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  จ 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60156327 : Major DESIGN ARTS 
Keyword : Textile Art, Sculpture on the human body, Fishing Nets, ocean animals 

MISS SIRIRUT JAITUNG : A DESIGN PROJECT OF CREATIVE ART DESIGN 
TEXTILE FOR THAI FISHING NET WISDOM. THESIS ADVISOR :  RUEANGLADA 
PUNYALIKHIT, Ph.D. 

          "Textile Art from the Fishing Nets" is a the project designed and created 
textile arts inspired by Fishing Nets under the concept of "destructive fishing tools to 
become creative works" by ascetic the beauty to creating objects. From the local ocean 
ecosystem, Ban Phe, Koh Samed, Rayong City, combined with the extension of Fishing Nets 
wisdom. That value is a succession of thousands of years, as remaining and benefit further. 

          By the concept and purpose of presenting the beauty of Fishing Nets 
wisdom and ocean animals that locally rare species include starfish, Sea slug, coral, etc., 
which are created as works of art as imagined and transmitted onto the textiles. Sculpture 
form appear on the human body can result as beatiful solution with unique features and 
techniques for working on personal unique art into art works and creative design. 

          The creation of textile art inspired by the wisdom of knitting. In Creative 
Process that extend from local wisdom. That tells the story to others to see. The beauty of 
nature in the sea that recognizes the value of inheritance. Conservation in homeland 
wisdom and the environment in The community in which they live does not let the center 
disappear. Until it is only the information that is searched, the latter version must be 
searched in the museum or library only. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การน าเสนอการออกแบบศิลปะในรูปแบบส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย ไดม้าจากการท่ี

ผูว้ิจยัลงไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินการถักอวน ท่ีกลุ่มประมงเรือเล็ก ต าบลบ้านเพ เกาะเสม็ด 

จงัหวดั ระยอง ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของผูว้ิจยั โดยน าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาต่อยอดพฒันารวม

กบัแรงบนัดาลใจท่ีไดจ้ากการด าน ้ าต้ืน (ปะการังและสัตวน์ ้ า) เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงความงามของ

ความสัมพนัธ์ชาวประมงกบัระบบนิเวศในทอ้งทะเลท่ีมีการร่วมกนั อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ในพื้นท่ี

ชุมชน โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างสรรค์เป็นศิลปะส่ิงทอ (fiber art) ท่ีเล่าเร่ืองราวของภูมิปัญญาและความ

งามใน ธรรมชาติ  

 (ซ่ึงอวนไม่ใช่เคร่ืองมือท าลายลา้งแต่ยงัสามารถสร้างสรรค์เป็นศิลปะท่ีสะทอ้นความ

งามและองค ์ความรู้เพื่อน าไปใชไ้ปโยชน์จากภูมิปัญญาไดอ้ยา่งมากมาย) 

 

2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา  

 2.1 ศึกษาเทคนิคการถกัอวน เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรคง์านศิลปะส่ิงทอ 

 2.2 ศึกษาววิฒันาการวสัดุอยา่งเป็นระบบของงานถกัเพื่อน าไปใชง้านใหเ้กิดความงาม 

 2.3 ออกแบบสร้างสรรคศิ์ลปะส่ิงทอ จากการศึกษาภูมิปัญญาการถกัอวน 

 

3. สมมติฐานของการวจัิย  

การศึกษาภูมิปัญญาการถกัอวนมาออกแบบสร้างสรรคส่ิ์งทอจะท าใหผ้ลงานท่ีไดมี้

ความยดึหยุน่และน ้าหนกัเบา ดว้ยการน าเสนอถึงความงาม และองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาการถกั

อวน 
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4. ขอบเขตของการวจัิย   

เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์มีขอบเขตการด าเนินงานท่ีชดัเจนตามความมุ่งหมาย จึง

ก าหนด ขอบเขตในการศึกษาสร้างสรรคผ์ลงงานไวด้งัน้ี 

 

2.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีศึกษาอวนพื้นท่ีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง  

2.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

2.2.1. ศึกษาการประมงเรือเล็ก (บา้นเพ จงัหวดัระยอง)  

2.2.2. ศึกษาเคร่ืองมือจบัปลาในประเทศไทย  

2.2.3. ศึกษารูปแบบการถกัอวนในต่างประเทศ  

2.2.4. ศึกษานกัออกแบบและศิลปินเก่ียวส่ิงทอ  

2.2.5. ศึกษาผลส ารวจของการตลาดเร่ืองของส่ิงทอ 

2.2.6. ระบบนิเวศใตท้อ้งทะเล (ดา้นความงาม) 

2.3 ขอบเขตดา้นเวลา ในการศึกษา (พ.ศ.2561-2562)  

2.4 ขอบเขตงบประมาณ 45,000 บาท  

2.5 ขอบเขตดา้นประชากรท่ีสนใจในส่ิงทอ ศิลปินและนกัออกแบบส่ิงทอ 

 

5. ขั้นตอนการศึกษา 

จากแนวทางวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบศิลปะส่ิงทอ มีวธีิ การ

ด าเนินงานดงัน้ี 
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5.1 ศึกษาขอ้มูลทางเอกสารในเน้ือหาสาระขอ้มูลประวติัความเป็นมา เร่ืองราวของภูมิ

ปัญญาการถกัอวนในพื้นท่ีต่างๆ (ในประเทศและต่างประเทศ) 

5.2 ศึกษาขอ้มูลทางดา้นความเป็นมา ประวติัศาสตร์ วธีิชีวติของคนในพื้นท่ี เกาะเสมด็ 

จงัหวดัระยอง 

5.3 ศึกษาระบบนิเวศน์สัตวน์ ้ าเคม็ในพื้นท่ี เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง เพื่อน ามา

สร้างสรรคอ์อกแบบผลงานศิลปะส่ิงทอ 

5.4 ศึกษาขอ้มูลโดยการเขา้ไปส ารวจศึกษาเรียนภูมิปัญญาการถกัอวน และวธีิชีวติ

ชาวประมง 

5.5 ศึกษาขอ้มูลผลงานการออกแบบศิลปะส่ิงทอของนกัออกแบบและศิลปินเพื่อเรียนรู้ 

แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

5.6 ศึกษากลุ่มเป้าหมายและผลส ารวจความตอ้งการของกลุ่มผูบิ้รโภคท่ีมีต่อส่ิงทอ 

5.7 รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อน ามาท าแบบร่างและสร้างสรรคผ์ลงานส่ิงทอตาม

เทคนิค ท่ีก าหนดไว ้

5.8 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา โดยการจ าลองผลงานออกแบบจากการวาดรูปแบบงาน 

สร้างสรรคแ์ละทดลองข้ึนตวัอยา่งดว้ยวสัดุจริง 

5.9 สรุปการศึกษา โดยอภิปรายประเด็นความส าพนัธ์ความสอดคลอ้งและขอ้คิดเห็น

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งวา่เป็นผลดัง่สมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละประโยชน์การใชส้อยท่ีตอ้งการ 

 

6. ค าจ ากดัความและนิยามค าศัพท์ 

 6.1 ส่ิงทอ หมายถึง เส้นใย เส้นด้าย ผา้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก เส้นใย เส้นดา้ย หรือ

จากผา้ แต่เดิมค าวา่ ส่ิงทอ (Textile) จะหมายถึง เฉพาะผา้ทอเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัมีการขยายความ

ครอบคลุมถึงเส้นใย ดา้ย ผืนผา้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจาก เส้นใย เส้นดา้ย หรือผืนผา้ดว้ย ผลิตภณัฑ์

ส่ิงทอเป็นปัจจยั พื้นฐานท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้ งในการท า เคร่ืองนุ่งห่ม

เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายไปจนถึงการตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม (บริษทัเอสเอ็มลีกัล

สปิริตจ ากดั, 2561) 

 6.2 แหอวน (Fishing Net) หมายถึง ตาข่ายท่ีใชใ้นการตกปลา ตาข่ายเป็นอุปกรณ์ท่ีท า

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Net_(device)&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhgyqQ1-p-Mv3V19W_m9H7zUqMcz9w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fishing&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhgVRpH2v3XCwtOFYt2AeMKdDEmjgw
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จากเส้นใยท่ีทอในโครงสร้างแบบกริด มกัจะเป็นตาข่ายท่ีเกิดข้ึนจากการถกัด้วยด้ายท่ีค่อนขา้ง

บาง อวนในอดีตถูกทอจากหญา้ลินินและวสัดุเส้นใยอ่ืน ๆ หลงัจากนั้นก็ใช้ฝ้าย อวนในปัจจุบนั

มักจะท าจากโพ ลีอะไมด์ เที ยม  เช่น  ไนลอน  และอวนของโพ ลี เอไมด์ อินท รีย์  เช่น  ขน

สัตว ์หรือ ไหม ท่ีใชใ้นอดีตก็ยงัคงใชอ้ยูใ่นบางพื้นท่ี (wikipedia, 2019) 

6.3 เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์วมใส่เพื่อปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศ 

สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความสุภาพ และเพื่อสะทอ้นถึง สังคม ศาสนา 

วฒันธรรม รวมถึง รสนิยม เฉพาะตวับุคคลดว้ย เส้ือผา้บางชนิดอาจออกแบบให้สวมใส่เฉพาะเพศ 

แต่ไม่นับกรณี การแต่งตวัขา้มเพศ นอกจากน้ี มนุษยย์งัประดิษฐ์เส้ือผา้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ท่ี

เก่ียวข้องกับ  อุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ท างาน เช่น ชุดอวกาศ, ชุดเกราะ, ชุดกันผึ้ ง, เส้ือหนังขับ

มอเตอร์ไซค์ เป็นตน้ คนเรายงัประดิษฐ์ ประดบัส่ิงต่าง ๆ ในร่างกาย อยา่ง หมวก ก็อาจจะเรียกว่า

เคร่ืองแต่งกาย (วกิิพีเดีย, 2560) 

 6.4 เคร่ืองใช้และของประดับตกแต่ง หมายถึง เคร่ืองใชใ้นบา้น เป็นส่ิงของอ านวยควา

สะดวกต่างๆ ในบา้น ส่วนเคร่ืองประดบัเป็นส่ิงของท่ีใชใ้นการตกแต่งใหส้วยงาม โดยทัว่ไปแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 6.4.1. เคร่ืองใชป้ระเภทท่ีติดกบัอาคารเป็นเคร่ืองใชใ้นบา้นท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ได ้

เช่น ตูติ้ดผนงั โตะ๊ติดผนงัเป็นตน้ 

 6.4.2.  เคร่ืองใช้ประเภทลอยตวั เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตเป็นช้ิน เช่น โค๊ะ ตู ้เกา้อ้ี เป็นตน้

ของประดับ และตกแต่งเป็นอุปกรณ์ท่ีเน้นความสวยงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ซ่ึงในการ

ประดบัตกแต่งจะข้ึน อยู่กบัรสนิยมและฐานะทางการเงินของสมาชิกในครอบครัว ของประดับ

ตกแต่งบา้นท่ีนิยมมีหลายชนิด (อศัวนิ ขดัชุ่มแสง, 2558) 

 

7. เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย  

ประมาณ 1 ปี เร่ิมงานวจิยั ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และเสนอวทิยานิพนธ์ / 

การคน้ควา้ อิสระ ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mesh&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhjuX3SZKZwY2NjYv7FM5Ecn9DSbXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Polyamide&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhiqBtTHOcG4MzvCedbzbnJMLrCUJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nylon&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhiKL38_ZFZDpdH_HTCuDtmw4Pm5uQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wool&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhicpppIwmhmtn2qEYkULQa0ULCF6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wool&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhicpppIwmhmtn2qEYkULQa0ULCF6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Silk&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhgGn4sEHCLyOH58qTtZrJWbkEFCpA
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8. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า  

8.1 กลอ้งถ่ายภาพ 

8.2 อุปกรณ์ในการเขียนและวาดงาน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบ้รรทดั เป็นตน้ 

8.3 โทรศพัท ์ 

8.4 คอมพิวเตอร์  

8.5 อุปกรณ์ในการเรียนรู้ภูมิปัญญา เช่น ชุน กรรไกร เอน็ เชือก เป็นตน้ 

 

9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

9.1 พฒันาแนวคิดและประสบการณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นการออกแบบส่ิงใหม่ 

9.2 เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

9.3 เป็นผลงานตวัอยา่งส าหรับผูท่ี้สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้การสร้างสรรคผ์ลงาน

ทางดา้นการออกแบบ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

1. ศึกษาขอ้มูลทางเอกสารในเน้ือหาสาระขอ้มูลประวติัความเป็นมา เร่ืองราวของภูมิ

ปัญญา การถกัอวนในพื้นท่ีต่างๆ (ในประเทศและต่างประเทศ) 

2. ศึกษาระบบนิเวศน์สัตวน์ ้าเคม็ในพื้นท่ี เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง เพื่อน ามา

สร้างสรรคอ์อกแบบผลงานศิลปะส่ิงทอ 

3. ศึกษาขอ้มูลโดยการเขา้ไปส ารวจศึกษาเรียนภูมิปัญญาการถกัอวน และวธีิชีวติ

ชาวประมงในพื้นท่ีเกาะเสม็ด ต าบลบา้นเพ จงัหวดัระยอง  

4. ศึกษาขอ้มูลผลงานการออกแบบศิลปะส่ิงทอของนกัออกแบบและศิลปินเพื่อเรียนรู้ 

แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

5. ศึกษาผลส ารวจความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงทอ 

 

2.1 ประวตัิความเป็นมาของเกาะเสม็ด 

 

ภาพที ่1 ภาพเกาะเสมด็ 
 (ท่ีมา: Instagram Joelcabrera.photography ,2018) 
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เกาะเสมด็เป็นเกาะในต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ในพื้นท่ีของอุทยาน 

แห่งชาติเขาแหลมหญา้หมู่เกาะเสมด็ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของระยอง ท่ีไดรั้บความนิยม 

ทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ อยูห่่างจากชายฝ่ังบา้นเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 

3,125 ไร่ มีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียม เช่ือกนัวา่คือเกาะแกว้พิสดาร ในวรรณคดีเร่ืองพระอภยัมณี 

ของสุนทรภู่ อาจเป็นเพราะท่ีเกาะเสมด็น้ีมีหาดทรายขาวละเอียดอยูท่ ัว่ไป เหตุท่ีช่ือวา่เกาะเสมด็ ก็

เพราะมีตน้เสมด็ขาวและเสม็ดแดงข้ึนอยูม่าก ชาวบา้นน ามาใชเ้ป็นไตเ้พื่อจุดไฟ บนเกาะเสมด็ไม่มี 

แม่น ้าล าคลอง เป็นภูเขาและป่าไมเ้บญจพรรณ ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นท่ี ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่ เดือน

พฤษภาคม-กนัยายน ช่วงเดือนพฤษภาคมมีมรสุมและคล่ืนลมจดัมาก เดือนสิงหาคมมีฝนตกชุก คน

ท่ีอาศยัส่วนใหญ่เป็นชาวเกาะท่ีอาศยัอยูแ่ต่ดั้งเดิม ใชชี้วติอยูก่บัทะเลลกัษณะแบ่งปันกนัรู้จกักนั 

แบบทุกบา้น ส่วนช่วงท่ีไม่มีมรสุมจะเป็นฤดูท่องเท่ียว  

ภูมิประเทศสภาพท่ีตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวไทย ส่วนใหญ่เป็นแนวหินเขาดินแดงและมีพื้นท่ี

ราบลุ่ม ทางดา้นเหนือและดา้นตะวนัออกของเกาะสภาพเกาะมีสันเขาเป็นแกนยาวจากตวัเกาะดา้น

เหนือมา ทางใต ้ฝ่ังตะวนัตกของเกาะเป็นหน้าผาสูงชันและลาดชนัลงสู่ฝ่ังตะวนัออกท่ีมีชาดหาด

เวา้แหวง่ ส่วนฐานของเกาะอยูด่า้นทิศเหนือ ซ่ึงหนัเขา้สู่ฝ่ังบา้นเพมีภูเขาสลบัซบัซอ้นกนัอยู ่2-3 ลูก 

มีท่ีราบอยู ่ตามริมฝ่ังชายหาด ส่วนใหญ่จะอยูท่างดา้นเหนือและตะวนัออกของเกาะในบริเวณปลาย

แหลม ดา้นใตมี้เกาะเล็กๆ อยูใ่กล้ๆ  3 เกาะ คือ เกาะจนัทร์ เกาะสันฉลาม และเกาะหินขาว ซ่ึงเป็น

หินลว้น ไม่มีตน้ไม ้เป็นท่ีอาศยัและวางไข่ของนกนางนวล 

สัญลกัษณ์ชุมชน เป็นแบบสังคมชาวเกาะทัว่ๆไป อยู่กนัเป็นชุมชนครอบครัว ในเขต

รอบๆ เกาะและในเขตชุมชนการท่องเท่ียวอยูก่นัแบบเพื่อนบา้นเป็นตึกแถวเป็นส่วนใหญ่ ภาษาบน

เกาะ โดยทัว่ไปของประชากรท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะจะส่ือสารภาษาพื้นเมืองของจงัหวดัระยอง และมี

การใช้ ภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพ เพราะบนเกาะมีชาวต่างชาติมาท่องเท่ียว และศาสนา

ประชาชน ส่วนใหญ่บนเกาะนบัถือศาสนาพุทธ บนเกาะมีวดัเพียงวดัเดียว ทางดา้นการคมนาคมการ

เดินทาง ไปยงัเกาะจะใช้เรือโดยสารขา้มไปเกาะ ส่วนการเดินทางภายในเกาะคนส่วนใหญ่ใชก้าร

โดยสาร รถแท็กซ่ีซ่ึงเป็นรถกระบะท่ีวิ่งทัว่ทั้งเกาะและใช้รถจกัยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ บนเกาะมี

ถนนทอดยาว จากเหนือถึงใต้ ในส่วนทรัพยากรมีตน้เสม็ดขาวและเสม็ดแดงข้ึนอยู่มากบนเกาะ

เสม็ด ไม่มีแม่น ้ า ล าคลองเป็นภูเขาและป่าไม้เบญจพรรณประมาณ 80% ของพื้นท่ี โดยจ านวน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
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ประชากรท่ีเป็นคนไทย ท่ีใชชี้วิตบนเกาะ โดยประมาณ 1,500 คน และเป็นแรงงานชาวต่างชาติท่ีเขา้

มาท างานบนเกาะเกือบ 1,000 คน (วกิิพีเดีย, 2561) 

ชายหาดต่างๆบนเกาะเสมด็ มีดงัต่อไปน้ี  

1. อ่าวกลาง เป็นท่ีตั้งของชุมชนหมู่บา้นเกาะเสมด็ และเป็นท่ีตั้งของท่าเรือ บริเวณน้ีไม่

ค่อย จะมีหาดทรายท่ีเหมาะให้เล่นน ้ ามากนกั แต่เหมาะท่ีจะมาฝากทอ้งทานอาหารในบริเวณท่าเรือ

มีอยู ่หลายร้านใหเ้ลือก  

2. อ่าวป่าช้า พื้นท่ีบริเวณอ่าวป่าช้าน้ี แต่ก่อนราวๆ 40-50 ปี ท่ีแล้วเป็นสถานท่ีฝังศพ

ของ ชาวเกาะเสม็ด แต่ในปัจจุบนัน้ี บริเวณน้ีไม่มีการฝังศพอีกแลว้ ส่วนป่าชา้เก่าท่ีว่าน้ี ไดรั้บการ

ฌาปนกิจ เรียบร้อยแลว้ อยา่งไรก็ดีพื้นท่ีบริเวณน้ีก็ไม่มีหาดทรายให้เล่น จะมีก็แต่แนวโขดหินให้

ปีนป่าย บริเวณน้ีก็เหมาะทีเดียวส าหรับนกัตกปลาทั้งหลาย  

3. อ่าวลูกโยน เป็นอีกอ่าวหน่ึงท่ีมีหาดทรายให้เล่นน ้ า ถึงไม่กวา้งมากนกั ท่ีหาดทราย

บริเวณ อ่าวลูกโยน ค่อนขา้งจะสงบเงียบ ไม่พลุกพล่าน  

4. แหลมใหญ่ บริเวณน้ีเหมาะท่ีจะชมพระอาทิตยข้ึ์นมากท่ีสุดเพราะเป็นแหลมหวัเกาะ 

และมี เนินเขาเต้ียๆท่ีพอจะอาศยัเป็นท่ีชมพระอาทิตยข้ึ์นได ้ 

5. อ่าวไผ่ มีชายหาดท่ีติดกบัหาดทรายแกว้คัน่กนัแค่โขดหิ ไม่ใหญ่นัก นักท่องเท่ียว

ส่วนมาก จะเหมาเดินเท่ียว หาดทรายแกว้ ไล่ไปจนถึงอ่าวไผ่ แลว้เดินยอ้นกลบัมา ใช้เวลาไม่มาก

นกั ท่ีอ่าวไผ ่บริเวณโขดหิน มีววิท่ีสวยงาม เหมาะท่ีจะอาบแดด ถ่ายรูป ฯลฯ  

6. อ่าวพุทรา อ่าวเล็กๆท่ีเงียบสงบ ไม่ค่อยจะมีนักท่องเท่ียว มาส่งเสียงรบกวนสัก

เท่าไหร่ อาจจะเป็นเพราะวา่หาดน้ี เป็นหาดเล็กๆ เดินแป๊บเดียวก็ทัว่ นกัท่องเท่ียว ชาวไทย เลยไม่

ค่อยจะสนใจ แต่ส าหรับชาวต่างชาติแลว้ อ่าวพุทรา เป็นเหมือนกบัท่ีพกัผ่อนโดยแท ้ถา้มาท่ีอ่าวน้ี 

ภาพท่ีเห็นจนชินตาคือ นกัท่องเท่ียว นั่งบา้ง นอนบา้ง อ่านหนงัสือ อาบแดด จิบกาแฟ เหมือนกบั

ไม่ไดม้าเท่ียวทะเลอยา่งนั้นแหละ 
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7. อ่าวทบัทิม อ่าวเล็กๆท่ีมีพื้นท่ีติดกนัหรือจะเรียกวา่เป็นพื้นท่ีเดียวกบัอ่าวพุทราก็ว่า

ได้รวมๆ แลว้ก็เป็นอ่าวเล็กๆ ท่ีเงียบสงบน่าพกั ส าหรับหาดทรายและสถานท่ีเล่นน ้ าทะเลแล้ว ท่ี

อ่าวทบัทิม เรียกวา่สะอาดพอสมควร ท่ีอ่าวทบัทิม เป็นอีกอ่าวหน่ึงท่ีน่าพกัผอ่นในวนัหยดุ 

 

8. อ่าวนวล อ่าวเล็กๆท่ีหลายคนมองขา้ม แต่ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีรักความสงบเงียบ

อยา่ง แทจ้ริงแลว้อ่าวนวลเป็นอีกอ่าวหน่ึงท่ีขอแนะน า มีนกัท่องเท่ียวไม่มากนกัท่ีชอบมาพกัผอ่นท่ี

อ่าวน้ี แต่ถา้ใครมาพกัผอ่นท่ีอ่าวน้ีก็บอกไดเ้ลยวา่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมากินลม ชมความเงียบโดยแท ้

ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีอ่าวนวล มีไม่มาก บงักะโล มีเพียงแห่งเดียว ท่ีเปิดรองรับนกัท่องเท่ียว 

9. อ่าวช่อ/อ่าวทานตะวนั ท่ีรวมสองอ่าวน้ีเป็นอ่าวเดียวกนั ก็เพราะว่าอ่าวน้ีเดิมช่ือว่า

อ่าวช่อ แต่ต่อมามีเรียกกนัหลายช่ือ ท าให้เกิดความสับสน กบันักท่องเท่ียว พอสมควร ถา้ดูจริงๆ 

แลว้ อ่าวช่อ และอ่าวทานตะวนั ก็มีโคง้อ่าวท่ีติดต่อกนั แต่เรียกช่ือกนัตามรีสอร์ท ท่ีตั้งอยู ่ในแต่ละ

ต าแหน่งเท่านั้น โดยรวมอ่าวช่อ เป็นอ่าวท่ีเงียบสงบ เหมาะแก่การพกัผอ่น ผูค้น ไม่พลุกพล่าน หาด

ทรายขาว และสวยงาม ลงตวัดี กบัวนัพกัผอ่นของคุณ 

10. หาดวงเดือน อ่าวท่ีคุน้หูนกัท่องเท่ียวอีกอ่าวหน่ึง เพราะเรือโดยสารประจ าทางท่ีมา

จาก ท่าศาลาจะมาส่งนกัท่องเท่ียวท่ีอ่าวน้ี เป็นประจ าถา้จะบอกวา่เป็นป้ายสุดทา้ย ของเรือโดยสาร 

ก็ไม่ผิดนัก อ่าววงเดือนคึกคกัพอๆกบัหาดทรายขาว แต่ท่ีอ่าววงเดือนคุณสามารถเลือกได้หลาย 

บรรยากาศ ถา้ตอ้งการความสงบเงียบก็ตอ้งทางดา้นหวัอ่าว ส่วนคนท่ีรักความคึกคกั ตอ้งเลือกกลาง 

อ่าว  

11. อ่าวแสงเทียน เป็นอ่าวท่ีเงียบสงบ ผูค้นไม่ค่อยพลุกพล่าน นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัอ่าว

น้ี โดยมาก เน้นความสงบ เป็นส่วนใหญ่ หาดทรายของอ่าวแสงเทียน ถา้จะว่าไปแลว้สะอาดกว่า 

ดา้วหวัเกาะเสียดว้ยซ ้ าไป ก็เป็นเพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัท่ีหาดน้ี นอ้ยกวา่ ท าใหธ้รรมชาติบริเวณ

น้ี ยงัคงรักษาความสวยงาม ตามธรรมชาติได ้ถา้คุณเป็นนกัท่องเท่ียว ประเภทกินลมชมวิวนอนนบั 

ดาวแลว้ละก็ อ่าวแสงเทียน เป็นอีกอ่าวหน่ึง ท่ีคุณไม่ควรพลาด ท่ีจะมาพกัผอ่น 
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12. อ่าวหวาย ตอ้งยอมรับอย่างหน่ึงว่า ยิ่งไกลจากหัวเกาะ และนักท่องเท่ียวน้อยลง

เท่าไหร่ ธรรมชาติก็ยงัคงความสวยงามแบบเดิมไวม้ากเท่านั้น อ่าวหวาย ก็เป็นอีกอ่าวหน่ึง ยงัคง

ความสวยงาม แบบเดิมไวท่ี้อ่าวหวาย เหมาะกบันกัท่องเท่ียวท่ีรักความสงบและเป็นส่วนตวั ท่ีอ่าว

หวายมีรีสอร์ท เพียงแห่งเดียวดูแลว้ค่อนขา้งจะเป็นส่วนตวั และสงบพอสมควร เป็นอีกอ่าวหน่ึง ท่ี

ขอแนะน า 

13. อ่าวก่ิวหน้านอก อ่าวท่ีเหมาะส าหรับผูต้อ้งการสัมผสัธรรมชาติ อย่างแทจ้ริง ท่ีน่ี 

หาดทรายขาวเสียจนน่าอิจฉา จากจุดน้ีสามารถมองเห็นเกาะหินขาวไดอ้ย่างชดัเจนท่ีอ่าวก่ิวหน้า

นอก เป็นจุดท่ีสามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นและตกได ้ 

 

14. อ่าวก่ิวหนา้ใน อ่าวน้ีอยูต่รงขา้มกบัอ่าวก่ิวหนา้นอก มีความเงียบสงบและสามารถ

ท่ีจะ ชมพระอาทิตยต์กไดท่ี้อ่าวน้ีและยงัสามารถเล่น น ้าชมประการังไดด้ว้ย 

15. อ่าวกะรัง อ่าวท่ีสงบเงียบ และไม่มีผูค้นพลุกพล่านอยา่งแทจ้ริง อ่าวน้ีมีหาดทราย

เล็กๆ พอท่ีจะลงเล่นน ้า และชมปะการังได ้ จุดชมววิบริเวณแหลมกุด ก็เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีไม่ควร

พลาด ถา้คุณมาท่องเท่ียวท่ีเกาะเสมด็ โดยเจาะจงมาพกัท่ีอ่าวกะรัง (ปะการัง แคม้ป์ป้ิง) ในช่วงเดือน 

พ.ย. - ธ.ค. คุณจะไดพ้บกบันกัตกปลา มาท่ีน่ีกนัมากสักหน่อย เพราะวา่ช่วงนั้น จะเป็นช่วงท่ีปลา

อินทรียจ์ะมีมากบริเวณอ่าวกะรัง  

16. อ่าวเตย สุดทา้ยปลายเกาะเสม็ดบริเวณน้ีเป็นโขดหินเสียเป็นส่วนใหญ่เหมาะเป็น

สถานท่ี ตกปลาและกินลมชมวิว จุดน้ีสามารถมองเห็นพระอาทิตยต์กได ้โดยมีโขดหินเป็นโฟร์

กราวด ์

17. แหลมเรือแตก จุดชมวิวท่ีไม่เหมาะลงเล่นน ้ าอีกเช่นกนั เพราะพื้นท่ีน้ีเป็นหน้าผา

ชัน และเป็นแนวโขดหิน เหมาะจะใช้เป็นจุดชมพระอาทิตยต์ก และทอดสายตาไปสู่ฝ่ังแผ่นดิน

มากกวา่ ขอ้ดีของจุดน้ีคือ มีลมโกรกทั้งวนั ถึงจะไม่มีหาดทรายใหเ้ล่น แต่ววิท่ีจุดน้ีก็สวยไม่นอ้ย 
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18. อ่าวพ ร้าว  จุดชมพระอาทิตย์ท่ี ติดปากนักท่องเท่ี ยว จากปากต่อปากของ

นกัท่องเท่ียว ท่ีอ่าวพร้าว เป็นจุดชมพระอาทิตยท่ี์สวยท่ีสุด การเดินทางจากท่าศาลาใชเ้วลาไม่มาก

นกั อ่าวพร้าวจึงเป็นอีกแห่งหน่ึงท่ีเราจเห็นนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาพกักนั

มากท่ีอ่าวน้ี 

19. อ่าวขาม เป็นอ่าวหิน ท่ีไม่ค่อยมีคนนิยมไปเท่ียวกนัมากนกันอกจากจะนัง่เรือผา่น

มาทาง อ่าวพร้าว ลกัษณะภูมิประเทศ ของอ่าวขาม คล้ายๆ กบัแหลมเรือแตก (พิชชากร แจ่มสุข, 

ปฐมพงศ ์เจริญผล, จกัรี ทองสุข, อนวชั สุภาพจน์, & จนัทร์จิรา พรหมเพช็ร์, 2554) 

 

2.2 ระบบนิเวศสัตว์น า้เค็ม เกาะเสม็ด ต าบลบ้านเพ จังหวดัระยอง 

ระบบนิเวศทางทะเล (องักฤษ: Marine ecosystem) เป็นระบบนิเวศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
ในโลกของระบบนิเวศในแหล่งน ้ าทุกชนิด ระบบนิเวศทางทะเล ครอบคลุมพื้นท่ี 3 ใน 4 ส่วนของ
โลก ซ่ึงถือได้ว่าส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นพืชได้สนับสนุนกันและกันกับสัตว์ ในทางกลับกันเราอาจจะ
มองเห็นห่วงโซ่ อาหารไดห้ลากหลายอย่าง นอกจากน้ียงัมีความส าคญัมากต่อสมดุลโดยรวมของ
ระบบนิเวศบนบก และในน ้า ตามท่ีศูนยว์จิยัทรัยากรณ์โลกไดร้ะะบุวา่ เพียงบริเวณชายฝ่ังทะเลเพียง
อย่างเดียว มีปริมาณความหลากหลายทางชีวภาพสูงถึง 1 ใน 3 ส่วนของโลก (เช่น บึงเกลือ หญ้า
ทะเล ป่าชายเลน) จดัอยู่ในประเภทผูผ้ลิตท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในภูมิภาค ในระบบนิเวศทางทะเล
อ่ืนๆ เช่น แนวปะการัง ก็ยงัเป็นแหล่งท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวติอีกมากมาย (วกิิพีเดีย, 2557) 

ลักษณะแนวปะการังท่ีเกาะเสม็ด จังหวดัระยองเป็นแบบ  Hermatypic coral (reef 
building coral) เป็นปะการังท่ีสามารถสร้างเป็นแนว (reef) ได้โดยจะมีสาหร่ายเซลล์เดียวช่ือ 
zooxanthallae อาศยัอยูใ่น polyp ของปะการังโดยจะอยูร่่วมกนัแบบ symbiosis เราจะพบปะการังใน
กลุ่มน้ีท่ีอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ดงันั้นปะการังในกลุ่มน้ีจึงมีแพร่ กระจายอยู่ในเขต
ร้อนและเขตอบอุ่นเท่านั้น coral reef ท่ีพบในเกาะเสมด็ไดแ้ก่ 

1. Fringing reef เป็นแนวปะการังท่ีเกิดข้ึนขนานกบัชายฝ่ังทะเลพบไดต้ามชายทะเล
ทัว่ไป และตามเกาะต่าง ๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
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2. Barrier reef เป็นแนวปะการังท่ีอยูห่่างจากชายฝ่ังไปไม่มาก เจริญเติบโตขนานไป
กบัชาย ฝ่ังโดยมีร่องน ้ากั้นระหวา่งชายฝ่ังกบัแนวปะการัง (สิริมา ฝ่ังสระ) 

บรรยากาศการด าน ้ าต้ืนเพื่อเก็บภาพสัตวน์ ้ าเค็มท่ีเกาะเสม็ด ต าบลบ้านเพ จงัหวดั
ระยอง เพื่อน ามาศึกษาในการออกแบบรูปร่างของงานศิลปะส่ิงทอ 

 

ภาพที ่2 ปลาสลิดหินบั้ง 
 

 

ภาพที ่3 กลัปังหาน ้าเงิน 
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ภาพที ่4 เม่นทะเลหนามสั้น 

 

 

ภาพที ่5 ปะการังอ่อน 

 

 

ภาพที ่6 ทากทะเล 
 

 

ภาพที ่7 ปลาดาว เม่นทะเล และเพรียงทะเล 
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2.3 ประวตัิภูมิปัญญาการถักอวน 

 
ภาพที ่8 ประวติัภูมิปัญญาการถกัอวน  

(wikipedia, 2019) 

อวน คือ ตาข่ายท่ีใชใ้นการจบัสัตวน์ ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีท าจากเส้นใยท่ีทอในโครงสร้าง 

แบบกริด อวนจบัปลาเรียกอีกอยา่งวา่ กบัดกัปลา การถกัอวนในระยะแรกถูกทอจากหญา้ลินินและ

วสัดุ เส้นใยอ่ืนๆหลงัจากนั้นก็ใชฝ้้าย อวนในสมยัน้ีมกัจะท าจากโพลีอะไมดเ์ทียม เช่น ไนลอน และ 

อวนโพลีเอไมด์อินทรีย ์ ท่ีท ามาจากขนสัตว ์ ไหม ยงัคงใชอ้ยูอ่วนใชอ้ยา่งแพร่หลายในสังคมยคุหิน 

ตาข่ายดกัปลาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีรู้จกักนัคือ ตาข่ายของAntreaซ่ึงพบกบัอุปกรณ์ตกปลาอ่ืนๆ ในเมือง 

Karelian ของ Antrea ตาข่ายท ามาจากวลิโลว ์และมีอายยุอ้นไปถึง 8,300 ปีก่อนคริสตกาล  เม่ือเร็วๆ

น้ีมีการคน้พบอวนจบัปลาท่ีมีอาย ุ 27,000 ปีก่อนคริสตกาล ในเกาหลีเป็นเคร่ืองมือหาปลาท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในโลกท่ีคน้พบในปัจจุบนั เศษซากของอวนจบัปลาถูกพบท่ีใตท้อ้งทะเลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอลัตา 

(4200–500 ปีก่อนคริสตกาล) มีภาพลึกลบัรวมถึงรูปแบบ ท่ีซบัซอ้นของเส้นแนวนอนและแนวตั้ง

บางคร้ังอธิบายวา่เป็นอวนประมงชาวพื้นเมืองอเมริกนัอินเดียน ในแม่น ้าคอลอมเบีย ท่ีถกัจากเส้น

ใยตน้สนหรือหญา้ป่าอีกคร้ังโดยใชหิ้นเป็นน ้าหนกั ปรากฏในภาพวาดสุสานอียปิตต์ั้งแต่ 3,000 ปี

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Net_(device)&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgDihZa9awKM7I4wgIRjlWv3p7llw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_trap&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjwv6uii7rGuYhqI7RRGMij0QT_JA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgljP4kqv5yLwWrqMfRdgEM6XcjYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Net_of_Antrea&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhg1kOblxzZLt1oW7NBEAKsXowFeoQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Net_of_Antrea&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhg1kOblxzZLt1oW7NBEAKsXowFeoQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Karelia&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjA0kmBenqVYNDiUWDOoRv2-9C3TQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antrea&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgs9N0n54i_817P5Pilmc1bdkhNoA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Willow&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgaj0EjJzDrOnC6a_ZnRzmAO6HHsw
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ก่อนคริสตกาลในวรรณคดีกรีกโบราณ โอวดิไดอ้า้งอิงอวนจบัปลารวมถึงการใชไ้มก้๊อกลอยและ

น ้าหนกัตะกัว่ หลกัฐานภาพของการตกปลาของโรมนัมาจากกระเบ้ือง โมเสคซ่ึงแสดงในการ

ลอ้เลียนการตกปลา นกัสู้ ประเภทหน่ึงท่ีเรียกวา่ เรติเรียส นั้นมีอาวธุ ตรีศูล และ ตาข่าย  เขาจะต่อสู้

กบั secutor หรือ murmillo ท่ีถือดาบสั้นและหมวกท่ีมีรูปปลาอยูด่า้นหนา้ ผูเ้ขียน Oppian ชาวกรีก

เขียน Halieutica บทกวีเก่ียวกบัการสอนเก่ียวกบัการตกปลา การถกัอวนมีการพฒันาอยา่งมากจาก

ซากดึกด าบรรพค์น้พบ "เชือกสองชั้นขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 7 มม." ถูกพบในถ ้าแห่งหน่ึง

ท่ี Lascaux ประมาณ 15,000 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ในอียปิตมี์อายยุอ้นกลบัไปตั้งแต่ 4,000 ถึง 3,500 

ปีก่อนคริสตกาล และท ามาจากเส้นใยกก เชือกอ่ืนๆ ในสมยัโบราณท าจากเส้นใยของ ตน้อินทผลมั 

, ปอ , หญา้ , ตน้กก , หนงั สัตวห์รือขนสัตว ์ เชือกท่ีท าจากเส้นใย ป่าน นั้นถูกใชใ้นประเทศจีน

ตั้งแต่ประมาณ 2,800 ปีก่อนคริสตกาล (wikipedia, 2019) 

 

2.4 ประเภทอุปกรณ์จับสัตว์น า้ในประเทศไทย 
 

 
ภาพที ่9 ภาพแผนผงัเคร่ืองมือประมงในประเทศไทย 

(ทิพสุคนธ์ุ พิมพพ์ิมิล) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ovid&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhiXyI8AaA96ZHwgsCTlhvFCbxEtfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gladiator&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhiQjhuQ_HqlmI3oNnf9b3Pk4HVhFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Retiarius&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhg-KE7rXlXyGoiWurs3VdLBCpQOJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Trident&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgXsRvRYS94vGgWQoN36EA7gdeXlQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Net_casting&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgeNwWSDeHXFxzvL7xXZ8Ep4sriaA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Secutor&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgn-HhO2KPIZZh4_ZqaCPqzIIeuQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Murmillo&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhiYZ3ejybK4M8QGe_E9FhxdJdiMMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Oppian&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhioUkYy_k2AtN56eZjvwsu-7RkqSg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Oppian&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhioUkYy_k2AtN56eZjvwsu-7RkqSg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhiZnvq-lquAV5krgNUEIUul5OjGqw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lascaux&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgpR05E8WNKp_la7L91cCpzOhLWoQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Before_Christ&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhiiEZbKwwEmRNuzmPCcch4NP0JTJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Date_palm&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhdk30RCNrkRb0djDTi0v5c8WoqwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Flax&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgvfWMJPOz6wFTo8qxGFWFN6zszrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Grass&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgbyhMlddbuDkOJrdSBEWJeuRWhOA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgLXbyRN1Pu70ntVgJ_hAzc7ckTAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Leather&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhidnlv05d2HkMtkvLRpzr2lSqZ-vQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hemp&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhguUXM5MH0rIDH-LyZSMl_VSZPa3w
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วธีิการท าประมง คือวธีิการน าสัตวน์ ้าข้ึนมาใชป้ระโยชน์ หรือวธีิการจบัสัตวน์ ้ามี 3 

ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  

1.การคน้หาสัตวน์ ้า (Scouting) จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการคน้หาเพราะบางคร้ังก็ไม่ 

สามารถเห็น ไดด้ว้ยตาเปล่า เคร่ืองมือท่ีคน้หาไดแ้ก่ โซน่าร์ (Sonar), เอคโค่ ซาวเดอร์ (Eco 

sournder) ท่ีใชใ้น การล่าวาฬ ปลาทูน่า เป็นตน้ 

2.การรวบสัตวน์ ้า (Collecting) ตอ้งท าการหลอกล่อฝงูสัตวน์ ้า (introduce) ใหมี้ปริมาณ 

ฝงูท่ีหนาแน่น (Concentrant) เพื่อเหมาะกบัการจบัใหไ้ดจ้  านวนมากท่ีสุด เช่นการใช่ไฟล่อ การท า

ซั้ง การเหยือ่ล่อ เป็นตน้ จากนั้นขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการลอ้มปิดจบั (Catching) 

 

3.การจบัสัตวน์ ้า (Catching) แยกลกัษณะกรรมวธีิการจบัสัตวน์ ้าไดด้งัน้ี 

3.1 กรรมวิธีจับด้วยการแทง ยิ่ง พุ่ง (Spearing) ก็คือการจับสัตว์น ้ าด้วยการใช ้

ฉมวก แหลน (Spear) เช่น การจบัปลาฉลาม โลมา และการในการล่าวาฬ เป็นตน้  

3.2 กรรมวธีิการจบัดว้ยการเก่ียว กระชาก ในการใชต้ะขอ (Hooks) ท าการเก่ียว จิก 

กระชาก ลาก วธีิการเช่นน้ีหมายถึงการใชเ้คร่ืองมือเบด็ (Hooks) ทุกชนิดทท่ีท า การจบัสัตว์

น ้า 

3.3 กรรมวธีิการใชค้ราด (Dredging) วธีิการใชค้ราดท าการคราด งดั แซะ จ าพวก

หอยต่างๆท่ีอาศยัอยูใ่นดิน (Infauna) เช่น การคราดหอยลาย  

3.4 กรรมวธีิดว้ยการดกั ลวง ล่อ (Trapping) โดยการใชนิ้สัยของสัตวน ้าแต่ ละ

ชนิดสร้างบา้นพกัใหเ้ป็นท่ีอาศยัเพื่อท าการจบั เช่น ลอบทะเลหรือท าการล่อหลอก ดว้ย

เหยือ่ เช่น ลอบกุง้ (Lobster pod) ลนัปลาไหล ลอบปลา เก๋า หรือการชกัน าพาให ้สัตวน์ ้า

เขา้ไปกน้ขงั เช่น โป๊ะ ร้ัวไซมาน   

3.5 กรรมวธีิการครอบคลุม (Casting) ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือทอดคลุมเช่นแห  

3.6 กรรมวิธีการของการใช้เคร่ืองบีบบังคับ  หลอกล่อให้ท่ีบังคับ เช่น  จันทา 
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โพงพาง  

3.7 กรรมวิธีการช้อน เสย (Scooping) ดว้ยเคร่ืองมืออวนช้อนต่างๆ ดว้ยการช้อน 

เสยมาจากเบ้ืองล่าง เช่น เคร่ืองมืออวนรุน ระวะ และ ชิปไสกุง้ เป็นตน้ 

3.8 กรรมวิธีการกั้นแลว้ลาก (Seine net) โดยการปล่อยอวนกางกั้นสัตวน์ ้ า แลว้ท า

การฉุดลากปลายสุดของผืนอวนทั้งสองขา้งเขา้หาฝ่ังหรือเรือ เช่น อวนทบัตล่ิง หรือ อวน

เขน็   

3.9 กรรมวิธีการลากในทางแนวราบ  (Horizontal) ได้แก่ เคร่ืองมืออวนลาก ทุก

ชนิด  

3.10 กรรมวิธีการลอ้ม (Encircling) โดยการใชอว้นลอม้จบัฝูงปลาชนิดต่างๆ เช่น 

เคร่ืองมืออวนตงัเก อวนด า  

3.11 ดว้ยกรรมวิธีการยก (Lifting) ดว้ยเคร่ืองมืออวนยก ยอยก จัน่ หรือ เคร่ืองมือ

อวนโบอุเก  

3.12 ดว้ยกรรมวธีิของการใชช้นติด (Gill) ดว้ยการขึงอวนใหส้ัตวน์ ้าวา่ยเขา้มา ท า

การพนัหรือชนติดตาอวน เช่น เคร่ืองมืออวนลอย ชนิดต่างๆหรือเคร่ืองมืออวนลอ้มติดและ

อวนติดทุกชนิด (ทิพสุคนธ์ุ พิมพพ์ิมิล) 

 ตามภาพแผนผงัท่ีแสดงขา้งตน้ในอุปกรณ์ในการท าประมงมีทั้งหมด 13 ประเภท 

ในไทยท่ีสามารถ ใชไ้ดต้ามกฎหมายและ มี 5 ประเภท ท่ีใชใ้นกลุ่มประมงเรือเล็ก ต าบลบา้นเพ 

เกาะเสมด็ จงัหวดั ระยอง ไดแ้ก่  อวนลว้มจบั อว้นยกชอ้น อวนรุน ลอบ และเบด็  
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2.5 การส ารวจการประมงในกลุ่มเรือเลก็ พื้นทีจั่งหวดัระยอง (ต าบลบ้านเพ เกาะเสม็ด) 

 

ภาพที ่10 ภาพการส ารวจการประมงในกลุ่มเรือเล็ก ต าบลบา้นเพ เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง 
 

จากการลงพื้นท่ีเขา้ไปศึกษากบักลุ่มประมงเรือเล็ก ต าบลบา้นเพ เกาะเสมด็ จงัหวดั

ระยอง ผูว้ิจยัได ้ เขา้ไปเรียนรู้วถีิชีวติการท าประมงและการถกัอวนโดยมีกระบวนการลงไปศึกษา

ดงัน้ี 

คร้ังที ่1 ส ารวจพื้นท่ีเกาะเสมด็ ต าบลบา้นเพ จงัหวดัระยอง  

วนัจนัทร์ ท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เวลา 08:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวกลางและอ่าวป่าชา้  

เวลา 09:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวลูกโยน 

เวลา 10:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวไผ ่

เวลา 11:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวพุทราและอ่าวทบัทิม  

เวลา 13:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวนวล 

เวลา 14:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวช่อ 
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วนัองัคาร ท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

เวลา 10:00 น. ส ารวจพื้นท่ีหาดวงเดือนและอ่าวแสงเทียน   

เวลา 11:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวหวาย 

เวลา 13:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวก่ิวหนา้นอกและอ่าวก่ิวหนา้ใน 

เวลา 14:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวกะรัง 

เวลา 15:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวเตย 

เวลา 16:00 น. ส ารวจพื้นท่ีแหลมเรือแตก 

 

วนัพุธ ท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

เวลา 10:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวพร้าว 

เวลา 11:00 น. ส ารวจพื้นท่ีอ่าวขาม 

เวลา 13:00 น. ส ารวจพื้นท่ีเกาะกุฎิ 

เวลา 14:00 น. ส ารวจพื้นท่ีเกาะทะลุ 

เวลา 15:00 น. ส ารวจพื้นท่ีถ ้าคา้งคาว  
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คร้ังที ่2 เรียนรู้ภูมิปัญญาการถกัอวน สถานท่ีเกาะเสมด็ ต าบลบา้นเพ จงัหวดัระยอง 

วนัศุกร์ ท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

เวลา 07:00 น. ช่วยชาวประมงปลดอวนปูและปลา 

เวลา 11:00 น. เรียนรู้การซ่อมแซ่มอวนท่ีขาด 

เวลา 13:00 น. เรียนรู้การเก็บอวนและท าความสะอาดเบ้ืองตน้ 

 

วนัเสาร์ ท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา 08:00 น. เรียนรู้ชนิดของอวนและลกัษณะอวนท่ีใชก้บัสัตว ์ แต่ละชนิด

จากนั้นเร่ิมการเรียนการถกัอวนแบบส่ีเหล่ียมผนืผา้ (โดยใชเ้ชือก

โพลีและการ ใชชุ้น) และการยดึติดอวนกบักบัดกัในการจบัสัตว์

น ้า (ลอบ) 

เวลา 13:00 น. เรียนรู้การถกัแหโดยใชเ้อน 

เวลา 14:00 น. เรียนรู้การถกัแหดว้ยมือ (โดยไม่ใชชุ้น) ดว้ยเชือกลินิน 

 

คร้ังที ่3 เรียนรู้การจบัสัตวน์ ้าเคม็ สถานท่ีเกาะเสมด็ ต าบลบา้นเพ จงัหวดัระยอง 

วนัเสาร์ ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

 เวลา 22:00 น. เรียนรู้การไดหมึกศอก 
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วนัอาทิตย ์ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เวลา 05:00 น. เรียนรู้การตกปลาอินทรีย ์

 

วนัจนัทร์ ท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เวลา 06:00 น. เรียนรู้การกูอ้วนปู (การน าเอาอวนข้ึนมาจากทะเล) 

 

 

ภาพที ่11 ภาพการน าเอาสัตวเ์ล็กและสัตวห์ายากท่ีติดอวนไปปล่อยท่ีชายหาด 

 

 

ภาพที ่12 ภาพการเก็บอวนและเรียนรู้การหาปลา 
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ภาพที ่13 ภาพกลุ่มสมาชิกประมงและโครงการต่างๆในกลุ่มประมง 

 

 

ภาพที ่14 ภาพแผนผงัการวสัดุ เทคนิค และรูปแบบการถกัอวน 
(คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ามหาวทิยาลยัแม่โจ)้ 
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2.6 ตัวอย่างศิลปินที่ท างานศิลปะส่ิงทอ 

2.6.1. Iris Van Herpen  

เกิด 5 มิถุนายน ค.ศ.1984 เป็นนกัออกแบบแฟชัน่ชาวดตัช์ เร่ิมสร้าง แบรนด์แฟชัน่

ของเธอเองในปีพ.ศ. 2550 เป็นสมาชิกของ Paris Chambre Syndicale de la Haute Couture ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของ Fédérationfrançaise de la couture Van Herpen ไดแ้สดง คอลเล็กชัน่ใหม่ของเธอท่ี 

Paris Fashion Week ตั้งแต่เดือนมกราคม 2011 งานของ Van Herpen ไดถู้กจดัแสดงในนิทรรศการ

ของพิพิธภณัฑต่์างๆรวมถึง Metropolitan Museum of Art ใน นิวยอร์ก Victoria & Albert Museum 

ในลอนดอน Cooper-Hewitt Museum ในนิวยอร์กและ ปาเลเดอโตเกียว ในปารีส งานส่วนใหญ่

ของเธอไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นของสาขายอ่ย แฟนตาซี เขา้ร่วมหลกัสูตรการเตรียมความพร้อม

ดา้นศิลปะและการออกแบบท่ี ArtEZ University of the Art ใน Arnhem ในช่วงมธัยมปลายเธอเร่ิม

สนใจออกแบบเส้ือผา้เป็นพิเศษ เธอศึกษาดา้นการออกแบบ แฟชัน่ท่ี ArtEZ ฝึกงานท่ี Alexander 

McQueen ในลอนดอนและ Claudy Jongstra ในอมัสเตอร์ดมัและจบการศึกษาในปี 2549 ในปี 2550 

เธอเร่ิมสร้างฉลากของตวัเองโดยเนน้ไปท่ี คอลเลคชัน่เส้ือผา้สตรี ดว้ยเหตุผลน้ี Van Herpen ชอบ

การวจิยัแบบสหวิทยาการ และความร่วมมือ กบัศิลปินคนอ่ืนๆ Van Herpen เป็นผูบุ้กเบิกในการใช้

การพิมพ ์ 3 มิติเป็นเทคนิคการก่อสร้างเส้ือผา้ และนกัประดิษฐท่ี์ใชเ้ทคโนโลยเีป็นหน่ึงในหลกัการ

ช้ีน าในการท างานของเธอ (Herpen, 2018) 

 

ภาพที ่15 ภาพผลงาน Iris Van Herpen  
(Herpen, 2018) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/F%25C3%25A9d%25C3%25A9ration_fran%25C3%25A7aise_de_la_couture&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjnnVTjR88SujxXNM9NTjQtaXYnCA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Tokyo&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhdvIrD_73ddNtCn-NOTYEnGjnusw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_couture&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhwSIEmDQcthVDSdTUuy7HKHDb7mg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_McQueen&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhj9Jq_ap5PJGnguconG8814FGTKTw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_McQueen&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhj9Jq_ap5PJGnguconG8814FGTKTw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Claudy_Jongstra&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhiOWEOgYx724HrKeA1ldk3eDJU1lQ


  24 

 2.6.2. Janet Echelman  

เธอสร้างประติมากรรมแห่งประสบการณ์ในการประดบัอาคารท่ี เปล่ียนไปตามลม
และแสง ศิลปะเปล่ียนจากการเป็นวตัถุท่ีคุณมองไปสู่สภาพแวดลอ้ม ท่ีคุณสามารถ หลงไหลดว้ย
การใชว้สัดุท่ีไม่น่าจะเป็นจากอวนไปสู่อนุภาคน ้าละออง Echelman ผสมผสานงานฝีมือ โบราณกบั
เทคโนโลยลี ้าสมยัเพื่อสร้างงานศิลปะท่ีกลายเป็นจุดโฟกสัส าหรับคนเมือง ศิลปินชาว อเมริกนัได้
เปล่ียนโฉมหนา้น่านฟ้าของเมืองดว้ยรูปป้ันขนาดใหญ่ท่ีเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ซ่ึงตอบ 
สนองต่อแรงดึงดูดของส่ิงแวดลอ้มรวมถึงลมน ้าและแสงแดด เร่ิมแรกเป็นศิลปินหลงัจากเรียนจบ 
วทิยาลยัเธอยา้ยไปฮ่องกงในปีพ.ศ. 2530 เพื่อศึกษาการประดิษฐต์วัอกัษรจีน และการวาดพูก่นัหลงั 
จากนั้นเธอยา้ยไปท่ีบาหลีประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเธอร่วมมือกบัช่างฝีมือเพื่อผสมผสานวธีิการทอผา้ 
แบบดั้งเดิมกบัภาพวาดร่วมสมยั เม่ือเธอสูญเสียบา้นไมไ้ผใ่นบาหลีไปจากเหตุไฟไหม ้ Echelman 
กลบัไปท่ีสหรัฐอเมริกาและเร่ิมสอนท่ี Harvard หลงัจากเจด็ปีในฐานะศิลปินในบา้น เธอกลบัไปยงั 
เอเชียเพื่อเร่ิมตน้การเป็นวทิยากรฟูลไบรทใ์นอินเดีย ดว้ยสัญญาวา่จะจดันิทรรศการภาพวาดทัว่ 
ประเทศเธอส่งสีของเธอไปยงั Mahabalipuram ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีมีช่ือเสียงดา้นประติ-มา
กรรม เม่ือสีของเธอไม่เคยมาถึง Echelman ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากวสัดุและวฒันธรรม ทอ้งถ่ิน
เร่ิมท างานกบัลูกลอ้สีบรอนซ์ในหมู่บา้นในไม่ชา้เธอก็พบวสัดุท่ีหนกั และแพงเกินไปส าหรับ 
งบประมาณฟุลไบรทข์องเธอ ในขณะท่ีเฝ้าดูชาวประมงทอ้งถ่ินรวมอวนของพวกเขาในเยน็วนัหน่ึง 
Echelman เร่ิมสงสัยวา่อวนนั้นอาจเป็นวธีิการใหม่ในการสร้างประติมากรรม วธีิสร้างรูปแบบ 
ปริมาตรโดยไม่ตอ้งใชว้สัดุท่ีหนกัและแขง็ ในตอนทา้ยของเธอไดส้ร้างประติมากรรมรูปแบบตา
ข่าย โดยร่วมมือกบัชาวประมง เม่ือยกข้ึนบนเสาเธอคน้พบวา่พื้นผวิท่ีบอบบางเผยใหเ้ห็นทุกระลอก
ของลม ทุกวนัน้ี Echelman ไดส้ร้างสภาพแวดลอ้มการป้ันสุทธิในเมืองใหญ่ทัว่โลก เธอมองวา่
ศิลปะ สาธารณะเป็นกีฬาประเภททีมและร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญหลายดา้นรวมถึงวศิวกรการบินและ
เคร่ืองกลวศิวกรสถาปนิกนกัออกแบบแสงสถาปนิกภูมิทศัน์และผูผ้ลิต เธอสร้างสตูดิโอของเธอขา้ง
บา้นอาย ุร้อยปีท่ีเธออาศยัอยูก่บั David Feldman สามีและลูกสองคนของเธอ (Echelman Janet) 
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ภาพที ่16 ภาพผลงาน Janet Echelman  

(Echelman Janet) 
 

2.6.3. Ernesto Neto  

เร่ิมแสดงในสกอตแลนดใ์นปีค.ศ. 1988 และมีการจดันิทรรศการ เด่ียวในต่างประเทศ

ตั้งแต่ปีค.ศ.1995 เขาเป็นตวัแทนของ Vik Muniz ประเทศของพวกเขาในปี ค.ศ.2001 Venice 

Biennale สถานท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ังของเขามีจุดเด่นในศาลาแห่งชาติของ บราซิลและใน

นิทรรศการระดบันานาชาติท่ี Arsenale งานของ Neto ถูกอธิบายวา่ "เกินความเป็น นามธรรม" 

สถานท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ังของเขามีขนาดใหญ่นุ่มนวลรูปป้ันชีวภาพท่ีเติมเตม็พื้นท่ีจดั แสดง

นิทรรศการท่ีผูช้มสามารถสัมผสักระตุน้และเดินบนหรือผา่น พวกเขาท าจากวสัดุสีขาวท่ีมี ความ

ยดืหยุน่ รูปแบบอสัณฐานอดัแน่นไปดว้ยเม็ดโฟมหรือในบางคร้ังเคร่ืองเทศหอม ในการติดตั้ง 

บางคร้ังเขายงัใชว้สัดุน้ีเพื่อสร้างสไมลแ์บบโปร่งแสงท่ีเปล่ียนผนงัและพื้นของพื้นท่ี ประติมากรรม

ของ เขาถือไดว้า่เป็นการแสดงออกของรูปแบบนามธรรมแบบดั้งเดิม แต่ในการโตต้อบกบัผูช้มพวก

เขา ท างานในระดบัอ่ืนเช่นกนั (wikipedia, 2018) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vik_Muniz&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjJheocraB6b2ELsz-j_H_9IiaXAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Venice_Biennale&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhvJJXW9gIdPmioJq4lgnHnN9I_Vw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Venice_Biennale&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhvJJXW9gIdPmioJq4lgnHnN9I_Vw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Arsenale&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhi7FxP12QAS1wAIIEftX8mpZF-h1Q
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ภาพที ่17 ภาพผลงาน Eenesto Neto  

(wikipedia, 2018) 
 

2.6.4. Rieko KOGA  

 เป็นศิลปินร่วมสมยัชาวญ่ีปุ่นท่ีเกิดในโตเกียวปัจจุบนัอาศยัและท างานอยู ่ท่ีปารีส เธอ

แสดงออกถึงเอกภพของเธอผา่นเกลียวและเขม็โดยท างานตามธรรมชาติ (Koga, 2019) 

  
ภาพที ่18 ภาพผลงาน Rieko Koga  

(Koga, 2019) 
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2.7 ผลส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทีม่ีต่อส่ิงทอ 

 

2.7.1. รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย เดือนมิถุนายน 

2561 

การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยเดือนมิถุนายน มีมูลค่า 615.87 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.66 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ด้านการน าเขา้ มีมูลค่า 

450.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.02 ท าให้เกินดุลการคา้ 165.17 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 

ท าให้หกเดือนแรกของปี มีมูลค่าการส่งออกรวม 3,553.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.65 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการน าเขา้มีมูลค่า 2,602.36 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.99 ท าให้เกินดุลการคา้ 950.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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ตารางที ่1 ตารางมูลค่าส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ผลิตภัณฑ์ มิ.ย. 61 % YoY 

มิ.ย. 61 

ม.ค.-มิ.ย.61 % YoY 

ม.ค.–มิ.ย. 61 

ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 615.87 7.66 3,553.20 8.65 

ส่ิงทอ 391.48 10.40 2,346.38 11.75 

1. ผา้ผืน 110.40 -1.86 706.77 6.07 

2. เส้นด้าย 64.90 4.51 413.24 9.34 

3. เคหะส่ิงทอ 22.33 5.03 127.27 6.80 

4. เส้นใยประดิษฐ์ 90.01 47.49 505.46 35.14 

5. ส่ิงทออ่ืน ๆ 103.84 6.25 593.64 5.59 

เคร่ืองนุ่งห่ม 224.39 3.19 1,206.82 3.10 

1. เส้ือผา้ส าเร็จรูป 196.35 6.81 1,035.50 3.52 

2. เคร่ืองนุ่งห่มอ่ืนๆ 28.04 -16.58 171.32 0.60 

ท่ีมา : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มเดือนมิถุนายน พบว่า การส่งออกส่ิงทอมีมูลค่า 

391.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.40 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน โดย

ผา้ผืน มีมูลค่าส่งออก 110.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.86 จากผา้ผืนท าจากฝ้าย 

ลดลงร้อยละ 9.29 ตลาดส่งออกผา้ผืนหลกัท่ีขยายตวั เช่น เวียดนาม กมัพูชา และบงัคลาเทศ 

เพิ่มข้ึนร้อย 4.45,  21.44 และ 5.64 ตามล าดบั เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 64.90 ล้านเหรียญ
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สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.51 ตลาดส่งออกเส้นด้ายหลักท่ีขยายตวั เช่น จีน ตุรกี และฟิลิปปินส์ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 35.48, 18.65 และ 20.64 ตามล าดบั และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 90.01 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 47.49 ตลาดส่งออกท่ีขยายตวั เช่น จีน เวียดนาม ตุรกี และ

สหรัฐอเมริกา เพิ่มข้ึนร้อยละ 90.83, 49.33, 3.81 และ 143.04 ตามล าดบั และส าหรับ

เคร่ืองนุ่งห่ม มีมูลค่าส่งออก 224.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.19 โดยเส้ือผา้

ส าเร็จรูป มีมูลค่า 196.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.81 ตลาดส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มท่ี

ขยายตวั เช่น สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และอิตาลี เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.66, 29.17 และ 93.93 

ตามล าดบั 

การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มรวมหกเดือนแรกของปี พบว่า การส่งออกส่ิง

ทอ มีมูลค่า 2,346.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.75 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน โดยผา้ผืน มีมูลค่าส่งออก 706.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.07 จากส่งออก

ไปเวียดนาม เมียนมา บงักลาเทศ และกมัพูชา เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.67, 17.08, 7.40 และ 20.08 

ตามล าดบั เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 413.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.34 โดยญ่ีปุ่น 

เกาหลีใต ้ และจีนเป็นตลาดหลกัในการส่งออก เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.33, 8.04 และ 5.41 

ตามล าดบั และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 505.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 

35.14 ตลาดส่งออกที่ขยายตวั เช่น จีน ตุรกี อินโดนีเซีย และเวียดนาม เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.50, 

66.58, 9.46 และ 41.62 ตามล าดับ ส าหรับเคร่ืองนุ่งห่มมีมูลค่าส่งออก 1,206.82 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.10 จากการส่งออกเส้ือผา้ส าเร็จรูป เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.52 ตลาด

ส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มที่ขยายตวั เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น  และเบลเยียม เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.39, 

7.52 และ 37.88 ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 ตารางมูลค่าน าเข้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ผลิตภัณฑ์ มิ.ย. 61 % YoY 

มิ.ย. 61 

ม.ค.-มิ.ย. 61 % YoY 

ม.ค.–มิ.ย. 61 

ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 450.70 7.02 2,602.36 11.99 

ส่ิงทอ 309.90 1.56 1,813.10 8.38 

1. ด้ายและเส้นใย 158.72 -3.54 901.53 5.02 

2. ผา้ผืน 151.18 7.52 911.57 11.93 

เคร่ืองนุ่งห่ม 140.80 21.39 789.26 21.24 

1. เส้ือผา้ส าเร็จรูป 97.13 25.01 534.96 24.47 

2. เคร่ืองนุ่งห่มอ่ืนๆ 43.67 14.03 254.30 14.98 

ท่ีมา : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

การน าเข้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มเดือนมิถุนายน พบว่า การน าเขา้ส่ิงทอ มีมูลค่า 

309.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.56 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดย

ด้ายและเส้นใย มีมูลค่าน าเขา้ 158.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.54 โดยน าเขา้จาก

สหรัฐอเมริกา จีน และญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.14, 10.93 และ 11.71 ตามล าดบั ผา้ผืน มีมูลค่า

น าเขา้ 151.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.52 โดยน าเข้าจากจีน เวียดนาม และ

อินเดีย เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.99, 38.89 และ 75.51 ตามล าดบั และส าหรับเคร่ืองนุ่งห่ม มีมูลค่า

น าเขา้ 140.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.39 จากการน าเขา้เส้ือผา้ส าเร็จรูป 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 25.01 โดยน าเขา้จากจีน เวียดนาม และกมัพูชา เพิ่มข้ึนร้อยละ 30.11, 24.78 

และ 84.78 ตามล าดบั 
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การน าเข้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มรวมหกเดือนแรกของปี พบว่า การน าเข้าส่ิงทอ 

มีมูลค่า 1,813.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.38 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยน าเข้าด้ายและเส้นใยเป็นมูลค่า 901.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.02 ผา้ผืน มี

มูลค่าน าเขา้ 911.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.93 ส าหรับเคร่ืองนุ่งห่ม มีมูลค่า

น าเขา้ 789.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.24 โดยน าเขา้เส้ือผา้ส าเร็จรูป เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 24.47 

การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มรวมหกเดือนแรกของปี พบว่า ไทยส่งออกไป

ตลาดหลักขยายตวัทุกตลาด โดยตลาดอาเซียน  เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.70 มีผา้ผืนเป็นสินคา้ที่ไทย

ส่งออกไปอาเซียนมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 366.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.12 

โดยมีเวียดนาม เมียนมา และกมัพูชาเป็นตลาดส่งออก 3 อนัดบัแรก ตลาดญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 10.79 มีเคร่ืองนุ่งห่มเป็นสินคา้ท่ีไทยส่งออกไปมากท่ีสุด คิดเป็นมูลค่า 192.30 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.52 ตลาดสหรัฐอเมริกา เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.74 มีเคร่ืองนุ่งห่ม

เป็นสินคา้ท่ีไทยส่งออกไปมากท่ีสุด คิดเป็นมูลค่า 417.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 

7.39 ตลาดสหภาพยุโรป เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.07 มีเคร่ืองนุ่งห่มเป็นสินคา้ที่ไทยส่งออกไปมาก

ท่ีสุด คิดเป็นมูลค่า 295.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.23 ตลาดจีน เพิ่มข้ึนร้อยละ 

12.22 เส้นใยประดิษฐ์เป็นสินคา้ที่ไทยส่งออกไปมากท่ีสุด คิดเป็นมูลค่า 85.20 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.50 

แนวโน้มการส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยยงัมีทิศทางที่ดีเน่ืองจากค าสั่งซ้ือที่มี

อย่างต่อเนื่องจากประเทศคู่คา้หลกัและตลาดศกัยภาพสูงซ่ึงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกท่ี

ขยายตวั (ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ & สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2561) 

 

 

2.7.2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหนุนผู้ประกอบการไทยรุกตลาดส่ิงทอพเิศษ 

“กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ” หนุนผูป้ระกอบการไทยรุกตลาดส่ิงทอพิเศษ  
จัด นิทรรศการโชว์ศักยภาพ  ดึ งดี ไซ เนอร์ไทยโชว์ผลงานการออกแบบ สินค้าแฟชั่น 
จากส่ิงทอคุณสมบติัพิเศษ ภายใตค้อนเซ็ปต์ Function + Fashion ในงาน “STYLE APRIL 2018”
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ตลาดส่ิงทอคุณสมบติัพิเศษคึกคกัความตอ้งการของผูซ้ื้อทั้งในและต่างประเทศเพิ่มสูง กรมส่งเสริม
การคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์หรือ DITP หนุนผูป้ระกอบการส่ิงทอไทยน าเทคโนโลยี
และนวตักรรมใหม่มาพฒันาผลิตภณัฑ์ให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและขยายฐาน
การตลาดให้กวา้งข้ึน พร้อมจัดนิทรรศการผ้าท่ีมีคุณสมบัติพิ เศษ (Functional Textile)ในงาน 
“STYLE APRIL 2018” ดึง 10 ดีไซเนอร์ไทยโชว์ผลงานการออกแบบสินค้าแฟชั่นจากส่ิงทอ
คุณสมบติัพิเศษภายใตค้อนเซ็ปต ์Function + Fashion 

ปัจจุบนัความตอ้งการส่ิงทอไทยในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มดีข้ึนเร่ือยๆ โดยผูซ้ื้อ
ส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจส่ิงทอท่ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงข้ึน โดยเฉพาะส่ิงทอท่ีมีคุณสมบติัพิเศษเชิง
ฟังก์ชัน่หรือ Functional Textile กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์จึงส่งเสริม
ใหผู้ป้ระกอบการไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรม
ส่ิงทอมากข้ึน ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ มาพฒันาส่ิงทอให้มีความหลากหลาย 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูซ้ื้อท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีผูป้ระกอบการไทยจ านวนมากเร่ิม
ปรับตวัรับกระแสความตอ้งการของตลาดแลว้ นางจนัทิรา ยิมเรวตั วิวฒัน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เผยว่า  “ส่ิ งทอท่ี มี คุณสมบัติพิ เศษ  (Functional 
Textile) และส่ิงทอนวตักรรม (Innovative-Smart Textile) เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีศกัยภาพส าหรับการ
เติบโตในระยะยาวมากกวา่ส่ิงทอรูปแบบเดิมในตลาด เห็นไดจ้ากสัดส่วนการส่งออกส่ิงทอเทคนิค
ของไทยท่ีขยายตัวสูงกว่าผลิตภัณฑ์ส่ิงทออ่ืนๆ โดยเฉพาะส่ิงทอเทคนิคเพื่อการใช้งานด้าน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ไม่ว่าจะเป็นผา้ท่ีมีน ้ าหนักเบา ทนไฟ น าไฟฟ้า เช่ือมต่อกบั
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเพิ่มสมรรถภาพขณะท่ีสวมใส่รวมถึงคุณประโยชน์ทางดา้นสุขภาพ/
ทางการแพทย/์ลดการใช้ทรัพยากรหรือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ป้องกนัเช้ือโรค สารเคมี รังสี
ต่างๆ หรือวดัอตัราการเตน้ของหัวใจ ฯลฯ โดยเฉพาะจากกลุ่มธุรกิจแฟชัน่ ชุดกีฬา ชุดเคร่ืองแบบ
ส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ แสดงให้เห็นว่าตลาดก าลงัตอ้งการสินคา้ใน
กลุ่มน้ีและมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต” นางจนัทิรากล่าว 
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ภาพที ่19 ภาพงาน STYLE APRIL 2018 ณ ศูนยป์ระชุมไบเทคบางนา 
 

เพื่อเป็นการแสดงศกัยภาพของผูป้ระกอบการและนวตักรรมดา้นส่ิงทอของไทย กรมฯ 
จึงได้จดันิทรรศการผา้ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ (Functional Textile) ในงาน “STYLE APRIL 2018” ท่ี
จะมีข้ึนระหว่างวนัท่ี 19-23 เมษายน 2561 น้ี ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ซ่ึง
นอกจากจะเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์ผลงานสร้างสรรค์ของไทยไปยงัผูซ้ื้อต่างประเทศ ยงัเป็น
การเพิ่มโอกาสทางการคา้ให้ผูป้ระกอบการไทยในตลาดโลกดว้ย ทั้งน้ีนิทรรศการผา้ท่ีมีคุณสมบติั
พิเศษ (Functional Textile) น าเสนอผา่นผลงานการออกแบบและตดัเยบ็โดย Top 10 Thai Designer 
Brands ทั้ ง  asava, Theatre, KLOSET, Tipa, TandT, Pattric Boyle, iCONiC, BLACK SUGAR, 
BOUTON และ ISSUE ภายใตค้อนเซ็ปต ์Function + Fashion เพื่อมุ่งตอกย  ้าความเป็นผูน้ าแฟชัน่ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและตลาดสากลในอนาคต โดยน าวตัถุดิบแฟชัน่ประเภทผา้คุณสมบติัพิเศษ
จากผูป้ระกอบการตน้น ้ ามาสร้างสรรค์เป็นสินคา้ Streetwear ท่ีสามารถสวมใส่ได้จริง เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหม่ให้กบัผา้คุณสมบติัพิเศษท่ีในอดีตมกัเขา้ใจวา่สามารถใชไ้ดใ้นการออกแบบสินคา้
เฉพาะทางเท่านั้น และมุ่งหวงัให้เกิดมิติใหม่ของการน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในอนาคต ซ่ึงจะสร้าง
ความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้แฟชั่นได้ตั้งแต่อุตสาหกรรมตน้น ้ าไปยงัอุตสาหกรรม
ปลายน ้า (ประชาธุรกิจ, 2561) 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 
 จากการรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น ตัวผู ้วิจ ัยได้วางแผนในการศึกษาข้อมูลด้วยการท า 

Timeline รูปการศึกษาทดลองเทคนิค ตลอดจนศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผลงานการออกแบบใน

คร้ังน้ี มีผลตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการศึกษา 

3.1 กระบวนการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที ่20 ภาพแสดงกระบวนการศึกษา 
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3.2 กลุ่มประชากรทีศึ่กษา  

คือ เป็นกลุ่มคนท่ีมีใจรักในศิลปะ การแต่งกาย หลงไหลในงานออกแบบ มีความเป็น
ตวัของตวัเองสูง รักสนุก ชอบสังคม มีโลกส่วนตวัสูง ไม่จ  ากดัเพศและวยั  ชอบความ- แตกต่างและ
ความแปลกใหม่ มีความคิดนอกกรอบ ไม่ตามเทรนและแฟชัน่ มีความมัน่ใจในตวัเองสูง ชอบท่ีเป็น
จุดเด่นในสังคม ประกอบอาชีพ นกัออกแบบเส้ือผา้, Makeup artist, Hair stylish, Drag queen, 
นกัร้อง, นกัแสดง, ศิลปิน, นกัออกแบบ เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่21 ภาพ Target & Lifestyle  
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3.3 บุคคลตัวอย่างเป้าหมายที่ศึกษาในการออกแบบ (Muse)  

เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงบุคคลท่ีมีผลต่อการ ออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงงานศิลปะในคร้ังน้ี 
คือ Sasha Velour 
 

 
ภาพที ่22 ภาพบุคคลตน้แบบท่ีคาดการณ์วา่เป็นตวัอยา่งกลุ่มเป้าหมาย  

 
ซาซ่า เป็นศิลปิน นกัแสดง Drag queen ท่ีสร้างช่ือเสียงจากการชนะเลิศการประกวด 

Rupaul drag race คร้ังท่ี9 ปี2017 ท่ีประเทศอเมริกา โดยความสามารถทางการแสดง และดว้ยความ
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เป็นตวัของตวัเองสูง มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท าใหผู้ช้มรวมถึงคณะกรรมการไดมี้ความประทบัใจ ใน
การแสดงและการน าเสนอศิลปะการแต่งกายชั้นสูงไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม โดยแนวความคิดของซาซ่า มา
จากคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายท่ีมีกล่ินอายของยุค60 และน าเอาความคิดสร้างสรรค์มาเล่า 
เร่ืองราวผา่นเคร่ืองแต่งกาย สาเหตุท่ีซาซ่าโกนศรีษะตลอดชีวิตเน่ืองจากการท่ีคุณแม่ของเขาไดเ้ร่ิม 
ป่วยเป็นโรคมะเร็งซ่ึงท าให้ผมของคุณแมของเขาเร่ิมร่วงหลงัจากท าการรักษา และตอ้งสวมวิกผม 
ตลอดเวลา เขาจึงไดต้ดัสินใจโดนศรีษะเป็นเพื่อนคุณแม่และบอกแม่ของเขาเสมอวา่ท่านเป็นผูห้ญิง 
ท่ีมีความงาม ความแขง็แกร่งท่ีสุดเท่าท่ีเขาเคยรู้จกัมาจากนั้นไม่นานแม่ของเขาไดเ้สียชีวติ ความเป็น
จริงแล้วซาซ่าไม่ได้ช่ือว่า ซาซ่า เขาช่ือว่า Alexander แต่เขาได้ตดัสินใจใช้ช่ือในการแสดง drag 
queen จากช่ือคุณแม่ของเขา เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นถึงความงามของหญิงสาวท่ีเป็นท่ีรักท่ีสุด ของ
เขา  

 
 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  

3.4.1. กลอ้งถ่ายภาพใชใ้นการถ่ายภาพและบนัทึกวดีีโอ  
3.4.2. โทรศพัทใ์นการบนัทึกเสียง  
 

 
 

ภาพที ่23 ภาพวสัดุท่ีพบในพื้นท่ีเกาะเสมด็จงัหวดัระยอง 
 



  38 

3.5 การศึกษาการทดลองเทคนิค  

 โดยน าเอามาทดลองเรียนรู้ร่วมกบัวสัดุท่ีไดจ้ากภาพท่ี23 ดงัน้ี 

 3.5.1 ขั้นตอนการถกัโครเชรูปแบบทรงส่ีเหล่ียม 

 

ภาพที ่24 ภาพขั้นตอนการถกัโครเชรูปแบบทรงส่ีเหล่ียม 
 

 3.5.2 ขั้นตอนการถกัโครเชรูปแบบทรงกลม 

 

ภาพที ่25 ภาพขั้นตอนการถกัโครเชรูปแบบทรงกลม 
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 3.5.3 ขั้นตอนการเรียนรู้การถกัโครเชรูปแบบทรงส่ีเหล่ียม 

 

ภาพที ่26 ภาพขั้นตอนการเรียนรู้การถกัโครเชรูปแบบทรงส่ีเหล่ียม 
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 3.5.4 ขั้นตอนการเรียนรู้การถกัโครเชรูปแบบทรงกลม 

 

ภาพที ่27 ภาพขั้นตอนการเรียนรู้การถกัโครเชรูปแบบทรงกลม 
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 3.5.5 ขั้นตอนการเรียนรู้การถกัอวนดว้ยมือ 

 

ภาพที ่28 ภาพขั้นตอนการเรียนรู้การถกัอวนดว้ยมือ 
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 3.5.6 ขั้นตอนการเรียนรู้การถกัอวนดว้ยชุนแบบกลม 

 

ภาพที ่29 ภาพขั้นตอนการเรียนรู้การถกัอวนดว้ยชุนเป็นวงกลม 
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 3.5.7 ขั้นตอนการเรียนรู้การถกัอวนดว้ยชุนแบบผนืส่ีเหล่ียม 

 

ภาพที ่30 ภาพขั้นตอนการเรียนรู้การถกัอวนดว้ยชุนเป็นผืน 
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3.5.8 ขั้นตอนการเรียนรู้การทอผา้ดว้ยชุน 

 

ภาพที ่31 ภาพขั้นตอนการเรียนรู้การทอผา้ดว้ยชุน 
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3.5.9 ขั้นตอนการยอ้มสีจากธรรมชาติ 

วสัดุท่ีใช ้ไดแ้ก่ สียอ้มผา้แบบร้อนหรือแบบเยน็ และน ้าทะเล  

ขั้นตอนการยอ้มแบบร้อนเร่ิมโดยการตม้น ้าทะเล 5 นาทีใหจุ้ดเดือดไม่เกิน 80 องศาเซล

เซียล เพื่อป้องกนัการเกิดเกลือข้ึนในขณะยอ้มผา้ น าเอาเส้นดา้ยท่ีตอ้งการยอ้มใส่ลงไปและทิ้งไว ้15 

นาที  โดยท่ีไม่ใชจุ้ดเดือดน าเกินท่ีก าหนดไว ้จากนั้นตกัเส้นดา้ยข้ึนมาพกัใหห้ายร้อนและน าไปตาก

ใหแ้หง้ (ปริมาณน ้าและสีท่ีใชมี้ก าหนดไวท่ี้ขา้งซองผลิตภณัฑ)์ ขอ้ดีไดสี้สด ขอ้เสียใชร้ะยะเวลาท่ี

มากกวา่ในการยอ้มแบบเยน็ 

 

ภาพที ่32 ภาพการยอ้มสีจากสีธรรมชาติแบบร้อน 
 

ส่วนการยอ้มเยน็ให้น าน ้าทะเลมาตั้งไฟและเทสีท่ีตอ้งการยอ้มลงไปตม้ทิ้งไว ้ 5-10 นาที 

จากนั้นรอใหห้ายร้อน สามารถน าเอาสีท่ีไดม้าใส่ขวดแลว้เทราดลงบนไหมหรือจะแช่ลงไปในหมอ้

ตม้ขณะท่ีสีเยน็แลว้ และสามารถตม้สีทิ้งไวไ้ดห้ลายๆสี น าเส้นดา้ยมายอ้มสีแบบไล่สีได ้ ขอ้ดีคือ

สะดวกในการยอ้ม ขอ้เสียสีท่ีไดจ้ะซีดกวา่แบบร้อน 
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ภาพที ่33 ภาพการยอ้มสีจากสีธรรมชาติแบบเยน็ 
 

 

ภาพที ่34 เส้นดา้ยท่ีเกิดจากการยอ้มเยน็ดว้ยเทคนิคการไล่สี 
 

การน าเอาสีธรรมชาติในรูปแบบการยอ้มแบบเยน็และร้อนมาใชใ้นผลงงานศิลปะคร้ังน้ี

ท าโดยการน าเอาน าทะเลมาเป็นส่วนประกอบในการทดลองการยอ้มผา้ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่การยอ้มผา้

โดยทัว่ไปน าเอาเกลือใส่ลงไปในกระบวนการยอ้มจะช่วยลดการเกิดการตกของสีผา้ไดม้ากข้ึน จึง

น าเอามาใชใ้นการทดลองและพบไดว้า่การยอ้มร้อนใหผ้า้มีสีท่ีเขม้มากกวา่การยอ้มแบบเยน็ 
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จากภาพแสดงใหเ้ห็นถึงน าเทคนิคท่ีเกิดจาการเรียนรู้และทดลองดว้ยเทคนิคต่างเขา้กบั

วสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินบริเวณพื้นท่ีประมงเรือเล็ก บา้นเพ เกาะเสมด็ จงัหวดัระยองเพื่อสร้างสรรค์

เป็นผลงานศิลปะส่ิงทอ ตามภาพและตารางดงัต่อไปน้ี 

 

 

ภาพที ่35 ภาพอุปกรณ์และวสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบ 
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ตารางที ่3 ตารางการทดลองการสร้างสรรคก์ารรออกแบบศิลปะส่ิงทอท่ี 1 

 

ตารางที ่4 ตารางการทดลองการสร้างสรรคก์ารรออกแบบศิลปะส่ิงทอท่ี 2 
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ตารางที ่5 ตารางการทดลองการสร้างสรรคก์ารรออกแบบศิลปะส่ิงทอท่ี 3 

 

ตารางที ่6 ตารางการทดลองการสร้างสรรคก์ารรออกแบบศิลปะส่ิงทอท่ี 4 
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อภิปรายผล 

จากการทดลองในการน าเอาภูมิปัญญาการถกัอวนมาประยกุตแ์ละพฒันากบัเทคนิคต่างๆ 

อาทิเช่น การทอ การถกัโครเช การปัก การร้อยลูกปัด มาผสมกบัวสัดุท่ีไดน้ ามาทดลองไดแ้ก่ เชือก

ฝ้าย เชือกลินิน เชือกโพลี เอ็น ดา้ย และลูกปัด โดยมีขอ้สรุปแยกผลการทดลองดงัน้ี 

การทอ อุปกรณ์ประกอบไปดว้ยชุน (อุปกรณ์ในการถกัอวน หรือ แห) มาใชแ้ทน

กระสวยทอผา้ และน าไมม้าประกอบเป็นเฟรม ตอกตะปูใหมี้ระยะห่าง 1 เซนติเมตร ก าหนดความ

ยาว ความกวา้งตามขนาดท่ีตอ้งการ (เฟรมไมใ้ชแ้ทนก่ีทอผา้) ในขั้นตอนของการทอมีรูปแบบการ

ใชง้านท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น สะดวกต่อผูท่ี้ไม่เคยทอผา้มาก่อน และเด็กๆสามารถใชง้านไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั ขอ้ดีมีขนาดเล็ก เหมาะส าหรับการพกพา สามารถสร้างสรรคแ์ละก าหนดลวดลายตาม

จินตนาการได ้ ขอ้เสียผลงานอาจไม่คงทนเท่ากบัการทอผา้ดว้ยก่ี และไม่เหมาะกบัการท าผลงานท่ีมี

ขนาดใหญ่มากๆ 

การปัก ลงบนช้ินงานท่ีทอเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อเพิ่มมิติของความงามใหก้บัช้ินงานการ

ออกแบบสร้างสรรคส่ิ์งทอ ขอ้เสียของงานปักมือ ตอ้งระมดัระวงัการขาดจากการเกาะเก่ียวของ

ส่ิงของอ่ืนๆ และกระบวนการท าความสะอาดท่ีตอ้งอาศยัผูช้  านาญในการท าความสะอาดเป็นพิเศษ  

การถกัโครเชต ์ เป็นการพฒันาการน าการถกัโครเชตแ์ละการมดัเง่ือนของการถกัอวนมา

ประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั น าเอาขอ้ดีของการถกัโครเชตท่ี์ท าใหเ้ชือกมีความคงทนต่อการใชง้านท่ี

มากกวา่เทคนิคการถกัอวน และลดปัญหาการพนักนัของอวนดว้ยการถกัโครเชต ์ และน าเอา

คุณสมบติัการยดืหยุน่ของการถกัอวนมาใชร่้วมกบัการถกัเทคโครเชตใ์นคร้ังน้ี ดว้ยการน าเอาวสัดุท่ี

หลากหลายมาทดลอง ไม่วา่จะเป็น เชือกฝ้าย เชือกลินิน เอ็น เชือกโพลี โดยเชือกแต่ละชนิดก็ได้

ส่งผลต่อการทดลองท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

ล าดบั วสัดุ อุม้น ้า น ้าหนกั ความยดืหยุน่ 
1 เชือกฝ้าย อุม้น ้า หนกั ยดืหยุน่ 
2 เชือกลินิน อุม้น ้า หนกัท่ีสุด ยดืหยุน่ 
3 เชือกโพลี ไม่อุม้น ้า เบา ยดืหยุน่นอ้ยท่ีสุด 
4 เอน ไม่อุม้น ้า เบาท่ีสุด ยดืหยุน่ท่ีสุด 

ตารางที ่7 ตารางสรุปผลการทดลองคุณสมบติัของวสัดุ 
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จากตารางสรุปผลการทดลองคุณสมบติัของวสัดุ ท าใหไ้ดส้ามารถเขา้ใจถึงลกัษณะการ

ใชง้านของวสัดุแต่ละชนิดท่ีจะน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะและการพฒันาเป็นผลงานการ

ออกแบบในขั้นต่อไป 

ในส่วนของการยอ้มผา้ ในรูปแบบการยอ้มร้อนจะท าใหไ้ดสี้ท่ีมีความสด จึงน ารูปแบบ

การยอ้มวธีิน้ีมาใชก้บัการยอ้มผา้กบัเส้นดา้ยหน่ึงมว้นท่ีมีสีเดียว และน าวธีิการยอ้มแบบเยน็มาใชก้บั

การไล่สีของเส้นดา้ยหลายสีในหน่ึงมว้น เพื่อใหเ้กิดความงามของผลงานตามความตอ้งการของ

ผูว้จิยั นอกจากน้ีน ้าทะเลท่ีน ามาใชล้ดการตกของสี ซ่ึงผลการทดลองช่วยป้องการการตกของสีได้

ดีกวา่การยอ้มดว้ยน ้าจืดทัว่ไป 

 โดยรูปแบบการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานการออกแบบสรุปเป็นภาพแผนผงัดงัภาพ

ต่อไปน้ี 

 
ภาพที ่36 ภาพแผน่ผงัconcept design 
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บทที ่4 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

จากการศึกษากระบวนการการเรียนรู้ภูมิปัญญาการถกัอวน ท่ีประมงเรือเล็ก บา้นเพ 

จงัหวดัระยอง กบันายจรัญ เขม็กลดั (ลุงรัน) หวัหนา้กลุ่มประมง ไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษามาต่อ

ยอดองคค์วามรู้ในภูมิปัญญาการถกัอวนท่ีก าลงัจะสูญหายไป โดยผลงานศิลปะส่ิงทอท่ีไดแ้รง

บนัดาลใจจากความงามของทอ้งทะเลอ่าวไทย บนเกาะและพื้นท่ีโดยรอบของเกาะเสมด็จงัหวดั

ระยอง รวมไปถึงเร่ืองราววถีิชีวติของคนและธรรมชาติท่ีอยูด่ว้ยกนั ดว้ยการพึ่งพิงอาศยัในทอ้ง

ทะเล ดว้ยการน าเอาโทนสีฟ้าครามท่ีเป็นสีน ้าทะเลท่ีของอ่าวไทยมาใชใ้นผลงานศิลปะ ระดบัของสี

ครามเขม้จนไปถึงสีฟ้าอ่อนท่ีใชใ้นผลงานศิลปะแสดงใหเ้ห็นถึงความลึกของน ้าทะเล ซ่ึงเม่ือมีความ

ลึกท่ีมากสีจะมีความเขม้มากข้ึน (ในพื้นท่ีอนัดามนัสีน ้าทะเลจะเป็นสีฟ้าอมเขียวหรืออีกช่ือคือสี

เวอร์นิเดียน)  

 

ภาพที ่37 การจดัการแสดงผลงานศิลปะส่ิงทอท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากภูมิปัญญาการถกัอวน 
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ผลงานศิลปะส่ิงทอช้ินน้ีช่ือวา่ “Thelassophile” แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู ้

สร้างสรรค ์เร่ืองราวของวถีิชาวประมง กบั ทอ้งทะเล ท่ีน าเอาอวนหาปลาไปใชใ้นการจบัสัตวน์ ้าต่า

เพื่อด ารงเล้ียงชีพเล้ียงคนในครอบครัวจนไปถึงคนคนไทยทุกคน  โดยเปรียบตาข่ายเป็นชาวประมง

ท่ีตอ้งฝ่าฟันคล่ืน ลม พาย ุ แดด ฝน ฝ่าฟันอุปสรรคต่์างๆ เรียนรู้ธรรมชาติ อาจจะท าใหอ้วนนั้นมี

รอยขาดบา้ง บางส่วนก็สามารถซ่อมแซ่มรอยขาดไดก้็เหมือนกบัการพบปัญหาแลว้สามารถแกไ้ข

ได ้ และบางส่วนยงัมีร่องรอยปัญหาต่างๆท่ีทิ้งรอยขาดนั้นไว ้ ยงัมีชีวติของคนไทยท่ีเกาะติดกบั

ชาวประมงเสมือนเชือกท่ีมดัหอ้ยในผลงานท่ีอาศยัโครงสร้างเพื่อเกาะอยูไ่ด ้  แต่ไม่วา่อยา่งไรศิลปะ

ช้ินน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความอดทนของการสร้างสรรคง์านจากจุดเล็กท่ีไม่ยอ่ทอ้ของชาวเลจนอาชีพท่ี

เล้ียงปากทอ้งของคนชุมชนและคนในชาติได ้

 

ภาพที ่38 งานศิลปะส่ิงทอ “Thesophile” ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากภูมิปัญญาการถกัอวน 
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ผลงานศิลปะช้ินท่ีสองช่ือ “ศิลปะชาวเล” แสดงถึงความรู้สึกท่ีของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ี

รู้สึกต่อภูมิปัญญาการถกัอวนท่ีก าลงัจะเล่ือนหายไปกบัแนวความคิดท่ีเปล่ียนไปของชาวประมงรุ่น

ใหม่ท่ีมีความคิดท่ีไม่ตอ้งการสืบทอดการถกัอวน ดว้ยการใชว้ธีิการซ้ืออวนส าเร็จมาใชแ้ทนการถกั

เอง เน่ืองจากการถกัอวนใชเ้วลานานในการท า และอีกเหตุผลคืออวนเป็นเคร่ืองมือฆ่าสัตวต์ดัชีวิต 

จึงท าใหก้ลุ่มชาวเลรุ่นใหม่ไม่มีความสนใจท่ีจะสืบสานต่อ มีความเล่ือนลางหายไปแสดงในผลงาน

ศิลปะท่ีใชก้ารทอเพื่อบดบงัการถกัอวนเอาไวแ้ละการรอยลูกปัดในผลงานศิลปะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

กลุ่มชาวประมงรุ่นใหม่ใหค้วามส าคญักบัการเผกิเฉยกบัภูมิปัญญา 

 

ภาพที ่39 งานศิลปะส่ิงทอ “ศิลปะชาวเล” ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากภูมิปัญญาการถกัอวน 
 

ผลงานศิลปะส่ิงทอช้ินสุดทา้ยช่ือวา่ “Koh Samed in love” ผูส้ร้างงสรรคผ์ลงานมี

ความรู้สึกต่อเกาะเสมด็วา่เป็นดินแดนแห่งรักท่ีไร้พรมแดน ดัง่กบัวรรณกรรมท่ีสุนทรภู่ไดก้วไีวใ้น
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เร่ืองพระอภยัมณี ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจท่ีผา่นเกาะเสมด็และตั้งช่ือเกาะแห่งน้ีในเร่ืองวา่ เกาะแกว้พิศ

ดาล ท่ีคนตกหลุ่มรักนางเงือก ยกัษต์กหลุมรักคน เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัผูค้นหลายลา้นคนไดม้าเท่ียว

เกาะเล็กๆแห่งน้ี บางคนมาเพื่อตามหาความรัก บางคนมาเพื่อท าใหค้วามรักนั้นดีสวยมากยิง่ข้ึน บาง

คนก็มาเพื่อลืมความรักท่ีเศร้าหมอง ดว้ยการมาช่ืนชมความงามของธรรมชาติท่ีเกาะเสมด็ ซ่ึงผู ้

สร้างสรรคศิ์ลปะไดถ่้ายทอดเป็นความงามของการอยูร่่วมกนัของส่ิงต่างๆท่ีรังสรรคด์ว้ยการทอท่ี

ปราณีตเหมือนการอยูด่ว้ยกนัอยา่งลงตวัในธรรมชาติท่ีสวยงามบนเกาะแห่งน้ี 

 
ภาพที ่40 งานศิลปะส่ิงทอ “Koh Samed in love” ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากภูมิปัญญาการถกัอวน 

  

ผลงานศิลปะส่ิงทอเหล่าน้ี แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการถกัอวน วถีิชิวติ

ของคนและธรรมชาติ ตลอดจนความรู้สึกท่ีประทบัใจถึงความงามในธรรมชาติท่ีเกาะเสมด็ ผา่น

แง่มุม ประสบการณ์ของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ท่ีไดล้งไปเรียนรู้ศึกษาในพื้นท่ีเกาะเสมด็ และ

หวงัไวว้า่ผลงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเหล่าน้ี จะเป็นกระบอกเสียงเล็กท่ีท าใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่ไดต้ะหนกั

ถึงการสืบถอด รักษา ต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนรักในธรรมชาติ โลกใบน้ีไม่ไดส้ร้างมาเพื่อ

มนุษยเ์พียงเผา่พนัธ์ุเดียวแต่สร้างข้ึนเพื่อใหส่ิ้งมีชีวติทุกชนิดไดอ้ยูอ่าศยัร่วมกนั  



  56 

 

บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ  

 

5.1 สรุปผลการวจัิย  

 จากองคค์วามรู้ท่ีก าลงัจะเลือนหายไป ถกัทอเป็นผลงานศิลปะส่ิงทอท่ีประยกุตต่์อยอดจาก

ภูมิปัญญากาถกัอวนท่ีไดเ้ล่าเร่ืองถึงความประทบัใจในความงามของธรรมชาติทอ้งทะเลท่ีสวยงาม

กบัการอนุรักษพ์ื้นท่ีธรรมชาติของคนในชุมชน วถีิชีวิตท่ีของคนกบัน ้าเคม็ แหล่องอาหารท่ีใหญ่

ของคนในชุมชนและจงัหวดั พื้นท่ีท่ีคนนั้นพื้นท่ีถือวา่เป็นบา้นของทั้งคนและสัตว ์ 

 กลุ่มประมงเรือเล็ก ท่ีมีหวัหนา้ประมงคือ ลุงรัน ผูช้  านาญการอยูร่่วมกบัทะเลเป็นเวลากวา่ 

40 ปี ท่ีถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางอาชีพมุมมองแง่คิด การใชชี้วติท่ีสอนใหแ้ก่ผูว้ิจยั ค  าพูดท่ีวา่ “แต่

ก่อนลุงก็กงัวลนะวา่การถกัอวนจะหายไป แต่กลบัเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีคนมาเรียนรู้สืบทอดเป็นนกั

ออกแบบ ท่ีเอาองคค์วามรู้ไปใชใ้นเร่ืองสร้างสรรคค์วามงาม ท่ีไม่ใช่แค่เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือของ

ชาวประมง แต่เป็นผลงานศิลปะท่ีเล่าถึงความงามในบา้นเกิด” ตวัผูว้จิยัมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้

เขา้ไปเรียนรู้ต่อยอดสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะส่ิงทอ บทเพลงท่ีชาวระยองตอ้งเคยไดย้นิ คือเพลง

ระยอง มีเน้ือหาท่ีประทบัใจวา่ “อยูร่ะยอง ตอ้งรักระยอง เกิดระยองตอ้งรักระยอง” ตวัผูว้จิยัเป็นคน

ระยองโดยก าเนิดเกิดและโตท่ีน่ี แต่ก็เคยเป็นคนท่ีไปหลงรักชอบท่องเท่ียวในทอ้งทะเลท่ีอ่ืน 

หลงไหลต่ืนตาในการศึกษาความรู้จากถ่ินฐานอ่ืน กลบัมองขา้มความงามในบา้นเกิดและความรู้ท่ี

ก าลงัจะหายไป ตอ้งขอบคุณอาจารยค์ณะมณัฑนศิลป์ ท่ีช้ีน าใหต้วัผูว้ิจยัไดก้ลบัมาลงพื้นท่ีศึกษาใน

บา้นเกิดของตน ขอขอบพระคุณลุงรันและครอบครัวท่ีใหค้วามรู้ ดูแล จนผูว้จิยัไดส้ร้างผลงาน

ศิลปะออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และเกิดส านึกรักในบา้นเกิด 

ถึงแมภู้มิปัญญาเหล่าน้ีจะก าลงัเล่ือนหายไปจากกลุ่มประมงในทอ้งถ่ิน ท่ีถูกมองวา่เป็น

เคร่ืองมือท าลายลา้งนั้น จากมุมของผูว้ิจยัภูมิปัญญาการถกัอวนน้ีเป็นเสมือนองคค์วามรู้การ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ิงทอท่ีสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดความงาม พฒันาเป็นผลงานการออกแบบ 

ของตกแต่ง ของใช ้ และเคร่ืองแต่งกาย นอกจากน้ีผูท่ี้สนใจน าไปศึกษาต่อยอดกระบวนการเรียนรู้

ต่างๆได ้ และสามารถศึกษาส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ในการท าวทิยานิพนธ์คร้ังน้ีคือเร่ืองคุณภาพของสี
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ยอ้ม ความคงทนในการใชง้านได ้ (ซ่ึงความงามตามธรรมชาติของพื้นท่ีในชุมชนคือการ

เปล่ียนแปลงของสีในขา้วของเคร่ืองใช ้การเปล่ียนแปลงของลกัษณะทางธรรมชาติตามช่วงเวลา ซ่ึง

ถือเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอีกเร่ืองในพื้นท่ี) 

 

5.2 ข้อเสนแนะ  

ผลงานการออกแบบคอลเลก้ชัน่น้ีช่ือวา่ “Samed’s Lifestyle” เป็นการศึกษากลุ่มผูค้นท่ีไป

ท่องเท่ียวท่ีเกาะเสมด็ และผูค้นท่ีอาสัยอยูท่ี่นั้นวา่มีส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นต่อการใชชี้วติบา้ง 

แบ่งเป็นสองประเภท คือ ของใชแ้ละของตกแต่ง (เกา้อ้ีนัง่ชายหาด หมอน และโคมไฟ) เคร่ืองแต่ง

กาย (หมวกกนัแดด ชุดคลุมชายหาด ชุดวา่ยน ้า กระเป๋าและเคร่ืองประดบั)   ดว้ยรูปทรงของผลงาน

ไดแ้รงบนัดาลใจมากจากความงามของธรรมชาติ กบัการน าเอาเทคนิคท่ีไดเ้รียนรู้และพฒันาต่อ

ยอดจากภูมิปัญญาการถกัอวน มาใชใ้นการออกแบบ 

 

ภาพที ่41 ภาพร่างผลงงานการออกแบบ 
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ภาพที ่42 บอร์ดแสดงผลงานการออกแบบในรูป 2 มิติ 
 

5.2.1. ของใช้และของตกแต่ง 

5.2.1.1. เก้าอีช้ายหาด  

รูปทรง จากการพบเห็นเกาอ้ีนัง่ชายหาดโดยทัว่ไปบนเกาะเสมด็ โดย

นกัท่องเท่ียวจะตอ้งจ่ายค่าเช่านัง่เกา้อ้ีในทุกชายหาด จึงท าใหผู้อ้อกแบบริเร่ิมท่ีจะออกแบบ

เกา้อ้ีนัง่ชายหาดท่ีมีความสะดวกสบายและต่อยอดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 



  59 

ความงาม สีน ้าเงินครามน ้าทะเลของอ่าวไทยท่ีไล่สีของความเขม้จนไปถึงสีขาว 

ท่ีแสดงถึงความลึกของน ้าทะเลจนถึงฟองคล่ืนสีขาวท่ีมีความงามของการไล่โทนสีใน

ธรรมชาติลงสู่ผลงานการออกแบบ  

การใช้งาน โดยออกแบบใหเ้กา้อ้ีมีขนาดใหญ่กวา่เกา้อ้ีชายหาดทัว่ไปเพื่อให้

เหมาะสมกบัสรีระของชาวยุโรป (เน่ืองจากมีกลุ่มชาวยโุรปมาท่องเท่ียวบนเกาะเสมด็เป็น

จ านวนมาก) โดยสามารถปรับระดบัได ้ 3 ระดบั เหมาะส าหรับการนัง่พกัผอ่น การอ่าน

หนงัสือ ตลอดจนการอาบแดด และช่องวา่งของตาอวนท าใหท้รายไม่เกาะติด ท าความ

สะอาดไดง่้าย 

 

ภาพที ่43 ผลงานออกแบบเกา้อ้ีชายหาด 
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5.2.1.2. หมอนองิ 

รูปทรง หมอนอิงขนาดเล็กตามมาตราทัว่ไป ดว้ยรูปทรงส่ีเหล่ียมเหมือนกบักรอบ

รูปท่ีใส่ภาพเขียนไว ้

ความงาม น าความงามจากวามประทบัในบรรยากาศท่ีหาดทบัทิม บนเกาะเสมด็ 

จงัหวดัระยอง ท่ีมีโขดหินสวยขนาบกบัชาดหาดสีขาว ทอ้งทะเลสีคราม ผา่นเทคนิคการทอ

ผา้ดว้ยชุน ผสมกบัเทคนิคการถกัโครเชตแ์ละการถกัอวน เพื่อเล่าถึงความงามท่ีประทบัใจ

ในพื้นท่ี ผา่นองคค์วามรู้ท่ีก าลงัจะเล่ือนหายไป 

การใช้งาน เหมาะต่อการพกพาและเหมาะสมกบัการใชง้าน  

 

 

ภาพที ่44  ผลงานออกแบบหมอนอิงชายหาด 
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5.2.1.3. โคมไฟ 

รูปทรง แมงกระพรุน ท่ีสามารถพบไดใ้นธรรมชาติทั้งในเวลากลางวนัและกลาง 

นอกจากน้ีท่ีบริเวณหาดทรายแกว้ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรมท่ีประดบัตกแต่งดว้ย

โคมไฟแมงกระพรุนท่ีใหสี้สันท่ีสวยงามในช่วงเวลาค ่าคืน ตลอดจนมีเมนูอาหารท่ีมี

ส่วนประกอบของแมงกระพรุน และเคร่ืองด่ืมท่ีน าเอาสีสันและลกัษณะของแมงกระพรุน

มาสร้างความน่าสนใจใหก้บันกัท่องเท่ียว  

ความงาม การน าเอาโครงสร้างความงามของแมงกระพรุนท่ีร้อยเรียงดว้ยเทคนิค

ทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นของใชแ้ละของตกแต่งในพื้นท่ี ดว้ยลกัษณะใสของ

แมงกระพรุนท่ีกลมกลืนไปกบัสีครามของน ้าทะเล ผูอ้อกแบบจึงดึงสีสันในธรรมชาติของ

น ้าทะเลมาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงสามารถใหค้วามงามในการตกแต่งสถานท่ีทั้งในเวลา

กลางวนัและกลางคืน เพื่อสร้างบรรยากาศใหผู้ค้นไดเ้ขา้ใกลถึ้งธรรมชาติและเร่ืองราวของ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การใช้งาน ใชป้ระดบัตกแต่งใหส้ถานท่ีเกิดความงามในช่วงเวลากลาง และให้

แสงสวา่งในเวลากลางคืน การดูแลรักษาสามารถท าความสะอาดไดด้ว้ยการซกักบั

ผงซกัฟอกทัว่ไปในอุณหภูมิน ้าปกติ 

 

ภาพที ่45 ผลงานออกแบบโคมไฟ 
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5.2.1.4. แจกนั 

รูปทรง แจกนัเป็นการน าเอาขวดน ้าท่ีพบในถงัขยะท่ีเกาะเสมด็สร้างมูลค่าดว้ย

ความงามทางภูมิปัญญา (เน่ืองจากบนเกาะเสมด็มีโครงกราไม่ใชถุ้งพลาสติกบนเกาะ และ

ช่วยกนัแยกขยะเพื่อรักษาความสะอาด ในพื้นท่ีธรรมชาติไม่สามารถน าพลาสติกเขา้ไปได)้ 

ความงาม ท่ีใหค้วามรู้สึกถึงการเคล่ือนท่ีของคล่ืนจนเกิดฟอง และความสงบน่ิง

ของน ้าทะเลท่ีตกแต่งพื้นผวิแจกนัโดยรอบ 

การใช้งาน ใชใ้นการจดัดอกไม ้ปลูกพืชน ้า ตกแต่งบรรยากาศภายในพื้นท่ีต่างๆ 

 
ภาพที ่46 ผลงานออกแบบแจกนั 

 

5.2.2. เคร่ืองแต่งกาย 

5.2.2.1. ชุดคลุมว่ายน า้  

รูปทรง ไดแ้รงบนัดาลใจท่ีไดเ้ขา้ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาการถกัอวน ในกลุ่มประมง

เรือเล็ก บา้นเพ จงัหวดัระยอง ขณะท่ีก าลงัน าเอาอวนไปแควน้กบัคานเพื่อท าความสะอาด

และมว้นเก็บ ท าใหไ้ดเ้ห็นขณะท่ีอวนพาดอยูบ่นตวัของผูอ้อกแบบ ซ่ึงเกิดความงามท่ี

ประทบัใจ จึงน าเอาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานการออกแบบช้ินน้ี 
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ความงาม น าความงามของผืนอวนมาออกแบบเป็นเคร่ืองแต่งกาย ดว้ยเทคนิคท่ียดื

เกาะดว้ยกระบวนการมดั สีสันจากทอ้งทะเลท่ีทอดยาวไปสุดสายตา 

การใช้งาน สามารถส่วมใส่เพื่อเป็นชุดคลุมวา่ยน ้า หรือในยาวค ่าคืน  

 

5.2.2.2. ชุดว่ายน า้ 

รูปทรง กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งมาท าคือการเล่นน ้า วา่ยน ้า ดงันั้นชุดวา่ยน ้าจึง

เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีขาดไมไ่ดท่ี้ตอ้งน ามาคือชุดวา่ย หน่ึงภาพถ่ายท่ีเป็นท่ีนิยมบนเกาะแห่งน้ี

คือการถ่ายภาพคู่กบัววิสวยๆบนเกาะเสมด็ในชุดวา่ยน ้า 

ความงาม ดว้ยการตดัทอนรูปทรงและสีสันในธรรมชาติ ผา่นเทคนิคการถกัโคร

เชต ์

การใช้งาน โดยรูปทรงของชุดวา่ยน ้า เป็นแบบ 2 ช้ิน มีขนาดท่ีปรับตามรูปร่างของ

ผูส้วมใส่ได ้ ดว้ยการน าเอาภูมิปัญญาการถกัอวน การมดัของชาวประมงมาประยกุตใ์ชใ้น

รูปแบบของการใชง้าน รองรับขนาด S M และL 

 

5.2.2.3. สร้อยคอ 

รูปทรง จากความเช่ือและความศรัทธาของการส่วมใส่พระ เคร่ืองลางของขงั ท่ี

น ามาจากธรรมชาติ ตามความเช่ือของคนในพื้นท่ี เป็นแรงบนัดาลในในออกแบบเป็นความ

เช่ือท่ีน าเอาองคค์วามรู้การถกัอวนท่ีสืบทอดมาอยา่งยาวนาน มาบูชา หอ้ยคอ 

ความงาม ในการออกแบบสร้อยสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการใส่ไดห้ลากหลาย

แบบตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน มีการน าเอาเทคนิคความงามจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา

ใชใ้นการออกแบบ 
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การใช้งาน สามารถส่วมใส่ไดห้ลายโอกาส ปรับเปล่ียนรูปแบบการใส่และการใช้

งานไดต้ามความตอ้งการของผูส้วมใส่  

 

 

ภาพที ่47 ผลงานออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบั 
 

5.2.2.4. กระเป๋า 

รูปทรง การออกแบบกระเป๋าเกิดจากการสังเกตของผูอ้อกแบบท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียว 

และคนในพื้นท่ี ไม่วา่ใครๆก็ตอ้งพกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้ส าคญัไปในพื้นท่ีชายหาด กระเป๋าจึง

เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีเก็บของใชส่้วนตวัต่างๆเอาไว ้ขนาดA4 (ท่ีมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป

ในการพกพา) 
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ความงาม สีสันของทอ้งทะเลตดักบัความงามของพื้นชายหาดขาวละเอียด น าเอา

ความงามเหล่าน้ีมาลงสู่การออกแบบกระเป๋า 

การใช้งาน ใชใ้ส่ของใชต่้างๆ 

 

 

ภาพที ่48 ผลงานออกแบบกระเป๋า 
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 ภาพถ่ายจากการสอบจบ ท่ีหอศิลป์ ตึกศิลป์3 มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสนามจนัทร์ 

วนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ร่วมกบัคณะกรรมการและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 

ภาพที ่49 ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานกบัผลงานการออกแบบ 
 

 

ภาพที ่50 คณะกรรมการและผูส้ร้างสรรค์ผลงานออกแบบ  
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5.3 สรุป 

 จากการศึกษาเทคนิคการถกัอวน เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรคง์านศิลปะส่ิงทอ

ววิฒันาการวสัดุต่างๆของงานถกัทอ เพื่อน าไปใชง้านใหเ้กิดความงาม และออกแบบสร้างสรรค์

ศิลปะส่ิงทอ จากการศึกษาภูมิปัญญาการถกัอวน ดว้ยกระบวนการรูปแบบการทดลองท่ีผสมผสาน

เทคนิคต่างๆมาร่วมกบัภูมิปัญญาการถกัอวนไดแ้ก่ การทอผา้ การปักผา้ การถกัโครเชต ์ และการ

ร้อยลูกปัด  

 เทคนิคท่ีศึกษาทดลองสามารถตอบปัญญาการศึกษาตามสมมุติท่ีตั้งเอาไวไ้ด ้ เป็นรูปแบบ

การทดลองท่ีท าใหเ้กิดองคค์วามรู้รูปแบบใหม่เกิดข้ึน ดว้ยการน าเอาชุน อุปกรณ์ในการถกัอวนมา

ใชแ้ทนกระสวยในการทอผา้ ซ่ึงถือวา่เป็นรูปแบบการเรียนรู้การทอผา้ท่ีง่ายมากข้ึน ประหยดัในค่า

อุปกรณ์ในการทอผา้ เหมาะแก่การพกพา ซ่ึงขอ้เสียคือไม่สามารถสร้างสรรคง์านท่ีน าไปใชง้านดา้น

คงทน และผลงงานท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ ในส่วนของเทคนิคการปักลงบนช้ินงานในดา้นคุณสมบติัความ

คงทนนอ้ย และไม่เหมาะสมต่อการใชง้านมากนกั ซ่ึงยากต่อการเก็บรักษาและดูแลในอนาคต 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไม่ไดน้ าเอาเทคนิคน้ีมาสร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบ  

เทคนิคการถกัโครเชตแ์ละการร้อยลูกปักมาใชร่้วมกบัภูมิปัญญาการถกัอวน ช่วยใหผ้ลงาน

ไม่พนักนั มีความคงทนมากข้ึน เม่ือร่วมกบักรรมวธีิการมดัของการอวน และวสัดุท่ีใชใ้นการ

สร้างสรรคผ์ลงานมีความยดืหยนุ จึงท าใหผ้ลงานในการออกแบบในคร้ังน้ี เป็นการประยกุตแ์ละ

พฒันาภูมิปัญญาการถกัอวน ท่ีเล่าเร่ืองราวความงามผา่นโครงสร้างท่ีไดจ้ากความประทบัใจของผู ้

ศึกษาท่ีไดล้งพื้นท่ีเขา้ไปศึกษาองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการถกัอวน การท าปะมง ท่ีประมงเรือ

เล็กบา้นเพ เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง โดยผูศึ้กษาเห็นถึงความงามในธรรมชาติ และเร่ืองราวของการ

อยูร่่วมกบัธรรมชาติของคนในพื้นท่ี  สร้างสรรคเ์ป็นผลงานการออกแบบศิลปะส่ิงทอท่ีสามารถ

น าเอาไปใชใ้นการตกแต่งบา้น โคมไฟ ตลอดจนเป็นเคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกาย  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์การวจัิย 
เร่ือง อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท าประมง และวถิีชีวติของชาวประมงเรือเลก็ เกาะเสม็ด  

ต าบลบ้านเพ จังหวดัระยอง  
______________________________________________________________________________ 

 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีใชใ้นการสัมภาษณ์หวัหนา้กลุ่มประมงเรือเล็ก เกาะเสมด็ ต าบลบา้นเพ 
จงัหวดัระยอง โดยมีวตัถุประสงคท์ราบถึงขอ้มูลอุปกรณ์ในการท าประมง วถีิชีวติ ความเป็นอยู ่
ตลอดจนเรียนรู้ภูมิปัญญาการถกัอวน เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างสรรคศิ์ลปะส่ิงทอและออกแบบเป็น
ผลงานออกแบบ  
2. แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลการท าวจิยัดา้นวชิาการเท่านั้น จะไม่มี
ผลกระทบใดๆต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์ ทั้งน้ีซ่ึงผลการวจิยัจะบรรลุผลไดดี้ตามวตัถุประสงคเ์พียงใดนั้น 
ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือและการอนุเคราะห์ของท่านผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีไดก้รุณาใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และ
ถูกตอ้ง มากท่ีสุด ผูว้จิยัจึงขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์และใหค้วาม
ร่วมมือในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี  
______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิริรัตน์ ใจตั้ง   
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาศิลปะการออกแบบ  

คณะมณัฑนศิลป์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
ช่ือ – นามสกุล ................................................................................................................................ 
อาย ุ ……............................................................................................................................................. 
ระดบัการศึกษา ………....................................................................................................................... 
ต  าแหน่งบริหาร .................................................................................................................................. 
ประสบการณ์ในการท างาน ................................................................................................................  
สถานท่ีท างาน ..................................................................................................................................... 
ต าบล ………....................... อ  าเภอ ......................................... จงัหวดั..............................................  
สถานท่ีใหส้ัมภาษณ์ ...........................................................................................................................  
วนั/เดือน/ปีท่ีใหส้ัมภาษณ์ ...................................................................................................................   
เร่ิมการสัมภาษณ์เวลา………………………………………………………………………..............  
จบการสัมภาษณ์เวลา………………………………………………………………………............... 
 
 
 
ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิปัญญาการถักอวน และอุปกรณ์ในการจับสัตว์น า้ ในประเด็นต่อไปนี ้ 
  
1. อวนคืออะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจบัสัตวน์ ้าในประมงเรือเล็ก เกาะเสมด็ ต าบลบา้นเพ จงัหวดัระยอง มี
อะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3. อวนมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
4. ในอดีตถึงปัจจุบนัมีความแตกต่างในเร่ืองการสืบทอดภูมิปัญญาการถกัอวนหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
5. ความแตกต่างระหวา่งอวนท่ีน่ีกบัท่ีอ่ืนต่างกบัตรงหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
6. มีความคิดอยา่งไรเม่ือภูมิปัญญาน้ีจะสูญหายไปในไม่ชา้ ในพื้นท่ีประมงเรือเล็กเกาะเสมด็ ต าบล
บา้นเพ จงัหวดัระยอง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
7. มีหนทางในการอนุรักษภู์มิปัญญาการถกัอวนอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย  
เร่ือง   สาเหตุของการไม่สืบทอดและสืบทอดภูมิปัญญาการถักอวน 

 

 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีใชใ้นการสัมภาษณ์หวัหนา้กลุ่ม รองประธาน และสมาชิกในกลุ่มประมง
เรือเล็ก เกาะเสมด็ ต าบลบา้นเพ จงัหวดัระยอง โดยมีวตัถุประสงคท์ราบถึงขอ้มูลการเก่ียวกบัสาเหตุ
การไม่อนุรักษภู์มิปัญญาการถกัอวน 
2. แบบสอบถามน้ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลการท าวจิยัดา้นวชิาการเท่านั้น จะไม่มี
ผลกระทบใดๆต่อผูใ้หก้ารสอบถาม ทั้งน้ีซ่ึงผลการวจิยัจะบรรลุผลไดดี้ตามวตัถุประสงคเ์พียงใดนั้น 
ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือและการอนุเคราะห์ของท่านผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีไดก้รุณาใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และ
ถูกตอ้ง มากท่ีสุด ผูว้จิยัจึงขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์และใหค้วาม
ร่วมมือในการสอบถามคร้ังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิริรัตน์ ใจตั้ง   
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาศิลปะการออกแบบ  

คณะมณัฑนศิลป์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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ค าถาม 
1. ช่ือ-นามสกุล (ต าแหน่งในกลุ่มประมงเรือเล็ก) 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. มีความสนใจท่ีจะสืบถอดภูมิปัญญาการถกัอวนหรือไม่  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท  าไมไม่สนใจศึกษาภูมิปัญญาการถกัอวน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท าไมสนใจศึกษาภูมิปัญญาการถกัอวน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ตารางสรุปผลการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
ช่ือ-นามสกลุ 
(ต าแหน่ง) 

1.มีความสนใจ
ท่ีจะสืบถอดภูมิ
ปัญญาการถกั
อวนหรือไม่ 

2.ท าไมไม่สนใจ
ศึกษาภูมิปัญญาการ

ถกัอวน 

3.ท าไมสนใจศึกษาภูมิปัญญาการ
ถกัอวน 

มี
ความ
สนใจ 

ไม่มี
ความ
สนใจ 

ไม่มี
เวลา 

หาซ้ือได้
ตามร้านคา้
ทัว่ไปมีราคา

ถูก 

เป็นการ
สืบ

ทอดภูมิ
ปัญญา 

ท า
ในช่วง
เวลาวา่ง
หนา้
มรสุม 

หารายได้
พิเศษใน
การซ่อม
อวนท่ีขาด 

1. นายจรัญ เขม็กลดั 
(ประธาน) 

/    / /  

2. นายจินดา เรืองศรี 
(รองประธาน) 

 / / /    

3. นายอนนัต ์ใจตั้ง 
(รองประธาน) 

 / /     

4. นายสมพร บูระพา 
(ท่ีปรึกษา) 

 /  /    

5. นายนิติ ใจตั้ง 
(ท่ีปรึกษา) 

ไม่สามารถใหต้อบแบบสอบถามไดเ้น่ืองจากรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล 

6. นายสเถียร ถาบุรี 
(กรรมการ) 

 / / /    

7. นายเพชร ทองสุข 
(กรรมการ) 

 / /     

8.นายกอ้น สินนอก 
(กรรมการ) 

 / /     

9. นางสาวทองหล่อ พนัธุ 
(กรรมการ) 

 /  /    
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ช่ือ-นามสกลุ 
(ต าแหน่ง) 

1.มีความสนใจ
ท่ีจะสืบถอดภูมิ
ปัญญาการถกั
อวนหรือไม่ 

2.ท าไมไม่สนใจ
ศึกษาภูมิปัญญาการ

ถกัอวน 

3.ท าไมสนใจศึกษาภูมิปัญญาการ
ถกัอวน 

มี
ความ
สนใจ 

ไม่มี
ความ
สนใจ 

ไม่มี
เวลา 

หาซ้ือได้
ตามร้านคา้
ทัว่ไปมีราคา

ถูก 

เป็นการ
สืบ

ทอดภูมิ
ปัญญา 

ท า
ในช่วง
เวลาวา่ง
หนา้
มรสุม 

หารายได้
พิเศษใน
การซ่อม
อวนท่ีขาด 

10. นายชาญ ป่ินแกว้ 
(กรรมการ) 

 / /     

11. นายฉลวย บุตรดาใส 
(กรรมการ) 

/    / / / 

12. น.ส.สายพิณ นาคกนก 
(กรรมการ) 

 / / /    

13. น.ส.ววสิา จาระนยั 
(กรรมการ) 

 / / /    

14.  น.ส.ชุติมา ป่ินแกว้  /      
15. นายจรวย ทบัทิมสุข  /      
16. นายสุชาติ สิทธิเสรี  /      
17. นายพิชิต จิราช  /      
18. นายเชาว ์สิทธิเสรี /    / / / 
19. นายบญัญติั มะริด  / / /    
20. น.ส.สุจิตรา ชูเชิด  / /     
21. นายพฒิุ ค าตรง  /  /    
22. นางสมหวงั ใจตั้ง  /  /    
23. นายปิยะพงษ ์ถาบุรี  /  /    
24. นายนดั เมืองอินทร์  /  /    
25. นายสมใจ จ าปาทอง  /  /    
26. นายชูชาติ ป่ินแกว้  /  /    
27. นายอมัพร ฉายแสง  /  /    
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โดยสรุปผลจากตารางดังนี้ 
 

จ านวนผูส้นใจ 3 ท่าน       11% 
เหตุผลเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา 3 ท่าน    11% 
เหตุผลเพื่อท าในช่วงเวลาวา่งหนา้มรสุม 3 ท่าน    11% 
เหตุผลเพื่อหารายไดพ้ิเศษในการซ่อมอวนท่ีขาด 2 ท่าน   7% 

 
จ านวนไม่มีความสนใจ 23 ท่าน      85% 
เหตุผลเพราะไม่มีเวลา 10 ท่าน      37% 
เหตุผลเพราะหาซ้ือไดต้ามร้านคา้ทัว่ไปมีราคาถูก 14 ท่าน   52% 

 
ผูท่ี้ไม่ไดต้อบแบบสอบถาม 1 ท่าน     4% 

 
  
 จากการสอบถามท าใหท้ราบถึงเหตุผลของการสืบทอดภูมิปัญญาการถกัถวนในกลุ่มเรือ
เล็ก เกาะเสมด็ ต าบลบา้นเพ จงัหวดัระยอง วา่มีจ  านวนผูท่ี้สืบทอดภูมิปัญญาการถกัอวน 3 ท่านดว้ย 
เหตุผลท่ีวา่เป็นอนุรักษสื์บทอดภูมิปัญญการถกัอวนา ถกัอวนเพราะช่วงฤดูมรสุมไม่สามารถ
ออกไปหาปลาได ้  และเพื่อหารายไดพ้ิเศษในการซ่อมอวน และผูท่ี้ไม่มีความสนใจจ านวน 23 ท่าน 
ดว้ยเหตุท่ีวา่ อวนส าเร็จหาซ้ือง่ายไม่จ  าเป็นตอ้งเสียเวลามาถกัอวนดว้ยตนเองจึงไม่มีความสนใจท่ี
จะศึกษาและสืบทอด (ผูท่ี้ไม่ไดท้  าแบบสอบถาม 1 ท่านเพราะวา่ไดรั้บอุบติัเหตุตอ้งท าการรักษาตวั
ท่ีโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือน) 
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แบบส ารวจ 
เร่ือง   วสัดุทีใ่ช้ในการถักอวน  (พืน้ที่ประมงเรือเลก็ เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวดัระยอง) 

 
ค าช้ีแจง 

เดินส ารวจรอบบริเวณพื้นท่ีประมงเรือเล็ก เกาะเสมด็ บา้นเพ จงัหวดัระยอง และรอบขา้ง
ในระยะ 500 เมตร เพื่อทราบถึงวสัดุท่ีใชใ้นการถกัอวน และเก็บตวัอยา่งวสัดุเพื่อน ามาสร้างสรรค์
ศิลปะส่ิงทอ 

 
อุปกรณ์ 
1. กรรไกร 
2. ถุงใส่วสัดุ 
3. บอร์ด 
4. เทปกาว 
 
ขั้นตอนในการศึกษา 
1. เดินส ารวจในพื้นท่ีและรอบพื้นท่ี และเก็บวสัดุเชือก เศษอวนต่างๆ 

2. ขอตดัอวนท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ มารวมรวบเพื่อศึกษาชนิดเชือกต่อไป 

 

สรุป 

ดว้ยการจดัท าบอร์ดวสัดุ จากนั้นน ามาทดลองและพฒันาเป็นศิลปะส่ิงทอ (น าเสนอเป็น

ภาพและตารางในการทดลองวสัดุและเทคนิคในบทท่ี3) 
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แบบส ารวจ 

เร่ือง   Inspiration & Color mood  (พืน้ที่ประมงเรือเลก็ เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวดัระยอง) 
 

 
ค าช้ีแจง 

เดินส ารวจรอบบริเวณพื้นท่ีประมงเรือเล็ก เกาะเสมด็ บา้นเพ จงัหวดัระยอง และรอบขา้ง
ในระยะ 500 เมตร และด าน ้าส ารวจพื้นท่ีจบัสัตวน์ ้ากบัพื้นท่ีอนุรักษส์ัตวน์ ้า โดยบนัทึกภาพส่ิง
ต่างๆ เพื่อน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะส่ิงทอ 

 
 

อุปกรณ์ 
1. โทรศพัทมื์อถือ (ใชใ้นการถ่ายภาพบนบก) 
2. กลอ้ง Gopro 6 (ใชถ่้ายภาพใตน้ ้า) 
 
ขั้นตอนในการศึกษา 
1. เดินถ่ายภาพพื้นท่ีประมงเรือเล็ก และพื้นท่ีโยรอบขา้งเคียงในระยะ 500 เมตร 

2. ด าน ้าในพื้นท่ีจบัสัตวน์ ้ากบัชาวประมงเรือเล็ก (ขณะท่ีไปกูอ้วน) 

3. ด าน าในพื้นท่ีอนุรักษส์ัตวน์ ้า  

 

สรุป 

น าภาพถ่ายทั้งหมดมาจดัเรียงเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจและกลุ่มตวัอยา่งของสีสันในพื้นท่ีมา

ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ิงทอ  
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แบบส ารวจ 
เร่ือง   Target Group (พืน้ที่ประมงเรือเลก็ เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวดัระยอง) 

 

 
ค าช้ีแจง 

เพื่อทราบถึงวถีิชีวิตของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเกาะเสมด็ วา่มีความสนใจท่ีจะท ากิจกรรมอะไร 
มีการกินใชบ้ริโภคในดา้นใดบา้ง เพื่อน าเอาขอ้สรุปมาใชใ้นการออกแบบผลงานต่อไป โดยการ
ส ารวจจากภาพถ่ายใน Instragram ท่ีมีแฮชเทก็ #kohsamed  

 
 

ขั้นตอนในการศึกษา 
1. เก็บภาพจาก Instragram ท่ีมีแฮชเทก็ #kohsamed จ านวน 200 ภาพต่อวนั 

โดยสุ่มช่วงเวลาในการเก็บภาพทั้งช่วงเชา้ กลางวนั เยน็ และตอนกลางคืน 

2. น าภาพท่ีเก็บไดม้าวเิคราะห์เป็นตาราง สรุปและอภิปรายผล 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  81 

ตารางสรุปผลการส ารวจ ในช่วงเวลาทีส่ ารวจคือ วนัที ่10-17 เมษายน 2561 
 

 
วนัท่ีส ารวจ
และ
ช่วงเวลา 

กิจกรรม (จ านวน 200 ท่าน/วนั) 
อาบ
แดด 

ด าน ้า/
วา่ย
น ้า 

parasail อาหาร ปาร์ต้ี ดูควง
กระบอง
ไฟ 

ถ่ายภาพ
อาทิตย์
ข้ึน/ ตก 
และ ววิ 

พาย
เรือคา
ยกั 

ไปวดั 

10 เม.ษ. 61 
09:00น. 

59 104 - 13 - - 21 3 - 

11 เม.ษ. 61 
12:00น. 

48 86 1 8 1 2 51 - 3 

12 เม.ษ. 61 
18:00น. 

37 77 - 5 - - 75 4 2 

13 เม.ษ. 61 
21:00น. 

39 45 - 11 45 19 32 1 8 

14 เม.ษ. 61 
09:00น. 

44 31 3 12 40 4 55 - 11 

15 เม.ษ. 61 
12:00น. 

21 43 2 19 11 3 91 5 5 

16 เม.ษ. 61 
18:00น. 

55 46 1 14 - - 73 9 2 

17 เม.ษ. 61 
21:00น. 

37 57 - 24 13 16 51 2 - 

รวม 340 489 7 106 110 44 449 24 31 
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โดยสรุปผลจากตารางดังนี้ 
 ด าน ้า / วา่ยน ้า    30.56% 

ถ่ายภาพอาทิตยข้ึ์น/ ตก และ ววิ  28.06% 
อาบแดด    21.25% 
ปาร์ต้ี     6.88% 
อาหาร     6.63% 
ดูควงกระบองไฟ   2.75% 
ไปวดั     1.93% 
พายเรือคายกั    1.50% 

 Parasail     0.44% 
 
 จากตารางแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆท่ีนกัท่องเท่ียวท าบนเกาะเสมด็ ไดแ้ก่ การอาบแดด 
เล่นน ้า วา่ยน ้า ด าน ้า พายเรือ ทานอาหารทะเล ไปวดั ชมววิ ปาร์ต้ี ดูควงกระบองไฟ โดยท่ีขอ้มูล
เหล่าน้ีสามารถน ามาพฒันาเป็นผลงานการออกแบบท่ีเหมาะต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ใหมี้
ความสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ โดยผลงานการออกแบบไดน้ าเสนอในส่วนของขอ้เสนอแนะใน
บทท่ี 5 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลการถอดเทปการสัมภาษณ์ 
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บทถอดเทปสัมภาษณ์  
นายจรัญ เข็มกลดั หัวหน้ากลุ่มประมงเรือเลก็  

เร่ือง “อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท าประมง และวถิีชีวติของชาวประมงเรือเล็ก เกาะเสม็ด  
ต าบลบ้านเพ จังหวดัระยอง”  

วนัที ่11 สิงหาคม 2561  
______________________________________________________________________________ 

 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
ช่ือ – นามสกุล  นายจรัญ เขม็กลดั 
อาย ุ60 ปี 
ระดบัการศึกษา ประถม4  
ต าแหน่งบริหาร หวัหนา้กลุ่มประมงเรือเล็ก ต าบลบา้นเพ จงัหวดัระยอง 
ประสบการณ์ในการท างาน มากกวา่ 40 ปี  
สถานท่ีท างาน บา้นลุงรัญ 
ต าบล บา้นเพ อ าเภอ เมือง จงัหวดั ระยอง 
สถานท่ีใหส้ัมภาษณ์ บา้นลุงรัญ 
วนั/เดือน/ปีท่ีใหส้ัมภาษณ์  11  สิงหาคม 2561 
เร่ิมการสัมภาษณ์เวลา 15.00น. 
จบการสัมภาษณ์เวลา 16.00น. 
 
ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิปัญญาการถักอวน และอุปกรณ์ในการจับสัตว์น า้ ในประเด็นต่อไปนี ้ 
  
ผูว้จิยั : อวนคืออะไรส าหรับลุงจา้? 
ลุงรัญ : อวนก็คือเคร่ืองมือหาปูหาปลาทัว่ไป เองเห็นเปลนอนนัน่ไหมหล่ะ ก็เหมือนอวนนัน่แหละ 
มนักเ้อาไปใชง้านไดห้ลายอยา่งเลยนะ แต่เรียกต่างกนัไปตามการใชง้านของมนั เอามาจบัปลาก็
เรียกอวนปลา เอาไปดกันก ก็เป็นกบัดกั 
 
ผูว้จิยั : ลุงรัญ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจบัสัตวน์ ้าในประมงเรือเล็ก เกาะเสมด็ ต าบลบา้นเพ จงัหวดั
ระยอง มีอะไรบา้งจะ๊ 
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ลุงรัญ : มีไม่เยอะมากเพราะท่ีชุมชนของเรา ท ากนัเองแบบเล็ก มีลอบปู อวนปลา อวนปู เบด็ และก็
ไอพ้วกอวนรุนท่ีไสเคยเอามาท ากะปิ เองรู้จกัไหมวา่น่าตาเป็นยงัไง ไอท่ี้ไปท ามาไม่มีไสเคยเพราะ
ไม่ถึงหนา้ฤดูมนั ผูว้จิยั: หนูเคยเห็นอยูจ่า้ ลุงรัญ: เออถา้จ าไม่ไดไ้ปดูท่ีบา้นลูกเขยลุง ไม่ไดไ้สนาน
แลว้ มนัหนกั อายกุ็เยอะท าเท่าท่ีท าไหว ช่วงน้ีดีหน่อยนะ หมอใหลุ้งกินแคลเซียม ปกติปวดกระดูก
ไปทัง่ตวั ไม่ท าไม่ได ้นอนอยูบ่า้นเชยๆก็เบ่ือ 
 
ผูว้จิยั : อวนมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
ลุงรัญ : ก็ต่างกนัตรงตาอวน และความยาว ขนาดตาเล็กใหญ่เอาไปจบัสัตวน์ ้าคนละอยา่ง และ
สมยัก่อนอะนะ อวนไม่ตอ้งยาวเหมือนทุกวนัน้ี เพราะทะเลมนัสมบูรณ์ เอาอวนไปวา่งไม่ก่ีเมตรก็
ไดป้ลามากินไม่ไหวแลว้ พอมาสมยัน้ีนะ ยาวเป็นสิบ ยีสิ่บ เมตร ยงัไดป้ลาไม่เท่าเดิมเลย แต่ท่ีใน
กลุ่มลุงก็ช่วยกนัอนุรักษป์ลาปูขนาดเล็กนะ ถา้จบัมาไดก้็จะเอาไปปล่อย แลว้ถา้หนา้วา่งไข่ปลา วา่ง
ไข่ปู ก็ลดการจบัลง ทางปตท. เขาก็มีโครงการมาช่วยปล่อยพนัธ์ุสัตว ์และใหเ้งินช่วยเหลือในหนา้ท่ี
ไม่ไดอ้อกไปวางอวนได ้
 
ผูว้จิยั : ในอดีตถึงปัจจุบนัมีความแตกต่างในเร่ืองการสืบทอดภูมิปัญญาการถกัอวนหรือไม่ อยา่งไร 
ลุงรัญ : คนสมยัก่อนเขาใชอ้วนไม่มากเหมือนสมยัน้ีนะ ไม่ก่ีเมตร แลว้ก็คนในกลุ่มประมงก็มีไม่
มาก มานัง่ท านัง่สอนกนัได ้ 
 
 
ผูว้จิยั : ความแตกต่างระหวา่งอวนท่ีน่ีกบัท่ีอ่ืนต่างกบัตรงหรือไม่ อยา่งไร 
ลุงรัญ : ลุงก็ไม่รู้นะวา่จะมีแบบแปลกวา่น้ีไหม แต่ลุงคิดวา่มนัก็เหมือนกนัหมดนะ แต่ข้ึนอยูก่บัการ
ถกัวา่จะถกัดว้ยเง่ือนแบบไหน ตามความถนดัของแต่ละคนดว้ย แลว้ท่ีกลุ่มใชสี้อวนต่างกนัไปเลย
นะ เพราะจะไดก้นัหลง ติดใครไปแลว้จ ากนัไม่ได ้จะไดไ้ม่เสียเวลามาเถียงเร่ืองไม่เป็นเร่ืองกนั 
 
 
ผูว้จิยั : ลุงคิดไหมวา่การถกัอวนจะสูญหายไปในไม่ชา้ ในบา้นเราอะจา้ลุง 
ลุงรัญ : โหย้ มนัไม่หายไปไหนหรอก มนัก็มีคนมาสานต่อหน่ึงคนท่ีนัง่ตรงน้ี เอาความรู้ตรงน้ีไปท า
ประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆก็ดีนะลุงวา่ สมยัน้ีมนัไม่เหมือนก่อนแลว้เนาะ ท่ีจะท าอะไรเพื่อรักษาไวแ้บบ
เก่าก็มีโอกาสหายไปหมด ถา้ไดไ้ปดดัแปลงเอาไปท าเป็นอยา่งอ่ืนดว้ยมนัก็จะท าใหอ้นัเก่ามนัมี
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คุณค่าคงอยูไ่วด้ว้ยได ้แต่ลุงคิดวา่บงัคบัใหใ้ครมาเห็นคุณค่าไม่ได ้ของแบบน้ี คนท่ีจะเห็นค่าเขาก็
เห็นเอง  
 
ผูว้จิยั : ลุงมีวธีิช่วยท่ีจะอนุรักษภู์มิปัญญาการถกัอวนบา้งไหมจะ๊ 
ลุงรัญ : อวนเป็นเคร่ืองมือในการหาปลาของชาวประมง ก็เหมือนกบัดินสอ สี พูก่นั ของศิลปินท่ี
ขาดไม่ได ้ลุงคงจะยนิดีท่ีเผยแพร่ความรู้ตรงน้ีต่อไป มีไปบรรยายเก่ียวกบัประมงใหค้นในโรงงาน
ฟังดว้ยนะ เล่าถึงหลายอยา่งแต่คิดวา่ ถา้มีโอกาสท่ีโรงงานเขาเขา้มาใหทุ้นสนบัสนุนอะไร ก็คงบอก
เขาไปวา่เร่ืองอวนน้ีแหละวา่ อยากใหมี้กิจกรรมหรืออบรมใหเ้ด็กๆ หรือคนท่ีสนใจไดเ้ขา้มาเรียน
ฟรี อยา่งนอ้ยลุงก็บอกเคา้ไดว้า่ นอ้งทราย นกัเรียนป.โทศิลปากร เขายงัเขา้มาเรียนถกัอวน วถีิชีวติ
ชาวประมง เอาไปท าผลงานศิลปะ ออกแบบได ้มนัก็เป็นไดห้ลายอยา่ง ก็ถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี 
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คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 32 ถนนประชารัตน์ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150   
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