
IADCE2019 
http://www.dpu.ac.th/finearts/ 

The 1st International Art & Design Collaborative Exhibition 2019 
Burapha Arts Gallery, Burapha University, Bangsaen Road, Chonburi 17-24 May 2019 

 

เพราะรัก 

Because of Love 

สลิลดา   มาลัยศรี 

Salinda   Malaisri 

48/50 หมู่ 3 ซอยเงินอุดม 2 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

E-mail : iam_dec@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ  

ความรัก เป็นจุดเริ่มต้นของความงาม และน าไปสู่ความสมบูรณ์ สมดุลของชีวิต นกเงือกเป็นตัวแทน
ของความรักเช่นเดียวกับมนุษย์ เพราะนกเงือกตัวผู้ต้องใช้เวลา ความอดทน ให้ตัวเมียยอมรับรักเพ่ือใช้ชีวิต
ร่วมกันตลอดไป ความรักที่เกิดขึ้นส่งผลดีให้กับระบบนิเวศตามธรรมชาติ ดอกไม้ ต้นไม้ พืชนานาพรรณ มี
ความสมบูรณ์ งดงาม เบิกบาน และเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ การสร้างสรรค์ผลงานมีลักษณะเป็นการ
จินตนาการเรื่องราวให้ดูมีชีวิตชีวา ใช้สีสันที่สดใส เต็มไปด้วยพืชพรรณไม้ ที่เปรียบเสมือนกับความรักที่เบ่ง
บานอย่างเต็มที่ตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ โดยมีคู่นกเงือกเป็นตัวแทนของความรัก ความผูกพันที่มีต่อกัน 
จนท าให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติมีความสมบูรณ์ โดยศึกษาทฤษฎี Imagination Theory มาผสมผสานกับ
การคิด จินตนาการ ที่แตกต่างไปจากธรรมชาติที่พบเห็นโดยทั่วไป แสดงออกอย่างอิสระทั้งเนื้อหาและเทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงาน  

ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้เทคนิคการปักผ้าโดยใช้เข็มปักญี่ปุ่น (Embroidery Stitching Tool) เป็นเทคนิค
ปักท่ีเหมือนการเดินเส้นเย็บจักรธรรมดา แต่เมื่อสัมผัสดูจะให้ความรู้สึกมีมิติมากกว่า ผลการศึกษาพบว่า การ
ปักแบบด้นถอยหลังและการปักทึบ ท าให้ด้านหลังผืนผ้ามีลักษณะฟูขึ้นมาและมีความหนา ใส่สะดึงเพ่ือยึดให้
ผ้าตึงมไิด้ ท าให้ผิวหน้าของผ้าไม่เรียบพอเวลาปักจึงต้องใช้เวลานานขึ้น เทคนิคดังกล่าวจึงอาจไม่เหมาะสมกับ
ผ้าที่มีขนาดเล็ก พ้ืนที่แคบ แนวทางแก้ไขปัญหาคือ การเลือกใช้หรือสลับเทคนิคให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่
ผลงาน จะท าให้ผลงานมีความโดดเด่นและลงตัวยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ : 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 
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1. ความส าคัญหรือความเป็นมาของปัญหา 

ดอกไม้เป็นสิ่งที่แสดงถึง สีสัน ความสวยงาม ความเจริญงอกงาม ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไร้กฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขใดๆ ในการด ารงอยู่  นอกจากดอกไม้จะแสดงถึงความสวยงามด้วยสีสันของมันแล้ว ยัง
เปรียบเสมือนความงดงามของความรัก เป็นตัวแทนของความรัก  ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ 
เทศกาลแห่งความรัก หนุ่มสาวมักจะแสดงความรักที่มีต่อกัน ด้วยการส่งต่อความรู้สึกดี  ๆ ด้วยดอกไม้ หรือ 
ช็อคโกแลต ดอกไม้กับความรัก เป็นของคู่กันเสมอมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ความรักที่สวยงามนั้น
เปรียบเสมือนดอกไม้ที่ก าลังเบ่งบานอย่างเต็มที่  มีความสดใส สดชื่น เมื่อได้กลิ่นก็มีความสุข สร้างความมี
ชีวิตชีวาให้กับชีวิต  แต่หากเมื ่อใดความรักนั ้นเป็นทุกข์ โศกเศร้า เสียใจ สิ ้นหวังแล้วนั ้น ดอกไม้ก็
เปรียบเสมือน ดอกไม้ที่ก าลังแห้งเหี่ยว และรอวันตาย เช่นกัน  

ความรัก นอกจากเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ด้วยกันแล้ว สัตว์ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรู้สึกและสัมผัส 
โหยหาความรักเหมือนกัน เฉกเช่น ความรักระหว่างสัตว์ตัวผู้และสัตว์ตัวเมีย ความรักระหว่างพ่อแม่ที่มีต่อลูก 
ความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไข และเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆ มาข้องเกี่ยว นกเงือกจึงถูกยกย่องให้
เป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้ ความรักของนกเงือกนั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกับมนุษย์ เพราะกว่าที่นกเงือกตัวผู้จะ
ท าให้ตัวเมียยอมรับได้ก็ต้องใช้เวลาและความอดทน ตัวผู้ต้องคอยหาอาหารมาป้อนให้ หากตัวเมียไม่ยอมกิน
อาหารที่ตัวผู้หามาให้ก็ต้องไปหาอาหารที่คิดว่าตัวเมียชอบมาให้ใหม่ เอาใจตัวเมียสารพัด ท าจนกระทั่งตัวเมีย
ยอมรับและยอมกินอาหารจากตัวผู้ที่น ามาป้อนให้ นั่นถือเป็นสัญญาณบอกว่า ทั้งคู่ตกลงปลงใจรับรักพร้อมจะ
ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไป และจะไม่มีรักใหม่ตลอดชีวิต (หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน, 2561)  

นกเงือกถือเป็นตัวบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่า ซึ่งบทบาทที่โดดเด่นของนกเงือกใน
ระบบนิเวศป่านั้น ถือเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไม้ที่มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกกินผลไม้
สุก และน าพาเมล็ดไปทิ้งในพ้ืนที่ต่างๆ ที่นกเงือกบินไปหากินในแต่ละวัน จากการวิจัยพบว่านกเงือกกินผลไม้
ได้มากกว่า 300 ชนิด  โดยเฉพาะผลไม้ที่มีขนาดผลใหญ่กว่า 1.5 ซม. ฉะนั้นหมายความว่า สัตว์อยู่ภายใต้การ
สรรสร้างจากธรรมชาติ และธรรมชาติก็ต้องการพึ่งพิงสัตว์ที่อาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน เพ่ือให้ธรรมชาติมีความสมดุล 
และมีความสมบูรณ์ งดงาม มากท่ีสุด ดังเช่น นกเงือก ซึ่งจะช่วยรักษาความหลากหลายของพืช โดยเป็นผู้ล่าที่
ส าคัญของระบบนิเวศป่า ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็ก เช่น แมลงและหนู จากความสัมพันธ์ของนก
เงือกกับระบบนิเวศป่าสมบูรณ์ในแง่ต่าง ๆ ท าให้นกเงือกมีความอ่อนไหวต่อพ้ืนที่ป่าที่เปลี่ยนแปลงไป หากนก
เงือกมีจ านวนลดลงหรือสูญพันธุ์ไปจากพ้ืนที่ สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อีกหลายชนิดอาจสูญพันธุ์ตามไปด้วย โดยเฉพาะ
พันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารของนกเงือก (หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน, 2561) 

ภาพผลงานเป็นภาพที่ต้องการแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์ที่งดงามของนกเงือกที่มีต่อกันท่ามกลาง
ธรรมชาติ ต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณสีสันสวยงาม ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง มีภาวะพ่ึงพาอาศัยร่วมกันทั้งใน
ระบบนิเวศ รวมถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ หากขาดความรักท่ีมีต่อกันระหว่างนกเงือก ระบบนิเวศดังกล่าว
อาจเสียความสมดุลไปได้ รวมถึงพืชพรรณไม้บางชนิด สัตว์ สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ อาจมีจ านวนลดลง และอาจน าไปสู่
การสูญพันธุ์ได ้
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2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างสรรค์ผลงานมีลักษณะเป็นการจินตนาการเรื่องราวให้ดูมีชีวิตชีวา ใช้สีสันที่สดใส เต็มไปด้วย
ต้นไม้ ดอกไม้นานาพรรณที่เปรียบเสมือนกับความรักที่เบ่งบานอย่างเต็มที่ตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ 
โดยมีคู่นกเงือกเป็นตัวน าเสนอเรื่องราวของความรัก ความผูกพันที่มีต่อกัน จนท าให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
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 ความเอ้ืออาทร และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดสีสันแห่งธรรมชาติที่มาสรรสร้างและเติมเต็มให้ระบบนิเวศเกิดความ
สมบูรณ์แบบอย่างลงตัว โดยอยู่ภายใต้ภาวะการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
3. กระบวนการในการสร้างสรรค์ 
 ผลงานที่สร้างสรรค์มานั้นจัดอยู่ในประเภท Textile Design งานที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาจะเน้นเรื่อง
ของ Texture หรือ พ้ืนผิวสัมผัสของผ้าให้ดูมีมิติ และดูมีชีวิตมากขึ้น สัมผัสดูแล้วไม่แบนหรือเรียบจนเกินไป 
จึงน าเอาเทคนิคการปักผ้าโดยใช้เข็มปักญี่ปุ่น หรือเรียกว่า Embroidery Stitching Tool เป็นเทคนิคหลักใน
กระบวนการท าทุกข้ันตอน ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนั้น มีลักษณะดังนี้ คือ ด้านหนึ่งเป็นเหมือนการเดินเส้นเย็บจักร
ธรรมดา แต่เมื่อสัมผัสดูจะให้ความรู้สึกมีมิติมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใช้เส้นใยในลักษณะแบบใด หากใช้เส้นใย
ที่มีความหนา มีขนาดใหญ่ จะท าให้พื้นผิวมีลักษณะนูนสูงขึ้นมา เกิดพ้ืนผิวสัมผัสที่น่าสนใจ ส่วนอีกด้านของผ้า
จะเป็นลักษณะเป็นห่วงๆ เมื่อหลายๆ ห่วงจะท าให้พ้ืนผิวมีลักษณะเหมือนการตะกุยเส้นใยให้ฟูขึ้นมา 
กลายเป็นพื้นผิวที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจากพ้ืนผิวของผ้า ลักษณะการนูนจะต่ าหรือสูงนั้นขึ้นอยู่กับการปรับระดับ
โดยการใช้มือเพ่ือดึงเส้นใย ปรับระดับตามความพอใจของผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างผ้าที่ปักโดยใช้เข็มปักญี่ปุ่น 

ที่มา: เว็บไซต ์clover-mfg (2017) 
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เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน : เทคนิคการปักผ้าโดยใช้เข็มปักญี่ปุ่น (Embroidery Stitching Tool) 
วัสดุและอุปกรณ์เข็มปักญี่ปุ่น 
เข็มปักญี่ปุ่น ประกอบด้วย 

1. ด้าม 
2. อะไหล่เข็มส าหรับไหมปัก 3 เส้น โดยหัวเข็มมี 2 ชนิด คือ 

2.1 อะไหล่เข็ม 1 เส้น ใช้กับไหมเส้นเล็ก 
2.2 อะไหล่เข็ม 3 เส้น และ 6 เส้น ใช้กับริบบิ้นและไหมพรม 

3. ที่สนเข็ม (ส าหรับปักฉลุ)  
 

 
ภาพที่ 2 ส่วนประกอบต่างๆ ของเข็มปักญี่ปุ่น ประกอบด้วย ตัวด้ามจับและหัวเข็มส าหรับปัก 

ที่มา: เว็บไซต ์Perles and Co (n.d.) 
วิธีการปัก 

1. ใส่ที่สนเข็มเข้าไปในหัวเข็มปักญี่ปุ่น จากนั้นใส่เส้นด้ายเข้าที่สนเข็มแล้วดึงหัวที่สนเข็มลงมา หลังจาก
นั้นดึงด้ายออกมาให้หลุดออกจากหัวเข็มเพียงเล็กน้อย  

 
ภาพที่ 3 ใส่ที่สนเข็มเข้าไปในหัวเข็มปักญี่ปุ่น 

ที่มา: เว็บไซต ์jutoonshop (2561) 
 

 
ภาพที่ 4 ใส่เส้นด้ายเข้าทีส่นเข็มแล้วดึงหัวที่สนเขม็ลงมาตามลูกศรในภาพด้านซ้าย  

หลังจากนั้นดึงด้ายออกมาให้หลดุออกจากหัวเข็มเพียงเล็กน้อย เข็มที่พร้อมใช้ปักจะมีลักษณะดังภาพด้านขวา 
ที่มา: สลลิดา อุปรมัย (2549) 
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4. ร่างภาพผลงานสร้างสรรค์ลงบนผืนผ้าที่เตรียมไว้ และน าสะดึงมาขึงให้ผ้าตึงเพ่ือเตรียมปัก 

     
                         ภาพที่ 5 ภาพร่างผลงานบนผืนผ้า                   ภาพที่ 6 น าผ้ามาขึงสดึงให้ตึง 
                            ที่มา: สลิลดา มาลยัศร ี(2562)                     ที่มา: สลิลดา อุปรมัย (2549) 

5. น าเข็มไปปักลงบนผ้า โดยกดหัวเข็มให้ทิ่มลงไปทะลุเนื้อผ้าอย่างต่อเนื่อง 
6. กดหัวเข็มลงไปบนผ้า ยกหัวเข็มขึ้น แล้วเลื่อนหัวเข็มเพ่ือปักต าแหน่งต่อไป 
7. กดหัวเข็มลงต าแหน่งใหม่ ปักเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ตามลายที่ร่างบนผ้า (ระยะของการปักข้ึนอยู่กับผู้ปัก

ว่าอยากได้ระยะเท่าไหร่) 

 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงการใช้เข็มปักเดินลงบนผ้า 

ที่มา: สลลิดา อุปรมัย (2549) 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงการใช้เข็มปักเดินลงบนผ้าที่มีแบบรา่งไว้แล้ว 

ที่มา: สลลิดา มาลัยศร ี(2562) 
8. เมื่อปักเสร็จ ด้ายที่ปักหมดให้ตัดส่วนท้ายออก 
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงการปักด้นถอยหลัง (Black Stitch)/ภาพแสดงการปักทึบ (Satin Stitch)/ภาพแสดงการปักห่วง (Loop) 

ที่มา: สลลิดา อุปรมัย (2549) 
9. ผลงานแสดงการปักแบบด้นถอยหลังและปักแบบทึบ ตามล าดับขั้นตอน 

 
ภาพที่ 10 ภาพแสดงผลงานการปกัตามล าดับขั้นตอน 

ที่มา: สลลิดา มาลัยศร ี(2562) 

 
ภาพที่ 11 ภาพแสดงผลงานท่ีเสรจ็สมบรูณ ์

ที่มา: สลลิดา มาลัยศร ี(2562) 
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4. การวิเคราะห์ผลงาน 

จากการสร้างสรรค์ผลงาน พบว่า การใช้เทคนิคเข็มปักญี่ปุ่นดังกล่าว พบปัญหามากเมื่อมีการปัก
ลวดลายที่มีเนื้อหาหรือเรื่องราวมาก เนื่องจากว่า ผู้สร้างสรรค์ผลงานเลือกใช้วิธีการปักเข็มญี่ปุ่นแบบด้นถอย
หลังและปักแบบทึบ เมื่อด าเนินการปักแบบด้นถอยหลังและปักแบบทึบแล้วนั้น ท าให้ด้านหลังผืนผ้าจะมี
ลักษณะฟูขึ้นมา ซึ่งจะตรงกันข้ามกับอีกด้านของผืนผ้าที่มีผิวหน้าเรียบกว่า (ด้านที่มีการปักแบบด้นถอยหลัง
และปักแบบทึบ) เมื่อปักในลักษณะด้นถอยหลังและปักแบบทึบเป็นจ านวนมากขึ้น ยิ่งท าให้ผืนผ้าด้านหลังมี
ความหนา ใส่สะดึงเพ่ือยึดให้ผ้าตึงยาก เพราะเส้นไหมที่ปักลงไปนั้นฟเูต็มผืนผ้า ท าให้ผิวหน้าของผ้าไม่เรียบพอ
เวลาปักจึงต้องใช้เวลานานยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งผลกระทบในการติดตั้งผลงานอยู่ไม่น้อย เทคนิคดังกล่าวจึงอาจจะไม่
เหมาะสมกับผืนผ้าที่มีขนาดเล็กหรือพ้ืนที่แคบ แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้คือ การเลือกใช้เทคนิค หรือมี
การสลับเทคนิคให้มีความเหมาะสม มีความสมดุลเท่าๆ กัน เพ่ือให้ผืนผ้านั้นมีลูกเล่นที่แตกต่าง และเพ่ิมความ
น่าสนใจในเนื้องานด้วยการสร้างพ้ืนผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป เป็นการกระจายตัวของพ้ืนผิวไม่ให้กระจุก
ตัวแน่น รวมถึงท าให้ผืนผ้าไม่หนา ซ่ึงสามารถท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น  

อีกประเด็นหนึ่งคือ การปักผ้าควรดูทิศทางของแนวเส้นใยไหมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากไม่
ค านึงถึงองค์ประกอบดังกล่าว จะท าให้เนื้องานดูไม่มีความเรียบร้อย ไม่เป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน และควร
ก าหนดกรอบการท างานให้ชัดเจนว่าจะสร้างในลักษณะหรือรูปแบบใดบ้าง เพ่ือง่ายต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
มากขึ้น รวมถึงการก าหนดทิศทางการใช้สีในงานออกแบบให้ชัดเจน ไม่ควรใช้สีมากเกินไป เพราะจะท าให้คุม
โทนสียาก ควรเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับผลงานและแนวคิดของผลงานมากท่ีสุด  

5.สรุป  

 ผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าว สามารถน าไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการสร้างลวดลายของผ้าชนิดอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็น ลายเสื้อผ้า สิ่งทอ ของใช้บางประเภทได้ เช่น ลายผ้าปลอกหมอนอิง ลายผ้าม่าน ลายผ้าปูโต๊ะ 
เป็นต้น อีกท้ังยังใช้ส าหรับเป็นภาพแขวนผนังบ้านหรือภาพตั้งโชว์ เพ่ือใช้ในการตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้
มีความสวยงาม และมีสไตล์มากยิ่งข้ึน 
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