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บทคดัย่อภาษาไทย  

58007805 : ทศันศิลป์ แบบ 1.1 ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : ถกัทอ, ความทรงจ า, อารมณ์ความรู้สึก 

นาย สันติ หวงัช่ืน: ถกัทอพื้นท่ีของความทรงจ า อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ดร. สุธา 
ลีนะวตั 

  
“ถกัทอพื้นท่ีของความทรงจ า” ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอผลงานสร้างสรรคท่ี์เป็นศิลปะ

การผกูมดัถกัทอท่ีเกิดข้ึนจากความผกูพนักบัคนในครอบครัวและการเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบังานถกั
ทอตั้งแต่รุ่นคุณยาย ในสมยันั้นคุณยายไดผ้กูมดัถกัทออู่เด็กและเปลญวนขายเป็นอาชีพเสริม จึงท า
ให้ขา้พเจา้เกิดความสนใจในลวดลายของการถกัทอและท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการ
ผกูมดัถกัทอมาตั้งแต่คร้ังยงัเป็นเด็ก การท่ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นภูมิปัญญาการผกูมดัถกัทอเพื่อหาเล้ียงชีพ 
จึงท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจท่ีท าใหข้า้พเจา้ไดน้ าเอาเทคนิคการผกูมดัถกัทอมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน
ศิลปะ จากการสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ขา้พเจา้ไดน้ าเอาวสัดุส่ิงของเคร่ืองใชม้าแทนตวับุคคลเพื่อ
น ามาผกูมดัถกัทอบนัทึกเป็นความทรงจ าและส่ืออารมณ์ความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ตอ้งการแสดงออก  โดย
ขา้พเจา้ไดน้ าเอาเชือกหลายประเภทมาผกูมดัถกัทอเขา้กบัส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวั เช่น เส้ือผา้ ผา้ซ่ิน 
หมอนขิด หูก ฟืม กง หลา กระติบขา้ว กระบวย เป็นตน้ ส่ิงของเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีมีความผูกพนั
กบัวถีิชีวติ การน าส่ิงของเคร่ืองใชม้าถกัทอเขา้ไปในผลงานนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผกูพนั
และความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มีต่อคุณยายทั้งในเร่ืองของความรัก ความอบอุ่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
คนในครอบครัว 

ขา้พเจา้ตอ้งการให้ผูช้มงานศิลปะซาบซ้ึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของขา้พเจา้ คุณค่าของ
ผลงานศิลปะจะท าให้ผูช้มเห็นถึงสุนทรียภาพความงามของลวดลายถกัทอท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรค์
ข้ึนมา และสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมท่ีแตกต่าง
จากสังคมเมืองผา่นการถ่ายทอดดว้ยวธีิการผกูมดัถกัทอในแบบต่างๆ 

ผลงาน “ถกัทอพื้นท่ีของความทรงจ า” น้ีขา้พเจา้ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์
เป็นผลงานศิลปะข้ึนมาจากความทรงจ าทั้งหมดท่ีมีเพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลอนัเป็นท่ีรักวา่ ยงัคง
อยูใ่นใจของขา้พเจา้เสมอมา หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผลงาน “ถกัทอพื้นท่ีของความทรงจ า” ท่ีขา้พเจา้ได้
สร้างสรรคข้ึ์นน้ีจะท าให้ผูช้มสามารถเขา้ถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือสารออกมาและ
รับรู้เร่ืองราวของการใชชี้วิตรวมไปถึงความรักความผกูพนัท่ีมีต่อคนในครอบครัวผา่นการผกูมดัถกั
ทอ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58007805 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Weaving, Memory, Emotion 

MR. SANTI WANGCHUEN : WEAVING OF MEMORABLE SPACE THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR SUTHA LEENAWAT, Ph.D. 

“Weaving of Memorable Space” the artwork of macramé and weaving which I would 
like to present, is created and inspired from the relationship and attachment within family members 
and the learning of weaving works from my grandmother’s generation. In that period of time, my 
grandmother wove cradles and hammocks for extra income and I, therefore, became intrigued by 
those intertwining patterns. For that reason, I have learned tying and weaving techniques since I 
was a child and her hand woven products have consequently inspired the creation of my weaving 
artworks. Not only her artistic pieces but my beloved grandmother’s departure also makes a major 
contribution to this significant work – “Weaving of Memorable Space” Many materials including 
personal belongings were used to decorate this art piece to represent the individual and express my 
emotions. Intending to weave the memories about my grandmother through this artwork, I used her 
possessions – for instance, clothes, sarongs, triangle pillows, loom frames, weaving beaters, 
spinning wheels, warping mills, bamboo sticky rice containers, and water dippers – to interweave 
with different kinds of threads and ropes. These significant personal elements reflect my 
grandmother’s way of life and using them as a part of this artwork shows the attachment and 
feelings which I have towards my grandmother in several aspects including love, warmth, and 
family members’ ways of living. 

I genuinely hope that the viewers would appreciate the feelings embedded in this art 
piece, as recognizing its artistic significance yields understanding and appreciation of the weaving 
pattern beauty which I exquisitely designed. Different tying and weaving techniques used in this 
artwork also reflect local wisdom and ways of life which reveal the distinction between rural and 
urban lives and societies. 

This artwork – “Weaving of Memorable Space” – is, hence, delicately created from 
all memories which I have about my grandmother and considered as remembrance of her that she 
has always been in my heart. I hope that my work, “Weaving of Memorable Space” will help 
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viewers understand the conveyed feelings and emotions, our ways of living, love and attachment 
within the family through the art of tying and weaving. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดีจากค าแนะน าและความช่วยเหลือจากอาจารย์
และผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ผูว้จิยัและสร้างสรรคจึ์งขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ผู ้ให้ก าเนิดท่ีให้การศึกษา ให้ความรัก  ความ
ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด และบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในการท า
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีคือ คุณยายเจียง วรรณสุทธะ  ผูมี้พระคุณของขา้พเจา้และครอบครัวเป็นผูใ้หก้  าเนิด
มารดาของขา้พเจา้ อีกทั้งยงัเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ีข้ึนมาอีกดว้ย 

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณท่านศาตราจารยเ์กียรติคุณชลูด  น่ิมเสมอ ซ่ึงท่านเป็นอาจารย์
คนแรกท่ีได้ให้ค  าแนะน าและสร้างแรงบนัดาลใจในการใช้เทคนิคการผูกมดัถกัทอสร้างสรรค์เป็น
ผลงานศิลปะแก่ขา้พเจา้ 

ผลงานสร้างสรรคแ์ละวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้จะส าเร็จลงไม่ไดถ้า้ปราศจากค าแนะน าจาก
คณาจารยทุ์กท่าน ในการน้ีขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ ศาตราจารยป์ริญญา ตนัติสุข และ อาจารย ์ดร.
สุธา  ลีนะวตั อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณปรีชา  เถาทอง , ศาสตราจารย์
เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร , ศาสตราจารยเ์ดชา  วราชุน , 
ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี  และศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ท่ีได้ให้ค  าปรึกษาแนะน า
แนวคิดและแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน รวมถึงดา้นเอกสารงานวิจยัและรวบรวมขอ้มูลปรับปรุง
แกไ้ขดา้นเอกสารงานวจิยัใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ข้าพเจ้าขอให้ความดีและคุณค่าในงานสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อนมนุษยใ์นการด ารงอยูร่่วมกนัตลอดไป 

เพื่อนทุกคนท่ีคอยให้ก าลงัใจให้การช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมาและขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน
ช่วยใหง้านวทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีทุกประการ 

  
  

สันติ  หวงัช่ืน 
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บทที1่ 

 
บทน า 

 
 การผูกมัดถักทอเป็นศิลปะพ้ืนบ้านแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะการสร้างสรรค์ด้วยเส้นใย
เช่นเดียวกันกับสิ่งทอ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้านการแสดงออกทางความรู้สึกและประโยชน์ใช้สอย 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันในความทรงจ าที่มีต่อคุณยายที่
จากไปอย่างไม่มีวันกลับ คุณยายเป็นผู้สอนวิชาความรู้เทคนิคการผูกมัดถักทอให้กับข้าพเจ้าจน
ก่อให้เกิดความทรงจ ามากมาย จากคุณค่าความส าคัญของเทคนิคการผูกมัดถักทอของภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านดังกล่าว ได้กลายเป็นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านความรู้สึก ความคิด 
อารมณ์ท่ีผันแปรไปตามกาลเวลาผ่านผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อชื่อ “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า”  
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์  
ศิลปะช่างพ้ืนบ้านหลายประเภท ส่วนใหญ่นั้นได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่

กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี ทั้งรูปแบบ เทคนิค และ กรรมวิธีในการ
สร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับการด ารงชีวิต ซึ่งนอกจากเป็นไปเพ่ือสนองความต้องการในปัจจัย 4 แล้ว ยัง
มีไว้เพ่ือรับใช้คติความเชื่อและพิธีกรรมอีกมากมาย 

ศิลปะการถักทอนับว่าเป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเป็น
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่แสดงออกคือพฤติกรรม(การถักทอ)ออกมาเป็นวัตถุผลิตผลจากการถักทอ
เพ่ือตอบสนองความต้องการในวิถีชีวิต ทั้งยังรับใช้ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับชีวิต ศาสนา และการประกอบอาชีพ งานถักทอ เป็นศิลปะการผูกมัด ถัก รัด ร้อยพ้ืนบ้านที่
อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความนิยม แต่อาจจะเปลี่ยน
บริบทในรูปแบบของวัตถุนิยมในเชิงพาณิชย์ เช่น ถักกระเป๋า ถักเสื้อ ถักเปล ถักโคมไฟ เป็นต้น 
เนื่องจากงานผูกมัด ถักทอเป็นงานที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลการถ่ายทอดมาจากครอบครัวได้ท าและ
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานถักทอมาตั้งแต่สมัยเด็กจากครอบครัวที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย 

จากความรักความผูกพันกับคุณยายตั้งแต่วัยเด็กและได้รับการถ่ายทอดการผูกมัดถักทอมา
จากคุณยายและความเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณยายท าให้การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในชื่อชุด “คุณยายกับพ้ืนที่ของความทรงจ า” เป็นผลงานที่เป็นศิลปะการผูกมัด ที่เกิดจากความ
ผูกพันกับคนในครอบครัวและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานถักทอมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย 
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 ดังนั้น การแสดงออกของงานถักทอจึงมีลักษณะเป็นงานสะท้อนวิถีการด าเนินชีวิตความ
ผูกพันระหว่างคุณยายกับข้าพเจ้า โดยการน าเชือกหลากหลายประเภทมาผูกมัดเข้ากับสิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น  เสื้อผ้า เศษผ้า  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของบุคคลในครอบครัวไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของความรัก ความอบอุ่น วิถีในการด ารงชีวิตความเป็นอยู่  และการสูญเสียคุณยายอัน
เป็นที่รัก การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต้องการให้ผู้ชมผลงานได้เห็นถึงสัจธรรมชีวิต ความผูกพัน 
อารมณ์ความรู้สึกที่สื่อความหมายออกมาในรูปแบบงานผูกมัดถัก รัดร้อยในลักษณะพ้ืนที่ของความ
ทรงจ าที่มีต่อคุณยาย คุณค่าของงานถักทอ นอกจากจะท าให้ผู้ชมได้รับสุนทรียะของการแสดงออก
และสนุกสนานเพลิดเพลินกับลวดลายแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนวิธีการด าเนินชีวิตในสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ข้อคิดและคติสอนใจ  ความรักความประทับใจ 
และมีอารมณ์ร่วมไปกับงานศิลปะ  จะเห็นได้ว่าเสน่ห์ของงานถักทอ คือ การแสดงลวดลายที่
สอดแทรกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิด ศีลธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในการด าเนินชีวิต ดังนั้น 
นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่างานถักทอนั้นมีคุณค่ามากในด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้านและยังสามารถสะท้อนให้
เห็นชีวิตและสังคมของชุมชนในท้องถิ่น ข้าพเจ้าจึงน างานหัตถกรรมพ้ืนบ้านมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
วิจิตรศิลป์ที่แสดงออกถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงออก ในรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของข้าพเจ้า 

 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 2.1 แสดงผลงานผูกมัด ถัก รัดร้อยด้วยเส้นเชือกที่ผสมผสานกับสิ่งของ เช่น เส้นผ้า เสื้อผ้า 
และข้าวของเครื่องใช้ของคุณยายเข้าด้วยกันโดยเป็นการะสร้างเป็นพ้ืนที่ของความทรงจ าที่มีต่อคุณ
ยายของศิลปิน 

 2.2 แสดงความทรงจ าที่ศิลปินมีต่อคุณยายทั้งความโศกเศร้าความรัก ที่สื่อความรู้สึกถึงคุณ
ยายที่จากไป รวมไปถึงความสนุกสนานในลีลาของการผูกมัดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเส้น
เชือกท่ีผสมผสานกับสิ่งของ และรูปทรงที่เกิดขึ้นมาใหม่  

 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 การสร้างสรรค์ผลงานแสดงถึงพ้ืนที่ของความทรงจ าที่มีต่อคุณยายที่จากไปโดยได้รับ

แรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เรียนรู้วิธีการผูกมัดถักทอมาจากคุณยายตั้งแต่ วัยเด็ก 
ความผูกพันกับคุณยาย ความรู้สึกส่วนตัว และข้อมูลที่มาการจากบทวรรณกรรม ได้ก่อให้เกิดเป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะนามธรรมที่เกิดจากการผูกมัด ถัก รัดร้อยกับวัสดุและสิ่งของต่างๆ
จนเกิดเป็นรูปทรงอิสระ แสดงถึงความผูกพัน ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อคุณยายในรูปแบบ
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เฉพาะตัวและท าให้เกิดความงามทางอุดมคติในลักษณะผลงานศิลปะสื่อผสม โดยน าเสนอผลงานใน
รูปแบบลักษณะศิลปะจัดวาง ด้วยวิธีการห้อยแขวนและเป็นผลงาน 3 มิติที่ติดตั้งอยู่กับพ้ืน 

 
 

4. ขั้นตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์ 
4.1 ศึกษาการผูกมัดจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นความหมาย และเทคนิควิธีการของการผูกมัด 

ถัก รัดร้อยการย้อมเชือกจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 ศึกษาหนังสือการถัก เช่น หนังสือถักเมคราเม่ หนังสือถักนิตติ้ง หนังสือถักโครเชต์ 
4.3 ศึกษาการมัดย้อมสีเชือก และการท าเชือก 
4.4 ศึกษาตัวอย่างผลงานของศิลปิน เช่น Artist Aurelia Munoz ,Artist Jolanta Surma, 

Artist Olek, Artist CHIHARU SHIOTA, Artist Ernesto Neto, Artist Jacqueline Surdell เป็นต้น  
 

5. วิธีด าเนินการสร้างสรรค์ 
 5.1 ศึกษาวัสดุพ้ืนบ้านที่คุณยายใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ท ามาหากิน เพ่ือแสดงถึงความเป็นตัวแทนของคุณยายที่ท าให้ข้าพเจ้านึกถึงคุณยายใน
ความทรงจ าโดยเน้นเป็นวัสดุพื้นบ้านเพื่อแสดงให้เห็นความเป็นพื้นถ่ิน 

 5.2 ศึกษาความเป็นมาของเทคนิคการผูกมัดจากข้อมูลในประเทศไทยและต่างประเทศ 
เพ่ือให้เห็นถึงความเป็นมาของการผูกมัด ถักทอ และท่ีมาท่ีไปของการย้อมสีเชือก  

 5.3 ศึกษาผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานจากการผูกมัดถักทอจนท าให้เกิดเป็น

เอกลักษณ์ของตัวเอง  

 5.4 ศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างภาพร่าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

 5.5 น าผลงานที่สร้างสรรค์มาวิเคราะห์โดยใช้หลักทางปรัชญาและทฤษฎีทางศิลปะเพ่ือให้
ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” มีคุณภาพและสามารถพัฒนาในระดับต่อไปได้ 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชื่อชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” โดยน าเสนอผลงาน
ศิลปะท่ีเผยแพร่ออกสู่สาธารณะเพ่ือให้ผู้ชมเห็นถึงการด ารงชีวิตและความผูกพันกับสิ่งของหลายอย่าง 
ข้าพเจ้าได้น าเอาเทคนิคการผูกมัดถักทอที่อยู่กับวิถีชีวิตในสังคมไทยมาช้านานรามทั้งวัสดุสิ่งของต่างๆ
ที่ข้าพเจ้าได้มีความผูกพันและน ามาถักทอเชื่อมโยงผสมผสานกับลวดลายที่สวยงามลงไปในชิ้นงาน 
เพ่ือต้องการแสดงความรู้สึกมาจากสัญชาติญาณที่อยู่ภายในจิตใจและต้องการถักทอเก็บรักษาสิ่งของ
นั้นเอาไว้ในความทรงจ า ด้วยสีของเชือกที่ข้าพเจ้าได้มัดย้อมในการใช้สื่ออารมณ์ความรู้สึกซึ่งจะ
ปรากฏให้เห็นในผลงานการสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
 ทบทวนวรรณกรรม 

  
 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า”ที่มุ่งเน้นประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับ
การผูกมัดถักทอ จะเน้นการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม  คติความเชื่อและวิถีชีวิต
ผ่านเส้นเชือกที่ได้มีการผูกมัดเป็นเงื่อนหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงสิ่งของและวัสดุ  ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งได้น ามาถักหุ้มเข้าไปในงานเพ่ือสื่อให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตและ
ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของคนอีสาน ทั้งนี้ในการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของ
ความทรงจ า”ได้จัดแบ่งเนื้อหาและสาระส าคัญที่น าเสนอในการศึกษาค้นคว้ารายละเอียดด้านเนื้อหา
และความเป็นมาท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานได้ดังนี้ 

 

2.1 แนวความคิดทางสังคม ( Social Conceptual frame works ) 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” นั้นแสดงให้เห็นถึงความผูกพัน
ระหว่าง “งานถักทอ” ที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการโอบอุ้มและเลี้ยงดูจากผู้ที่มีการด ารงชีวิต
แบบเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ฟุ่มเฟือย และบุคคลผู้นั้นยังมีทักษะในด้านการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ 
อุปกรณ์จับสัตว์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพ  เครื่องนุ่งห่มรวมไปถึงมีความรู้ความช านาญในด้านการถักทอ 
และงานถักทอนี้เองเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจที่จะเรียนรู้มากกว่าการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ 
เนื่องจากการถักทอนั้นเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและมีความสลับซับซ้อนในการสร้างสรรค์งานเป็นอย่าง
มาก ตั้งแต่การเริ่มผูกเง่ือนเชือกในรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งการน าเอาเงื่อนที่ผูกนั้นมาประกอบ
เข้าเป็นชิ้นงาน และทุกงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากเชือกต่างก็มีความหมายมากมายที่แฝงอยู่ในผลงาน 
 “งานถกัทอ”จึงมีความหมายในด้าน “วัฒนธรรม คติความเชื่อและวิถีชีวิต” โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 2.1.1 วัฒนธรรมงานถักทอในคติความเชื่อและพิธีกรรม 
  งานถักทอมีความผูกพันและเกี่ยวโยงกับพิธีกรรมทางศาสนา และวิถีชีวิตของคน
เอเชียมานับศตวรรษจนอาจเรียกได้ว่าเป็นมรดกทางสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาในอดีต 
โครงสร้างทางสังคม ระบบการค้า ตลอดจนแนวความคิดทางนามธรรม ซึ่งกลั่นกรองจากการสังเกต
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นรอบตัว ในกรรมวิธีการถักนั้นการเตรียมเส้นใยถือเป็นสิ่งส าคัญพอกับการย้อมสี
ของเส้นใย หรือแม้แต่การวางลวดลายของการถักทอ เปรียบเสมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวของสังคม
ผ่านสองมือของผู้ถักทอสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่อยู่ร่วมทางวัฒนธรรม 
(ทรงพันธ์ วรรณมาศ 2539) 
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  วัฒนธรรมงานถักทอที่ร าลึกถึงบรรพบุรุษและคติความเชื่อในการผูกตั้งแต่การเกิด
จนถึงการตาย การเกิดและการตายเป็นของคู่กัน เกิดเป็นเบื้องต้นและการตายเป็นเบื้องปลายแห่งชีวิต
ของแต่ละคน เพราะฉะนั้นการเกิดและตายจึงต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มนุษย์ถือเหตุการณ์ทั้ง
สองนี้เป็นตอนส าคัญ เพราะเป็นบั้นต้นและบั้นปลายแห่งชีวิต จึงต้องมีการประกอบพิธีกรรมตาม
ประเพณี เช่น พิธีท าขวัญทารก , พิธีผูกเสี่ยว , พิธีผูกแขนบ่าวสาวในงานแต่งงานและพิธีมัดตราสัง
เพ่ือประโยชน์แห่งความสุขในโลกนี้และโลกหน้า ในการประกอบพิธีกรรมจากที่ยกตัวอย่างมานั้น
จะต้องมีการใช้เส้นด้ายสายสิญจน์มาผูกมัดในพิธีกรรม เพราะความเชื่อในแต่ละพิธีกรรมก็จะมีความ
เชื่อและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสืบต่อกันมาเป็นประเพณีถ้าเอาความคิดเห็นของคนใน
ปัจจุบันไปปรับพิจารณาอาจเห็นได้ว่าคนในปัจจุบันบางกลุ่ม ถือเป็นเรื่องเหลวไหล ไม่มีเหตุผล หรือ
คนกลุ่มนั้นเขาอาจไม่รู้ในความหมายของคติความเชื่อ ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์
เรื่องจารีตประเพณีที่มีในเรื่องของ “การผูก” และ “การมัด” ตั้งแต่การเกิดจนถึงการตาย ในพิธีกรรม
ที่จะน าเสนอดังต่อไปนี้ 

 พิธีสู่ขวัญทารกแรกเกิด  
 “ชาวไทยมีความเชื่อกันว่า คนที่เกิดมานี้เป็นเพราะ ผีสางเทวดา เป็นผู้ปั้นขึ้นมา 
แล้วจับเอาวิญญาณเข้าไปสู่ในรูปปั้นนั้นให้มีชีวิตจิตใจก่อนก่อนที่จะส่งเข้าครรภ์มารดา จึงเชื่อกันว่า 
“ผี” เป็นเจ้าของเด็กนั้นมาก่อน เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วหมอต าแยจะน าทารกใส่กระด้งร่อนไป
มาแล้วร้องว่า “สามวันเป็นลูกผี สี่วันเป็นลูกคน ลูกนี้เป็นของใครมารับเอาไปเน้อ...” เมื่อทารกคลอด
มาได้สามวันแล้วก็จะมีพิธีสู่ขวัญหรือเรียกขวัญเพราะเข้าสู่วันที่สี่ก็ถือว่าเป็นลูกคน ก็จะต้องเรียกขวัญ
ให้เด็กคนนั้นพ้นจากอันตรายกลายมาเป็นลูกคน พิธีกรรมการสู่ขวัญทารกจะต้องมีบายศรีปากชาม
เจิมหน้า มีน้ าในขันเป็นน้ าอุ่นกับช้อนเล็กๆ ส าหรับตักน้ าให้เด็กกิน เมื่อถึงเวลาท าขวัญผู้ท าพิธีซึ่งอาจ
เป็นปู่ ย่า ตา ยาย จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดกล่าวค าเชิญชุมนุมเทวดาเพ่ือความเป็น
สวัสดิ์มงคลแล้วจะยกบายศรีปากชามมาวางไว้ทางหัวนอนทารก ซึ่งมีผู้อุ้มอยู่ในเบาะ จากนั้นผู้ท า
ขวัญจะน าด้ายสายสิญจน์ขึ้นฟาดเคราะห์ คือ การเอาด้ายลูบลงบนแขนทารกเบาๆและลูบข้างตัวเด็ก
ข้างละเส้น เพ่ือเรียกสิ่งชั่วร้ายต่างๆให้ออกจากตัวเด็กทารกแล้วน าด้ายสายสิญจน์เส้นนั้นไปเผาที่
เทียนที่จุดไว้จากนั้นน าเอาด้ายเส้นใหม่ขึ้นมากล่าวให้พรแก่ทารกแล้วกล่าวค าเรียกขวัญว่า “ขวัญเอย
ขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัว” น าด้ายนั้นผู้ข้อมือเด็กทั้งซ้าย ขวา และมัดข้อเท้าทั้งสองข้างด้วย แล้วเจิม
แป้งกระแจะที่หน้าผากทารกเพ่ือให้เป็นสิริมงคลเอาช้อนตักน้ าอุ่นในขันให้เด็กกินสามครั้ง เป็นอัน
เสร็จพิธี” (อุดม เชยกีวงศ์ 2545) 
  จากการศึกษาพิธีการท าขวัญทารกแรกเกิดท าให้เห็นว่ามีคติความเชื่อในรูปแบบที่มี
การใช้เส้นด้ายสายสิญจน์มาผูกข้อมือทารกจนเกิดเป็นปมเงื่อน สังเกตได้จากรูปภาพจากการที่
ข้าพเจ้าได้ท าการรวบรวมข้อมูลทางรูปภาพ และจากการวาดภาพขึ้นเอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ



  7 

วิเคราะห์ค าอธิบายในรูปแบบของตารางวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งในด้านเนื้ อหา , 
ด้านรูปแบบ , วัสดุและสี ( ตารางที่ 1) 

 ตารางที่ 1 การวิเคราะห์พิธีการผูกแขนท าขวัญทารกแรกเกิด 

ภาพพิธีการผูกแขนท าขวัญ
ทารกแรกเกิด 

ลักษณะการผูกปมที่ปรากฏ ค าอธิบาย 

 
 

 

 

 

ในด้านเนื้อหาการผูกมัดที่ใช้ในพิธี
ท าขวัญทารกนั้น เมื่อมองดูแล้ว
อาจเป็นการมัดปมที่เรียบง่าย แต่
แฝงด้วยคติความเชื่อต่างๆของผู้
ที่มาผูกข้อมือให้กับทารก ส่วนมาก
มักจะเป็นการอวยพรสิ่งที่เป็นสิริ
มงคลให้กับทารก เช่น ให้ว่านอน
สอนง่าย, เป็นคนดีของพ่อแม่ , 
สุขภาพแข็งแรง,เรียนหนังสือเก่งๆ 
เป็นต้น 

 
 

 

 

 
การผูกปุ่มหรือผูกปม 

 
ปมตัวหนอน 

ในด้านของรูปแบบการผูกมัดปม
เชือก อาจเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการ
ผูกปมที่เรียบง่าย ถ้าในทางภาษา
ของเชือกก็จะมีชื่อเรียกว่า “การ
ผูกปุ่ม” หรือ “การผูกปม” แต่การ
ผูกในบางครั้งจะเห็นเป็นปุ่มที่มี
รูปทรงคล้ายตัวหนอน ซึ่ งจะมี
วิ ธี ก ารผู ก ในแบบเดี ยว กั น ใน
ตอนต้นแต่มีการเพ่ิมรอบในการ
พันเส้นด้ายสายสิญจน์คล้ายเกลียว 
การเ พ่ิมรอบนั้นส่ วนมากผู้ ผู ก
ข้อมือจะถือเอาการพันรอบเป็น
เลขมงคล เพราะมีความเชื่อว่ารอบ
ที่พันนั้นมีความเป็น 
สิริมงคลให้กับทารก 
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  ตารางที่ 2 การวิเคราะห์พิธีการผูกแขนท าขวัญทารกแรกเกิด (ต่อ) 

ภาพพิธีการผูกแขนท าขวัญ
ทารกแรกเกิด 

ลักษณะการผูกปมที่ปรากฏ ค าอธิบาย 

 

 
ฝ้ายเจ็ดสี 

 

 
ฝ้ายสายสิญจน์ 

ในเรื่องของวัสดุที่น ามาผูกข้อมือ 
ในความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่
มั ก จ ะ ใ ช้ ส า ย สิ ญ จ น์ เ พ ร า ะ 
สายสิญจน์ในความเชื่อของคนไทย
นั้นดีในทางป้องกันภัยอันตราย 
และยั ง เกิดความเป็นสิ ริมงคล  
สายสิญจน์คือฝ้ายดิบที่มีสีขุ่นขาว
ออกไปทางเหลืองแต่ฝ้ายดิบใน
สมัยนี้มีการฟอกสีขึ้นมาเห็นได้จาก
ปั จ จุ บั น มี ด้ า ย ส า ย สิ ญ จ น์
หลากหลายสี โดยยึดถือเอาความ
เป็นสิริมงคลเรื่องของสีที่อยู่ ใน
เส้นด้ายสายสิญจน์ทีถูกย้อมสี
ขึ้นมานั้นในแต่ละสีมีความหมายที่
แตกต่ า งกันออกไป  และยั งมี
สายสิญจน์บางประเภทมีสีสันที่
หลากหลายรวมกันอยู่ในเส้นเดียว
หรือที่เราเรียกกันว่า “ฝ้ายเจ็ดสี
ผูกข้อมือ”นั่นเอง 

 
 สรุปผลจากการวิเคราะห์พบว่า ในพิธีท าขวัญทารกมีการใช้เส้นเชือกหรือสายสิญจน์ผูกตรงที่
ข้อมือของทารกตามคติความเชื่อ ของคนโบราณในเรื่องการผูกมัดปมส่วนใหญ่มักจะเป็นปมง่ายๆและ
การพันปมรอบตามจ านวนตัวเลขมงคลที่มีความหมายเป็นสิริมงคล เช่นเดียวกับการย้อมสีสายสิญจน์
ที่อาจมีความหมายมงคลตามวันหรือปีเกิดของผู้รับ ที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยนั้นมีความเชื่อ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ กล่าวคือเมื่อประกอบพิธีกรรมแล้วจะท าให้ผู้ที่ได้รับการประกอบพิธีนั้นให้
เกิดความรู้สึกดีและมีความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีทางด้านจิตใจและความรู้สึก 
ดังนั้นไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันการประกอบพิธีกรรมเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย 
  



  9 

พิธีการผูกเสี่ยว  
  “ค าว่า เสี่ยว เป็นภาษาอีสานแท้ๆ ซึ่งชาวอีสานทุกคนต่างมีความซาบซึ้งกับค าๆนี้ 
เป็นอย่างดี และเป็นค าที่มีความหมายไปในทางที่ดีงามอีกด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ชาวภาคอ่ืนๆ ยัง
ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของค าว่า เสี่ยว และน าไปใช้ในทางที่ผิดๆ เช่น เข้าใจว่าเสี่ยว หมายถึง
พวกบ้านนอกคอกนา พวกโง่เง่าเต่าตุ่น เป็นต้น แถมใช้ค าพูดในเชิงดูหมิ่น ดูแคลน หนักไปกว่านั้น คือ 
เติมค าน าหน้าลงไปอีกว่า บักเสี่ยว ซึ่งถ้าพูดถึงบักเสี่ยวแล้วจะหมายถึง พวกเซ่อๆซ่าๆ ที่มาจากอีสาน
แต่อันที่จริงแล้วค าว่า "เสี่ยว” เป็นค าที่มีความหมายในทางที่ดีงาม เพราะหมายถึง มิตรแท้ เพ่ือนแท้ 
หรือเพ่ือนตาย ซึ่งมีความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อกัน มีความผูกพันทางด้านจิตใจกันอย่างจริงใจ และ
เต็มใจ และไม่มีอ านาจใดๆ จะมาพรากให้จากกันได้แม้แต่ความตาย ทั้งนี้ความผูกพันของเสี่ยวนี้ไม่มี
เฉพาะกับเสี่ยวเท่านั้น หากมีความหมายผูกพันเชื่อมโยงไปถึงครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง และหมู่บ้านของ
เสี่ยวด้วย”(เลื่อน รัตนมงคล 2538) 
 การผูกเสี่ยวหรือพิธีการผูกเสี่ยว นั้นจะต้องมี “ขันหมากเบ็ง” และหมอสู่ขวัญเป็นผู้ท าพิธีให้
คู่เสี่ยว หมอสู่ขวัญจะเริ่มพิธีด้วยให้คู่เสี่ยวจุดเทียนที่ปักไว้อยู่บนยอดขันหมากเบ็ง แล้วจะน าไปไหว้
พระ หมอสู่ขวัญจะกล่าวเชิญเทวดา จากนั้นจึงสวดค าสู่ขวัญจนจบแล้วหมอสู่ขวัญจุน าเอาข้าวเหนียว
ใส่มือ ให้คู่เสี่ยวคนละ 1 ปั้น พร้อมไข่ต้มคนละ 1 ฟอง กล้วยน้ าว้าคนละใบและผูกแขนหรือข้อมือ
ให้แก่คู่เสี่ยวเป็นครั้งแรก โดยการใช้ด้ายสายสิญจน์ที่วางอยู่บนขันหมากเบ็งมาผูก ซึ่งตอนนี้เรียนกว่า 
“การผูกเสี่ยว” จากนั้นพ่ีแม่ญาติพ่ีน้อง รวมทั้งเพ่ือนฝูงของแต่ละฝ่ายก็จะผูกแขนให้คูเสี่ยวพร้อมทั้ง
ให้ศีลให้พร ให้แก่คู่เสี่ยวทั้ง 2  
 จากการศึกษาพิธีการผูกเสี่ยวนั้นท าให้เห็นว่า มีการใช้คติความเชื่อในการใช้เส้นด้าย
สายสิญจน์มาผูกข้อมือของทั้งสองคน เพ่ือที่จะได้เป็นเสี่ยวหรือเพ่ือนรักกัน จากการศึกษาในครั้งนี้
ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องของการผูกปมเงื่อนสายสิญจน์ที่น าไปผูกข้อมือ จะสังเกตได้จากรูปภาพ
จากการที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลทางรูปภาพและจากการวาดภาพขึ้นเองนั้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์ค าอธิบายในรูปแบบของตารางการวิเคราะห์ทั้ งในด้านเนื้อหา , ด้านรูปแบบ และด้าน
วัสดุ ( ตารางที่ 2) 
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 ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การผูกเสี่ยว 

ภาพพิธีการผูกเสี่ยว ลักษณะการผูกมัดที่
ปรากฏ 

ค าอธิบาย 

 

 

 

 

ในด้านเนื้อหาการผูกมัดที่มีอยู่ในพิธีการ
ผูกเสี่ยวนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคล โดยใช้วิธีการน า
สายสิญจน์ผูกข้อมือของคนทั้งสอง คน
สมัยก่อนกว่าจะเป็นเพ่ือนรักกันได้ก็ต้อง
ผ่านเรื่องราวต่างๆและร่วมทุกข์ร่วมสุข
มาด้วยกันจึงท าให้คนทั้งสองมีสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันจึงท าให้เกิดพิธีการผูกเสี่ยวนี้ขึ้น 

 

 

 

 
การผูกปุ่มหรือผูกปม 

 
ปมตัวหนอน 

ใ น ด้ า น รู ป แ บ บ ก า ร ผู ก ป ม เ ชื อ ก
เหมือนกับการผูกปมที่ใช้ในพิธีการท า
ขวัญทารก คือการผูกปมเป็นรูปตัว
หนอนซึ่งมีจ านวนรอบเป็นเลขมงคล 
เมื่อน าไปผูกที่ข้อแขนของบุคคลก็จะผูก
ข้อแขนพร้อมอวยพรสิ่งที่ดีๆให้แก่ผู้รับ 
ซึ่งเป็นการผูกมัดปมที่เรียบง่ายแต่แฝง
ไปด้วยความหมายและความเชื่อที่
ปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

  

 
ฝ้ายสายสิญจน์ 

ในด้านของการใช้วัสดุที่น ามาผูกข้อมือ
นั้นคนไทยมักจะใช้เส้นด้ายสายสิญจน์
ซึ่งเป็นด้ายสีขาวบริสุทธิ์  เพราะเป็น
เส้นด้ายศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการท าพิธีทาง
ศาสนา จึงท าให้มีความเชื่อว่าถ้าน า
เส้นด้ายสายสิญจน์นี้มาผูกที่ข้อมือก็จะมี
แต่สิ่งดีๆที่คอยปกปักรักษา 

 
 สรุปผลจากการวิเคราะห์พบว่า ในพิธีการผูกเสี่ยวมีการใช้เส้นด้ายสายสิญจน์ในการผูกข้อมือ 
ซึ่งสายสิญจน์ที่น ามาผูกตรงข้อมือนั้นได้ผ่านการประกอบพิธีทางศาสนาตามคติความเชื่อ ของคน
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โบราณ และในเรื่องการผูกมัดปมส่วนใหญ่มักจะเป็นปมง่ายๆ และการพันปมรอบตามจ านวนตัวเลข
มงคลที่มีความหมายเป็นสิริมงคล 
 พิธีผูกแขนบ่าวสาวในงานแต่งงาน 
  “พิธีผูกข้อมือในภาคอีสาน เป็นการเข้าพิธีแต่งงานด้วยการนั่งบริเวณหน้าบายศรี 
และจะมีพระสงฆ์มาสวดมนต์ เพ่ืออวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสิริมงคลในพิธีแต่งงาน หลังจากนั้นจะมี
ญาติผู้ใหญ่มาร่วมผูกข้อมือ ด้วยการเอาด้ายสายสิญจน์มาผูกข้อมือให้คู่บ่าวสาวเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
โดยล าดับของผู้ผูกจากญาติผู้ใหญ่ก่อนจะให้คนอ่ืนขึ้นมาอวยพร พร้อมผูกข้อมือให้คู่บ่าวสาวอีก
รอบ "การสู่ขวัญกับก่าย" คือ ให้หญิงชายคู่นั้นเข้าพาขวัญด้วยกัน เอามือก่ายกัน เอาแขนชายทับ
แขนหญิง เสร็จพิธีผูกแขนแล้วให้ชายหญิงเอาไข่มาปอก เป็นพิธีการป้อนไข่ใช้เส้นผมตัดตรงกลาง 
ตรวจดูไข่ว่าเต็มหรือไม่ ถ้าเต็มก็หมายความว่าบ่าวสาวนั้นจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสมบูรณ์ตลอด 
แล้วยื่นไข่ครึ่งหนึ่งให้ชาย ครึ่งหนึ่งให้หญิง ชายเอาไข่ของตนป้อนหญิง หญิงเอาไข่ของตนป้อนชาย 
เสร็จแล้วผู้ชายจะน าดอกไม้ธูปเทียนไปสมมา(ขอขมา)พ่อแม่ และบรรดาญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง แล้ว
ฝ่ายชายพากันกลับไปบ้านของตน” (เสฐียรโกเศศ.2551) ในพิธีการแต่งงานนั้นนอกจากการผูกข้อมือ
แล้วสิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อมโยงบ่าวสาวเข้าด้วยกันนั่นคือ "มงคลแฝด" เอาไว้สวมศีรษะ
ของคู่บ่าวสาว ในขณะท าพิธีรดน้ าสังข์ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมความเป็นสิริมงคลส าหรับงานแต่งงาน
ให้มากยิ่งขึ้น  
 จากการศึกษาพิธีผูกแขนบ่าวสาวในงานแต่งงาน ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในการผูกปม 
เงื่อนการผูกมัดเส้นด้ายสายสิญจน์ที่ใช้ในพิธีผูกแขนบ่าวสาวในงานแต่งงานและได้รวบรวมข้อมูลทาง
รูปภาพและจากการวาดขึ้นเองเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ค าอธิบายในรูปแบบของตารางการ
วิเคราะห์ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบและวัสดุที่ใช้ ( ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์พิธีผูกแขนบ่าวสาวในงานแต่งงาน 

ภาพพิธีผูกแขนบ่าวสาว ลักษณะการผูกมัดที่ปรากฏ ค าอธิบาย 

 

 

 ในด้านเนื้อหาการผูกมัดที่ใช้ในพิธี
ผูกแขนบ่าวสาวในงานแต่งงานเป็น
อีกรูปแบบหนึ่งที่ ใช้ในการแสดง
ความยินดีและอวยพรในพิธีงาน
แต่งงานของคนในภาคอีสานซึ่งจะ
เ ห็ น ไ ด้ ทั่ ว ไ ปตั้ ง แ ต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบันก็ยังมีพิธีการนี้ให้เห็นอยู่ 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์พิธีผูกแขนบ่าวสาวในงานแต่งงาน (ต่อ) 

ภาพพิธีผูกแขนบ่าวสาว ลักษณะการผูกมัดที่ปรากฏ ค าอธิบาย 

 
 

 

 

 
การผูกปุ่มหรือผูกปม 

 

 
มงคลแฝด 

ในด้านรูปแบบการผูกข้อมือของพิธีผูก
แขนบ่าวสาวในงานแต่งงานนั้น จะ
เห็นได้ว่ามีการน าธนบัตรผูกเข้าไปกับ
เส้นด้ายสายสิญจน์ก่อนที่จะน าไปผูก
แขนของคู่บ่าวสาว เพ่ือที่จะให้คู่บ่าว
สาวนั้นมีทุนทรัพย์ในการน าไปเริ่มต้น
ชีวิตคู่ และอีกรูปแบบหนึ่งของการ
ผูกมัดท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ “มงคลแฝด” 
เป็นด้ายสายสิญจน์มงคลส าหรับใช้
สวมบนศีรษะของบ่าวสาวเพ่ือสร้าง
ความเป็นสิริมงคลเป็นการเชื่อมโยงให้
คู่บ่ าวสาวเป็นอันหนึ่ ง อันเดียวกัน 
มงคลแฝดมีลักษณะเป็นห่วงกลมๆสอง
ห่วงมีลักษณะเป็นปล้องๆที่มีการถัก
ดิ้นทองทับ ซึ่ งมีขนาดวางสวมบน
ศีรษะของคู่บ่าวสาวได้พอดี 

 

 

 

 
ด้ายสายสิญจน์ 

 
มงคลแฝด 

ในด้านวัสดุที่น ามาผูกข้อมือของบ่าว
สาวคือ เส้นด้ ายสายสิญจน์สี ข าว
บริสุทธิ์ และมงคลแฝดที่ใช้สวมบน
ศีรษะของบ่าวสาวนั้น จะท ามาจาก
ด้ายสายสิญจน์และดิ้นทอง ด้วยการ
น าด้ายมาม้วนให้เป็นวงกลม 2 ห่วง มี
ขนาดที่สามารถวางสวมบนศีรษะของ
คู่บ่าวสาวได้พอดี ไม่ใหญ่หรือเล็ก
เกินไปหลังจากนั้นจึงถักดิ้นทองทับเข้า
ไป ระยะห่างระหว่างห่วงประมาณ 2 
ศอก ทั้งนี้ ก็เพ่ือความสะดวกในการ
ขยับตัวของคู่บ่าวสาว 
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สรุปจากการวิเคราะห์พิธีผูกแขนบ่าวสาวในงานแต่งงานท าให้เห็นว่า ตามธรรมเนียมประเพณี
ไทยตั้งแต่สมัยโบราณการแต่งงานเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายชายและหญิงเกิดความรักใคร่ชอบพอกันใน
เวลาอันสมควร เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ฝ่ายชายจะบอกกับพ่อแม่ ให้ทราบ
เพ่ือให้จัดการผู้ใหญ่มาทาบทามสู่ขอฝ่ายหญิงจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิง ในการแต่งงานก็จะมีการผูก
แขนบ่าวสาว เพ่ืออวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับคู่แต่งงานใหม่ และการใช้ด้ายสายสิญจน์พร้อม
เงินผูกข้อมือของบ่าวสาวนั้นก็เพ่ือให้ทั้งคู่มีเงินทุนในการตั้งต้นชีวิตใหม่ร่วมกัน ซึ่งนอกจากการผูกแขน
แล้วสิ่งส าคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ "มงคลแฝด" คือ ด้ายมงคลแฝดที่ท ามาจากด้ายสายสิญจน์และดิ้น
ทอง ด้วยการน าด้ายมาม้วนให้เป็นวงกลม 2 ห่วง มีขนาดที่พอเหมาะส าหรับบ่าวสาวสวมศีรษะในพิธี
รดน้ าสังข์ เพ่ือสร้างความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการเชื่องโยงให้คู่บ่าวสาวกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 การมัดตราสัง  
  “การตราสัง หมายถึง การมัดศพ เมื่อได้จัดการแต่งตัวศพเรียบร้อยก็จะมีการตราสัง
ศพ และผู้ที่ท าหน้าที่นี้ต้องเป็นผู้ที่ได้ฝึกหัดเคยมัดศพและเรียนรู้คาถาที่จะว่ากล่าวในเวลาผูกมัดศพ
ด้วย ส าหรับเชือกที่ใช้ในการตราสังศพนั้น เป็นด้ายดิบเช่นเดียวกันกับเส้นด้ายสายสิญจน์ทบกันจน
เหนียวให้ดึงรั้งไม่ขาด ซึ่งตามปกติมีขนาดโตเท่านิ้วก้อย ส่วนการตราสังศพนั้นกระท าเพียง 3 เปลาะ 
กล่าวคือ เปลาะแรกผูกตราสังโดยใช้เชือกท าบ่วงสวมผูกที่คอศพแล้วภาวนาคาถาว่า “ปุตตา คีวา” 
เสร็จแล้วเอาเชือกนั้นโยงมาที่กลางล าตัว ท าเป็นบ่วงตะกรุดผูกมือในท่าประนมไหว้ที่หน้าอกเปลาะ
หนึ่ง ภาวนาคาถาว่า “ภริยาหัตเถ” หลังจากนั้นโยงเชือกมาที่เท้า ท าบ่วงข้อเท้าทั้งสองข้างให้ติดกัน 
ภาวนาคาถาว่า “ธนัง ปาเท” รวมเป็นสามเปลาะ ซึ่งเป็นปัญหาธรรมแสดงให้เห็นว่าบุตรเป็นเสมือน
บ่วงผูกคอ ภรรยาเป็นห่วงผูกมือ และทรัพย์สมบัติเป็นห่วงผูกเท้า บ่วงทั้งสามเปลาะนี้ที่มัดสัตว์โลกไว้
ในวัฏสงสาร ให้จมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ไม่ให้หลุดพ้นไปได้ หากเมื่อได้ตัดบ่วงนี้ขาดแล้วจึงจะพ้น
ทุกข์ได”้ (อุดม เชยกีวงศ์ 2545) 
 จากการศึกษาการมัดตราสังท าให้เห็นว่า คนไทยเรามีความเชื่อเกี่ยวกับการผูกมัดมาช้านาน
จึงท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในลวดลายการผูกมัดที่ปรากฏขึ้นในการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการวาด
ภาพรูปแบบของการผูกมัดเพ่ือเป็นข้อมูลที่สามารถใช้อธิบายในตารางการวิเคราะห์ทั้งในด้านเนื้อหา , 
ด้านรูปแบบและด้านวัสดุที่ใช้ ( ตารางที่ 4) 
 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การมัดตราสัง 

ภาพการมัดตราสัง ลักษณะการผูกมัดที่
ปรากฏ 

ค าอธิบาย 

 

 

 ในด้านเนื้อหาการมัดตราสังตามคติความ
เชื่อของคนไทย คือเพ่ือไม่ให้ผู้ที่เสียชีวิตจม
อยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ทั้งสาม นั่นก็คือ 
ห่วงบุตร ห่วงภรรยาและห่วงทรัพย์สิน 

 

 
ห่วงแขวนคอ 

 
ห่วงตะกรุดเบ็ด 

 
ห่วงตะกรุดเบ็ด 

ในด้านรูปแบบการมัดตราสัง เป็นการมัด
ด้วยสายสิญจน์ วัตถุประสงค์ในการมัด
ตราสังนั้นก็เพ่ือไม่ให้ศพที่เสียชีวิตพองอืด
จนดันโลงแตกได้ ดังนั้น จึงต้องมีการมัด
และจัดให้ศพที่เสียชีวิตอยู่ในท่าทางที่
เรียบร้อย การมัดตราสังมีวิธีการดังนี้  
- น าสายสิญจน์มาท าเป็นห่วงแขวนคอและ
น าไปคล้องที่คอของศพ จากนั้นก็มัดเป็น
ห่วงที่ 1  

- โยงเชือกมาที่กลางล าตัวท าห่วงตะกรุดเบ็ด
ผูกไว้ที่หัวแม่มือและข้อมือของศพ ที่นอน
พนมมือถือกรวยดอกไม้ธูปเทียนอยู่ เป็น
ห่วงที ่2 

- โยงเชือกมาที่เท้าท าห่วงตะกรุดเบ็ดผูกไว้ที่
หัวแม่เท้าและผูกข้อเท้าให้ติดกัน เป็นห่วงที่ 
3  

  

 
ฝ้ายสายสิญจน์ 

ในด้านวัสดุจะใช้สายสิญจน์ที่ผ่ านการ
ประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว มามัดตาม
รูปแบบที่กล่าวไว้ข้างต้น ตามความเชื่อของ
คนโบราณที่สื่อถึงการหลุดพ้นจากห่วง
ทั้งหลาย เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเสียชีวิต
แล้วก็ให้ผู้ที่เสียชีวิตจากไปอย่างไม่ห่วงและ
ไม่กังวลกับทางโลกอีกต่อไป 
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 จากการวิเคราะห์การมัดตราสัง การมัดตราสังเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ท าให้เห็นว่า

คนไทยมีความเชื่อในเรื่องการมัดตราสังสามเปลาะ 1.มัดที่คอ หมายถึง ห่วงรักลูก  2. มัดที่มือ 
หมายถึงห่วงรักสามี – ภรรยา  3. มัดตรงข้อเท้า หมายถึง ห่วงรักทรัพย์สมบัติ ใครติดอยู่สามห่วงนี้ 
ไปนิพพานไม่ได้ ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ  สามห่วงนี้ใครตัดขาดจึงจะพ้นทุกข์ได้ และในสมัย
โบราณไม่มียาส าหรับฉีดรักษาศพ จึงต้องมัดไว้ให้ดี เพ่ือป้องกันโลงแตกเพราะศพขึ้นอืด รูปแบบของ
การมัดนั้นมักจะมีวิธีการผูกเงื่อนเชือกเข้ามาใช้ในการมัดศพเพ่ือให้เกิดความมั่นคงท าให้ศพอยู่ในท่าที่
ถูกต้อง 
 

 สรุปผลจากการวิเคราะห์  
  ในหัวข้อ แนวความคิดในด้าน “วัฒนธรรม” “คติความเชื่อ” และ “วิถีชีวิต”การ
ถักทอในด้านวัฒนธรรมและคติความเชื่อของคนไทย จะเห็นได้ว่าการถักทอหรือผูกมัดมีบทบาทใน
ชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย คือ ตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเชื่อที่เก่ียวกับการผูกแขน
ไม่ว่าจะเป็นการผูกแขนรับขวัญทารก การผูกเสี่ยว และการผูกแขนบ่าวสาวในงานแต่งงาน สิ่งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่มีความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม คือการน าด้ายสายสิญจน์ที่ผ่านการประกอบพิธีทาง
ศาสนาแล้วมาใช้ในการผูกแขน เพ่ือต้องการให้ผู้ที่ถูกผูกแขนนั้นได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี เรื่องดีๆ ปลอดภัย
จากภัยอันตรายต่างๆ เพราะเม่ือเวลาที่ผูกแขนผู้ผูกนั้นจะให้พรที่ดีๆแก่ผู้ได้รับ  ส่วนการมัดตราสังนั้น
มีความหมายอยู่สองอย่างดังนี้  1.การมัดตราสังที่เกี่ยวกับความเชื่อโบราณ คือ การมัดตราสังสาม
เปลาะ ใครติดอยู่สามห่วงนี้ไปนิพพานไม่ได้ ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ  สามห่วงนี้ใครตัดขาดจึงจะ
พ้นทุกข์ได้  2. ในสมัยโบราณไม่มียาส าหรับฉีดรักษาศพ จึงต้องมัดไว้ให้ดี เพ่ือป้องกันโลงแตกเพราะ
ศพขึ้นอืดนั่นเอง     
 วิถีชีวิตของคนไทยนั้นมีความผูกพันกับการผูกมัดถักทออยู่ตลอดเวลา และสิ่งเหล่านี้อยู่
รอบๆตัวของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

2.1.2 วัฒนธรรมงานถักทอที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต 
 การจักสานนิยมท ากันอย่างกว้างขวาง โดยใช้เวลาว่างในหน้านาของแต่ละวัน วัสดุ

ส่วนใหญ่มักจะใช้ไม้ไผ่หรือเถาวัลย์ ปัจจุบันจะมีการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีความหลากหลาย เช่น ลวด 
เชือกไนล่อน ตะปู เป็นต้น”(เพ็ญศรี ดุ๊ก 2536) งานถักทอที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตจะเห็นได้จะวิถีชีวิต
ท้องถิ่นของเราจะเห็นได้จากเครื่องมือในการจับสัตว์ เช่น ตาข่าย สวิง แห สิ่งปลูกสร้างต่างๆและ
อุปกรณ์เครื่องจักสาน การถักทอเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เข้ามาเสริมหรือช่วยท าให้ความแข็งแรง
ของโครงสร้างมากขึ้น  เช่น การสร้างบ้านเรือน ขอบ ปาก ก้นของเครื่องจักสาน โดยมักจะใช้วัสดุที่
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เป็นเส้นอ่อนและมีความยาวพอสมควร ถักทอหรือผูกยึดโครงสร้างภายนอกให้ติดกับผนังของเครื่อง
จักสาน ลักษณะของการถักทอหรือการผูกขอบภาชนะโดยทั่วไปก็จะมีรูปแบบเฉพาะของการถักแต่ละ
แบบ เช่นเดียวกับแบบของลายสาน ซึ่งเป็นการช่วยเพ่ิมความสวยงามของเครื่องจักสานไปในตัว การ
ถักแม้จะเป็นขั้นตอนเสริมแต่ก็เป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ของเครื่องจักสานหลายชนิด  

 
          การถักแหหรือการสานแห 

 แห เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งส าหรับใช้จับปลา ซึ่งนิยมกันมากของคนทั่วไป เพราะ
โดยทั่วไปทุกคนจะมีแหล่งน้ าขนาดเล็กมากมาย สวนหนอง บึง ล าคลอง หรือแม่น้ าขนาดใหญ่จะมี
น้อยมากและไม่สามารถเก็บน้ าได้ตลอดปี วิธีจับปลาที่ได้ผลเร็วและสะดวกที่สุดของคนทุกภาค ก็คือ
การใช้แหเท่านั้น ดังนั้น แหของคนทุกภาค จึงมีหลายขนาด หลายชนิด ด้วยความจ าเป็นเพ่ือการยัง
ชีพในอดีตแทบทุกครัวเรือน ดังนั้นชาวบ้าน จึงมีแหไว้จับปลา และถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เก่ียวกับแห ไว้
อย่างต่อเนื่อง คงความเชื่อโบราณหรือเป็นวิถีชีวิตปกติ 

         จากการศึกษา การถักแหหรือการสานแหท าให้เห็นว่าคนไทยมีการน าเชือกไนล่อนมา
ถักทอผูกมัดเป็นตาข่าย จึงท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในกระบวนการวิธีการผูกมัดที่ปรากฏขึ้น จาก
การศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกภาพถ่ายและวาดภาพรูปแบบของการผูกมัด เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้
อธิบายในการวิเคราะห์ ที่ชี้ให้เห็นถึงด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบและด้านเทคนิค (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ การถักแหหรือการสานแห 

ภาพการสานแห ลักษณะการผูกมัดที่ปรากฏ ค าอธิบาย 

 

 

 

 

ในด้านเนื้อหาการถักแหหรือการสานแห
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยที่มีมา
แต่ช้านานและแหนั้นก็เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการด ารงชีวิต ในการเลี้ยงชีพด้านการ
ประมงหรือการหาปลา ซึ่งสมัยก่อนการ
จับปลาด้วยแหนั้นท าให้ได้ปลาจ านวน
มากเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

 

 
 

 

 
เงื่อนตะกรุดเบ็ด 

ในด้านรูปแบบการถักแหหรือการสานแห 
เริ่มจากการถักที่จับส่วนบนเรียกว่ า 
“จอมแห”เพ่ือใช้จับหรือดึงเวลาหว่านแห 
มีวิธีการดังนี้  
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ การถักแหหรือการสานแห (ต่อ) 

ภาพการสานแห ลักษณะการผูกมัดที่ปรากฏ ค าอธิบาย 
 

 
 

 

 

 
เงื่อนแบบพิคอท 

 
เงื่อนแบบพิคอท 

 
เงื่อนพิรอด 

 
บ่วงสายธนู 

 
เงื่อนตาไก่ 

 

- ตีตะปู 2 ตัว ระยะห่างตามความ
ต้องการ  
 

- ใช้ด้ายผูกมัดด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดไว้
ให้แน่นแล้วพัน 9 รอบ 
 

- ถักทับเสริมด้วยเงื่อนแบบพิคอท 
เพ่ือความแข็งแรงและสวยงาม โดยจะ
ถักเว้นปลายทั้ง 2 ข้างห่างกันข้างละ 3 
ซ.ม.  
 

- เมื่อถักเสร็จแล้วให้ พับครึ่ งจับให้
เท่ากันแล้วถักเงื่อนแบบพิคอทให้
ติดกันแน่น จึงจะได้จอมแห 
 

- การถักตาข่ายแหนั้นเริ่มโดยใช้ไม้
กระดานรองเพ่ือให้แต่ละช่องของตา
ข่ายมีขนาดเท่ากัน เงื่อนที่ใช้ถักแหมี
หลายรูปแบบ เช่นการถักตาข่ายแห
ด้วยปมพิรอด , ปมบ่วงสายธนู , แบบ
บ่วงเลขแปดหรือเงื่อนตาไก่ เป็นต้น 
 

 

 
เชือกไนล่อน 

 
เอ็น 

ในด้านรูปแบบวัสดุแหมี 2 แบบคือ แห
แบบใช้เอ็น และใช้เชือกไนล่อนในการ
ถักหรือสานแห เพราะเชือกไนล่อนมี
ความเหนียวและคงทนท าให้ใช้ได้นาน 
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 ส าหรับชาวบ้านชาวชนบทแล้ว แห คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการหารายได้ และเพ่ือการยังชีพ 
ตราบใดที่แหล่งน้ าธรรมชาติยังมีอยู่ นั้นหมายถึงที่นั้นย่อมมีปลาและอาหารธรรมชาติ แห จึงมีความ
จ าเป็นต่อวิถีชีวิต มีประโยชน์ด้านการใช้สอยเพื่อยังชีพ ดังนั้นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสานแห ยังคงโยงใย
กับชีวิตชาวบ้านของชนบท ทุกภาคตลอดไป เพราะวิถีชีวิตได้ถูกก าหนดและถ่ายทอดจากอดีตถึง
ปัจจุบัน แม้วัฒนธรรมหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป แต่แห ยังคงมีความผูกพันกับชาวบ้านในพื้นที่ชนบท
จนถึงปัจจุบันนี้ 

 
เรือนเครื่องผูก  

 แต่โบราณมา เรือนที่อยู่อาศัยของไทยนั้นมี  2 ประเภทคือ เรือนเครื่องผูกและเรือน
เครื่องสับ เรือนเครื่องผูก เป็นเรือนที่ปลูกสร้างแบบง่ายๆ วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่และหวายส าหรับ
ผูกรัดส่วนต่างๆของตัวเรือน อันเป็นที่มาของชื่อเรือนเครื่องผูก ฝาเรือนชนิดนี้ส่วนใหญ่มักเป็นฝาขัด
แตะ เรือนเครื่องผูก นั้น ส่วนใหญ่ที่ปลูกสร้างกันตามภาคต่างๆของประเทศไทยก็จะเป็นไปตาม
ลักษณะของภาคนั้นๆ แต่เค้าโครงสร้างส่วนใหญ่จะเหมือนกันแทบทุกภาคคือมีลักษณะไม่ใหญ่โตมาก
นัก วัสดุที่ใช้ก็มีแตกต่างกันเช่น แฝก จาก ล าแพน ขัดแตะ ใบตองตึง (ใบพลวง) บางท้องที่เรือนเครื่อง
ผูกจะไม่เหมือนกันเช่น มีหลังคาปีกนกคลุมมากคือคลุมถึงสามด้าน หรือบางแห่งอาจจะคลุมเพียงสอง
ด้าน (เสนอ นิลเดช 2547)  
 จากการศึกษา ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในรูปแบบวิธีการผูกมัดเงื่อนที่มีความหลากหลาย
จนเกิดเป็นเรือนผูกทั้งหลัง ในการวิเคราะห์เรือนเครื่องผูกนั้น ข้าพเจ้าได้ท าการบันทึกภาพถ่ายและ
วาดภาพรูปแบบของการผูกมัด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะใช้อธิบายให้เห็นถึงด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบและ
ด้านวัสดุ (ตารางท่ี 6) 
 

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์เรือนเครื่องผูก 
รูปภาพเรือนเครื่องผูก ลักษณะการผูกมัดที่ปรากฏ ค าอธิบาย 

 

 
 

 
 

ในด้านเนื้อหาเรือนเครื่องผูกเป็น
เรือนที่ปลูกสร้างในรูปแบบที่เรียบ
ง่าย มีการน าเชือกหรือหวายมาใช้
ในการผูกมัดส่วนต่างๆของตัวเรือน 
ส่วนมากจะพบเห็นเรือนเครื่องผูก
ได้ตามทุ่งนาจะมีกระท่อมหลังเล็กๆ
ซึ่ งจะท าอย่ า งง่ ายๆไม่ประณีต 
เพราะใช้  
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์เรือนเครื่องผูก (ต่อ) 

รูปภาพเรือนเครื่องผูก ลักษณะการผูกมัดที่ปรากฏ ค าอธิบาย 

 

 

เป็นที่พักเพียงชั่วคราว และผู้ที่
สร้างเรือนเครื่องผูกนั้นต้องมี
ความรู้หรือทักษะในการผูกมัดเป็น
อย่างดีอีกด้วย 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
เงื่อนกากบาท 

 
เงื่อนกากบาทขันชะเนาะ 

 
เงื่อนทแยง 

 
เงื่อนผูกประกบสอง 

 

ในด้านรูปแบบการผูกมัดเรือน
เครื่องผูกนั้นจะเห็นได้จากการ
ผู ก มั ด ส่ ว น ต่ า ง ๆ ด้ ว ย เ งื่ อ น
หลากหลายรูปแบบ ดังนี้  
- เงื่อนกากบาท และเงื่อนกากบาท
ขันชะเนาะ ใช้ในการผูกคานหรือ
โครงสร้างที่มีลักษณะวางพาดขวาง
เป็นรูปทรงกากบาท  
- เงื่อนทแยง  ใช้ส าหรับการผูก
โครงสร้างหลักที่ต้องการความ
แข็งแรง เช่น เสาเรือน คานหลัก 
หลังคา เป็นต้น  
- เงื่อนผูกประกบสอง ใช้ส าหรับต่อ
ไม้ให้ยาวในการสร้างเรือนเครื่อง
ผูก 
- เงื่อนประกบสามใช้ส าหรับต่อเสา
ในการสร้างเรือนเครื่องผูก  
- เงื่อนประกบสามแบบพันหัวเชือก 
ใช้ส าหรับท าขาตั้งวางสิ่งของต่างๆ 
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ตารางที่ 11 การวิเคราะห์เรือนเครื่องผูก (ต่อ) 

รูปภาพเรือนเครื่องผูก ลักษณะการผูกมัดที่ปรากฏ ค าอธิบาย 

 
 

เงื่อนประกบสาม 

 
เงื่อนประกบสามแบบพันหัว

เชือก 

 

  

 
เชือกป่าน 

 
ตอกไม้ไผ่ 

 
หวาย 

ในด้านวัสดุ ส่วนมากจะเป็นวัสดุที่
สามารถหาได้ตามท้องถิ่น เช่น 
เชือกป่าน ตอกไม้ไผ่ และหวาย 
ชาวบ้านได้น าวัสดุเหล่านี้มาผูกมัด
เพราะมีความเหนียวคงทนและ
สามารถผูกมัดได ้
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สรุปจากการศึกษาและวิเคราะห์ ท าให้เห็นว่า การผูกมัดมีความส าคัญและผูกพันกับวิถีชีวิต
ของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ  ซึ่งบรรพบุรุษของเรานั้นได้มีการน าเอาเทคนิคการผูกในรูปแบบต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการผูกเชือกเข้ากับสิ่งของให้สามารถใช้สอยได้ เช่น เครื่องจักสาน
ชนิดต่างๆ จนไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัยหรือ เรือนเครื่องผูกที่ท าอย่างง่ายไม่ประณีต เพราะใช้เป็นที่
พัก เพียงชั่วคราว หรือเรือนเครื่องผูกบางแห่งท าประณีตขึ้นกลายเป็น บ้านแบบถาวร ที่อยู่อาศัยอย่าง
ถาวร ไม่ได้เป็นเพียงกระท่อมเฝ้านาเท่านั้น เรือนเครื่องผูกนับว่ามีคุณลักษณะเด่นในด้านที่ท าจากวัสดุ
ที่หาง่าย และราคาถูก แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและมีความใกล้ชิดธรรมชาติ รู้จักน า
สิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์  
  

 งานผูกมัดเครื่องจักสาน 
 เครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์คิดวิธีการนี้

ขึ้นเพ่ือใช้สร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ในชีวิตประจ าวัน ด้วยวิธีการสอดขัดและสานกันของวัสดุที่เป็นเส้น 
เป็นริ้น โดยสร้างรูปทรงของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นตามความประสงค์ในการใช้สอย การสร้างเครื่องจัก
สานของมนุษย์โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางความเชื่อ ศาสนา 
และวัสดุในท้องถิ่นประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องจักสาน การท าเครื่องจักสานนั้นเป็นผลิตกรรมพ้ืนบ้าน
พ้ืนเมืองที่มีท ากันมาแต่โบราณ และมีท าทั่วไปในทุกภาคของประเทศ ค าว่า “เครื่องจักสาน” นั้น
โดยทั่วไปมักจะหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นด้วยมือ โดยวิธี จัก สาน ถัก และทอ เป็นหลัก  การสานของคน
ไทยนั้น ถือว่าเป็นความรู้พ้ืนบ้านพื้นเมือง สืบต่อกันมาช้านาน โดยวิธีการถ่ายทอดให้กันในครอบครัว 
ชนิดพ่อสอนลูก โดยมิได้มีการร่ าเรียนกันอย่างจริงจัง และไม่มีการจดบันทึกเป็นต ารับต าราแต่อย่างใด 
แต่เป็นการถถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ในการท าเครื่องจักสานนั้น ขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้น
หนึ่งของการท าเครื่องจักสาน คือ การถัก การถักนี้โดยทั่วไปแล้วจะเป็นกระบวนการประกอบที่ช่วยให้
การท าเครื่องจักสานสมบูรณ์ มากกว่าจะเป็นวิธีการท าเครื่องจักสานด้วยตัวเอง การถักจะใช้วัสดุที่
เป็นเส้นอ่อนและมีความยาวพอสมควร ใช้ถักยึดโครงสร้างภายนอกให้ติดกับผนังของเครื่องจักสาน 
เช่น การถักขอบของภาชนะจักสานไม้ไผ่ การถักหูภาชนะ หรือการถักโครงต่างๆของภาชนะ เป็นต้น 
การถักนี้บางครั้งอาจจะเรียกว่าการผูกก็ได้(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 2532)  

จากการศึกษางานผูกมัดเครื่องจักสาน ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในรูปแบบ วิธีการผูกมัด
เงื่อนเข้ากับวัสดุ ยึดติดประกบกันจนเป็นเครื่องจักสานที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจ าวัน ในงานผูกมัด
เครื่องจักสาน ข้าพเจ้าได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกภาพถ่ายและวาดภาพรูปแบบของการ
ผูกมัด เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้อธิบายในการวิเคราะห์ ที่ชี้ให้เห็นถึงด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านเทคนิค   ( 
ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 12 การวิเคราะห์งานผูกมัดเครื่องจักสาน 

รูปภาพเครื่องจักสาน ลักษณะการผูกมัดที่ปรากฏ ค าอธิบาย 
 

 
 

 

 

ในด้านเนื้อหา เครื่องจักสาน คือ
เครื่องใช้ที่ท าด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จาก
ฝีมือความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
มี ลั กษณะรูปทรงแตกต่ า งกั น ไป
ตามแต่ละท้องถิ่น 

 

 
 

 

 

 
เงื่อนผูกโยง 

 
เงื่อนตะกรุดเบ็ด 

 
เงื่อนผูกกระหวัด 

ในด้านรูปแบบ งานผูกมัดที่มีอยู่ใน
เครื่องจักสานจะเห็นได้จากการใช้
เงื่อนในการผูกมัดส่วนต่างๆดังต่อไปนี้  
- ลักษณะการใช้เงื่อนผูกโยงในเครื่อง
จักสาน ส่วนมากจะใช้ในการผูกปาก
ขอบของเครื่องจักสาน 
- ลักษณะการใช้เงื่อนตะกรุดเบ็ด สวน
มากจะใช้ในการผูกมัดโครงสร้างของ
เครื่องจักสานที่มีลักษณะน าไม้ไผ่มา
วางทับกันเป็นรูปทรงกากบาท 
- ลักษณะการใช้เงื่อนผูกกระหวัด เป็น
เงื่อนที่น ามาใช้ผูกสิ่งของ ใช้ในการท า
สายแขวนของเครื่องจักสาน 

  

 
เชือกไนล่อน 

 

 
หวาย 

ในด้านรูปแบบวัสดุส่วนมากชาวบ้าน
ในท้องถิ่นจะนิยมใช้เชือกไนล่อนและ
หวายมาผูกมัดกับ เครื่ องจั กสาน 
เพราะเป็นวัสดุที่มีลักษณะเหนียว 
ทนทาน ที่สามารถรองรับการใช้งาน
ในชีวิตประจ าวันได้ดี 
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จากการศึกษาวิเคราะห์ เรื่องการผูกมัดเครื่องจักสานนั้นท าให้ทราบว่า เครื่องจักสานเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์คิดวิธีการขึ้นเพ่ือใช้สร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  เครื่องจักสานทั้งหมดถูกท าขึ้นด้วยมือ เป็นภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
การสร้างเครื่องจักสานจะขึ้นอยู่กับความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยและวัสดุที่ใช้นั้นสามารถหาได้
ในท้องถิ่น 

 
สรุปผลจากการวิเคราะห์ 

  จากการวิเคราะห์งานถักทอที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต จะเห็นได้ว่าเรื่องการผูกมีความส าคัญและ
ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ  ซึ่งบรรพบุรุษของเรานั้นได้มีการน าเอาเทคนิคการผูกใน
รูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการผูกเชือกเข้ากับสิ่งของให้สามารถใช้สอยได้ เช่น 
เครื่องจักสาน จนไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัยหรือ เรือนเครื่องผูกจะท าอย่างง่ายไม่ประณีต เพราะใช้เป็น
ที่พัก เพียงชั่วคราว ภายหลังกรรมวิธีการปลูกเรือนเครื่องผูกบางแห่งท าประณีตขึ้นกลายเป็น บ้าน
แบบถาวรหรือกึ่งถาวร เราจึงพบเรือนเครื่องผูกได้อีกหลายที่หลายแห่งที่ใช้สอยเป็น ที่อยู่อาศัยอย่าง
ถาวร ไมไ่ด้เป็นเพียงกระท่อมเฝ้านาเท่านั้น เรือนเครื่องผูกนับว่ามีคุณลักษณะเด่นในด้านที่ท าจากวัสดุ
ที่หาง่าย ราคาถูก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการถักจะเป็นขั้นตอนเสริมเพ่ือให้เครื่องจักสานมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นก็ตาม แต่การถักก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับเครื่องจักสาน
หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นภาชนะหรือเครื่องใช้ ถ้าสังเกตดูแล้วจะเห็นว่ามีกระบวนการถักเข้าไปเป็น
องค์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการของการท าเครื่องจักสาน  
 จะเห็นได้ว่าการผูกมัดเงื่อนก็เป็นส่วนหนึ่งในงานหัตถกรรม เป็นศิลปหัตถกรรมพ้ืนๆที่ไม่มี
กรรมวิธีที่ซับซ้อน แต่ในด้านความคิดสร้างสรรค์แล้ว การท าเครื่องจักสานเป็นความคิดที่แยบยลและ
เรียบง่ายอย่างหนึ่งของมนุษย์ มีขั้นตอนเป็นระเบียบแบบแผนเป็นของตนเองอย่างง่ายแต่สัมฤทธิผล
ในด้านประโยชน์ใช้สอยสูงยิ่งจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  
 
2.2 แนวความคิดที่มาจากวรรณกรรม  
          บทวรรณกรรมเรื่อง “การค้นหาวันเวลาที่สูญหาย”เขียนโดย  มาร์แซล พรุสต์ (ค.ศ. 1871-
1922)ที่เป็นชาวปารีส เกิดในครอบครัวชนชั้นกลางแต่มีฐานะดี แม้บิดาเป็นนายแพทย์ใหญ่ แต่ตัวเขา
มีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่เล็กคือเป็นโรคหืด ท าให้เขาทุกข์ทรมานตลอดชีวิต มารดาของเขามาจาก
ครอบครัวเชื้อสายยิวที่มีสายสัมพันธ์กับสังคมชั้นสูง บ้านของพรุสต์จึงรับรองผู้มาเยี่ยมเยือนอยู่ประจ า 
ทั้งนักการทูต นายธนาคาร นักการเมือง ราชบัณฑิต รวมถึงนักคิดนักเขียน ด้วยพื้นฐานทางครอบครัว
ดังกล่าว พรุสต์จึงกลายเป็นหนุ่มสังคมคนหนึ่งของปารีสในเวลาต่อมา พร้อมไปกับการเข้าสมาคมใน
หมู่คนชั้นสูง เขาเข้าศึกษาด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย แล้วต่อมาหันมาศึกษาสาขา
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ปรัชญา พรุสต์มีพ้ืนฐานทางการอ่านที่กว้างขวางมาก ในด้านวรรณคดี มารดาเป็นผู้ปลูกฝังรสนิยม
แบบคลาสสิกให้แก่เขา โดยสอนให้อ่านงานของราซีน อูโก บัลซักเชคสเปียร์ เกอเต ฯลฯ ส่วนในด้าน
วรรณกรรมร่วมสมัย เช่น งานของโบดแลร์และโฟลแบรต์ พรุสต์สนใจติดตามความก้าวหน้าทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในยุคสมัยของเขาอย่างใกล้ชิด ถือได้ว่าเป็นปัญญาชนที่ทันยุคคนหนึ่ง 
พรุสต์เริ่มกิจกรรมการประพันธ์ด้วยการเขียนบทความ เรื่องสั้น ลงตามนิตยสาร แต่งนิยายเรื่องหนึ่งไว้
ไม่จบ แปลงานของนักวิจารณ์ศิลปะชาวอังกฤษ และเขียนบทความวิจารณ์วรรณกรรม ในความเรียง
เชิงวิจารณ์ก่ึงเรื่องเล่าชื่อ Contre Sainte-Beuve (คัดด้านแซงต์เบิฟ) ซึ่งนับเป็นต้นเค้าของผลงานอัน
ยิ่งใหญ่ในภายหลัง พรุสต์ได้ออกโรงต่อต้านการวิจารณ์ในแนวชีวประวัติซึ่งกระท ากันอย่างเป็นล่ าเป็น
สันในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 การวิจารณ์ในแนวนี้นิยมใช้รายเอียดจากชีวิตของนักประพันธ์
มาอธิบายงานวรรณกรรม โดยถือว่าตัวงานสะท้อนชีวิตของผู้แต่ง แต่พรุสต์กลับเห็นว่ า ข้อมูลทาง
ชีวประวัติไม่มี ประโยชน์อะไรต่อการเข้าใจอัจฉริยภาพของการสร้างสรรค์มากนัก เขากล่าวว่า  “งาน
วรรณกรรมเป็นผลผลิตจากตัวตนอันเป็นคนละตัวตนกับที่เราแสดงออกในกิจวัตรต่างๆ ในการสังคม
กับผู้คน หรือแม้ในการเสพอบายมุข”(นพพร ประชากุล 2546) เมื่อบิดามารดาเสียชีวิต พรุสด์หันมา
อุทิศชีวิตทั้งหมดให้แก่การประพันธ์ผลงานชิ้นเอก โดยเฉพาะตลอด 15 ปีสุดท้าย เขาตัดขาดจากโลก
ภายนอก โดยใช้เวลากลางคืนเขียนหนังสือและนอนหลับในเวลากลางวัน   พรุสต์ฝึกฝนตนเองอย่าง
ขะมักเขม้นที่จะน าเสนอชีวิตด้วยสายตาแบบใหม่และพูดถึงโลกด้วยส าเนียงใหม่ๆ เขาได้สร้าง
นวัตกรรมอย่างแท้จริงด้วยนวนิยายขนาดยาวอันโดดเดี่ยวของเขา คือ แนวนวนิยายที่ไม่ยอมพ่ึงพา
เนื้อหาเรื่องตื่นเต้นเร้าใจ แต่ดื้อดึงที่จะด าเนินเรื่องอันราบเรียบเฉี่อยชาเหมือนอย่าง “ชีวิตจริง” จัด
วางบุคคลสมมุติคนหนึ่งเล่าความเป็นมาของชีวิตตนเองทีเอ้ืออ านวยให้เดินเรื่องได้อย่างแช่มช้าไปตาม
จังหวะการเติบโต เรียนรู้ และแปรสภาพของตัวละครเอก ในขณะเดียวกันพรุสต์ก็ขยายมุมมอง (อัน
ประกอบด้วยสายตา ความนึกถึง และการตีความของผู้เล่าเรื่อง) ให้ละเอียดยิบย่อยจนเกือบจะถึง
ระดับของกล้องจุลทรรศน์เพ่ือรองรับกระบวนการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆของชีวิต   
 
                   “การค้นหาวันเวลาที่สูญหาย”  เป็นนวนิยายชุดใหญ่ของพรุสต์ที่มีความยาว 3,000 
กว่าหน้า แบ่งออกเป็น 7 เล่ม ทีท่ยอยตีพิมพ์ออกมาตั้งแต่ ค.ศ. 1913 จนถึงค.ศ. 1927 แรกปรากกฎ
ผลงานชิ้นนี้สร้างความงุนงงสับสนแก่ผู้อ่าน ซึ่งเคยชินกับขนบของนวนิยายแบบเล่าเหตุการณ์เป็น
อย่างยิ่ง เนื้อหามุ่งถ่ายทอดการมองสรรพสิ่งของมนุษย์ในโลก ด้วยสายตาและจิตส านึกเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ จึงมีผลท าให้เกิดการออกนอกเรื่องอยู่ตลอกเวลาเช่น กินขนม ลมพัดเข้ามาในห้อง สายหลุด
ขณะโทรศัพท์ เสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนขายของริมถนน ฯลฯ กลับกลายเป็นสิ่งส าคัญที่น ามาเล่า ทุก
รายละเอียด ทุกแง่มุมที่จิตส านึกได้ค้นพบในสิ่งต่างๆ จะถูกน าเสนออย่างสัมพันธ์กัน โดยอาศัย
ประโยคอันซับซ้อนยืดยาว มีส่วนขยายมากมายผิดปกติ เพ่ือที่จะเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าไว้ในภาพ
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เดียวกันด้วยโครงสร้างของไวยากรณ์ เนื้อเรื่องเริ่มจากถ้อยค าของชายหนุ่มคนหนึ่งทีเ่กิดอาการนอนไม่
หลับและร าพึงกับตนเอง โดยย้อนนึกไปถึงห้องต่างๆ ที่เขาเคยนอน ตลอดจนนึกถึงห้องนอนในวัยเด็ก
ในชนบททีเ่มืองกงเบรย์ ( ภาษาอังกฤษ ประเทศ ) ซึ่งเขาเคยเข้านอนแตห่ัวค่ า  นับจากอาการนอนไม่
หลับในวันนั้น แต่นั้นมาเขาได้พยายามร าลึกรายละเอียดอ่ืนๆ ในอดีตแต่ก็ไม่ได้ผลมากนัก จวบจนวัน
หนึ่ง เขาบังเอิญได้รับประทานขนมไข่ (madeleing) กับน้ าชา โดยจุ่มชิ้นขนมลงไปในชาเสียก่อน
เหมือนที่เคยกระท าเมื่อเป็นเด็ก แต่เลิกกินไปนานแล้ว ฉับพลันรสสัมผัสของขนมนั้นได้กระตุ้นให้หวน
ร าลึกถึงวัยเด็กที่กงเบรย์อย่างน่าอัศจรรย์ ผู้เล่าเรื่องกล่าวว่า  “แม้อดีตบางช่วงในชีวิตจะไม่เหลือ
ร่องรอยไว้ให้เห็น ด้วยผู้คนได้ตายจากไปสิ้น และสิ่งต่างๆก็พินาศไปหมดแล้ว หากมีเพียงกลิ่นสัมผัส
และรสสัมผัสที่ยังด ารงอยู่อีกอย่างยืนยาว ประดุจวิญญาณหลังความตาย แม้จะบอบบาง แต่ก็มีพลัง
และชีวิตชีวา อดทนและซื่อสัตย์ เฝ้ารอคอยอยู่บนซากของวัตถุที่ถูกผลาญท าลาย เพ่ือให้ถึงวันเวลาที่
จะรองรับสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่แห่งความทรงจ า  ทันทีที่ข้าพเจ้าจ าได้ถึงรสชาติของชิ้นขนมไข่จุ่ม
ชามะนาวที่คุณป้าเคยยื่นให้ทาน ( โดยที่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ทันทราบชัดจนกระทั่งในภายหลังว่าเหตุใด
ความทรงจ านี้จึงบันดาลความสุขใจแก่ข้าพเจ้ายิ่งนัก)” ฉับพลัน บ้านสีเทาหลังเก่าริมถนนซึ่งมี
ห้องนอนตั้งอยู่ ก็ผุดขึ้นมาดุจฉากในละคร ซ้อนทับด้วยศาลาหลังเล็กๆที่หันออกสู่สวน บัดนี้ มวล
ดอกไม้ในสวนของบ้านเราและในป่าของคุณสวานน์ ดอกบัวในแม่น้ าวิว็อน บรรดาชาวหมู่บ้านที่น่ารัก 
บ้านเล็กๆ ของพวกเขาอีกทั้งโบสถ์แล้วเมืองกงเบรย์ทั้งเมือง ภูมิประเทศรอบๆทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งก่อตัว
เป็นรูปร่างอย่างแข็งแรงแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือสวน ล้วนผุดขึ้นมาจากถ้วยชาที่ข้าพเจ้าดื่มอยู่
นี่โดยแท้”  จากเนื้อหาบางส่วนของวรรณกรรมที่ข้าพเจ้าได้หยิบยกมานี้ ท าให้เห็นว่า “เวลา” มิได้
เพียงกัดกร่อนผู้คนและสรรพสิ่งรอบตัวเราเท่านั้น หากร้ายกว่านั้นคือ ตัวตนของเราเองก็ “แตก
กระจัดกระจาย” ไปตามกระแสของเวลา ดังนั้นการอาศัยความทรงจ าที่กลับมาโดยบังเอิญ ผู้เล่าเรื่อง
จึงเริ่มกระบวนการแสวงหา “วันเวลาที่สูญหายไป” ซึ่งก็คือ การค้นหาตัวตนจากอดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือ
ยืนยันว่าแม้เราจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่เราก็คือคนคนเดียวกับคนที่เราเคยเป็นในอดีต” 
(นพพร ประชากุล 2546) 
 จากเนื้อความในนวนิยายข้างต้น ได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับการ
หวนหาความทรงจ าที่ดีระหว่างศิลปินกับคุณยาย จากวัตถุที่ยังคงหลงเหลือตกทอดอยู่ ในที่นี้  ดังเช่น 
กระบุงที่คุณยายถักขึ้นสามารถเทียบเคียงเชิงสัญญะถึงการเปลี่ยนผันทางเวลาได้กับถ้วยชาและขนม
ไข่  และการหวนร าลึกถึงความสุขในห้องนอน ที่ เมืองกงเบรย์ก็สะท้อนสัญญะเชิงคุณค่าได้กับ
ห้องนอนของคุณยายที่บ้านของศิลปิน สิ่งต่างๆเหล่านี้ท าให้สัมผัสถึงความรัก ความผูกพันของ
ครอบครัวในวัยเด็ก เครื่องมือ เครื่องใช้ของคุณยายที่ศิลปินได้น ามายังสามารถสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่
เรียบง่ายไมซ่ับซ้อน  
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2.3 ผลงานของศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า”ที่เป็นการถักทอของศิลปินนับว่าได้
แรงบันดาลใจมาจากศึกษา เรียนรู้และวิเคราะห์ผลงานของศิลปะที่ศิลปินเสนอแนวคิดและแนวเรื่อง
เกี่ยวกับ“การใช้ความทรงจ า”ในรูปแบบของการถักทอในการสร้างสรรค์ผลงานโดยเลือกศึกษา
วิเคราะห์ผลงานของศิลปิน 3 ท่าน ได้แก่ Jolanta Surma ศิลปินชาวโปแลนด์ (  1959 - ปัจจุบัน) ผู้
มีฝีมือในการผูกมัดและสร้างรูปทรงใหม่  Ernesto Neto  Neto ศิลปินชาวบราซิล (1964 - ปัจจุบัน) 
ที่นิยมใช้เชือกหลากสีถักเป็นผลงานขนาดใหญ่ที่มีการให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม และ Chiharu Shiota 
(1972 - ปัจจุบัน) ศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ชอบใช้เส้นใย เชือกหรือเส้นด้ายจ านวนมากเชื่อมโยงกับวัตถุใน
ชีวิตประจ าวันสร้างความโดดเด่นขึ้น  ด้วยเหตุที่ศิลปิน 3 ท่านนี้มีผลงานที่มีชื่อเลียงและเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายอย่างมาก 

 

2.3.1 ศิลปิน Jolanta Surma 
   Jolanta Surma เป็นศิลปินชาวโปแลนด์ที่ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างงานฝีมือการ
ผูกมัดที่เรียกว่า “macramé” มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1983  เขาเริ่มต้นจากการใช้คานไม้เป็นโครงรับน้ าหนัก
และถักทอเป็นรูปนกฮูก ถักเป็นม่านผนังขนาดใหญ่รูปดอกไม้  Jolanta Surma ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา ในสาขาหัตถกรรมท ามือจาก Universytet Ludowy ใน Sanok, ประเทศโปแลนด์ 
นอกเหนือจากการเรียนรู้เทคนิคการผูกมัด macramé   Jolanta Surma ยังได้เรียนรู้การเย็บปักถัก
ร้อยแกะสลักและงานฝีมืออ่ืน ๆ อีกมากมาย เทคนิคที่ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของเขา ได้แก่ การผูกปม
และ การผูกเงื่อนจ านวนหลายร้อยหรือหลายพันปมด้วยเชือกป่านโดยมีการวางแผนในการท างาน
ศิลปะทุกชิ้น ท าให้ผลงานของ Jolanta Surma  ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความตั้ งใจ  
จินตนาการและทักษะให้เป็นเสมือนหนึ่งภาษาหรือสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง  การถักทอของเขาเป็นการน าเชือกที่ได้จากธรรมชาติมาถักทอเป็นผืนขนาดใหญ่ที่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยให้เป็นรูปทรงของพืชพรรณดอกไม้ต่างๆ  ผลงานมักมีการใช้สีโทนร้อนเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าศิลปินต้องการให้เห็นถึงอารมณ์ในฤดูใบไม้ผลิที่มีสีสดใสมากกว่าฤดูอ่ืนใน
ประเทศโปแลนด์ 

ศิลปิน Jolanta Surma ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีการติดตั้งแบบแขวนลงมากับผนัง
ในชื่อชุด “Bouquet” ที่เป็นการถักทอแบบ “macramé”ในลักษณะที่ศิลปินมีความถนัดและใช้คาน
ไม้เป็นโครงรับน้ าหนักแล้วถักเชือกทอลงมาเป็นเหมือนกับผ้าม่านขนาดใหญ่ที่มีจังหวะและลีลาบิดไป
มาจนท าให้เกิดรูปทรงของดอกไม้หลายดอกในขนาดแตกต่างกัน จุดเด่นของผลงานชุดนี้คือ การใช้
เทคนิคการถักบิดไปมาเพ่ือสร้างรูปทรงตามความต้องการของศิลปิน  ดอกไม้แต่ละดอก ต้นไม้แต่ละ
ต้นศิลปินล้วนปลูกขึ้นเองรอบบ้าน ด้วยอยากจะบันทึกให้เป็นภาพความทรงจ าในผลงานศิลปะ   
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ผลงานชุดนี้ศิลปินจะวาดภาพร่างและลงสีในกระดาษก่อน ได้แก่ สีน้ าตาล สีส้มและสีเหลือง ที่
ต้องการให้เกิดความรู้สึก “อบอุ่น” ในผลงานศิลปะชุดนี้ (ภาพท่ี1) 
 

 
ภาพที่ 1 Jolanta Surma, Bouquet, 2009,  Macrame Dyeing, 200 x 100 cm.  

ที่มา : Jolanta Surma, เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก

https://www.etsy.com/listing/176472368/macrame-bouquet-large-macrame- 

wall?ref=related-0   

 

 ในปีค.ศ. 2010 ศิลปิน Jolanta Surma ได้สร้างสรรค์ผลงาน“Ship”  โดยใช้เทคนิคการถัก
ทอแบบ Macrame Dyeing ใช้สีสันที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลลึกในโทนสีเขียวฟ้า ผลงาน
ชุดนี้ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่ศิลปินไปเดินริมชายหาดทะเลและพบเห็นเปลือกหอยที่มีความ
สวยงาม จึงหยิบมาผูกมัดถักทอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลงานและยังใช้เทคนิคการถักบิดไปมาสร้าง
เป็นรูปทรงเหมือนกับคลื่นทะเลที่ซัดเข้าฝั่งให้ความรู้สึกที่ราวกับว่าเราอยู่ริมชายหาดทะเลซึ่งท าให้
ผู้รับชมมีความรู้สึกร่วมไปกับผลงานของศิลปินเหมือนกับว่าตนอยู่ในสถานที่จริงที่สร้างขึ้นมาจาก
ความประทับใจของศิลปิน (ภาพท่ี 2) 
  

https://www.etsy.com/listing/176472368/macrame-bouquet-large-macrame-%20wall?ref=related-0
https://www.etsy.com/listing/176472368/macrame-bouquet-large-macrame-%20wall?ref=related-0
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ภาพที่ 2  Jolanta Surma, Ship, 2010,  Macrame Dyeing, 120 x70 cm 

ที่มา : Jolanta Surma, เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.etsy.com/listing/62767471/macrame-wall-hanging-ship-handmade-

with?ref=related-3   

 

 ผลงานศิลปะชิ้นที่ส าคัญที่สุดเป็นผลงานที่ Jolanta Surma ได้รับแรงบันดาลใจจากงาน

เทศกาลเก็บเก่ียวที่เรียกกันว่า “Dozynki” ของประเทศโปแลนด์   ประเพณีนี้ชาวนาหรือเกษตรกรจะ

มารวมตัวกันเพ่ือเฉลิมฉลองในทุ่งนานอกหมู่บ้าน โดยพวกเขาจะน าธัญพืชมาประดับตกแต่งเป็นรูป

ของเทพธัญพืชและสมุนไพร เพ่ือบูชาเทพที่เกี่ยวข้องกับการท างานเกษตรกรรมในที่ดินของพวกตน  

ผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วมงานต่างพากันแต่งตัวแบบพ้ืนเมืองของชาวโปแลนด์จนท าให้ศิลปินเกิด

ความประทับใจและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชุดชื่อ “Dozynki” ศิลปินได้ถักทอเป็นรูปทรงหญิงสาว

ชาวเกษตรกรแต่งตัวพ้ืนเมืองในเทศกาล ในโทนสีอุ่นที่มีสีเหลือง สีส้ม สีแดง และสีน้ าตาล เนื่องจาก

ศิลปินต้องการให้ผู้รับชมผลงานศิลปะเห็นถึงช่วงเวลาที่จัดเทศกาลนี้ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อน ( ภาพที่ 3 ) 

https://www.etsy.com/listing/62767471/macrame-wall-hanging-ship-handmade-with?ref=related-3
https://www.etsy.com/listing/62767471/macrame-wall-hanging-ship-handmade-with?ref=related-3
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ภาพที่ 3  Jolanta Surma , Dozynki, 2011, Macrame Dyeing, 120 x50 cm 

ที่มา : Jolanta Surma, เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.etsy.com/listing/180400555/folk-lady-in-the-village-macrame-

wall?ref=related-2  

 
           ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะชิ้นที่ส าคัญของ Jolanta Surma ที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปเป็น
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความงาม และความหมายของผลงานที่ต้องการสื่อสารกับคนดู ในสิ่งท่ี
เป็นแนวคิดและรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินได้ดังตารางที่ 8 คือ 

 
 
 

https://www.etsy.com/listing/180400555/folk-lady-in-the-village-macrame-wall?ref=related-2
https://www.etsy.com/listing/180400555/folk-lady-in-the-village-macrame-wall?ref=related-2
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ผลงานของ Jolanta Surma 

          เวลา ค.ศ.2009 ค.ศ.2010 ค.ศ.2011 
ผลงานของ

ศิลปิน 

 

 
 

 

 

 

 

รายละเอียด
ผลงาน 

 “Bouquet”  
 เทคนิค : Macrame Dyeing ขนาด 

: 
200 x 100 cm.  

“Ship”   
เทคนิค : Macrame Dyeing    

ขนาด : 120 x70 cm 

 “Dozynki”  
เทคนิค : Macrame Dyeing 

ขนาด : 120 x50 cm 

แนวความคิด
ในการ

สร้างสรรค์
ผลงานโดย
การใช้ความ
ทรงจ าในแต่
ละช่วงเวลา 

ผลงานชิ้นนี้ชื่อ 
“Bouquet”ในช่วงเวลานี้ 
ศิลปินถักทอออกมาเป็น
รูปทรงดอกไม้จะเห็นได้
ชัดเจนว่าศิลปินมีการใช้

ความทรงจ าที่ตัวศิลปินเอง
ได้จ าภาพดอกไม้และน า
สร้างสรรค์ผลงานออกมา
ในรูปแบบการถักทอ ที่

เหมือนกับภาพความทรงจ า
ของศิลปินและได้ใช้สีสันให้
เหมือนกับภาพความทรงจ า

แล้วศิลปินยังใช้สีแสดง
บรรยากาศรอบๆต้นไม้ให้

เหมือนตอนกลางวันที่
ดอกไม้ก าลังเบ่งบานในยาม
เช้า จะสังเกตได้จากสีของ

ดอกไม้ 

ผลงานศิลปะชิ้นนี้ชื่อ “Ship” 
ในช่วงเวลานี้ ศิลปินได้ถักทอ
จากความทรงจ าแบบบิดไป
บิดมาท าให้ผู้ชมมีความรู้สึก
เหมือนกับว่าอยู่บนชายหาด
และในผลงานศิลปินยังได้ถัก
เป็นรูปทรงของเปลือยหอย
และยังได้ใช้เปลือกหอยของ
จริงเข้ามาร่วมในการ
สร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ สีสัน
ที่ศิลปินได้ระบายลงไปใน
ผลงานท าให้รู้สึกถึงสีของ
ทะเลในบรรยากาศตอน
กลางคืนที่มีแสงของ
พระจันทร์สาดส่องกระทบบน
ผิวน้ าและหาดทรายท าให้ใน
ผลงานมีสีเหลืองซึ่ง
เปรียบเสมือนแสงจันทร์ใน
ยามค่ าคืน 

ผลงานศิลปะชิ้นนี้ชื่อ 
“Dozynki”ในช่วงเวลานี้ 
ศิลปินได้ถักทอออกมาเป็น
รูปของหญิงสาวในชุด
พ้ืนเมืองจากความทรงจ าที่
ก าลังสนุกสนานกับ
เทศกาล Dozynki ซึ่งเป็น
ประเพณีเก่าแก่ของชาว
โปแลนด์ ในเทศกาลนี้หญิง
สาวจะใส่ชุดพ้ืนเมืองที่มี
สีสันสวยงามออกมาร่วม
ฉลองให้แก่เทพแห่งพืช
พรรณ ซึ่งศิลปินได้ใช้สีสัน
ที่ได้จากชุดพื้นเมืองและ
บรรยากาศรอบๆมา
สร้างสรรค์ผลงาน 
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2.3.2 ศิลปิน Ernesto Neto   
Ernesto Neto เป็นศิลปินชาวบราซิลที่เกิดเมื่อ ปีค.ศ.1964 ในเมืองริโอเดจาเนโร 

ประเทศบราซิล โดยเริ่มต้นการศึกษาที่เมือง Escola de artes visuais  ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ชิ้นแรกขึ้นที่ Parque Lage ในปีค.ศ. 1994 และในปีค.ศ. 1997 และยังได้เข้าร่วมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

สมัยใหม่เซาเปาโลในปีค.ศ. 1994-1996 ตั้งแต่นั้นมาการท างานของ  Ernesto Neto ก็ได้จัด

นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญทั่วโลก  

  ผลงานของ Ernesto Neto ทีน่่าสามารถถ่ายทอดความเป็นวัฒนธรรมของบราซิลได้
เป็นอย่างดี ได้แก่ผลงานชุด “Drum” ผลงานชิ้นนี้เขาใช้การถักเชือกแบบโครเซต์ประกอบเข้ากับ 
สิ่งของและวัตถุพ้ืนถิ่นที่พบในเมืองริโอเดอจาเนโรและเชื่อมสิ่งของเหล่านั้นให้คลุมไปทั่วผนังห้องจน
จรดเพดาน สีสันของงานสวยงามเสมือนในสภาพแวดล้อมที่เขาได้พบเห็นอยู่ทุกวัน   เขาได้ใช้เครื่อง
ดนตรีเครื่องเคาะ เช่นกลองในรูปแบบต่างๆที่คนบราซิลใช้เล่นในท้องถิ่นและเปียโนนอกจากเชือกแล้ว 
เขายังใช้ลูกอม กระป๋องเครื่องดื่ม ถุงชาที่มีกลิ่นหอมหวานถักห้อยลงมาจากเพดานกระจายปะปนอยู่
ในงานศิลปะของเขา สิ่งที่น่าสนใจในผลงานชุดนี้คือ นักดนตรีที่ศิลปินเชิญชวนให้เข้ามาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เล่นเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง เสียงที่ผู้ ชมผลงานได้ยินและรับรู้ล้วนมาจากต้นทุนทาง
วัฒนธรรมของบราซิล ท าให้ผู้ชมผลงานศิลปะเกิดความประทับใจ สนุกสนานไปกับการได้ยินเสียงและ
กลิ่นชาที่หอมหวานเติมไปทั่วห้องแสดงงาน ในผลงานศิลปะชิ้นนี้ Ernesto Neto ยังได้ถักเตียงที่เต็ม
ไปด้วยลูกบอลนุ่มๆ และชิงช้าที่ให้ผู้ชมผลงานได้เข้าไปนอนหรือนั่งพักผ่อนชมผนังทอโครเซต์ได้อีก
ด้วย (ภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 4 Ernesto Neto, Drum, 2010, mixed media, Variation toward the space 
ที่มา : Ernesto Neto, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560, เข้าได้จาก
http://ernestoneto.guggenheim-bilbao.eus/en/   

   
  ส่วนมากผลงานของศิลปิน  Ernesto Neto มักถักเชือกเป็นงานประติมากรรมขนาดใหญ่ ที่
แสดงถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่จีรังยั่งยืนตามธรรมชาติ การถักนิตติ้งนับเป็นแรงบันดาลใจจากเทคนิค
กระบวนการเรียนรู้การถักจากยายและป้าของเขาตั้งแต่สมัยเด็ก  ประกอบกับการสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆให้แก่ผู้เข้าชมผลงานโดยสามารถเดินเข้าไปมีส่วนร่วมในผลงานของศิลปินและใช้ประสาทสัมผัส
ต่างๆในการชมผลงานทางศิลปะของเขา เช่น การรับรู้กลิ่นหอมของเครื่องเทศต่างๆที่เขาใช้ เพ่ือที่จะให้
ผู้ชมได้สัมผัสกับร่างกาย ความรู้สึกและใจของตนเอง  การแสดงนี้ช่วยให้ผู้เข้าชมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
สาระส าคัญของศิลปินโดยตรง ได้ประสบการณ์ของกลิ่น สี อารมณ์ เหตุการณ์และความรู้สึกที่ศิลปิน
สร้างขึ้น  ศิลปิน Ernesto Neto ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ชื่อ “O Bicho 
Supensa na Paisa Gen” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะใน “Ludic” 
โดยใช้เทคนิคโครเชต์ถักทอเป็นผนังขนาดใหญ่และทางเดินขนาดยาวที่มีความสวยงามให้ผู้คนที่พบเห็น
และเชิญชวนให้เข้าไปเดินในผลงานศิลปะหรืออุโมงค์ที่ศิลปินสร้างขึ้นให้เป็นทางเดินที่มีการถักหุ้มลูก
บอลขนาดเล็กหลายหมื่นลูกเพ่ือให้กลายเป็นพ้ืนผิวที่นิ่มและขรุขระ ผนังทั้งสองข้างมีการถักทอลอยขึ้น
จากพ้ืนไม่กี่ฟุตเป็นแนวทางเดินที่มีความคดเคี้ยวและยังได้รับรู้ประสบการณ์ที่คุณสามารถยืนอยู่
ด้านบนและมองลงมาด้านล่างท าให้เกิดความรู้สึกที่แปลกใหม่ในการรับชมผลงานศิลปะ เปรียบเสมือน
ผู้ชมก าลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นเอง  สีของเชือกที่ใช้ถักทอมีสีสันใกล้เคียง
กับธรรมชาติ เช่น สีของต้นไม้ ใบไม้และ ดอกไม้ รวมทั้งใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ต้นไม้ที่
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อยู่ในกระถางมาถักหุ้มห้อยแขวนเรียงรายกันเป็นระยะตลอดทางเดิน ท าให้เกิดจังหวะได้อย่างลงตัว 
และยังจะได้รับรู้ถึงกลิ่นของเครื่องเทศต่างๆที่อยู่ในถุงชาห้อยแขวนเป็นระยะตลอดทางเดินไปอีกด้วย 
(ภาพท่ี 5) 

 

 

ภาพที่ 5  Ernesto Neto, O Bicho Supensa na Paisa Gen, 2011, mixed media,  

  Variation toward the space 

 ที่มา : Ernesto Neto, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก

http://ernestoneto.guggenheim-bilbao.eus/en/  

 
 Ernesto Neto ยังได้สร้างสรรค์ผลงานอีกหลายชิ้นเพ่ือสื่อถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความ
ประทับใจในเหตุการณ์หรือสถานที่ต่างๆที่เขาได้เดินทาง ผลงานของ Ernesto Neto ได้รับการจัด
แสดงในหอศิลป์ในหลายๆ แห่ง เช่น ผลงานที่มีชื่อว่า “Kink” ที่เป็นรูปแบบประติมากรรมขนาดใหญ่
โดยใช้โครงเหล็กดัดโค้งเป็นอุโมงค์ที่เป็นทางยกระดับสูงจากพ้ืนไม่มากนัก และใช้เชือกหลายสีถักคลุม
ห้องอุโมงค์และทางเดินท าด้วยเม็ดโฟม นอกจากนี้ยังใช้การถักคุมสิ่งของต่างๆที่ได้มาจากวัสดุ
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ต้นไม้ รวมถึงเครื่องเทศทีมีกลิ่นฉุนรุนแรง ห้อยเป็นระยะระหว่าง
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ทางเดิน โดยผู้ชมผลงานสามารถเข้าไปจับไปเล่น และได้ดมกลิ่น Ernesto Neto ต้องการให้งานของ
เขาเป็นเสมือนถ้ าหรือุโมงค์ที่มีความยาวเหมือนการเดินทางเข้าไปในป่าที่ผู้เข้าไปชมงานจะต้องเดิน
อย่าง “ช้า” เพราะการเดินช้าจะท าให้เป็นการเดินที่เกิดประสบการณ์ใหม่ทางประสาทสัมผัส  เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และ การจินตนาการเหมือนกับตัวเขาที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ (ภาพท่ี 6 ) 

 

 

ภาพที่ 6  Ernesto Neto , Kink, 2012, mixed media, Variation toward the space 
ที่มา : Ernesto Neto, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.nashersculpturecenter.org/art/exhibitions/exhibition?id=60   
 
 
                 ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะชิ้นที่ส าคัญของ Ernesto Netoที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปเป็น

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความงาม และความหมายของผลงานที่ต้องการสื่อสารกับคนดู ในสิ่งท่ี

เป็นแนวคิดและรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินได้ดังตารางที่ 9  คือ 

 

http://www.nashersculpturecenter.org/art/exhibitions/exhibition?id=60
https://megfitzpatrick.files.wordpress.com/2012/05/overview.jpg
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ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ผลงานของ Ernesto Neto 

        เวลา ค.ศ.2010 ค.ศ.2011 ค.ศ.2012 
ผลงาน

ของศิลปิน 

 

 
 

 

 

 

 
 

รายละ- 

เอียด
ผลงาน 

“Drum” 
เทคนิค : mixed media 

ขนาด : Variation 
toward the space 

“O Bicho Supensa na 
Paisa Gen”  
เทคนิค : mixed media 
ขนาด : Variation toward 

the space 

“Kink” 
เทคนิค : mixed media 

ขนาด : Variation toward 
the space 

แนวความ
คิดในการ
สร้างสรรค์

ผลงาน
โดยการใช้
ความทรง
จ าในแต่

ละ
ช่วงเวลา 

ผลงานศิลปะในช่วงเวลา 
ชื่อชุด " Drum " จากการ
วิเคราะห์ผลงานของ
ศิลปิน ศิลปินได้ใช้ความ
ทรงจ าท าการถักทอโดย
ท าการเลียนแบบ
ธรรมชาติที่เป็นเหมือน รัง
นก ก้อนเมฆ และรุ้งกิน
น้ า อยู่รอบๆผลงาน จะ
สังเกตได้จากผลงานของ
ศิลปินที่ถักทอบนเพดาน
เหมือนกับรงนก ท้องฟ้า 
เพ่ือเชื่อมโยงกับสิ่งของ
ต่างๆ เพื่อให้ถึงความ
ผูกพันของคนในทั้งถิ่น 

ผลงานขึ้นมาในช่วงเวลา ชื่อ
ชุด“O Bicho Supensa na 
Paisa Gen” เขาได้
สร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้โดย
เขาได้ไปเดินในสวน- 
สาธารณะแห่งหนึ่งในลูดิค 
ท าให้ศิลปินเกิดความ
ประทับใจและได้สร้างสรรค์
ผลงานเป็นสวนสาธารณะ
ขึ้นมาจากความทรงจ า 
ผลงานของศิลปิน จะเห็นได้
ว่าศิลปินได้มีการเลียนแบบ
ธรรมชาติขึ้นมาจากความ
ทรงจ า สังเกตได้จากสีสัน
ของเชือกท่ีศิลปินน ามาถัก
ทอ จากการวิเคราะห์ผลงาน
นี้ศิลปินที่มีการเลียนแบบสีที่
ได้จากธรรมชาติและรูปทรง
ของสวนสาธารณะจากความ
ทรงจ า 

ผลงานศิลปะในช่วงเวลา 
ชื่อชุด “Kink” ศิลปิน ได้
สร้างสรรค์ผลงานออกมา
ใน รู ป แบ บขอ งถ้ า ห รื อ
อุโมงค์ที่มีความยาว โดย
จากการวิเคราะห์ในผลงาน
ชุ ด นี้ ศิ ล ปิ น ไ ด้ ใ ช้ ก า ร
เลียนแบบธรรมชาติจาก
ความทรงจ า  จะเห็น ได้
ชัดเจนว่าศิลปินได้ท างาน
ศิลปะเป็นถ้ าหรืออุโมงค์
ยาวที่มีสีสันของผนังถ้ า สี
แต่ละสีนั้นล้วนได้มาจาก
ธรรมชาติทั้ งสิ้นไม่ว่ าจะ
เป็นสีของดินสีของแร่ธาตุ
และสีของต้นไม้ดอกไม้ ท า
ให้เห็นว่า ศิลปินได้ใช้ความ
ท ร ง จ า ที่ จ ะ เ ลี ย น แ บ บ
ธรรมชาติในการสร้างสรรค์
ผลงานชิ้นนี้ออกมา 

https://megfitzpatrick.files.wordpress.com/2012/05/overview.jpg
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2.3.3 ศิลปิน Chiharu Shiota  
  Chiharu Shiota เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่น เกิดที่โอซาก้าในปีค.ศ. 1972 ใช้ชีวิตและการ
ท างานในเบอร์ลินตั้งแต่ปีค.ศ. 1996 Chiharu Shiota ศึกษาที่มหาวิทยาลัย Seika ในเมืองเกียวโต
และโรงเรียนในเยอรมนี. ผลงานของ Chiharu Shiota ส่วนใหญ่จะใช้เชือกเป็นสื่อน ารวมกับวัสดุ
สิ่งของ เพ่ือแสดงการเชื่อมโยงด้านต่างๆของการแสดงศิลปะและการติดตั้ง งานศิลปะส่วนใหญ่มักมี
ขนาดใหญ่ในรูปแบบอิสระตามจินตนาการของศิลปิน เช่นห้อง ทีป่ระกอบไปด้วยเส้นใยจากเชือกหรือ
เส้นด้ายที่ถูกโยงเข้ากับวัตถุในชีวิตประจ าวันเช่น ลูกกุญแจ, หน้าต่าง, ชุดเสื้อผ้า, รองเท้า, เรือและ
กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น ผลงานของศิลปิน Chiharu Shiota จะเน้นสีเพียงแค่สีเดียวในการสร้าง
ผลงาน เช่น เชือกสีด าหรือเชือกสีแดง ประกอบกับวัสดุสิ่งของที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือ สิ่งของใกล้ตัวที่มี
ความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตที่ศิลปินมีความประทับใจ และยังฝังใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ 
ผลงานจงึออกมาจากจิตใต้ส านึกของศิลปิน  แสดงความแปลกตาดูแบบน่าทึ่งที่ท าให้เรานึกถึงสิ่งที่เรา
รักและหวงแหน นึกถึงความทรงจ าที่ดีๆและท าให้อยากจะเก็บรักษาความทรงจ านั้นเอาไว้   
 ในผลงานชื่อ “The Way into Silence” ที่มีการจัดแสดงที่หอศิลป์ต่างๆในหลายประเทศ 
ซึ่งในแต่ละสถานที่ก็จะมีการจัดวางผลงานในลักษณะที่แตกต่างกันไป ผลงานชิ้นนี้ใช้ “เปียโน” เป็น
สิ่งสื่อความหมายถึงความเงียบสงัด ความสลด ความสะเทือนใจ และใช้เชือกสีด าที่ได้แนวคิดมาจาก
ความทรงจ าในวัยเด็กที่เห็นบ้านของเพ่ือนบ้านถูกไฟไหม้  ยามปกติบ้านหลังนี้จะมีผู้เล่นเปียโนที่เป็น
สิ่งที่ช่วยสร้างเสียงเพลงและสร้างความสุขให้กับทุกคนในบ้าน  แต่บ้านหลังนี้กลับถูกไฟไหม้จนไม่
เหลืออะไรเลยนอกจากเศษซากของเปียโนและเฟอร์นิเจอร์เพียงบางส่วนที่ยังคงเหลือรูปร่างให้เห็น  
ถึงแม้สิ่งของเหล่านั้นจะเป็นของรักของบุคคลเหล่านั้นก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นเรา
ก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรติดตัวออกมาได้แม้แต่อย่างเดียว  สิ่งเดียวที่ทุกคนต้องคิดและเอาออกมา
จากเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้นได้มีเพียงแค่ “ชีวิต” ของตนเองเท่านั้น  ดังนั้นศิลปินจึงต้องการให้ผู้ชม
ได้มีส่วนร่วมในงานของศิลปินโดยติดตั้งผลงานคล้ายกับว่าให้ผู้ชมเดินเข้าไปในอุโมงค์และได้ไปพบกับ
ห้องแห่งความเงียบสงัด   เชือกสีด าจะสานห่อหุ้มสิ่งของทั้งเปียโนและเก้าอ้ีที่ว่างเปล่าที่วางอยู่รอบๆ
เปียโน (ภาพท่ี 7)  
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ภาพที่ 7  Chiharu Shiota, The Way into Silence, 2003, mixed media,  

  Variation toward the space 
ที่มา: Chiharu Shiota เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.designboom.com/art/chiharu-shiotas-thread-wrapped-piano-for-art-basel/  
 

ผลงานสร้างสรรค์ของ Chiharu Shiota ที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งได้แก่ ผลงานในชื่อชุด 
“Over The Continent” ที่รวบรวมรองเท้าจากประชาชนเกือบสี่ร้อยข้าง ซึ่งรองเท้าแต่ละข้างนั้นมี
บันทึกความทรงจ าที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าเหล่านั้น ในบันทึกทุกคนจะเขียนว่ารองเท้าของเจ้าตัวได้ใส่
เดินทางไปที่ไหนมาบ้างหรือว่ารองเท้าคู่นี้ได้ใช้ท าอะไรบ้าง  รองเท้าของแต่ละคนที่ศิลปินได้มานั้น
ล้วนมีความแตกต่างกันไป รองเท้าบางข้างก็เป็นรองเท้าที่มีราคาแพงบางข้างก็มีราคาถูกไม่ว่าจะราคา
ถูกหรือแพงรองเท้าแต่ละข้างก็มีเรื่องราวอยู่ในตัวเอง โดยศิลปินใช้เชือกด้ายสีแดงเอามาผูกเข้ากับ
รองเท้าแต่ละข้างแล้วโยงไปในจุดเดียวกันเพ่ือบันทึกความทรงจ าของรองเท้าเอาไว้ด้วยกัน ท าให้ผู้รับ
ชมผลงานศิลปะเห็นถึงเรื่องราวความทรงจ าที่มีเรื่องราวแตกต่างกันออกไป (ภาพท่ี 8)  
 

http://www.designboom.com/art/chiharu-shiotas-thread-wrapped-piano-for-art-basel/
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ภาพที่ 8  Chiharu Shiota , Over the Continents, 2008, mixed media,  
 Variation toward the space 

ที่มา : Chiharu Shiota, เข้าถึงเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.spoon-
tamago.com/2014/09/29/chiharu-shiota-over-the-continents/ 
  

ผลงานศิลปิน Chiharu Shiota ชุด The Key in the Hand เป็นการสร้างสรรค์
ผลงานที่ใช้เชือกแดงเป็นสื่อน ามาประกอบรวมกับสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการสร้างสรรค์
ผลงาน มีการก าหนดให้เรือ 2 ล า เปรียบเสมือนมือที่ก าลังถัก เชือกสีแดงเปรียบเสมือนเป็นกลุ่มก้อน
เมฆขนาดใหญ่เหนือเรือ บนเพดานปกคลุมด้วยก้อนเมฆเชือกสีแดงหนาทึบ บางและโปร่งแสงสลับกัน 
ศิลปินได้ร้อยลูกกุญแจด้วยเชือกสีแดงอย่างหลากหลายที่ใช้เป็นสื่อน าในการแสดงความคิดในการ
แสดงออกที่ต้องการสื่อถึงสิ่งของที่เป็นของรักของหวงและสิ่งของที่มีคุณค่าที่ควรเก็บรักษา สิ่งของ
เหล่านี้เปรียบเสมือนความดี ความรัก ความประทับใจและความทรงที่ดีอันไม่สามารถลืมเลือนได้  
การสร้างสรรค์ผลงาน จะเน้นการถักเชือกแบบประสานไขว้กันไปมาหรือยึดติดกับตะขอตะปูขึงดึง
สลับกันไปมา โดยมีจุดเริ่มต้นที่เรือทั้ง 2 ล าเปรียบเสมือนมือของศิลปินที่ถักเชือก ใช้เชือกร้อยผูกกับ
ลูกกุญแจมากกว่า 50,000 ลูก เป็นสื่อและห้อยลงมาจากเพดาน  ลูกกุญแจที่น ามาเรียงร้อยไม่ได้เป็น
เพียงแค่ของศิลปินคนเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้คนทั่วโลกที่ต้องการจะเก็บรักษาความทรงจ าที่
ตนเองมีความประทับใจในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตได้มีส่วนร่วมกับผลงานของศิลปินอีกด้วย 
(ภาพท่ี 9) 

http://www.spoon-tamago.com/2014/09/29/chiharu-shiota-over-the-continents/
http://www.spoon-tamago.com/2014/09/29/chiharu-shiota-over-the-continents/
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ภาพที่ 9  Chiharu Shiota, The Key in the Hand, 2015, mixed media,  

  Variation toward the space 
ที่มา : Chiharu Shiota, เข้าถึงเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.designboom.com/art/chiharu-shiota-venice-art-biennale-the-key-in-the-
hand-05-06-2015/    
 
  ผลงานของ Chiharu Shiota นั้นมีความโดดเด่นที่การใช้สีของเชือกในการสื่อ
อารมณ์ งานส่วนใหญ่ของศิลปินมักจะใช้เชือกสีเดียวกัน ในการติดตั้งผลงานเข้ากับสิ่งของต่างๆและ
งานทุกชิ้นไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้จึงท าให้ Chiharu Shiota จ าเป็นต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ชิ้นงานใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอ แม้ว่าจะอยู่ในชื่อชุดการแสดงเดียวกันแต่รูปแบบ และการจัดวางก็อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผลงานศิลปะของ Chiharu Shiota แต่ละชิ้นล้วนมาจาก
ความทรงจ าของศิลปินที่ได้พบเห็นเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสะเทือนใจ หรือ 
เรื่องความเสียใจ โดยเขาจะใช้เชือกเส้นด้ายเพ่ือเชื่อมโยงกับสิ่งของที่มีในความทรงจ าเช่นลูกกุญแจ  
หน้าต่าง  รองเท้า  เรือและกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น  ผลงานจะถูกติดตั้งเต็มไปทั่วทั้งห้องหลายๆห้อง
ในบางชุดชิ้นงาน และ Chiharu Shiota ได้ท าเป็นทางเดินที่เหมือนกับอุโมงค์ใยแมงมุมเพ่ือให้ผู้รับชม
ผลงานได้เดินเข้าไปสัมผัสกับความทรงจ าที่ศิลปินอยากห่อหุ้มสิ่งของนี้เอาไว้    
 

http://www.designboom.com/art/chiharu-shiota-venice-art-biennale-the-key-in-the-hand-05-06-2015/
http://www.designboom.com/art/chiharu-shiota-venice-art-biennale-the-key-in-the-hand-05-06-2015/
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        ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะชิ้นที่ส าคัญของ Chiharu Shiota ที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปเป็น
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความงาม และความหมายของผลงานที่ต้องการสื่อสารกับคนดู ในสิ่งที่
เป็นแนวคิดและรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินได้ดังตารางที่ 10 คือ 
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ผลงานของ Chiharu Shiota 

          เวลา ค.ศ.2003 ค.ศ.2008 ค.ศ.2015 

ผลงานของ
ศิลปิน 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียด
ผลงาน 

“ The Way into Silence ”  
เทคนิค : mixed media  

ขนาด : Variation toward 
the space  

“Over the Continents”  
เทคนิค : mixed media  ขนาด 
: Variation toward the space 

“The Key in the Hand” 
เทคนิค : mixed media    ขนาด 
: Variation toward the space 

แนวความคิด
ในการ

สร้างสรรค์
ผลงานโดย
การใช้ความ
ทรงจ าในแต่
ละช่วงเวลา 

ในช่วงเวลานี้ศิลปินได้
สร้ า งสรรค์ ในชื่ อ ชุ ด 
The Way into 
Silence  
โดยได้ใช้สัญลักษณ์เป็น
วัตถุเปียโนที่ถูกไฟไหม้ 
เปรียบเหมือนตัวแทน
บ้านของเพ่ือนเขาที่ถูก
ไ ฟ ไ ห ม้  เ ห ตุ ก า ร ณ์
เลวร้ายเหล่านั้นท าให้
เขาได้รับอิทธิพลจาก
ความทรงจ าในวัยเด็ก
มาเป็นแรงบันดานใจใน
การสร้างสรรค์ออกมา
ในชุดนี้ศิลปินยังได้ใช้
เ ก้ า อ้ี สี ด า ห ล า ย ตั ว
เปรียบแทนเหมือนผู้คน 

ในช่วงเวลานี้ศิลปินได้
สร้างสรรค์ในชื่อชุด 
Over the Continentsที่

ศิลปินได้ใช้สัญลักษณ์ใน
การแสดงออกมาได้เป็น
อย่างดี ศิลปินได้ใช้
รองเท้าเป็นสัญลักษณ์
แทนบุคคลในแต่ละคน 
รองเท้าแต่ละข้าง
สามารถบ่งบอกถึงอาชีพ
ในแต่ละคนได้ โดย
ศิลปินได้ใช้รองเท้าและ
กระดาษท่ีเขียนบันทึก
ข้อความเรื่องราวของ
ความทรงจ าแต่ละคนว่า
มีความผูกพันในเรื่อง
อะไรในร้องเท้าข้างนั้น 

ในช่วงเวลานี้ศิลปินได้ใช้ 
เรือสร้างสรรค์ผลงานเป็น
รู ป สั ญ ลั ก ษ ณ์ เ ป รี ย บ
เหมือนมือทั้งสองข้างของ
ศิลปินที่ถักทอเส้นด้านสี
แดงเป็นกลุ่มก้อนเมฆเต็ม
ไปทั้ งห้ อ งและ เพดาน
ขนาดใหญ่ ในผลงานชุด 
The Key in the Hand 
ศิลปินยังได้ใช้ลูกกุญแจ
กว่า50,000ลูก โดยศิลปิน
ได้ใช้สัญลักษณ์ลูกกุญแจ
แต่ละลูกเป็นตัวแทนของ
คนทั่วโลกที่อยากจะเก็บ
ความทรงจ า เอา ไว้บน
ท้องฟ้าสีแดง 



  41 

   ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ผลงานของ Chiharu Shiota (ต่อ) 

          เวลา ค.ศ.2003 ค.ศ.2008 ค.ศ.2015 
แนวความคิด

ในการ
สร้างสรรค์
ผลงานโดย
การใช้ความ
ทรงจ าในแต่
ละช่วงเวลา 

ที่นั่งฟังเสียงของเปียโน
ที่ถูกไฟไหม้กับบรรยาย
ก า ร ใ น ค ว า ม เ งี ย บ 
แน่นอนว่าเหตุการณ์ไฟ
ไหม้ในครั้งนั้นล้วนเกิด
คว ามรู้ สึ ก โ ศก เศร้ า 
เสียใจและสะเทือนใจ
ในความทรงจ าของ
ศิลปิน 

  

 
จากการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นที่ศิลปินใช้ความทรงจ าสะท้อนออกมาเป็นผลงานศิลปะ 

ของศิลปินทั้ง 3 ท่าน ดังนี้      
จากการศึกษาโดยใช้วรรณกรรมของ มาร์แซ็ล พรุสต์ ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ “การค้นหา

วันเวลาที่สูญหาย”  ท าให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับความทรงจ าที่ศิลปินทั้ง 3 ท่าน ใช้อารมณ์และ
ความรู้สึกท่ีมีอยู่ในความทรงจ า สื่อผ่านการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุ
สิ่งของที่น ามาใช้และรูปทรงที่น ามาถักทอเข้าไปในผลงาน  จะเห็นได้ว่าศิลปินทั้ง 3 ท่านได้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะออกมาโดยใช้เชือกเป็นสื่อกลางทั้งสิ้น หากแต่เรื่องราวในความทรงจ าของศิลปิน 3 ท่าน
มีการบอกเล่าและสื่ออารมณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป 

ข้าพเจ้าเห็นว่า Jolanta Surma ได้สร้างงานศิลปะที่ได้บอกเล่าเรื่องราวจากความทรงจ า ที่
ตนนั้นมีความชอบในต้นไม้ดอกไม้และรักในธรรมชาติตามที่ได้พบเห็นแล้วเกิดเป็นความประทับใจ 
เมื่อพิจารณาจากผลงานของ Jolanta Surma อาจเป็นไปได้ว่าศิลปินอยากที่จะสื่อความหมายแบบ
ตรงไปตรงมาที่ท าให้ศิลปินนึกถึงช่วงเวลานั้นจากความทรงจ าก็ได้  และในด้านเทคนิคที่ศิลปินการถัก
ทอจะเห็นได้ว่า  ศิลปินมีการใช้เส้นใยที่ได้มาจากธรรมชาติแล้วจึงท าการย้อมสีของผลงานในขั้นตอน
สุดท้าย ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับผลงาน  แตกต่างจากศิลปินทั้งสองท่านที่เลือกใช้เชือกสีใน
การสร้างบรรยากาศของผลงานที่สื่ออารมณ์ตั้งแรก 

ส่วนผลงานของ Ernesto  Neto ได้สร้างงานศิลปะส่วนมากจะบอกเล่าเรื่องราวตามสถานที่
ต่างๆที่ศิลปินได้เดินทางไปในสถานพบเห็นแล้วเกิดความประทับใจในสถานที่นั้นๆและทุกๆที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นวัสดุสิ่งของหรือกลิ่นของเครื่องเทศต่างๆ หากพิจารณา
จากการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแล้ว ศิลปินอยากที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ซึ่ง
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ตัวศิลปินได้ไปพบเห็นจากการเดินทางไปในหลายๆประเทศผ่านวัตถุสิ่งของที่มีความเป็นเอกลักษณ์ใน
รูปแบบของผลงานการถักทอขนาดใหญ่ที่ผู้คนสามารถสัมผัสได้  

ส่วนผลงานของ Chiharu  Shiota สร้างงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากความทรงจ าและความรู้สึก
สะเทือนอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าเสียใจการสูญเสียและได้
น าเอาอารมณ์ ความรู้สึกจากความทรงจ านี้น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
ที่สร้างบรรยากาศ  ให้ผู้เข้าชมได้เห็นและรู้สึกถึงอารมณ์ท่ีศิลปินต้องการถ่ายทอดออกมา 

 หากพิจารณาจากผลงานของศิลปินทั้ง 3 ท่าน โดยการวิเคราะห์เรื่องราวผ่านวรรณกรรม
ของ มาร์แซ็ล พรุสต์ ผลงานศิลปินทั้งสามท่านนั้น มีความเหมือนกันตรงที่ ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาผ่านบันทึกที่อยู่ในความทรงจ าของตน ซึ่งเป็นเรื่องราวของความทรงจ าที่ศิลปินได้พบกับ
เหตุการณ์หรือสถานที่ต่างๆด้วยตนเอง และได้น าภาพความทรงจ าเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
การถักทอ เพ่ือใช้สื่ออารมณ์และความรู้สึกต่อผู้ที่รับชมผลงาน (ตารางท่ี 11) 

  ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ประเด็นที่ศิลปินใช้ความทรงจ าสะท้อนออกมาเป็นผลงานศิลปะ ของศิลปินทั้ง 3 

ท่าน  

ศิลปิน Jolanta Surma Ernesto  Neto Chiharu Shiota 
จากการศึกษาโดยใช้
วรรณกรรมของ มาร์
แซ็ล พรุสต์  ที่ เขียน
เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ข อ ง 
“การค้นหาวันเวลาที่
สูญหาย”  ท าให้เห็น
ประเด็นเกี่ยวกับความ
ทรงจ าที่ศิลปินทั้ ง 3 
ท่าน 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

Jolanta Surma ได้สร้าง
งานศิลปะที่ได้บอกเล่า
เรื่องราวจากความทรงจ า 
ที่ตนนั้นมีความชอบใน
ต้นไม้ 

Ernesto  Neto ได้ ส ร้ า ง ง าน

ศิ ลปะส่ วนมากจะบอก เล่ า

เรื่องราวตามสถานที่ต่างๆที่

ศิลปินได้เดินทางไปในสถานพบ  

 

Chiharu Shiota สร้างงาน
ศิลปะท่ีเกิดข้ึนจากความทรง
จ าและความรู้สึกสะเทือน
อารมณ์ท่ีมีอยู่ภายใน 
 

https://megfitzpatrick.files.wordpress.com/2012/05/overview.jpg
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ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ประเด็นที่ศิลปินใช้ความทรงจ าสะท้อนออกมาเป็นผลงานศิลปะ ของศิลปิน
ทั้ง 3 ท่าน (ต่อ) 

ศิลปิน Jolanta Surma Ernesto  Neto Chiharu Shiota 

จากการศึกษาโดยใช้
วรรณกรรมของ มาร์
แซ็ล พรุสต์ ที่เขียน
เกี่ยวกับเรื่องของ 
“การค้นหาวันเวลาที่
สูญหาย”  ท าให้เห็น
ประเด็นเก่ียวกับ
ความทรงจ าที่ศิลปิน
ทั้ง 3 ท่าน 

ดอกไม้และรักใน
ธรรมชาติตามท่ีได้พบ
เห็นแล้วเกิดเป็นความ
ประทับใจ เมื่อ
พิจารณาจากผลงาน
ของ Jolanta Surma 
อาจเป็นไปได้ว่าศิลปิน
อยากที่จะสื่อ
ความหมายแบบ
ตรงไปตรงมาที่ท าให้
ศิลปินนึกถึงช่วงเวลา
นั้นจากความทรงจ าก็
ได้  และในด้าน
เทคนิคที่ศิลปินการถัก
ทอจะเห็นได้ว่า  
ศิลปินมีการใช้เส้นใย
ที่ได้มาจากธรรมชาติ
แล้วจึงท าการย้อมสี
ของผลงานในขั้นตอน
สุดท้าย ซึ่งเป็นการ
สร้างบรรยากาศให้กับ
ผลงาน  แตกต่างจาก
ศิลปินทั้งสองท่านที่
เลือกใช้เชือกสีในการ
สร้างบรรยากาศของ
ผลงานที่สื่ออารมณ์ตั้ง
แรก 

เห็นแล้วเกิดความ

ประทับใจในสถานที่

นั้นๆและทุกๆที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์แตกต่าง

กันออกไปไม่ว่าจะเป็น

วัสดุสิ่งของหรือกลิ่น

ของเครื่องเทศต่างๆ 

หากพิจารณาจากการ

สร้างสรรค์ผลงานของ

ศิลปินแล้ว ศิลปินอยาก

ที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่

เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ซึ่ง

ตัวศิลปินได้ไปพบเห็น

จากการเดินทางไปใน

หลายๆประเทศผ่าน

วัตถุสิ่งของที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์ใน

รูปแบบของผลงานการ

ถักทอขนาดใหญ่ที่ผู้คน

สามารถสัมผัสได้  

 

จิตใจของศิลปิน ไม่ว่า
จะเปน็ความโศกเศร้า
เสียใจการสูญเสียและ
ได้น าเอาอารมณ์ 
ความรู้สึกจากความ
ทรงจ านี้น ามาเป็นแรง
บันดาลใจในการ
สร้างสรรค์เป็นผลงาน
ศิลปะท่ีสร้าง
บรรยากาศ  ให้ผู้เข้า
ชมได้เห็นและรู้สึกถึง
อารมณ์ที่ศิลปิน
ต้องการถ่ายทอด
ออกมา 
 



 

 

 บทที ่3 

 
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานชุด ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความรักความคิดถึงที่เกิดจากความผูกพันกับคุณยายผ่านออกมาเป็น

ลวดลายในการผูกมัดถักทอที่ผสมผสานเข้ากับงานหัตถกรรมการถักมาคราเม่ถูกน ามาสร้างสรรค์เป็น

ผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นให้ผู้คนเห็นคุณค่าและสิ่งของที่น ามาผูกมัดถักทออยู่ในผลงานศิลปะในครั้งนี้ จึง

แบ่งกรอบของการสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้คือ  

1. ความเป็นมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

2. วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย 

3. เทคนิคการถักทอที่ได้เรียนรู้จากคุณยาย 

4. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นที่มาของแนวความคิดชุดถักทอ

พ้ืนที่ของความทรงจ า 

 

3.1 ความเป็นมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 คุณยายเจียง  วรรณสุทธะ เป็นบุคคลที่มีฝีมือในด้านการถักทอเป็นอย่างมากซึ่งในปัจจุบัน

เป็นที่รู้จักกันดี เรียกวิธีการถักทอนี้เรียกว่า เทคนิคการผูกมัดถักทอแบบมาคราเม่  ครอบครัวของ

ข้าพเจ้าประกอบอาชีพเกษตรกรรมและหลังจากหมดฤดูกาลด านา คุณยายเจียงได้พาลูกหลานหา

รายได้เสริมโดยการถักอู่เด็กหรือเปลญวนขายเป็นรายได้เสริมพอได้เงินมาจุนเจือในครอบครัว คุณยาย

เจียง เป็นผู้มีความสามารถ มีความมานะอดทนและมีความพยายามสูง คุณยายจึงเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้แก่ลูกหลานในการด าเนินชีวิต ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ลวดลายและวิธีการถักทอมาจากคุณยาย คุณยาย

จะคอยสอนเทคนิคในเรื่อง เช่น การถักทอ การย้อมเชือกและผ้า การท าเชือกจากต้นปอ การถักแห 

การท านา การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวิชาความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน นอกจากนี้คุณยายยังสอน

ในเรื่องของการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง สอนให้รู้จักการใช้เงินเพราะกว่าจะได้เงินมาแต่

ละบาทเราต้องใช้ความขยันหมั่นเพียร สอนให้รู้จักงานประเพณีของทางพ้ืนบ้านที่สืบทอดต่อกันมาจน

กลายเป็นวัฒนธรรม สอนให้รู้จักการท ามาหากินในสังคม สอนให้เป็นคนดีและเป็นที่รักของทุกคน ใน
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ตอนเป็นเด็กข้าพเจ้าได้มีความสุขและสนุกสนานในการด ารงชีวิต ซึ่งทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ก าลังเริ่มจาง

หายไปในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ทุกคนต่างพากันดิ้นรนเข้าไปในเมืองใหญ่ 

และเมื่อได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสถาบันมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะร่วมสมัยและ

สอนให้นักศึกษาเป็นศิลปิน ข้าพเจ้าไดใ้ช้เทคนิคถักทอที่คุณยายได้สอนมาสร้างสรรค์เป็นผลงานตั้งแต่

ในระดับปริญญาศิลปบัณฑิตและปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ในปัจจุบันข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็น

รากเหง้าของความรักและความผูกพัน ความเป็นมาของเทคนิคการถักทอที่ ได้รับสืบทอดมาจากคุณ

ยาย มูลเหตุส าคัญที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานชุด ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า 

นั้น เกิดขึ้นจากความเสียใจและความคิดถึงทีมีต่อคุณยายเจียงที่จากลูกหลานไปแบบไม่มีวันกลับ คุณ

ยายเสียชีวิตเมื่ออายุ 86 ปีภายในห้องนอนของคุณยายเอง ระหว่างที่จัดกานศพให้แก่ท่าน ข้าพเจ้าได้

เห็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันทีท่ าให้หวนนึกถึงภาพเมื่อครั้งที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ สิ่งเหล่านี้เอง

ที่กระตุ้นความรู้สึกในสร้างสรรค์ผลงานที่จะต้องแสดงอารมณ์ความรู้สึกผูกพันที่ข้าพเจ้ามีกับคุณยาย

โดยผ่านเทคนิควิธีการผูกมัดถักทอที่คุณยายได้ถ่ายทอดให้ ผสมผสานกับสิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย

ให้กลายเป็น “บันทึกความทรงจ าขนาดใหญ่” 

3.1.1. ผลงานการสร้างสรรค์ฝีมือของคุณยายเจียง  วรรณสุทธะ  
ผ้าไหมทอ   ผ้าไหมไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นราชินีของเส้นใยทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก

ปัจจุบัน ผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์จากไหมนั้นบอบบาง จึงต้องปฏิบัติรักษาอย่างพิถีพิถัน  การ ทอผ้าไหม 

เป็นอุตสาหกรรมของคนไทย ภาคอีสาน มาเป็นเวลานาน สตรีชาวอีสานเมื่อหมดหน้าท านา จะมานั่ง

ล้อมวง สาวไหม ปั่นและย้อมเส้นไหม ทอเป็นผืนเพ่ือเก็บไว้ใช้หรือขาย ต่อสร้างผลงานสืบสานศิลปะ

ไทยและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงไปพร้อมกันมา ตั้งแต่ครั้งโบราณ คุณค่าและความงามของผ้าอยู่

ที่การให้สี ลวดลาย และวัสดุ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการน าผ้าไปใช้ผสมผสานกับฝีมือและความ

เชี่ยวชาญ คุณยายทอผ้าพ้ืนเมืองจะเต็มไปด้วยลีลา อารมณ์ อันบ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวาของตนเอง  

ผ้าทอบางผืนนั้นคุณยายยังได้ใส่สัญลักษณ์ประจ าตนเองไว้หรือเป็นการท าต าหนิซ่อนอยู่เพ่ือให้รู้ว่าผ้า

ทอผืนนั้นเป็นฝีมือของคุณยายเอง (ภาพที่ 10)   และความโดดเด่นในการทอผ้าของคุณยายอีกอย่าง

หนึ่งคือคุณยายมักจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสี่ที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารง

ชีวิตประจ าวัน การทอผ้าก็เช่นกันเมื่อมีการสร้างสรรค์ลวดลายและสีสันบนผืนผ้าการคิดหาวัสดุใกล้ตัว

จึงตามมา(ปิยะพร กัญชนะ 2528)  

 ต้นไม้ต้นหนึ่งอาจถูกถากเปลือกไปรอบเพ่ือน ามาต้มคั้นสีย้อมฝ้ายหรือไหม การถาก

เปลือกไปรอบๆ ไม่ซ้ ารอยเดิมเป็นการเว้นเวลาให้ต้นไม้ได้สร้างเปลือกขึ้นมาทดแทนท าให้มีเปลือกไม้



  46 

ที่ใช้ได้ตลอดทั้งปี นอกจากเปลือกไม้แล้วยังมีดอก ใบ ราก พืชหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจน ามาย้อม

หรือใช้อบผ้าที่ทอแล้วให้มีกลิ่นหอมกรุ่นและป้องกันแมลง แม้แต่โคลนก็ยังเป็นประโยชน์ในการน ามา

ย้อมหรือหมักผ้าเพื่อให้สีหม่นลงและสีติดแน่นคงทน  

 

  

 
 

 

ภาพที ่10  ผ้าทอพ้ืนเมือง ผลงานของคุณยาย 

 ผ้าสไบทอหรือผ้าเบี่ยง  เมื่อมีงานบุญ ไม่ว่าจะเป็นวันพระ หรือเทศกาลท าบุญใหญ่ ๆ คุณ

ยายมักจะน าผ้าสไบมาใช้ห่มไปวัดเสมอ ของคุณยายจะมีสีพ้ืนและสีสันสดใส ซึ่งคุณยายจะปักด้วยมือ

และจะใช้เวลานานมากในการปักผ้าแต่ละผืน ความโดดเด่นของผ้าสไบของคุณยายคือ เมื่อคุณยายทอ

ผ้าสไบออกมาเป็นผืนหลังจากนั้นคุณยายจะเหลือเส้นไหมที่ปลายทั้งสองด้านไว้เพ่ือที่จะผูกมัดลายที่

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณยายเอง (ภาพที ่11) 
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ภาพที่ 11  ผ้าสไบทอหรือผ้าเบี่ยงผลงานของคุณยาย 

อู่เด็กฝีมือการถักทอของคุณยายอู่เด็กที่เป็นฝีมือของคุณยายจากการผูกมัดแบบมาคราเม่ 

ผสมผสานกับฝีมือและความเชี่ยวชาญในการผูกมัดของคุณยาย คุณยายจะใช้ลวดลายในการถักอยู่

ไม่กี่ลาย แต่คุณยายจะเน้นเรื่องช่องไฟของการถักที่เท่ากันและลวดลายของปลายเชือกที่ทิ้งลงจากอู่

เดก็ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของคุณยา (ภาพที่ 12) 

 

 
 

ภาพที่ 12 อู่เด็กฝีมือการถักทอของคุณยาย 
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สาดหรือเสื่อกกทอ เมื่อกล่าวถึงเสื่อกกที่ทอขึ้นจากฝีมือของคนไทยในย่านชนบทโดยมาก

มักคิดกันว่าเสื่อที่ไหนก็เหมือนกัน เพราะแต่ละท้องถิ่นต่างมีกรรมวิธีที่คล้ายคลึงกัน ตั้งแต่การปลูกต้น

กก ตัวกก จักเส้น ตากแดด ย้อมสี จนกระท่ังถึงขั้นตอนการทอแต่ลักษณะเด่นของเสื่อทอฝีมือคุณยาย

โดยมีกรรมวิธีเน้นให้เสื่อมีสีติดทนนาน ผืนเสื่อท ามาจากผิวกกและการจัดวางเส้นเอ็นให้ถี่เพ่ือช่วยให้

เสื่อแข็งแรงสามารถใช้งานได้นานหลายปี (ภาพที ่13) 

 

   

 
 

ภาพที ่13 สาดหรือเสื่อกกทอ 
 เปลญวน  เปลญวนเป็นเปลที่ถักด้วยเชือกหรือป่าน เป็นตาข่ายโปร่งๆใน

สมัยก่อนคุณยายได้เล่าให้ฟังว่าครอบครัวชนบททั่วไปที่มีเด็กทารกจะน าผ้าขาวม้ามาผูกเป็นเปลให้

เด็กนอนในเปลและไกวเปล เด็กจะนอนนานไม่ร้องโยเยจึงมีความเชื่อว่าเด็กคงมีความรู้สึกอบอุ่น

ปลอดภัยเหมือนอยู่ในท้องแม่ ความโดดเด่นผลงานของคุณยาย คุณยายมักจะถักลวดลายที่มีความ

หลากหลายกว่าของคนอ่ืนและจะชอบทิ้งเส้นเชือกไว้ตรงปลายทั้งสองข้างให้เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

ยายที่มีความสวยงามต่างไปจากคนอ่ืน (ภาพที่ 14) เหตุที่คนไทยเรียกว่า “เปลญวน” เกิดจากชาว

ไทยที่นับถือศาสนาพุทธจะเรียกชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ว่า “ญวน” เนื่องจากชาวบ้านแม่พระ

ประจักษ์ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์และท าเปลขายกันเป็นจ านวนมากจึงได้ตั้งชื่อว่า “เปลญวน” 
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ภาพที่ 14 ลักษณะเปลญวนที่คุณยายเคยพาท า 

3.2. วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย 
 วัสดุที่ล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง บางประเภทอาจมีเรื่องราวที่โดดเด่น

เป็นพิเศษ  โดยอาจบอกถึงสถานที่และประเพณีของท้องถิ่นนั้น ขณะที่บางประเภทไม่ได้บ่งชี้อะไรแต่

มีความผูกพันกับบุคคล ความผูกพันนั้นมีอยู่กับทุกคนขึ้นอยู่กับว่าผูกพันกับอะไร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ

ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ หลังจากงานศพของคุณยายได้เสร็จสิ้นลงข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งของที่คุณยาย

เอาไว้ใช้ในการด ารงชีวิตเป็นเหมือนเพ่ือร่วมทางคู่ทุกข์คู่ยากที่คุณยายมีความผูกพันและยังได้น าพา

ไปในโอกาสต่างๆ สิ่งของคุณยายบางอย่างนั้นอาจไม่ได้มีค่ามากนักและไม่ได้สวยหรูแต่อย่างใด แต่

ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงกลายเป็นความผูกพันทางจิตใจที่มีต่อคุณยายท าให้ข้าพเจ้า

เห็นคุณค่าในสิ่งของของคุณยายซึ่งแต่ละอย่างนั้นท าให้นึกถึงภาพในอดีตที่อยู่ในความทรงจ า จาก

ความเศร้ากลายเป็นความคิดถึงและความอบอุ่นที่มีอยู่ในจิตใจ จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะน าสิ่งของ

เครื่องใช้ของคุณยายในบางส่วนน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณยายและ

สามารถบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งของที่ปรากฏโดยการอธิบายลักษณะสิ่งของที่มีความผูกพันใน

รูปแบบของตาราง (ตารางท่ี 12 ) ดังนี้  
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ตารางที่ 19 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
 

ฟืม   ฟืม โดยทั่วไปท าด้วยไม้ไผ่ มีลักษณะเป็นแผงยาว มีฟัน
เป็นซี่ๆคล้ายกับหวี เรียกว่าฟันหวี ซึ่งแต่ละซี่ใช้เป็นช่อง
ส าหรับสอดด้ายเส้นยืน จ านวนฟันฟืมเท่ากับความกว้างของ
หน้าผ้าแต่มักจะไม่ยาวเกินแขนทั้งสองข้าง เพ่ือให้พุ่งกระสวย
กลับไปมาได้สะดวก 
 

- ฟืม  เป็นเครื่องมือของคุณยายที่ใช้ใน
การทอผ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นคุณยายใช้
อุปกรณ์ชนิดนี้ในการทอผ้าโดยมาตลอด 

 
เขาหูก หรือ ตะกอ คือ เป็นส่วนประกอบของกี่ทอผ้า ส่วน

ใหญ่จะใช้เส้นเชือกจัดกลุ่มด้ายเส้นยืนเพ่ือเปิดช่องด้ายยืน 

โดยมีไม้สอดเป็นโครง 2 อันเรียกว่าเขาหูก เวลาสอดด้ายต้อง

สอดสลับกันไปเส้นหนึ่งเว้นเส้นหนึ่ง และมีเชือกผูกเขาหูก

แขวนไว้กับโครงกี่ด้านบนสามารถเลื่อนไปมาได้ ส่วนด้านล่าง

ผูกเชือกติดกับคานเหยียบ เมื่อต้องการดึงด้ายให้เป็นช่องจะ

ใช้เท้าเหยียบที่คานเหยียบท าให้เขาหูกเลื่อนขึ้น-ลง เกิดเป็น

ช่องส าหรับใส่ด้ายพุ่ง หากต้องการทอผ้าเป็นลวดลายที่

งดงาม จะต้องใช้ตะกอและคานเหยียบจ านวนหลายอัน  

(ทรงพันธ์ วรรณมาศ, 2534 : 22) 

- คุณยายใช้ตะกอเป็นอุปกรณ์ใช้ส าหรับ
แยกด้ายเส้นยืนให้ขึ้นลงสลับกัน เช่น ใน
ผ้ าลายขัด  เส้นยืนที่  1 ขึ้ น  เส้นยื น
ที่ 2 ลง เส้นยืนที่ 3 ขึ้น เส้นยืนที่ 4 ลง 
สลับกันไปจนหมดจ านวนเส้นยืน โดย
การเหยียบไม้เหยียบหูกขึ้น-ลงในขณะ
ทอ ซึ่งในขณะที่เส้นยืนแยกจากกันจะพุ่ง
กระสวยผ่านตลอดแนวเกิดเป็นผ้าลาย
ขัดขึ้น วิธีการเก็บตะกอหรือเก็บเขาจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของผ้าและ
ลวดลายของผ้าที่จะท าการทอ 

 



  51 

ตารางที่ 20  วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
 

อัก อักด้าย หรือ อักไหม ลักษณะของเครื่องมือ: ท าด้วยไม้
เนื้ อแข็ ง  อาจท า เป็น  4 ขา  6 ขา หรือ  8 ขาก็ ได้  มี รูป
ทรงกระบอก ที่ปลายทั้งสองด้านใช้ไม้รูปกากบาทเจาะรูตรง
กลาง ปลายทั้ง 4 ด้าน ของไม้รูปกากบาท มีไม้ประกบ
ส าหรับพันด้ายหรือไหม ลักษณะการใช้งานคล้ายกับมะกวัก 
โดย มีฐานและแกนไม้ส าหรับน าอักมาสวมเพ่ือให้อักหมุนได้
ขณะใช้งาน เรียกว่า ไม้คอนอัก 

- อัก  เป็นเครื่องมือที่คุณยายใช้ส าหรับ
กรอด้าย หรือ กวักด้ายจากระวิงเข้ามา
ม้วนเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพ่ือน าไปใช้
ทอผ้าต่อไป 

 

 
 

หลา หรือ ชื่อในท้องถิ่นเรียกว่า  ไน หลา กงปั่นด้าย หลาปั่น
ด้าย เครื่องกรอไหม คือลักษณะของเครื่องมือ: เครื่องปั่นด้าย
หรือกรอไหม เป็น  
 

- หลา เป็นเครื่องมือของคุณยายที่ใช้
ส าหรับปั่นฝ้ายให้เป็นเกลียวแน่นจนเป็น
เส้นด้าย หรือใช้กรอเส้นด้ายเข้าไส้หลอด
ส าหรับเป็นเส้นพุ่ง โดยใช้คู่กับระวิงหรือ
กงกว้าง โดยการน าด้ายที่ผ่านการล้อ
หรือดิ้วจนเป็นหลอดแล้ว มาจ่อท่ีไนแล้ว
หมุนวงล้อ ในขณะที่วงล้อหมุนไนก็จะ
หมุนตาม เกิดเป็นแรงเหวี่ยงที่ดึงม้วน
ด้ายที่จ่อไว้ตีเป็นเกลียว ให้ใช้มือที่ถือ
หลอดม้วนด้ายดึงออกจากไนจะท าให้
เกิดเป็น 
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ตารางที่ 21 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

เครื่องมือที่อาศัยหลักเกณฑ์ในเรื่องของล้อและเพลา ในสมัย
โบราณเครื่องมือปั่นด้ายเรียกว่า “แว” มีลักษณะกลมใหญ่
กว่าหัวแม่มือเล็กน้อย มีรูตรงกลางส าหรับเสียบไม้ปั่นด้าย 
ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องปั่นด้าย หรือ ไน ลักษณะทั่วไป
ของไน จะเป็นวงกลม ติดตั้งอยู่ระหว่างขาสองอันที่ท าจากไม้
เนื้อแข็ง และมีเหล็กสอดเป็นคันส าหรับหมุนวงล้อ ส่วนขาติด
ตั้ ง อ ยู่ บ น ส่ ว น หั ว ข อ ง ฐ า น ที่ ท า ด้ ว ย ไ ม้ ท่ อ น ย า ว
ประมาณ  30 นิ้ว โดยที่ส่วนปลายของท่อนไม้จะมีเหล็กไน
สอดอยู่กับขาตั้งโดยโผล่เหล็กไนออกมา ไว้ส าหรับเป็นที่สวม
ของหลอดไม้ไผ่ที่ท าเป็นที่กรอด้าย และระหว่างวงล้อจะมี
สายพานท าด้วยเชือกโยงมาเพ่ือหมุนเหล็กไน ดังนั้นเมื่อมีการ
หมุนวงล้อเหล็กไนก็จะหมุนไปด้วย 

เส้นด้าย จากนั้นให้ผ่อนแรงมือเส้นด้ายก็
จะม้วนอยู่กับไน ท าเช่นนี้จนใกล้หมด
ม้วนด้ายก็น าม้วนด้ายใหม่ต่อเนื่องกันไป
เป็นเส้นฝ้ายเดียวกันจนเต็มไน 

 

 
 

กระสวย    เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งใช้ในการทอผ้าท าด้วย
ไม้ ปลายสองด้านมน ตรงกลางกลวง ส าหรับบรรจุหลอด 
ด้ายพุ่ง หรือด้ายพุ่งพิเศษ มีน้ าหนักและขนาดเหมาะมือ ใช้
พุ่งไปมาระหว่างการยกเส้นด้ายยืนขึ้นลง 
 

- กระสวย เป็นอุปกรณ์ของคุณยาย
ส าหรับใช้บรรจุหลอดด้ายเส้นพุ่งที่ใช้ใน
การทอผ้า มีหน้าที่ส่งด้ายพุ่งเข้าไปใน
ด้ายเส้นยืนที่ขึงอยู่บนหูกทอผ้า ซึ่งหาก
เป็นกระสวยมือจะใช้มือพุ่งกระสวย
กลับไปมาระหว่างเส้นยืนสลับกับการ
กระทบฟืมเพ่ือให้เนื้อผ้าแน่น แต่หาก
เป็นกระสวยส าหรับกี่กระตุก กระสวย
จะพุ่งกลับไปมาด้วยแรงกระแทกของ
การกระตุกจนกว่าจะได้เนื้อผ้าตามท่ี
ต้องการ 
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 ตารางที่ 22 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
 

พวงสาว คือ  เครื่องสาวไหมท าด้วยไม้เนื้อแข็ง มีขาตั้งเพ่ือใช้
วางบนปากหม้อต้มรังไหม หรือ หม้อสาวหลอก เหนือปาก
หม้อขึ้นไปบริเวณกึ่งกลางไม้ น าแกนไม้ที่เจาะรูตรงกลางให้
เส้นไหมลอดผ่านได้มาติดตั้งไว้ เหนือแกนไม้ขึ้นไปติดตั้ง
อุปกรณ์คล้ายหลอดด้ายเป็นพวงรอกส าหรับสาวเส้นไหมให้
วิ่งผ่าน เรียกว่าพวงสาวไหม 

เป็นเครื่องมือของคุณยายใช้ส าหรับการ
สาวไหม เพ่ือช่วยดึงใยไหมจากรังไหม 
(ฝักหลอกหรีด) ที่ต้มในหม้อน้ าเดือด 
(หม้อสาวหลอก) โดยใช้แปรงชะรังไหม
ให้ปลายใยไหมหลุดออกจากรัง แล้วรวบ
เส้นไหมรวมกัน สาวเป็นเส้น ดึงลอดรูไม้
และผ่านรอกของเครื่องสาวไหม แล้วใช้
มือดึงเส้นไหมจากพวงสาวไหมใส่ลงใน
ภาชนะรองรับที่เตรียมไว้ 

 

 
หวด   ภาชนะนึ่งข้าวเหนียวจากไม้ไผ่ จากวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่อันเรียบง่ายของประชาชนชาวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีค่านิยมในการรับประทานข้าว
เหนียวเป็นอาหารหลัก   หวดนึ่งข้าว   จึงเป็นเครื่องใช้ 
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของชาวบ้านทุกวัน
จะต้องใช้หวดนึ่งข้าวเป็น ประจ า การนึ่งข้าวเหนียวด้วยหวด
นั้นนับว่าเป็นวิธีง่ายและสะดวกท่ีสุด  

- คนอีสานนั้นมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกินง่าย
อ ยู่ ง่ า ย  จึ ง ท า ใ ห้ ค น อี ส า น ช อ บ
รับประทานข้าวเหนียวมากกว่าข้าวสวย 
คุณยายเองก็ชอบรับประทานข้าวเหนียว
กับน้ าพริกที่ต าขึ้นเองและผักลวก เมื่อ
ครั้งที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่นั้น ทุกเช้าคุณ
ยายจะตื่นมานึ่งข้าวเหนียวตั้งแต่เช้ามืด 
คุณยายจะเอาข้าวเหนียวที่ได้แช่ไว้ทั้งคืน
แล้วนั้นใส่ไว้ในหวดแล้วจากนั้นจะเอาไป
นึ่งจนข้าวสุก และน าไปใส่กระติบข้าว
เหนียวเอาไว้เพ่ือให้ลูกหลานกิน 
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ตารางที่ 23 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
สวิง ลักษณะเครื่องมือประมง ท าจากเนื้ออวนตาถี่รูปกรวย 
ปากเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 เซนติเมตร 
ความลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ขนาดตาอวน 1 เซนติเมตร 
 

- คุณยายกับข้าพเจ้ามักจะใช้สวิงจับปลา
ขนาดเล็กที่อยู่ตามหนอง ล าคลอง หรือ
สัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ตามพืชน้ า 
 
 
 
 

 

สุ่มดักปลา  เป็นเครื่องมือส าหรับครอบปลา สานด้วยซี่ไม่ไผ่
เป็นตา ๆ หรือถักหวายเถาวัลย์และลวด สานนับเป็นของใช้
พ้ืนบ้านที่อยู่ทั่วทุกภาค หากแต่มีการเรียกชื่อแตกต่างกันตาม
ท้องถิ่น เช่น สุ่มโมง เป็นสุ่มมีขนาดกว้างใหญ่กว่าสุ่มชนิดอื่น 
โมงมาจากภาษาถิ่น คือ โม่ง มีความหมายว่าใหญ่โต สุ่มโมง
บางพ้ืนที่เรียกว่า 

- ในสมัยที่ข้าพเจ้ายังเด็กคุณยายจะพา
ออกไปหาปลาตามทุ่งนาและจะพาใช้
อุปกรณ์สุ่มดักปลาเอาไว้ดักปลาน้ าตื้น 
สุ่มดักปลาเอาไว้ดักปลาตามทุ่งนาและ
หนองน้ าที่มีน้ าตื้น ซึ่งชาวบ้านนิยมน าไป
ดักปลาตามท้องนา 
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 ตารางที่ 24 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

สุ่มซี่ หรือสุ่มก่องซึ่งเรียกตามลักษณะการท างานของชาวบ้าน 
สุ่มโมงจะใช้ไม้ไผ่ยึดติดกันโดยมีวงหวาย ประมาณ 50 - 100 
ซี่ หากสุ่มใหญ่ก็ใช้ซี่ไม้ไผ่มากขึ้น หรือวงไม้ไผ่ท าเป็นกรอบไม้
ภายใน ดารถักเส้นหวายเถาวัลย์หรือลวด จะถักซี่ไม้ไผ่รัดกับ
วงภายในให้แน่น บางทีชาวบ้านเรียกการถักร้อยส าหรับยึด
ให้แน่นนี้ว่า “ ก่อง ” จึงเรียกสุ่มก่อง และลักษณะที่ก่องเป็น
ซี่ ๆ นี้เอง จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สุ่มซี่ 
 

 

 

 
 

ข้อง  เป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่ง สานด้วยผิวไม้ไผ่ ปากแคบ
อย่างคอหม้อ มีฝาปิดเปิดได้ เรียกว่า ฝาข้อง ฝาข้องมีชนิดที่
ท าด้วยกะลามะพร้าว และใช้ไม้ไผ่สานเป็นรูปกรวย ปลาย
กรวยแหลมปล่อยเป็นซี่ไม้ไว้เรียกว่า งาแซง ข้องใช้ส าหรับใส่ 
ปลาปู กุ้ง หอย กบ เขียด 

- ข้องเป็นอุปกรณ์ใช้ใส่ปลา กุ้ง หอย ทุก

ชนิด ใช้ในเวลาที่ออกหาปลากับคุณยาย 

ข้าพเจ้าจะผูกข้องไว้ที่ เอวเพ่ือความ

สะดวกในการจับใส่ 
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ตารางที่ 25 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 

อ้ีจู้  คือ เครื่องดักปลาไหลชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ มีงาแซง
อยู่ริมก้นมีลักษณะกลมป่องส่วนก้น แล้วเรียวที่ส่วนบน คล้าย
คนโทใส่น้ าบางชนิด หรือคล้ายรูปหม้อคอสูง อีจู้ใช้ตอกไม้ไผ่
เหลาบาง ๆ เริ่มสานที่ก้นเป็นลายขัดสี่เหลี่ยมเป็นตาห่าง ๆ 
แต่ต้องไม่ให้ปลาไหลลอดออกไปได้ใส่เหยื่อไว้ในกะพล้อ บาง
แห่งเรียกว่าอีจู้ว่า กระจู้ หรือจู้ 

- อ้ีจู้เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่คุณยายและ

ข้าพเจ้าใช้ในการดักปลาไหล คุณยายจะ

สอนให้ดักในน้ านิ่งตามริมหนอง คลอง 

บึง หรือตามแปลงนา ความลึกของน้ าไม่

มากนัก  

 

 

ไซ  คือ เครื่องมือดักสัตว์น้ า ท าด้วยไม้ไผ่ด้วยหวายเถาวัลย์ 
ตอกหรือลวด ใส่งาแซงเป็นช่องทางให้ปลา กุ้ง ปู เข้าไป
ภายใน ไซมีหลายลักษณะ วิธีการท าและการใช้แตกต่างกัน
ไป เช่นไซปากแตร ท าเป็นรูปกรวย ปากไซบานออกเป็นรูป
ปากแตร มักใช้กะลามะพร้าวเป็นฝาปิดเปิด  

- ในอดีต วิถชีีวิตของข้าพเจ้ากับคุณยาย
เมื่อครั้งในการหาปลา ไซเป็นอุปกรณ์
ชนิดหนึ่งที่คุณยายจะชอบพาข้าพเจ้าใช้
น าไปดักจับปลา  
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  ตารางที่ 26 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
 

กระด้งหรือโด้ง  เป็นภาชนะเครื่องสานที่ใช้ส าหรับฝัดข้าว 
สาน เป็ นว งกลมมี เ ส้ นผ่ าศู นย์ กลางประมาณ 50-80 
เซนติเมตร ขอบปากท าด้วยไม้ไผ่  

- กระด้งเป็นภาชนะที่ทุกบ้านในภาค

อีสานต้องมี  ส่วนมากคุณยายจะใช้

กระด้งฝัดข้าว ตากปลาแห้ง ตากเนื้อ

แห้ง ในบางครั้งคุณยายก็จะใช้ในการ

เลี้ยงไหมในการทอผ้า 

 

 
 

เป็นเครื่องใช้ส าหรับตักน้ าหรือของเหลว ประกอบด้วยส่วน
ส าคัญสองส่วนคือ คันส าหรับจับถือและภาชนะส่วนที่ตักน้ า 
โดยทั่วไปแล้ว คันหรือด้ามส าหรับจับนี้มักจะท าจากไม้สัก 
และส่วนที่ตักน้ ามักจะท าจากกะลามะพร้าว 

- กระบวยตักน้ าถือเป็นของใช้ประจ า

บ้าน ซึ่งที่บ้านของคุณยายจะมีตุ่มเล็กใส่

น้ าและกระบวยวางไว้ที่ข้างตุ่มเอาไว้

เพ่ือให้ทุกคนในบ้านใช้ตักน้ าดื่ม 
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  ตารางที่ 27 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
 

กระติบข้าว  เนื่องจากภาคอีสานนิยมรับประทานข้าวเหนียว
เป็นข้าวหลักเพราะรับประทานง่ายไม่ต้องใช้ภาชนะส าหรับ
รับประทานมากมาย ใช้เพียงมือในการบริโภค แต่เดิมภาชนะ
ที่ใช้บรรจุข้าวเหนียวชาวบ้านน าต้นไม้ต้นเล็กมาเจาะล าต้นให้
กลวงแล้วตัดเป็นท่อนขนาดสั้นๆเป็นกระบอก มีฝาปิด หรือ
บางครั้งก็ใช้ไม้ไผ่มาตัดเป็นกระบอกสั้นๆน ามาเป็นภาชนะ
บรรจุข้าวเหนียว 

- กระติบข้าว เป็นของที่ทุกบ้านต้องมี ที่

บ้านของคุณยายมีกระติบข้าวอยู่หลาย

ขนาด กระติบเป็นภาชนะใช้ส าหรับใส่

ข้าวเหนียวซึ่งคนทางภาคอีสานนิยม

บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก  

 

 
 

บักหิ่ง (ภาษาพื้นบ้าน) หรือ กระพรวน  คือ กระดิ่ ง
ทองเหลืองที่สร้างขึ้นให้มีรูปลายที่ยังคงลักษณะของการเดิน
ของเส้นขี้ผึ้ง บักหิ่งจะมีเสียงดังเมื่อมีการสั่นเกิดขึ้นเพราะมี
ก้อนทองเหลืองกลมๆอยู่ข้างใน  เป็น เครื่องประตับตกแต่ง
เพ่ือความสวยงาม 

- บักหิ่งที่ได้มาจากภายในห้องของคุณ

ยาย ในสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กจะได้ยิน

เสียงบักหิ่งในตอนที่คุณยายก าลังทอผ้า

เท่านั้น เสียงของบักหิ่งจะมีเสียงที่เป็น

เอกลักษณ์เพราะมาก คุณยายจะน าเอา

บักหิ่งมาผูกติดอยู่ที่ปลายของฟืมทอผ้า

ทั้งสองด้านเวลาทอผ้าจึงท าให้เกิดเสียง 
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 ตารางที่ 28 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

ไม้หนีบ (บางพ้ืนที่เรียกว่า “ไม้หีบ”) คือไม้ที่ใช้หนีบข้าวเฟ่า 
เพ่ือความสะดวกในการฟาดข้าวเฟ่า ไม้หนีบท าจากไม้จริง
หรือไม่ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว มีความยาว
ประมาณ 1 เมตร จ านวน 2 ท่อน เจาะรูที่ปลายด้านหนึ่งของ
แต่ละท่อน แล้วใช้ เชือก(บางคนใช้โซ่แทนเชือก) ยาว
ประมาณ 30-50 เซนติเมตร ร้อยกับไม้ทั้ง 2 ท่อน 

- เป็นอุปกรณ์ที่คุณยายใช้ในการฟาด

ข้าวก่อนจะนวดหรือฟาดข้าว ชาวไร่

ชาวนาก็จะไปขนข้าวมาวางที่ตาราง 

เรียกขั้นตอนนี้ว่า “ลอมข้าว” อุปกรณ์

ฟาดข้าวหรือตีข้าว มีหลายชนิดและ

หลายแบบ คือ การใช้หนีบรัด และ การ

ใช้ฟาดหรือตีข้าว การเลือกใช้ชนิดใด

และแบบใด ขึ้นอยู่กับความสะดวกใน

การจัดหา และความถนัดของผู้ใช้ 

 

 
 

ขันกระหย่อง   เป็นภาชนะที่ท ามาจากตอกไม้ไผ่ โดยเฉพาะ
การเหลาตอกไม้ไผ่ท าเป็นเส้นเล็ก ๆ บางเบา คม ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่ท าขึ้นและมีใช้ในภาคอีสานหรือตามวัดต่าง 
ๆขันกระหย่องสานเป็นรูปสี่เหลี่ยม เอวของขันกระหย่องเป็น
เอวรัด ปากของขันกระหย่อง บานออก สานลายขัดธรรมดา 
สานเป็นช่องห่าง ๆ ส าหรับใส่ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระพุทธ 
เป็นหนึ่งในเครื่อง 

- ขันกระหย่อง เครื่องจักสานภูมิปัญญา

ไทยที่เกี่ยวกับเครื่องใช้พ้ืนบ้าน ซึ่งคุณ

ยายของข้าพเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอน

ที่คุณยายยังเป็นเด็กได้เห็นคุณตาทวด

สานขันกระหย่องด้วยตนเองเพ่ือน าไป

ถวายให้กับวัดในหมู่บ้านและคุณตาทวด

ยังสอนให้คุณยายน าไม้ไผ่มาสานขันกระ

หย่องเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อีกด้วย 
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 ตารางที่ 29 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
 

แงบดักกบ ท า ม า จ า ก ไ ม ้ไ ผ ่น า ม า ส า น ใ ห ้เ ป ็น ร ูป
ทรงกระบอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ด้านหน้า
ของแงบจะท า เป ็นทา ง เข ้า ของกบ หรือที ่ช าวบ้าน
เรียกว่า งา ส่วนด้านหลังจะท าเป็นช่องเอาไว้ส าหรับ
เอากบออกซึ่งจะใช้ไม้ไผ่ขัดเอาไว้เพื่อไม่ให้กบออกไป
ได้ 

- แงบดักกบ คุณยายเคยใช้ในการดักกบ

เพ่ือน าไปประกอบอาหาร เนื่องจากใน

นามีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่ ง

อาหารทางธรรมชาติชั้นเลิศ วิธีการดัก

กบนั้ นจะใช้ เหยื่ อปลาขาวน้ อยสั บ

ละเอียดทาที่ปากงา(แงบ)ทิ้งข้ามคืน 

แล้วมาเก็บตอนเช้า ดักในช่วงฤดูหนาว 

น้ าน้อยๆจะได้ผลดีที่สุด  

 

 
 

จ่อ กระด้งใส่ไหม   "จ่อ" คือ อุปกรณ์ใช้เลี้ยงตัวไหมระยะ
เข้าฝัก (ม่อนสุก) มีลักษณ์ท าจากไม้ไผ่ สานเป็นวงกลมคล้า
นกระด้ง 
 

-กระด้งเลี้ยงตัวไหมของคุณยายใน

สมัยก่อนเมื่อครั้งที่คุณยายทอผ้า 
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  ตารางที่ 30 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
 

หมอนขิด คือ ปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ การทอผ้าลายขิด 
เป็นศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จากค าบอก
เล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ “ขิด” เป็นภาษาพ้ืนบ้านของภาคอีสาน
หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจากค าว่า สะกิด หมายถึง
งัดช้อนขึ้นหรือสะกิดขึ้น สันนิษฐานว่ามาจาก ภาษาบาลีค า
ว่า ขจิด แปลว่า ท าให้งดงาม ในสมัยโบราณผ้าขิดเป็นผ้า ที่มี
คุณค่าสูง ใช้ห่อพระไตรปิฎกซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาใน พุทธ
ศาสนา ต่อมา ชาวบ้านได้น าผ้าขิด มาท าเป็นหมอน
สามเหลี่ยม ซึ่งเดิมเรียกว่าหมอนหน้าม้า ตามลักษณะรูปทรง
สามเหลี่ยมคล้ายหน้าม้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าใช้ส าหรับ
ถวายพระภิกษุสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ หรือมอบแด่เจ้าเมืองที่เคารพ
นับถือ ซึ่งการทอผ้าลายขิดและการท าหมอนขิดได้ถ่ายทอด
ให้ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน 
 

- หมอนขิดในนี้ เป็นของคุณยายที่คุณ

ยายใช้นอนอยู่ตลอด จนถึงวันสุดท้าย

ของชีวิตคุณยาย 
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  ตารางที่ 31 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
 

เสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่น าเอาต้นกกมา
แปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพ่ือ
น ามาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน หรือท าธุรกรรม ตลอดจนท า
พิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ 
 

- เสื่อกกทอฝีมือของคุณยายและใช้ปูรอ

นั่งในกิจกรรม คุณยายมักจะทอเสื่อกก

ไว้หลายผืน ผืนไหนที่คุณยายทอสวยคุณ

ยายมักจะเอาไปถวายที่วัด บางผืนคุณก็

จะแจกลูกหลานเอา 

 

 
 

กระจ่าตักปลาร้า หรือ กระชอน คือ ภาชนะตักปลาร้า มี
ลักษณะสานด้วยไม้ไผ่รูปทรงคล้ายหยดน้ าและมีด้ามจับ 
 
 

- คุณยายมักจะใช้กระจ่าไว้ตักปลาร้า 

เพ่ือประกอบอาหารให้กับทุกคนใน

ครอบครัวรับประทาน 
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   ตารางที่ 32 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
 

กระชังใส่ปลา คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับใส่ปลามีลักษณะถัก
ด้วยเชือกคลุมห่วงเหล็กสามห่วงและมีที่ปิดเปิดล่างและบน 
 

- เวลาไปหาปลากับคุณยาย คุณยาย

มักจะใช้กระชังเอาไว้ขังปลาไว้ในน้ า  

 

 
 

ห่วงผ้าม่าน คือ ห่วงรูปทรงวงกลมท ามาจากไม้ ขนาด  1 
นิ้ว  
 

ห่วงผ้าม่านได้มาจากภายในห้องนอน

ของคุณยาย ที่คุณยายใส่ไว้กับผ้าม่านบัง

แดดที่หน้าต่าง  
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  ตารางที่ 33 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
ไฟกระพริบ LED ไฟหิ่งห้อยแอลอีดี กระพริบเป็นจังหวะ มี
ลักษณะเป็นสายไฟยาวประมาณ 1 เมตร และมีหลอดไฟ
เล็กติดเต็มเป็นระยะตลอดของสายไฟ  
 

ไฟกระพริบ LED ที่ได้มาจากงานศพ

คุณยาย เอาไว้ประดับบริเวณโลงศพ

ร่วมกับดอกไม้ในงาน 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

เสื้อผ้าคุณยาย คือ  เครื่องแต่งกาย หรือ เครื่องนุ่งห่ม เป็นสิ่ง
ที่มนุษย์สวมใส่เพ่ือปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศ 
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความ
สุภาพ และเพ่ือสะท้อนถึง สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึง 
รสนิยมเฉพาะตัว 
 

- เสื้อผ้าคุณยาย บางตัวคุณยายมักจะ
ใส่บ่อยครั้ง บางตัวคุณยายก็มักจะชอบ
ใส่ไปปฏิบัติธรรมในวัด บางตัวก็จะ
ชอบใส่ออกงานกิจกรรมต่างๆ  
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    ตารางที่ 34 วัสดุที่มีความผูกพันกับคุณยาย (ต่อ) 

สิ่งของเครื่องใช้ของคุณยาย ลักษณะความผูกพัน 

 

 
พวงกุญแจเครื่องจักสาน  คือ สิ่งของที่ใช้ส าหรับห้อยแขวน
กับสิ่งของต่างๆ 

- พวงกุญแจเครื่องจักสานชิ้นนี้ข้าพเจ้า

ได้มาจากในห้องนอนของคุณยาย ซึ่ง

พวงกุญแจนี้ห้อยไว้กับกุญแจห้องของ

คุณยาย 

 

 
เตียงนอนคุณยาย คือ เตียงเหล็กท่ีมีรูปทรงลักษณะ มีขา 4 
ขา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

- เตียงนอนของคุณยายที่ใช้นอน

ประจ า จนวันสุดท้ายของชีวิตของคุณ

ยาย  

 
 

แคน คือ เครื่องดนตรีประเภทเป่า ซึ่งเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็น
ที่นิยมเล่นกันมากในภาคอีสาน 
 

- แคนเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของ

ภาคอีสาน คุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ

ครั้งคุณตามีชีวิตอยู่นั้นคุณตาชอบเป่า

แคนให้คุณยายฟัง คุณตาเป่าแคนได้

สนุกสนานมากเมื่อทุกคนได้ฟังแล้วก็

จะเพลิดเพลินไปกับเสียงแคนของคุณ

ตา หลังจากที่คุณตาได้เสียชีวิตไปแล้ว

นั้น เมื่อคุณยายเสียงแคนจึงท าให้นึก

ถึ ง เสี ยง เพลงของคุณตาอยู่ เ สมอ 

นับเป็นความผูกพันทางจิตใจของคุณ

ยายที่มีต่อคุณตา  



  66 

3.3. เทคนิคการถักทอที่ได้เรียนรู้จากคุณยาย   

    การมัดมาคราเม่เพ่ือให้เกิดลวดลายลายต่างๆ จะประกอบไปด้วยเชือก 2 
ประเภท คือ เชือกเส้นแกน คือ เชือกที่ใช้เป็นเส้นหลัก เพ่ือให้เชือกเส้นอ่ืนพันทับหรือมัดปมให้เกิด
ลวดลายต่างๆ จ านวนของเชือกที่ใช้เป็นเส้นแกนจะขึ้นอยู่กับลักษณะลายซึ่งจะใช้เส้นเดียวหรือหลาย
เส้นก็ได้ และเชือกเส้นมัด คือ เชือกที่ใช้ส าหรับน ามาพันรอบ หรือมัดเส้นแกน ทั้งนี้ในชิ้นงาน
เดียวกันเชือกหนึ่งเส้นอาจเป็นได้ทั้งเส้นแกนและเส้นมัดก็ได้  การมัดมาคราเม่นี้ถือว่าเป็นมรดกตก
ทอดทางภูมิปัญญาที่คุณยายได้ปลูกฝังทักษะวิชาความรู้ของลวดลายการถักทอให้เกิดลวดลายที่
สวยงาม ท าให้ข้าพเจ้าได้ใช้ลวดลายทักษะการถักทอเหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของ
ความทรงจ า” โดยเทคนิคการถักทอที่ได้เรียนรู้จากคุณยายอยู่ในรูปแบบของตารางที่ 13 ดังนี้ 

           ตารางที่ 35 เทคนิคการถักทอที่ได้เรียนรู้จากคุณยาย 

ชื่อของลายถัก รูปแบบของลายถัก เทคนิคการถักลวดลาย 

 

 

 

การข้ึนต้นแบบห่วงหน้า 

 

 
 

-เป็นการมัดโดยจับเชือก

ทบครึ่งแล้วพาดบนเชือก

แกนให้มีห่วงอยู่ด้านหน้า

ของเชือกทั้งสองเส้น 

 

 

 

การข้ึนต้นแบบห่วงหลัง 

 

 
 

-เป็นการมัดโดยจับเชือก

ทบครึ่งแล้วพาดบนเชือก

แกนให้มีห่วงอยู่ด้านหลัง

ของเชือกทั้งสองเส้น 

 

 

การมัดแบบห่วงหน้าทวี 

 

 
 

-เป็นการมัดแบบห่วงหน้า

แล้วจับปลายเชือกท้ังสอง

เส้น พันด้ายข้างทั้งสอง

ด่านอีก 1 ครั้ง 
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           ตารางที่ 36 เทคนิคการถักทอที่ได้เรียนรู้จากคุณยาย (ต่อ) 

ชื่อของลายถัก รูปแบบของลายถัก เทคนิคการถักลวดลาย 

 

 

 

การมัดแบบห่วงหลังทวี  
 

-เป็นการมัดแบบห่วงหลังแล้วจับ

ปลาย เชื อกทั้ ง สอง เส้ น  พัน

ด้านข้างทั้งสองด้านอีก 1หนึ่ง

ครั้ง 

 

 

 

 

 

การมัดโซ่เดี่ยวใช้เชือก 2 

เส้น 

 

 
 

-เป็นวิธีการมัดเชือกโดยใช้เชือก

เส้นขวาเป็นแกนหนึ่งครั้งแล้ว

เปลี่ยนเป็นเส้นซ้ายเป็นแกน 1 

ครั้ง ท าสลับไปเช่นนี้ตลอด 

 

 

 

การมัดเกลียวหลักซ้ายและ

หลักขวา 

 

 
 

-เป็นการมัดที่คล้ายกับการมัดโซ่

ใช้เชือก2เส้น แต่เป็นการมัดด้าน

เดียวไปเรื่อยๆตลอดลาย ถ้าหลัง

ซ้ายคือใช้เชือกหลักซ้ายเป็นแกน 

และหลักขวาก็ใช้เชือกเส้นขวา

เป็นแกน 

 

 

 

การมัดพิคอทหลักซ้าย 

 

 

-เป็นการมัดโดยเริ่มจากเชือก

ด้านซ้ายเมื่อมัดหนึ่งคู่จะมองเห็น

มีห่วงอยู่ทางด้านซ้ายของปมพิ

คอท 
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           ตารางที่ 37 เทคนิคการถักทอที่ได้เรียนรู้จากคุณยาย (ต่อ) 

ชื่อของลายถัก รูปแบบของลายถัก เทคนิคการถักลวดลาย 

 

การมัดพิคอทสลับเส้นแกน 

 
 

-โ ด ย ใ ห้ มั ด พ า ด เ ข้ า

ระหว่างกลางมาเป็นเส้น

แกน และแยกเชือกเส้น

แกนข้างละ 2 เส้นมัด 

เ ว้ น ช่ อ ง ไ ฟ พ อ ดี

ประมาณ 

 

การมัดพิคอทสลับเส้นแกน 

2 คู ่

 
 

-โดยใช้เชือก 8 เส้นมัด

สลับกันไปมา 

 

 

 

การมัดพิคอทแบบสลับ 

 

 

 

 

 

การมัดพิคอทแบบสลับ 1คู่

ครึ่ง 

 

 
 

 
 

 

-เป็นการมัดลายพิคอท

แ บ บ โ ย ง ส ลั บ ไ ป ม า

ระหว่างเชือกหลายๆ

เส้นท าให้ได้ลวดลวยที่มี

ข น า ด ใ ห ญ่ ม า ก ขึ้ น 

ส าหรับการมัดแบบสลับ

นี้ ส า ม า ร ถออ ก แ บ บ

ลวดลายได้อย่างอิสระ

โดยเฉพาะปมพิคอทจะ

มัดได้ครั้ งละ1คู่  และ

มากกว่านั้นเช่น คู่ครึ่ง 2

คู ่3คู่ เป็นต้น 
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           ตารางที่ 38 เทคนิคการถักทอที่ได้เรียนรู้จากคุณยาย (ต่อ) 

ชื่อของลายถัก รูปแบบของลายถัก เทคนิคการถักลวดลาย 

 

 

การมัดครึ่งพิคอทหลักซ้าย                

 

 
 

-เป็นการมัดโดยใช้เชือกเส้นซ้าย

พาดทับบนเชือกเส้นกลาง ตลอด

ทั้งแนว 

 
 
การมัดครึ่งพิคอทหลักขวา 
 
 

 

 

-เป็นการมัดโดยใช้เชือกเส้นขวา

พาดทับบนเชือกเส้นกลาง ตลอด

ทั้งแนว 

 
 
 
การมัดตัวหนอนแนนตั้ง 
 

 

 
 

-เป็นการมัดโดยใช้เชือกเส้นแนว

นอนเป็นเส้นแกน และใช้เชือก

แนวตั้งเป็นเส้นมัด ลวดลายของ

ตัวหนอนที่ ได้จะมีลักษณะเป็น

แนวตั้ง 

 
 
การมัดตัวหนอนเฉียงขวา
และซ้าย             

 

 
 

-เป็นการมัดโดยใช้เชือกเส้นแนว

นอนเป็นเส้นแกน และใช้เชือก

แนวตั้งเป็นเส้นมัด แต่พันเชือก

ส ลั บ ล า ย ข อ ง ตั ว ห น อ น เ ป็ น

ลักษณะซิกแซ็ก 
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ตารางที่ 39 เทคนิคการถักทอที่ได้เรียนรู้จากคุณยาย (ต่อ) 

ชื่อของลายถัก รูปแบบของลายถัก เทคนิคการถักลวดลาย 

 
 
 
การมัดตัวหนอนเฉียงซ้าย  

 

 
 

-เป็นการมัดโดยใช้เชือกเส้นริม

ด้านขวาเป็นเส้นแกน และใช้เชือก

ในแนวตั้งเป็นเส้นมัด โดยมัดเฉียง

ต่ าลงเป็นมุม 45องศา หรือตาม

ต้องการ 

 
 
การมัดตัวหนอนเฉียงขวา  

 

 
 

-เป็นการมัดโดยใช้เชือกเส้นริม

ด้านซ้ายเป็นเส้นแกน และใช้เชือก

ในแนวตั้งเป็นเส้นมัด โดยมัดเฉียง

ต่ าลงเป็นมุม 45องศา หรือตาม

ต้องการ 

 
 
การมัดตัวหนอนเฉียงขวา
และเฉียงซ้ายสลับกัน 

 

 
 

-โดยการมัดตัวหนอนเฉียงขวา 1 

ชั้น และมัดตัวหนอนเฉียงขวา 1 

ชั้น และมัดตัวหนอนเฉียงซ้าย 1 

ชั้น มัดสลับกันจนได้ความยาวตาม

ต้องการ                                 

 
การมัดตัวหนอนไขว้ 

 
 

 

 
 

- โดยให้มัดตัวหนอนแนวตั้งเฉียง

ซ้ายและเฉียงขวา มาผสมกันจนได้

เป็นลายใหม่ขึ้นมา 
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ตารางที่ 40 เทคนิคการถักทอที่ได้เรียนรู้จากคุณยาย (ต่อ) 

ชื่อของลายถัก รูปแบบของลายถัก เทคนิคการถักลวดลาย 

 
การมัดปม 

 

 
 

-เป็นการมัดหรือขมวดให้เป็นปม

เงื่อนตายจะใช้เชือก 1 เส้น หรือ 

2 ส้น ขมวดไปพร้อมกันก็ได้ ใช้

ส าหรับมัดให้เกิดเป็นลายและมัด

เ มื่ อ จ บ ชิ้ น ง า น เ พ่ื อ กั น ง า น

หลุดลุ่ย  

 
การมัดปมแบบมีแกน 

 

 
 

-ใช้เชือก 2 เส้น โดย เชือกเส้น

เส้นที่ 1 เป็นเส้นแกนและเชือก

เส้นที่ 2 เป็นเส้นมัดแล้วน าเชือก

เส้นเส้นที่ 2 หรือเส้นแกนมัดปม

บิดไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา

ได้ตามต้องการ 

 
การมัดเปีย 3 

 

 
 

- ใช้เชือก 3 เส้น มามัดหรือสาน

ให้เป็นสายยาวใช้ขึ้นต้นชิ้นงาน 

จบชิ้นงาน  หรือเป็นสายผูกกับ

ชิ้นงาน 

 
การมัดเปีย 4 

 

 
 

- ใช้เชือก 4 เส้นมามัดหรือสาน

ให้เป็นสายยาวตามต้องการ ใช้

ขึ้นต้นชิ้นงานจบชิ้นงาน หรือ

เป็นสายผูกกับชิ้นงาน 
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          ตารางที่ 41 เทคนิคการถักทอที่ได้เรียนรู้จากคุณยาย (ต่อ) 

ชื่อของลายถัก รูปแบบของลายถัก เทคนิคการถักลวดลาย 

 
การมัดรวมเชือก 

 

 
 

-เป็นการมัดรวมเชือก

หล ายๆ เ ส้ น เ ข้ า ด้ ว ย

ด้วยกันเมื่อจบงาน หรือ

เมื่อเริ่มงานต่อไป การ

มัดรวมเชือกส่วนใหญ่

จะใช้ในการมัดที่แขวน

กระถางต้นไม้ หรือเป็น

การมัดเชือกที่ร้อยต่อ

จากห่วงครั้ งละหลาย

เส้น 

 

3.4. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นที่มาของแนวความคิด  
 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า”ใน ระยะแรกเป็นการเก็บ

ข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลเอกสารเบื้องต้นจากหนังสือ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับประวัติความเป็นมาของทฤษฎีอารมณ์และทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ แล้วหาข้อมูลประวัติ

ความเป็นมาเกี่ยวกับการถักทอแบบมาคราเม่ ตลอดจนผลงานของศิลปินทีมีความเกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในครั้งนี้  ต่อมาเป็นระยะที่สองที่เป็นการเก็บข้อมูล

ภาคสนาม โดยการลงไปส ารวจพื้นที่จริงที่บ้านของคุณยายเจียง  วรรณะสุทธะ ลักษณะการเก็บข้อมูล

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ใช้การบันทึกรูปภาพตามสถานที่  ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณยาย และในการเริ่ม

สร้างสรรค์ผลงานจะใช้กระดาษท าการสร้างภาพลายเส้นเพ่ือหาความเป็นไปได้ของผลงานที่จะน ามา

สร้างสรรคใ์นครั้งนี้   

จากนั้นจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายที่อยู่และสถานที่ท างานของคุณยายโดย

ในขั้นตอนแรกจะเป็นการรวบรวมภาพถ่ายสถานที่ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณยายเจียง เพ่ือใช้ใน

การสร้างภาพร่างต้นแบบของผลงานตามแนวความคิด จากนั้นได้ส ารวจพ้ืนที่จริงที่บ้านของคุณยาย
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เจียง ท าให้พบว่าที่บ้านของคุณยายยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิม ข้าพเจ้าจึงได้เลือกเอาวัสดุสิ่งของๆคุณ

ยายที่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกผูกพันน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่ตรงตามแนวความคิดที่ต้องการ

อยากจะเก็บความทรงจ าเกี่ยวกับคุณยายเอาไว้ (ภาพท่ี15)   

 

       
(ก)                           (ข)                                (ค)  

                                 
                         (ง)                         (จ)                         (ฉ)                             

                                     
                                   (ช)                                      (ซ)                                 

 

ภาพที่ 15 ภาพข้อมูลจากภาพถ่ายที่อยู่และสถานที่ท างานของคุณยาย 
 (ก) ภาพคุณยายเจียง วรรณะสุทธะ  (ข) บ้านของคุณยาย (ค) ห้องนอนของคุณยาย (ง) เล้าข้าว (จ) 

ห้องครัวที่บ้านคุณยาย (ฉ) พานดอกไม้บูชาพระ (ช) ร้านขายของที่คุณยายน าสินค้ามาขาย (ซ) 

บรรยากาศบริเวณรอบบ้าน  

 

                   หลังจากไดเ้ก็บข้อมูลภาพถ่ายที่บ้านของคุณยาย กระบวนการสร้างสรรค์ขั้นที่ 2 

ได้แก่ การสร้างภาพร่างลายเส้น ในการสร้างสรรค์ภาพลายเส้นทุกภาพจะเป็นภาพที่แสดงถึงความ
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ทรงจ าที่มีต่อคุณยายที่ถูกถ่ายทอดผ่านออกมาในมุมมองและแรงบันดาลใจมาจากคุณยาย ภาพร่าง

ลายเส้นนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ภาพร่างลายเส้นผลงานแต่ละชิ้น (ภาพที่ 16)  และภาพร่าง

ลายเส้นแสดงการถักสิ่งของเข้าไปในผลงาน (ภาพที่ 17)   

  

      
(ก)                                       (ข)            

 
ภาพที่ 16 ภาพร่างลายเส้นผลงานแต่ละชิ้น (ก) ภาพร่างผลงานห้องคุณยาย (ข) ภาพร่างผลงานถักทอ

พ้ืนที่ของความทรงจ า 
 

 

  
    



  75 

ภาพที่ 17 ภาพร่างการถักสิ่งของเข้าไปในผลงาน 
 
 
3.5 เชือกวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ 
 เชือกเป็นวัสดุที่มีรากเหง้าความเป็นมาและความผูกพันกับข้าพเจ้าถือเป็นตัวเชื่อมโยงของ
ความทรงจ าและยังสะท้อนเรื่องราวของความผูกพันต่างๆกับคุณยาย โดยแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่
ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการสร้างสรรค์งานถักทอชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ชนิด
ของเชือกที่น ามาสร้างสรรค์มีจ านวน 5 ชนิดได้แก่ 
 เชือกปอ เป็นเชือกท่ีผลิตจากปอซึ่งมีสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติเป็นสีครีมหรือสีน้ าตาลอ่อน 

มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักกันดีคือเชือกกระสอบ ในปัจจุบันผู้ผลิตได้น าเชือกปอมาย้อมสี จึงท าให้เชือกปอที่

มีจ าหน่ายทั่วไป มีหลายสีให้เลือกซื้อได้โดยสะดวก แต่ถ้าต้องการสีที่ไม่มีจ าหน่ายก็สามารถซื้อเชือก

มาย้อมสีได้เอง โดยการย้อมวิธีเดียวกับการย้อมผ้าเชือกปอมีความสวยงามตามธรรมชาติมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว แต่ชิ้นงานที่ประดิษฐ์จากเชือกปออาจไม่แข็งแรงทนทานเท่าเชือกชนิดอ่ืน (ภาพท่ี 18) 

 

ภาพที่ 18 เชือกปอ 
 เชือกฟอก เป็นเชือกที่ผลิตจากด้ายฝ้ายดิบน ามาฟอกให้มีสีขาว หรือย้อมเป็นสีต่างๆ มี

จ าหน่ายหลายขนาด เลือกซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์งานฝีมือทั่วไป เชือกฟอกมีจ าหน่ายหลาย

ขนาด เลือกซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์งานฝีมือทั่วไป เชือกฟอกมีจ าหน่ายเป็นใจ มีขนาดตั้งแต่เบอร์

12 ถึงเบอร ์48 เชือกฟอกเป็นเชือกท่ีนิยมน ามาใช้ในการมัดมาคราเม่มากที่สุดเนื่องจากสามารถมัดได้
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ง่ายไม่หยาบกระด้างเหมือนเชือกปอและไม่ลื่นหลุดง่ายเหมือนเชือกไนลอน ชิ้นงานที่ได้สวยงามมี

ลักษณะเด่นเฉพาะตัวอีกท้ังชิ้นงานยังแข็งแรงและทนทานอีกด้วย(ภาพที่ 19) 

 

ภาพที่ 19 เชือกฟอก 
 เชือกไนลอน เป็นเชือกที่ผลิตจากเส้นใยไนลอนซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์จึงท าให้เชือกนี้มี

ความเหนียวทนทานและมีความมันเงาสวยงามมากกว่าเชือกชนิดอ่ืน อีกท้ังยังมีน้ าหนักเบาและซื้อหา

ได้ง่าย เชือกไนลอนที่จ าหน่ายตามร้านขายอุปกรณ์งานฝีมือทั่วไป จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เชือก

เอ็นนิ่ม ถ้าเชือกที่มีขนาดเล็กจะมัดขายเป็นไจ แต่ถ้าเชือกทีขนาดใหญ่จะวัดตัดตามความยาวที่

ต้องการ ส่วนราคาจะข้ึนอยู่กับขนาดของเชือก เชือกไนลอนมีสีหลากหลายให้เลือกมากกว่าเชือกชนิด

อ่ืน แต่เนื่องจากเชือกไนลอนมีความลื่อมากกว่าเชือกอ่ืน จึงอาจท าให้มีปัญหากับการถักมาคราเม่ 

เพราะปมอาจลื่นหลุดได้ง่าย ดังนั้นการผูกหรือมัดปมต้องดึงให้แน่นกว่าปกติ(เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย 

2548)(ภาพท่ี 20) 
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ภาพที่ 20 เชือกไนลอน 
 เชือกไหมพรม ลักษณะของไหมพรม จะประกอบด้วยไหมพรมเส้นเล็กๆ 2 เส้น พันกันเป็น

เกลียว เส้นไหมมีความฟูและนุ่ม มีความเหลือบบ้างเล็กน้อย ผิวสัมผัสในขณะถักจะมีความลื่นและ

ยืดหยุ่น ชิ้นงานที่ได้จากการถักจะมีความเนียนเรียบ และให้ความรู้สึกนุ่มนิ่ม (ภาพท่ี 21) 

 

ภาพที่ 21 เชือกไหมพรม 
 เชือกร่ม ท ามาจากเส้นใยสังเคราะห์มีความเหนียวทนทาน มีความมันเงาในตัว  มีหลายสี 

หลายขนาดให้เลือกใช้ สามารถลนไฟได้เพ่ือไม่ให้เชือกคลายเกลียว เชือกชนิดนี้จะมีความลื่นเมื่อให้

แน่นหรือใช้กาวช่วยในการมัดปม (ภาพท่ี 22) 
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ภาพที่ 22 เชือกร่ม 
3.6 สีในผลงานจากการย้อมเชือก 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด “ ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” การย้อมสีของถือเป็นการ

สร้างอารมณ์และความรู้สึกของข้าพเจ้าที่จะสื่อถึงอารมณ์ต่างๆที่มีความรู้สึกนึกถึงต่อคุณยายในความ

ทรงจ า ในการสร้างสรรค์สีเชือกนั้นข้าพเจ้าได้เลือกใช้สี 2 ชนิด คือ สีที่มาจากธรรมชาติได้แก่ สีที่สกัด

ได้ตามธรรมชาติ เช่น สีเขียวแก่จากใบสมอป่า  สีกากีแกมเขียว , สีเหลืองทองจากแก่นขนุน สีด าจาก

เปลือกและใบสมอ มะเกลืออ่อน รากชะพลู  สีเขียวอ่อนจากใบแค , ใบสบู่เลือด สีเหลืองจากหัวขม้ิน 

, ด่างไม้สะแก ,เปลือกไม้นมแมว  สีแสดจากแก่นยอป่า สีแดงจากมะไฟป่า , รากยอป่า , ผลค าแสด ,

ครั่ง และสีครามจากรากใบคราม เป็นต้น (ภาพที่ 23)  และ สีสังเคราะห์ ได้แก่ สีที่ผลิตขึ้นโดยการท า

ปฏิกิริยาระหว่างสีกับสารเคมี สีที่น ามาใช้ย้อมเชือกในครั้งนี้เป็นสีชนิดที่ละลายน้ า สีดาย (Dye) เป็นสี

ที่มีคุณสมบัติละลายในน้ าธรรมดาหรือน้ าอุ่น สีไดเรกซ์ บางครั้งเรียกว่า สีย้อมฝ้ายเป็นสีสังเคราะห์

ชนิดแรกที่ติดฝ้ายได้ไม่ต้องใช้สารช่วยติด ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอะโซ มีน้ าหนัก โมเลกุลสูง มีหมู่

กรดซัลโฟนิคท าให้ตัวสีละลายน้ าได้ คุณสมบัติ การย้อม ความคงทน แตกต่างกันตามราคา นิยมใช้

ย้อมใยเซลลูโลส ซึ่งไม้ต้องการความคงทนต่อกระบวนการใช้น้ ามากนัก(คนึง จันทร์ศิริ 2544)  
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                        (ก)                                               (ข) 

           
(ค)                                            (ง) 

ภาพที่ 23 ภาพสีที่ได้จากวัสดุในธรรมชาติ 
 (ก) สีต่างๆจากธรรมชาติ (ข) สีเหลืองที่ได้จากขมิ้น (ค) สีแดงที่ได้จากเปลือกมะยม (ง) สีเขียวที่ได้

จากใบเตย  

 การย้อมสีเพ่ือสร้างอารมณ์และความรู้สึกต่อคุณยาย ข้าพเจ้าได้เลือกเทคนิค
การย้อมแบบวิถีชาวบ้านตามที่เคยเห็นมาตั้งแต่วัยเด็กโดยอาศัยสีสันที่มาจากธรรมชาติและ สี
สังเคราะหท์ี่สามารถพบหาได้ในท้องตลาด  ตัวอย่างการย้อมสีที่มาจากธรรมชาติ (ภาพท่ี 24) ได้แก่  
 การย้อมสีที่ได้จาก ขม้ิน วิธีท าต้มน้ าในหม้อใหญ่ด้วยไฟกลาง ใส่ขมิ้นผงลงไป 5 
ช้อนโต๊ะ ใส่เชือกย้อมลงไปในหม้อผสมขมิ้นเดือดๆ แล้วน าเชือกไปแช่น้ าเย็นหรือน้ าธรรมดาจะช่วยให้
เชือกดูดสีน้ าขมิ้นได้ดีขึ้น บิดเชือกให้หมาด เมื่อน้ าขมิ้นเดือดให้ลดไฟต่ าลงแล้วจึงใส่ผ้าลงต้มต่อไปอีก 
1 ชั่วโมง หมั่นคนเพ่ือให้สีติดทั่วถึง เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วจึงยกหม้อลงปล่อยให้เย็น 15 นาที 
จากนั้นจึงน าเชือกมาล้างน้ าธรรมดาเพ่ือล้างสีส่วนเกินออก ให้เหลือแต่สีที่ติดในเนื้อผ้าตากให้แห้ง 
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ    
 การย้อมสีที่ได้จาก กาแฟ ใช้ผงกาแฟส าเร็จรูป 1 ถ้วย ผสมน้ า 4 ถ้วย น าไปต้ม
ให้เดือด พอเดือดแล้วให้ปิดไฟ รอจนกว่าน้ าจะเย็นแล้วจุ่มเชือกลงไปในน้ ากาแฟให้ชุ่ม จากนั้นเชือก
ขึ้นมาบิดให้หมาด ตากให้แห้ง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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 การย้อมสีที่ได้จาก แบล็กเบอร์รี น าเชือกที่ย้อมไปต้มในน้ าเปล่าผสมน้ าเกลือ
ประมาณ 1 ชั่วโมงแนะน าให้ใช้เชือกที่ได้จากธรรมชาติ เพราะสีจะติดง่ายและติดทนกว่า จากนั้นล้าง
ด้วยน้ าเย็น บิดให้หมาดแล้วพักไว้ จากนั้นเตรียมส่วนผสมสีจากผลแบล็กเบอร์รี ใช้แบล็กเบอร์รี 1 
ส่วนต่อน้ า 4 ส่วน ต้มให้เดือด 15 นาทีแล้วกรองเอาแต่น้ า ทิ้งไว้ให้เย็นลง จากนั้นน าเชือกมาจุ่มลงไป
ทิ้งไว้ 10 นาที น าเชือกขึ้นแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด น าผ้าไปตากให้แห้ง เป็นอันเสร็จสิ้น
กระบวนการ  

 การย้อมสีที่ได้จาก เปลือกหอมใหญ่  เริ่มจากเตรียมเชือกที่จะย้อมโดยน าไปต้ม

หรือแช่ในน้ าร้อนสัก 1 ชั่วโมง บิดให้หมาดและพักไว้ ส่วยเปลือกหอมใหญ่ควรจะมีเยอะพอสมควร ยิ่ง

เยอะยิ่งดี เพ่ือจะได้เม็ดสีเยอะๆ น าเปลือกหอมใหญ่ไปต้มในน้ าเดือดประมาณ 1 ชั่วโมง ตักเอาเปลือก

ออกให้หมด แล้วจึงใส่เชือกลงไป กดให้เชือกจมน้ าเพ่ือให้สีติดทั่ว ต้มไปอีกสัก 1 ชั่วโมง จากนั้นปิดไฟ 

ทิ้งเชือกไว้ในนั้นจนน้ าหายร้อนหรือทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะดี ยิ่งแช่ไว้นานยิ่งท าให้สีสวยสดใส แล้วค่อยน า

เชือกมาล้างน้ าเย็น น าผ้าไปตากให้แห้ง  เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ  

 การย้อมสีที่ได้จาก ถั่วด า การย้อมเชือกด้วยถั่วด าเป็นอะไรที่ง่ายมาก เพราะไม่

ต้องต้มถั่วด า เพียงแค่แช่ถั่วด าในน้ า 24 ชั่วโมงเพ่ือให้สีจากถั่วด าออกมา จะได้น้ าสีม่วง จากนั้นก็ตัก

เอาเฉพาะน้ าถั่วด าใส่ไว้ในขวดโหลที่เตรียมไว้ ใส่โซเดียมคาร์บอเนตหรือโซดาแอสเพ่ิมเข้าไปเล็กน้อย 

เพ่ือปรับค่าความเป็นกรดด่าง แล้วจะได้น้ าเป็นสีน้ าตาลอ่อนจากนั้นน าเชือกแช่ในน้ าถั่วด า ปิดผ้าหรือ

แรปพลาสติกทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือหากมีเวลาก็ทิ้งไว้สัก 48 ชั่วโมงเพ่ือให้สีติดยิ่งขึ้น เมื่อ

ครบก าหนดแล้วให้น าเชือกมาล้างน้ าสะอาด ผึ่งให้แห้ง เชือกสีม่วงฟ้าคือเชือกที่แช่ในน้ าถั่วด า ส่วน

เชือกสีครีมหม่นคือเชือกที่ไปแช่ในน้ าถั่วด าผสมโซเดียมคาร์บอเนตหรือโซดาแอส น าผ้าไปตากให้แห้ง  

เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 การย้อมสีที่ได้จาก ชาถุง การย้อมเชือกด้วยชา ชาถุงมีขายตามร้านซู เปอร์มา

เกตท่ัวไปก็สามารถย้อมเชือกให้กลายเป็นสีน้ าตาลได้ (ไม่จ าเป็นต้องใช้ยี่ห้อดัง) จากนั้นต้มน้ าให้เดือด

แล้วใส่ถุงชาลงไปเลย ใส่เยอะ สีก็จะเข้มขึ้น น าเชือกลงไปต้มเพ่ือให้สีติดทั่ว ทิ้งไว้ 15 นาที หรือ

มากกว่านั้น การล้างสีควรใช้น้ าเย็นผสมกับน้ าส้มสายชูเล็กน้อยเพ่ือยืดอายุสีให้ติดทนขึ้น น าผ้าไปตาก

ให้แห้ง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 การย้อมสีที่ได้จาก ชบา น าดอกชบาแสนสวยมาย้อมเชือก เริ่มจากใช้ดอกชบา

แห้งประมาณ 4 ก ามือใส่ลงไปในน้ า ซึ่งปริมาณน้ าก็ให้พอท่วมเชือกที่จะย้อม จากนั้นทิ้งไว้กลางแดด

สักพักจนสีเริ่มออก แล้วจึงน าเชือกที่ต้องการย้อมใส่ลงไป กดให้จมน้ าให้พ้ืนที่ทุกส่วนได้โดนน้ า
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ทั้งหมด ทิ้งไว้อย่างน้อย 1-3 วัน และหมั่นกลับเชือกเป็นบ่างครั้ง ยิ่งทิ้งไว้นาน สีจะยิ่งซึมเข้าไปใน

เชือกได้มาก จากนั้นน าไปซักในน้ าสะอาด ตากให้แห้ง แล้วก็จะได้เชือกสีชมพูอ่อน 

 การย้อมสีที่ได้จาก กะหล่ าม่วงสีสด วิธีท าใช้กะหล่ าทั้งหัว น ามาสับให้ละเอียดเท่าที่จะท าได้ 

ใส่น้ าผสมเกลือ 2 ช้อนโต๊ะ ต้มให้เดือดสัก 30 นาที กรองเอาแต่น้ าไว้ จากนั้นก็น าน้ ากะหล่ าม่วงขึ้นตั้ง

ไฟอีกครั้ง ใส่เชือกหรือไหมพรมซึ่งน าไปแช่น้ าร้อนมาแล้วลงไปในน ากะหล่ าม่วง ต้มให้เดือกต่อไปอีก

เกือบ 1 ชั่วโมง ระหว่างนั้นก็หมั่นคน สีจะได้ติดทั่วถึงกัน จากนั้นน าไปตากให้แห้ง แต่ถ้าเราน้ ากะหล่ า

ม่วงสีสด+ผงฟูลงไป น้ ากะหล่ าม่วงจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

 

     
(ก)                             (ข) 

      
                   (ค)                        (ง)                   (จ) 

ภาพที่ 24 การย้อมสีที่มาจากธรรมชาติ 
(ก) น าเปลือกไม้มาหมักให้เม็ดสีออกมา (ข) น าเปลือกไม้มาเคี่ยว3ชั่วโมงจนได้น้ าสี (ค) น าเชือกลงไป
ย้อมโดยต้มน้ าสี30 นาที (ง) น าเชือกมาชุบน้ าอับไอ่เพ่ือ 
 

 ส าหรับการย้อมสีสังเคราะห์ขั้นตอนการย้อมสีสังเคราะห์เป็นการย้อมแบบพ้ืน

ถิ่นที่กระท าสืบต่อกันมา เทคนิคการย้อมสีสังเคราะห์แต่ละชนิดมีเทคนิคโดยรวมคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะ

เป็นสีแต่ละสี สีแต่ละชนิดหรือยี่ห้อของสี ขั้นตอนแรกจะเป็นการน าเชือกป่านที่เตรียมไว้ไปแช่น้ าให้

เปียก จากนั้นต้มน้ าให้เดือดใส่สีสังเคราะห์ลงไปในหม้อที่ต้มน้ าไว้ หลังจากนั้นน าเชือกท่ีแช่น้ าแล้วมา
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ใส่ลงในหม้อพร้อมกับใส่เกลือลงไปในหม้อ ประมาณ 3 ช้อนโต๊ะเพ่ือให้สีติดทนยิ่งขึ้น หลังจากนั้นต้ม

เชือกต่อเป็นเวลา 30 นาท ีเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วให้น าเชือกท่ีย้อมข้ึนจากเตา ตากไว้ให้แห้งเป็น

อันเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบสีกันตก น าเชือกท่ีย้อมแล้วมาดึงให้ตึงเสมอกันตากให้แห้ง (ภาพที่ 25) 

 

               
(ก)                                (ข) 

                  
(ค)                                  (ง) 

               
 

(จ)                                   (ฉ) 

 

ภาพที่ 25 การย้อมสีเชือกจากสีสังเคราะห ์  
(ก) สีสังเคราะห์ (ข) เชือกป่านที่น ามาย้อม (ค) น าเชือกไปชุบน้ า (ง) ใส่สีลงไปในน้ าเดือด (จ) กลับ

เชือกให้ถูกสีทุกด้าน (ฉ) น าเชือกไปตากให้แห้ง 
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 ในการย้อมเชือกคุณยายได้สอนให้เรียนรู้เทคนิคการย้อมเชือกออกเป็น 2 เทคนิค แต่ละ

เทคนิคนั้นสีที่ได้มาจากการย้อมก็มีความสวยงามและแตกต่างกันไป ข้าพเจ้าจึงน าเอาทั้ง2เทคนิคท่ี

คุณยายสอนมาสร้างสีสันสุนทรียศาสตร์อารมณ์ความรู้สึกในผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” 

 

3.7 การสร้างสรรค์ผลงานถักทอ  
 แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานถักทอชุดนี้ข้าพเจ้าใช้อารมณ์ความคิดและจินตนาการในการ

ผูกมัดถักทอผ่านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานนี้จะเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ที่จะท า

ผลงานเพ่ือเป็นสื่อแทนความคิดถึงของข้าพเจ้าที่มีต่อคุณยาย  ลวดลายถักทอที่มีความเป็นเอกลักษณ์

ซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของตัวเอง ข้าพเจ้าได้น าเชือกหลากหลายชนิดน ามาถักทอ

เป็นห้องของคุณยายที่มีความทรงจ า ดังนั้นจึงสามารถแบ่งขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานถักทอ

ออกเป็น 5 ระยะได้ดังนี้  

 ระยะที่ 1  เตียงคุณยาย ซ่ึงได้ใช้นอนอยู่เป็นประจ ามาใช้เชือกสีด าถักคลุมเตียง 

การที่ข้าพเจ้าใช้เชือกสีด านั้นก็เพราะต้องการสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้า เสียใจกับการจากไป

ของคุณยาย และเป็นการไว้อาลัยให้กับคุณยาย (ภาพท่ี26) 
 

 

 
ภาพที่ 26 ระยะที่ 1 เตียงคุณยาย 

 

 ระยะที่ 2  ผนังชิ้นที่ 1 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่สองเป็นผนังห้องของ

คุณยายโดยใช้ไม้ของต้นยูคาลิปตัสที่ได้จากสวนของคุณยายมาท าเป็นคานที่รองรับน้ าหนักของ
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ผลงานทั้งหมดไว้ ใช้แขวนผลงานห้อยลงมาเป็นผนังทั้งสี่ด้าน ในผนังชิ้นที่หนึ่งนี้ข้าพเจ้าได้น าเชือกมา

ย้อมเป็นสีด าถักทอลงมาเป็นผืนของผนัง พ้ืนที่ของผนังบางส่วนก็จะน าเศษผ้าหรือเสื้อผ้าของคุณยาย

ที่คุณยายเคยสวมใส่ รวมไปถึงไฟกระพริบที่ได้จากงานศพของคุณยายน ามาถักแทรกเข้าไปในผลงาน

ชิ้นนี้ด้วย ในผนังชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการจะแสดงอารมณ์ความเศร้าโศกและเสียใจของข้าพเจ้าต่อการ

จากไปของคุณยายผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง ผนังนี้จะเน้นสีด าเป็นส่วนใหญ่เพราะข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงการ

ไว้อาลัยให้กับคุณยายและสื่อถึงอารมณ์ของข้าพเจ้า ณ เวลานั้น เมื่อการสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ 

ข้าพเจ้าให้ชื่อผลงานของผนังนี้ว่า “ผนังแห่งความทุกข์” (ภาพท่ี27)  

 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 27 ระยะที่ 2 ผนังชิ้นที่ 1 “ผนังแห่งความทุกข์” 

 ระยะที่ 3  ผนังชิ้นที่ 2 เมื่อวันเวลาได้ผ่านไปความโศกเศร้าเสียใจจากการที่

สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักก็เริ่มคลายออกไป จากความโศกเศร้ากลายเป็นความระลึกถึง ซึ่งเมื่อ
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ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งของที่คุณยายเคยใช้ในชีวิตประจ าวัน คุณยายใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการด ารงชีวิตและ

คุณยายยังได้สอนให้ข้าพเจ้าเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆให้กับ

ข้าพเจ้า ในผนังชิ้นนี้จึงเริ่มมีสีสันขึ้นมาซึ่งสีสันที่ข้าพเจ้าได้น ามาใส่ในผนังชิ้นนี้ก็เพราะต้องการสื่อให้

เห็นถึงช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อนึกถึงคุณยายและสิ่งที่คุณยายได้เคยสอนไว้ ท่านได้ท าให้

ข้าพเจ้ารู้จักการใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดในสังคม ในผนังชิ้นนี้นอกจากจะมีสีสันขึ้นมาบ้างแล้ ว

ข้าพเจ้าก็ยังได้น าอุปกรณ์ที่คุณยายเคยใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ท ามาหากินมาถักเข้า

ไปในผลงานชิ้นนี้ และเมื่อการสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าให้ชื่อผลงานของผนังนี้ว่า “ ผนังแห่ง

ความสุข” (ภาพท่ี28) 

 

 

ภาพที่ 28 ระยะที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 “ผนังแห่งความสุข” 
 ระยะที่ 4  ผนังชิ้นที่ 3  ผนังนี้จะมีความคล้ายคลึงกับผนังชิ้นที่ 3 จะแตกต่าง

กันตรงที่ผนังชิ้นนี้จะเห็นสีสันและความสนุกสนานมากขึ้น ซึ่งในผลงานชิ้นที่ 3 นี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา

จากความทรงจ าในวัยเด็กที่คุณยายเคยสอนให้รู้จักการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการด ารงชีวิต และสอน

ทักษะในการถักทอที่ท าให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานถักทอมาถึงทุกวันนี้เพ่ือเป็นสิ่งแทนความทรงจ าที่

ข้าพเจ้ามีต่อคุณยาย และเมื่อการสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าให้ชื่อในผลงานของผนังนี้ว่า “ผนัง

แห่งความสนุกสนาน (ภาพท่ี 29 ) 
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ภาพที่ 29 ระยะที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3  “ผนังแห่งความสนุกสนาน” 
 

 ระยะที่ 5  ผนังชิ้นที่ 4  เป็นผนังประตูทางเข้า ในผนังนี้ได้ถักทอเชือกและน า

เสื้อผ้าของคุณยายมาถักใส่ในผลงาน ผนังนี้ข้าพเจ้าได้มีการสร้างสรรค์ให้เป็นใบหน้าของคุณยายโดย

น าเสื้อผ้าของคุณยายมาดัดท าเป็นรูปใบหน้าของคุณยาย(ภาพที่ 30 ) ผนังชิ้นนี้จะมีความแตกต่างจาก

ผนังชิ้นอ่ืนๆตรงที่ผู้ชมจะสามารถมองเห็นได้ทั้ง 2 ด้าน อีกด้านเป็นผนังภายในห้องของคุณยายซึ่งได้

ดัดเชือกเป็นรูปทรงคล้ายพระพุทธรูปที่ทุกคนในหมู่บ้านรวมทั้งคุณยายให้ความเคารพและศรัทธา จึง

ท าให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะถักทอผลงานออกมาเป็นรูปพระพุทธรูปไว้ในผนังห้องของคุณยายด้วย 

(ภาพที่ 31 ) และเมื่อการสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าให้ชื่อในผลงานของผนังนี้ว่า “ผนังแห่ง

ความทรงจ า”  
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ภาพที่ 30  ระยะที่ 5  ผนังชิ้นที่ 4 “ผนังแห่งความทรงจ า”   

  

 

ภาพที่ 31  ผนังประตูทางเข้าภายในห้องคุณยาย 
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3.8 การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทีเ่สร็จสมบูรณ์ในพื้นที่สาธารณะ 
 ผลงานสร้างสรรค์ทีเ่สร็จสมบูรณ์ได้รับการจัดแสดง ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี 

อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 32) การติดตั้งผลงานในครั้งนี้พบ

ปัญหาและอุปสรรค์ คือ ไม่สามารถควบคุมไฟ ที่จัดในหอศิลป์ได้ ตามความคิดต้องการให้มีการติดตั้ง

ไฟให้เป็นแสงสลัวๆ ในบริเวณผนังและเน้นไฟแสงสว่างลงตรงกลางที่เตียงของคุณยาย (ภาพที่ 33) 

 

 
 

ภาพที่ 32 ผลงานที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 33 ภาพรายละเอียดของผลงานและการเน้นไฟแสงสว่างลงตรงกลางที่เตียงของคุณยาย 
 ภาพรายละเอียดผลงานเน้นให้เห็นลวดลายการผูกมัดถักทอ สีสันที่มีความหลากหลาย และ
สิ่งของเครื่องใช้ที่น ามาถักเข้าไปในผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคุณยายมีความ 
เรียบง่ายและมีความพอเพียงในการด ารงชีวิต 

  

ภาพที่ 34 ภาพรายละเอียดของผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” 
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ภาพที่ 35 ภาพรายละเอียดของผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” 
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ภาพท่ี 36 ภาพรายละเอียดของผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” 
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ภาพท่ี 37 ภาพรายละเอียดของผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” 
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ภาพที่ 38 ภาพรายละเอียดของผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” 
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ภาพที่ 39 ภาพรายละเอียดของผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” 



  95 

 

ภาพที่ 40 ภาพรายละเอียดของผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” 
 
 
 
 

 
 



 

 

บทที่ 4 

 
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

  การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ “ผลงานชุด ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” จะใช้
รายละเอียดในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักได้แก่  การวิเคราะห์ที่มาและแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร หลักการทางสุนทรียศาสตร์ ความงามในพ้ืนที่ของ
ความทรงจ า และวัสดุอ่ืนๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  และการวิเคราะห์ด้านการสร้างสรรค์ที่เน้น
การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเนื้อหา คุณสมบัติส่วนประกอบของทัศนธาตุ และ องค์ประกอบที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

4.1.  การวิเคราะห์ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์  
 อารมณ์เป็นเรื่องส าคัญในชีวิตมนุษย์ อารมณ์ทุกข์ อารมณ์สุข สามารถปรากฏทางใบหน้ากาย 
และอากัปกิริยาเพราะเกี่ยวข้องกับการนึกคิดประเภทเพทนาการ อารมณ์สามารถเสริมให้รุนแรงขึ้น
ด้วยภาพ เสียงหรือกายสัมผัส ก่อให้เกิดมโนภาพ  อารมณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อารมณ์ที่เป็น
สุข เช่น ยินดี อารมณ์รัก สนุก ดีใจ พึงพอใจ สมหวัง และ อารมณ์ท่ีเป็นทุกข์ เช่น ไม่ยินดี เศร้า เสียใจ 
กลัว เหงา ผิดหวัง  และในผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมานี้มีทั้งอารมณ์สุขและทุกข์ปนสลับกันไป 
ซึ่งในช่วงแรกนั้นจะเป็นอารมณ์ของความทุกข์ ทุกข์เพราะคิดถึงคุณยายที่จากไป ผนังที่เป็นสีด านั้น
ข้าพเจ้าใช้เป็นตัวแทนของความทุกข์ ความโศกเศร้า เสียใจ ส่วนผนังที่มีสีสันหลากหลายนั้นแสดงถึง
ความสุขในสิ่งที่ข้าพเจ้าและคุณยายเคยได้ท าในหลายๆสิ่งร่วมกัน เมื่อหวนคิดถึงก็ท าให้ข้าพเจ้ามี
ความสุข 
    “เรื่องของอารมณ์เป็นสิ่งส าคัญมาก ทั้งในฐานะของผู้สร้างสรรค์งาน  กับเรื่องของผลงาน 
มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องของ สัญชาติญาณ หรือการรับรู้ร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ ผู้ปฏิบัติงานศิลปะย่อม
ยากท่ีจะเป็นศิลปินได ้ หากขาดลักษณะและอาการของอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะอารมณ์
ความรู้สึกสะเทือนใจที่เป็นปัจจัยและพลังที่ท าให้เกิดมโนภาพแห่งศิลปะ ยิ่งถ้าศิลปินมีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดส าแดงพลังอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจนี้ออกมาในงานศิลปะสามารถสื่อทอดไปยังผู้ดู ผู้อ่าน
หรือผู้ฟัง บังเกิดอารมณ์ร่วมได้ ย่อมถือว่าศิลปินและผลงานได้บรรลุถึงความส าเร็จด้วยอารมณ์ทาง
สุนทรียภาพ (Aesthetic Emotion)ธรรมชาติและงานศิลปะคือแหล่งแห่งการสร้างสุนทรียภาพ ซึ่ง
เป็นที่มาของสุนทรียศาสตร์-สุนทรียวิทยา อารมณ์ลักษณะนี้มักเกิดขึ้นเมื่อรับรู้สุนทรียะจากสิ่งนั้นๆ
อารมณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายแบบ แต่อารมณ์ที่นักสุนทรียศาสตร์ให้ความสนใจมากที่สุด คือ อารมณ์ของ
ความสุข อารมณ์นี้เรียกว่า สุขารมณ์ (pleasure) อารมณ์ที่เป็นสุขทางกายหรือทางใจ นอกจากนี้ยัง
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หมายถึงความพึงพอใจ ถูกใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ความสบาย อารมณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆชั่วครู่
ชั่วยาม เกิดขึ้นจากการรับรู้ของประสาทสัมผัส มีความหมายคล้ายกับค าว่า Happinessซึ่งใช้เรียก
ความสุขทั่วๆไป แต่ Happiness มีความหมายกว้างกว่าใช้ทั้งความสุขทางกายและใจเช่นเดียวกัน 
และมีลักษณะจีรังยั่งยืนกว่าด้วย ทุกขารมณ์ (Pain) เป็นค าตรงกันข้ามกับ สุขารมณ์ (pleasure) 
หมายถึงเจ็บปวด ปวดร้าว เสียใจ ความกลัว ทุกขารมณ์เป็นอีกค าหนึ่งที่ทางสุนทรียวิทยาให้ความ
สนใจในปัญหาทางอารมณ์เชิงสุนทรียภาพด้วยเช่นกัน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีได้เขียนค าอธิบาย
ความหมายของ Emotion หรือความรู้สึกสะเทือนใจไว้ในหนังสือศิลปะสงเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่า 
“ความรู้สึกสะเทือนใจค านี้มีส่วนสัมพันธ์กับศิลปะ เท่ากับเป็นขั้วหนึ่งในขั้วบวกขั้วลบของไฟฟ้า ซึ่งมี
ส่วนสัมพันธ์ต่อกันและกันให้เกิดไฟฟ้าได้ ตัวการหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจขึ้นนั้นมีอยู่
อย่างไม่จ ากัด  ยังมีความสัมพันธ์กับศิลปินด้วย  ความจริงศิลปกรรมนั้นอาจสร้างขึ้นจากอ านาจแห่ง
จินตนาการของศิลปินเองอย่างเดียว ไม่ต้องได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งอ่ืนได้ แม้เป็นเช่นนี้ก็ดีประสาท
อินทรีย์ของศิลปินก็ต้องอยู่ในลักษณะมีความรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกัน มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถสร้าง
ศิลปะดังกล่าวมาแล้วได้” (ก าจร สุนพงษ์ศรี.2556:85)  
 “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ในผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่มา
จากคุณยายซึ่งได้เสียชีวิตภายในห้องนอนของท่าน ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลานออกมาจากความรู้สึก
ภายในจิตใจที่เต็มไปด้วยความรัก ความคิดถึง และความเสียใจที่มีต่อคุณยาย ดังนั้นในการวิเคราะห์
ผลงานข้าพเจ้าจึงใช้หลักสุนทรียศาสตร์ที่ว่าด้วย เรื่องของความงามในเชิงศิลปะหรือสุนทรียภาพ 
ความงามที่ได้จากแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานชุดนี้จะเห็นได้จากความงามทางจิตใจของคุณ
งามความดีท่ีคุณยายได้อบรมเลี้ยงดูข้าพเจ้ามาตั้งแต่ยังเด็ก คอยอบรมบ่มนิสัยและให้ความรู้ตั้งแต่เด็ก
จนโต ความงามนี้เป็นเสมือนค าสอนของคุณยายที่ได้สอนทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของ
วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆอีกมากมายและได้น าค าสอนเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานในชื่อชุด “ถัก
ทอพ้ืนที่ของความทรงจ า”  

ข้าพเจ้าจ าความได้ว่าเมื่อเข้าไปภายในห้องนอนของคุณยายก็จะได้เห็นความทรงจ าต่างๆของ
คุณยาย ซึ่งในแต่ละผนังห้องนั้นล้วนมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ผนังหนึ่งนั้นจะมีภาพของตา
ทวด ยายทวดบุพการีผู้ให้ก าเนิด ที่มีการจัดวางรูปไว้บนหิ้งเป็นอย่างดี นั่นเป็นเครื่องแสดงถึงความรัก
ความผูกพันระหว่างคุณยายและผู้มีพระคุณของท่าน และถัดลงมาจากนั้นเป็นภาพของคุณยายและ
คุณตาเมื่อสมัยยังเป็นหนุ่มสาวที่ยิ้มอย่างมีความสุข แสดงให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นและความ
ผูกพันที่ท่านทั้งสองมีให้แก่กัน ในเรื่องความทรงจ าที่ข้าพเจ้าได้จากห้องคุณยายนั้น ภายในห้องของ
คุณยายเป็นห้องรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความเรียบง่าย อบอุ่น และเป็นสถานที่แห่งความทรงจ าของ
ข้าพเจ้า  ความทรงจ าในห้องนี้มีท้ังความรัก ความสุข และความเศร้าเสียใจ (ภาพท่ี 41) 
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ภาพที่ 41 ภาพห้องของคุณยาย 
  

ในผลงานในชื่อชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังแต่ละด้านจะสะท้อนอารมณ์
ความงามออกมาด้วยสีที่ได้จากการผูกมัดถักทอ คืออารมณ์ท่ีเป็นสุข และอารมณ์ท่ีเป็นทุกข์ อารมณ์
รักเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันระหว่างข้าพเจ้ากับคุณยาย หรือ สิ่งของๆคุณยายที่มีคุณค่าทาง
จิตใจ โดยสังเกตได้จากในผลงานชุดนี้ได้แสดงการใช้สื่อความหมายผ่านเรื่องราวการผูกมัด ถักทอ 
การท าเชือก ย้อมสีเชือกและการใช้ชีวิตในแบบสมัยก่อน จะสังเกตได้จากการใช้สิ่งของเครื่องใช้
ส่วนตัวและอุปกรณ์ท ามาหากินพ้ืนบ้านของคุณยายไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า อุปกรณ์การทอผ้า ตุ้มดัก
ปลา กระติบข้าว กระดิ่งทองเหลือง ไซดักปลา กระด้ง ฯลฯ สิ่งของที่คุณยายรักมาผูกมัด   ถักทอ 
เข้าไปในผลงานผสานกับลวดลายการถักทอที่คุณยายเคยสอนเข้าด้วยกัน ท าให้หวนนึกถึงตอนที่คุณ
ยายท่านยังมีชีวิตอยู่ คุณยายนับเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต ซึ่งสิ่งต่างๆที่คุณยายได้สอนให้
ข้าพเจ้านั้นท่านสามารถปฏิบัติได้จริงและการเห็นสิ่งของต่างๆของคุณยายที่ท่านเคยได้ใช้ได้หยิบจับ
ในชีวิตประจ าวันจึงเป็นเสมือนตัวแทนของคุณยายที่ท าให้ได้นึกถึงเรื่องราวและค าสั่งสอนที่คุณยาย
ได้บอกสอนอยู่ตลอดเวลา  

 อารมณ์ที่เป็นทุกข์ ข้าพเจ้าได้ใช้เชือกสีด าผูกมัด ถักทอ กับเสื้อผ้าของคุณยายเพ่ือ
สื่อใหผ้นังนี้ แสดงอารมณ์ความเศร้าโศก เสียใจโดยมีการน าเสื้อผ้าที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคุณ
ยายมาใช้แสดงอารมณ์ความเศร้า ความทุกข์ ความทรมาน และเป็นการไว้ทุกข์ให้กับคุณยาย ที่ท่าน
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จากไปแบบไม่มีวันกลับ ข้าพเจ้าได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกเสียใจในครั้งนั้นรวมถึงการใช้เส้นเชือกสีด ามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานของความทรงจ าในด้านของความรู้สึกเศร้าโศก เสียใจ  ส าหรับลวดลายที่ได้จาก
การผูกมัดถักทอนี้ เป็นความงามที่ยิ่งใหญ่ส าหรับชีวิตของข้าพเจ้าเนื่องจากความรู้ทักษะวิชาต่างๆที่
คุณยายท่านได้ถ่ายทอดให้กับข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะน าเทคนิคนี้มา
สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะ ในการถักทองานชุดนี้ข้าพเจ้าได้ใช้  เชือกหลากหลายสี และเส้น
ผ้า ผูกมัดถักทอสร้างสรรค์ออกมาเป็นลวดลายหลากหลายรูปแบบ ที่ถักผสมผสานกันออกมาเป็น
ผลงานขนาดใหญ่   
           โดยภาพรวมแล้วความงามในห้องนอนของคุณยายคือ การที่ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้ที่
ชมผลงานเกิดความรู้สึกถึงความงามในความรัก ความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อคุณยาย ผู้ชมจะสามารถ
รับรู้ถึงความรู้สึกและสัมผัสอารมณ์จากการเดินเข้าไปภายในห้องสี่เหลี่ยมที่ถูกติดตั้งขึ้นมาผ่านผลงาน
การถักทอที่สร้างสรรค์จากอารมณ์และความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ งานถักทอขนาดใหญ่และเตียงของ
คุณยายที่ท่านได้นอนเสียชีวิตเป็นความตั้งใจอย่างที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงาน “ถักทอพ้ืนที่ของ
ความทรงจ า” เพ่ือเป็นการแสดงความระลึกถึงคุณยายผู้เป็นที่รัก ไม่ว่าท่านจะจากโลกนี้ไปนานแค่
ไหนก็ตาม แต่ความรัก ความผูกพันและค าสอนของท่านยังคงอยู่ในใจของคนที่รักท่านเสมอ 

 

4.2. การวิเคราะห์ด้านการสร้างสรรค์ผลงานชุดถักทอพื้นที่ของความทรงจ า 
 4.2.1 คุณสมบัติด้านเนื้อหา 

เนื้อหา คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ (Artistic 
Form) เนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่องแนวเรื่อง 
และรูปทรง เนื้อหาของงานแบบนามธรรมหรือแบบนอนออบเจ็คทีฟ เกิดจากการประสานกันอย่างมี
เอกภาพของรูปทรง เนื้อหาเป็นคุณลักษณะฝ่ายนามธรรมของงานศิลปะที่มองจากด้านการชื่นชมหรือ
จากผู้ดู รูปทรงที่แสดงเนื้อหาหรือความหมายของงานศิลปะได้ จะต้องเป็นงานรูปทรงที่เป็นศิลปะ
เท่านั้น หมายถึง เป็นรูปทรงที่ศิลปินได้สร้างขึ้นจากทัศนธาตุๆอย่างมีเอกภาพ รูปทรงที่มีคุณลักษณะ
เช่นนี้จะให้เนื้อหาที่ประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียภาพ และอารมณ์อ่ืนๆ ตามเรื่องที่
ศิลปินได้รับความบันดาลใจมา รูปทรงธรรมดาที่อาจท าให้ผู้ดูสร้างจินตนาการขึ้นเองตามเนื้อเรื่องนั้น 
แต่ไม่มีเนื้อหา เนื้อหาจะมีอยู่ในงานศิลปะเท่านั้น (ชลูด นิ่มเสมอ. 2554:35)      การเลือกเนื้อหาที่
น ามาสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า”นั้นจ าเป็นสิ่งที่เหมาะสม เพราะเป็นการ
แสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้า คือ ความรัก ความคิดถึง ความอาลัยที่มีต่อคุณยาย 
ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ขึ้นมา สิ่งแรกที่ข้าพเจ้ารับรู้ได้ก็คือ เนื้อหาภายในของ
งานจะให้ความรู้สึกทางสุนทรียภาพ และท าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ การที่ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่
ของความทรงจ า”เป็นการน าเสนอถึงสายใยรัก ความทรงจ าที่มีต่อคุณยายผ่านเทคนิคการผูกมัด ถัก
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ทอ สร้างสรรค์ออกมาในรูปทรงของห้องนอนคุณยาย เพ่ือต้องการถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิต ที่เติมไป
ด้วยอารมณ์ความคิดถึง ความรัก ความเศร้า และอารมณ์สะเทือนใจกับการจากไปของคุณยาย ดังนั้น
ท าให้ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคที่คุณยายสอนมาตั้งแต่เด็ก มาผูกมัด ถักทอสร้างสรรค์ห่อหุ้มสิ่งของของคุณ
ยายเอาไว้เก็บเป็นบันทึกเรื่องราวของความทรงจ า  

 
4.2.2 คุณสมบัติด้านทัศนธาตุส่วนประกอบการรับรู้ 

เส้น(Line) ที่ได้จากเส้นเชือกและเส้นผ้า ในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าใช้เส้นเชือก

หลากหลายชนิดที่มีความคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเปรียบเสมือนเส้นใยของความรักความผูกพันกับคุณยาย 
“เส้น” จัดได้ว่ามีความส าคัญอย่างมากในผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรง” เพราะเส้นแต่ละ
แบบ แต่ละชนิด ก็มีความแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น เส้นเชือกที่ได้จากธรรมชาติ เส้นเชือกที่ได้จาก
การสังเคราะห์ เส้นเชือกท่ีได้จากเสื้อผ้าของคุณยาย ทั้งหมดนี้ถูกผูกมัด ถักทอขึ้นมาด้วยความประณีต
แต่ละปมผสมผสานจนเกิดเป็นรูปทรงลวดลายสวยงาม ผ่านเทคนิคผูกมัด ถักทอ ด้วยความรู้ที่คุณยาย
สอนให้ข้าพเจ้ามากกว่า 20 ปี ท าให้เส้นที่ผูกมัด ถักทอลงไปมีลักษะ แสดงจังหวะของความ
เคลื่อนไหวและลื่นไหลไปตามอารมณ์ของข้าพเจ้า 

 
รูปทรง (Form) เป็นรูปทรงของวัตถุ ส่วนใหญ่มักเป็นข้าวของเครื่องใช้ของคุณยายที่

ข้าพเจ้ามีความทรงจ ากับคุณยาย เช่น เสื้อผ้า เตียงนอน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอผ้า  อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดักปลา เครื่องดนตรีไทย แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆที่น ามาถักลงไปส่วนมากจะเป็นสิ่งของที่ใช้
ในชีวิตประจ าวันและนั่นยังแสดงถึงความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อสิ่งของเหล่านั้นที่เปรียบเสมือนเป็น
ตัวแทนของคุณยาย 

 บริเวณที่ว่าง (Space Pattern) บริเวณพ้ืนที่ว่างในงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความ

ทรงจ า” มีการจัดรูปทรงทั้งหมดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพ่ือให้เป็นเสมือนห้องนอนของคุณยาย และได้จัด
วางเตียงนอนไว้ตรงกลางห้องแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายในการใช้ชีวิต 

สี (Color) การใช้สีในผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ข้าพเจ้ามีการใช้

สีสันต่างๆเป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ต้องการจะสื่อกับผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความรู้สึกของข้าพเจ้า
ในขณะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่าผนังแต่ละด้านนั้นจะมีการใช้สีที่แตกต่างกันออกไป เช่น “ผนังสี
ด า” จะสามารถสื่อได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ หม่นหมอง  “ผนังที่มีสีสันสดใส” แสดงถึง
อารมณ์มีความสุข อารมณ์รัก สนุกสนานและความมีชีวิตชีวา “สี” จึงเป็นทัศนธาตุที่ส าคัญและมี
บทบาทมากท่ีสุดในผลงานของข้าพเจ้า 
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ลักษณะพื้นผิว (Texture) ลักษณะของพ้ืนผิวในผลงานชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความ

ทรงจ า” นี้ ส่วนมากได้มาจากการถักทอเส้นเชือกที่มีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อสัมผัสเส้นเชือกจะให้
ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ความหยาบกระด้าง เรียบเนียน นุ่มฟู  ของเส้นเชือกแต่ละชนิด ที่
เมื่อน ามาผสมผสานผูกมัดเข้าด้วยกันสร้างสรรค์เป็นผลงานแล้วจึงท าให้เกิดความงามของพ้ืนผิวที่เป็น
ทัศนธาตุส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการใช้พ้ืนผิวของวัสดุต่างๆมาประกอบกันให้เป็นรูปทรง
ที่สมบูรณ ์

น้ าหนักอ่อนแก่ของสี (Tone) ในผลงานชุดนี้จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่า

น้ าหนักของสี การใช้น้ าหนักจากสีด า เทาแก่ ไล่เรียงไปจนกระทั่งเกิดเป็นสีสันต่างๆในผลงานท าให้
เกิดการประสานที่มีจังหวะต่อเนื่องของความเคลื่อนไหว 

คุณสมบัติด้านโครงสร้าง (Structure)  รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความเรียบง่ายของ

ห้องนอนของคุณยายท าให้เกิดความทรงจ ามากมายกับพ้ืนที่นั้น ข้าพเจ้าจึงได้ใช้เทคนิคผูกมัด ถักทอ
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผนังของห้องคุณยาย แต่ละผนังของคุณยายเป็นเหมือนบันทึกความทรงจ าครั้ง
สุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นคุณยายในขณะที่ท่านนอนหลับจากไปอย่างสงบ  

4.2.3 คุณสมบัติด้านเทคนิควิธีการ  
 เทคนิควิธีการผูกมัด ถักทอ นี้เป็นเทคนิคของสายใยแห่งความทรงจ าที่ข้าพเจ้ามีต่อ

คุณยาย ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เทคนิคนี้โดยมีคุณยายถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ตั้งเด็ก ลายถักแต่ละลาย ปม
มัดแต่ละปมเปรียบได้กับความอดทนที่ข้าพเจ้าจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุด  แม้แต่ลายถัก
บางลายที่ดูแล้วอาจมีความไม่เรียบร้อยมากนักก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของคนเราที่ไม่ได้มีความ
ราบเรียบเสมอไป ชีวิตคนเราต้องมีการพบเจอกับอุปสรรค์และปัญหาต่างๆที่เข้ามา เปรียบเหมือนปม
ของลายถักในงาน ซึ่งปัญหาในช่วงชีวิตของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป 

 

4.3 การวิเคราะห์ผลงานชุด “ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ระยะที่ 1 นับเป็นระยะ
เริ่มแรกของความคิดในการสร้างสรรค์โดยใช้เป็นผลงานประกอบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 
2 ของปีการศึกษา 2558 ผลงานที่สร้างสรรค์มีจ านวนผลงาน 2 ชิ้น ประกอบด้วย ผลงานชิ้นที่ 1 ของ
ผนังที่ 1 ที่ต้องการแสดงอารมณ์ของความทุกข์ที่มีต่อคุณยายและ ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความ
โศกเศร้าเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้  (ภาพที่ 42)  และผลงานชิ้นที่ 2 ที่ใช้เตียงนอนของคุณยาย
แสดงความรู้สึกและผลกระทบต่อจิตใจโดยน าเตียงนอนนี้มาสร้างสรรค์ให้เป็นจุดเด่นตั้งอยู่ตรงกลาง
ของห้องในผลงานชุดนี้ (ภาพที่ 43)  
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ภาพที่ 42 ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 

 

 

 
ภาพที่ 43 ผลงานชิ้นที่ 2 เตียงนอนคุณยาย 
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ในการวิเคราะห์ถึงคุณค่า รูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของ
ความทรงจ า” ระยะที่ 1สามารถแสดงการวิเคราะห์โดยการใช้หลักการทางทัศนธาตุซึ่งแสดงให้เห็นใน
รูปของตารางการวิเคราะห์ผลงานและน าเสนอการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ไว้ในรูปแบบของตาราง
เช่นเดียวกัน ดังที่ปรากฏเป็นรายละเอียดในตารางที่14 และตารางที่ 15 กล่าวคือ 
 

ตารางที่ 42 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 
 

 
เส้น(Line)  

 
 

 
 

 
ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นนี้ข้าพเจ้า
ได้ใช้เส้นเชือกและเส้นสายไฟที่ได้จากงานศพ
มาผูกเข้ากับคานไม้เ พ่ือถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจจากความเสียใจที่
คุณยายพ่ึงได้เสียไป ผ่านลวดลายการผูกมัด
ถักทอลงมาจนเกิดเป็นผนังชิ้นที่ 1 
 
 
ผลงานชิ้นที่ 2 เตียงนอนคุณยายที่ท่านไป
นอนเสียชีวิต ผลงานนี้ได้น าโครงสร้างของ
เตียงที่ท าด้วยเส้นเหล็กมีการดัดเส้นเหล็กที่
เป็นลวดลายของหัวเตียงมีความอ่อนช้อยลด
ความแข็งของของเส้นเหล็กที่มีความสวยงาม
ทางจิตใจ และได้ใช้เส้นเชือกมาผูกมัดถักทอมี
ลวดลายของเส้นที่ผสมผสานให้เป็นผืนขนาด
ใหญ่ ในลักษณะถักคลุมเตียงเอาไว้  
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ตารางที่ 43 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 (ต่อ) 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 
 

รูปทรง (Form) 

 
 

 
 

 
ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 รูปทรงของงาน
ชิ้นที่1มีรูปทรงท่ีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตาม
รูปทรงของผนัง เนื้อหาของผลงานได้ใช้เสื้อผ้า
ของคุณยายมาสร้างสรรค์ในรูปแบบนามธรรม 
 
ผลงานชิ้นที่ 2 เตียงนอนคุณยาย รูปทรง
ของเตียงมีลักษณะที่เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า และมี
การผูกมัด ถักทอ คลุมด้วยเชือกท้ังหมดจนถึง
พ้ืน จึงเกิดเป็นรูปทรงอิสระที่สามารถ
เชื่อมโยงกับผลงานทั้งสี่ผนังได้อย่างลงตัว 

บริเวณที่ว่าง (Space Pattern) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1  และผลงานชิ้น
ที่ 2 เตียงนอนคุณยายในผลงานทั้งสองชิ้นมี
การจัดบริเวณพ้ืนที่ว่าง เพื่อให้ผู้ที่มาชม
ผลงานสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ถึง
บรรยากาศของห้องที่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกต่อ
คุณยาย  
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ตารางที่ 44 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 (ต่อ) 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 
 

สี (Color) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 และผลงานชิ้นที่ 
2 เตียงนอนคุณยาย  ได้มีการใช้สีด ามาย้อม
เชือกท่ีต้องการแสดงออกถึงอารมณ์ของความ
ทุกข์ อารมณ์ความเศร้า และเสียใจ ที่เต็มไป
ด้วยความคิดถึง และเป็นการไว้อาลัยครั้ง
สุดท้ายให้กับคุณยายที่เคารพรัก  

ลักษณะพื้นผิว (Texture) 

 

 
 

 
ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 และผลงานชิ้นที่ 
2 เตียงนอนคุณยาย เน้นการสร้างพ้ืนผิวเกิด
จากการผูกมัด ถักทอด้วยเส้นเชือกท่ีมี
หลากหลายขนาด พ้ืนผิวมีความขรุขระเพ่ือให้
ผลงานมีมิติเกิดความทับซ้อนกับจนเกินเป็น
ระยะหน้า กลาง หลัง  
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ตารางที่ 14 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 (ต่อ) 
 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 
 

เทคนิควิธีการ(Techniques) 

 
 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 เป็นผลงาน
ประติมากรรมประเภทนูนต่ าที่ใช้เทคนิค
วิธีการผูกมัด ถักทอมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
ศิลปะในรูปแบบห้อยแขวนลงมาจากคานไม้  
ผลงานชิ้นที่ 2 เตียงนอนคุณยาย เป็น
ผลงานประติมากรรม  
 ผลงานทั้งสองชิ้นใช้เทคนิคการผูกมัด ถักทอ
มีวัสดุอุปกรณ์ของคุณยายน าเข้าไปผูกมัด ถัก
ทอในผลงานเพ่ือแสดงถึงอารมณ์ความรู้ของ
วัตถุจริง  

 

ตารางที่ 45 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 
การแก้ปัญหาภาพ
ร่าง 

 
ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 2 เตียงนอนคุณยาย การท าภาพ
ร่างในผนังชิ้นนี้ได้พยายามออกแบบจ านวนหลายแบบเพ่ือหาความเป็นไปได้
ที่ลงตัวมากที่สุด และเก็บรวบรวบข้อมูลเพ่ือไปเสนอคณาจารย์ เพ่ือขอค า
ชี้แนะแนวทางจนได้ชื่อหัวข้อ “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า”  
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ตารางที่ 46 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 (ต่อ) 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาด้าน
เชือก 

ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ใช้ความรู้ที่คุณยาย

ถ่ายทอดให้โดยการท าเส้นเชือกข้ึนมาเองมาจากธรรมชาติเพราะมีความ

เหนียวแน่น ขาดยาก แต่มีปัญหาคือผลิตเส้นเชือกไม่ทันตามท่ีต้องการ จึง

แก้ปัญหาโดยใช้เชือกท่ีผลิตจากโรงงานเพื่อตอบสนองในการสร้างสรรค์

ผลงานให้ทันก่อนที่จะส่งการประเมินครั้งที่หนึ่ง  และในผลงานชุดนี้ยังได้ใช้

เส้นผ้าเข้ามารวมในการสร้างงานเพื่อให้เรื่องราวของวัตถุมีความเชื่อมโยงกัน  

ผลงานชิ้นที่ 2 เตียงนอนคุณยาย ในผลงานชิ้นนี้ได้เลือกการใช้เชือกสีด ามา

สร้างสรรคด์้วยการถักอยู่ทรงสวยงาม โดยใช้เชือกหนังสังเคราะห์ในการ

สร้างสรรค์เพราะเป็นเชือกที่ข้าพเจ้าใช้หัดผูกมาตั้งแต่เด็ก  

การแก้ปัญหาลาย
ถัก 

ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 และผลงานชิ้นที่ 2 เตียงนอนคุณยาย ในการ

ถักทอลวดลายจากความรู้ที่คุณยายสอนพบปัญหาในการถัก คือเส้นเชือกท่ี

น ามาผูกมดั ถักทอบางเส้นมักจะหมดก่อน ข้าพเจ้าจึงได้ใช้เงื่อนต่อเชือกใน

การแก้ปัญหา  

การแก้ปัญหาการ
ใช้ส ี

ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 การใช้สีในงานชิ้นนี้ในตอนแรกได้ใช้
กระบวนการย้อมสีด าจากธรรมชาติที่ได้จากผลมะเกลือ เนื่องจากตอนการใน
ย้อมเชือกสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้มีผลมะเกลือจ านวนน้อยไม่พอใช้ในการ
สร้างสรรค์งานทั้งหมด และหายากใช้เวลาในการย้อมนานกว่าสีเคมี ดังนั้นจึง
ได้เปลี่ยนมาใช้การย้อมเชือกโดยการใช้สีเคมีสีด ามาร่วมในการสร้างสรรค์ใน
ครั้งนี ้เพ่ือให้ทันกับการส่งงานประเมินท้ายเทอม  
ผลงานชิ้นที่ 2 เตียงนอนคุณยาย  สีด าที่ได้จากเตียงของคุณยายเป็นสีเดิม
มาตั้งแต่แรก  

การแก้ปัญหาที่
วัสดุ อุปกรณ์  สิ่ง
ขอคุณยาย ที่ถัก
ลงไปในผลงาน 

ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1  ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้วัสดุ อุปกรณ์  สิ่ง
ขอคุณยาย ที่ถักลงไปในผลงานส่วนมากข้าพเจ้าเป็นจะใช้เป็นของจริงทั้งหมด
ส่วนมาจะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมด แต่มีสิ่งของบางอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการท าเป็น
เส้น จึงแก้ปัญหาโดยน าผ้าปูที่นอนตัดเป็นเส้น เพื่อที่จะน าไปถักให้มีความ
กลมกลืนในชิ้นงาน  
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ตารางที่ 47 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 1 (ต่อ) 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 
การติดตั้งปัญหา
ในการติดตั้ง 

ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 การติดตั้งผลงานชิ้นนี้ค่อนข้างมีปัญหามากกับ
พ้ืนที่ติดตั้งเนืองจากหอศิลป์ที่ส่งแสดงมีเพดานของหอศิลป์สูงมากเกินไป แต่
ผลงานที่ท าสร้างสรรค์ออกมาจะต้องติดตั้งผลงานให้เหมือนกับผลงาน
แขวนลอยเป็นผนังห้อง  ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาโดยใช้เหล็กฉากท่ีเป็นรูปทรงตัว 
L ติดตั้งกับผนังแล้วจึงน าผลงานไปแขวนให้ลอยออกจากผนัง  

สรุป ในการสร้างสรรค์งานชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ระยะท่ี 1 ข้าพเจ้า
ต้องการน าเสนออารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาที่คุณยายท่านจากลูกหลานไป
อย่างสงบ ข้าพเจ้าจึงอยากจะสร้างสรรค์ผลงานในช่วงเวลานั้นที่แสดงอารมณ์
ความโศกเศร้าเสียใจผ่านด้วยสีด า ที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงความไว้ทุกข์ให้กับ
คุณยายอันเป็นที่รัก  

 
4.4 การวิเคราะห์ผลงานชุด “ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ระยะที่ 2 นับเป็นการ

สร้างสรรค ์ผลงานที่กระท าข้ึนในขณะที่ลงไปเก็บข้อมูลเพื่อน ามาสร้างสรรค์ผลงานจริง แต่ในขณะที่
ลงไปเก็บข้อมูลนั้น  ข้าพเจ้าก็ได้พบเห็นสิ่งของของคุณยายที่ท่านเคยใช้ในการด ารงชีพหลายอย่าง จึง
ท าให้นึกถึงเรื่องราวของคุณยายจากสิ่งที่พบเห็น ผลงานชิ้นนี้จึงเน้นการสร้างสรรคท์ี่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ความคิดถึง และความรักต่อสิ่งของของคุณยาย  การสร้างสรรค์ในระยะที่ 2 เป็นผลงาน
ประกอบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2559 โดยมีผลงานที่สร้างสรรค์
จ านวนผลงาน 1 ชิ้น (ภาพที่ 44)  
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ภาพที่ 44 ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 

 

 
ในการวิเคราะห์ถึงคุณค่า รูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของ

ความทรงจ า” ระยะที่ 2 สามารถแสดงการวิเคราะห์โดยการใช้หลักการทางทัศนธาตุซึ่งแสดงให้เห็น
ในรูปของตารางการวิเคราะห์ผลงานและน าเสนอการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ไว้ในรูปแบบของ
ตารางเช่นเดียวกัน ดังที่ปรากฏเป็นรายละเอียดในตารางที่16 และตารางที่ 17 กล่าวคือ 

 
ตารางที่ 48 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 
เส้น(Line)  

 
 
 
 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่  2 ในผลงานชิ้นนี้  
ข้าพเจ้าได้ใช้เส้นเชือกที่มีความหลากหลายใน
การสร้างสรรค์ผลงาน เชือกแต่ละเส้นนั้นมีความ
แตกต่างกันทั้งในรูปแบบของการถักและพ้ืนผิว
ของเชือก ในผลงานชิ้นนี้ เป็นการสื่อถึงสายใย
ความรัก ความผูกพันที่คุณยายมีต่อข้าพเจ้า ซึ่ง
การถักทอเชือกแต่ละเส้นนั้นมีความหมาย เมื่อ 
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ตารางที่ 49 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 (ต่อ1) 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 
เส้น(Line)  

 

 
 
 
 
 

 

สัมผัสเส้นเชือกจะรู้สึกได้ว่า เชือกบางชนิดจะมี
ความหยาบกระด้างนั่นหมายถึงความเข้มแข็งที่
คุณยายมีในการใช้ชีวิต และเชือกบางชนิดนั้นมี
ค่อนข้างนุ่มจับแล้วไม่หยาบไม่รู้สึกบาดมือซึ่ง
นั่นหมายถึง ความรัก ความอ่อนโยน ความ
เมตตา ของคุณยายที่คอยให้การอบรมเลี้ยงดู
ข้าพเจ้าตั้งแต่ยังเล็ก 
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ตารางที่ 50 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 (ต่อ2) 

 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 

รูปทรง (Form) 

 
 

 
 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2  ในผนังชิ้นนี้ได้ใช้
รูปทรงจากสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของคุณยาย 
เช่น รูปทรงกลมจากห่ว งผ้ าม่ าน กระดิ่ ง
ทองเหลืองและกระด้ง  รูปทรงกระบอกจาก
กล่องข้าว,อักทอผ้า, ไซดักปลา,โหวตและแคน   
รูปทรงหยดน้ าจากกระบวยตักน้ า รูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าของฟืมทอผ้า รูปทรงอิสระที่ได้
จากเปลญวน เป็นต้น น ามาสร้างสรรค์ออกมา
เป็นผลงาน ที่สื่อถึงความทรงจ าที่มีต่อคุณยาย 
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ตารางที่ 51 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 (ต่อ3) 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 
บริเวณที่ว่าง (Space Pattern) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 ในผลงานชิ้นมีการ
จัดบริเวณพ้ืนที่ว่างเอาไว้ให้มีความคล้ายกับช่อง
หน้าต่างบ้านของคุณยาย 

สี (Color) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 ในงานชิ้นนี้ได้ริเริ่ม
การใช้สีเข้ามาสื่ออารมณ์ความรู้สึกของผลงาน
ทั้งหมด ซึ่งสีที่น ามาใช้จะเป็นสีในกลุ่มโทนมืด 
เปรียบเสมือนกับอารมณ์ของข้าพเจ้าที่เริ่มจะ
คลายจากความเศร้ามาเป็นอารมณ์ของความ
เหงา เพราะหลังจากที่คุณยายจากไปก็เหลือทิ้ง
ไว้ เพียงสิ่งของของคุณยายเอาไว้ดูต่างหน้า
เท่านั้น  

ลักษณะพื้นผิว (Texture) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 ลักษณะพ้ืนผิวของ
งานสร้างสรรค์ชิ้นนี้นั้นเกิดจากการผูกมัด ถักทอ
ของเส้นเชือก ซึ่งเชือกแต่ละเส้นนั้นมีรูปแบบ
และลักษณะแตกต่างกันออกไป จึงท าให้พ้ืนผิว
ของผลงานมีความขรุขระ หยาบกระด้าง และมี
ค ว าม ร าบ เ รี ย บ ในบา ง พ้ื นที่ ข อ ง ผล ง าน 
นอกจากนี้ยังมีการน าอุปกรณ์เครื่องจักรสานเข้า
มาถักรวมกับผลงานชิ้นนี้จึงท าให้เกิดลักษณะ
พ้ืนผิวที่เกิดความสูงต่ าแตกต่างจากการใช้เชือก
เพียงอย่างเดียวอีกด้วย  
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ตารางที่ 52 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 (ต่อ4) 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 

เทคนิควิธีการ(Techniques) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่  2 ในผลงานชิ้นนี้
ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิควิธีการผูกมัดถักทอทับกัน
เป็นชั้นขึ้นมาเพ่ือให้เกิดมิติน้ าหนักของผลงาน
มากยิ่งขึ้นและได้ใช้การมัดย้อมสีของเชือกที่มี
ความหลากหลายสีตามความต้องการของ
อารมณ์ความรู้สึกในขณะที่ก าลังสร้างสรรค์
ผลงาน  

ตารางที่ 53 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

การแก้ปัญหาภาพ
ร่าง 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 ข้าพเจ้าได้ท าภาพร่างต้นแบบขึ้นมาใหม่จากภาพ

ร่างต้นแบบเดิมที่มีอยู่แล้วโดยได้แก้ไขให้มีสีสันตามอารมณ์ความรู้สึกใน

ขณะที่ก าลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อารมณ์ความรู้สึกในผลงานชุดนี้มีการ

เปลี่ยนไปจากตอนที่คุณยายพ่ึงจากเราไปในช่วงแรก การเวลาช่วยท าให้

ข้าพเจ้าเห็นถึงคุณงามความดีที่คุณยายท่านได้สร้างไว้ให้กับลูกหลาน และยัง

มีสิ่งของเครื่องใช้พ้ืนบ้านที่ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้  จากความทรงจ า  

การแก้ปัญหาด้าน
เชือก 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการ

เชือกที่มีความเป็นเส้นใหญ่กว่าปกติเพ่ือให้มีขนาดที่แตกต่างกัน จึงได้แก้ไข

ปัญหาโดยใช้เชือกสามถึงสี่เส้นมาฟ่ันเข้าด้วยกันหรือการถักเส้นเชือกให้มีเส้น

ใหญ่ตามขนาดทีต่้องการ  

การแก้ปัญหาลาย
ถัก 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 ปัญหาในการถักทอในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้

คือเชือกบางประเภทที่น ามาถักทอไม่อาจจะเห็นลวดลายที่ชัดเจนได้ ดังนั้น

จึงแก้ไข้โดยการใช้สีที่มีความแตกต่างกันเพ่ือเน้นให้เห็นลวดลายของเชือกที่

ถักลงไป ได้ชัดเจน    
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ตารางที่ 54 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 2 (ต่อ) 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาการ
ใช้ส ี

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 ข้าพเจ้ามีปัญหาในการย้อมสีของเชือกซึ่งเกิดจาก

สถานที่ไม่พร้อมในการท าการย้อมสีเชือก การแก้ปัญหานี้จึงได้ทดลองน าน้ าทีมี่

สีที่เหลือจากการต้มข้าวโพดมาทดลองย้อมเชือก เชือกที่ผ่านการย้อมจะมีสี

เหลืองอ่อนๆที่ได้จากสีของข้าวโพดโดยไม่ตั้งใจ  ความคิดเช่นนี้ได้พัฒนาเป็น

การน าสีของดินแดงตามถนนของหมู่บ้านมาย้อม และได้เชือกสีแดงขึ้น  

การแก้ปัญหาที่
วัสดุ อุปกรณ์  สิ่ง
ขอคุณยาย ที่ถัก
ลงไปในผลงาน 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้น าวัสดุ อุปกรณ์ 

สิ่งของคุณยายมาผูกมัด ถักทอลงไปในงาน ส่วนมากจะเป็นเครื่องจักสานที่ท า

ขึ้นจากไม้ไผ่เกือบทั้งหมด บางครั้งในตัวอุปกรณ์เองก็จะมีแมลงมอดเข้าไปอยู่ใน

เครื่องจักสาน การแก้ปัญหาในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ใช้ด่างทับทิมมาละลายกับน้ า

แล้วน าสิ่งของที่ท าด้วยไม้ไผ่ลงไปแช่ไว้ในน้ าประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วจึงน ามา

ตากไว้ให้แห้ง เพ่ือน าสิ่งของชิ้นนั้นมาสร้างสร้างสรรค์ลงไปในผลงาน 

 

การติดตั้งปัญหา
ในการติดตั้ง 

ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 ปัญหาในการติดตั้งผลงานศิลปะในครั้งนี้ เกิดจาก

การที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เชือกจ านวนมากปัญหาที่เกิดในผลงาน

ชิ้นนี้จึงท าให้มีน้ าหนักมากกว่าปกติจากคานเหล็กที่เคยใช้เกิดการแอ่นตัวขึ้น 

การแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ได้ใช้ไม้ยูคาลิปตัสที่มีรูปทรงตรงยาวเรียวจากภายใน

สวนของคุณยายมาท าเป็นคานเพ่ือที่จะรองรับน้ าหนักของผลงานศิลปะในชิ้นนี้ 

ท าให้เห็นว่าผลดีของการใช้ไม้ยูคาลิปตัสในครั้งนี้คือน้ าหนักเบาเป็นเส้นตรงและ

ไม่มีการแอ่นตัวของคาน 

สรุป ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนี้ไดป้ระสบอุปสรรคหลายอย่างอาทิเช่น การ

ลงไปเก็บข้อมูลในการท างานที่มีความไม่พร้อมในเรื่องอุปกรณ์ในการย้อมสีของ

เชือก, คานที่ติดตั้งผลงานเกิดการแอ่นตัว, ไม่มีสีในการย้อมเชือก,แต่
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ความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ครั้งนีค้ือ การได้เรียนรู้และทดลองเทคนิคใหม่ๆ

ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ 

4.5 การวิเคราะห์ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ระยะที่ 3 นับเป็นการสร้างสรรค์ 
ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจในมาจากข้าวของของคุณยายที่เคยได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเมื่อได้เห็นก็
ท าให้เกิดภาพแห่งความทรงจ าเก่าๆระหว่างข้าพเจ้ากับคุณยาย และบังเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมพื้นถ่ินที่บรรพบุรุษได้สร้างวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือท ามาหากินเหล่านี้ให้กับลูกหลาน ทั้งยังสะ
สะท้อนวิทยาการความรู้พ้ืนบ้านและรากเหง้าของพ้ืนถิ่นอีสานได้ดียิ่ง การสร้างสรรค์ในระยะที่ 3 เป็น
ผลงานประกอบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2560 โดยมีผลงานที่
สร้างสรรคจ์ านวนผลงาน 1 ชิ้น (ภาพที่ 45)  

 

 
ภาพที่ 45 ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 

 
ในการวิเคราะห์ถึงคุณค่า รูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของ

ความทรงจ า” ระยะที่ 3 สามารถแสดงการวิเคราะห์โดยการใช้หลักการทางทัศนธาตุซึ่งแสดงให้เห็น
ในรูปของตารางการวิเคราะห์ผลงานและน าเสนอการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ไว้ในรูปแบบของ
ตารางเช่นเดียวกัน ดังที่ปรากฏเป็นรายละเอียดในตารางที่18 และตารางที่ 19 กล่าวคือ 
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ตารางที่ 55 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 3  

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 3 

เส้น(Line)  

 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่  3 ในผลงานการ
สร้างสรรค์ชิ้นนี้ได้ใช้เส้นเชือกที่ความอ่อนตัวมา
ดัดเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นฟันปลา ที่มีขนาด
ของเส้นแตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดมิติและอารมณ์
ของเส้นเชือกตามที่ข้าพเจ้าต้องการสื่ออารมณ์
ออกมาตามความรู้สึก 

รูปทรง (Form) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 ไดส้ร้างสรรค์โดย
น าวัตถุสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆ เช่น หมวก
ชาวนากระติบข้าวเหนียว ฯลฯ น ามาสร้างสรรค์
ในผลงาน เพ่ือสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคุณยาย
และสิ่งที่ท่านได้ท าอยู่เป็นประจ า 

บริเวณที่ว่าง (Space Pattern) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 ผลงานได้แสดงการ
ใช้พ้ืนที่บริเวณที่ว่าง ทั้งช่องเล็ก และช่องใหญ่ 
เพ่ือให้เกิดช่องที่ให้ผู้ที่มาชมผลงานมองผ่าน
ผนังจากช่องข้างนอกเข้าไปชมภายในผลงาน 
จะท าให้ผู้ที่มาชมได้รับสุนทรียภาพทางความ
งามในอีกรูปแบบหนึ่ง 

สี (Color) ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 ใช้สีสันที่มีความ
สนุกสนานมากกว่าผลงานชิ้นก่อนๆ เพราะ
ต้องการน าเสนอความหลากหลายของอารมณ์
ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ระยะเวลาที่ผ่านเข้ามา
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ในช่วงชีวิต ที่สัมพันธ์กับสิ่งของและอุปกรณ์ท า
มาหากินของคุณยาย  

 

ตารางที่ 56 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 3 (ต่อ1) 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 3 
ลักษณะพื้นผิว (Texture) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 แสดงลักษณะ
พ้ืนผิวที่มีความหลากหลายทั้งพ้ืนผิวที่สร้างขึ้น
เอง ผสมผสานกับพ้ืนผิวที่ได้จากสิ่งของต่างๆที่
น ามาผูกมัดถักทอเข้าไปในผลงาน ท าให้เห็นถึง
รูปลักษณ์และลักษณะของพ้ืนผิวที่แตกต่างกัน 

น้ าหนักอ่อนแก่ของสี (Tone) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 ปรากฏการใช้ค่า
น้ าหนักอ่อนแก่ของสีเพื่อให้เกิดมิติและความ
ต่างของสีอย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้รับชมผลงาน
ได้รับความรู้สึกที่แตกต่าง ในด้านของอารมณ์
ความรู้สึกที่อยู่ภายในตัวของคนเราทุกคนที่มีทั้ง
อารมณ์เศร้า ดีใจ เสียใจ มีความสุขแตกต่างกัน
ออกไป   

เทคนิควิธีการ(Techniques) 

 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 ใช้เทคนิคการ
ผูกมัด ถักทอที่มีความหลากหลาย การมัดย้อม
การย้อมสีทั้งวิธีแบบพ้ืนบ้านและแบบส าเร็จรูป
ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้  
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ตารางที่ 57 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 3 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาภาพ
ร่าง 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 ข้าพเจ้าได้แก้ไขปัญหาภาพร่างจากครั้งแรก โดย
การท าภาพร่างใหม่เสมอเพ่ือตอบสนองความต้องการของอารมณ์ในขณะนั้น
และต้องการให้เห็นแทนค่าความเป็นอารมณ์ทั้งหมดของผลงานการ
สร้างสรรค์  

การแก้ปัญหาลาย
ถัก 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 การผูกมัด ถักทอ ในผลงานชิ้นนี้จะเห็นได้จากมี
การถักเชือกเทคนิค “นิตติ้ง” ซึ่งเป็นฝีมือของคุณแม่ท่ีท่านต้องการร่วม
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เป็นการแสดงความรู้สึกต่อแม่ของท่าน แต่การน า
ผลงานมาประกอบผูกมัด ถักทอเข้าด้วยกัน ปัญหาคือลายถักไม่มีความ
ต่อเนื่องกัน ข้าพเจ้าแก้ปัญหาโดยการถักลวดลายเชื่อมเพ่ือให้มีความ
กลมกลืนกับผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ข้ึนมา  

การแก้ปัญหาการ
ใช้ส ี

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 สีในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้ใช้สีที่ย้อมได้จาก
ธรรมชาติเป็นพ้ืนหลัง และใช้เชือกที่ย้อมมีจากโรงงานเข้ามาถักทับลงไป 
ปัญหาคือการสีที่น ามีความแตกต่างกันมากกับพ้ืนหลัง ข้าพเจ้าแก้ปัญหาโดย
การถักลวดลายให้มีความถี่ห่างเพ่ือสร้างค่าน้ าหนักอ่อนแก่ข้างในผลงานท า
ให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น   

การแก้ปัญหาที่
วัสดุ อุปกรณ์  
สิ่งของคุณยาย ที่
ถักลงไปในผลงาน 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้น าสิ่งของบางอย่างที่มี
ความทรงจ าแต่ไม่สามารถหามาได้ ข้าพเจ้าแก้ปัญหาโดยท าสิ่งของขึ้นมาใหม่
จากความทรงจ า เพื่อต้องการที่จะถ่ายทอดลงไปในผลงานจากความทรงจ า  
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การติดตั้งปัญหา
ในการติดตั้ง 

ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 ปัญหาในการติดตั้งชิ้นนี้คือผนังของห้องที่ติดตั้ง
ผลงานมีความสูงไม่พอ ข้าพเจ้าเลยแก้ปัญหาโดยให้ผลงานศิลปะไหลลงไปที่
พ้ืน   

สรุป สรุป ในผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นอารมณ์ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามี
ความสุขสนุกสนานกับคุณยาย โดยผ่านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของคุณยาย ที่ท าให้
เห็นภาพความทรงจ าในช่วงเวลานั้น  

  4.6 การวิเคราะห์ผลงานชุด “ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ระยะที่ 4 นับเป็นการ

สร้างสรรคผ์ลงานชิ้นสุดท้ายที่มีแนวคิดของการน าเสนอให้คล้ายกับภาพจิตรกรรมฝาผนังในเทคนิค

งานผูกมัดถักทอ เป็นการแสดงรูปในหน้าของคุณยายที่จะท าให้ผู้ชมผลงานสามารถเห็นภาพความ

ผูกพันระหว่างข้าพเจ้ากับคุณยาย การสร้างสรรค์ในระยะที่ 3 เป็นผลงานประกอบการศึกษาในภาค

การศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2561 โดยมีผลงานที่สร้างสรรค์จ านวนผลงาน 1 ชิ้น (ภาพที่ 

46)  

 
ภาพที่ 46 ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 

 

 
ในการวิเคราะห์ถึงคุณค่า รูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของ

ความทรงจ า” ระยะที่ 4 สามารถแสดงการวิเคราะห์โดยการใช้หลักการทางทัศนธาตุซึ่งแสดงให้เห็น
ในรูปของตารางการวิเคราะห์ผลงานและน าเสนอการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ไว้ในรูปแบบของ
ตารางเช่นเดียวกัน ดังที่ปรากฏเป็นรายละเอียดในตารางที่ 20 และตารางที่ 21 กล่าวคือ 
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ตารางที่ 58 แสดงการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 4 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 4 
เส้น(Line)  

 
 

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 ในผลงานชิ้นนี้
ข้าพเจ้าได้ใช้เสื้อผ้ามาท าเป็นเส้นที่สามารถ
มาดัดท าเป็นรูปทรงต่างๆ  

 
ตารางที่ 59 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 4 (ต่อ1) 

 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 4 

รูปทรง (Form) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 เป็นการ
สร้างสรรค์รูปทรงใบหน้าของคุณยายขึ้นมา
จากเสื้อผ้าของคุณยาย ที่แทนความรู้สึกที่มี
ต่อคุณยาย  

บริเวณที่ว่าง (Space Pattern) ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 ในผลงานชิ้นนี้
ไดล้ะทิ้งรายละเอียด และเน้นการสร้าง
บริเวณท่ีว่างให้มากกว่างานชิ้นอื่น เพื่อ
ต้องการให้รูปใบหน้าของคุณยายมีจุดเด่น
ที่สุด  
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สี (Color)  

 
 

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 ใช้กลุ่มสีในโทน
มืด เพี่อต้องการแสดงความต่อเนื่องของ
อารมณ์ที่เหมือนกับสัจธรรมของมนุษย์ที่มี
เกิดตั้งอยู่ และดับไป ตามวงจรของชีวิต   

ตารางที่ 60 การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 4 (ต่อ2) 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 4 
ลักษณะพื้นผิว (Texture) 

 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 ใช้
เทคนิคผูกมัด ถักทอเชือกเป็นพ้ืน
หลังของผลงานเพ่ือให้มีความ
แตกต่างกับลักษณะพ้ืนผิวของ
ด้านหน้าที่ใช้การผูกมัดที่แสดง
พ้ืนผิวให้แลดูเป็นเสื้อผ้า  

น้ าหนักอ่อนแก่ของสี (Tone) ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 แสดง
การใช้สีที่มีความแตกต่างกัน  
จากค่าน้ าหนักอ่อน แก่ของสี
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เพ่ือให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่
น่าสนใจมากขึ้น  

เทคนิควิธีการ(Techniques) 

 
 

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 
น าเอาเทคนิคการฉีกผ้าเป็นเส้น
มาสร้างสรรคแ์ทนเส้นเชือกท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการให้มี
ความแตกต่างจากชิ้นอ่ืน  

 

 

ตารางที่ 61 การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานในชุด“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ผนังที่ 4 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

การแก้ปัญหาภาพ
ร่าง 

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 จากการร่างภาพร่างมาหลายครั้ง ข้าพเจ้าสามารถ
พบความลงตัวของการสร้างสรรค์และสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวของผนัง
ทั้งหมดได้  

การแก้ปัญหาด้าน
เชือก 

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 ได้แสดงการใช้เส้นผ้าแทนเส้นเชือกในการผูกมัด 
ถักทอ เพื่อต้องการให้ตัวเส้นผ้าสื่อความหมายด้วยตัวของวัสดุเองในฐานะที่
เป็นตัวแทนของความทรงจ า  

การแก้ปัญหาลาย
ถัก 

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 แสดงการน าเส้นผ้ามาถักทอแทนเส้นเชือก แต่
เส้นผ้าที่น ามาถักทอนั้นไม่สามารถเห็นลายถักทอได้ชัดเจนที่เหมือนกับเส้น
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เชือก ทั้งนี้ได้แก้ปัญหาโดยการน าเส้นเชือกมาถัดทอทับเป็นบางส่วนอีกครั้ง
เพ่ือเป็นการเน้นลวดลายให้สวยงามและนับเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายการ
ถักทอแบบใหม่  

การแก้ปัญหาการ
ใช้ส ี

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 ส่วนมากสีทีใ่ช้จะได้จากการมัดย้อมตามอารมณ์
ความรู้สึกท่ีต้องการสื่อออกมา แต่สีสันบางอย่างที่ได้จากเส้นผ้าส าเร็จรูปได้
ก่อให้เกิดปัญหาใหมค่ือ การไม่เข้ากันของตัววัสดุที่น ามาถัก การแก้ปัญหาจึง
เป็นการใช้เส้นเชือกสีที่มีความใกล้เคียงกับสีของเส้นผ้า  
 

การแก้ปัญหาที่
วัสดุ อุปกรณ์  สิ่ง
ขอคุณยาย ที่ถัก
ลงไปในผลงาน 

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 แสดงการใช้เสื้อผ้าของคุณยายเข้ามาผูกมัด ถัก
ทอในผลงานชิ้นนี้ แต่จะมีความแตกต่างกว่าชิ้นแรกคือการน าเส้นผ้ามาดัด
เป็นรูปทรงที่มีความคล้ายกับใบหน้าของคุณยาย  

การติดตั้งปัญหา
ในการติดตั้ง 

ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 มีลักษณะที่แตกต่างไปจากผลงานชิ้นอื่นคือ 
ผลงานชิ้นนี้จะถูกติดตั้งในรูปแบบลอยขึ้นจากพ้ืนที่สามารถมองผลงานได้ทั้ง
สองด้าน ปัญหาในการติดตั้งผลงานชิ้นนี้คือ พ้ืนทีใ่นการจัดแสดงไม่
เอ้ืออ านวยในการที่แขวนผลงานในลักษณะลอยตัว  

สรุป สรุป ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะชิ้นนี้สามารถแสดงภาพรวมของความทรงจ า
และความประทับใจจากผลงานการสร้างสรรค์ท้ังหมดไว้ได้ 

 

 

4.7 การวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิธีการในการน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ 
 แนวคิดและกระบวนการวิธีในการน าเสนอผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” 
หลังจากการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละชุดได้ด าเนินไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด โดยเริ่มจากเก็บข้อมูล
ภาคเอกสาร การค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ด้วยวิธีเทคนิคต่างๆ เช่น การแสวงหากรอบแนวคิดใน
การสร้างสรรค์ การค้นหากระบวนการทางเทคนิคท่ีใช้สร้างรูปทรง เทคนิคการผูกมัด เทคนิคการถัก
ทอ และพัฒนาการของผลงานทั้งชุดขึ้นอย่างเป็นล าดับขั้นตอน และในครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคการผูกมัดถัก
ทอในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งผลงานทั้งหมดได้ถูกน ามาจัดแสดง วันที่ 5-29 เมษายน 2560 ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า 2560 และ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นครปฐม 28 กุมภาพันธ์ -14 
มีนาคม 2561 นิทรรศการศิลปะ 3H13 : Head Heart Hands 2561  วันที่ 1-13 พฤษภาคม 2561 
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ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย ดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 3เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะนิพนธ์
ออกสู่สาธารณชน ซึ่งผลงานถูกสร้างสรรค์ข้ึนมาจากภาพร่าง ที่แสดงให้เห็นถึงภาพภายในห้องนอน
ของคุณยายที่ประกอบไปด้วย สิ่งของที่เก่ียวข้องกับคุณยายที่คุณยายได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน เชน่ 
เสื้อผ้า กระติบข้าว กี่ทอผ้า กระด้ง หวดนึ่งข้าว ไซดักปลา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนพ้ืนถิ่น ซึ่งข้าพเจ้าได้มีการจัดพ้ืนที่ ที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีนัยยะส าคัญใน
การสื่อความหมายต่อผู้ชมผลงาน และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างผลงานกับผลงานและผู้ชม 
มีการติดตั้งผลงานโดยค านึงถึงการร้อยเรียงเรื่องราว ในการน าเสนอพ้ืนที่ของการถักทอที่โอบกอดให้
ผู้ชมได้รับรู้ถึงความรู้สึกและจินตนาการที่ย้อนอดีตเข้าสู่เรื่องราวของความรัก ความอบอุ่น ที่ข้าพเจ้ามี
ต่อบรรพชน อันได้แก่ คุณยาย ซึ่งรับสืบทอดอาชีพการถักทอมาตั้งแต่รุ่นบรรพชน และได้น าความรู้ใน
เรื่องของการถักทอนี้มาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังอย่างข้าพเจ้าได้สืบทอดเพ่ือไม่ให้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สูญสลายไปกับกาลเวลา และได้น าองค์ความรู้ที่คุณยายได้ถ่ายทอดมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะใน
ชื่อชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” ข้าพเจ้าคาดหวังว่า ผู้ที่เข้ามาชมผลงานศิลปะในชุดนี้ จะได้ซึม
ซับถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของคนอีสาน  และได้สัมผัสถึงบรรยากาศของความรัก ความ
อบอุ่น ความเมตตา รวมไปถึงสายใยของการถักทอที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น พ้ืนที่อันว่างเปล่า
กลายเป็นพืน้ที่ที่ทรงพลัง มีเอกภาพ รับรู้ได้ถึงความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันจากอดีตที่ส่งผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน  
 

 

 

บทที ่5 
สรุป 

 
 สรุปในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ถักทอพ้ืนทีข่องความทรงจ า”เป็นเวลา 3 ปี ท า
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ที่มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านของอารมณ์ 
ความรู้สึก รวมไปถึงการแสดงออกที่ต้องการให้ผู้ที่รับชมผลงานรับรู้ถึงความรู้สึกที่หลากหลาย     
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเริ่มจากการสร้างภาพร่างลายเส้นของผลงาน หลั งจากนั้น
จึงได้สร้างแบบจ าลองของผลงานในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือต้องการให้เห็นความสมบูรณ์ของผลงานก่อนที่
จะสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง  โดย ผลงานชิ้นที่ 1 ผนังชิ้นที่ 1 นี้เป็นการสร้างสรรค์ที่ต้องการแสดง
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อารมณ์ของความทุกข์ที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของคุณยายและเมื่อน ามา
ประกอบกับผลงานชิ้นที่ 2 ที่เป็นเตียงนอนคุณยายต้ังอยู่ตรงกลางของห้องได้ท าให้ผลงานชุดนี้
สามารถสะท้อนความรู้สึกและอารมณ์ได้ดี  ผลงานชิ้นที่ 3 ผนังชิ้นที่ 2 เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ได้ท า
ขึ้นจากการพบเห็นสิ่งของของคุณยายที่ท่านเคยใช้ในการด ารงชีพหลายอย่าง จึงท าให้ข้าพเจ้านึกถึง
เรื่องราวของคุณยายที่มีต่อสิ่งที่พบเห็น ท าให้ผลงานชิ้นนี้ที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ออกมานั้นมีแต่อารมณ์
ความคิดถึง และอารมณ์ของความรักต่อสิ่งของของคุณยาย ผลงานชิ้นที่ 4 ผนังชิ้นที่ 3 ผลงานชิ้นนี้
ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากข้าวของของคุณยายที่ท่านเคยใช้ในชีวิตประจ าวันที่
ก่อให้เกิดภาพความทรงจ าเก่าๆขึ้นและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นที่บรรพบุรุษ และ
ความเป็นรากเหง้าของพ้ืนถิ่นอีสาน ผลงานชิ้นที่ 5 ผนังชิ้นที่ 4 ในผลงานผนังชิ้นสุดท้ายที่น าเสนอ
ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในเทคนิคงานผูกมัด ถักทอ ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปในหน้าของคุณ
ยายเพื่อให้ผู้ที่มาชมผลงานรับรู้และสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก   

จากการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ท าให้ข้าพเจ้าค้นพบสัจธรรมแห่งชีวิตในโลกนี้ ไม่ว่าเราจะเป็น
ใคร มีอ านาจมากมายแค่ไหน สุดท้ายแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะหนีความตายได้พ้นแม้แต่ลมหายใจที่คิดว่า
เป็นของเรายังเอาไปไม่ได้ ชื่อเสียง เงินทอง ทรัพย์สมบัติล้วนต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพ่ือให้ผู้ที่ยังอยู่ได้
สืบสานและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไว้ให้กับสังคมต่อไป เหมือนดังเช่นคุณยายของข้าพเจ้าที่ได้ส่งมอบ
ความรู้ ภูมิปัญญาในการผูกมัดถักทอให้แก่ข้าพเจ้า จึงท าให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจที่จะสืบสานภูมิ
ปัญญาด้านการผูกมัดถักทอเพ่ือให้คนรุ่นหลังและคนที่สนใจได้ศึกษาต่อไป   

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานผูกมัดถัก
ทอที่มีขนาดใหญ่ ในลักษณะของศิลปะจัดวาง (Installation Art)  แสดงการใช้เทคนิคการผูกมัดถัก
ทอเข้ากับวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่มีความส าคัญต่อจิตใจ เพ่ือสื่อให้เห็นความรักความผูกพันที่มี ต่อ
บุพการี และยังสื่อให้เห็นคุณค่าที่มีอยู่ในวัฒนธรรมของสังคมที่ข้าพเจ้ามีความผูกพันตั้งแต่เกิด  
จุดเด่นของผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในชื่อชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า”
แตกต่างไปกว่าผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะของระดับศิลปมหาบัณฑิต ดังที่สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบเป็นตารางที่ 22 ได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 62 การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลงานศิลปะ 

สรุปคุณค่าศิลปะที่มีต่อการสร้างสรรค์ในชุด ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า  

ผลงานสร้างสรรค์ในช่วง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ผลงานสร้างสรรค์ในช่วง ศิลปมหาบัณฑิต   
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ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า 
เทคนิค ผูกมัด ถักทอ 

ขนาด พันแปรตามพื้นท่ี 
ปีท่ีสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 2560 

 
 

อีสาน weaving work 
เทคนิค ผูกมัด ถัก รดัร้อย 

ขนาด 280x540 cm. 
ปีท่ีสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 2557 

    เนื้อหาเรื่องราว 
    ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จะมีความแตกต่างมากทางเรื่องราวทางความคิดที่ต้องการ
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ แรงบันดาลใจหลักมาจากการบันทึกเรื่องราวความผูกพันที่มีต่อ
คุณยาย โดยใช้เทคนิคที่คุณยายท่านสอนมาตั้งแต่เด็ก คือการผูกมัด ถักทอ มาสร้างสรรค์เป็นศิลปะ
เพ่ือสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก   เนื้อหาเรื่องราวจึงมีความแตกต่างกับผลงานที่สร้างสรรค์ในระดับ
ศิลปมหาบัณฑิต  ในชื่อชุด“ งานถักทอ ”ที่เป็นการแสดงออกถึงสีที่มีอยู่ในวัฒนธรรมและรูปทรงที่
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวพ้ืนบ้านและวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและสังคมในท้องถิ่น
ของไทยที่น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานรูปทรงนามธรรม ผ่านเทคนิควิธีการผูกมัด ถักทอ ด้วยผ้าที่
ตัดเป็นเส้นและเชือกชนิดต่างๆ  ผลงานน าเสนอด้วยวิธีการห้อยแขวน เพ่ือสร้างอารมณ์ความรู้สึก
และเกิดความงามทางอุดมคติ ในลักษณะผลงานศิลปะไทยสื่อผสม จะเห็นได้จัดเจนว่า ไม่มีการ
น าเสนอเนื้อหาเรื่องราวมากนักและเป็นการน าเสนอของสิ่งที่มีอยู่ในพ้ืนถิ่นแล้วน ามาสร้างสรรค์
เป็นผลงาน แต่ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนั้น ข้าพเจ้าจะเน้นไปที่เนื้อหา
เรื่องราวของความส่วนตัวที่มีความผูกพันกับคุณยายผ่านสิ่งของที่ท าให้เห็นวิถีชีวิตของคนสองคน
ด้วยอารมณ์ความรู้สึกของการหวนร าลึกถึง  

 

ตารางที่ 63 การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลงานศิลปะ (ต่อ1) 

สรุปคุณค่าศิลปะที่มีต่อการสร้างสรรค์ในชุด ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า  

ผลงานสร้างสรรค์ในช่วง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ผลงานสร้างสรรค์ในช่วง ศิลปมหาบัณฑิต   



  127 

ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านรูปแบบ 
  ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
ศิลปะนามธรรมที่เกิดจากการผูกมัด ถัก รัดร้อยกับวัสดุและสิ่งของต่างๆจนเกิดเป็นรูปทรงอิสระ 
แสดงถึงความผูกพัน ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อคุณยายในรูปแบบเฉพาะตัวและท าให้เกิด
ความงามทางอุดมคติ แต่มีความแตกต่างจากผลงานในระดับศิลปมหาบัณฑิต  ตรงที่ไม่ได้มีการน า
วัสดุ อุปกรณ์สิ่งของเข้ามาร่วมถักในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนั้น  

ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคนิคใน  
ผลงานชุด “ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า”ในฐานะผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต และ ชุด“ งานถักทอ ”ในฐานะผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิต แสดง
ลักษณะความเหมือนกันด้านเทคนิคพ้ืนฐาน โดยข้าพเจ้าได้เทคนิคผสม (Mixed-Technique) ที่เกิดจาก
การมัดย้อมสีของเชือกแล้วน ามาสร้างสรรค์ ผูกมัด ถักทอ สร้างรูปทรงและลวดลายออกมาตาม
อารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อจิตใจ  

การน าเสนอผลงาน  
ผลงานทั้งสองชุดค่อนข้างมีความเหมือนกันในรูปแบบลักษณะศิลปะจัดวาง ด้วยวิธีการ ห้อย แขวน  
หรือติดตั้งอยู่กับพ้ืน 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 

ประวัติการท างาน ชุด ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า 

 นายสันติ  หวังชื่น ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุดถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า เกิดวันศุกร์ที่ 
1 มกราคม พ.ศ.2531 เข้าศึกษาระดับพ.ศ.2546 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช บิดา นายอาทร  
หวังชื่น อาชีพรับราชการครู ต าแหน่งครูอันดับ คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท าการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองเทา ต าบล
ส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานีมารดา นางทวีศิลป์  หวังชื่น  อาชีพรับราชการครู ต าแหน่ง
ครูอันดับ คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ท าการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองเทา ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธานี 
  การศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ สันติ  หวังชื่น เริ่มเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ปวช. สาย

อาชีพในปี พ.ศ. 2547 - 2549 หลังจบการศึกษาข้าพเจ้าต้องการที่จะศึกษาศิลปะในระดับที่สูงกว่านี้ 

จึงได้ไปสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พิมพ์ ในหลักสูตรศิลปะบัณฑิตปีการศึกษา 2550 ในการสอบตรงของคณะจิตรกรรมนั้นจึงจ าเป็นต้อง

มีความรู้ความสามารถใน 4 วิชา  1.วิชาวาดเส้น 2.วิชาองค์ประกอบศิลป์  3.วิชาสร้างสรรค์  4.วิชา

ความรู้ทั่วไป   ในวิชาวาดเส้นนั้นคนที่จะสอบเข้าได้จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานทางด้านการวาดเส้นที่เน้น 

Anatomy ที่ถูกต้องและวิชาองค์ประกอบศิลป์นั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดวาง

องค์ประกอบศิลป์และการสร้างสรรค์ ด้วยความที่ข้าพเจ้าอยากจะเรียนในคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จึงท าให้ข้าพเจ้าฝึกฝนความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลาจนสอบติดเข้า

คณะจิตรกรรมได้ในปี พ.ศ.2550  เหตุผลที่ข้าพเจ้าต้องการที่อยากจะศึกษาเล่าเรียนในคณะจิตรกรรม

ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะได้รู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สอบเข้ายากที่สุดของประเทศไทยในด้าน

ศิลปะและประวัติความเป็นมาของคณะจิตรกรรมที่มีรากฐานมาจากหลักสูตรจิตรกรรมและ

ประติมากรรมของโรงเรียนศิลปากรหรือรู้จักกันในชื่อเดิมว่า “โรงเรียนประณีตศิลปกรรม” สังกัดกรม

ศิลปกร แผนกช่าง  ต่อมาได้ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะจิตรกรรมประติมากรรมเป็น

คณะวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2486 เปิดสอนเพียง 2 วิชา คือ สาขาวิชา

จิตรกรรมและสาขาวิชาประติมากรรม โดยศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี เป็นผู้อ านวยการสอนและ

ด ารงต าแหน่งคณบดีคนแรก ต่อมาได้เปิดสอนวิชาเพ่ิมเติมอีก 3 วิชา คือ พ.ศ. 2509 เปิดสอนวิชา
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ภาพพิมพ์  พ.ศ.2520 เปิดสอนวิชาศิลปะไทยและวิชาทฤษฎีศิลป์ พ.ศ.2530  ในปี พ.ศ.2556 คณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ท าการเปิดการเรียนการสอน “ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์” ( 

Doctor Of Philosophy Program in Visual Arts) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ 2556 เปิดรับนักศึกษา

ปริญญาเอกรุ่นแรกปีการศึกษา 2556  ที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  ในระดับปริญญาตรีนั้นข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ทางศิลปะในด้าน

ทฤษฎีทางศิลปะและทฤษฎีการสร้างสรรค์ในรูปแบบและเรียนรู้เทคนิคหลากหลายโดยที่ข้าพเจ้าก าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ข้าพเจ้าได้เลือกเรียนวิชาศิลปไทยและวิชาภาพพิมพ์เป็นวิชาแกน ในวิชาศิลปะไทย

ท าให้ข้าพเจ้าอยากจะเรียนรู้ศิลปะไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งคนไทยทั้งชาติต่างภาคภูมิใจอย่าง

ยิ่ง ความงดงามที่สืบทอดมายาวนานตั้งแต่อดีตบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นโดยมีพัฒนาการพ้ืนฐาน

ของความเป็นไทยลักษณะนิสัยที่อ่อนหวาน ละมุนละไม รักสวยรักงาม ที่มีมานานของสังคมไทยท าให้

ศิลปะไทยมีความประณีตอ่อนหวาน เป็นความงามอย่างวิจิตรอลังการที่ทุกคนได้เห็นต้องตื่นตาตื่นใจ

อย่างบอกไม่ถูก ลักษณะความงามนี้จึงได้กลายเป็นความรู้สึกทางสุนทรียภาพของศิลปะไทย และวิชา

ภาพพิมพ์เป็นวิชาแกนตัวที่สองที่ข้าพเจ้าเลือกที่จะเรียนเพราะอยากจะเรียนรู้เรื่องเทคนิคต่างๆของ

ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์มีกลวิธีต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของแม่พิมพ์ ซึ่งเหตุที่ท าให้ข้าพเจ้าเลือกเรียนวิชา

ภาพพิมพ์ ข้าพเจ้าสนใจในเรื่องเทคนิคต่างๆของวิชาภาพพิมพ์ที่จะต้องมีความเข้าใจในแต่ละ

กระบวนการของเทคนิคภาพพิมพ์ ถึงจะสามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานออกมาได้และสอนให้ข้าพเจ้า

เรียนรู้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการท างานศิลปะ จึงท าให้ข้าพเจ้าเลือกเรียนวิชาภาพพิมพ์เป็นวิชา

แกนตัวที่สอง เมื่อข้าพเจ้าศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ในสาขาวิชาศิลปะไทย ได้มีโอกาสสร้างสรรค์งาน

ศิลปะในหัวข้อเทคนิคไทยโดยข้าพเจ้าได้เลือกน าเอาเทคนิคการผูกมัดถักทอที่ข้าพเจ้ามีความถนัดและ

คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะเป็นครั้งแรก โดย ได้รับค าแนะน าและค าชื่นชมจาก

ศาสตราจารย์ชลูด  นิ่มเสมอ เป็นการส่วนตัวว่า “งานดีมากนะ เธอเชื่อฉันมันไปต่อได้อีกเยอะ งาน

ของเธอมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูง” ท าให้ในตอนนั้นข้าพเจ้าได้เห็นแนวทางการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ ข้าพเจ้ามีความเชื่อและความศรัทธาในค าพูดของศาสตราจารย์ชลูด  นิ่มเสมอ และเป็น

แรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหัวข้อศิลปนิพนธ์ชื่อ “รูปทรงอิสระจากการผูกมัด” (Free 

From With Limitation) (ภาพที่ 1) โดยมีแนวความคิดดังนี้ ข้าพเจ้าประทับใจในวิธีการถัก ผูกมัด 

รัดร้อย สร้างรูปทรงอิสระขึ้นโดยได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวจากภูมิปัญญาที่

สืบทอดต่อกันมากลายเป็นความผูกพันที่แนบแน่นในความทรงจ า ข้าพเจ้าจึงใช้วิธีการผูกมัดถักทอนี้
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มาแสดงออกถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ที่แสดงผลด้วยผ้าที่ตัดเป็นเส้นและเชือกชนิดต่ างๆมา

ผูกมัดถักทอในลักษณะรูปทรงนามธรรม  

 

ภาพ 1 “รูปทรงอิสระจากการผูกมัด” พ.ศ.2554 เทคนิค ผูกมัด รัดร้อย ถักหุ้ม ขนาด 280 x 280 Cm. 
 

 ในปี พ.ศ. 2555 ได้ส าเร็จการศึกษาโดยได้รับวุฒิปริญญา ศิลปะบัณฑิต สาขาศิลปะไทย หลัง
ส าเร็จการศึกษาข้าพเจ้าได้น าชุดผลงานศิลปะ “รูปทรงอิสระจากการผูกมัด” ไปประกวดการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 58 พ.ศ. 2555  ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญ
ทองแดงในประเภทจิตรกรรม จากการที่ได้รับรางวัลในครั้งนั้นเป็นที่น่าชื่นชมและดีใจให้แก่วงศ์
ตระกูลยิ่งนักท าให้ข้าพเจ้ามีแรงผลักดันที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ใน
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (Master Of Fine Arts Program in Visual Arts) เพ่ือพัฒนาบุคคลให้เป็นศิลปิน
ผู้มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางทัศนศิลป์ วัตถุประสงค์ในหลักสูตรนี้เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตผู้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในระดับสูง มีความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ สามารถ
วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ส่งเสริมทั้งในด้านการสร้างสรรค์และวิชาทางด้านทัศนศิลป์
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต การศึกษาในระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิตท าให้
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ศึกษาวิชาชั้นสูงหลายวิชา เช่น วิชาองค์ประกอบศิลป์ชั้นสูงได้ศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ส่วนบุคคลที่สามารถน าไปปรับใช้ในวิชาเอกของข้าพเจ้าเป็นวิชาสร้างสรรค์ผลงานศิลปไทย
ชั้นสูง (Advanced Thai Arts) ในการศึกษาท าให้ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะงาน
ผูกมัดถักทอได้อย่างเต็มที่และเข้าใจในตัวเทคนิคที่อยู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ท าให้ข้าพเจ้าได้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อชุด “งานถักทอ (Weaving Work)” โดยมีแนวความคิดและแรง
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บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเป็น
วัตถุสิ่งของ เครื่องใช้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะไปตามสังคมและวัฒนธรรมและสมัยนิยมอยู่
ตลอดเวลา โดยผ่านเทคนิคการผูกมัดถักทอให้เป็นรูปทรงนามธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตใต้ส านึกสื่อความ
งามทางอุดมคติ ข้าพเจ้าจบการศึกษาหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตในสาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลป
ไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2557  
 

 
ภาพ 2 “ E-San Weaving Work” พ.ศ.2557 เทคนิค ผูกมัดถักทอ ขนาด 280 x 540 Cm. 

 
 หลังจากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ข้าพเจ้าได้น าผลงานศิลปะชุด    
“ E-San Weaving Work” ไปแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 61 พ.ศ. 2558 และรับรางวัล
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม 

 
ภาพ 3 แสดงงานกลุ่มนิทรรศการศิลปกรรม “ Same : Different ” ณ YEO Workshop ประเทศสิงคโปร์ 2015 

 
ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ข้าพเจ้าและกลุ่มเพ่ือนที่ศึกษาอยู่สถาบันเดียวกันได้มีโอกาสไป

แสดงงานกลุ่มที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “SAME” แสดงงานที่ Yeo Workshop 
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Gallery หลังจากแสดงงานที่สิงคโปร์ในครั้งนี้ท าให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินชมผลงานศิลปะที่
หลากหลายโดยมาจากหอศิลป์ต่างๆ ท าให้เห็นผลงานศิลปะที่เปิดกว้างและมีหลากหลายรูปแบบ
เทคนิค สิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศศูนย์กลางมหาอ านาจทางการเงินและยังถือว่าประเทศสิงคโปร์นั้น
ได้ท าหน้าที่ผู้รวบรวมผลงานศิลปะจากทั่วโลกท่ีข้าพเจ้าให้ความสนใจและหลงใหลในประเทศสิงคโปร์ 
ที่ให้ความสนใจและเห็นถึงคุณค่าความส าคัญของผลงานศิลปะ หลังจากกลับมาจากสิงคโปร์ข้าพเจ้า
ได้น าผลงานชุด Weaving Work มาน าเสนอเพ่ือสอบเข้าในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ 
( Doctor Of Philosophy Program in Visual Arts) ได้รับค าวิจารณ์และค าแนะน าดีๆจากอาจารย์
หลายท่านที่ให้ค าชี้แนะข้าพเจ้าจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องกับ
คุณยายของข้าพเจ้าที่เป็นผู้คอยอบรมชี้แนะในเรื่องการผูกมัดถักทอกับตัวข้าพเจ้าตั้งแต่เมื่อยังเป็นเด็ก
จึงท าให้เกิดความผูกพันกับคุณยาย จนเมื่อวันสุดท้ายของคุณยายมาถึงคุณยายได้เสียชีวิตอยู่ใน
ห้องนอนของท่าน การจากไปของคุณยายในครั้งนี้ท าให้ลูกหลานต่างพากันเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่าง
มาก คุณยายเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ท าให้ลูกหลานพากันมารวมตัวเพ่ือพบปะพูดคุยกัน สิ่งที่
ลูกหลานยังนึกถึงคุณยายมีแต่คุณงามความดีที่คุณยายได้สร้างไว้ให้กับชุมชนข้าพเจ้าจึงอยาก
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเทคนิคที่คุณยายได้สอนมาคือการผูกมัดถักทอในชุดผลงานชื่อ “ถักทอพ้ืนที่
ของความทรงจ า” ข้าพเจ้ามีแนวความคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าต้องการ
น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นศิลปะการผูกมัดถักทอที่เกิดขึ้นจากความผูกพันของครอบครัวและ
การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานถักทอมาตั้งแต่รุ่นคุณยายในสมัยนั้นคุณยายได้ผูกมัดถักทออู่เด็กและ
เปลญวนขายเป็นอาชีพเสริมจึงท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในลวดลายการถักทอและท าให้ข้าพเจ้าได้
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผูกมัดถักทอมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ท าให้ข้าพเจ้าได้
น าเอาเทคนิคการผูกมัดถักทอมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะจากการสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รัก โดย
ข้าพเจ้าได้น าเอาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้มาแทนตัวบุคคลน ามาผูกมัดถักทอเพ่ือบันทึกเป็นความทรงจ า
และสื่ออารมณ์ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกที่มีต่อคุณยายทั้ งในเรื่องของความรัก ความ
อบอุ่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว ในขณะที่ข้าพเจ้าก าลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตอยู่
นั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปแสดงผลงานที่ประเทศสิงคโปร์อีกครั้งจากค าเรียนเชิญของทางแกลอรี่ที่
สิงคโปร์ให้ไปแสดงงานในงาน Art Stage Singapore Marina Bay Sands ระหว่างวันที่ 21 – 24 
มกราคม 2559 เป็นการแสดงงานเดี่ยวครั้งแรกของข้าพเจ้าโดยอยู่ในสังกัด Yeo Workshop Gallery 
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีท่ีได้ไปแสดงผลงานในงาน Art Stage ซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่เวทีหนึ่ง  
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ภาพ 4 ART STAGE SINGAPORE , Maring Bay Sands , Singapore ,Solo Exhibiton Dates : 21-24 January 2016 

 

ข้าพเจ้าตื่นเต้นกับผลงานศิลปะของทางแกลอรี่ต่างๆที่ต่างพากันน าเอาผลงานศิลปะที่ดีและมีความ
หลากหลายมาจัดแสดงในครั้งนี้ท าให้ข้าพเจ้าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดการแสดงผลงาน หลัง
กลับจากประเทศสิงคโปร์ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสร่วมแสดงงานกับกลุ่มเพ่ือนโดยใช้ชื่อการแสดงครั้งนี้ว่า 
“The Four” จัดแสดงที่ People’s Gallery กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 
2559 และในเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าได้น าผลงานไปแสดงที่ประเทศสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง และผลงานที่
น าไปแสดงในครั้งนี้มีชื่อว่า “Weaving Work” จัดแสดงที่  Yeo Workshop Gallery ตามค าเชิญ
ของเจ้าของแกลอรี่ในระหว่างวันที่ 3 – 18  มิถุนายน 2559 และให้ค าสัมสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ที่
ประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยปริญญาเอก ชุดผลงานชื่อ “ถักทอพ้ืนที่ของความ
ทรงจ า” 

 
ภาพ 5 Solo Exhibition, “weaving works”, YEO Workshop, 1 Lock Road, #01-01 Gillman Barracks Singapore,  

31-18 June 2016 
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ภาพ 6 ได้ให้ค าสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ที่ประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยปริญญาเอก ชุดผลงานชื่อ “ถักทอพื้นที่

ของความทรงจ า” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

 
และในเดือนตุลาคมข้าพเจ้าได้รับค าเชิญให้ไปร่วมแสดงงานที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในงาน 
“Asia Now” Paris Art Fair ในวันที่ 19 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 การที่ไปแสดงงานครั้งนี้ถือว่าเป็น
การแสดงงานในโชนยุโรปครั้งแรกของข้าพเจ้านับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เผยแพร่ผลงานศิลปะไทยให้คน
ได้เห็นถึงความงามของงานศิลปะการผูกมัด ถักทอในครั้งนี้  
 

  
ภาพ 7 2016 Exhibition, “Asia now” Paris Asian Art Fair , 9 Avenue Hooch, Paris, 8ème, 19-23 October  

 
  

ต่อมาในต้นปี พ.ศ. 2560 ของเดือน มกราคม ข้าพเจ้าน าผลงานไปแสดงในงาน  ART STAGE 
SINGAPORE อีกครั้งแต่ในครั้งนี้เป็นการแสดงงานร่วมกับเพ่ือนศิลปินหลากหลายประเทศ  ผลงานที่
ข้าพเจ้าน าไปแสดงในครั้งนี้ ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกๆของการสร้างผลงานของข้าพเจ้าก็ว่าได้ เพราะ
มันเป็นงานทดลองในตอนที่ข้าพเจ้าเรียนตอนปี 3 การแสดงงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับกับผู้ที่มาชม
ผลงานได้เป็นอย่างดี  
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ภาพ 8 ART STAGE SINGAPORE , Marring Bay Sands , Singapore , Exhibition  Dates : 12-15 January 2017 

 
และในเดือน มีนาคม ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชุดใหญ่ที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างสรรค์ออกมา 
เพ่ือที่จะน าไปแสดงในงาน ART CENTRAL 2017 HONG KONG  20-25 March 2017 ในผลงานชุด
นี้ข้าพเจ้ายังได้รับการตอบรับจากทางผู้ที่เข้ามาชมงาน ART CENTRAL ในครั้งนี้ ว่า เป็นผลงานที่ติด
อันดับหนึ่งในสิบชิ้นที่ได้รับการโหวตว่าเป็นผลงานที่ดีดีสุดของผลงานศิลปะที่แสดงในงานนี้ทั้งหมด 
ท าให้ข้าพเจ้าติดอยู่ในอันที่สอง ของหนึ่งในสิบผลงานศิลปะที่ดีที่สุด  

 
ภาพ 9 ART CENTRAL 2017, HONG KONG  20-25 March 2017  

หลังจากท่ีข้าพเจ้ากลับมาจากแสดงงานศิลปะที่ฮ่องกงในเดือนเดียวกันข้าพเจ้าข้างเจ้ายังมี
การแสดงงานที่ประเทศไทยอีกครั้ง แต่การแสดงงานในครั้งนี้เป็นการแสดงงานเพ่ือสองในครั้งแรกของ
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การเรียนปริญญา เอก ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ท างานน าเสนอความก้าวหน้าของผลงานศิลปะในชุดชื่อ 
“ถักทอพ้ืนที่ของความทรงจ า” 

 

 
ภาพ 10 การสอบแสดงผลงานที่น าเสนอความกา้วหนา้ของการเรียนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในชุดชื่อ 

“ถักทอพื้นที่ของความทรงจ า” 
 

หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ท างานสร้างสรรค์ในชุดเล็กเพ่ือเป็นการทดลองสร้างสรรค์ผลงานชุดเล็ก เพ่ือหา
ความเป็นไปได้หลากหลายความคิดของอารมณ์ความรู้ในขณะที่ก าลังท าการวิจัย แต่ในขณะเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้รับค าเชิญให้ไปแสดงผลงานที่สิงคโปร์อีกครั้งจากทางหอศิลป์  YEO Workshop ประเทศ
สิงคโปร์ เพ่ือเอาผลงานชุดเล็กที่ข้าพเจ้าก าลังสร้างสรรค์อยู่ไปแสดงร่วมกับศิลปินอีกสี่ท่านในงาน
“THREADS & TENSIONS - STORIES FROM SOUTHEAST ASIA”  ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 จนถึง 7 มกราคม 
2561  

 

  

ภาพ 11 “THREADS & TENSIONS - STORIES FROM SOUTHEAST ASIA”  YEO Workshop , 1 Lock 

Road, #01-01 Gillman Barracks ,  Singapore  4 NOVEMBER 2017 - 7 JANUARY 2018 

 
 

http://www.yeoworkshop.com/exhibitions/threads-tensions
http://www.yeoworkshop.com/exhibitions/threads-tensions
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ตารางเปรียบเทียบ 1 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี  

ปี 

พ.ศ. 

ประวัติศาสตร์ส าคัญของ

ประเทศไทย 

การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ 

ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2550  31 ธันวาคม พ.ศ.

2549 - 1 มกราคม พ.ศ.

2550 เกิดเหตุระเบิด

รวม 9 จุด ทั่ว

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ส่งผลให้มี

ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

จ านวนหนึ่ง  

9 กรกฎาคม พ.ศ.

2550 ประเทศไทย

ประสบความส าเร็จในการ

รักษามรดกทางภูมิปัญญา

ในเรื่อง "ฤาษีดัดตน"  

- เข้าศึกษาระดับศิลปะ

บัณฑิตที่คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพ

พิมพ์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

- แสดงผลงานศิลปกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุบลราชธานี  พ.ศ. 

2550 

 

 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 
เหรียญทอง    ศิลปกรรม
แห่งชาติครั้งท่ี 53 

- ชื่อภาพ : ภิกษุสันดานกา  

โดย นายอนุพงษ์ จันทร 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 
เหรียญเงิน    ศิลปกรรม
แห่งชาติครั้งท่ี 53 

- ชื่อภาพ : ราคะแห่งตัวตน  

โดย นายภัฏ พลชัย 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 
เหรียญเงิน    ศิลปกรรม
แห่งชาติครั้งท่ี 53 
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ตารางเปรียบเทียบ 2 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ1) 
ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2550  

 

- ชื่อภาพ : ลมหายใจของ
ฉัน โดย นายไชยวัฒน์ กุดา
พันธ์ 

 

2551 9 กันยายน 2551 

นายสมัคร สุนทรเวช ถูก

ศาลรัฐธรรมนูญ พิพากษา

ให้พ้นจากความเป็น

นายกรัฐมนตรี  

14 กันยายน 2551 

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 

รักษาการนายกรัฐมนตรี 

พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ 

เผ่าจินดา ผู้บัญชาการ

ทหารบก และ พล.ต.อ.

พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้

บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ร่วมกันแถลงข่าวยกเลิก

การประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน 

-  

 

 

 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 
เหรียญทอง    ศิลปกรรม
แห่งชาติครั้งท่ี 54 

- ชื่อภาพ : เก้าอ้ีของแม่  

โดย นายอัฐพร นิมมาลัย
แก้ว 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 
เหรียญเงิน    ศิลปกรรม
แห่งชาติครั้งท่ี 54 

- ชื่อภาพ :  ทุก ทุก ขณะ
จิต  
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ตารางเปรียบเทียบ 3 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ2) 
ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2551 17 กันยายน 2551  

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ถูกเลือกให้

เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จาก

พรรคร่วมรัฐบาล 6 พรรค 

 

 

 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ
ทอง    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54 

- ชื่อภาพ : เกา้อี้ของแม ่ 

โดย นายอัฐพร นิมมาลัยแก้ว 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54 

- ชื่อภาพ :  ทุก ทกุ ขณะจิต  

โดย นายอนพุงษ์ จันทร 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54 

- ชื่อภาพ : หว้งทุกข ์ 

โดย  นายอภิชาต เอี่ยมวิจารณ์ 
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ตารางเปรียบเทียบ 4 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ3) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2551   - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54 

- ชื่อภาพ : กามสุขัลลิกานุโยค 

โดย นายภฏั พลชัย 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54 

- ชื่อภาพ : โคโยตี้แดนซ์ 

โดย นายมานพ สุวรรณปินฑะ 

 

2552 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายสมัคร 

สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ 25  

ถึงแก่อนิจกรรม 

 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ
ทอง    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55 

- ชื่อภาพ : สภาวการณ์อันล่อแหลม 
โดย นายเกยีรอนันต์ เอี่ยมจันทร ์

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55 
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ตารางเปรียบเทียบ 5 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ4) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2552  

 

 

 

 

 

- ชื่อภาพ : ตระกูลผีกะ  

โดย นายวีระศักดิ์  สัสดี 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55 

- ชื่อภาพ : อนุสตจิากการจากไปของ
แม่  

โดย นายประสิทธิ์ วิชายะ  

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55 

- ชื่อภาพ : การเผชิญหน้าบนความ
ท้าทาย  

โดย นายอรยิะ กิตติเจริญวิวัฒน ์
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ตารางเปรียบเทียบ 6 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ5) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2553 
อุทกภยัครั้งใหญ่สุดในประเทศไทย 
 
5 ตุลาคม 2553 ระเบิดก่อการร้าย
ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพ มหา
นคร 

- ร่วมแสดงนิทรรศการงาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยศูนย์
วัฒนธรรม ที่ห้างสรรพสินค้าซิติ้
มอลงานวัฒนธรรมสรรสร้าง 
สร้างสรรค์เศรษฐกิจ ที่หอ
ประไพรยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

 
- ได้ร่วมวาดภาพปฏิทินชุดวัดใน

กรุงรัตนโกสินทร์ประจ าปี 2553 

ของ บริษัท กนกสิน เอก๊ซปอร์ต 

อิมปอร์ต จ ากัด 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ

ทอง    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 

- ชื่อภาพ : หว้งแห่งการก่อเกิด-เส่ือม

สลาย หมายเลข 6  

โดย นายสุพร แกว้ดา 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 

- ชื่อภาพ : รูปลักษณ์ของท้องถิ่น

ปัตตานี หมายเลข 3 โดย นายเจาะ

อับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญg

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 

- ชื่อภาพ : จวีรแต่แม ่ 

โดย นายอัฐพร นิมมาลัยแก้ว 
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ตารางเปรียบเทียบ 7 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ6) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2553  
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ตารางเปรียบเทียบ 8 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ7) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2553  

 

 

 

 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 

- ชื่อภาพ : สภาวะความขัดแย้ง 

โดย นายกิตติ์เมธ ีพธิิพัฒน์เดชา 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 

- ชื่อภาพ : Landscape of Life   

โดย นาย สิทธิกร ขาวสะอาด 
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ตารางเปรียบเทียบ 9 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ8) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2553  
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ตารางเปรียบเทียบ 10 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ9) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2554  30 มกราคม หลวงตามหาบัว 

ญาณสัมปันโน หรือ พระธรรมวิ

สุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดปา่บ้าน

ตาด จังหวัดอุดรธานี ละสังขารลง

ด้วยสิริอายุรวมได้ 97 ปี  

 

- ร่ ว ม แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร
นิทรรศการสัปดาห์หนังสือและ
การเรียนรู้แห่งอุบลราชธานี  โดย    
โรงแรมสุนีย์แกนด์ 
- ร่ ว ม แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร
นิทรรศการ ศิลปะโดยชมรม
ศิลปะส านักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต4
เกียรติประวัติ 
- เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน
สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี 
2554 ณ บ้ านด า   นางแล  จ .
เชียงราย 
- ร่วมแสดงการแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้ง
ที่ 28 
- ร่วมแสดงการแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้ง
ที่ 29  
 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน   ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 

- ชื่อภาพ : “การก่อรูปของสิ่งหนึ่งบน

ความเส่ือม สลายของอีกสิ่งหนึ่ง 

หมายเลข 3” โดย นายสุพร แก้วดา 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน   ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 

- ชื่อภาพ : “มโนภาพแห่งทุกขสจัจะ 

หมายเลข 2” โดย นายอัฐพร นิมมา

ลัยแกว้ 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน   ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 

- ชื่อภาพ :  “เร่ืองเล่าจากดินแดนที่

ราบสูง” โดย  นายประสิทธิ ์วิชายะ 
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ตารางเปรียบเทียบ 11  ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ10) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2554  
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ตารางเปรียบเทียบ 12 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ11) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2555 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่ง

สหรัฐอเมริกาเได้เดินทางมาเยือน 

3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยด้วย  

5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช เสด็จ

ออก ณ สหีบัญชร พระที่นั่งอนันต

สมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 

พรรษา 5 ธันวาคม  

- ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรม
บัวหลวงครั้งที่ 34 
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 
29 
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ36ปี
ศิลปไทย  
 

 

 

 
- รางวัลประกาศนียบัตรเกยีรติ
นิยมอันดับ 3 เหรยีญทองแดง 
ประเภทจิตรกรรม  การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 58 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 58 

- ชื่อภาพ : สาระแห่งจักรภพ 

หมายเลข 1 โดย นางสาวเดือนฉายผู้

ชนะ ภู่ประเสริฐ 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญ

ทองแดง    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 

58 

- ชื่อภาพ : รูปทรงอิสระจากการ

ผูกมัด โดย นายสันติ หวังชื่น 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 58 

- ชื่อภาพ : ลูกเต๋า  

โดย นายสุรชัย ดอนประศรี 
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ตารางเปรียบเทียบ 13 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ12) 
ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2555  

 

 

 

 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ

ทอง    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 58 

- ชื่อภาพ : Emptiness  

โดย นางสาวกมลพันธุ์ โชติวิชยั 

 

 

 



  151 

ตารางเปรียบเทียบ 14 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ13) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2556 วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าชัยแชมป์

เอเชีย สมัยที่ 2 ลง 

24 ตุลาคม สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก พระสังฆราช

พระองค์ที่ 19 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ สิ้นพระชนม์ลง ด้วย

พระชันษา 100 ปี  

- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม 
“อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่5   

 

 

 

 

 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 59 

- ชื่อภาพ : ระนาบแสงริมน้ า 

หมายเลข 2  โดย นายบุญศรี เจริญยิ่ง 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 59 

- ชื่อภาพ : ตุนยา (โลกปัจบุัน) และ 

อาคีเราะฮุ (ปรโลก)   

โดยนางสาวยามีละ๊ หะย ี

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน   ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 59 

- ชื่อภาพ : ขยอก 

โดยนายอริยะ กิตติเจริญววิัฒน ์

 

 

 

http://news.kapook.com/topics/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://news.kapook.com/topics/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
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ตารางเปรียบเทียบ 15 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ15) 
ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2556  

 

 

 

- ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรม
บัวหลวงครั้งที่ 35 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 59 

- ชื่อภาพ : Debris of Time 

โดย นายจกัรี คงแก้ว 
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ตารางเปรียบเทียบ 16 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ16) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2557 5 พฤษภาคม แผ่นดินไหวที่มีความ

รุนแรง 6.3 แมกนิจูด จุดศูนยก์ลาง

อยู่ที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุด

ในรอบหลายร้อยปีของประเทศ

ไทย  

 22 กรกฎาคม พล.อ. ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ

รัฐประหารได้น ารัฐธรรมนูญ

ชั่วคราว พ.ศ. 2557 ขึ้นทูลเกล้าฯ 

โดยระบุให้ประธานสภานิติบัญญัต ิ

(สนช.) เป็นผู้ทูลเกล้าฯ จากนั้น

พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโ์อชา ได้

ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 

29 ของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

- แสดงงานกลุ่มนิทรรศการ
ศิลปกรรม SENSE OF LOCAL 
Thai Art  
Exhibition 
 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ
ทอง    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60 

- ชื่อภาพ : ธรรมชาติแห่งจิต 
หมายเลข 1  

โดย นายสุพร แกว้ดา  

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60 

- ชื่อภาพ : พรัด-ไม่พราก  

โดยนายอริยะ กิตติเจริญววิัฒน ์

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60 

- ชื่อภาพ : ปา่ ก้าวย่าง ลงหายใจ 

โดยนายสุรศักดิ์ สอนเสนา 
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ตารางเปรียบเทียบ 17 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ17) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2558 11 ธันวาคม   สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
ทรงน าพสกนิการชาวไทย พร้อมใจ
กันแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ด้วยการแสดง
พลัง ปั่นจักรยาน เนื่องในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้ง
สองพระองค์ 5 ธันวาคม และ 12 
สิงหาคม  

16 ธันวาคม ถวายพระเพลิงสมเด็จ
พ ร ะ ญ า ณ สั ง ว ร  ส ม เ ด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา
ยกสู่พระนิพพาน ณ วัดเทพศิรินท
ราวาส กรุงเทพมหานคร 

 

- รางวัลประกาศนียบัตรเกยีรติ
นิยมอันดับ 3 เหรยีญทองแดง 
ประเภทจิตรกรรม  การแสดง
ศิลปกรรม 
แห่งชาติครั้งที่ 61 
 
 
 

 

 
- แสดงงานกลุ่มนิทรรศ 
การศิลปกรรม “ Same : 
Different ” ณ YEO 
Workshop ประเทศสิงคโปร์ 

 
 

 

 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 61 

- ชื่อภาพ : บรรพบุรุษร าลึก 

โดยนางสาวธิดิพรพม อ่อนเปีย่ม 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญ
ทองแดง    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 
61 

- ชื่อภาพ : อีสานงานถักทอ 
หมายเลข 2  

โดย นายสันติ หวังชื่น 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 61 

- ชื่อภาพ :  ความทรงจ าในวิถีชีวิต
ชนบทอีสาน  

โดยนายพรสวรรค์ นนทะภา 
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ตารางเปรียบเทียบ 18 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ18) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2558   รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 

เหรียญเงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้ง
ที่ 61 

- ชื่อภาพ : พื้นที่สภาวะแห่งความสุข
สงบของจิต หมายเลข2 

โดย นายประวีณ เปี่ยงชมภ ู 

 

 

2559 13  ต .ค .พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต 

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรง

ความส าคัญยิ่งต่อศตวรรษที่ 21

และทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความ

สมัครสมานสามัคคีของคนไทยใน

ชาติ  

1 ธันวาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จ
ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 
พระองค์ที่ 10 
" 
 

-ART STAGE SINGAPORE , 

Maring Bay Sands , 

Singapore ,Solo Exhibiton 

Dates : 21-24 January  

 

 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ

ทอง    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 

- ชื่อภาพ : “ชีวิตที่เสียสมดุล”โดย 

นายประสิทธิ์ วิชายะ 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 

- ชื่อภาพ : “ความทรงจ าในวิถีชวีิต

ชนบทอีสาน” โดย นายพรสวรรค์ นน

ทะภา 
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ตารางเปรียบเทียบ 19 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ19) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2559  

 

- Solo Exhibiton ,“ The four 

” ,People’s Gallery, 

Bangkok, Thailand  

 

- Solo Exhibiton , “ weaving 

works ”,YEO Workshop , 1 

Lock Road, #01-01 Gillman 

Barracks ,  Singapore ,31-18 

June 

 

- ไ ด้ ใ ห้ ค า สั ม ภ า ษ ณ์ กั บ

หนังสือพิมพ์ของสิงคโปร์  10

มิถุนายน 2559  

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 

- ชื่อภาพ : “ค าสอนพระพุทธ 

หมายเลข ๑” โดย นายประดิษฐ์ ตั้ง

ประสาทวงศ์   

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 

- ชื่อภาพ : “หน้าผา หมายเลน ๒” 

โดย นายจกัรี คงแก้ว 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 
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ตารางเปรียบเทียบ 20 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ20) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2559  

 

- Solo Exhibiton , “ asianow 

” Paris Asian Art Fair , 9 

Avenue Hoche, Paris, 8ème, 

19-23 October 2016 

 

 

 

 

 

 

- ชื่อภาพ“หยดที่จากหายของฤดูฝน” 

โดย นาย ญาณวิทย์ กุญแจทอง  
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ตารางเปรียบเทียบ 21 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ21) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2559  
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ตารางเปรียบเทียบ 22 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ22) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2560 26 ตุลาคม พระราชพธิีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ 

ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

- “ ART STAGE ” SINGAPORE 

, Maring Bay Sands , 

Singapore , Exhibiton Dates 

: 12-15 January 

 

 

-“ ART CENTRAL HONG 

KONG 2017 ” 

21-25 MARCH 2017 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 63 

ชื่อภาพ“สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ของชาวใต้ หมายเลข 2”  

โดย นายจิรโรจน ์ ศรียะพันธ์ 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 63 

ชื่อภาพ“ต่อเติม”  

โดย นายสันติ สีดาราช 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 63 

ชื่อภาพ“แปร-รูป”  

โดย นางสาวสุกัญญา สอนบุญ 
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ตารางเปรียบเทียบ 23 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละช่วงปี (ต่อ23) 

ปี พ.ศ. ประวัติศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ไทย 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปกรรม 

ที่มีความโดดเด่น 

2560  

 

 

“THREADS & TENSIONS - 

STORIES FROM SOUTHEAST 

ASIA”  YEO Workshop , 1 

Lock Road, #01-01 Gillman 

Barracks ,  Singapore  

 4 NOVEMBER 2017 - 7 

JANUARY 2018 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 63 

ชื่อภาพ“พายุลูกเห็บ”  

โดย นายญาณวิทย ์กุญแจทอง 

 

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ

เงิน    ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 63 

ชื่อภาพ“ผลผลิตที่แปรเปลี่ยน”  

โดย นางสาวจิรนันท์ จุลบท 

 

 

 
 

  

http://www.yeoworkshop.com/exhibitions/threads-tensions
http://www.yeoworkshop.com/exhibitions/threads-tensions
http://www.yeoworkshop.com/exhibitions/threads-tensions
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รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นายสันติ หวงัช่ืน 
วนั เดือน ปี เกดิ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 
สถานทีเ่กดิ จ.อุบลราชธานี 
วุฒิการศึกษา ประวติัการศึกษา                       

พ.ศ.2543  โรงเรียนอุบลวทิยาคม  
พ.ศ.2546  โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  
พ.ศ.2549  วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
พ.ศ.2554  ปริญญาศิลปบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) ภาควชิาศิลปไทย  
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร   
พ.ศ.2557  ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์   
คณะบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร   
พ.ศ.2560  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาทศันศิลป์  
คณะบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร   

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 12 ซอย 13 ถ. อุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
ผลงานตีพมิพ์ ประวติัการแสดงงาน  

พ.ศ.2553  ร่วมแสดงนิทรรศการงานศิลปวฒันธรรม โดยศูนย์
วฒันธรรม ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซิต้ิมอล  
งานวฒันธรรมสรรสร้าง สร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ท่ีหอประไพรยอม  
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  
พ.ศ.2554  ร่วมแสดงนิทรรศการนิทรรศการสัปดาห์หนงัสือและการ
เรียนรู้แห่งอุบลราชธานี  โดย    โรงแรมสุนียแ์กนด์  
ร่วมแสดงนิทรรศการนิทรรศการศิลปะโดยชมรมศิลปะส านกังานเขตพื้นท่ี
การประถมศึกษา  
อุบลราชธานีเขต4เกียรติประวติั  
เขา้ร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างผลงานศิลปะร่วมสมยั ปี 2554 ณ บา้นด า  
นางแล จ.เชียงราย  
ร่วมแสดงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 28  
ร่วมแสดงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 29  

 



  165 

 

พ.ศ.2555  ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 34  
      ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว์
คร้ังท่ี 29  
      แสดงงานนิทรรศการ36ปีศิลปไทย  
พ.ศ.2556  ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 35  
      ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” คร้ัง
ท่ี5   
พ.ศ.2557  แสดงงานกลุ่มนิทรรศการศิลปกรรม SENSE OF LOCAL 
Thai Art Exhibition   
พ.ศ.2558  แสดงงานกลุ่มนิทรรศการศิลปกรรม “ Same : Different ” ณ 
YEO Workshop ประเทศสิงคโปร์  
พ.ศ.2559  -ART STAGE SINGAPORE , Maring Bay Sands , 
Singapore ,Solo Exhibition Dates : 21-24 January   
- Solo Exhibition, “The four”, People’s Gallery, Bangkok, Thailand   
- Solo Exhibition , “ weaving works ”,YEO Workshop , 1 Lock Road, 
#01-01 Gillman Barracks ,  Singapore ,31-18 June  
  - Solo Exhibition, “Asia now” Paris Asian Art Fair, 9 Avenue 
Hoche, Paris, 8ème, 19-23 October 2016  
พ.ศ.2560  -ART STAGE SINGAPORE , Maring Bay Sands , 
Singapore , Exhibition Dates : 12-15 January  
  - ART CENTRAL 2017, HONG KONG 20-25 March 2017  
  ร่วมแสดงงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 61  ประเภทส่ือ
ประสม   
  Exhibition ,THREADS AND TENSIONS, STORIES FROM 
SOUTHEAST ASIA ,YEO Workshop , 1 Lock Road, #01-01 Gillman 
Barracks , 4 NOVEMBER2017-7 JANUARY 2018 

รางวลัทีไ่ด้รับ พ.ศ.2548  รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั2 การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
ประติมากรรม เทคนิคป้ันดินเหนียว ขนาดคร่ึงตวั ระดบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  
พ.ศ.2555  รางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง 
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ประเภทจิตรกรรม  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 58    
พ.ศ.2558  รางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง 
ประเภทจิตรกรรม  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 61   
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