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The study "Imagination from Basketry" aimed at studying ideas, and theory of 
creation of Thai basketry which was an inspiration for creating the three-dimensional 
multimedia sculptures in the shapes of imaginative cactus. The framework of creation is 
divided into twofold. The first is seven creative multimedia cactus shape sculptures on 
imagination of basketry and synthetic materials. The second is idea and theoretical 
framework, and data analysis which made the creative multimedia sculpture on 
imagination from basketry impressive. The procedure of the creation of the imaginative 
sculptures included 1) information gathering; 2) pattern design; 3) materials selection; 4) 
analysis of work prior to the creation; and 5) sculpture creation.  

The outcome of the study and creation were derived from data analysis and 
the creation which was based on the researcher’s ideas and imagination as well as 
mood and feelings that were expressed through basketry material techniques and 
research. The creation was also derived from application of various materials in 
accordance with the structure. Thus, this facilitated the creation of seven complete 
pieces of creative work of different cactus shapes.  
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  1 

 
บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
นบัพนัปีมาแล้วท่ีมนุษย์ได้รู้จักวิธีการนําวัตถุดิบท่ีอยู่ใกล้ตัวมาดดัแปลงเป็นสิ่งของ

เคร่ืองใช้จากขัน้ตอนท่ีง่ายจนวิวัฒนาการสู่ความละเอียดอ่อนประณีตงดงามในเชิงศิลปะและ
ประโยชน์ใช้สอย จนสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีและสืบทอดมาจนปัจจบุนั กรรมวิธีดงักล่าว
ช่วยให้มนุษย์ได้ผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ไว้เป็นจํานวนมากเราเรียกสิ่งประดิษฐ์นัน้ว่า 
“หตัถกรรม” อนัหมายถึงการสร้างสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยมือ เคร่ืองมือ ภูมิปัญญาเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวนัและถ้าสิ่งประดิษฐ์นัน้มีค่ามากกว่าการใช้สอย โดยรวมความ
งามเน้นให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ ประณีตงดงามเป็นความละเอียดอ่อนในทางศิลปะเรามกัเรียก
สิ่งประดษิฐ์นัน้วา่ “หตัถศลิป์”     

เคร่ืองจกัสานถือวา่เป็นหตัถกรรมพืน้บ้าน  ทําขึน้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนมา
ตัง้แต่สมยัโบราณเป็นการผลิตผลงานออกมาอย่างบริสุทธ์ิใจไม่คํานึงถึงรางวลัใดๆ  ซึ่งอาจเกิด
จากวิถีชีวิตแบบชนบทท่ีมีการแบง่ปันช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในความเป็นวฒันธรรมของคนไทยตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน  และยังแสดงออกถึงอิทธิพลความเช่ือ ทางด้านจิตใจท่ีเอาเคร่ืองจักสาน
ประเภทไซหรือเคร่ืองจกัสานอ่ืนๆ มาปลกุเสกแขวนไว้ท่ีหน้ารถ  ร้านค้า  บ้านเรือน  เพ่ือบง่บอกถึง
การดกัเงิน  ดกัทอง  หรือดกัสิ่งดีๆ ท่ีเข้ามาในชีวิตของเราตามคตคิวามเช่ือของแตล่ะบคุคล 

ซึ่งข้าพเจ้าได้นําเคร่ืองจักสานเหล่านัน้มาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมตาม
จินตนาการ ความรู้สกึเฉพาะตน วา่มีรูปทรงของผลงานนัน้มีลกัษณะเหมือน ต้นกระบองเพชร โดย
ส่ือความหมายถึงความมั่นคง อดทนแข็งแรง  เพราะต้นกระบองเพชรเป็นพืชชนิดหนึ่งท่ีอยู่ใน
ทะเลทราย ต้นกระบองเพชรสามารถยืนต้นอยูไ่ด้ แม้อยูใ่นทะเลทรายท่ีแห้งแล้งกนัดาร โดยไม่ตาย 
เพราะนานๆ ครัง้หนึง่จะมีฝนตกจํานวนมาก โดยต้นกระบองเพชรจะเก็บนํา้ไว้ในลําต้นเป็นจํานวน
มาก มนัจะใช้นํา้ตลอดระยะเวลาแห้งแล้งท่ียาวนาน และมนัจะเปล่ียนใบเป็นหนามเพ่ือลดการ
คายนํา้ ดงันัน้มนัจงึสามารถอยูใ่นทะเลทรายได้ 

 

คตคิวามเช่ือในการสร้างสรรค์ผลงาน 

คําว่า “จักสาน” คําว่า จกั คือ การทําให้เป็นแฉก เป็นหยกัๆ ด้วยฟันเล่ือย หรืออีก
วิธีการหนึ่งการท่ีชาวบ้านใช้คมมีดผ่าไม้ไผ่แล้วทําให้เป็นเส้นบางๆ วิธีการอย่างนีก็้เรียกว่าจั ก
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เชน่กนั สว่นไม้ไผ ่หรือ หวาย ท่ีจกัออกมาเป็นเส้นบางๆ นัน้เรียกว่าตอกถึงตอนนีก้ารท่ีชาวบ้านนํา
ตอกมาขดักนัจนเกิดลวดลายท่ีต้องการ เราเรียกว่าสานต่อจากนัน้แล้วก็จะเป็นการสร้างสรรค์ให้
เกิดรูปทรงต่างๆ จนท้ายท่ีสุดเป็นภาชนะสามารถนําไปใช้สอยได้ตามต้องการ เคร่ืองจกัสาน คือ
เคร่ืองใช้ท่ีทําด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิดภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรง
แตกต่างกันไปตามแตล่ะท้องถ่ินทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภูมิประเทศวสัดอุุปกรณ์คตินิยม และอาชีพของคน
ในท้องถ่ินนัน้ๆ       

นกัโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานว่า เม่ือประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว  มนุษย์ได้รู้จัก
วิธีการจักสานของใช้ด้วยไม้ไผ่ เป็นลักษณะลายขัดสองเส้นหลักฐานนีไ้ด้ค้นพบท่ีจังหวัด
กาญจนบุรีซึ่งถือเป็นดินแดนท่ีสําคญัในทางประวตัิศาสตร์ของประเทศไทยหลกัฐานการค้นพบ
เคร่ืองจกัสานนี ้ นอกจากประเทศไทยแล้วยังได้พบท่ีแอฟริกาและในทวีปเอเชียบางแห่งบริเวณ
แหลมมลาย ู(ในยคุหิน)ได้ค้นพบหลกัฐานเก่ียวกับเคร่ืองจกัสานท่ีทําด้วยไม้กองรวมอยู่กบัของใช้
ของผู้ตายจึงสนันิษฐานว่าเคร่ืองจกัสานได้เข้าไปมีส่วนเก่ียวกับพิธีกรรมความเช่ือบางอย่างของ
มนษุย์ในยคุนัน้บ้าง แล้วตอ่มาเม่ือมนษุย์ได้มีการดําเนินชีวิตด้วยการเพาะปลกูเลีย้งสตัว์จึงเป็นท่ี
เช่ือได้วา่มนษุย์ได้รู้จกัพฒันาการเคร่ืองจกัสานให้เหมาะสมกบัการใช้สอยขึน้มาเร่ือยๆ ทัง้นีเ้พราะ
การขยายตัวออกมาดําเนินชีวิตในท่ีราบลุ่ม มีแม่ นํ า้ลําธารไหลผ่านเพียบพร้อมไปด้ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีให้อย่างเหลือเฟือสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์ก็คือ การหาเคร่ืองมือบางชนิด 
ไว้ใช้สอยในชีวิตประจําวนัซึง่สว่นใหญ่จะได้แก่เคร่ืองจบัสตัว์1 

เคร่ืองจกัสานเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษย์สามารถจะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนัได้
เป็นอย่างดีไม่เพียงแต่ด้านประโยชน์ใช้สอยเท่านัน้ท่ีมนุษย์พฒันาขึน้ ความสวยงาม และความ
คงทนถาวรก็เป็นปัจจยัท่ีมนุษย์ให้ความสําคญัจากการท่ีมนุษย์รู้จกัการใช้ยางพืชบางชนิดมาทา
หรือยา เพ่ือมิให้เกิดรอยร่ัวซึ่งทําให้มีผลสองอย่าง คือ ความคงทนถาวรและประโยชน์ใช้สอย
เพิ่มเติมคือการไปใส่นํา้การใช้ภูมิปัญญาดงักล่าว มีมาแต่ครัง้สุโขทัย หรืออาจจะก่อนหน้านัน้
ปัจจบุนัเคร่ืองจกัสานได้พฒันาไปมาก  มีการประดิษฐ์คิดค้นทําให้ได้รูปแบบต่างๆ เคร่ืองจกัสาน
เป็นสิ่งท่ีอยู่ควบคูม่ากบัสงัคมกสิกรรมรับใช้ชีวิตมนษุย์เป็นมรดกตกทอดมาจนทกุวนันีแ้ละเช่ือว่า
จะไมส่ญูหายไปจากโลกนีแ้นน่อน 

 จากคําจํากัดความและข้อมูลตา่งๆ ดงักล่าวข้างต้น  เป็นเคร่ืองยืนยนัได้ว่าเคร่ืองจกั
สานเป็นศลิปะท่ีเกิดจากแรงบนัดาลใจจากการดําเนินชีวิตและมีความสําคญัด้านประโยชน์ใช้สอย

                                                           
1 Raicyber Published, ประวัตคิวามเป็นมาเคร่ืองจักรสานของไทย, เข้าถึงเม่ือ 25 

มีนาคม 2557,  เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki 
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ต่อชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเชือ้ชาติใดก็ตาม  จากการหลีกพ้นความอดอยากและการเอาชนะธรรมชา ติ
ด้านสรีระของมนุษย์ท่ีไม่เอือ้ต่อการดําเนินชีวิต ในการหาเลีย้งชีวิตด้วยการไล่ล่าเฉกเช่นสตัว์กิน
เนือ้  แตด้่วยมนัสมองและสองมือท่ีธรรมชาตสิร้างให้มนษุย์คิดค้น สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ท่ีเรียกว่า  
เคร่ืองจกัสาน นํามาใช้ในการอํานวยความสะดวกเพ่ือหาเลีย้งชีพให้ดํารงอยู่ได้บนโลกผืนนีต้อ่ไป
ในทกุยคุทกุสมยั   

 จากข้อสรุปถึงความสําคญัของงานจกัสานท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา
ของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานจากหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานของไทย  เพ่ือ
ต้องการแสดงให้เห็นถึงคณุคา่ของงานจกัสาน ท่ีสามารถส่ือให้เห็นถึงแนวความคิดระหว่างความ
แห้งแล้งและความอดุมสมบรูณ์ของคนสองซีกโลกท่ีแตกต่างกนั ได้แก่คนในซีกโลกตะวนัตกและ
คนในซีกโลกตะวันออก  โดยมีแนวคิดท่ีว่าท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ย่อมมีความแร้นแค้น
บางอย่างซ่อนอยู่ และในทางกลับกันท่ามกลางความแร้นแค้น ย่อมมีความหวังเกิดขึน้ได้เสมอ 
โดยส่ือผ่านผลงานด้วยความสร้างสรรค์โดยใช้สัญลักษณ์เป็นส่ือกลางความคิดส่งผ่านสู่งาน  
จกัสานท่ีสร้างสรรค์ 
 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1. เพ่ือสร้างสรรค์งานประติมากรรมส่ือผสม 3 มิติ ในลกัษณะงานหตัถศิลป์เคร่ืองจกั
สานของไทย โดยส่ือถึงความงามในรูปทรงและคณุคา่ของกระบองเพชรตามจินตนาการ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับงานหัตถศิลป์ของไทย รวมทัง้ข้อมูลเก่ียวกับ
กระบองเพชร 
 3. เพ่ือนําเสนอผลงานประติมากรรมส่ือผสม  เร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจักสาน  
ผ่านรูปทรงต้นกระบองเพชรโดยการจัดนิทรรศการ เพ่ือให้ผู้ ชมเกิดความรู้สึกและเห็นคุณค่าใน
ความงามของหตัถศลิป์ไทยรวมทัง้ซาบซึง้ถึงความงามในรูปทรง  
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
  ข้าพเจ้าเร่ิมต้นแนวความคิดจากการสงัเกตเห็นงานหตัถกรรมของไทยท่ีแฝงไปด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมยั  และตระหนกัถึงคณุค่าของหตัถกรรมไทยโดยมี
ความต้องการสร้างสรรค์ผลงานท่ีทรงคณุคา่ให้มีความหมายลึกซึง้กว่าการเป็นเคร่ืองจกัสานท่ีเป็น
เพียงเคร่ืองใช้สอยเพราะมีแนวความคดิวา่ เคร่ืองจกัสานคือสญัลกัษณ์ของความอดุมสมบรูณ์ของ
ไทย นั่นหมายถึงว่า ประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่นํา้ จากความสมบูรณ์ท่ีส่ือผ่านงานจักสานท่ีมี
ความสําคญัด้านประโยชน์ใช้สอยในการดําเนินชีวิตของคนไทย และจากความหมายท่ีส่ือผ่านทาง
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รูปธรรม  ทําให้ข้าพเจ้ามีแนวคิดท่ีต้องการส่ือให้เห็นถึงความคิดท่ีมีความแตกต่างของเคร่ืองจกัสาน 
ท่ีซอ่นอยูโ่ดยนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความคิดท่ีมีความแตกตา่งในอีกแง่มมุ
หนึ่งคือ ความแห้งแล้ง  ความแร้นแค้นของการดําเนินชีวิตในอีกซีกโลกของแอฟริกาท่ีเต็มไปด้วย
ทะเลทราย และความแห้งแล้ง แตมี่พืชท่ีดํารงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้คือต้นกระบองเพชร  ดงันัน้
ข้าพเจ้าจงึใช้ต้นกระบองเพชรเป็นส่ือกลางให้เห็นถึงอีกนยัหนึ่งท่ีนํามาผสมผสานผ่านงานศิลปะท่ี
สร้างสรรค์ออกมา เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นว่า แม้นจะอยู่ในโลกใบเดียวกันกลบัมีความแตกต่าง
กนัอยา่งสิน้เชิงแตด้่วยงานศลิปะกลบัสามารถนําความแตกตา่งท่ีค้นพบมาผสมผสานให้เข้ากนัได้
อยา่งลงตวั 
 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
 1. ด้านเนือ้หาศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  วิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือให้การสร้างผลงาน
ประติมากรรมส่ือผสม เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน  ท่ีมีรูปทรงและสีสนัสวยงามประทบัใจ
ผู้ชม 

 2. ด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมส่ือผสมเร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจกั
สาน  จํานวน  7  ชิน้  ตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้  โดยใช้เคร่ืองจกัสานและวสัดสุงัเคราะห์ประกอบกัน
ขึน้เป็นรูปทรงต้นกระบองเพชร 
 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

1. จากหนงัสือ รูปภาพ และข้อมลูจากส่ือตา่งๆ 
  2. พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัสําโรง พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย จ.นครปฐม อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ตลาดนดัสนามหลวง 2 กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ 
  1. พฒันาแนวความคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็น
การแสดงออกในสิ่งใหม ่โดยมีแนวความคดิท่ีสร้างสรรค์เพ่ือสะท้อนสงัคม ตามทศันะแนวความคิด
สว่นตวั 
  2. แสดงการพัฒนาของรูปทรง โดยมีจุดเร่ิมต้นจากรูปทรงทางรูปธรรม (Realistic 
Form) เพ่ือส่ือไปสูแ่นวความคดิทางนามธรรม (Abstract) 
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บทที่  2 

 
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน  ข้าพเจ้าได้

ศกึษาเนือ้หาสาระท่ีสําคญัทัง้แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือเป็นพืน้ฐาน
ในการสร้างสรรค์โดยการจําแนกข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาติ เคร่ืองจักสานพืน้บ้าน และรูปแบบ
ผลงานศลิปกรรม ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. อิทธิพลและความเป็นของต้นกระบองเพชร 
1.1 ลกัษณะเดน่ของแคคตสั 
1.2 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
1.3 พืชคล้ายกระบองเพชร 
1.4 กระบองเพชรท่ีอาศยับนคาคบไม้ 
1.5 ความโดดเดน่ท่ีนา่สนใจ 
1.6 ลกัษณะดอก 
1.7 ระยะการเจริญโต 
1.8 หนาม 
1.9 การจําแนกสายพนัธุ์ของกระบองเพชร 
1.10 เซฟาเลียม 

  2. อิทธิพลจากเคร่ืองจกัสานพืน้บ้าน 
   2.1 ไซ 
   2.2 อีจู้ 
   2.3 สุม่ 

   2.4 ตะข้อง 
   2.5 บุ้งก๋ี 
   2.6 ตะกร้า 

3. ท่ีมาของการศกึษาเร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน 
   3.1 แนวคดิและแรงบนัดาลใจจากเคร่ืองจกัสาน 
   3.2 จินตนาการ 
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  4. อิทธิพลจากผลงานศลิปกรรมด้านประตมิากรรม  
   4.1 จํานง  ธนาวนิชกลุ 
   4.2 กรกต  อารมย์ดี 
   4.3 อดลุย์  บญุฉ่ํา 
   4.4 พิเชษฐ  เขียวประเสริฐ 
   4.5 สกุลัยา ไชยพิมพ์ 
   4.6 ทิพเนตร์  แย้มมณี 
     
1. อิทธิพลและความเป็นของต้นกระบองเพชร 

กระบองเพชร  (Cactaceae)  ไม้หนามเป็นพืชท่ีเรารู้จกัหรือเรียกติดปากกัน  เป็นพืช
ในกลุม่ของไม้อวบนํา้ เป็นพืชในกลุ่มของไม้อวบนํา้ เป็นพืชในอยู่ในวงศ์  Cactaceae มีถ่ินกําเนิด
อยู่ในทวีปอเมริกาและได้มีการสันนิฐานต่อมาว่าต้นตระกูลของ “แคคตสั” อาจเกิดมาตัง้แต่ช่วง
ปลายยคุ  Mesozoic  มาจนถึงยคุ  Tertiary  แคคตสัในยคุสมยันัน้  จะมีใบเหมือนพรรณไม้อ่ืนๆ  
ทัว่ไป  แต่อาจจะเป็นสภาพอากาศของท้องถ่ิน  สภาพแวดล้อมเกิดการแห้งแล้งขึน้เร่ือยๆ  เพ่ือ
ความอยู่รอดจึงปรับสภาพตนเอง  เหมือนกับพืชและสตัว์ชนิดอ่ืนๆ  ให้กลายเป็น “หนาม”  หรือ 
“ขนแข็ง”  เรียกตามแนวซ่ีหรือสนัสงูของลําต้น  เพ่ือลดการคายนํา้และพฒันาลําต้น  โดยบางชนิด
ท่ีลําต้นจะสัน้ลง  อวบนํา้ภายในลําต้นจะสัน้ลง  อวบนํา้ภายในลําต้นจะได้ถนอมนํา้ไว้ได้มากขึน้  
เพ่ือทนตอ่สภาพแวดล้อมท่ีแห้งแล้งได้ดี  เพราะว่าแคคตสัไม่มีใบ   เหลือแตห่นาม  ฉะนัน้จึงทําให้
นํา้ท่ีอยูภ่ายในลําต้นระเหยออกไปได้ช้า  จงึสามารถเก็บนํา้ไว้ได้นานกว่าพรรณไม้ชนิดอ่ืนๆ  ทําให้
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในท่ีแห้งแล้ง  สภาพอากาศมีลมผ่านตลอด (ยกเว้นสกลุ Pereskis ท่ียงั
คงเหลือใบแท้ให้เห็นอยูแ่ละยงัชว่ยดดูซบัเอาไอนํา้มาเก็บสะสมไว้) 

แคคตัส  เป็นพืชท่ีเลีย้งง่าย  แต่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่บ้าง  เพราะวิธีการเลีย้งดู
แคคตสัแตล่ะสายพนัธุ์แตล่ะต้นก็จะแตกตา่งกนัออกไป  ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของราก  ความ
ต้องการนํา้  แสงแดด  ฯลฯ  ดงันัน้การเลีย้งแคคตสัก็เหมือนกับการเลีย้งลูกต้องตามใจลูก  ไม่ใช่
ตามใจคนเลีย้งจะให้เป็นอย่างท่ีเราต้องการทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้  หรือจะปลูกแคคตัสก็ต้อง
ตามใจแคคตสั  เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม  สถานท่ีในการปลกู  ความต้องการอาหาร  ถ้าเข้าใจใน
การเลีย้งแล้ว  คณุจะไม่ผิดหวงัในการท่ีจะซือ้แคคตสัมาสกัต้นเพ่ือปลกูเลีย้งเลยแถมจะทําให้คณุ
หลงใหลในมนต์เสนห์่ของเจ้าไม้หนาม  และดอกท่ีคอ่ยๆ ผลิบานออกมาให้เราได้ช่ืนชม   
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ปัจจบุนัแคคตสัยงัเป็นท่ีนิยมในหมู่คนหลากหลายวยักนัอย่างแพร่หลาย  แถมยงัได้มี
การพฒันาสายพนัธุ์ใหม่ๆ  ทําให้เกิดความโดดเด่นของรูปร่างหน้าตา  สีสนัท่ีสวยงาม  แถมยัง
แข็งแรงขึน้และทนต่อสภาพอากาศบ้านเราได้ดี  เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วแคคตัสมีถ่ินกําเนิด  
สว่นใหญ่อยูต่า่งประเทศ  หลายๆ สายพนัธุ์นกัปลกูเลีย้งก็จะนําเข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่ น  ส่วนมาก
ท่ีนิยมปลกูเลีย้งกนัของนกัสะสมเป็นพวกไม้หายาก  ไม้แปลก  ไม้ดา่ง  และไม้หงอน   แตถ้่าคณุจะ
เป็นคนท่ีไม่เคยปลกูเลีย้งแคคตสัมาก่อนเลยก็ควรหาซือ้ไม้ท่ีปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมแล้วท่ีมี
ขายตามตลาดต้นไม้ทัว่ไป1 

1.1 ลักษณะเด่นของกระบองเพชร (Cactaceae) 
ลักษณะเด่นของกระบองเพชร (Cactaceae) ลําต้นมีลักษณะอวบนํา้ ผิวลําต้น

คล้ายเคลือบด้วยขีผ้ึง้มีสว่นประกอบท่ีเรียกวา่ “ตุม่หนาม” ไมมี่ใบแท้จริง ดอกเป็นแบบไมมี่ก้านดอก 
1.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  4  ประการคือ 

1.2.1  เป็นไม้ยืนต้น 
1.2.2  เป็นพืชใบเลีย้งคู ่
1.2.3  ออกลกูเป็นผลเซลล์เดียว 
1.2.4  มีตุม่หนาม 

1.3 พืชคล้ายแคคตัส 
ส่วนใหญ่แล้วเราจะนึกถึงแคคตสัไม้ท่ีมีแต่หนามน่ากลัว  แต่ความจริงแล้วบาง

สายพนัธุ์ของแคคตสัไม่มีหนามก็มี   แต่ได้ถูกจัดไว้ในกลุ่มของแคคตสั  เช่น  Lophophora และ 
Astrophytum แตมี่พืชอีกชนิดหนึ่งท่ีมีลกัษณะคล้ายแคคตสัเราเผลอเข้าใจผิดกนัมาตลอดว่าเป็น
พืชในวงศ์เดียวกัน คือสกลุ Euphorbia เพราะท่ีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆ กนัแถมยงัเป็นพืชทนแล้ง
และบางชนิดก็มีหนามอนันา่กลวัอีกด้วย 

1.4 แคคตัส  อาศัยบนคาคบไม้ 
เราอาจคิดว่าแคคตสันัน้จะพบได้เพียงในทะเลทรายอนัแห้งแล้ง  หรือในพืน้ท่ีท่ีมี

อากาศร้อนเทา่นัน้  แตอ่นัท่ีจริงแล้วแคคตสัสามารถพบได้แทบจะทัว่ทกุสภาพอากาศ  เช่น  ป่าเขต
ร้อนชืน้ (Tropical) หรือ ป่าเขตร้อน (Subtropical) พบปะปนกับพืชจําพวก เฟิร์น กล้วยไม้ท่ีมี
แสงแดดสอ่งถึง แคคตสัจําพวกนีจ้ะมีรากทําหน้าท่ีช่วยยึดเกาะและพฒันาจนถึงขัน้พฒันารูปแบบ

                                                           
1
 เศรษฐมนัตร์  กาญจนกลุ, ร้อยพรรณพฤกษา แคคตัส (กรุงเทพฯ : วี.พริน้, 2557), 6 - 

10. 
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ให้ลําต้นบางและแบน ลดหนามท่ีไม่จําเป็นลงหรือหายไปเพิ่มพืน้ผิวในการสงัเคราะห์แสงมากขึน้
แคคตสัในกลุม่นีไ้ด้แก่ Epiphyllum, Rhipsalisและ Schlumberea เป็นต้น. 

1.5 ความโดดเด่นท่ีน่าสนใจ 
รูปลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของแคคตสั คือ บริเวณตามแนวสนัของลําต้น  จะมีตุม่หนาม

หรือเป็นลักษณะขนแข็งขึน้เรียงไปตามเนินสันเป็นแนวจากโคนต้นไปถึงปลายยอด  หรือกล่าว
ง่ายๆ  คือขนท่ีแข็งจะขึน้ทัว่ทัง้ลําต้น  แล้วแต่กลุ่มสายพนัธุ์ ท่ีจะขึน้เป็นลกัษณะแบบไหน  ตามซ่ี
หรือเนินสนัของลําต้นเป็นสว่นท่ีจะเกิดตาดอกและแตกก่ิงท่ีเกิดใหมข่องต้นอีกเชน่กนั 

1.6 ลักษณะดอก 
ถ้าพดูถึงแคคตสั  แล้วหลายคนอาจไมค่อ่ยได้เห็นดอกของมนัมากนกัในธรรมชาติ

แล้วส่วนใหญ่จะออกดอกช่วงฤดรู้อน  ไม่ว่าจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่ออกดอกได้  แต่ส่วนมากเม่ือ
ดอกเร่ิมบานแล้วจะอยู่ได้ไม่ก่ีวนัก็โรยลง  ส่วนของสีสนันัน้สดใสแตกตา่งกนั มีตัง้แต ่สีขาว สีครีม  
สีเหลือง  สีแดง  สีแสด  สีชมพู  เป็นต้น  ดอกบางชนิดมีสองสีในดอกเดียวกัน  ส่วนขนาดและ
ลกัษณะของกลีบดอกก็ตา่งกนัตามชนิดและสายพนัธุ์นัน้ๆ ระยะเวลาท่ีดอกจะออกก็ขึน้อยู่กบัชนิด  
บางชนิด 1 ปี  ก็ได้เห็นดอกกนัแล้ว  บางชนิดอาจนานถึง 10 ปี  ถึงจะได้เห็นดอกกนั  ส่วนการออก
ดอกก็ขึน้อยู่กับฤดูกาลอีกด้วย  เช่น  Gymnocalycium จะออกดอกในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน  
Mammillaria  จะออกดอกในช่วงฤดหูนาว  ออกเป็นมงกุฎรอบต้น  เม่ือดอกออกมาแล้วก็จะบาน
ได้  1-2 วนั  หรือ 1 สปัดาห์ขึน้อยูก่บัสายพนัธุ์นัน้ๆ  ความโดดเดน่จะมีสีสนัสวยงาม  บางชนิดอาจ
มีกลิ่นหอม  เม่ือยามได้มองแล้วคณุอาจจะหลงใหลช่ืนชม  จนละทิง้ความรู้สึกถึงความน่ากลวัของ
แคคตสัลงไป 

ลกัษณะของดอกนัน้จะเป็นชนิดไม่มีก้านดอก  รูปร่างของดอกมีหลายแบบโดยเรียก
ตามลกัษณะ เชน่  

รูปกงล้อ (Rotate) โคนเช่ือมกนัเป็นหลอดสัน้ๆ ปลายแผอ่อกแนวรัศมี 
รูประฆงั (Campanulate) เช่ือมตดิกนัคล้ายรูประฆงัปลายแฉกเล็กน้อย 
รูปหลอด และรูปลิน้ (Tubular and Ligulate) 
รูปกรวย (Funnel - Form) โคนเช่ือมกันแคบ และค่อยๆ กว้างขึน้จนถึงปลายแผ่ออก 

เป็นกลีบ 
รูปดอกเข็ม  (Salver - From) โคนเช่ือมกนัเป็นหลอดยาว ปลายแผ่กว้างเป็นกลีบตัง้ฉาก

กบัหลอด2 

                                                           
2
 เร่ืองเดียวกนั, 11. 
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ภาพท่ี 1 ลกัษณะดอกของกระบองเพชรรูปกงล้อ รูประฆงั รูปหลอดและรูปลิน้ รูปกรวยและรูปดอกเข็ม  
ท่ีมา: เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ, ร้อยพรรณพฤกษา แคคตัส (กรุงเทพฯ: วี.พริน้, 2557), 12. 
 

ดอกสามารถแบ่งตามลักษณะได้เป็น  2  แบบ คือ 
ดอกสมมาตรตามรัศมี (Regular Flower) คือดอกท่ีเม่ือแบง่คร่ึงผ่านศนูย์กลางแล้ว

จะได้สดัสว่นท่ีเหมือนกนัทกุประการและแบง่ได้หลายครัง้ 
ดอกไม่ได้สมมาตร (Irregular Flower) คือดอกท่ีเม่ือแบง่คร่ึงผ่านศนูย์กลางแล้ว

จะได้สองสว่นท่ีเหมือนกนัทกุประการและแบง่ได้ครัง้เดียว 
แต่ในส่วนใหญ่ดอกของแคคตสัเป็นแบบดอกสมมาตรตามรัศมี (Actinomorphic) 

ยกเว้นสกลุ Cochemiea, BolivicereusและMatucana ซึ่งมีดอกแบบสมมาตรด้านข้าง (Zygomorphic) 
 

 

 
 

 
 
ภาพท่ี 2 ลกัษณะดอกท่ีสมมาตรและดอกไมไ่ด้สมมาตร (แบบรัศมี) 
ท่ีมา: เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ, ร้อยพรรณพฤกษา แคคตัส (กรุงเทพฯ: วี.พริน้, 2557), 13. 

รูปกงล้อ 

(Rotate) 

รูประฆงั 
(Campanulate) 

รูปหลอด และรูปลิน้ 
(Tubular  and  Ligulate) 

รูปกรวย 
(Funnel-Form) 

ดอกสมมาตร 
Regular  flowers 

 

ดอกไมไ่ด้สมมาตร(แบบรัศมี) 
Irregulat flowers 

 

รูปดอกเข็ม 
(Salver - Form) 
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ลําต้น มีรูปทรงท่ีโดดเด่นสวยงาม  และลกัษณะท่ีแตกต่างกันออกไปเช่น  ทรงกลม  
ทรงกระบอก  มีรูปแบบท่ีขึน้เป็นลกัษณะต้นเด่ียว  เป็นลําสงู  และลกัษณะท่ีขึน้เป็นกลุ่ม  มีหนามบ้าง
ไมมี่บ้างขึน้อยูก่บัสายพนัธุ์นัน้ๆ 

ผล ของแคคตสัโดยสว่นใหญ่แล้วจะมีสีสนัสดใสสะดดุตาไม่แพ้กบัดอกเลยทีเดียว  
ผลของแคคตสัมีทัง้แบบเนือ้นุ่ม  ผิวเป็นมันเรียบ  มีขนหรือหนามแข็งปกคลุม หรือมีลกัษณะเป็น
เกล็ดซ้อนทบักนั  บางเมล็ด  ชนิดมีลกัษณะคล้ายกบัพริกภายในมีหลายเมล็ด  มีทัง้ท่ีเป็นทรงกลม  
ทรงกระบอก  หรือรูปไข ่ แตบ่างชนิดก็มีหลายๆ  ลกัษณะดงักล่าวนีร้วมกนั  เช่น มีทัง้ขนและเกล็ด
ซ้อนกนั  เป็นต้น 

ส่วนเนือ้ในของผลนัน้นุ่มใสคล้ายวุ้น  มีเมล็ดอยู่ภายในบางชนิดเมล็ดจะค่อยๆ 
โผล่ออกมา  เม่ือผลแก่เต็มท่ีก็จะเห่ียวแห้งไปหากเราต้องการท่ีจะเก็บเมล็ดมาเพราะคงต้องปลิด
ผลมาตอนท่ีผลเร่ิมนิ่ม  ถ้าแก่จนปริแตกออกอาจทําให้เมล็ดกระเด็นหายไปได้ (ป้องกันโดยใช้
ถงุพลาสตกิหอ่ไว้กนัฝักดีดเมล็ดออก)  

1.7 ระยะการเจริญเตบิโต  
แคคตสัเป็นไม้ท่ีเจริญเติบโตช้า กว่าจะได้ขนาดลําต้นใหญ่ประมาณ 1 นิว้ ก็ใช้

เวลาเป็นปีแล้ว ในระยะเวลาแต่ละ 1 ปี แคคตสัมีขนาดเพิ่มขึน้ไม่มากนกั  โดยยกตวัอย่างจาก 
Echinocactusgrusonii เรียงระยะการเจริญเติบโต ดงันี ้ระยะท่ี1 ฝักหรือผล ระยะท่ี 2 เมล็ดระยะ
ท่ี 3 อาย ุ1 ปีกระถางเป็น 4 นิว้ระยะท่ี 4 อาย ุ2 ปี กระถางเป็น 6 นิว้ ระยะท่ี 5 อาย ุ3 ปี ระยะท่ี 6 
อาย ุ4 ปีระยะท่ี 7 อาย ุ5 ปี ระยะท่ี 8 อาย ุ6 ปี 
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ภาพท่ี 3 ระยะการเจริญเตบิโตของต้นกระบองเพชร ตัง้แตร่ะยะท่ี 1-8 
ท่ีมา: เศรษฐมนัตร์กาญจนดลุ, ร้อยพรรณพฤกษา แคคตัส (กรุงเทพฯ: วี.พริน้ท์, 2557), 16. 
 

1.8 หนาม (Spine) 
การท่ีพืชชนิดนีไ้ด้วิวฒันาการลดรูป  จากใบจนกลายเป็นหนามก็เพ่ือความอยู่รอดใน

สภาพอากาศตามถ่ินท่ีอยู่อาศยันัน้ๆ  เพราะอาจจะเจอกับสภาพท่ีแห้งแล้งมาก  การเกิดหนามของ
แคคตสั  เป็นลกัษณะเดน่ท่ีสําคญัของแคคตสั  ถ้าพูดถึงกระบองเพชรก็ต้องนึกถึงหนามอนัแหลม
คม  หรือออ่นนุม่  และสีสนัท่ีหลากหลาย หนามของแคคตสั เกิดจากวิวฒันาการเพ่ือการอยู่รอดใน
สภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแล้ง ลักษณะการงอกได้แบ่งออกเป็น 2 แบบคือหนามกลาง   
(Central Spine) และหนามข้าง (Radial Spine) 

นบัได้ว่าหนามของแคคตสัเป็นจดุเดน่อย่างหนึ่ง  ซึ่งทําให้แคคตสัมีความน่าสนใจ
มากขึน้  ในด้านของรูปร่างลกัษณะหนามของแคคตสัท่ีแตกต่างกันไปตามสายพนัธุ์ เช่น  หนาม
แข็ง  หนามอ่อนนุ่มคล้ายขนสตัว์  หรือมีปลายงอคล้ายตะขอโดยส่วนใหญ่แล้วหนามกลางมกัจะ
แข็งแรงและยาวกว่าหนามข้าง  สีสนัก็หลากหลาย  เช่น  สีขาว  สีเหลือง  สีแดง สีส้ม  สีนํา้ตาล  
และสีดํา  เป็นต้น  บางชนิดมีเพียงหนามกลางอย่างเดียว บางชนิดมีเพียงหนามข้าง  หรือมีทัง้
หนามกลางและหนามข้าง  บางชนิดอาจไมมี่หนามข้าง 
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ลกัษณะท่ีเกิด  จะเกิดบริเวณด้านข้าง  หรือรอบๆ ของตุ่มหนาม  มักจะมีขนาด
เล็กและออ่นกวา่หนามกลาง 

ตุม่หนาม (Bristle) มีลกัษณะเป็นกลุม่ขน ท่ีบริเวณตุม่หนามและซอกระหว่างเนิน
หนาม ทําหน้าท่ีในการกรองและลดความร้อน 

หนามกลาง (Central Spine) สีสนัสวยงามกว่าหนามข้างขนาดใหญ่และรูปร่าง
แปลกแตกตา่งไปตามชนิดของพนัธุ์ เชน่ Ferocactus ดงัภาพจะมีหนามกลางเป็นรูปตะขอ 

กระจุกขน (Aerole) เป็นท่ีเกิดของหนาม กระจุกขนดอก และหน่อ เช่น (Aerole) 
ในสว่นของ Ariocarpus จะพบวา่มีเฉพาะกระจกุขน แตไ่มมี่หนามเกิดขึน้กระจกุขน 

1.9 การจาํแนกสายพันธ์ุของแคคตัส 
พืชในกลุม่แคคตสัมีอยูป่ระมาณ 50 – 150 สกลุหรือมากกว่า 2,000 ชนิด  โดยจะ

แบง่เป็นกลุม่ตา่งๆ ได้ 8 กลุม่  ดงัตอ่ไปนี ้
1.9.1 กลุ่ม Pereskia ปัจจบุนัยงัคงมีใบแท้จริงอยู่ มีเมล็ดสีดําและมีเย่ือหุ้มเมล็ด 

(aril) แตไ่มมี่หนามหรือขนแข็งแบง่เป็นสกลุตา่งๆ ดงันี ้MaihueniaและPereskia 
 

 
 

ภาพท่ี 4 Pereskia bahiensis Gurke 
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 53. 
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ภาพท่ี 5 Maihuenia poeppigii ( otto )  F.A.C. Weber  
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 53. 

 
1.9.2 กลุ่ม Opuntia มีใบขนาดเล็ก มีหนามหรือขนแข็ง เมล็ดมีปีก และมีเย่ือหุ้ม

เมล็ด (aril) แบง่เป็นสกลุตา่งๆ ดงันี:้  Opuntia, Pereskiopsis, Pterocactus, Quiabentiaและ 
Tacinga 

 

 
 

ภาพท่ี 6 puntia bigelowii Engelm 
ท่ีมา: Erik Haustein. The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 59. 
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ภาพท่ี 7 puntia pycnantha Engelm.  Var. margaritana Coulter 
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 65. 
 

1.9.3 กลุ่ม Cereus ไม่มีใบ  มีเมล็ดสีดําหรือสีนํา้ตาล  ลักษณะต้นเป็น
ทรงกระบอก  มีสีสนัและหนามจํานวนมาก  ในส่วนของโคนดอกด้านนอกอาจมีหรือไม่มีหนามปก
คลมุก็ได้ แบง่เป็นสกลุตา่งๆ ดงันี ้ Armatocereus, Arrojadoa, Bergerocactus, Brachycereus,  
Browningia, Calymmanthium, Carnegiea, Cephalocereus, Cereus, Corryocactus,  
Dendrocereus,  Echinocereus,  Erdisia,  Escontria,  Eulychnia,   Harrisia,  jasminocereus,  
Lemaireocereus,  Lophocereus, Machaerocereus, Micranthocereus,  Monvillea,  
Myrtillocactus,  Neoraimondia, Nyctocereus,  Pachycereus,  Peniocereus,  Pilosocereus,  
Rathbunia,  Stetsonia และ Wilcoxia 
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ภาพท่ี 8 Carnegiea gigantean (Engelm) B. & R. 
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 83. 
 

 
 

ภาพท่ี 9 Aporocactus martianus ( Zucc. )  B. & R. 
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 95. 
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1.9.4 กลุ่ม Echinopsis มีลกัษณะคล้ายกบักลุ่ม  Cereus  แตต่า่งกนัท่ีต้นจะมี
ขนาดท่ีเล็กกว่าและผิวด้านนอกของดอกท่ีมัลักษณะเป็นหลอด  มักจะมีขนแข็งหรือเกล็ดสัน้ๆ   
ปกคลมุด้วย  แบง่เป็นสกลุตา่งๆ ดงันี ้ :  Acanthocalycium,  Arequipa,  Arthrocereus, Borzicactus,  
Cephalocleistocactus, Chamaecereus, Cleistocactus,  Denmoza,  Echinopsis,  Espostia,  
Haageocereus,  Hildewintera,  Lobivia,  Matucana,  Mila,  Oreocereus,  Oroya,  Rebutia,  
Sulcorebutia,  Thrixanthocereus,  Weberbauerocereus,  และ  Weingartia 
 

 
 
ภาพท่ี 10 Sulcorebutia arenacea (Card.) Ritter 
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing   Group, 
1991), 175. 
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ภาพท่ี 11 Sulcorebutia crispata Rausch  
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 175. 
 

1.9.5  กลุ่ม  Hylocereus มีลกัษณะคล้ายกบักลุ่ม  Cereus  เช่นกนั  แตจ่ดัว่าเป็นพวก
พืชอิงอาศยั (Epiphytic) มีระบบรากอากาศต้นมีลกัษณะเป็นสนั  หนามค่อนข้างบอบบาง  แบ่งเป็นสกุล
ตา่งๆ  ดงันี ้: Aporocactus,  Cryptocereus,  Deamia,  Discocacts,  Epiphyllum,  Heliocereus,  
Hylocereus,  Mediocactus,  Nopalxochia,  Pfeiffera,  Rhipsalidopsis,  Rhipsalis,  Schlumbergera,  
Selenicereus,  Weberocereus,  Wittia และ  Zygocactus 
 

 
 
ภาพท่ี 12 Hylocereus undatus 
ท่ีมา: Brian Lamb, Letts Guide to Cacti of the World (London: Charles 
Letts & Co Ltd, 1991), 105. 
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ภาพท่ี 13 Aporocactus flagelliformis (L.) Lem. 
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 95. 
 

1.9.6.  กลุ่ม  Neopoteria  มีลกัษณะเป็นต้นขนาดเล็ก  เป็นสนัเห็นได้ชดัเจนแตจ่ะเป็น
ทรงกลมแป้นหรือทรงกระบอก  ส่วนโคนหลอดออกดอกมีปยุนุ่มและมีหนามมาก  แบง่เป็นสกลุตา่ง  ๆ ดงันี ้ 
Austrocactus,  Blossfeldia,  Eriosyce,  Frailea,  Neoporteria,  Notocactus,  Parodia,  Uebelmanniaและ  
Wigginsia 

 
 
ภาพท่ี 14 Melocactus giganteus Buining & Brederoo 
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 225. 
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ภาพท่ี 15 Notocactus uebelmannianus 
ท่ีมา: Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 225. 
 

1.9.7  กลุ่ม  Melocactus ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกบักลุ่ม  Neopoteria  แตด่อกเกิดบนเซฟา
เลียม  ส่วนโคนหลอดดอกมีปุยหรือไม่มีปุยก็ได้ แล้วแต่สกุล แต่จะมีหนามขึน้ปกคลุม (ยกเว้นสกุล  
Buiningia ท่ีจะมีดอกเกิดท่ีด้านข้างของเซฟาเลียม )  แบง่เป็นสกลุตา่ง  ๆ ดงันี ้ :  Buiningia,  Discocactus  
และ  Melocactus 
 

 
 
ภาพท่ี 16 Melocactus azureus Buining & Brederoo 
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 225. 
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ภาพท่ี 17 Discocactus sillicicola Buining & Brederoo  
ท่ีมา: Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 223. 
 

1.9.8 กลุ่ม Echinocactus ก็คล้ายกับกลุ่ม  Melocactus เช่นกัน  โดยดอกของกลุ่ม  
Echinocactusจะเกิดบริเวณตรงกลางด้านบนสุดของต้น  และไม่มีเซฟาเลียม  แบ่งเป็นสกุลต่างๆ  ดงันี ้ 
Ancistrocactus, Ariocarpus, Astrophytum, Aztekium, Cochemiea, Coloradoa, Copiapoa,  
Coryphantha, Dolichothele,Echinocactus, Echinomastus, Echinofossulocactus, Encephalocarpus,  
Epithelantha, Escobaria, Ferocactus, Gymnocalycium, Hamatocactus, Homalocephala, Islaya,  
Leuchtenbergia,  Lophophora,  Mamillopsis,  Mammillaria,  Neobesseya,  Neogomesia,  Neolloydia,  
Ortegocactus,  Pediocactus,  Pelecyphora,  Sclerocactus,  Solisia,  Strombocactus,  Thelocactus,  
Toumeya   และ Utahia 
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ภาพท่ี 18 Mammillaria pecrinifera (Ruempler) F.A.C.  Weber (Series 5)   
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 289. 
 

 
 
รูปท่ี 19 Mammilla riaviperina J.A. Purpus (Series 6)   
ท่ีมา: Erik Haustein, the Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 291. 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

 

1.10 เซฟาเลียม 
เซฟาเลียม  ( Cephalium)  คือ  กลุ่มหนามท่ีอยู่บริเวณส่วนยอดของต้น  ซึ่งมีลกัษณะ

เป็นปยุนุ่มสีขาวนวลหรือสีขาวครีม  เช่น  Melocactusและ  Discocactus หากลองสงัเกตด ู จะมีบางสาย
พนัธุ์ ท่ีมีขนปกคลมุอยู่บนยอดเป็นปยุนุ่มและไม่มีหนาม  ลกัษณะคล้ายเซฟาเลียม  แต่นัน่คือ  ขนท่ีอ่อน
นุม่  ไมใ่ชเ่ซฟาเลียม 
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์รูปทรงของกระบองเพชรท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 
 

สายพันธ์ุ 
กระบองเพชร 

 
รูปทรง 

 
สี หนาม ดอก  

อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
ผลงาน 

Opuntia 

 

ทรงกลมแบน 
ทรงกระบอกสงู 
ทรงป้องกลม 
แตกหน่อจากตุม่หนาม 

หนาม เป็นขนแข็งเล็กๆ   
แหลมคม  หนึง่ปุ่ มขนมี 5-7 
หนาม  สีหนามเป็นสีนํา้ตาล 
สีดอกส่วนใหญ่มกัเป็น 
สีแดง  สีเหลือง 
สีส้ม และสีขาวนวล 
 

ต้นกระบองเพชรเป็นต้นไม้ท่ี
ทนตอ่ความแห้งแล้งและมี
ความสวยงามอยู่ในตวัของ
รูปทรงลําต้นและดอก   
ซึง่เป็นเวลาหลายยคุหลาย
สมยัมาแล้วท่ีผู้คนหลงใหล
และช่ืนชมต้นและดอก
กระบองเพชร  มนษุย์เปรียบ
ต้นกระบองเพชรว่าเป็น
สญัลกัษณ์ของ 
ความอดทน  แข็งแรง   
การแตกตุม่หนาม
เปรียบเสมือนความแหลมคม
ในความคดิ 
ของการสร้างสรรค ์
ในแตล่ะสายพนัธุ์มีรูปทรง
แตกตา่งกนัออกไป  ทําให้
เหน็ถงึการพฒันาการของ
รูปทรงและดอกท่ีมี 
ความแปลกใหม่   
ซึง่มีอิทธิพลตอ่การ
สร้างสรรค์ผลงานคือลกัษณะ
ของรูปทรง 
ลําต้นท่ีมีหลากหลาย 

Cereus 

 

ทรงกระบอก   
มีแฉกจํานวนมากขึน้อยู่กบั 
การเจริญงอกงามของลําต้น 
แตกหน่อจากตุม่หนาม 

หนามสีเหลือง   
ปลายแข็งโคนหนามมกัจะมี
ขนเป็นฐานรองหนาม 
ดอกสีชมพ ู สีเหลือง 
สีขาว 
 

Hylocereus 
 
 
 

ทรงกลมเป็นแฉก 
ตามแฉกมีตุม่หนาม
ทรงกระบอกส่ีเหล่ียม 
มีตุม่หนาม 

มีตุม่หนามเล็ก  สีขาว 
ส่วนยอดมีขนสีขาวเป็นฐาน
ดอก  ในฐานดอกมีหนามยาว
ไว้ป้องกนัดอก  มีดอกสีขาว
เล็กๆ และมีสีเหลืองอ่อน 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์รูปทรงของกระบองเพชรท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ (ตอ่) 

 
 

. 
 
 
 
 

สายพันธ์ุ
กระบองเพชร รูปทรง สี  หนาม  ดอก 

อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
ผลงาน 

Melocactus 
 
 
 
 

 
 

ทรงกลมรีเป็นแฉก 

 
หนามเล็กแหลมแข็ง 
สีม่วงเข้มอยู่ตาม 
ขอบแฉก 

รูปแบบ  เช่น  กลม  แบน  
แฉก  กระบอก  โคนตุม่
หนาม มีลกัษณะ  เล็ก  ใหญ่
และหนามมีลกัษณะสัน้ ยาว 
แตกตา่งกนัออกไป 
ตามสายพนัธุ์ ดอก  
มีสีสนัแตกตา่งกนัออกไป
ตามสายพนัธุ์มีทัง้สีเข้ม  
สีอ่อน  และนําสีของดอกมา
เพิ่มสีสนัในตวัผลงาน 

Echinocactus 

 

ทรงกลมรีเป็นแฉก หนามเลก็แหลมแข็ง 
สมีว่งเข้มอยูต่าม 
ขอบแฉก 

 
 
 
เพื่อให้เกิดความรู้สกึ 
การรับรู้ทางด้านอารมณ์
มากขึน้  

 
รูปทรงกลม  ทรงกระบอก  
มีแฉก ในแฉกจะมีตุม่หนาม 
หา่งกนัประมาณคร่ึงเซนติเมตร 
ในแตล่ะตุม่หนามมีหนามเลก็
ฝังอยู ่

มีต้นเขยีว  เทาฟ้า   
จะมีตุม่หนามหา่งกนั
ประมาณคร่ึงเซนติเมตร 
ในแตล่ะตุม่หนามมี
หนามเลก็ๆฝังอยู ่
สดีอกเหลอืง 
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2. อิทธิพลจากเคร่ืองจักสานพืน้บ้าน  
 เคร่ืองจกัสานเป็นหตัถกรรมพืน้ๆ ท่ีทําขึน้เพ่ือมุ่งประโยชน์ใช้สอย รวมทัง้รูปทรงท่ีลง
ตวั ลายสานท่ีมีสนุทรียภาพสงูและบง่บอกถึงจิตวิญญาณของผู้สานและผู้ใช้3 

2.1 ไซ คือ เคร่ืองดกัและจบัสตัว์นํา้ เชน่ กุ้ ง  ปลา  สานด้วยไม้ไผเ่ป็นซ่ีถ่ีๆ รูปร่างตา่ง ๆ  
กนั  ด้านหน้ามีงาสําหรับให้กุ้ งหรือปปูลาเล็กๆ เข้าไซใช้ดกัตามทางนํา้ไหลท่ีนํา้ไม่ลึกนกั ใช้เฝือก
ซึ่งเป็นไม้ไผ่ซ่ีๆ  ถกัเป็นแผงยาวๆ  กัน้ขวางทางนํา้ไหล  เว้นช่องเล็กๆ  ไว้ให้ปลาเข้าไซ  การดกัไซ
จะต้องวางไซให้หน้าไซประกบติดเฝือก  ตรงช่องท่ีเจาะไว้โดยหน้าไซจะหนัตามนํา้  เพ่ือให้กุ้ ง  ป ู 
ปลา  ท่ีวา่ยทวนนํา้เข้าไปตดิในไซ 

2.1.1 ไซดัก กุ้ง  เค ร่ืองจักสานสําหรับดักกุ้ ง   สานด้วยไม้ไผ่และหว าย  
ทรงกระบอกปากกลม  คอคอดคล้ายคอขวด  ก้นแหลม  ปากไม่มีงาแตจ่ะมีงาด้านข้างของไซ  ไซ
ชนิดนีม้กัมีขนาดเล็กใช้ดกักุ้ งด้วยการวางไซให้ติดผิวดิน  โดยวางไซขวางช่องทางนํา้ไหล  ใช้เฝือก
หรือแนวดินกัน้เว้นช่องไว้เฉพาะช่องงา  ตรงปากไซ  จะใช้ต้นหญ้าหรือฟางอุดเพ่ือไม่ให้กุ้ งออก  
เม่ือวางไซแล้วใช้หญ้าหรือโคลนกลบบางส่วนเพ่ือพรางให้กุ้ งเข้าไปหลบในไซเหมือนหลบอยู่ตาม
ซอกไม้ไซชนิดนีม้กัใช้ดกักุ้งเล็กๆ  ตามทุง่นาและหนอง  บงึ  ทัว่ไป 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ไซดกักุ้ง  
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 197. 

                                                           
3 วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 

2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2553), 5. 
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2.1.2 ไซจ่อมพ่าน  ไซสําหรับดกัปลาเล็กปลาน้อย  สานด้วยตอก  ปากผายออก
คอคอด  มีงา  ตวัไซคล้ายผลบวบ  ยาวประมาณ  25  เซนติเมตร  การดกัไซต้องวางไว้ตามทางนํา้
ไหลเอาหินทบัหรือใช้ไม้ปักไมใ่ห้ไซเคล่ือนท่ี  ใช้หอยทบุเป็นเหย่ือลอ่ การดกัไซจอ่มพา่นต้องหมัน่กู้  

 

 
 

ภาพท่ี 21 ไซจอ่มพา่น  
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, นามานุกรมเคร่ืองจักสาน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2553), 198. 
 

2.1.3 ไซบะหลอด ไซสําหรับดกักุ้ งหรือปลาเล็กๆ ทําด้วยไม้ไผ่เหลาเป็นซ่ีกลมๆ  
ใช้หวายถักเข้ากับโครง ไซบะหลอดรูปร่างกลมรี หัวท้ายเรียวแหลม มีงาตรงกลาง ลักษณะ 
บอบบาง ส่วนมากใช้ดกัช่วงปลายฤดูฝนเพราะปลาจะลงหรือปลาล่อง  
 

 
 

ภาพท่ี 22 ไซบะหลอด 
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 198. 
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2.1.4 ไซหัวหมู ไซสําหรับดกัปลาตะเพียน  ปลาหมอ  ปลากระด่ี  สานด้วยตอก
รูปทรงกระบอกคล้ายผลแตงกวาตดั  ด้านหน้ามีงาสวมติดกบัปากไซ  ไซหวัหมมูกัดกัช่วงกลางคืน  
วางไว้ตามทางนํา้ไหลระดบัผิวนํา้ คลุมด้วยต้นหญ้า เพราะปลาจะเข้ามานอนในไซ การสานไซ
บางครัง้มีความเช่ือเข้ามาเก่ียวข้องด้วย  เรียก โฉลก คือ การวดัตาสานของไซจากก้นขึน้ไปจนถึง
ตาสดุท้ายท่ีปาก  โดยนบัสลบักนัวา่ “ตาป ูตาปลา” หากตาสดุท้ายไปตกดํา 
 

 
 
ภาพท่ี 23 ไซหวัหม ูพบใช้บริเวณภาคเหนือตอนลา่ง   
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 199. 
 

2.1.5 ไซกบ ไซสําหรับดักกบ สานด้วยตอก รูปร่างคล้ายตะข้อง มีงาหรือใช้
สงักะสีทําเป็นประตกูล  ให้กบชนเปิดเข้าไปได้แต่ออกไม่ได้ การดกักบต้องใช้เหย่ือล่อไว้ภายใน  
เม่ือกบเข้าไปกินเหย่ือแล้วออกไมไ่ด้  ไซกบบางท้องถ่ินอาจสานเป็นรูปทรงและขนาดตา่งๆ กนั  แต่
จะต้องมีงาเป็นชอ่งให้กบเข้าไปกินเหย่ือท่ีล่อไว้แล้วติดอยู่ภายใน ไซกบมกัสานอย่างง่ายๆ  เพราะ
ใช้เป็นจํานวนมาก เพ่ือให้ดกักบได้คราวละหลายๆ ตวั 
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ภาพท่ี 24 ไซกบ   
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2  
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 200. 
 

2.1.6 ไซไข่เข้  ไซสําหรับขงัปลา  สานด้วยตอกไม้ไผ่ทึบตลอดใบ  รูปทรงคล้าย
ผลแตงกวาหรือไขจ่ะเข้  จงึเรียก  ไซไขเ่ข้  หรือ  ไซไขจ่ระเข้  ตรงกลางเจาะช่องไว้สําหรับใส่ปลา  มี
ฝาปิดเปิดทําด้วยไม้  กลางหวัท้ายมีรูสําหรับร้อยเชือกสําหรับสะพายหรือหิว้ติดตวัหรือแขวนไว้ใน
นํา้  ไซชนิดนีจ้งึใช้ได้ทัง้ใสป่ลาสะพายตดิตวัไปขณะหาปลา  หรือใสป่ลาขงัไว้ไมใ่ห้ปลาตาย 

ไซไข่เข้ใช้ขงัปลาเช่นเดียวกับกระชงัในภาคกลาง  แต่รูปทรงและการสาน
แตกตา่งกนั  ไซไข่เข้สานด้วยตอกปืน้ขนาดเล็กสลบักบัตอกแนวนอนห่างๆ  เพ่ือให้โค้งตามรูปทรง  
ด้านหวัท้ายสานด้วยตอกไพลจงึโค้งมนได้ดีและเว้นรูตรงกลางไว้สําหรับร้อยเชือกสะพายบา่ 
 

 
 
ภาพท่ี 25 ไซไขเ่ข้ พบใช้งานบริเวณจงัหวดันครศรีธรรมราช   
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 201. 
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2.1.7 ไซทน ไซสําหรับขังปลาประเภทกระชัง ขนาดไม่ใหญ่นกั สานด้วยไม้ไผ่
และหวายเป็นซ่ีหา่งๆ  รูปร่างแบนๆ  หวัท้ายสอบ  มีช่องสําหรับใส่ปลาและมีฝาปิด  มีหสํูาหรับหิว้
หรือสะพายขณะออกไปจบัปลา ไซทนใช้ขงัปลาเช่นเดียวกับไซไข่เข้  แตใ่ช้ขงัปลาท่ีมีขนาดใหญ่
กวา่  จงึทําเป็นตาหา่งๆ และผกูมดัด้วยหวายอย่างง่ายๆ ไม่ประณีต  ไซทนในบริเวณภาคใต้แตล่ะ
ถ่ินขนาดและรูปทรงตา่งๆ กนั 
 ไซทน  ใช้ขงัปลาไว้ในนํา้โดยปลาไมต่าย  จงึเรียกวา่  ไซทน  หรือ  ข้องทน 
 

 
 

ภาพท่ี 26 ไซทน พบใช้งานบริเวณจงัหวดัปัตตานี   
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2  
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 202. 
 

2.1.8 ไซนอน ไซดกัปลาชนิดหนึง่  ทําด้วยไม้ไผเ่หลาเป็นซ่ีกลมๆ กรองด้วยหวาย
โดยรอบ  รูปร่างคล้ายลอบนอนในภาคกลางแตส่ัน้กว่ามีงาด้านหน้าถ้ามีขนาดใหญ่มีงา  2  ชัน้  ท้าย
ไซมีช่องปิดเปิดสําหรับจับปลาออก  ไซนอนต้องดักในแนวนอน  ต่างจากไซนั่งท่ีดักในแนวตัง้   
ไซนอนใช้ดกัปลาขึน้  หรือปลาวา่ยทวนนํา้ตามทางนํา้ไหล  โดยวางไซให้ก้นอยูเ่หนือนํา้ 
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ภาพท่ี 27 ไซนอน พบใช้งานบริเวณจงัหวดัปัตตานี   
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 203. 
 

2.1.9 ไซน่ัง ไซดกัปลาชนิดหนึ่งคล้ายลอบนอนแต่ตัง้ขึน้  มีงาด้านข้าง  อีกชนิด
หนึ่งรูปร่างคล้ายตุ้มหรืออีจู้ภาคกลาง  มีงาเหนือก้นด้านข้าง  เม่ือดกัปลาจึงต้องอยู่ในแนวตัง้   
ไซนัง่อีกแบบหนึง่รูปร่างทรงกระบอก  มีงาด้านข้างเชน่เดียวกนั  ไซนัง่บางถ่ินเรียก  ไซตัง้  นัง่ได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 28 ไซนัง่   
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 204. 
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2.1.10 ไซรํา ไซขนาดเล็ก ทรงกระบอกก้นสอบ ทําด้วยซ่ีไม้ไผเ่ล็กๆ  ผกูติดถ่ีๆ ใช้ดกักุ้ งหรือปลา
เล็กๆ ในฤดนํูา้หลาก  
 

 
 
ภาพท่ี 29 ไซรํา พบใช้งานบริเวณจงัหวดัปัตตานี  นราธิวาส   
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 205. 
 

2.2 อีจู้ เป็นเคร่ืองดกัปลาไหลชนิดหนึง่ สานด้วยไม้ไผ่ มีงาแซงอยู่ริมก้นใส่เหย่ือไว้ใน
กะพล้อ บางแห่งเรียกอีจู้ว่า กระจู้  หรือจู้   อีจู้ มีลกัษณะกลมป่องส่วนก้น แล้วเรียวท่ีส่วนบน คล้าย
คนโทใสนํ่า้บางชนิด หรือคล้ายรูปหม้อคอสงู ขนาดของอีจู้ โดยทัว่ไปวดัตามเส้นผ่าศนูย์กลาง ส่วน
ก้นมีความกว้างตัง้แต ่20-40 เซนติเมตร เม่ือวางตัง้มีความสูงตัง้แต ่50 เซนติเมตร จนถึง 1 เมตร 
การสานอีจู้ ใช้ตอกไม้ไผ่เหลาบางๆ เร่ิมสานท่ีก้นเป็นลายขดัส่ีเหล่ียมเป็นตาห่างๆ แต่ต้องไม่ให้
ปลาไหลลอดออกไปได้ แล้วสานในแนวตัง้ขึน้มาเป็นลายขดัทึบ สานปลายปากอีจู้ เรียวแคบลงที
ละน้อยๆ ส่วนริมปลายปากจะบานออกเล็กน้อย เพ่ือวางท่ีปิดปากอีจู้ส่วนใหญ่ใช้กะลามะพร้าว 
หรือเศษฟางเศษหญ้าจกุปากให้แน่น ริมก้นอีจู้ ด้านหนึ่งด้านใดจะสานเป็นช่องวงกลมไว้ เพ่ือใส่งา
แซงให้ปลาไหลเข้า โดยทัว่ไปแล้วอีจู้แตล่ะอนัจะมีงาแซงอยู ่1 ซองเทา่นัน้ แตถ้่าสานอีจู้ขนาดใหญ่
ก็ทําแซงริมก้นอีจู้ทกุด้าน คือมีงาแซงใสไ่ว้ 4 ชอ่งทาง ภายในสานไส้อีจู้ ด้วยไม้ไผ่เป็นลายขดัห่าง ๆ 
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ทําเป็นกรวยใสเ่หย่ือลอ่ปลาไหล บางทีเรียกวา่ “กะพล้อ” หรือรอง สามารถดงึเข้าดงึออกได้ เหย่ือท่ี
ใส่ให้ปลาไหลเข้าไปกิน มกัใช้เนือ้หอยโข่งนา ปตูายทบุให้แหลกหรือเนือ้ปลาสบั การดกัปลาไหล
จะดกัในนํา้นิ่งตามริมหนอง คลอง บึง หรือตามแปลงนา ความลึกของนํา้ไม่มากนกั ต้องให้ส่วน
ปลายปากอีจู้ โผลพ้่นนํา้เพราะปลาไหลจะได้ขึน้มาหายใจได้ ใช้ใบหญ้าคลมุอีจู้แตง่ช่องทางให้ปลา
ไหลเข้าไปทางงาแซงได้สะดวก ช่องงาแซงอยู่ในระดบัพืน้ดินใต้นํา้ พอดี ปลาไหลซึ่งชอบอาศยัอยู่
ในโคลนเลน เม่ือได้กลิ่นเหย่ือจะหาทางเข้าไปกิน จนกระทัง่เข้าช่องจากแซงนัน้ แตไ่ม่สามารถกิน
เหย่ือได้เพราะใสไ่ว้ในกะพล้ออีกชัน้หนึง่ ทําให้เหย่ือไมห่มด ปลาไหลตวัอ่ืนๆ จะเข้าไปอีก การกู้ อีจู้
อาจกู้วนัละครัง้ หรือดกัไว้หลายๆ วนัก่อนจงึมากู้ ก็ได้4 
 

 
 

ภาพท่ี 30 อีจู้   

ท่ีมา: เคร่ืองมือ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ของชาวบ้าน, Lanna Corner, เข้าถึงเม่ือ 10 ธนัวาคม 2557, 

เข้าถึงจาก http://www.lannacorner.net/lanna2014/article.php?id=00390&group=1 

 
2.3 สุ่ม คือ เคร่ืองจักสานสําหรับสุ่มปลาหรือครอบไก่ สานด้วยไม้ไผ่รูปกรวยตัด 

ด้านบนหรือหวัสุม่เป็นชอ่งเอามือล้วงลงไปจบัปลาได้ หรือเคร่ืองสานตาห่างๆ รูปมะนาวตดัสําหรับ
ครอบขงัไก่ 

2.3.1 สุ่มซ่ี  สุ่มขนาดใหญ่กว่าสุ่มสาน  ตีนสุ่มจะบานออกคอ่นข้างมาก  หวัสุ่ม
จะทําด้วยไม้กลึงเป็นวงแล้วใช้หวายถักซ่ีสุ่มซึ่งเป็นไม้ไผ่เหลาเป็นซ่ีๆ เรียงรอบๆ หัวสุ่ม แล้วใช้

                                                           
4 เร่ืองเดียวกนั, 197-205. 
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เหล็กเส้นโค้งเป็นวงกลมจากเล็กออกไปใหญ่เพ่ือเป็นโครงดดัให้ซ่ีสุ่มโค้งตามรูปท่ีต้องการ ใช้หวาย
หรือเถาวลัย์ถดัยดึให้ซ่ีสุม่ติดกบัโครงเหล็กสุ่มชนิดนีจ้ะมีคอ่นข้างใหญ่และมีความแข็งแรงทนทาน
กวา่สุม่สาน  เป็นสุม่ท่ีใช้กนัมากในบริเวณภาคกลาง  สุม่ซ่ีบางทีเรียกวา่  สุม่โมง 
 

 
 
ภาพท่ี 31 สุม่ซ่ีหรือสุม่โมง  พบใช้งานบริเวณภาคกลางตอนบน  
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 328. 
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2.3.2 สุ่มตะเคียว  สุม่ส่ีขนาดใหญ่  มีถงุท่ีหวัสุม่  ใช้สําหรับสุม่ปลาดกุ 
 

 

ภาพท่ี 32 สุม่ตะเคียว  พบใช้งานบริเวณอําเภอบางปลาม้า  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 328. 
 

2.3.3 สุ่มปลา  เคร่ืองจกัสานรูปร่างคล้ายฝาชี  ด้านบนหรือหวัสุ่มมีช่องกลมๆ ให้
มือล้วงลงไปจบัปลาได้  รูปทรงของสุ่มมีหลายแบบและมีกรรมวิธีในการสานต่างกนัไป  เช่น  สุ่ม
กลอง  สุม่ซ่ี  สุม่ตะเคียว 

 
 

ภาพท่ี 33 สุม่ปลา พบใช้งานบริเวณภาคเหนือตอนลา่ง  
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 329. 
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2.3.4 สุ่มสาน  สุ่มสําหรับสุ่มปลา  สานด้วยตอกไม้ไผ่ขนาดค่อนข้างเล็ก สูง
ประมาณศอกเศษๆ รูปกรวยตดั  หวัสุ่มเป็นรูกลมสําหรับจบัและล้วงลงไปจบัปลา  เวลาสุ่มผู้สุ่ม
อาจจะใช้สุ่มสองใบถือสุ่มทัง้มือซ้ายและมือขวา สุ่มรวมกันหลายๆ คนเป็นวงบีบเข้าหากนั  หรือ
สุม่เรียงหน้ากระดานจนเตม็แหลง่นํา้ เม่ือรู้สกึวา่ปลาเข้าสุม่แล้วจงึล้วงจบัปลาออกจากสุม่5 
 

 
 

ภาพท่ี 34 สุม่สาน  พบบริเวณอําเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก  
ท่ีมา: วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 330. 
 

2.4 ตะข้อง เคร่ืองจกัสานไม้ไผ่  ใช้เป็นภาชนะสําหรับสตัว์นํา้ เช่น กุ้ ง หอย  ป ู ปลา  
มีรูปร่างตา่งๆ กันส่วนมากปากแคบ  คอคอด  มีงารูปกรวยปิดปากข้อง  ตวัตะข้องมกัจะสานทึบ  
ก้นและคอสานโปร่งให้นํา้และอากาศผ่านออกได้  ช่วยให้สัตว์นํา้ในตะข้องตายช้าและไม่เน่า  
เพราะชาวบ้านมักนําตะข้องติดตัวไปหาปลาตามแม่นํา้ลําคลอง  หนอง  บึง  เป็นเวลานานๆ  
ตลอดวนัหรือตลอดคืน  อาจทําให้สตัว์นํา้ท่ีจบัได้เนา่ 

                                                           
5 เร่ืองเดียวกนั, 327-329. 
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ตะข้องทัว่ๆ ไปมกัจะมีหสํูาหรับหิว้หรือตะพาย  ขนาดและรูปแบบของตะข้องจะ
แตกต่างกันไปตามความนิยมและการใช้สอยได้แก่  ตะข้องบ่าหรือตะข้องสะพาย  ตะข้องเป็ดมีทุน
ขนาบข้างเพ่ือลอยนํา้ได้  เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 35 ตะข้อง 

ท่ีมา: ThaiTambon.com, เคร่ืองมือประมง, เข้าถึงเม่ือ 10 ธนัวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=07831141221&ID=370607&S
ME=0783114919 
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2.4.1 ตะข้องลอย  เป็นภาชนะสานจากไม้ไผ่  มีรูปทรงแตกตา่งจากตะข้องตรงท่ี
ตะข้องลอยมีทุน่ผกูตดิอยูด้่วยเพ่ือให้ลอยนํา้ 

 

 
 

ภาพท่ี 36 ตะข้องลอยนํา้ 
ท่ีมา: เคร่ืองมือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของชาวบ้าน, Lanna Corner, เข้าถึงเม่ือ 10 ธันวาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก http://www.lannacorner.net/lanna2014/article.php?id=00390&group=1 
 

2.5  บุ้งก๋ี  เป็นเคร่ืองจกัสานอีกชนิดหนึ่ง  ใช้สําหรับตกัหรือโกยสิ่งต่างๆ  เช่น  หิน  
ดิน  หรือใช้ขนอิฐ  หิน  ดิน  ทราย  เดิมบุ้งก๋ีสานด้วยตอกไม้ไผ่หรือหวายอย่างหยาบๆ  มีรูปร่าง
เป็นกระพุ้งคล้ายอุ้งมือ  มีท่ีทําด้วยหวายเส้นสองข้างสําหรับจบัหรือใช้เชือกผกูเพ่ือหยาบด้วยคาน
หาบบุ้งก๋ีเป็นเคร่ืองมือท่ีเน้นความแข็งแรงและประโยชน์ใช้สอยมากกวา่ความสวยงาม 
 

 
 
ภาพท่ี 37 บุ้งก๋ี   
ท่ีมา: ศนูย์สง่เสริมศลิปาชีพระหวา่งประเทศ, จักสาน (กรุงเทพฯ: ไอคอนพริน้ติง้, 2551), 2. 
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2.6 ตะกร้า ภาชนะสานด้วยตอกเป็นตาโปร่งๆ  ปากกลมก้นสอบเป็นส่ีเหล่ียมมีห ู ทํา
ด้วยไม้หรือหวานโค้งหรือหวายโค้งเป็นคร่ึงวงกลมเหนือปาก  หรือใช้เชือกร้อยเป็นหหูิว้หรือสะพาย  
ตะกร้าใช้สําหรับใสส่ิ่งของ  มีรูปทรงและขนาดตา่งๆ กนั 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 38 ตะกร้าสานไม้ไผ ่   
ท่ีมา: ThaiTambon.com, งานเคร่ืองสานไม้ไผ่, เข้าถึงเม่ือ 10 ธนัวาคม 255, เข้าถึงจาก 
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=07831141221&ID=370607&S
ME=0783114919 
 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 39 ตะกร้าล้างปลา 
ท่ีมา: ตลาดบ้านสวนพอเพียง, ตะกร้าจีนไม้ไผ่, เข้าถึงเม่ือ 10 ธนัวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://market.bansuanporpeang.com/product/ตะกร้าจีนไม้ไผ ่
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3. ที่มาของการศึกษาเร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน 
3.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจจากเคร่ืองจักสาน 

      
 ความเข้มแข็งในจิตใจนี ้ เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีจะต้องฝึกฝนเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตท่ี

ลําบากไปประสบอปุสรรคใดๆ ถ้าไมม่ีความเข้มแข็งไมม่ีความรู้ ไมม่ีทางท่ีจะผ่านอปุสรรคนัน้
ได้ เพราะวา่ถ้าไปเจออปุสรรคอะไรก็ไมม่ีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แตถ้่ามีความรู้ มีอธัยาศยัท่ีดี
และมีความเข้มแข็งในกายในใจ ก็สามารถท่ีจะผ่านพ้นอปุสรรคต่างๆ นัน้ได้ความเข้มแข็งใน
ใจนัน้ หมายความว่า ไม่ท้อถอย อดทนต่ออารมณ์ และไม่เกิดอารมณ์มาทําให้โกรธ อารมณ์
นัน้ก็คือ ความโกรธ ความฉุนเฉียว ความน้อยใจทัง้นีเ้ป็นสิ่งท่ีทําให้คิดไม่ออก แก้ปัญหา
ไมไ่ด้6 

 

ในสังคมท่ีโหดร้ายเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว   ความขัดแย้ง   การแข่งขัน   
การแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น และความเลวร้ายในภัยพิบตัิต่างๆ ท่ีนบัวนัยิ่งจะทวีคณูขึน้ทุกที  ทําให้
ข้าพเจ้าเช่ือว่า  ผู้ ท่ีมีความแข็งแกร่ง และอดทนอดกลัน้เท่านัน้ ท่ีจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
ทา่มกลางสภาพแวดล้อมเช่นนีไ้ด้  ตามหลกัพทุธศาสนามีคําสอนท่ีเช่ือว่า เม่ือชีวิตเผชิญอปุสรรค
ต้องรู้จักว่านั่นเป็นธรรมดาของชีวิตอย่าหวั่นไหวเม่ือเจออุปสรรคเพราะอุปสรรคช่วยสร้าง
ประสิทธิภาพ   ปัจจยัของความสําเร็จอนันา่ภาคภมูิใจไมมี่อะไรเกินกวา่อปุสรรค ผู้ ท่ีไม่เคยตอ่สู้กบั
อปุสรรคไฉนจะรู้จกัความสามารถท่ีแท้จริงของตนได้ เปรียบก้อนหินน้อยขวางทางข้ามได้ก็ข้ามไป 
ก้อนหินใหญ่ขวางทางเขยือ้นได้เขยือ้นไป ภูเขาใหญ่ขวางทางถ้าต้องไปก็อ้อมไป ผู้ ท่ีสู้กบัอปุสรรค
ท่ีต้องหลีกและผู้ ท้อแท้ต่ออุปสรรคท่ีต้องสู้   คือผู้ หันหลังให้กับความจริงและปิดหนทางแห่ง
ความชอบธรรมเสียสิน้   ท่ีเรามีปัญหาแล้วเป็นทุกข์  ก็เพราะเรามวัคิดว่ามนัเป็นปัญหามากกว่า
คิดถึงการลงมือแก้ไข  ปลาท่ียังเป็นอยู่ ล้วนเรียนรู้ท่ีจะว่ายทวนนํา้ส่วนปลาตายมักไ หลตามนํา้
ปัญหาทําให้คนธรรมดาท้อ แตทํ่าให้คนมีปัญญาลกุขึน้มาแก้ไข 
 ความอดทน  หมายถึง ยอมรับสภาพความลําบากแม้จะมีความข่ืนขมอยู่บ้างก็ตามแต่ก็
เปรียบเสมือน การท่ีเรากินยาขม แล้วโรคหายฉันใดก็ฉันนัน้  คนเรานัน้ต้องอดทน ตัง้แตเ่กิดมาลืม
ตามองโลกเพราะอยูใ่นครรภ์มารดาก็ต้องทนนอนคดุคู้อยู่ตัง้ 8-9 เดือนมารดา ก็ต้องอดทนอุ้มท้อง
มาตลอดระยะเวลาด้วยความประคบัประคองไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือน นอกจากนัน้ผู้ เป็น

                                                           
6พระราชดาํรัส ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (2518), 

เข้าถึงเม่ือ 12 เมษายน 2557,  เข้าถึงได้จาก http://thaipsyop.blogspot.com 
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มารดาก็ต้องทนอดรับประทานของท่ีเอร็ดอร่อย ซึ่งมีรสจัดเม่ือคลอดออกมาใหม่ๆ เด็กต้อง
เปล่ียนแปลงอณุหภูมิอย่างกะทนัหนัซึ่งตอนอยู่ในครรภ์ก็ได้รับความอบอุ่นจากมารดา เม่ือคลอด
ออกมากระทบกับอากาศภายนอกซึ่งร้อนบ้างเย็นบ้าง เด็กก็ต้องอดทนเม่ือทนไม่ไหวก็ต้องร้อง
อแุว้ๆ เป็นธรรมดาตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา ก็ต้องใช้ความอดทนตอ่ไป จนตลอดชีวิต อนัได้แก่  อดทน
ตอ่ความหนาวร้อนของดนิฟ้าอากาศ ซึง่เป็นภาวะท่ีทกุคนต้องจํายอม  แตค่นท่ีมีฐานะดีก็พอหาสิ่ง
มาบรรเทาได้ สว่นคนยากจน ก็ต้องใช้ความอดทนมากหน่อยสดุแตจ่ะหาสิ่งท่ีมาช่วยบรรเทาหนาว 
บรรเทาร้อน บางคนทนไม่ไหวก็ต้องตายไป ในเมืองไทยนบัว่าโชคดีท่ีอากาศไม่หนาวเกินไปร้อนก็
ไมร้่อนเกินไปถึงกบัทําให้คนตาย หากเป็นประเทศท่ีอยูข่ัว้โลกจะต้องทนความหนาวเย็นสกัเพียงใด 
เชน่ พวกชาวเอสกิโม ต้องใช้ความอดทนตอ่ความหนาวเย็น ถ้าไปเกิดในทวีปแอฟริกาก็ต้องอดทน
ตอ่ความร้อนของภูมิอากาศท่ีร้อนระอุขนาดเส้นผมยงัต้องงอหงิกติดกับหนงัศีรษะถ้าเป็นเราต้อง
ไปทนอยูอ่ยา่งนัน้จะทนไหวหรือไม่7 

ความเพียร หมายถึง ความบากบัน่ ความกล้าแข็ง พยายามจนกวา่จะสําเร็จ บากบัน่8 
จากแรงบนัดาลใจเร่ืองความอดทน  ท่ีข้าพเจ้าเล็งเห็นว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งตอ่ทกุ

ชีวิตท่ีต้องดิน้รนอย่างทกุข์ทรมานบนโลกท่ีโหดร้ายใบนี ้ ทําให้ข้าพเจ้านึกถึงชยัชนะท่ียิ่ งใหญ่ของ
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่  ท่ีเรียกวา่  กระบองเพชร  พืชท่ีเป็นสญัลกัษณ์แห่งความอดทน  และการปรับตัว
ให้คงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความโหดร้ายของธรรมชาติ  และเหตผุลดงักล่าวเหล่านีทํ้าให้ข้าพเจ้า
รู้สกึประทบัใจในธรรมชาติของพืชชนิดนี ้

 3.2 จินตนาการ 
จินตนาการ หมายถึง การคดิสร้างภาพในจิตใจหรือพลงัของจิตท่ีสร้างภาพขึน้

ใหม่ภายในใจ ให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า เป็นระเบียบกว่าหรือร้ายกาจกว่าสิ่งท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ
ทั่วไป จินตนาการทําให้เกิดภาพขึน้ในสํานึกเรียนว่า“จินตภาพ”จินตภาพเหล่านีเ้ช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์ท่ีได้นบัสะสมอยู่ภายใน จินตนาการเป็นผลมาจากอวยัวะสมัผสัของมนษุย์ปะทะกบั
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดเป็นประสบการณ์สั่งสมแล้วจึงประยุกต์โดยการเพิ่มเติม ตัดทอนหรือ
ผสมผสานประสบการณ์ต่างๆถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะหรือเกิดจินตภาพนึกคิดไปเอง 
อาจจะมีหรือไม่มีในโลกนีก็้ได้ เช่น บทกวี นวนิยาย ใต้ท้องทะเลลึก ใต้ดินโลกในอนาคต ความฝัน
การเขียนภาพเป็นต้น การเขียนภาพตามจินตนาการ จะทําได้ดีก็ตอ่เม่ือผู้ เขียนภาพนัน้เป็นคนช่าง
                                                           

7
 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 

2554), 1365. 
8
 เร่ืองเดียวกนั, 849. 
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สงัเกต รู้จกัวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งตา่งๆ ท่ีต้องการนําเสนอ โดยนํามาเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ทาง
ศิลปะซึ่งหมายถึงประสบการณ์ในทางฝึกปฏิบตัิและจากการได้ศึกษาผลงานศิลปะทั่วๆไป ซึ่งจะ
สามารถสร้างผลงานศลิปะ ให้แปลกแตกตา่งไปจากท่ีเคยพบเห็นได้9 

อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ อดีตเด็กเรียนซํา้ชัน้ อดีตเด็กท่ีเรียนรู้ได้ช้า แตเ่ขาเคยกล่าวเอาไว้
ว่า  “จินตนาการสําคญักว่าความรู้” (Imagination is more important than knowledge) ความรู้
ทําให้เราฉลาดขึน้ แตม่นัจะเป็นสิ่งท่ีอยู่คงเดิมอย่างนัน้ หากเราไม่นําความรู้นัน้ไปใส่จินตนาการ
เพิ่มเติม เราใช้ความรู้ท่ีมีสร้างจินตนาการ แล้วใช้จินตนาการสร้างความรู้ใหม่ เพ่ือท่ีจะได้
จินตนาการตอ่ยิ่งสองสิ่งนีพ้ฒันาควบคูก่นัไปยิ่งดีมากๆ10 

ดงันัน้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเกิดจากพืน้ฐานประสบการณ์ ท่ีเช่ือมโยงกับความ
นึกคิดและจินตนาการให้เกิดผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีทําให้ผู้ พบเห็นได้รับรู้กับความคิดฝัน
จินตนาการของผู้ปฏิบตัิงานท่ีต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างอิสระ ผู้ปฏิบตัิงานศิลปะท่ี
ถ่ายทอดจินตนาการได้ดีนัน้จะต้องมีพืน้ฐานมาจากการได้สมัผสัรับรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จน
เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์สัง่สมเป็นประสบการณ์และความชํานาญ สู่การสร้างสรรค์งาน
ด้วยจินตนาการ เป็นการแสดงออกจากจินตนาการภายในสู่ภายนอก ผลงานศิลปะย่อมแสดง
จินตนาการไว้ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราว รูปทรง เส้น สี บรรยากาศในภาพจินตนาการอาจจะ
เป็นเร่ืองของความเพ้อฝัน คาดหวงัในอนาคต จินตนาการไปสู่อดีต หรือไปสู่ดินแดนท่ีมองไม่เห็น 
ขัน้ตอนการเขียนภาพตามจินตนาการ มีลําดบัเหมือนการเขียนภาพโดยทัว่ไป คือ ร่างภาพก่อน ทัง้
สว่นใหญ่และส่วนย่อยแล้วระบายสีตามเทคนิคท่ีตนเลือก การเขียนภาพตามจินตนาการคอ่นข้าง
จะอิสระเพราะไม่จําเป็นต้องยึดความเหมือนจริง อิสระในการนําเสนอทางด้านรูปทรง สีสนั หรือ
เทคนิคอ่ืนๆ แต่คงยึดหลกัการสร้างสรรค์งานภาพเขียน คือ ในการจดัภาพ หรือองค์ประกอบให้ดู
สวยงาม 

 
4. อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมด้านประตมิากรรม  
  ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  เร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจักสาน ข้าพเจ้า
ได้รับอิทธิพลจากเคร่ืองจกัสานพืน้บ้านท่ีมีอยู่ในชมุชน  พิพิธภณัฑ์ด้านเคร่ืองจกัสาน  ผลงานวิจยั
เร่ืองรูปลกัษณ์แหง่วิกฤตการณ์ปัจจบุนั (Critical image) ของจํานง ธนาวนิชกลุ 
                                                           

9 สชุาต ิเถาทอง, หลักการทัศนศิลป์ (กรุงเทพฯ: นําอกัษรการพิมพ์, 2550), 33. 
10 วนันีใ้นอดีต, อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, เข้าถึงเม่ือ 25 ธนัวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://guru.sanook.com 
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ผลงานประติมากรรมรูปดอกกุหลาบโคมไฟท่ีได้รับรางวัลแกรนด์อวอร์ดยอดเย่ียม 2008  ของ
กรกต  อารมณ์ดี  ผลงานประติมากรรมเทคนิคผสมท่ีรับรางวลัจากการประกวดผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติของอดลุย์  บญุฉ่ํา  และรูปทรงของต้นกระบองเพชรแล้วศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี
และผลงานของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงแล้วนําแนวคิด  วิธีการ  รูปทรงมาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์
ความเป็นไปได้ในการสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสมดงันี  ้
  

จาํนง  ธนาวนิชกุล   
 จํานง  ธนาวนิชกุล  ได้กล่าวถึงแนวความคิด  ความรู้สึกภายในท่ีมีต่อวิกฤตการณ์
ทางสงัคมและสภาพแวดล้อมในปัจจบุนัก่อให้เกิดผลงานท่ีใช้รูปกระดาษพบัและเคร่ืองจกัสานรูป
สตัว์ต่างๆ ของไทยนํามาประกอบขึน้ใหม่ตามแนวคิดและจินตนาการท่ีแสดงเนือ้หาทางรูปแบบ  
ซึ่งมีโครงสร้างร่องรอยของพืน้ผิว และเนือ้หาทางสญัลกัษณ์ โดยมุ่งเน้นผลกระทบจากเทคโนโลยี 
มลภาวะ ความสญูเสีย และความงามในด้านความขดัแย้งท่ีกลมกลืน 
 

 

 
ภาพท่ี 40 ผลงานประติมากรรมของ จํานง  ธนาวนิชกุล ช่ือผลงาน “รูปลกัษณ์แห่งวิกฤตการณ์

ปัจจบุนั 1”  
ท่ีมา: ฐานข้อมลูภาพทางศิลปะ, จํานงค์ ธนาวนิชกุล, เข้าถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/detailpicture.asp?id=P002212 
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ภาพท่ี 41 ผลงานประติมากรรมของ จํานง  ธนาวนิชกุล ช่ือผลงาน “รูปลกัษณ์แห่งวิกฤตการณ์

ปัจจบุนั 2”  
ท่ีมา: ฐานข้อมลูภาพทางศิลปะ, จํานงค์ ธนาวนิชกุล. เข้าถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/detailpicture.asp?id=P00221 
 

กรกต  อารมย์ดี  
 กรกต  อารมย์ดี  ได้เร่ิมทําโคมไฟไม้ไผ่ด้วยวิธีการมดัการผกูของว่าว  ศกึษาอายขุอง
ไม้ไผ่แตล่ะชนิดว่าชนิดไหนมีคณุสมบตัิเหมาะกบัการทําโคมไฟและค้นพบว่าไม่ไผ่สีสกุเหมาะสม
ท่ีสดุเพราะมีความยืดหยุน่ขึน้รูปง่ายนุม่มือ วสัดท่ีุใช้ในการทําคือ  ไม้ไผ่สีสกุ นํามาหลาวเอาแตผ่ิว  
ไม้ไผแ่บน เชือกเคลือบเทียน กาวนํา้ 

ผลงานแต่ละชิน้ท่ีทําจะนึกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละท้องถ่ิน  และรูปทรงจะ
เป็นงานศลิปะแบบร่วมสมยั  โดยมีความงาม  รสนิยม  และมีหน้าท่ีการใช้งาน  เพ่ือให้เข้ากบัยคุสมยั 
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ภาพท่ี 42 ผลงานประติมากรรมของ กรกต  อารมย์ดี ช่ือผลงานโคมไม้ไผ่ดดัแข็งให้พลิว้ไหว 1  
ท่ีมา: ศนูย์นวตักรรมการออกแบบ, กรกต อารมย์ดี, เข้าถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://designinnovathai.com/th/designer/detail/67 
 

 
 
ภาพท่ี 43 ผลงานประติมากรรมของ กรกต  อารมย์ดี  ช่ือผลงาน “โครงสร้างของอารมณ์จากธรรมชาต ิ

หมายเลข 3”  
ท่ีมา: ฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ออนไลน์สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศลิปากร, กรกต อารมย์ดี, 
เข้าถึงเม่ือ 6 ธนัวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th 
/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001623 
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ภาพท่ี 44 ผลงานประติมากรรมของ กรกต อารมย์ดี ช่ือผลงาน “ โครงสร้างของอารมณ์จากธรรมชาติ 

หมายเลข 4” 
ท่ีมา: ศนูย์นวตักรรมการออกแบบ, กรกต อารมย์ดี, เข้าถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://designinnovathai.com/th/designer/detail/67 
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ภาพท่ี 45 ผลงานประติมากรรมของกรกต  อารมย์ดี ช่ือผลงาน  “โคมไม้ไผ่ดดัแข็งให้พริว้ไหว 1”  
ท่ีมา: ศนูย์นวตักรรมการออกแบบ, กรกต อารมย์ดี, เข้าถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://designinnovathai.com/th/designer/detail/67 
 

 
 
ภาพท่ี 46 ผลงานประติมากรรมของกรกต อารมย์ดี ช่ือผลงาน “โคมไม้ไผด่ดัแข็งให้พลิว้ไหว 2”  
ท่ีมา: ศนูย์นวตักรรมการออกแบบ, กรกต อารมณ์ดี, เข้าถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://designinnovathai.com/th/designer/detail/67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 47 ผลงานประติมากรรมกรกต  อารมย์ดี  ช่ือผลงาน “โคมไม้ไผ่ดดัแข็งให้พลิว้ไหว 3”  
ท่ีมา: ศนูย์นวตักรรมการออกแบบ, กรกต อารมย์ดี, เข้าถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://designinnovathai.com/th/designer/detail/67 
 

 
 
ภาพท่ี 48 ผลงานประติมากรรมของกรกต  อารมย์ดี ช่ือผลงาน  “โคมไม้ไผ่ดดัแข็งให้พลิว้ไหว 4”  
ท่ีมา: ศนูย์นวตักรรมการออกแบบ, กรกต อารมย์ดี, เข้าถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://designinnovathai.com/th/designer/detail/67 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 49 ผลงานประติมากรรมของกรกต อารมย์ดี ช่ือผลงาน  “โคมไม้ไผ่ดดัแข็งให้พลิว้ไหว 5”  
ท่ีมา: ศนูย์นวตักรรมการออกแบบ, กรกต อารมย์ดี, เข้าถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://designinnovathai.com/th/designer/detail/67 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

อดุลย์  บุญฉํ่า   
 อดุลย์  บุญฉ่ํา  เกิดวันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2513  ท่ีจังหวัดนครราชสีมาเป็น
ศลิปินท่ีทุม่เทในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2535  โดยสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ร่วมสมยั  ท่ีแสดงออกถึงงานประติมากรรมท่ีตอบสนองความรู้สึกถึงพลังการดิน้รนของชีวิตใน
ภาวะซึง่ถกูกกัขงัหนว่งเหน่ียวท่ีทรมาน  เพ่ือหลีกหนีภยัคกุคามตอ่ชีวิตจากการตอ่สู้ดิน้รนของชีวิต  
นําไปสูพ่ลงัการเคล่ือนไหวท่ีรุนแรงและทรงพลงัยิ่งโดยมีแรงบนัดาลใจเบือ้งต้นจากปลาท่ีถกูขงัอยู่
ในกระชังซึ่งแช่อยู่ในจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสิ่งมีชีวิตท่ี
เป็นไปตามกฎของธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้เข้าใจในความเป็น
ชีวิตนัน้ไม่มีอะไรเท่ียงแท้  ในส่วนของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานแสดงออก  โดยใช้เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้พืน้บ้านมาจินตนาการพัฒนารูปแบบสู่การสร้างสรรค์ในระดบัสากล  จนผลงานได้รับ
รางวลัศิลปกรรมยอดเย่ียมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยั ครัง้ท่ี  14  ปี พ.ศ. 2535 และการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติอีกหลายครัง้  นอกจากนัน้ยงัเป็นผู้ เผยแพร่ความรู้ศิลปะทางด้านทศันศิลป์ แก่
นกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปในฐานะอาจารย์ 
 

 
 
ภาพท่ี 50 ผลงานประตมิากรรมของอดลุย์   บญุฉ่ํา ช่ือผลงาน ขงั  
ท่ีมา: ฐานข้อมลูภาพทางศลิปะ, อดุลย์ บุญฉํ่า, เข้าถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/showpicture.asp?id=457&id_artist=457 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 51 ผลงานประตมิากรรมของอดลุย์   บญุฉ่ํา ช่ือผลงาน “จินตนาการจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   

พืน้บ้าน 1” 
ท่ีมา: ฐานข้อมลูภาพทางศลิปะ, อดุลย์ บุญฉํ่า, เข้าถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/showpicture.asp?id=457&id_artist=457 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 52 ผลงานประตมิากรรมของอดลุย์   บญุฉ่ํา ช่ือผลงาน “จินตนาการจากเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

พืน้บ้าน 2” 
ท่ีมา: ฐานข้อมลูภาพทางศลิปะ, อดุลย์ บุญฉํ่า, เข้าถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/showpicture.asp?id=457&id_artist=457 
 

พเิชฐ  เขียวประเสริฐ 
  พิเชฐ  เขียวประเสริฐ ท่ีได้ศกึษา เร่ือง สานประสบการณ์จากเส้นตอก โดยนําความรู้
ด้านประติมากรรมมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบประติมากรรมร่วมสมยั เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปทรงนามธรรมเฉพาะตวัท่ีกลั่นกรองมาจากความทรงจําในวยัเด็กและ
ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มาจนถึงปัจจุบนั เพ่ือถ่ายทอดความงาม ความเข้าใจ ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ความทรงจําดงักล่าวท่ีสะท้อนให้เห็นความสามารถของมนุษย์ท่ีมีความสมัพนัธ์ระหว่างคน วตัถ ุ
และธรรมชาตริอบตวั11 
 

                                                           
11พิเชฐ เขียวประเสริฐ, “สานประสบการณ์จากเส้นตอก” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2553),ง. 
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ำนกัหอ
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ภาพท่ี 53 ผลงานประตมิากรรมของพิเชฐ  เขียวประเสริฐ ช่ือผลงาน “Untitled ชิน้ท่ี 4” 
ท่ีมา: พิเชฐ เขียวประเสริฐ, “สานประสบการณ์จากเส้นตอก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประตมิากรรม คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
2553), 34. 
 

 
 
ภาพท่ี 54 ผลงานประตมิากรรมของพิเชฐ  เขียวประเสริฐ ช่ือผลงาน “Untitled ชิน้ท่ี 3”  
ท่ีมา: พิเชฐ เขียวประเสริฐ, “สานประสบการณ์จากเส้นตอก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประตมิากรรม คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
2553), 32. 

 
 

   ส
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สุกัลยา  ไชยพมิพ์ 
ผลงานศิลปกรรมของ สกุลัยา ไชยพิมพ์ เร่ือง จกัสานกบัความสมบรูณ์  (The weaves and the 

richness) ได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเคร่ืองเคลือบดินเผาแบบลอยตวั จากความประทบัใจในเคร่ืองจกัสาน
ประเภทเคร่ืองจบัสตัว์นํา้ โดยส่ือความหมายถึงความดีงามของชีวิต และความสมบรูณ์จากธรรมชาต ิ
โดยรวบรวมข้อมลูเนือ้หาตา่งๆ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนพร้อมทัง้ขัน้ตอน
การทํางานตามแนวความคดิ12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 55 ผลงานเคร่ืองเคลือบดนิเผาของสกุลัยา ไชยพิมพ์ ช่ือผลงาน “จกัสานกบัความอดุม

สมบรูณ์”  
ท่ีมา: ศนูย์วฒันธรรมการออกแบบ, จักสานกับความอุดมสมบูรณ์, เข้าถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 
2557, เข้าถึงได้จาก http://designinnovathai.com/th/designdata/detail/991 
 
 
 

                                                           
12

 ศนูย์วฒันธรรมการออกแบบ, จักสานกับความอุดมสมบูรณ์, เข้าถึงเม่ือ 25 
ธนัวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://designinnovathai.com/th/designdata/detail/991 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://designinnovathai.com/th/designdata/detail/991
http://designinnovathai.com/th/designdata/detail/991
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ทพิเนตร์  แย้มมณีชัย 
ผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตของ  ทิพเนตร์  แย้มมณีชยั ท่ีได้จากการศึกษา

เร่ือง รูปทรงพืน้บ้าน เป็นการสร้างสรรค์ศลิปะท่ีมีแนวคิดจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้านของไทย โดย
ใช้วัสดุ วัตถุและวิธีการอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวชนบทมาผสมประสานกันในงานส่ือผสม  
เพ่ือถ่ายทอดความคดิและความรู้สกึสว่นตนเก่ียวกบัความงามท่ีบริสทุธ์ิของภูมิปัญญาไทย อนัเกิด
จากวิถีชีวิตและธรรมชาติ13 
 

 
 
ภาพท่ี 56 ผลงานประตมิากรรมของทิพเนตร์  แย้มมณีชยั ช่ือผลงาน “รูปทรงพืน้บ้าน ชดุท่ี 1”  
ท่ีมา: ทิพเนตร์ แย้มมณีชยั, “รูปทรงพืน้บ้าน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะไทย
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2542), 23. 
 
 

                                                           
13

 ทิพเนตร์  แย้มมณีชยั, “รูปทรงพืน้บ้าน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาศลิปะไทย คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2542), 
ฆ. 
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บทที่  3 

 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
 ข้าพเจ้ามีความสนใจในรูปทรงของพืชพรรณไม้ตา่งๆ เช่น  ต้นกระบองเพชร  กล้วยไม้  

เป็นต้นประกอบกบัชีวิตในวยัเด็กท่ีเห็นพ่อแม่ใช้เคร่ืองจกัสานในชีวิตประจําวนั ซึ่งการทําวิจยั  เร่ือง 
จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานเป็นการสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการท่ีข้าพเจ้าชอบพืชพรรณไม้ท่ีมีรูปทรง
ลําต้น  ก่ิงก้าน  ดอกท่ีมีสีสันแปลกตาและเกิดความประทับใจต้นกระบองเพชรเป็นพิเศษ  ซึ่ง
รูปทรงของต้นกระบองเพชรมีความแตกตา่งกนัออกไปตามสายพนัธุ์  มีทัง้รูปทรงลําต้น  กลม  แบน  
สงู  และลวดลายท่ีสวยงามประทบัใจ ผสมผสานจินตนาการในชีวิตวยัเด็กของข้าพเจ้า  ซึ่งเป็นลกู
ชาวไร่ชาวนาท่ีเห็นพ่อแม่ทําทุกอย่าง เพ่ือการดํารงชีวิต  มีความเป็นอยู่แบบพืน้บ้าน  โดยใช้วสัดุ
อุปกรณ์จากธรรมชาติท่ีเป็นเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น  ไซ  สุ่ม  ตะกร้า  เป็นต้น  ข้าพเจ้าเกิดความ
ประทบัใจ  และจินตนาการท่ีจะใช้เคร่ืองจักสานเหล่านีม้าสร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรม
ส่ือผสม  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน  ให้มีรูปทรง  
สีสนั  ท่ีดงึดดูใจ ลกัษณะคล้ายต้นกระบองเพชร 
  แผนการดําเนินการสร้างสรรค์ผลงานิทยานิพนธ์การดําเนินงานวิจยั  แบ่งเป็น 5 ส่วน
ใหญ่ๆ ดงันี ้

1. การค้นคว้าข้อมลูในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
2. การร่างแบบผลงาน 

    3. การเลือกวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
4. การวิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
5. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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1. การค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  รูปแบบและผลงานด้านศิลปกรรมของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  

งานวิจัยทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ  ค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองจกัสานซึ่งเป็นภูมิ ปัญญา
พืน้บ้าน  ต้นกระบองเพชร  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ในการสร้างผลงานประติมากรรม 
ส่ือผสม  เร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน ข้อมลูจากภาคเอกสารต่างๆ เพ่ือให้การสร้างผลงาน
ประตมิากรรมส่ือผสม  เร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน  ได้ผลงานท่ีมีรูปแบบสวยงาม  น่าสนใจ
ศึกษาจากเคร่ืองจักสานพืน้บ้านในชุมชน  ศูนย์เคร่ืองจักสานพืน้บ้านในชุมชน  ศูนย์เคร่ืองจักสาน 
ท่ีใหญ่ท่ีในโลก  อําเภอพนสันิคม  จงัหวดัชลบรีุ  พิพิธภณัฑ์เคร่ืองใช้ไม้ไผ่วดัยางทอง  อําเภอโพธ์ิทอง
จงัหวดัอา่งทอง 

 ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากเคร่ืองจักสานพืน้บ้านท่ีมีอยู่ในครอบครัว  ในชุมชนและ
พิพิธภัณฑ์และสถานท่ีต่างๆ  นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ศึกษารูปทรงต้นกระบองเพชร เพ่ือให้ผลงาน
ประตมิากรรมส่ือผสม  เร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน  มีรูปทรงท่ีได้สดัส่วน  น่าสนใจ  โดยไป
ศกึษาท่ีสวนต้นกระบองเพชรชลบรีุ  และตลาดธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

  
2. การร่างแบบผลงาน 

จากการศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมลูทัง้ทางเอกสารและภาคสนาม
จนเข้าใจ โดยให้ข้อมูลผ่านการซึมซับทางสายตาและอารมณ์ความรู้สึกก่อนจึงสร้างภาพ
จินตนาการโดยอาศยัโครงสร้างวสัดท่ีุรวบรวมมาได้  เพ่ือนํามาสร้างสรรค์ประสานกลมกลืนกับ
เทคนิคส่วนตัว  ซึ่งอยู่ในแนวทางตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ศึกษาค้นคว้าโดยข้าพเจ้าได้นําเสนอ 
แบบร่างแนวความคดิผลงานก่อนการสร้างสรรค์ผลงานิทยานิพนธ์ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
ในการสร้างสรรค์ผลงานตอ่ไป 
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ภาพร่าง 2 มิต ิจากแนวความคิดก่อนผลงานวิทยานิพนธ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 57 ภาพร่างแนวความคดิผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  
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หลงัจากได้สร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์แล้วนัน้ ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงโครงสร้าง
และรูปทรงของผลงานมากขึน้ ได้นํามาพฒันาตอ่เป็นผลงานชดุวิทยานิพนธ์ เร่ือง จินตนาการจาก
เคร่ืองจักสาน โดยนําเสนอภาพร่างแนวความคิดในผลงานชุดวิทยานิพนธ์นีจํ้านวน 16 ชิน้  
เพ่ือเสนอคณะกรรมการ และคัดเลือกมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์จํานวน 7 ชิน้ โดยการนําไป
พฒันาในเร่ืองโครงสีและวสัดท่ีุนํามาใช้ เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีสมบรูณ์ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 58 ภาพร่างแนวความคดิผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอคณะกรรมการคดัเลือก 
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  ภาพร่างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ จาํนวน 7 ชิน้  
 

 
 
ภาพท่ี 59 ภาพร่างแนวความคดิผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 60 ภาพร่างแนวความคดิผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 61 ภาพร่างแนวความคดิผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3 
 
 

 
 
ภาพท่ี 62 ภาพร่างแนวความคดิผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 4 
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ภาพท่ี 63 ภาพร่างแนวความคดิผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 5 
 
 

 
 
ภาพท่ี 64 ภาพร่างแนวความคดิผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 6 
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ภาพท่ี 65 ภาพร่างแนวความคดิผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 7 
 
3. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ข้าพเจ้าเลือกใช้สิ่งของต่างๆท่ีมีรูปร่างแน่นอน  สัมผสัได้  มองเห็นได้และไม่มีชีวิต  
ได้แก่  สิ่งของทัง้ท่ีเป็นของเล่นและของใช้ในชีวิตประจําวัน  เรียกว่า  วัตถุ  ได้แก่  ดินสอ  ยางลบ  
กระเป๋า  เสือ้ผ้า  รองเท้า  พดัลม  เป็นต้น 
ซึง่แบง่ได้เป็น  2  ประเภท  คือ 
 3.1 วัสดุจากธรรมชาติ วสัดจุากธรรมชาติ เป็นวสัดท่ีุเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เช่น
ไม้ไผ ่หวาย ยา่นลีเ้พา เป็นต้น1 

3.2 ประเภทของวัสดุสังเคราะห์ วสัดสุงัเคราะห์ เป็นวสัดท่ีุมนุษย์สร้างขึน้ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในด้านตา่งๆ ซึง่สามารถเลือกมาเป็นแมพ่ิมพ์ได้ วสัดสุงัเคราะห์ อาจเป็น 5 ประเภท ดงันี  ้

3.2.1 ประเภทเส้นใย เชน่ เศษผ้า เชือก เอ็นเป็นต้น 
3.2.2 ประเภทกระดาษ เชน่ กระดาษขยุ้ม กระดาษกลอ่ง เป็นต้น 
3.2.3 ประเภทพลาสตกิ เชน่ ลกูปัด กระดมุพลาสตกิ สายรัดพลาสตกิ เป็นต้น 

                                                           
1
 กระทรวงศกึษาธิการ, สสวท., วัสดุและคุณสมบัตขิองวัสดุ, เข้าถึงเม่ือ 30 

พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.myfirstbrain.com/ 
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3.2.4 ประเภทโลหะ เชน่ ฝาขวดนํา้อดัลม นอตตะป ูเหล็กเส้น เป็นต้น 
3.2.5 ประเภทอ่ืนๆ เชน่ เศษฟองนํา้โฟม ดนินํา้มนั เป็นต้น 

3.3 ประเภทโลหะ โลหะ หมายถึง วสัดท่ีุประกอบด้วยธาตโุลหะท่ีมีอิเล็กตรอนอิสระ
อยู่มากมาย นั่นคืออิเล็กตรอนเหล่านีไ้ม่ได้เป็นของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ทําให้มี
คณุสมบตัพิิเศษหลายประการ เชน่กระดิง่ ลวด เหล็ก เป็นต้น 

 
4.การวิเคราะห์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  เพ่ือศึกษาความแตกต่างและความสมัพนัธ์ความเป็นไปได้ในการสร้างพฒันาผลงาน
ประติมากรรมส่ือผสม  เร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน  โดยนําข้อมลูต่างๆ  มาผสมผสานกับ
จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตน ออกมาเป็นผลงานก่อนวิทยานิพนธ์รูปแบบต่างๆ  
จํานวน  10 ชิน้พร้อมทัง้วิเคราะห์และศึกษาปัญหาเพ่ือนําไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ตอ่ไป 
  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1  
  การทดลองสร้างผลงานประตมิากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน เป็น  
3 มิติ ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1 โดยได้แรงบนัดาลใจจากต้นกระบองเพชรท่ีมีรูปทรงสงูตรง
และหนามยาวซึ่งนําเอาไซมาเป็นโครงสร้างรูปทรงต้นกระบองเพชร และนําหลอดพลาสติกทาสี
สะท้อนแสงมาตกแตง่ตามจินตนาการ ดงัท่ีปรากฏในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 66 ภาพต้นแบบแนวความคดิผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1 
ท่ีมา: เศรษฐมนัตร์ กาญจนกุล, ร้อยพรรณพฤกษาแคคตัส (กรุงเทพฯ:วี.พริน้ท์, 2557), 105, 
89. 
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ภาพท่ี 67 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1    
  เทคนิค ส่ือผสม 
  ขนาด 25 x 25 x 55 เซนตเิมตร 
  ปี พ.ศ.    2554 
 
  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 2 
  การทดลองสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน 
เป็น  3  มิต ิ ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  2  โดยได้แรงบนัดาลใจจากต้นกระบองเพชรซึ่งนําเอา
กระจาด  2  ใบ มาประกบกนัโดยเช่ือมตอ่ด้วยขีเ้ล่ือยหยดด้วยกาวร้อน  เพ่ือเป็นโครงสร้างรูปทรง
ต้นกระบองเพชร  และนําสําลีคตัเติล้บตัทาสีสะท้อนมาตกแตง่ตามจินตนาการ  ดงัท่ีปรากฏในภาพ 
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ภาพท่ี 68 ภาพต้นแบบแนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 2 
ท่ีมา: (1) เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ, ร้อยพรรณพฤกษาแคคตัส (กรุงเทพฯ: วี.พริน้ท์, 2557), 98. 
(2) Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991) 65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 69 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 2 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 39 x 50 x 42 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.    2554 

1 2 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3 
การทดลองสร้างผลงานประตมิากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจกัสานเป็น  

3 มิติ ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 โดยได้แรงบนัดาลใจจากต้นกระบองเพชรซึ่งนําเอาไซ และ
กระจาดผ่าคร่ึงมาประกบกันโดยเช่ือมต่อด้วยขีเ้ล่ือยหยดด้วยกาวร้อน  เป็นโครงสร้างรูปทรง 
ต้นกระบองเพชร และนําตะข้องขนาดเล็ก สําลีคตัเติล้บตัทาสีสะท้อนมาตกแตง่ตามจินตนาการ 
ดงัท่ีปรากฏในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 70 ภาพต้นแบบแนวความคดิผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3 
ท่ีมา: (1) เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ, ร้อยพรรณพฤกษาแคคตัส, (กรุงเทพฯ: วี.พริน้ท์, 2557), 45. 
(2) Brian Lamb, Letts Guide to Cacti of the World, (London: Charles Letts & Co Ltd, 
1991), 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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ภาพท่ี 71 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3 
  เทคนิค ส่ือผสม 
  ขนาด 35 x 40 x 40 เซนตเิมตร 
  ปี พ.ศ.  2554 
 
  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 4 
  การทดลองสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน 
เป็น 3 มิติ   ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ ท่ี 4  โดยได้แรงบันดาลใจจากต้นกระบองเพชร 
ซึง่นําเอาตะข้องเป็นโครงสร้างรูปทรงต้นกระบองเพชร  โดยนําเอาชะลอมกลมมาซ้อนกนัทําเป็นก้าน
ดอก  และหลอดพลาสติกสีลนไฟ  เข็มหมุดหวัมุก   ไหมพรมมาตกแต่งตามจินตนาการ  ดังท่ีปรากฏ 
ในภาพ 
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ภาพท่ี 72 ภาพต้นแบบแนวความคดิผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 4 
ท่ีมา: (1) Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing 
Group, 1991), 218. 
(2) Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 185. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 73 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 4 
  เทคนิค ส่ือผสม 
  ขนาด 28 x 30 x 46 เซนตเิมตร 
  ปี พ.ศ.    2554 

1 2 
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  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 5  
  การทดลองสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน 
เป็น  3  มิต ิ ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  5  โดยได้แรงบนัดาลใจจากต้นกระบองเพชรซึ่งนําเอาสุ่ม  
2  ใบ ประกบกันผูกด้วยเชือกไนล่อนเป็นโครงสร้างรูปทรงต้นกระบองเพชร  และนําเอาสาแหรกพัน
ด้วยไหมพรมเช่ือมตอ่ให้เป็นก้านดอก  แล้วใช้สุ่มไก่ขนาดเล็กท่ีรัดด้วยสายรัดเคเบิล้ไทร์  โดยรอบแล้ว
นํามาเช่ือมตอ่ตามจินตนาการ  ดงัท่ีปรากฏในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 74 ภาพต้นแบบแนวความคดิผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 5 
ท่ีมา: (1) Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing 
Group Limited, 1991), 127. 
(2) Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group 
Limited, 1991), 155. 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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ภาพท่ี 75 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 5 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 22 x 70 x 75 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.   2554 
 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 6 
การทดลองสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน 

เป็น  3  มิต ิ ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  6  โดยได้แรงบนัดาลใจจากต้นกระบองเพชรซึ่งนําเอา
ตะข้องมาผ่าเป็น  4 ส่วน  และนํางาของไซรัดด้วยสายรัดเคเบิล้ไทร์มาเช่ือมต่อไว้ตรงกลาง  แล้ว
นําสาแหรกพนัด้วยไหมพรมตอ่เป็นก้านดอกสว่นปลายมดัด้วยสายรัดเคเบิล้ไทร์แสดงถึงความเป็น
ดอกกระบองเพชร  ตกแตง่ตามจินตนาการ  ดงัท่ีปรากฏในภาพ 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 76 ภาพต้นแบบแนวความคดิผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 6 
ท่ีมา: (1) Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing 
Group, 1991) 277. 
(2) เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุม, ร้อยพรรณพฤกษาแคคตัส, (กรุงเทพฯ: วี.พริน้ท์, 2557), 56. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 77 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 6 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 30 x 30 x 55 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.     2554 

1 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 7  
 การทดลองสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน 

เป็น  3  มิต ิ ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  7  โดยได้แรงบนัดาลใจจากต้นกระบองเพชรซึ่งนําเอา
ชะลอมเป็นโครงสร้างของต้นกระบองเพชรพร้อมกบันําชะลอมขนาดเล็ก  หลอดพลาสติกสี  หนงั
ยางสี  และใช้ไหมพรมมดัหหูิว้ของชะลอมเป็นก้านดอก  สว่นปลายใช้ชะลอมขนาดเล็กทําเป็นดอก  
ตกแตง่ตามจินตนาการ  ดงัท่ีปรากฏในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 78 ภาพต้นแบบแนวความคดิผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 7 
ท่ีมา: (1) Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing 
Group, 1991), 83. 
(2) Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 87. 
 
 
 
 
 
 

1 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 79 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 7 
  เทคนิค ส่ือผสม 
  ขนาด 30 X 30 X 56 เซนตเิมตร 
  ปี พ.ศ.     2554 
 
  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 8  
  การทดลองสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน 
เป็น  3  มิติ  ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 8  โดยได้แรงบนัดาลใจจากต้นกระบองเพชรซึ่งนําเอา
งาของอีจู้ เป็นโครงสร้างของต้นกระบองเพชรแล้วนําไซขนาดเล็กมดัเช่ือมตอ่ด้วยลวด และตกแต่ง
ด้วยสุม่ เข็มหมดุหวัมกุ ไหมพรม ริบบิน้ตามจินตนาการ ดงัท่ีปรากฏในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 80 ภาพต้นแบบแนวความคดิผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 8 
ท่ีมา: Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing Group, 
1991), 125,135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 81 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 8 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 15 x 20 x 60 เซนตเิมตร  
 ปี พ.ศ.     2554 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 9  
  การทดลองสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน 
เป็น  3  มิติ ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 9  โดยได้แรงบนัดาลใจจากต้นกระบองเพชรซึ่งนําเอา
อีจู้และไซ ท่ีมีขนาดแตกตา่งกนัมามดัเช่ือมตอ่กนัให้เป็นโครงสร้างของต้นกระบองเพชร และใช้เข่ง
ใสไ่ก่ขนาดเล็ก ไหมพรม เข็มหมดุร้อยลกูปัดตกแตง่ตามจินตนาการ ดงัท่ีปรากฏในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 82 ภาพต้นแบบแนวความคดิผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 9 
ท่ีมา: (1) Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing 
Group, 1991), 84. 
(2) เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ, ร้อยพรรณพฤกษาแคคตัส (กรุงเทพฯ: วี.พริน้ท์, 2557), 84. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 83 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 9  
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 80 x 90 x 117 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ. 2554 
 
  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 10  
  การทดลองสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน 
เป็น  3  มิต ิ ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 10  โดยได้แรงบนัดาลใจจากต้นกระบองเพชรซึ่งนําเอา
ไซขนาดใหญ่มาผา่คร่ึงตามแนวยาวใช้ปอสานปิดส่วนท่ีผ่าออกแล้วนําไซ 2 ซีกประกบเล่ือมลํา้กนั
เล็กน้อย  แล้วมดัติดกบัตะข้องตอ่กนัให้เป็นโครงสร้างของต้นกระบองเพชร โดยนําไซและลอบท่ีมี
ขนาดแตกตา่งกนัมาเช่ือมตอ่เป็นก่ิงก้าน  และนําเขง่ขนาดเล็กผ่าแล้วบิดเป็นเกลียวตอ่กนัตรงปาก
ตะข้อง  เขง่กระเทียมตดิลงบนตวัตะข้อง จากนัน้ใช้ไหมพรมร้อยในก้านสําลีคตัเติล้บตัทาสีสะท้อน  
กระดมุ  เข็มหมดุหวัมกุร้อยลกูปัดมาตกแตง่ในสว่นตา่งๆ ตามจินตนาการ  ดงัท่ีปรากฏในภาพ 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 84 ภาพต้นแบบแนวความคดิผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 10 
ท่ีมา: (1) Erik Haustein, The Cactus Handbook, 2nd ed. (London: Hamlyn Publishing 
Group, 1991), 119. 
(2) Brian Lamb, Letts Guide to Caeti of the World, The Cactus Handbook, 2nd ed. 
(London: Hamlyn Publishing Group, 1991), 160..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 85 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 10   
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 70 x 80 x 185 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ. 2554 

1 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการสร้างแรงบนัดาลใจ แนวคดิการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

ผลงาน
ชิน้ที่ 

แรงบันบาลใจ วัสดุ/วธีิการสร้างสรรค์ ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

1 

 

นําไซมาทาํเป็นรูปทรง
กระบองเพชรที่ลกัษณะลาํต้นสงู
ตรงตกแตง่ด้วยหลอดพลาสติกสี
ขาว สะท้อนแสง 
 
 

 

2 

 

นํากระจาดมาประกบเป็นรูปทรง
ของต้นกระบองเพชรที่ลกัษณะ
คล้ายใบไม้ตอ่ๆกนั ตกแตง่ด้วย
สาํลคีตัเติล้บตัทาสขีาว 
 
 

 

3 

 นําไซและกระจาดตดัคร่ึงมาตอ่
กนัเป็นรูปทรงของต้น
กระบองเพชรที่ทรงกลมสงูใหญ่
ตกแตง่ด้วยสาํลคีตัเติล้บตัและ
ตะข้องขนาดเลก็ตามจินตนาการ 
 

 

4 

 

นําเอาตะข้องมาประกอบกนักบั
ชะลอมกลมเป็นรูปทรงของต้น
กระบองเพชร เพิ่มสสีนัด้วยเขม็
หมดุ เชือกไหมพรมและหลอด
พลาสติก 
 

 

5 

 

นําสุม่มาประกบกนัเป็นรูปทรง
ของต้นกระบองเพชรที่มีลกัษณะ
กลมชกู้านดอกสงูกวา่ลาํต้น 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการสร้างแรงบนัดาลใจ แนวคดิการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (ตอ่) 
 

ผลงาน
ชิน้ที่ 

แรงบันดาลใจ วัสดุ/วธีิการสร้างสรรค์ 
ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ 

6 

 

 
นําตะข้องมาคลีค่ลายรูปทรงตาม
จินตนาการโดยยดึรูปทรงของต้น
กระบองเพชร และใสง่าไซตรงกลาง
เช่ือมตอ่ด้วยสาแหรกเป็นดอกตกแตง่ด้วย
สายรัดเคเบิล้ไทร์ 

 

7 

 

นําชะลอมขนาดเลก็และใหญ่มาประกอบ
เป็นรูปทรงต้นกระบองเพชร เพิ่มสสีนัด้วย
เชือกไหมพรม หลอดพลาสติก หนงัยางส ี
ตามจินตนาการ 

   

8 

 นําอีจู้มาประกอบกบัไซเป็นรูปทรงต้น
กระบองเพชร ตกแตง่ด้วยสุม่เพิ่มสสีนัด้วย
เข็มหมดุ เชือกไหมพรมและริบบิน้สี 
 

 

9 

 นําอีจู้และไซที่มีขนาดตา่งกนัมามดั
ประกอบเป็นโครงสร้างต้นกระบองเพชร
ตกแตง่ด้วยเขม็หมดุ เชือกไหมพรมและ
ลกูปัด 

 

10 

 นําเอาไซขนาดใหญ่มาตดัทอนให้เป็น
รูปทรงของต้นกระบองเพชร เช่ือมตอ่ด้วย
ไซและลอบขนาดเลก็ มมีีลกัษณะเป็นพุม่มี
ก่ิงก้านตกแตง่ด้วยเชือกไหมพรม 
สาํลคีตัเติล้บตั กระดมุ เข็มหมดุร้อยลกูปัด 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  นําภาพร่างต้นแบบท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการมาขยายเป็นผลงาน 3  มิต ิ 
เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สกึ  มุ่งเน้นการแสดงถึงการจินตนาการของรูปทรงเคร่ืองจกัสานและ
วสัดสุังเคราะห์ท่ีประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงามในการสร้างสรรค์ผลงาน  ข้าพเจ้าได้ศึกษา
รูปทรงของต้นกระเพชรและเคร่ืองจกัสานท่ีมีลกัษณะคล้ายกันเป็นต้นแบบ  จากนัน้ได้เอาข้อมูล
ตา่งๆ  มาผสมผสานกบัจินตนาการในการร่างแบบท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุแล้วจึงเร่ิมดําเนินการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ตามขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีได้วางแผนไว้ดงันี ้
  5.1 นําเคร่ืองจกัสานมาเคลือบสานกนัแมลง 
  5.2 แล็กเกอร์เคลือบทบัอีกครัง้ 
  5.3 นําเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นรูปทรงต่างๆ  มาประกอบกันเป็นรูปทรงต้นกระบองเพชร  
โดยการมดัตดิด้วยลวดหรือขีเ้ล่ือยแบบละเอียดโรยแล้วหยดุด้วยกาวร้อน 
  5.4 นําวสัดสุงัเคราะห์และโลหะมาตกแตง่ผลงานเพ่ือให้เกิดความสวยงาม เช่น  ลกูปัด  
ไหมพรม  เข็มหมดุ สายรัดเคเบิล้ไทร์ กระดิง่อลมูิเนียม เป็นต้น 
  การสร้างสรรค์ผลงานท่ีต่อเน่ืองและพัฒนาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  โดยมีการ
ปรับเปล่ียนองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบการแสดงออกของรูปทรงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้  
พร้อมทัง้แก้ไขปัญหาต่างๆ  จากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ยังคงอยู่ใน
แนวความคิดเดิมคือ  แสดงรูปทรงของต้นกระบองเพชรตามจินตนาการจากเคร่ืองจักสานด้วย
เทคนิคสว่นตนท่ีได้ศกึษาทดลองมาจากข้างต้น 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 86 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 1 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 40 x 50 x 55 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.    2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 

 

 

 
ภาพท่ี 87 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 2  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 2 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 27 x 27 x 35 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.    2555 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 88 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 3 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 30 x 30 x 62 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.    2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 

 

 
 
ภาพท่ี 89 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 4  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 4 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 45 x 55 x 42 เซนตเิมตร  
 ปี พ.ศ.   2555 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 90 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 5  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 5 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 70 x 90 x 260 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.    2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 91 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 6  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 6 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 90 x 90 x 120 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.   2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

 
 
ภาพท่ี 92  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 7  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 7 
 เทคนิค ส่ือผสม 
 ขนาด 90 x 120 x 290 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.  2555 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  4 

 
วิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 
 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมส่ือผสม  เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน 
ซึง่เป็นความทรงจําตัง้แตย่งัวยัเด็กในการสมัผสักบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้านท่ีเป็นภูมิปัญญาของ
คนไทยท่ีสร้างขึน้สืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยเฉพาะเคร่ืองจกัสานท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการจับ
สตัว์นํา้  โดยสร้างจากไม้ไผ่ท่ีเป็นวสัดธุรรมชาติซึ่งแฝงไปด้วยจิตวิญญาณอนัมีความบริสุทธ์ิของ
กลิ่นไอธรรมชาติซึ่งเป็นความรู้สึกประทบัใจต่อประโยชน์ของไม้ไผ่ท่ีสามารถนํามาประดิษฐ์เป็น
เคร่ืองจกัสานท่ีมีรูปแบบแตกตา่งกันออกไปของแต่ละประเภท  และสามารถนํามาผสมผสานกับ
วัสดุสังเคราะห์ท่ีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ประตมิากรรมส่ือผสมในรูปแบบศิลปะนามธรรม  ประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึก  ความคิด  และ
จินตนาการ  ซึ่งมีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  เพ่ือนําผลมา
ศกึษาเปรียบเทียบ  ปรับปรุง  และพฒันาในการสร้างสรรค์ผลงานตอ่ไป 
 การวิเคราะห์ผลงานประตมิากรรมส่ือผสม เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน 
 
วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  1 
 ผลงานเป็นรูปทรงอิสระ  เม่ือมองดผูลงานโดยรวมแล้วจะอยู่ในรูปทรงของต้นไม้  ซึ่งมี
กรอบของงานเป็นลักษณะเส้นรูปส่ีเหล่ียมเป็นโครงสร้างใหญ่ และให้ความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อน   
เป็นการนําเอาตะข้องต่อกันเป็นเส้นทแยงแสดงถึงการแตกก่ิงก้าน  โดยมีตะกร้าล้างปลา
เปรียบเสมือนลําต้นของต้นกระบองเพชร  ซึ่งมีลักษณะทรงกลมแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอุดม
สมบูรณ์   ซึ่งได้แสดงการแตกหน่อเล็กๆ รอบๆ ลําต้น  โดยใช้งาของปากตะข้องมาประกอบเพ่ือ
แสดงถึงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  ในส่วนของก่ิงก้านจะแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกอ่อนหวาน
ด้วยสีสนัของเข็มหมุดและลูกปัดทําให้มีความสวยงาม  มีชีวิตชีวาท่ีเบิกบาน ในผลงานชิน้นีจ้ะ
แสดงให้เห็นถึงความอดุมสมบรูณ์และความสวยงามของสิ่งมีชีวิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

 

 
 
ภาพท่ี 93 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 1  
 ขนาด  40 x 50 x 55 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.   2555   
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  2 
 ผลงานมีลักษณะโครงสร้างกรอบเส้นส่ีเหล่ียมเป็นหลักของการสร้างรูปทรง
จินตนาการจากต้นกระบองเพชร  ซึ่งใช้เคร่ืองจกัสานหลายชนิดมาผสมผสานเกาะกลุ่มแตกเป็น
หน่อและออกดอกสวยงามโดยใช้หวดมาประกอบเป็นลําต้นกระบองเพชรท่ีมีความมัน่คงแข็งแรง  
นํากร้อวิดนํา้มาประกอบเพิ่มรอบๆ หวด เพ่ือให้เกิดเป็นผิวท่ีแตกต่าง ทําให้เกิดอารมณ์และ
ความรู้สึกของผู้ชมในมิติของพืน้ผิวของต้นกระบองเพชรท่ีมีความแตกตา่งกนั  และเพิ่มความรู้สึก
ดงักล่าวมากยิ่งขึน้  ได้นําเข็มหมดุ  ลกูปัด  มาตกแตง่รอบๆ ตวัหวดเปรียบเสมือนหนามอนัแหลม
คมแฝงด้วยความสวยงามของสีสนั  ในส่วนของดอกได้นําสุ่ม  ตะข้องมาร้อยรวมเป็นดอกของ
กระบองเพชรท่ีมีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันติดอยู่บริเวณรอบๆ ก้นหวด  เส้นของดอกจะเอียง
ออกแสดงถึงการเคล่ือนไหวของทิศทางท่ีกินพืน้ท่ีในอากาศ 
 

 
 
ภาพท่ี 94  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 2  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 2  
 ขนาด  27 x 27 x 35 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.   2555   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  3 
 ผลงานท่ีเกิดจากรูปทรงของเคร่ืองจกัสานท่ีมีลกัษณะซํา้กนัหลายอนัและเคร่ืองจกัสาน
รูปลกัษณะอ่ืน ๆนํามาประกอบรวมกันทําให้เกิดเป็นผลงานใหม่  ท่ีเป็นโครงสร้างรูปสามเหล่ียมสอง
รูป  หงายหนึ่งรูป  คว่ําหนึ่งรูปมาซ้อนปลายเช่ือมตอ่กัน  โดยผ่านส่ือวสัด ุ เคร่ืองจกัสานตะกรนมดั
รวมกันประกอบด้วยชะลอม  เข่งไก่  มดัโดยจดัให้มีลกัษณะสูง ต่ํา  เพ่ือให้เกิดความแตกต่างมี
ความรู้สึกท่ีไม่น่าเบื่อเปรียบเสมือนลําต้นกระบองเพชร  โดยนํา ลูกปัดสีมาตกแต่งเป็นดอก
กระบองเพชร  ซึ่งใช้หลกัองค์ประกอบศิลป์เก่ียวกับจดุ  เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  พืน้ผิว  สี  พืน้ท่ีว่าง  
มาเป็นหลักในการสร้างผลงาน  ทําให้ดูแล้วมีความรู้สึกสง่าสวยงามตามธรรมชาติของต้น
กระบองเพชร 

 

 
 
ภาพท่ี 95 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 3 
 ขนาด  30 x 30 x 62 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.  2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  4 
 ผลงานเป็นการนําเอารูปทรงวงกลม 3 วง  มาประกอบกัน  ซึ่งอยู่บนกรอบโครงสร้าง
เส้นรูปสามเหล่ียม   โดยใช้จินตนาการจากรูปทรงของเข่งปลาทมูาร้อยเป็นวงกลม 3 วง  นํามาผกู
ติดกนัจดัให้อยู่ในทิศทางของรูปทรงวงกลมท่ีแตกตา่งกนั  เสมือนเป็นลําต้นกระบองเพชรท่ีมีฐาน
กว้างในรูปสามเหล่ียม  แล้วนําลูกปัดสีรูปทรงรี  แบนแบบสีสันต่างๆ มาตกแต่งประกอบทําให้
ความรู้สึกแทนหนามอนัแหลมคมของต้นกระบองเพชร  ส่วนของดอกกระบองเพชรจะใช้กระจาด
หาบมาเช่ือมต่อเป็นลักษณะเส้นท่ีมีทิศทางอิสระท่ีมีความพลิว้ไหว  ผลงานชิน้นีจ้ะให้อารมณ์
ความรู้สกึท่ีแปลกนา่สนใจแก่ผู้พบเห็น 
 

 
 
ภาพท่ี 96 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 4  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 4    
 ขนาด  45 x 55 x 42 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.  2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  5 
 ผลงานชิน้นีเ้ป็นการใช้เคร่ืองจกัสานขนาดใหญ่  แต่ไม่ได้คงสภาพของเคร่ืองจกัสาน
ไว้  โดยนําไซรํา  2  อนั  มาผ่าแล้วบิดเป็นเกรียวซ้อนกนั  รูปทรงของผลงานชิน้นีมี้ลกัษณะสงูชลดู  
ดงันัน้จึงต้องนําไซรํา  2  อัน  ผ่าแล้วซ้อนกันเพ่ือทําให้การทรงตัวได้ดี  ซึ่งแรงบันดาลใจและ
จินตนาการมาจากต้นกระบองเพชรท่ีมีลําต้นตัง้ตรงสงูใหญ่ท่ีทําให้มีความรู้สึกมัน่คง  สง่า  แตลํ่า
ต้นท่ีสูงสง่าก็ต้องมีฐานล่างท่ีมั่นคง  จึงได้นําตะกร้ามาประกอบเป็นฐานล่างของลําต้น
กระบองเพชร  ลกัษณะโครงสร้างลําต้นท่ีเป็นเส้นตัง้ตรงกินพืน้ท่ีไปในอากาศดแูล้วเสมือนสิ่งมีชีวิตท่ี
มีการเจริญเติบโต  แสดงถึงความอดุมสมบรูณ์ 

ลกัษณะรายละเอียดโดยรอบต้นกระบองเพชรตามธรรมชาติจะมีหนามท่ีแหลมคม  ส่วน
รายละเอียดรอบ ๆ ลําต้นของผลงานมีความสวยงาม  ดงันัน้ การตกแต่งลําต้นตามจินตนาการจึงได้
คํานึงถึงการจดัวางองค์ประกอบโดยใช้วสัดตุ่าง ๆ  ได้แก่  สายลดัเคเบิล้ไทร์  ลกูปัด  ช้อนกาแฟ  หมุด  
ท่ีมีสี  ขนาดแตกตา่งกนันํามาวางติดตามแนวเส้นโค้งท่ีมีลกัษณะทิศทางต่างกันตามจินตนาการและ
การลดหลัน่ของวสัดบุนเคร่ืองจกัสาน  ทําให้เกิดการอ่อนไหวของรูปทรง  ทําให้เกิดความรู้สึก  ตืน้ลึก  
มีมิตติา่งกนัและอาจทําให้เกิดความรู้สึกน่าสนใจ  นา่ต่ืนเต้น  ซึง่เป็นจดุเดน่ในผลงานชิน้นี ้
 สีเป็นสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคญัต่อความรู้สึกของมนุษย์  ดงันัน้สีจึงมีความสําคญัต่อการ
สร้างผลงานศิลปะ  สีมีหลากหลายสี  และสีแต่ละสีย้อมสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึ กและ
ความชอบท่ีไมเ่หมือนกนั  ในการสร้างสรรค์ผลงานชิน้นี ้ จึงได้ใช้สีท่ีหลากหลายสีเป็นสีหนึ่งท่ีดงึความ
สนใจของผู้ชมงาน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 97 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 5  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 5   
  ขนาด  70 x 90 x 260 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.  2555 
 
วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  6 
 ผลงานท่ีมีแรงบนัดาลใจจากต้นกระบองเพชรท่ีมีลกัษณะความสวยงามของรูปทรง
และความสวยงามของหนามท่ีแหลมคม  โดยใช้เส้นโครงสร้างเป็นส่ีเหล่ียมด้านไม่เท่าบังคับ
รูปทรงและจินตนาการจากรูปทรงของเคร่ืองจกัสาน  เป็นองค์ประกอบของลําต้น ได้แก่  บุ้งก๋ี เป็น
ฐานของลําต้น  ประกอบด้วยไซบะหลอดดดัเป็นรูปทรงลําต้นตามแบบท่ีต้องการ  แล้วนํามาตอ่ให้
แตกลําต้นขนาดเล็กใหญ่ออกไปในทิศทางอิสระ  โดยหลดหลั่นระดบัตามความเหมาะสมและ
สวยงาม  แสดงให้มีอารมณ์และความรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของ  
ต้นกระบองเพชร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ในการใช้วสัดท่ีุนํามาตกแตง่ลําต้นกระบองเพชรเป็นวสัดสุงัเคราะห์และกระดิ่งท่ีเป็น
โลหะ  ผสมผสานกับเคร่ืองจักสานได้อย่างลงตวัสวยงาม  โดยเฉพาะลูกปัดท่ีมีลักษณะมนัวาว
หลากหลายรูปทรง เชน่  ทรงกลม  ทรงเหล่ียม  แบน เป็นต้น  นํามาเรียงกนัเป็นแนวเส้นมีลวดลาย
อิสระตามจินตนาการ  โดยสลับตามความสูงต่ําของวัสดุ  เพ่ือทําให้เกิดความรู้สึกสะดุดตา
น่าสนใจในผลงาน  การใช้สีของวสัดตุกแตง่  นํามาใช้ 2 วรรณะคือ  วรรณะร้อนได้ 80 เปอร์เซ็นต์  
ได้แก่  สีแดง  สีเหลือง  สีส้ม  สีชมพ ู สีม่วง วรรณะสีเย็น 20 เปอร์เซ็นต์   ได้แก่  สีเขียว การนําสี
ทัง้สองวรรณะมาใช้ร่วมกันในผลงานชิน้เดียวกนัแต่ใช้ในปริมาณท่ีแตกตา่งกนัจะช่วยทําให้ความ
สวยงามของการใช้สีและเกิดความรู้สึกท่ีสมดุลของสีอีกด้วย  และสีเงินของโลหะกับสีขาวของ
ลกูปัดเสริมให้ผลงานมีคณุคา่เพิ่มแรงกระตุ้นความบริสทุธ์ิของรูปทรงท่ีสง่างาม 

 
 
ภาพท่ี 98 ผลงานวิทยานิพนธ์ิ ชิน้ท่ี 6  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 6   
 ขนาด  90 x 90 x 120เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.  2555 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  7 
 ผลงานเป็นรูปทรงอิสระ ท่ีมีขนาดสูงใหญ่ ลักษณะกรอบโครงสร้าง เส้นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า จุดสนใจของผลงานอยู่ท่ีรูปทรงและลวดลายประกอบ  โครงสร้างของรูปทรงเป็น
เคร่ืองจกัสานได้แก่  ไซดกักุ้ ง  ส่วนประกอบท่ีเป็นฐานล่าง  ได้แก่  กระจาดนํามาประกอบรวมกัน  
ในสว่นของไซดกักุ้งได้แปรสภาพโดยการเจาะรูเพ่ือเปิดพืน้ท่ีว่างเพิ่มรายละเอียดของรูปทรงทําเป็น
เส้นออกมาจากรูท่ีเจาะโดยใช้ไซขนาดเล็กร้อยต่อกนัเป็นเส้นยาวร้อยผ่านช่องว่างบางจดุ  เพ่ือให้
เกิดความน่าสงสัยและน่าสนใจของผู้ ชมรูปทรงของไซดกักุ้ งจะบิดให้รูปทรงอ่อนช้อยพลิว้ไหว
สวยงามเป็นลกัษณะผลงานเชิงศลิปะท่ีมีความออ่นไหว  แตก็่ยงัคงรูปทรงของต้นกระบองเพชร 
 การตกแต่งรายละเอียดของรูปทรงใช้วสัดตุ่างๆ เป็นองค์ประกอบหลกัได้แก่  ลูกปัด  
กระดิง่  สายลดัเคเบิล้ไทร์  ตวัแกนกระบอกฉีดยา ซึง่วสัดตุา่งๆ  จะมีรูปทรงและผิวมนัวาวแตกตา่ง
กนั  จากขนาดท่ีสูงและใหญ่ของผลงานชิน้นีจ้ึงต้องมีตกแตง่ด้วยวสัดตุา่งๆ  ท่ีมีรายละเอียดมาก
สะท้อนให้เห็นถึงความเพียรพยายามในการนําวสัดสุังเคราะห์และโลหะมาเรียงร้อยเป็นจดุตอ่กัน
เป็นเส้นสวยงามตามจินตนาการ  การจัดวางลวดลายเน้นเส้นโค้งแสดงถึงความ พลิว้ไหวของ
รูปทรงและวสัดท่ีุนํามาใช้ในสร้างผลงาน  พืน้ท่ีของสีจะจดัเป็น 2  วรรณะ ได้แก่  วรรณะร้อน 20 
เปอร์เซ็นต์  ได้แก่  สีแดง  สีมว่ง  สีชมพ ู วรรณะเย็น  80  เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว   
 ลกูปัดสีขาว  ให้ความรู้สกึบริสทุธ์ิแสดงถึงความเป็นธรรมชาตขิองศลิปะพืน้บ้าน   
 โลหะสีทอง   ให้ความรู้สกึถึงคณุคา่และราคาของเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นอมตะตลอดไป 
 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าการสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสมในครัง้นี ้ ต้องใช้
ความรู้  ประสบการณ์และความรอบคอบโดยคํานึงถึงขนาด  รูปร่าง  รูปทรง  นํา้หนกั  สีสนั  ของ
เคร่ืองจักสานและวัสดุสังเคราะห์ท่ีจะนํามาประกอบกันให้ได้ผลงานประติมากรรมส่ือผสมท่ีมี
รูปทรงแปลกใหมเ่ฉพาะตวั  เพ่ือถา่ยทอดความงาม  ความเข้าใจ  อารมณ์ความรู้สึกและความทรง
จําเก่ียวกบัภมูิปัญญาชาวบ้าน 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

 

 
 
ภาพท่ี 99 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 7  จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 7   
 ขนาด  90 x 120 x 290 เซนตเิมตร 
 ปี พ.ศ.  2555 
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ตารางท่ี 3 วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

ภาพร่าง ผลงานวิทยานิพนธ์ แนวคิด การพัฒนา 

 
 
 
 
 

 

 

ผลงานชิน้ท่ี 1  

เกิดจากความรู้สกึภายในจาก
การจินตนาการ  ตะข้อง  
ตะกร้าล้างปลา  งาปากตะข้อง 
และเข็มหมดุร้อยลกูปัด
ประกอบกนัตอ่ให้เกิดผลงาน
ให้เกิดผลงานในรูปทรงของ 
ต้นกระบองเพชร 

ใช้วสัดใุห้หลาก 
หลายตดัทอน 
เคร่ืองจกัสาน 

 
 
 
 
 

ผลงานชิน้ท่ี 2  

การสร้างรูปทรงจินตนาการ 
จากต้นกระบองเพชร โดยใช้
เคร่ืองจกัสานมาผสมผสานกนั
และตกแตง่ด้วยลกูปัด 
 
 

เพิ่มสสีนับางจดุ   
เพื่อสร้างจดุเดน่
และศกึษาเร่ือง
ของการสร้าง 
รูปทรง 

 
 
 
 

 

ผลงานชิน้ท่ี 3  

เกิดจากวิถีชีวติความเป็นอยู ่
ที่เห็นตะกรน  ชะลอม  ลกูปัด 
ซึง่แขวนอยูใ่นจินตนาการของ
เคร่ืองจกัสานสูก่ระบวนการ
สร้างสรรค์ 
 

คลีค่ลายรูปทรงให้
เข้าใจมากขึน้และ
การเปลีย่นสขีอง
ชะลอม 

 

 
 
 
 
 
 

 
ผลงานชิน้ท่ี 4 

 

 
 

จากการพบเห็นเขง่ใสป่ลาทู
แขวนอยูต่ามท้องตลาด   
เกิดอารมณ์ความรู้สกึในการ
จินตนาการเคร่ืองจกัสาน 
กระจาดหาบผกูตดิกบัเขง่ปลา 
ทตูกแตง่ด้วยเขม็หมดุร้อย
ลกูปัดและสร้างสรรค์ 
เป็นรูปทรง3 
 

การเปลีย่นวสัดุ
ตกแตง่และเพิ่ม
รายละเอียดของ 
รูปทรง 
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ตารางท่ี 3 วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (ตอ่) 
 

ภาพร่าง ผลงานวิทยานิพนธ์ แนวคิด การพัฒนา 

 

 
 
 
 
 

 

 

ผลงานชิน้ท่ี 5 

 

 

การแตกยอดของต้น
กระบองเพชรที่พุง่ตรงกิน
พืน้ท่ีวา่งในอากาศการ
พฒันา 

ปรับวสัดแุละรูปทรง 
เคร่ืองจกัสาน 

 

  
 
 
 

 

 

ผลงานชิน้ท่ี 6 

 

 

การจินตนาการจาก 
ไซประหลอดผา่นรูปทรง 
ต้นกระบองเพชร 

 

ปรับเปลีย่นรูปทรง 
จากตัง้เป็นแขวน 

  

 
 
 
 
 

 

 

ผลงานชิน้ท่ี 7 

 

 

จากการสงัเกตรูปทรงของ
ต้นกระบองเพชรที่ถกู
หนอนเจาะลาํต้นเป็นรู
และจินตนาการจากไซดกั
กุ้ง  วสัดสุงัเคราะห์ทีม่ี
รูปทรงสสีนัสวยงาม 

 

ตดัทอนทําลายรูปทรง 
เคร่ืองจกัสานที่คงรูป
แบบเดิมให้เป็น 
รูปแบบใหม ่

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  5 

 
สรุปผล  อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยผลงานประติมากรรมส่ือผสม เร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน  ซึ่งมี

วตัถปุระสงค์ดงันี ้
เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ด้านงานจักสานของไทยท่ีเป็น 

แรงบนัดาลใจให้เป็นรูปทรงต้นกระบองเพชรตามจินตนาการ 
ผลงานประติมากรรมส่ือผสม เ ร่ืองจินตนาการจากเคร่ืองจักสาน  ท่ีใช้ในการ

สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ครัง้นีป้ระกอบด้วย 
1. จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 1 
2. จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 2 
3. จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 3 
4. จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 4 
5. จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 5 
6. จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 6 
7. จินตนาการจากเคร่ืองจกัสานหมายเลข 7 

 
สรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เร่ืองจินตนาการเคร่ืองจกัสาน ข้าพเจ้าเร่ิมต้น
จากแนวความคิดความสนใจในเร่ืองเคร่ืองจักสานท่ีเป็นงานหัตถกรรมพืน้บ้าน โดยมีความ
ต้องการสร้างสรรค์ผลงานท่ีทรงคณุคา่ให้มีความหมายลึกซึง้กว่าการเป็นเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นเพียง
เคร่ืองใช้สอยเพราะมีแนวความคิดว่า เคร่ืองจกัสานคือสญัลกัษณ์ของความอดุมสมบรูณ์ของไทย 
นัน่หมายถึงวา่ ประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่นํา้ จากความสมบรูณ์ท่ีส่ือผ่านงานจกัสานท่ีมีความสําคญั
ด้านประโยชน์ใช้สอยในการดําเนินชีวิตของคนไทย และจากความหมายท่ีส่ือผ่านทางรูปธรรม   
ทําให้ข้าพเจ้ามีแนวคิดท่ีต้องการส่ือให้เห็นถึงความคิดท่ีมีความแตกตา่งของเคร่ืองจกัสานท่ีซ่อนอยู่
โดยนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความคิดท่ีมีความแตกตา่ง ในอีกแง่มมุหนึ่งคือ 
ความแห้งแล้ง  ความแร้นแค้นของการดําเนินชีวิตในอีกซีกโลกของแอฟริกาท่ีเต็มไปด้วย
ทะเลทราย และความแห้งแล้ง แตมี่พืชท่ีดํารงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้คือต้นกระบองเพชร  ดงันัน้
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ข้าพเจ้าจงึใช้ต้นกระบองเพชรเป็นส่ือกลางให้เห็นถึงอีกนยัหนึ่งท่ีนํามาผสมผสานผ่านงานศิลปะท่ี
สร้างสรรค์ออกมา เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นว่า แม้นจะอยู่ในโลกใบเดียวกันกลบัมีความแตกต่าง
กนัอยา่งสิน้เชิงแตด้่วยงานศลิปะกลบัสามารถนําความแตกตา่งท่ีค้นพบมาผสมผสานให้เข้ากนัได้
อยา่งลงตวั โดยได้วางขอบเขตด้านเนือ้หาศกึษาแนวคิด  ทฤษฎี  วิเคราะห์ข้อมลู  เพ่ือให้การสร้าง
ผลงานประติมากรรมส่ือผสม เร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจักสาน  ท่ีมีรูปทรงและสีสนัสวยงาม
ประทบัใจผู้ชม และศกึษาด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมส่ือผสมเร่ือง จินตนาการจาก
เคร่ืองจักสาน  จํานวน  7  ชิน้  ตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้  โดยใช้เคร่ืองจักสานและวัสดุสังเคราะห์
ประกอบกนัขึน้เป็นรูปทรงต้นกระบองเพชร  
    
อภปิราย 
 แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์ด้านงานจกัสานของไทยท่ีเป็นแรงบนัดาล
ใจให้เป็นรูปทรงต้นกระบองเพชรตามจินตนาการข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ส่ือผสม เร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน  โดยใช้เคร่ืองจบัสตัว์นํา้ท่ีแสดงถึงความอดุมสมบรูณ์
ของธรรมชาติให้เป็นรูปทรงต้นกระบองเพชรท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความแห้งแล้ง  ความอดทน  
ตกแต่งด้วยลูกปัดหลากสี  โลหะ  และวสัดอ่ืุนๆ ทําให้ได้ผลงานประติมากรรมส่ือผสม  รูปทรงท่ี
นา่สนใจเป็นนามธรรม  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของบคุคลดงันี ้ พิเชฐ  เขียวประเสริฐ ท่ีได้ศกึษา 
เร่ือง สานประสบการณ์จากเส้นตอก โดยนําความรู้ด้านประติมากรรมมาวิเคราะห์และประยกุต์ใช้
ร่วมกบัการออกแบบประตมิากรรมร่วมสมยั เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปทรงนามธรรมเฉพาะตวัท่ี
กลัน่กรองมาจากความทรงจําในวยัเดก็และประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มาจนถึงปัจจุบนั เพ่ือถ่ายทอด
ความงาม ความเข้าใจ ความรู้สึกท่ีมีต่อความทรงจําดงักล่าวท่ีสะท้อนให้เห็นความสามารถของ
มนษุย์ท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งคน วตัถ ุและธรรมชาตริอบตวั 
 เน่ืองจากในวยัเด็กของข้าพเจ้าเติบโตในสงัคมชนบทท่ีคุ้นเคยกบัอปุกรณ์ทํามาหากิน
ท่ีสร้างขึน้จากไม้ไผ่เป็นส่วนใหญ่  ความผกูพนักับวิถีชีวิตแบบท้องถ่ินเป็นความประทบัใจท่ีติดตวัมา
จนถึงทกุวนันี ้ เม่ือระลกึถึงความทรงจําในชว่งนัน้กบัประสบการณ์ใหม ่ จึงเกิดแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมส่ือผสมท่ีถ่ายทอดอารมณ์สุนทรียภาพผ่านรูปทรงต้น
กระบองเพชร  ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีส้รุปได้วา่  ผลงานประตมิากรรมส่ือผสม  เร่ือง  จินตนาการ
จากเคร่ืองจกัสาน  ท่ีได้พฒันาอยา่งมีระบบแล้ว  สามารถจดัแสดงนิทรรศการให้ผู้ อ่ืนได้นํารูปแบบ
และแนวคดิมาประยกุต์ใช้หรือเป็นตวัอยา่งได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมส่ือผสมโดยใช้เคร่ืองจักสาน  เช่น  ไซ  อีจู้   สุ่ม

เป็นต้น  ประดบัด้วยวสัดสุงัเคราะห์  และโลหะซึง่มีนํา้หนกัมาก  ทําให้เคร่ืองจกัสานซึ่งมีโครงสร้าง
บอบบางทรุดตวัลงมาทําให้เสียรูปทรง  และพบยงัพบปัญหาอ่ืนๆ อีก ข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะท่ีอาจ
มีประโยชน์ตอ่บคุคลากรด้านศลิปะและผู้ ท่ีสนใจ ดงันี ้

1. การนําเคร่ืองจกัสานมาประกอบกนัให้เป็นรูปทรงสงู  หรือนําวสัดตุา่ง ๆ มาตกแตง่
ทําให้มีนํา้หนกัเพิ่มขึน้  เคร่ืองจกัสานไมส่ามารถรับนํา้หนกัได้  ควรเสริมโครงสร้างเหล็กให้แข็งแรง 

2. เคร่ืองจักสานท่ีทําจากไม้ไผ่ จะมีปัญหาจาก ปลวก มอด ควรแช่ นํา้ประมาณ 
1 เดือนขึน้ไป เพ่ือป้องกันแมลงดงักล่าวหรือเคลือบด้วยนํา้ยากันปลวก มอด แล้วเคลือบด้วย 
เล็คเกอร์อีกครัง้ 

3. ควรจัดตัง้แสดงผลงานในท่ีร่ม เพ่ือป้องกันแสงแดดท่ีมีผลทําให้สีของผลงานซีด
อยา่งรวดเร็ว 

4. การเคล่ือนย้ายผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ควรระมัดระวัง เพ่ือป้องกันการชํารุดของ
ผลงาน 

5. ควรหลีกเล่ียงการใช้สายรัดเคเบิล้ไทร์กบักาวร้อน เพราะกาวจะทําให้สายรัดเคเบิล้ไทร์
กรอบในระยะเวลาตอ่มา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 

 

รายการอ้างอิง 

 

กระทรวงศกึษาธิการ. สสวท. วัสดุและคุณสมบัตขิองวัสดุ. เข้าถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2557. 
เข้าถึงได้จาก http://www.myfirstbrain.com/ 

ทิพเนตร์  แย้มมณีชยั. “รูปทรงพืน้บ้าน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาศลิปไทย 
คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2542. 

พิเชฐ เขียวประเสริฐ. “สานประสบการณ์จากเส้นตอก.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประตมิากรรม คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2553. 

พระราชดาํรัส ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (2518). เข้าถึงเม่ือ 12 
เมษายน 2557. เข้าถึงได้จาก  http://thaipsyop.blogspot.com 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2554. 
วนันีใ้นอดีต. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์. เข้าถึงเม่ือ 25 ธนัวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 

http://guru.sanook.com 

วิบลูย์ ลีส้วุรรณ. พจนานุกรมหัตถกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2546. 

เศรษฐมนัตร์  กาญจนกลุ. ร้อยพรรณพฤกษา แคคตัส. กรุงเทพฯ: วี.พริน้, 2557. 
ศนูย์วฒันธรรมการออกแบบ. จักสานกับความอุดมสมบูรณ์. เข้าถึงเม่ือ 25 ธนัวาคม 2557.

เข้าถึงได้จาก http://designinnovathai.com/th/designdata/detail/991 

สชุาต ิเถาทอง. หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: นําอกัษรการพิมพ์, 2550. 
Raicyber Published. ประวัตคิวามเป็นมาเคร่ืองจักรสานของไทย.  เข้าถึงเม่ือ  25 มีนาคม 

2557. เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.myfirstbrain.com/
http://guru.sanook.com/
http://designinnovathai.com/th/designdata/detail/991
http://th.wikipedia.org/wiki


103 

 

ประวัตผู้ิวิจัย 

 
ช่ือ- สกลุ นายมนตรา ตรีชัน้ 
เกิด   จงัหวดัสมทุรสาคร 
ท่ีอยู ่  16/1 หมู ่6 ตําบลบางยาง  อําเภอกระทุม่แบน   
 จงัหวดัสมทุรสาคร  74110 
E- Mail montra0012@gmail.com 
 

ประวัตกิารศึกษา 
พ.ศ. 2530  มธัยมศกึษาโรงเรียนกระทุม่แบน “วิเศษสมทุคณุ”  
  อําเภอกระทุม่แบน จงัหวดั สมทุรสาคร 
พ.ศ. 2535  ปริญญาตรีศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  ศลิปกรรม 
  วิทยาลยัครูนครปฐม 
พ.ศ. 2539  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สงัคมศกึษา   
  สถาบนัราชภฏันครปฐม 
พ.ศ. 2553  ศกึษาตอ่ ระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาทศันศลิปศกึษา 
  คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
  และคณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

ประวัตกิารแสดงผลงาน 
พ.ศ. 2542  ร่วมแสดงนิทรรศการ ทศันศิลป์ครูศิลปะ  เฉลิมพระเกียรติ  

72  พรรษา มหาราชา ณ โรงแรมอิมพีเรียล ธารา 
พ.ศ. 2543  ร่วมแสดงนิทรรศการ ศลิปศกึษาและศลิปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า ณ  พระราชวงัสนามจนัทร์ 
พ.ศ. 2549  ร่วมแสดงผลงาน จิตรกรรม  เน่ืองในวโรกาศพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยูห่วัทรงสิริราชสมบตัิครบ  60  ปี   
ณ  พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2553  ร่วมแสดงนิทรรศการ สาธิตศิลปกรรมวาดเส้นอษุาคเนย์ 
ครัง้ท่ี 3 ณ หอศลิป์สนามจนัทร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร   
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์นครปฐม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

mailto:montra0012@gmail.com


104 

 

พ.ศ. 2556 ร่วมแสดงนิทรรศการศลิปะร่วมสมยั ทศันศลิปศกึษา   
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

ประวัตกิารทาํงาน 
พ.ศ. 2536 – 2538  ครูศลิปะ โรงเรียนกระทุม่แบน “วิเศษสมทุคณุ”   

อําเภอกระทุม่แบน  จงัหวดัสมทุรสาคร 
พ.ศ. 2539 – ปัจจบุนั อาจารย์ประจําคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

     ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	bibliography

