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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับที่แสดงออกถึงคุณค่า 
และความสําคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนและปัจจุบัน โดยการนําเสนอ
ความขัดแย้งทางภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่ ของผู้หญิงในสมัยก่อนและปัจจุบันที่มีคุณค่า   
และความสําคัญที่แตกต่างกัน นํามาสร้างสรรค์ผ่านผลงานเครื่องประดับที่ถ่ายทอดความงดงามด้วย
การระลึกถึงความประณีต และละเอียดอ่อนของผู้หญิงในสมัยก่อน ผ่านเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย
ของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนที่แฝงไปด้วยคุณค่าของงานฝีมือ และบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยใน  
ยุคปัจจุบันที่มีความเป็นผู้นํา และมีความเข้มแข็ง 
 กระบวนการวิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปในแบบทุติยภูมิ เพ่ือศึกษา
เก่ียวกับคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนและปัจจุบัน พบว่าผู้หญิงไทยไม่ว่าจะอยู่
ในยุคสมัยใด ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและความสําคัญในตัวเองเสมอ เพียงแต่มีปัจจัยในด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษย์ศาสตร์ ที่เป็นตัวขับเคล่ือนวิถีชีวิตและการแสดงออก และเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านแนวคิดและการดํารงชีวิตของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงศึกษาบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในยุค
สมัยก่อนผ่านงานฝีมือด้านการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ที่มีความประณีตและละเอียดอ่อน  และศึกษา
บทบาทและหน้าที่ผู้หญิงในสมัยปัจจุบันที่มีบุคลิกและการแต่งกายที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นํา ทําให้
เห็นว่าความสําคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงทั้งสองยุคสมัยว่ามีคุณค่าและความสําคัญที่เท่าเทียม
กัน หลังจากน้ันได้ศึกษาเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ที่แสดงออกถึงความประณีตและละเอียดอ่อน 
รวมไปถึงมีการทดลองค้นหาวัสดุใหม่ โดยใช้รูปแบบของลวดลายในสมัยก่อนปักด้วยวัสดุสมัยใหม่ คือ
เส้นไหมปักครอสติส เพ่ือสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างวัสดุและลวดลาย  และศึกษารูปแบบการ
แต่งกายของผู้หญิงไทยในสมัยปัจจุบัน ที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งและมีความเป็นผู้นํา เพ่ือนํามา
ค้นหาโครงสร้างด้วยวิธีการแปลค่าเป็นทัศนธาตุเชิงศิลปะ และค้นหาพ้ืนที่ติดต้ังบนร่างกาย จากน้ันจึง
นําคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงทั้งสองยุคสมัยที่มีความขัดแย้งกัน นํามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบเคร่ืองประดับ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ทําให้ค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถนํามาสร้างเป็น
ผลงานเคร่ืองประดับ ที่แสดงออกถึงคุณค่าและความสําคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในยุค
สมัยก่อนและปัจจุบัน  
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 This thesis devoted to create jewelry pieces that convey the contradiction of the 

important values of Thai women between the former times and the present. The jewelry were 

designed to combine the delicacy matters of the old days lady which show through their 

personality and craftsmanship such as sewing, knitting or threading the garlands with the 

strength and the leadership of the present one, who step out and show their self-esteem by 

working and earning everything as fair as all men do. 

 This research studied about the important values of Thai women between the 

former times and the present by using the secondary research method. The researcher finds 

that every women of all time have the important values in her own way but it slightly depends 

on the social form and their living lifestyle. For instance, in the past women had to stay home, 

repeat doing their chores and create crafts as a typical housewife did because in society only 

male are allowed to work and socialize. This matter formed the old days women to be a 

symbolistic for delicate and remarkable crafts. As the signature of former women, the 

researcher chooses to study about the meticulously craftsmanship like sewing, knitting and 

threading the garlands. On the other hand, the present women, the researcher uses the 

information of their roles, personality and clothes. Now a day, women earn as same right and 

roles as men. There are plenty of business women in our society who choose to wear 

business outfit like western business man wear. The business outfit was selected to be an 

inspiration for this jewelry design thesis. Furthermore, in order to reflect a harmony 

combination between former times women and the present, the researcher chooses to merge 

the old fashion pattern from the craft pieces and nowadays material together which is " the 

synthetic silk thread" to present a clearly idea for this project. 

 According to the study and data analysis, the researcher finds the knowledge that 

capable to interpret into pieces of jewelry that transmit the contradiction of the value and 

signification roles between the former times women and the present one. 
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1 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 ผู้หญิงทุกคนน้ันล้วนมีคุณค่าในตัวเอง คุณค่าของผู้หญิงในทุกยุคทุกสมัยได้ถูกถ่ายทอด
ผ่านบทบาทและหน้าที่ทางสังคม ซึ่งผู้หญิงในแต่ละยุคสมัยน้ันมีบทบาทและหน้าที่ที่มีความสําคัญ
แตกต่างกันออกไป สภาพสังคมมีผลทําให้ผู้หญิงนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในสมัยก่อนผู้หญิง
จะมีความโดดเด่นในด้านงานหัตถกรรม ซึ่งเป็นงานฝีมือที่แฝงไปด้วยสุนทรียภาพและภูมิปัญญา
ของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งมีความแตกต่างกับผู้หญิงในปัจจุบันที่มีความโดดเด่นในด้านหน้าที่การงาน มี
ความเป็นผู้นํา มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งและมั่นใจ ถึงแม้ว่าบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในแต่ละยุคสมัย
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสักเพียงใด ผู้หญิงน้ันก็ยังคงมีคุณค่าและความสําคัญในตัวเองเสมอ 
 งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย ถือว่าเป็นงานหัตถรรมประเภทหน่ึง ที่ผู้หญิงในสมัยก่อนจะถูกสอน
มาต้ังแต่วัยเยาว์ได้รับความรู้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และยังเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีความโดดเด่น
ของผู้หญิงไทย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มีความเพียรพยายาม ต้องอาศัย
ความชํานาญในการถ่ายทอดคุณค่าและความงามลงบนผลงาน จึงเกิดเป็นผลงานที่มีความประณีต
และละเอียดอ่อน ซึ่งจะมีคุณค่ามากกว่าแค่เพียงประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะลูกสาวของขุนนางหรือ
ข้าราชการช้ันสูง จะถูกอบรมสั่งสอนกริยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปหัตถกรรม
เทคนิคชั้นสูงต่างๆ มาเป็นอย่างดี จากสภาพสังคมในก่อนที่เป็นยุคเกษตรกรรม สภาพสังคมได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปจนกลายมาเป็นยุคของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สังคมจึงมีความเจริญก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว บทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงจึงได้ถูกพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ผู้หญิง
ในยุคสมัยใหม่จึงมีความเป็นผู้นํา มีความทันสมัย และยังมีภาพลักษณ์ที่มีความแข็งแกร่งและเข้มแข็ง 
ผู้หญิงในยุคสมัยใหม่น้ันได้แสดงความโดดเด่นออกมาทางศักยภาพของตนเองผ่านบทบาทและหน้าที่
ในสังคม จึงถูกยกระดับให้มีบทบาทหน้าที่ที่มีความเท่าเทียมกับผู้ชาย 
 จากบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยที่มีคุณค่าและความสําคัญที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
ยุคสมัย เมื่อวันเวลาได้แปรเปลี่ยนไปจนทําให้การมองและการตัดสินคุณค่าของผู้หญิงน้ันได้
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ข้าพเจ้าจึงต้องการนําเสนอความขัดแย้งทางภาพลักษณ์ของบทบาทและ
หน้าที่ของผู้หญิงในสมัยก่อนและปัจจุบัน ผ่านผลงานเคร่ืองประดับที่ถ่ายทอดความงดงามด้วยการ
ระลึกถึงความประณีตและละเอียดอ่อนของผู้หญิงในสมัยก่อนที่มีคุณค่าด่ังเช่นความเข้มแข็งของ
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ผู้หญิงในปัจจุบัน ผ่านเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อยของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อน ที่แฝงไปด้วยคุณค่า
ของงานฝีมือ และบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันที่มีความเป็นผู้นํา มีรูปลักษณ์และ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเข้มแข็ง ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงความขัดแย้งกันทางด้านเทคนิคที่มี
ความโดดเด่นของผู้หญิงในสมัยก่อนและโครงสร้างที่ให้ความรู้สึกถึงผู้หญิงในยุคสมัยปัจจุบันอย่าง
ชัดเจน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. ต้องการถ่ายทอดความงดงามด้วยการระลึกถึงความประณีตและละเอียดอ่อนของ
บทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในสมัยก่อน ผ่านผลงานเคร่ืองประดับร่วมสมัยโดยสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนและบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคสมัย
ปัจจุบัน ผ่านเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ที่แฝงไปด้วยคุณค่ามีความปราณีตและละเอียดอ่อนที่มี
ความขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันที่มีความเป็นผู้นํา มีรูปลักษณ์และ
พฤติกรรมที่มีความเข้มแข็ง 
 2. ต้องการสร้างผลงานเคร่ืองประดับที่ใช้วิธีการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ที่มีความละเอียดอ่อน
และประณีต เพื่อแสดงออกถึงผู้หญิงในสมัยก่อน ซึ่งมีความขัดแย้งกับผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่มีความ
เป็นผู้นํา มีรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่ง เข้มแข็ง 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 1. ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในยุคสมัยก่อนและผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน เพ่ือ
ค้นหาคุณค่าและความสําคัญที่แฝงอยู่ในบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในแต่ละยุคสมัย 
 2. ศึกษาข้อมูลการเย็บ ปัก ถัก ร้อยที่มีความประณีตและละเอียดอ่อนในรูปแบบและ
วิธีการต่าง ๆ และศึกษาข้อมูลบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในปัจจุบัน ที่มีความเป็นผู้นําและ
แข็งแกร่ง เพ่ือค้นหาคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงในแต่ละยุคสมัย 
 3. ศึกษาและทดลองวิธีการเย็บ ปัก ถัก ร้อย เพ่ือค้นหาวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงความ
ประณีตและละเอียดอ่อนของงานฝีมือ ที่ผู้หญิงในสมัยก่อนนิยมทํากัน และค้นหาโครงสร้างที่
แสดงออกถึงความเป็นผู้นํา ความแข็งแกร่งของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน 
 4. นําข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูล มาเช่ือมโยงสู่การออกแบบเครื่องประดับที่แสดง
ความขัดแย้งกันระหว่างบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในสมัยก่อนที่มีความละเอียดประณีตกับ
รูปลักษณ์และพฤติกรรมที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง เข้มแข็ง มีความเป็นผู้นําของผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน 
ที่แฝงไปด้วยบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงท่ีมีคุณค่าและความสําคัญ 
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แนวทางการแก้ปัญหา วิธีการศึกษา 
 การเย็บ ปัก ถัก ร้อยเป็นงานฝีมือของผู้หญิงไทยในสมัยก่อนที่แสดงถึงความประณีตและ
ละเอียดอ่อนของช้ินงาน ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในสมัยก่อนที่แสดงถึงความเรียบร้อย 
และอ่อนโยน ข้าพเจ้าจึงอยากท่ีจะนํารูปลักษณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่ง เข้มแข็ง 
มีความเป็นผู้นําของผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน นํามาสร้างเป็นผลงานเคร่ืองประดับที่นําเสนอความขัดแย้ง
กันระหว่างบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงไทยในสมัยอดีตและในสมัยปัจจุบัน ผ่านเทคนิคการเย็บ     
ปัก ถัก ร้อย  ที่มีความละเอียด กับโครงสร้างภายนอกที่มีความแข็งแกร่ง และมั่นคง ถ่ายทอดออกมา
ให้เห็นถึงความขัดแย้งกันทางด้านเทคนิคและโครงสร้าง นํามาสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานเคร่ืองประดับ
ที่แสดงถึงคุณค่าและความสําคัญของบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิง 
 1. ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในยุคสมัยก่อน และผู้หญิงในสมัยปัจจุบันเพ่ือ
ค้นหาความแตกต่างของบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงแต่ละยุคสมัย เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นคุณค่าและ
ความสําคัญที่แฝงอยู่ในบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในแต่ละยุคสมัย 
 2. ศึกษาข้อมูลการเย็บ ปัก ถัก ร้อยที่มีความประณีตและละเอียดอ่อนในรูปแบบและ
วิธีการต่าง ๆ จากในหนังสือและอินเตอร์เน็ต เช่น การเย็บ ปัก ถัก ร้อย ข้าวของเคร่ืองใช้และเครื่อง
แต่งกายในชีวิตประจําวัน และศึกษาข้อมูลบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในปัจจุบัน เช่น ศึกษา
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ลักษณะการแต่งกาย เพ่ือค้นหาคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงในแต่ละ
ยุคสมัย 
 3. ศึกษาและทดลองวิธีการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ด้วยตนเอง เพ่ือค้นหาวิธีการท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความประณีตและละเอียดอ่อนของงานฝีมือ ที่ผู้หญิงในสมัยก่อนนิยมทํากัน และค้นหาโครงสร้างที่
แสดงออกถึงความเป็นผู้นํา ความแข็งแกร่งของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน เพ่ือที่จะนําองค์ประกอบทั้งสอง
อย่างน้ีมาใช้ร่วมกันในผลงานการออกแบบเคร่ืองประดับ 
 4. นําข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูล มาเช่ือมโยงสู่การออกแบบเครื่องประดับที่แสดง
ความขัดแย้งกันระหว่างบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในสมัยก่อนที่มีความละเอียดประณีต กับ
รูปลักษณ์และพฤติกรรมที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง เข้มแข็ง มีความเป็นผู้นําของผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน 
ที่แฝงไปเทคนิคและโครงสร้างที่มีความขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงที่มีคุณค่าและ
ความสําคัญในแต่ละยุคสมัย 
 5. สรุปผลการวิจัย 



 4

แผนการดําเนินงานและระยะเวลาของการดําเนินงาน 
 
ตารางที่ 1 แผนการดําเนินงานและระยะเวลาของการดําเนินงาน 
 

แผนการดําเนนิงาน ระยะเวลา 

1. เสนอหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ 28 พ.ย.57 – 5 ม.ค. 58 

2. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในสมัยก่อน
และปัจจุบัน 

6 ม.ค. 58 – 9 ก.พ. 58 

3. วิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงในสมัยก่อนและ
ปัจจุบัน 

10 ก.พ. 58 – 25 มี.ค.58 

4. ศึกษาและทดลองวัสดุ จากเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ที่
แสดงออกถึงผู้หญิงในสมัยก่อนและศึกษาค้นหาโครงสร้างที่
แสดงออกถึงความเข้มแข็งของผู้หญิงในปัจจุบัน พร้อมทั้งทํา
แบบร่าง 2 มิติ 

26 มี.ค.58 – 30 พ.ค 58 

5. ทดลองโมเดลต้นแบบ 3 มิติ 1 มิ.ย. 58 – 19 พ.ย. 58 

6. ผลิตช้ินงานจริง 20 พ.ย. 58 – 13 ก.พ. 59 

7. นําเสนอและส่งผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 7 เม.ย. 59 

 
งบประมาณที่ใช้ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําแบบร่าง   1,000 บาท 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําช้ินงานจริง  25,000 บาท 
 ค่าทําเอกสาร 2,000 บาท 
 รวม  28,000 บาท 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ผลงานเคร่ืองประดับที่ถ่ายทอดความงดงามด้วยการระลึกถึงความประณีตและ
ละเอียดอ่อนของผู้หญิงในสมัยก่อนที่มีคุณค่า ด่ังเช่นความเข้มแข็งของผู้หญิงในปัจจุบัน ผ่านเทคนิค
การเย็บ ปัก ถัก ร้อยของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อน ที่แฝงไปด้วยคุณค่าของงานฝีมือ และบทบาท
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หน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันที่มีความเป็นผู้นํา มีรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
เข้มแข็ง ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงความขัดแย้งกันทางด้านเทคนิคที่มีความโดดเด่นของผู้หญิงใน
สมัยก่อนและโครงสร้างที่ให้ความรู้สึกถึงผู้หญิงในยุคสมัยปัจจุบันอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

การรวบรวมและการศึกษาขอ้มูล 
 

สภาพสังคมไทยในสมัยก่อน 
 สภาพสังคมไทยในสมัยก่อน แต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ทํานาเพาะปลูกและค้าขายเป็นอาชีพหลัก ใช้ชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกันแบบ
พอมีพอกิน สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทร ในแต่ละครอบครัวมีวิถีการดํารงชีวิตที่
คล้ายคลึงกัน และเป็นสังคมท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
 

 
 
ภาพที่ 1 สภาพสังคมไทยในสมัยก่อน 
ที่มา: Sujit Wongthes, สุวรรณภูมิ, เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558,  เข้าถึงได้จาก http://www. 
sujitwongthes.com/suvarnabhumi 
 
 สมาชิกภายในครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากเป็นครอบครัวขยาย มีทั้งปู่ ย่า 
ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา อาศัยอยู่ร่วมกัน มีพ่อเป็นผู้นําของครอบครั วทําหน้าที่เลี้ยงดูและประกอบ
อาชีพ เพ่ือนํารายได้มาจุนเจือให้แก่สมาชิกทุคนในครอบครัว และมีแม่ซึ่งเป็นแม่ศรีเรือนคอยดูแล
ความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัว ทั้งในเรื่องของอาหารการกิน งานบ้านงานเรือน และจัดทําข้าว
ของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าผู้หญิงน้ันถือว่ามีบทบาทหน้าที่ที่มีความสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและ
เติมเต็มให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่น้ันมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 

6 
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คุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงไทยในสมัยก่อน 
 ค่านิยมของคนในสังคมไทยในสมัยก่อนถือว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับ
เรือน เป็นแม่บ้านคอยดูแลบ้านและครอบครัว ในสมัยก่อนน้ันพ่อแม่จะไม่นิยมให้ลูกผู้หญิงได้ออกไป
เรียนหนังสือ ผู้ที่จะได้เรียนหนังสือน้ันจะต้องเป็นเด็กผู้ชาย เพราะสถานที่เรียนในสมัยก่อนน้ันคือวัด 
เด็กผู้ชายจะต้องบวชเรียนหรือไปเป็นลูกศิษย์พระ จึงจะได้มีโอกาสเรียนหนังสือ1 ส่วนเด็กผู้หญิง
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ก็ยังมีครอบครัวคอยอบรมสั่งสอนงานบ้านงานเรือน เช่น ดูแลบ้าน 
ทําความสะอาด ทําอาหาร และงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย แต่ถ้าเป็นลูกสาวของขุนนางหรือข้าราชการ
ช้ันสูง ก็จะได้รับการอบรมสั่งสอนกริยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ 
จากในวังของเจ้านาย หรือเรียนตามบ้านเรือนใหญ่ ๆ ของผู้มีบรรดาศักด์ิ  
 ในสมัยก่อนน้ันจึงมีโคลง กลอน และสุภาษิตมากมาย ที่ถูกแต่งข้ึนมาเพ่ือบอกเล่าเรื่องราว
หรือใช้สอนการวางตัวและบทบาทหน้าที่ของผู้หญิง มีการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่และวิถีชีวิตของ
ผู้หญิงในสมัยก่อนไว้ในเร่ืองกฤษณาสอนน้องคําฉันท์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ขึ้นเพ่ือใช้
เตือนใจสตรี แต่งโดยพระยาราชสุภาวดีและพระภิกษุอินท์ในสมัยกรุงธนบุรี เน้ือหาในบางส่วนเป็น
การสอนถึงสิ่งที่ผู้หญิงในสมัยก่อนควรและไม่ควรประพฤติปฏิบัติต่อสามี ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมการ
วางตัว งานบ้านงานเรือนและการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ข้าวของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
  อย่าเยี่ยงหญิงชั่ว ไป่รู้คุณผัว 
 ไม่กลัวความอาย ล้ินลมข่มคํา 
 ห่อนยําเยงชาย จงจิตคิดหมาย 
 มุ่งร้ายภรรดา  
  ต่อหน้าปราศรัย ลับหลังตั้งใจ 
 ดูหมิ่นนินทา คอยหาข้อผิด 
 ห่อนคิดกรุณา ไป่ได้นําพา 
 กิจการงานเรือน 
  การหูกการไน สะดึงรึงไหม 
 ต้องให้ตักเตือน เย็บเส้ียวร้อยปัก 
 คร้านนักชักเชือน คบค้าหาเพื่อน 
 ชอบหน้าพาที 

 

                                           
 1 เทพชู ทับทอง,  ผู้หญิงไทยในอดีต (กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2546). 
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  โภชชาอาหาร ห่อนเอื้อเอาภาร 
 ปฏิบัติสวามี กล่าวเถียงเล่ียงล้อ 
 ปากต่อมือตี คารมข่มขี่ 
 จู้จี้เจรจา2 
 
 และยังมีสุภาษิตสอนหญิงอีกบทหน่ึง ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชนิพนธ์สุภาษิตสอนหญิงที่ได้แบ่งคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิง
ออกเป็นข้อ ๆ โดยยกตัวอย่างในข้อสอง ที่ได้กล่าวไว้ว่าผู้หญิงในสมัยก่อนน้ันจะต้องเก่งในด้านงาน
ฝีมือและงานประดิษฐ์ มีความขยันพากเพียรหม่ันแสวงหาความรู้ จึงจะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าอย่าง
แท้จริงและสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีเป็นที่พ่ึงของตนเองและครอบครัว จากบทกลอนที่ท่าน
ได้ประพันธ์ไว้ว่า  
  ข้อที่สองน้ันทางช่างประดิษฐ ์
 หัตถกิจเย็บปกัเป็นมรรคผล 
 สรรพส่ิงขึ้นชื่อฝีมือตน 
 ตลอดจนหกัฝ้ายทําด้ายปอ 
  ควรจะเพียรเรียนรู้อย่าอยู่เปล่า 
 เป็นงานเบากิจหญิงจริงจรงิหนอ 
 ยามธุระจะใช้ทาํได้พอ 
 ไม่ต้องง้อจ้างวานชาวบ้านเขา 
  ด้วยความรูรู้้ไวม้ิใช่ว่า 
 เอาใส่บ่าแบกหามเลยงามขํา 
 ถึงจะมีเงินทองไม่ต้องคลํา 
 ไว้แนะนําวิชาเป็นอาจารย ์
  ก็มีคุณจุนเจอืเหมือนเกือ้ชาต ิ
 ให้สามารถรูก้ิจโดยพิสดาร 
 เพื่อวิชาสารพัดหัตถการ 
 แผ่ไพศาลฟุ้งเฟือ่งในเมืองไทย3 

                                           
 2 พระยาราชสุภาวดี และพระภิกษุอินท์, กฤษณาสอนน้องคาํฉันท์ (พระนคร: กรมศลิปากร, 
2589). 
 3 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชนพินธ์สุภาษิตสอนหญิง, เข้าถึงเมื่อ 
20 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก http://www.baanjomyut.com/10000sword/women_ 
poem/01_2.html 
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 ผู้หญิงในสมัยก่อนจะต้องแสวงหาความรู้เก่ียวกับการทําอาหาร งานบ้านงานเรือนและ
งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย ก็เพ่ือที่จะนําความรู้เหล่าน้ันมาใช้ภายในบ้าน เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของบิดาและมารดา อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนฝีมือไปในตัวอีกด้วย เพราะเมื่อเด็กผู้หญิง
โตข้ึนและได้แต่งงานหรือออกเรือนไป จะได้นําความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาต้ังแต่ในเยาว์วัยมา
ปรนนิบัติดูแลความเป็นอยู่ของสามีและลูก ๆ ทั้งในเรื่องการทําอาหารการกินและงานฝีมือเย็บ ปัก 
ถัก ร้อย จัดทําข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในครัวเรือน ดังน้ันในสมัยก่อนความสวยงามและคุณค่าที่
แท้จริงของผู้หญิงน้ันไม่ใช่แค่เพียงการมองจากรูปกายภายนอก แต่ความสวยงามน้ันเกิดจากความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ภายในตัวของผู้หญิงทุกคน ที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่า 
 

 
 
ภาพที่ 2 แม่ศรีเรือน 
ที่มา: Gotoknow, แม่ศรเีรือน, เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก www.gotoknow. 
org/posts 
 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ถือว่าเป็นยุคที่ประเทศ
ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเก่ียวกับสตรีไทยในหลาย ๆ ด้าน ท่านผู้หญิงเปล่ียน ภาสกรวงศ์ 
เป็นสุภาพสตรีที่ถูกยกย่องว่าเป็นสตรีที่มีความสามารถในช่วงเวลาน้ัน เป็นสตรีที่มีความเฉลียวฉลาดมี
นิสัยรักความละเอียดและประณีต ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้รับการอบรมในเร่ืองงานบ้านงาน
เรือนตามแบบฉบับกุลสตรีในสมัยก่อน อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความต้ังใจ
พากเพียรศึกษาและฝึกฝนการประกอบอาหารทั้งหวานคาว ฝีมือการปรุงอาหารของท่านเป็นที่เลื่อง

ฝีมือในการปักผ้าที่มีความสวยงามละเอียดและประณีต จนได้รับลือว่าเป็นที่หน่ึง เช่นเดียวกับ
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พระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผลงานการปักผ้าของท่านได้
ถูกส่งไปประกวดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีลินคอล์น และได้รับรางวัลที่หน่ึงของ

4โลกจากการปักผ้าที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ฉพาะตัว  จนสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับผู้หญิง
ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกได้  จึงกล่าวได้ว่าผู้หญิงในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีบทบาทหน้าที่ที่มี
ความสําคัญ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศและพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีการสนับสนุนงานปักสะดึงในวังหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่ง
นักเรียนไทยไปศึกษาการปักสะดึงเพ่ิมเติมในประเทศญี่ปุ่น และยังทรงจ้างครูญี่ปุ่นเข้ามาสอนวิชาเย็บ
ปักถักร้อยที่โรงเรียนในประเทศไทยอีกด้วย  
 

 
 
ภาพที่ 3 ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 
ที่มา: สภากาชาดไทย,  ประวัติท่านผู้หญิงเปลีย่น ภาสกรวงศ,์  เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.redcross.or.th/aboutus/history 
 
การเย็บ ปัก ถัก ร้อย อันเป็นงานฝีมือท่ีทรงคุณค่าของผู้หญิงไทยในสมัยก่อน 
 การเย็บ ปัก ถัก ร้อยเป็นงานฝีมือที่มีความผูกพันกับผู้หญิงไทยมาเป็นเวลานาน เป็น
เหมือนกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในยุคสมัยก่อนที่ได้ถูกปลูกฝังมาต้ังแต่แรกเกิดก็ว่าได้ การทํางาน
ฝีมือประเภทน้ีจะต้องอาศัยความเพียรพยายามและต้องมีความใส่ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน จนเกิด
เป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าประณีตและละเอียดอ่อน ซึ่งมีค่ามากกว่าแค่เพียงประโยชน์ใช้สอย เป็นงาน

                                           
 4 คณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.), สตรีไทย (กรุงเทพฯ: 
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2519). 

http://www.redcross.or.th/aboutus/history
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ฝีมือที่ควรค่าแก่ผู้หญิงไทยในสมัยก่อน ที่มีกริยามารยาทที่งดงามมีความเรียบร้อยอ่อนโยน กริยา
ท่าทางเหล่าน้ีได้แสดงออกมาเมื่อเวลาทํางานเย็บ ปัก ถัก ร้อย จึงส่งผลให้ลักษณะท่าทางของผู้ปัก
เวลาปักผ้าน้ันจะต้องก้มหน้าและน่ังพับเพียบลงกับพ้ืน ซึ่งเป็นลักษณะท่าทางที่แสดงออกถึงความ
นอบน้อม และความเรียบร้อยในแบบผู้หญิงชาววังที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  
 การเย็บ ปัก ถัก ร้อย เป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีไม่ใช่แค่เพียงตอบสนองต่อประโยชน์
การใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่ทําให้เกิดเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าสร้างความสุนทรีย์ให้กับข้าวของ
เครื่องใช้และเครื่องแต่งกาย ให้เกิดเป็นความงดงามที่แฝงไปด้วยคุณค่าของงานฝีมือ ที่ต้องใช้เวลา
ในการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังน้ันงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย จึงสามารถ
แสดงออกถึงภูมิปัญญาและงานฝีมือชั้นสูงของผู้หญิงไทยในสมัยก่อนที่ได้รับความรู้สืบทอดกันมา
จากรุ่นสู่รุ่น  
 การเย็บ ปัก ถัก ร้อยน้ันยังเป็นการสร้างลวดลายลงบนผืนผ้าอีกวิธีหน่ึง นอกเหนือจาก
การทอและการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้า ลวดลายที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะที่นูนออกมาจากผืนผ้า
เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นไหมท่ีใช้ในการปัก หญิงไทยในสมัยก่อนจะนิยมการปักลวดลายลง
บนเคร่ืองนุ่งห่ม เพ่ือใช้ตกแต่งเคร่ืองแต่งกาย ให้มีความละเอียดอ่อนและวิจิตรงดงามมากย่ิงขึ้นและมี
การปักลวดลายลงบนข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานถ้าเป็นในระดับ
ชาวบ้านธรรมดา ก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์หรือเส้นไหมที่หาง่ายราคาไม่แพงมากนัก ลวดลายที่ใช้ปักนั้นก็
จะเป็นลวดลายที่มาจากจินตนาการและธรรมชาติรอบตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงาน และสําหรับในระดับ
ชนช้ันสูงขุนนางหรือข้าราชกาลช้ันสูงน้ัน ลวดลายและวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน จะใช้การประดับ
ตกแต่งด้วยวัสดุมีราคา มีความวิจิตรงดงาม เช่น การปักด้วยเส้นไหมสีเงินหรือเส้นไหมสีทองพร้อมกับ
ประดับด้วยไข่มุก ปีกแมลงทับ ลูกปัดและพลอยสีชนิดต่าง ๆ การปักลวดลายท่ียากท่ีสุด คือการปัก
ลายที่มีความพร้ิวไหวอ่อนช้อย เป็นลายที่ต้องควบคุมฝีเข็มในการปักให้มีความพร้ิวไหวไปพร้อมกับ
ลวดลาย 
 การปักผ้าแบบชาววังในสมัยก่อนน้ัน ผู้ปักจะต้องใช้สองมือในการปัก โดยใช้มือข้างใดข้าง
หน่ึงอยู่ด้านบนและอีกข้างหน่ึงอยู่ด้านล่าง เพ่ือที่จะใช้ทั้งสองมือคอยช่วยกันรับส่งเข็ม สะดึงที่ใช้ใน
สมัยก่อนจึงมีลักษณะเป็นสะดึงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและต้ังกับพ้ืนหรือเรียกว่าแม่สะดึง จึงมีพ้ืนที่ในการปัก
ลวดลายที่กว้างและทําให้ผ้าที่ปักน้ันไม่เกิดการยับย่นอีกด้วย ซึ่งลักษณะของสะดึงจะไม่เหมือนกับ
สะดึงที่ใช้ในปัจจุบัน ในปัจจุบันสะดึงมีลักษณะเป็นวงกลมจะปักได้เฉพาะพื้นที่ที่ไม่กว้างมากนัก การ
ปักผ้าในแบบชาววังมีขั้นตอนและวิธีการที่มีความประณีตละเอียดอ่อน จะต้องลงฝีเข็มทีละคร้ังจนเกิด
เป็นลวดลาย ขั้นตอนเหล่าน้ีได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันยัง
มีโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงที่ยังสอนวิชาการปักสะดึงให้กับผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เทคนิคและ
วิธีการปักสะดึงอีกด้วย โดยมีวิธีการปักผ้าที่เรียนรู้สืบทอดกันมามีขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
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 1. การปักหนุน   
  การปักหนุนเป็นการปักในพ้ืนที่ลายเล็ก ๆ เพ่ือให้ลวดลายน้ันนูนสวยดูเด่นชัดมากขึ้น 
การปักหนุนน้ันจะต้องใช้ไหม เชือก หรือสําลีช่วยยัดให้นูนข้ึนมา ให้เต็มลวดลายที่ได้ร่างไว้แล้วจึงปัก
ทึบทับลงไป โดยเลือกสีและลักษณะของเส้นไหมตามต้องการ 
 

 
 
ภาพที่ 4 การปักหนุน 
ที่มา: Mymphcat, วิธีการปักหมุด, เข้าถึงเมือ่ 2 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://mymphcat. 
exteen.com 
 
 2. การปักเดินเส้น  
  เป็นการปักเพ่ือเน้นเส้นในบริเวณขอบ หรือลวดลายที่ต้องการมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
จะเดินเส้นในบริเวณขอบหลังจากที่ปักลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว วัสดุที่ใช้มีทั ้งเส้นไหมสีต่าง ๆ 
และเส้นไหมเงิน ไหมทองขึ้นอยู่กับการออกแบบและความช่ืนชอบของผู้ปัก 
 

 
 
ภาพที่ 5 การปักเดินเส้น (1) 
ที่มา: Mymphcat, วิธีการเดนิเสน้, เข้าถึงเมื่อ 2 กมุภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://mymphcat. 
exteen.com 
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ภาพที่ 6 การปักเดินเส้น (2) 
ที่มา: Mymphcat, วิธีการเดนิเสน้, เข้าถึงเมื่อ 2 กมุภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://mymphcat. 
exteen.com 
 
 3. การปักทึบ  
  การปักทึบเป็นการนําเส้นไหมปักลงบนผืนผ้า ให้เกิดเป็นลวดลายตามที่ได้ร่างแบบไว้ 
ส่วนใหญ่การปักทึบจะใช้กับลวดลายที่ขนาดไม่ใหญ่มาก ถ้าต้องการที่จะให้ลวดลายน้ันนูนขึ้นมา
มากกว่าปกติ จะต้องปักหนุนด้านล่างก่อนแล้วจึงจะปักทึกทับลงไป เร่ิมปักจากด้านหน่ึงไปอีกด้าน
หน่ึง ตามรูปร่างของลายหรือปักแนวตรง ถ้าในพ้ืนที่ที่กว้างจะปักข้ึนลงด้วยฝีเข็มทีละสั้น ๆ แล้วปักลง
ไปทีละเส้นต่อ ๆ กันเพ่ือเพ่ิมความอ่อนช้อย เมื่อปักไหมแต่ละเส้นทีละสั้น ๆ ต่อ ๆ กันเส้นไหมจะมี
ความละเอียดมากขึ้น สามารถกําหนดทิศทางของเส้นไหมให้ไปตามแบบที่เราร่างไว้อย่างสวยงาม 
และไม่นิยมปักเส้นไหมในแนวขวาง เพราะจะทําให้ลวดลายดูแข็งไม่เป็นธรรมชาติ 
 

 

 
ภาพที่ 7 การปักทึบ 
ที่มา: Mymphcat, วิธีการปักทึบ, เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://mymphcat. 
exteen.com 
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 4. การปักซอย  
  จะมีลักษณะที่คล้ายกับการปักทึบ คือเป็นการปักไหมลงไปแบบแน่น ๆ และเต็มทั้ง
ลวดลาย จะมีความแตกต่างกันตรงที่การปักซอยน้ันจะใช้กับลวดลายที่มีขนาดใหญ่และต้องการไล่สี
ของเส้นไหม การปักซอยน้ันจะใช้ระยะการเดินเข็มสั้น ๆ จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหน่ึง เป็นการปักแบบใช้
วิธีการปักสั้นยาวสลับกันไป การปักในลักษณะน้ีนิยมเป็นการปักไล่สีสลับสีเส้นไหมจากอ่อนไปเข้ม 
ช่วยให้ภาพที่ปักดูมีมิติคล้ายกับภาพวาด 
 

 

 
ภาพที่ 8 การปักซอย 
ที่มา: Elvira, การปักมือ, เข้าถึงเมื่อ 2 กมุภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://elvira.co.th/การปักมือ 
 
 5. การปักไหมเงินไหมทอง  
  การปักประเภทน้ีทําให้ลวดลายมีความวิจิตรงดงามต้องใช้เวลาในการปัก จึงจะทําให้
ลวดลายน้ันมีความละเอียดและกลมกลืนกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากและต้องใช้ความอดทนในการทํา 
วัสดุที่ใช้ไหมเงิน ไหมทอง และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่นํามาประดับตกแต่ง เช่น ด้ิน เลื่อม ลูกปัด ปีก
แมลงทับ เป็นต้น การปักไหมเงินหรือไหมทองมีลักษณะคล้ายกับการปักไหมธรรมดาในการเริ่มต้นปัก
ต้ังแต่การเลือกลวดลาย การวาดลาย การเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ วิธีการปักจะปักเป็นแถว ๆ นิยมปักที่
ตาลปัตร และพัดยศ  
 
 

 
 
 
 

 

http://elvira.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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ภาพที่ 9 การปักไหมเงินไหมทอง 
ที่มา: Blogging, การปักไหมเงินไหมทอง, เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.bloggang.com/viewblog.php?id=bamboo 
 
ตารางที่ 2 การแสดงวิธีการและรูปแบบของการปักผ้าในสมัยก่อน 
 

ชื่อ วัสดุ วิธีการปัก รูปแบบ 

1. ปักหนุน เส้นไหมสีต่าง ๆ  ปัก เ พ่ือ ให้ลวดลายนูนขึ้ นมา
เด่นชัดมากข้ึน เป็นการปักเพ่ือ
รอง ให้ ด้ านล่ า ง น้ัน นูนขึ้ นมา 
การปักหนุนน้ันจะต้องปักเป็น
เส้นเฉียงๆ ไปมาห่างๆ กัน ใน
เต็มลวดลายที่ได้ร่างไว้แล้วจึงปัก
ทึบทับอีกที 

 

2. เส้นไหมสีต่าง ๆ  ปักเดินเส้น ลักษณะคล้ายกับวิธีการด้นถอย
หลัง แต่เป็นการด้นแบบทแยง  
วิธีการปักจะเริ่มปักจากจุดหน่ึง
ไปยังจุดห น่ึงจนเ กิดเ ป็นเส้น 
และปักเดินเส้นไปเรื่อย ๆ จนเกิด
เป็นลวดลาย นิยมใช้ปักเดินขอบ 
และปักเป็นก่ิงก้านของดอกไม้
ดอกเล็ก ๆ  
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ตารางที่ 2 การแสดงวิธีการและรูปแบบของการปักผ้าในสมัยก่อน (ต่อ) 
 

วัสดุ วิธีการปัก ชื่อ รูปแบบ 

เส้นไหมสีต่าง ๆ  3. ปักทึบ การปักทึบเริ่มปักเส้นไหมจาก
ด้านหนึ่ งไปอีกด้านหน่ึง ตาม 
รูปร่างของลายหรือปักแนวต้ัง 
ลงฝีเข็มที่ละสั้น ๆ แล้วปักลงไปที
ละเส้นต่อ ๆ กันเพ่ือเพ่ิมความ
อ่อนช้อย ไม่นิยมปักเส้นไหมใน
แน ว ข ว า ง  เ พ ร า ะ จ ะทํ า ใ ห้
ลวดลายดูแข็ง 

 
 

 

4. เส้นไหมสีต่าง ๆ  ปักซอย การปักซอย เป็นการปักเส้นไหม
สั้นยาวเรียงสลับกันไปมา ปักจน
เต็มแพทเทิร์นอาจมีการใช้ไหม
หลายสีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม
และน่าสนใจมากย่ิงข้ึน เช่น มี
การปักสีอ่อนไล่ไปหาสีเข้มก็ได้ 

 

5. 

 
 

ปักไหมเงิน  เส้นไหมเงิน หรือ การปักไหมเงินไหมทอง ทําให้มี
ความสวยงามและหรูหรามาก
ย่ิ ง ข้ึ น  มี ค ว ามละ เ อี ยดและ
กลมกลืนกัน เพราะเส้นไหมมี
ขนาดที่บางและเล็ก 

ไหมทอง     ไหมทอง 
 

 
 

 
 จากการศึกษาเทคนิคและวิธีการในการปักผ้าในแต่ละรูปแบบ จะเห็นได้ว่าการปักผ้าใน
แต่ละลวดลายน้ัน จะใช้เทคนิคในการปักหลายชนิดร่วมกัน เช่น ในดอกไม้หน่ึงดอกมีการปักทึบที่กลีบ
ดอกและมีใช้การปักเดินเส้นในบริเวณขอบร่วมด้วย เพ่ือให้ลวดลายที่เกิดข้ึนน้ันมีความชัดเจนและ
สวยงามมากย่ิงขึ้น การปักหลายเทคนิคร่วมกันในหน่ึงช้ินงานยังช่วยให้ผลงานน้ันเกิดความประณีต
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อ่อนช้อยและละเอียดอ่อน ทําให้มีรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจเพ่ิมบนช้ินงานมากข้ึนอีกด้วย
การเลือกวัสดุที่นํามาใช้น้ันก็เป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งเป็นการกําหนดความสูง-ตํ่าของลวดลายที่นํามาปัก     
ถ้าลวดลายท่ีปักน้ันนูนขึ้นมาจากผืนผ้าโดยใช้เทคนิคการปักหนุนก็จะทําให้ลายมีความน่าสนใจและมี
มิติมากขึ้นอีกด้วย  
 ผู้หญิงในสมัยก่อนน้ันถือว่าเป็นเพศที่ได้รับพรพิเศษจากธรรมชาติก็ว่าได้ มีความมุ่งมั่น
และมีความอดทน ที่สามารถผลักดันตนเองให้สร้างสรรค์งานฝีมือที่ต้องใช้เวลานานจนดําเนินไปสู่
เป้าหมาย ซึ่งเกิดจากพรสวรรค์และการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นต้ังใจ จึงเกิดเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่าที่ทํา
ขึ้นจากความต้ังใจและใช้ทั้งสองมือสร้างสรรค์อย่างประณีตบรรจง ในสมัยก่อนการที่ผู้ชายจะเลือก
ผู้หญิงมาเป็นคู่ครองน้ันจะต้องพิจารณาจากฝีมือการทําอาหารและงานบ้านงานเรือน การเย็บ ปัก ถัก 
ร้อย ถ้าผู้หญิงบ้านไหนไม่มีฝีมือการทําอาหารหรืองานบ้านงานเรือนไม่เก่ง จะไม่มีผู้ชายมาสู่ขอเพราะ
จะถือว่าผู้หญิงคนน้ันเป็นคนขี้เกียจ และไม่มีฝีมือ จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นแม่ศรีเรือนที่ดีได้ ดังน้ัน
คุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงในสมัยก่อนน้ัน จะเป็นบทบาทหน้าที่ที่มีคุณค่าและความสําคัญที่ถูก
แฝงอยู่ภายในและได้ถูกถ่ายทอดออกมาทางงานฝีมือ ที่มีความประณีตและละเอียดอ่อนเป็นงานฝีมือ
ที่ทรงคุณค่าและงดงาม 
 

 
 
ภาพที่ 10 การปักผ้า 
ที่มา:  ฺBloggang, การปักผา้, เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก www.bloggang.com/ 
viewblog.php?id=cartoon 
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 ในสมัยอดีตงานฝีมือการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ข้าวของเคร่ืองใช้และเคร่ืองนุ่งห่ม ถือได้ว่า
มรดกทางภูมิปัญญาของไทยที่ทรงคุณค่ามีความวิจิตรงดงาม ทั้งลวดลายและสีสัน จากการศึกษา
ข้อมูลเก่ียวกับผู้หญิงไทยในสมัยก่อน จะเห็นได้ว่าผู้หญิงในสมัยก่อนน้ันเป็นคนที่มีความประณีต
พิถีพิถัน มีความรักสวยรักงามในการแต่งกายและการสร้างสรรค์งานฝีมืออยู่แล้ว โดยเฉพาะงาน
ฝีมือของชาววัง ที่มีการสร้างสรรค์งานฝีมือการเย็บ ปัก ถัก ร้อยที่สร้างความสวยงามให้กับเครื่อง
แต่งกายมากย่ิงขึ้น ในสมัยก่อนเครื่องแต่งกายจึงเป็นเหมือนกับเคร่ืองบ่งบอกถึงชนช้ันและฐานะทาง
สังคม เช่น พระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายและขุนนางจะมีเครื่องแต่งกายที่มีการประดับประดาวิจิตร
งดงาม ซึ่งมีความแตกต่างจากสามัญชนทั่วไปทั้งในเร่ืองของลวดลายและวัสดุที่ใช้มีความแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง 
 ผู้หญิงชาววังในสมัยก่อนได้มีการปักลวดลายลงบนผืนผ้าของเจ้านายช้ันสูง เพ่ือที่จะ
ประดับตกแต่งผ้าเหล่านั้นให้มีความละเอียดงดงามมากยิ่งขึ้น มีทั้งการปักลวดลายลงบนผ้านุ่ง 
และนิยมปักลวดลายเพื่อประดับตกแต่งบนผ้าทรงสะพักที ่ใช้ห่มทับสไบ ส่วนมากจะปักเป็น
ลวดลายที่มีความอ่อนช้อยด้วยไหมสีต่าง ๆ หรือใช้ไหมสีเงินสีทองร่วมด้วย ในบางครั้งจะมีการใช้
ลูกปัด ด้ิน เลื่อมและปีกแมลงทับเป็นส่วนประกอบอีกด้วย เพ่ือให้ผืนผ้ามีความโดดเด่นสวยงาม   
มีสีสันที่หลากหลาย และมีพ้ืนผิวที่สูง ตํ่า เพ่ือเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับช้ินงานมากย่ิงขึ้น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลการเย็บปัก ถัก ร้อยของผู้หญิงในสมัยก่อนในด้านต่าง ๆ  
 1. วัตถุประสงค์ การเย็บ ปัก ถัก ร้อยเครื่องแต่งกายและข้าวของเคร่ืองใช้ เป็นการสร้าง
ลวดลายบนผืนผ้าให้มีความวิจิตรและงดงาม เป็นงานฝีมือที่มือคุณค่าของผู้หญิงไทยในสมัยก่อน มี
ความประณีตพิถีพิถัน ละเอียดอ่อน ต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนในการทํา และยังเป็นเครื่องบ่งบอก
ถึงชนช้ันและฐานะทางสังคม เช่น พระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายและขุนนางจะมีเครื่องแต่งกายที่มีการ
ประดับประดาวิจิตรงดงามมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป  
 2. วิธีการและวัสดุ ผ้าที่ปักในแต่ละลวดลายจะมีการใช้หลายเทคนิคร่วมกัน มีการปัก
แบบทึบและใช้การเดินเส้นขอบเป็นการเน้นลวดลายให้มีความเด่นชัด สวยงาม วัสดุที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับ
ฐานะ ถ้าเป็นชนช้ันสูงก็จะใช้เส้นไหมที่มีราคาหรือมีการประดับลูกปัดหรือเลื่อมที่มีความละเอียด 
สวยงาม 
 3. การจัดองค์ประกอบศิลป์และลวดลาย ลวดลายในการปักแบบชาววังน้ันส่วนใหญ่
แล้วจะนิยมปักลวดลายธรรมชาติและดอกไม้แบบเครือเถา เพราะเป็นเหมือนการแสดงออกถึงชนช้ัน
ฐานะทางสังคม และเป็นลวดลายประเพณีนิยมที่ใช้กับชนช้ันสูง มีขั้นตอนในการทําที่ยากกว่าลวดลาย
ทั่วไป มีความอ่อนช้อยวิจิตรและงดงาม  
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สภาพสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
 ต้ังแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา สังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมาก มีการรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้า
มาปรับใช้ภายในประเทศไทย เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ขึ้นในชนช้ันของผู้นําในระยะแรก 
เช่น ชนช้ันเจ้านายขุนนางต่อมาจึงเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงในชนช้ันกลางในเวลาต่อมา ที่มีการรับเอา
อิทธิพลและแบบอย่างมาจากชนช้ันสูง  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย  
เมื่อวันเวลาได้มีการเปล่ียนแปลงไป จึงทําให้สภาพสังคมความเป็นอยู่ของผู้คนน้ันได้มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากยุคเกษตรกรรมได้กลายมาเป็นยุคของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ด่ังเช่นในปัจจุบัน  
 

 
 
ภาพที่ 11 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 
ที่มา: Drdan, สังคมไทยในปจัจุบัน, เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http:// 
drdancando.com/world 
 
 ในด้านครอบครัวของสังคมไทยในปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็ก     
โดยครอบครัวจะอยู่อาศัยในลักษณะครอบครัวเด่ียวกันมากขึ้น สังคมแบบเครือญาติหรือสังคมชนบท
ของไทยได้ลดน้อยลง มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไปเป็นสังคมท่ีมีความรวดเร็วฉับไวทางด้าน
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ผู้คนในสังคมจึงมีการศึกษาที่อยู่ในระดับสูง มีความรู้ความสามารถและ
หน้าที่การงานที่มีความเจริญก้าวหน้าและยังเป็นยุคที่มีการสื่อสารไร้พรมแดนได้รับความรู้และ
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ข่าวสารจากทั่วโลกทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วฉับไว มีการวางแผนอนาคตและชีวิตครอบครัวมากข้ึนกว่า
ในสมัยก่อน ผู้ชายและผู้หญิงมีความเสมอภาคกันในด้านบทบาทและหน้าที่ทางสังคม บทบาทหน้าที่
ของผู้หญิงในยุคใหม่น้ันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยที่ผ่านมา ผู้หญิงยุคใหม่น้ันมีภาวะความ
เป็นผู้นํา มีความเข้มแข็งและกล้าแสดงออกมาขึ้น ผู้หญิงยุคใหม่น้ันได้มีการออกไปทํางานนอกบ้าน
เพ่ือนําเงินมาจุนเจือสมาชิกภายในครอบครัว เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีมีความทันสมัย จึงส่งผลในการ
แต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่มีการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย เพ่ือที่จะให้เหมาะสมกับสภาพสังคม       
การดํารงชีวิต และการทํางานในยุคสมัยปัจจุบัน 
 

  
 
ภาพที่ 12 เทคโนโลยีในสังคมไทย 
ที่มา: สถาบันครอบครัว, ครอบครัว, เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. 
thisisfamily.org 
 
ภาพลักษณ์การแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่ 
 การแต่งกายนั้นมีการพัฒนาและถูกเปลี่ยนแปลงไปในทุกยุคทุกสมัย ให้เข้ากับชีวิต
ความเป็นอยู่สภาพสังคมในสมัยนั้น ๆ ในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นยุคที่ไร้พรมแดน เนื่องจากมีความ
ทันสมัยทั ้งทางด้านของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ระบบของการสื ่อสารเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น จึงทําให้สภาพสังคมในปัจจุบันและวิถีชีวิตของผู้คนนั้นได้เปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย ส่งผลให้มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่เน้นความเจริญ
ทางด้านวัตถุนิยม มีสิ่งที่อํานวยความสะดวกสบายมากมาย เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ใน
หลากหลายด้าน มีการแข่งข ันก ันตลอดเวลา จึงส ่งผลให้ผู ้หญิงนั ้นม ีบทบาทและหน้าที ่ที่
เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงในปัจจุบันจึงเป็นผู้หญิงยุคใหม่มีบุคลิกความเป็นผู้นําสูง มีหน้าที่การงานที่ดี 
มีชื่อเสียงและมีหน้ามีตาในสังคม สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่า
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ผู้หญิงยุคใหม่ได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านบทบาทหน้าที่ทางสังคม ซึ่งมีความเสมอภาคและมี
ความสามารถที่ทัดเทียมกับผู้ชาย ลักษณะเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาทางบุคลิกภาพ การแต่งกาย 
และร ูปแบบการใช ้ช ีว ิตประจําว ัน  ทําให ้ผู ้หญ ิงย ุคใหม ่ม ีล ักษณะท่วงท ่าการแต ่งกายที ่ดู
ทะมัดทะแมง เข้มแข็งและคล่องแคล่ว ซึ่งการแต่งกายยังมีส่วนช่วยยกระดับสถานะภาพของผู้หญิง
ให้ดูมีความเป็นผู้นําและสร้างความน่าเช่ือถืออีกด้วย  
 

   
 
ภาพที่ 13 ผู้หญิงยุคใหม่ 
ที่มา: Megazy, ผู้หญิง, เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.megazy.com 
 
 การแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่น้ันได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งกายของประเทศในแถบ
ทวีปยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นแบบอย่างในหลาย ๆ ด้าน ดังน้ันใน
ปัจจุบันผู้หญิงไทยจึงนิยมใส่เสื้อเช้ิตสวมทับด้วยชุดสูทใส่คู่กับกางเกงขายาวหรือกระโปรงในแบบ
สากล มีการนําเสื้อผ้าในแบบผู้ชายมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบุคลิกภาพของผู้หญิงยุคใหม่ เพ่ือสวมใส่
เป็นชุดทํางานหรือชุดที่ใส่ออกงานแบบเป็นทางการ ซึ่งมีความเป็นสากลและแสดงออกถึงความเป็น
ผู้นําที่มีความเข้มแข็งในแบบผู้หญิงยุคใหม่ในสังคมปัจจุบัน 
 

http://www.megazy.com/
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ตารางที่ 3 การแต่งกายและบุคลิกภาพของผู้หญิงสมัยใหม่ 
 

เคร่ืองแต่งกาย ลักษณะเคร่ืองแต่งกาย ลักษณะบุคลิก 

 

คอเสื้อได้เปลี่ยนจากคอกลม คอบัวมา
เป็นแบบปกเช้ิตแสดงถึงความเข้มแข็ง 
มุ่งมั่น เฉียบแหลมมีความทันสมัย และ
เป็นสากล 

เสื้อเช้ิต 

 

เสื้อสูท 

กางเกงขายาว 

 

 

เป็นการแต่งกายที่มีความทะมัดมะแมง 
มั่นคงกระฉับกระเฉง เท่ห์ และเป็น
ทางการ 

กางเกงยีนส์ 

 

 

กางเกงยีนส์เป็นกางเกงของผู้ชาย และ
ได้ถูกพัฒนามาเป็นกางเกงแฟช่ันใน
แบบผู้หญิง มีความแข็งของเนื้อผ้า ทํา
ให้ผู้สวมใส่ดูเท่ห์ และทะมัดทะแมง 

เนคไท 

 

 

เ ป็นการนําเอาเทคไทของผู้ชายมา
ประยุกต์ใช้ บ่งบอกถึงความเท่าเทียม  
มีความรู้สึกที่ดูเฉียบคม แข็งแกร่ง 
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ตารางที่ 3 การแต่งกายและบุคลิกภาพของผู้หญิงสมัยใหม่ (ต่อ) 
 
เคร่ืองแต่งกาย ลักษณะเคร่ืองแต่งกาย ลักษณะบุคลิก 

แว่นกันแดด 

 

 

การใส่แ ว่นตาให้ความรู้สึกที่ปกปิด  
ไม่เปิดเฉย แต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกที่ 
ดูเข้ม เท่ห์รู้สึกน่าค้นหา 

 

 
 จากการศึกษารูปลักษณ์และการแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่ในปัจจุบัน ทําให้ทราบว่า
ผู้หญิงยุคใหม่ที่แต่งตัวดูทะมัดทะแมง เข้มแข็ง มีความคล่องแคล่ว ฉับไวน้ัน เป็นการแต่งกายใน
ลักษณะที่ได้รับอิทธิพลการแต่งกายมาจากผู้ชายในแถบทวีปยุโรป จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่แต่งกายในลักษณะน้ีส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มผู้หญิงแถวหน้าในวง
สังคม และเป็นบุคคลที่มีฐานะทางสังคม มีความเป็นผู้นํา และตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในระดับ
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการทํางาน กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความทันสมัย จึงสามารถ
เรียกได้ว่าผู้หญิงเหล่าน้ีเป็นผู้หญิงนักบริหารท่ีมีความเก่งและเฉลียวฉลาด 
 คุณค่าและความสําคัญในบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงน้ันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่
เคยเป็นมา ซึ่งรูปลักษณ์และการแต่งกายของผู้หญิงในยุคปัจจุบันน้ัน สามารถสื่อให้เห็นถึงความเท่า
เทียมกันทางสถานภาพทางสังคม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในยุคที่ผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันในทุก ๆ 
ด้าน ซึ่งความรู้และสามารถของแต่ละคนไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเร่ืองของเพศ แต่ความรู้และความสามารถ
ของผู้หญิงยุคใหม่น้ันได้ถูกแสดงออกมาทางความสามารถในการทํางานและบทบาทหน้าที่ทางสังคม 
ซึ่งความสามารถในการทํางานและบทบาทหน้าที่ทางสังคมน้ันสามารถศึกษาได้จากผู้หญิงท่ีมีความเก่ง
เป็นผู้บริหารแถวหน้าของเมืองไทย ที่มีความสามารถทั้งในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ จนเป็นที่
ยอมรับในสังคมไทย สามารถศึกษาได้จากการทํางานของคุณยุวดี จิราธิวัฒน์ 
 ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้หญิงน้ันได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงยุคใหม่น้ันมีความรู้ความ 
สามารถในด้านการทํางานเพ่ิมมากขึ้น กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความทันสมัย เน่ืองจากในปัจจุบัน
การศึกษาได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ทําให้
ผู้คนน้ันสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วฉับไว จึงสามารถเรียกได้ว่าผู้หญิงยุคใหม่เหล่าน้ีเป็นผู้หญิงที่
มีความเป็นผู้นํามีความรู้ความสามารถ  
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 จากบทสัมภาษณ์ของคุณยุวดี จิราธิวัฒน์ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด ที่พูดเก่ียวกับแรงบันดาลใจและแง่คิดในการทํางานไว้ว่า  
 

 สําหรับแรงบันดาลใจให้ทํางานอย่างมีความสุข คุณยุวดียิ้มน้อย ๆ ก่อนบอกว่าสงสัย
คุณพ่อเลี้ยงมาดี ฝึกให้ทํางานตั้งแต่เด็กครอบครัวจิราธิวัฒน์สอนให้ลูกหลานทํางานมา
ตั้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้นมีความผูกพันและซึมซับมาว่า ต้องขยัน ทุ่มเทกับการทํางาน ทําให้
ทุกคนมีนิสัยที่ไม่ค่อยหยุดนิ่ง พยายามขวนขวาย ทุ่มเทกับการทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
ยิ่งผู้หญิงเรื่องครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่สุด  ดังนั้นกําลังใจจากครอบครัวมีส่วนสําคัญมาก
ในการผลักดันให้ทุ่มเทกับการทํางาน ในเวลาที่รู ้สึกท้อแท้ก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ชีวิตต้องสู้ 
ทุกอย่างมีทางแก้มากมาย แก้ตอนนี้ไม่ได้แต่เดี ๋ยวก็ได้อย่าเพิ่งท้อแท้ แต่ความท้อแท้ก็
เกิดขึ้นได้บ้างในชีวิตคนเรา บางทีทํางานก็เหนื่อยแต่ถ้าเราหยุดคิดไปทําอย่างอื่นสักพัก
หน่ึงแล้วกลับมาคิดใหม่เดี๋ยวก็ทําได้ ตัวท้อแท้นี่แหละที่จะทําให้หมดกําลังใจ ฉะนั้นต้องตัด

53 ตัวท้อแท้ออกไปและสร้างกําลังใจให้ตัวเองอยู่เสมอ

 

   
 
ภาพที่ 14 คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ 
ที่มา: Teenee, ยุวดี จิราธิวัฒน,์ เข้าถึงเมื่อ 3 กมุภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://entertain. 
teenee.com/thaistarphoto 
 

                                           
 5 ไทยรัฐออนไลน์,  ฟอร์บส์ ยกย่อง ยุวดี-เซ็นทรลั หนึ่งเดียวในไทยเป็นนักธุรกิจหญงิ 
ผู้ทรงอิทธิพล, เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thairath.co.th/content 

http://www.thairath.co.th/content
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 จากบทสัมภาษณ์คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ ในข้างต้นทําให้ทราบว่าผู้หญิงในยุคปัจจุบันน้ันเป็น
ผู้หญิงที่มีความสามารถในด้านการทํางานและเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นต้ังใจ สามารถพัฒนาและดูแล
กิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า และยังมีความขยัน ใส่ใจ ทุ่มเทกับบทบาทหน้าที่การทํางานของ
ตนเองเป็นอย่างดีจากรูปลักษณ์และการแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่แถวหน้าในวงสังคม ที่มีภาพลักษณ์
ดูเป็นผู้นํา กล้าแสดงออก เข้มแข็ง มีลักษณะเป็นผู้หญิงที่มีความเก่ง จึงเกิดเป็นการแต่งกายในแบบ
กระแสนิยมจะเห็นได้ว่าการแต่งกายในแบบผู้หญิงยุคใหม่น้ัน เป็นการแต่งกายที่มีความเรียบง่ายและ
ดูดี จะนิยมใส่เสื้อเช้ิตแขนยาวกับกางเกงขายาวทรงกระบอก การแต่งการในลักษณะน้ีได้รับอิทธิพล
มาจากในแถบทวีปยุโรป จากในสมัยก่อนผู้หญิงจะใส่เสื้อคอบัวที่มีความโค้งมนบริเวณปกเสื้อ ซึ่ง
แสดงออกถึงความอ่อนโยนและอ่อนหวานของผู้หญิงผู้สวมใส่ แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป
ผู้หญิงยุคใหม่นิยมใส่เสื้อเช้ิตซึ่งมีลักษณะคล้ายกับชุดทํางานของผู้ชายมากย่ิงขึ้น แสดงออกถึงความ
เท่าเทียมกัน ลักษณะของปกเสื้อน้ันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเสื้อคอบัวที่โค้งมนกลายมาเป็นปก
เสื้อเช้ิต ที่ให้ความรู้สึกถึงความมุ่งมั่น เข้มแข็ง คอเสื้อมีลักษณะเป็นเส้นตรง ตัดกันเป็นมุมแหลมและ
ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้สวมใส่อีกด้วย และจะเห็นได้ว่าการแต่งกายของผู้หญิงในปัจจุบันน้ันยัง
นิยมการใส่กางเกงขายาวมากกว่ากระโปรง กางเกงขายาวนั้นสร้างความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว   
ทําให้ผู้สวมใส่มีความทะมัดทะแมง เคลื่อนไหวร่างกายในการทํากิจกรรมต่าง ๆ อย่างสะดวกและ
คล่องตัว ทําให้ผู้ที่แต่งกายในลักษณะน้ีดูมีความเป็นผู้นํา เข้มแข็ง ทะมัดทะแมง และทันสมัย จะเห็น
ว่าคนในสังคมปัจจุบันให้ความสําคัญที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนเป็นอันดับแรก มองที่รูปแบบการแต่ง
กายที่มาจากเครื่องแต่งกายภายนอกและลักษณะท่าทางของผู้สวมใส่ เคร่ืองแต่งกายและบุคลิกภาพ
จึงมีส่วนที่ช่วยเสริมสร้างรูปลักษณ์ภายนอก และยังช่วยบ่งบอกถึงอุปนิสัยของผู้สวมใส่ของผู้หญิงยุค
ใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้หญิงไทยในสมัยอดีตที่มองคุณค่าและความสามารถที่แท้จริงของผู้หญิง
น้ันมาจากฝีมือที่อยู่ภายใน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลการแต่งกายและบุคลิกภาพของผู้หญิงสมัยใหม่ในด้านต่าง ๆ  
 1. วัตถุประสงค์ 
  วัตถุประสงค์ของการสวมใส่เครื่องแต่งกายในลักษณะน้ี เพ่ือแสดงออกถึงความเท่า
เทียมกันทางบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงในปัจจุบันน้ันมีความรู้
ความสามารถในด้านการทํางาน มีความเป็นผู้นําและมีตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในระดับผู้บริหาร 
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความน่าเชื่อถือกล้าคิดกล้าแสดงออก มีความทันสมัย จึงมีการแต่งตัว    ดู
ทะมัดทะแมง เข้มแข็ง มีความคล่องแคล่ว ฉับไว เพ่ือให้เหมาะสมกับการทํางานและการใช้
ชีวิตประจําวัน 
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 2. วัสดุ  
  การแต่งกายในลักษณะน้ีจะใช้ผ้าที่มีสมัยใหม่ เช่น มีความหนาแต่สามารถระบาย
ความร้อนได้ดี เน้ือผ้ามีความเรียบไม่มีลวดลายใด ๆ บนผืนผ้า ซึ่งแสดงถึงความจริงจัง น่าเช่ือถือ     
มีการตัดเย็บที่แสดงถึงความเรียบง่ายแต่ดูดี และยังมีโลหะที่มีความมันวาวอยู่ในเครื่องแต่งกายใน
บางช้ิน 
 3. การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
  ใช้เส้นสายที่แสดงถึงความถึงความก้าวหน้า มีความเฉียบคม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิด
จากเส้นตรงสองเส้นที่พุ่งมาตัดกัน จนเกิดเป็นมุมแหลมในส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองแต่งกาย ที่แสดงออก
ถึงความรู้สึกพุ่งทะยาน หลักแหลม และเส้นตรงที่ตรงยาวขนานกันในแนวต้ัง อยู่ในระนาบเดียวกันไม่
ตัดกัน แสดงออกถึงความมั่นคง ต้ังมั่นและแน่วแน่ ไม่มีความสลับซับซ้อน สีที่ใช้เป็นโทนสีขาว เทา 
ดํา มีความร่วมสมัยให้ความรู้สึกที่สงบน่ิง เรียบง่าย แต่มีความดูดีและทันสมัย 
 
สรุปจากการศึกษาข้อมูลคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงในสมัยก่อนและในสมัยปัจจุบัน 
 สังคมไทยในสมัยก่อนน้ันเป็นสังคมเกษตรกรรม ทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน มีผู้ชายเป็นผู้นําครอบครัวและผู้หญิงเป็นแม่ศรีเรือนคอยดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนให้
ครอบครัว ซึ่งการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ข้าวของเคร่ืองใช้หรือเคร่ืองแต่งกาย ถือว่าเป็นความรู้ที่ผู้หญิงไทย
ในสมัยก่อนน้ันมีติดตัวมาตั้งแต่ในสมัยเยาว์วัย ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่า      
มีความละเอียดและประณีต ดังน้ันการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ของผู้หญิงในสมัยก่อนจึงแสดงออกถึงความรู้
และความสามารถที่มีอยู่ในตัวของผู้หญิงแต่ละคนที่มาจากภายใน และถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน
ที่มีคุณค่าทางจิตใจที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความต้ังใจ ต้องอาศัยความใส่ใจและระยะเวลาในการ
สร้างสรรค์ผลงานแต่ละช้ินเป็นอย่างมาก ในสมัยก่อนน้ันผู้หญิงท่ีทํางานบ้านงานเรือนและงานเย็บ ปัก 
ถัก ร้อยเก่งจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมที่จะมาเป็นแม่ศรีเรือนความสวยงาม
และคุณค่าที่แท้จริงของผู้หญิงน้ัน ไม่ใช่แค่เพียงการมองที่ภายนอกเท่าน้ัน แต่ควรมองมาจาก
ความสามารถที่มีอยู่ภายในจึงจะพบกับคุณค่าและความสวยงามที่แท้จริง เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไป 
สภาพสังคมส่งผลให้คุณค่าและความงามที่แท้จริงของผู้หญิงได้ถูกมองในค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย ในปัจจุบันคุณค่าและความงามของผู้หญิงได้ถูกมองจากภายนอกเป็นลําดับแรก ซึ่งรูปลักษณ์
ภายนอกเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงความสามารถในด้านการทํางาน ซึ่งผู้หญิงในยุค
สมัยปัจจุบันมีความเป็นผู้นํา กล้าคิดกล้าแสดงออก ความสามารถเหล่าน้ีได้ถูกแสดงออกมาทาง
บุคลิกภาพและการแต่งกายที่อยู่ภายนอก การแต่งกายน้ันมีลักษณะคล้ายกับเคร่ืองแต่งกายของผู้ชาย
ในแบบสากล มีความเรียบง่ายแต่ดูดี การแต่งกายจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้หญิงยุค
ใหม่ ที่มีความคล่องตัว กระฉับกระเฉง มีความเข้มแข็งและมั่นใจ  
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงใน
สมัยก่อนและในสมัยปัจจุบัน 

 
ความแตกต่าง ผู้หญิงในสมัยก่อน ผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน 
1. สภาพสังคม 
 

เป็นสังคมเกษตรกรรม ส่วนใหญ่
จะทําอาชีพทํานา ทําไร่ ใช้ชีวิต
แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่ งกันและกัน 
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน แบ่งปัน 
มีนํ้าใจ  

เป็นสังคมที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม  เป็นยุคที่ ไ ร้พรมแดน 
สังคมจึงพัฒนาอย่ารวดเร็ว มีความทันสมัย
ทางเทคโนโลยีในด้านต่าง  ๆ  มากมาย 
การศึกษามีความก้าวหน้า จึงทําให้ผู้หญิงน้ัน
มีความรู้และความสามารถ 

2. ลักษณะนิสยั
 

ใ จ เ ย็ น  เ รี ย บ ร้ อ ย  อ่ อ น โ ยน 
มีความอดทนและพยายาม ใช้
ชีวิตแบบเรียบง่าย ทุ่มเทเวลา
ให้กับครอบครัว 

มีความเป็นผู้นํา มั่นใจในตัวเอง ทันสมัย มี
ความเข้มแข็ง ทะมัดทะแมง กล้าคิดกล้า
แสดงออก มีความมุ่งมั่นต้ังใจ 
 

3. พฤติกรรม 
 

เ ป็ น แ ม่ ศ รี เ รื อ น อ ยู่ กั บ บ้ า น 
ทําอาหาร ดูแลความเป็นอยู่ของ
คนในครอบครัว และเย็บ ปัก ถัก 
ร้อยเคร่ืองแต่งกายและข้าวของ
เคร่ืองใช้ 

เป็นผู้หญิงที่เก่งรอบด้าน มีความเป็นผู้นํา 
ทํางานเก่ง มีความสามารถหลายด้าน และมี
ตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในระดับสูงมี
ความรู้ความสามารถในด้านการทํางาน 
สามารถดูแลความเป็นอยู่ของตนเองและทุก
คนในครอบครัวได้  

4. รูปลักษณ์ 
การแต่งกาย 
 

เป็นการแต่งกายตามยุคสมัยต่าง 
ๆ มีการตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย
ขึ้นมาใช้เอง การแต่งกายแบบ
ผู้หญิงในสมัยก่อนสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงนิสัยที่มาจากภายใน ที่
ถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบการ
แ ต่ ง ก ายที่ มี ค ว าม เ รี ยบ ร้ อ ย 
ละเอียดและอ่อนหวาน 

ได้รับอิทธิพลการแต่งกายมาจากทวีปยุโรป 
มีการแต่งกายที่คล้ายกับชุดทํางานของผู้ชาย 
เพ่ือแสดงออกถึงความเท่าเทียมกันทางสังคม 
เรียบง่ายแต่ดู ดี  ทะมัดทะแมง  มีความ
น่าเช่ือถือ 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงใน
สมัยก่อนและในสมัยปัจจุบัน (ต่อ) 

 

ความแตกต่าง ผู้หญิงในสมัยก่อน ผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน 

5. การตัดสิน 
   คุณค่าของ 
   ผู้หญิง 
 

คุณค่าของผู้หญิงในสมัยก่อนน้ัน 
เป็นคุณค่าและความสามารถที่อยู่
ภายใน ผู้หญิงในสมัยก่อนมีจิตใจ
ที่ละเอียดอ่อน มีความมุ่งมั่นต้ังใจ 
จึงสามารถทํางานฝีมือที่มีความ
ประณีตพิถี พิถัน ละเอียดอ่อน 
คุณค่าเหล่า น้ันจึงถูกถ่ายทอด
ออกมาเป็นงานฝีมือการเย็บ ปัก 
ถัก ร้อย ที่มีคุณค่าสวยงาม และ
ละเอียดอ่อน 

คุณค่าของผู้หญิงในสมัยปัจจุบันน้ันแสดง
ออกมาทางภาพลักษณ์ภายนอก มาจากการ
แต่งกายที่ดูทะมัดทะแมง เข้มแข็ง มั่นคง มี
ความกระฉับกระเฉง ซึ่งการแต่งกายน้ัน
สามารถแสดงออกถึงความสามารถท่ีอยู่
ภายใน เป็นความสามารถจากการทํางาน มี
ความเป็นผู้นํา 
 

 
 จากการศึกษาวิถีชีวิตของผู้หญิงในแต่ละยุคสมัย ทําให้เห็นว่าคุณค่าและความสาํคัญของ
ผู้หญิงนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป การดําเนินชีวิตให้เข้ากับสังคมและยุคสมัย จึงเป็นปัจจัยหลักที ่ทําให้ผู ้หญิงใน
ปัจจุบันไม่มีบทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ที่มีความเรียบร้อยอ่อนโยนเหมือนผู้หญิงในสมัยก่อน    
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจึงทําให้บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในปัจจุบันนั้นได้หันไปให้ความสนใจกับหน้าที่
การงานมากกว่าบทบาทหน้าที ่ที ่เป็นแม่ศรีเร ือน ดั ่งเช่นผู ้หญิงในสมัยก่อนจะเห็นได้ว ่าการ
เปลี่ยนแปลงมีผลต่อการมองและตัดสินคุณค่าของผู้หญิงในแต่ละยุคสมัย จากการแต่งกายของ
ผู ้หญิงในยุคปัจจุบันที่มีความโดดเด่น สามารถบ่งบอกได้ถึงบุคลิกภาพที่มีความเป็นผู้นํา และยัง
แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานแฝงอยู่อีกด้วย ซึ่งเหมือนกับผู้หญิงไทยในสมัยก่อนที่คุณค่า
และความสามารถนั้น จะแสดงออกมาทางงานฝีมือการเย็บ ปัก ถัก ร้อย บทบาทหน้าที่ที่มีคุณค่า
ของผู้หญิงทั้งสองยุคสมัยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อนําความแตกต่างของผู้หญิงทั้งสองยุค
สมัยมาอยู่ร่วมกัน จะเกิดเป็นผลงานเครื่องประดับที่ถ่ายทอดความงดงามด้วยการระลึกถึงความ
ประณีตและละเอียดอ่อนของผู้หญิงในสมัยก่อนที่มีคุณค่าดั่งเช่นความเข้มแข็งของผู้หญิงในปัจจุบัน 
ผ่านเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อยของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อน ที่แฝงไปด้วยคุณค่าของงานฝีมือ  
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และบทบาทหน้าที ่ของผู ้หญิงไทยในยุคปัจจุบันที ่มีความเป็นผู ้นํา มีรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความเข้มแข็ง ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงความขัดแย้งกันทางด้านเทคนิคที่มีความโดด
เด่นของผู้หญิงในสมัยก่อนและโครงสร้างที่ให้ความรู้สึกถึงผู้หญิงในยุคสมัยปัจจุบันอย่างชัดเจน 
 
ผลงานของศิลปินที่มีความเก่ียวข้องในการออกแบบ 
 จากการศึกษาผลงานของศิลปินที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเกี่ยวกับ
ผู้หญิง ทําให้ทราบว่ามีศิลปินมากมายที่ให้ความสนใจและนําแนวความคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้หญิงมาใช้ในผลงานทางศิลปะ ผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่มีเสน่ห์และมีความน่าสนใจอยู่ในตนเอง ซึ่ง
สภาพสังคมมีส่วนที่จะทําให้บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงแต่ละยุคสมัยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดเป็น
แรงบันดาลใจที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ มีทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย 
และสื่อผสม จากการศึกษาจึงพบว่า ผลงานศิลปะที่มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนั้นได้ถูกแบ่งเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ 
 1. การศึกษาผลงานศิลปะที่มีแนวคิดในด้านการเสียดสีสังคม 
  มีศิลปินต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากมายที่ได้ถ่ายทอดผลงานของตนเองออกมาใน
เชิงเสียดสีสังคม ผลงานศิลปะที่มีแนวคิดเกี่ยวกับผู้หญิงในเรื่องของเพศ ถ่ายทอดเรื่องราวของ
สภาพสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น จึงเกิดเป็นผลงานศิลปะที่ทําให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคม    
เพ่ือเปล่ียนแปลงความเหลื่อมล้ําทางเพศ ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง 
  1.1 Hannah Wilke  
   ในปี ค.ศ. 1960 ผลงานของ Hannah Wilke เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ
ต้องการส่ือสารเกี่ยวกับสิทธิของสตรี มีวัตถุประสงค์หลักที่จะกระตุ้นและสะท้อนความรู้สึกทาง
อารมณ์ของสตรีที่มีความซับซ้อน จึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือเป็นการรณรงค์สิทธิของสตรีที่ถูกกด
ขี่โดยถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก มีการนําเสนอผลงานโดยการใช้
สัญลักษณ์ของช่องคลอดเป็นตัวแทนของผู้หญิงโดยใช้เทคนิคการแกะสลักให้มีลักษณะคล้ายกับช่อง
คลอดของผู้หญิง เพ่ือเสียดสีและสะท้อนสังคม 
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ภาพที่ 15 ผลงานของ Hannah Wilke (1) 
ที่มา: Inpursuitofmore, Hannah Wilke, accessed February 5, 2015, available from 
http://inpursuitofmore.com/?attachment_id=587 
 
   ต่อมาผลงานของ Hannah Wilke ได้รับรางวัลมากมายและมีการพัฒนาผลงาน
ของตนเอง โดยมีการนําเสนอออกมาเป็นภาพถ่ายขาว-ดําของสตรี ที่เปลือยร่างกายบางส่วนและมีการ
นําหมากฝร่ังมาติดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 

 
 
ภาพที่ 16 ผลงานของ Hannah Wilke (2) 
ที่มา: Inpursuitofmore, Hannah Wilke, accessed February 5, 2015, available from 
http://inpursuitofmore.com/?attachment_id=587 
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   จากการศึกษาผลงานของ Hannah Wilke ทําให้เห็นว่าศิลปินมีการใช้สัญลักษณ์
เป็นตัวแทน เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ มากมายท่ีผู้หญิงน้ันได้รับและถูกกระทํา การใช้สัญลักษณ์
แทนความเป็นผู้หญิงน้ันทําให้สามารถมองเห็นภาพและความเข้าใจได้ง่ายมากย่ิงข้ึน 
  1.2 Senga Negundi  
   ศิลปินได้สร้างผลงานศิลปะเพ่ือที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของสตรี โดยมีการ
สร้างความน่าสนใจทางด้านรูปทรงที่ดูแปลกตา โดยการที่จะนําเสนอรูปร่างเปลือยด้านหลังของสตรี
ในท่าทางและรูปทรงที่แตกต่างกัน มีการทดลองใช้ถุงหน่องที่มีความยืดหยุ่นเหมือนกับผิวหนังของ
มนุษย์และด้านในเป็นทรายเพ่ือให้ถุงน่องน้ันคงรูป 
 

 
 
ภาพที่ 17 ผลงานของ Senga Negundi 
ที่มา: Eastofborneo, Senga Negundi, accessed February 5, 2015, available from http:// 

ww.eastofborneo.org/articles/senga-nengudi 
 
   จากการศึกษาผลงานของ Senga Negundi ทําให้เห็นว่าการเลือกใช้วัสดุน้ันเป็น
สิ่งสําคัญ การใช้วัสดุที่มาจากของใช้ของผู้หญิงในชีวิตประจําวันสามารถสื่อให้เป็นรูปร่างพ้ืนผิวที่ให้
ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงและยังมีที่คล้ายกับผิวของคนจริง ๆ อีกด้วย 

w
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  1.3 Ana Terera Barboza  
   ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานโดยมีแนวคิดที่ว่าด้วยเร่ืองของความสวยความงาม   
ของผู ้หญิง โดยผิวเปรียบเสมือนกับเครื่องแต่งกายที ่มีการประดับประดาที ่สวยงาม ศิลปินจึง
ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าผู้หญิงน้ันเป็นเพศที่ต้องทนทุกข์ทรมาร เพ่ือที่จะให้ร่างกายนั้นเกิดความ
สวยงาม ความเจ็บปวดและทรมานเกิดขึ้นจากการแต่งกายหรือการแต่งหน้าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงน้ันต้อง
อดทน เพ่ือที่จะได้ความสวยงามเหล่าน้ันมาประดับร่างกาย 
 

 

 
 
ภาพที่18 ผลงานของ Ana Terera Barboza  
ที่มา: Lefilconducteurinenglish, Ana Terera Barboza, accessed February 5, 2015, 
available from http://lefilconducteurinenglish.wordpress.com 
 
  จากการศึกษาผลงานของ Ana Terera Barboza ทําให้เป็นว่าศิลปินน้ันมีแนวคิดที่
ต้องการจะส่ือถึงความสวยงามของผู้หญิงที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดและความอดทน โดยมีการ
ใช้เทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย เป็นตัวแทนท่ีจะใช้สื่อถึงความสวยงามของผู้หญิงที่ได้มาจากการ
ประดับ ตกแต่งร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ  
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 2. การศึกษาผลงานศิลปะที่มีแนวคิดในด้านความสวยงามทางด้านรูปลักษณ์ของ

 2.1 สุวิช สถิตวิทยานันท์  
   เป็นผลงานประติมากรรมในรูปแบบการตัดทอนรูปทรงของแม่กับลูก โดยศิลปิน
ถ่ายทอดออกมาด้วยทัศนธาตุของเส้นต่าง ๆ แสดงเส้นโครงสร้างรอบนอกด้วยเส้นโค้งในลักษณะต่าง 
ๆ ให้มีความกลมกลืนและสอดคล้องกัน โดยผลงานน้ันสื่อถึงความรักอันบริสุทธ์ิของผู้หญิงที่เป็นแม่
ส่งผ่านสายสัมพันธ์มายังลูก ลักษณะของผลงานให้ความรู้สึกที่อบอุ่น นุ่มนวล น่าทะนุถนอม 
 

ผู้หญิง 
  จากการศึกษาผลงานของศิลปินทําให้ทราบว่าศิลปินชาวเอเชียที่ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก และโครงสร้างของร่างกายของผู้หญิง ซึ่งเป็นเพศแม่ผู้ให้กําเนิดที่สามารถ
บอกเล่าเร่ืองราวความรัก ความผูกพันผ่านรูปลักษณ์ที่มีความสมบูรณ์และสวยงาม มีส่วนเว้าส่วนโค้ง
ของร่างกายที่แสดงถึงความอ่อนโยนและนุ่มนวลของผู้หญิง 
 

 
 
ภาพที่ 19 ผลงานของสุวิช สถิตวิทยานันท์ 
ที่มา: Preede, รูปแบบงานทัศนศิลป,์ เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2558, เขา้ถึงได้จาก http:// 
reede.wordpress.com/2011 

อาด 

p
 
   จากการศึกษาผลงานของ สุวิช สถิตวิทยานันท์ ทําให้ทราบว่าศิลปินมีการใช้เส้น
โครงสร้างของผู้หญิงและโทนสี เพ่ือเป็นการสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก ความรักความอบอุ่นที่แม่มีให้กับ
ลูกน้อย ซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธ์ขาวสะ
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  2.2 กิตติพงษ์ สุริยทองชื่น  
   ทําให้ระลึกถึงความรัก ความผูกพันระหว่างลูกกับแม่ เมื่อครั้งวัยเด็ก ที่มีแม่คอย
ดูแลห่วงใย เอาใจใส่ และอบรมสั่งสอนให้ลูกน้อยน้ันได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ 
 

  
 
ภาพที่ 20 ผลงานของกิตติพงษ์ สุริยทองช่ืน 
ที่มา: Art Bangkok, กิตติพงษ์ สุริยทองชืน่, เข้าถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.artbangkok.com/ 
 
   จากการศึกษาผลงานของ กิตติพงษ์ สุริยทองช่ืน ทําให้เห็นถึงความรักความ
ผูกพัน ที่แม่มีให้กับลูก และทําให้ย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจําในช่วงวัยเด็กที่มีความสุข ความ
สนุกสนาน และความอบอุ่นที่ได้ใช้เวลาอยู่กับแม่ 
  2.3 Gi-ok Jeon  

  ศิลปินหญิงชาวเกาหลีที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ได้พัฒนาแนวคิดของงาน
นวคิดที่เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงและความสัมพันธ์กับ

ับตัวให้
ิลปะของผ้าไทยท้องถิ่นที่รู้จักกันดีในนามของ “ผ้าถุง” มาหลอม

วมเข้ากับเทคนิคการวาดโดยใช้พู่กันแบบเกาหลี ศิลปินได้ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านภาพวาดของ

 
ครั้งน้ีมาจากตัวตนของศิลปินเอง นําเสนอแ
สิ่งของต่าง ๆ รอบตัว ศิลปินได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ต้องจากถ่ินฐานบ้านเกิด รวมถึงการปร
เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ด้วยการนําศ
ร
บุตรสาวลูกครึ่งผสมผสานกับลวดลายของผ้าถุง ที่ล่องลอยอยู่ในห้วงอากาศปราศจากแรงดึงดูดใด ๆ 
นับเป็นการหลอมรวมเข้ากันของสองวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว 
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ภาพที่ 21 ผลงานของ Gi-ok Jeon  
ที่มา: Portfolios, Gi-ok Jeon, เข้าถึงเมื่อ 6 กมุภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. 
ortfolios.net/events/dwelling-in-a-saace 

์
้าไว้ด้วยกันในผลงานช้ินน้ี เป็นการนําจุดเด่นของสองวัฒนธรรมนํามาใช้

วมกันในผลงาน เพ่ือแสดงถึงความลงตัวที่ได้ถูกถ่ายทอดผ่านเด็กหญิงลูกครึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของ

นศิลปะพบว่ามีศิลปินที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับคุณค่าที่มาจาก

ณลําตัว มีรอยแตกแยกออกเป็นเสี่ยง ๆ 
ศิลปินต้องการที่จะสื่อความหมายให้เห็นว่าคุณค่าและตัวตนท่ีแท้จริงของแต่ละคนน้ันเป็นสิ่งที่มาจาก

p
 
  จากการศึกษาผลงานของ Gi-ok Jeon ทําให้ทราบว่าศิลปินมีการผสมผสานเอกลักษณ
ความเป็นไทยและเกาหลีเข
ร่
ศิลปิน 
 3. การศึกษาผลงานศิลปะที่ มีแนวคิดในด้านการแสดงออกถึงความรู้ และ
ความสามารถของผู้หญิง 
  จากการศึกษาผลงา
ตัวตนท่ีแท้จริงของผู้หญิง มีการถ่ายทอดแนวคิดออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึง
คุณค่าและความสวยงามของผู้หญิงที่มาจากภายในและมีการถ่ายทอดออกมาสู่ภายนอก โดยศิลปิน
แต่ละคนที่มีรูปแบบการนําเสนอผลงานที่แสดงถึงคุณค่าและความสามารถที่มาจากภายในที่มีลักษณะ
ที่แตกต่างกันออกไป เช่น  
  3.1 Paige Bradley  
   เป็นผลงานการป้ันของศิลปินชาวอเมริกัน ที่ได้เล่าเร่ืองราวผ่านเรือนกายของ
ผู้หญิงที่กําลังน่ังไขว้ห้าง และมีแสงสว่างลอดออกมาจากบริเว
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ภายใน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจ เราควรที่จะมองให้ลึกลงไปถึงสิ่งที่อยู่ภายในและจะพบกับ
ความงามท่ีแท้จริงที่แฝงอยู่ในตัวของแต่ละคน 

 

 
 
ภาพที่ 22 ผลงานของ Paige Bradley 
ที่มา: Paigebradley, Paige Bradley, เข้าถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http:// 

ายของคุณค่าความเร้นลับที่แอบแฝงและซ่อนอยู่ภายในตัวของผู้หญิง โดยใช้รอยแตกร้าวที่

่ายทอดออกมาผ่านพ้ืนผิวบนร่างกายของผู้หญิง 

ีสันสดใสหลาย ๆ สีลงบนภาพผู้หญิงในอิริยาบถต่าง ๆ เป็นการแต่งแต้ม
ีสันให้ภาพเหล กย่ิงขึ้น เช่น ภาพของนักเต้นบัลเล่ต์ใช้การปักเส้นที่มีลักษณะ

paigebradley.com 
 
   จากการศึกษาผลงานของ Paige Bradley ทําให้รู้สึกว่าศิลปินต้องการสื่อถึง
ความหม
ทําให้เกิดช่องว่างที่มีแสงลอดผ่านออกมาจากผิวเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราว ทําให้ผู้พบเห็นน้ันได้คิด
ตามไปกับสิ่งที่ศิลปินน้ันได้ถ
  3.2 Jose Romussi  
   ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยการใช้เทคนิคการเย็บปัก ถักร้อย ที่มีสีสัน
สวยงามและสดใส โดยการใช้เส้นไหมปักลงไปบนภาพของผู้หญิงในสมัยก่อนและภาพในนิตยสารเก่าๆ 
ที่มีสีโทนขาวดําหม่น ๆ เพ่ือใช้ผู้หญิงในภาพถ่ายเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละภาพ และใช้
เทคนิคการปักเส้นไหมที่มีส
ส ่าน้ันดูมีความน่าสนใจมา
เป็นเส้นตรง ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและมั่นคงของรูปร่างที่มีความแข็งแรงของนัก
เต้นบัลเล่ต์ 
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ภาพที่ 23 ผลงานของ Jose Romussi 
ที่มา: Jose Romussi,  เข้าถึงเมื่อ 7 กมุภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.joseromussi. 
om c

 
   จากการศึกษาผลงานของ Jose Romussi มีการใช้เทคนิคการปักผ้าเข้ามาสร้าง
สีสันให้กับผลงาน ทําให้ผลงานน้ันมีความน่าสนใจมากขึ้น จากภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายขาวดําธรรมดา 
ๆ มีการสร้างลวดลายบนช้ินงานด้วยเทคนิคการปักผ้า ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความละเอียดอ่อน ต้องใช้
ฝีมือที่มีความประณีตในการสร้างสรรค์ผลงาน และศิลปินยังใช้ลวดลายที่สื่อถึงความสามารถและ
ลักษณะของผู้หญิงแต่ละภาพ 
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  3.3 สลานี สมบัติมี  
   เป็นศิลปินหญิงที่ ให้ความสนใจกับแนวคิดความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ผ่าน
เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ศิลปินได้ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้หญิง
สมัยใหม่ที่ร่วมชุมนุม และพบว่าธรรมชาติของผู้หญิงสมัยใหม่อย่างหน่ึงเวลาพบกับสิ่งที่ตัวเองไม่เห็น
ด้วย จะมีพฤติกรรมที่ถูกผสมผสานระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ที่กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออก ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกต่างจากผู้หญิงในสมัยก่อนที่เจอกับเรื่องที่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจ ก็จะใช้
วิธีการแอบพูดลับหลังหรือการนินทาน่ันเอง ศิลปินน้ันได้มองเห็นความเข้มแข็งและความชัดเจนใน
การแสดงออกซ่ึงทัศนคติอย่างตรงไปตรงมาของผู้หญิงที่เหมือนกับผู้ชาย จึงเกิดเป็นการสร้างสรรค์
ผลงาน “ตัวตนหมู่” ด้วยเทคนิคสื่อผสม 
 

   
 
ภาพที่ 24 ผลงานของสลานี สมบัติมี  
ที่มา: Art Bangkok, สลานี สมบัติมี, เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. 
artbangkok.com/?p=28300 

นด้านของผลงานเป็นปรติมากรรมสื่อผสมที่ใช้ร่างกายของผู้หญิงสวม
เสื้อผ้าหลากหลายแบบบนร่างกาย สามารถสื่อถึงบุคคลหลายอาชีพที่เดินทางมารวมตัวกันในการ
ชุมนุม และที่ศีรษะเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับการชุมนุม 
 

 
   จากการศึกษาผลงานของ สลานี สมบัติมี ทําให้ทราบว่าผู้หญิงในปัจจุบันมี
มุมมองและทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปจากผู้หญิงในสมัยก่อนเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการที่ศิลปินมี
การลงพื้นที่ศึกษาผู้หญิงสมัยใหม่ที่มาจากหลายสถานท่ีมารวมตัวกันในการชุมนุม จึงทําให้ทราบว่า
ผู้หญิงยุคใหม่น้ันมีความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่ตนเองต้องการ ซึ่งมีความสามารถเท่า
เทียมกับผู้ชายในทุก ๆ ด้าน ใ



 39

  3.4 อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์  
   สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยโดยใช้เวลาสร้างสรรค์และรวบรวมผลงานถึง 3 
ปี ศิลปินเร่ิมเก็บเส้นผมของตนเองที่หลุดร่วงจากการสระผมในแต่ละครั้งและนํามาทักทอด้วยเทคนิค
การถักโครเชต์ จนกลายมาเป็นลวดลายอันสุดแสนประณีตงดงามที่มาจากจินตนาการ และได้เลือก
รูปทรงของอวัยวะภายในของผู้หญิง เพ่ือที่จะสื่อถึงความหมายของการเกิด ถ่ายทอดออกมาเป็น
รูปทรงของกระดูกเชิงกราน และมดลูก ซึ่งจะเป็นรูปทรงที่ปรากฏในผลงานช้ินต่าง ๆ หลายช้ิน และ
นอกเหนือไปจากน้ี ศิลปินก็ได้นําเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนอารมณ์ที่ เกิดขึ้นอย่าง
หลากหลายจากการออกเรือนมาเป็นสาระสําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยได้อย่างน่าทึ่ง 
 

  
 
ภาพที่ 25 ผลงานของ อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ 

.com/events 
ที่มา: Fineart Magazine, อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป,์ เข้าถึงเมื่อ 9 กมุภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.fineart-magazine
 
  จากการศึกษาผลงานของ อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ ทําให้ทราบว่าศิลปินน้ันใช้กระดูกเชิง
กราน ในบริเวณมดลูกของผู้หญิง เพ่ือมาเป็นตัวแทนในเชิงสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่และการให้
กําเนิด โดยมีการตัดทอนรูปทรงให้มีความสวยงามและน่าสนใจ ซึ่งเป็นการแสดงถึงคุณค่าของผู้หญิงที่
เป็นเพศของการให้กําเนิด และยังมีการใช้เทคนิคการถักโครเชต์ด้วยเส้นผมที่แฝงไปด้วยคุณค่าของ
งานฝีมือที่ต้องมีความประณีตและละเอียดอ่อนอีกด้วย 
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 4. การศึกษาผลงานศิลปะที่มีแนวความคิดในด้านการล้อเลียนพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 
  อมรินทร์ บุพศิริ  
  นําเสนอผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเด็กนักเรียนผู้หญิงในสังคมปัจจุบันมาเป็น
ตัวแทน เพ่ือนําเสนอในเชิงกระทบกระเทือบและล้อเลียนเด็กผู้หญิงในอิริยาบถต่าง ๆ โดยเน้น
ประเด็นแบบตรงไปตรงมาในแต่ละเรื่องที่ต้องการนําเสนอ ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปของสังคม 
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตของผู้คน ที่มีอิทธิพลมาจากสื่อ ข่าวสาร ความบันเทิง ต่าง ๆ 
ที่มีส่วนปลุกเร้า ผู้รับสารเหล่าน้ัน 
 

  
 
ภาพที่ 26 ผลงานของ อมรินทร์ บุพศิริ 
ที่มา: Manager, นักเรยีน วัยใส หรือวัยฉาบฉวย, เข้าถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จา
http://parentschool.wordpress.com 

ก 

 จากการศึกษาผลงานของศิลปินที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้หญิงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเสียดสีสังคม ด้านความสวยงามทางด้านรูปลักษณ์ของผู้หญิง ด้านการ
แสดงออกถึงความรู้และความสามารถของผู้หญิง และในด้านการล้อเลียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

 
   จากการศึกษาผลงานของ อมรินทร์ บุพศิริ ศิลปินได้นําเสนอผลงานในเชิงการ
ล้อเลียนสภาพสังคมปัจจุบัน โดยใช้เด็กผู้หญิงเป็นคนสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เห็นวิถีชีวิตของ
ผู้คนน้ันได้เปลี่ยนแปลงไป 
 5. สรุปจากการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินที่มีความเก่ียวข้องในการ
ออกแบบ 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทําให้ทราบว่ามีหลากหลายปัจจัยที่มีส่วนในการกระตุ้นความคิด
ของศิลปินในการออกแบบผลงาน จึงทําให้เกิดเป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาจาก

ที่มีผลในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเกิดข้ึนจากสิ่งแวดล้อมใน

ปและยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันไปตาม
คสมัย ศิลปะจึงมีส่วนช่วยในการสะท้อนความคิดของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดที่มี

ความเก่ียวข้องกับผู้หญิง จาการศึกษาผลงานศิลปะ ทําให้ทราบว่าผู้หญิงน้ันเป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นให้
สังคมมีการขับเคลื่อนและทําให้เกิดเรื่องราวที่มีความน่าสนใจในด้านต่าง ๆ เช่น ในช่วงคริสต์ศักราชที่ 
1960 สภาพสังคมประเทศในแถบตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่เก่ียวกับสิทธิของ
สตรีที่โดนทําร้ายและโดนกดข่ีทางสิทธิมนุษยชน จึงเกิดการปฏิรูปทางสังคมโดยมีศิลปินมากมายท่ีให้
ความสนใจใช้แนวคิดเก่ียวกับความเป็นผู้หญิงมาเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะผู้หญิง
น้ันถือว่าเป็นเพศที่มีคุณค่าและความสามารถในหลากหลายด้าน ดังน้ันศิลปะจึงมีส่วนที่ช่วยให้
ทัศนคติและแนวคิดของศิลปินน้ันได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ ทําให้ผู้พบเห็นน้ันได้รับรู้
ทัศนคติและมุมมองของผลงานที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงผ่านผลงานศิลปะ จึงแสดงให้เป็นคุณค่า
และความสําคัญของผู้หญิงไปในทิศทางต่าง ๆ ผ่านผลงานศิลปะ ยกตัวอย่างเช่นผลงานของ Senga 

egundi ศิลปินได้สร้างผลงานศิลปะเพ่ือที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของสตรี โดยมีการสร้างความ
การที่จะนําเสนอรูปร่างเปลือยด้านหลังของสตรีในท่าทาง

สื่อ
ป็นผู้หญิงและยังมีที่คล้ายกับผิวของคน 

 5.2 ปัจจัยทางด้านมนุษย์ศาสตร์  

ถ่ายทอดทัศนคติของศิลปินที่มีแนวคิดที่ลึกซึ้งเก่ียวกับผู้หญิงสามารถรับรู้

ับเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวคิดที่มีต่อผู้หญิงหลังจากที่ได้รับชมผลงานศิลปะ ทําให้เห็นถึง

หลากหลายแนวความคิด ซึ่งปัจจัย
ด้านต่าง ๆ รอบตัว เช่น ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษย์ศาสตร์ และด้านสุนทรียศาสตร์ 
  5.1 ปัจจัยทางด้านสังคมศาสตร์  
   สภาพสังคมความเป็นอยู่ของผู้คนน้ันมีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะในยุคสมัย
ต่าง ๆ สภาพสังคมจึงมีความสําคัญที่จะช่วยขับเคล่ือนบทบาทหน้าที่ความเป็นอยู่ของผู้หญิงในยุค
สมัยน้ันๆ ให้มีความเปล่ียนแปลงไ
ยุ

N
น่าสนใจทางด้านรูปทรงที่ดูแปลกตา โดย
และรูปทรงที่แตกต่างกัน มีการเลือกใช้ถุงน่อง ซึ่งเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันของผู้หญิง สามารถ
ให้เป็นรูปร่างพ้ืนผิวที่ให้ความรู้สึกถึงความเ
 
   จากการศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินมากมาย ทําให้ทราบว่าผลงานศิลปะมีส่วน
ช่วยในการกระตุ้นความรู้สึกและความคิดของมนุษย์ภายในสังคม สามารถทําให้ผู้ศึกษาหรือพบเห็น
ผลงานศิลปะที่เกิดจากการ
ถึงความหมายและความลึกซึ้งของผลงานศิลปะเหล่าน้ัน ผลงานศิลปะจึงมีส่วนช่วยให้มนุษย์น้ัน
สามารถปร
คุณค่าและความสวยงามที่แท้จริงที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดออกมาในด้านที่มีความแตกต่างกันออกไป 
เช่น การสื่อถึงรูปลักษณ์ความสวยงามทางด้านโครงสร้างร่างกายของผู้หญิง โดยท่ีศิลปินต้องการให้
เห็นว่าโครงสร้างร่างกายภายนอกของผู้หญิงน้ันมีความสวยงามมากกว่าที่เรามองเห็นทั่วไป แต่
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โครงสร้างร่างกายของผู้หญิงน้ัน ประกอบไปด้วยเส้นโค้งเว้าที่ต่อเน่ืองกันของร่างกายอันแสดงออกถึง
ความรู้สึกที่อ่อนโยนและนุ่มนวลของผู้หญิงที่เป็นเพศของแม่ที่แฝงอยู่ในผลงาน ทําให้ผู้ที่ศึกษาและ
พบเห็นผลงานน้ันเกิดความเข้าใจทางด้านโครงสร้างร่างกายและจิตใจของผู้หญิงที่ศิลปินน้ันต้องการที่
จะถ่ายทอดมากย่ิงขึ้น ดังน้ันมนุษย์กับผลงานศิลปะจึงถือว่าเป็นสิ่งมีที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งมาเป็น

ั้งในประเทศแถบตะวันตกและตะวันออก มีการ

ตร์ มนุษย์ศาสตร์ 
ะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นความคิดของศิลปินใน

เวลานาน จะเห็นได้จากผลงานของศิลปินมากมายท
นําเสนอแนวคิดที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่ามนุษย์น้ันให้ความสําคัญกับลักษณะความเป็นผู้หญิงและ
บทบาทหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย 
  5.3 ปัจจัยทางด้านสุนทรียศาสตร์  
   จากการศึกษาผลงานศิลปะที่มีแนวคิดเก่ียวกับความเป็นผู้หญิงในหลากหลาย
ด้าน ทําให้ทราบว่าศิลปินแต่ละท่านน้ันต้องการท่ีจะถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์ทางด้านความงามของ
ผลงานออกมาในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดองค์ประกอบศิลป์ เทคนิค วัสดุ การใช้สัญลักษณ์เพ่ือเป็น
ตัวแทนของผู้หญิง ฯลฯ เพ่ือแสดงให้เห็นแง่มุมใหม่ที่มีความหมายที่ลึกซึ้งในผลงานที่สื่อถึง
ความสําคัญของผู้หญิง ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน และทําให้เกิดการเคลื่อนไหว
ทางสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลง ความเช่ือตลอดจนสภาพความเหลื่อมล้ําทางสังคมจนเกิดเป็นผลงาน
ศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องกับสตรีนิยม (Feminism) เป็นสิ่งที่ศิลปินต้องการท่ีจะสื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์
และความรู้สึกของผลงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของ
ศิลปินที่ต้องการจะถ่ายทอดผ่านผลงานทางศิลปะ ดังน้ัน ผลงานศิลปะจึงส่งผลถึงสภาวะทางด้าน
จิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการจะถ่ายทอดและแสดงให้ได้รับรู้ผ่านผลงานศิลปะจึงเกิดเป็นผลงานที่
มีคุณค่าและช่วยจรรโลงจิตใจช่วยพัฒนาสังคม ให้เห็นถึงความสวยงามและความหมายที่แฝงอยู่ใน
ผลงาน 
  5.4 สรุปผลการศึกษาข้อมูลเพื่อนํามาพัฒนาสู่ผลงานการออกแบบ 
   จากการศึกษาผลงานศิลปะจะเห็นได้ว่าปัจจัยในด้านสังคมศาส
และสุนทรียศาสตร์ เป็นปัจจัยหลักที่มีความสําคัญแล
การสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลงานที่มีคุณค่า ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์
ผลงานด้วยแนวคิดในด้านการแสดงออกถึงความรู้และความสามารถของผู้หญิงจะเห็นได้ว่าผลงาน
ศิลปะในด้านน้ีแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ทางสังคมและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความงามท่ีแฝงอยู่ในสุนทรียศาสตร์ เป็นผลงานในด้าน
บวกท่ีแสดงให้เห็นถึงด้านดีที่ผู้หญิงแต่ละคนน้ันมีอยู่ในตัวเอง ซึ่งถูกหล่อหลอมและมีการพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ มาต้ังแต่วัยเยาว์ และได้ถูกถ่ายทอดมาจากความสามารถที่อยู่ภายใน ซึ่ง
ผลงานในเชิงบวกน้ันเป็นแนวทางที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจ เพราะทําให้เกิดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และ
จรรโลงจิตใจ ทําให้สามารถมองเห็นด้านดี ๆ ที่มีภายในของผู้หญิงแต่ละยุคสมัย และถูกนํามา
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สร้างสรรค์โดยกระบวนการออกแบบที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าจากภายในเหล่าน้ันให้สามารถมองเห็น
เป็นรูปธรรม ศิลปินยังมีการใช้เทคนิคที่น่าสนใจ เช่น เทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย เป็นการสร้างสรรค์
ให้เกิดลวดลายต่าง ๆ บนช้ินงาน ซึ่งลวดลายที่เกิดจากการเย็บ ปัก ถัก ร้อยน้ันเป็นงานฝีมือที่สามารถ
สื่อให้เห็นถึงความสามารถและคุณค่าที่มาจากภายในของผู้หญิง เทคนิคของการเย็บปัก ถัก ร้อย ที่ได้
จากการศึกษาผลงานของศิลปิน ทําให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน และยังเป็นผลงานที่มีลักษณะคล้าย
กับการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ของผู้หญิงไทยในสมัยก่อนท่ีแฝงไปด้วยความประณีตและละเอียดอ่อน 
 
 

 
 

                            มนุษย์ศาสตร์   สังคมศาสตร ์
 
 
 

              สนุทรียศาสตร ์
 
 
 
ภาพที่ 27 สรุปผลการศึกษาข้อมูลเพ่ือนํามาพัฒนาสู่ผลงานการออกแบบ 
 
 ข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจในการนําเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ที่มีความประณีตมาใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับที่ถ่ายทอดความงดงามด้วยการระลึกถึงความประณีตและ
ละเอียดอ่อนของผู้หญิงในสมัยก่อน และต้องการที่จะนําแนวคิดในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของ
ผู้หญิงที่ได้จากศึกษาผลงานของศิลปิน ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงในด้านต่าง 
ๆ นํามาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับที่แสดงออกถึงคุณค่าและความสําคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้
หญิงไทยในยุคก่อนและปัจจุบันโดยการนําเสนอความขัดแย้งทางภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่
ของผู้หญิงไทยสมัยก่อนและปัจจุบันที่มีคุณค่าและความสําคัญที่แตกต่างกัน นํามาสร้างสรรค์ผ่าน
ผลงานเครื่องประดับที่ถ่ายทอดความงดงามด้วยการระลึกถึงความประณีตและละเอียดอ่อนของ
ผู้หญิงในสมัยก่อน ที่มีคุณค่าด่ังเช่น ความเข้มแข็งของผู้หญิงในปัจจุบัน ผ่านเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก 
ร้อย ของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนที่แฝงไปด้วยคุณค่าของงานฝีมือ และบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทย
ในยุคปัจจุบันที ่มีความเป็นผู ้นํา มีรูปลักษณ์และพฤติกรรมที ่แสดงถึงความเข้มแข็ง ถ่ายทอด
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ม่ที่เกิดข้ึนจากหลากหลายองค์ความรู้ที่นํามาประกอบเข้าด้วยกัน เครื่องประดับจึงแสดงให้เห็น
ัศนะของข้าพเจ้าในการแสดงภาพลักษณ์ใหม่ของผู้หญิงทั้งสองยุคสมัยที่ปรากฏอยู่ในผลงาน 

เครื่องประดับจึงมีบทบาทในการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและคุณค่าที่อยู่ภายในถูกนําเสนอใน
ลักษณะรูปธรรมให้เห็นเด่นชัดขึ้น 

 

ออกมาให้เห็นถึงความขัดแย้งกันทางด้านเทคนิคที ่มีความโดดเด่นของผู ้หญิงในสมัยก่อนและ
โครงสร้างความแข็งแกร่ง ที่ให้ความรู้สึกถึงผู้หญิงในยุคสมัยปัจจุบันอย่างชัดเจน นํามาสร้างสรรค์ให้
เป็นผลงานเคร่ืองประดับที่แสดงถึงคุณค่าและความสําคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่ภายนอกน้ัน
มีความแข็งแกร่ง มั่นคง แต่ภายในนั้นแฝงไปด้วยความละเอียดอ่อนและอ่อนหวาน อีกทั้งยังเป็น
เครื่องประดับที่ช่วยสะท้อนความรู้สึกและความสามารถที่มีอยู่ภายในที่ถูกหลอมรวมไปด้วยปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีความสําคัญในด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ เป็นเครื่องประดับแนว
ให
ท
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บทที่ 3 
 

การวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงสูแ่นวทางในการออกแบบ 
 
 ข้าพเจ้าต้องการท่ีจะนําเสนอคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงในยุคสมัยก่อนและปัจจุบัน 
ผ่านการกระบวนการสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ถ่ายทอดคุณค่าของผู้หญิงไทยให้สามารถมองเห็น
เป็นรูปธรรม นํามาสร้างสรรค์ผ่านผลงานเคร่ืองประดับที่ถ่ายทอดความงดงามด้วยการระลึกถึงความ
ประณีตและละเอียดอ่อนของผู้หญิงในสมัยก่อนที่มีคุณค่าด่ังเช่นความเข้มแข็งของผู้หญิงในปัจจุบัน 
ผ่านเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนที่แฝงไปด้วยคุณค่าของงานฝีมือ และ
บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันที่มีความเป็นผู้นํา มีรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความเข้มแข็ง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้หญิงไทยในสมัยก่อนเพื่อเชื่อมโยงสู่แนวทางในการออกแบบ 
 1. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากคุณค่าของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อน 
  สังคมไทยในยุคสมัยก่อนถือว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน  
เป็นแม่ศรีเรือนคอยดูแลบ้านและคนในครัว ต้ังแต่วัยเยาว์ก็จะมีครอบครัวคอยอบรมสั่งสอนงานบ้าน
งานเรือนงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย ดังน้ันการเย็บ ปัก ถัก ร้อยในสมัยก่อนถือว่าเป็นงานฝีมือที่มีความ
สวยงาม ซึ่งเป็นคุณค่าที่เกิดจากความสามารถที่แท้จริงของผู้หญิงไม่ใช่แค่เพียงการมองแต่รูปกาย
ภายนอก    แต่ความสวยงามน้ันเกิดจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่ภายในตัวของผู้หญิงทุกคน ที่ได้
ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานฝีมือที่มีความวิจิตรงดงามและทรงคุณค่า 
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ภาพที่ 28 การปักผ้าของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อน 
ที่มา: Weekend Hobby, การปักผา้, เข้าถึงเมื่อ 9 กมุภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. 
weekendhobby.com 
 
 2. เทคนิคในการการเย็บ ปัก ถัก ร้อย อันเป็นงานฝีมือท่ีทรงคุณค่า 
  การเย็บ ปัก ถัก ร้อยถือว่าเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามและมีความใส่
ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน จนเกิดเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าประณีตและละเอียดอ่อน ผู้หญิงไทยใน
สมัยก่อนน้ันจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการสร้างสรรค์จากรุ่นสู่รุ่น การเย็บ ปัก ถัก 
ร้อยเป็นเสมือนการสร้างลวดลายลงบนผืนผ้าโดยการปักเส้นไหมลงไปบนผืนผ้าทีละฝีเข็ม จนเกิดเป็น
ลวดลายที่มีลักษณะนูนออกมาจากผืนผ้าเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นไหมที่เลือกใช้ ซึ่งเทคนิค
ในการเย็บ ปัก ถัก ร้อยในรูปแบบชาววังและชนช้ันสูงของไทยมีหลากหลายวิธีที่นิยมใช้และปรากฏอยู่
บนผืนผ้า เช่น การปักหนุน การปักเดินเส้น การปักทึบ การปักซอย การปักไหมเงินไหมทอง 
 

 

ภาพที่ 29 ปีกแมลงทับ ไหมเงินไหมทอง 
ที่มา: Guru, ปกีแมลงทับ ไหมเงินไหมทอง, เข้าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://guru.sanook.com 

http://guru.sanook.com/
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  วัสดุที่นํามาใช้เป็นส่วนประกอบในการปักผ้าในแบบชาววังด้ังเดิมน้ัน ช่วยสร้างสรรค์
ลวดลายบนผืนผ้าให้มีความน่าสนใจและมีความวิจิตรงดงาม ประกอบไปด้วย ปีกแมลงทับ ไหมเงิน
ไหมทอง ลูกปัด เลื่อม และด้ิน การเย็บ ปัก ถัก ร้อยของไทยในสมัยก่อนจะมีการผสมผสาน
หลากหลายเทคนิคเข้าด้วยกันในการปักผ้าหนึ่งผืน ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพในด้านความรู้และ
ความสามารถที่มีความซับซ้อนในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้หญิงผ่านผลงานที่มีความละเอียดอ่อน
และวิจิตรงดงาม การผสมผสานหลากหลายเทคนิคลงบนผืนผ้าหน่ึงผืนทําให้เห็นถึงฝีมือในการ
สร้างสรรค์ที่มีความประณีตและละเอียดอ่อน  เกิดเป็นผืนผ้าที่มีความสวยงามวิจิตรอลังการ  ผู้ที่ใช้
หรือสวมใส่ผ้าในลักษณะน้ีจะเป็นที่นิยมกันในบรรดาเจ้านายช้ันสูงและหญิงไทยช้ันสูงจะนิยมนุ่งห่มผ้า
ทรงสะพัก   ซึ่งเป็นผ้าสไบที่ปักลวดลายด้วยมือทั้งผืนมีลวดลายวิจิตรและงดงาม แฝงไปด้วยเทคนิค
ช้ันสูงที่ทรงคุณค่าของไทย ซึ่งเป็นการบ่งบอกสถานะของผู้สวมใส่ นิยมสวมใส่หรือใช้ในงานพระราช
พิธีและการแต่งกายในชีวิตประจําวัน 
 

 
 
ภาพที่ 30 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
ที่มา: Kapook, พระนางเรือล่ม, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://hilight. 
kapook.com/view/71274 
 
  จากการศึกษาเทคนิคและวิธีการในการปักผ้าในแต่ละรูปแบบ จะเห็นได้ว่าการปักผ้า
ในแต่ละลวดลายน้ัน จะใช้เทคนิคในการปักหลายชนิดร่วมกัน เช่น ในดอกไม้หน่ึงดอกจะมีการปักทึบ
ที่กลีบดอกและมีใช้การปักเดินเส้นในบริเวณขอบด้วยไหมเงินไหมทองร่วมด้วย เพื่อให้ลวดลายที่
เกิดขึ้นมีความชัดเจนและสวยงามมากยิ่งขึ้น การปักหลายเทคนิคร่วมกันในหนึ่งชิ้นงานยังช่วยให้
ผืนผ้าดูมีความประณีตอ่อนช้อยและละเอียดอ่อน ทําให้ผืนผ้ามีรูปแบบที่หลากลายและน่าสนใจ
เพ่ิมมากขึ้น 
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 3. การวิเคราะห์รูปแบบของลวดลายบนผืนผ้า 
  จากการศึกษาลวดลายของผ้าปักไทย ทําให้ทราบว่าการปักลวดลายลงบนผืนผ้านิยม
ปักเป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ผ้าปูลาด และผ้าทรงสะพัก ถือว่าเป็นเคร่ืองนุ่งห่มที่มีความวิจิตร
งดงาม ถูกสร้างสรรค์จากฝีมือของหญิงไทยที่ได้ใช้ความเพียรพยายามและความอดทนในการ
สร้างสรรค์ลวดลายลงบนผืนผ้าอย่างมีช้ันเชิง มีการประดิษฐ์รูปแบบของโครงสร้างบนผืนผ้าที่มีความ
สลับซับซ้อน เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นผืนผ้าปักไทยที่สวยงามและมีคุณค่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่บรรดา
เจ้านายและหญิงไทยช้ันสูง จากการศึกษารูปแบบของผืนผ้า ข้าพเจ้าจึงแบ่งรูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบของผืนผ้าเป็น 2 วิธีหลัก ดังน้ี 
 

       

       

    
 
ภาพที่ 31 การวิเคราะห์รูปแบบของลวดลายบนผืนผ้า 
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  3.1 รูปแบบของผืนผ้าท่ีมีกรวยเชิงป็นส่วนประกอบ 
   จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของลวดลายบนผืนผ้า ลวดลายท่ีถูก
ออกแบบและจัดวางองค์ประกอบของโครงสร้างบนผืนผ้าที่มีความซับซ้อนของผืนผ้าที่มีกรวยเชิง 
ประกอบไปด้วยลวดลายบนท้องผ้า ลายค่ัน ลายกรวยเชิง และขอบผ้า มีการนําส่วนประกอบต่าง ๆ 
เหล่าน้ีมาจัดวางองค์ประกอบศิลป์ให้มีการจัดวางลวดลายเรียงต่อกันเป็นช้ัน ๆ เป็นการสร้างความ
น่าสนใจให้ผืนผ้าดูมีรายละเอียดที่สวยงามมากย่ิงข้ึน  
 

       
 
ภาพที่ 32 รูปแบบของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 

 

 
 
ภาพที่ 33 องค์ประกอบของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
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  3.2 รูปแบบของผืนผ้าท่ีไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
   จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของลวดลายบนผืนผ้า ที่ถูกออกแบบและ  
จัดวางองค์ประกอบของโครงสร้างบนผืนผ้าให้มีความเรียบง่าย เน้นโครงสร้างของลวดลายบนท้องผ้า
ที่มีการซ้ําของลวดลายในขนาดที่เท่า ๆ กันในบริเวณตรงกลาง และมีลวดลายในลักษณะที่คล้ายกับ
ลวดลายหลักที่บริเวณชายผ้า 
 

   

   
 
ภาพที่ 34 รูปแบบของผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
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ภาพที่ 35 องค์ประกอบของผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
 
 4. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบลวดลายบนผืนผ้า 
  เครื่องแต่งกายหรือสิ่งของเครื่องใช้ของชนช้ันสูงในสมัยก่อน จะเป็นลวดลายท่ีมาจาก
ลวดลายไทย เช่น ลายกนก ก้านขด และลายดอกไม้เครือเถาต่าง ๆ ลวดลายไทยมีจุดกําเนิดมาจาก
ลวดลายของธรรมชาติ ดอกไม้ ใบไม้ และเปลวไฟ ถูกนํามาประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นลวดลายต่าง ๆ 
มีการจัดวางรูปแบบหรือจังหวะของลวดลายให้เป็นระเบียบมีความกลมกลืนกัน ลวดลายเหล่าน้ีเป็น
เหมือนการแสดงออกถึงชนช้ันฐานะทางสังคมที่ถูกยกระดับขึ้นให้เห็นถึงความแตกต่างกับสามัญชน
ทั่วไป ซึ่งเป็นเสมือนกับลวดลายประเพณีนิยมของคนไทยในยุคสมัยก่อน ที่ผ่านการออกแบบและ
ดัดแปลงลวดลายท่ีต้องอาศัยความอ่อนโยนจากผู้สร้างสรรค์ จนเกิดเป็นลวดลายท่ีมีความอ่อนช้อย
สวยงาม ซึ่งเป็นลวดลายที่มีความพริ้วไหวมีความต่อเน่ืองกัน 
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ภาพที่ 36 ที่มาของลวดลายไทยที่เป็นต้นแบบในการออกแบบลวดลายผ้า 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบลวดลายบนผืนผ้า 
 

รูปแบบ 
ของผนืผา้ 

ลวดลาย 

ผืนผ้าที่ม ี
กรวยเชิง 

 

    

ผืนผ้าที่ไมม่ ี
กรวยเชิง 

 

    

  
 
  จากการเปรียบเทียบลวดลายบนผืนผ้ากับลวดลายไทย ทําให้ทราบว่าลวดลายที่อยู่บน
ผืนผ้าน้ันมีต้นกําเนิดมากจากลวดลายไทยที่ถูกนํามาประดิษฐ์เพ่ิมเติมและมีการตัดทอนลวดลาย   
การเขียนลวดลายหรือการผูกลายให้มีความสวยงามจะต้องมีการเลือกใช้ลวดลายหลัก ซึ่งเป็นจุดเด่น
นํามาผสมผสานกับเคร่ืองประกอบลายท่ีเป็นเสมือนเครื่องตบแต่งลวดลาย เครื่องประกอบลายเหล่าน้ี
มาจากลวดลายกนกสามตัวและมีการนํามาถอดลวดลายแยกเป็นส่วน ๆ ออกเป็นลายกาบช้อน และ
ลายก้านขด เป็นต้น ซึ่งเคร่ืองประกอบลายทําให้ลวดลายต่าง ๆ มีความสอดคล้องและต่อเน่ืองกัน
อย่างสวยงาม จึงทําให้เกิดเป็นลวดลายท่ีมีความกลมกลืนกันและสวยงามอยู่บนผืนผ้า ลวดลายบนผืน
ผ้า สามารถบ่งบอกได้ถึงความอ่อนช้อยและความอดทนในการสร้างสรรค์และออกแบบลวดลายของผู้
หญิงไทยในสมัยก่อนจนเกิดเป็นลวดลายที่มีความลงตัว 
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 5. การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์บนผืนผ้า 
  องค์ประกอบศิลป์ของผ้าแต่ละผืนน้ันประกอบไปด้วย จุด เส้น หน่วยลาย โครงสร้าง
ของลวดลาย นํามารวมกันเป็นองค์ประกอบของผืนผ้าที่มีความสมบูรณ์ 
 
 
 
 โครงสร้าง ผืนผ้า หน่วยลาย   เส้น     จุด  ของลวดลาย  
 
 
 

 

ภาพที่ 37 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์บนผืนผ้า 
 
   การจัดองค์ประกอบศิลป์ของผืนผ้ามีจุดเด่นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน คือ  
การซ้ํากันของลวดลายหลักบริเวณท้องผ้าในขนาดที่เท่า ๆ กันในทุก ๆ ผืน มีลักษณะการซ้ําของ
ลวดลายที่มีรายละเอียดขนาดเล็กและมีความอ่อนช้อยสวยงาม ลวดลายการซ้ําทําให้เกิดความ
กลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและดูมีระเบียบเรียบร้อย ซึ่งการซ้ําของลวดลายเหล่าน้ีจะเห็นว่าผู้ปัก
มีความพยายามและความสามารถเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ลวดลายที่มีขนาดเล็กและ
ละเอียดอ่อน ซึ่งผ้าแต่ละผืนจะมีเอกลักษณ์และลวดลายที่เฉพาะตัวข้ึนอยู่กับจินตนาการและฝีมือของ
ผู้สร้างสรรค์ ในส่วนของการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่มีความแตกต่างกันของผืนผ้าแต่ละผืน คือบริเวณ
ของกรวยเชิง จากการศึกษาผ้าปักข้าพเจ้าจึงแบ่งรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ของผืนผ้าเป็น 
2 ประเภท คือ 1. รูปแบบของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 2. รูปแบบของผืนผ้าที่ไม่มีกรวย
เชิงเป็นส่วนประกอบ รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ทั้ง 2 ประเภท ได้ผ่านการวางแผนคิด
วิเคราะห์และคํานวณสัดส่วนต่าง ๆ ในการจัดวางลวดลายจนเกิดเป็นการซ้ําที่ดูลงตัวของผ้าในแต่ละ
ผืน เพ่ือให้เหมาะสมกับการแสดงออกถึงชนช้ันฐานะทางสังคมที่ถูกยกระดับขึ้นให้เห็นถึงความ
แตกต่างกับสามัญชนทั่วไป 
  5.1 โครงสร้างของลวดลาย  
   โครงสร้างของลวดลายเกิดจากการจัดวางรูปแบบองค์ประกอบศิลป์ของผืนผ้า 
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. รูปแบบของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 2. รูปแบบ
ของผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบเป็นโครงสร้างของผืนผ้าที่มีความนิยมใน
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สมัยก่อนและได้ผ่านการวางแผนคิดวิเคราะห์และคํานวณสัดส่วนต่าง ๆ ในการจัดวางองค์ประกอบ
ศิลป์อย่างลงตัว 
   ลวดลายหลักจะอยู่ในผ้าบริเวณตรงกลาง ซึ่งเรียกว่าท้องลาย เป็นลวดลายขนาด
เล็กเป็นช่อง ๆ เกิดจากการซ้ํากันอย่างต่อเน่ืองของลวดลาย ในบางผืนจะมีลวดลายคั่นและกรวยเชิง
เป็นลวดลายการซ้ําอีกช้ันหน่ึงของผืนผ้าก่อนที่จะถึงชายผ้า ซึ่งโครงสร้างการจัดวางองค์ประกอบศิลป์
เหล่าน้ีขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและผู้สร้างสรรค์ลวดลาย 
 
ตารางที่ 6 โครงสร้างของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
 

โครงสร้างของผืนผ้าท่ีมีกรวยเชิงเปน็ส่วนประกอบ 

     

รูปแบบ  โครงสร้างของผืนผ้าที่มีกรวยเชิง เป็นผืนผ้าที่มีรูปแบบการจัดเรียงลําดับช้ันบนผืนผ้า
ประมาณ 4 ช้ัน ประกอบไปด้วย ท้องผ้า ลายคั่น กรวยเชิง และชายผ้า โดยรูปแบบการจัด
เรียงลําดับช้ันบนผืนผ้าในลักษณะน้ีเป็นรูปแบบของผืนผ้าในแบบด้ังเดิมที่ถูกออกแบบ 
และประดิษฐ์ขึ้น จนเกิดเป็นองค์ประกอบศิลป์ที่มีความสวยงามและอ่อนช้อย 
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ตารางที่ 7 โครงสร้างของผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
 

โครงสร้างของผืนผ้าท่ีไม่มีกรวยเชิงเปน็สว่นประกอบ 

     

รูปแบบ  โครงสร้างของผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิง เป็นผืนผ้าที่มีรูปแบบการจัดเรียงลําดับช้ันบนผืนผ้า
ประมาณ 2 ช้ัน ประกอบได้ด้วย ท้องผ้า และชายผ้าโดยรูปแบบการจัดเรียงเรียงลําดับช้ัน
บนผืนผ้าในลักษณะน้ีเป็นรูปแบบของผืนผ้าในแบบด้ังเดิมที่ถูกออกแบบและประดิษฐ์ขึ้น 
จนเกิดเป็นองค์ประกอบศิลป์ที่มีความสวยงามและอ่อนช้อย 

 
  5.2 หน่วยลาย 
   หน่วยลายเป็นอีกส่วนประกอบหน่ึงที่ทําให้เกิดโครงสร้างของลวดลายที่มีความ
สมบูรณ์ หน่วยลายมีลักษณะเป็นลวดลายท่ีเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ถูกนํามาออกแบบและจัดเรียง
กันอย่างต่อกันเน่ืองในขนาดที่เท่ากัน ในลักษณะสลับฟันปลาในแต่ละแถว จนลวดลายเต็มผืนผ้า  
 

 
 
ภาพที่ 38 หน่วยลายหลักในบริเวณท้องผ้า 
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ตารางที่ 8 การเรียงตัวของหน่วยลายในทิศทางต่าง ๆ  
 

การเรียงตัวของหน่วยลายในทิศทางต่าง ๆ 
 
 
 
 

   

 
  

รูปแบบ  การเรียงตัวของหน่วยลายในทิศทางต่าง ๆ เป็นการเรียงตัวของลวดลายหลักในบริเวณท้อง
ผ้า ซึ่งเป็นการเรียงตัวในลักษณะการซ้ํากันของลวดลายในขนาดที่เท่า ๆ กัน และถูกล้อม
กรอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเรียงตัวต่อกันในลักษณะสลับฟันปลาในแต่ละแถว หรือ
เรียงต่อกันในลักษณะหน่วยต่อหน่วยในทิศทางต่าง ๆ  

 
ตารางที่ 9 หน่วยลายในบริเวณกรวยเชิง 
 

การเรียงตัวของหน่วยลายในทิศทางต่าง ๆ 

 

รูปแบบ หน่วยลายกรวยเชิงเป็นลวดลายบนผืนผ้าในบริเวณกรวยเชิง ซึ่งเป็นลวดลายบนผืนผ้าอีก
ช้ันหน่ึงก่อนที่จะถึงชายผ้า มีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมยาวเรียงต่อกันไปทางด้านข้าง การ
เรียงตัวของหน่วยลายในบริเวณกรวยเชิง 
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ตารางที่ 10 หน่วยลายในบริเวณชายผ้า 
 

หน่วยลายในบริเวณชายผ้า 

 

รูปแบบ  หน่วยลายในบริเวณชายผ้า มีลักษณะการซ้ําของลวดลายท่ีต่อเน่ืองกันอยู่ในบริเวณ
ขอบของผืนผ้า  ซึ่งเป็นลวดลายในช้ันสุดท้ายที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวตลอดชายผ้า  
ทั้งผืน  

 
  5.3 เส้น 
   เส้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นลวดลาย เมื่อเส้นแต่ละเส้นถูกนํามา
เรียงต่อกัน จึงเกิดเป็นลวดลายท่ีมีความอ่อนช้อยและสวยงาม จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าเส้นที่พบในลวดลายต่าง ๆ บนผืนผ้าน้ันมีลักษณะเป็นเส้นโค้งที่ทํามุมเอียง 45 องศา มา
ประกอบกันในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ลวดลายที่เกิดขึ้นมีความพริ้วไหว ให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนและ
นุ่มนวล  
 

 
 
ภาพที่ 39 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเส้น 
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  จากการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ของผืนผ้าแบบดั้งเดิมของผู้หญิงไทยใน
สมัยก่อนทําให้ทราบว่าลวดลายท่ีถูกสร้างสรรค์ลงบนผืนผ้าน้ันมาจากลวดลายไทยที่ถูกดัดแปลงมา
จากลวดลายของธรรมชาติ ดอกไม้ ใบไม้ ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีความอ่อนช้อยและงดงาม ได้ถูกนํามา
ผสมผสานกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ของ จุด เส้น หน่วยลาย โครงสร้างของลวดลาย จนเกิดเป็น
ผืนผ้าที่มีความสมบูรณ์ โดยแบ่งรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ของผืนผ้าเป็น 2 ประเภท คือ  
1. รูปแบบของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 2. รูปแบบของผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิงเป็น
ส่วนประกอบ รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ 2 ประเภท ได้ผ่านการวางแผนคิดวิเคราะห์และ
คํานวณสัดส่วนต่าง ๆ ในการจัดวางลวดลายจนเกิดเป็นการซ้ําที่ดูลงตัวของผ้าในแต่ละผืน  
 6. การสร้างสรรค์และลดทอนลวดลายบนผืนผ้า เพื่อพัฒนาสู่การออกแบบเคร่ืองประดับ 
  จากการศึกษาและวิเคราะห์ลวดลายผ้าในแบบด้ังเดิม ข้าพเจ้าจึงนําลวดลายและ
รูปแบบการจัดองค์ประกอบศิลป์ของลวดลายบนผืนผ้าในแบบด้ังเดิม โดยแบ่งรูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบศิลป์ของผืนผ้าเป็น 2 ประเภท คือ 1. รูปแบบของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
2. รูปแบบของผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ นํามาประดิษฐ์ลวดลายข้ึนใหม่ในรูปแบบของ
ข้าพเจ้าเอง  
  การลดทอนและคลี่คลายลวดลายผ้าเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าขึ้นมาในรูปแบบ
ใหม่ โดยใช้เอกลักษณ์และรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ที่มีความโดดเด่นของลวดลายผ้าใน
แบบด้ังเดิม นํามาออกแบบลวดลายและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ให้คงรูปแบบของการซ้ํา ซึ่งเป็น
จุดเด่นของผ้าไทย เน่ืองจากลวดลายในรูปแบบด้ังเดิมมีความซับซ้อนของลวดลาย ข้าพเจ้าจึงเริ่ม
ออกแบบและลดทอนโดยมีหลักการในการสร้างสรรค์ ดังน้ี  
  1. ลดทอนและคลี่คลายลวดลายบนผืนผ้าให้มีรายละเอียดของลวดลายที่ลดน้อยลง 
แต่ยังคงความละเอียดอ่อนของผู้หญิงในสมัยก่อน 
  2. คงรูปแบบที่เด่นชัดของผืนผ้าในการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ของผืนผ้าในแบบ
ด้ังเดิมเป็น 2 ประเภท คือ    
   2.1 รูปแบบของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
   2.2 รูปแบบของผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
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ภาพที่ 40 การลดทอนและคลี่คลายลวดลายบนผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
 

        

 

 
ภาพที่ 41 การลดทอนและคลี่คลายลวดลายบนผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
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 7. การทดลองวัสดุในสมัยใหม่ด้วยเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อยในแบบสมัยก่อน 
  จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานฝีมือของผู้หญิงในสมัยก่อน ทําให้ทราบว่าการเย็บ 
ปัก ถัก ร้อยเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยความอดทนและใช้ระยะเวลานานในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ข้าพเจ้าจึงต้องการท่ีจะนําเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อยที่มีคุณค่าของผู้หญิงในสมัยก่อน นํามาทดลอง
เพ่ือค้นหาวัสดุสมัยใหม่ที่สามารถแสดงออกถึงรูปลักษณ์และพฤติกรรมของผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นําใน
สังคมปัจจุบัน โดยเลือกใช้วัสดุและโทนสีที่แสดงออกถึงรูปลักษณ์ของผู้หญิงไทยในปัจจุบัน โดยใช้
เทคนิคและลวดลายของผืนผ้าในสมัยก่อน เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกับการเย็บ ปัก ถัก ร้อยที่มีความ
ประณีตและละเอียดอ่อนของผู้หญิงในสมัยก่อน ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ลวดลายและการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ในรูปแบบประเพณีนิยมที่ปรากฏเด่นชัดอยู่บนผืนผ้า 
 
ตารางที่ 11 การทดลองปักลวดลายด้วยวัสดุในสมัยใหม่ 
 

วัสดุ เสน้ไหม วัสดุ ลักษณะของวัสดุ สมัยใหม่ ละเอียดอ่อน ผลการทดลอง 

พ้ืนผิวของริบบ้ินมีความ
ด้านและลื่น หน้ากว้างของ
ริบบ้ินมีขนาดใหญ่และหนา 
ไม่ สามารถฉีกออกใ ห้มี
ขนาดเล็กและบางมากได้ 

1. ริบบ้ินด้าน 

 

  

2. พ้ืนผิวมีความมันเงา แต่
เส้นไหมมีขนาดที่ใหม่และ
หนาจนเกินไป ทําให้ปัก
ยาก 

เส้นไหมสังเคราะห์
สีเหลือบ 

 

  

3. พ้ืนผิวมีความมันเงา เส้น
ไหมมีขนาดเล็กและบาง 
สามารถปักได้ง่ายกว่าวัสดุ
ชนิดอ่ืน ๆ  

เส้นไหมสังเคราะห์
No.40 

 

  



 62

ตารางที่ 11 การทดลองปักลวดลายด้วยวัสดุในสมัยใหม่ (ต่อ) 
 

วัสดุ เสน้ไหม 
วัสดุ ลักษณะของวัสดุ 

สมัยใหม่ ละเอียดอ่อน 
ผลการทดลอง 

4. เส้นไหมสังเคราะห์ 
No.12  

เ ป็น เส้นไหมสองชนิดที่
รวมกันอยู่ในหนึ่งเส้นทําให้
ลวดลายไม่ละเอียดมากนัก 
เพราะเส้นไหนมีลักษณะ
เส้นที่หนาและปักยาก 

 

  

 

5. เส้นไหมสังเคราะห์ 
No.987 

พ้ืนผิวมีความมันเงา เส้น
ไหมมีขนาดที่เล็กและบาง 
สามารถปักได้ง่าย แต่ไม่ได้
ไ ด้ ล ว ด ล า ย ที่ มี ค ว า ม
ละเอียด 

 

 

 

 

 

 

6. เส้นไหมสีเงิน พ้ืนผิวมีความมันเงา เส้น
ไหมมีขนาดที่เล็กและบาง 
สามารถปักได้ง่ายแต่ไม่ได้
ลวดลายที่มีความละเอียด 

 

  

 

7. เส้นไหมปักครอ
สติส 

เส้นไหมมีความน่ิมและบาง 
สามารถปักไล่สีเข้มอ่อนได้ 
เ น่ื องจาก เส้น ไหม น้ันมี
หลากหลายสี 

 

 

 

 



 63

  จากการทดลองใช้วัสดุในสมัยใหม่ในการปัก พบว่าเส้นไหมสังเคราะห์ No.40 และ
เส้นไหมปักครอสติส ทําให้เกิดลวดลายท่ีมีความสวยงามและละเอียดอ่อน เพราะเส้นไหมมีขนาดเล็ก
และบางสามารถปักลวดลายบนผืนผ้าได้ง่าย และสามารถแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ลวดลายในสมัยก่อนที่มีความอ่อนช้อย สวยงาม กับการเลือกใช้วัสดุในสมัยใหม่ที่มีพื้นผิวของวัสดุ
แบบสังเคราะห์ เลือกใช้สีขาว เทา และดํา ที่มีความสอดคล้องกับรสนิยมในการแต่งกายของผู้หญิงใน
ปัจจุบัน 
 8. การทดลองปักเส้นไหมลงบนผืนผ้าชนิดต่าง ๆ  
  จากที่ทดลองปักเส้นไหมลงในผืนผ้าในการทดลองวัสดุด้วยเส้นไหมชนิดต่าง ๆ ทําให้
ทราบว่าการเลือกผ้าที่จะนํามาปักน้ันเป็นสิ่งสําคัญ เน่ืองจากการเลือกใช้ผ้าจะมีผลกับลวดลายที่ปักลง
บนผืนผ้า จึงต้องเลือกใช้ผ้าที่ไม่ยืดหยุ่นหรือนิ่มจนเกินไป อาจทําให้ลวดลายที่ปักบนผืนผ้ามีลักษณะที่
ย่นและไม่เรียบตึง ข้าพเจ้าจึงทําการค้นหาผ้าชนิดต่าง ๆ ที่คัดเลือกมาจากผ้าในสมัยใหม่ โดยทดลอง
ปักลวดลายด้วยเส้นไหมแล้วทําให้ลวดลายบนผ้าน้ันไม่ย่นและไม่เปลี่ยนแปลงลวดลายไปจากเดิม  
 
ตารางที่ 12 การทดลองปักเส้นไหมลงบนผืนผ้าชนิดต่าง ๆ  
 

ชนิดของผ้า ผลการทดลอง 

1. ผ้าสักหลาด  เน้ือผ้ามีความละเอียดไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป เป็น
ผ้าคงรูปไม่ยืดหรือย้วย จึงทําให้ลวดลายที่ปักน้ันคง
รูปเดิมได้ดีที่สุด 

 

 

2. หนังเทียม เน้ือผ้ามีลักษณะยืดออกเล็กน้อย เมื่อปักลวดลายลง
ไปบนหนังเทียมพ้ืนผิวจะขาดและเป็นรูได้ง่าย 
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ตารางที่ 12 การทดลองปักเส้นไหมลงบนผืนผ้าชนิดต่าง ๆ  (ต่อ) 
 

ชนิดของผ้า ผลการทดลอง 

3. หนังกลับ 

 

เน้ือผ้ามีลักษณะที่คงรูปและไม่ยืด แต่มีความบาง
จนเกินไป สีของพ้ืนผิวไม่เรียบเนียน 

4.   ผ้าฮานาโกะ เน้ือผ้ามีลักษณะที่ยืดและย้วยมาก ยากแก่การปัก ทํา
ให้ลวดลายที่เกิดจากการปักน้ันบิดเบ้ียวไม่คงรูป 

 

 

5. เน้ือผ้ามีลักษณะที่ยืดและย้วยมาก ยากแก่การปัก ทํา
ให้ลวดลายที่เกิดจากการปักน้ันบิดเบ้ียวไม่คงรูป 

ผ้าสกินน่ี 

 

 

 
 จากการทดลองปักเส้นไหมลงบนผ้าชนิดต่าง ๆ เพ่ือค้นหาเน้ือผ้าที่เหมาะสมในการปัก
ลวดลาย พบว่าผ้าสักหลาดเป็นผ้าที่เหมาะสมในการนําผ้าปักลวดลายมากที่สุด เน่ืองจากผ้าสักหลาดมี
ลักษณะเน้ือผ้าที่เนียนละเอียด ไม่ยืดหรือย้วยจึงทําให้ลวดลายท่ีปักออกมาน้ันสามารถคงรูปเดิมมาก
ที่สุด เมื่อแกะผ้าออกจากสะดึง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้หญิงไทยในสมัยปัจจุบันเพื่อเชื่อมโยงสู่แนวทางในการออกแบบ 
 1. รูปแบบและภาพลักษณ์ที่เกิดจากคุณค่าของผู้หญิงยุคปัจจุบัน 
  ภาพสังคมในปัจจุบันและวิถีชีวิตของผู้คนน้ันได้เปลี่ยนแปลงไป มีความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่เน้นความเจริญทางด้านวัตถุนิยม มีสิ่งที่
อํานวยความสะดวกสบายมากมาย จึงส่งผลให้ผู้หญิงน้ันมีบทบาทและหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากใน
สมัยก่อน ผู้หญิงในปัจจุบันจึงเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีบุคลิกความเป็นผู้นําสูง มีหน้าที่การงานที่ดี มี
ช่ือเสียงและมีหน้ามีตาในสังคม จะเห็นได้ว่าผู้หญิงยุคใหม่ได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านบทบาท
หน้าที่ทางสังคม ลักษณะเหล่าน้ีได้สะท้อนออกมาทางบุคลิกภาพ การแต่งกาย ทําให้ผู้หญิงยุคใหม่มี
ลักษณะท่วงท่าและการแต่งกายที่มีความทะมัดทะแมง เข้มแข็งและคล่องแคล่ว ซึ่งการแต่งกายยังมี
ส่วนยกระดับสถานะภาพของผู้หญิงให้ดูมีความเป็นผู้นําและสร้างความน่าเช่ือถืออีกด้วย 
 

 
 
ภาพที่ 42 คุณนวลพรรณ ล่ําซํา 
ที่มา: Kapook, นวลพรรณ ล่ําซํา, เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://hilight. 
kapook.com/view/102606 
 
 การแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่น้ันได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งกายของชาติตะวันตก 
ดังน้ันในปัจจุบันผู้หญิงไทยจึงนิยมใส่เสื้อเช้ิตกับกางกางขายาวในแบบสากล มีการนําเสื้อผ้าในแบบ
ผู้ชายมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบุคลิกภาพของผู้หญิงยุคใหม่ เช่น ปกคอเสื้อ ปลายแขนเสื้อเช้ิต ปกสูท 
และเนคไท ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงรูปลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นผู้นํา และมี
ความเข้มแข็ง 
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ภาพที่ 43 การแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งกายของชาติตะวันตก 
ที่มา: Manager, การแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่, เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline 
 
 2. แนวทางในการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ของเส้นโครงสร้างที่
แสดงออกถึงผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน 
  จากการศึกษาข้อมูลทําให้ทราบว่าผู้หญิงยุคสมัยปัจจุบันมีบุคลิกความเป็นผู้นําสูง  
มีความรู้และความสามารถในด้านหน้าที่การงาน สามารถสังเกตได้จากรูปลักษณ์ในการแต่งกายของ
ผู้หญิงในยุคปัจจุบันซึ่งมีองค์ประกอบหรือจุดเด่นต่าง ๆ ดังน้ี คอปกเสื้อและปลายแขนเสื้อซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของเสื้อเช้ิต ปกเสื้อสูท และเนคไท 

http://www.manager.co.th/CelebOnline
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  2.1 ปกคอเสื้อเชิ้ต 
 

 

 
ภาพที่ 44 ปกคอเสื้อเช้ิตในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่มา: Fashionbeans, Collar, เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. 
fashionbeans.com 
 
 จากการศึกษาข้อมูลของคอปกเส้ือเช้ิต (collar) ทําให้ทราบว่า คอปกเสื้อเช้ิตแต่ละ
รูปแบบมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานในแต่ละโอกาส ข้าพเจ้ามีความสนใจ
ปกเสื้อเช้ิตในรูปแบบ Forward point เพราะเป็นคอปกเสื้อเช้ิตที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด คอปก
เสื้อเช้ิตแบบ Forward point สามารถใช้ในพิธีการที่สําคัญ หรือส่วมใส่ในชีวิตประจําวัน คอปก
เสื้อเช้ิตชนิดน้ีเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย สามารถสวมใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีความเป็นสากล 
ลักษณะของคอปกเสื้อเป็นเส้นตรงพุ่งลงด้านล่างมาบรรจบกันเป็นมุมแหลม ให้ความรู้สึกที่ดูเฉียบคม 
มุ่งมั่น มั่นคง ข้าพเจ้าจึงเลือกคอปกเสื้อเช้ิตแบบ Forward point นํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
เคร่ืองประดับที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงสมัยปัจจุบัน 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ของปกคอเสื้อเช้ิต (collar) ของผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน 
 

จุด เสน้ โครงสร้าง การจัดองค์ประกอบศลิป ์
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  2.2 ปลายแขนเสื้อเชิ้ต 
 

 

 
ภาพที่ 45 ปลายแขนเสื้อเช้ิตในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่มา: Cuff Smarl, Cuff, เข้าถึงเมื่อ 9 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.cuff.io/ 
collections/all 
 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ปลายแขนเสื้อเช้ิต (cuff) มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบปลาย
แขนเสื้อมุมโค้ง ปลายแขนเสื้อมุมตัด และปลายแขนเสื้อแบบมุมฉาก การเลือกใช้กระดุมมีจํานวน
ต้ังแต่ 1-3 เม็ด รูปแบบที่เป็นที่นิยมและมีความเรียบง่ายมากที่สุด คือ ปลายแขนเสื้อแบบมุมฉากกระดุม 
จํานวน 1 เม็ด เป็นรูปแบบของปลายแขนเสื้อที่มีลักษณะที่ดูความเรียบง่าย ใช้ได้ในหลากหลายโอกาส 
สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจําวันและแบบเป็นทางการ เส้นโครงสร้างปลายแขนเสื้อเช้ิตแบบมุมฉาก
น้ัน จะเป็นเส้นตรงในแนวต้ังและแนวนอนชนกัน จนตัดกันเป็นมุมฉากให้ความรู้สึกที่ดูแข็งแรง 
ทะมัดทะแมง และมั่นคง ข้าพเจ้าจึงเลือกปลายแขนเสื้อแบบมุมฉากนํามาพัฒนาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบเคร่ืองประดับ 
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ตารางที่ 14 การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ของปลายแขนเสื้อเช้ิต (cuff) ของผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน 
 

จุด เสน้ โครงสร้าง การจัดองค์ประกอบศลิป ์

 

 
 
  2.3 ปกคอเสื้อสูท 
 

    
 Shawl peak Notch 

 
ภาพที่ 46 ปกคอเสื้อสูทในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่มา: Gq Thailand, Suit, เข้าถึงเมื่อ 9 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.gqthailand. 
com/style 
 
 จากการศึกษาข้อมูลการแต่งกายของชุดสูททําให้ทราบว่า ชุดสูทแต่ละแบบนั้น จะมีจุดเด่น
อยู่ที่บริเวณปกเสื้อสูท (lapels) มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ปกเสื้อสูทแบบ notch น้ัน จะดูเรียบ
ง่าย และดูเป็นทางการ สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจําวันหรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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ปกเสื้อสูทมีลักษณะของคอปกเสื้อทั้งหมดเป็นเส้นตรงในแนวเฉียง พุ่งเฉียงลงมาจากด้านหลังของ
ปกคอเสื้อลงมาบรรจบรวมกันตรงด้านล่าง ช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่มีบุคคลิกภาพที่ดูมั่งคง และ
น่าเช่ือถือ ข้าพเจ้าจึงเลือกปกเสื้อสูทแบบ notch นํามาเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดับ 
 
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ของปกเสื้อสูท (lapels) ของผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน 
 

จุด เสน้ โครงสร้าง การจัดองค์ประกอบศลิป ์

 

  

 

 
  2.4 เนคไท 
 

       
 
ภาพที่ 47 เนคไท 
ที่มา: Ties, ties, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.ties.com/how-to-tie 
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 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า เนคไท (necktie) การผูกเนคไทจะต้องดูกลมกลืนกับการ
แต่งกายและช่วยส่งเสริมการแต่งกาย ความกว้างของเนคไทมีหลายขนาด ในปัจจุบันรูปแบบของเทค
ไทได้ถูกพัฒนาให้มีขนาดที่เล็กและแคบลง แต่ที่สําคัญขนาดของเนคไทต้องไม่ใหญ่และไม่เล็ก
จนเกินไป เนคไทที่มีขนาดท่ีเหมาะสมคือควรมีความกว้างประมาณ 2 น้ิว เนคไทแบบทรงกว้างหรือใหญ่
จนเกินไปจะทําให้ผู้สวมใส่ดูมีอายุ ส่วนเนคไทแบบทรงแคบนั้นสามารถสวมใส่ได้กับชุดทํางานและชุด
ลําลองในวันสบาย ๆ เส้นโครงสร้างแต่ละส่วนของเนคไทน้ันมากจากเส้นตรงท่ีพุ่งขึ้นมาบรรจบกันที่
ด้านบน เส้นตรงแนวเฉียงแสดงออกถึงความรู้สึกเคลื่อนไหว ความกระฉับกระเฉง และความมุ่งมั่น 
ลักษณะของเส้นเหล่าน้ีช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพของผู้สวมใส่เคร่ืองประดับให้ดูดีและภูมิฐานมากย่ิงขึ้น 
ข้าพเจ้าจึงเลือกการผูกเทคไทนํามาพัฒนาเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดับ 
 
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ของเนคไท (necktie) ของผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน 
 

จุด เสน้ โครงสร้าง การจัดองค์ประกอบศลิป ์

 

 
 

 
การสรุปข้อมูลของผู้หญิงในสมัยก่อนและปัจจุบันเพื่อเชื่อมโยงสู่ทิศทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่องประดับ 
 จากการศึกษาค้นคว้า สามารถทําการสรุปข้อมูลของผู้หญิงในสมัยก่อนละปัจจุบันเพ่ือ
เช่ือมโยงสู่ทิศทางในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับ ได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 48 การสรุปข้อมูลของผู้หญิงในสมัยก่อนและปัจจุบันเพ่ือเช่ือมโยงสู่ทิศทางในการสร้างสรรค์
ผลงานเคร่ืองประดับ 

วัสดุ ใช้ เส้นไหม สังเคราะห์ No.40 เส้นไหมปักสรอสติส ซ่ึงเป็นวัสดุสังเคราะห์ท่ีให้
ความรู้สึกถึงความทันสมัย แสดงออกถึงรูปลักษณ์ผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน ใช้เทคนิค   
และลวดลายท่ีลดทอนจากผืนผ้าในสมัยก่อน เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกับการเย็บ ปัก ถัก ร้อย 
ในสมัยก่อน / ผ้าสักหลาด ไม่ยืดหรือย้วยทําให้ลวดลายท่ีปักออกมาสามารถคงรูป 

 ผลงานเครื่องประดับท่ีถ่ายทอดความงดงามด้วยการระลึกถึงความประณีตและละเอียดอ่อน
ของผู้หญิงในสมัยก่อนท่ีมีคุณค่าด่ังเช่นความเข้มแข็งของผู้หญิงในปัจจุบัน ผ่านเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก 
ร้อย ของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนท่ีแฝงไปด้วยคุณค่าของงานฝีมือ และบทบาทหน้าท่ีของผู้หญิงไทย
ในยุคปัจจุบันท่ีมีความเป็นผู้นํา มีรูปลักษณ์และพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเข้มแข็ง 

การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ 

เทคนิค การเย็บ ปัก ถัก ร้อยในรูปแบบชาววัง
และชนชั้นสูงของไทยในสมัยก่อน จะมีการ
ผสมผสานหลากหลายเทคนิคเข้าด้วยกันใน
การปักผ้าหนึ่งผืน ซ่ึงเป็นการแสดงศักยภาพ
ในด้านความรู้และความสามารถท่ีมีความ
ซับซ้อนในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ผู้หญิงสมัยก่อน 

ผืนผ้า  ประกอบด้วยจุด เส้น  หน่วยลาย 
โครงสร้างของลวดลาย จึงเป็นผืนผ้าที่สมบูรณ์  

ลวดลายบนผืนผ้า แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
1.รู ป แบบขอ ง ผื น ผ้ า ท่ี มี ก ร ว ย เ ชิ ง เ ป็ น
ส่วนประกอบ 2.รูปแบบของผืนผ้าท่ีไม่มีกรวย
เชิงเป็นส่วนประกอบ 

ภาพลักษณ์ มีบุคลิกความเป็นผู้นํา การแต่ง
กาย ได้รับอิทธิพลมาจากแถบทวีปยุโรป นํา
เสื้อผ้าในแบบผู้ชายมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
บุคลิกภาพของผู้หญิงยุคใหม่ เช่น เสื้อเชิ้ต 
เสื้อสูท เนคไท  
 

ผู้หญิงสมัยปัจจุบัน 

เส้น  เป็นเส้นในลักษณะเส้นตรงแนวตั้ ง 
เส้นตรงแนวเฉียง และมุมแหลม 

โครงสร้าง มาจากจุดเด่นในการแต่งกาย ปก
คอและปลายแขนเสื้อเชิ้ต ปกคอเสื้อสูท เนค
ไท นํามาทําเป็นเส้นทัศนธาตุ  
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บทที่ 4 
 

แนวทางในการออกแบบ 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของสังคมไทยในยุคสมัยและปัจจุบัน ทําให้ทราบว่า
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีผลต่อสุนทรียศาสตร์ในการสร้างสรรค์งานฝีมือของผู้หญิงใน
สมัยก่อน และสะท้อนออกมาทางรูปแบบของการแต่งกายของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการ
ออกแบบเคร่ืองประดับที่เกิดขึ้นจากหลากหลายองค์ความรู้ที่นํามาประกอบเข้าด้วยกัน เครื่องประดับ
จึงแสดงให้เห็นถึงทัศนะของข้าพเจ้าในการแสดงภาพลักษณ์ใหม่ของผู้หญิงทั้งสองยุคสมัยที่ปรากฏอยู่
ในผลงานเครื่องประดับที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงคุณค่าและความสําคัญ
ของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนและปัจจุบัน โดยการนําเสนอผ่านความขัดแย้งทาง
ภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในสมัยก่อนและปัจจุบันที่มีคุณค่าและความสําคัญที่
แตกต่างกัน นํามาสร้างสรรค์ผ่านผลงานเคร่ืองประดับที่ถ่ายทอดความงดงามด้วยการระลึกถึงความ
ประณีตและละเอียดอ่อนของผู้หญิงในสมัยก่อน ผ่านเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อยที่แฝงไปด้วยคุณค่า
ของงานฝีมือ และบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันที่มีความเป็นผู้นํา มีความเข้มแข็ง 
หลังจากข้าพเจ้าศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ข้าพเจ้าจึงทดลองวัสดุด้วยเส้นไหมชนิดต่าง ๆ เพ่ือค้นหา
เส้นไหมที่เป็นวัสดุในสมัยใหม่ และมีความเหมาะสมในการปักลวดลายลงบนผืนผ้าจนเกิดเป็นลวดลาย
ที่มีความประณีตและละเอียดอ่อน ข้าพเจ้าจึงเลือกเส้นไหมสังเคราะห์ No.40 และเส้นไหมปักครอสติส 
สีขาว เทา และดํา ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ให้ความรู้สึกถึงความทันสมัย แสดงออกถึงรูปลักษณ์ผู้หญิง
ในสังคมปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับรสนิยมในการแต่งกายของผู้หญิงในปัจจุบัน โดยปัก
ลวดลายที่ถูกลดทอนและคลี่คลายลวดลายมาจากรูปแบบผ้าด้ังเดิม ปักลงบนผ้าสักหลาดซึ่งมี
คุณสมบัติของเน้ือผ้าที่มีความยืดหยุ่นและไม่ขาดลุ่ยง่าย จากน้ันข้าพเจ้าจึงวิเคราะห์รูปแบบการแต่งกาย
ของผู้หญิงในยุคสมัยปัจจุบัน ทําให้ทราบว่าการแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่น้ันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 
เน่ืองจากบทบาทหน้าที่ทางสังคมลักษณะเหล่าน้ีได้สะท้อนออกมาทางบุคลิกภาพ และการแต่งกาย 
ดังน้ันในปัจจุบันผู้หญิงไทยจึงนิยมแต่งกายในแบบสากล เช่น เสื้อเช้ิต เสื้อสูท เนคไท ซึ่งเป็นเคร่ือง
แต่งกายที่แสดงถึงรูปลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นผู้นํา เพ่ือแสดงออกถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนและปัจจุบัน  
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 ในขั้นตอนของการออกแบบข้าพเจ้าได้มีการคํานวณสัดส่วนของผืนผ้าในแบบดั้งเดิมลง
บนโครงสร้างของการแต่งกาย ทําให้ทราบว่าสัดส่วนของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ และผืนผ้า
ที่ไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ เป็นการสะท้อนวิธีคิดของผู้หญิงไทยในสมัยก่อน ทางด้านความคิด
ในการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ของลวดลายบนผืนผ้าในแบบด้ังเดิม ที่ถูกจัดวางอย่างมีระเบียบและ
แบบแผน โดยมีการคํานึงถึงพ้ืนที่ของผืนผ้าในแต่ละช้ัน อย่างสวยงามและลงตัว ทําให้ทราบว่า ลวดลาย
ที่ถูกออกแบบบนผืนผ้าทั้ง 2 รูปแบบ ผ่านการสร้างสรรค์จากฝีมือของหญิงไทยที่ได้ใช้ความเพียร
พยายามและความอดทนในการสร้างสรรค์ เมื่อผ่านการคํานวณสัดส่วนลงบนพ้ืนที่ในตําแหน่งปกคอเสื้อ 
ปลายแขนเสื้อเช้ิต ปกสูท และเนคไท ลวดลายของผืนผ้าในแต่ละช้ันจะถูกจัดเรียงกันในขนาดที่
เหมาะสมและลงตัว  
 
การผสมผสานลวดลายจากการปักผ้าและโครงสร้างจากการแต่งกายของผู้หญิงในยุคสมัยใหม่ 
 1. การคํานวณสัดส่วนของผืนผ้าในรูปแบบด้ังเดิมลงบนโครงสร้างของการแต่งกาย
ของผู้หญิงในยุคสมัยใหม่ 
  การคํานวณหาพื้นที่หรือสัดส่วนของผืนผ้าในรูปแบบด้ังเดิมลงบนโครงสร้างของการ
ของการแต่งกายของผู้หญิงในยุคสมัยใหม่น้ัน เป็นวิธีการค้นหาพ้ืนที่ในการวางลวดลายที่ทําให้เกิด
ความเหมาะสมลงบนพ้ืนที่ที่มีขนาดจํากัด เป็นการจัดวางลวดลายผืนผ้าที่ถูกลดทอนและคลี่คลาย
ลวดลายลงบนโครงสร้างของปกปกคอเสื้อ ปลายแขนเสื้อเช้ิต ปกสูท และเนคไท ให้มีรายละเอียด 
ของลวดลายที่เหมาะสมบนพ้ืนที่ในตําแหน่งต่าง ๆ บนช้ินงาน ทําให้ทราบว่าลวดลายในแต่ละส่วนน้ัน
ถูกจัดวางอยู่ในรูปแบบและขนาดเท่าใด 
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ภาพที่ 49 การคํานวณสัดส่วนของผืนผ้าในรูปแบบของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ ลงบน

โครงสร้างของปกคอเสื้อ (สร้อยคอ) 
  
 ผืนผ้าที่มีกรวยเชิง  
 ขยาดจริงยาวประมาณ  140 ซม. - - - - - - - - - ต้องการย่อ 
      ให้เหลือ = 46 ซ.ม. 

140
746  = 2.3 ซ.ม.  พ้ืนที่บริเวณชายผ้า ขนาด 7 ซ.ม. - - - - - - - - - 

140
1246 พ้ืนที่บริเวณกรวยเชิง ขนาด 12 ซ.ม. - - - - - - - - -  = 3.9 ซ.ม. 

140
746  = 2.3 ซ.ม.  พ้ืนที่บริเวณลายคั่น ขนาด 7 ซ.ม. - - - - - - - - - 

140
8846  = 28.9 ซ.ม.  พ้ืนที่บริเวณท้องผ้า ขนาด 88 ซ.ม. - - - - - - - - - 
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ภาพที่ 50 การคํานวณสัดส่วนของผืนผ้าในรูปแบบของผืนผ้าท่ีไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ ลงบน

โครงสร้างขอปลายแขนเส้ือเช้ิต (กําไล) 
 
 ผืนผ้าท่ีไม่มีกรวยเชิง  
 ขยาดจริงยาวประมาณ  140 ซม. - - - - - - - - - ต้องการย่อ 
      ให้เหลือ  = 25.5 ซ.ม. 

140
325.5 พ้ืนที่บริเวณชายผ้า ขนาด 7 ซ.ม. - - - - - - - - -  = 0.55 ซ.ม. 

140
13725.5 พ้ืนที่บริเวณท้องผ้า ขนาด 88 ซ.ม. - - - - - - - - -  = 24.0 ซ.ม. 
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ภาพที่ 51 การคํานวณสัดส่วนของผืนผ้าในรูปแบบของผืนผ้าท่ีไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ ลงบน

โครงสร้างของปกสูท (เข็มกลัด)  
 
 ผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิง   
 ขนาดจริงยาวประมาณ 140 ซ.ม. - - - - - - - - - ต้องการย่อ 
      ให้เหลือ = 25.5 ซม 

140
325.5 พ้ืนที่บริเวณชายผ้า ขนาด 7 ซ.ม. - - - - - - - - -  = 0.55 ซ.ม. 

140
13725.5 พ้ืนที่บริเวณท้องผ้า ขนาด 88 ซ.ม. - - - - - - - - -  = 24.0 ซ.ม. 
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ภาพที่ 52 การคํานวณสัดส่วนของผืนผ้าในรูปแบบของผืนผ้าท่ีมีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ ลงบน

โครงสร้างของเนคไท (เข็มกลัด) 
 
 ผืนผ้าที่มีกรวยเชิง   
 ขนาดจริงยาวประมาณ 140 ซ.ม. - - - - - - - - - ต้องการย่อ 
      ให้เหลือ = 31 ซม 

140
731  พ้ืนที่บริเวณชายผ้า ขนาด 7 ซ.ม. - - - - - - - - -  = 1.55 ซ.ม. 

140
1231 พ้ืนที่บริเวณกรวยเชิง ขนาด 12 ซ.ม. - - - - - - - - -  = 2.6 ซ.ม. 

140
731  = 1.55 ซ.ม.  พ้ืนที่บริเวณลายคั่น ขนาด 7 ซ.ม. - - - - - - - - - 

140
8831 พ้ืนที่บริเวณท้องผ้า ขนาด 88 ซ.ม. - - - - - - - - -  = 19 ซ.ม. 
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การค้นหาวิธีการสร้างมิติของลวดลายการปักลงบนโครงสร้างโลหะ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการแต่งกายของผู้หญิงไทยในสมัยปัจจุบัน ทําให้ค้นพบ
โครงสร้างรูปร่าง รูปทรง ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ทัศนธาตุจากรูปแบบการแต่งกาย จนสามารถ
สร้างสรรค์เป็นรูปทรงของเคร่ืองประดับท่ีมีมิติ และรูปทรงที่มีมิติน้ีจะถูกออกแบบให้อยู่ร่วมกันกับผืน
ผ้าที่ผ่านการเย็บ ปัก ถัก ร้อย  อย่างละเอียดอ่อน ซึ่งได้ทําการคํานวณสัดส่วนจากผืนผ้าต้นแบบ  
และค้นพบขนาดของผื้นผ้าและจัดวางลวดลายในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
 

 
 
ภาพที่ 53 การสร้างต้นแบบสามมิติด้วยกระดาษ 
 

 
 
ภาพที่ 54 การสร้างต้นแบบสามมิติด้วยโลหะ 
 
 จากการทดลองปักเส้นไหมสังเคราะห์ No.40 ลงบนผืนผ้าพบว่า เส้นไหมมีลักษณะมี
ความมันเงา แต่เป็นเส้นไหมสีเดียว ลวดลายที่ปักลงไปน้ันจึงเกิดความแบนไม่มีมิติ และสีของเส้นไหม
มีความกลมกลืนกับผืนผ้า จึงทําให้มองเห็นลวดลายไม่เด่นชัด ในข้ันตอนการออกแบบรูปทรงแผ่น
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โลหะน้ันมีความบางและนํ้าหนักเบาจนเกินไป จึงทําให้รูปทรงออกแบบมีความบางไม่เกิดมิติ ดังน้ันใน
การออกแบบและสร้างมิติของลวดลายการปักลงบนโครงสร้างโลหะในครั้งน้ียังไม่ตรงกับความ
ต้องการในการออกแบบเท่าท่ีควร 
 ดังน้ันข้าพเจ้าจึงทดทองปักลวดลายด้วยเส้นไหมสําหรับปักครอสติส เป็นการพัฒนาช่วย
สร้างความน่าสนใจให้กับลวดลายในการปัก โดยใช้เส้นไหมสีขาว เทา และดํา จํานวน 7 สี ในการ
สร้างลวดลาย ปักไล่สีจากเข้มไปอ่อน เพ่ือให้ลวดลายน้ันมีสีที่แตกต่างกันในแต่ละส่วน และทดลอง
สร้างโครงสร้างจากแผ่นเงินในขนาดท่ีหนาขึ้น ปรับเปล่ียนรูปทรงของแผ่นโลหะ เพ่ือให้โครงสร้างดูมี
มิติและนูนมากย่ิงข้ึน 
 

   

 
 
ภาพที่ 55 การพัฒนาต้นแบบสามมิติด้วยเส้นไหมปักครอสติสและกระดาษ 
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สรุปการผสมผสานลวดลายจากการปักที่มีความละเอียดอ่อนและโครงสร้างจากการแต่งกายของ
ผู้หญิงในยุคสมัยใหม่ 
 การออกแบบทั้งทางด้านลวดลายและโครงสร้างเป็นการผสมผสานกันของผืนผ้าที่ถูก 
ปักลวดลายและแผ่นโลหะที่ใช้เทคนิคการพับในการช่วยสร้างมิติ เมื่อนํามาผสมผสานกันทําให้เกิด 
เป็นรูปทรงที่มีมิติ มีโครงสร้างและสัดส่วนที่มีความลงตัว โดยใช้เทคนิคการปักไล่สีด้วยเส้นไหมปัก 
ครอสติสโทนสีขาว เทา และดํา จํานวน 7 สี เป็นการสร้างมิติให้กับลวดลายให้มีความโดดเด่น สีของ
เส้นไหมน้ันมีทั้งสีอ่อนและเข้ม จึงทําให้ลวดลายที่ปักกับโครงสร้างเกิดเป็นความกลมกลืนกัน  
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บทที่ 5 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
 
 จากการทดลองวัสดุด้วยการนําเส้นไหมโทนสีขาว เทา และดํา ทั้ง 7 สี นํามาปักไล่สีจาก 
สีเข้มไปหาสีอ่อน เป็นการสร้างนํ้าหนักของแสงและเงาบนช้ินงาน รวมไปถึงการทดลองสร้างมิติบน
แผ่นโลหะด้วยการฉลุลายและพับจนเกิดมิติ ตลอดจนการออกแบบวิธีการสวมใส่และติดต้ังบนร่างกาย
ในวิธีต่าง ๆ ซึ่งผลงานการออกแบบน้ันมีความสมบูรณ์และสามารถสรุปแบบเพ่ือผลิตเป็นช้ินงาน
เคร่ืองประดับที่ได้รับอิทธิพลจากเคร่ืองแต่งกายที่แสดงถึงรูปลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ จํานวนทั้งหมด 
4 ช้ิน ประกอบไปด้วย 
 เคร่ืองประดับจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม ่: ปกคอเสื้อ (สร้อยคอ)  1 ช้ิน 
 เคร่ืองประดับจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม ่: ปลายแขนเสื้อเช้ิต (กําไล) 1 ช้ิน 
 เคร่ืองประดับจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม ่: ปกสูท (เขม็กลัด) 1 ช้ิน 
 เคร่ืองประดับจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม ่: เนคไท (เขม็กลัด) 1 ช้ิน 
 
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่ ตําแหน่งปกคอเสื้อ 
(สร้อยคอ) 
 เครื่องประดับช้ินน้ีจะประกอบไปด้วยวัสดุที่เป็นแผ่นโลหะเงินนํามาฉลุลายแล้วพับเพ่ือ
สร้างมิติให้กับโครงสร้างของช้ินงาน และเส้นไหมปักครอสติสโทนสีขาว เทา และดํา จํานวน 7 สี 
นํามาปักไล่สีบนผ้าสักหลาดสีเทา  
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ภาพที่ 56 ขั้นตอนการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองประดับที่เป็นโลหะเงินตําแหน่งปกคอเสื้อ (สร้อยคอ) 
 
 เมื่อพับแผ่นโลหะเงินให้เกิดมิติเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการนําเส้นไหมปัก 
ครอสติส โทนสีขาว เทา และดํา จํานวน 7 สี นํามาปักไล่สีในบนผ้าสักหลาดสีเทา ด้วยรูปแบบของ 
ผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
 

 
 
ภาพที่ 57 ขั้นตอนการปักไล่สีโทนสีขาว เทา และดําบนผ้าสักหลาดสีเทาของเคร่ืองประดับตําแหน่ง

ปกคอเสื้อ (สร้อยคอ) 
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 จากน้ันนําส่วนต่าง ๆ ของช้ินงานมาประกอบเข้าด้วยกัน  โดยวิธีการตอกหมุดเพ่ือเป็น
การยึดโลหะกับผืนผ้าที่ปักเรียบร้อยแล้ว 
 

   
 
ภาพที่ 58 วิธีการตอกหมุดเพ่ือยึดโลหะเข้ากับผืนผ้าของเคร่ืองประดับตําแหน่งปกคอเสื้อ (สร้อยคอ) 
 

   
 
ภาพที่ 59 ช้ินงานสําเร็จของเครื่องประดับตําแหน่งปกคอเสื้อ (สร้อยคอ) 
 
 



 86

ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับจากเคร่ืองแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่ ตําแหน่งปลายแขน
เสื้อเชิ้ต (กําไล) 
 เครื่องประดับช้ินน้ีเป็นกําไลข้อมือ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งกายในตําแหน่งปลาย
แขนเสื้อ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตจะประกอบไปด้วย วัสดุที่เป็นแผ่นโลหะเงินนํามาฉลุลายแล้วพับ   
เพ่ือสร้างมิติให้กับโครงสร้างของช้ินงาน และเส้นไหมปักครอสติสโทนสีขาว เทา และดํา จํานวน 7 สี 
นํามาปักไล่สีบนผ้าสักหลาดสีเทา  
 

 
 
ภาพที่ 60 ขั้นตอนการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองประดับที่เป็นโลหะเงินตําแหน่งปลายแขนเสื้อเช้ิต (กําไล) 
 
 เมื่อพับแผ่นโลหะเงินที่ฉลุให้เกิดมิติเรียบร้อยแล้ว จากน้ันจึงนําเส้นไหมปักครอสติสโทนสี
ขาว เทา และดํา จํานวน 7 สี นํามาปักไล่สีลงบนผ้าสักหลาดสีเทา ด้วยรูปแบบของผืนผ้าที่ไม่มีกรวย
เชิงเป็นส่วนประกอบ 
 

 
 
ภาพที่ 61 ขั้นตอนการปักไล่สีโทนสีขาว เทา และดําบนผ้าสักหลาดสีเทาของเคร่ืองประดับตําแหน่ง

ปลายแขนเสื้อเช้ิต (กําไล) 



 87

 จากน้ันนําส่วนต่าง ๆ ของช้ินงานที่ฉลุและปักลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว นํามาประกอบ
เข้าด้วยกันให้เป็นรูปทรงของกําไลข้อมือ และยึดติดด้วยวิธีการตอกหมุด  
 

 
 
ภาพที่ 62 วิธีการตอกหมุดเพ่ือยึดติดตัวเรือนของเคร่ืองประดับตําแหน่งปลายแขนเสื้อเช้ิต (กําไล) 
 

    
 
ภาพที่ 63 ช้ินงานสําเร็จของเครื่องประดับตําแหน่งปลายแขนเสื้อเช้ิต (กําไล) 
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ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่ ตําแหน่งปกสูท (เข็มกลัด) 
 เครื่องประดับช้ินน้ีเป็นเข็มกลัด ที่ได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งกายในตําแหน่งปกสูท     
ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตจะประกอบไปด้วยแผ่นโลหะเงินนํามาฉลุลาย เพ่ือสร้างมิติให้กับโครงสร้างของ
ช้ินงาน และเส้นไหมปักครอสติสโทนสีขาว เทา และดํา จํานวน 7 สี นํามาปักไล่สีบนผ้าสักหลาดสีเทา 
 

   
 
ภาพที่ 64 ขั้นตอนการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองประดับที่เป็นโลหะเงินตําแหน่งปกสูท (เข็มกลัด) 
 
 เมื่อประกอบแผ่นโลหะเงินที่ฉลุให้เกิดมิติเรียบร้อยแล้ว จากน้ันจึงนําเส้นไหมปักครอสติ
สโทนสีขาว เทา และดํา จํานวน 7 สี นํามาปักไล่สีในบนผ้าสักหลาดสีเทา ด้วยรูปแบบของผืนผ้าที่ไม่
มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
 

 
 
ภาพที่ 65 ขั้นตอนการปักไล่สีโทนสีขาว เทา และดําบนผ้าสักหลาดสีเทาของเคร่ืองประดับตําแหน่ง

ปกสูท (เข็มกลัด) 
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 จากน้ันนําผืนผ้าที่ปักลวดลายเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผืนผ้าที่ไม่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ
มาประกอบเข้าด้วยกันกับเข็มกลัด โดยการยึดติดด้วยวิธีการตอกหมุด 
 

   
 
ภาพที่ 66 วิธีการตอกหมุดเพ่ือยึดติดตัวเรือนของเคร่ืองประดับตําแหน่งปกสูท (เข็มกลัด) 
 

     
 
ภาพที่ 67 ช้ินงานสําเร็จของเครื่องประดับตําแหน่งปกสูท (เข็มกลัด) 
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ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่ ตําแหน่งเนคไท (เข็มกลัด) 
 เครื่องประดับช้ินน้ีเป็นเข็มกลัด ที่ได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งกายในตําแหน่งเนคไท ซึ่ง
วัสดุที่ใช้ในการผลิตจะประกอบไปด้วยวัสดุที่เป็นแผ่นโลหะเงิน และเส้นไหมปักครอสติสโทนสีขาว 
เทา และดํา จํานวน 7 สี นํามาปักไล่สีบนผ้าสักหลาดสีเทา 

 

 
 
ภาพที่ 68 ขั้นตอนการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองประดับที่เป็นโลหะเงินตําแหน่งเนคไท (เข็มกลัด) 
 
 เมื่อประกอบแผ่นโลหะเงินที่ฉลุเรียบร้อยแล้ว หลังจากน้ันจึงนําเส้นไหมปักครอสติสโทนสี
ขาว เทา และดําจํานวน 7 สี นํามาปักไล่สีจากเส้นไหมสีอ่อนสุดไปยังเส้นไหมสีเข้มสุดตามลําดับบน
ผ้าสักหลาดสีเทา ด้วยรูปแบบของผืนผ้าที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบ 
 

 
 
ภาพที่ 69 ขั้นตอนการปักไล่สีโทนสีขาว เทา และดําบนผ้าสักหลาดสีเทาของเคร่ืองประดับตําแหน่ง

เนคไท (เข็มกลัด) 
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 หลังจากการฉลุโลหะและปักลวดลายบนผืนผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว นําผืนผ้าที่ปักด้วย
ลวดลายที่มีกรวยเชิงเป็นส่วนประกอบมาประกอบเข้าด้วยกันกับเข็มกลัด โดยการยึดติดด้วยวิธีการ
ตอกหมุด 
 

     
 
ภาพที่ 70 วิธีการตอกหมุดเพ่ือยึดติดตัวเรือนของเคร่ืองประดับตําแหน่งเนคไท (เข็มกลัด) 
 

    
 
ภาพที่ 71 ช้ินงานสําเร็จของเครื่องประดับตําแหน่งเนคไท (เข็มกลัด) 
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การสวมใส่ผลงานเครื่องประดับ 
 

 

 
 
ภาพที่ 72 การสวมใส่เคร่ืองประดับตําแหน่งปกคอเสื้อ (สร้อยคอ) 
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ภาพที่ 73 การสวมใส่เคร่ืองประดับตําแหน่งปกคอเสื้อ (สร้อยคอ) และปลายแขนเสื้อเช้ิต (กําไล) 
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ภาพที่ 74 การสวมใส่เคร่ืองประดับตําแหน่งปลายแขนเสื้อเช้ิต (กําไล) 
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ภาพที่ 75 การสวมใส่เคร่ืองประดับตําแหน่งปกสูท (เข็มกลัด) 
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ภาพที่ 76 การสวมใส่เคร่ืองประดับตําแหน่งเนคไท (เข็มกลัด) 
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บทที่ 6 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคุณค่า
และความสําคัญของบทบาทหน้าที ่ของผู ้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนและปัจจุบัน โดยการนําเสนอ  
ความขัดแย้งทางภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในสมัยก่อนและปัจจุบันที่มีคุณค่า และ
ความสําคัญที่แตกต่างกัน นํามาสร้างสรรค์ผ่านผลงานเครื่องประดับที่ถ่ายทอดความงดงามด้วยการ
ระลึกถึงความประณีต และความละเอียดอ่อนของผู้หญิงในสมัยก่อน ผ่านเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย
ของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนที่แฝงไปด้วยคุณค่าของงานฝีมือ และบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยใน
ยุคปัจจุบันที่มีความเป็นผู้นํา  
 องค์ความรู้ที่ได้น้ันเกิดจากการศึกษาและทดลองอย่างเป็นขั้นตอน โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั่วไปในแบบทุติยภูมิ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อน
และปัจจุบัน พบว่าผู้หญิงไทยไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและความสําคัญในตัวเอง
เสมอ เพียงแต่มีปัจจัยในด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนวิถีชีวิตและการแสดงออก 
และเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิดและการดํารงชีวิตของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในยุคสมัยก่อนผ่านงานฝีมือด้านการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ที่มีความประณีต
และละเอียดอ่อน และศึกษาบทบาทและหน้าที่ผู้หญิงในสมัยปัจจุบันที่มีบุคลิกและการแต่งกายที่
แสดงออกถึงความเป็นผู้นํา ทําให้เห็นว่าความสําคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงทั้งสองยุคสมัยมี
คุณค่าและความสําคัญที่เท่าเทียมกัน หลังจากน้ันได้ศึกษาเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ที่แสดงออกถึง
ความประณีตและละเอียดอ่อน รวมไปถึงมีการทดลองค้นหาวัสดุใหม่ โดยใช้รูปแบบของลวดลาย
ในสมัยก่อนปักด้วยวัสดุสมัยใหม่ คือเส้นไหมปักครอสติสโทนสีขาว เทา และดํา และศึกษารูปแบบ
การแต่งกายของผู้หญิงไทยในสมัยปัจจุบัน ที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งและมีความเป็นผู้นํา เพ่ือนํามา
ค้นหาโครงสร้างด้วยวิธีการแปลค่าเป็นทัศนธาตุเชิงศิลปะ และค้นหาพ้ืนที่ติดต้ังบนร่างกาย จากน้ัน 
จึงนําคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงทั้งสองยุคสมัยที่มีความขัดแย้งกัน นํามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบเคร่ืองประดับ 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจนค้นพบว่าผู้หญิงทั้งสองยุคสมัยมีคุณค่าและความสําคัญที่เท่าเทียม
กัน จึงเข้าสู่กระบวนการทดลองในการปักลวดลาย เพ่ือค้นหาวัสดุในสมัยใหม่ที่ทําให้เกิดลวดลายที่มี
ความสวยงามและละเอียดอ่อน ซึ่งข้าพเจ้าตัดสินใจเลือกใช้เส้นไหมปักครอสติสโทนสีขาว เทา และดํา 
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โดยเร่ิมต้นจากการปักเส้นไหมในลวดลายที่ผ่านการลดทอนและคลี่คลายลวดลายผ้าเป็นการสร้างสรรค์
ลวดลายผ้าข้ึนมาในรูปแบบใหม่ โดยใช้เอกลักษณ์และรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ที่มีความ
โดดเด่นของลวดลายผ้าในแบบด้ังเดิม จึงเห็นได้ว่าเส้นไหมปักครอสติสเป็นวัสดุในสมัยใหม่ที่สามารถ
สร้างความละเอียดอ่อนให้กับลวดลายรวมไปถึงสีของเส้นไหมช่วยสร้างมิติแสงเงาให้กับช้ินงาน  
ซึ่งไหมปักครอสติสน้ีได้นํามาปักบนผ้าสักหลาดเพราะเป็นเน้ือผ้าที่เนียนละเอียด ไม่ยืดหรือย้วย ส่งผล
ให้ลายปักคงรูปที่สวยงาม หลังจากน้ันจึงทําการวิเคราะห์ทัศนธาตุของการแต่งกายของผู้หญิงยุคใหม่ 
ซึ่งประกอบไปด้วยปกคอเสื้อ ปลายแขนเสื้อเช้ิต ปกสูท และเนคไท ทําให้เห็นว่าทัศนธาตุที่ปรากฏมี
ลักษณะเป็นเส้นตรง เส้นตรงแนวเฉียง และมุมแหลม ข้าพเจ้าจึงนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณค่า
และความสําคัญของผู้หญิงในยุคสมัยก่อนและปัจจุบัน นํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานเครื่องประดับที่
ถ่ายทอดความงดงามด้วยการระลึกถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงทั้งสองยุคสมัยผ่านรูปแบบ
ความขัดแย้งแต่มีความสําคัญที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
และวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับที่แสดงถึงคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงไทย
ยุคใหม่ ทําให้ได้ผลลัพธ์ว่าเคร่ืองประดับมีส่วนช่วยในการยกระดับคุณค่าทางจิตใจของผู้ส่วมใส่และ   
ผู้พบเห็น ให้มีจิตใจที่อ่อนโยนและละเอียดอ่อน ถ่ายทอดผ่านความงดงามด้วยการระลึกถึงความ
ประณีตของการเย็บ ปัก ถัก ร้อย ที่แฝงไปด้วยคุณค่าของงานฝีมือ และบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทย
ในยุคปัจจุบันที่มีความเป็นผู้นํา เน่ืองจากสังคมในปัจจุบันผู้คนมุ่งเน้นความเจริญก้าวหน้าทางด้าน 
วัตถุนิยม จนหลงลืมอดีตที่มีคุณค่า ดังน้ันเคร่ืองประดับชุดนี้จึงสามารถทําให้เห็นว่าความสําคัญของ
บทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงในปัจจุบันแม้ภายนอกน้ันมีความแข็งแกร่ง มั่นคงแต่ภายในแฝงไปด้วย
ความละเอียดอ่อน 
 การสวมใส่เครื่องประดับชุดนี้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผู้หญิงดูมีลักษณะ
ที่มีความเข้มแข็ง ทะมัดทะแมง และสง่างาม เพราะการส่วมใส่เครื่องประดับจะติดต้ังอยู่ในตําแหน่ง  
ของเคร่ืองแต่งกาย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งกายของประเทศในแถบทวีปยุโรป มีความเป็นสากล 
มีการนําเสื้อผ้าในแบบผู้ชายมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบุคลิกภาพของผู้หญิงยุคใหม่ เช่น ปกคอเสื้อ 
ปลายแขนเสื้อเช้ิต ปกสูท และเนคไท 
 จากการวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งน้ี ข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยึด
ระหว่างโลหะกับผืนผ้า ด้วยวิธีการตอกหมุดลงบนแผ่นโลหะ ปัญหาที่พบคือเมื่อตอกหมุดลงไปบน
แผ่นโลหะแล้ว จะเกิดเป็นรอยยุบบนพ้ืนผิวโลหะ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตจะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการยึดระหว่างโลหะกับผืนผ้าในการสร้างเครื่องประดับในชุดต่อไป 
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