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บทคัดย่อ
ความรัก เป็นจุดเริ่มต้นของความงาม และนาไปสู่ความสมบูรณ์ สมดุลของชีวิต นกเงือกเป็นตัวแทน
ของความรักเช่นเดียวกับมนุษย์ เพราะนกเงือกตัวผู้ ต้องใช้เวลา ความอดทน ให้ตัวเมียยอมรับรักเพื่อใช้ชีวิต
ร่วมกันตลอดไป ความรักที่เกิดขึ้นส่งผลดีให้กับระบบนิเวศตามธรรมชาติ ดอกไม้ ต้นไม้ พืชนานาพรรณ มี
ความสมบู ร ณ์ งดงาม เบิ ก บาน และเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งเต็ ม ที่ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานมี ลั ก ษณะเป็ น การ
จินตนาการเรื่องราวให้ดูมีชีวิตชีวา ใช้สีสันที่สดใส เต็มไปด้วยพืชพรรณไม้ ที่เปรียบเสมือนกับความรักที่เบ่ง
บานอย่างเต็มที่ตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ โดยมีคู่นกเงือกเป็นตัวแทนของความรัก ความผูกพันที่มีต่อกัน
จนทาให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติ มีความสมบูรณ์ โดยศึกษาทฤษฎี Imagination Theory มาผสมผสานกับ
การคิด จินตนาการ ที่แตกต่างไปจากธรรมชาติที่พบเห็นโดยทั่วไป แสดงออกอย่างอิสระทั้งเนื้อหาและเทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงาน
ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้เทคนิคการปักผ้าโดยใช้เข็มปักญี่ปุ่น (Embroidery Stitching Tool) เป็นเทคนิค
ปักที่เหมือนการเดินเส้นเย็บจักรธรรมดา แต่เมื่อสัมผัสดูจะให้ความรู้สึกมีมิติมากกว่า ผลการศึกษาพบว่า การ
ปักแบบด้นถอยหลังและการปักทึบ ทาให้ด้านหลังผืนผ้ามีลักษณะฟูขึ้นมาและมีความหนา ใส่สะดึงเพื่อยึดให้
ผ้าตึงมิได้ ทาให้ผิวหน้าของผ้าไม่เรียบพอเวลาปักจึงต้องใช้เวลานานขึ้น เทคนิ คดังกล่าวจึงอาจไม่เหมาะสมกับ
ผ้าที่มีขนาดเล็ก พื้นที่แคบ แนวทางแก้ไขปัญหาคือ การเลือกใช้หรือสลับเทคนิคให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
ผลงาน จะทาให้ผลงานมีความโดดเด่นและลงตัวยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : นกเงือก, ความรัก, เข็มปักญี่ปุ่น, ด้นถอยหลัง, การปักทึบ
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Abstract
Love is the beginning of beauty and leads to perfection, life balance. Hornbills
represent the same love as humans because male hornbills need time and patience for let
the female accept to accept love to live together forever. The love that has resulted in
good results for the natural ecosystems, flowers, woods, plants are complete, beautiful,
cheerful and fully grown. The creation of works is a fantasy story that looks lively use bright
colors full of plants like a love that is fully blooming as the imagination of the creator with a
pair of hornbills representing love commitment to each other until the natural ecology is
complete. By studying the theory of Imagination theory in combination with the imagination
that is different from the nature seen and free expression of content and techniques for
creating works.
The creators choose to use embroidery techniques using Japanese embroidery
needles (Embroidery Stitching Tool) it’s an embroidery technique that is like a regular sewing
machine line but when touched, it feels more dimensional.
The study indicated that back stitching and satin stitching causing the back of the
fabric to look fuller and thicker. Put the frame to hold the fabric tightly doesn’t make the
surface of the fabric uneven. Therefore, the time required for embroidery to take longer.
Therefore, such techniques may not be suitable for fabrics that are small and narrow. The
solution is color selection or switch techniques to be suitable for the work area will make
the work more outstanding and more perfect.
Keywords: Embroidery, Stitching, Embroidery Stitching Tool, Back Stitching, Satin Stitching

Mrs. Salinda Malaisri / The 1st IADCE2019, 17-24 May 2019

1. ความสาคัญหรือความเป็นมาของปัญหา
ดอกไม้เป็นสิ่งที่แสดงถึง สีสัน ความสวยงาม ความเจริญงอกงาม ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไร้กฎเกณฑ์
หรื อ เงื่ อ นไขใดๆ ในการด ารงอยู่ นอกจากดอกไม้ จ ะแสดงถึ ง ความสวยงามด้ ว ยสี สั น ของมั น แล้ ว ยั ง
เปรียบเสมือนความงดงามของความรัก เป็นตัวแทนของความรัก ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์
เทศกาลแห่งความรัก หนุ่มสาวมักจะแสดงความรักที่มีต่อกัน ด้วยการส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ด้วยดอกไม้ หรือ
ช็อคโกแลต ดอกไม้กับ ความรัก เป็น ของคู่กัน เสมอมาตั้ง แต่อ ดีต จวบจนปัจ จุบัน ความรัก ที่ส วยงามนั้น
เปรียบเสมือนดอกไม้ที่กาลังเบ่งบานอย่างเต็มที่ มีความสดใส สดชื่น เมื่อได้กลิ่นก็มีความสุ ข สร้างความมี
ชีว ิต ชีว าให้ก ับ ชีว ิต แต่ห ากเมื่อ ใดความรัก นั ้น เป็น ทุก ข์ โศกเศร้า เสีย ใจ สิ ้น หวัง แล้ว นั้น ดอกไม้ก็
เปรียบเสมือน ดอกไม้ที่กาลังแห้งเหี่ยว และรอวันตาย เช่นกัน
ความรัก นอกจากเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ด้วยกันแล้ว สัตว์ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรู้สึกและสัมผัส
โหยหาความรักเหมือนกัน เฉกเช่น ความรักระหว่างสัตว์ตัวผู้และสัตว์ตัวเมีย ความรักระหว่างพ่อแม่ที่มีต่อลูก
ความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไข และเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆ มาข้องเกี่ยว นกเงือกจึงถูกยกย่องให้
เป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้ ความรักของนกเงือกนั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกับมนุษย์ เพราะกว่าที่นกเงือกตัวผู้จะ
ทาให้ตัวเมียยอมรับได้ก็ต้องใช้เวลาและความอดทน ตัวผู้ต้องคอยหาอาหารมาป้อนให้ หากตัวเมียไม่ยอมกิน
อาหารที่ตัวผู้หามาให้ก็ต้องไปหาอาหารที่คิดว่าตั วเมียชอบมาให้ใหม่ เอาใจตัวเมียสารพัด ทาจนกระทั่งตัวเมีย
ยอมรับและยอมกินอาหารจากตัวผู้ที่นามาป้อนให้ นั่นถือเป็นสัญญาณบอกว่า ทั้งคู่ตกลงปลงใจรับรักพร้อมจะ
ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไป และจะไม่มีรักใหม่ตลอดชีวิต (หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน, 2561)
นกเงือกถือเป็นตัวบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่า ซึ่งบทบาทที่โดดเด่นของนกเงือกใน
ระบบนิเวศป่านั้น ถือเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไม้ที่มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกกินผลไม้
สุก และนาพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆ ที่นกเงือกบินไปหากินในแต่ละวัน จากการวิจัยพบว่านกเงือกกินผลไม้
ได้มากกว่า 300 ชนิด โดยเฉพาะผลไม้ที่มีขนาดผลใหญ่กว่า 1.5 ซม. ฉะนั้นหมายความว่า สัตว์อยู่ภายใต้การ
สรรสร้างจากธรรมชาติ และธรรมชาติก็ต้องการพึ่งพิงสัตว์ที่อาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ธรรมชาติมีความสมดุล
และมีความสมบูรณ์ งดงาม มากที่สุด ดังเช่น นกเงือก ซึ่งจะช่วยรักษาความหลากหลายของพืช โดยเป็นผู้ล่าที่
สาคัญของระบบนิเวศป่า ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็ก เช่น แมลงและหนู จากความสัมพันธ์ของนก
เงือกกับระบบนิเวศป่าสมบูรณ์ในแง่ต่าง ๆ ทาให้นกเงือกมีความอ่อนไหวต่อพื้นที่ป่าที่เปลี่ยนแปลงไป หากนก
เงือกมีจานวนลดลงหรือสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจสูญพันธุ์ตามไปด้วย โดยเฉพาะ
พันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารของนกเงือก (หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน, 2561)
ภาพผลงานเป็นภาพที่ต้องการแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์ที่งดงามของนกเงือกที่มีต่อกันท่ามกลาง
ธรรมชาติ ต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณสีสันสวยงาม ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง มีภาวะพึ่งพาอาศัยร่วมกันทั้งใน
ระบบนิเวศ รวมถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ หากขาดความรักที่มีต่อกันระหว่างนกเงือก ระบบนิเวศดังกล่าว
อาจเสียความสมดุลไปได้ รวมถึงพืชพรรณไม้บางชนิด สัตว์ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อาจมีจานวนลดลง และอาจนาไปสู่
การสูญพันธุ์ได้
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2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสร้างสรรค์ผลงานมีลักษณะเป็นการจินตนาการเรื่องราวให้ดูมีชีวิตชีวา ใช้สีสันที่สดใส เต็มไปด้วย
ต้นไม้ ดอกไม้นานาพรรณที่เปรียบเสมือนกับความรักที่เบ่งบานอย่างเต็มที่ ตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์
โดยมีคู่นกเงือกเป็นตัวนาเสนอเรื่องราวของความรัก ความผูกพันที่มีต่อกัน จนทาให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดอกไม้ สิ่งมีชีวิต มีความสมบูรณ์ สวยงาม ซึ่งในความเป็นจริงเรื่องราวดังกล่าวอาจพบเห็น
ไม่บ่อยนัก เนื้อหาของภาพจะเน้นไปที่ความงดงามของสีสันในธรรมชาติตามจินตนาการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะอิง
กับทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ Imagination Theory (นิยมแสดงจินตนาการ) แสดงความคิดฝันที่
แตกต่างไปจากธรรมชาติที่พบเห็นโดยทั่วไป แสดงออกอย่างอิสระเสรีทั้งเนื้อหาและเทคนิคการสร้างสรรค์
ผลงาน
แนวคิด หรือ Concept ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ “Love of Lives to the Complete
Colours” “ชีวิตรักสู่สีสันที่สมบูรณ์แบบ” เหตุผลสนับสนุน คือ ในแง่มุมของความรัก ความเอื้ออาทร และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดสีสันแห่งธรรมชาติที่มาสรรสร้างและเติมเต็มให้ระบบนิเวศเกิดความ
สมบูรณ์แบบอย่างลงตัว โดยอยู่ภายใต้ภาวะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์
ผลงานที่สร้างสรรค์มานั้นจัดอยู่ในประเภท Textile Design งานที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาจะเน้น เรื่อง
ของ Texture หรือ พื้นผิวสัมผัสของผ้าให้ดูมีมิติ และดูมีชีวิตมากขึ้น สัมผัสดูแล้วไม่แบนหรือเรียบจนเกินไป
จึงนาเอาเทคนิคการปักผ้าโดยใช้เข็มปักญี่ปุ่น หรือเรียกว่า Embroidery Stitching Tool เป็นเทคนิคหลักใน
กระบวนการทาทุกขั้นตอน ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนั้น มีลักษณะดังนี้ คือ ด้านหนึ่งเป็นเหมือนการเดินเส้นเย็บจักร
ธรรมดา แต่เมื่อสัมผัสดูจะให้ความรู้สึกมีมิติมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใช้เส้นใยในลักษณะแบบใด หากใช้เส้นใย
ที่มีความหนา มีขนาดใหญ่ จะทาให้พื้นผิวมีลักษณะนูนสูงขึ้นมา เกิดพื้นผิวสัมผัสที่น่าสนใจ ส่วนอีกด้านของผ้า
จะเป็ น ลั ก ษณะเป็ น ห่ ว งๆ เมื่ อ หลายๆ ห่ ว งจะท าให้ พื้ น ผิ ว มี ลั ก ษณะเหมื อ นการตะกุ ย เส้ น ใยให้ ฟู ขึ้ น มา
กลายเป็นพื้นผิวที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจากพื้นผิวของผ้า ลักษณะการนูนจะต่าหรือสูงนั้นขึ้นอยู่กับการปรับระดับ
โดยการใช้มือเพื่อดึงเส้นใย ปรับระดับตามความพอใจของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างผ้าที่ปักโดยใช้เข็มปักญี่ปุ่น
ที่มา: เว็บไซต์ clover-mfg (2017)
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เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน : เทคนิคการปักผ้าโดยใช้เข็มปักญี่ปุ่น (Embroidery Stitching Tool)
วัสดุและอุปกรณ์เข็มปักญี่ปุ่น
เข็มปักญี่ปุ่น ประกอบด้วย
1. ด้าม
2. อะไหล่เข็มสาหรับไหมปัก 3 เส้น โดยหัวเข็มมี 2 ชนิด คือ
2.1 อะไหล่เข็ม 1 เส้น ใช้กับไหมเส้นเล็ก
2.2 อะไหล่เข็ม 3 เส้น และ 6 เส้น ใช้กับริบบิ้นและไหมพรม
3. ที่สนเข็ม (สาหรับปักฉลุ)

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบต่างๆ ของเข็มปักญี่ปุ่น ประกอบด้วย ตัวด้ามจับและหัวเข็มสาหรับปัก
ที่มา: เว็บไซต์ Perles and Co (n.d.)

วิธีการปัก
1. ใส่ที่สนเข็มเข้าไปในหัวเข็มปักญี่ปุ่น จากนั้นใส่เส้นด้ายเข้าที่สนเข็มแล้วดึงหัวที่สนเข็มลงมา หลังจาก
นั้นดึงด้ายออกมาให้หลุดออกจากหัวเข็มเพียงเล็กน้อย

ภาพที่ 3 ใส่ที่สนเข็มเข้าไปในหัวเข็มปักญี่ปุ่น
ที่มา: เว็บไซต์ jutoonshop (2561)

ภาพที่ 4 ใส่เส้นด้ายเข้าทีส่ นเข็มแล้วดึงหัวที่สนเข็มลงมาตามลูกศรในภาพด้านซ้าย
หลังจากนั้นดึงด้ายออกมาให้หลุดออกจากหัวเข็มเพียงเล็กน้อย เข็มที่พร้อมใช้ปักจะมีลักษณะดังภาพด้านขวา
ที่มา: สลิลดา อุปรมัย (2549)
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4. ร่างภาพผลงานสร้างสรรค์ลงบนผืนผ้าที่เตรียมไว้ และนาสะดึงมาขึงให้ผ้าตึงเพื่อเตรียมปัก

ภาพที่ 5 ภาพร่างผลงานบนผืนผ้า
ที่มา: สลิลดา มาลัยศรี (2562)

ภาพที่ 6 นาผ้ามาขึงสดึงให้ตึง
ที่มา: สลิลดา อุปรมัย (2549)

5. นาเข็มไปปักลงบนผ้า โดยกดหัวเข็มให้ทิ่มลงไปทะลุเนื้อผ้าอย่างต่อเนื่อง
6. กดหัวเข็มลงไปบนผ้า ยกหัวเข็มขึ้น แล้วเลื่อนหัวเข็มเพื่อปักตาแหน่งต่อไป
7. กดหัวเข็มลงตาแหน่งใหม่ ปักเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ตามลายที่ร่างบนผ้า (ระยะของการปักขึ้นอยู่กับผู้ปัก
ว่าอยากได้ระยะเท่าไหร่)

ภาพที่ 7 ภาพแสดงการใช้เข็มปักเดินลงบนผ้า
ที่มา: สลิลดา อุปรมัย (2549)

ภาพที่ 8 ภาพแสดงการใช้เข็มปักเดินลงบนผ้าที่มีแบบร่างไว้แล้ว
ที่มา: สลิลดา มาลัยศรี (2562)

8. เมื่อปักเสร็จ ด้ายที่ปักหมดให้ตัดส่วนท้ายออก
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงการปักด้นถอยหลัง (Black Stitch)/ภาพแสดงการปักทึบ (Satin Stitch)/ภาพแสดงการปักห่วง (Loop)
ที่มา: สลิลดา อุปรมัย (2549)

9. ผลงานแสดงการปักแบบด้นถอยหลังและปักแบบทึบ ตามลาดับขั้นตอน

ภาพที่ 10 ภาพแสดงผลงานการปักตามลาดับขั้นตอน
ที่มา: สลิลดา มาลัยศรี (2562)

ภาพที่ 11 ภาพแสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ที่มา: สลิลดา มาลัยศรี (2562)
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4. การวิเคราะห์ผลงาน
จากการสร้างสรรค์ผลงาน พบว่า การใช้เทคนิคเข็มปักญี่ปุ่นดังกล่าว พบปัญหามากเมื่อมีการปัก
ลวดลายที่มีเนื้อหาหรือเรื่องราวมาก เนื่องจากว่า ผู้สร้างสรรค์ผลงานเลือกใช้วิธีการปักเข็มญี่ปุ่นแบบด้นถอย
หลังและปักแบบทึบ เมื่อดาเนินการปักแบบด้นถอยหลัง และปักแบบทึบ แล้วนั้น ทาให้ ด้านหลังผืนผ้าจะมี
ลักษณะฟูขึ้นมา ซึ่งจะตรงกันข้ามกับอีกด้านของผืนผ้าที่มีผิวหน้าเรียบกว่า (ด้านที่มีการปักแบบด้นถอยหลัง
และปักแบบทึบ) เมื่อปักในลักษณะด้นถอยหลัง และปักแบบทึบเป็นจานวนมากขึ้น ยิ่งทาให้ผืน ผ้าด้านหลังมี
ความหนา ใส่สะดึงเพื่อยึดให้ผ้าตึงยาก เพราะเส้นไหมที่ปักลงไปนั้นฟูเต็มผืนผ้า ทาให้ผิวหน้าของผ้าไม่เรียบพอ
เวลาปักจึงต้องใช้เวลานานยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งผลกระทบในการติดตั้งผลงานอยู่ไม่น้อย เทคนิคดังกล่าวจึงอาจจะไม่
เหมาะสมกับผืนผ้าที่มีขนาดเล็กหรือพื้ นที่แคบ แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้คือ การเลือกใช้เทคนิค หรือมี
การสลับเทคนิคให้มีความเหมาะสม มีความสมดุลเท่าๆ กัน เพื่อให้ผืนผ้านั้นมีลูกเล่นที่แตกต่าง และเพิ่มความ
น่าสนใจในเนื้องานด้วยการสร้างพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป เป็นการกระจายตัวของพื้ นผิวไม่ให้กระจุก
ตัวแน่น รวมถึงทาให้ผืนผ้าไม่หนา ซึง่ สามารถทางานได้สะดวกยิ่งขึ้น
อีกประเด็นหนึ่งคือ การปักผ้าควรดูทิศทางของแนวเส้นใยไหมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากไม่
คานึ งถึงองค์ประกอบดังกล่ าว จะทาให้เนื้ องานดูไม่มีความเรียบร้อย ไม่เป็น อันหนึ่งอัน เดียวกัน และควร
กาหนดกรอบการทางานให้ชัดเจนว่าจะสร้างในลักษณะหรือรูปแบบใดบ้าง เพื่อง่ายต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
มากขึ้น รวมถึงการกาหนดทิศทางการใช้สีในงานออกแบบให้ชัดเจน ไม่ควรใช้สีมากเกินไป เพราะจะทาให้คุม
โทนสียาก ควรเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับผลงานและแนวคิดของผลงานมากที่สุด
5.สรุป
ผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าว สามารถนาไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการสร้างลวดลายของผ้าชนิดอื่น
ไม่ว่าจะเป็น ลายเสื้อผ้า สิ่งทอ ของใช้บางประเภทได้ เช่น ลายผ้าปลอกหมอนอิง ลายผ้าม่าน ลายผ้าปูโต๊ะ
เป็นต้น อีกทั้งยังใช้สาหรับเป็นภาพแขวนผนังบ้านหรือภาพตั้งโชว์ เพื่อใช้ในการตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้
มีความสวยงาม และมีสไตล์มากยิ่งขึ้น
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