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วิทยานิพนธ์ หวัข้อเรือง สายใยแห่งรากเหง้า มีวตัถปุระสงค์เพือต้องการสร้างสรรค์ผลงาน

ในเนือหาสาระความรู้สึกผกูพันกับวิถีชีวิตในถินกําเนิดของข้าพเจ้า ในรูปแบบศิลปะแนวจัดวาง 

สือผสมสามมิต ิ

ขอบเขตของการศกึษา แบ่งออกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่ 1.ขอบเขตทางแนวคิดและเนือหา

แสดงออกเกียวกับความรู้สึก ความผกูพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถินกําเนิด

ของข้าพเจ้า 2.ขอบเขตด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสือผสมสามมิติ ใช้สัญลกัษณ์จาก

รูปทรงเครืองมือทําประมง สือความหมายด้วยเทคนิคและวสัดทีุเสือมสภาพ และ3.ขอบเขตด้าน

เทคนิคและวิธีการ แสดงออกด้วยศิลปะแบบภมิูปัญญาในการสร้างเครืองมือเครืองใช้ในการทํา

ประมง คือ การผกูมดั ถกัทอเชือกกบัวตัถทีุใช้ในการทําประมง โดยมีขนัตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

คือ 1.การสร้างแบบร่างผลงาน 2.การจดัการกบัวสัด ุ3.การขึนโครงสร้างรูปทรงของผลงาน 4.การ

สร้างสรรค์ผลงานบนวสัด ุ5.การประกอบโครงสร้างผลงาน 6.ขนัตอนการนําเสนอผลงาน  

ผลงานการศึกษาและสร้างสรรค์ในครังนี ข้าพเจ้านําข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์

ผลงานตอบสนองแนวคิดส่วนตน รวมทังการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกผ่านเทคนิค

กระบวนการผกูมดั ถกัร้อยวสัด ุและการค้นคว้า หาแนวทางสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค

ให้สอดคล้องกบัเนือหาเพือ สร้างรูปทรงโดยอาศยัทัศนธาตตุ่างๆ มี เส้น สี รูปทรง ทีว่าง แสงเงา 

และนําเสนอในลกัษณะการจัดวาง จํานวน 3 ชิน คือ ชินที 1 ชือผลงาน ตากอวน ชินที 2 ชือ

ผลงาน ความเป็นอยู่ทีผกูพนั และชินที 3 ชือผลงาน พืนทีของข้าพเจ้า 
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This thesis entitled “Ties in the Roots” aims at creating artworks that express a 

relationship between myself and my hometown in an three-dimensional installation art 

format. 

The scope of my study can be divided into 3 aspects: The first aspect deals with 

concept and content that demonstrate my feelings and my relationship with the life style 

of people living in the hometown.  The second aspect deals with the creative style of 

mixed-media art, showing symbols adapted from fishery equipments, techniques, and 

used materials. The last aspect deals with techniques and methods derived from local 

wisdom. The techniques such as tiding and binding ropes with objects which can be 

seen in the artworks are originally from fishery equipment. The methods are as shown by 

following: 1. Producing sketches 2. Preparing materials 3. Making a structure of each 

piece of the artwork 4. Creating patterns on the artworks 5. Completing the entire 

artworks 6. Presenting the artworks. 

 The outcomes are analyzed in parallel with the aim and the concept of the 

thesis. I also examined the techniques, and visual elements including line, colour, form, 

space, light and shadow. Finally, I presented the artworks in a format of installation art. 

The artworks include the first piece “Drying fishnet”, the second one “ Relationship”, and 

the last one “ My Space”. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การค้นคว้าและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรือง “สายใยแห่งรากเหง้า” 

สําเร็จลลุว่งไปได้ ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิงจาก อาจารย์ ดร.เตยงาม คปุตะบุตร 

และอาจารย์ ดร.วิสตูร โพธิ เงิน อาจารย์ทีปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ ทีให้คําแนะนําในการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและยังให้กําลงัใจเสมอมา ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ปริญญา 

ตันติสุข รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิน รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร และรอง

ศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ ทีให้คําแนะนําในการพัฒนาผลงาน และให้กําลังใจ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณาจารย์คณะ

ศกึษาศาสตร์ ทีคอยถามไถ่ให้กําลงัใจ และให้ความช่วยเหลือ ขอกราบขอบพระคณุ 

กราบขอบพระคณุ บิดามารดา ผู้ ให้กําเนิด และสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเล่า

เรียน ผู้ให้กําลงักาย กําลงัใจและกําลงัสิติปัญญา 

ขอขอบพระคุณ พ่อเฒ่า ญาติพีน้องตลอดจนชาวบ้านลุ่มนําทะเลสาบสงขลา จังหวัด

พทัลงุทกุคน สําหรับความรัก ความอบอุ่น ก่อเกิดเป็นสายใยแห่งรากเหง้าทีมอบให้ และคอยให้

ความช่วยเหลือทกุเรืองในค้นคว้าการเก็บข้อมลู 

 ขอบคณุในนําใจ เพือนๆ น้องๆ ศิษย์เก่าช่างศิลปนครศรีธรรมราช ทีให้ความช่วยเหลือ

เกือกลูมาตลอด และขอบคณุเจ้าหน้าทีประจําหอศิลป์บรมราชกมุารี คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทีคอยช่วยเหลือในการ

ติดตงังานและติดตอ่ประสานงาน 

 สดุท้ายนีขอขอบคุณตวัข้าพเจ้าเอง ทีมีความอดทนและพยายามต่อความยากลําบาก 

ตลอดเวลาของการศกึษา จนมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ทีสมบรูณ์ 

 สรรพสิงอนัใดทีก่อเกิดวิทยานิพนธ์นี ข้าพเจ้าน้อมรับระลกึถึงด้วยความเคารพเป็นอย่าง-

สงู ขอให้ความดีงามและประโยชน์ตา่งๆ ได้เกิดแก่ผู้ ทีเกียวข้อง และผู้ ทีสนใจศึกษาหาความรู้ทาง

ศิลปะตลอดไป 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

 วิถีชีวิตของคนในท้องถินภาคใต้มีอตัลกัษณ์เฉพาะตน ซึงได้รับการหลอ่หลอมปรับเปลียน 

สืบทอดวิธีคิดและวัฒนธรรม ในการดําเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน ดังทีประวัติศาสตร์ท้องถิน

ภาคใต้ได้บ่งบอกวา่ สภาพภมิูประเทศยาวแตแ่คบมีผลตอ่การแลกเปลียนทรัพยากรทีมีในท้องถิน

ของตนกบัผู้ อืน เกิดวฒันธรรมเอือเฟือเผือแผ ่และพึงพากนัของคนทีราบ คนภเูขาและคนลุ่มนําเล

สาบ 

 ในหลายพืนทีทีติดทะเล ผืนนําทีกว้างใหญ่ทางภาคใต้ของประเทศไทย แหล่งสืบสาน

สายใยของชาวบ้านชายฝังทะเลทีตงัถินฐานอยู่รายรอบ ถักทอขึนเป็นความมงัคงัทางธรรมชาติ

และวฒันธรรม ทงัเป็นรากเหง้า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนลุม่นําทะเลสาบสงขลา มีความอดุม

สมบรูณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงเป็นอูข้่าวอูนํ่าทีหลอ่เลียงผู้คนรอบลุ่มนําทะเลสาบสงขลา

ทงั 3 จงัหวดั คือ จงัหวดันครศรีธรรมราช จังหวดัพัทลงุ จังหวดัสงขลา กว่าล้านคนมาตังแต่อดีต 

และในชุมชนยังเต็มไปด้วยภปัูญญาพืนบ้าน และศิลปวฒันธรรมแขนงต่างๆ ประกอบกับชาว

ชมุชนยงัมีการใช้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายในการประกอบอาชีพโดยใช้ภมิูปัญญาในการ

จดัการทรัพย์ในดินสินในนํา เพือเลียงชีพเลียงครอบครัวแบบพอเพียง จึงเป็นวิถีชุมชนในลุ่มนํา

หนึง ทีน่าสนใจศกึษาเรียนรู้ ชาวบ้านหรือทีเรียกกนัวา่ คนลุม่นําทะเลสาบสงขลา  
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
 จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวบ้านริมฝังทะเลสาบสงขลา ซึงประกอบอาชีพการทํานา

และทําการประมงแบบพืนบ้าน เป็นสิงทีข้าพเจ้าพบเห็นมาตงัแต่เยาว์วยั โดยเฉพาะการหาเลียง

ชีพจากการทําประมงพืนบ้าน ซึงเป็นสิงสะท้อน ถึงความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย พอเพียง การเอือเฟือ

กนัของชาวบ้านในท้องถิน การพึงพากบัธรรมชาติและสิงแวดล้อม ก่อให้เกิดภมิูปัญญาชาวบ้านใน

การสร้างเครืองมือเครืองใช้ในการทําประมง และสืบทอดต่อๆกันมา จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิด

อารมณ์ความรู้สึกอบอุ่น ความผูกพัน เกิดแรงบันดาลใจทีจะสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เพือ

ตอบสนองความรู้สกึของตนเอง 
 ข้าพเจ้ามีความสนใจในวสัดทีุใช้ในการทําเครืองมือประมง นําไปสู่มมุมองวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถินกําเนิดของข้าพเจ้า โดยเฉพาะการทําประมงพืนบ้านเพือหาเลียงชีพ 
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ซึงมีความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย พอเพียงและพึงอาศยักันของชาวบ้านและธรรมชาติ สือให้เห็นถึง

ความอบอุน่ ความผกูพนั และเป็นสายใยความสมัพนัธ์ของผู้คนในท้องถิน ข้าพเจ้าจึงนําความรู้สกึ

เหลา่นีมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบสือผสม 3 มิติ เชิงสญัลกัษณ์และวสัดจุากเครืองมือทํา

ประมงทีเสือมสภาพ มาผกูมดั ถัก ด้วยเชือกปอ เป็นการแสดงออกถึงความผกูพันและเทคนิคที

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของข้าพเจ้า 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพือต้องการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เนือหาสาระความรู้สึกผกูพันกับวิถีชีวิตในถิน

กําเนิดของข้าพเจ้า โดยอาศัยรูปทรงของเครืองมือทําประมงแบบพืนบ้านในการสร้างสรรค์ สือ

ความหมายผ่านทางเทคนิคการผูกมัดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านในสร้างเครืองมือทําประมง 

ผสมผสานเทคนิคเฉพาะตน และใช้วสัดทีุเสือมสภาพ ในรูปแบศิลปะแนวจดัวาง สือผสมสามมิติ   

 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ด้านเนือหา แสดงออกเกียวกับความรู้สึก ความผกูพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านในท้องถินกําเนิดของข้าพเจ้า 

2. ด้านรูปแบบ สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะสือผสม 3 มิติ ใช้สญัลกัษณ์จากรูปทรงเครืองมือ

ทําประมง สือความหมายด้วยเทคนิคและวสัดทีุเสือมสภาพ 

3. ด้านเทคนิคและวิธีการ แสดงออกด้วยศิลปะแบบภูมิปัญญาในการสร้างเครืองมือ

เครืองใช้ในการทําประมง คือ การผกูมดั ถกัทอเชือกกบัวสัดทีุใช้ในการทําประมง 

 

วธีิการศึกษาและสร้างสรรค์ 

 วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุ สายใยแห่งรากเหง้า มีขนัตอนสรุปโดยสงัเขปดงันี 

1. ศกึษา รวบรวมข้อมลูทังจากเอกสารและแหล่งข้อมลู รวมทังภาพถ่าย ทีเกียวข้องกับ

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า 

2. กําหนดกรอบความคิด ขอบเขตของการใช้เทคนิคและวสัด ุและรูปแบบการนําเสนอ

ผลงาน 

3. สร้างภาพร่างแนวความคิดรูปแบบการจัดวาง จากข้อมลูทีรวบรวมข้างต้น เพือความ

ลงตวัของชินงาน 

4. ศกึษาค้นหาเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ทีจะสง่เสริมให้ผลงานสมบรูณ์ยิงขนึ 

5. สร้างสรรค์ผลงานจริง โดยใช้เทคนิคและวิธีการทีได้ศกึษาค้นคว้า 
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6. นําเสนอผลงานและเอกสารทีเกียวข้อง 

 

แหล่งข้อมูลทีในการศึกษา 

1. ข้อมลูทีได้จากการรวบรวมเอกสารทีเกียวข้อง 

1.1 หนงัสือ บทความทีเกียวข้องกบัเครืองมือทําประมงแบบพืนบ้าน วิถีชีวิตของ

คนชายฝังทะเล 

1.2 อินเตอร์เน็ต ทีเกียวกบัวิถีชีวิตประมงลุม่นําทะเลสาบสงขลาจงัหวดัพทัลงุ 

1.3 สจิูบตัรการแสดงผลงานศิลปกรรมตา่งๆ 

2. ข้อมลูทีได้จากภาคสนาม 

2.1 สํารวจและบนัทกึเป็นภาพถ่ายหมูบ้่าน กลุม่คนทีประกอบอาชีพทําประมง ที

อาศยัในท้องทีชายฝังทะเลสาบสงขลา จงัหวดัพทัลงุ 

 

อุปกรณ์ทีใช้ในการสร้างสรรค์ 

 วสัดอุปุกรณ์ทีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดนีได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของการ

เก็บรวบรวมข้อมลู และสว่นของการจดัทําผลงานจริง โดยรายละเอียดดงันี  

 1. อปุกรณ์ทีใช้บนัทึกข้อมลู 

1.1 สมดุบนัทึก สมดุสเกตซ์ 

1.2 ดินสอ ปากกา 

1.3 กล้องถ่ายรูป 

1.4 คอมพิวเตอร์ 

1.5 แผน่ CD 

 2. อปุกรณ์ทีใช้สร้างสรรค์ผลงาน 

   2.1 เขม็เย็บกระสอบ 

   2.2 กรอบเฟรมขนาด 80 x 100 เซนติเมตร 

   2.3 กรรไกร 

   2.4 ค้อน 

   2.5 ตะป ูขนาด 2 เซนติเมตร 

   2.6 มีดพร้า 

   2.7 เลือย 

   2.8 เอน็ 
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   2.9 ตลบัเมตร 

   2.10 ลวด 

   2.11 คีมตดัลวด 

3. วสัดทีุใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 3.1 เนืออวน แห ตาขา่ยขนาดตา่งๆ 

  3.2 ลกูทุ่น 

3.3 เชือกปอ สีตาล สีฟ้า สีนําตาลออ่น สีเขียวเข้ม สีชมพขูาว สีดําแดง  

3.4 ผ้าถงุ (ปาเต๊ะ) 

3.5 เชือกไนลอ่น 

3.6 เปลือกหอยขนาดตา่ง 

   3.7 ไม้ไผแ่ละเศษไม้ตา่งๆ 

   3.8 หวาย 

   3.9 ก้อนหิน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 คนภูเขา หมายถึง คน, กลุม่คนทีอาศยัอยู่ทีราบสงู บริเวณเทือกเขาบรรทัด ซึงมาติดต่อ

ซือขายแลกเปลียนกบัชาวบ้านทีอาศยัอยู่บริเวณชายฝังทะเลในจงัหวดัพทัลงุ 

 ลุ่มนําทะเลสาบสงขลา คือ เป็นระบบนิเวศผสมผสาน ทังป่าดิบชืนซึงเป็นป่าต้นนํา ป่า

ชายเลน ป่าพรุ แหลง่นําจืดและทะเลสาบ ในสว่นทีเป็นทะเลสาบมีทังนําจืด นํากร่อย และนําเค็ม 

พืนทีป่าต้นนําทีสําคญัของทะเลสาบสงขลา ส่วนใหญ่อยู่ในแนวเทือกเขา 2 เทือกเขาทีสําคญัคือ

แนวเทือกเขาบรรทดั กบัแนวเขาเตียๆ ทีเป็นสว่นหนึงของเทือกเขาสนักาลาคีรี ซึงทงัสองเทือกเขามี

พืนทีเป็นป่าดิบชืน พืนทีภเูขาสว่นใหญ่จดัเป็นเขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ป่าหรืออทุยานแห่งชาติ ถดัจาก

พืนทีป่าต้นนําเป็นบริเวณชายเขาและทีราบลุ่มซึงเป็นทีอยู่อาศัยของ “คนลุ่มนํา” และทํา

การเกษตร มีลําคลองหลายสายไหลผา่นลงสูท่ะเลสาบสงขลา บริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลามี

ทงัแหลง่ชมุชน ทงัชมุชนชนบทและชมุชนเมือง พืนทีพรุ พืนทีการเกษตร พืนทีอตุสาหกรรมและป่า

ชายเลน1  

                                                             
1
 ลุม่นําทะเลสาบสงขลา, เกียวกับลุ่มนํา เข้าถงึเมือ 22 มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก

http://www.songkhlalake.com/frontpage 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

 

 คนลุ่มนําเลสาบ  คือ พืนทีลุม่นําทะเลสาบสงขลาครอบคลมุตงัแต่พืนที "ต้นนํา" ซึงเป็น

แหล่งกําเนิดของลําคลองและสายนําต่างๆ ทีไหลลงสู่ทะเลสาบ ทะเลสาบสงขลา และพืนที

โดยรอบ แหลง่นําเหลา่นีทีเชือมโยงกนัไปจนถึงบริเวณ "ปลายนํา" ทงัทีเป็นพืนทีเกษตรกรรม พืนที

ชุมชน ทังชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รวมทังแหล่งการค้า แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ  

        "คนลุม่นําเลสาบ" จึงหมายถึง ทุกคนทีอาศยัในพืนทีดงักล่าว ทังในบริเวณต้นนํา กลางนํา 

และปลายนํา ทงัทีอยู่ริมควน (ภเูขา) ขอบพรุ กลางทุ่ง และชายฝัง ทังทีอยู่ในเมืองและชนบทคน

เหลา่นีล้วนเป็น "คนลุม่นําเลสาบ"2 

 รากเหง้า หมายถึง บ่อเกิด, แหลง่กําเนิด3 

 ศิลปะสือผสม คําและความหมายของสือผสม(Mixed Media) มาใช้ในวงการศิลปะอย่าง

กว้างขวาง โดยเฉพาะในงานศิลปะร่วมสมยัในปัจจบุนั เมือนําคํานีมาวิเคราะห์ถึงความหมาย จะ

เห็นวา่ครอบคลมุอยู่สองลกัษณะด้วยกัน ลกัษณะแรกคือ การนําวสัด ุต่างชนิดมาใช้ร่วมกันเพือ

แสดงออกทางศิลปะ อีกลกัษณะหนึงคือการใช้กลวิธีหลายกลวิธีมาทํางานร่วมกัน เพือให้เกิดการ

สร้างสรรค์ใหม ่ซึงลกัษณะทงัสองอย่างสว่นใหญ่แล้วไม่ได้แยกออกจากกัน เราจะเห็นงานศิลปะ

แบบสือผสมทีประกอบไปด้วยวสัดแุละกลวิธีหลายอย่างหลอมรวมอยู่ด้วยกนั และกลายเป็นศิลปะ

อีกสาขาหนึงทีแตกตา่งไปจากจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ทีนิยมกนัมาช้านาน4 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. พฒันาแนวความคิด ความประทบัใจทีมีตอ่วิถีชีวิตการทําประมงพืนบ้านของบรรพบรุุษ

ในลุม่นําทะเลสาบสงขลา ถ่ายทอดผา่นรูปแบบผลงาน สือผสม 3 มิติ เชิงสญัลกัษณ์ 

 2. พฒันาทกัษะและเทคนิคด้านการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ ทีมีรูปแบบเฉพาะตวั 

   

 

 

 

 
                                                             

2 เรืองเดียวกนั 1 

3 เชียงชยั เอียมวรเมธ, พจนานุกรมไทยฉบับใหม่, พิมพ์ครังที 2 (กรุงเทพฯ: บริษัทรวมสาส์น (1977) 

จํากดั, 2545), 957. 
4 นิพนธ์ ทวีกาญจน์, ศิลปะร่วมสมัย ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา (พระนครศรีอยธุยา : 

สาํนกัพิมพ์สถาบนัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา, 2542), 115. 
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บทที 2  

 
ข้อมูลทีเกียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าชุด “สายใยแห่งรากเหง้า” เริมต้นจากประสบการณ์ทีได้

สัมผัสมาตังแต่วัยเยาว์ ในธรรมชาติ สิงแวดล้อม และสังคมในการดําเนินชีวิตมาถึงปัจจุบัน 

ช่วงเวลาเหลา่นีสร้างความทรงจํา หลอ่หลอมชีวิต จิตใจของข้าพเจ้า เกิดจากความรู้สึกผกูพันใน

ถินกําเนิด และต้องการแสดงออกความรู้สึกทีมีต่อเรืองราวเหล่านัน ผ่านกระบวนการคิด แนว

ทางการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ ข้าพเจ้าจึง

จําแนกข้อมลูทีเกียวข้องกบัการสร้างสรรค์ และจดัวา่เป็นอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานออกเป็น 

3 ประเภทใหญ่ คือ 

1. อิทธิพลทีได้รับจากธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 1.1 ความเป็นมาของทะเลสาบสงขลา 

1.2 การทําอาชีพประมงในพืนที 

2. อิทธิพลทีได้รับจากเครืองมือทําประมง 

  2.1 เครืองมือทีชาวบ้านสร้างขนึใช้ในทะเลสาบตอนลา่ง 

  2.2 เครืองมือทีใช้ในทะเลสาบตอนกลาง 

  2.3 เครืองมือประมงทีใช้ในทะเลสาบตอนบน (ทะเลน้อย) 

 3. อิทธิพลทีรับจากผลงานศิลปิน 

 3.1 อิทธิพลด้านแนวความคิดทีเกียวข้องกบังานศิลปะและงานหตัถกรรม 

 3.2 อิทธิพลศิลปะแนวจดัวาง (Installation) 
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1. อทิธิพลทีได้รับจากธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ด้วยครอบครัวและบรรพบุรุษของข้าพเจ้ามีถินฐานอยู่ในจังหวดัพัทลงุ ซึงเป็นพืนทีส่วน

หนึงในลุม่นําทะเลสาบสงขลา แหลง่ทรัพยากรธรรมชาติทีมีความสําคญัอีกแห่งหนึงประเทศและ

ภาคใต้มาเป็นเวลาช้านาน ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิงมีชีวิตในลุ่มนําทะเลสาบ

สงขลา คําทกัทายด้วยภาษาพืนถินพร้อมมิตรภาพของชาวบ้านในท้องถิน สายสมัพันธ์ทีข้าพเจ้า

พบเห็นมาตงัเยาว์วยั เปียมไปด้วยมิตรไมตรีทีดีต่อเป็นสายใยให้ลกูหลานสืบต่อมา เป็นทังศนูย์

รวมประเพณีวฒันธรรมของแต่ละเชือชาติ ผู้คนลุ่มนําทะเลสาบสงขลา ทํามาหากินพึงพากันกับ

ธรรมชาติ ทงัการทําเกษตรกรรมชายฝังและการทําประมงแบบพืนบ้าน ภาพของพ่อเฒ่า(ตา)ออก

เรือในตอนเช้าตรู่เพือเก็บกู้ เครืองมือประมงทีวางจับสตัว์นําไว้ เป็นภาพทีข้าพเจ้าประทับใจ สิง

เหลา่นีเป็นต้นกําเนิดความคิดในการศกึษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงาน ชุดสายใยแห่งรากเหง้า 

ซึงข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลูจากธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีมีอิทธิพลตอ่ผลงาน ดงัตอ่ไปนี 

 
1.1 ความเป็นมาของทะเลสาบสงขลา 

เบญจวรรณ เพ็งหน ูและ สพุรรณี ชนะชยั กลา่วไว้วา่ ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแห่ง

เดียวของประเทศไทย และเป็นหนึงในสามแห่งของทะเลสาบเปิด ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ เป็นแหล่งรับนําผืนใหญ่ทีมีลกัษณะเป็นทะเลสาบแบบลากูนขนาดใหญ่และการทีทะเลสาบ

สงขลาได้รับทังนําจืดและนําเค็ม จึงทําให้ทะเลสาบสงขลาเป็นระบบนิเวศผสมผสาน หรือ 

“ทะเลสาบสามนํา” ครอบคลุมพืนที 3 จังหวัด คือ จังหวดัสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัด

นครศรีธรรมราช บริเวณทีเป็นพืนทีลุม่นําครอบคลมุเขตจงัหวดัพทัลงุทงัจงัหวดั จังหวดัสงขลา 12 

อําเภอ คือ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอหาดใหญ่ อําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง อําเภอสะเดา 

อําเภอสิงหนคร อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ อําเภอกระสินธุ์  อําเภอนาหม่อม อําเภอบางกลํา 

อําเภอคลองหอยโขง่ และจงัหวดันครศรีธรรมราชอีก 2 อําเภอ คือ บางสว่นของอําเภอชะอวด และ

อําเภอหวัไทร  
จากหลกัฐานทางแผนทีของชาวฝรังเศสทีเข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศสยามทําให้เชือ

ว่า ทะเลสาบเกิดขึนเมือประมาณ ปี พ.ศ. 2400 หรือประมาณ 100 กว่าปีมานีเอง โดยเกิดจาก

เกาะเลก็ๆ บริเวณชายฝังอา่วไทยถกูทรายทบัถมกนัจนกลายเป็นเกาะใหญ่ขนึ และสว่นบนด้านทิศ

เหนือของเกาะได้ไปเชือมตอ่แผน่ดินใหญ่จนกลายเป็นทะเลสาบโดยสมบรูณ์ ในราวปี พ.ศ.2427 

พืนทีลุม่นําทะเลสาบทีจะรองรับนําฝนไหลลงสู่ทะเลสาบ จะลาดเทจากเทือกเขาบรรทัด

ทางด้านตะวันตก เอียงไปทางทีราบลุ่มริมทะเลสาบทางตะวนัออก เมือฝนตกนําจะไหลลงสู่

ทะเลสาบ ไหลออกจากทะเลสาบผา่นคลองและปากทะเลสาบออกสู่อ่าวไทย ลํานําสายสําคญัที
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นํานําไหลสู่ทะเลสาบ คือ คลองป่าพะยอม คลองท่าแนะ คลองแม่เตย คลองรัตภมิู และคลองอู่

ตะเภา คลองทียาวและใหญ่ทีสดุคือ คลองอูต่ะเภา โดยมีความยาวทงัสิน 68 กิโลเมตร 

ทางทิศเหนือของทะเลสาบเป็นพืนทีนําขังขนาดใหญ่ เรียกว่า “พรุควนเคร็ง” มีพืนที

ประมาณ 129 ตารางกิโลเมตร คาดว่าเดิมเป็นส่วนหนึงของทะเลสาบ แต่เกิดการทับถมของ

ตะกอนจนกลายเป็นทีลุม่นําขงั มีพืชพนัธุ์ไม้และนกชนิดตา่งๆอาศยัอยู ่

ด้วยลกัษณะพิเศษของทะเลสาบสงขลาทีมีทงั นําจืด นํากร่อย และนําเค็ม เนืองจากมีนํา

ทะเลจากอ่าวไทย สามารถผ่านเข้าออกได้คลองต่างๆ และจากช่องแคบปากรอ ด้านตะวนัออก

เฉียงใต้ของทะเลสาบ รวมทงัเป็นพืนทีรับนําจืดขนาดใหญ่ จากต้นนําลําธารของลุ่มนําทะเลสาบ

สงขลา ทางทิศตะวนัตก ทิศเหนือและทิศใต้ของทะเลสาบ จึงทําให้นําในทะเลสาบมีสภาพเป็นนํา

จืด นํากร่อย และนําเคม็5 

จงัหวดัพทัลงุ ตงัอยู่ชายฝังทะเลอ่าวไทย และเป็นจังหวดัหนึงลุ่มนําทะเลสาบสงขลา มี

ระบบนิเวศแบบผสมผสานจากการรับนําเค็มของนําทะเลและนําจืดจากลําคลองทีไหลลงสู่

ทะเลสาบสงขลา ซึงมีความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงเป็นอูข้่าวอู่นําทีหล่อเลียง

ผู้คนรอบลุม่นําทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย เลียงชีพเลียงครอบครัวแบบ

พอเพียง อีกทงัในชมุชนยงัเตม็ไปด้วยภมิูปัญญาพืนบ้าน ศิลปวฒันธรรมธรรมแขนงต่างๆ จึงเป็น

วิถีชมุชนในลุม่นําหนึงทีน่าสนใจศกึษาเรียนรู้  ชาวบ้านริมชายฝังทะเลสาบสงขลาในพืนทีรอบลุ่ม

นําทะเลสาบทงัสองฝังทงัในจงัหวดัสงขลา และจังหวดัพัทลงุ มีการประกอบอาชีพทําการประมง

พืนบ้าน กันเป็นจํานวนมาก ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน ซึงครอบครัวของข้าพเจ้าก็

ประกอบอาชีพทําประมงมาตังแต่บรรพบุรุษ และปัจจุบันได้สืบทอดมายังลูกหลาน ถึงแม้

ทรัพยากรในธรรมชาติไมไ่ด้อดุมสมบรูณ์เหมือนเมือก่อน  

 
1.2 การทาํอาชีพประมงในทะเลสาบสงขลา 

พานิช  ทินนิมิต กลา่วไว้วา่ ในจงัหวดัพทัลงุซึงเป็นพืนทีติดทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านส่วน

ใหญ่มีอาชีพทํานา และอาชีพประมงทะเลพืนบ้าน การประมงในความหมายทัวๆไป หมายถึงการ 

เพาะเลียง จบั ดกั ลอ่ ทําอนัตราย ฆ่าและเก็บสตัว์นําชนิดตา่งๆรวมทงัสาหร่ายและพนัธุ์ไม้นําอืนๆ

ด้วย ประมงในภาคใต้อาจจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ การทําประมงทําจืด การทํา

ประมงนํากร่อยและการประมงทะเล การทําประมงทะเลชายฝังทะเลพืนบ้าน เป็นการจบัสตัว์นําใน

                                                             
5
 เบญจวรรณ เพ็งหน ูและ สพุรรณี ชนะชัย, การจดัการทรัพยากรโดยชุมชน พิมพ์ครังที 1 

(กรุงเทพฯ: เฟืองฟ้าพรินติงจํากดั, 2545), 50-53. 
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บริเวณชายฝัง ใช้เรือหรือไม่ใช้เรือก็ได้ ส่วนใหญ่จะใช้เรือทีมีระวางขบันําไม่เกิน 10 ตนักรอสส์1 

ความยาวไมเ่กิน 14 เมตร ทําการจบัสตัว์นําห่างจากฝังไมเ่กิน 3 กิโลเมตร การทําประมงทะเล โดย

ชาวบ้านจะใช้เครืองมือพวกโพงพาง โมระ อวน แห ยอ ไซ ลอบ กดั เบ็ด แนดรุนเคย และอืนๆ6 เลิศ

ชาย ศิริชัย และ นฤทธ์ ดวงสุวรรณ ได้กล่าวไว้อีกว่า การจับสัตว์นําของชุมชนหมู่บ้านรอบ

ทะเลสาบตงัอยู่บนพืนฐานความเป็นจริงวา่ ทะเลสาบมีความอดุมสมบูรณ์มาก การคิดจะจับเอา

สตัว์นํามาใช้ประโยชน์จึงไม่ใช่เรืองยาก และชาวบ้านต้องพึงวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีของ

หมูบ้่านเองเป็นหลกั กลา่วคือ การสร้างเครืองมือ การสร้างเรือ การใช้แรงงาน ล้วนเกิดจากสิงทีมี

ในท้องถินและภมิูปัญญาของท้องถินเอง พฒันาการพลงัการผลิตของชาวบ้านในการจับสตัว์นําก็

จะเป็นการสืบตอ่จดุเริมต้นดงักลา่วนี 7 

จากการศกึษาข้อมลูเบืองต้น สรุปได้วา่ การประมงในลุม่นําทะเลสาบสงขลานนั ชาวบ้าน

ได้คิดค้นการสร้างเครืองมือทําประมงขึนใช้เองใช้วัสดุในท้องถินทีมี และขึนอยู่กับสภาพ

สิงแวดล้อมของทะเลสาบ วา่เหมาะแก่การใช้เครืองมือประเภทไหนในการทําประมง ซึงอาจจะแบ่ง

ออกเป็นตามลกัษณะของนําและแหลง่ทีอยู่อาศยัของสตัว์นํา แต่เนืองด้วยพืนทีทะเลสาบสงขลา

นนัมีความอดุมสมบรูณ์อยู่มาก จึงเป็นแหล่งทํามาหากินทีสําคญัของชาวบ้านทีอาศยัอยู่ชายฝัง

ทะเลสาบสงขลา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 นําหนกั 1 ตนั (ตนักรอสส์) = 2.83 ลกูบาศก์เมตร  นําหนกั 10 ตันกรอสส์ = 28.30 ลกูบาศก์เมตร   
6 พานิช  ทินนิมิต, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2539), 44-45. 
7 เลศิชาย ศิริชยั และ นฤทธ์ ดวงสวุรรณ, ประมงพืนบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลา : วิถแีละการ

เปลียนแปลง พิมพ์ครังที 1 (เชียงใหม่: หจก.วนิดาการพิมพ์, 2552), 95. 
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ภาพท่ี 1 ขอบเขตพืน้ท่ีทะเลสาบสงขลา 
ท่ีมา : หุ้นสว่น...ฟืน้ฟทูะเลสาบสงขลา, แผนที่ทะเลสาบสงขลา เข้าถงึเม่ือ 5 เมษายน 2556. เข้าถงึได้จาก 
http://www.tei.or.th/songkhlalake/database/database.html 

ทะเลสาบสงขลา 
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ภาพที 2 พืนทีบริเวณชายฝังทะเลสาบสงขลา  
ทีมา : หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวัดพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนตลุาคม 2555  

 

 
 
ภาพที 3 ลาํคลองทีชาวบ้านสร้างเพือเชือมต่อกบัทะเลสาบ  
ทีมา : หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวัดพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนตลุาคม 2555  
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ภาพที 4 นาข้าวบริเวณชายฝังทะเลสาบสงขลา  
ทีมา :  หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนตุลาคม 2555  
 

 
 

ภาพที 5 บริเวณชายฝังทะเลสาบสงขลา  
ทีมา   :  หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวัดพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจยั เมือเดือนสงิหาคม 2556  
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ภาพที 6 ต้นไม้ บริเวณชายฝังทะเลสาบสงขลา  
ทีมา :  หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนสงิหาคม 2556  
 

 
 

ภาพที 7 พืนทีเลยีงสตัว์ บริเวณชายฝังทะเลสาบสงขลา  
ทีมา   :  หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวัดพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจยั เมือเดือนสงิหาคม 2556  
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ภาพที 8 เรือประมงของชาวบ้าน 

ทีมา :  หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนสงิหาคม 2556  

 

 
 

ภาพที 9 พืนทีทําประมงพืนบ้านในทะเลสาบสงขลา  

ทีมา :  หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนตุลาคม 2555  
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ภาพที 10 พืนทีทําประมงพืนบ้านในทะเลสาบสงขลา  

ทีมา :  หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนตุลาคม 2555  

 

 
 

ภาพที 11 พืนทีทําประมงในทะเลสาบสงขลา  

ทีมา :  หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนสงิหาคม 2556  
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ภาพที 12 ชาวบ้านทีทําประมงในทะเลสาบสงขลา  

ทีมา :   หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวัดพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนสงิหาคม 2556  

 

 

 

ภาพที 13 ชาวบ้านทีทําประมงในทะเลสาบสงขลา  

ทีมา :   หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวัดพทัลงุ ถ่ายโดยผู้วจิยั เมือเดือนตุลาคม 2555  
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ภาพที 14 ชาวบ้านทีทําประมงในทะเลสาบสงขลา ช่วยกนัแกะปลาออกจากกดั (อวนปลา) 

ทีมา    :  บ้านคลองขุด ตําบลหานโพธิ  อําเภอเขาชยัสน จงัหวดั พัทลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนตลุาคม 2555  

 

2. อทิธิพลทีได้รับจากเครืองมือทาํประมงพืนบ้าน 
การสร้างสรรค์ผลงานในชดุ สายใยแห่งรากเหง้า เป็นการนําเสนอความรู้สึกประทับและ

ความผกูพันทีต่อการทํามาหากินในถินฐานบ้านเกิดของข้าพเจ้า มานําเสนอในรูปแบบศิลปะ

สือผสม โดยนํารูปทรงของเครืองมือทําประมงแบบพืนบ้านและวสัดทีุเสือมสภาพจากเครืองมือ

ประมงมาประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลูจากการทําอาชีพประมงและ

เครืองมือประมงพืนบ้านในทะเลสาบสงขลา ซึงเครืองมือลกัษณะต่างๆ ถูกสร้างและประยุกต์ใช้

งานตามสภาพภมิูศาสตร์ของทะเลสาบซึงแตกตา่งกนัไป ในทะเลสาบสงขลาสามารถแบ่งออกเป็น

สามตอน คือ ทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลาตอนบน 

โดยชาวบ้านจะสร้างเครืองมือทําการประมงแบบพืนบ้านขนึมาใช้เอง ซึงแต่ละพืนทีเครืองมือก็จะ

แตกตา่งกนัและมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ดงัตอ่ไปนี 

 

2.1 เครืองมือทีใช้ในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง  

ทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง คือสว่นของทะเลสาบตอนนอกสดุ ทีเชือมต่อกับทะเลอ่าวไทย 

มีพืนที 182 ตารางกิโลเมตร ความลกึเฉลียประมาณ 1.5 เมตร ยกเว้นบริเวณช่องแคบทีติดต่อกับ

ทะเลอา่วไทย ซึงเป็นช่องเดินเรือมีความลึกประมาณ 12-14 เมตร ทะเลสาบส่วนนีเป็นบริเวณที

เป็นนําเคม็เสียสว่นใหญ่ แต่บางช่วงในฤดฝูนจะเป็นนํากร่อยและได้รับผลจากนําขึนนําลงอย่าง
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มาก8 เครืองมือทีใช้ในการทําประมงพืนบ้านในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เลิศชาย ศิริชัย และอไุร

ศรี วรศะริน ได้แบ่งประเภทของเครืองทําประมงพืนบ้านทีใช้ในทะเลสาบสงขลาตอนลา่งไว้ 8 ชนิด 

ได้แก ่
  เบ็ดราว แบ่งออกเป็น เบ็ดราวเลก็ และเบ็ดราวใหญ่ ชาวบ้านใช้เบ็ดขนาดตา่งๆ มาผกูกบั

เชือกทีฟันไว้จนแขง็แรง ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วนําได้ทีผกูกับสายเบ็ดเรียบร้อยแล้ว ผกู

กบัด้ายอีกเส้นหนึงซึงเป็นสายราวหลกั ผกูห่างกนัประมาณ 1-2 เมตร ขนาดความยาวของสายราว

ขนึอยู่กบัจํานวนตาเบ็ดทีจะใช้ ส่วนใหญ่หนึงชุดใช้ประมาณ 100 ตวั ส่วนหูทังสองข้างจะผกูติด

กบัไม้ไผที่ไว้แน่นกบัที ให้ตวัเบ็ดอยู่ระดบัเหนือหน้าดินเลก็น้อย 

 

 
 

ภาพที 15 เบ็ดราว 

ทีมา   :  ทวีสนิ ผลทวี และพรศักดิ  พรหมแก้ว, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 9 (กรุงเทพฯ: บริษัทสยาม

เพรส แมเนจเม้นท์จํากดั; 2542), 4122. 

 

โมระ ทําด้วยไม้ไผ่ เหลาให้กลมขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 2 

เมตร นํามาผกูเรียงกนัเป็นแผงขนาดกว้างแผน่ละ 8 ศอก โดยใช้สําหรับตงัหน้าคอก 6 แผน่ ทําเป็น

งา อีก 4 แผน่ เป็นคอกขงักุ้งอีก 2 ลกู เป็นแนวแผ่นไม้ไผ่ตงั ตามขวางอีก 20 แผ่น ชาวบ้านจะต่อ

แผน่แผงไม้ไผโ่ดยใช้ไม้ปักเสียบให้แผ่นต่อๆ กันเป็นรูปโค้งตามแนวนําขึนลง เป็นรูปคล้ายคนัธน ู

                                                             
8 ลุม่นําทะเลสาบสงขลา, เกียวกับลุ่มนํา, เข้าถงึเมือ 22 มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก

http://www.songkhlalake.com/frontpage 
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หวัท้ายจะเป็นคอกล้อมกุ้ ง มีแผ่นทําเป็นงาด้านหน้าคอกและจะวางแผ่นต่อๆกันเป็นแถวยาวตงั

ฉากกบัแนวโค้ง เพือดกัให้กุ้งเข้าคอก 

 

 
 

ภาพที 16 โมระ  

ทีมา : สพุล จิตราพงษ์, คู่มือเครืองมือประมงทะเลพืนบ้าน (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.: 2532), 21. 

 

แร้วปูดํา เป็นเครืองมือทีทําง่าย ทําด้วยไม้กลมขนาดเล็กเส้นผ่าศนูย์กลาง 1 เซนติเมตร 

ดดัทําเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 15 นิว แล้วใช้เนืออวนขนาดตาอวน 2-2.5 

เซนติเมตร ผกูกบัโครงไม้วงกลมดงักลา่ว ทําให้มีลกัษณะคล้ายกระด้ง แตพื่นเป็นเนืออวน และใช้

ไม้ไผเ่ส้นผา่ศนูย์กลาง 0.5-1 นิว ยาว 1.5-2 เมตร สอดตรงกลางตาข่ายแล้วใช้เชือก 3 หรือ 4 เส้น 

ผกูขอบไม้แขวนโยงกบัไม้ เพือให้ตวัขอบและตาขา่ยอยู่ในลกัษณะของการแขวนหงายขนึ   

แร้วปดูําเป็นเครืองมือจบัสตัว์นําทีใช้ได้บางช่วงฤดเูท่านนั และปัจจบุนัเครืองมือชนิดนีมีใช้

กนัอยู่น้อย เนืองจากปดูําลดลง ยงัมีอยู่บ้างบริเวณชมุชนหวัเขาใกล้ปากทะเลสาบ เนืองจากพอมี

พืนทีป่าชายเลนอยู่บ้าง และมีนําเคม็จดั ซึงเป็นทีอยู่อาศยัของปดูํา 
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ภาพที 17 แร้วปดํูา  

ทีมา   :  แหลง่เรียนรู้ทางด้านประมง, เครืองมือประมง, เข้าถงึเมือ 5 เมษายน 2556. เข้าถงึได้จาก 

http://www.aquatoyou.com/index.php/ 

  

 แห แบ่งออกเป็น แหแม่กุ้ ง และแหกุ้ งขาวริมฝัง แต่ก่อนเนือแหทําด้วยด้าย ผ่าน

กรรมวิธีต่างๆเพือความแข็งแรงคงทน ขนาดตาแห1-3 เซนติเมตร ผูกโว่ตะกัวไว้ด้านล่างหรือ

เรียกวา่ ตีนแห แหมี 2 ขนาด ขนาดใหญ่ ยาว 12 ศอก และขนาดเลก็ ยาว 4-5 ศอก ในปีหลงั พ.ศ. 

2484 จนถึงปัจจบุนั การทําแหก็เปลียนจากการใช้ด้ายดิบ มาเป็นอวนไนลอ่น โดยชาวบ้านไม่ต้อง

ผกูเอง แตส่ามาสารถซือเนืออวนจากตลาดมาตดัตอ่และเข้าตีนแหเท่านนั 

การใช้แหจบัสตัว์นํามี 2 วิธี คือ การทอดแหเดียวๆ โดยจะทอดหรือเหวียงแหลงไปในนํา 

เมือต้องการจับสัตว์นํา เช่น กุ้ งขาวริมตลิง กุ้ งก้ามกราม ส่วนอีกวิธีหนึง คือ การใช้แหร่วมกับ

เครืองมืออืนๆ 
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ภาพที 18 แห 

ทีมา   : Google, เครืองมือทําประมง, เข้าถงึเมือ 25 เมษายน 2556, เข้าถงึได้จาก html 

www.thaigoodview.com/node/115684  

 

 แนดรุนมือ ลกัษณะเป็นคนัรุนผกูติดกบัถงุอวน คนัรุนทําด้วยไม้ไผข่นาดเส้นผ่านศนูย์ 5-

8 เซนติเมตร ยาวขนาด 3.5-4 เมตร จํานวน 2 ท่อน ปลายทงัสองก็จะใส่ตีนหรือหัวคนัรุนลกัษณะ

แบนมน เพือให้สะดวกในการรุนไปข้างหน้า วิธีการทําแนดรุนมือนนั ชาวบ้านจะนําเนืออวนมาตดั

เป็นถงุรูปกรวยปากกว้าง 6-8 ศอก ผกูติดกับคนัรุนอ และจะเย็บเป็นถุงต่อยาวไปด้านหลงัอีก 8 

ศอก โดยก้นถงุจะเป็นอวนตาถีเหมือนมุ้งอีก 1 ศอก เนืออวนก็จะขนึกบัสตัว์นําทีจบั เครืองมือชนิด

นีแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แนดรุนกุ้ งเคย จะทํากันในช่วงนําเริมเค็มจัด เดือนกุมภาพันธ์-เดือน

มีนาคม เพือจบักุ้งมาทํากะปิ และแนดรุนกุ้งหวัแขง็จะทําด้วยเนืออวนเอน็  จะทําใช้กนัมากบริเวณ

ด้านใต้ของทะเลสาบตอนลา่ง โดยจะเริมทําตงัแตเ่ดือนมีนาคม การรุนกุ้งดงักลา่วจะทําในช่วงหลงั

เทียงคืนจนถึงหวัรุ่ง แตท่ังนีขึนอยู่กับนําขึนนําลงด้วย แนดรุนมือทังสองแบบต่างกันทีขนาดและ

บริเวณพืนทีทีนําไปใช้งาน  

จดุเดน่ของเครืองมือชนิดนี คือ เป็นเครืองมือจบัสตัว์นําเฉพาะอย่าง และต้องใช้แรงคนใน

การทํางาน ไม่มีเครืองทุ่นแรงอืนใด ซึงถือว่าเป็นงานหนัก ต้องลงไปแช่นําตลอด 4-5 ชัวโมง 

ในขณะทีปริมาณกุ้งทีจบัได้ ก็ไมม่ากนกั ครังละ 8-10 กิโลกรัมเท่านนั 
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ภาพที 19 แนดรุนมือ 

ทีมา  :  เฉลยีว เรืองเดช, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 8 (กรุงเทพฯ: บริษัทสยามเพรส แมเนจเม้นท์

จํากดั, 2542), 3870 

 

 โพงพาง เป็นเครืองมือประมงแบบวางประจําที โดยจะวางเป็นช่องๆ ในหนึงช่องจะมีเสา

ทําจากไม้ไผห่รือไม้หลาโอน เพือตงึปากโพงพาง 2 ข้าง เส้นผา่ศนูย์กลาง 4-6 นิว ยาว 10-12 เมตร 

ปักตงัฉากกบัพืนท้องทะเล ถงุโพงพางจากเนืออวนนํามาตดัและผกูต่อกันเป็นรูปกรวย ความยาว

จากปากโพงพางถึงก้นถุง 13-14 วา และแต่ละช่วงของถุงโพงพางก็จะทําด้วยตาอวนทีมีขนาด

ตา่งกนั โดยตาอวนคอ่ยๆเลก็ลงเรือยจนถึงก้นถงุ สว่นปากโพงพางก็ร้อยด้วยเชือกทงัสองด้าน 

 โพงพาง เป็นเครืองมือทีต้องอาศยัการดกัในช่วงนําลงเป็นหลกั และทีสําคัญต้องเลือก

ทําเลทีเหมาะสมคือ ช่องหรือทางขนึลงของนํา ดงันนั บริเวณทีมีการทําโพงพางกันมากได้แก่ ปาก

ทะเลสาบสงขลา บ้านหวัเขาแดงถึงบ้านใหม ่ตําบลสทิงหม้อ อําเภอสิงหนคร จังหวดัสงขลา และ

บริเวณคลองปากรอ ตลอดไปถึงบริเวณคลองระหว่างเกาะหมากกับอําเภอปากพะยูน จังหวัด

พทัลงุ 

 โพงพางจะดกัจบัสตัว์นําได้เกือบทกุชนิดซึงเป็นจดุเดน่ของโพงพาง ทงั กุ้ งชนิดต่างๆ ปลา

ทราย ปลาท่องเทียว ปลาหวัออ่น ปลาแป้นและอีกมากมาย และจับได้ครังละมากๆ และจับได้ทุก

ขนาด ตามแตช่่วงไหนจะมีสตัว์นําอะไรในช่องทางเดินนํา และเข้ามาติดอยู่ในถงุโพงพาง 

 โพงพางเป็นเครืองมือ ประมงตงัแต่ดงัเดิมแต่ก่อนเนือโพงพางทําด้วยด้ายดิบ ต่อมาได้

พฒันามาเป็นอวนไนลอ่นมาทําเนือโพงพาง และตอ่มาก็มีการนําเอน็มาใช้ ทําให้เกิดความสะดวก

ในการจัดทําและมีประสิทธิภาพในการจับสตัว์นํามากขึน ในปัจจุบันมีการขยายปริมาณการทํา
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มากขนึ โดยเฉพาะบริเวณบ้านหวัเขาแดง จงัหวดัสงขลา เนืองจากจํานวนคนในชมุชนอยู่กันอย่าง

หนาแน่น และหนัมาใช้โพงพางกนัมาก โดยเขตดงักลา่วนีอยู่ใกล้ปากนําทะเลสาบตอนล่าง ทําให้

เกิดร่องนําทีเหมาะแก่การวางโพงพางอย่างมาก 

 ปัจจบุนัโพงพาง ถกูจดัไว้ในประเภทเครืองมือทําประมงแบบทําลายร้าง ผิดกฎหมายใน

การใช้อวนตาถีทําถงุโพงพาง เพราะการวางโพงพางนนั สามารถจบัสตัว์ได้หลายชนิด หลายขนาด 

การวางโพงพาง เป็นการขวางทางนําเข้าออกชายฝังซึงเป็นถินวางไข่ของสตัว์นํา แต่ชาวบ้านก็ยัง

ใช้โพงพางในการทําประมงอยู่มากนอกเขตควบคมุ 

 

 
 

ภาพที 20 การผูกโพงพางในทะเล 

ทีมา    :  Ok nation.net, เครืองมือทําประมง, เข้าถงึเมือ 18 มิถุนายน 2556, เข้าถงึได้จาก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=628184  

 

อวนเลียด เนืออวนทําจากด้ายยอมกับเปลือกไม้เสม็ด ขนาดตาถี 2.5-2.8 เซนติเมตร 

อวนหนึงผืนลกึ 2 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร เชือกเข้าอวนทําด้วยด้ายควนัขนาดใหญ่ ทุ่นอวน

ทําจากไม้เสม็ดชุนหรือไม้พังแตร นํามาตดัขนาดประมาณ 3 นิว ใช้สําหรับผกูให้อวนลอยนําได้ 

ปัจจบุนั ทุ่นอวนมีแบบสําเร็จรูปทําด้วยพลาสติก  

 การใช้อวนเลียดในการจบัปลานนั ถ้าใช้เรือ 1 ลํา ใช้คน 3 คน ถ้าใช้เรือ 2 ลํา ใช้คน 6 คน 

เรียกว่า “อวนต่อ” โดยการนําอวนเลียดมาต่อกัน ให้ยาวประมาณ 200-300 เมตร วางอวนตาม

แนวยาว โดยหอูวนข้างหนึงผกูกบัเรือและหอูวนอีกข้างหนึงคนต้องลงนําไปจบัไว้ แล้วคอ่ยๆเดินนํา

อวนตีวงล้อมไปเรือยๆ เพือให้วงอวนทีวางคอ่ยๆแคบลง และคนทีอยู่บนเรือก็ค่อยสาวอวนขึนด้วย 
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คนเดิน “เลียด” หรือ “เรียด” อวนคอ่ยๆขยบัจนอวนวงแคบทีสดุแล้วช่วยกันรวบตีนอวนให้เป็นถุง

ยกขนึบนเรือเพือเก็บสตัว์นําทีจบัได้เป็นอนัเสร็จไปหนึงครัง เครืองมือชนิดนีใช้งานในเวลากลางคนื  

ในปัจจุบันไม่มีอวนชนิดนีแล้ว แต่ได้พัฒนาไปเป็นอวนกุ้ ง อวนใหญ่ และอวนปลาล้อม

หรือปัก และพฒันาจากอวนชนัเดียว เป็นอวน 3 ชนั 

 กัดกุ้ง (อวนลอยกุ้ง) มีการพฒันามาจาก อวนเลียด ทําด้วยด้าย โดยนํามาใช้แบบปักหู 2 

ข้าง ใช้อวน 1-3 ผืนมาตอ่กนั เครืองมือชนิดนีใช้กนัในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ใช้จับ

กุ้งแชบ๊วย 

ตอ่มาได้พฒันามาใช้เนืออวนไนลอ่นแทน โดยสามารถหาซือเนืออวนสําเร็จรูป มาผกูทุ่น

ฟองนําและตะกวัถ่วง แล้วออกทําการประมงได้เลย ช่วงแรกจะได้กุ้ งจํานวนมาก รวมถึง ปลา ป ู

เพราะอวนไนล่อนมีลกัษณะเบานิม ทําให้สตัว์นําเกาะติดง่าย ช่วงหลงัชาวบ้านก็นํามาลอยจับ

ปลาชนิดต่างๆ โดยการเพิมขนาดตาอวน เป็น 3-4 เซนติเมตร และในปัจจุบันก็มีการนําอวน

ลกัษณะนีแตทํ่าด้วยเอน็มาจบัปมู้าในช่วงนําเคม็จดั ประมาณเดือนเมษายน-เดือนมิถนุายน 

เครืองมือชนิดนีจับได้สัตว์นําหลายชนิด ขึนอยู่กับขนาดของตาอวน ช่วงฤดูกาล และ

สิงแวดล้อมของทะเลสาบบริเวณนนัด้วย9 

 

2.2 เครืองมือทีใช้ในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง  

ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง อยู่ถดัจากทะเลหลวงลงมา ตงัแตบ่ริเวณแนวเกาะใหญ่ทางใต้

ไปบรรจบกับเขตอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงทางด้านตะวันตก และตงัแต่อําเภอสทิงพระ 

จนถึงบริเวณปากรอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาทางด้านตะวนัออก มีพืนที 377.2 ตาราง

กิโลเมตร ความลกึเฉลียประมาณ 2 เมตร เป็นสว่นของทะเลสาบทีมีเกาะอยู่หลายเกาะ เช่น เกาะ

สี เกาะห้า ฯลฯ พืนทีส่วนนีมีการผสมผสานของนําเค็มและนําจืดและนํากร่อยผันแปรตาม

ฤดกูาล10 เครืองมือทีใช้กนัในพืนทีทะเลสาบสงขลาตอนกลางนี เลิศชาย ศิริชยั และอไุรศรี วรศะริน 

ได้แบ่งประเภทของเครืองทําประมงพืนบ้านทีใช้ในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง มี 9 ชนิด ได้แก่ 
สุ่ม จําแนกเป็นวิธีการคือ สุม่เดียว สุม่เทียว สุม่วง อปุกรณ์ทีใช้ทําได้แก่ ไม้ไผ ่หวัไม้ หวาย 

และโครงไม้กลม โดยเหลาไม้ไผใ่ห้กลม เลก็ปลายแหลมเล็กน้อย นํามาผกูเป็นซีกับโครงทรงกลม

                                                             
9 เลศิชาย ศิริชยั และ อไุรศรี วรศะริน, ประวัติศาสตร์ท้องถนิภาคใต้บริเวณลุ่มนําทะเลสาบ

สงขลา (สาํนักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั,2546), 296-298. 
10 ลุม่นําทะเลสาบสงขลา, เกียวกับลุ่มนํา, เข้าถงึเมือ 22 มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก

http://www.songkhlalake.com/frontpage 
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และหวัไม้วงกลมเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 6 นิว ด้วยหวาย จะได้สุ่มทรงกรวยแหลมด้านบน

และบานขยายออกสว่นด้านลา่งของสุม่ 

สุม่เดียว จะใช้วิธีการสุม่ไปเรือยๆ ใช้คนหนึงคนต่อสุ่มหนึงอนั การสุ่มเวลากลางวนัจะใช้

ในบริเวณริมฝังทะเลนําตืนจะได้ปลาจําพวก ปลาตรับ ปลาสลาด ปลาขีขม ปลาช่อน ปลาดกุ ปลา

หมอ ปลาพรม ถ้าใช้สุม่ในเวลากลางคืน จะเรียกวา่ “โลหละสุม่” สว่นใหญ่จะจบัได้ปลาช่อน  

สุม่เทียวหรือครอบเทียว เป็นการใช้สุม่แบบมีเป้าหมาย ใช้จบักุ้ งก้ามกรามเท่านัน โดยจะ

ใช้ไม้ไผย่าว 1 เมตรปักเนือลกูตาลหรือเนือมะพร้าวเป็นเหยือ ปักห่างกนัเป็นระยะๆ 2 เมตร บริเวณ

ทีนําลกึ 1 เมตร ใช้ไม้ไผ่ประมาณ 200-300 เหยือ ซึงจะทํากันในเวลาคํา หลงัจากปักไม้ในทะเล

แล้ว ใช้สุ่มตามทีวางเหยือหมุนเวียนจนครบ สามารถทําได้ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตลุาคม 

เครืองมือชนิดนีปัจจบุนัชาวบ้านได้เลิกใช้แล้ว 

 

 
 

ภาพที 21 สุม่ 

ทีมา   :  สธิุวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 17 (กรุงเทพฯ: บริษัทสยามเพรส แมน

เนจเม้นท์ จํากดั, 2542), 8113. 

 

 แหทอดพุ่ม เป็นวิธีการใช้แหประกอบกับอปุกรณ์อืน โดยชาวบ้านจะใช้ไม้ไผ่เล็กๆ ยาว

ประมาณ 1 เมตร ปักหลกัเว้นระยะห่างประมาณสองเมตรครึง จํานวน 30-50 หลกั แล้วใช้ข้าวสาร

แช่นําหวา่นบริเวณทีปักไม้ไว้ ในการออกทอดพุ่มใช้จํานวนคน 2 คือ คนหนึงแจวเรือ ส่วนอีกคน

หนึงทอดแหอยู่บนหวัเรือ โดยจะทอดแหไปตรงบริเวณทีหวานข้าวสารไว้ จากนันหว่านข้าวสารลง

ไปอีกครัง ทําซําแบบนีไปเรือยๆ จนหมดไม้หลกัทีปักไว้ แล้วทอดแหใหมอี่กครัง เครืองมือชนิดนีใช้

จบัเฉพาะกุ้งก้ามกราม  
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 เครืองมือประเภทนีหมดไปเมือประมาณ 10 ปีทีแล้ว และพัฒนาขึนเป็นการทอดแหลอย

ทุ่น เพราะจากการทอดพุ่มเป็นการทอดแหลงไปโดยไม่รู้เป้าหมาย ว่ากุ้ งจะมากินเหยือหรือไม ่

ชาวบ้านจึงหาวิธีทีจะรู้ได้วา่เป้าหมายทีทอดแหลงไปมีกุ้งแน่นอน ซึงเป็นทีมาของการทอดแหลอย

ทุ่น 

แหทอดทุ่นลอย คือการทอดแหทีใช้อปุกรณ์ประกอบทีเป็นชินฟองนําหรือโฟมแท่ง เชือก

ไนลอนยาว 1 เมตร และตะปูขนาดกลาง โดยใช้เชือกผกูฟองนําและตะปูเสียบเนือมะพร้าวเป็น

เหยือ ทําเป็นชดุ ชาวบ้านหนึงคนจะมีทุ่นลอย ประมาณ 100 ชุด การใช้เครืองมือประเภทนีจะมี

มากในช่องเดือนธนัวาคม ซึงเป็นช่วงทีนํานิง ชาวบ้านจะวางแต่ละชุดห่างกัน 5-10 เมตร การวาง

ทุ่นลอยจะทําในช่วงเย็น ประมาณ 1 ชัวโมง แล้วจะพายเรือสงัเกตดฟูองนําชุดไหนทีถูกดึงออก

นอกแนวทีวางไว้เดิม แสดงวา่ต้องมีกุ้งมากินเหยือ ใช้แหทอดตรงทุ่นนันทันที เครืองมือประเภทนี

มุง่จบัเฉพาะกุ้งก้ามกรามเช่นเดียวกนั 

เครืองมือประเภทนียงัมีใช้กนัอยู่ในปัจจบุนั มีมากในเขตอําเภอปากพะยูน บ้านแหลมดิน 

บ้านปากประ บ้านแหลมกรวด บ้านปากพล บ้านเกาะหมาก ในจงัหวดัพทัลงุ 

 อวนใหญ่ เนืออวนใหญ่ทําด้วยด้าย นําด้ายมาปันแล้วย้อมด้วยนําเปลือกเสมด็ นําไปตาก

ให้แห้ง จากนันก็นํามาผูกแล้วย้อมด้วยไข่เป็ดอีกครังหนึง  ปัจจุบันมีเนืออวนสําเร็จขายใน

ท้องตลาดอยู่เป็นจํานวนมาก อวนใหญ่จะมีตาขนาด 1 เซนติเมตร ใช้ฟองนําชนิดลอยนําทําเป็น

ทุ่น และเชือกเข้าด้านตีนอวนจะใช้ด้ายขนาดใหญ่ อวนหนึงผืน ยาว 10 เมตร ลกึ 2-3 เมตร 

 ในการจบัปลาด้วยอวนใหญ่ต้องใช้อวนอย่างน้อย 3 ผืนตอ่กนั ใช้แรงงานคนประมาณ 20 

คน และใช้เรือ 3-4 ลํา จะออกวางในเขตนําลกึประมาณ 1.5 เมตร บริเวณพืนทีกว้าง เตียนโลง่ การ

วางอวนนนัจะวางเป็นแนวยาว โดยแตล่ะคนจะช่วยกนัจึงอวนเป็นกงลมเพือล้อมสตัว์นํา หูอวนจะ

มีคนถือไว้ทงัด้านบนและด้านลา่งใต้ทะเล ให้หอูวนทงัสองข้างมาบรรจบกนั สว่นคนอืนทีเหลือต้อง

ลงในนําเพือช่วยล้อมอวนและช่วยกนัสาวอวนขนึเรือ คนทีถือหอูวนก็จะเดินให้อวนทีล้อมแคบเข้า

เรือยๆ จนสามารถตกัสตัว์นําด้วยสวิงขนึเรือได้  

ในการลงอวนครังหนึงๆ ใช้เวลาประมาณ 3 ชวัโมง วนัหนึงจะวางได้ 2 ครัง โดยชาวบ้าน

จะออกไปวางอวนตอนคํา ในช่องหลงันําลดฤดูจากนําหลาก (หลงัเดือนมกราคม) สัตว์นําส่วน

ใหญ่เป็นปลา เครืองมือนีจบัปลาได้เป็นจํานวนมาก ขนาดเตม็ลําเรือ 

อวนชนิดนี ได้หมดไปเมือประมาณ 40 ปีทีแล้ว และพฒันามาเป็นอวนล้อมใหญ่ เนืออวน

เป็นไนลอ่น ตาอวนเลก็ลงเหลือ 1 เซนติเมตร ใช้ล้อปลากะตกัในทะเลสาบตอนกลาง แต่อวนแบบ

ใหม่นีก็เลิกใช้ไปแล้วเช่นกัน เนืองจากทางกรมประมงประกาศให้เป็นเครืองมือทีผิดกฎหมาย 
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เพราะตาถีและผืนยาวทําให้สตัว์นําขนาดเล็ก ตวัอ่อนหลายชนิดติดมาด้วย การใช้อวนใหญ่เป็น

การทําประมงทีใช้เวลาและแรงงานคนมาก ซึงต่างจากการทําประมงแบบพืนบ้านส่วนใหญ่ทีใช้

แรงงานคนในครัวเรือน 

 

 
 

ภาพที 22 อวนใหญ่ 

ทีมา :  บ้านในถุ้ง อําเภอท่าศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนเมษายน 2556  

 

 ราวกุ้ง ใช้จบักุ้งก้ามกรามเท่านนั ทําด้วย ไม้ไผเ่หลาให้เลก็แหลมคล้ายตะป ูเชือกปอ เนือ

มะพร้าว ใช้เชือกคล้ายสายเบ็ด แล้วนําเชือกปออีกเส้นมาทําเป็นราว จากนนัใช้เชือกผกูติดกบัซีไม้

ไผถ่ึงพืนใต้ทะเล ชาวบ้านจะเรียกวิธีนีว่า การวางราวกุ้ ง จะทําในตอนกลางคืน ทีมีคลืนลมน้อย 

ช่วงประมาณเดือนกนัยายน-เดือนตลุาคม โดยจะวางรางกุ้งไว้ประมาณ 1 ชวัโมง แล้วทยอยกู้ ราว

ไปเรือยๆ เมือกุ้งกินเหยือก้ามจะหนีบติดอยู่กับเหยือและเชือก แต่ในปัจจุบันไม่มีเครืองมือชนิดนี

แล้ว เนืองจากกุ้งมีจํานวนน้อยลง 

ไซใหญ่ มีลกัษณะเหมือนไซแม่กุ้ ง แต่มีขนาดใหญ่กว่า 2-3 เท่า ตวัไซทําด้วยโครงไม้ไผ่

หุ้มด้วยเนืออวน และงานก็ทําด้วยเนืออวนเช่นกนั การวางไซใหญ่ไมต้่องใช้เหยือ แต่ละครังจะวาง

ไว้ 4-5 วนัถึงเก็บกู้ครังหนึง จะวางเป็นชดุ ชดุละ 5-10 ลกู บริเวณทางนําไหล ในการวางจะใช้ผืน

อวนตาขนาด 2 เซนติเมตร คล้ายขาทราย ยาวผืนละ 2-3 เมตร วางกันเพือทําให้เกิดช่องทางเข้า

ของกุ้ง สว่นตวัไซก็วางตามช่องของผืนอวนทีเว้นไว้ ช่วงเวลาทีวางไซนีคือช่วงหลงันําลดตลอดฤด ู

เครืองมือชนิดนีจบัได้กุ้ งก้ามกรามเป็นสว่นใหญ่แต่ปริมาณไม่มากนัก ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ 

แถวบ้านคขูดุ และบริเวณเกาะในทะเลสาบตอนกลาง 
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ภาพที 23 ไซใหญ่ 

ทีมา :  หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนสงิหาคม 2556  

 

ไซซัง ตวัไซมีงาทําด้วยซีไม้ไผ่ มีลักษณะคลายไซแม่กุ้ ง แต่มีวิธีในการใช้งานต่างกัน 

ขนาดไซยาวประมาณ 2 เมตร ไซมีรูปร่างทรงกลมเส้นผา่นศนูย์กลางประมาณ 1 เมตร ในปัจจุบัน

มีขนาดเลก็ลง ในการวางนนัไซแตล่ะลกูจะมีซงัซึงทําโดยตีลกูไม้หรือไม้ก้านเล็กๆกันเป็นลกัษณะ

ของขาทรายทงั 2 ข้าง และเว้นช่องไว้ตงัไซ สถานทีทีเหมาะสมสําหรับวางไซคือบริเวณทีมีสาหร่าย

มาก การวางไซนนัสามารถทําได้ตลอดทกุฤดกูาล ยกเว้นฤดนํูาหลาก  

 เครืองมือชนิดนีสามารถจบัปลาตรับ ปลานิล และกุ้งก้ามกราม ได้จํานวนมากในบางช่วง

ฤด ูปัจจบุนัมีการทําอย่างแพร่หลาย โดยได้เปลียนจากไซไม้ไผ ่เป็นไซทีเป็นโครงเหล็กหุ้มด้วยเนือ

อวน ชาวบ้านบริเวณ ตําบลลําปํา จงัหวดัพทัลงุ ใช้กันมาก เพราะมีพืนทีในทะเลสาบเป็นทีโล่งมี

สาหร่ายมาก 
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ภาพที 24 ไซซงั  

ทีมา :  หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนสงิหาคม 2556  

 

 ชุดปลาช่อน ทําด้วยใยตาลโตนด ปัจจบุนัใช้ลวดเหลก็ทําแทน โดยนําใยตาลมาสานและ

ผกูเป็นซองตาห่าง ในการใช้ชดุปลาช่อนจะเลือกบริเวณกอหญ้าชายฝังทะเล โดยตงัชดุผกูกบัหญ้า

ตรงนําลกึประมาณ 20 เซนติเมตร เครืองมือนีชดุหนึงจะจับปลาช่อนได้ทีละตวั สามารถทําได้ทุก

ช่วงเวลา ปัจจบุนันีในทะเลสาบสงขลา ไมมี่เครืองมือประเภทนีแล้วเพราะจบัปลาได้ทีละน้อยและ

ปริมาณปลาลดลง 

 

 
 

ภาพที 25 ชดุปลาช่อน 

ทีมา   :  เฉลยีว เรืองเดช, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 8 (กรุงเทพฯ: บริษัทสยามเพรส แมเนจเม้นท์

จํากดั, 2542), 387. 
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กัดปลา (อวนปลา) ทําด้วยเนืออวนซึงทําด้วยมีตาห่างขนาด 3.5-4 เซนติเมตร ทุ่นทํา

ด้วยไม้โมกข์แห้ง ตีนอวนถ่วงด้วยก้อนอิฐหรือก้อนหล่อนซีเมนต์ กัดปลามีขนาดยาว 20 เมตร 

ชาวบ้านหนึงคน จะมีกัดปลา 2-3 ผืนวางต่อกัน ในการวางอวนปลาสามารถวางได้ตลอดปี โดย

การผกูหอูวนทงัสองข้าง ไว้กับหลกัไม้ทีปักไว้ เพือตึงให้อวนลอยเป็นแนวยาวบริเวณทางนําไหล

ผา่น วางอวนปลาไว้ในเวลาตอนเย็นและเก็บกู้ ในตอนเช้าตรู่  

เครืองมือนีจบัปลาได้หลายชนิดและจบัได้เป็นจํานวนมาก แตเ่ครืองมือนีจะไมต่ิดกุ้ง 

 

 
 

ภาพที 26 การวางกดัปลาในทะเลสาบสงขลา 

ทีมา  : หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจยั เมือเดือนตุลาคม 2555  

 

 กัดกุ้ง (อวนกุ้ง) เป็นเครืองมือประมงทีชาวบ้าน นํามาใช้เมือประมาณ 25 ปีทีผา่นมา ทํา

ด้วยเนืออวนไนล่อน ซึงหาซือได้ในท้องตลาด นําเนืออวนไนล่อนมาประกอบใส่ทุ่นตะกัวถ่วงตีน

อวน อวนลกึ 1-2 เมตร ยาวผืนละ 20 เมตร 

ชาวบ้านจะวางอวนกุ้งในช่วงเดือนตลุาคม-เดือนธันวาคม เวลากลางวนั โดยการต่ออวน

เข้าด้วยกนั 9-10 ผืน หอูวนอนัแรกและสดุท้ายจะผกูกบัหลกัไม้ปักไว้ ใช้จับกุ้ งแตะ (กุ้ งหัวมนั) ได้

ครังละประมาณ 50 กิโลกรัม ซึงนบัวา่ได้ปริมาณมาก และจะมีปลาหวัโมง่และปลาแป้นติดมาบ้าง

เลก็น้อย ปัจจบุนัไมมี่เครืองมือชนิดนีแล้ว เนืองจากกุ้งแตะ มีจํานวนน้อยลง11 

                                                             
11 เลศิชาย ศิริชยั และ อไุรศรี วรศะริน, ประวัติศาสตร์ท้องถนิภาคใต้บริเวณลุ่มนําทะเลสาบ

สงขลา (สาํนักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั,2546), 299-306. 



31 
 

 

 

 
 

ภาพที 27 กดักุ้ง  

ทีมา   :  Google, อวนลอยกุ้ง, เข้าถงึเมือ 5 มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก http:// www.chinglewtackle.com/  

 

 
 

ภาพที 28 การวางกดักุ้งในทะเล 

ทีมา :   หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวัดพทัลงุถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนสงิหาคม 2556 

 

2.3 เครืองมือประมงทีใช้ในทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลาตอนบน  

 ทะเลน้อยเป็นส่วนทีเล็กทีสุดและอยู่ทางตอนบนสุดของทะเลสาบ มีพืนทีประมาณ 28 

ตารางกิโลเมตร ความลกึเฉลียประมาณ 1.5 เมตร เป็นทะเลสาบนําจืดทีแยกส่วนค่อนข้างชัดเจน

กบัทะเลสาบสว่นอืนๆ โดยมีคลองนางเรียม คลองบ้านกลาง และคลองยวนเชือมต่อระหว่างทะเล
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น้อยกบัทะเลหลวง หรือทะเลสาบสงขลาตอนบน เป็นสว่นทีอยู่ถัดจากทะเลน้อยลงมาจนถึงเกาะ

ใหญ่ อําเภอกระแสสินธุ์ เป็นห่วงนําทีกว้างใหญ่ทีสดุมีพืนที 458.80 ตารางกิโลเมตร ความลึก

เฉลียประมาณ 2 เมตร นําในบริเวณนีปกติเป็นนําจืด ในช่วงฤดแูล้งทําให้ระดบัความเคม็ของนําสงู

ได้12 เลิศชาย ศิริชัย และ อไุรศรี วรศะริน ได้แบ่งเครืองมือทําประมงทีใช้ในพืนทีนีไว้ 11 ชนิด 

ดงัตอ่ไปนี 

สุ่มวง เป็นชือเรียกวิธีการใช้สุม่ในการหาปลา โดยชาวบ้านจะใช้สุม่จบัปลาทีมีกนัเกือบทกุ

บ้าน ในการสุม่วง โดยจะใช้คนโดยจะต้องใช้คนและสุม่จบัปลาร่วมกนัทํามากประมาณ 30-40 คน 

ชาวบ้านจะนดัเวลาในการสุม่ โดยจะเริมจากการเลือกบริเวณทีโลง่มีสาหร่ายมาก มีฝงูปลาให้เห็น 

จากนนัใช้ไม้ปักหลกัไว้ตรงกลางวงบริเวณทีจะทําการสุ่ม ให้คนถือสุ่มอยู่รอบๆหลกัไม้ห่าง10-15 

เมตร แล้วเริมสุม่ลงพร้อมกนั โดยเดินสุม่เวียนรอบๆเป็นวงกลมตามหลงักนั แล้วคอ่ยบีบให้วงแคบ

ลงเรือยๆ จนเหลือพืนทีวงกลมเลก็ จึงนําแผงไม้ไผม่าปักล้อมสตัว์นําตรงวงแคบนัน หลงัจากนันก็

ช่วยกนัใช้สวิงตกัสตัว์นําทีล้อมได้ คนสุม่แตล่ะคนจะได้ปลาจากการสุ่มขณะล้อมของตนเอง และ

ได้รับสว่นแบ่งจากทีจบัได้ร่วมกนัตรงกลางวง ปัจจบุนัไมมี่การสุม่วงแล้ว เนืองจากพืนทีรกและนํา

ตืนขนึ 

 

 
 

ภาพที 29 สุม่สาน, สุ่มซี 

ทีมา  :  ด้ามขวาน.com, สุ่ม เครืองมือจบัปลา, เข้าถงึเมือ 5 มิถุนายน 2556, เข้าถงึได้จาก 

http://damkwan.com/topic/5542.msg8457#msg8457 

                                                             
12 ลุม่นําทะเลสาบสงขลา, เกียวกับลุ่มนํา, เข้าถงึเมือ 22 มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก

http://www.songkhlalake.com/frontpage 
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ภาพท่ี 30 วิธีสุม่วง 
ท่ีมา   :  สธิุวงศ์ พงศ์ไพบลูย์, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 17 (กรุงเทพฯ: บริษัทสยามเพรส แมน

เนจเม้นท์ จํากดั, 2542), 8113. 
 

แหทอดปักเทียว เป็นเคร่ืองมือคล้ายแหทอดพุ่ม ทําโดยการใช้ไม้ราโพธ์ิปัก เรียกว่า “ปัก
เทียว” ใช้ข้าวสารคัว่ให้หอมหว่านให้ทัว่บริเวณท่ีปักเทียว รอช่วงเวลาประมาณ 1 ชัว่โมงก็ใช้แห
ทอดตรงบริเวณนัน้ การปักเทียวจะเลือกบริเวณท่ีเตียนโล่งไม่มีสาหร่าย และจะทําได้ตลอดทกุฤด ู
ยกเว้นช่วงนํา้หลาก (เดือนพฤศจิกายน) ปัจจุบนัเคร่ืองมือประเภทนีไ้ม่มีแล้ว แต่ได้พฒันาเป็นไซ
กุ้งใช้มะพร้าวเป็นเหย่ือแทน 
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 ยอ เนือยอทําด้วยอวนเอน็หรืออวนได้ ตรงกลางใช้อวนตาถีหรือตาข่ายขนาดเล็ก ขนาด

ความกว้างของยอประมาณ 4 เมตร ในการประกอบได้ยอนันใช้ไม้ไผ่หรือไม้หลาโอน ขนาดยาว

ประมาณ 4 เมตร 4 ท่อน ไขว้กนัทีปลายไม้ให้อยู่ตรงกลางเนือยอ ใช้เชือกผกูมดัปลายไม้ให้แน่น

ปลายไม้อีกด้านผกูเป็นมมุกบัเนือยอทงั 4 มมุ จากนนันําไปติดกบัฐานในทะเล สําหรับเป็นคนัยก

ยอขนึหรือลง การวางยอนันทําในนําหลาก เดือนพฤศจิกายน เลือกวางบริเวณทางนําไหลขึนลง 

ชาวบ้านหนึงคนจะมายอคนละ 1 ยอ โดยจะวางตอนเย็นและไปยกตอนเทียงคืน ใช้เวลา 2-3 

ชัวโมง โดยใช้ตะเกียงส่อง ส่วนช่วงตอนเช้า โดยชาวบ้านจะหย่อนยอยักษ์ลงในนําประมาณ 5 

นาทีแล้วจึงยกขนึมา สตัว์นําทีได้ ก็จะมีปลาหลายชนิด กุ้งนาหรือกุ้งนําจืด 

ปัจจบุนัทีทะเลน้อยไม่มียกยอแล้ว เนืองจากสตัว์นําลดน้อยลงมาก และไม่มีช่องนําเดิน 

แตพ่อมีอยู่บ้างตามสายนําลําคลอง เช่น บริเวณคลองปากประ 

 

 
 

ภาพที 31 ยอ 

ทีมา  : คลองปากประ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถา่ยโดยผู้ วิจยั เมือเดือนกรกฎาคม 2556  

 

 เบ็ดปัก (เบ็ดทง) ทํามาจากไม้ไผ่เหลาให้กลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 60 

เซนติเมตร ใช้ด้ายไนลอนผกูตวัเบ็ดเข้ากบัไม้ไผที่เหลาไว้ การปักเบ็ดหรือการปักเบ็ดนนัจะทํากนั 2 

ช่วงเดือน คือ เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน และช่วงทีมีนํามากคือช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

ชาวบ้านหนึงคนจะมีเบ็ดปักประมาณ 200 คัน ในการปักเบ็ดนันจะเลือกทําเลทีไม่รกมากนัก 

เพราะจะทําให้ปลาไม่เห็นเหยือ โดยการปักจะเว้นระยะห่างประมาณ 2 วา ในการปักเบ็ดแต่ละ
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ครัง้จะได้ปลาราว 20-30 ตวั ในปัจจบุนัเบ็ดปักยงัมีการใช้งานกนัอยู่ในพืน้ท่ี แตเ่ม่ือ 10-15 ปีก่อน 
มีการพฒันาจากการใช้ไม้ไผม่าเป็นไม้หราโพธ์ิ ซึง่มีคณุสมบตัิคือลอยนํา้ได้ จึงทําให้ไม้ต้องปักเบด็ 
เพราะเม่ือเก่ียวเหย่ือแล้วปล่อยเบ็ดได้ทนัที สงัเกตเห็นง่าย เม่ือมีปลาติดเบ็ด ก็จะสงัเกตได้โดยไม้
ราโพธ์ิท่ีลอยอยู่จะไม่อยู่ในแนวเดิมท่ีวางไว้ สาเหตท่ีุเกิดพฒันาการดงันี ้ก็เพราะว่านํา้ในทะเลตืน้
มากขึน้ ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถนําเรือเข้าไปปักคนัเบ็ดได้ รวมทัง้คนัเบ็ดแบบเก่ามีนํา้หนกัมาก
และเก็บรักษายาก 

 
ภาพท่ี 32 เบด็ปักหรือเบด็ทง 

ท่ีมา   :  ทวีสนิ ผลทวี และพรศกัด์ิ พรหมแก้ว, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 9 (กรุงเทพฯ: บริษัทสยาม

เพรส แมเนจเม้นท์จํากดั, 2542), 4121. 

 
 ลัน ทําด้วยไม้ไผ่ต้นใหญ่ ทัง้ต้น ตดัเป็นข้อ ประมาณ 2 ข้อ แล้วทะลุข้อด้านในให้เป็น
กระบอกเดียวกัน เจาะรูเล็กๆตรงท้ายกระบอก เพ่ือไว้ระบายนํา้ ส่วนปลายกระบอกใช้ไม้ไผ่ปิด 
เคร่ืองมือชนิดนีใ้ช้จบัปลาไหลเท่านัน้ ใช้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม จะวางตรงท่ีเป็นทางนํา้
ไหล บริเวณท่ีมีหญ้า สาหร่าย หรือพืชนํา้ตา่งๆท่ีขึน้รก ทัง้นีจ้ะวางปากหนัไปตามนํา้ไหล เหย่ือท่ีใช้
คือ ปนูาท่ีตายแล้ว ใช้งานในเวลากลางวนั และเก็บกู้ ในรุ่งเช้าของอีกวนั  

ลนัเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้กนัมาตัง้แตเ่ดมิ ในปัจจบุนัก็ยงัมีใช้อยูแ่ตไ่มแ่พร่หลายมากนกั เพราะ
ปลาไหลน้อยลง รวมทัง้มีเคร่ืองมืออ่ืนให้ใช้มาก นอกจากนีใ้นปัจจบุนัยงัมีการเพาะเลีย้งปลาไหล
ในบอ่กนัอยา่งแพร่หลายด้วย 
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ภาพที 33 ลนั  

ทีมา    :  วิบลูย์ ลสีวุรรณ, พจนานุกรมหัตถกรรมเครืองมือเครืองใช้พืนบ้าน, พิมพ์ครังที 2 (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพ์เมืองโบราณ, 2546), 284.   

 

 โมระ  ทําด้วยไม้ไผเ่หลาเป็นซี ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร นํามาผกูต่อกัน

ด้วยเถาวลัย์หรือเชือกให้ติดกันเป็นแผงๆ กว้าง 8 เมตร ทําไว้ประมาณ 11-12 แผง สําหรับโมระ

ใหญ่และ 4 แผงสําหรับโมระเลก็ 

 ในการวางโมระ ใช้คน 2-3 คน จะต้องเลือกทําเลพืนทีให้เหมาะสม คือ เลือกพืนทีนําลึก

ประมาณ 1.5 เมตร ทีพืนดินท้องทะเลแขง็ แน่น ซึงแสดงวา่เป็นทีทีสตัว์นํามาอยู่ตรงนนัมาก นําใบ

เสมด็มาสมุให้ร่ม เพือให้ปลาเข้ามาอยู่ ทิงไว้ 15-30 วนั เพือให้ใบเสม็ดเปือยและเป็นแหล่งอาศยั

ของสตัว์นํา จากนนันําแผงไม้ไผต่อ่กนัเป็นวงกลมล้อมสมุใบเสมด็ทีทําไว้ แล้วคอ่ยๆเลียดแผงล้อม

แคบเข้า จนสามารถใช้สวิงตกัสตัว์นําทีอยู่ในวงล้อมได้ 

สตัว์นําทีจบัได้จะมีปลาหลายชนิด เช่น ปลาโอน ปลาสลาด ปลาตุ่ม ปลาพรม ปลาหมอ 

ปลาดุก ปลาลําปํา ปลาแขยง และกุ้ งก้ามกราม เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้านเลิกเครืองมือชนิดนี

เนืองจากสภาพทะเลเปลียนไปทะเลสาบตืนและรก อีกทงัสตัว์นําไมช่กุชมุเหมือนเดิม 

 อวนเลียด เนืออวนเลียดด้วยด้ายมาปันและแช่นําเปลือกต้นแพ แล้วนํามาผกูอวนขนาด

ตาอวน 2.8 เซนติเมตร ยาวผืนละ 20 เมตร จากนนัก็เข้าทุ่นกบัไม้เสมด็ชนุแห้ง  

 ในการวางอวนเลียด ชาวบ้านจะใช้อวนต่อกันให้ได้ขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ใช้คน

ในการออกอวน 3 คน ในเรือ 1 ลํา โดยวางอวนในนําลกึประมาณ 2 เมตร ผกูหูอวนข้างหนึงกับหัว

เรือ หอูวนอีกข้างหนึงให้คนถือ และเดินล้อมอวนเป็นวงกลมในลกัษณะเดินล้อมจนวงแคบเข้ามา 

กระทังสามารถรวบตีนอวน นําปลาขึนเรือได้ สตัว์นําชนิดนีมุ่งจับสตัว์นําประเภทปลาทีมีขนาด
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เลก็ๆ เครืองมือประเภทนีได้ถกูเลิกใช้แล้ว โดยพัฒนาขึนเป็นอวนใหญ่ ซึงใช้เนืออวนเป็นไนล่อน 

แตอ่วนใหญ่คนก็เลิกใช้ไปแล้วเช่นกนั เนืองจากมีกฎหมายห้ามทํา 

กัดล้อม (อวนล้อม) เนืออวนทําด้วยไยปอ โดยนํามามดัใส่ตีนอวนด้วยเชือกเส้นใหญ่ 

และเข้าทุ่นทําด้วยไม้พงัแตร และไม้โมกข์ ขนาดตาอวนทีใช้ ขนาด 3 เซนติเมตร หัวหนึงยาว 40 

เมตร ในการใช้งาน สว่นใหญ่ชาวบ้านจะใช้ต่อกัน 3 ผืน โดยจะวางหลงันําลด บริเวณกองผกัตบ

เครืองมือนีจะได้สตัว์นําหลายประเภททงัปลาและกุ้งก้ามกราม แตจ่ะได้น้อยกวา่ โมระ เพราะขณะ

ล้อมอวนปลาบางชนิดจะกระโดดข้ามอวนทีล้อมออกไปได้ ปัจจุบันชาวบ้านยังใช้เครืองนีอยู่ แต่

ปรับมาใช้อวนไนลอน ทุ่นฟองนํา  

กัดปลิว (อวนปลิว) หรือทีชาวบ้านเรียกกันว่า กัดยีริง เนืออวนเป็นไนลอน ตาขนาด 3 

เซนติเมตร ลกึ 1.5-2 เมตร ยาวผืนละ 20-30 เมตร ติดทุ่นไม้ให้ลอยนําได้ ชาวบ้านจะวางกัดปลิว

ได้ตลอดทกุฤดยูกเว้นช่วงฤดนํูาหลาก (พฤศจิกายน) ในการวางนันจะผกูหูทังสองข้างกับหลกัไม้ 

โดยวางในตอนเย็นแล้วกู้ตอนเช้าเรียกวา่“การสาวกดั” ในปัจจบุนัชาวบ้านยังใช้อวนประเภทนีอยู่ 

แตเ่ปลียนมาเป็นเนืออวนเอน็ เนืองจากปลาติดได้ง่ายและนําหนกัเบา 

ไซกุ้ง ทําด้วยโครงไม้ไผ่แล้วหุ้ มด้วยเนืออวน ตาห่างประมาณ 3-4 เซนติเมตร กว้าง

ประมาณ 12 นิว ยาว 1 เมตร ใช้มะพร้าวเป็นเหยือในการจับ โดยจะดกัได้เฉพาะกุ้ งก้ามกราม

ชาวบ้านหนึงคน จะวางไซประมาณ 300 ลกู เครืองมือชนิดนีจะใช้ในช่วงเดือนเมษายน-เดือน

ธนัวาคม ในปัจจบุนัไซกุ้งยงัมีใช้อยู่ในพืนที 

 

 
 

ภาพที 34 ไซกุ้ง 

ทีมา :   บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจยั เมือเดือนตุลาคม 2555 
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ไซปลา ทําโครงด้วยไม้ไผ ่หุ้มด้วยเนืออวน ขนาดกว้างประมาณ 12 นิว และยาวประมาณ 

1 เมตร และทํางาด้วยอวนอีก 2 งา ตรงปากและกลางของไซ มีลกัษณะคล้ายกบัไซกุ้ง 

การวางไซปลา เริมตงัแตห่ลงันําลดช่วงเดือนธนัวาคมเป็นต้นมา โดยใช้สาหร่ายต้นหญ้า 

และผกัตกชวาทําเป็นเกาะสําหรับเป็นร่มบงัไซ ใช้ไม้ปักตรึงไซไว้ 2 ข้าง การวางไซแบบนีจะวางอยู่

ในทีประจําและจะมากู้ ในตอนเช้าของทุกวนั ปลาทีได้จะเป็น ปลาสลาด ปลากด ปลาช่อน ปลา

โสด แตจ่ะได้ไมม่ากนกั ปัจจบุนัมีการใช้เครืองมือชนิดนีมากขนึ เนืองจากมีทีเหมาะสมกับการตงั

ไซมากขนึ เพราะทะเลรก ชาวบ้านหนึงคนจะมีไซประมาณ 300 ลกูขนึไป13  

 

 
 
ภาพที 35 ไซปลา  
ทีมา   : บ้านโพธิ หมอ ตําบลลําปํา อาํเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง ถา่ยโดยผู้วิจยั เมือเดือนสิงหาคม 2556  

 

เครืองมือทําประมงแบบพืนบ้านทีสําคญัอย่างหนึงคือ เรือ ซึงเป็นพาหนะสําคญัในการทํา

ประมง  ชาวบ้านใช้เรือการออกจบัสตัว์นําในทะเลสาบ เรือทีใช้มีทังแบบไม่มีเครืองยนต์ จะใช้ใน

บริเวณห่างจากฝังไมเ่กิน 1 กิโลเมตร เพราะบริเวณนนัปริมาณนําไม่ลึกมาก ในแรงงานคนในการ

ขบัเคลือน และเรือทีมีเครืองยนต์นอกเรือ (เรือหางยาว) หรือใช้เรือมีเครืองยนต์ในเรือขนาดระวาง

บรรทกุตํากวา่ 5 ตนักรอส เรือทีใช้จะเป็น เรือหางยาว หวัโทง กอและ หรือท้ายตดัเป็นสว่นใหญ่ ซึง

เรือเหลา่นีสามารถใช้งานได้ในบริเวณชายฝังและห่างออกไปในทะเลสาบ  

                                                             
13 เลศิชาย ศิริชยั และ อไุรศรี วรศะริน, ประวัติศาสตร์ท้องถนิภาคใต้บริเวณลุ่มนําทะเลสาบ

สงขลา (สาํนักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั,2546), 307-312. 
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ภาพที 36 เรือหาปลา 
ทีมา :   บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจยั เมือเดือนสิงหาคม 2556  

 

3. อทิธิพลทีได้รับจากผลงานศิลปะของศิลปิน 
ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด สายใยแห่งรากเหง้า ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทางด้าน

เนือหา จบัประเดน็เรืองราวทีต้องการนําเสนอ พฒันามาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ และได้ศกึษา

รูปแบบผลงานศิลปกรรมของศิลปิน เริมต้นจากการทําความเข้าใจ มมุมอง วิธีการคิด และการ

ตีความในการให้ความหมายต่อสิงทีศิลปินต้องการสือความหมาย นํามาเป็นข้อมลูพืนฐาน ทาง

ความคิดและการพฒันาผลงาน รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ทีมีความหลากหลาย และน่าสนใจ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าต้องการสือแนวความคิดทีแสดงถึงความเป็นพืนถิน วิถี

ชีวิตชนบท ภมิูปัญญาของชาวบ้านในการสร้างเครืองมือประมง นํามาสร้างสรรค์ในงานศิลปะที

เกียวข้องกบังานหตัถกรรมโดยข้าพเจ้าได้ จําแนกอิทธิพลผลงานศิลปะออกเป็นสองส่วนใหญ่ คือ 

อิทธิพลศิลปะทางด้านแนวความคิดในงานศิลปะทีเกียวข้องกบังานหตัถกรรม (Craft & Art) ศกึษา

ผลงานศิลปะของศิลปิน 3 ท่าน และอิทธิพลศิลปะทางด้านการจดัวาง (Installation) ศกึษาผลงาน

ศิลปะของศิลปิน 2 ท่าน  
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 3.1 อทิธิพลด้านแนวความคดิในงานศิลปะทีเกียวข้องกับงานหัตถกรรม  

 อิทธิพล ตังโฉลก กล่าวไว้ว่า ศิลปะในด้านแนวความคิดนี เป็นการแสดงออกในเรือง

วิธีการสร้างสรรค์ ประเด็นเรืองของความงามกินความหมายครอบคลุมทังการแสดงออกถึง 

“ความรู้สกึสะเทือนใจ” และ “ความคิดสงูทียกระดบัจิตใจของผู้ด”ู ตามคํากลา่วของศาสตราจารย์

ศิลป์ ซึงอาจกล่าวในอีกนัยหนึงว่า สุนทรียภาพนันต้องมีสมบัติครบถ้วนพร้อมทังความงาม 

อารมณ์ ความรู้สกึ และเนือหาทีก่อให้เกิดผลลพัธ์ทีดีงามตอ่จิตใจของผู้ดดู้วย นีย่อมเป็นการสรุป

ยําอีกครังหนึงได้ว่า ศิลปะทีดีนันต้องมีคุณค่าสงูพร้อมทังความงาม อารมณ์ ความรู้สึก และ

เรืองราวความหมายดีงาม14  ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุด สายใยแห่งรากเหง้า ข้าพเจ้าได้นํา

แนวความคิดและแรงบนัดาลใจ เกียวกบัเรืองราวความผกูพนัในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทีบรรพบรุุษมี

การทําประมงแบบพืนบ้าน ซึงเป็นสิงทีข้าพเจ้าได้สมัผสัมาตงัแตเ่ยาว์วยั และอีกปัจจัยสําคญัจาก

ผลงานศิลปกรรมของศิลปินทีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จากการศึกษาหา

ข้อมลู จากศิลปินสามท่าน คือ จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ สาธิต เทศนา และเจษฎา ตงัตระกลูวงศ์ ซึงได้

อธิบายรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 

จักรพันธ์ วลิาสินีกุล  

จักรพันธ์ วิลาสินีกุล  เกิดเมือ 12 ตลุาคม พ.ศ.2507 ทีกรุงเทพฯ เริมศึกษาศิลปะที

วิทยาลยัช่างศิลป ศกึษาตอ่ทีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ได้รับปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม ในปี พ.ศ.2530 จากนันได้รับทุนไปศึกษาต่อที

ประเทศเยอรมนั ณ Academia der Bilden Kunste Karlsvuhe ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์

สอนศิลปะทีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร15 

จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ ได้สร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบประติมากรรมมาโดยตลอด ซึงผลงาน

ทีข้าพเจ้าได้ศึกษา เป็นเรืองเกียวกับการนําเครืองจักสานไม้ไผ่ (การมดั) มาเป็นต้นแบบในการ

สร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดทีวา่ การจกัสานไม้ไผเ่ป็นทีรู้จกักนัดีในประเทศแถบอาเซียน โดยมีความ

งดงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นสิงของทีมีคณุภาพ สามารถพบได้กับสิงของทีเรียบง่าย จาก

เสือไปจนถึงหมวก จากตะกร้าไปจนถึงกรงนก ถึงวิธีจักสานและวสัดทีุนํามาใช้ ในผลงานของ

                                                             
14 อิทธิพล ตงัโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จติรกรรมขันสูง พิมพ์ครังที 1 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลิชชิง จํากดั (มหาชน), 2550), 92. 
15

 วิโชค มกุดามณี, สือประสมและศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พ

รินติงแอนพบัลชิซิง จํากดั, 2545), 230. 
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ศิลปิน คือ “เครืองมือดกัสตัว์” ซึงเรืองนีได้รับแนวความคิดมาจากการถกัสานไม้ไผชิ่นเล็กๆ โดยได้

นําวสัดรุ่วมสมยัมาแทนทีการใช้ไม้ไผ ่ผลงานทีได้รับก็มีรูปแบบทีคล้ายคลงึกนั16  

 

 
 

ภาพที 37   (1) จกัรพนัธ์ วิลาสนิีกลุ, กับดัก [ประติมากรรม], ม.ป.ท, 2544. 

               (2) จกัรพนัธ์ วิลาสนิีกลุ, ถกูจบั [ประติมากรรม], ม.ป.ท, 2544. 

                 (3) จกัรพนัธ์ วิลาสนิีกลุ, ช่วงเวลาหนึงคือการสูญเสียทังหมด [ประติมากรรม], ม.ป.ท, 2544. 

ทีมา   :   ERA.SU.AC.TH, แฟ้มผลงานศิลปิน: จกัรพันธ์ วิลาสินีกุล, เข้าถงึเมือ 23 กรกฎาคม 2556, เข้าถงึได้

จาก http://www.era.su.ac.th/Portfolio/jakapan/lt_y_03.html 

  

 

                                                             
16 ERA.SU.AC.TH, แฟ้มผลงานศิลปิน: จกัรพันธ์ วิลาสินีกุล, เข้าถงึเมือ 23 กรกฎาคม 2556, เข้าถงึ

ได้จาก http://www.era.su.ac.th/Portfolio/jakapan/lt_y_03.html 

1 

3 
2 
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ภาพที 38 จกัรพนัธ์ วิลาสนิีกุล, ตะกร้อของปู่ [ประติมากรรม], ม.ป.ท, 2542.  

ทีมา   :   ERA.SU.AC.TH, แฟ้มผลงานศิลปิน: จกัรพันธ์ วิลาสินีกุล, เข้าถงึเมือ 23 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้

จาก http://www.era.su.ac.th/Portfolio/jakapan/lt_y_03.html 

 

สาธิต เทศนา 

 สาธิต เทศนา เกิดเมือวนัที 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 เริมศึกษาศิลปะทีวิทยาลยัช่างศิลป 

จากนันศึกษาทีคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั ในปี พ.ศ.2532 ได้รับ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม ใน ปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจํา  สาขาวิชา

ทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม17  

สาธิต เทศนา ได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรมทีใช้เทคนิคสือวัสดใุนการสร้าง

ผลงานโดยใช้ ไม้ ดิน ทราย ทองเหลือง คราบนํา พัฒนาในการสร้างผลงานลกัษณะสามมิติ จน

มาถึงผลงานในชดุ “จินตนาการจากเครืองมือเครืองใช้ในอดีต”  แสดงตวัในรูปสามมิติมากยิงขึน 

ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานรูปทรงทีนํามาใช้ในผลงานบางชิน เป็นหตัถกรรมสําเร็จรูปทีน่าสนใจ ไม่

                                                             
17

 วิโชค มุกดามณี, สือประสมและศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พ

รินติงแอนพบัลชิซิง จํากดั, 2545). 224 
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เน้นประโยชน์ใช้สอยวา่จะทําให้เกิดหน้าทีอย่างใด แตต้่องการให้ผลงานทีสร้างสรรค์นนัเกิดสิงใหม่

ทีบอกเรืองราวของความเป็นอดีต ซึงศิลปินให้ทศันะวา่ ได้รับแรงบนัดาลใจจากเครืองมือเครืองใช้

พืนบ้านทีเกิดจากภมิูปัญญาชาวบ้าน โดยอาศยัจินตนาการ สร้างรูปทรงใหม่ในความรู้สึกส่วนตวั 

วสัดทีุนํามาใช้นอกเหนือจากไม้ ดิน และยางแล้ว ยงัใช้โลหะประเภทเหลก็เข้ามาร่วมอยู่ในผลงาน

ด้วย ศิลปินยงัยืนยนัถึงรูปลกัษณะทีเกิดจากของใช้ท้องถินมาสูรู่ปทรงใหมภ่ายในใจของตวัเอง  

 

 
 

ภาพที 39 สาธิต เทศนา, จนิตนาการจากเครืองมือเครืองใช้ในอดีต 1/94 [ประติมากรรม], ม.ป.ท, 2537 

ทีมา   : วิโชค มกุดามณี, สือประสมและศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริน

ติงแอนพบัลชิซิง จํากัด, 2545), 225.   
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ภาพที  40 สาธิต เทศนา, จนิตนาการจากเครืองมือเครืองใช้ในอดีต 2/96 [ประติมากรรม], ม.ป.ท, 2539. 

ทีมา   : วิโชค มกุดามณี, สือประสมและศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พรินติง

แอนพบัลชิซิง จํากดั, 2545), 228.   
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ภาพที 41 สาธิต เทศนา, จนิตนาการจากเครืองมือเครืองใช้ในอดีต 4/96 [ประติมากรรม], ม.ป.ท, 2539. 

ทีมา   : วิโชค มกุดามณี, สือประสมและศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พรินติง

แอนพบัลชิซิง จํากดั, 2545), 227.  

 

เจษฎา ตังตระกูลวงศ์ 

เจษฎา ตังตระกูลวงศ์ เกิดเมือวันที 18 สิงหาคม พ.ศ.2515 กรุงเทพมหานคร จบ

การศึกษา ปริญญาตรี ซานฟรานซิสโก สถาบันศิลปะ สหรัฐอเมริกา และศึกษาปริญญาโท

ศิลปกรรมศาสตร์ที โรงเรียนศิลปะสเลท มหาวิทยาลยัคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร ในปี 

พ.ศ.254918 ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

ผลงานประติมากรรมของเจษฎา ตงัตระกลูวงศ์ เป็นการนําเสนอเกียวกับความประทับใจ 

ทีมีตอ่วิถีชีวิตคนหาปลา ในลุ่มนําชี จังหวดัมหาสารคาม โดยเลือกใช้ไม้ไผ่ซึงเป็นวสัดใุนการทํา

อปุกรณ์จบัปลา มาเป็นวสัดหุลกัในการสร้างผลงาน ตลอดจนการเลือกใช้โครงสร้างของเรือและ

รูปร่างของปลาในแมนํ่าชี มาสร้างเป็นรูปทรงของผลงาน ศิลปินได้ตระหนกัถึงผลกระทบของระบบ

นิเวศทีเปลียนแปลงไปในแมนํ่าชี จึงมีความตงัใจทีจะศกึษาและถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวประมงที

                                                             
18 เจษฎา ตงัตระกูลวงศ์, ศิลปกรรมทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจาํปี 2555 ครังที 12, 

(กรุงเทพฯ: อมรินพรินติงแอนด์พบัลชิซิง จํากดั มหาชน), 55. 
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แปรผนัไปตามการเปลียนแปลงของระบบนิเวศ ตลอดจนวฒันธรรมและภมิูปัญญาทีเกียวข้องกับ

ปลาทีคอ่ยๆสญูหายไปจากแมนํ่าชี  โดยนําเสนอผลงานในรูปแบบตา่งๆ คือ 

ภมิูทัศน์ด้านเสียง นําเสนอเสียงของกระแสนําและทิศทางการเดินเรือ ความหลากชนิด

ของปลาในแมนํ่าชี การเคลือนไหวของปลาภายในเครืองมือจับปลาชนิดต่างๆ และเสียงทีเกิดขึน

จากการพายเรือประเภทตา่งๆ นําเสนอเสียงทีผสมผสาน ผา่นลําโพงขนาดเลก็ทีติดตงัไว้ในข้องใส่

ปลา และรูปแบบผลงานแนวจดัวาง (Installation) ศิลปินได้ถ่ายทอดความประทับทีมีต่อลกัษณะ 

รูปทรงของชนิดตา่งๆทีอาศยัอยู่ในลุม่นําชี เขตจงัหวดัมหาสารคาม นําเสนอประสบการณ์การออก

หาปลาของชาวประมง โดยเลือกใช้ไม้ไผซ่ึงเป็นวสัดใุนการทําอปุกรณ์จับปลา มาเป็นวสัดหุลกัใน

การสร้างผลงานศิลปะสามมิติจํานวน 12 ชิน ผลงานติดตงัและนําเสนอในลกัษณะคล้ายฝงูปลา

วา่ยในแมนํ่าชี  

 

 
 

ภาพที 42 เจษฎา ตงัตระกลูวงศ์, ผลงานชุด ลุ่มนําชี [ประติมากรรม], ศิลปกรรมทนุสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี 

ประจําปี 2555 ครังที 12    

ทีมา   :  Blogger.com, JEDSADA TANGTRAKULWONG, เข้าถงึเมือ 12 พฤษภาคม 2556, เข้าถงึได้จาก 

http://jedsadatrunk.blogspot.com/2012/05/chi-river_27.html 
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ภาพที 43 เจษฎา ตงัตระกลูวงศ์, ปลากระมัง [ประติมากรรม], ศิลปกรรมทนุสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจําปี 

2555 ครังที 12.    

ทีมา    :   เจษฎา ตงัตระกลูวงศ์, ศิลปกรรมทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2555 ครังที 12, 

(กรุงเทพฯ: อมรินพรินติงแอนด์พบัลชิซิง จํากดั มหาชน), 19. 

 

 
 

ภาพที 44 เจษฎา ตงัตระกลูวงศ์, ปลาตอง ปลากระมัง ปลานิล ปลาขาวอีไท ปลาหมู ปลาโจก 

[ประติมากรรม], ศิลปกรรมทนุสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2555 ครังที 12  

ทีมา   :   เจษฎา ตงัตระกูลวงศ์, ศิลปกรรมทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2555 ครังที 12, 

(กรุงเทพฯ: อมรินพรินติงแอนด์พบัลชิซิง จํากดั มหาชน), 19. 
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4.2 อทิธิพลด้านศิลปะจัดวาง (Installation) 

สธีุ คณุาวิชยานนท์ ได้กลา่วถึงความหมายไว้วา่ ศิลปะจัดวาง หรือทีรู้จักกันว่า อินสตอล

เลชนั (Installation) แรกเริมปรากฏให้เห็นตงัแต ่ค.ศ. 1970 โดยเริมจากสหรัฐอเมริกาและยโุรป 

หากแปลคําวา่ อินสตอลเลชนั แบบตรงตวัจะหมายถึงการติดตงั ซึงกินความหมายไปถึง

การติดตังสิงต่างๆ ทังทีใช่และไม่ใช่ศิลปะ แต่ในความหมายทีเฉพาะลงมาในงานศิลปะแบบ

ทศันศิลป์แล้ว มนัคือ งานศิลปะทีมีตวัวตัถุทางศิลปะสมัพันธ์เฉพาะกับพืนที (Site-Specific) ใน

ความหมายนี อินสตอลเลชนั ถกูทําขนึสําหรับพืนทีเฉพาะนันๆ เช่น ทําขึนเพือติดตงัในแกลเลอรี 

พืนทีกลางแจ้ง ความสําคญัของผลงานไมไ่ด้อยู่ทีศิลปวตัถชิุนใดชินหนึงเท่านนั แตค่วามสําคญัจะ

อยู่ทีการประกอบสว่นตา่งๆ หรือ การจดัสภาพแวดล้อมทงัหมด 

อินสตอลเลชนั เป็นงานศิลปะทีทําให้คนดไูด้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วม หรือการมีศิลปะ

แวดล้อมตวัผู้ด ูเช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังในพืนทีสาธารณะและศิลปะในสถาปัตยกรรมทาง

ศาสนาต่างๆ ทีมักจะมีลกัษณะการจัดวางทุกอย่างโดยคํานึงถึงองค์รวม งานในแนวนีโดยมาก

มกัจะขายไมไ่ด้ ทําการสะสมได้ลําบาก โดยมากจะจดัแสดงในระยะเวลาสนัๆ แล้วแยกส่วน เหลือ

เพียงเอกสารข้อมลูทีบนัทึกเอาไว้เท่านนั ตลาดศิลปะทีตกตําเมือปลายคริสต์ทศวรรษ 1980 และ

การฟืนกลบัมาของ คอนเซ็ปชวล อาร์ต (Conceptual Art) ในต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 ทําให้ อิน

สตอลเลชนั เติบโตแพร่หลาย งานแนวนีบางชินก็สามารถขายได้ โดยมากจะต้องเป็นสถาบันอย่าง

พิพิธภณัฑ์เท่านนัทีพอจะมีทีทางเก็บงานแบบนี ในทกุวนันีคําวา่ อินสตอลเลชนั บางทีก็ใช้กับงาน

ทีจดัแสดงอย่างถาวร งานจดัวางเฉพาะที และงานประติมากรรมแบบสือผสมสําหรับติดตงัในพืนที

สาธารณะ 

การจัดวางอีกแบบหนึงซึงไม่มีการสร้างวัตถุอะไรทีจับต้องได้ มีเพียงภาพฉายกับ

สถาปัตยกรรมทีมีอยู่แล้ว และยังจํากัดเวลาการดเูอาไว้แค่ตอนกลางคืนเท่านัน สําหรับประเทศ

ไทย แม้ว่าการจัดวางให้ศิลปะหลายชิน หลายสือ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ โดย

คํานึงถึง ความคิดแบบองค์รวม จะมีมานานแล้วในศิลปะไทยประเพณี เช่น การออกแบบและ

จดัทําศาสนสถาน อย่างพระอโุบสถในศาสนาพุทธ ทีซึงประติมากรรม (พระพุทธรูป), จิตรกรรม 

(จิตรกรรมฝาผนัง) และสถาปัตยกรรม ได้รับการจัดวางอย่างอย่างเป็นเอกภาพ หรือพิธีกรรมที

ชาวบ้านจดัทําขนึตา่งๆมากมาย อาจจะดคูล้ายกับ อินสตอลเลชัน ในศิลปะร่วมสมยัทีนําเข้ามา

จากตะวนัตก แตว่ฒันธรรมไทยประเพณีและแวดวงศิลปะสมยัใหมแ่ละร่วมสมยัของไทยก็ไมเ่คยที

จะให้การยอมรับวา่ “การจดัวาง” แบบนนัจะเป็นศิลปะโดยตวัมนัเอง และความรู้ใน “การจัดวาง” 

ดงัเดิมแบบนนัก็ไมเ่คยทีจะถกูพฒันาให้กลายเป็นรูปแบบทางศิลปะแบบหนึงด้วยเช่นกนั 
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ปัจจบุนันี การแปลคําวา่ อินสตอลเลชนั เป็นภาษาไทยวา่ “ศิลปะจดัวาง” ได้รับความนิยม

แพร่หลายในวงการศิลปะของไทยพอสมควร จึงเกิดการเรียกใช้ทีควบคู่กันไปทัง อินสตอลเลชัน 

และ ศิลปะจดัวาง ทกุวนันีสือใหมที่มีอายสิุบปีกวา่แล้วนี ได้กลายเป็นแนวปฏิบตัิพืนฐานทีนิยมทํา

กนัทวัไปมากขนึเรือยๆทกุที19 

อมัพร ศิลปเมธากลุ กลา่ววา่ ศลิปะการจดัวาง เริมมีการใช้เรียกศิลปะการจดัวางทีเกิดขึน

ใน ค.ศ.1970 เป็นงานศิลปะประเภทสามมิติ ทีนํามาวางเรียงกันในลกัษณะต่างๆ ตามพืนทีว่าง 

ทําให้เกิดมีความสมัพนัธ์ระหวา่งวดัวตัถแุละเนือหาโดยรวมร่วมกนั 
เทคนิคการจัดวาง ผลงานศิลปะเน้นไปทีการแสดงให้เกิดความสมัพันธ์ระหว่างวตัถุกับ

สิงแวดล้อม เป็นการนําชินสว่นของสิงของมาประกอบกนัระหวา่งวตัถสุามมิติกับสามมิติ หรือสอง 

มิติกบัสามมิติ ในเนือหาหนึงเดียวกนั ผู้ชมสามารถเดินดงูานตามสว่นตา่งๆ ได้หมดคล้ายกับผู้คน

เป็นสว่นหนึง20 

ศิลปะจดัวาง เป็นรูปแบบการทํางานศิลปะทีใช้วิธีการทางเทคนิคเข้าไปใช้ในการติดตงัใน

พืนทีเฉพาะหรือพืนทีอืนๆ สร้างขนึ โดยให้ความสําคญักบัทกุรายละเอียดทีปรากฏ เห็นได้ด้วยตา 

เป็นงานศิลปะทีสร้างประสบการณ์ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึงในการสร้างความสมบูรณ์ของ

งาน ข้าพเจ้านํารูปแบบของศิลปะแนวจดัวางมาเป็นการนําเสนอผลงานของข้าพเจ้า โดยต้องการ

สือถึงรูปทรงของผลงานและทําให้ผู้ชมได้ประสบการณ์ในการอยูร่่วม หรือการมีศิลปะแวดล้อมตวั

ผู้ด ูให้ผู้ชมจินตนาการไปด้วยกนั ซึงในการนําเสนอผลงาน ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลผลงานของศิลปิน

สองท่าน คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Designer, Installation accessed 20 August 2013.  Available from 

http://www.designer.co.th/1317 
20 อมัพร ศิลปะเมธากุล, ศิลปวิจกัษณ์ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549), 20. 
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 คอร์เนเลีย ปาร์กเกอร์  
 คอร์เนเลีย ปาร์กเกอร์ เกิดเมือวนัที 14 กรกฎาคม ค.ศ.1956 ทีสหราชอาณาจักรเชส

เชียร์ จบการศกึษาทีมหาวิทยาลยัแห่งกลอสเตอร์ ปัจจุบันคอร์เนเลีย ปาร์กเกอร์ เป็นศิลปินด้าน

ประติมากรรมและศิลปะสือผสมแนวจัดวาง (Installation) เป็นทีรู้จักกันดีของการมีเสน่ห์ในการ

จัดตัง สร้าง และจับโน่นผสมนีของสิงของ บ่อยครังทีศิลปินจะมุ่งเน้นไปที คน สถานที และ

ความคิด เพือสร้างผลงานสู่สาธารณชนและสิงเหล่านันจะกลายเป็นอนุสาวรีย์ หรือถ้อยคํา

ประพนัธ์ชอบใช้จนฟังเบือห ูผลงาน Transitional Object II เป็นประติมากรรมแนวใหม่ ทีได้ชือว่า

เกียวข้องกบัสิงของซึงได้รูปแบบมาจากทีอยู่อาศยั ซึงศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานจากเครืองแขวน

จากฝ้าเพดาน ในส่วนของการติดตงัให้เกิดเป็นกระโจมสําหรับพักแบบชัวคราว ได้นําตาข่ายมา

ตกแตง่และวางทบัให้เหลือมกนั ลกัษณะสีดําของตาแห จะคล้ายคลงึกบัการเขียนเส้นด้วยมือ เป็น

รูปแบบสามมิติ21 

 และผลงานชินทีชือวา่ Thirty Pieces of Silver (โลหะเงินจํานวน 30 ชิน) ของคอร์เนเลีย 

ปาร์คเกอร์ สร้างขนึในปี ค.ศ.1988-1989 เป็นงานขนาดใหญ่ ซึงอยู่ในผลงานชดุ ตอ่มลกูหมาก ใน

งานชินนีปรกอบด้วยวตัถุทีเป็นโลหะเงินมากกว่าพันชิน ทังเป็นข้าวของเครืองใช้ทัง ช้อนเทียน, 

ขลุย่, เหยือกนํา, ส้อมและมีดถาดและเครืองประดบั นํามาแขวนด้วยดวดจากเพดานให้วตัถุลอย

อย่างสงบอยู่เหนือพืนประมาณ 1 ฟตุ วตัถุถูกจัดเรียงพิถีพิถันเป็นกลุ่มสามสิบวงกลมสมดลุและ

สมบรูณ์คงที ผลงานชินได้ไดรับการจดัแสดงทีนิวยอร์กเซนต์แมรี บริเวณพืนทีตรงกลางของโบสถ์

คริสตจักรที ศิลปินต้องการสือถึงการมองอย่างตงัใจและมีสมาธิ อย่างใกล้ชิด จะรู้สึกถึงความ

เคลือนไหวทงัภายในองค์ประกอบของตวัเอง การหมนุรูปร่างสง่างามมีปฏิสมัพนัธ์กนัแตล่ะชิน ลม

หายใจของอากาศทําให้วตัถแุกวง่ไปมาเกือบมองไมเ่ห็น จากการมีสมาธิทําให้ผู้ชมสงัเกตเห็นการ

เคลือนไหวเลก็ๆเหลา่นนั22 

 

  

                                                             
 21 Frith Street Gallery, Exhibitions, accessed 25 May 2013 Available from 

http://www.frithstreetgallery.com/shows/view/cornelia_parker3/ 
22 Patricia, Patricia Rogers’ Weblog, accessed 25 May 2013 Available from 

http://patricia1957.wordpress.com/2011/10/22/thirty-pieces-of-silver-by-cornelia-parker-york-st-

marys-22-10-11/ 
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ภาพที 45 Cornelia Parker, Transitional Object II [ประติมากรรมจดัวาง], ม.ป.ท, 2008. 

ทีมา : Frith Street Gallery, Exhibitions, accessed 25 May 2013 Available from 

www.frithstreetgallery.com  
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ภาพท่ี 46 Cornelia Parker, Thirty Pieces of Silver [ส่ือผสมแนวจดัวาง], ม.ป.ท, 1988-1989.  
ท่ีมา   :   Frith Street Gallery, Exhibitions, accessed 25 May 2013 available from 

www.frithstreetgallery.com  
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นพไชย  อังคะวัฒนพงษ์ 

นพไชย องัควฒันะพงษ์   เกิด พ.ศ. 2502 ทีกรุงเทพฯ เริมศกึษาศิลปะระดบัปริญญาตรีที 

Art Academy of Cincinnati, Ohio, U.S.A. ปริญญาโท University of Cincinnati, Ohio, U.S.A. 

ปัจจบุนัเป็นอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร23  

ศิลปินได้ใช้เวลาในการสร้างสรรค์งานศิลปะอยู่ทีสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า 14 ปี จนมี

ชือเสียงอยู่ในแวดวงศิลปะตา่งประเทศ ช่วงทีอาศยัอยู่ทีสหรัฐอเมริกานัน ศิลปินมกัหยิบยกวสัดุ

สามมิติรอบตวั มาใช้เป็นวตัถดุิบในการสร้างสรรค์ผลงาน เพือแสดงให้เห็นถึงความจริงและความ

งามทีอยู่ในเนือแท้ของตวัวสัด ุผนวกกบัการนําความรู้สกึกํากวม ความบกพร่องบางอย่างและบาง

สิงทีซ่อนเร้นจากชีวิตส่วนตัว ถูกดึงมาใช้เป็นเนือหาหลกัของการสร้างสรรค์ ผลงานทีปรากฏ

ออกมาจึงรู้สกึเป็นนามธรรม หรือเข้าใจยากในการพยายามอธิบายสิงเหลา่นนั 

ภายหลงัปี พ.ศ. 2537 ศิลปินกลบัมาปักหลกัทํางานศิลปะในบ้านเกิด ผลงานของเขามี

การพัฒนาเปลียนแปลงไปในทิศทางทีหลากหลายขึนทังด้านเนือหาและเทคนิค อาทิเช่น การ

เกิดขนึของกลุ่มศิลปินนิรนาม Nuts Society เพือสร้างสํานึกแก่สงัคมด้วยผลงานทางด้านศิลปะ 

นอกจากนี ศิลปินได้สร้างผลงานอืนๆทีเป็นศิลปะจดัวางจากข้าวของเครืองใช้รอบตวัผสมผสานกบั

การใช้หลอดไฟนีออนติดตงัในชินงาน ช่วยสร้างแรงดงึดดูและความประหลาดใจแก่ผู้ชม 

 ผลงานชดุ“ Awkward:จะรักหรือหลอกก็บอกตรงๆ” ศิลปินได้นําเสนอสิงของเครืองใช้ใน

วฒันธรรมการบริโภค มาจัดเรียง วางประกอบขึนใหม่ สะท้อนถึงวสัดอุนัหลากหลาย ทังเทคนิค

และรูปแบบเนือหาหลกัการสร้างสรรคข์องศิลปิน ซึงมกัเกียวข้องกบัความรู้สกึทียากจะอธิบายเกิน

ขอบเขตทางภาษา หรือเป็นเรืองของอารมณ์กระอกักระอ่วน สิงนีจึงเป็นหนทางหนึงของวิธีการ

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึภายในได้ดีกวา่ไวยากรณ์ภาษาพดู และในทีนีวตัถไุมไ่ด้เป็นตวัแทนของ

สิงใดสิงหนึงเสมอไป หากแต่เป็นสิงทีพาเราข้ามนําไปสู่พืนทีความหมายใหม่ทีไร้ขอบเขต จาก

ความเคยชินคุ้นตากบัภาพลกัษณ์และประโยชน์ใช้สอยของสิงของต่างๆ สู่การสร้างสรรค์คณุค่า

ทางบทบาทและหน้าทีทีแตกตา่งจากเดิม ก่อเกิดเป็นการรับรู้ทีไมอ่าจบอกได้ว่าถูกหรือผิด ใช่หรือ

ไมใ่ช่ ตามแตจิ่นตนาการและประสบการณ์24 

                                                             
23

  วิโชค มุกดามณี, สือประสมและศิลปะแนวจดัวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พ

รินติงแอนพบัลชิซิง จํากดั, 2545), 341. 
24

 Facebook, Awkward' Art Exhibition: จะรักหรือหลอกก็บอกตรงๆ, accessed 19 June 2013. 

Available from https://www.facebook.com/Awkwardthefifth  
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ภาพที 47 นพไชย องัควฒันะพงษ์, ผลงานชดุ Awkward: จะรักหรือหลอกก็บอกตรงๆ [สอืผสม], ม.ป.ท, 

2556. 

ทีมา  :  Facebook, Awkward' Art Exhibition: จะรักหรือหลอกก็บอกตรงๆ, accessed 19 June 2013. 

Available from https://www.facebook.com/Awkwardthefifth  

  

 
 

ภาพที 48 นพไชย องัควฒันะพงษ์, ผลงานชดุ Awkward: จะรักหรือหลอกก็บอกตรงๆ [สอืผสม], ม.ป.ท, 

2556. 

ทีมา  :  Facebook, Awkward' Art Exhibition: จะรักหรือหลอกก็บอกตรงๆ, accessed 19 June 2013. 

Available from https://www.facebook.com/Awkwardthefifth 
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ภาพที 49 นพไชย องัควฒันะพงษ์, ผลงานชดุ Awkward: จะรักหรือหลอกก็บอกตรงๆ [สอืผสม], ม.ป.ท, 

2556. 

ทีมา    :    Facebook, Awkward' Art Exhibition: จะรักหรือหลอกก็บอกตรงๆ, accessed 19 June 2013. 

Available from https://www.facebook.com/Awkwardthefifth 
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ตารางที 1 วเิคราะห์อทิธิพลผลงานศิลปะของศิลปิน 

 

ท ี

 

ชอืศิลปิน 

 

แนวคดิ 

 

รูปแบบ 

เทคนิค/

วัสดุ 

การจัด

วาง 

 

 

1 

จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ 

 

 

จากการสร้างเครืองมอื

เครืองใช้ด้วยการจกัรสาน 

 

ประติมากรรม  

 

ผกูมดัลวด/

ทองเหลือง  

ไมเ่น้นการ

จดัวางและ

แสงเงา 

 

 

 

2 

สาธิต เทศนา 

 

ได้รับแรงบนัดาลใจจาก

เครืองมอืเครืองใช้พืนบ้านที

เกิดจากภมูปัิญญาชาวบ้าน 

โดยอาศยัจินตนาการ สร้าง

รูปทรงใหมใ่นความรู้สึก

ส่วนตวั นําวสัดพุืนบ้านมาใช้ 

ยืนยนัถึงรูปลกัษณะทีเกิด

จากของใช้ท้องถินมาสู่รูปทรง

ใหมภ่ายในใจของตวัเอง 

 

ประติมากรรม 

จดัวาง 

วสัดผุสมไม้ 

ไม้ไผ่ 

กระถาง 

ดินเผา 

จดัวาง

ลกัษณะ

เชือมโยงไม่

เน้นแสงเงา 

 

 

3 

เจษฎา ตงัตระกลูวงศ์ 

 

ความประทบัใจ  

ทีมตี่อโครงสร้างของเรือและ

รูปร่างของปลาในแมนํ่าชี 

 

ประติมากรรม 

จดัวาง 

ผกูมดัไม้ไผ่ 

ลวด 

ต้นคล้า 

ใช้ไฟ ให้ดู

ราวกับวตัถุ

เคลือนที 

 

 

4 

คอร์เนเลียร์ ปาร์กเกอร์ 

 

ได้รูปแบบมาจากทีอยู่อาศยั 

สําหรับพกัแบบชวัคราวทํามา

จากเครืองแขวน 

 

ประติมากรรม

จดัวาง 

จดัวาง 

ตาข่าย, 

ตะขอ,  

ถงุใส่ตะกัว 

ไฟส่องทีตา

ข่าย ดู

เหมอืนตา

ข่ายลอยได้ 

 

 

 

5 

นพไชย องัคะวฒันพงษ์ 

 
 

สิงของเครืองใช้ในการบริโภค 

จดั วาง ประกอบขึนใหม ่

สะท้อนถึงวสัดอุนัหลาก 

หลายจากความเคยชินคุ้นตา

กับภาพลกัษณ์และประโยชน์

ใช้สอยของสิงของต่างๆ สู่การ

สร้างสรรค์คณุค่าทางบทบาท

และหน้าทีทีแตกต่างจากเดิม 

 

สือผสม 

จดัวาง 

จดัวาง 

สิงของวสัดุ

ต่างๆ 

ไฟนีออน 

กับวสัดทีุ

นํามาจดั

วาง 
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บทที 3 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี ข้าพเจ้าได้วางแผนและเรียบเรียงขันตอนต่างๆ 

เพือง่ายตอ่การปฏิบัติงาน โดยเริมต้นจากการศึกษาเนือหาเรืองราวตามแนวความคิด หาข้อมลู 

เทคนิค และวิธีการตา่งๆ เพือช่วยเสริมสร้างผลงานให้สมบรูณ์และมีความลงตวั ในการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ มีขนัตอนกระบวนการ ดงันี 

1. วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

 1.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชินที 1  

 1.2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชินที 2 

 1.3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชินที 3 

2. การศกึษาข้อมลูและประเดน็ในการสร้างสรรค ์

 2.1 ขนัตอนการศกึษาข้อมลู 

  2.2 ขนัตอนประมวลความคิด 

 3. กระบวนการสร้างสรรค ์

  3.1 ขนัการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

  3.2 ทศันธาตทีุใช้ในการสร้างสรรค์ 

 

1. วเิคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  เป็นการเริมต้นจากความสนใจในวสัดทํุาการ

ประมงทีเสือมสภาพ และมีอยู่มากในท้องถินของข้าพเจ้า ได้แก่ อวนและลกูทุ่น นํามาทดลองด้วย

เทคนิค ทงัการทบัซ้อนของวสัด ุการเย็บ การถกัการผกูด้วยเชือกชนิดต่าง เพือหาความลงตวัของ

วสัดุและเทคนิค โดยการนําเชือกปอผูกมัดบนเนืออวน แสดงลวดลายอย่างอิสระทางรูปทรง 

ผสมผสานกับโครงสร้างรูปทรงทีสร้างสรรค์มาจากรูปแบบของเครืองมือทําการประมง ตาม

จินตนาการสว่นตน ในระยะนีมีผลงานจํานวน 3 ชิน ดงันี 
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ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชนิที 1  

 การสร้างสรรค์ผลงานชิน เริมต้นจากายทอดอารมณ์ความรู้สึก ทีมีต่อวสัดจุากเครืองมือ

ทําประมง ด้วยลวดลายอิสระทีเกิดจากการผกูมดัเชือกปอบนเนืออวน โดยกําหนดโครงสร้าง

รูปทรงของแห แสดงออกถึงการเหวียงแหลงในทะเล ด้วยลกัษณะความกว้างของแหเปรียบเสมือน

พืนทีของทะเลสาบสงขลา ซึงเป็นถินกําเนิดของข้าพเจ้า มีเรืองราวมากมายทีเต็มไปด้วยความรัก

ความผกูพนั มีทรัพยากรธรรมชาติและความอดุมสมบูรณ์ทังในท้องทะเลและบริเวณชายฝัง โดย

ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดผา่นลวดลายในลกัษณะตา่งๆด้วยการผกูมดั การถกัเชือกปอบนเนืออวน สร้าง

สญัลกัษณ์ด้วยวสัด ุคือ ตาขา่ย ลกูทุ่น โซ่ เชือกไนลอ่น เปลือกหอย และผ้าถงุ(ปาเต๊ะ) 

 

 
 

ภาพที 50 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชินที 1 สร้างสรรค์โดยผู้ วิจยั ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 

   ขนาด 170 x 100 x 80 เซนติเมตร 
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ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชนิที 2  

 การสร้างสรรค์ผลงานชินนี ได้พัฒนารูปทรง โดยการนําเอาไม้ไผ่มาใช้ในการสร้าง

โครงสร้างรูปทรงของวงกลม เพือถ่ายทอดความรู้สึกทีมีต่อวสัดจุากเครืองมือทําการประมง โดย

เน้นไปทีลกัษณะของตาข่ายทีมีความเชือมต่อกัน และแสดงในรายละเอียดของผลงานด้วยการ

ผกูมดั การเชือกปอบนเนืออวน เพิมความน่าสนใจ กลินอายความเป็นประมงด้วย เปลือกหอย ลกู

ทุ่น ตาข่ายขนาดต่างๆ และสือความเป็นภาคใต้ ด้วยผ้าถุง(ปาเต๊ะ) และใช้แสงไฟในการติดตัง

ผลงาน 

 

 
 

ภาพที 51 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชินที 2 สร้างสรรค์โดยผู้ วิจยั ในช่วงเดือน สงิหาคม พ.ศ.2555 

    ขนาด 100 x 170 x 90 เซนติเมตร 
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ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชนิที 3 

 จาการสร้างสรรค์ผลงาน 2 ชินทีผ่านมา ข้าพเจ้าได้พัฒนารูปทรงในการสร้างสรรค์ ด้วย

การเพิมโครงสร้างรูปทรงของยอ  เพือสือความหมายเรืองราววิถีชีวิตการทําประมงในพืนทีบ้านเกิด

ของข้าพเจ้า โดยใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์ เพือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการ ใน

เรืองการใช้งานของยอ เมือเรายกขนึจากทะเล มีสิงตา่งๆติดขนึมาด้วยนนัมีทงัสิงทีเราต้องการและ

สิงทีเราไม่ต้องมากมาย ข้าพเจ้าแสดงออกถึงเรืองราวรายละเอียดภายในผลงานเหล่านันด้วย

ลวดลายการถกัเชือกปอบนเนืออวน และใสร่ายละเอียดด้วย เปลือกหอย ลกูทุ่น ตาขา่ย และผ้าถุง

(ปาเต๊ะ) แขวนผลงานในลกัษณะลอยตวัในพืนทีอากาศ เพือสร้างสภาวะของการยกยอ และให้

ความสําคญักบัแสง-เงาของผลงาน 

 

 
 

ภาพที 52 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชินที 3 สร้างสรรค์โดยผู้ วิจยั ในช่วงเดือน กนัยายน พ.ศ.2555 

    ขนาด 150 x 200 x 150 เซนติเมตร 
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ตารางที 2 การพัฒนาผลงานก่อนผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

ชินที 

รูปภาพ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

ผลงาน 

 

 

 

 
 

 

โครงสร้าง

รูปทรง 

แห มุ้งทรงกลม ยอ 

 

  

 

แนวคิด 

พืนทีของทะเลสาบสงขลา ซงึ

เป็นถินกําเนิดของข้าพเจ้า มี

เรืองราวทีเต็มไปด้วยความ

รักความผกูพนั มีทรัพยากร 

ธรรมชาติและความอดุม

สมบูรณ์ทงัในท้องทะเลและ

บริเวณชายฝังทะเล 

ความรู้สกึทีมีต่อวัสดุจาก

เครืองมือทําการประมง โดย

เน้นไปทีไม้ไผ่และลกัษณะของ

ตาข่ายอวนทีมีความเชือมต่อ

กนั เสมือนพืนทีลุ่มนําทะเล 

สาบทีเชือมความสมัพนัธ์ของ

ผู้คนกบัทะเลเอาไว้ 

ความประทับใจในรูปทรง

ของยอ ลักษณะที มีเสน่ ห์

การใช้งานและสะภาวะของ

การยกยอทีน่าสนใจ 

เทคนิค 

 

ผกูมัดถกัลวดลายบนเนือ

อวน  

ไม้ไผ่ ผกูมดัถกัลวดลายบน

เนืออวน 

โครงสร้างไม้ไผ่ ผูกมดัถกั

ลวดลายบนเนืออวน 

วสัดุ เชือกปอ อวน โซ่ เปลอืยหอย 

ผ้าถงุ 

ไม้ไผ่ หลอดไฟ เชือกปอ อวน 

โซ่ เปลอืยหอย ผ้าถงุ  

ไม้ไผ่ เชือกปอ อวน โซ่ 

เปลอืยหอย ผ้าถงุ 

การ

พฒันา 

โครงสร้างรูปทรงให้พลวิไหว  นําไม้ไผ่มาใช้ในการสร้าง

รูปทรง เพือให้รายละเอียด

ของลวดลายให้ชดัขนึ 

โครงสร้างรูปทรงและ

นําเสนอมีมิติมากขนึ 
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2. การศึกษาข้อมูลและประเด็นในการสร้างสรรค์ 

ในการศกึษาค้นคว้า เพือสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด สายใยแห่งรากเหง้า ข้าพเจ้า

ได้ให้ความสําคญักับวัสดุทีนํามาสร้างสรรค์เป็นหลกั ความผูกพันกับพืนที และจินตนาการใน

รูปแบบนามธรรมเชิงสญัลกัษณ์จากรูปทรงของเครืองมือในการทําประมงพืนบ้าน ใช้เทคนิคจาก

การผกู มดั ถกั  เพือเป็นการสือความหมายของความรู้สึก ข้าพเจ้านําความบันดาลใจจากการทํา

ประมงพืนบ้านในถินฐานบ้านเกิดของข้าพเจ้า วสัดทีุเหลือใช้จากการทําประมง มาพัฒนาและ

ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ ด้วยการประสานแนวคิดระหว่างวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์ ที

แสดงออกด้วยทศันธาต ุผา่นกระบวนการเทคนิค การผกูมดั การถกั และสร้างรูปทรงจากเครืองมือ

การทําประมงพืนบ้าน ในลักษณะเฉพาะตน นําเสนอการจัดวางในรูปแบบ 3 มิติ ตามขนัตอน

ดงัตอ่ไปนี 

 

ตารางที 3 การศกึษาข้อมูลและประเด็นในการสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสือมสภาพ

ของวสัดุทีผา่นการ

ใช้งาน 

ความผกูพนัระหวา่ง

ผู้คน+พืนที 

จดัวาง (Installation) 

จดัแสงไฟ เงา 

แนวความคิดที

เกียวกบัวถีิชีวติ 
(Craft & Art) 

ประมวลความคิด 

รูปทรง เนือหา 

ประเด็นทีนํามาสร้างสรรค์ 

ความเป็นอยู่

กบัทะเล 

เครืองมือประมง/ 

วสัดเุสือมสภาพ 

ศิลปิน 

จักรพนัธ์ +สาธิต+เจษฎา  

ศิลปิน 

เจษฎา+คอร์เนเลีย+นพไชย 

 

อวน 

ไซซงั/สวิง 

ยอ 

ความผกูพนั

วถีิชีวติ 

ประทบัใจ 
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2.1 ขัน้ตอนการศึกษาข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือนําไปเป็นการประมวลความคิดในขัน้ตอนต่อไปนัน้ แรง

บนัดาลใจท่ีสําคญั ซึ่งเป็นอิทธิพลของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี ้ได้มาจาก การรวบรวมข้อมลู 
เอกสาร หนังสือ แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับลุ่มนํา้ทะเลสาบสงขลา ข้อมูล
เก่ียวกับการเลือกใช้วัสดุในการนํามาสร้างสรรค์ และข้อมูลท่ีได้รับจากอิทธิพลผลงานศิลปิน 
ข้าพเจ้าจึงนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เลือกสรร เพ่ือพฒันาแนวความคิดและการแสดงออกท่ีชดัเจน
และตรงความมุง่หมาย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

2.1.1 ข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับลุ่มนํา้ทะเลสาบสงขลา การลงสํารวจพืน้ท่ี และ
ข้อมลูจากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความผกูพนัในพืน้ท่ี ซึง่
เป็นถ่ินกําเนิดมาตัง้แตเ่ยาว์วยั รวมถึงสภาวะการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาของชาวบ้านในการ
ทําประมงพืน้บ้าน และพืน้ท่ีในบริเวณลุ่มนํา้ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งทํามาหากินของ
ชาวบ้าน 

 
  
ภาพท่ี 53 วิถีชีวิตชาวบ้านลุม่นํา้ทะเลสาบ ภาพต้นแบบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ลวดลาย 
ท่ีมา : หมูบ้่านโพธ์ิหมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้วิจยั เม่ือเดือนตลุาคม 2555  
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2.1.2 ข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือประมงและวัสดุในการนํามาสร้างสรรค์ วสัดุ
ท่ีข้าพเจ้านํามาใช้ในการสร้างสรรค์คือ อวน แห ตาข่าย ลกูทุ่นและเชือก เป็นวสัดจุากเคร่ืองมือทํา
ประมง ท่ีผ่านการใช้งานจนเกิดความเส่ือมสภาพไปตามเวลา ไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 
และมีจํานวนมากในพืน้ท่ี ข้าพเจ้าได้ทําการศกึษาวิธีการนํามาใช้ตลอดจนขัน้ตอนการทดลองด้วย
เทคนิคการผูกมดัแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการสร้างสรรค์ ซึ่งข้อมลูท่ีได้จากการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ในการทําโครงสร้างแบบร่างผลงาน (Sketch) เพราะจะเข้าใจถึงรูปร่างของวัสดุท่ีจะ
นํามาสร้างสรรค์ และสามารถนําข้อมลูมาสงัเคราะห์ทําการประมวลผลหาวิธีการจดัวางผลงานให้
สมบรูณ์ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 54 วสัดจุากเคร่ืองมือทําประมงท่ีเส่ือมสภาพ วสัดท่ีุนํามาสร้างสรรค์ผลงาน 
ท่ีมา : หมูบ้่านโพธ์ิหมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้วิจยั เม่ือเดือนตลุาคม 2555  
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2.1.3 ข้อมูลทีได้รับจากอทิธิพลผลงานศิลปะของศิลปิน  การศึกษาผลงาน

ของศิลปิน ทีมีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงาน แบ่งออกเป็นสองด้าน คือด้านแนวความคิดในการ

สร้างสรรค์ ได้รับอิทธิพลมาจาก แนวความคิดของ เจษฎา ตงัตระกูลวงศ์ ในผลงานชุด ลุ่มนําชี 

จักรพันธ์ วิลาสินีกุล ในชุด เครืองมือดักสัตว์ และสาธิต เทศนา กับผลงานชุดจินตนาการจาก

เครืองมือเครืองใช้พืนบ้าน ทงัสามท่านนําเสนอผลงานรูปแบบประติมากรรม เรืองราวแนวความคิด

ในงานศิลปะทีเกียวข้องกบังานหตัถกรรม ทีเป็นศิลปะแบบพืนบ้านและเครืองมือเครืองใช้ในบ้าน 

ซึงสะท้อนความเป็นเอกลกัษณ์และบอกเล่าความเป็นอยู่ด้วยภมิูปัญญาชาวบ้านได้เป็นอย่างดี 

และอิทธิพลผลงานของคอร์เนเลียร์ ปาร์กเกอร์ ด้านการนําเสนอผลงานในรูปแบบจัดวาง 

(Installation) เป็นงานประติมากรรม ในชดุ “วตัถุเฉพาะกาล 2” มีรูปแบบการจัดวางมาจากทีอยู่

อาศัย เป็นรูปแบบสามมิติ ได้จัดแสงส่องลงไปทีผลงาน มันทําให้เกิดเงาทีพืน  เงามีลกัษณะ

สง่เสริมทําให้รูปทรงหลงัคาดรูาวกบัวา่ลอยได้ สว่นผลงานของ นพไชย องัคะวฒันพงษ์ เป็นการนํา

วสัดสุามมิติรอบตวัมาใช้เป็นวตัถดุิบ ในสร้างสรรค์ผลงาน ทีเป็นศิลปะจดัวางจากข้าวของเครืองใช้

รอบตัวผสมผสานกับการใช้หลอดนีออน ติดตังในชินงาน เป็นการสร้างแรงดึงดูดและความ

ประหลาดใจแก่ผู้ชม จากรูปแบบการจดัวางผลงานของศิลปิน ใช้แสงเป็นสว่นประกอบของผลงาน

และทําให้เกิดเงา ข้าพเจ้าจึงนํากระบวนการคิด รูปแบบ วิธีการสร้างสรรค์และการนําเสนอจาก

อิทธิพลผลงานศิลปิน มาปรับประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสมบรูณ์ 
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ตารางที 4 วเิคราะห์อทิธิพลผลงานศิลปะของศิลปินทีมีต่อการสร้างสรรค์ 
 

ศิลปิน จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ สาธิต เทศนา เจษฎา ตงัตระกลูวงศ์ 

 

ผลงาน

ศิลปิน 

ด้าน

แนวคิด 

    
 

 

 

 
           

อิทธิพลที

นํามาใช้

ในการ

พฒันา

ผลงาน 

แนวความคิดเกียวกบั

เครืองจกัรสาน / เทคนิคการ

สร้างสรรค์ 

แนวความคิดเกียวกบัเครืองมือ

เครืองใช้พืนบ้าน 

แนวความคิดเกียวกบั

จินตนาการรูปทรงของปลา /

เทคนิคการสร้างสรรค์ / การ

นําเสนอ 

 

ศิลปิน คอร์เนเลยีร์ ปาร์กเกอร์ นพไชย องัคะวฒันพงษ์ เจษฎา ตงัตระกูลวงศ์ 

 

ผลงาน

ศิลปิน 

ด้านจดั

วาง 

   

อิทธิพลที

นํามาใช้

ในการ

พฒันา

ผลงาน 

รูปแบบการนําเสนอ / การ

จดัพืนทีว่างทางกายภาพ / 

การใช้ไฟสอ่งผลงาน 

การใช้แสงนีออนมาเป็นส่วนหนงึ

ของงาน 

รูปแบบการนําเสนอ / การใช้

แสงไฟมาเป็นสว่นหนงึของงาน /

แสง-เงาของผลงาน 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

2.2 ขันตอนการประมวลความคดิ  

ขนัตอนการศกึษาข้อมลูทําให้สามารถวางโครงสร้าง โดยรวมของผลงานวิทยานิพนธ์ทัง 3 

ชิน จากแนวคิดในการผสมผสานวสัดกุารทําประมง กบัเทคนิคการผกูมดั และการสร้างสรรค์ในเชิง

ทศันศิลป์ ตลอดจนขนัตอนการนําเสนอ เป็นการรวบรวมข้อมลูจากการศึกษาค้นคว้า มาเป็นการ

ประมวลความคิด ตามแนวทางขององค์ประกอบศิลป์ทีเป็นโครงสร้างหลกัของศิลปะ คือ รูปทรง 

และเนือหา  

2.2.1 รูปทรง ในผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้ามีองค์ประกอบของรูปทรงสําคญั 

2 สว่น คือรูปทรงสว่นทีเป็นโครงสร้างทางรูป และรูปทรงส่วนทีเป็นโครงสร้างทางวตัถุ ส่วนทีเป็น

โครงสร้างทางรูปได้แก่ ทัศนธาตทีุรวมตวักันเป็นเอกภาพ ส่วนทีเป็นโครงสร้างทางวตัถุ ซึงใน

ผลงานชดุ สายใยแห่งรากเหง้าได้แก่ วสัดทีุใช้ในการสร้างลวดลาย คือ เนืออวน เชือกปอ ลกูทุ่น 

เชือกไนลอน ผ้าถงุ(ปาเต๊ะ) และใช้เทคนิคจากภมิูปัญญาชาวบ้าน คือ การผกูมดัและการถักแบบ

เอกลกัษณ์เฉพาะตน เป็นสว่นทีเกียวข้องกบัความคงทนถาวรของผลงาน และความแนบเนียนของ

ฝีมือ 

ชลดู นิมเสมอ กลา่วไว้ว่า องค์ประกอบทีเป็นโครงสร้างรูปทรง ซึงได้แก่ การประสานกัน

อย่างมีเอกภาพของทศันธาตนีุเป็นสว่นสําคญัทีสดุ เพราะเท่ากบัเป็นกายของศิลปะ ถ้าศิลปินสร้าง

รูปทรงให้มีเอกภาพไมไ่ด้หรือไมส่มบรูณ์ รูปทรงนนัก็ขาดชีวิต ขาดเนือหา ไม่สามารถจะแปลหรือ

สือความหมายใดๆได้25 

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า รูปทรงเป็นองค์ประกอบทีสําคญัทีสดุอย่างหนึง ซึง

ได้สร้างสรรค์รูปทรงจาก โครงสร้างเครืองมือในการทําประมงพืนบ้าน มาประยุกต์กับจินตนาการ

จากความบนัดาลใจ แสดงออกด้วยเทคนิควิธีการผกูมดั ถกัร้อยกับวสัดทีุใช้ทําเครืองมือประมงที

หาได้ทวัไปในพืนที คือ เนืออวน ตาขา่ย ไม้ไผ ่หวาย เชือก ลกูทุ่น เปลือกหอย และผ้าถงุ มาเป็นสือ

สญัลกัษณ์หรือถ่ายทอดสาระทีสําคญัของเนือเรืองทีต้องการนําเสนอ ชลดู นิมเสมอ กล่าวไว้ว่า

“รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสมัผสั อีกทังสร้างเนือหาให้กับตวัรูปทรงเองเป็นสญัลกัษณ์

ให้แก่อารมณ์ ความรู้สกึหรือปัญญาความคิดทีเกิดขนึในจิตด้วย” 26 

                                                             
25

 ชลดู นิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ พิมพ์ครังที 5 (กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช

จํากดั, 2542), 18. 
26

 เรืองเดียวกนั,25 
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  2.2.2 เนือหา การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี ประกอบด้วยเนือหาภายนอก

ได้แก่ เนือหาทางด้านทัศนศิลป์ และเนือหาภายใน ได้แก่ เนือหา ทางเรืองราวหรือสัญลักษณ์

ดงัตอ่ไปนี 

 เนือหาทางทัศนศิลป์ เป็นการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกผ่านเทคนิคกระบวนการ

ผกูมดั ถกัร้อยวสัด ุและการค้นคว้า หาแนวทางสร้างสรรค์ด้วยการประยกุต์ใช้เทคนิคให้สอดคล้อง

กบัเนือหาเพือ สร้างรูปทรงโดยอาศยัทศันธาตตุา่งๆ มี เส้น สี รูปทรง ทีวา่ง แสงเงา และนําเสนอใน

ลกัษณะการจดัวาง  

 เนือหาทางเรืองราวหรือสญัลกัษณ์ ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงเรืองราวความผกูพันกับ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่เกียวกบัการทําประมงเลียงชีพ ชายฝังทะเล อย่างครอบครัวของข้าพเจ้า สือ

ด้วยรูปทรงของเครืองมือทําประมงแบบพืนบ้าน 

 เมือทําการประมวลความคิด จากรูปทรงและเนือหาเรืองราวทีต้องแสดงออก โดยรวม

เกียวกบัโครงสร้างรูปทรง รายละเอียดในส่วนของผลงาน และการนําเสนอในรูปแบบของการจัด

วาง ทําให้สามารถกําหนดภาพร่างโดยรวมทีใกล้เคียงกับมโนภาพทางความคิดของข้าพเจ้ามาก

ทีสดุและสามารถทีจะกําหนดขนัตอนการปฏิบตัิงานตอ่ไปได้อย่างชดัเจน 

 



69 
 

 

 
 
ภาพท่ี 55 รูปทรงของการตากอวน ต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 
ท่ีมา : หมูบ้่านโพธ์ิหมอ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้วิจยั เม่ือเดือนตลุาคม 2555  
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ภาพที 56 รูปทรงของไซ ต้นแบบสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชินที 2 

ทีมา : หมู่บ้านโพธิ หมอ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวัดพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนตลุาคม 2555  
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ภาพที 57 รูปทรงของยอ ต้นแบบสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชินที 3 

ทีมา : หมู่บ้านปากประ ตําบลลาํปํา อําเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ ถ่ายโดยผู้ วิจัย เมือเดือนตลุาคม 2555  

 

3. ขันตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานชดุ สายใยแห่งรากเหง้า มีรูปแบบเป็นสือผสม 3 มิติ เชิงสญัลกัษณ์

เมือรวบรวมข้อมูลทีได้จากการศึกษา หาประเด็นในการสร้างสรรค์ เป็นทีเรียบร้อย ในขนัตอน

ตอ่ไป การสร้างแบบร่างผลงาน จัดการกับวสัด ุสร้างโครงสร้างรูปทรง การสร้างสรรค์ผลงานบน

วสัด ุและนําเสนอผลงานเป็นการเสร็จสินขนัตอน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี     
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3.1 การสร้างแบบร่างผลงาน (Sketch) เป็นขนัตอนเริมต้นในการสร้างสรรค์ผลงาน 

โดยการกําหนดโครงสร้างของภาพ ขนึจากการประมวลความคิด ในตอนต้นเป็นการหาโครงสร้าง

รวม โดยขนัตอนจะทําการศึกษาวสัดทีุได้จากการเครืองมือทําประมงและโครงสร้างรูปทรงของ

เครืองมือทําประมง คือ แห อวน รูปทรงของไซซงั รูปทรงของยอ ซึงเกิดจากการผสมผสานและการ

จัดลําดับของแนวความคิดกับข้อมูล การทําโครงสร้างแบบร่างผลงาน ถือเป็นต้นความคิดที

สามารถนํามาสูก่ารพฒันาสร้างสรรค์ผลงานจริง และกําหนดการนําเสนอผลงาน ในวิทยานิพนธ์

ชดุ สายใยแห่งรากเหง้า มีผลงานทังหมด 3 ชุด จากนันทําการประมวลผลแล้วถ่ายทอดออกมา

เป็นโครงสร้างแบบร่างผลงานด้วยลายเส้นดินสอ เพือหาความสมดลุในผลงานและเทคนิคการ

ผกูมัด ถักเชือกและวัสดุทีนํามาสร้างสรรค์ แล้วกําหนดโครงสีของผลงานโดยรวมทังหมดให้มี

ลกัษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติทีข้าพเจ้าต้องการแสดงออกเรืองราวความผกูพันกับทะเล ทีจะ

นํามาใช้ในการสร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัสดุ รวมถึงทําการกําหนดวิธีการ

นําเสนอ   

 

 
 

ภาพที 58 ภาพร่างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 1 ประกอบด้วยชินงาน 3 ชิน 
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ภาพที 59 ภาพร่างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 2 ประกอบด้วยชินงาน 3 ชิน 

 

 

 
 

ภาพที 60 ภาพร่างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 3  
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 3.2 การจัดการกับวัสดุ วสัดใุนการสร้างสรรค์ข้าพเจ้าเลือกใช้ อวน แห ซึง่เป็นวสัดหุลกั
ในการสร้างสรรค์ผลงาน เน่ืองจากหาได้ง่ายในท้องถ่ินของข้าพเจ้า และใช้เชือกปอ วสัดอีุกอย่าง
หนึง่ท่ีเป็นตวัสร้างสีสนั และเร่ืองราวบนเนือ้อวน เพิ่มเตมิรายละเอียดด้วยลกูทุ่น เปลือยหอย เชือก
ไนลอ่น และผ้าถงุ (ผ้าปาเต๊ะ)  
 

 
 

ภาพท่ี 61 เนือ้อวน ตาข่าย ลกูทุ่น วสัดเุส่ือมสภาพท่ี นํามาผกูมดักบัเชือกปอ ในการสร้างสรรค์ สว่นรายละเอียด
ผลงาน 
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ภาพท่ี 62 เชือกปอ เข็มเยบ็กระสอบ กรรไกร วสัดอุปุกรณ์ท่ีนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
 
 3.3 การขึน้โครงสร้างรูปทรงผลงาน เม่ือเราได้เนือ้อวนท่ีทําการถกั ผกูมดัตามแบบท่ี
กําหนดไว้เสร็จสิน้ ต่อไปทําการประกอบรูปทรงตามแบบร่างท่ีร่างไว้ข้างต้น โดยการขึน้โครงสร้าง
ด้วยไม้ไผ่มดักบัลวด จากนัน้นําเนือ้อวน (สว่นท่ีเป็นรายละเอียดการสร้างสรรค์ภายในผลงาน) มา
ประกอบให้เข้ากบัโครงท่ีขึน้รูปไว้ตามแบบร่างท่ีกําหนดไว้  
 

 
ภาพท่ี 63 วสัดแุละอปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการขึน้โครงสร้างรูปทรงของผลงาน 



76 
 

 

 
 
ภาพท่ี 64 ขึน้โครงสร้างรูปทรงกลมด้วยไม้ไผ่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 65 โครงสร้างรูปทรงผลงาน ชิน้ท่ี 2  
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3.4 การสร้างสรรค์ผลงานบนวัสดุ เมือทําการขนึโครงสร้างรูปทรงของผลงานแต่ละชิน

เรียบร้อยแล้ว จากนนัทําการวดัขนาดของเนืออวนทีเป็นสว่นประกอบกับโครงสร้างรูปทรงทีขึนรูป

ไว้ ตามขนาดของโครงสร้างรูปทรงเรียบร้อยทงั 3 ชิน ขนัตอนต่อไปคือการสร้างสรรค์ลวดลายบน

เนืออวน ด้วยการเอาเชือกปอมาผกูมดั บนเนืออวน ใช้เข็มทีมีขนาดใหญ่ช่วยในการดึงเชือกให้

แน่นและเป็นตวับังคับรูปร่างของลวดลายให้เป็นไปตามแบบร่างทีได้วางไว้ ในแต่ละชินจะมี

ลกัษณะโครงสร้างลวดลายแตกตา่งกนัออกไป ซึงจะอธิบายจําแนกเป็นหวัหวัดงัตอ่ไปนี 

  3.4.1 การสร้างสรรค์ผลงานชินที 1 ประกอบชินงานทังหมด 3 ชิน ลกัษณะ

ชินงานเป็นแผน่สีเหลียมมีขนาดประมาณ 160 x 150 เซนติเมตร เป็นการสร้างสรรค์ลวดลายด้วย

การผกูมดัถกัเชือกปอบนเนืออวน และนําลกูทุ่น ผ้าถุง (ปาเต๊ะ) วสัดจุากเครืองมือการทําประมง

มาผูกติด ตกแต่ง ตามแบบร่างทีได้กําหนดไว้ ในแต่ละชิน เพือนําเนืออวนไปผกูติดกับไม้ไผ่ที

เตรียมไว้ เป็นโครงสร้างในการจดัวางผลงานตอ่ไป 

 

 
 

ภาพที 66 ภาพร่างลวดลาย ในส่วนของรายละเอียดผลงาน ชินที 1 / 1  
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ภาพที 67 ภาพร่างลวดลาย ในส่วนของรายละเอียดผลงาน ชินที 1 / 2 

 

 
 

ภาพที 68 ผลงานในส่วนของรายละเอียด ชินที 1/1 
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ภาพที 69 ผลงานในส่วนของรายละเอียด ชินที1/2 

 

 
 

ภาพที 70 ผลงานในส่วนของรายละเอียด ชินที1/3 
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3.4.2 การสร้างสรรค์ผลงานชินที 2  มีทังหมด 3 ชิน มีขนาดและรูปทรง

แตกต่างกันเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยการผกูมัดถักเชือกปอบนเนืออวน และนํา

ผ้าถุง (ปาเต๊ะ) วัสดุจากเครืองมือการทําประมงมาผูกติด ตกแต่ง ตามแบบร่างทีได้

กําหนดไว้ ในแตล่ะชิน ตามขนาดและโครงสร้างรูปทรงของวสัด ุคือ ชินใหญ่ มีขนาดของ

เนืออวน 120 x 150 เซนติเมตร ชินที 2 ขนาด 130 x 135 เซนติเมตร และชินที 3 มีขนาด 

110 x 120 เซนติเมตร สร้างสรรค์ลวดลายด้วยการผกูมดัถักเชือกปอบนเนืออวน และนํา

ผ้าถุง (ปาเต๊ะ) วัสดุจากเครืองมือการทําประมงมาผูกติด ตกแต่ง ตามแบบร่างทีได้

กําหนดไว้ ในแตล่ะชิน  

 

 
 

ภาพที 71 ภาพร่างโครงสร้างผลงาน ชินที 2  
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ภาพที 72 ภาพร่างลายเส้นสว่นของรายละเอียดผลงานผลงานชินที 2  

 

 
 

ภาพที 73 ลวดลายในสว่นของรายละเอียดผลงานชินที 2 
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  3.4.3 การสร้างสรรค์ผลงานชินที 3 นําเนืออวนทีจะทําการผูกมดั มาต่อกัน

เป็นวงกลม มีขนาด 350 x 350 เซนติเมตร สร้างสรรค์ลวดลายด้วยการผกูมดัถักเชือกปอบนเนือ

อวน ลกูทุ่นและนําผ้าถงุ (ปาเต๊ะ) โดยนํากรอบเฟรมทีตอกตะปไูว้ทีกรอบ (คล้ายสะดึง) มาดึงเนือ

อวนตรงกลาง จากนนัเริมผกูมดัเชือกปอจากตรงกลางออกไปจนเต็มเนืออวน ผกูเส้นลายเส้นไว้

ก่อนเพือดภูาพรวมของเรืองราวทีวสัดจุากเครืองมือการทําประมงมาผกูตดิ ตกแตง่ ตามแบบร่างที

ได้กําหนดไว้ เป็นวงกลมทบัซ้อน เชือมตอ่กนั 

 

 
 

ภาพที 74 ภาพร่างลวดลายสว่นของรายละเอียดผลงาน ชินที 3  

 

 
 

ภาพที 75 ลวดลายสว่นของรายละเอียดผลงาน ชินที 3  
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ภาพที 76 ขนัตอนการผกูมัดลวดลายบนเนืออวน ในสว่นของรายละเอียดผลงาน ชินที 3  

 

  
 

ภาพที 77 ทดลองแสงเงาในขณะผกูมดัลวดลายบนเนืออวน เพือแก้ไข ผลงานชินที 3  
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ในการสร้างสรรค์ลวดลายบนเนืออวน ซึงเป็นสว่นรายละเอียดภายในโครงสร้างรูปทรง นนั

เป็นการใช้เทคนิคการผกูมดั และการถกั เชือกปอทีมีขนาดต่างกัน ตามแบบร่างของรายละเอียด

ผลงาน ปรับปรุงแก้ไขลวดลายในการผกูมดับนเนืออวนตามความเหมาะ ด้วยลกัษณะเฉพาะตวั

ของข้าพเจ้า ซึงเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สกึอิสระในการสร้างสรรค ์

 

3.5 การประกอบโครงสร้างรูปทรงกับเนืออวน เป็นการนําเอาโครงสร้างรูปทรงที

เตรียมไว้ในแตล่ะชิน มาประกอบกบัเนืออวนซึงเป็นสว่นรายละเอียดของการสร้างสรรค์ผลงานเข้า

ด้วยกนั ตามแบบร่างผลงานทีได้กําหนดไว้ตอนต้น 

 

 
 

ภาพที 78 การประกอบเนืออวนเข้ากบัโครงสร้างรูปทรง ผลงานชินที 2 
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ภาพที 79 การประกอบเนืออวนเข้ากบัโครงสร้างรูปทรง ผลงานชินที 2/1  

 

 
 

ภาพที 80 รูปทรงของผลงานชินที 2/2 
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ภาพที 81 การผูกเนืออวนติดกบัหวายทีขนึโครงสร้างไว้ ผลงานชินที 3 

 

 
 

ภาพที 82 โครงสร้างรูปทรงของผลงานชินที 3 ก่อนการติดตงั 
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3.6 ขันตอนการนําเสนอผลงาน  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ทงั 3 ชิน นําเอาวสัดทีุเสือมสภาพจากเครืองมือทําการประมงมาใช้ใน

การสร้างสรรค์ผลงาน โดยนําเสนอผลงานด้วยการจดัวาง (Installation) เพือให้ผู้ชมมีจินตนาการ

ร่วม สือให้เห็นในมมุมองทีกว้าง ซึงในแตล่ะชินข้าพเจ้าได้นําเสนอผลงานในลกัษณะทีตา่งกนั คือ 

3.6.1 การนําเสนอผลงานชินที 1 ตากอวน ประกอบด้วยชินทังหมด 3 ชิน

รูปทรงเหมือน เป็นการนําแบบอย่างของการตากอวนหรือตากแหหลงัการใช้งาน ทีมีอยู่จริงในวิถี

ชีวิตการทําประมง โดยการนําเนืออวนทีถกัลวดลายเรียบร้อยขนาด 160 X 150 เซนติเมตร มาพาด

บนไม้ไผที่มีขนาดยาวประมาณ 180 เซนติเมตร จดัวางด้วยการแขวนให้ห้อยลอยอยู่เหนือพืนทีวา่ง

ของอากาศ เป็นแถวสลบักัน แสดงลกัษณะการทิงตวั เคลือนไหวเองของผลงาน รวมทังการเพิม

อารมณ์ความรู้สกึในผลงาน โดยการสร้างบรรยากาศ ด้วยการติดตงัไฟส่องไปยังผลงาน เพือให้

เกิดมิติของเงาทีซบัซ้อน  

 

 
 

ภาพที 83 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 1  
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ภาพที 84 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 1  
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3.6.2 การนําเสนอผลงานชินที 2 ประกอบด้วยชินงานทังหมด 3 ชินมีรูปทรง

และขนาดต่างกัน ตามลักษณะของไซซังจะใช้งานในทะเลในลักษณะวางตังกับไม้ไผ่ 2 ข้าง 

ข้าพเจ้าได้จดัวางในลกัษณะทีคล้ายกนัแตกตา่งคือ ได้แขวนชินงานแต่ละชินห้อยลงมาให้ชินงาน

ลอยอยู่ในพืนทีในอากาศเป็นลกัษณะของรูปสามเลียม ใช้ก้อนหินจํานวน 6-7 ก้อน ผกูดงึด้านลา่ง

ของชินงาน เพือช่วยในการบงัคบัทิศทางของผลงาน จัดไฟส่องไปยังชินงาน เนืองจากข้าพเจ้าได้

พบปัญหาในการจดัแสงไฟทีจึงต้องอาศยัคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษา และได้ปรับเปลียนใน

งานชดุนี ข้าพเจ้าได้จดัไฟสอ่งไปยงัชินงานเพือให้เงาเกิดมิติทีพืน รอบๆผลงาน 

 

 
 

ภาพที 85 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ชินที 2  
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ภาพที 86 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 2  

 

 
 

ภาพที 87 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 2  
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3.6.3 การนําเสนอผลงานชินที 3 เป็นการนําเสนอแบบอย่างของการยกยอ 

ตามหลักการใช้งานจริงและพบเห็นมากในพืนทีทะเลสาบสงขลา ซึงข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์และ

คลีคลายรูปทรงจากการยกยอ โดยการใช้หวายขึนโครงสร้างรูปทรง 2 มิติ ลักษณะเป็นวงกลม

ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางประมาณ 350 เซนติเมตร แล้วเอาเนืออวนทีถักลวดลายไว้มาผกูติดกับ

หวาย ติดตงัผลงานด้วยการแขวนให้ชินงานลอยอยู่ในพืนทีอากาศสงูเหนือศีรษะ ติดตงัไฟด้วยการ

ห้อยหลอดไส้ขนาด 200 วตัต์ หนึงดวง ลงตรงกลางชินงาน เพือให้เงาทีเกิดจากลวดลายบนเนือ

อวนชดัเจน และให้ผู้ชมมีสว่นร่วมจินตนาการไปกบัเงาจากเรืองราวทีข้าพเจ้านําเสนอ 

ในขนัตอนการนําเสนอผลงาน นบัเป็นขนัตอนสําคญัมาก เนืองจากผลงานในวิทยานิพนธ์

ชดุนี เป็นศิลปะแนวจดัวาง และต้องการควบคมุแสงเงาให้เป็นส่วนหนึงของผลงาน ซึงต้องอาศยั

วิธีการนําเสนอทีชัดเจนและสอดคล้องประสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพนับเป็นปัญหา

สําคญัทีต้องอาศยัคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษา เพือหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงอย่างตอ่เนือง  

 

 

 

ภาพที 88 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 3  
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ภาพที 89 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 3  
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ภาพที 90 สว่นของแสง-เงา การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 3  

 

 
 

ภาพที 91 สว่นของแสง-เงา การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 3  
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ภาพที 92 การติดตงั นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 3  
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สรุปกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี เป็นการพัฒนาผลงานมาจาก

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ จากความสนใจทีมีตอ่วสัดเุครืองมือทําประมงทีเสือมสภาพ นํามาทดลอง

สร้างสรรค์ด้วยเทคนิค การผกูมดั แบบภมิูปัญญาชาวบ้านในการสร้างเครืองมือทําประมงพืนบ้าน 

แสดงออกด้วยลวดลายอย่างอิสระของรูปร่างรูปทรงในสว่นของรายละเอียดผลงาน ผสมผสานกับ

โครงสร้างรูปทรง ในรูปแบบสือผสมสามมิติ โดยให้วสัดแุละโครงสร้างรูปทรงเข้ามามีบทบาทใน

การแสดงออก วสัดุจึงเป็นสิงสําคญัในการช่วยกระตุ้นจินตนาการและสร้างแรงบันดาลให้กับ

ข้าพเจ้า จนสามารถนําวัสดุนันมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ทีให้แง่คิดและถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สึกได้ ข้าพเจ้าได้นําเอาวสัดทีุผ่านการใช้งานตามระยะเวลา จนเสือมสภาพ เช่น 

อวน แห ตาขา่ย เชือก ลกูทุ่น ผ้าถุง(ผ้าปาเต๊ะ) วสัดเุหล่านี ในความรู้สึกของข้าพเจ้า เป็นสิงทีมี

เสน่ห์ และสามารถเป็นสือเอกลักษณ์ของท้องถิน บอกเล่าเรืองราวทีผ่านมาได้เป็นอย่างดี สิง

เหลา่นี เสมือนมีแรงดงึดดูให้จินตนาการถึงแหลง่ทีมา และสะท้อนความเป็นอยู่วิถีชีวิตในท้องถิน 

 ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้ประยุกต์มาจากโครงสร้างรูปทรงของเครืองมือทํา

ประมงแบบพืนบ้าน ให้มีความเป็นเอกภาพของผลงาน เพิมเติมจินตนาการ แสดงออกด้าน

เรืองราวให้ชัดเจนมากขึน จากการศึกษาผลงานศิลปะของศิลปิน ได้นํามาพัฒนารูปแบบการ

นําเสนอผลงานแนวจัดวาง (Installation) ให้มีความสมดุลของผลงานและพืนทีทางกายภาพ 

เพือให้ผู้ชมมีจินตนาการร่วม สือให้เห็นในมมุมองทีกว้าง ได้มีการพฒันารูปแบบและกระบวนการ

สร้างสรรค์ไปตามข้อมลูทีได้ศกึษาค้นคว้าและ การปรับปรุง แก้ไขผลงานไปตามขนัตอนนัน ต้อง

อาศยัคําปรึกษาแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือได้ผลงานทีสําเร็จสมบูรณ์และ

แสดงออกถึงเรืองราวทีต้องการสือได้ดีมากขนึ 
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บทที 4 

 

วเิคราะห์ผลการดําเนินงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

 

 ผลการดําเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ในชุดสายใยแห่งรากเหง้า ต่อเนืองจาก

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ซึงเป็นจุดเริมต้นของการค้นพบแนวความคิดในรูปแบบและวิธีการ

แสดงออกทางศิลปะทีมีลกัษณะเฉพาะตัวและมุ่งเน้นการค้นคว้าหาโครงสร้างรูปทรงทีมีความ

สมบรูณ์ทางด้านเนือหาและสือความหมายให้ตรงจดุมุง่หมายทีต้องการแสดงออกทางด้านศิลปะ 

ในการสร้างงานศิลปะ ความคิดและอารมณ์คือสิงทีต้องการแสดงออกนับเป็นสิงทีสําคญั

ทีสดุเป็นอนัดบัแรก และในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุ “สายใยแห่งรากเหง้า” ข้าพเจ้าได้

ศึกษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทีมีลักษณะเฉพาะตน โดยอาศยัรูปแบบและวิธีการ

สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการผูกมัด การถักเชือกปอบนเนืออวนในลกัษณะเฉพาะตน จากความ

บนัดาลใจทีได้รับจากความผกูพนักบัความเป็นอยู่กบัการทําประมงในพืนทีถินกําเนิดของข้าพเจ้า 

ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบสือผสม สามมิติ ซึงผลงานมี

องค์ประกอบทีสําคญัอยู่ 2 สว่นคือ องค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบทางด้านเนือหา 

โดยข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผลการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพือเปรียบเทียบ ปรับปรุง และ

พฒันาในการสร้างสรรค์ผลงานตอ่ไป 

 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ คือ วิเคราะห์ทางกายภาพในการสร้างสรรค์และ 

วิเคราะห์การพฒันาทางความคิดในการสร้างสรรค์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาเกิดขึนจากการ

สร้างสรรค์ผลงาน โดยอธิบายในแตล่ะผลงานดงัตอ่ไปนี 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชนิที 1  

 

 
  

ภาพที 93 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 1 ชือผลงาน ตากอวน, 2555  
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วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานทางกายภาพ ชนิที 1   

 โครงสร้างรูปทรง ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากรูปทรงการตากอวน การตากแห บน ราว

ไม้ไผ่ ทีใช้อยู่จริงในการทําประมง ให้ความรู้สึกถึงมนต์เสน่ห์ความเป็นศิลปะแบบพืนบ้านด้วย

เทคนิคการผกูมดัวสัด ุสะท้อนความผกูพนัของข้าพเจ้า ครอบครัว กบัวิถีชีวิตของชาวประมง อาศยั

รูปแบบจัดวางในนําเสนอ โดยการแขวนปล่อยให้เนืออวนลอยอยู่ในพืนทีของอากาศ ผลงานมี

ลกัษณะ 3 มิติ และการไฟสอ่งผลงานเพือสร้างมิติทีทบัซ้อนกนัของชินงานด้วยแสงและเงา 

เส้นของรายละเอียดภายในผลงาน  แสดงออกด้วยลายเส้นกึงนามธรรม แสดงการ

เคลือนไหวเชือมตอ่กนัของเส้น เส้นตา่งๆจะเป็นตวักําหนดขอบเขต สดัส่วนของรูปทรงและแสดง

รายละเอียดทีมีอยู่ในรูปทรง ซึงเส้นทีถูกผกูมัดให้เกิดลวดลายทังหมดนีเกิดจากการถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สกึของข้าพเจ้าผา่นลวดลายแสดงอาการเคลือนไหวของเส้น เสมือนดงัเป็นสิงมีชีวิต 

อยู่ในโครงสร้างหลกัจนสามารถหลอมรวมรูปทรงทงัหลายให้เข้ากนัได้อย่างลงตวั 

โครงสร้างของสี การนําวสัดขุองเครืองมือประมงทีใช้งานแล้วมาใช้ในการสร้างสรรค์ ทํา

ให้โครงสร้างหลกัของสีเป็นหมน่ไปตามเวลาของวสัดทีุผา่นการใช้งาน เช่นสีขาวครีมของเนืออวน 

สีแดงปนขาวของลกูทุ่น และสีของผ้าถงุ (ผ้าปาเต๊ะ) ในส่วนของรายละเอียดของงานสร้างสรรค์ที

ถกูถ่ายทอด ด้วยการผกูมดั และการถกัเชือกปอกบัวสัดแุละเนืออวน เป็นนําสีสนัจากเชือกปอเข้า

มาใช้กบัผลงาน แสดงความหมายของสีทีนํามาใช้ คือ สีเขียวแทนต้นไม้ สีฟ้าแทนพืนทีนํา สีเนือ

นําตาลออ่นแทนพืนทีชายฝัง โดยให้โครงสีเป็นเอกภาพโดยรวมโทนสีอบอุน่ 

พืนทีว่างทางกายภาพ โครงสร้างรูปทรงและการจดัวางเป็นตวักําหนดขอบเขตของพืนที

ว่างทางกายภาพ ทีสามารถสัมผัสได้ แสดงให้เกิดความรู้สึกและจินตนาการของผู้ ชม โดยใช้

หลกัการจดัวางให้สอดคล้องกบัพืนทีห้องทีใช้ในการติดตงัผลงาน 3 มิติ เพือการสือสาระระหว่าง

ผลงานกับผู้ชม การติดตังผลงานเป็นแนวเดียว ตรงกลางของพืนทีห้องติดตังผลงาน  จากการ

ติดตงัผลงานในชินนีพบวา่พืนทีวา่งไมส่ามารถให้ผู้ชมเดินชมผลงานได้ เนืองจากห้องแคบเกินไป 

จึงมองผลงานได้ด้านเดียว และได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษา เพือแก้ไขในครังตอ่ไป 

จัดวางแสง-เงา ติดตงัผลงานแขวนติดกบัราวไม้ไผ ่แขวนลงมาจากเพดาน ให้ชินงานทิง

ตวัลง ลอยเหนือพืน จดัไฟสง่ไปทางด้านข้างของผลงาน แสดงลกัษณะเงาทีนิงไม่ชัดมาก ข้างหลงั

ของผลงาน ลกัษณะเงาพาดทบักบัชินงานอีกชินทีแขวนอยู่ด้านหลงัและตกกระทบลงพืนด้านล่าง

ของห้องจดัแสดง 
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วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาทางความคดิชนิที 1   

 แนวคดิ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ต้องการสือถึงช่วงเวลาของการพัก หยุดนิงจากการใช้

งานของอวน ด้วยการปลอ่ยให้เนืออวนลอยในพืนทีอากาศ ซึงด้วยหน้าทีของอวนเป็นงานหนกัและ

ผา่นสิงตา่งๆมากมายในทะเล ซึงข้าพเจ้าแสดงออกผา่นลวดลายของเส้นจากอารมณ์ความรู้สึกที

ผกูมัดบนเนืออวน ในลักษณะของการตากอวน แสดงออกถึงช่วงเวลาที อวน ซึงเป็นเครืองมือ

สําคญัในการทําประมง ได้พกัจากการทําหน้าที และรอเวลาใช้งานตอ่ไป 

 รูปทรง ได้แนวคิดจากการตากอวนมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ ซึงมีลกัษณะคล้าย

รูปทรงสีเหลียมพาดติดกับราวไม้ไผ่ ด้วยลกัษณะของวสัดทีุนํามาใช้ในการสร้างสรรค์แล้วทําให้

รูปทรงผลงานสามารถพลิวไปตามทิศทางตา่งๆได้  

รูปร่างในส่วนของรายละเอียดผลงาน เป็นการสร้างสรรค์บนเนืออวน ด้วยลวดลาย

ของเส้นอินทรีย์รูปแสดงอาการเคลือนไหวของเส้น ผ่านเรืองราวด้วยอารมณ์ความรู้สึกและ

ลกัษณะเทคนิคเฉพาะตน 

 การนําเสนอ อาศยัลกัษณะการตากอวนมาใช้ในการนําเสนอด้วยการแขวนห้อยลงมา

จากเพดานให้ชินงานลอยอยู่ในพืนทีอากาศ แสดงการทิงตวัของวสัด ุเสมือนการได้พักของอวน 

ปลอ่ยตวัเคลือนไหวเองอย่างอิสระ  

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชินที 1 พบ

ปัญหาคือ การเลือกใช้ไม้ไผม่าใช้เป็นราวในการตากอวนนัน มีขนาดใหญ่เกินไป ทําให้กลายเป็น

นําสายตาของผู้ชม และทําให้ดงึรายละเอียดทีต้องการนําเสนอหายไป แก้ไขด้วยการเลือกไม้ไผที่มี

ขนาดเลก็ลง เพือความสมดลุ 

  

สรุปการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชนิที 1  

ผลงานชินนี มีรูปแบบสือผสมสามมิติ  ประกอบด้วยชินงานทังหมด 3 ชิน ต้องการ

แสดงออกถึงสะภาวะช่วงเวลาของการพัก หยุดนิงจากการใช้งานของอวน ด้วยการปล่อยให้เนือ

อวนลอยในพืนทีอากาศ ซึงด้วยหน้าทีของอวนเป็นงานหนกัและผา่นสิงตา่งๆมากมายในทะเล โดย

ใช้กระบวนการสร้างสรรค์แสดงออกลวดลายทีผกูมดับนเนืออวน ด้วยเทคนิคการผกูมดั การถัก 

เชือกปอบนเนืออวน ตกแตง่เพิมด้วยวสัดจุากเครืองมือทําประมง ด้วยจินตนาการและความรู้สึก

ผา่นลวดลายแสดงอาการเคลือนไหวของเส้น รูปร่างทีมีลกัษณะเฉพาะตวั กึงนามธรรม ใช้สีสนั

จากเชือกปอและสีของวสัด ุอาศยัหลกัการตากอวนมาใช้ในการนําเสนอผลงาน โดยการแขวนให้

ลอยในพืนทีอากาศ แสดงสภาวะการทิงตวัของเนืออวน เว้นทีว่างทางกายภาพเพือให้ผู้ชมเข้าถึง

ผลงานและ จดัแสงเงาด้วยไฟสอ่งไปยงัผลงาน  
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชนิที 2  

 

 
 

ภาพที 94 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 2 ชือผลงาน ความเป็นอยู่ทีผกูพนั, 2556 

     

วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานทางกายภาพ ชนิที 2 

 โครงสร้างรูปทรง พฒันาต้นแบบความมาจากรูปทรงของไซซงั และสวิง ซึงเป็นเครืองมือ

ประมงชนิดหนึงทีสามารถใช้งานได้ทุกฤด ูเกิดจินตนาการทีจะนําโครงสร้างรูปทรงกระบอกและ

การใช้ไม้ไผข่นึรูปวงกลม โดยสร้างสรรค์ตามรูปทรงเดิมและคลีคลายตามจินตนาการ  

เส้นของรายละเอียดภายในผลงาน สร้างสรรค์ต่อเนืองมาจากผลงานชินที 1 แสดง

ลกัษณะรูปร่างรูปทรงทางทัศนธาตทีุเคลือนไหวเชือมต่อกัน เพิมทับซ้อนกันของเนืออวนทีนํามา

สร้างสรรค์ เพือเพิมมิติให้กบัลวดลายและโครงสร้างของรูปทรง 

โครงสร้างของสี ตอ่เนืองมาจากผลงานชินที 1 นําวสัดขุองเครืองมือประมงทีใช้งานแล้ว

มาใช้ในการสร้างสรรค์ ทําให้โครงสร้างหลกัของสีเป็นหม่นไปตามเวลาของวสัดทีุผ่านการใช้งาน 

เช่นสีขาวครีมของเนืออวน สีแดงปนขาวของลกูทุ่น และสีของผ้าถงุ (ผ้าปาเต๊ะ) และใช้สีจากเชือก

ปอทีนําใช้ สือถึงเรืองราว สีเนือ แทนสีพืนดิน สีฟ้า แทนสีทะเล และท้องฟ้า สีเขียวแทนต้นไม้  
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พืนทีว่างทางกายภาพ การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า โครงสร้างรูปทรงและการจัด

วางเป็นตวักําหนดขอบเขตของพืนทีวา่งทางกายภาพ  การติดตงัผลงานในลกัษณะแขวนห้อยลง

มาจนถึงพืนก้องเป็นสามมุม โดยใช้หลกัการจัดวางให้สอดคล้องกับพืนทีห้องทีใช้ในการติดตัง

ผลงาน 3 มิติ เพือการสือสาระจินตนาการระหว่างผลงานกับผู้ ชม ได้มีส่วนร่วมในการเดินชม

ผลงานในทีวา่งระหวา่งผลงานตอ่ผลงานแตล่ะชินทีนํามาประกอบกนัในหนึงชดุผลงาน 

 แสง-เงา จากการติดตงัผลงานด้วยการแขวนจากเพดานถึงพืนลกัษณะเป็นมมุ ควบคมุ

แสง-เงา โดยการสอ่งไฟ 1 ดวงลงพืนระหวา่งชินงาน เพือคมุเงาให้ออ่นลง และสอ่งไฟ 2 ดวงไปยัง

ผลงาน เพือกําหนดทิศทางของเงาให้มีมิติและสามารถทํางานร่วมกบัผลงานได้ 

 

วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาทางความคดิ ชนิที 2 

แนวคดิ จากการได้คลกุคลีในพืนทีชายฝังทะเลสาบสงขลา  พบว่า ไซซัง เป็นเครืองมือที

ใช้กนัมากในท้องที และมีจํานวนมากทีเสียหายและเสือมสภาพจากการใช้งาน จากรูปทรงของไซ

ซังนันทําให้ข้าพเจ้าเกิดจินตนาการทีจะนําโครงสร้างรูปทรงกระบอกและวงกลม มาสร้างสรรค์ 

ตามจินตนาการ ให้เกิดรูปทรงใหมจ่ากวงกลมในรูปทรงสร้างของไซซงั ด้วยการเพิมเนืออวนเป็นตวั

ประกอบโครงสร้าง  

 รูปทรง แสดงออกด้วยรูปทรงทีแข็งแรงของไซซัง และการตังอยู่บริเวณชายฝัง ซึงสิง

เหลา่นี  โดยข้าพเจ้าจินตนาต้องการสือถึงความรู้สกึพึงพากนั ของชาวบ้านและทะเลสาบ ต่อการ

ใช้เครืองมือประมงทํามาหากินในพืนทีลุม่นําทะเลสาบสงขลา แสดงถึงความคงทน ลดความแข็ง

ของไม้ไผด้่วยการเพิมเนืออวนเป็นโครงสร้างรูปทรงแทน 

รูปร่างในส่วนของรายละเอียดผลงาน ตอ่เนืองมาจากผลงานชินที1 แต่เพิมความหนา

ของเนืออวน วสัดุทีนํามาสร้างสรรค์ เพือสือถึงความผกูพันหนาแน่น และด้วยเส้นเอ็นของอวน

แสดงออกถึงสายใยของข้าพเจ้า ครอบครัวและชาวบ้านในพืนที  

การนําเสนอ เป็นการยึดเอาการเก็บรักษาหลงัการใช้งานของไซซัง คือการเก็บขึนจาก

ทะเลนํามาวางตงับริเวณชายฝัง ข้าพเจ้าได้นําเสนอผลงานในลกัษณะตงั ใช้การผกูยึดผลงานด้วย

ก้อนหิน เพือสือถึงความหวงัของชาวบ้านทีมีต่อไซซังเมือถูกยกขึนจากทะเล เสมือนภาระหน้าที

ของไซซงัที เป็นเครืองมือทํามาหากินของชาวบ้าน 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน จากการนําเสนอผลงานชินนี พบปัญหาคือ การใช้ไฟ

สอ่งไปยงัผลงานนนัยงัไปเป็นไปตามเป้าหมาย เนืองจากใช้ไฟหลายดวงในการจัดแสงเงาทําให้

รูปทรงของชินงานนนัเดน่ขนึมากจนทําให้รายละเอียดนันหายไป ควรแก้ปัญหาด้วยการใช้ไฟให้
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น้อยลงแตเ่พิมกําลงัวตัต์ให้มากขนึ  ให้ไฟส่องไปยังตรงกลางพืนทีของการติดตงัจะช่วยลดความ

เดน่ของรูปทรงได้ 

 

สรุปการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชนิที 2 

ผลงานชินนี ประยกุต์รูปทรงมาจากไซซงัและสวิง มาประกอบกนัตามจินตนาการ ด้วย ไซ

เป็นเครืองมือทีใช้กนัมากในพืนที ทําให้เกิดรูปทรงใหม่จากวงกลมและรูปทรงกระบอก ลดความ

แขง็ของไม้ไผ ่ด้วยการเพิมเนืออวนเป็นตวัประกอบโครงสร้างรูปทรง การสร้างสรรค์ลวดลายของ

เส้น ในส่วนรายละเอียดผลงานเป็นการผูกมัดเชือกปอบนเนืออวน  แสดงรูปร่างรูปทรงของ

สิงมีชีวิต โครงสีโดยรวมเป็นสีจากวสัดทีุนํามาใช้ การวางและนําเสนอผลงานเป็นการยึดเอาการ

เก็บรักษาหลังการใช้งานของไซซัง คือการเก็บขึนจากทะเลนํามาวางตังบริเวณชายฝังและจาก

การศกึษาผลงานของศิลปิน  ข้าพเจ้าได้นําเสนอผลงานในลกัษณะตงั ใช้การผกูยึดผลงานด้วย

ก้อนหิน เพือสือถึงความหวงัของชาวบ้านทีมีต่อไซซังเมือถูกยกขึนจากทะเล เสมือนภาระหน้าที

ของไซซงัที เป็นเครืองมือทํามาหากินของชาวบ้าน 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชนิที 3  

 

 
 

ภาพที 95 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 3 พืนทีของข้าพเจ้า ปี พ.ศ. 2556  

 

วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานทางกายภาพ ชนิที 3 

 โครงสร้างรูปทรง สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานชินนี ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์โครงสร้าง

รูปทรงจากการยกยอ ซึงพบมากในพืนทีทะเลสาบสงขลา มาสร้างสรรค์โครงสร้างรูปทรงและ

คลีคลายให้รูปทรงมีความออ่นไหวขนึ แสดงความมีพลงัของเรืองราวด้วยผลงานทีมีขนาดใหญ่ ซึง

โครงสร้างรูปทรงของงานชินนีมีลกัษณะเป็น 2 มิติ อาศยัการจดัวางเพือนําเสนอในรูปแบบ 3 มิติ  

เส้นในส่วนของรายละเอียดผลงาน ทศันธาตทีุข้าพเจ้านํามาใช้ในการสรรค์ แสดงออก

ผ่านรูปทรงกึงนามธรรม แต่ในผลงานชินนีได้เพิมเส้นทีแสดงความเป็นรูปธรรมเข้ามา เพือสือ

เรืองราวทีนําเสนอนนัเข้าใจได้ง่าย ซึงเส้นทีถกูผกูมดัให้เกิดลวดลายทงัหมดนีเกิดจากการถา่ยทอด

อารมณ์ความรู้สกึของข้าพเจ้าผา่นลายเส้นทีมีลกัษณะของสิงมีชีวิตทีเคลือนไหว อยู่ในโครงสร้าง

หลกัจนสามารถหลอมรวมรูปทรงทงัหลายให้เข้ากนัได้อย่างลงตวั 



104 
 

 

โครงสร้างของสี การนําวสัดขุองเครืองมือประมงทีใช้งานแล้วมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ในชดุนี ทําให้โครงสร้างหลกัของสีเป็นหม่นไปตามเวลาของวสัดทีุผ่านการใช้

งาน เช่นสีขาวครีมของเนืออวน สีแดงปนขาวของลกูทุ่น และสีของผ้าถุง (ผ้าปาเต๊ะ) ในส่วนของ

รายละเอียดของงานสร้างสรรค์ทีถกูถา่ยทอด โดยการผกูมดั และการถักเชือกปอกับวสัดแุละเนือ

อวน เป็นนําสีสนัเข้ามาใช้กบัผลงาน โดยแสดงความหมายของสีทีนํามาใช้ คือ สีเขียวแทนต้นไม้ สี

ฟ้าแทนพืนทีนํา สีเนือนําตาลออ่นแทนพืนทีชายฝัง  

พืนทีว่างทางกายภาพ ด้วยการแขวนให้ชินงานลอยอยู่ในพืนทีของอากาศกลางศีรษะ 

ใช้ไฟหลอดไส้ 1 ดวง สอ่งตรงกลางผลงาน เพือนําเสนอรูปทรงการผกูมดัลวดลายบนเนืออวนซึง

เป็นสว่นรายละเอียด ในลกัษณะของเงา ให้ผู้ชมเป็นสว่นหนึงของผลงาน เสมือนเรามองผลงานอยู่

ในนํา ผลงานชินนีมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้พืนทีมาก พืนทีด้านล่างของผลงาน ทีดแูล้วเหมือนเป็น

พืนทีวา่งแต่ยังแสดงลกัษณะเส้นในรูปของเงาบนพืนทีนัน ซึงสามารถให้ผู้ชมเข้ามาชมและเป็น

สว่นหนึงของผลงาน  

แสง-เงา ของการติดตงัผลงานให้ลอยอยู่ในพืนทีของอากาศกลางศีรษะ ใช้ไฟหลอดไส้ 

200 วตัต์ 1 ดวง สอ่งตรงกลางผลงาน การติดตงัผลงานชินนี ข้าพเจ้าให้ความสําคญักับแสง-เงา

มาก ซึงเป็นตวัสือลวดลายของเส้นในชินงานสะท้อนด้วยแสงไฟจากการติดตงัในรูปของเงา เงาที

เกิดขึนนันมีลักษณะชัดทัวทังชินงาน และตกกระทบทัวทุกของของห้องติดตงั แสดงอาณาเขต

ความกว้างใหญ่ของผลงานไปในด้วย  

 

วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาทางความคดิ ชนิที 3 

 แนวคดิ ข้าพเจ้ามีความประทบัใจในรูปทรงของยอ ขณะทียกขนึลอยอยู่เหนือนําทะเล ซึง

ใช้งานกนัมากในพืนทีชายฝังทะเลสาบสงขลา ด้วยความหลากหลายของขนาดและทีตงัของยอ ทํา

ให้เกิดความน่าสนใจ และค้นหาถึงหน้าทีวิธีการใช้งาน ซึงเป็นความคิดเริมต้นในการสร้างสรรค์

และได้นําเรืองราวของความเป็นอยู่ การพึงพากันของชาวบ้านและทะเลทีอดุมไปด้วยทรัพยากร 

ความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย ผกูพนักนั แสดงออกด้วยลายเส้นรูปแบบกึงนามธรรม 

 โครงสร้างรูปทรง ได้สร้างสรรค์มาจากยอ คลีคลายและพฒันาโครงสร้างรูปทรงด้วยการ

ใช้หวายการใช้ไม้ไผ่ ให้มีความอ่อนไหวอิสระในรูปทรงและให้กลมกลืนกับเนืออวนทีนํามา

ประกอบในการสร้างสรรค ์

 รูปร่างในส่วนของรายละเอียดผลงาน มีการพฒันารูปร่างให้เป็นรูปธรรมมากขึน เพือ

แสดงออกเรืองราวให้เข้างานและชดัเจนมากขนึ รูปร่างผลงานโดยรวมทงัหมดสร้างสรรค์ด้วยเส้นมี
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ลกัษณะคล้ายวงกลมตอ่เนืองกนั โดยสือถึงเรืองราวตา่งๆของพืนทีโดยรอบทะเลสาบสงขลาทีเต็ม

ไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติและสตัว์นํา ตามประสบการและจินตนาการในการ

นําเสนอ ด้วยเชือกปอ ผกูมดัเป็นเส้นแบบอินทรีย์รูปคล้ายสิงมีชีวิต 

 การนําเสนอ เป็นการนําเอาลกัษณะการยกยอในทะเล มาใช้ในการนําเสนอ ติดตงัให้

ผลงานลอยอยู่เหนือศีรษะ สอ่งไฟหลอดไส้ ขนาด 200 วตัต์ ไปยงัผลงานทีลอยกลางอากาศ ซึงทํา

ให้เกิดเงา ทีมีลกัษณะคล้าย Landscape พาดอยู่บนผนงัและพืนของห้องติดตงัผลงาน ราวกับว่า

ผู้ชมเป็นเหมือนสิงมีชีวิตทีอยู่ใต้ยอขนาดใหญ่ 

 ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน ปัญหาจากการนําเสนอผลงานชินนี คือ การหลอดไฟ

ชนิดหลอดไส้กําลงัแรง 200 วตัต์ในการติดตงั ในพืนทีทีมีเพดานสงูและห้องติดตงักว้างนัน พบว่า 

ทําให้แสง-เงาไม่ชัดเจนเท่าทีควร แก้ไข โดยการใช้หลอดไฟทีกําลังแรงเพิมขึนและไม่ควรใช้

หลอดไฟชนิดหลอดไส้เพราะไมส่ามารถใช้งานได้นาน อาจเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าได้ 

 

สรุปการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ ผลงานชนิที 3  

 ในการสร้างสรรค์ผลงานชินที 3 ยกยอ ข้าพเจ้าได้นําความประทบัใจทีมีตอ่รูปทรงและการ

ยกยอ ขณะทียกขนึลอยอยู่เหนือนําทะเล มาสร้างสรรค์และคลีคลาย โครงสร้างรูปทรงใหม่ เพือ

ความสมดุลของผลงาน รวมทังการนําเสนอเรืองราวเกียวกับความเป็นอยู่ การพึงพากันของ

ชาวบ้านกบัทะเลทีอดุมไปด้วยทรัพยากร ความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย ผกูพันกัน ผ่านทางวสัดทํุาการ

ประมงทีผา่นการใช้งาน เทคนิคการผกูมดั การถกัเชือกปอบนเนืออวน ด้วยลายเส้น รูปร่างรูปทรง 

ดรูาวกับเป็นสิงมีชีวิต ทําให้เกิดความน่าสนใจ นําเสนอผลงานในลักษณะลอยอยู่กลางพืนที

อากาศเหนือศีรษะ ติดตงัไฟให้เงามีลกัษณะคล้าย Landscape พาดอยู่บนผนังและพืนของห้อง

ติดตงัผลงาน ราวกับว่าผู้ ชมเป็นเหมือนสิงมีชีวิตทีอยู่ใต้ยอขนาดใหญ่และแสดงมิติในการชม

ผลงานราวกบัผู้ชมเดินอยู่ในนํา 
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สรุปการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชุด สายใยแห่งรากเหง้า 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุด สายใยแห่งรากเหง้า ผลงานทังหมด 3 ชิน 

ด้วยรูปแบบสือผสม สามมิติ โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิคการผกูมดั การถัก เชือกปอ

และวสัดจุากเครืองมือทําประมงทีผา่นการใช้งาน เป็นลวดลายเส้น  แสดงรูปร่างรูปทรง ราวกับสิง

นันมีชีวิตเคลือนไหวได้ ในลักษณะของผลงานทังหมด เน้นการสร้างอย่างอิสระ เพือแสดงถึง

อารมณ์ความรู้สึกจากการสัมผัส ทีมีต่อพืนทีถินกําเนิดกับการทํามาหากินในท้องถินลุ่มนํา

ทะเลสาบสงขลา  

ความประทบัใจทีมีตอ่วสัดทีุใช้ทําเครืองมือประมง นําไปสูม่มุมองของวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ทีเรียบง่าย และเตม็ไปด้วยมิตรภาพ ความผกูพนัของชาวบ้าน โดยการเริมจากการศกึษาหาข้อมลู

เกียวกบัวิถีชีวิตในพืนทีรอบทะเลสาบสงขลา เครืองมือทีใช้การทําประมงและข้อมลูจากประสบ

การตรงทีได้สัมผัส นํามาวิเคราะห์ โดยการนํารูปทรงของเครืองมือทําประมงพืนบ้านมาเป็น

ต้นแบบในการร่างภาพแนวความคิดและการนําเสนอ ผสมผสานจินตนาการส่วนตน ในการ

สร้างสรรค์รูปร่างรูปทรง ในส่วนของรายละเอียดผลงาน  ซึงมีการคลีคลาย เพิมเติมจากอารมณ์

ความรู้สกึทีต้องการสร้างสรรค์ ในผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรือง “สายใยแห่งรากเหง้า” เป็นการ

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสือผสม เชิงนามธรรม เทคนิคการผกูมดัการถักเชือกปอบนเนืออวน 

แสดงออกถึงสีสนัเป็นธรรมชาติของวสัดใุนการทําเครืองมือประมงทีผ่านการใช้งาน รูปแบบการ

นําเสนอผลงานจดัวางสามมิติ นําเสนอผลงานด้วยการติดตงัให้ผลงานลอยตวัอยู่ในพืนทีอากาศ 

พฒันา ปรับเปลียนแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมของพืนทีห้องติดตงั มุ่งแสดงออกถึงการจัด

วางให้ชินงานลอยตวัในลกัษณะแบบทิงตวัของวสัดทีุนํามาใช้ในการสร้างสรรค ์ 

ในภาพรวมทังหมดของผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี ต้องการนําเสนอถึงแนวคิด ความรู้สึก

ผกูพนักบัถินกําเนิดของข้าพเจ้า ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การทําประมงแบบพืนบ้านทีดําเนินต่อ

กนัมา เปรียบเสมือนสายใยแห่งรากเหง้าทีผกูพนัเชือมโยง ชาวบ้านกับการพึงพาอาศยัทะเลสาบ

สงขลาเป็นแหลง่ทํากิน ถึงแม้ข้าพเจ้าได้จากมาศกึษา แตย่งัรู้สึกผกูพันและมีความสขุทุกครังทีได้

สมัผสั  
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ตารางที 5 วเิคราะห์การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

ชินที 

 

ผลงาน 

ต้นแบบ 

ความคิด 

 

แนวคิด 

วิเคราะห์ทางกายภาพ/การจัดวาง  

การพฒันา จดุเด่น ปัญหา 

 

1 

 

 
 

 

การตาก

อวน 

 

ต้องการสอืถงึช่วงเวลาของการพัก หยุดนิงจาก

การใช้งานของอวน ด้วยการปล่อยให้เนืออวน

ลอยในพืนทีอากาศ ซึงด้วยหน้าทีของอวนเป็น

งานหนกัและผ่านสิงต่างๆมากมายในทะเล ซึง

ข้าพเจ้าแสดงออกด้วยลวดลายทีผูกมัดบนเนือ

อวน ในลกัษณะของการตากอวน 

 

การจัดวางทีทบั

ซ้อนกนั 

 

ใช้ไม้ไผ่ทีมีขนาดให้

เกินไป / ให้พืนที

วางระหว่างชินงาน

น้อยไป 

 

เพิมพืนที

กายภาพในการ

จดัวาง 

 

2 

  

 

ไซซงั/สวิง 

จากการได้คลุกคลีในพืนทีชายฝังทะเลสาบ 

พบว่า ไซซงั เป็นเครืองมือทีใช้กันมากในท้องที 

และมีจํานวนมากทีเสียหายจากการใช้งาน 

จากรูปทรงของไซซังนันทําให้ ข้าพเ จ้าเ กิด

จินตนาการทีจะนําโครงสร้างรูปทรงกระบอก

และวงกลม มาสร้างสรรค์ ตามจินตนาการ ให้

เกิดรูปทรงใหม่จากวงกลมในรูปทรงสร้างของ

ไซซัง ด้วยการเพิมเนืออวนเป็นตัวประกอบ

โครงสร้าง 

 

รูปทรงและการจัด

วาง 

 

การสอ่งไฟไปยงั

ผลงานทําให้

ลวดลายหายไป

และทําให้รูปทรงดู

เด่นและแข็ง 

 

 

ใช้ไฟสอ่งไปยงั

ผลงานให้ดูมิติ

มากขนึ 
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ชินที 

 

ผลงาน 

 

ต้นแบบ 

ความคิด 

 

แนวคิด 

วิเคราะห์ทางกายภาพ/ 

การจัดวาง 

 

การพฒันา 

จดุเด่น ปัญหา 

 

3 

 

ยกยอ 
ความประทับใจในรูปทรงของยอ ขณะทียกขึน

ลอยอยู่เหนือนําทะเล ซึงใช้งานกันมากในพืนที

ชายฝังทะเลสาบสงขลา ด้วยความหลากหลาย

ของขนาดและทีตังของยอ ทําให้เกิดความ

น่าสนใจ และค้นหาถึงหน้าทีวิธีการใช้งาน ซึง

เป็นความคิดเริมต้นในการสร้างสรรค์และได้นํา

เรืองราวของความเป็นอยู่ การพึงพากันของ

ชาวบ้านและทะเลทีอุดมไปด้วยทรัพยากร 

ความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย ผูกพันกัน แสดงออก

ด้วยลายเส้นรูปแบบกงึนามธรรม 

 

รูปทรงของผลงาน/ 

แสงเงาจากการใช้

ไฟในชินงาน 

 

แสงเงาไม่ชดัเจน

เท่าทีควร 

 

การใช้หลอดไฟที

กําลงัแรงเพิมขนึ

และไม่ควรใช้

หลอดไฟชนิด

หลอดไส้เพราะไม่

สามารถใช้งานได้

ติดต่อกนัหลาย

ชวัโมง 
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บทที 5 

 

สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ  

 

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวบ้านริมฝังทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลงุซึงประกอบ

อาชีพการทํานาและทําการประมง เป็นสิงทีข้าพเจ้าพบเห็นมาตังแต่เยาว์วัย โดยเฉพาะการหา

เลียงชีพจากการทําประมงพืนบ้าน ซึงเป็นสิงสะท้อน ถึงความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย พอเพียง การ

เอือเฟือกนัของชาวบ้านในท้องถิน พึงพากบัธรรมชาติและสิงแวดล้อม นําภมิูปัญญาชาวบ้านมาใช้

ในการสร้างเครืองมือเครืองใช้ในการทําประมง และสืบทอดต่อๆกันมา จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิด

อารมณ์ความรู้สึกอบอุ่น ความผูกพัน เกิดแรงบันดาลใจทีจะสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เพือ

ตอบสนองความรู้สกึของตนเอง 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี เป็นการสร้างสรรค์จากวัสดทีุมาจากเครืองมือทําการประมงที

เสือมสภาพตามกาลเวลา มีอยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดความบันดาลใจและจินตนาการที

ต้องการนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ผา่นกระบวนการคิดถึงมมุมองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านในพืนที  ลุม่นําทะเลสาบสงขลา ซึงสิงเหล่านีได้เชือมโยงชาวบ้านกับพืนทีและเครืองมือ

ทําประมง ในการทํามาหากิน ก่อเกิดเป็นสายใยแห่งความผูกพัน มิตรภาพของชาวบ้าน อย่าง

อบอุน่ ข้าพเจ้าเป็นลกูหลานทีได้เห็นและสมัผสักบัสิงเหล่านีมาตงัวยัเยาว์ สร้างสรรค์เป็นผลงาน

วิทยานิพนธ์ จากความรู้สกึและจินตนาการจากรูปทรงของเครืองมือทําประมงพืนบ้านทีได้ศึกษา

และพบเห็นมา ประกอบกบัวสัดทีุนํามาสร้างสรรค์ในสว่นของรายละเอียดผลงาน อย่างมีเอกภาพ

และลงตวัของผลงาน 

 ลกัษณะการสร้างสรรค์ผลงาน ได้รับอิทธิพลด้านแนวความคิดทีเกียวข้องกับงานศิลปะ

และงานหัตถกรรม วิธีการทางเทคนิค มาจากศิลปินสามท่าน คือ จักรพันธ์ วิลาสินีกุล สาธิต 

เทศนา และเจษฎา ตงัตระกลูวงศ์ ซึงเป็นศิลปินสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบประติมากรรม ผลงาน

ของจกัรพนัธ์ ในชดุ เครืองมือดกัสตัว์ เป็นการนําเอาแนวคิดในเรืองการใช้ไม้ไผ่ทําเครืองจักรสาน

เป็นเครืองมือเครืองใช้ตา่งๆ มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยวสัดทีุมีนําหนกัอย่างแผ่นทองแดง แทนการ

ใช้ไม้ไผ ่สว่นผลงานของสาธิต ชดุ จินตนาการจากเครืองมือเครืองใช้ในอดีต เป็นการสร้างผลงาน

ในรูปแบบสือผสมจากรูปทรงทีนํามาใช้ในผลงานบางชินเป็นหตัถกรรมสําเร็จรูปทีน่าสนใจ ไม่เน้น

ประโยชน์ใช้สอยวา่จะทําให้เกิดหน้าทีอย่างใด แตต้่องการให้ผลงานทีสร้างสรรค์นันเกิดสิงใหม่ที
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บอกเรืองราวของความเป็นอดีต ซึงศิลปินให้ทัศนะว่า ได้รับแรงบันดาลใจจากเครืองมือเครืองใช้

พืนบ้านทีเกิดจากภมิูปัญญาชาวบ้าน โดยอาศยัจินตนาการ สร้างรูปทรงใหมใ่นความรู้สึก ส่วนตวั

ผลงานของเจษฎา ในชดุ “ลุม่นําชี” ทีได้นําเอาแนวความคิดในเรืองความประทับใจทีมีต่อวิถีชีวิต

ของคนหาปลา ในแม่นําชี มาสร้างสรรค์ผลงานโดยเลือกไม้ไผ่มาเป็นวสัดหุลกัในการสร้างสรรค์ 

ตลอดจนรูปแบบการนําเสนอผลงานในลกัษณะจัดวางด้วยการแขวน ให้ผลงานลอยตวัในพืนที

อากาศ ใช้ไฟสอ่งผลงานให้เกิดเงากระทบบนผนัง แต่ดรูาวกับเป็นสิงมีชีวิตทีเคลือนตวัอยู่ในนํา

อย่างนิงๆ ผลงานของศิลปินสามท่านในด้านแนวความคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อ

ข้าพเจ้าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ในแนวคิดความผกูพนักบัท้องถินและการทําประมงในพืนที 

นํารูปทรงทีใช้มาจากโครงสร้างของเครืองมือทําการประมงมาประยุกต์ ตามจินตนาการในการ

สร้างสรรค์ แตง่เติมสีสนัด้วยเชือกปอทีมีสีเป็นธรรมชาติ เพือให้เหมาะสมของสีกับวสัดทีุผ่านการ

ใช้งานทีนํามาประกอบในการสร้างสรรค์ นําเอาเทคนิคการการผูกมดั การถัก แบบภมิูปัญญา

ชาวบ้านและเทคนิคเฉพาะตน มาใช้ในการขนึโครงสร้างรูปทรงผลงาน และการสร้างสรรค์ในส่วน

ของรายละเอียด ด้วยรูปร่างรูปทรงทางทศันธาต ุเพือแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สกึทีมีตอ่พืนทีถิน

กําเนิดของข้าพเจ้า  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ทังสามชิน นําเสนอในรูปแบบของการจัดวาง (Installation) ซึงได้รับ

อิทธิพลจากศิลปินสองท่าน คือ คอร์เนเลียร์ ปาร์คเกอร์ และ นพไชย องัคะวฒันพงษ์ เป็นรูปแบบ

จดัวาง โดยศิลปินทงัสองท่านได้นําสิงตา่งๆทีอยู่ตวัมาใช้ในการสร้างสรรค์ จากผลงานศิลปกรรม

ของ คอร์เนเลียร์ ปาร์คเกอร์ เป็นงานประติมากรรมแนวใหม่ ในชุด “วัตถุเฉพาะกาล 2” 

(Transitional Object II) มีรูปแบบการจดัวางมาจากทีอยู่อาศยั ซึงทํามาจากเครืองแขวนจากฝ้า

เพดาน โดยนําตาขา่ยสีดํามาทบัซ้อนกัน ติดตงัทําให้เกิดเป็นกระโจมสําหรับพัก ลกัษณะของตา

ขา่ยสีดํานนัคล้ายคลงึกบัการเขียนเส้นด้วยมือ  เป็นรูปแบบสามมิติ ศิลปินได้จัดแสงส่องลงไปที

ผลงาน มนัทําให้เกิดเงาทีพืน  เงามีลกัษณะสง่เสริมทําให้รูปทรงหลงัคาดรูาวกับว่าตาข่ายลอยได้ 

และผลงานของนพไชย อังคะวัฒนพงษ์ เป็นการนําวัสดุ สามมิติรอบตัวมาใช้เป็นวัตถุดิบ

สร้างสรรค์ผลงาน ทีเป็นศิลปะจัดวางจากข้าวของเครืองใช้รอบตวัผสมผสานกับการใช้หลอด

นีออน ติดตงัในชินงาน เป็นการสร้างแรงดงึดดูและความประหลาดใจแก่ผู้ชม จากรูปแบบการจัด

วางผลงานของศิลปินทงัสองท่าน การใช้แสงเป็นสว่นประกอบของผลงานและทําให้เกิดเงานีเอง ที

ข้าพเจ้าได้นํามาปรับประยกุต์ใช้ในการนําเสนอผลงานของข้าพเจ้า การติดตงัผลงานในลกัษณะ

แขวนห้อยแบบลอยตวั โดยทีข้าพเจ้าได้สอ่งไฟ ไปยงัผลงานทีลอยกลางอากาศ ซึงทําให้เกิดเงา ซึง

เงาเป็นสว่นบอกเลา่เรืองราวทีข้าพเจ้าต้องการนําเสนอ และสร้างความสนใจให้กบัผู้ชม 
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 ผลงานวิทยานิพนธ์ทังสามชิน เป็นการนําเสนอจากมมุมองความผูกพันทีมีต่อพืนทีถิน

กําเนิดของข้าพเจ้า ซึงบางสว่นของผลงานก็สามารถตอบสนองถึงจดุหมายทีได้วางไว้ แต่บางส่วน

ของผลงานก็ยงัต้องมีการแก้ไขปรับเปลียน สาเหตมุาจากการหาข้อมลูและประสบการณ์ในการ

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบการจัดวาง คือ การติดตงัผลงานในชินทีหนึง ให้พืนทีทางกายภาพ

น้อยเกินไป จนผู้ชมไม่สามารถเดินชมผลงานได้ ทําให้มองผลงานได้ด้านเดียว ปัญหาทีสอง คือ 

การติดตงัไฟสอ่งผลงาน ซึงทงัสองปัญหานีต้องอาศยัคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษาเพือปรับปรุง

และพฒันาผลงานเป็นระยะ เพือให้ตรงตามจดมุง่หมายทีวางไว้ และทําให้ผลงานของข้าพเจ้าก้าว

ไปสูก่ารเป็น Installation อย่างสมบรูณ์ 

 

อภปิรายในการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ สายใยแห่งรากเหง้า สร้างสรรค์เพือนําเสนอ เนือหาสาระความรู้สึก

ผกูพันกับวิถีชีวิตในถินกําเนิดของข้าพเจ้า จากการศึกษาข้อมลูเบืองต้น พบว่า ยังต้องมีการทํา

ความเข้าใจในเรืองเครืองมือทําประมงพืนบ้าน และต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมลูเชิงลึกเกียวกับ

พืนทีการทําประมงในลุม่นําทะเลสาบสงขลาพืนทีอืนๆประกอบเข้าอีกด้วย การดําเนินชีวิตหรือการ

ประมงอาชีพทีทํากนัในบางพืนที มีความน่าสนใจและสามารถนํามาถ่ายทอดผลงานทีเกิดจากการ

เข้าใจอย่างแท้จริงได้ ต้องอาศยัการสมัผสัและการพูดคยุกับชาวบ้านในพืนทีจริง เพือสร้างแรง

กระตุ้นภายในเกิดเป็นพลงัในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีรูปแบบ สี เทคนิค การนําเสนอ

ผลงาน ทีได้แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สกึ  

จากเรืองราวความผูกพันกับการทําประมงในพืนทีลุ่มนําทะเลสาบสงขลา การสร้าง

เครืองมือในการใช้งานเองด้วยภมิูปัญญาชาวบ้าน ข้าพเจ้าจึงนํามาประยุกต์ใช้ โดยเริมจากการ

สร้างสรรค์รูปทรงโครงสร้างด้วยไม้ไผ ่ซึงเป็นเทคนิคแบบภมิูปัญญาชาวบ้าน และในการสร้างสรรค์

ผลงานในสว่นของรายละเอียด ทีนํามาประกอบเป็นผลงานนนั ข้าพเจ้าได้ใช้เนืออวนทีเสือมสภาพ

จากการใช้งาน มาเป็นวัสดหุลัก และใช้เทคนิคการผูกมดั การถักเชือกปอกับเนืออวนให้เกิด

ลวดลายตามแบบร่างและอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้า ตกแต่งเพิมเติม ด้วยวสัดจุากเครืองมือ

ประมงคือ ลกูทุ่น เปลือกหอย และผ้าถงุ(ปาเต๊ะ) จากเทคนิคการผกูมดัและการถกันนั เพือต้องการ

สือความผูกพันของข้าพเจ้าทีมีต่อพืนทีลุ่มนําทะเลสาบสงขลา มิตรภาพ ความอบอุ่นทีเชือโยง

ชาวบ้านเอาไว้ในรักในทีอยู่แหลง่ทํากิน   

ผลงานวิทยานิพนธ์ในชดุ “สายใยแห่งรากเหง้า” นี เป็นการนําเสนอผลงในรูปแบบสือผสม

สามมิติ แนวจดัวาง ซึงได้แนวคิดการจัดวางมาจากการเก็บเครืองมือทําประมงในลกัษณะต่างๆ 
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คือ การตากอวน การเก็บไซซงั และการยกยอ รวมไปถึงอิทธิพลของศิลปินทีได้ศึกษามา เป็นการ

นําเสนอผลงานด้วยการแขวนให้ผลงานลอยตัวในพืนทีกลางอากาศ แสดงสภาวะทิงตัวของ

โครงสร้างรูปทรง ได้ปรับเปลียนไปตามความเหมาะสมของพืนทีในการนําเสนอผลงานให้มีความ

สมบรูณ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี ต่อเนืองมาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ได้รับคํา

วิจารณ์และคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษาและอาจารย์ผู้ สอน ช่วยให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึง

ข้อบกพร่องและปัญหาทีเกิดขึนในผลงานสร้างสรรค์ แล้วจึงนําไปพัฒนาสู่กระบวนการศึกษา

ค้นคว้าข้อมลูอย่างเป็นระบบเพือหาวิธีการแก้ไขปัญหา สูก่ารสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์อย่าง

สมบรูณ์ ตรงตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ แนวความคิด และอารมณ์ความรู้สึกทีต้องการนําเสนอ 

และการพฒันาในการสร้างสรรค์ผลงานตอ่ไปในภายภาคหน้า 

 

ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

 ในกระบวนการของการสร้างสรรค์ย่อมมีปัญหาเกิดขึน ซึงต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง เพือ

เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน โดยอาศยัประสบการจากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกและ

คําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษา ดงันี 

1. ควรศกึษาโครงสร้างรูปทรงและวิธีการสร้างเครืองมือทําประมง ให้เข้าใจถึงขนัตอนและ

การนํามาใช้เพือการถ่ายทอดเรืองราวด้วยวสัด ุ

2. ควรศึกษาข้อมลูเกียวกับแสงไฟส่องผลงาน เพือความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการใน

นํามาใช้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสมบรูณ์ 

3. ต้องมีการศึกษารูปแบบและลักษณะทัศนธาตุทีสือถึงเรืองราวในการนําเสนอ ให้

เชือมโยงและเป็นเอกภาพของผลงาน 

4. ควรมีการพฒันามมุมองและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพิมเติม อาทิเช่น นํา

วสัดมุาใช้ร่วมในการจดัวางผลงาน เพือให้วสัดนุนัเป็นสว่นสร้างจินตนาการความรู้สกึร่วมไปกบัเงา

ของลวดลายทีนําเสนอ 

5. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด สายใยแห่งรากเหง้า อาจเป็นเฉพาะมมุหนึงที

น่าสนใจ สามารถศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูในการพฒันาผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ตอ่ไป 
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