
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

   

 

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง      อาจารย์โลจนา มะโนทยั  คณะศิลปะและการออกแบบ 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บนัทกึ        อาจารย์สชีุพ กรรณสตู  คณะศิลปะและการออกแบบ 

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

1. ด้านงานสอน อาจารย์ประจําหมวดวิชาพืน้ฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ 

2.    ด้านงานวิจยั ทํางานวิจยัเชิงสร้างสรรค์ 

3. ด้านงานสร้างสรรค์ ทําผลงานสร้างสรรค์ทศันศิลป์ด้วยวสัดดุินเยื่อกระดาษและผลงานสือ่ผสม 

 

4. เร่ืองที่เล่า    

 กระบวนการทํางานวจิยัเชิงสร้างสรรค์เร่ือง ความไมเ่สมอภาคของสตรีสะท้อนผา่นภาพลกัษณ์ของนางใน

วรรณคดีสมยัรัตนโกสนิทร์ด้วยศลิปะสือ่ผสมและวสัดดุินเยื่อกระดาษ และการเผยแพร่ผลงานวจิยัเชิงสร้างสรรค์ 

 

5. บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองที่เล่า  

แม้การเผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานสร้างสรรค์จะเป็นตวัประเมนิคณุคา่และชีว้ดัเชิงคณุภาพ แต่

กระบวนการทําวิจยัและงานสร้างสรรค์ ถือเป็นองค์ความรู้ท่ีทําให้เกิดความประจกัษ์ในเชิงคณุภาพท่ีสาํคญักวา่

ผลลพัธ์ปลายทาง เจตคติ ทศันคติ และคา่นิยมในสงัคมไทยยงัคงอยูภ่ายใต้บริบทสงัคมท่ีปกครองแบบชายเป็นใหญ่ซึง่

ได้ให้คา่ของบทบาทชายเหนือกวา่ บทบาทหญิงมาตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั ทําให้เกิดปัญหาความเหลือ่มลํา้ ไมเ่สมอ

ภาค การถกูเลอืกปฏิบตัิ การละเมิดสทิธิสตรี และปัญหาความรุนแรงตอ่สตรีมาอยา่งยาวนาน การตระหนกัถึงปัญหา

สถานภาพของสตรีและสทิธิสตรีนีไ้ด้นําไปสูแ่นวความคดิ และแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือสะท้อนถึง

ปัญหาดงักลา่วตอ่สงัคม จึงนําเร่ืองราวของนางในวรรณคดี 3 นางท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัประเด็นปัญหามาสะท้อน

ภาพสงัคมไทย ได้แก่ มทันาจากเร่ืองมทันะพาธาสะท้อนปัญหาการถกูละเมดิสทิธิลดิรอนเสรีภาพ การถกูบงัคบัด้วย

เง่ือนไขเชิงอํานาจ  มโนราห์จากเร่ืองสธุนคําฉนัท์สะท้อนปัญหาการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในเกมการเมืองของบรุุษ 

และกากีจากเร่ืองกากีคํากลอนสะท้อนปัญหาการตกเป็นเหยื่อการประณามจากสงัคม และวฒันธรรม ความเหลือ่มลํา้

ไมเ่ทา่เทียมทางเพศในการมคีูค่รอง และทศันคตกิารกดขี่ทางเพศท่ีกําหนดขึน้จากสงัคมท่ีปกครองแบบชายเป็นใหญ่  

ในด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ ได้เลอืกนําวสัดดุินเยื่อกระดาษ และสือ่ผสมมาเป็นสือ่สร้างสรรค์ขึน้เป็นผลงาน

ในรูปแบบประติมากรรมขนาดเลก็ร่วมกบัวิธีการทางจิตรกรรมด้วยการใช้สสีือ่อารมณ์ของงาน มีการใช้วสัดทุาง

ธรรมชาติอยา่งหนามของต้นโป๊ยเซียน และวสัดสุาํเร็จรูปเช่นสร้อยทองเทียมมาเป็นสว่นประกอบเพ่ือให้ได้ผลงานท่ี

สมบรูณ์ ได้ผลงานจํานวน 3 ชิน้ โดยแตล่ะผลงานสามารถสือ่ถึงเนือ้หา เร่ืองราว และอารมณ์ความรู้สกึท่ีต้องการ

แสดงออกได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ ในเร่ืองของวสัดหุลกัท่ีใช้สร้างสรรค์งานนัน้พบวา่ดินเยื่อกระดาษเป็นวสัดสุาํเร็จรูป 

ท่ีสามารถขึน้รูปงานได้อยา่งรวดเร็วเพราะไมต้่องผา่นกรรมวธีิการทําพิมพ์ การหลอ่ หรือการเผา สามารถสร้าง

รายละเอียดท่ีมีความออ่นช้อยได้ดี อีกทัง้ยงัสามารถระบายส ีหรือนําวสัดอ่ืุน ๆ มาประกอบเพ่ือเพ่ิมอารมณ์ความรู้สกึ

ให้กบังานได้ด ี



 
 

ในด้านการเผยแพร่ผลงาน ผลงานได้ผา่นการพิจารณาจากผู้ทรงท่ีปรึกษางานวิจยัเชิงสร้างสรรค์ซึง่เป็น

ผู้ทรงคณุวฒุจินได้คณุภาพทัง้ด้านตวัผลงานสร้างสรรค์และด้านรายงานการวจิยั  จนได้รับการประเมินผลงานวิจยั   

ในระดบัดมีาก มคีวามเหมาะสมในการเผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปแบบการตีพิมพ์วารสาร และนําเสนอบทความวจิยั   

ในงานประชมุวิชาการระดบัชาติ และนานาชาตกิ่อนการเผยแพร่ผลงานวจิยัเชิงสร้างสรรค์ 

6. วิธีการ/ขัน้ตอน หรือกระบวนการที่ทาํให้งานนัน้ประสบความสาํเร็จ 

• รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบับทบาท และสถานภาพของสตรี รวมถงึปัญหาด้านตา่ง ๆ ท่ีแสดงถงึความเหลือ่ม

ลํา้ และการถกูละเมิดสทิธิของสตรีในสงัคมไทยในอดตี จากเอกสาร หนงัสอื บทความ เว็บไซต์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

• คดัเลอืกนางในวรรณคดีท่ีเก่ียวข้องจํานวน 3 นาง จากวรรณคดี 3 เร่ือง คือ มทันาซึง่สะท้อนเร่ืองของ

การถกูละเมิดสทิธิ ลดิรอนเสรีภาพ และถกูลงทณัฑ์จากบรุุษท่ีมีอํานาจเหนือกวา่ มโนราห์ซึง่สะท้อนเร่ืองสตรีท่ีตกเป็น

เหยื่อเกมการเมืองของบรุุษ และกากีซึง่สะท้อนเร่ืองการตกเป็นจําเลยของสงัคม และวฒันธรรมการปกครองแบบชาย

เป็นใหญ่ท่ีกําหนดกรอบจารีตให้กบัสตรี ในการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ของนางในวรรณคดีทัง้ 3 เร่ือง ได้วิเคราะห์จาก

ข้อมลูเนือ้หาในวรรณคดี และข้อมลูท่ีมีผู้วิจารณ์ไว้ในหนงัสอื บทความในเว็บเพจ และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็น

แนวทาง และเป็นแรงบนัดาลใจท่ีพฒันาไปสูแ่นวความคิดในการทําแบบร่างเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในแตล่ะชิน้แตล่ะ

เร่ือง  

• ในขัน้ตอนการสร้างแบบร่าง ได้ประมวลเร่ืองของทฤษฎีทางศิลปะอนัได้แก่ เร่ืองขององค์ประกอบศลิป์ 

ทศันธาต ุลกัษณะของเส้น และสท่ีีสือ่อารมณ์ให้กบัผลงานรวมทัง้วสัด ุและเทคนิคท่ีประกอบกนัขึน้เป็นรูปทรงของ

ผลงานแล้วจงึนําภาพร่างท่ีได้ไปปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือขอความเห็นชอบในแบบร่าง จากนัน้จึงเข้าสูก่ระบวนการ

สร้างสรรค์ศิลปะสือ่ผสม และวสัดดุินเยื่อกระดาษอยา่งเป็นระบบ จากนัน้จงึนําผลงานไปผา่นการตรวจพิจารณาจาก  

ท่ีปรึกษางานวิจยัเพ่ือนําไปเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 

 

7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ทาํให้เกิดความสาํเร็จ 

ในการทํางานวจิยัเชิงสร้างสรรค์ หรือการทํางานสร้างสรรค์ ควรเลอืกเร่ืองราว ประเด็นปัญหาท่ีตนเองถนดั หรือ

อยูใ่นความสนใจเพ่ือท่ีจะไมเ่กิดความท้อแท้ เบ่ือหนา่ย และควรเลอืกใช้เทคนิควิธีการท่ีมีความชํานาญผลงานจงึจะสาํเร็จ

ลลุว่งได้ด้วยดี โดยมีหลกัการสาํคญัคือ การใช้ความรู้สกึนําในการสร้างสรรค์งาน เร่ิมจากสิง่สวยงามพฒันาไปสูผ่ลงาน

ศิลปะท่ีมีความงามในระดบัท่ีลกึขึน้เชิงเนือ้หา การสะท้อนสงัคมในเร่ืองสทิธิสตรี มีความเป็นอตัลกัษณ์ชาติ ความเป็น

ท้องถ่ินนิยมผา่นวรรณคดีไทย 

 

8. ผู้ที่มีส่วนร่วมทาํให้เกิดความสาํเร็จ และบทบาทของบุคคลนัน้  

• ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั ผู้ทรงคณุวฒุิ พ่ีเลีย้งนกัวจิยั เป็นผู้ ท่ีชว่ยแนะนํา ให้ข้อคดิ ให้แนวทางการแก้ไข ใน

การทํางานวิจยัทัง้ในสว่นของขัน้ตอนของการสร้างสรรค์ และการเขียนงานวิจยัภาคเอกสาร 

• ผู้บริหารของคณะ คอยกระตุ้นและสนบัสนนุในการทํางานวจิยั 

• เพ่ือนร่วมงาน ชว่ยให้กําลงัใจ ช่วยติชมผลงานในขัน้ตอนของการสร้างสรรค์ 

• ครอบครัว มีสว่นช่วยกระตุ้น สนบัสนนุ และให้กําลงัใจ ให้ข้อแนะนําในการเขยีนงานวิจยัภาคเอกสาร  

 



 
 

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทาํงาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว  

• เน่ืองจากผู้ เลา่เป็นอาจารย์ท่ีสอนนกัศกึษาชัน้ปีท่ี1 จึงมีจํานวนนกัศกึษาท่ีต้องรับภาระการสอน และ

ตรวจงานจํานวนมาก ดงันัน้จึงต้องพยายามจดัสรรเวลาทัง้ในชว่งปฏิบตัิผลงานสร้างสรรค์ท่ีต้องใช้อารมณ์ความรู้สกึ

อยา่งตอ่เน่ืองในการสร้างสรรค์งาน และช่วงของการเขียนงานวจิยัภาคเอกสารท่ีต้องการใช้ความคิดในการเขียน

หนงัสอือยา่งตอ่เน่ืองเช่นกนั 

• การเขยีนงานวจิยัภาคเอกสาร บทความวจิยั มีผู้ทรงคณุวฒุติรวจคณุภาพงาน ดงันัน้จงึอาจมี

ข้อเสนอแนะกลบัมาให้เพ่ิมเติม วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ิม หรือเพ่ิมสว่นของการอ้างอิงก่อนท่ีจะรับตีพิมพ์ ซึง่ผู้ ท่ีศกึษาศิลปะ

มาโดยตรงอาจไมคุ่้นเคยนกั จึงต้องมีการเผ่ือเวลาและเตรียมพร้อมเพ่ือรับปัญหาด้วย 

10. ผลลัพธ์หรือความสาํเร็จที่เกิดขึน้คือ   

• ในการนําเสนอผลงานวิจยัสร้างสรรค์การประชมุวชิาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสติประจําปี 2558 

(RSU National Research Conference 2015) ได้รับความสนใจจากผู้ เข้าร่วมสมัมนา มีผู้แสดงความคิดเห็นซึง่    

สว่นใหญ่เป็นสตรีได้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นกบัเร่ืองราว เนือ้หาท่ีผู้ เลา่สะท้อนปัญหาสถานภาพ และปัญหา

สทิธิสตรี 

• ในสว่นการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ ได้ประเมินผลงานวิจยัอยูใ่นระดบัดีมาก มีความเหมาะสมในการ

เผยแพร่ผลงานวจิยัในรูปแบบการตีพิมพ์วารสาร และนําเสนอบทความวจิยัในงานประชมุวิชาการระดบัชาติ และ

นานาชาติ สามารถเผยแพร่ผา่นสือ่โทรทศัน์ สิง่พิมพ์ และอิเลก็ทรอนิกส์ มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์

ทางด้านวชิาการ และด้านสาธารณะ ในด้านทรัพย์สนิทางปัญญา งานวจิยันีม้ีความเหมาะสม และเห็นสมควรให้มีการ

จดสทิธิบตัร มีประเด็นเร่ืองท่ีสามารถพฒันางานวิจยั กลา่วคือ พฒันาตอ่โดยกําหนดเนือ้หาท่ีอาจไปเช่ือมโยงกบั

ศาสตร์สาขาอ่ืน   

 

11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความสาํเร็จดงักล่าว  

• มาจากการได้รับคาํแนะนํา คาํปรึกษาท่ีมีคณุคา่ยิง่จากผู้ทรงคณุวฒุิซึง่เป็นท่ีปรึกษางานวิจยั รวมทัง้

ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีช่วยตรวจ และอา่น ช่วยให้ข้อชีแ้นะ ปรับปรุงการเขียนงานวิจยั และบทความวิจยั 

• ได้พฒันาทกัษะในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิควิธีการใช้วสัดดุินเยื่อกระดาษ และสือ่ผสม ด้วยใน

ขัน้ตอนการปฏิบตังิานยอ่มพบอปุสรรค และการแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

• ได้ประโยชน์จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องทําให้ได้รับความรู้ท่ีมากขึน้ รวมทัง้ได้มีโอกาส

ทบทวนความรู้ในการทํางานวจิยัหลงัจากจบการศกึษาในระดบัปริญญาโท  

 

12. สมรรถนะ (ความรู้ ทกัษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเร่ือง 

• มีความชํานาญในเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวสัดดุินเยื่อกระดาษ และสือ่ผสมมากขึน้ 

• มีประสบการณ์ในการเขียนผลงานวิจยัสร้างสรรค์ และบทความวจิยั 

 

 

 



 
 

13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเร่ือง คือ  

ผลงานวิจยั และการนําเสนอผลงานวิจยัในการประชมุวชิาการระดบัประเทศ 

• นําเสนอผลงาน ในการประชมุวชิาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปี 2558 24 เมษายน 2558              

ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 2  อาคารดิจิทลั มลัติมีเดีย คอมเพลกซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลยัรังสติ ใน

หวัข้อ ความไมเ่สมอภาคของสตรีสะท้อนผา่นภาพลกัษณ์ของนางในวรรณคดีสมยัรัตนโกสนิทร์ด้วย

ศิลปะสือ่ผสม และวสัดดุินเยื่อกระดาษ  

•  

ผลงานสร้างสรรค์ระดบันานาชาติ 

• ช่ือผู้ ทําผลงานโลจนา มะโนทยั 2555 Coexistence of Nature and Tecnology. (ศิลปะสือ่ผสม)              

หอศิลป์พฒันา มหาวิทยาลยัรังสติ ในงาน Work in progress the first International Art and Design 

Exhibition  

• ช่ือผู้ ทําผลงานโลจนา มะโนทยั 2559 Coexistence of Nature and Tecnology No. 5. (ศิลปะสือ่ผสม)    

หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร. 

ในงาน 11 th International Art Festival Workshop in Thailand 2016 

ผลงานสร้างสรรค์ระดบัชาติ 

• ช่ือผู้ ทําผลงานโลจนา มะโนทยั 2553 กินรีเลน่นํา้ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินี ใน

งาน Visual Arts Festival 2010 

 

บทความวิจยั 

• บทความวิจยัเร่ือง ความไมเ่สมอภาคของสตรีสะท้อนผา่นภาพลกัษณ์ของนางในวรรณคดีสมยั 

รัตนโกสนิทร์ด้วยศิลปะสือ่ผสมสะท้อนผา่นภาพลกัษณ์ของนางในวรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ด้วยศิลปะ

สือ่ผสม และวสัดดุินเยื่อกระดาษ. การประชมุวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปี 2558 
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