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 ความหมายโดยนัยของการถักเชือก คําวา 结 เจี๋ยแปลวาผูก การผูกความสามัคคีกลมเกลียว ความแนน

แฟน นํามาใชไดหลากหลายทั้งเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ โดยในสมัยราชวงศโจวนํามาผูกคาดไวที่เอว และยัง

เปนเครื่องบงบอกถึงฐานะในสังคมโดยสวนใหญมักจะเปนบานที่มีฐานะร่ํารวย อยางขุนนางหรือพอคา ยิ่งมีสตางค

มาก ก็จะนําเครื่องประดับอยางอื่นมารอยเขาไวดวยกัน เชน หยกรูปตางๆ เหรียญ เปนตน ถือเปนเครื่องรางนําโชค

อยางหนึ่ง เพิ่มเติมความเชื่อเรื่องอื่นๆในวันตรุษจีนผูใหญมักจะนําเหรียญเงิน ที่สมัยกอนเรียกกันวาอีแปะ มารอย

คลองใหแกเด็กๆเชื่อกันวาปองกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ตอมาใน ยุคจานกั๋วนิยมหอยไวบนเครื่องมือใชสอยที่ทําจาก

ทองแดง  ยุคราชวงศฮั่นไดมีการพัฒนาขึ้นมาอีก จนราชวงศชิงการถักเชือกเปนศิลปะแพรหลายทั่วไป ปจจุบันชาว

จีนมักนิยมใชเปนของประดับตกแตและเปนของขวัญมอบใหกันและกันไมวาเพื่อน ครอบครัว ญาติ พี่นอง และใชพก

ติดตัวเพื่อความสวยงามทักถอเปนลวดลาย เครื่องประดับ สรอยขอมือ ที่หอยแขวนตางๆ ลายบนเสื้อผา ถักลาย

กลัดกระดุม 

  

 

 

 

 

การถักเชือกจีน 
 

ความเปนมาการถักเชือกจีน  

 การถักเชือกจีนเปนเครื่องบงชี้การแสดงถึงภูมิปญญาและวัฒนธรรมยาวนานชี้ชัดความเปนชนชาติจีนอยาง

หนึ่ง เชนเดียวกับ ภาพวาดจีน เครื่องเครือบดินเผา อาหารกับขาว  ไมมีปรากฏทราบแนชัดวาศาสตรและศิลปะการ

ถักทอเกิดขึ้นในสมัยใด รูแควาในยุคหินเปนการผูกเงื่อนเพื่อเชื่อมรอยตอเสื้อผา และมีการขุดคนพบเข็มกระดูกของ

มนุษยถ้ําปกกิ่ง โจวโขวเตี้ยน 
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พื้นฐานการถักเชือกจีน 
 

พื้นฐานการถักเชือกมีสิบกวาแบบ แตละเงื่อนตั้งชื่อ ตามรูปแบบ,การใชงาน,หรือมีตนกําเนิดจากความหมายแฝง  

 

     1. เงื่อนเหรียญคู  双钱结  ชวง เซี่ยน เจี๋ย ลักษณะคลายเหรียญ  

     เงินโบราณจีนซอนกันครึ่งหนึ่ง เรียกชื่อกันมาแตโบราณ โดยความหมาย

     พองเสียงกับ วาฉวน 全 ที่เรียกวา เรื่องดีสําเร็จพรอม 好事成双 

     วาน ซื่อ เฉิง ชวง  

 

 

     2. เงื่อนกระดุม 纽扣      หนิ่ว โขว  มักใชถักเปนกระดุมเสื้อผา  

     และเปนที่มาของชื่อ     

 

 

 

 

 

 

 

      3. เงื่อนผีพา 琵琶结   ผีพาเจี๋ย  มาจากการแสดงในสมัยกอน มัก             

 ถักบนชุดกีเพา  
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     4. เงื่อนถวนจิ่น 团锦结  ถวนจิ่นเจี๋ย  รูปรางภายนอกคลายลาย  

     ดอกไม  เดิมรูปรางกลม  กอนปรับเปลี่ยนจนคลายดอกไม เปนปมที่เล็ก 

     สวย แนน มักประดับฝงเลี่ยมมุก เพื่อความสวยงามขึ้น  

 

 

 

 

     5. เงื่อนเลขสิบ 十字结 สือจื้อเจี๋ย   ลักษณะเปนปมสอง ดาน 

     ดานหนึ่งเปนสี่เหลี่ยม อีกดานเปนคลายรูปบวก เหมือนตัวสือ 十 

    分 、十足 สือเฟน สือจู  สองคํานี้แฝงความหมายวา ความพอใจ  

     เต็มสิบ ความเต็มใจ 

 

 

 

     6. เงื่อนจี๋เสี่ยง 吉祥结  ลายสิริมงคล จี๋เสียงเงื่อนนี้ถือเปนหนึ่งใน  

     วิธีถักแบบโบราณ ลายนี้มีรูปแบบสวยงาม ถักงาย ปมแนนแข็งแรง  

     สามารถเปลี่ยนลายไดหลากหลาย ประโยชนใชสอยกวางขวาง มักใช  

     เวลาไปไหนคนเดียว หรือหอยประดับสิ่งของ และชื่อก็เปนสิริมงคล  

     หมายถึงความ โชคลาภ สงบสุข  

 

      

     7.  เงื่อนเลขหมื่น  万字结  รูปรางการเดินเสนคลายคลึง สัญลักษณ  

     สวัสติกะ 卍 สัญลักษณนี้ภาษาจีนเรียกวา จิ่น 锦 พองเสียงคําวา  

     永恒连绵不断 หยง เหิง เหลียน จิ่น ปู ตวน  เชื่อมถึงกันไม  

     ขาดสายนิจนิรันดร  ในจีนนับถือพุทธนิกายมหายานดังนั้นสัญลักษณ  

     จึงมีทั้งความหมายและเปนมงคล ทั้งยังพองจองกับสํานวนจีน 万事如

意        หมื่นเรื่องสมปรารถนา 福寿万代  มีความสุขอายุยืนหมื่นป  

     สมัยโบราณเรียกอีกชื่อซ้ํากับ  เงื่อนหญาสมกบ 酢浆草结 และ 

              มีชื่อเรียกอื่นๆวา 日本式桅杆结 เงื่อนสไตลเสากระโดงญี่ปุน 
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     8. 盘长结 เงื่อนผานฉาง ลักษณะโดยรวมคลายกับผานฉาง  เงื่อนไม

     รูจบหนึ่งในอัษฏศุภมงคล เครื่องหมายแหงความเปนสิริมงคลแปดอยาง

     ในพุทธศาสนานิกายมหายาน ลักษณะแปดแนวนอนจะเหมือนอินฟนิตี้ 

     เแปลวา กงเตออูเลี้ยง บุญกุศลหมุนเวียนไมมีวันหมด ผานฉางเปน 

     สัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงการไมมีจุดเริ่มตนและไมมีจุดสิ้น  สุด ปนบอ

     เกิดของสรรพสิ่งทั้งมวล เปนหนึ่งในเงื่อนที่สําคัญของพื้นฐานการถัก 

     เชือกจีน 

 

 

     9. 藻井结(藻井 zăo jĭn ฝาเพดานที่มีลวดลาย) เงื่อนเจาจิ่น  มี 

     โครงสรางที่กระชับแนนและสวยงาม  ลักษณะคลายชองแสงบนหลังคา  

     ในสมัยโบราณของจีน อีกทั้ง 井 ยังพองเสียงกับคําวา 锦 ที่แปลวาผา

     ดิ้นเงินดิ้นทองอีกดวย   

 

 

 

     10. 平结(平 píng สงบ, ราบเรียบ) เงื่อนผิง ใชเสนดาย เชือกหรือ 

     สิ่งของเปนแกนกลาง  และใชเชือกอีกเสนถักประคองทั้งสองดานเปนโซ  

     ตอเนื่องไป ประโยชนของเงื่อนผิงนั้นมีมากมาย  ทั้งใชเปนตัวเชื่อมตอ 

     เงื่อนและยังสามารถใชถักเปนกําไลขอมือ โซ  หรือเครื่องประดับตางๆ  

     เปนตน 

 

 

11. 双联结 เงื่อนเชื่อมคู  เดิมเงื่อนนี้มีสองปมเชื่อมติดกัน  มั่นคง         

  ไมหลุดงาย  ความหมายของชื่อ เชื่อมติด ไมแยกจากกัน   
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     12. 酢浆草结  เรียกไดอีกชื่อวา เงื่อนผีเสื้อจีน มีหูอยูดานนอก  

     สามหู คลายใบสมกบ (หญาเกล็ดหอยจีน) ดอกไมประจําชาติไอรแลนด 

     รูปแบบสวยงาม ความหมายสิริมงคลสมความปราถนา        
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