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The research was inspired by a commitment to the simply way of life. The 

fascination in local bamboo fish Trap. The concept of design is “The heritage of wisdom” 

Combined with knowledge of the art. Apply to the functional art object for building 

decoration. The principle at work is Practice Based Learning. 

The research objective is 1. Study the local handicraft knowledge.  2. Study 

the meaning of natural art as a growing seeds and 3. The results of this research into the 

decorative items for decoration in Phurua Sanctuary Resort and Spa at Loei Province, 

Thailand.  

This research approached Practice based learning. The qualitative research is 

in-deep interviews from the elderly who make a bamboo woven in the She Namrai 

village at Singburi province. In additional to the creation of art can keep continue the 

traditional heritage wisdom of bamboo handicraft. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การ “จักสาน” น้ัน เปนคําที่เรียกข้ึนตามวิธีการที่ทําใหเกิดเครื่องจักสาน เพราะเครื่อง

จักสานตางๆ จะสําเร็จเปนรูปรางที่สมบูรณไดน้ันตองผานกระบวนการ ดังน้ี 

1. การจัก คือการนําวัสดุมาทําใหเปนเสน เปนแฉก หรือเปนริ้วเพื่อความสะดวกในการ

สาน ลักษณะของการจักโดยทั่วไปน้ันข้ึนอยูกับลักษณะของวัสดุแตละชนิดซึ่งจะมีวิธีการเฉพาะที่

แตกตางกันไป หรือบางครั้งการจักไมไผหรือหวายมักจะเรียกวา “ตอก” ซึ่งการจักถือไดวาเปน

ข้ันตอนของการเตรียมวัสดุในการทําเครื่องจักสานข้ันแรก 

2. การสาน เปนกระบวนการทางความคิดสรางสรรคของมนุษยที่นําวัสดุธรรมชาติมาทํา

ประโยชนโดยใชความคิดและฝมือมนุษยเปนหลกั การสานลวดลายจะสานลายใดน้ันข้ึนอยูกบัความ

เหมาะสมในการใชสอยซึ่งมีดวยกัน 3 วิธีคือ  

              2.1 การสานดวยวิธีสอดขัด  

            2.2 การสานดวยวิธีการสอดขัดดวยเสนทแยง  

            2.3 การสานดวยวิธีขดเปนวง 

3. การถัก เปนกระบวนการประกอบที่ชวยใหการทําครื่องจักสานสมบูรณ การถักเครื่อง

จักสาน เชน การถักขอบของภาชนะจักสานไมไผ การถักหูภาชนะ เปนตน การถักสวนมากจะเปนการ 

เสริมความแข็งแรงของโครงสรางภายนอก เชน ขอบ ขา ปาก กน ของเครื่องจักสาน และเปนการเพิ่ม

ความสวยงามไปดวย มูลเหตุที่ทําใหเกิดเครื่องจักสานที่สําคัญ 3 ประการดังน้ี 

    3.1 มูลเหตุจากความจําเปนในการดํารงชีวิต การดํารงชีวิตในชนบทจําเปนอยางย่ิงที่

จะตองอาศัยเครื่องมือเครื่องใชพื้นบาน ที่สามารถผลิตไดเองมาชวยใหเกิดความสะดวกสบาย 

โดยเฉพาะผูมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนประเภทตางๆ ตามหนาที่ใชสอยดังน้ี 

             3.1.1 เครื่องจกัสานที่ใชในการบริโภค 

             3.1.2 เครื่องจกัสานที่ใชเปนภาชนะ  

             3.1.3 เครื่องจกัสานที่ใชเปนเครื่องตวง  

             3.1.4 เครื่องจกัสานที่ใชเปนเครื่องเรอืนและเครือ่งปลูาด  

             3.1.5 เครื่องจกัสานที่ใชปองกันแดดฝน  
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              3.1.6 เครื่องจักสานที่ใชในการดักจบัสัตว  

              3.1.7 เครื่องจักสานที่ใชเกี่ยวกบัความเช่ือ ประเพณีและศาสนา 

    3.2 มูลเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร เพราะชาวไทย

สวนใหญมีอาชีพทางเกษตรกรรม จึงจําเปนตองทํามาหากินกันตามสภาพสิ่งแวดลอมและสภาพ

ภูมิศาสตรของทองถ่ินน้ันๆ ดังน้ันการทําเครื่องจักสานทีเ่หน็ไดชัด คือเครื่องมือเครื่องใชในการจับปลา

และสัตวนํ้าจืด โดยทําดวยไมไผและหวาย 

    3.3 มูลเหตุที่เกิดจากความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา เครื่องจักสาน

จํานวนไมนอยเกิดข้ึนจากผลของความเช่ือของทองถ่ินซึ่งจะเห็นไดจากการสานเสื่อปาหนันเพื่อใชใน

การแตงงานของภาคใต เปนตน 

นอกจากขอมูลอันสําคัญทั้ง 3 ประการแลว ปจจุบันพบวาในหลายทองถ่ิน เครื่องจักสาน

ไดกลายมาเปนอาชีพรองจากการทําไรทํานา เพื่อจําหนายสรางเปนรายไดพิเศษใหกับชาวบานไดอีก

ดวย 

แมในปจจุบัน งานจักสานหรือเครือ่งจกัสานตางๆจะมีการสบืทอดกนันอยลง แตก็ยังคงมี

อยูทั่วไปทุกภาคในประเทศ นอกเหนือจากประโยชนใชสอยแลว งานจักสานยังสะทอน วัฒนธรรม 

สะทอนความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา ของชาวบานไดอีกดวย 

ตําบลชีนํ้าราย เปนตําบลหน่ึงที่ต้ังอยูในเขตการปกครองของอําเภออินทรบุรี จังหวัด

สิงหบุรี มีจํานวนหมูบานทั้งสิ้น 8 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานบางโฉมศรี, หมู 2 บานหัวแหลม, หมู 3 

บานวัดราษฎร, หมู 4 บานบางปูน, หมู 5 บานสวนมะปราง, หมู 6 บานระนาม, หมู 7 บานหวงใหญ, 

หมู 8 บานดอนยอ อาชีพหลักคือ การทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว อาชีพเสริมคือ กลุมจักสาน กลุม

ทํานํ้าพริกแกง และกลุมสานรังงอบ (อินโฟซิสเทค, 2559) 

อาชีพการสานเครื่องใชจากไมไผ เปนหน่ึงอาชีพที่มีอยูในชุมชนบางโฉมศรี ซึ่งการสานรัง

งอบ เปนอาชีพเสริมที่อยูคูกับชุมชนและผูสูงอายุในบานบางโฉมศรีมายาวนาน เปนอาชีพที่สราง

รายไดเลี้ยงชีพมาหลายช่ัวอายุคน แตเปนที่นาสังเกตุวา สวนใหญผูที่ประกอบอาชีพการจักสานไมไผ

โดยเฉพาะการจักสานรังงอบ และอุปกรณจับสัตวนํ้าน้ี มีเพียงผูสูงอายุเทาน้ัน และจากการสอบถาม

ถึงเรื่องของรายรับ ซึ่งมีรายไดที่ไมมากนัก แตก็เพียงพอกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยอยูใน

ชุมชน ผูวิจัยมองมองเห็นถึงศักยภาพและความชํานาญในการประกอบอาชีพการจักสานอุปกรณ

เครื่องใชจากไมไผ ซึ่งผูวิจัยสนใจการจักสานรังงอบและการจักสานเครื่องมือเครื่องใช มาเปนหลักใน

การรวมมือกันกับชาวบาน ทําการศึกษาและนําเอาภูมิปญญา องคความรูที่ได ไปปรับประยุกตเปน

ผลงานสรางสรรค สําหรับใชในการตกแตงบาน (Decorative Items)  
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ภาพที่ 1 ผูวิจัยลงพื้นที่ศึกษาภูมิปญญาการจักสานรังงอบกับชาวบาน 

 

และอีกหน่ึงประเด็นที่ไดคนพบ ในชวงระหวางที่ทําการศึกษาหาความรู คือการที่คนใน

ชุมชนหรือผูสูงอายุที่ทําการถายทอดความรูตางๆใหน้ัน มีการจัดการเกี่ยวกับองคความรูตางไดยังไมดี

เทาที่ควร ยังคงอาศัยความชํานาญเฉพาะบุคคลและทําการถายทอดสูผูที่สนใจตอไป 

ผูสูงอายุเปนผูที่ไดเรียนรูและมีประสบการณสั่งสมจนมีความรอบรู มีทักษะ  ความ

เช่ียวชาญในดานตาง ๆ ที่มีคุณคา และเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของตนเองและสังคม  จนเปน

ที่ยอมรับของสังคมวาเปนภูมิปญญาหรือปราชญชาวบาน 

ภูมิปญญาที่ผูสูงอายุไดเรียนรูสั่งสมและสืบทอดตอกันมา จากอดีตถึงปจจุบันมีอยู

หลากหลายทั้งในดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานแพทยแผนไทย  ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ดานศิลปกรรม ดานภาษาและ

วรรณกรรม  ดานปรัชญา ศาสนา ประเพณี และดานโภชนาการ 

ภูมิปญญาดานตาง ๆ ที่กลาวขางตนเกิดจากการสะสมความรู และประสบการณอัน

ยาวนานโดยผานกระบวนการเรียนรูลักษณะตาง ๆ แลวเลือกสรรนํามาประพฤติปฏิบัติ ปรับปรุง 

พัฒนาใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองและคนในสังคม แลวถายทอดสืบตอกันมาจนถึงปจจุบันดวย

วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการถายทอดภูมิปญญาโดยทั่วไปที่นิยมใชกันในทุกภูมิภาค ไดแก สาธิต

วิธีการ การสั่งสอนดวยการบอกเลาหรือการสอนดวยวาจา ในรูปของเพลงกลอมเด็ก คําพังเพย 

สุภาษิต และการสรางองคความรูไวเปนลายลักษณ ในรูปของตํารา 
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นอกจากวิธีการถายทอดภูมิปญญาดังกลาวแลว ผูวิจัยใชวิธีการฝกปฏิบัติ  วิธีฟงบรรยาย

ประกอบการสาธิตจากผูสูงอายุหรือผูเช่ียวชาญในเรื่องราวที่สนใจ วิธีเรียนรูดวยตนเองในงาน

หัตถกรรมศิลปจากสื่อตาง ๆ  และผูวิจัยไดนําเอาองคความรูที่ได มาสังเคราะห กลั่นกรองความหมาย

และนําเสนอในรูปแบบของผลงานศิลปะโดยการสรางสรรคเปนผลงานประติมากรรม ที่สื่ออารมณถึง

การถายทอดองคความรู เพื่อนําไปติดต้ังในสถานที่ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอไป 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความเช่ือมั่นวาการรวมกันฟนฟูและพัฒนาอาชีพพื้น

ถ่ินที่เราถนัด ตอเติมดวยองคความรูสมัยใหมที่ไดจากการจัดการเศษวัดุเหลือใช โดยผูวิจัยจะนํามา

สรางสรรคเปนผลงานศิลปะประยุกต ที่มีแรงบันดาลใจมาจากงานจักสานไมไผพื้นบาน ทําการ

ออกแบบเปนผลงานประติมากรรม โดยใชรูปทรงธรรมชาติ ที่แสดงออกถึงความรูสึกของสัมพันธภาพ 

ความเช่ือมโยงขององคความรู เปนสื่อที่ชวยสรางจิตสํานึกในการรวมกันสืบสานความรูสึกดีๆใหแกกัน 

เปนสวนชวยใหสังคมนาอยู รวมไปถึงการสรางสรรคใหเกิดเปนสินคาใหมที่สรางมูลคาเพิ่ม สราง

รายไดแกชุมชนมากข้ึนสามารถพัฒนาไปสูสินคาในเชิงพาณิชย และมีสวนชวยในการจัดการปญหา

โลกรอนไดอีกดวย 

จากการศึกษาวิจัยภูมิปญญาการจักสานในครั้งน้ี นอกจากมุงเนนการสงเสริมใหคนใน

ชุมชนหันกลับมาสนใจฟนฟูและใหความสาํคัญกับภูมิปญญาในอาชีพประจําทองถ่ินของตนเอง มุงหวัง

ใหเกิดการสํานึกรักในการดูแลรักษาระบบนิเวศนในชุมชน และตระหนักถึงปญหาการใชวัสดุทองถ่ิน

ใหเกิดความคุมคามากที่สุดแลว ผูวิจัยยังมุงหวังใหเกิดเปนผลงานศิลปะสรางสรรค เพื่อกระตุนใหเกิด

จิตสํานึก และจินตนาการตางจากการเสพผลงานศิลปะ ซึ่งจะนําไปสูความเจริญของประเทศชาติใน

อีกหลายๆดานตามมา 

 
ภาพที่ 2 ตัวอยางผลงานสรางสรรคในชวงแรก จากการศึกษางานจักสานไมไผในชุมชน 
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ภาพที่ 3 ตัวอยางผลงานสรางสรรค ที่ไดองคความรูจากงานหัตถกรรมในชุมชน 

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1. ศึกษาภูมิปญญางานหัตถกรรมศิลป กระบวนการออกแบบรวมถึงการจัดการกับ

เศษวัสเหลือใชที่เกิดจากการจักสานไมไผดวยรูปแบบที่เหมาะสม 

2. ศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมของภูเรือ แซงชัวรี่ รีสอรทแอนดสปา ตลอดจน 

แนวคิด ความหมายของสถานที่ติดต้ังผลงานประติมากรรมและงานตกแตง 

3. นําองคความรูที่ไดจากการศึกษา พัฒนาสรางสรรคเปนผลงานประติมากรรมเพื่อใชใน

การตกแตงภายใน (Site Specific Art) ภูเรือ แซงชัวรี่ รีสอรทแอนดสปา จังหวัดเลย 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

การนําเอาองคความรูจากภูมิปญญาหัตถกรรมศิลป ประกอบกับการจัดการเศษวัสดุ

เหลือใชที่เกิดจากการจักสานไมไผมาออกแบบและสรางสรรคเปนผลงานประติมากรรม โดยใชความรู

ทางดานศิลปะมาเปนตัวกําหนดความงามและเกิดประโยชนใชสอย จะสามารถสรางจิตสํานึกใหแก

ผูชมผลงานและสามารถพัฒนารูปแบบของงานหัตถกรรมใหเกิดเปนธุรกิจสรางสรรค พัฒนาใหเปน

สินคาสงออก สรางรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับคนในชุมชน และเปนตนแบบของการบริหาร

จัดการ (Model) เรื่องการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาภูมิปญญางานหัตถกรรมศิลป และศึกษาเทคนิคการจัดการกับเศษวัสดุเหลือใช

ที่เกิดจากการจักสานไมไผในปจจุบันจากชาวบานในชุมชนบานโฉมศรี ตําบลชีนํ้าราย อําเภออินทรบุรี 

จังหวัดสิงหบุรี  
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2. ทําการศึกษารูปแบบแนวทางในการสรางสรรคเปนผลงานประติมากรรม เพื่อนําไปใช

ในการตกแตงภายใน 

3. ศึกษาประวัติความเปนมาและแนวความคิดในการออกแบบสถานที่และหองพักของ 

ภูเรือ แซงชัวรี่ รสีอรท แอนด สปา 

4. ออกแบบผลงานประติมากรรมตกแตง ภายใตแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน

คือ “การถายทอดภูมิปญญา” 

5. ศึกษาความสัมพันธและความสอดคลองระหวางผลงานสรางสรรคกับบริบทของ

สถานที่ติดต้ังผลงาน 

6. สรุปผลกระบวนการสรางสรรคผลงาน 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาภูมิปญญาการจักสานเครื่องมือเครื่องใชจากไมไผในชุมชน 

2. จดบันทึก บันทึกภาพ และวีดีโอ รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบ

แนวความคิด 

3. ศึกษาหาขอมูล รูปแบบแนวทางการสรางสรรคจากการจักสานไมไผ เน้ือหาทางดาน

รูปทรงเมลด็พันธุธรรมชาติ (Natural Seed) จากหนังสือ วารสาร สื่ออินเตอรเน็ต เพื่อจัดทําแบบราง

ผลงาน วางแผนดําเนินการสรางสรรคผลงาน และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

4. กําหนดพื้นที่ติดต้ังผลงาน ทําแบบรางและแบบจําลองสามมิติเพื่อแสดงใหเห็นถึงการ

ติดต้ัง 

5. สรุปผลการศึกษา อธิบายถึงความสัมพันธ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ที่ทําการ

ติดต้ังผลงาน และจัดการนําเสนอผลงานที่ผานกระบวนการสรางสรรคสูสาธารณะชน 
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ภาพที่ 4 กรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัย 

 

กรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัยที่มุงเนนการนําเอาองคความรูจากอดีตที่ได

ทําการศึกษาจากสื่อตางๆมาสรางสรรคเปนผลงานประติมากรรมเพื่อใชในการตกแตงภายใน โดยมี

การนําเอาเศษวัสดุเหลือใชมาผสมผสานในการสรางสรรคผลงานศิลปะดวย อีกทั้งยังมีการเผยแพร

องคความรูที่ไดศึกษาเพื่อเปนการมีสวนรวมในการสืบสานภูมิปญญางานหัตถกรรมศิลปตางๆ ใหคงอยู

ตอไป 

 

เวลาท่ีใชในการวิจัย 

ประมาณ 1 ป คาดวาจะทําการเริ่มงานวิจัยต้ังแตเดือน สิงหาคม 2558 และเสนอ

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ภายใน 1 ปการศึกษา 

 

วิธีการศึกษา 

 เปนลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือที่ตอบวัตถุประสงคขอ 1 และ ขอ 

2 คือเรื่องของศึกษาภูมิปญญางานหัตถกรรมศิลปพื้นบานการจักสานไมไผ และการศึกษา

กระบวนการออกแบบ พัฒนาเทคนิคการจัดการวัสดุเหลือใชที่เกิดจากการจักสานไมไผดวยรูปแบบที่

เหมาะสมดวยการลงพื้นที่เพื่อศึกษา เรียนรูและสังเกต เพื่อเก็บบันทึกขอมูลที่ทําการศึกษาใหได

ครบถวนมากที่สุด หลังจากน้ันนําขอมูล มาสรางสรรคเปนผลงานประติมากรรม เพื่อใชในการตกแตง

ภายใน และใชเครื่องมือแบบสอบถามจากผูเขาชมผลงานจากการจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจน
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ผูประกอบการเพื่อทราบถึงความพึงพอใจในผลงาน และนําเอาผลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาผลงานไปสูระดับสากลมากย่ิงข้ึน โดยใชวิธีการวิจัยดังน้ี 

1. ศึกษาหาความรูงานจักสานหัตถกรรมศิลปในอดีตจากสื่ออินเตอรเน็ต และ เอกสาร

สื่อสิ่งพิมพตางๆ  

2. ศึกษาหาความรูและเก็บบันทึกภาพงานจักสานหัตถกรรมศิลปในอดีตจากพิพิธภัณฑ 

3. ศึกษาและเรียนรู จากประชากรเปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุในชุมชนที่ประกอบอาชีพ

จักสานเครื่องมือเครื่องใชจากไมไผและกลุมผูบริโภคหรือผูใชงานอุปกรณตกแตงภายใน 

4. ศึกษานวัตกรรมการจัดการกับเศษวัสดุเหลือใชในการจักสานไมไผ จากแหลงขอมูลสือ่

อินเตอรเน็ต และทําการทดลองดวยตนเอง 

5. ทําการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได เพื่อเขาสูกระบวนการออกแบบสรางสรรคผลงาน

ประยุกตศิลป เปนงานประติมากรรมที่ไดรับความประทับใจจากรูปทรงธรรมชาติ 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพรางผลงานประติมากรรมธรรมชาติ แบบที่ 1 ที่ไดรับความประทับใจจากรูปทรง     

            ธรรมชาติ “ดอกแค” 
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ภาพที่ 6 ภาพรางผลงานประติมากรรมธรรมชาติ แบบที่ 2 ที่ไดรับความประทับใจจากรูปทรง     

            ธรรมชาติ “เมล็ดถ่ัว” 

 

 
ภาพที่ 7 ภาพรางผลงานประติมากรรมธรรมชาติ แบบที่ 3 ที่ไดรับความประทับใจจากรูปทรง     

            ธรรมชาติ “มะขามเทศ” 
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ภาพที่ 8 ภาพรางผลงานประติมากรรมธรรมชาติ แบบที่ 4 ที่ไดรับความประทับใจจากรูปทรง     

            ธรรมชาติ “มะฮอกกานี” 

 
ภาพที่ 9 ภาพรางผลงานประติมากรรมธรรมชาติ แบบที่ 5 ที่ไดรับความประทับใจจากรูปทรง     

            ธรรมชาติ “หญาละออง” 
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6. ลงมือสรางสรรคผลงาน และนําเอาผลงานที่ไดทําการปรึกษากับผูเช่ียวชาญดานการ

ออกแบบพรอมจัดนิทรรศการยอย เพื่อบันทึกขอบกพรองและปรับปรุงแกไข ใหเกิดเปนผลงานที่

สมบูรณ 

7. สรุปรายงานการวิจัยภาคเอกสารฉบับสมบูรณ ตามระเบียบของบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8. การเผยแพรองคความรูที่ไดจากงานวิจัยน้ี โดยนําผลงานตนแบบ ของงานสรางสรรค 

ศิลปะประยุกตสําหรับงานตกแตงภายใน สูสาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ 

ทั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาคํานิยามศัพท เพื่อสรางความเขาใจที่ลึกซึ้งถึงความหมายของ

เรื่องที่ทําอีกดวย 

 

นิยามศัพท 

หัตถกรรม (crafts) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใชที่สรางข้ึนดวยมือเปนหลัก เชน การปน

การแกะสลัก การจักสาน ซึ่งเกิดจากฝมือชางเพียงคนเดียวหรือมากกวาหน่ึงคน 

พื้นบาน (folk) นักคติชนวิทยาไดใหความหมายไววา หมายถึง กลุมชนใดคนหน่ึง ที่มี

เอกลักษณหรือลักษณะรวมกันอยางใดอยางหน่ึง อาจจะเปนลักษณะของการเลี้ยงชีพที่คลายคลึงกัน 

พูดภาษาเดียวกัน นับถือศาสนาเดียวกัน มีขนบประเพณีเดียวกัน 

ภูมิปญญา หมายถึง พื้นฐานความรูความสามารถ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถทาง

พฤติกรรม ความสามารถในการแกไขปญหา โดยใชประสบการณที่สั่งสมไวในการปรับตัว และดํารง

ชีพในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ โดยใชประสบการณที่สั่งสมไวในการปรับตัว และดํารงชีพใน

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไดมีการพัฒนาสืบสานกันมา 

อันเปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวใหเขากับสภาพตาง ๆ ในพื้นที่ที่กลุมชนเหลาน้ันต้ังถ่ินฐานอยู

รวมทั้งไดมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุมอื่น (รีนา ศรีวรสาร, 2559) 

 การจักสาน หมายถึง งานหัตถกรรมอยางหน่ึง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลป

ไดดวย การจักสานเปนการนําวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรือสาน กันจนเปนช้ินงาน 

เชน เสื่อ หรือภาชนะอื่นๆ เชน ตะกรา เขง หรือของใชอื่นๆ เชน ลูกตะกรอ เปนตน (วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสรี, 2559) 

เศษวัสดุเหลือใช  หมายถึง  สิ่งของตาง ๆ  ที่เหลือใชจากการใชงานของวัสดุแลว  ซึ่งอาจ

เปนเปลือกหรือเศษที่เหลือจากวัสดุ เชน เศษผา เศษกระดาษ เศษไม ฝานํ้าอัดลม เปลือกไข เปนตน 

(วิริยะและสุพน, 2559) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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การออกแบบ หมายถึง design การวางแผนที่จะสราง (เชน ในการเขียนพิมพเขียวทาง

สถาปตยกรรม, การเขียนแผงวงจร และการเขียนผังการปกเย็บ เปนตน) อยางไรก็ตามการออกแบบ

อาจจะกระทําไปพรอมกับออกแบบได เชน การปนเซรามิก, การพัฒนาโปรแกรม และงานกราฟก

ดีไซน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) 

สัมพัทธ (Relative) หมายถึง ความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน เกี่ยวเน่ืองกันอยางไมรูจบ 

ศิลปะประยุกต (Applied Art) คือ ศิลปะที่สรางข้ึนเพื่อสนองความตองการดานความ

สะดวกสบาย ทั้งทางกายและทางจิตใจของคนเรา ศิลปะประยุกตจึงมีคุณคาทางประโยชนการใชงาน

ไดจริง ในชีวิตประจําวัน เชน เครื่องประดับ เสื้อผา เปนตน ลักษณะของศิลปะประยุกตมีหลายแขนง 

เชน งานหัตถกรรม พาณิชยศิลป  มัณฑนศิลป (โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา, 2559)   

นอกจากน้ียังรวมถึงศิลปะที่ออกแบบเพื่อใหเขากับพื้นที่ Site Specific Art ซึ่งหมายถึง 

ศิลปะใดก็ตามที่สรางข้ึนสําหรับต้ังแสดง ณ ที่ใดที่หน่ึงอยางถาวร ตามความหมายน้ี สถาปตยกรรม 

สิ่งกอสรางที่มอีงคประกอบทีน่าสนใจก็ถือไดวาเปนงานสรางสรรคศิลปะช้ินหน่ึง (วิกิพีเดีย สารานุกรม

เสรี, 2559) หรือการออกแบบเครื่องเรือน ที่พักอาศัย รถยนต เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ซึ่งการ

ออกแบบสรางสรรคงานศิลปะที่ประกอบกบัอารยธรรมประจําทองถ่ิน เพื่อประโยชนใชสอยเปนสาํคัญ

น้ี เราเรียกกันวา Functional Art 

 

จากภาพรางผลงานการสรางสรรค ผูวิจัยไดนําเอารูปแบบที่ลอกเลียนจากรูปทรงของพืช

พรรณไม ลูกไม เมล็ดพันธุตามธรรมชาติ ดวยการหยิบจับรูปทรงของสิ่งที่ผูกพันในอดีต เชน มะขามเทศ 

เมล็ดถ่ัว ดอกแค หญาละออง ที่แทนความหมายถึงการเจริญงอกงาม เติบโต ไมหยุดน่ิง โดยใชเทคนิค

งานจักสานไมไผ ผสมผสานกับวัสดุอื่นๆ เชน ไม หรือ วัสดุเหลือใชจากการจักสาน สรางสรรคผลงาน

ศิลปะที่แตกตางไปจากงานตนฉบับ โดยอาศัยองคความรูจากภูมิปญญางานหัตถกรรมศิลปตางๆที่ได

จากการลงพื้นที่ศึกษาอยางเต็มความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C


 
 

 

 

บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

ความหมายของศิลปหัตถกรรม 

ศิลปะ  หมายถึง  สิ่งที่มนุษยสรางสรรคข้ึนเพื่อความงามและพอใจคือสิ่งใดที่มนุษยได

สรางสรรคข้ึนมา ดวยจินตนาการของตนเองหรือจากคําบรรยายของผูอื่น เชน ภาพจากวรรณคดีตางๆ 

หัตถกรรม  หมายถึงสิ่งที่มนุษยสรางสรรคข้ึนมาเพื่อประโยชนใชสอย  คือสิ่งที่มนุษยทํา

ข้ึนมาโดยมิไดอาศัยเครื่องจักร  คือ ทําดวยฝมือของตนเอง จะเปนการเลียนแบบจากสิ่งที่พบเห็นหรือ

ความตองการก็ตาม 

ดังน้ันคําวา “ศิลปหัตถกรรม”  ยอมจะตองหมายถึงสิ่งที่มนุษยสรางสรรคข้ึนเพื่อ

ประโยชนใชสอย เพื่อความสวยงาม และตองหมายถึง ผูผลิตที่ตองเปนผูที่เขาใจในเรื่องศิลปะและ

หัตถกรรม  คือไดศึกษาในดานของศิลปหัตถกรรมมาเปนอยางดีแลว 

หลักฐานการพบรองรอยของเครื่องจักสานบนเครื่องปนดินเผา สมัยกอนประวัติศาสตร 

จากแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เปนภาชนะ

เล็กๆ ปากกลมกนสี่เหลี่ยมและภาชนะดินเผาทรงกระบอกเล็กๆ อีกช้ินหน่ึง จากแหลงโบราณคดีใน

จังหวัดลพบุรี ทั้งสองช้ินดังกลาว มีรอยของภาชนะจักสานลายขัด ปรากฏบนผิวดานนอกของภาชนะ

ดินเผา จึงสันนิษฐานวา ทําข้ึนโดยใชดินเหนียวยาไลลงไปในภาชนะจักสาน เมื่อดินแข็งและแหงแลว 

จึงนําไปเผาไฟ ไฟจะไหมภาชนะจักสาน เหลือดินเผาที่มีรูปรางเชนเดียวกับภาชนะจักสาน ซึ่งเปน

แมแบบ จึงปรากฏรอยสานที่ผิวดานนอกตามลวดลายตนแบบ 

การทําเครื่องจักสาน เปนหัตถกรรมสําคัญย่ิงประเภทหน่ึง ในสังคมเกษตรกรรม เพราะเปน

เครื่องมือเครือ่งใช ที่ผูใชสามารถสานข้ึนใชเอง จากวัตถุดิบทีม่ีอยูในทองถ่ิน การสรางรูปทรง และกรรมวิธี

ในการทําเครื่องจักสานยุคแรกๆ ของมนุษย โดยทั่วไปจะไมแตกตางกันนัก ต้ังแตการนําใบไม เถาวัลย มา

สานเปนภาชนะ สานเปนเสื่อหรือเครื่องรองน่ังปูนอน การนําใบมะพราว ใบลาน ใบตาล และเถาวัลยมา 

สานเปนภาชนะอยางหยาบๆ สําหรับใสสิ่งของซึ่งทํากันทั่วไป  (kanchanapisek, 2559) 
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ภาพที่ 10 รองรอยเครื่องจักสานที่ปรากฏบนผิวภาชนะเครื่องปนดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตร  

ที่มา: kanchanapisek, กําเนิดและวิวัฒนาการของเคร่ืองจักสาน, เขาถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559,  

เข า ถึง ไดจาก  http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=22&chap=3& 

page=t22-3-infodetail01.html 

 

ในป พ.ศ. 2541 มีการคนพบเสื่อ ตะกรา เสาไมไผกลวง ฟากไมไผและซองใสสิง่ของ ใน

หลุมฝงศพของมนุษยทีม่ีรองรอยพิธีกรรม (Ritual) ของสังคมที่ซับซอนข้ึน พันธุไผที่พบเปนพันธุไม

ทองถ่ินของพื้นที่อันไดแก ไผซาง ไผบง ไผไร และไผรวก 

 
 

 

ภาพที่ 11  โครงกระดูกทีม่ีรองรอยการใชไมไผในสวนตาง ๆ 

ที่มา: วรณัย, วัฒนธรรมไมไผ, เขาถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559,  เขาถึงไดจาก http://topicstock. 

pantip.com/library/topicstock/2007/05/K5376036/K5376036.html 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=22&chap=3&
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และจากหลักฐานการขุดคนพบเครื่องจักสานทําดวยไมไผเปนลายขัดสองเสน ในยุคหิน

ใหม ที่ถํ้าแหงหน่ึงในเขตอําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ของนักโบราณคดีไทย แสดงใหเห็นวา 

เปนเวลายาวนานกวาสี่พันปมาแลว ที่งานจักสานไมไผในประเทศไทยมีการทําสืบทอดกันมา โดย

ในชวงแรกๆน้ัน มนุษยไดรูจักวิธีการนําวัตถุดิบที่อยูใกลตัว มาดัดแปลงเปนสิ่งของเครื่องใช จาก

ข้ันตอนที่งายจนวิวัฒนาการสูความละเอียดออน ปราณีต งดงามในเชิงศิลปะ และมีประโยชนใชสอย 

(Functional Art) จนสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี และมีการสืบทอด

มาจนถึงปจจุบัน กรรมวิธีตางๆ ชวยใหมนุษยไดผลิตสิ่งของเครื่องช้ืท ไวเปนจํานวนมาก เราเรียก

สิ่งประดิษฐน้ีวา “งานหัตถกรรม”ซึ่งหมายความวา การสรางสรรคสิ่งของเครื่องใชดวยมือ เครื่องมือ 

และภูมิปญญา เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน และถาสิ่งประดิษฐน้ันมีคุณคา

มากกวาการใชสอย โดยรวมเอาความงาม เนนใหเห็นถึงการสรางสรรค ปราณีต งดงาม เปนความ

ละเอียดออนในทางศิลปะ เราเรียกสิ่งประดิษฐน้ันวา “ งานหัตถกรรมศิลป ” (somlakning, 2559) 
 

 
 

ภาพที่ 12  การจักสาน 

ที่มา: raicyber, ความเปนมาของเคร่ืองจักสาน, เขาถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2559, เขาถึงไดจาก

http://rattan.raicyber.com/?p=1337 

 

การทําเครื่องจักสานยุคแรกๆ มนุษยจะนําวัตถุดิบจากธรรมชาติเทาที่จะหาไดใกลตัวมา

ทําใหเกิดประโยชน เชน การนําใบไม กิ่งไม ตนไมประเภทเถานํามาสานมาขัดเปนรูปทรงงายๆ เพื่อใช

เปนภาชนะหรือมาสานขัดกันเปนแผนเพื่อใชสําหรับปูรองน่ัง รองนอน กอนที่จะพัฒนามาเปนเครื่อง

จักสานที่มีความประณีตในยุคตอๆ มา  

https://wordpress.com/?ref=footer_blog
http://rattan.raicyber.com/
http://rattan.raicyber.com/?p=1337
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การ “จักสาน” น้ัน เปนคําที่เรียกข้ึนตามวิธีการที่ทําใหเกิดเครื่องจักสาน เพราะเครื่อง

จักสานตางๆ จะสําเร็จเปนรูปรางที่สมบูรณไดน้ันตองผานกระบวนการ ดังน้ี 

1. การจัก คือการนําวัสดุมาทําใหเปนเสน เปนแฉก หรือเปนริ้วเพื่อความสะดวกในการ

สาน ลักษณะของการจักโดยทั่วไปน้ันข้ึนอยูกับลักษณะของวัสดุแตละชนิดซึ่งจะมีวิธีการเฉพาะที่

แตกตางกันไปหรือบางครั้งการจักไมไผหรือหวายมักจะเรียกวา “ตอก” ซึ่งการจักถือไดวาเปนข้ันตอน

ของการเตรียมวัสดุในการทําเครื่องจักสานข้ันแรก 

2. การสาน เปนกระบวนการทางความคิดสรางสรรคของมนุษยที่นําวัสดุธรรมชาติมาทํา

ประโยชนโดยใชความคิดและฝมือมนุษยเปนหลกั การสานลวดลายจะสานลายใดน้ันข้ึนอยูกบัความ

เหมาะสมในการใชสอยซึ่งมีดวยกัน 3 วิธีคือ  

               2.1 การสานดวยวิธีสอดขัด  

             2.2 การสานดวยวิธีการสอดขัดดวยเสนทแยง  

             2.3 การสานดวยวิธีขดเปนวง 

3. การถัก เปนกระบวนการประกอบที่ชวยใหการทําครื่องจักสานสมบูรณ การถักเครื่อง

จักสาน เชน การถักขอบของภาชนะจักสานไมไผ การถักหูภาชนะ เปนตน การถักสวนมากจะเปนการ

เสริมความแข็งแรงของโครงสรางภายนอก เชน ขอบ ขา ปาก กน ของเครื่องจักสาน และเปนการเพิ่ม

ความสวยงามไปดวยมูลเหตุที่ทําใหเกิดเครื่องจักสานที่สําคัญ 3 ประการดังน้ี 

   3.1 มูลเหตุจากความจําเปนในการดํารงชีวิต การดํารงชีวิตในชนบทจําเปนอยางย่ิงที่

จะตองอาศัยเครื่องมือเครื่องใชพื้นบาน ที่สามารถผลิตไดเองมาชวยใหเกิดความสะดวกสบาย

โดยเฉพาะผูมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนประเภทตางๆ ตามหนาที่ใชสอยดังน้ี 

   3.1.1 เครื่องจกัสานที่ใชในการบริโภค 

        3.1.2 เครื่องจกัสานที่ใชเปนภาชนะ  

        3.1.3 เครื่องจกัสานที่ใชเปนเครื่องตวง  

        3.1.4 เครื่องจกัสานที่ใชเปนเครื่องเรอืนและเครื่องปลูาด  

        3.1.5 เครื่องจกัสานที่ใชปองกันแดดฝน  

        3.1.6 เครื่องจกัสานที่ใชในการดักจบัสัตว  

       3.1.7 เครื่องจกัสานที่ใชเกี่ยวกับความเช่ือ ประเพณีและศาสนา 

   3.2 มูลเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร เพราะชาวไทย

สวนใหญมีอาชีพทางเกษตรกรรม จึงจําเปนตองทํามาหากินกันตามสภาพสิ่งแวดลอมและสภาพ

ภูมิศาสตรของทองถ่ินน้ันๆ ดังน้ันการทําเครื่องจักสานทีเ่หน็ไดชัด คือเครื่องมือเครื่องใชในการจับปลา

และสัตวนํ้าจืด โดยทําดวยไมไผและหวาย 



 
17 

 

   3.3 มูลเหตุที่เกิดจากความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา เครื่องจักสาน

จํานวนไมนอยเกิดข้ึนจากผลของความเช่ือของทองถ่ินซึ่งจะเห็นไดจากการสานเสื่อปาหนันเพื่อใชใน

การแตงงานของภาคใต เปนตน 

 

 
ภาพที่ 13  การจักสาน “เตยปาหนัน” 

ที่มา: Devonshire, อยูอยางชาวใต, เขาถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/ mainblog.php?id=devonshire&month=17-06-2009& 

group=9&gblog=31 

 

นอกจากขอมูลอันสําคัญทัง้ 3 ประการแลว ปจจุบันพบวาในหลายทองถ่ิน เครือ่งจักสาน

ไดกลายมาเปนอาชีพรองจากการทําไรทํานา เพื่อจําหนาย สรางเปนรายไดพิเศษใหกับชาวบานไดอีก

ดวยวัสดุที่ใชทําเครื่องจักสาน 

1. ไมไผ เปนไมที่นิยมนํามาใชทําเครื่องจกัสานมากทีสุ่ด 

2. กก นิยมนํามาทอเสื่อ 

3. แหยง มีลักษณะคลายไมไผ ใชสานเสื่อ ทําฝาบาน 

4. หวาย ใชประกอบเครื่องจักสานอื่นๆ 

5. ใบตาลและใบลาน ใชสานหมวกและงอบ 

6. กานมะพราว สานเปนตะกรา กระจาดผลไมเล็กๆ 

7. ยานลิเภา มีลักษณะเปนเถาวัลยชนิดหน่ึง นิยมนํามาสานเปนลาย 

8. กระจูด เปนพันธุไมตระกูลเดียวกันกับ กก 

9. เตยทะเล กอนนํามาสานตองจักเอาหนามริมใบออก นําไปยางไฟ แชนํ้า แลวจึงจัก

เปนเสนตอก 

http://www.bloggang.com/%20mainblog.php?id=devonshire&month=17-06-2009&%20group=9&gblog=31
http://www.bloggang.com/%20mainblog.php?id=devonshire&month=17-06-2009&%20group=9&gblog=31
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10. ลําเจียก หรือปาหนัน เปนตนไมจําพวกเดียวกับเตย 

11. คลา ใชสานภาชนะเชนเดียวกับหวายและไมไผ 

หมายเหตุ ยานลิเภา คลา กระจูด เตย ลําเจียก เปนวัสดุพื้นบานที่มีเฉพาะภาคใต

(raicyber, 2559) 

วัสดุที่นํามาใชในการจักสานน้ัน มีความแตกตางกันไปตามแตละพื้นที่ของประเทศ ซึ่ง

บางชนิดไมนิยมใชกันเน่ืองจากวา มีปญหาในเรื่องการปลูกทดแทน ที่ใชเวลานาน และบางชนิดมี

เฉพาะบางพื้นที่เทาน้ัน ไมไผจึงเปนที่นิยมที่สุด เน่ืองจากวาสามารถปลูกทดแทนไดอยางรวดเร็ว 

วัฒนธรรมไมไผและการจักสาน พืชมหัศจรรยที่มีความแข็งแรงแตมีนํ้าหนักเบา มีความ

ทนทานแตกลับยืดหยุนและยอยสลายไดงายในธรรมชาติ ใหผิวสัมผัสที่ราบเรียบ ลําตนต้ังตรง 

สามารถแปรรูปและประยุกตมาใชงานไดงาย (pantip, 2559) 

ในการจักสานดวยไมไผน้ัน สวนที่นิยมใชมากที่สุดคือ ผิวไผ ที่มีความทนทาน แข็งแรง 

สวนที่เปนข้ีตอก หรือเน้ือไผน้ัน ไมนิยมนํามาทําเครื่องใช เน่ืองจากคุณสมบัติที่งายตอการเกิดเช้ือรา

หากถูกความช้ืน จะเหลือเปนเศษซากเปนจํานวนมาก วิธีการกําจัดสวนใหญคือการเผาทําลาย ซึ่ง

กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ และสงผลกระทบตอภาวะโลกรอน ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ดังน้ัน ผูวิจัยจึง

เล็งเห็นถึงประเด็นปญหา และนําเรื่องน้ีมาศึกษาถึงกระบวนการนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนมาก

ที่สุด 

ปจจุบันมีผูนําเอาเศษไมไผไปทําแปรรูปเพื่อลดปริมาณขยะ และชวยลดการสรางมลพิษ

ในอากาศจากการเผาทําลายอยูเปนจํานวนไมนอย ซึ่งกระบวนการตางๆในการแปรรูปน้ัน ทางผูวิจัย

ไดทําการคนความานําเสนอ ตัวอยางเชน นําไปอัดแนนใชเปนวัสดุแทนแผนไม การแปรรูปเปนถาน 

นํ้าสมควันไม เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 14  ตนไผ ที่นํามาใชในการจักสาน 

 

http://rattan.raicyber.com/
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ภาพที่ 15  ตัวอยางงานจักสานไมไผในชุมชนที่ทําการวิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 16  เศษไมไผที่เหลือทิ้งจากการจักสาน 

 

 
 

ภาพที่ 17  เศษไมไผที่เหลือทิ้งจากการจักสาน 
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คุณสมบัติของไมไผ  

1. คุณสมบัติทางกายภาพ 

             1.1 ความช้ืนของไมไผที่เจริญเติบโตเต็มที่มีคาเฉลี่ย 50-99 % และไมไผที่ยังออนอยู

มีคาเฉลี่ย 80-95 % ขณะที่ไมไผซึ่งแหงเต็มที่แลวมีความช้ืน 12-18 % ความช้ืนของไมไผจะคอย ๆ 

ลดลงจากสวนโคนไปยังสวนปลายของลาํตน และจะลดลงเมือ่ลําตนมอีายุเพิ่มข้ึน และมีความช้ืนสูงใน

ฤดูฝนมากกวาฤดูแลง 

             1.2 ความหนาแนนของเน้ือไมเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไมไผ 

             1.3 ปริมาณนํ้าในผนังเซลลของเซลลเสนใยหรือไฟเบอร(fiber) ข้ึนกับชนิดของเน้ือไม 

             1.4 การหดตัวของเน้ือไม เกิดข้ึนภายหลังจากการเก็บเกี่ยว ไมไผที่มีสีเขียวจะมีการ

สูญเสียนํ้าและมีการหดตัวของเซลลซึ่งมีผลตอขนาดเสนผานศูนยกลางของลําไมไผใหหดเล็กลงดวย 

2. คุณสมบัติทางกล 

    ไมไผเปนพืชที่มีเน้ือไมซึ่งแข็งแรงและยืดหยุนไดเชนเดียวกับเน้ือไมของพืชอื่น ๆ คือ

การโคงงอ คุณสมบัติข้ึนกับชนิดของไมไผ และขนาดของลําไผ หรือเน้ือไมที่ถูกแบงใหมีความหนาและ

บางแตกตางกันไป การยืดหยุน ข้ึนกับคุณสมบัติในการโคงงอ และการทนตอแรงกดบนเน้ือไม การ 

ทนทานตอแรงกด แรงบีบ และแรงอัดตาง ๆ ซึ่งมีผลตอการรับนํ้าหนักของวัตถุ 

3. คุณสมบัติทางเคมี 

              3.1 องคประกอบหลกัของเน้ือไม ไดแก เซลลูโลส(cellulose) เฮมิเซลลูโลส(hemicellulose) 

และลิกนิน(lignin) องคประกอบรองไดแกสารจําพวก เรซิน(resins) แทนนิน(tannins) แวกซ(waxes) และ

เกลืออนินทรีย(inorganic salts)  

        3.2  อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษ มีเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส 

ซึ่งเรียรวมกันวาโฮโลเซลลูโลส(holocellulose) เปนองคประกอบ 61-71 % เพนโทแซน(pentosans) 

16-21 % ลิกนิน(lignin) 20-30 % เถา 1-9 % ซิลิกา 0.5-4% หนอออนของลําตนที่นํามาบริโภคเปนหนอไม 

ในสวนที่รับประทานไดหนัก 100 กรัม ประกอบดวย นํ้า 89-93 กรัม โปรตีน 1.3-2.3 กรัม ไขมัน 0.3-0.4 

กรัม คารโบไฮเดรต 4.2-6.1 กรัม เสนใย 0.5-0.77 กรัม เถา 0.8-1.3 กรัม แคลเซียม 81-96 มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส 42-59 มิลลิกรัม เหล็ก 0.5-1.7 มิลลิกรัม วิตามินบี 10.07-0.14 มิลลิกรัม วิตามินซี 3.2-5.7 

มิลลิกรัม กลูโคส 1.8-4.1 กรัม พลังงาน 118-197 จูล ไซยาไนด 44-283 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

 

การนํามาใช 

ไผเปนพืชที่มีการแพรกระจายพันธุอยูทั่วไป ลําตนแข็งแรงมีเน้ือไมแข็ง เกลาใหเรียบได 

ยืดหยุน มีนํ้าหนักเบา แข็งแตดัดใหโคงงอได ถาจักเน้ือไมใหบางลงสามารถตัดทอนเปนขนาดตาง ๆ 

ได ทั้งความยาวและความหนาใหเหมาะสมตอลกัษณะการใชงานวาเปนงานทีต่องรบันํ้าหนักมาก หรือ 
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งานประดิษฐตกแตง  ซึ่งในปจจุบันไผเปนพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญในตลาดโลกมาก โดยถูก

นํามาใชเปนเย่ือกระดาษ ไมปารเกปูพื้น กระดานอัด และหนอไมกระปอง การนําไมไผมาใชประโยชน

สามารถจําแนกไดดังน้ี 

1. ใชในงานกอสราง                                                                   

            ไผที่มีลําตนขนาดใหญเน้ือไมหนา ปลองสั้นมักถูกนํามาใชในการกอสรางที่ตองการความ

แข็งแรง คงทน และรับนํ้าหนักมาก เชน เสา ฝาผนัง หลังคา และพื้น มีการนําในมาใชกอสรางสะพาน 

และทําน่ังราน ใชเปนสวนประกอบของบานแบบตาง ๆ ของชนพื้นเมืองที่มีรปูแบบและรูปทรงแตกตางกัน

ไป ตามสภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรม เชน บานในจีน ไทย อินเดีย และแอฟริกา มีการปลูกสรางบาน

จากไมไผที่มีรปูทรงแตกตางกัน มีการใชไมไผทั้งลําในการกอสรางหรืออาจผาครึ่ง หรือผาซีกใหเปนขนาด

ตาง ๆ กัน แลวนํามาจักสานเปนแผน                                                          

2. ใชทําตะกรา 

   มีการนําไมไผมาผาครึ่ง และผาซีกเปนช้ินขนาดตาง ๆ เพื่อนํามาใชเปนโครงของหีบ

หรือตะกราหรือกลองหรือกระจาด แลวนําช้ินที่แบนบางมาสานเปนลวดลายตาง ๆ สําหรับทําภาชนะ

บรรจุสิ่งของ รวมทั้งกระดงที่ใชสําหรับตากอาหาร หรือฝดแยกเมล็ดพืชที่มีขนาดและคุณภาพดีตาม

ตองการออกจากสวนที่ไมตองการดวย นอกจากน้ียังถูกนํามาใชในการสานเขงใสผัก ผลไม เขงขนาด

เล็กใสปลา และลั้วใสหมู เปด ไก รวมทั้งสุมสําหรับเลี้ยงเปด ไกดวย                                           

3. ใชเปนอาหารจําพวกผัก 

   หนอออนที่เจริญจากตาขางของเหงาที่อยูใตดิน ถูกนํามาใชบริโภคเปนอาหารจําพวก

ผักที่เรียกวา หนอไม โดยการขุดหนอออนแลวแยกออกมาจากตนแมเดิม ลอกกาบหุมที่แข็งและเต็ม

ไปดวยขนหรือหนามออก หั่นใหเปนช้ินเล็ก ๆ หรือเปนเสนฝอย แลวนําไปตมในนํ้าเดือดจนกระทั่งสุก 

สามารถนําไปปรุงเปนอาหารตาง ๆ ไดหลายประเภท เชน หนอไมดอง ผัดกับเน้ือสัตว แกงจืด หรือ

แกงกะทิ แตหนอไมมักจะเจริญเติบโตออมาจากเหงาใตดินในชวงฤดูฝนจึงมีการถนอมอาหารไวในรูป

ของหนอไมดอง เพื่อสามารถรับประทานไดตลอดป ในปจจุบันประเทศไทยเปนผูสงออกหนอไมไผบง 

หรือไผตง (Dendrocalamus asper ( Schultes f .)Backer ex Heyne) รายใหญที่สุดของโลก 

เน่ืองจากเปนไผทีรสหวาน กรอบอรอย ไมขม จนกระทั่งมีช่ือเรียกทองถ่ินวา ไผหวาน  

นอกจากน้ีในประเทศไทยยังมีหนอไมไผรวก (Thyrsostachys siaminsis Gamble ) ที่

นิยมนํามาบริโภค และเก็บรักษาไวในรูปของหนอไมอัดปบหรืออัดกระปองดวย                                                                                                                  

4. ใชผลิตกระดาษ                                                                    

   เปนเวลาหลายศตวรรษมาแลวที่ชาวจีนมีการประดิษฐกระดาษจากไมไผ และชาว

เอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ไดรับความรูน้ีมาจากประเทศจีน ไผที่ใชทํากระดาษไดแก ไผปา หรือไผ
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หนาม (Bambusa bambos ( L) Voss) ไผสีสุก(Bambusa blumeana J.A & J.H. Schultes ) และ

ไผซาง (Dendrocalamus strictus (Roxb ) Nees )  

5. ใชทําเครื่องดนตรี 

   การนําไมไผมาทําเครื่องดนตรีน้ัน ถือเปนศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของชนชาติในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยเครื่องดนตรีที่ใชไมไผเปนโครงสรางหลัก หรือเปนสวนประกอบไดแก เครื่องตี

หรือ เครื่องเขย า( idiophones) เชน ลูกระนาดเอก ลูกระนาดทุม  จากไผตงหรือไผบง

(Dendrocalamus asper) อังกะลุง ขนาดตาง ๆ จากไผดํา(Gigantochloa artroviolaceae) และไผ

ชนิดอื่น ๆ ที่อยูในสกุลเดียวกัน คือ G. atter , G. levis , G. pseudoarundinacea และ  

G. robusta นอกจากน้ีไผดําที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางลําตนขนาดใหญยังถูกนํามาใชประดิษฐเปน

กลองดวย เครื่องเปาลม(aerophones) ไดแก แตรที่ใหเสียงตํ่าซึ่งประดิษฐจากไมไผมาเช่ือมตอกัน 

แคนที่ทําข้ึนจากไผเฮียะหรือไผโป(Schizostachyum) ขลุยแบบตาง ๆ ของเอเชียที่ประดิษฐจากไมไผ 

นอกจากน้ียังมีเครื่องสาย (chordophones) ชนิดตาง ๆ ที่ประดิษฐข้ึนจากไม และมีไม

ไผเปนสวนประกอบ เชน จะเข พิณ ซึง และซอ  

6.งานศิลปหัตถกรรม 

   ในปจจุบันน้ีงานศิลปหัตถกรรมถือเปนงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เปนที่นิยม

ชมชอบ และสามารถจําหนายไดมากข้ึน งานที่ประดิษฐจาก ไมไผ ไดแก เสื่อปูโตะกันความรอนจาก

ชามบรรจุอาหารกระเปาถือหมวกและเครื่องใชไมสอยที่ใชสําหรับทอผา 

งานสวนใหญถูกสรางข้ึนจากไมไผที่ถูกผาเปนซีก หรือผาแลวเหลาเกลาใหเปนช้ินบาง ๆ 

กอนนํามาประกอบเปนโครงหรือจักสานเปนลวดลายตาง ๆ แตงานบางอยางอาจใชลําตนและลําตนใตดิน

ทั้งหมดมาประดิษฐตกแตงแทน เชน แจกัน ที่เข่ียบุหรี่ กลองบรรจุของขนาดตาง ๆ ไมไผที่ถูกนํามาใชใน

งานจักสานไดแก Bambusa atra , Gigantochloa apus , G. scortechinii , Schizostachum latifolium 

ซึ่งมีเสนใยยาวและยืดหยุนไดดี สวนการนํามาแกะสลัก ไดแก ไผงาชาง Bambusa vulgaris ไผตง 

Dendrocalamus asper และไผเกรียบ Schizostachum brachycladum  

ในการจักสานเครื่องมือเครื่องใชตางๆน้ัน จะมีวัสดุที่นิยมนํามาประกอบดวย เชน หวาย 

เสนปอ เชือกปาน กานลาน เปนตน เพื่อเสริมความแข็งแรงใหกับช้ินงาน และเพื่อเก็บรายละเอียด

ของช้ินงานใหเกิดความสวยงาม ซึ่งในการนําเอาวัสดุเหลาน้ีมาใชน้ัน ลวนมีกระบวนการที่นาสนใจ 

แฝงไวซึ่งภูมิปญญาทั้งสิ้น 

6.1 การจักตอก เพื่อใชในการสานรังงอบ 

     นําปลองไมไผที่มีขนาดตามความตองการ ผาออกใหไดความกวางประมาณ 1 

เซนติเมตร ความยาว 2 ปลอง ทําการเหลาใหบางลง เหลือประมาณ 1 มิลลิเมตร สวนที่นํามาใชงาน

จริงคือผิวไผ และสวนที่ทิ้งไปน้ัน ตามภาษาชาวบานเรียกวา ข้ีไผ ซึ่งการจัดการในสวนน้ีคือ การเผา 
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(ประเด็นในการจัดการกับเศษวัสดุเหลือใชจากงานหัตถกรรม) หลังจากที่ไดเปนแผนผิวไมไผแลว จึง

นําเอามาทําข้ันตอนตอไปคือ การบด โดยการนําเอาแผนผิวไผมาทาบกับมีดจักตอก โดยใชมือขางที่

ถนัด จับปลายตอก และบดบี้ไปกับสันคมมีด เสนตอกที่ไดจะมีลักษณะปนเสนเส็กๆที่เรียงตัวติดกัน

เปนแผน มีตาไผตรงกลางทําใหเสนตอก ยึดกันไวไมหลุดออกจากกัน เปนหน่ึงในภูมิปญญาที่

สรางสรรคอยางชาญฉลาดมาเปนเวลานานแสนนาน หลังจากที่ไดเสนตอกตามที่ตองการแลว จึงนําไป

สานเปนรังงอบในลําดับตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 18  เสนตอกที่ใชสานรังงอบ 
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ภาพที่ 19  การข้ึนรูปสานรังงอบ 

 

 
 

ภาพที่ 20  เสนตอกที่ผานกระบวนการ นํามาสานเปนรังงอบ 
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ภาพที่ 21  เสนตอกที่ทําการบดเปนเสนเล็กๆ สามารถแยกออกเปนลวดลายสาน กอนทําการ 

    เก็บขอบใหเรียบรอยเปนรังงอบ นําไปใชเปนสวนประกอบของงอบตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 22  มีดจักตอก 

 

 จากการที่ผูวิจัยไดลงมือปฏิบัติ ศึกษา และไดนําเอาความรูที่ไดรับ มาทําการสรางสรรคเปน

ผลงาน เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับงานหัตถกรรมที่ชาวบานไดทําอยู คือสรางสรรคงานจากการสานรังงอบ 
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ภาพที่ 23  ผลงานสรางสรรคจากการศึกษาการสานรังงอบ 

 

6.2 การจักหวาย 

     หวาย เปนวัสดุที่ นิยมนํามาใชเปนสวนประกอบในงานจักสานอยางแพรหลาย 

เน่ืองจากคุณสมบัติที่มีความเหนียว ทนทาน สามารถสรางความงามใหกับช้ินงานไดเปนอยางดี ที่นิยม

นํามาใชงานไดแก การนํามาผูก มัดที่จับตะกรา ขอบตะกรา เพื่อใหเกิดความเรียบรอยสวยงาม แต

กอนที่จะไดเปนเสนหวายที่นํามาใชงานน้ัน มีกระบวนการที่ควรคาแกการบันทึกไวเปนหน่ึงในภูมิ

ปญญาดวยเชนกัน  

 
 

ภาพที่ 24  ตนหวายตากแหง 
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ข้ันตอนแรก เริ่มตนดวยการนําเอาตนหวายที่ตากแหงแลว มาทําการผาแบงออกเปน

สวนๆ ตามขนาดที่ตองการ โดยทั่วไปแลว ขนาดที่นิยมนํามาใชคือเสนหวายที่กวางประมาฯ 2 

มิลลิเมตร ใชสําหรับผูก “จูงนาง” คือการเก็บขอบตะกราใหสวยงาม 

 

 
 

ภาพที่ 25 การผาแบงตนหวายออกเปนสวนๆ ตามขนาดที่ตองการ 

 

หลังจากที่ไดเสนหวายตามขนาดที่ตองการแลว จึงทําการเหลาไสหวาย และขูดไสหวาย

ออก เพื่อใหเกิดความออน บาง เหลือแตผิวหวาย  

 

 
 

ภาพที่ 26 อุปกรณในการชักเลียดหวาย 
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เมื่อเหลาหวายจนไดผิวหวายตามตองการแลว ข้ันตอนตอไปคือการ “ชักเลียดหวาย” 

เพื่อใหไดเสนหวายที่มีขนาดเทากันตลอดทั้งเสน โดยการเจาะรูที่แผนโลหะ ใหมีหลายขนาด 

7. เครื่องเรือน 

   มีการนําไมไผมาทําเครื่องเรือนตาง ๆ ภายในบานเรือน ไดแก ตู เตียง โตะ เกาอี้ ช้ันวาง

ของ ตาง ๆ  ซึ่งนิยมใชไมไผที่มีลาํใหญตรง แข็งแรง ไดแก ไมไผในสกุล Bambusa สกุล Dendrocalamus 

และสกุล Gigantochloa  

8. การปลูกเพื่อใชเปนแนวรั้วบอกเขต แนวปองกันลมและปลูกประดับ  

   ไผหลายชนิดมีลักษณะกอและทรงพุมเหมาะสมตอการนํามาปลูกเปนริ้วและแนว

ปองกันลม ไดแก ไผรวก Thyrsostachys siamensis และ ไผเลี้ยง Bambusa multiplex ไผหลาย

ชนิดมีทรงพุมสวยงามนิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ ไดแก ไผเลี้ยง ไผเหลือง ไผเกรียบ ไผที่มีหนาม

แหลมคม เชน ไผหนาม Bambusa bambos เปนไผที่นิยมปลูกเปนแนวรั้วกันขโมยใหแกบริเวณบาน 

หมูบาน และสวนผลไม รวมทั้งปองกันสัตวปาเขามาทํารายหรือทําลายทรัพยสินดวย 

9. ประโยชนอื่น ๆ 

   9.1 ทํากระบอกรองรับนํ้าตาลจากงวงมะพราวและงวงตาล ไดแก ไผตง 

        9.2 นําไมไผทั้งลํามาทะลุขอใหเปนทอกลวงตลอดลําสําหรับทําเปนทอนํ้า ไดแก ไผตง 

        9.3 นําไผตงมาตัดเปนกระบอกสําหรับปรุงอาหาร จําพวก ผัก เน้ือสัตว ขาวเจา และ

ขาวเหนียว โดยอุดสวนปลายของกระบอกดวยใบตองกลวย แลวนําไปผิงไฟใหอาหารภายในกระบอก

สุก เชน การทําขาวหลามจากขาวเหนียวผสมกะทิและนํ้าตาล 

        9.4 นํามาทําตะเกียบ ไมจิ้มฟน ไมเสียบอาหารสําหรับปงหรือยาง 

        9.5 อุปกรณดักจับปลาชนิดตาง ๆ เชน ของ ไซ ลอบ 

        9.6 นํามาทําแพโดยเลือกใชไมไผที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางปานกลาง เน้ือไมบาง 

นํ้าหนักเบา 

        9.7 ใบไผนํ้ามาใชเปนอาหารจําพวกหญาสดสําหรับเลี้ยงสัตว ใบของไผที่มีขนาดใหญ

ถูกนํามาใชหอขนมจําพวก ขนมจางและบะจาง 

        9.8 ไมไผทั้งลําถูกนํามาใชประโยชน เปน คานสําหรับหามสิ่งของ คางสําหรับตนพืช

จําพวก ผักและไมผลที่เปนไมเลื้อย คันเบ็ด ถอคํ้าเรือหรือแพ โปะสําหรับเทียบเรือ และรั้ว 

แมในปจจุบัน งานจักสานหรือเครือ่งจกัสานตางๆจะมีการสบืทอดกนันอยลง แตก็ยังคงมี

อยูทั่วไปทุกภาคในประเทศ นอกเหนือจากประโยชนใชสอยแลว งานจักสานยังสะทอน วัฒนธรรม 

สะทอนความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา ของชาวบานไดอีกดวย (บานจอมยุทธ, 2559) 
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แรงบันดาลใจและจินตนาการจากงานหัตถกรรมศิลป 

ปจจุบัน มีการจัดการประกวดหัตถกรรมเชิงสรางสรรคข้ึน โดยใชช่ือโครงการวา ICA 

(Innovative Craft Award) จัดข้ึนศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ ศิลปหัตถกรรมที่สร างสรรค

ข้ึนโดยได รับแรงบันดาลใจจากทักษะและภูมิปญญาที่มีมาแต เดิมในอดีต เน นการแสดงออกในด าน

ทักษะและเทคนิคเชิงช าง ผสานการออกแบบที่มีความร วมสมัยสู การใช งานในปจจุบัน ลักษณะของ

ผลงาน เปนผลิตภัณฑ หัตถกรรมเพื่อการใช งาน หรือใช จัดแสดงในรูปแบบของงานศิลปะ งาน

ประติมากรรม (Sculpture) ทั้งน้ีสามารถออกแบบ การจัดวางผลงานในรูปแบบศิลปะการจัดวาง 

(Installation Art) ให งานมีความน าสนใจ 

คุณ พิมพาพรรณ ชาญศิลป ผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (ศ.ศ.ป) 

ไดวางแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมของไทยใหมีคุณภาพ นาเช่ือถือ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนการขยายชองทางการตลาด โดยการนําเอาเรื่องของ 

“นวัตกรรม” เขามาประยุกตเพื่อสรางสรรคเปนผลิตภัณฑหตัถกรรมที่มทีั้งคุณคาและมลูคา ซึ่งหน่ึงใน

แนวทางของการผลักดันใหเกิดเปนงานหัตถกรรมเชิงสรางสรรคน้ัน ก็คือ การจัด “โครงการประกวด

หัตถกรรมเชิงสรางสรรค” หรือ Innovative Craft Award ข้ึนเปนครั้งแรก 

ในทุกวันน้ีนวัตกรรมถือเปนเทรนดของโลกไปแลว ทุกอยางตองอาศัยความคิดสรางสรรค 

แทนที่จะเปนหัตถกรรมธรรมดาๆ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การรูจักนําเอาความคิดสรางสรรคมาตอยอด 

จะเปนการสรางโอกาสใหมากข้ึนโดยเฉพาะในตลาดโลก ซึ่งการที่ ศ.ศ.ป.ผลักดันในเรื่องของ 

Innovative Craft น้ัน นอกเหนือจะเปนการสงเสริมบุคลากร ครูชาง หรือชางฝมือในทองถ่ินที่มี

ทักษะฝมือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษไมใหสูญหายไปน้ัน ยังเปนการสรางคนรุนใหมที่เปนนักออกแบบ 

ซึ่งเขาใจในวิถีชีวิตของไทย รูจักนําเอาเทคนิค ภูมิปญญาชาวบานและวัตถุดิบพื้นบานมารอยเรียงเขา

กับความคิดสรางสรรค ซึ่งหากมองในแงของการอนุรักษก็ยังคงอยู ขณะเดียวกันในเชิงคุณคาและ

มูลคาก็เพิ่มข้ึนดวย” (ปฐมพงษ, 2559) 
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ภาพที่ 27 ผลงงานสรางสรรค ที่ศิลปนไดรับแรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรมศิลป 

ที่มา: atsme-cm, Innovative Craft, เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.atsme-cm.org/index.php?modules=article&file=view&id=1350008928) 

 

 
ภาพที่ 28  ผลงงานสรางสรรค ที่ศิลปนไดรับแรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรมศิลป 

ที่มา: creativemove, เขาถึงเมือ่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.creativemove.com 

/wp-content/uploads/2012/03/Untitled-120.jpg 

http://www.creativemove.com/
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ขอมูลทฤษฎีเบ้ืองตนองคประกอบทางศิลปะ (Composition of Art) 

องคประกอบของศิลปะ เปนพื้นฐานในการเรียนของนักศึกษาดานศิลปะเปนหลักสําคัญ

สําหรับผูสรางสรรคและผูศึกษางานศิลปะ เน่ืองจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ลวนมีคุณคาอยู  2  

ประการ คือ คุณคาทางดานรูปทรงและคุณคาทางดานเรื่องราว คุณคาทางดานรูปทรง เกิดจากการ

นําเอา องคประกอบตางๆของศิลปะ อันไดแก เสน สี แสงและเงา รูปราง รูปทรง พื้นผิวฯลฯ 

มาจัดเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความงามซึ่งแนวทางในการนําองคประกอบตางๆมาจัด

รวมกันน้ันเรียกวา การจัดองคประกอบศิลป อีกคุณคาหน่ึงของงานศิลปะ คือ คุณคาทางดานเน้ือหา 

เปนเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปนเปนผูสรางสรรคตองการที่จะแสดงออกมา ใหผูชมไดสัมผัส 

รับรู  โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองคประกอบศิลปน่ันเองหรืออาจกลาวไดวาศิลปนได

นําเสนอเน้ือหาเรื่องราวผารูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองคประกอบทางศิลปะแตถาองคประกอบที่จัด

ข้ึนไมสัมพันธกับเน้ือหาเรื่องราวที่ไดนําเสนอในงานศิลปะน้ัน ก็จะขาดคุณคาทางความงามไปดังน้ัน

การจัดองคประกอบศิลปจึงมีความสําคัญในการสรางสรรคงานศิลปะเปนอยางย่ิงเพราะจะทําใหงาน

ศิลปะทรงคุณคาทางความงามอยางสมบูรณ ประกอบดวยองคประกอบสําคัญที่เปนมูลฐานดังน้ี 

จุด (Point) คือ องคประกอบที่เล็กที่สุด จุดเปนสิ่งที่บอกตําแหนงและทิศทางได การนํา

จุดมาเรียงตอกันใหเปนเสน การรวมกันของจุดจะเกิดนํ้าหนักที่ใหปริมาตรแกรูปทรง เปนตน 

เสน (Line) คือ เกิดจากจุดที่ตอกันในทางยาว หรือเกิดจากการลากเสนไปยังทิศทาง

ตางๆ มีหลายลักษณะ เชน ต้ัง นอน เฉียง โคง ฯลฯ สามารถบงบอกอารมณความรูสึกไดดวย 

รูปรางและรูปทรง (Shape and Form) คือ รูปราง คือ พื้นที่ ๆ ลอมรอบดวยเสนที่

แสดงความกวาง และความยาว รูปรางจึงมีสองมิติ สวนรูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ตอเน่ืองจากรูปราง 

โดยมีความหนา หรือความลึกทําใหภาพที่เห็นมีความชัดเจนและสมบูรณสิ่งที่เราน้ันมองเห็นไดใน

ทัศนศิลปเปนการประสานกันอยางมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ไดแก เสน สี นํ้าหนัก

ออนแก ขาว-ดํา ที่วางและพื้นผิว รูปทรงน้ันใหความพอใจตอความรูสึกจากการไดสัมผัส มองเห็น 

และเปนสัญลักษณใหแกอารมณความรูสึกในงานเน้ือหาของการสรางสรรคงานศิลปะ 

นํ้าหนัก (Value) คือ ความออนแกของสีหรือแสงเงาที่นํามาใชในการเขียนภาพ นํ้าหนัก

ทําใหรูปทรงมีปริมาตรและใหระยะแกภาพ 

สี (Color) เปนสวนประกอบที่สําคัญในการทํางานศิลปะเปนทัศนธาตุและมีบทบาทมาก

ในงานศิลปะ ทําหนาที่เชนเดียวกับนํ้าหนักทุกประการ สีจะชวยใหเกิดความนาสนใจและมีชีวิตชีวาแก

ผูที่ไดพบเห็น อีกทั้งยังใหอารมณความรูสึกตาง ๆ ไดดวย สีจึงมีอิทธิพลตอจิตใจของมนุษยเราเปนอัน

มาก 
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พื้นผิว (Texture) หมายถึง สวนที่เปนพื้นผิวของวัตถุที่มีลักษณะตาง ๆ กัน เชน เรียบ 

ขรุขระ หยาบ มัน นุม ฯลฯ ซึ่งเราสามารถมองเห็นและสัมผัสได การนําพื้นผิวมาใชในงานศิลปะ จะ

ชวยใหเกิดความเดนในสวนที่สําคัญ และยังทําใหเกิดความงามสมบูรณ 

ที่วาง (Space) หรือ ชองไฟ  หมายถึง บริเวณที่เปนความวางไมใชสวนที่เปนรูปทรง 

หรือเน้ือหา ในการจัดองคประกอบใดก็ตามถาปลอยใหมีพื้นที่วางมากและใหมีรูปทรงนอยการจัดน้ัน

จะใหความรูสึกอางวาง โดดเด่ียว ในทางตรงกันขาม ถาใหมีรูปทรงมากหรือเน้ือหามาก โดยไมปลอย

ใหมีพื้นที่วางเลยก็จะใหความรูสึกอึดอัด คับแคบดังน้ันการจัดวางในอัตราสวนที่พอเหมาะก็จะให

ความรูสึกที่พอดีทําใหไดภาพที่ไดสัดสวนงดงามในงานศิลปะ 

เอกภาพในงานศิลปะ คือ การรวมตัวเปนหน่ึงเดียวกัน ความกลมกลืนและเช่ือมโยง

สัมพันธของสวนตางๆ อันไดแก ความคิด แนวเรื่อง และการแสดงออก 

 

ความงามทางทัศนศิลป (Visual Art) 

ความหมายของทัศนศิลป 

ทัศนศิลป  หมายถึง  ศิลปะที่รับรูดวยประสาทสัมผัสทางตา  ศิลปะที่มองเห็น เมื่อ

พิจารณาความหมายที่มีผูนิยามไว จะพบวาการรับรูเรื่องราว อารมณ ความรูสึกของงานทัศนศิลปน้ัน 

จะตองอาศัยประสาทตาเปนสําคัญ  น่ันคือตาจะรับรูเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่นํามาประกอบเปนงาน

ทัศนศิลปไดแก เสน รูปราง รูปทรง สี แสงเงา และพื้นผิว เปนตน โดยศิลปะจะนําสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีมา

สรางสรรคผลงานดวยวิธีการเขียนภาพ ระบายสีบาง ปนและสลักบางหรืองานโครงสรางเปนตน 

การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปใหเกิดคุณคาทางศิลปะไดน้ัน ข้ึนอยูกับความสามารถ 

ทักษะและความคิดของศิลปนแตละคน งานทัศนศิลปที่ปรากฏใหเห็นสามารถแบงออกเปน 2  

ลักษณะ คือ 

ทัศนศิลป 2   มิติ ไดแก ผลงานการเขียนภาพระบายสี 

ทัศนศิลป 3  มิติ ไดแก ผลงานประติมากรรม  สถาปตยกรรม 

ผลงานทัศนศิลปเปนสิ่งที่ศิลปนสรางสรรคข้ึน  เพื่อตอบสนองความตองการดานจิตใจ 

อารมณ มุงหวังใหเกิดความสุนทรีย หรือความรูสึกสะเทือนใจแกผูพบเห็น 

 

ท่ีมาของงานทัศนศิลป ประกอบดวย 

ศิลปน  (Artist) เปนผูถายทอดผลงานศิลปะ  โดยไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมดวยความรูสึกประทับใจหรือเกิดความสะเทือนอารมณจึงถายทอดออกมาตามอารมณ

ความรูสึกและจินตนาการเฉพาะตน 
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สิ่งแวดลอม (Environment) ไดแก ธรรมชาติ ความเช่ือทางศาสนา เรื่องจาก

ประวัติศาสตร เรื่องราวจากวรรณคดี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งหมดน้ีเปนสิ่งเรา เปน

ตัวกระตุนใหมนุษยเกิดอารมณความรูสกึและแสดงออกดวยการถายทอดออกมาเปนผลงานศิลปกรรม 

สื่อ/วัสดุ (Media) ไดแก กระดาษ สี ดินสอ หิน ไม ปูน ฯลฯ ซึ่งศิลปนไดซึมซับ

ประสบการณจากสิ่งแวดลอม แลวนําไปถายทอดลงบนสื่อใหออกมาเปนรูปธรรม 

ผลงานศิลปะ (Art) เปนผลงานที่เกิดจากแรงบันดาลใจในสิ่งแวดลอมของมนุษย โดยผาน

สื่อใหปรากฏเปนรูปธรรม เรียกวา “ผลงานศิลปะ” 

เอกภาพในงานศิลปะ (Unity) ในความหมายโดยทั่วไป คือ ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

หรือ ความกลมกลืนกลมเกลียวเขากันไดความกลมกลืนและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันที่เกิดจาก

การเช่ือมโยง สัมพันธกันของสวนตาง ๆ ไดแก ความคิด รูปทรง และการแสดงออก 

 

กระบวนการถายทอดทัศนศิลป 

1. การวาดเขียน (Drawing) 

2. การระบายสีหรือ จิตรกรรม (Painting) 

3. การพิมพ (Printing) 

4. ประติมากรรม (Sculpture) 

5. สถาปตยกรรม (Architecture) 

6. สื่อผสม (Mixed Media) 

 

ศิลปะสื่อประสม (Mixed Media Art) 

สื่อผสม” (หรือในกรณีของการแสดงศิลปกรรมแหงชาติจะใชคําวา “สื่อประสม”) คือ 

Mixed Media ในภาษาอังกฤษ ไมใชลัทธิหรือแนวคิดปรัชญาทางศิลปะใดๆ คําๆน้ีเปนเพียงการระบุ

ถึง ศิลปะที่มีการผสมผสานสื่อทางศิลปะที่มีลักษณะแตกตางกัน เชน การผสมกันระหวางงาน

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพเคลื่อนไหวอยางเชนภาพจากโทรทัศน วิดีโอ เสียง กลิ่น หรือ

การสัมผัสทางกายภาพ ศิลปะที่จะเขาขาย “สื่อผสม” ควรจะตองมีการผสมสื่อที่แตกตางกันเหลาน้ัน

อยางนอย 2 สื่อข้ึนไป แตถาเปนการผสมกันระหวางเทคนิคในสื่อเดียวกัน เชน จิตรกรรมที่มีการใช

เทคนิคสีนํ้าผสมกับการเขียนภาพในบางสวนดวยสีนํ้ามันและสีฝุน ก็ควรจะถือวาเปน “เทคนิคผสม” 

มากกวา “สื่อผสม” อยางไรก็ตามศัพทตางๆเหลาน้ีถูกบัญญัติข้ึนอยางคอนขางกวางและมีความ

ยืดหยุนทําใหเกิดการตีความที่แตกตางกัน ทั้งจากคนดู นักวิจารณและศิลปนผูที่สรางงานข้ึนมาเอง 

อีกทั้งยังมีการเรยีกขานสิ่งเดียวกันในช่ือทีแ่ตกตางกันออกไปอีกดวยเชน บางก็เรียกวา “inter media” 

“multi media” แตในปจจุบัน (พ.ศ. 2547) เปนที่เขาใจกันในวงการศิลปะและการออกแบบวา คําวา 
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“multi media” และ “hyper media” จะใชกับงานที่ทําข้ึนจากคอมพิวเตอรกราฟฟคที่มีทั้ง

ภาพเคลื่อนไหวที่กินเวลา (อาจจะ) มีตัวหนังสือและเสียงประกอบกันข้ึนมา สวนคําวา “Mixed 

Media” จะใชกับงานทางดานทัศนศิลป (visual arts) อยางที่กลาวไปในขางตนเสียมากกวา โดย

พื้นฐานของสื่อผสมแลวการผสมผสานสื่อที่แตกตางกันไมใชสิ่งประดิษฐที่คิดคนข้ึนใหมแตอยางใด 

เพราะผลงานศิลปะและงานหตัถกรรมในวัฒนธรรมตางๆทั่วโลกที่ทําสบืทอดกันมาหลายศตวรรษ ตาง

ก็มีลักษณะผสมสื่อที่ตางกันอยูคอนขางมาก เชน งานประติมากรรมของชนเผาในทวีปแอฟริกา ที่มี

การแกะสลักไมใหเปน 3 มิติ ผสมกับการแกะลายเบา ติดปะดวยวัสดุธรรมชาติตางๆ เชน เปลือกหอย

และยังมีการระบายสีตางๆผสมเขาไปดวย เมื่อศิลปวิทยาการแบบตะวันตกนิยมแบงศาสตรตางๆออก

จากกัน (สันนิษฐานวาคงจะหลังจาก ยุคฟนฟูศิลปวิทยา ในคริสตศตวรรษที่ 16) ดานการจัดการและ

การศึกษาจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่ออื่นๆจึงถูกแยกออกจากกัน ในศิลปะรวมสมัยชวงครึ่งหลัง

ของคริสตศตวรรษที่ 20 ความเครงครัดในการแบงประเภทแยกศาสตรตางๆ เริ่มคลายตัว การผสมสื่อ

จึงไดกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติปกติในการศึกษาและการทํางานศิลปะ แนวโนมการรวมศาสตรน้ี

สอดคลองไปกับกระแสการศึกษาและการพัฒนาแบบองครวม ไมแยกยอยเฉพาะทางจนคับแคบอยาง

ที่ผานมา  

ศิลปะสื่อประสม หรือ ศิลปะสื่อผสม หมายถึง ผลงานที่มนุษยสรางสรรคข้ึนโดยใช

เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางดานทศันศิลปหลาย ๆ แขวงมาผสมผสานทําใหเกิดผลงานที่อยูในช้ิน

เดียวกัน เนนหลักการจัดองคประกอบศิลป แสดงออกถึงอารมณสะเทือนใจของผูสราง ซึ่งวัสดุที่ใชใน

การสรางผลงานสื่อผสมสามารถหาไดจากวัสดุธรรมชาติ เชน วัสดุจากพืช สัตว และแร  วัสดุ

สังเคราะห เชน กระดาษ โลหะ เปนตน เปนงานวิจิตรศิลปที่ผสมผสานสื่อหลาย ๆ ประเภทเขา

ดวยกัน ไดแก งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ หรืองานวาดเสน ศิลปะสื่อผสมอาจมี 2 

ลักษณะ เปน 2 มิติ หรือ 3 มิติ  ในปจจุบันการถายทอดสรางสรรคผลงานทัศนศิลปไมจํากัดอยูกับ

การแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหน่ึงอาจเปนการผสมกันทั้งการวาดเขียน การระบายสีการพิมพ

ประติมากรรม รวมทั้งการผสมผสานทางเทคโนโลยีใหมๆ เชน วิดีโอ คอมพิวเตอร เปนตน และวัสดุที่

รองรับผลงานอาจไมใชบนพื้นกระดาษ ผาใบ หรือเปนรูปทรง 3 มิติ ธรรมดาอาจจะปรากฏอยูบน

สถาปตยกรรมหรือภูมิประเทศ สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา หรือบนสื่อใหม ๆ ที่มีการพัฒนาตลอดเวลาใน

โลกปจจุบัน  (เกษม กอนทอง, 2549) 
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อิทธิพลท่ีไดรับจากงานศิลปกรรม 

ผลงานการสรางสรรคของอาจารยจุมพล อุทโยภาศ ประติมากรแกะสลักไม ในรูปแบบ

ของศิลปะรวมสมัย โดยใชแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิต การงอกงาม เติบโตของเมล็ดพันธุพืช หยิบเอา

ความประทับใจในธรรมชาติรอบๆตัวมาสรางสรรคเปนผลงานประติมากรรมแกะสลักไม บางช้ิน

ผลงานประกอบกับหินทราย ดวยลีลาอันงดงาม ออนชอย กลมกลืน ลื่นไหล มีความเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัวที่โดดเดนของศิลปน ดังตัวอยางผลงานที่ผูวิจัยไดรับอิทธิพลในการสรางสรรค 

 
ภาพที่ 29 Big Bonsai, Wood and Granite Stone, 62x169x42 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

 
ภาพที่ 30 Grow up, Wood carving, 62x169x42 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

http://www.bloggang/
http://www.bloggang/
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ภาพที่ 31 Mangrove's seed  No.1, Wood carving, 18x110x21 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

 

 
ภาพที่ 32 Mangrove's seed  No.1, Wood carving, 18x110x21 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

http://www.bloggang/
http://www.bloggang/
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ภาพที่ 33 Chubby No.1, Woods carving, 28x23x33 cm 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

 

 
ภาพที่ 34 Relationship No.4, Woods carving, 18x9x41 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

http://www.bloggang/
http://www.bloggang/
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ภาพที่ 35 Sheath No.1, Woods carving, 25x10x57 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

 

 
ภาพที่ 36 Relatives, Woods carving, 32x12x60 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

http://www.bloggang/
http://www.bloggang/
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ภาพที่ 37 When women love man, แกะสลักไม , 64x31x78 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

 

 
ภาพที่ 38 Three Seeds, แกะสลักไม , 44x32x34 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3
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ภาพที่ 39 ด่ังหยาดฝนจากฝากฟานภาลัย, แกะสลักไม , 190x85x55 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

 

 
ภาพที่ 40 Ripples and Seedling, Woods carving, 40x40x30 cm. 

ที่มา: ประติมากรจมุพล, ผลงาน, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=woodsculpture&group=3 

http://www.bloggang/
http://www.bloggang/
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จากตัวอยางบางสวนของผลงานประติมากรรมแกะสลักไม ของอาจารยจุมพล  อุทโย

ภาศน้ัน จะเห็นไดถึงความงดงาม ออนชอย ที่ศิลปนถายทอดออกมาสูผลงาน บงบอกถึงความชํานาญ

ในวัสดุ ผลงานในชวงแรก จะเนนเปนงานประติมากรรมลอยตัว แทนคาดวยเมล็ดพันธุไมที่กําลังงอก

งาม และในผลงานชุดลาสุด ศิลปนไดคํานึงถึงประโยชนใชสอยมากข้ึน (Functional Sculpture) เปน

การเพิ่มคุณคาใหกับผลงานศิลปะ แตยังคงไวซึ่งความงามในธรรมชาติที่สามารถพบเหน็ไดรอบๆตัวเรา 

 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีสรางสรรคผลงาน 

ผลงานการสรางสรรคในงานวิจัยช้ินน้ีน้ัน เปนผลงานที่เกิดจากความผูกพันในวิถีชีวิตที่

เรียบงายในชนบท มีความสนใจในงานหัตถกรรมพื้นบาน การทํางานโดยใชวัสดุพื้นถ่ิน สงเสริมใหเกิด

ความย่ังยืนในอาชีพของชาวบาน แนวความคิดหลักในการสรางสรรคผลงานคือ “การสืบสานภูมิ

ปญญา” ผสานเขากับความงามในงานศิลปะ ปรับประยุกตใหเปนผลงานเพื่อใชในการตกแตงประดับ

อาคาร ซึ่งจากการศึกษาเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการตกแตงและมีความสัมพันธกับผลงาน

สรางสรรคในครั้งน้ีคือ ภูเรือแซงชัวรี่ รีสอรทแอนดสปา จังหวัดเลย โดยการนําเสนอผลงานสรางสรรค 

ทําการประดับตกแตง ติดต้ังใหกลมกลืนกับสถานที่ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมคือ 

1. แนวความคิดในการสรางโรงแรมคือ การออกแบบที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมโครงการที่

สรางสรรคตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึงการอยูรวมกันกับธรรมชาติที่มีความ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การออกแบบที่สอดคลองกับพื้นที่โดยใชเสนสายที่คดเค้ียว เลี้ยวเลาะไปตาม

พื้นที่ เปรียบเหมือนการเคลื่อนยายสรีระของมังกร มีแกนกลางทางหลัก ลัดเลาะไลสูงข้ึนสุจุดสูงสุด

ของพื้นที่ที่รายลอมไปดวยธรรมชาติ พืชพรรณไมและสายนํ้า ประเด็นสําคัญของสถานที่คือการ

สรางสรรคใหเปนเสมือนศูนยการเรียนรู เปนสถานที่รวบรวมเอาองคความรูตางๆใหรับรู สัมผัสไดใน

การเขาพัก เช่ือมโยงกับวัตถุประสงคของผลงานการวิจัยในครั้งน้ีคือ การศึกษาเกี่ยวกับการจักสาน 

และนําเอาองคความรูตางๆที่ได มาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะที่แทนคาดวยเมล็ดพันธุในธรรมชาติ 

การเจริญงอกงาม เติบโตควบคูไปกับกาลเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลง  
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ภาพที่ 41 ภาพรางแผนผังโรงแรม ภูเรอืแซงชัวรี่ รสีอรทแอนดสปา จังหวัดเลย 

             (ภาพลายเสนที่เปนเอกลกัษณเฉพาะตัวของ ผศ. เอกพงษ  ตรีตรง) 

 

ผลงานการออกแบบแฝงไวซึ่งภูมิปญญาของงานหัตถกรรมศิลป ที่แทรกตัวอยูใน

รายละเอียดของอาคาร ทั้งในสวนของจุดตอนรับ และอาคารหองพัก  

 

ภาพที่ 42 ภาพสถานที่ในการสรางสรรคผลงานศิลปะ ภูเรือแซงชัวรี่ รีสอรทแอนดสปา จังหวัดเลย 

            (ภาพจําลองบรรยากาศภาพรวมของ โครงการภูเรือแซงชัวรี่ รีสอรทแอนดสปา จังหวัดเลย 

โดย ผศ. เอกพงษ  ตรีตรง) 
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ภาพที่ 43 ภาพภาพอาคารที่พัก ภูเรือแซงชัวรี่ รสีอรทแอนดสปา จังหวัดเลย 

            (ภาพบรรยากาศจําลองอาคารหองพกั โดย ผศ. เอกพงษ  ตรีตรง) 

 

ภาพที่ 44 ภาพอาคารตอนรับ ของภูเรือแซงชัวรี่ รสีอรทแอนดสปา จังหวัดเลย 

            (ภาพบรรยากาศจําลองภายในอาคารตอนรบั โดย ผศ. เอกพงษ  ตรีตรง) 
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ภาพรวมของโครงการ คือการกอสรางบนพื้นที่ชุมนํ้า บนเน้ือที่กวา 12 ไร ที่มีนํ้าทวม นํ้า

ลด ตลอดทั้งป มีพืชพรรณไมอายุสั้นตางๆ ที่รายลอมในพื้นที่ หมุนเวียน ปลกูใหมไปตามฤดูกาล เกิด

เปน Time & Space ซึ่งนํามาเปนตัวกําหนดแนวทางในการสรางสรรคผลงานศิลปะใหเขากบัพื้นที ่

(Site Specific Arts) โดยการออกแบบใหมีความสอดคลอง กลมกลืน ย่ังยืน ควบคูกันไปอยางไมรูจบ 

จากผลการศึกษา ลงมือปฏิบัติจริงตามทฤษฎี Practice Based Learning เพื่อทําการศึกษา 

ลงลึกในเรื่องของภูมิปญญาการจักสาน จากพื้นที่ชีวิตของคนในชุมชนริมแมนํ้า ที่ผูกพันกับการดํารงชีวิตแบบ

เรียบงาย อาชีพการจักสานอุปกรณจับสัตวนํ้า การจักสานรังงอบ แฝงไวซึ่งภูมิปญญาที่นาสนใจอยางมาก 

ผูวิจัยจึงนําเอาองคความรูที่ไดจากการลงพื้นที่ มาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะกับพื้นที่ Sites Specific โดย

สถานที่ที่ทําการศึกษาคือ ภูเรือ แซงชัวรี่ รีสอรทแอนดสปา ซึ่งมีความสอดคลองกันในดานของบริบทพื้นที่

ที่ใกลเคียงกันคือ เปนพื้นที่ชุมนํ้า มีความอุดมสมบูรณ และจุดประสงคหลักของเจาของโครงการคือการได

เปนทั้งที่พักผอนและเปนเสมือนแหลงเรียนรูวิถีการเกษตรแบบผสมผสาน วิถีชีวิตที่พอเพียงตามแนวทาง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

และอีกหน่ึงคุณคาของการศึกษาในครั้งน้ีคือ การสงเสริมใหผูคนในชุมชนที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่ มี

รายไดที่เพิ่มข้ึน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนได และอีกประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยตองการใหเกิดข้ึนคือ

การที่อาชีพการจักสานในชุมชน ไดรับความสนใจและยังคงเปนอาชีพที่อยูคูกับชาวบานตลอดไป 



 
 

 

บทท่ี 3 

การสรางสรรคและพัฒนาผลงาน 

 

ขอมูลและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน 

ผลงานวิจัยน้ี ใชแนวทางการทํางานตามทฤษฎี Practice Based Learning คือ

การศึกษาแบบลงพื้นที่จริง ปฏิบัติจริง เพื่อศึกษาภูมิปญญาการจักสานเครื่องมือเครื่องใชจากไมไผใน

ชุมชน 

 

ภาพที่ 45  ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรูการสานไซกบัผูสูงอายุในชุมชน (ปาหมาน กับ ลงุแจว) 
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ภาพที่ 46  ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรูการสานไซกบัผูสูงอายุในชุมชน (ลุงแจว) 
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ภาพที่ 47  ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรูการสานรงังอบ การเหลาไมไผ กับผูสูงอายุในชุมชน (ลุงเหน่ีย) 

 

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

ทําการจดบันทึก บันทึกภาพ และวีดีโอ เพื่อรวบรวมขอมูล และนําเอาองคความรูที่ไดรับ 

มาวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบแนวความคิด ในการสรางสรรคผลงาน เปนการเพิ่มมูลคาใหกับ

งานหัตกรรมที่ชาวบานไดทําอยู 
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ภาพที่ 48  ภาพรางผลงานสรางสรรคจากการลงพื้นที่ศึกษาการสานไซ 
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ภาพที่ 49  ภาพผลงานสรางสรรคที่ไดรับแรงบันดาลใจจากการลงพื้นที่ศึกษาการสานไซ 

 

ทําการศึกษาหาขอมูล และรูปแบบแนวทางการสรางสรรคจากการจักสานไมไผ นําเอา

องคความรูตางๆ ที่ไดศึกษามาประกอบกับแนวความคิดในเรื่องของเน้ือหาทางดานรูปทรงเมล็ดพันธุ

ธรรมชาติ (Natural Seed) ที่แสดงออกถึงการเจริญเติบโต งอกงาม  
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ภาพที่ 50  ภาพแนวเรื่องที่ทําการถายทอดไปสูผลงานสรางสรรค 

ที่มา: google, Natural Wild Seed, เขาถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจากhttps://www.google. 

co.th/search?q=wild+seed&biw=1920&bih=960&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=uni

v&sa=X&ved=0ahUKEwj3p6bk7fTNAhXGwI8KHeYtAY8QsAQIKw#tbm=isch&q=seed&imgrc=g

B9oBJKl6ZWSKM%3A 

http://www.google.com/
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ภาพที่ 51  ภาพรางผลงานสรางสรรค “เมล็ดพันธุ หมายเลข 1” 

 

 
ภาพที่ 52  ภาพรางผลงานสรางสรรค “ทอดยอด หมายเลข 1” 

 

  
ภาพที่ 53  ภาพรางผลงานสรางสรรค “ทอดยอด หมายเลข 2” 
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การสรางสรรคผลงาน 

 ในการดําเนินการสรางสรรคผลงาน เริ่มตนดวยการรวบรวมเอาองคความรูตางๆทีไ่ดศึกษามา 

ทําการเตรียมวัสดุเพื่อประกอบกันใหไดรูปทรงตามแบบราง Sketch Idea ที่ทําไว 

 

 
 

ภาพที่ 54  เสนหวายและไมไผ คือวัตถุดิบหลักในการนํามาสรางสรรคผลงาน 
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ภาพที่ 55  ทําขอตอ นํามาเปนสวนประกอบไมในช้ินงาน 

 

 
 

ภาพที่ 56  การจักสานไซดักปลา 
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ภาพที่ 57  ประกอบช้ินงานเขาดวยกันจนสําเรจ็เปนผลงานที่ช่ือวา “ทอดยอด” 

 

 
 

ภาพที่ 58  นําผลงานเขาทําการปรกึษาผูทรงคุณวุฒิ เพือ่ทําการปรับปรงุ พัฒนาตอไป 
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การแสดงผลงาน 

 

 

ภาพที่ 59  นําเสนอผลงาน The 3th International Creative Art Disseminating (ICAD)  



 
 

 

 

บทท่ี  4 

ผลงานสรางสรรคกับพ้ืนท่ี 

 

วิเคราะหพ้ืนท่ีการติดต้ัง 

จากสถานที่ที่เลือกสําหรับการสรางสรรคผลงานคือ ภูเรือแซงชัวรี่ รีสอรทแอนดสปา 

จังหวัดเลยน้ัน เปนโครงการที่กอสรางข้ึนทามกลางพื้นที่ที่ชุมนํ้า รายลอมไปดวยธรรมชาติ ทามกลาง

แมกไมอันรมรื่น พื้นที่สมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก รวมถึงในการกอสรางโครงการน้ัน ผูออกแบบ

ไดคํานึงถึงทฤษฎีฮวงจุย ศาสตรยุคโบราณที่ยังถูกใชในปจจุบัน ทฤษฎีของลมและนํ้า ที่วาดวยเรื่อง

ของสมดุลของหยินกับหยาง ความเปนลบเปนบวกของพลังงาน และธาตุของวัตถุตางๆ พื้นที่หน่ึงพื้นที่

มีพลังงานที่แตกตางกัน ทฤษฎีฮวงจุยถูกนํามาใชเพื่อแกไขพื้นที่ ใหเหมาะสมกับผูใชงาน ตามความ

เช่ือแลวหากไมจัดการพื้นที่ใหพลังงานเกิดความสมดุล มีความเหมาะสม บางก็อางเรื่องโชคชะตา 

ความอัปมงคล แตจริงๆแลวสาระสําคัญอยูที่ ความสัมพันธระหวางมนุษย ลักษณะเฉพาะของมนุษย 

กับ พื้นที่ดิน สภาพแวดลอม และพลังงานตางๆ จากฟา และโลกรอบทิศ มาประกอบกับการคํานวน

เพื่อวางตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด บรรลุวัตถุประสงคในการออกแบบมากที่สุด 

 
 

ภาพที่ 60  บรรยากาศยามคํ่าคืนภายในโครงการ 

              (ภาพบรรยากาศจําลอง ทางเดินภายในโครงการภูเรือแซงชัวรี่ รีสอรทแอนดสปา จังหวัดเลย 

โดย ผศ. เอกพงษ  ตรีตรง) 
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ทฤษฎี LESS IS MORE โดย ลุดวิก มีส ฟาน เดอร โรห 

เริ่มเปนที่นิยมในยุค 1980 ที่ลอนดอนและนิวยอรค โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากลัทธิ

ZEN จากประเทศญี่ปุน ที่อธิบายวาความงามเกิดจากการเปดพื้นที่ สรางพื้นที่ที่สงบ สวยดวยความ

นอยและน่ิงโดยรับเอาความเปนธรรมชาติเขามาสูพื้นที่ ผูที่นําแนวคิดน้ีมาประยุกตใชคือ ลุดวิก มีส 

ฟาน เดอร โรห มีอธิพลการออกแบบเครื่องเรือนยุคใหม การออกสถาปตยกรรมที่เรียบงาย หันมาใช

อุตสาหกรรมในการผลิตช้ินสวนตางๆตลอดจนการอํานวยความสดวกภายในอาคารมากข้ึน กลุมน้ี

อธิบายความสวยงามวาเกิดจากความเรียบงายในการเลือกใชวัสดุ และ การจบงานที่เรียบรอย ไมตอง

มีสีสันหรือ ลวดลายมากมายเหมือนกับงานยุคคลาสสิค คํานิยามที่วา "นอยคือมาก"เปนสาระสําคัญ

ของทฤษฎีน้ี และแนวคิดน้ีมีอิทธิพลตอการออกแบบจนถึงปจจุบันเพื่อเสริมสรางความมีชีวิตชีวาที่

สมบูรณใหกับพื้นที่มากย่ิงข้ึน จึงทําการออกแบบผลงานประติมากรรมธรรมชาติ เพื่อตกแตง

รายละเอียดตางๆ โอบอุม หุมหออําพรางเน้ือวัสดุสมัยใหมใหกลมกลืนกันเปนเน้ือเดียวกับธรรมชาติ

รอบขาง ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบโครงการที่ตองการความเปนหน่ึงเดียวกัน การอยูรวมกัน

ของทุกสรรพสิ่งอยางลงตัว 

อีก 1 ทฤษฎีที่ผูออกแบบโครงการ คํานึงถึงคือ ทฤษฎี 5 หลักการแหงสถาปตยกรรม

สมัยใหม ของ เลอกอรบูซีเย 5 หลักการ คือ 1. ระดับยกสูง 2. หลังคาแบนใชสอยได 3.กรอบตกแตง

อาคารที่เปนอิสระ 4.แปลนอิสระพื้นที่ เช่ือมตอ 5.หนาตางแนวนอน เปนหลักการที่ชวยใหงาน

ออกแบบเรียบงาย ไดพื้นที่ใชสอยรูปแบบใหม ที่จะทําใหสถาปตยกรรมถูกออกแบบอยางไรขีดจํากัด 

ทั้งบานหลังเล็กๆไปจนถึงอาคารสูงในยุคปจจุบัน ตางนําเอาแนวคิดของเลอกอรบูซีเย มาประยุกตใช

กับการออกแบบงานสมัยใหมทั้งสิ้น (เอกพงษ  ตรีตรง, 2559) 

 

กรอบแนวความคิดและรูปแบบของผลงาน                                                                                                                                                                                     

ในการสรางสรรคผลงานศิลปะเพื่อติดต้ังกับสถานที่น้ัน ไดวางกรอบแนวความคิดในการ

ตกแตงพื้นที่ไวดังน้ีคือ ใหความสําคัญกับสวนตอนรับ เปนสวนแรกที่ตองการสรางความประทับใจแรก

ใหกับผูเขาพักอาศัย ตัวอาคารที่ถูกออกแบบไวใหเปดโลง ลมพัดผาน ต้ังอยูทามกลางแมกไม บนพื้นที่

ยกสูงข้ึนจากพื้นดินเดิม สงเสริมใหตัวอาคารดูโปรง สบาย สีสันของตัวอาคารที่เปนสีธรรมชาติดูสบาย

ตา ประกอบกับเสนสายที่โคงรับกันอยางลงตัวของโครงหลังคา มีเสนคํ้ายันกับเสาเพื่อเสริมความ

แข็งแรง เสนต้ังของเสาอาคารที่ทําเปนทรงกลมเพื่อลดความกระดาง มีซุมที่น่ังพักผอน แยกตัวออก

จากอาคาร เพิ่มความรูสึกเปนกันเอง การกําหนดแนวคิดรวมของการออกแบบคือ สายนํ้าแหงชีวิต 

หมายถึงการเริ่มตนที่สายนํ้า นําพาสิ่งมีชีวิตตางๆมาสูพื้นที่ กอเกิดเปนความอุดมสมบูรณ การ

เจริญเติบโต งอกงามของพรรณไมนานาชนิด 
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ภาพที่ 61  อาคารตอนรับ 

              (ภาพบรรยากาศจําลองอาคารตอนรับ(Reception) โดย ผศ. เอกพงษ  ตรีตรง) 

 

รูปแบบของผลงานสรางสรรค 

ดวยการออกแบบที่ลงตัวของอาคาร ที่ดูกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบในรูปแบบ Semi -

Outdoor อากาศถายเทสะดวก ทําใหเกิดความพึงพอใจแกผูพบเห็นหรือผูที่เขาพักอาศัยแลว หากแต

วานาจะมีการออกแบบในสวนของที่น่ังพักรอ ใหกลมกลืนลื่นไหล เช่ือมสัมพันธกันมากข้ึน ระหวาง

พื้น ที่น่ัง และเสา เลื้อยยาวไปถึงหลังคาอาคาร คํานึงถึงวัสดุที่ทนตอสภาพดิน ฟา อากาศ ใหเกิด

ความงามความลงตัว เปนการเสริมประสานใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยางแทจริง 
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ภาพที่ 62  Partition No.2 ภาพรางฉากกั้นบริเวณสวนตอนรับ ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตริมนํ้า 

 

 

ภาพที่ 63  ภาพผลงานจรงิ ฉากกั้นในสวนตอนรบั 
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ภาพรางผลงานที่นําเอาภูมปิญญางานหัตถกรรม มาใชในการสรางสรรค นํามาประดับ

ตกแตงอาคาร เพื่อสื่อแสดงถึงความมีชีวิตชีวา ออนชอยตามธรรมชาติ เรื่องราวของสายนํ้าที่นําพา

ชีวิต มาสูพื้นที่ ลื่นไหลไปสูทุกสวนของโครงการ 

 

การจําลองติดต้ังผลงานกับสถานท่ี 

 
 

ภาพที่ 64  ภาพจําลองการติดต้ังผลงานกับสถานที่ ในสวนอาคารตอนรับ 

 

 

ภาพที่ 65  ภาพรายละเอียดผลงาน ในสวนอาคารตอนรับ 
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ภาพที่ 66 แบบรางผลงานที่ใชในสวนตางๆของอาคาร 

จากการทํางาน รวบรวมเอาภูมิปญญางานหัตถกรรมมาสรางเปนประติมากรรม

ธรรมชาติน้ัน ยังคงมีอีกหลายจุดที่จะทําการสรางสรรคผลงานเขาไปติดต้ังในพื้นที่ ซึ่งจะทําการระบุ

และดําเนินการเพิ่มเติมในครั้งที่สองของการแกไขเอกสารวิทยานิพนธ อีกหน่ึงสวนที่จะทําการติดต้ัง

คือ ภายหองพัก โดยการออกแบบใหเปนผลงานศิลปะที่มีประโยชนใชสอย (Functional Art) ติดต้ัง

ในหลายๆจุดของพื้นที่ มีทั้ง Art Object และ Installation Art ติดต้ังกับผนัง บนพื้น และเพดาน 

เชน หัวเตียง ที่แขวนผา โคมไฟผนัง โคมไฟต้ังโตะ ของใชตางๆภายในหองนอน หองนํ้า เปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 67 ภาพจําลองการติดต้ังโคมไฟกบัหองน่ังเลน ที่ไดรบัแรงบันดาลใจจากดอกไมเลื้อย 
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ภาพที่ 68 ภาพจําลองการติดต้ังโคมไฟกบัหองน่ังเลนหอยผนัง และโคมไฟต้ังโตะ ที่ไดรับแรงบันดาล

ใจจากเม็ดฝนโปรยปราย ดอกไมเบงบาน 

 

 
 

ภาพที่ 69 ภาพจําลองการติดต้ังโคมไฟกับหองนอน ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากการงอกงามของเมล็ดพันธุ 
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ขอควรคํานึงในการสรางสรรค 

ในการสรางสรรคผลงานใหเขากันกับพื้นที่เฉพาะน้ี มีขอควรคํานึงในหลายๆดาน โดยตัว

โครงการเปนรูปแบบของ Semi Outdoor หากเปนในสวนที่มตัีวแปรที่ควบคุมไมไดในเรื่องของ ลม นํ้า 

ฟา อากาศ สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงคือวัสดุที่มีความทนทาน หรือคํานึงถึงในเรื่องของการดูแลรักษา ใหมี

ความคงทน มีอายุการใชงานที่คุมคาตอการลงทุนกับผูประกอบการ 

ในสวนของผลงานที่ออกแบบสําหรับติดต้ังภายใน เน่ืองจากวาวัสดุที่ใน เปนวัสดุ

ธรรมชาติ สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือการถนอมรักษาเน้ืองาน ใหมีความคงทน แข็งแรง จุดติดต้ังที่ตอง

คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเขาพักมาเปนอันดับแรก 



 
 

 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการสรางสรรคและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการสรางสรรค 

 ในการทําวิจัยสรางสรรค ผลงานประติมากรรมเรื่องรูปจิตสัมพัทธ จากภูมิปญญางาน

หัตถกรรมศิลป เพื่อตกแตง ภูเรือแซงชัวรี่  รีสอรทแอนดสปา จังหวัดเลย น้ีไดมีการจัดเรียง

กระบวนการสรางสรรค วิเคระหและบันทึกข้ันตอนการทํางานไวอยางเปนระบบในแตละบท 

 เริ่มตนจากความสนใจและผูกพันกับวิถีชีวิตชาวบาน ความเรียบงาย ไมเรงรีบ เกิดเปน

แนวทางในการใชชีวิตที่เรียกกันทั่วไปวา Slow Life กลายมาเปนแนวความคิดในการสรางสรรค

ผลงาน และแนวทางหลักในการสรางสรรคคือ การสืบสานภูมิปญญา สืบสานวิถีชาวบานใหคงอยู

ตลอดไป และดวยการนํามาผสมผสานกับสถาปตยกรรมสมัยใหมที่เลือกมาคือ ภูเรือแซงชัวรี่ รีสอรท

แอนดสปา จังหวัดเลย เปนโครงการที่ออกแบบโดยเนนเรื่องการอยูอาศัยที่พึ่งพากันและกัน เนนเรื่อง

ความเปนธรรมชาติ สอดคลองกับแนวเรื่องที่พูดถึงการเจรญิเติบโต งอกงามของเมลด็พันธุ ที่เลื้อยไหล 

กลมกลืนไปกับสถานที่ กําหนดแนวคิดหลักในการออกแบบสรางสรรคผลงานศิลปะใหเขากับพื้นที่ 

Sites Specific Art คือ สายนํ้าแหงชีวิต ที่บงบอกถึงความอุดมสมบูรณที่มาพรอมกับสายนํ้า เม็ดฝน

โปรยปราย ดอกไมเบงบาน ทําใหมีความเปนเอกภาพกับพื้นที่ สรางความประทับใจใหกับลูกคาที่เขา

พักอาศัย ใหมีความรูสึกใกลชิดธรรมชาติในทุกๆที่ สรางความเพลิดเพลินใจเสริมสรางจินตนาการใน

การรับชม ผอนคลาย ทั้งกายและใจไปพรอมๆกัน 

 ผลที่ไดรับจากงานวิจัยน้ีคือเกิดการนําเอาองคความรูมาสรางสรรคเปนผลงานใหมและ

ผูวิจัยเขาใจในงานหัตถกรรมศิลปการจักสานไมไผมากย่ิงข้ึน สิ่งหน่ึงที่จะตามมาคือเกิดการถายทอด

องคความรูใหแกเยาวชนหรือผูที่สนใจในงานหัตถกรรมศิลปพื้นบาน และเกิดการสรางรายไดที่มากข้ึน

ระหวางผูวิจัยและชาวบานที่ประกอบอาชีพการจักสานเครื่องมือเครื่องใชจากไมไผและความมุงหวังที่

สําคัญ ของงานวิจัยช้ินน้ีคือการที่ทําใหอาชีพการจักสานน้ีไมสูญหายไปจากชุมชน และเกิดเปนธุรกิจ

สรางสรรคใหแกคนรุนใหมสืบตอไป 
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ปญหาและอุปสรรคในการสรางสรรคงาน 

เน่ืองจากวา เปนการทํางานที่ตองดําเนินการไปพรอมกันกับทีมงานกอสรางอีกหลายสวน 

จึงจําเปนตองมีการวางแผนการติดต้ังใหดี รวมไปถึงตองมีการเตรียมความพรอมในการรับกับสภาพ

ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภูมิอากาศ ทั้งน้ีควรมีการวางแผนที่รัดกุม รอบคอบ มีการทํางาน

รวมกันอยางเปนระบบ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง ราบรื่นตามเปาหมายที่ต้ังไว 
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