกับผูบูชา ทั้งเรื่องแคลวคลาด
คงกระพัน ปลอดภัย โชคลาภ เมตตามหานิยม นําไปแชน้ําทําน้ํามนตแแกคุณไสยได โดยมี คาถาสวดดังนี้
“หิตะหิรา มันทิโล กะสิรา กะละลาสติ โสจะถิโห คะเนตะเน ( 3จบ )” ปฐวีธาตุ ที่นิยมมีลักษณะเป็น กอน
ธรรามชาติ ซึ่งไมไดผานการเจียระไน
แตปใจจุบัน เครื่องประดับที่ถูกนิยม ในการตัดสินใจหาซื้อของผูบริโภค จากความพึงพอใจ ทั้งใน
รูปลักษณแ คุณภาพ ราคา และการใชงานที่หลากหลาย รูปแบบที่เหมาะสม หลักการดังกลาวสามารถนํามาใช
ในการออกแบบ ตัวเรือน เครื่องประดับให สามารถใชในชีวิตจริง ซึ่งรูปแบบจะใหมีความทันสมัย ใน รูปทรง
และคุณคาของวัสดุที่นํามาใชทําเครื่องประดับ (วิบูลยแ ลี้สุวรรณ, 2546) และการพัฒนาเครื่องประดับ ที่
รวมกับวัสดุชนิดอื่น ไดอยาง กลมกลืนและสวยงาม
จึงไดรับแรงบัลดาลใจ ในการสรางสรรคแผลงานเครื่องประดับตางหู จากปฐวีธาตุ ที่ชื่อวา “ปฐวีธาตุ
เครื่องประดับแหงความศรัทธา” โดยการนําวัสดุจาก ปฐวีธาตุ ในการพัฒนารูปแบบ ใหมีการพัฒนาการ
ออกแบบที่ทัน สมัย และสามารถสร างมู ล คาเพิ่มของปฐวีธ าตุได ในสว นการเจียระไนให มีเหลี่ยมและมุมที่
สอดคลองกับความแข็งของเนื้อหิน และมีเหลี่ยมที่สามารถสะทอนแสง และมุมไดเต็มที่ พรอมทั้งใหสอดคลอง
รูปแบบแนวคิดในการการออกแบบตัวเรือนที่ออกแบบจากแนวคิด ดานความเชื่อจาก ลายยันตแ ใหมีความเป็น
เอกลักษณแ แตกตางกับผลิตภัณฑแเครื่องประดับทั่วไป ใหมีรูปแบบที่ทันสมัยเนนความเรียบงายของรูปทรง รวม
459

ไปถึ ง การพั ฒ นารู ป ลั ก ษณแ ที่ น อกจากจะสร า งความสง า ภาคภู มิ ใ ห กั บ ผู ส วมใส เ ครื่ อ งประดั บ แล ว ยั ง ช ว ย
เสริมสรางบุคลิกภาพใหดีขึ้น และ สรางพลัง ในดานความเชื่อ ที่เป็นทั้ง เครื่องประดับและเครื่องราง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเครื่องประดับที่ผลิตจาก ปฐวีธาตุ
2.2 เพื่อออกแบบเครื่องประดับที่ผลิตจาก ปฐวีธาตุ ใหมีรูปแบบที่ทันสมัย
2.3 สามารถใชเครื่องประดับที่ผลิตจากปฐวีธาตุ ใหสามารถใชในชีวิตประจําวันได
3. แนวคิด
แนวคิดในการออกแบบ “ปฐวีธาตุเครื่องประดับแหงความศรัทธา” มาจากแนวคิด ของความเชื่อและ
ความศรัทธา จาก ปฐวีธาตุ และรูปทรงที่ไดจาก ลายยันตแ มหาอุด ในดานเมตตามหานิยม มาผสมผสานใหเกิด
รูปรางรูปทรงเครื่องประดับ ทําให ผูที่สวมใส ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ สรางพลัง ในดานความเชื่อ ที่เป็นทั้ง
เครื่องประดับและ เครื่องรางในชิ้นเดียว
4. กระบวนการในการสร้างสรรค์
4.1 ศึกษา ความเชื่อรูปรางรูปทรง และการเจียระไน พรอมทั้ง ความเป็นไปไดในการผลิตใน ชุมชน
ม.5 บานคําสวางนอย ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
4.2 ออกแบบ เครื่องประดับ ตางหู และ รูปแบบการเจียระไน ปฐวีธาตุ
4.3 คัด ปฐวีธาตุ กอนทําการเจียระไน พรอมทั้งเจียระไนตามแบบ ใชจํานวน 312 เม็ด
4.4 ผลิตจาก ตัวเรือนเงินแท 92.5% ที่ไดทําการออกแบบไว น้ําหนักรวมทั้งชิ้นงาน 7.91 กรัม
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการผลิต เครื่องประดับตางหูจาก ปฐวีธาตุ
ม.5 บานคําสวางนอย ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
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ภาพที่ 2 แสดงแบบต่างหู ที่ออกแบบจากปฐวีธาตุ
5. การวิเคราะห์ผลงาน
จากการศึกษาและวิเคราะหแขอมูลในการออกแบบผลงานเครื่องประดับจากการพัฒนา เครื่องประดับ
ที่ผลิตจากปฐวีธาตุ ผลงานเป็นไปตามที่คาดไว คือ สามารถออกแบบเครื่องประดับและสรางจากปฐวีธาตุ ใหมี
รูปแบบที่ทันสมัย สามารถใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งการใช ปฐวีธาตุ ที่หาได๎ในจังหวัด นครพนม ยังเป็นการ
สร๎างรายได๎ และ มูลคําเพิ่ม ในพื้นที่ซึ่งยังเป็นการสอดคล๎องกับแนวคิดการพัฒนาสินค๎าจากชุมชนให๎ สามารถ
นาเอาความคิดสร๎างสรรค์เข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนาชิ้นงานได๎ ถือเป็นการพัฒนาวัสดุจากชุมชน ซึ่งตรง
กับ แนวคิดของ (ระวิวรรณ วงศแสุรไกร, 2545) ที่วาจัดสรางชิ้นงานตนแบบเพื่อกระตุนใหเกิด การพัฒนาวัสดุ
เดิม เป็นการเพิ่มมูลคาดวยการสรางผลงาน ที่มีความเหมาะสมทางดานการผลิต เพื่อเป็นการสรางความ
หลากหลายใหกับผลิตภัณฑแจาก ปฐวีธาตุ โดยมี รูปแบบที่เหมาะสมทันสมัยที่ผานการออกแบบและพัฒนาให
เหมาะสมกับปฐวีธาตุ
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6. สรุป
เครื่องประดับตํางหู “ปฐวีธาตุเครื่องประดับแหงความศรัทธา” การสรางสรรคแของ ปฐวีธาตุ ที่ถูก
ออกแบบ จาก ความเชื่อความศรัทธา ซึ่งถูกผลิต อยางสรางสรรคแ และ ความประณีต จากคนในชุมชน ที่
สามารถสงผานจากผูผลิต ไปยังผูที่สวมใส ตางหู ที่ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ สรางพลัง ในดานความเชื่อ ที่เป็น
ทั้ง เครื่ องประดับ และ เครื่องรางในชิ้นเดีย ว ซึ่ง ปฐวีธ าตุ ยังสามารถสรางสรรคแ ผลงานไดตามความ
หลากหลาย ตามความพึงพอใจของ ความตองการและ ผูออกแบบ และทั้งยัง เป็นการสราง มูลคาเพิ่มและ
รายได ให คนในพื้นที่ ไดอยางยั่งยืน
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Abstract
Hospitality services in Thailand is still growing every day because of the nature of the
country as one of the most attractive travel destinations. Hospitality design here is very
diverse because of many different factors. It is also obvious that people are now much more
aware of interior design that surrounds them then before. Are we using the right reasons to
design right environments for the users? What should be our main priority to create a
concept that will lead to right design for consumer?
There is no right or wrong in the answer for that reason, but there is an appropriate
approach according to the designer’s reasons and research. Should an interior design be
according to the trend? Purpose of this paper is to share some idea of what the designer
believe is an appropriate reason.
Keywords : Hospitality Design, Conceptual, Design process
1. Introduction
We started this project without any preference or mind set. The main focus was to
create something that will fully focus on user’s preference. By doing two extra parallel set
of research, besides typical one such as location, building laws and regulation or feasibility
etc., we believed we can get the answer to that. The first extra topic is what the trend right
now (2014) is. We believe that trend is what the majority’s preference, since in Thailand,
trend seems to be a very popular topic for a concept of design. We studied more than 200
cases with eight in depth research and the result shows that industrial style is the main look
at that time. In conclusion the trend of interior design is modern dim raw and rustic. The
question is, is trend really the answer for an appropriate design connect. For what we all
know, following the trend can be problematic for several reasons. First, it can be influence
by things that are irrelevant to the project. Second, it can very temporary so what will we do
when it changes. So then we move on to the second research to see whether the outcome
matches or not.
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2. Concept or Principle of Theories
Second topic of extra research is what the users really need. We started as simple as
looking through articles and reviews as many as possible. Astoundingly, the outcome is in
contrary with the first research on trend. We came up with a conclusions, out of over 500
reviews and comments available, and was able to put them into four keywords, bright,
clean, open and convenient. Hostel is already a cluster hospitality space and there is no
need to make it feel more crowded. What users really need is to feel open and bright.
Combined with the designer’s principle that good design does not need to be complicate,
the main concept then became “clean bright and simple”. From the concept, we extended
into design approach and picked East Asian modern as the style for this particular project. In
summary, we first took users opinions and reviews as a beginning of design approach then
we take those keywords and pick a style that match.
“Not the enforced and artificial simplicity of modern design but the real simplicity
that can only come from following the rules of the nature and letting elements and objects
of the space to be truly themselves with no modification or pretentious arranged aesthetic.
A rough textured wood table against a smooth plaster wall... This natural state of being
evokes a sense of serene and calmness in the mind and the heart which is an essential state
of existence in Japanese Zen and Mahayana Buddhism and the path to enlightenment” Satori.
3. Process Of Design
The design proposal started from learning about the type of building which is a shop
house for this project. We started from typical process, space planning, mechanical and
engineering and structural. Once we get to the interior design part, it was when the concept
research come in to play. Starting from showing all the structures and piping to picking a
natural material and used it bare. For this project, we used AutoCAD for space planning and
Photoshop as design study elevations to see the general looks of the space.
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Figure 1 Lobby Elevation study (side reception view)

Figure 2 Lobby Elevation study (coffee shop view)

Figure 3 Lobby Elevation study (front reception view)
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Figure 4 Lobby Elevation study (hotel front view)
4. Analysis
By following the second concept research, the outcome is bright open and spacious
compare to typical industrial style. We mainly exposed all ceilings and redo all the electrical
and water piping then paint everything in white. We then added necessary elements such as
receptions and banquet seats by using all simple natural materials such as wood or simple
white ceramic tiles. Most lightings are bare light bulbs or a simple fixture.

Figure 5 Design result (reception view)
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Figure 6 Design result (coffee shop view)

Figure 7 Design result (pantry)

Figure 8 Design result (private room)
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Figure 9 Design result (bunk bed room)

Figure 10 Design result (capsule room)
5. CONCLUSION
MovyLodge design embodies the needs of visitors: bright, simple, clean and cozy.
White and natural wood is the main theme throughout the space, making it a charming
place to be.
MovyLodge is strategically located in the center of Bangkok, making it very
convenient for guests. Positioned within short walking distance from both Ratchathewi BTS
station and Phaya Thai BTS/Airport Rail Link station. Also located within walking distance to
the main shopping district of Siam Square, Siam Paragon and MBK. Despite the extremely
convenient location, MovyLodge is nested in a quiet neighborhood of Ratchathewi junction.
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มัดหมีท่ ี่ผิดพลาด: ความงามจากความไม่สมบูรณ์แบบของลวดลาย (หมายเลข 2)
Error Ikat: The Beauty of Imperfection and The Fold of Pattern (No.2)
ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วิทวัน จันทร
Assistant Professor Vitawan Chunthone (Ph.D)
คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยสรางสรรคแ (Creative Research) มีวัตถุประสงคแหลักเพื่อสรางสรรคแ
ลวดลายผามัดหมี่ (Ikat) รวมสมัย ซึ่งมีลักษณะแตกตางไปจากลวดลายแนวประเพณีดั้งเดิม โดยการทดลองทอ
ผามัดหมี่ที่แสดงถึงความไรระเบียบแบบแผน และการไมคํานึงถึงการเรียงลําดับการตอลาย จนเกิดเป็นความ
งามในความไมสมบูรณแแบบ
กระบวนการวิจัยไดทดลองนําลวดลายมัดหมี่ จํานวน 2 ลาย ที่เป็นลวดลายดั้งเดิมแนวประเพณีผาน
การมัดลายและยอมดวยสีธรรมชาติ มาทอสลับกั นแบบไรระเบียบแบบแผน มีความอิสระ ไมยึดติดในกรอบ
เกิดการผสมผสานของลายมัดหมี่ทั้ง 2 ลาย เป็นลายใหมที่คลายเกิดความผิดพลาดในการวางลวดลาย ลาย
มัดหมี่ดั้งเดิมจะถูกขยายขึ้น ปรากฎเป็นความงามของลวดลายมัดหมี่ที่ไมสมบูรณแแบบ
ผลจากการวิจัยสรุปไดวาทฤษฎีการออกแบบและการแกปใญหาอยางสรางสรรคแ ของ อเล็กซแ เฟ็คซนี่
ออสบอรแน (Alex Faickney Osborn) สามารถนํามาประยุกตแใชกับการออกแบบและงานสรางสรรคแไดหลาย
ประเภทรวมถึงศิลปะสิ่งทอรวมสมัย (Contemporary Textile Art) ผานกระบวนการออกแบบ เชน การใชวิธีการ
จัดเรียงลายใหม (Rearrange) การผสมรวม (Combine) ลวดลาย และการขยาย (Magnify) ลวดลายที่เกิดจากการ
เวนจังหวะการวางลายและการคํานึงถึงความสัมพันธแของพื้นที่วาง
คาสาคัญ : ผามัดหมี่ อเล็กซแ เฟ็คซนี่ ออสบอรแน ไรระเบียบแบบแผน
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Abstract
This research is an experimental base practice. The main objective of this research is
to create a textile art piece through contemporary Ikat aspect which looks different from
Traditional Ikat textiles. The Ikat is woven unregularly that shows no formalism and disorder
in pattern. The beauty of the flow has occurred.
The research process has experimented with using 2 Ikat patterns as traditional
patterns of the Isan people. That has been tied and patterned with natural colors Come to
be woven alternately, without rules, with freedom, not attached to the frame The
combination of the two Ikat patterns is similar to the error in the pattern. The original
pattern will be expanded. The beauty of the pattern of Ikat pattern is incomplete.
Alex Faickney Osborn theory is used as a guideline to develop handwoven Ikat
textiles design for contemporary aspect by the use of rearrange combine and magnify
method.
Keywords : Ikat, Alex Faickney Osborn, Unregulated
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ศิลปะสิ่งทอในประเทศไทยถูกไดรับการยอมรับในเชิงของงานหัตถศิลป สืบเนื่องจากการถายทอดทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และการใชชีวิตของแตละภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเซียตะวัน ออกเฉียงใตที่
สรางสรรคแสิ่งทอดวยทักษะความชํานาญของชางทอ ฝึกฝนความชํานาญของการใชมือรังสรรคแผลงานที่ปราณีต
จนถูกยองยองวาเป็นงานหัตถศิลปที่ทรงคุณคา
ศิลปะการทอผามัดหมี่เป็นงานหัตถศิลปของโลกพบไดในหลายภูมิภาคในทวีปเอเชีย เชน อินเดีย จีน
ญี่ปุน อินโดนีเซีย ไทย ลาว เป็นตน และ อเมริกาใต เชน อารแเจนตินา, เม็กซิโก, กัวเตมาลา เป็นตน ซึ่ง
ลักษณะและรูปแบบของลวดลายมัดหมี่จ ะมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกั บวัฒนธรรม ความเชื่อและสภาพ
ภูมิอากาศตลอดจนสภาพแวดลอม ในอดีตทอผาเพื่อใชสอยในครัวเรือนหรือเพื่อใชในพิธีกรรมทางศาสนา แต
ในปใ จจุ บัน สภาพสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงไปจะเป็นปใญหาหนึ่งที่ทําให ภูมิปใญญาการทอผ าประเภทนี้ไดมีปรับ
เปลี่ยนรูปแบบและหนาที่การใชงาน รวมถึงบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของออกไปในหลากหลายมิติ (ศูนยแสงเสริม
ศิลปาชีพระหวางประเทศ, 2559)
มัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผาที่อาศัยการยอมเสนดายกอนการทอ โดยอาจจะยอมดายพุงยอมหรือ
ยอมดายยืน หรือยอมทั้งดายพุงและดายยืน เรียกวา มัดหมี่สองทาง (Double Ikat) ซึ่งเมื่อทอออกมาเป็นผืน
แลวจะเกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ออกแบบไว ในปใจจุบันพบวาวัสดุในการมัดหมี่นั้นนิยมใช ไหม ฝูาย
และเสนใยสังเคราะหแ ในอดีตการทอผามัดหมี่ในประเทศไทยไดรับอิทธิพลมาจากชนชาติหรือกัมพูชามีการมัด
เป็นลวดลายคลายเรขาคณิต เชน ลายนาค ลายโคม สัตวแ ดอกไม ใบไม เป็นตน ขอมูลทางประวัติศาสตรแได
สมมุติฐานวาการโยกยายถิ่นฐานนั้นไดนําภูมิปใญญาการทอผาดวยเทคนิคมัดหมี่ติดตัวมาดวย จึงเกิดการโอน
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ถายวัฒ นธรรมตางๆ เกิดการผสมผสานศิล ปวัฒนธรรม บางครั้งไดดัดแปลงและประยุกตแให เหมาะสมกับ
อุปนิสัยและวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีและความเชื่อ จนกระทั่งแสดงอัตลักษณแของชนชาตินั้น ๆ ไดในเวลา
ตอมา ปใจจุบันยังมีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมการทอผาเทคนิคมัดหมี่แบบประเพณีโบราณอยูทั่วไปใน
หลายจั งหวัดในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือของประเทศไทย ในภาคกลางบางจังหวัด อาทิ จังหวัด ชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือมีการทอที่จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดนาน เป็นตน (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม. 2553) วัตถุประสงคแหลักของวิจัยสรางสรรคแนี้จึงมี
แนวคิดในการทดลองประยุกตแลวดลายมัดหมี่ โดยใชกระบวนการออกแบบตามหลักทฤษฎีของ อเล็กซแ เฟ็คซนี่
ออสบอรแน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายมัดหมี่เชิงสรางสรรคแตอไป
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักทฤษฎีการออกแบบของ อเล็กซแ เฟ็คซนี่ ออสบอรแน คือ การสรางหัวขอคําถามใหนักออกแบบ
นําไปคิดหรือนําไปพัฒนาและประยุกตแใชกับงานของตนเอง ออสบอรแน เป็นผูริเริ่มเทคนิคการระดมความคิด
แบบการระดมสมอง ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับสําหรับนักออกแบบเพราะมีความอิสระในการคิดนอกกรอบ
และเป็นแนวทางทางความคิดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งนี้จะชวยเพิ่มการคิดอยางสรางสรรคแ รายการตรวจสอบ
ของ ออสบอรแน ประกอบดวย หลักการตาง ๆ คือ การทดแทน การผสมรวม การดัดแปลง การแกไข การ
ขยาย การยอ การยอนกลับ การจัดเรียงใหม (University of Cambridge. n.d.)

ย่อ
Minify

ลาย 1

ย้อนกลับ
Reverse

ขยาย

ลาย 1

Magnify

ลาย 2
ลาย 1

ทดแทน
Substitute

Osborn
Checklist

ผสมรวม
Combine

ลาย 1
ลาย 2
ลาย 2

แก้ไข
Modify

จัดเรียงใหม่
Rearrange

ดัดแปลง
Adapt

ลาย 1

ลาย 2
ลาย 2

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงวิธีการดําเนินการวิจัยสรางสรรคแ
จากทฤษฎีการออกแบบของ ออสบอรแน สูกระบวนการทํางานสรางสรรคแ
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ศึกษาทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งสมมุติฐานโดยมีวัตถุประสงคแหลัก คือ เลือกบางหัวขอในทฤษฎี
มาประยุกตแใชในการออกแบบลวดลายผาทอมัดหมี่ทสี่ ามารถสื่อแสดงถึงความงามที่เกิดขึ้นบนความไมสมบูรณแ
แบบของการผสมรวมของลายมัดหมี่ 2 ลาย ที่นํามาจัดเรียงใหมโดยคํานึงถึงจังหวะการจัดวางที่ผสานกลมกลืน
ปรากฎลวดลายใหมบนพื้นผิวผาที่มีขนาดที่ขยายใหญและบิดเบี้ยวไปตามจังหวะการทอ

รูปแบบงานวิจัยสร้างสรรค์
(Art Form)
ทฤษฎี อเล็กซ์ เฟ็กซนี่ ออสบอร์น
(Alex Faickney Osborn Theory)

ขยาย (Magnify)
ผสมรวม (Combine)
จัดเรียงใหม่ (Rearrange)
การทอลายขัด
(Plain Weave)

การย้อมสีธรรมชาติ

เนื้อหา
(Content)

ลวดลายมัดหมี่พื้นบ้าน
จากจังหวัดอุดรธานี
ครู ช่างศิลปหัตถกรรม
ครู สมร คาวิเศษ

ภาพที่ 2 แสดงขอบเขตการศึกษา ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการวิจัยสรางสรรคแ
ขอบเขตการศึกษา ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบการวิจัย
ดานเนื้อหา ศึกษาลวดลายมัดหมี่ เพื่อสรางความเขาใจในรายละเอียดของกระบวนการออกแบบ
กระบวนการเตรียมและการคํานวนจํานวนเสนดาย เพื่อใหไดลวดลายที่ถูกตอง กําหนดการลงพื้นที่เก็บขอมูล
ภาคสนามในเขต อําเภอพิบูลลักษณแ อําเภอบานเชียง จังหวัดอุดรธานี รวบรวมขอมูล เชน ลายมัดหมี่ การยอม
สีธรรมชาติ นอกจากนั้นยังใชวิธีการเก็บขอมูลจากการสังเกตและพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญในพื้นที่ เพื่อหาประเด็น
ภายใตกรอบแนวคิดที่กําหนดไว การรวบรวมขอมูล จากภาพถาย เพื่อหาขอมูล กอนนํามาสั งเคราะหแและ
สรุปผลในการนํามาพัฒนาตอยอดดานการออกแบบใหสอดคลองกับความเป็นสากลตอไป
ดานรูปแบบการวิจัยสรางสรรคแไดเลือกใชกระบวนการออกแบบตามหลักทฤษฎีของ อเล็กซแ เฟ็คซนี่
ออสบอรแน เพื่อเป็นแนวทางในการทํางาน จากนั้นจึงทดลองสรางสรรคแผลงานศิลปะสิ่งทอรวมสมัย โดยใช
เทคนิคการทอลายขัดดวยเครื่องมือทอผาหรือกี่พื้นบาน จากงานวิจัยของ วิทวัน จันทร (2562, 170) ไดนํา
หลักการออกแบบบางขอจากทฤษฎีหรือจากแผนสํารวจ (Check list) ของ ออสบอรแนมาใชในการสรางผลงาน
ศิลปะการออกแบบสิ่งทอ ทั้งนี้เกณฑแในการคัดเลือกขอกําหนดหรือแนวทางมาใชนั้นขึ้นอยูกับเนื้อหาและ
รายละเอียดของตัวงานซึ่งไมมี กฎเกณฑแที่ตายตัว ผูสรางสรรคแจําเป็นตองอาศัยประสบการณแการทํางานและ
สังเคราะหแเนื้อหาจากขอมูลพื้นฐาน ทัศนธาตุ หลักการจัดวางองคแประกอบศิลป และหลักการออกแบบกรณี
ตองการสรางสรรคแงานออกแบบที่คํานึงถึงหนาที่การใชงาน กําหนดใชแมสีจากธรรมชาติมาใชในการยอมเสน
ใยฝูาย คือ สีน้ําเงินจากคราม และสีน้ําตาลอมแดงจากครั่งและไมฝาง เนื่องจากเป็นคูสีที่สามารถอยูรวมกันได
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อยางกลมกลืนและมีเอกภาพเมื่อเกิดการผสมผสานลายทั้งสองเขาดวยกันจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได
อยางสมบูรณแ
3. กระบวนการสร้างสรรค์
ผูวิจัยตองการสรางสรรคแผลงานศิลปะสิ่งทอรวมสมัย ซึ่งมีลําดับการสรางงาน ดังนี้
1) ศึกษาและรวบรวมลายมัดหมี่จาก ครูสมร คําวิเศษ ผูไดรับการยกยองจากศูนยแสงเสริมศิลปาชีพ
ระหวางประเทศใหเป็น ครูชางศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2556 ชางเครื่องทอ จังหวัดอุดรธานี
2) คัดเลือกลายมัดหมี่โบราณที่เหมาะสมจะนํามาสรางสรรคแเป็นผลงานศิลปะสิ่งทอรวมสมัย
3) ออกแบบคูสี และยอมสีจากธรรมชาติ คือ คราม (ใหสีน้ําเงิน) สีน้ําตาลอมแดง จากครั่งและไมฝาง
4) กรอดายใสหลอดและเรียงลําดับหลอดตามลายเครือชุดที่ 1 และ ลายเครือชุดที่ 2
5) ทดลองทอโดยการทอแบบสลับลาย 2 ลาย แบบอิสระ (ไมตามระเบียบแบบแผน) คํานึงถึงจังหวะ
การผสมรวมของลาย สลับกันไปแบบไมเป็นแบบแผน ลําดับการสลับเปลี่ยนการวางลาย และการจัดวางลาย
กับพื้นที่วาง

ภาพที่ 3 : มัดหมี่ที่ผิดพลาด: ความงามจากความไมสมบูรณแแบบของลวดลาย (หมายเลข 2)
ขนาด 150 x 95 เซนติเมตร (ภาพจากผูวิจัย)
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ภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดการผสมผสานลายมัดหมี่จํานวน 2 ลาย ลงบนผืนผา (ภาพจากผูวิจัย)
4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลจากการทดลองพบวาการผสมผสานลายผามัดหมี่ 2 ลาย ในขณะที่ทอลงบนผืนผาดวยเทคนิคการ
ทอมือนั้นผูทอจะเกิดอิสระทางความคิดไมจํากัดในกรอบแนวประเพณี สงผลใหเกิดการสรางสรรคแลวดลายที่
ลวงตา (Illusion) จนกลายเป็นลายใหม สัดสวนกระบวนลายมัดหมี่แบบดั้งเดิมจะถูกขยายใหกวางและหนาขึ้น
เมื่อเกิดการทอลายสลับระหวางลาย 2 ลาย แสดงการบิดเบี้ยว (Distort) ของลายอยางเป็นอิสระ แสดงออกถึง
ความงามที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันและไมมีการวางแผน
5. สรุป
จากการวิจัยสรางสรรคแเชิงทดลองนี้ไดผลลัพธแเป็นที่นาพึงพอใจและเป็นไปตามสมมุติฐานที่ไดตั้งไว
การเลือกนําทฤษฎีการออกแบบของ อเล็กซแ เฟ็คซนี่ ออสบอรแน มาประยุกตแใชในกระบวนการออกแบบสิ่งทอ
นั้นสามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรายละเอียดและแนวคิดของศิลปินหรือนักออกแบบสิ่งทอ และบางขอจํากัด
ดานเทคนิคการสรางผืนผา เชน ดานวิธีการและการเลือกใชวัสดุที่แตกตางกัน ตลอดจนอุปกรณแในการสราง
งานสิ่งทอที่มีหลายประเภท ดังนั้นจึงจําเป็นตองเลือกใชอยางเหมาะสม
ศิลปะการทอผามัดหมี่เป็นที่รูจักแพรหลายและเป็นสากล ลวดลายที่ปรากฎในผาทอแสดงถึงอัต
ลักษณแของแตละชนชาติ และบงบอกถึงภูมิปใญญา วัฒนธรรมและความเชื่อ การนําเสนอผลงาน วิจัย
สรางสรรคแศิลปะการออกแบบผาทอดวยเทคนิคการมัดหมี่ครั้งนี้ จึงเป็นการทดลองเพื่อคนหาแนวทางใหมของ
ศิลปะสิ่งทอ ไมไดมีเจตนาในการลบลูภูมิปใญญาของชาติแตในขณะเดียวมีวัตถุประสงคแเพื่อเสนอมุมมองที่
แตกตางใหกับวงการศิลปะสิ่งทอรวมสมัยตอไป
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การออกแบบคาแรคเตอรแ เป็ น หนึ่ งในขั้ นตอนการเตรี ยมการผลิ ตที่ สํ าคั ญ ควรคํา นึง ถึงหลั ก การ
ออกแบบคาแรคเตอรแโดยเฉพาะเรื่องโครงรางเงา (SilhoneAAe) และรูปราง (Shspe) รวมถึงทฤษฎีสีที่นํามาใช
ในการออกแบบ นอกจากความสวยงามดานการออกแบบแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ไมควรละเลย คือ
ความหมายของรูปรางและสีที่นํามาใชในการออกแบบ ซึง่ สงเสริมใหเกิดการสรางคาแรคเตอรแที่มีรูปรางหนาตา
และสัดสวนที่โดดเดนมีเอกลักษณแตางจากคาแรคเตอรแ ทั่วไป อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกลักษณะของ
คาแรคเตอรแที่เหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย ทําใหผูชมสามารถเชื่อมโยงตัวเองเขากับคาแรคเตอรแในเรื่องราวที่
นําเสนอ และเมื่อนําคาแรคเตอรแเหลานั้นไปใชในการผลิตแอนิเมชันขนาดสั้นเพื่อเป็นสื่อโฆษณาเผยแพรผาน
ชองทางแบบออนไลนแยอมสงเสริมใหเกิดการเขาถึงกลุมเปูาหมายซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายไดตรงตามวัตถุประสงคแของสื่อประชาสัมพันธแหลักสูตรของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คาสาคัญ : การออกแบบ กระบวนการออกแบบ การออกแบบการเตรียมการผลิต คาแรคเตอรแ
Abstract
Character Design plays an important role in the pre-production design stage of
animation production. The silhouette shape and color theory must be considered to achieve
a recognizable character design. Apart from aesthetic aspects, the designers should not
neglect the meaning of shape and color symbolism in the design process, which assists the
designers in creating the uniqueness of the characters making them stand out from the
others. A well-designed character will reflect the personality of the target group which
connects them back to the storyline in the animation and complete the purpose of
advertising media.
Keywords: Design, Design Process, Pre-production Design, Character
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ในยุคปใ จจุบัน ที่เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําให พฤติกรรมการรับสื่อของผู บริโภค
แตกตางไปจากเดิม สื่อแบบดั้งเดิมหลายประเภทถูกแทนที่ดวยสื่อสมัยใหมในรูปแบบดิจิทัลโดยเฉพาะสื่ อ
ออนไลนแบนอินเทอรแเน็ต เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของ Generation Z หรือ Gen Z ซึ่งเป็นการบัญญัติศัพทแ
โดย Bruce Horovitz นักขาวหนังสือพิมพแ USA Today ที่ใชเรียกเด็กที่เกิดตั้งแตปีค.ศ. 2000 หรือปีพ.ศ.
2543 เป็นตนมาจนถึงปใจจุบันพบวา Gen Z เป็นกลุมวัยเรียนที่เติบโตมาในยุีคดิจิทัล จึงมีทักษะการใช
เทคโนโลยีเป็นอยางดีและมักใชอินเทอรแเน็ตสําหรับทํากิจกรรมออนไลนแ เชน ใชโซเชียลมีเดีย ดูหนังหรือฟใง
เพลงออนไลนแ และคนหาขอมูลออนไลนแ เป็นตน ซึ่งผลสํารวจของการโฆษณาบนกูเกิล ชี้ใหเห็นวาคลิปโฆษณา
บนสื่อออนไลนแที่เห็นและไดยินเสียงไปพรอมกันจะมีการจดจําโฆษณา (Ads Recall) ไดดีกวาคลิปโฆษณาที่
เห็นอยางเดียวแตไมไดยินเสียงถึง 1.6 เทา (วชิรวิชญแ วชิรวิชญแ กิติชาติพรพัฒนแ, 2561) และวีดีโอสวนใหญที่
ติดอันดับยอดนิยมของเฟซบุ฿คมีความยาวนอยกวา 90 วินาที (Jirasukhanon, 2017) ที อีกทั้งการใชสื่อ
โฆษณาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบการแตูนแอนิเมชันยังสามารถทําใหผูชมที่เป็นเด็กและผูใหญสามารถ
จดจําสินคาหรือแบรนดแไดมากกวาโฆษณาแบบที่ใชคนแสดงจริงอีกดวย (Khanum, Shareef, & Khanam,
2015)
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาหากเราตองการจะผลิตสื่อประชาสัมพันธแที่สามารถเขาถึงกลุม Gen
Z ไดตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและชองทางในการนําเสนอสื่อใหแตกตางไปจากวิธีการแบบดั้งเดิม ดังนั้น
สื่อโฆษณาสําหรับประชาสัมพันธแหลักสูตรของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงเป็นภาพเคลื่อนไหวใน
รูปแบบการแตูนแอนิเมชันพรอมเสียงประกอบ มีความยาวตอนละไมเกิน 1 นาที เผยแพรผานทางเฟซบุ฿ค โดยมี
กลุมเปูาหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอายุระหวาง 16-18 ปี ซึ่งจัดอยูในกลุม Gen Z
สําหรับขั้นตอนแรกที่สําคัญในกระบวนการผลิตแอนิเมชันก็คือ การออกแบบการเตรียมการผลิต หรือ Pre production Design โดยเฉพาะขั้นตอนการออกแบบคาแรคเตอรแที่เปรียบเสมือนนักแสดงผูนําเสนอความ
นาสนใจของหลักสูตรผานสื่อโฆษณาไปสูผูชมกลุม Gen Z จึงตองคํานึงถึงวิธีการออกแบบใหเหมาะสมกับ
กลุมเปูาหมายและรูปแบบของสื่อโฆษณาที่ตองการนําเสนอ รวมถึงวิธีการเผยแพรในชองทางแบบออนไลนแ อัน
เป็นที่มาของผลงานการออกแบบชิ้นนี้ของผูวิจัย
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การหาและรวบรวมข้อมูล
การออกแบบคาแรคเตอรแในขั้นตอนการเตรียมการผลิตของสื่อโฆษณาสําหรับประชาสัมพันธแ
หลักสูตรคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีการคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับตัวอยางสื่อโฆษณาออนไลนแ
รูปแบบแอนิเมชันจํานวน 3 เรื่องที่มีการใชคาแรคเตอรแที่ผูชมสวนใหญรูจักหรือคุนตากันเป็นอยางดีมานําเสนอ
เรื่องราวที่มีความยาวไมเกิน 1 นาที เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบคาแรคเตอรแของแตละแบรนดแ ไดแก
LINE, Kakao Friends และ BT21 โดยมีรายละเอียดดังนี้

479

ตัวอยางผลงานชิ้นที่หนึ่ง “Kakao Friends on Christmas 2013” เป็นแอนิเมชันความยาว
1 นาทีสําหรับใชโปรโมทในชวงเทศกาลคริสตแมาส ซึ่งตัวการแตูนเหลานี้เป็นสวนหนึ่งของสินคาจากคาแรคเตอรแ
(Character Merchandise) ของแบรนดแ Kakao ที่เป็นผูใหบริการอินเทอรแเน็ตรายใหญของเกาหลี การ
ออกแบบคาแรคเตอรแของ Kakao มีการลดทอนรายละเอียด นํารูปรางรูปทรงที่แตกตางกันมาใชในการ
ออกแบบ ตัวคาแรคเตอรแมีรูปรางหนาตาที่ความหลากหลาย มีบุคลิกแตกตางกันทําใหดูนาสนใจ ใชลายเสน
และการลงสีแบบสองมิติ เนนสีสันที่สดใส รวมถึงมีการแสดงอารมณแผานทางสีหนาที่ชัดเจน

ภาพที่ 1 ภาพคาแรคเตอรแของ Kakao Friends จากแอนิเมชันเรื่อง Kakao Friends on Christmas 2013
ที่มา: https://youtu.be/eZTTF6HaYuM
ตัวอยางผลงานชิ้นที่สอง “[BT21] Surprize~!” เป็นแอนิเมชันความยาว 1 นาที สําหรับใชโปรโมท
ในวันเมษาหนาโงหรือ April Fool’s Day การออกแบบคาแรคเตอรแ BT21 เกิดขึ้นจากความรวมมือระหวาง
LINE FRIENDS ซึ่งเป็นผูสรางสรรคแคาแรคเตอรแของ LINE กับศิลปินบอยแบนดแชาวเกาหลีวง BTS คาแรคเตอรแ
ทั้งหมดมีที่มาจากบุคลิคและลักษณะนิสัยของตัวศิลปินเอง โดยศิลปินมีสวนรวมในการออกแบบดวย มีทั้ง
คาแรคเตอรแแบบสามมิติและสองมิติ ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้มีการลดทอนรายละเอียด และใชรูปรางรูปทรงที่แตกตาง
กัน เพื่อสะทอนถึงลั ก ษณะจุ ดเด น ของบรรดาสมาชิก แตล ะคน นอกจากนี้ คาแรคเตอรแแตล ะตั ว ยังมีความ
หลากหลายของวิธีการออกแบบที่ขัดแย งกันในแงของรูปรางหนาตาและวิธีการใชสีทําใหเกิดเอกลั กษณแที่
นาสนใจแตอาจจะขาดความเป็นเอกภาพของการออกแบบคาแรคเตอรแเป็นกลุมไปบาง เชน การใชคาแรคเตอรแ
รูปรางสัตวแกับคาแรคเตอรแรูปรางคน การใชรูปทรงเรขาคณิตแบบเรียบงายกับแบบซับซ อน และการใชสีสดใส
ตัดกันกับการใชสีแบบกลมกลืน เป็นตน
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ภาพที่ 2 ภาพตัวอยางคาแรคเตอรแของ BT21
ที่มา: https://www.brandbuffet.in.th/2017/12/10-things-about-bt21-new-character-of-line-friends/
ตัวอยางผลงานชิ้นที่สาม “「LINE POP2」 Promotion Movie” แอนิเมชันความยาว 1 นาที
ของ LINE เพื่อโปรโมทเกม LINE POP 2 ซึ่งคาแรคเตอรแที่ใชนําเสนอในโฆษณาเป็นคาแรคเตอรแของ LINE ซึ่ง
เป็นที่รูจักกันดีจากไลนแสติกเกอรแ มีการออกแบบคาแรคเตอรแรูปรางคลายคนที่ลดทอนรายละเอียดลง ใชรูปราง
รูปทรงของคาแรคเตอรแที่มีขนาดใกลเคียงกลมกลืนกัน โดยเนนที่หัวรูปรางกลม มีการตัดเสนและการลงสีแ บบ
สองมิติ อีกทั้งยังใชวิธีการออกแบบคาแรคเตอรแแบบเดียวกันหมดทุกตัวใหกลมกลืนเป็นกลุมเดียวกันเห็นได
จากรูปรางของหัว ตาและปาก ถึงแมวาคาแรคเตอรแสวนใหญจะแสดงอารมณแได แตบางตัวจะไมมีการแสดงสี
หนาบงบอกความรูสึกที่ชัดเจน เชน หมีบราวนแ

ภาพที่ 3 ภาพตัวอยางคาแรคเตอรแของ LINE
ที่มา: https://www.misshaus.com/default/palette-liner-line-friends-edition.html
จากการศึกษาตัวอยางการออกแบบคาแรคเตอรแในสื่อโฆษณาออนไลนแรูปแบบแอนิเมชันทั้ง 3 เรื่อง
พบวาการออกแบบคาแรคเตอรแ ที่มีรูปรางคลายคน หั วโตตัวเล็กหนาตาหมือนเด็กดูนารัก ประกอบการใช
รูปรางการใชเสน และการลงสีที่มีการลดทอนรายละเอียดแตยังคงเอกลักษณแสําคัญของตัวละครเอาไวทําให
เป็นที่จดจํา จึงเหมาะแกการนําไปทําสินคา เมื่อนํามาใชในการผลิตแอนิเมชันสําหรับโฆษณาจึงไมจําเป็นต อง
ใชเทคนิคที่ซับซอนมากนักและสามารถสรางสรรคแผลงานไดภายในระยะเวลาจํากัด นอกจากนี้การออกแบบ
คาแรคเตอรแที่เป็นกลุมเดียวกันควรมีความหลากหลายของรูปรางหนาตา เพื่อสื่อถึงจุดเดนและลักษณะนิสัยที่
แตกตางกันเชนเดียวกันกับ Kakao Friends แตไมควรใชวิธีการออกแบบที่แตกตางกันมากเกินไปจนดูไมเป็น
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อันหนึ่งอันเดียวกันแบบ BT21 ซึ่งมีที่มาจากศิลปินบอยแบนดแเกาหลี รวมถึงควรออกแบบคาแรคเตอรแให
สามารถแสดงอารมณแและความรูสึกผานทางสีหนาไดอยางชัดเจน
2.2 กรอบทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษาเพื่อนํามาประยุกตแใชในการออกแบบคาแรคเตอรแสําหรับสื่อโฆษณา
ออนไลนแเพื่อประชาสัมพันธแหลักสูตรของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีดังนี้
ทฤษฎีสี
สีเป็นปใจจัยสําคัญที่สามารถสื่อถึงบุคลิกของคาแรคเตอรแโดยอาศัยการสื่อความหมายของสี
ผานการตีความทางดานวัฒนธรรมและหลักสุนทรียศาสตรแ ซึ่งการเปลี่ยนคาความอิ่มตัวของสี (Saturation)
การเจือสีดํา (Shade) หรือการเจือสีขาว (Tint) แคเพียงเล็กนอยสามารถทําใหคาของสีเปลี่ยนแปลงไปและมี
ผลตอการรับรูสีที่แตกตางกันเป็นอยางมาก (Chapman, 2010) ถึงแมวาสีแตละสีอาจจะมีการตีความที่ตางกัน
ออกไปในแตละวัฒนธรรม แตโดยรวมแลวสีสวนใหญยังคงมีความหมายสากลรวมกันอยู เชน สีแดง สีสม และ
สีเหลืองซึ่งเป็นสีโทนรอนใหความรูสึกอบอุน มีพลังและแข็งแรง ในขณะที่กลุมสีโทนเย็น เชน สีน้ําเงิน สีเขียว
และสีเทอรแคอยซแ ใหความรูสึกสงบนิ่ง และบางครั้งก็ใหความรูสึกหดหู (Bear, 2017) สําหรับวิธีการใชสี
เบื้องตนมีอยู 2 วิธี คือ การใชสีกลมกลืนกับการใชสีตัดกัน ศิลปินจะเลือกใชวิธีใดขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของใน
การสรางสรรคแผลงาน ถากลมกลืนเกินไปก็จืดชืดนาเบื่อ แตถาตัดกันมากเกินไปก็เกิดความขัดแยงสับสนจนทน
ไมได การใชสีทั้ง 2 วิธีนี้สามารถแยกยอยออกไดเป็น 6 แบบดังนี้ สีเอกรงคแ (Monochrome) สีตรงขาม
(Complimentary Colours) สีเกือบตัดกัน (Split Complimentary Colours) สีตรงขามสองคูเคียงกัน
(Tetradic Colour) สีสามเสา (Triadic Colours) และสีสี่เสา (Quadratic Colours) (ชลูด นิ่มเสมอ, 2538,
หนา 54-62)
หลักการออกแบบคาแรคเตอร์
สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบคาแรคเตอรแใหมีรูปรางอันเป็นเอกลักษณแโดดเดนเป็น
ที่จดจํา สามารถสื่อถึงบุคลิกลักษณะของตัวละครไดชัดเจน ไดแก โครงรางเงา (Silhouette) และ รูปราง
(Shape) ในขั้ น ตอนการออกแบบคาแรคเตอรแ ส ว นใหญ จ ะเริ่ ม จากการทดลองร า งภาพโครงร า งเงา
(Silhouette) ของคาแรคเตอรแโดยใชเพียงสีดําถมใหเต็มตัวคาแรคเตอรแทั้งหมดเทานั้นไมมีการระบายสีอื่น
เพื่อศึกษาโครงสรางของรูปรางคาแรคเตอรแในแบบที่ปราศจากสีและรายละเอียด (Tillman, 2011, pp. 62)
การรางภาพโครงรางเงานี้นิยมใชในการสเกตชแภาพคาแรคเตอรแขั้นเบื้องตน เปิดโอกาสใหศิลปินไดทดลองใช
รูปรางและสัดสวนที่หลากหลายในการออกแบบโดยที่ยังไมจําเป็นตองเสียเวลาไปกับการลงสีเก็บรายละเอียด
กอนที่จะพัฒนาไปเป็นคาแรคเตอรแที่มีรายละเอียดสมบูรณแใ นขั้นตอนตอไป คาแรคเตอรแที่ประสบความสําเร็จ
ในการออกแบบมักจะมีรูปรางโครงรางเงา (Silhouette) ที่มีเอกลักษณแชัดเจน สามารถจดจําไดงายแมจะเห็น
เพียงเงาก็ตาม
รูปราง (Shape) แตละชนิดมีความหมายแฝงอยูในตัวเองและสามารถสื่อถึงอารมณแที่แตกตางกันได
วงกลมที่มีลักษณะเป็นเสนโคงใหความรูสึกของความเป็นมิตร ไมนากลัวเพราะเป็นรูปรางที่ไมมีเหลี่ยมมุม และ
482

ยังสื่อถึงความสมบูรณแ มีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สี่เหลี่ยมใหความรูสึกของความมั่นคงและหนักแนน
เพราะทั้งสี่ดานมีความกวางที่มีความสมดุลแบบเทากัน สื่อถึงความนาเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเป็น
ระเบียบ แตเมื่อเทียบกับสามเหลี่ยมแลวจะเป็นรูปรางที่มีลักษณะตรงกันขาม มีเหลี่ยมแหลมคม แสดงถึงความ
เคลื่อนไหว มักจะถูกเปรียบไดกับความกาวราว ความรุนแรงและมีพลัง (Tillman, 2011, pp. 68) ในบางครั้ง
รูปรางบางอยางก็มีความขัดแยงอยูในตัวเอง เชน สามเหลี่ยมที่วางนอนอยูบนดานหนึ่งสามารถสื่อถึงความรูสึก
มั่นคง แตเมื่อพลิกกลับขึ้นมาตั้งบนปลายแหลมกลับกลายเป็นดูไมมั่นคง ซึ่งใหผลแบบเดียวกันกับการจัดวาง
ตําแหนงและระยะระหวางรูปรางแตละชนิดที่ประกอบขึ้นเป็นคาแรคเตอรแ นอกจากความขัดแยงระหวางขนาด
ของรูปรางที่แตกตางกันจะสรางความนาสนใจใหกับการออกแบบคาแรคเตอรแแลว ความขัดแยงของการจัดวาง
องคแประกอบของรูปรางที่แตกตางกันก็ใหความรูสึกแบบเดียวกัน ตามปกติแลวเราจะจัดวางรูปรางขนาดเล็กไว
บนรู ป ร างขนาดใหญเ พื่อให เ กิดความมั่น คงและสมดุล แต ถาเราทําในสิ่ งตรงข ามกั นจะทํา ให รูปร างของ
คาแรคเตอรแนั้นเกิดความขัดแยงที่นาสนใจขึ้น (Bancroft, 2006, pp. 36)
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
กระบวนการในการสร า งสรรคแ ผ ลงานการออกแบบคาแรคเตอรแ สํ า หรั บ สื่ อ โฆษณาออนไลนแ
ประชาสัมพันธแหลักสูตรของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มจากการสรางภาพรางตนแบบตาม
แนวความคิดที่วางไวกอนที่จะตัดเสน ลงสีในขั้นตอนสรางสรรคแผลงานจริง
3.1 การสร้างภาพร่างต้นแบบ
จากการศึ ก ษาข อ มู ล พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายซึ่ ง เป็ น
กลุมเปูาหมายที่จัดอยูในกลุม Gen Z และตัวอยางผลงานสื่อโฆษณาออนไลนแรูปแบบแอนิเมชัน จึงเป็นที่มา
ของแนวความคิด “โชวแฝีมือ...ใหถูกที่ ที่ Digital media SPU” สําหรับการผลิตแอนิเมชันแบบ 2 มิติ ความ
ยาวไมเกิน 1 นาที เพื่อสื่อสารกับเด็กนักเรียนที่มีความสามารถดานการออกแบบสรางสรรคแสื่อดิจิทัลแตยั ง
เลือกที่เรียนไมได ใหรูจักกับคณะดิจิทัลมีเดีย ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและจูงใจใหกลุมเปูาหมายตัดสินใจมา
สมัครเรียน ดังนั้นการออกแบบคาแรคเตอรแกําหนดใหมีทั้งหมด 4 ตัว เปรียบเสมือนตัวแทนของแตละสาขา
ไดแก สาขาดิจิทัลอารแตสแ สาขาคอมพิวเตอรแแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกตแ สาขาการออกแบบกราฟิก สาขา
การออกแบบอินเทอรแแอคทีฟและเกม โดยคาแรคเตอรแที่เป็นตัวแทนของแตละสาขาจะเป็นเด็กวัยรุนอายุไม
เกิน 18 ปี มีบุคลิกแตกตางกันไป ดังนี้ สาขาดิจิทัลอารแตสแ - เด็กชอบวาด สาขาคอมพิวเตอรแแอนิเมชันและ
วิชวลเอฟเฟกตแ - เด็กชอบเลาเรื่อง สาขาการออกแบบกราฟิก - เด็กชอบดีไซนแ สาขาการออกแบบอินเทอรแ
แอคทีฟและเกม- เด็กชอบเกม
เมื่อไดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของตัวละครแลว ขั้นตอนแรกของการออกแบบ
เริ่มตนดวยการรางภาพโครงรางเงาของคาแรคเตอรแแตละตัวที่แตกตางกันหลายๆแบบ เพื่อศึกษาหารูปรางที่มี
เอกลักษณแและสามารถสะทอนถึงลักษณะนิสัยของแตละคนไดอยางเหมาะสม
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ภาพที่ 4 ภาพรางโครงรางเงาของคาแรคเตอรแทั้ง 4 สาขา
หลังจากทดลองออกแบบและจัดวางองคแประกอบของรูปรางจากภาพโครงรางเงาจนกระทั่ง
ไดรูปรางโดยรวมของคาแรคเตอรแที่ลงตัวแลว จึงเพิ่มเติมรายละเอียดของคาแรคเตอรแ ไดแก หนาตา ทรงผม
และเสื้ อผา ใหมีลั กษณะรวมสมัยไปกับแฟชั่นในปใจจุบันของเด็กวัยรุน เพื่อส งเสริมใหคาแรคเตอรแมีความ
สมจริงและทําใหผูชมกลุมเปูาหมายสามารถเชื่อมโยงคาแรคเตอรแเขากับตนเองมากขึ้น

ภาพที่ 5 ภาพลายเสนแสดงรายละเอียดของคาแรคเตอรแทั้ง 4 สาขา
3.2 การสร้างสรรค์ผลงานจริง
ในขั้นตอนการสรางสรรคแผลงานจริงนี้ไดนําภาพรางที่มีรายละเอียดของคาแรคเตอรแ
เรียบรอยแลวมาตัดเสนลงสี ดวยสไตลแการตัดเสนที่มีน้ําหนักเทากันตลอดทั้งเสนและการลงสีพื้นอยางเดียวไมมี
การลงแสงเงา เพื่อใหไดลักษณะงานที่มีการลดทอนรายละเอียดลงเหมาะสมกับการนําไปใชงานดานการผลิต
แอนิเมชันแบบ 2 มิติตอไป
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ภาพที่ 6 ภาพคาแรคเตอรแของแตละสาขาทั้ง 4 ตัวที่มีการตัดเสนและลงสีเรียบรอยแลว
4. การวิเคราะห์ผลงาน
การออกแบบคาแรคเตอรแสําหรับสื่อโฆษณาออนไลนแประชาสัมพันธแหลักสูตรของคณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมนี้มีการออกแบบตามหลักการออกแบบคาแรคเตอรแ โดยมีการศึกษาหาสัดสวนและ
โครงสร างของคาแรคเตอรแ แตล ะตัว จากการทดลองรา งภาพโครงรางเงาหลายๆแบบแล ว จึง เลื อกแบบที่
เหมาะสมที่สุ ดมาพัฒนาเป็ นคาแรคเตอรแของแตละสาขา ซึ่งสั ดสว นแบบที่เลือกมาพัฒนาเป็นสัดสวนของ
คาแรคเตอรแแบบตัวเล็กแตหัวโตใหดูนารักและเนนที่การแสดงอารมณแผานทางหนาตาของตัวละคร และแขนขา
ยาวสมตัวเพื่อใหดูมีความกระฉับกระเฉงแบบเด็กวัยรุน ในขั้นตอนการรางภาพโครงรางเงา (Silhouette) ไดมี
การคํานึงถึงความสําคัญของรูปราง (Shape) ที่นํามาใชในการสรางคาแรคเตอรแดวยการเลือกรูปรางเรขาคณิต
พื้นฐานแบบวงกลม วงรี และสี่เหลี่ยมมาใชผ สมกันเป็นองคแประกอบหลัก แตหลีกเลี่ยงการใชรูปรางแบบ
สามเหลี่ ย ม เพื่อ สร า งตั ว ละครที่ ให ค วามรู สึ กเป็ นมิต รเหมือนเพื่ อนที่ นาเขาใกล รวมถึง มี การใช รูปร างที่
หลากหลายเพื่อสรางความนาสนใจใหกับคาแรคเตอรแ โดยเฉพาะหนาตาที่มีรูปรางของดวงตาที่แตกตางกันไป
ตามบุคลิกของคาแรคเตอรแแตละตัว เชน แวนตารูปสี่เหลี่ยม ตาเป็นจุด ตารูปวงรี และตารูปครึ่งวงกลม เป็น
ตน ทําใหผูชมสามารถแยกคาแรคเตอรแแตละตัวออกไดในระยะใกล
การเลือกใชสีในการออกแบบเป็นไปตามทฤษฎีสีของชลู ด นิ่มเสมอ มีคูสีที่ขัดแยงเพื่อสรางความ
นาสนใจดวยการใชสีแสด สีฟูา และสีเหลือง ที่เป็นสีคูตรงขามแบบสีเกือบตัดกัน (Split Complimentary
Colours) บนตัวคาแรคเตอรแสาขาคอมพิวเตอรแแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกตแ และมีการใชคูสีที่กลมกลืนแบบ
สามสีเรียงกันไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดงของคาแรคเตอรแสาขาดิจิทัลอารแตสแ ถึงแมสีสวนใหญที่เลือกใชเป็นสี
ที่มีคาความอิ่มตัว (Saturation) สูงเพื่อใหคาแรคเตอรแดูสดใส แตไมไดใชสีดังกลาวกับคาแรคเตอรแทั้งตัว มีการ
นํ า มาจั บ คูกั บ สี เ ทาและสี ข าวช ว ยให เกิ ด ความสมดุ ล ของน้ํ า หนั ก สี ดู แ ล ว สบายตา นอกจากนี้ ยัง คํ านึ ง ถึ ง
ความหมายของสีที่ใชตามแนวคิดของแบรแไดนําเสนอไวในบทความเรื่อง Colour Symbolism for Graphic
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Artists เชน สีน้ําเงินและขาวสื่อถึงเครื่องแบบนักเรียนของคาแรคเตอรแสาขาการออกแบบกราฟิก เสื้อเชิ้ตสี
แดงสื่อถึงความกวนของคาแรคเตอรแสาขาการออกแบบอินเทอรแแอคทีฟและเกม
นอกจากจะมีการประยุกตแใชหลักการออกแบบคาแรคเตอรแและทฤษฎีสีมาใชในขั้นตอนการออกแบบ
แลว ยังไดใหความสําคัญกับวิธีการออกแบบคาแรคเตอรแและวิธีการเลือกใชสีใหเป็นไปในทางเดียวกันอีกดวย
เพื่อสรางความเป็นเอกภาพใหแกคาแรคเตอรแทั้ง 4 ตัวที่เป็นตัวแทนของสาขาทั้ง 4 ของคณะดิจิทัลมีเดีย ใหดูมี
ความกลมกลืนของกลุมคาแรคเตอรแีนมี
อั ที่มาจากที่เดียวกัน
5. สรุป
การออกแบบคาแรคเตอรแเป็นหนึ่งในขั้นตอนการออกแบบการเตรียมการผลิต (rse -psodncAion
Deaign) ควรมีการออกแบบที่สอดคลองกับกลุมเปูาหมาย รูปแบบของสื่อ และวิธีการเผยแพร โดยใชหลักการ
ออกแบบคาแรคเตอรแและทฤษฎีสีมาประยุกตแใช ซึ่งผลงานการออกแบบคาแรคเตอรแของผูวิจัยไดมีการนํา
คาแรคเตอรแ ทั้ ง 4 ตั ว นี้ ไ ปใช ใ นขั้ น ตอนต อ ไปของการออกแบบการเตรี ย มการผลิ ต สื่ อ โฆษณาออนไลนแ
ประชาสัมพันธแหลักสูตรของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยไดนําไปใชในการออกแบบฉากและลงสี
เพื่อจัดทําเป็นภาพสื่อสารหลัก (Key Viansl) และวาดสตอรี่บอรแด

ภาพที่ 7 ภาพตัวอยางการออกแบบฉากและลงสีเพื่อใชเป็นภาพสื่อสารหลัก (Key Viansl)
กอนที่จะนําไปผลิตเป็นแอนิเมชันขนาดสั้น 4 ตอน นําเสนอเรื่องราวของคาแรคเตอรแที่เป็นตัวแทน
จากแตละสาขาเพื่อจู งใจให กลุ มเปู าหมายมาสมัครเรียน แลว นําไปเผยแพรผ านทางเฟซบุ฿คของคณะเพื่อ
ประชาสัมพันธแหลักสูตรทั้ง 4 สาขา
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ภาพที่ 8 ภาพตัวอยางสื่อโฆษณาออนไลนแประชาสัมพันธแหลักสูตรของคณะดิจิทัลมีเดีย ที่นําคาแรคเตอรแไปใช
ในการผลิตแอนิเมชันเพื่อเผยแพรผานทางเฟซบุ฿คของคณะ
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จิตรกรรมผสมชุด สีสันแหงปุาฮาลา-บาลา เป็นการถายทอดความงามของผืนปุาดิบชื้นที่มีความกวาง
ใหญที่สุดในภาคใตของประเทศไทย ทั้งยังเป็นแหลงที่อยูอาศัยของสัตวแปุาและพันธุแไมนานาชนิด โดยเฉพาะนก
เงือกหลากหลายสายพันธุแ ที่เป็นตัวบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณแของผืนปุา
ผู ส ร า งสรรคแ จึ ง ได นํ า เรื่ อ งราวเหล า นี้ มาสื่ อ สารผ า นผลงานจิ ต รกรรมผสม รู ป แบบสั จ นิ ย มใน
ลักษณะเฉพาะตน จํานวน 6 ชิ้น ขนาด 70X90 ซม. โดยใชเทคนิคการพน ดวยสีสเปรยแและการระบายดวยสี
อะคริลิกบนผาใบ ซึ่งไดนําใบไมใบหญาที่มีอยูในผืนปุาแหงนี้ มาเป็นแบบในการพน เพื่ อสรางองคแประกอบใน
สวนของพื้นภาพ และวาดรูปทรงของนกเงือกเป็นจุดเดนของภาพ ทั้งเพิ่มเติม ตัดทอนบางสวนเพื่อใหเกิดสีสัน
งดงามเป็นเอกภาพดวยเทคนิคที่แปลกใหม ตามวัตถุประสงคแของผูสรางสรรคแ โดยผูสนใจสามารถนําเทคนิค
วิธีการนี้ไปประยุกตแใชกับการสรางสรรคแในเนื้ อหาอื่น ๆ ได และเป็นการกระตุนใหสังคมเห็นคุณคาและรักษา
มรดกจากธรรมชาติแหงผืนปุาฮาลา-บาลา ใหอยูคูกับสังคมสืบไป
คาสาคัญ : ฮาลา , บาลา , สัจนิยม , จิตรกรรม
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Abstract
The mixed Painting of colorful Hala-bala painting collection depicted the beauty of
Hala-bala rain forest, the largest tropical rain forest in Thailand. The forest is habitation to
ranges of wildlife and plants particularly with hornbill species which indicates the richness of
this forest.
Thus the painter had intensely delivered this message through realism of mixed
painting collection. The collection consists of 6 paintings in the size of 70X90 cm. Painter
applied spray and acrylic painting technique on canvas. Spray painting leaf from Hala-bala
forest was used for composition in order to emphasis the hornbill. The painter also applied
a unique and innovative simplification technique in order to create unity of the pieces which
would be beneficiary for other interesting creators. The painting pieces want to represent an
awareness of Hala-bala forest conservation to the society.
Keywords : Hala , Bala , Realism, Painting
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
หากเอย ชื่อปุ าฮาลา-บาลา แล ว คงไมมีใครปฏิเสธไดถึงความงดงามของธรรมชาติในผื นปุาแห งนี้
เพราะปุาฮาลา-บาลาเป็นปุาดิบชื้น ผืนใหญที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต มีพื้นที่ประมาณ 800,000 ไร
มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ อําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ยาวไปจนถึง อําเภอสุ
คิริน อําเภอแวง อําเภอจะแนะ อําเภอศรีส าคร จังหวัดนราธิว าส และแนวเขตแดนที่ติดตอกับประเทศ
มาเลเซีย เป็นผืนปุาฝนเขตรอนที่มีพื้นที่ใหญสุด บนคาบสมุทรมาลายา ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณแดวยหมูพันธุแ
ไม และสัตวแปุา ที่หายากอยูหลายชนิด และนี่คือเหตุและผลที่ทําใหหลาย ๆ คน มาที่ปุาแหงนี้แลวตองมาอีก
โดยเฉพาะผูสรางสรรคแ ไดมีโอกาสเที่ยวชมและสัมผัสกับผืนปุาแหงนี้ เกิดความประทับใจจนเป็นแรงบันดาลใจ
ในการนําเรื่องราวที่พบเห็นมาสรางสรรคแเป็นผลงานจิตรกรรมเพื่อเป็นสื่อกลางถายทอดความงามความรูสึก ทั้ง
เรื่องของบรรยากาศแตละชวงเวลา สีสัน ของใบไม รูปทรงของสัตวแปุานานาชนิด โดยการใชเทคนิคพิเศษ
ผสมผสานกับการวาดระบายดวยสีอะคริลิก คือเทคนิคการพน โดยใชใบไมใบหญาที่มีอยูจริงในปุาแหงนี้มาเป็น
แมพิมพแแลวพนดวยสีสเปรยแใหเกิดสีสันสวยงามบนพื้นระนาบ เกิดการประสานซอนทับของเสนสีจากรูปทรง
ของใบไม เพื่อสรางเป็นพื้นหลังแลวเขียนภาพรูปทรงของสัตวแที่มีอยูจริงในผืนปุาแหงนี้เป็นจุดเดนของภาพ
เพื่อใหเนื้อหาและรูปทรงสอดรับกันเป็นเอกภาพตามวัตถุประสงคแ เกิดเป็นรูปแบบงานสัจนิยมที่แปลกใหมที่มี
ความนุมนวล สดใส และแปลกตาตางจากภาพถายหรือจิตรกรรมที่พบเห็นทั่วไป อีกทั้งเป็นแนวทางในการ
สรางสรรคแงานศิลปะของผูสนใจและบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาจิตรกรรมสรางสรรคแ โดยกําหนด
ขนาด 90 x 70 ซม. รวมทั้งหมด 6 ชิ้น
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2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ดวยความชื่นชอบเป็นการสวนตัวของผูสรางสรรคแที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ปุา เขา ลําเนาไพร เฉกเชนผืน
ปุาดิบชื้นอยางปุาฮาลา-บาลา ซึ่งมีความงามของสีสัน รูปทรง ของสรรพสิ่งทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิตที่อาศัยอยูใน
ผืนปุา ผนวกกับบรรยากาศที่เปลี่ยนผานแตกตางกันของชวงเวลา ซึ่งผูสรางสรรคแไดรับรูและสัมผัสจึงเกิดมโน
ภาพขึ้นในจิต สูแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแผลงาน เพื่อตองการใหจิตรกรรมเป็นสื่อกลางในการถายทอดถึง
ความงดงามและสื่อถึงความอุดมสมบูรณแของผืนปุา โดยใชทัศนธาตุ มาจัดองคแประกอบและใชเทคนิควิธีการ
พนดวยสีสเปรยแ และระบายดวยสีอะคริลิก ซึ่งมีรูปทรงของนกเงือกแตละสายพันธุแ เป็นจุดเดนของภาพ และ
นําใบไมที่มีอยูจ ริงในผื นปุ ามาเป็น แบบในการพนเพื่อสรางพื้นภาพและกําหนดบรรยากาศแตล ะชวงเวลา
ภายในแตละชิ้นงาน เพื่อเป็นสัญลักษณแบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณแของผืนปุาและมีความงดงามเกิด เป็นเอกภาพ
ทั้งรูปทรงและเนื้อหาตามจุดประสงคแของผูสรางสรรคแ
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
การสรางสรรคแผลงานของผูสรางสรรคแ เป็นการแสดงออกในแนวทางที่ถายทอดความเหมือนจริงจาก
ความงามของรู ป ทรง กระบวนการสรางสรรคแเป็นการสรางรูปใหสั มพันธแกับเนื้อหา โดยการประสานกัน
ระหวางบรรยากาศและแสงเงา เพื่อใหเกิดความเป็นเอกภาพ
ศิลปะคือการถายทอดความรูสึกเป็นรูปทรงในรูปของผลงานจากความหมายตาง ๆ ดังกลาว สรุปไดวา
ศิลปะคือผลงานที่มนุษยแสรางสรรคแขึ้นในรูปลักษณแตาง ๆ ใหปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ ความ
สะเทือนใจ ตามทักษะของแตละคนเพื่อความงามและความพอใจ (ฉัตรชัย, 2548)
สําหรับการสรางสรรคแผลงานชุดดังกลาว มีขั้นตอนและรายละเอียดการสรางสรรคแผลงานดังนี้
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์
1 การศึกษาขอมูล
1.1 ศึกษาขอมูลพันธุแสัตวแและพันธุแไมแหงผืนปุา ฮาลา-บาลา
จากหนังสือและอินเตอรแเน็ต
1.2 ศึกษาสภาพของสถานที่จริงของปุาฮาลา-บาลา
1.3 ศึกษาขอมูลจากงานทัศนศิลป ประกอบดวยจิตรกรรม ภาพถายและภาพพิมพแจากศิลปินไทย
และตางประเทศ
2 การสรางภาพราง
ผูสรางสรรคแไดศึกษา คนควา วิเคราะหแ ขอมูลจนตกผลึ ก เกิดมโนภาพ จึงไดสรางภาพรางแบบ
รวม ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานตามวัตถุประสงคแ
3 การสรางสรรคแผลงานจริง
ผู ส ร า งสรรคแ ไ ด นํ า ภาพร า งที่ ไ ด อ อกแบบไว ต ามวั ต ถุ ป ระสงคแ ม าขยายเป็ น ผลงานจริ ง แต ใ น
กระบวนการสรางสรรคแไดเพิ่มเติม ตัดทอนบางสวน เชน บรรยากาศ สี เสน รูปทรง เป็นตน เพื่อใหเกิดความ
เป็นเอกภาพ ของผลงานมากที่สุด
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การปฏิบัติงาน
ในการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมผสมชุด สีสันแหงปุาฮาลา-บาลา ผูสรางสรรคแไดใชวัสดุ อุปกรณแ
ประกอบดวย เฟรมผาใบขนาด 90x70 ซม. สีสเปรยแ สีอะคริลิก พูกัน แปรงขนาดตาง ๆ และวัสดุ ใบไม ใบ
หญา จากผืนปุาฮาลา-บาลา เพื่อใหสอดรับกับเนื้อหา ผสมผสานเทคนิคที่แปลกใหม
หลั ง จากที่ ไ ด เ ตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณแ แ ละเตรี ย มแบบที่ ไ ด ร า งเป็ น ภาพรวมเพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
สรางสรรคแ จึงไดอธิบายขั้นตอนในการสรางสรรคแดังนี้
ขั้นตอนในการรองพื้น ใชสี อะคริลิก หลากหลายสีโดยคํานึงถึงบรรยากาศของแตละชวงเวลา เชน
บรรยากาศชวงเชา สาย บาย เย็น เนนสีให มีน้ําหนักออนเขมตามแบบ ระบายไปทั่วแผนเฟรม เมื่อแหงสนิท
จึงนําใบไม ดอกไมหรือลําตนมาวางบนแผนเฟรมเพื่อสร างเป็นแบบกอนที่จะพนดวยสีสเปรยแ หลากหลายสี
เพื่อใหปรากฏเป็นรูปทรงของแบบตาง ๆ เมื่อพนครั้งแรกเสร็จ รอใหแหง สามารถนําใบไม มาจัดวางใหมบน
เฟรมแลวพนสีสเปรยแสลับสีกันอีกรอบ โดย ใชวิธีการพน สรางระยะใกลและระยะหางระหวางมือที่กําลังพนสี
สเปรยแและเฟรมภาพ จะเกิดสีสันที่มีคาน้ําหนักแตงตางกัน และเกิดสีใหมที่ทับซอนประสานกัน มีความเป็นมิติ
มีระยะใกล กลาง ไกล และมีความกลมกลืนสวยงามดุจดั่งภาพฝใน หลังจากนั้นปลอยใหแหงสนิท นํา มาราง
ภาพดว ยสี ที่เขม ตามแบบที่กําหนดไว ซึ่งในการรางภาพโดยใชรูปทรงเรขาคณิต หมายถึงการใชรูปทรง
เรขาคณิตกําหนดโครงสรางรอบนอกและใชเสนกําหนดสวนประกอบภายในเพื่อเก็บรายละเอียด เมื่อรางภาพ
เสร็จก็เริ่มเขียนดวยสีอะคริลิกในบริเวณที่รับแสงจัดกอนหรือหากจะสรางน้ําหนักออน กลาง เขม สามารถใชสี
พื้นเดิมจากการพนก็ได โดยการเวนสีพื้นไว ซึ่งวิธีระบายสีจะใชเทคนิคแหงปนแหง หรือเปียกปนแหงโดยใชสี
ชนิดโปรงใสหรือกึ่งโปรงใสระบายก็ไดเชนกัน เทคนิคนี้จะคลายกับการเขียนสีชอลแกโดยเนนไปที่รูปทรงหลักคือ
รูปทรงนกเงือก สวนองคแประกอบอื่น ๆ เป็นรองลดหลั่นกันเป็นระยะตามหลั กทัศนียภาพ ปลอยใหสีแหงสนิท
เขียนรอบที่ 2 เนนบรรยากาศแสงเงาและสี ใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวดวยทิศทางของแสงเงาและตัดกันอยาง
เป็นจังหวะซึ่งจะทําใหเป็นจุดสนใจและสรางมิติของภาพ สวนระยะที่ ไกลไมตองเนนรูปทรงที่ไกลออกไปมาก
นักปลอยใหกลืนไปกับสีพื้นของบรรยากาศ สวนการใชสีเพื่อไมใหเกิดความนาเบื่อ จึงตองนําสีคูตรงกันขามมา
ใชบางจุด ปลอยใหแหงสนิทเริ่มเก็บรายละเอียดและปรับแตง ภาพโดยรวม เป็นขั้นตอนสุดทาย โดยเนนจุดที่
ตองถายทอดเพื่อใหเห็นถึงสีสันสวยงามของรูปทรงตรงกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคแของการสรางสรรคแผลงาน
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การพัฒนาผลงานและภาพร่างก่อนสมบูรณ์

ลําดับที่ 1 ภาพราง

ลําดับที่ 4 ภาพที่ผานการพน

ลําดับที่ 7 ภาพลงสีขั้นที่ 2

ลําดับที่ 2 การระบายสีพื้น

ลําดับที่ 5 การรางรูป

ลําดับที่ 3 การพนสีสเปรยแ

ลําดับที่ 6 เริ่มลงสีขั้นที่1

ลําดับที่ 8 เก็บรายละเอียดภาพโดยรวม ลําดับที่ 9 ภาพที่เสร็จสมบูรณแ
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ภาพเสร็จสมบูรณ์

ผลงานชิ้นที่ 1 นกกาฮัง 1

ผลงานชิ้นที่ 2 นกกาฮัง 2

ผลงานชิ้นที่ 4 นกเงือกหัวหงอก

ผลงานชิ้นที่ 5 นกชนหิน

ผลงานชิ้นที่ 3 นกเงือกปากยน

ผลงานชิน้ ที่ 6 นกเงือกหัวแรด

4. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานจิตรกรรมผสมชุด สีสันแหงปุาฮาลา-บาลาทั้ง 6 ชิ้นถึงแมกระบวนการ เนื้อหาที่สื่อและเทคนิค
จะเหมือนกันแตมีรายละเอียดหลายอยางที่แตกตางกันซึ่งสามารถที่จะวิเคราะหแใหรับรูไดในแตละชิ้น ของ
ผลงานจิตรกรรมผสมชุดนี้ ผลงานชิ้นที่ 1 และผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อ นกกาฮัง 1 และนกกาฮัง 2 เป็นการนํา
รูปทรงของนกชนิดเดียวกันแตแยกใหเห็นถึงลักษณะตัวผูและตัวเมียอยางชัดเจน จัดวางใหอยูหางกันเล็กนอย
เพื่อใหเห็นเรื่องระยะและมิติ ทั้ง 2 ภาพไดจัดวางองคแประกอบที่ตางกัน เชนบรรยากาศของชวงเวลา สีโดยรวม
ชองภาพ ระยะใกลไกลของจุดเดน จุ ดรอง เทคนิคการพนหรือการทับซอนของสีแตล ะชั้นจะตางกัน ซึ่ง
ผลงานที่ปรากฏมีความงดงามและลงตัว ที่ ภาพชิ้นที่ 3 ชื่อภาพนกเงือกปากยน เป็นการจัดวางภาพในสวน
จุดเดนใหอยูในสวนเสนตัดกันตามกฎสามสวน เป็นบรรยากาศชวงเชา มีสีโดยรวมคือสีน้ําเงินออนๆแซมดวย
แสงสีเหลืองออนเป็นแสงแดดยามเชา ในภาพจะเป็นนกคู แยกลักษณะตัวผูตัวเมีย ใหความรูสึกอบอุน ผอน
คลาย มีความงดงามที่แตกตางไปจากภาพอื่นๆภายใตเนื้อหาเดียวกัน ภาพชิ้นที่ 4 ซื่อภาพ นกเงือกหัวหงอก
เป็นภาพนกคูตัวผูตัวเมียที่มีรูปลักษณแแตกตางกันเล็กนอย การวางจุดเดนของภาพกําหนดใหอยูตรงจุดตัด
ดานบนซายมือ ตามกฎสามสวน โดยกําหนดบรรยากาศเป็นชวงเย็น ซึ่งมีสีโดยรวมเป็นโทนเย็นผนวกกับโทน
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รอนตามสัดสวนเหมาะสม ซึ่งทําใหรูปทรงของนกที่มีรูปลักษณแมีขนฟูสีขาวบนหัวคลายหงอก โดดเดนขึ้น มี
ความงามที่แปลกใหมและเป็นเอกภาพทั้งรูปทรงและเนื้อหา ภาพที่ 5 ชื่อภาพ นกชนหิน เป็นการวางจุดเดน
ของภาพกําหนดใหอยูตรงจุดตัดดานบนซายมือ ตามกฎสามสวน โดยกําหนดเป็นบรรยากาศเป็นชวงเย็น ซึ่งมีสี
โดยรวมเป็นโทนเย็นผนวกกับโทนรอนตามสัดสวนเหมาะสม ซึ่งไดสื่อสารถึงวิถีธรรมชาติของนกตัวผู ตัวเมีย ที่
ตางก็ทําหนาที่เอื้อเฟื้อตอกัน ภาพจึงมีความงดงามและเป็นธรรมชาติเป็นเอกภาพทั้งรูปทรงและเนื้อหา ภาพ
ชิ้นที่ 6 ชื่อภาพนกเงือกหัวแรด เป็นการจัดองคแประกอบตามหลักกฎสามสวน จุดเดนของภาพกําหนดใหเป็น
นกเงือกหัวแรดตัวผูซึ่งมีลักษณะเดนที่มีเสนบนหัวคลายนอแรด สีสันสดใส ทามกลางบรรยากาศยามเชา ให
ความอบอุน ผอนคลายเป็นความงามที่ผสมผสานเทคนิคอยางลงตัว ทั้ง 6 ชิ้นของจิตรกรรมชุดนี้ แมจะ
แตกตางกันในดานรูปทรงแตก็มีเนื้อหาที่เหมือนกัน คือตองการถายทอดความงามและสีสันของผืนปุาโดยมีนก
เงือกแตละชนิดเป็นตัวนําเรื่องเขาสูเนื้อหาซึ่งสามารถสื่อสารไดอยางสมบูรณแ เป็นไปตามวัตถุประสงคแของผู
สรางสรรคแทุกประการ
5. สรุป
จิ ต รกรรมผสมชุ ด สี สั น แห ง ปุ า ฮาลา – บาลา ซึ่ ง ได ป รากฏเป็ น รู ป ธรรมตามวั ต ถุ ป ระสงคแ ข องผู
สรางสรรคแทุกประการ คือการไดถายทอดความงามที่เป็นมรดกจากธรรมชาติของผืนปุาฮาลา – บาลา ไมวา
จะเป็นสัตวแหรือพันธุแไมนานาชนิด ซึ่งมีสีสัน ขนาด รูปทรง และบรรยากาศของชวงเวลาที่แตกตางกัน โดยใช
เทคนิคการพนดวยสีสเปรยแ และ การระบายดวยสีอะคริลิกบนผืนผาใบ ใชใบไมใบหญาที่มีอยูจริงในผืนปุา
ฮาลา – บาลา แหงนี้มาเป็นแบบในการพนเพื่อสรางเป็น พื้นซึ่งกําหนดใหมีสีสันสดใสสวยงาม มีความฟุูงฝใน
ผูชมงานจะเกิดจินตนาการรวม หรือมีความรูสึกเหมือนนี่คือสวรรคแหรือบานของนก แลววาดทับดวยสีอะคริลิก
โดยกําหนดใหน กเงือกเป็น จุดเดน ของภาพเพื่อสื่อถึงตัวชี้วัดของความอุดมสมบูรณแของผืนปุาแหงนี้ ซึ่งได
ปรากฏเป็นผลงานที่แปลกใหมไปจากการสรางสรรคแดวยวิธีเดิม ๆ ที่มักจะระบายเพียงอยางเดียวอีกทั้งยัง
แฝงนัย เพื่อใหประชาชนที่ไดรับชมผลงานเกิดความรูสึกมีจิตสํานึกในการอนุรักษแ และหวงแหนมรดกจาก
ธรรมชาติแหงผืนปุาฮาลา – บาลา ใหคงอยูคูกับสังคมสืบไป ผลงานชุดนี้จึงถือไดวาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
มีคุณคาและแปลกใหม รูปแบบสัจนิยมที่ไดแตงเติมเสริมจินตนาการของผูสรางสรรคแเพิ่มและตัดทอนบางสวน
เพื่อใหเกิดความงามที่เป็นเอกภาพทั้ง รูปทรงและเนื้อหา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตนของผูสรางสรรคแ ทั้งยังเป็น
สื่อเรียนรูในการสรางสรรคแ ผลงานแกนักศึกษารายวิชาจิตรกรรมสรางสรรคแ หรือนําเทคนิควิธีการเหลานี้ไป
ประยุกตแใชกับเนื้อหาอื่น ๆ ได และผลงานในชุดนี้แตละชิ้นสามารถนําไปตอยอดเพื่อสรางรายได สรางงาน
สรางอาชีพเสริมไดอีกเชนกัน เชน นําไปพิมพแเป็นโปสการแดของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธแสถานที่ทองเที่ยว
นําไปเป็นภาพประกอบหนังสือ หรือพิมพแลงบนผลิตภัณฑแ หรือเสื้อผาเพื่อเป็นการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแ เป็นตน
เอกสารอ้างอิง
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Laph font design: Headline character, contemporary Thai personality
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การออกแบบตัวพิมพแลาภ มีวัตถุประสงคแเพื่อตองการสรางสรรคแตัวพิมพแประเภทพาดหัวที่ใหบุคลิก
ไทยร วมสมัย เพื่อให เป็น ทางเลื อกที่ห ลากหลายสํ าหรับนักออกแบบ กระบวนการออกแบบ เริ่มจากการ
สังเคราะหแ รู ป แบบของตัว พิมพแไทย จากเอกสารสิ่ งพิมพแเกา ผลที่ไดจากการสั งเคราะหแ คือ โครงสราง
สวนประกอบของตัวอักษรใหมที่มีลักษณะไทยรวมสมัย แลวนํามาออกแบบเป็นฟอนตแ โดยผลงานออกแบบ
ตัวพิมพแลาภ มีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ รูปแบบอักษรพื้นฐาน (Regular) สําหรับงานออกแบบที่ตองการ
ความเรียบรอย รูปแบบอักษรสามมิติมีเสนภายใน (3D Ilined) ใหภาพลวงตาบนผิวอักษรดูคลายลักษณะ
การทํารองลึกกลับเขาไปบนผิว อักษร รูปแบบอักษรสามมิติที่เลี ยนลอเทคนิคการลดหลั่นของเม็ดสกรีน (3D
Halftone) มุงเนนการสรางจุดสนใจ ใหแกงานออกแบบ และรูปแบบอักษรที่ทําใหดูเกา (Rough) เนนอารมณแ
ความรู สึ ก ไทยย อ นสมั ย สํ า หรั บ งานออกแบบที่ ต อ งการสะท อ นมิ ติ ข องเวลาในงานออกแบบ อี ก ทั้ ง ให
ความหมายแบบสัมผัสของมนุษยแ ซึ่งผลงานออกแบบสะทอนใหเห็นตัวอักษรที่มีบุคลิกลักษณะไทย กาวหนา
สงางาม ลดความเป็นประเพณีนิยมในโครงสรางการเขียนอักษรไทยตามแบบเครื่องมือเขียน ใหโครงสราง
อักษรไทยรับกับโครงสรางอักษรละติน มีการลดรูปของหัวกลมตามแบบขนบอักษรไทยลง สรางสรรคแรูปแบบ
ใหมีอารมณแความรูสึกระหวางความเกาและแบบใหมที่ทาทาย
คาสาคัญ : ออกแบบตัวพิมพแ, ฟอนตแ, ลาภ, บุคลิกไทยรวมสมัย
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Abstract
The purpose of the font design In order to create a headline typeface that gives a
contemporary Thai personality Create a variety of options for graphic designers. Design
process Beginning with the synthesis of Thai typographic forms from old publications. The
result of the synthesis is the structure of the composition of the new characters with
contemporary Thai characteristics. And designed into a font. There are 4 styles of fonts,
which are Regular font style for designs that require neatness, the 3D Ilined font style has an
illusion on the surface of the font, resembling the appearance of a deep groove back onto
the surface, a 3D Halftone font style that imitates the descending technique of screen grain,
focus on creating points of interest for design work. And the Rough font style that makes it
look old emphasizing the old Thai mood for designs that want to reflect the dimension of
time in the design as well as giving meaning to human touch.The font design reflects the
progressive and elegant Thai character, reducing the traditionalization in the structure of Thai
writing according to the writing tools. Designed for the Thai alphabet structure to match the
Latin alphabet structure Have reduced the shape of the head of Thai characters to be
smaller Create a format that challenges the meaning between traditional and modern
challenges.
Keywords: font design, Thai contemporary font, laph
1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ตัวพิมพแหรือฟอนตแเป็นองคแประกอบสําคัญในการทําผลงานออกแบบกราฟิก ที่ปใจจุบันตองพึ่งพาการใช
เทคโนโลยีในการออกแบบ ไมเพียงแตการอํานวยความสะดวกใหนักออกแบบเลือกใชรูปแบบไดอยางอิสระ
หลากหลายเทานั้น ในเชิงคุณภาพการสื่อสาร ตัวพิมพแยังมีบทบาทในการใหหรือกําหนดน้ําเสียงของขอมูลที่ถูก
ออกแบบจัดวางโดยนักออกแบบ อีริค สปีคเกอรแมานนแ (2557 : 7) กลาววา ในยุคที่ตองสื่อสารกับผูคนจํานวน
มาก จากหลายกลุม การสื่อสารที่ดีควรมีสําเนียงหรือลีลาที่เหมาะสม การใชตัวพิมพแหรือฟอนตแคือการเลือก
บุคลิกหรือลีลาของสิ่งที่ตองการแสดงออก ซึ่งความสําคัญดังกลาวนั้น นักออกแบบตัวพิมพแจึงตองมีทักษะใน
การออกแบบที่จะทําใหชุดตัวอักษรนั้นมีทั้งความหมาย ความงาม ความเหมาะสมที่จะใชงานในเรื่องหนึ่งๆ
กลุมงานออกแบบกราฟิกรวมไปถึงสื่อทัศนศิลปอื่น ๆ ที่ตองการสื่อสารบุคลิกลักษณะไทย ในทางการ
ออกแบบแมวาจะอาศัยวัตถุธาตุหลากหลาย แตมีองคแประกอบหนึ่งที่ทําใหสื่อตาง ๆ เหลานั้นสมบูรณแตาม
วัตถุประสงคแคือ การเลือกใชตัวพิมพแหรือฟอนตแที่มีเอกลักษณแบุคลิกไทย โดยตัวพิมพแในกลุมนี้มักพบในรูปแบบ
ตัวพิมพแสไตลแริบบิ้น หรือแบบอักษรที่ออกแบบโดยอิงจากวิธีการเขียนดวยเครื่องมือเขียน เชน แปรงหรือ
ปากกาปากตัด หรือเป็นอักษรที่เนนหางยาว (cursive)
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ภาพที่ 1 ตัวอยางตัวพิมพแรูปแบบอนุรักษแโดยนักออกแบบตัวพิมพแหลายคน
ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒนแ
ขอจํากัดในการใชงานแบบตัวพิมพแ (ภาพที่ 1 ) ขางตนนั้นจะชี้นําบุคลิกของผลงานออกแบบสื่อสารใหมี
บุคลิกของงานจะมีสไตลแดั้งเดิมทันที หากเมื่อนักออกแบบตองการสื่อสารบุคลิกไทยรวมสมัย กลาวคือ งาน
ออกแบบที่มีรูปแบบสากลนิยม มีความเป็นปใจจุบัน ผูรับสารที่แตกตางวัฒนธรรมสามารถเขาใจและพึงพอใจได
ซึ่งผลงานออกแบบหากตองใชแบบตัว พิมพแในกลุมตัว อยางขางตนนั้นอาจไมเหมาะสม ดว ยการออกแบบ
ตัวพิมพแลักษณะดังกลาวไดยึดโครงสรางตามแบบอยางการเขียนดวยเครื่องมืออันเป็นขนบนิยม สงผลใหแบบ
ตัวอักษรขึ้นปรากฏรูปลักษณแตรงตามตนฉบับ ผลงานออกแบบดังกลาวจึงสามารถใชงานไดดีกับบุคลิกงาน
ออกแบบเชิงประเพณีนิยม มีขนบระเบียบจารีตไทยดั้งเดิมชัดเจน
ดั ง นั้ น ความพยายามแสวงหาทางออก ทางเลื อ กของแบบตั ว พิ ม พแ บุ ค ลิ ก ไทยร ว มสมั ย ใช ง านได
หลากหลายวาระ โอกาส ยืดหยุนกับโจทยแงานออกแบบตางๆ จึงเกิดขึ้น และตัวพิมพแลาภจึงเป็นผลลัพธแจาก
ปใญหาที่กําหนดไว “ลาภ” ในที่นี้หมายถึงเป็นชื่อที่มีลักษณะไทย สื่อถึงความหมายที่เป็นยอดปรารถนาของ
หลายคน การกําหนดชื่อลาภจึงพยายามสื่อสารทั้งความเชื่อและตัวแทนความหมายของลักษณะไทย และ
ออกแบบตามสมมติฐานที่ตองการใหเป็นตัวพิมพแที่สื่อ สารไดกับผลงานออกแบบหลากหลายชนิดในขอบเขต
ของบุคลิกลักษณะไทย อีกทั้งชุดตัวอักษร (ลาภ) ชุดนี้ ตองสามารถนําไปติดตั้งออกแบบในแพลทฟอรแมที่
เอื้ออํานวยตอการนําออกมาใชงานในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรแตางๆ ไดดวย
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1) ความหมายและบทบาทของตัวพิมพ์
ตัวพิมพ์ หรือ typeface คือ ชุดของรูปตัวอักษร หมายเลข เครื่องหมายวรรคตอนรวมถึงสัญลักษณแ
อื่นๆ ที่ใชในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ โดยมีลักษณะเป็น vector - based (ไมใช bitmaps) หรือตัวพิมพแ
สามารถกําหนดการเพิ่ม-ลดขนาดไดทั้งเล็กและใหญแตยังมีความชัด บางครั้งคําวา ตัวพิมพแ (typeface) ก็
มักจะถูกเรียกวา "ฟอนตแ” (font) ซึ่งมีความหมายคลายกัน (techterms. [ออนไลนแ] 2017)
ตัวพิมพแอํานวยความสะดวกตองานออกแบบสื่อสาร เพราะนอกจากนักออกแบบจะสามารถกําหนด
ขนาด สี และรูปแบบใหเป็นองคแประกอบสนับสนุนความหมายของสารแลว ตัวพิมพแยังทําใหการรับรูเนื้อหา
สาระที่ผูสงสารตองการบอกอยางครบถวนอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสรางภาพลักษณแใหแกการสื่อสารนั้นๆ อีก
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ดวย Nicole Cosides (ออนไลนแ : 2012) กลาวถึงความสําคัญของตัวพิมพแในฐานะเครื่องมือออกแบบสื่อสาร
วา ตัวอักษรที่นั กออกแบบเลือกมาใชแตล ะครั้งนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งในการตัดสินใจที่สําคัญที่สุด ถาเลื อก
ตัวพิมพแไมเหมาะสมก็อาจไมสามารถที่จะสื่อสารความในเนื้อหาที่งานนั้นๆ กําลังพยายามที่จะสงไปยังผูรับสาร
ตัวพิมพแเป็นสิ่งสําคัญเพราะถูกนํามาใชในการถายทอดอารมณแความรูสึกที่เฉพาะเจาะจง
ดังนั้ น จึงพบวาตัว พิมพแมีบทบาทและอํานาจเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของผู อาน และการรับรู
รูปลักษณแของตัวพิมพแของผูอานก็มีผลตอการใหทัศนคติตอเนื้อหาของสารที่ถูกสงออกไป และเมื่อตองการ
สื่อสารบุคลิ กไทยในงานออกแบบ นักออกแบบควรจะไดมีตัวเลือกในตัวพิมพแที่หลากหลาย การสรางสรรคแ
ตัวพิมพแไทยใหมๆ จึงเป็นงานที่จําเป็นตอวงการออกแบบสื่อสาร
2.2) มาตรฐานตัวพิมพ์ไทย
เพื่อใหการออกแบบตัวพิมพแไดมาตรฐาน คงไว ซึ่งแนวปฏิบัติอันเป็นหลักการดานงานตัวอักษร การ
ทบทวนหรือยึดหลักแนวทางของหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานตัวพิมพแไทยอยางสํานักงานราชบัณฑิตย
สภาจึงเป็นสิ่งจําเป็น ราชบัณฑิตยสถาน [ชื่อเดิม] (2540) กําหนดมาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทย และ
เครื่องหมายอื่นๆ ไวอยางเป็นรูปธรรมดังนี้ คือ กลุมโครงสรางแบบ ก ไก ไดแก ก ถ ฤ ภ ฦ ฎ ฏ กลุม ข ไข
ไดแก ข ฃ ช ซ กลุม ค ควาย ไดแก ค ฅ ด ต ศ กลุม บ ใบไม ไดแก บ ป ษ กลุม ผ ผึ้ง ไดแก ผ ฝ กลุม พ
พาน ไดแก พ ฟ ฬ กลุม ม มา ไดแก ม ฆ กลุม น หนู ตัว ฉ ฉิ่ง ตัว จ จาน ตัว ฐ ฐาน ตัว ง งู กลุม ท
ทหาร ไดแก ท ฑ ตัว ห หีบ ตัว ธ ธง ตัว ร เรือ ตัว ย ยักษแ กลุม ล ลิง ไดแก ล ส กลุม อ อาง ไดแก อ ฮ ตัว
ว แหวน กลุมผสม ไดแก ตัว ฌ ครึ่งหนาเป็น ถ ถุง ครึ่งหลังเป็น ม มา ตัว ญ ครึ่งหนา ถ ถุง ครึ่งหลัง บ ใบไม
ตัว ณ ครึ่งหนา ถ ถุง ครึ่งหลัง น ตัว ฒ ครึ่งหนา ต เตา ครึ่งหลัง ม มา กลุมสระระดับเดียวกับพยัญชนะ
ไดแก ะ า เ แ โ ใ ไ กลุมสระบนไดแก อิ อี อึ อื กลุมสระลาง ไดแก อุ อู โครงสรางไม้หันอากาศหรือไม
ผัด โครงสรางของนิคหิต หรือ นฤคหิต (ส. นิคฺฤหีต) หรือ หยาดน้าค้าง (-) โครงสรางของไม้ไต่คู้ โครงสราง
ของทัณฑฆาต (-) โครงสรางของยามักการ (-) โครงสรางผสมสระกับนิคหิต และพยัญชนะกับสระ ไดแก อา
ฤๅ ฦๅ โครงสรางของวรรณยุกต์ ไดแก
และ เลขไทย ไดแก ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
นอกจากนี้ ราชบัณฑิตยสถาน (2548) ไดกําหนดเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายตางๆ ไดแก
เครื่องหมายวรรคตอนทั่วไป : มหัพภาค (.) จุด (.) จุลภาค / จุดลูกน้ํา ( , ) อัฒภาค ( ; ) ทวิภาค ( :
) ตอ ( : ) วิภัชภาค (:-) ยัติภังคแ ( - ) ยัติภาค (—) วงเล็บ / นขลิขิต ( ) วงเล็บเหลี่ยม [ ] วงเล็บปีกกา {
} ปรัศนี ( ? ) อัศเจรียแ ( ! ) อัญประกาศเดี่ยว ( ― ‖ ) อัญประกาศคู ( “ ” ) ไมยมก / ยมก ( ๆ ) ไปยาลนอย /
เปยยาลนอย ( ฯ ) ไปยาลใหญ / เปยยาลใหญ ( ฯลฯ ) จุดไขปลา / ไขปลา ( … ) เสนประ ( --) สัญประกาศ ( ___ ) บุพสัญญา ( ” ) เครื่องหมายทับ ( / ) มหัตถสัญญา / ยอหนา
เครื่องหมายวรรคตอนโบราณ : ฟองมัน / ตาไก (๏) ฟองมันฟในหนู ( ๏ ) อังคั่นเดี่ยว / คั่นเดี่ยว /
คั่น (ฯ) อังคั่นคู / คั่นคู (๚) อังคั่นวิสรรชนียแ (๚ะ) โคมูตร (๛) ยามักการ ( ๎ ) และตีนครุ / ตีนกา ( ┼ )
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ : บวก (+) ลบ (–) คูณ (x) หาร (÷) เทากับ หรือ เสมอภาค
(=) เครื่องหมาย เพราะฉะนั้น ( ∴ ) และเพราะวา (∵)
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การกําหนดมาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทย รวมทั้งหลักเกณฑแการใชเครื่องหมายวรรคตอนและ
เครื่องหมายอื่นๆ มีความสอดคลองกับการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม มอก. 620-2533 รหัส
สําหรับอักขระไทยที่ใชกับคอมพิวเตอรแ จําแนกอักขระไทยเป็นกลุม ไดแก พยัญชนะ สระ วรรณยุกตแและทัณฑ
ฆาต ตัวเลขไทย เครื่องหมายพิเศษทั่วไป และเครื่องหมายพิเศษเฉพาะ
การแบงประเภทและหนาที่ของตัวพิมพแไทย ราชบัณฑิตยสถาน (2540 : 1-3) ไดแบงรูปแบบ
ตัวพิมพแไทยออกเป็น 2 แบบไดแก ตัวแบบหลักและตัวแบบเลือก ซึ่ง (1) ตัวแบบหลัก เป็นตัวพิมพแที่มีหัวกลม
(2) ตัวแบบเลือก เป็นรูปแบบที่ต่างจากตัวแบบหลักเล็กน้อย นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติมีการกาหนดกลุ่มตัวอักษรขึ้นอีกหนึ่งกลุ่ม คือ ตัวแบบแปร เป็นรูปแบบที่ใช้กันอยู่แต่ไม่
อาจจัดเข้าหลักเกณฑ์นี้ได้เช่น ตัวที่มีหัวบอด หัวแฝงเร้น ตัวแบบเขียนลายมือ และตัวประดิษฐ์อื่นๆ อย่างไรก็
ตาม นักออกแบบตัวพิมพ์จะต้องมีการพิจารณาถึงโครงสร้างมาตรฐานของตัวอักษรไทย เพื่อให้ตัวพิมพ์ต่างๆ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น รูป แบบตัวพิมพ์ลาภจึ งจัดอยู่ในกลุ่มรูปแบบตัวอักษรประเภท ตัว ที่มีหัวบอด หัวแฝงเร้น ซึ่ง
ลักษณะตัวพิมพ์ในกลุ่มดังกล่าวไม่นิยมที่จะนามาใช้เป็ นตัวพิมพ์อ่านปกติ โดยเฉพาะการณีใช้เป็นเนื้อความที่
ให้ความรู้สึกเป็นทางการ ในขนาดพื้นที่หรือข้อมูลจานวนมาก เนื่องจากรูปลักษณะของตัวพิมพ์มีโครงสร้างที่
ได้รั บการตกแต่ง ประดิษฐ์ ทาให้ รูปแบบตัวอักษรแบบตัว แปรนี้เหมาะสมกับการทาหน้าที่เป็นตัวพาดหั ว
(headline)ตัวโปรย (subhead) หรือตาแหน่งเน้นข้อความบางแห่ง เป็นต้น
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
กระบวนการออกแบบตัวพิมพแลาภ แบงออกเป็น 4 ขั้นตอนสําคัญ คือ ขั้นแรก การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นที่สอง การพัฒนาแบบอักษร ขั้นที่สาม การจัดทําตัวพิมพแดวยซอฟตแแวรแ และขั้นสุดท้ายกระบวนการ
ทดสอบและการปรับปรุงแกไข กอนที่จะนําไปใชงาน โดยรายละเอียดตางๆ มีดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การออกแบบตัวพิมพแลาภไดมีการสังเคราะหแรูปแบบของตัวพิมพแจากตนแบบของตัวพิมพแหลากหลาย
ลักษณะ แหลงขอมูลประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพแเกา ปูายพาณิชยแตางๆ ไมระบุปี พ.ศ. ของการสรางสรรคแ
ขอบเขตการคัดเลือกตัวอยาง ไดพิจารณาโดยใชแบบอักษรที่แสดงออกถึงบุคลิกไทย ดังตัวอยางตอไปนี้
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ภาพที่ 1 ภาพรวมกลุมตัวอยางรูปแบบตัวอักษรไทยจากสื่อสิ่งพิมพแและปูายพิณิชยแตางๆ
ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวฒ
ั นแ
3.2 การพัฒนาแบบอักษร
แบบตัวอักษรพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะหแขอมูลรูปภาพอักษรตางๆ โดยคํานึงถึงองคแประกอบตางๆ
ของตัวอักษร หรือเรียกวาอีกอยางหนึ่งวา Visual Grammar หมายถึงชิ้นสวนที่ใชประกอบกันขึ้นเป็น
พยัญชนะตางๆ เชน สวนหัวอักษร เสนตั้ง เสนนอน ปลายหาง เป็นตน ซึ่งผลการออกแบบองคแประกอบ ได
รูปแบบดังนี้

ภาพที่ 2 Visual Grammar หรือองคแประกอบของตัวอักษรที่ไดจากการสังเคราะหแกลุมตัวอยาง
ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวฒ
ั นแ
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หลังจากไดองคแประกอบตัวอักษรแลว จึงทําการรางแบบตัวอักษรตางๆ ในทุกพยัญชนะ มีการทดลอง
ผสมคําหรือจัดเรียงเป็นรูปประโยค เพื่อสังเกตบุคลิกในภาพรวม พรอมกับออกแบบตัวอักษรทางเลือก สลับ
สับเปลี่ยนเพื่อคัดเลือกแบบอักษรที่ตรงตามวัตถุประสงคแการกําหนดบุคลิกใหมากที่สุด
ภาพที่ 3 การนําองคแประกอบของตัวอักษรมาออกแบบเป็นพยัญชนะตางๆ
ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวฒ
ั นแ
3.3 การจัดทาตัวพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์
เมื่อแบบพยัญชนะตางๆ (glyphs) รางและออกแบบเป็นไฟลแภาพไวแลว ก็นําเขาสูกระบวนการจัดทํา
เป็นฟอนตแดวยการใชซอฟแวรแ FontLab ซึ่งเป็นการวางตัวอักษรตามกฎของยูนิโคด (unicode) คือมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่ชวยใหคอมพิวเตอรแแสดงผลและจัดการขอความธรรมดาที่ใชในระบบการเขียนของภาษาสวน
ใหญในโลกไดอยางสอดคลองกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดระยะหาง (side bearing) ของพยัญชนะ การจัด
kerning สําหรับอักษรแตละคูเพื่อโปรแกรมระยะหางใหแสดงผลสวยงาม นอกจากนี้ยังจัดทําอักษรคูพิเศษ
(ligature) เพื่อใหสามารถพิมพแขอความออกมาไดสวยงามนาอาน เชน ฤา ฦา fi fl เป็นตน
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3.4 กระบวนการทดสอบและการปรับปรุงแก้ไข
ตัวพิมพแที่ไดรับการจัดระยะแลว จะมีการทดสอบการพิมพแ เพื่อตรวจสอบระยะหาง เพื่อการใชงาน
ตัวพิมพแที่มีประสิทธิภาพตามหลัก legibility และ readability กลาวคือ ประสิทธิภาพในการอานงาย อานชัด
ความสามารถในการอานตัวอักษรออกไดอยางชัดเจน กอนที่จะนําไปสูการเผยแพรและใชงาน
ภาพที่ 4 พิมพแทดสอบเพื่อตรวจเชคระยะหางระหวางอักษรแตงละคู
ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวฒ
ั นแ
3.5 ผลงานออกแบบที่สมบูรณ์
เพื่ อ ให ก ารใช ง านตั ว พิ ม พแ มี ความยื ด หยุ ด และอํา นวยความสะดวกแก นั ก ออกแบบกราฟิ ก การ
ออกแบบ ตัวพิมพแลาภจึงมีการออกแบบเป็นชุดหรือเป็นตระกูลตัวพิมพแ (family) ประกอบดวย

ภาพที่ 5 แบบตัวพิมพแลาภทั้งตระกูล
ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวฒ
ั นแ
504

Regular : รูปแบบอักษรพื้นฐาน สําหรับงานออกแบบที่ตองการความเรียบรอย ปกติ ใชกับงาน
ออกแบบไดคอนขางกวาง
3D Ilined : รูปแบบอักษรสามมิติ ใหภาพลวงตาบนผิวอักษรดูคลายลักษณะการทํารองลึกกลับเขา
ไปบนผิว เป็นอักษรที่มุงเนนการสรางจุดสนใจ ใหความโดดเดน เมื่อนําออกใชกับงานในลักษณแขอความ
ประกาศ
3D Halftone : รูปแบบอักษรสามมิติที่เลียนลอเทคนิคการลดหลั่นของเม็ดสกรีนบนผิวหนาของ
ตัวอักษร มุงเนนการสรางจุดสนใจ ใหแกงานออกแบบ
Rough : รูปแบบอักษรที่ดูเกา เนนอารมณแความรูสึกไทยยอนสมัย (retro) สําหรับงานออกแบบที่
ตองการสะทอนมิติของเวลาในงานออกแบบ อีกทั้งใหความหมายแบบสัมผัสของมนุษยแ (human touch)
4. การวิเคราะห์ผลงาน
การออกแบบตัวพิมพแลาภไดออกแบบตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไวคือตองการสรางสรรคแตัวพิมพแประเภท
พาดหัวที่ใหบุคลิกไทยรวมสมัย มีการสังเคราะหแรูปแบบของตัวพิมพแจากตนแบบตัวพิมพแเกาหลากหลาย
ลักษณะ ผานกระบวนการสังเคราะหแ ใหไดมาซึ่ง visual gramma ตั้งตน แลวปรับประกอบขึ้นเป็นโครงสราง
ตัวอักษร คํานึงถึงมาตรฐานโครงสราง หลักแหงการตัดกัน (contrast) ทั้งน้ําหนักของเสนที่มีความหนาบาง
แตกตางกัน รวมไปถึงทิศทางและองศาขององคแประกอบตางๆ อยางเป็นเอกภาพ
ผลงานออกแบบสะทอนใหเห็นตัวอักษรที่มีบุคลิกลักษณะไทย กาวหนา สงางาม โดยการทํางานของ
องคแประกอบตัวอักษรที่พยายามประสานวัฒนธรรมความเป็นตะวันออกเขากับความเป็นตะวันตก ลดความ
เป็นประเพณีนิยมในโครงการสรางการเขียนอักษรไทยตามแบบเครื่องมือเขียน ใหโครงสรางอักษรไทยรับกับ
โครงสรางอักษรละติน มีการลดรูปของหัวกลมตามแบบขนบอักษรไทยลง สรางสรรคแรูปแบบใหมีอารมณแ
ความรูสึกระหวางความเกาและแบบใหมที่ทาทาย
5.สรุป
ผลงานออกแบบ เมื่อไดมีการทดสอบการใชงานโดยผูใชตัวพิมพแพบวา ตัวพิมพแลาภเหมาะสําหรับการ
ใชงานเป็นอักษรหัวเรื่อง (display type) ที่มีบุคลิกไทยรวมสมัย และรูปแบบผลงานที่เนนอารมณแและน้ําเสียง
ผลงานในโทนสงางาม มีลีลา ทั้งการใชในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพแและดิจิทัล ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงคแหลัก
ของการออกแบบตัวพิมพแที่ไดกําหนดหนาที่หลักของตัวพิมพแชุดดังกลาวไว สําหรับเป็นหัวเรื่องหรือตัวโปูง แต
หากจะใชเป็นอักษรสําหรับแสดงเนื้อความ (body text) ก็อาจจะใชไดในกรณีงานออกแบบนั้นมีขอความไม
มากนัก อยางไรก็ตามการออกแบบตัวเลือกเสริมที่เป็นอักษรพิเศษ (ligature) ทําใหตัวพิมพแไดรับการแกปใญหา
เรื่องชองไฟสําหรับอักษรบางคู นอกจากนี้ยังเป็นความพยายามของการออกแบบที่ทําใหเกิดโครงสรางของ
อักษรจากการตอเชื่อมกันอยางมีสุนทรียภาพและประโยชนแใชสอย
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ผลงานออกแบบตัวพิมพแลาภไดเผยแพรตอสาธารณชนบนเว็บไซตแ www.behance.net/wisit-po
และ www.behance.net/ziam-type เว็บไซตแ https://www.youworkforthem.com/font/T11868/laph
ซึ่งเป็นพื้นที่เผยแพรผลงานการออกแบบระดับนานาชาติ

ภาพที่ 6 เว็บไซตแ youworkforthem ที่นําฟอนตแลาภออกจําหนาย
ที่มา : Wisit Po. (2020)
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งานสร้างสรรค์ออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวที
โดยใช้ผ้าบาติกเป็นส่วนประกอบ: กรณีศึกษาตัวละคร โรซาลินด์ ในเรื่องตามใจท่าน
Creative of stage costume design by using batik as a component:
A case study of Rosalind’s character in As You Like It
ยุทธนา บุญอาชาทอง
Yuttana Boonarchatong
110 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพ 10210
110 Prachachuan Rd.Laksi, Bangkok Thailand 10210
E-mail Yuttana.boo@dpu.ac.th
บทคัดย่อ
งานสร า งสรรคแ ก ารออกแบบเครื่ อ งแต ง กายละครเวที โดยใช ผ า บาติ กเป็ น ส ว นประกอบในการ
ออกแบบตัวละคร โรซาลินดแ เรื่องตามใจทาน การวิเคราะหแขอมูล โดยใชวิธีการวิเคราะหแลักษณะนิสัยตัว
ละคร ซึ่งจากการศึกษาพบวา ถาการใชภาพเงาดํา(Silhouette) ของเครื่องแตงกายที่แสดงยุคสมัยชัดเจน การ
ใชผาบาติกในการออกแบบไมไดเป็นอุปสรรคแในการออกแบบ ทําใหเห็นถึงศิลปะตะวันตกผสมกับตะวันออกได
คาสาคัญ : ละครเวที, การออกแบบเครื่องแตงกาย, ออกแบบ, บาติก
Abstract
Creation of stage costume design using batik as a component for Rosalind character
of “As You Like It”. The study started from analyzing the data and then incorporate batik
with other fabric in designing, the result shown that if the Silhouette shown a clear era of
the dress, the joint-design of using batik reflected the good combination of Western and
Eastern art and did not hinder the design creativity. This is Character analysis process.
Keywords : Play, Costume design, Design, Batik
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1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
การศึกษาเครื่องแตงกายจากบทละครเวที ซึ่งอาจารยแฤทธิ์รงคแ จิวากานนทแ กลาวไวในศิละการ
ออกแบบเครื่องแตงกายละครเวทีสมัยใหม วาเครื่องแตงกายละครเวทีสามารถบงบอกบรรยากาศรูปแบบละคร
, เวลาและสถานที่แสดง, ชนชั้นทางสังคม, สภาพสังคม, จุดเดนตัวละคร, ความสัมพันธแ, การพัฒนาการของตัว
ละคร ทําใหการออกแบบเครื่องแตงกายถึงมีความสําคัญ
การออกแบบเครื่องแตงกายครั้งนี้ ไดแรงบันดาลใจจากการ อานบทละครเรื่อง ตามใจทาน (As You
Like It โดย William Shakespeare) พระราชนิพนธแแปลโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ซึ่ง
การออกแบบครั้งนี้มีการประยุกตแนําผาบาติก มาเป็นสวนหนึ่งของการออกแบบดวย โดยออกแบบจากตัวละคร
โรซาลินดแ ที่มีเกิดขึ้นในชวง ประมาณ คศ. 1600 มีบุคลิกเป็นผูนํา สาวสูงศักดิ์ แตตองปลอมตัวเป็นผูชายเขา
ไปอยูในปุา จากตัวละครโรซาลินดแที่เกิดขึ้นโดยใชโครงชุดในยุคนั้นมาผสมกับผาบาติดที่ขายในประเทศไทยที่
สามารถซื้อไดทั่วไป
จากการคนหาขอมูลพบวา การออกแบบเครื่องแตงกายจากผาบาติกจะมีการเขียนลายผาขึ้นมาใหม
และยังไมการนําผาประจําทองถิ่นมาออกแบบรวมกับละครตะวันตก การออกแบบครั้งนี้จึงนําผาที่มีอยูใน
ทองถิ่นอยูแลวมาในการออกแบบ
จุดประสงค์ของงานสร้างสรรค์
เพื่อสรางงานเครื่องแตงกายจากตัวละครโรซาลินดแ จากเรื่องตามใจทาน โดยใชผาบาติก
ขอบเขตงานสร้างสรรค์
บทละครเวทีเรื่องตามใจทาน เลือกตัวละครตัวละครเอก “โรซาลินดแ”
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะหแตัวละคร (Character)
การวิเคราะหแตวั ละครของละครเวทีสามารถวิเคราะหแตัวละครไดโดยพิจารณาลักษณะของตัวละครใน
ดานตางๆ ดังนี้
1. รูปลักษณแภายนอก หมายถึงรูปรางหนาตา เพศ อายุ ความสูงต่ําดําขาว กิริยาอาการ ฯลฯ
2. สถานะทางสังคม หมายถึงอาชีพ ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา ความเกี่ยวพันในครอบครัวและสังคม
แวดลอม ฯลฯ
3. จิตวิทยา รวมถึงภูมิหลังที่มีสวนกําหนดนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความปรารถนาในสวน ลึก ความชอบ
ความเกลียด ฯลฯ
4. คุณธรรม หมายถึงสํานึกและความละอายตอบาป ความยุติธรรม ความรูสึกผิดชอบชั่วดี ฯลฯ
การสรางตัวละครใหมีลักษณะความเป็นปใจเจกบุคคล มีความคิด ความตองการ และความนาเชื่อถือ
(Francis Hodge อางใน พรรณศักดิ์ สุขี, 2541:32) ประกอบไปดวย ความปรารถนาสูงสุด (Desire) ความ
ตั้งใจ (Will) ความมีศีลธรรม (Moral Stance) รูปลักษณแ (Decorum) สภาวะอารมณแ (Character Mood
Intensity)
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ผาบาติก หรือ ผาปาเต฿ะ เป็นผาที่ผลิตโดยการใชเทียนปิดเนื้อผาในสวนที่ไมตองการใหติดสี หรือ
แลวใชวิธีการแตม ระบาย หรือยอมในสวนที่ตองการ ใหสีติดลงไปบนผาเพื่อใหเกิดลวดลายที่สวยงามตาม และ
ไดรับอธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซียและอินเดียในสมัยกอน กอนนําเขาในประเทศไทยซึ่งจะมีลาวดรายสีสั น
ที่สวยงามตามทองถิ่น ที่ประเทศไทยไดมีการทําผาบาติกทางภาคใตของประเทศไทย เชน ปใตตานี, นราธิวาส,
ภูเก็ต เป็นตน
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
กระบวนการในการสรางสรรคแ
3.1 สืบคนขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิด การอานบททั้งเรื่องและวิเคราะหแตัวละคร โดยเลือกตัวละครโร
ซาลินดแ มาวิเคราะหแ ใชวิเคราะหแจาก รูปลักษณแภายนอก, สถานะทางสังคม, จิตวิทยา, คุณธรรม ซึ่งจะเห็นได
วา โรซาลินดแ เป็นสาวสูงศักดิ์ เป็นคนกลาคิดกลาแสดงออกไมเหมือนกับหญิงในยุคนั้น กลาแสดงความรูสึกตน
ไมทอตออุปสรรคแเชน การปลอมตัวเป็นชายเขาปุา
การเลือกยุคสมัยโดยเลือกในปี ประมาณ คศ.1600

ภาพที่ 1 สมัยพระเจาเจมสแที่ 1 และพระเจาชาลสแที่ 1 (1603-1625, 1625-1649)
https://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/09_5.html
การแตงกายของผูหญิง จะใสกระโปรงมีโครงดานในที่เรียกวา Farthingale และตอมาสวมเสื้อคนละ
ทอนกัน กระโปรงตัวหลวม ดานหลังมีเชือกรอยรัดแนน กระโปรงชั้น นอกจับ ใหหยักรั้งขึ้น ไปใหเห็นกระโปรง
ชั้น ใน ปกเสื้อใหญจากคอลงไปปิดไหล ประดับลูกไมหรือปใกมีทั้ง แขนยาวและสั้น
ชายจะเป็นเสื้อรัดรูปที่เรียกวา Doublet มีชายเหลือคลุมถึง ระดับสะโพกเหมือนกระโปรงสั้น ไหล
พอง มีปีกแขนเสื้อ ตอมานิยมใชปใกผาลินินกวางพอดีไหล ตกแตงริมดวยลูกไม มีสายริบบิ้น ผูกดานหนาเป็น
ปกหลอก ตอมาเปลี่ยนใชเสื้อแบบ Cavalier จะเป็นเสื้อเอวปลอยแทน Doublet เรียก Jacket สวมทับบน
เสื้อเชิ้ต มีสายคาดทับบน Jacket ทําจากหนังหรือผาตวน กางเกงชายจากเดิมพอง ๆ และรูดที่ปลายขาเปลี่ยน
มาเป็นทรงหลวม ๆ ยาวถึงเขา รวบปลายขา ผูกดวยลูกไม หรือเป็นเสื้อคลุมหลวม ๆ ตัวสั้น
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3.2 วิ เ คราะหแ เ พื่อหาแนวทางการทํางาน มีการออกแบบให ตรงกับตัว ละคร โรซาลิ นดแ ซึ่งมีการ
ออกแบบที่อยูในวังที่แตงตัวเป็นผูหญิง และชวงที่อยูในปุา ที่แตงตัวเป็นชาย และเลือกลายผาบาติกใหเขากับ
ตัวละคร โรซาลินดแ ทั้งเป็นหญิงและตอนแตงกายเป็นชาย

ภาพที่ 2 ลายผาบาติกตัวอยางสําหรับตัวละครตอนเป็นผูหญิง
http://www.shopvo.com

ภาพที่ 3 ลายผาบาติกตัวอยางสําหรับตัวละครปลอมตอนเป็นผูชาย
http://www.shopvo.com
3.3 เลือกแนวทาง การเลือกใชสีหลักมีสองสี คือตอนเป็นเป็นผูหญิงที่อยูในวัง จะมีการใชสีออกโทนสี
น้ําเงินและสีฟูา ที่แสดงถึงพลังอํานาจ และในยุคสมัยนั้นผูหญิงก็จะใชสีฟูาเป็นหลัก และตอนปลอมตัวเป็น
ผูชายที่อยูในปุา จะใชสีชมพูและแดงเป็นหลักเพื่อเติมความหวานและนาคนหาใหตัวละครที่อยูในปุา การเลือก
ผาจะเลือกที่มีขายจริงไมสรางลายขึ้นมาใหม
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ภาพที่ 4 ตัวอยางเครื่องแตงกายตอนปลอมตอนเป็นผูชาย
https://www.pinterest.com/pin/436075176424982824/
3.4 เลือกแบบและสรางผลงาน การออกแบบโดยการวาดตนแบบแลวถึงเลือกลายผาที่เขากับสีที่
ตองการและแบบที่ใหเป็นตัวละคร

ภาพที่ 5 รางเครื่องแตงกายตอนเป็นหญิงอยูในวังและปลอมตอนเป็นผูชายอยูในปุา
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4. การวิเคราะห์ผลงาน

ภาพที่ 6 ผลงานการออกแบบ
จากการออกแบบครั้งนี้มีการผสมการออกแบบแบบตะวันตก การใชภาพเงาดําของเครื่องแตงกาย
(Silhouette) ที่ชัดเจนในชวงยุคสมัยทําใหงายตอการเลือกลายผาบาติกที่ใช ที่เป็นของทางตะวันออก และสี
ของผาทําใหดูสนุกสนานตามเรื่อง ซึ่งผูออกแบบไดตีความจากเรื่องคือ “การอยากทําอะไรจงทําแตใหไมผิด
ศีลธรรมอันดี” ซึ่งการตีความตัวละครที่ตัว ผูหญิงเป็นสาวสูงศักดิ์ ทนงในศักดิ์ศรี กลาแสดงออก รูปรางสมสวน
สวยงามทําใหผูชายชอบได มีความเป็นสตรีนิยม (Feminist) ความคิดทัดเทียมผูชาย ซึ่งผูออกแบบจะใชเครื่อง
แตงกายประมาณปี คศ. 1600 และใชสีน้ําเงินและฟูาเป็นหลัก สวนตัวละครที่ปลอมเป็นชายในปุาจะใช สีชมพู
แดงเป็นหลัก มีการเลือกลายผาบาติกที่เป็นรูปดอกไมใบไม เพื่อใหเขากับเรื่องี่เกิดขึ้นในปุา และแสดงถึงความ
เป็นผูหญิงที่เปรียมเหมือนดอกไม ที่อยูในตัวละคร และสีที่ดูสดใส
5.สรุป
จากอรรถประโยชนแของงานสรางสรรคแครั้งนี้ ผูออกแบบคิดวาเป็นการตอยอดที่จะเอาผาบาติก ในการ
ออกแบบเครื่ อ งแต ง กายในละครที่ มี บ ริ บ ทเป็ น ตะวั น ตกได ซึ่ ง ถ า การใช ภ าพเงาดํ า ของเครื่ อ งแต ง กาย
(Silhouette) ที่ชัดเจน ก็สามารถใชผาแบบตางๆ มาประยุกตแเขากับชุดได และเป็นการสรางมูลคาใหผาบาติก
ที่มีขายอยูทั่วไปใหเป็นอีกทางเรื่องหนึ่ง ซึ่งนักออกแบบในการใชผาบาติกในการออกแบบเครื่องแตงกายใน
ละครเวทีสมัยใหมของไทย การเลือกสีและแบบใหเขากับตัวละครก็สามารถออกแบบไดใหเขากับชุดที่ตองการ
ออกแบบได
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