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 Loving and deep connection start from the good feeling, closeness in a moment that 

makes the emotion connects between humanity. It’s start between mother and child in family then 

grow bigger to relationship in the company and the biggest one is relationship in the country 

include people who have same race religion or have the same opinion. So all love and connection 

is like a network link people mind together makes the united feeling. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ขา้พเจา้เติบโตข้ึนมาในครอบครัวขยายที่มีแต่ผูห้ญิงอาศยัอยู่ร่วมกนั เมื่อมีเวลาว่าง

ทุกคนจะรวมตวักนัเพื่อท ากิจกรรมถกัไหม เยบ็ผา้ หรือท าอาหารตามการเสนอแนะของสมาชิก

แต่ละคน ซ่ึงขา้พเจา้มองเห็นวา่กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวน้ีเปรียบเสมือนโครงข่ายท่ีช่วยยึดโยง

ความรักความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวไวร่้วมกนั กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ีมากกวา่แค่การกระท า 

แต่กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนสัมพนัธ์กบัช่วงเวลา ช่วยเช่ือมโยงช่องวา่งระหวา่งวยัและความคิดท่ีแตกต่างกนั

เขา้ไวด้ว้ยกนั 

 ขา้พเจา้มองยอ้นกลบัไปในอดีต เร่ืองราวประสบการณ์มากมายท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรม

ร่วมกนั เป็นเหมือนการร้ือคน้ความทรงจ าออกมาราวกบัการต่อช้ินส่วนต่าง ๆ ของภาพความสัมพนัธ์

ท่ีเกิดข้ึนจากความรักของคนในครอบครัว ซ่ึงมีผลเช่ือมโยงกบัตวัขา้พเจา้ จึงน าไปสู่ประเด็นการศึกษา

เร่ืองความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีต่อกนั 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. น าเสนอผลงานในฐานะ “ส่ือ” ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว

ท่ีมีแต่ผูห้ญิงของขา้พเจา้ 

 2. น าเสนอเน้ือหาท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงแสดงออกต่อกนัของสมาชิกภายในครอบครัว

ระหวา่งรุ่นต่อรุ่นท่ีมีความซบัซอ้น 

 3. น าเสนอประติมากรรม เพื่ออธิบายความรักความผกูพนัเชิงลึกท่ีอยูภ่ายในจิตใจ อนัเป็น

ภาวะนามธรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้  
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สมมติฐานของการศึกษา 

 ความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวท่ีใชชี้วติอยูร่่วมกนัหลายๆชีวติ ท่ีมีความแตกต่าง

กนัทั้งวยัและความคิด แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีมีภาวะการเช่ือมโยงกบัแบบ โครงข่ายท่ีเกิด

ความสลบัซบัซอ้นกนัอยู ่

 

สมมติฐานเชิงความคิด 

 ทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายถึงพฤติกรรมของเด็กกบัครอบครัว “ทฤษฎีความผูกพนั” กล่าวว่า 

เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมสัญชาตญาณ 2 อยา่งท่ีท างานตรงกนัขา้มกนัอยู ่ซ่ึงสัญชาตญาณทั้งคู่ลว้นแต่

เป็นสัญชาตญาณของการอยูร่อด เพราะมนุษยน์ั้น เกิดมายงัช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้สัญชาตญาณนั้น

ไดแ้ก่ 

 1. ความผูกพนักบัพ่อแม่ อยากอยู่ใกล้ ๆ พ่อแม่  เพราะตอ้งการความปลอดภยัและ

ความคุม้ครอง 

 2. ความอยากรู้อยากลอง ถือเป็นการฝึกทกัษะ เรียนรู้กลไกการท างานของส่ิงต่าง ๆ 

รอบตวั ซ่ึงส าคญักบัการอยูร่อดในอนาคต เม่ือสัญชาตญาณทั้งคู่ขดัแยง้กนัอยู ่จึงตอ้งมีระบบเขา้มา

รักษาสมดุล เรียกวา่ “ฐานท่ีมัน่” 

 ฐานท่ีมัน่ในตอนเด็กมกัจะเป็นพ่อแม่ เม่ือเราออกไปเล่นแลว้รู้สึกไม่ปลอดภยัจะกลบั 

มาหาพ่อแม่เพื่อเติมความมัน่ใจ ก่อนพร้อมจะออกไปเล่นและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อีกคร้ัง พอโตข้ึน

ฐานท่ีมัน่น้ีจะค่อย ๆ เปล่ียนไปอยู่ในรูปแบบของความทรงจ าท่ีดีแทน ทฤษฎี “ฐานท่ีมัน่” กบั

ประสบการณ์ในวยัเด็กจึงกลายเป็นขอ้มูลส าคญัในเร่ืองน้ี ท่ีจะอธิบายถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

เพราะวตัถุต่าง ๆ รวมไปถึงบุคคลและกิจกรรมท่ีเคยไดท้  าร่วมกนัในอดีตจะถูกเก็บไวใ้นรูปแบบ

ของความทรงจ า 

 ในสังคมครอบครัวหน่ึง ๆ จะมีระบบความซับซ้อนแตกต่างกนัออกไป แมว้่าพฤติกรรม

ของมนุษยท่ี์อยูร่วมกนันั้นจะมีแนวโนม้พฤติกรรม กิริยาท่าทางไปในทางเดียวกนั แต่หากพิจารณา

อยา่งละเอียดแลว้ยงัพบวา่มีความแตกต่าง ยงัคงเป็นตวัของตวัเองในพื้นท่ีของครอบครัว ดงัแผนภูมิ

บนัทึกการสังเกตจากครอบครัวของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี  1  ภาพแผนภูมิแสดงสิทธิอ านาจความเป็นผูน้ าและอ านาจการตดัสินใจในครอบครัว 

 

 จากแผนภูมิแสดงการมีบทบาทผูน้ าในเร่ืองของอาชีพ การหารายได ้แสดงให้เห็นถึง

อ านาจการเป็นผูน้ าและการช่วยเหลือค ้าจุนสมาชิกในครอบครัว 

แผนภูมิแสดงสิทธ์ิอ านาจความเป็นผูน้  า  

และอ านาจตดัสินใจในครอบครัว 

แม่ 

ยาย 

ฉนั 

ป้าคนโต 

ป้าคนรอง 
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ภาพท่ี  2  ภาพแผนภูมิแสดงบุคคลท่ีมีผลใหเ้กิดกิจกรรมในครอบครัว 

 
 จากแผนภูมิแสดงเสรีภาพความคิดในการสันทนาการและการสร้างกิจกรรมร่วมกนั

ของสมาชิกในครอบครัว  

แผนภูมิแสดงบุคคล 

ท่ีมีผลใหเ้กิดกิจกรรมในครอบครัว 

แม่ ป้าคนรอง 

ฉนั 

ยาย 

ป้าคนโต 
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ภาพท่ี  3  ภาพแผนภูมิแสดงวยัของสมาชิกในครอบครัว 

 

 จากแผนภูมิแสดงล าดบัชั้นของวยัและสายเลือดสมาชิกในครอบครัว 

 

สมมติฐานเชิงรูปแบบ 

 ความเป็นไปไดข้องการสร้างกระบวนการประติมากรรมจากสมมุติฐานเชิงความคิดท่ี

อา้งอิงจากทฤษฎี “ฐานท่ีมัน่” นั้น ฐานท่ีมัน่ในครอบครัวของขา้พเจา้เป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกไดท้  า

ร่วมกนัเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว เช่น การรวมกนัในเวลาอาหารเยน็ การถกัโครเชต์

ในเวลาว่าง ถูกน ามาใช้ให้อยู่ในรูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ เพื่อท าให้เห็นความหมาย ความสัมพนัธ์

และอตัลกัษณ์ของคนในครอบครัวท่ีมีแต่ผูห้ญิง ดงัต่อไปน้ี 

แผนภูมิแสดงวยัของสมาชิกในครอบครัว 

ยาย 

ป้าคนโต 

ป้าคนรอง 

แม่ 

ฉนั 
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 สมมติฐานแบบท่ี 1 : จากภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงสิทธิอ านาจความเป็นผูน้ า และอ านาจ

การตดัสินใจในครอบครัว แสดงให้เห็นว่ามีคนสองคนท่ีอยู่ด้านบนสุดของแผนภูมิ จึงใช้วิธีการ

ผสมผสานเชิงสัญลกัษณ์ ซ่ึงจะน ารูปคนและวตัถุเขา้มาใช้แสดงความเป็นเสาหลกัระหว่างคนสองคน

กบัสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ีเรียกวา่ความอยูร่อดของคนในครอบครัว 

 สมมติฐานแบบท่ี 2 : จากภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงบุคคลท่ีมีผลให้เกิดกิจกรรมใน 

ครอบครัว จะเห็นได้ว่ามีสองคนท่ีอยู่ด้านบนสุดของแผนภูมิ นั่นคือแม่และป้า จึงใช้วิธีการ

ผสมผสานเชิงสัญลกัษณ์ ซ่ึงจะน าเอารูปทรงอวยัวะแขนและมือ รวมไปถึงกิจกรรมการถกัโครเชตท่ี์

เป็นกิจกรรมส าคญัภายในครอบครัว มาใชแ้สดงความยึดโยงกนัของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีการส่งต่อ

ถึงกนัเป็นล าดบัชั้น ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของกิจกรรม โดยแสดงลกัษณะเฉพาะของกิจกรรม

นั้น 

 สมมติฐานแบบท่ี 3 : จากภาพท่ี 3 แผนภูมิแสดงวยัของสมาชิกในครอบครัว ขา้พเจา้

เลือกเอาความสัมพนัธ์ของแม่และฉัน ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีอยู่ดา้นล่างสุดในแผนภูมิ ฉันกบัแม่

เช่ือมโยงกนัทางสายเลือดและกรรมพนัธ์ุ ใชรู้ปแบบคนเหมือนจริงแสดงความเป็นฉนัและใชส่ิ้งท่ี

เรียกว่าตัวแทนของแม่มาเป็นตวัถ่ายทอดเร่ืองราวจากแม่มาสู่ฉันผ่านกระบวนการการถักทอ

เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงบุคคลหน่ึงมายงัอีกบุคคลหน่ึง 

 องค์ประกอบต่าง ๆ จากสมมุติฐานเชิงรูปแบบ แสดงให้เห็นถึงบุคคลและกิจกรรม

ส าคญัท่ีเป็น “เคร่ืองยึดเหน่ียว” ของสมาชิกในครอบครัว  น ามาสู่การสร้างสรรคง์านวิทยานิพนธ์

ทั้ง 3 ช้ิน ดงัน้ี 

 1. ช่ือผลงาน “ภาระทีรั่บเพราะความรัก” 

  จากสมมติฐานแบบท่ี 1 ก าหนดให้แสดงเสาหลักในเร่ืองของความอยู่รอดของ

สมาชิกในครอบครัว มีวธีิการดงัน้ี 

   การออกแบบส่ือ (key visual) รูปคนท่อนล่างท่ีมีอิริยาบถเกร็งเพราะรับแรง 

น ้าหนกัของส่วนท่ีอยูด่า้นบนเอาไว ้

   รูปร่างและรูปทรง (shape & form)  แสดงแรงกดทบัของรูปทรงต่อพื้นระนาบ 

   วสัดุ (material) ไมว้สัดุท่ีใช้ในการท าวตัถุ (โต๊ะ) จริงประกอบกบัเรซ่ินท่ีถอด

แบบจาก อวยัวะจริง 
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   กลยุทธ์ (strategy) เจตนาให้รูปคนแสดงความเป็นมนุษยแ์ละเป็นส่วนหน่ึงกบั

วตัถุดว้ยในเวลาเดียวกนั โดยผูช้มจะรู้สึกถึงแรงตา้นกนัในแนวด่ิง 

 2. ช่ือผลงาน “ช่วงเวลาเติมสุข” 

  จากสมมติฐานแบบท่ี 2 ก าหนดใหแ้สดงการยึดโยงกนัภายในครอบครัวผา่นกิจกรรม 

   การออกแบบส่ือ (key visual) อวยัวะส่วนท่อนแขนสองคู่ท่ีเกร็งเพื่อพยุงน ้ าหนกั

ส่วนของมือดา้นล่างท่ีเช่ือมต่อกนัอยูอี่กสามคู่ไว ้

   รูปร่างและรูปทรง (shape & form) แสดงรูปโครงข่ายท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นระยะ

ระหวา่งหน่วยต่อหน่วย และความเช่ือมโยงแต่ละหน่วยท่ีอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยการช่วยเหลือกนั 

   วสัดุ (material) เชือกท่ีถกัเช่ือมต่อกนัโดยใชว้ธีิการถกัโครเชต ์

   กลยุทธ์ (strategy) การเอ้ืออ าอวยต่อกนัเป็นช่วง ๆ แต่ยงัคงรักษาสมดุลของ

รูปทรงทั้งหมดไวไ้ดอ้ยู ่

 3. ช่ือผลงาน “สายใยรักจากแม่” 

  จากสมมติฐานแบบท่ี 3 ก าหนดใหแ้สดงสายสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากล าดบัสายเลือดและ 

พนัธุกรรมจากบุคคลหน่ึงมายงับุคคลหน่ึง 

   การออกแบบส่ือ (key visual) รูปคนคร่ึงตวั และแขนหน่ึงคู่ท่ีมีปฏิสัมสัมพนัธ์

ซ่ึงกนัและกนั 

   รูปร่างและรูปทรง (shape & form) รูปทรงสองรูปทรงเช่ือมโยงกนัดว้ยกิจกรรม 

   วสัดุ (material)  เชือกท่ีถกัเช่ือมต่อกนัโดยใชว้ธีิการถกัโครเชต ์

   กลยุทธ์ (strategy) รูปทรงมือค่อย ๆ เคล่ือนไหวเขา้หารูปทรงของหญิงสาว 

แสดงอาการถ่ายเทมวลซ่ึงกนัและกนั 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ทฤษฎอ้ีางองิ (Theory) จากทฤษฎฐีานทีม่ั่นทีไ่ด้กล่าวไว้ในสมมติฐานเชิงความคิดน้ัน 

ได้แก่ 

  1. ทฤษฎีฐานท่ีมัน่ - จอห์น โบวล์บี (John Bowlby) 
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 ศิลปิน (Artist) ศิลปินที่สนใจและมีรูปแบบความคิดหรือรูปแบบผลงานเกี่ยวกับเร่ือง

ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว ได้แก่ 

  1. หลิน เทียนเหมียว (Lin Tianmiao) 

  2. อ่ิมหทยั สุวฒันศิลป์ (Imhathai Suwatthanasilp) 

 

วธีิเกบ็ข้อมูล 

 1. สังเกตพฤติกรรมของบุคคลภายในครอบครัว หนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีตอ้งรับผิดชอบ

ต่อครอบครัว จดบนัทึกและพิจารณา จ าแนกองคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ 

 2. ล าดบัชั้นของแต่ละบุคคลในครอบครัวเป็นอยา่งไร มีผลอยา่งไรต่อครอบครัวบา้ง 

 3. สังเกตความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

เป็นอยา่งไร 

 4. สัมภาษณ์สามชิกภายในครอบครัวถึงเวลา และกิจกรรมท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ 

 5. หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรัก ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว 

 6. รวบรวมขอ้มูงทั้งหมดมาสังเคราะห์และสรุปประเด็น 
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บทที ่2 
 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัการสร้างสรรค์ 
 
ข้อมูลทฤษฎอ้ีางองิ 

 นกัจิตวทิยาทรงอิทธิพลชาวองักฤษช่ือ จอห์น โบวล์บี เช่ือวา่ความโนม้เอียงของทารก

วานร (รวมทั้งมนุษย)์ ท่ีจะผูกพนักบัคนเล้ียงท่ีคุ้นเคย เป็นผลของความกดดนัทางวิวฒันาการ 

เพราะวา่พฤติกรรมผกูพนัอ านวยให้รอดชีวิตเม่ือเผชิญกบัอนัตราย เช่น การถูกล่าหรือตอ้งเผชิญกบั

ส่ิงแวดลอ้ม1 

 

ภาพท่ี  4  ภาพประกอบทฤษฎี secure base 

ท่ีมา : ชชัพล เกียรติขจรธาดา, 500 ล้านปีของความรัก เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรักและ

ความเกลยีดชัง (กรุงเทพ: บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2557), 140. 

  

                                                           

 1
 วกิิพีเดีย, ทฤษฎคีวามผูกพนั, เขา้ถึงเม่ือ 23 มกราคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก

https://th.wikipedia.org/wiki/ทฤษฎีความผกูพนั 



10 

 

 ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment theory) หรือ ทฤษฎีความผูกพันทางอารมณ์ เป็น

แบบจ าลองทางจิตวิทยาเพื่อก าหนดพลศาสตร์ของความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยท์ั้งในระยะยาวและ

ระยะสั้น แต่วา่ “ทฤษฎีความผกูพนัไม่ไดต้ั้งเป็นทฤษฎีทัว่ไปของความสัมพนัธ์  ใชก้ล่าวถึงดา้น ๆ 

หน่ึงเพียงเท่านั้น” คือ การตอบสนองของมนุษยภ์ายในสัมพนัธภาพเม่ือเจบ็ ถูกพรากจากคนรัก หรือ

รู้สึกอนัตราย 

 ในวชิา ethology พฤติกรรมของสัตวจ์ะตอ้งมีส่ิงกระตุน้บางอยา่งท่ีท าให้พฤติกรรมนั้น

ถูกปลดปล่อยออกมา ตวัอยา่งเช่น ทอ้งสีแดงของปลาหลงัหนามท่ีกระตุน้ใหป้ลาตวัผูเ้ขา้จอมตี หรือ

ทอ้งป่อง ๆ ท่ีกระตุน้ให้ตวัผูเ้ขา้ไปจีบ ส่ิงกระตุน้ท่ีจะท าให้ระบบความผกูพนัน้ีท างานแลว้ลูกกบัแม่

เกิดความรู้สึกผกูพนัต่อกนันั้นมีหลายอยา่งดว้ยกนั และส่ิงกระตุน้น้ีจะท างานสองทาง นัน่คือท าให้

ลูกติดแม่และท าให้แม่ติดลูก พฤติกรรมเหล่าน้ี เช่น ทารกจะชอบอะไรนุ่ม ๆ อุ่น ๆ เช่น ผา้ห่ม 

สัมผสัจากผวิ การกอด เป็นตน้ 

 เม่ือสมองเด็กค่อย ๆ พฒันา คือ เด็กสามารถท่ีจะใชค้วามคิด จินตนาการและ ความทรงจ า

มากข้ึน จากความนุ่มความอบอุ่นของออ้มกอดพ่อแม่ก็จะถูกส่งผา่นไปยงัส่ิงทดแทนอ่ืนท่ีนุ่มสบาย 

เช่น หมอน ผา้ห่ม หรือตุ๊กตา (และมกัเป็นส่ิงท่ีใชมื้อก า จบั หรือถูไดง่้าย ๆ) หรือพูดสั้น ๆ คือ จาก

ฐานท่ีมัน่ของพ่อแม่ก็จะเปล่ียนเป็นฐานท่ีมัน่แบบพกพาได ้ เม่ือเด็กสามารถน าฐานท่ีมัน่พกพาไปได ้

เด็กก็สามารถท่ีจะออกไปเรียนรู้ผจญภยัในโลกกวา้งไดไ้กลข้ึน แต่เราจะเห็นไดว้า่เม่ือใดท่ีเด็กตอ้งไป

ท่ีไกล ๆ แลว้ไม่มีฐานท่ีมัน่แบบพกพาน้ีติดไปดว้ย เด็กอาจเกิดอาการโวยวายเกินกวา่เหตุ (ผา้ห่มผืนอ่ืน

ใชแ้ทนไม่ได)้ เพราะผา้ผืนอ่ืน ๆ ต่อให้หอมกวา่ใหม่กวา่ ก็ไม่สามารถท าหนา้ที่เป็นฐานที่มัน่ได ้

แต่เม่ือวนัหน่ึงเด็กโตข้ึนก็จะสามารถเปล่ียนฐานท่ีมัน่จากวตัถุท่ีตอ้งจบัตอ้งไดไ้ปเป็นความทรงจ าท่ี

อยูใ่นหัวแทน และเม่ือนั้นเด็กก็สามารถออกไปคน้หาโลกกวา้งโดยไม่ตอ้งพกผา้ห่มหรืออุม้หมีเน่า ๆ 

ไปดว้ย 

 ฐานท่ีมัน่ไม่เคยจางหายไปจากใจหรือสมองของเรา ไม่ว่าเราจะมีอายุมากสักแค่ไหน 

เม่ือใดท่ีเราเกิดความกลวั เหน่ือยลา้ หรือสูญเสียความมัน่ใจ ส่ิงท่ีเราอยากท าคือการกลบัไปหาของ

เก่า ๆ ท่ีเราเคยใชชี้วติผา่นมา เช่น กลบัไปบา้นท่ีเคยเติบโต กินอาหารฝีมือของแม่ กลบัไปนอนกอด

หมอนเน่า ๆ ใบเก่า หยิบรูปของครอบครัวข้ึนมาดู ซ่ึงส่ิงของหรือคนเหล่าน้ีก็สามารถท าให้รู้สึกดี

และมีก าลงัใจข้ึนมาได ้
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ภาพท่ี  5  ภาพแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ 4 แบบ 

ท่ีมา : ชชัพล เกียรติขจรธาดา, 500 ล้านปีของความรัก เล่ม 2 วทิยาศาสตร์ ความรัก และความเกลยีดชัง 

(กรุงเทพ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2557) , 146. 
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ข้อมูลงานสร้างสรรค์ 

 งานศิลปกรรมของ หลนิ เทยีนเหมียว ( Lin Tianmiao) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  6  ภาพ Lin Tianmiao 

ท่ีมา : Widewalls, Lin Tianmiao Exhibitions, Accessed 23 January 2017, Available from 

http://www.widewalls.ch/exhibition/lin-tianmiao-exhibitions/ 

 

 หลิน เทียนเหมียว เกิดในปี ค.ศ. 1961 ในไตห้ยวน มณฑลจางสีในครอบครัวท่ีรักศิลปะ 

พอ่ของเธอเป็นจิตรกรนกัวาดภาพแบบประเพณี ส่วนแม่ของเธอเป็นนกัเตน้ระบ า หลินแต่งงานกบั

หวงักงซิน (Wang Gongxin) ศิลปินวิดีโอและยา้ยครอบครัวไปอยู่นิวยอร์ค ท่ีซ่ึงเธอไดก้ลายเป็น

นกัออกแบบส่ิงทอ จนกระทัง่เธอและสามีเดินทางกลบัมายงันครเป่ยจิง ในกลางทศวรรษ 1990 

หลินจึงไดเ้ร่ิมตน้อาชีพเป็นศิลปิน และแมว้า่เธอจะไม่เคยศึกษาในโรงเรียนศิลปะเหมือนคนอ่ืน ๆ 

แต่ดว้ยการใชส่ิ้งของในชีวติประจ าวนัเป็นวสัดุในการสร้างสรรค ์และดว้ยวิธีการใชแ้รงงานเยบ็ปัก

ถกัร้อยหรือการผลิตส่ิงทอของผูห้ญิงตามจารีตประเพณีของชาวจีน 

 การสร้างผลงานศิลปะของหลินมีเบ้ืองหลังท่ีมาจากบริบททางประวติัศาสตร์อัน

เฉพาะเจาะจง ในยคุของการปฏิวติัวฒันธรรมในจีน แม่ของหลินถูกส่งไปชนบท เป็นเวลาสามปี ใน

ระหวา่งช่วงเวลานั้น เธอไดเ้รียนรู้จกัการใชเ้ส้นดา้ยฝ้ายในการตดัเยบ็และงานส่ิงทอ ในกระบวนการน้ี

เธอไดค้น้พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศวิถี แรงงาน และโลกธรรมชาติ และเธอส่งผา่นส านึกอนัน้ี

มายงัลูกสาวของเธอในรูปแบบของภาระหนา้ท่ีเชิงเพศวถีิ 
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 ผลงานศิลปะจดัวางของเธอในยุคแรก ๆ คือ “Bound Unbound” (1997) ประกอบดว้ย

ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 548 ช้ินท่ีถูกพนัห่อหุม้ไวอ้ยา่งแน่นหนาดว้ย เส้นดา้ยฝ้ายสีขาวและถูก

จดัเรียบเรียงในรูปแบบคลา้ยกบัสถานท่ีทางโบราณคดี ดา้นหน้ามีภาพฉายวิดีโอบนจอภาพท่ีถูก

แขวนไวด้ว้ยเส้นดา้ยแสดงภาพมือท่ีถือ 

 กรรไกรขนาดใหญ่ก าลงัตดัเส้นดา้ยให้ขาด ศิลปินสร้างศิลปะจดัวางชุดน้ีข้ึนไม่นาน 

หลงัจากเธอเดินทางกลบัประเทศจีน เป็นห้วงเวลาท่ีจีนเร่ิมตน้บทบาทเป็น “โรงงานอุตสาหกรรม

ของโลก” ส่ิงของในครัวเรือนจ านวน 548 ช้ิน ในศิลปะจดัวางของเธอ เช่น กาตม้น ้ าร้อน จกัรเยบ็ผา้ 

กะทะเหล็ก หมอ้ตม้ สมุนไพร และเตาถ่านหิน ฯลฯ ลว้นเป็นส่ิงของใชส้อยประเภทส่ิงจ าเป็นใน

ครัวเรือนท่ีจะกลายเป็นส่ิงล้าสมยัไปอย่างรวดเร็วในสังคมท่ีก าลังถูกเปล่ียนให้กลายเป็นเมือง

สมยัใหม่แบบเร่งรัด ดว้ยการห่อหุ้มดว้ยเส้นดา้ยสีขาว ซ่ึงยงัหมายถึงวิถีชีวิตท่ีจบส้ินลงไปแลว้ดว้ย

เธอไดเ้ปล่ียนแปลงให้ส่ิงของธรรมดากลายเป็นวตัถุทางสุนทรียศาสตร์ การห่อหุ้มท าให้ผลลพัธ์ 

ของความรู้สึกมีเกียรติยศและความสง่างาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  7  ภาพ Lin Tianmiao,Bound Unbound, 1997, installation 

ท่ีมา : Asia Society, Bound Unbound: Lin Tianmiao, Accessed 23 January 2017, Available 

from http://asiasociety.org/new-york/exhibitions/bound-unbound-lin-tianmiao-0#!artworks 
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 หลิน เทียนเหมียว สร้างผลงานของเธอข้ึนจากประสบการณ์ในชีวิตของผูห้ญิงและจาก

การด าเนินชีวิตของเธอเองจริง ๆ ในงานศิลปะจดัวางชุด “Gazing Back” ท่ีประกอบดว้ยร่างกาย 

ของผูห้ญิงในท่ายืนกม้ศีรษะ ศรีษะมีลกัษณะเป็นจอภาพ มีตาขา้งหน่ึงท่ีก าลงัแสดงอยูบ่นจอนั้น

อยา่งลบัลมคมใน และมีไข่หลายใบวางอยูบ่นพื้นเบ้ืองหลงั  มีเสียงรบกวนน่าร าคาญท่ีปะปนไปกบั

เสียงพูดและเสียงหวัเราะเบา ๆ ของผูห้ญิง มีเสียงอาเจียo เสียงฮึดฮดั และเสียงบ่นพึมพ า เสียงพูดท่ี

ไม่เป็นภาษาและไม่สามารถเขา้ใจได ้ เพิ่มความรู้สึกของความกงัวลแบบผูห้ญิงให้กบัผลงานช้ินน้ี 

เพื่อส่ือถึงการส่ือสารพื้นฐานและดั้งเดิมอนับริสุทธ์ิระหวา่งผูห้ญิง มนับ่งช้ีถึงความใกลชิ้ดสนิทสนม 

แต่กลบัแฝงไวด้ว้ยความรู้สึกกลวัท่ีปิดทึบ (claustrophobia) ของมิตรภาพระหวา่ง ผูห้ญิง ความเช่ือมัน่ 

และบทสนทนาส่วนตวัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าอยา่งไร้ท่ีส้ินสุด 

 ผลงานของหลิน เทียนเหมียว ให้ความส าคญัในการใช้วตัถุเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัท่ี

สามารถพบเจอทัว่ไปมาตีความเป็นสัญลกัษณ์ เพื่อสร้างสภาวะเช่ือมโยงระหว่างผูช้มกบัผลงาน 

แปรเปล่ียนบริบทของสถานท่ีใหก้ลบักลายไปอีกบริบทหน่ึงอยา่งแนบเนียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  8   Lin Tianmiao,Gazing Back - procreating (outdoor), 2009. Polyurea, automotive paint, 
 television recordings 
ทีม่า : Asia Society, Interview: Lin Tianmiao on Art, Influence, and 'Bodily Reaction' as 
Inspiration, Accessed 23 January 2017, Available from http://asiasociety.org/blog/asia/interview-lin-
tianmiao-art-influence-and-bodily-reaction-inspiration 
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 งานศิลปกรรมของ  อิม่หทัย สุวฒันศิลป์ (Imhathai Suwatthanasilp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  9  ศิลปิน อ่ิมหทยั สุวฒันศิลป์ 

ท่ีมา : Asean Way, Imhathai Suwatthanasilp, Accessed 23 January 2017, Available from 

http://www.finearts.su.ac.th/aseanway/artists/imhathai-suwatthanasilp 

 

 อ่ิมหทยั สุวฒันศิลป์ ศิลปินท่ีหยิบเอาความรักความผกูพนัอนัแน่นแฟ้นในครอบครัว 

ของตนเองข้ึนมาสร้างสรรคเ์ป็นงานศิลปะ จุดเร่ิมตน้ท่ีเธอไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก “เส้นผม” มาใช้

ในงานของตวัเองมาจากการท่ีพ่อของเธอตดัผมแลว้แบ่งให้ลูก ๆ เพราะเส้นผมเป็นตวัแทนของเลือด

เน้ือของพ่อท่ีแสดงถึงความรักท่ีมีมอบให้แก่ลูก ต่อมาศิลปินจึงเร่ิมเก็บสะสมเส้นผมของตวัเองท่ี

หลุดร่วงเพื่อมาใช้ในงาน เส้นผมนั้นมีดีเอ็นเอเป็นส่วนประกอบจึงสามารถบ่งบอกความสัมพนัธ์

ทางสายเลือดได ้นอกเหนือจากเส้นผมแลว้ศิลปินยงัใชว้ตัถุส่ิงของท่ีมีความผกูพนัในช่วง เวลาหน่ึง

กบัครอบครัวมาเป็นตวัแทนของส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือสารใหอ้ยูใ่นรูปของสัญลกัษณ์ 
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 “หมอนของพ่อ” วตัถุเคร่ืองใช้ท่ีพ่อของเธอใช้หนุนนอนรองรับร่างกายในช่วงเวลา

ของความเจ็บปวดจากมะเร็งระยะสุดทา้ย ถูกถกัห่อหุ้มดว้ยเส้นผมปกคลุมทัว่ทั้งใบ การแสดงออก 

ของเธอจากการถกัห่อหุ้มส่ิงของท่ีมีความทรงจ าเก่ียวกบัพ่อนั้น เปรียบเสมือนการเก็บรักษาและ

ระลึกถึงความตายของพอ่ไว ้

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  10  หมอนของพอ่ 

ท่ีมา : อ่ิมหทยั สุวฒันศิลป์, หมอนของพ่อ, เขา้ถึงเม่ือ 23 มกราคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.megazy.com/บอร์ดรูปภาพ/ทั้งหมด/อลับั้มรูป-คลิปเบ้ืองหลงั-ดูหนงัละครยอ้นหลงั/

hair-for-art-130713-10197.htm 

 

 เส้นผมถูกถกัเป็นรูปโกฎิท่ีบรรจุกระดูกพอ่ของศิลปิน รูปทรงของโกฎิท่ีคดงอและเอียงราบ

ไปกบัพื้น ขดัแยง้กบัความเป็นจริงของวตัถุเคร่ืองใชท่ี้เคยพบเจอในชีวิตประจ าวนัอย่างเห็นไดช้ดั 

บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนและความตาย 
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ภาพท่ี  11  บทบนัทึกของการถกัทอ  

ท่ีมา : อ่ิมหทยั สุวฒันศิลป์, บทบันทกึของการถักทอ, เขา้ถึงเม่ือ 23 มกราคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.travelthaimagazine.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&No=1286694 

 

ข้อมูลกจิกรรมทีน่ ามาสร้างสรรค์ 

 ประวตัิความเป็นมาของงานถักโครเชต์ 

 “โครเชต”์ มาจากภาษาฝร่ังเศส แปลวา่ ตะขอ ซ่ึงหมายถึงเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับท าของ

หรูหราใชใ้นชีวิตประจ าวนั งานถกัโครเชตเ์ร่ิมข้ึนท่ีไอร์แลนด์เม่ือเกือบ 200 กวา่ปีมาแลว้ ในช่วง

ทศวรรษ 1820 โดย มาดมวัแซล รีเอโก ลา บลองชาแดร์ ท่ีคน้พบวา่การน าอุปกรณ์เยบ็ปักถกัร้อย

ของชาวไอริชมาถกัลายลูกไมแ้บบสเปนจะท าให้ดูสวยงามยิ่งข้ึน การถกัโครเชต์นั้นมีลายการถกั

หลากหลายแบบ แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดแรกเร่ิมก่อนจะถกัข้ึนลายใด ๆ ไดต้อ้งถกัลายโซ่ก่อนเพื่อใชเ้ช่ือม

สร้างลายอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ภาพท่ี  12  การถกัโครเชตล์ายโซ่ 

ท่ีมา : TonFai, พืน้ฐานการถักโครเชต์, เขา้ถึงเม่ือ 23 มกราคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sweetdream555&month=17-08-

2012&group=2&gblog=3 

 

 

 

ภาพท่ี  13  การถกัโครเชตท์บกลบั 

ท่ีมา : TonFai, พืน้ฐานการถักโครเชต์, เขา้ถึงเม่ือ 23 มกราคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sweetdream555&month=17-08-

2012&group=2&gblog=3 
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ภาพท่ี  14  การสร้างลายถกัโครเชต ์

ท่ีมา : TonFai, พืน้ฐานการถักโครเชต์, เขา้ถึงเม่ือ 23 มกราคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sweetdream555&month=17-08-

2012&group=2&gblog=3 
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บทที่ 3 

 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 

 ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีการประมวลความคิดจากข้อมูล 

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้วิจัยเชื่อมโยงกับทฤษฎีฐานที่มั่น ในที่นี้ฐานที่มั่นในครอบครัว 

ของผู้วิจัยแปรเปลี่ยนจากวัตถุสิ่งของที่รักและผูกพันมาเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันในช่วงเวลาพักผ่อน 

เช่น กิจกรรมการถักโครเชต์ การอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา นั่งล้อมวงรับประทานอาหาร โดยจะมี 

ประเด็นเพื่อวิเคราะห์และหาความเป็นไปได้ในการแสดงออกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์และ 

สร้างกลยุทธ์นําเสนอผลงานแก่ผู้ชม โดยผลงานแต่ละชิ้นมีขั้นตอนดังนี้ 

 

ขั้นตอนการศึกษาศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 1. การประมวลความคิด ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 จากสมมติฐานแบบที่ 1 กําหนดให้แสดงความเป็นเสาหลักระหว่างคนสองคนกับ 

สัญลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าความอยู่รอดของคนในครอบครัว จึงสรุปได้ดังนี้ 

 ประเด็นหลัก - เสาหลักของปากท้องคนในครอบครัว 

สภาพครอบครัวของผู้วิจัยเป็นครอบครัวขนาดกลางที่มีป้าคนโตและแม่เป็นสองคนหลักที่เป็นหัวห

น้าหาเลี้ยงครอบครัว  

 ประเด็นรอง - ทุก ๆ มื้อของอาหารที่เกิดขึ้นที่บ้าน ทุกคนในครอบครัวจะรวมกัน 

พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน 

เป็นช่วงเวลที่สามารถรวมสมาชิกในครอบครัวได้พร้อมเพรียงมากที่สุด 

 ทศันคติต่อประเด็น - 

คนสองคนที่ยืนหยัดยอมแบกรับสิ่งสําคัญที่มีค่าไว้ให้มั่นคงจนราวกับว่าตัวเองนั้นไร้ชีวิต 
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 โดยอ้างอิงข้อมูลจากแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

ภาพที่  1  ภาพแผนภูมิแสดงสิทธิอํานาจความเป็นผู้นําและอํานาจการตัดสินใจในครอบครัว 

 

 2. วัตถุประสงค์ในการแสดงออก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปวัตถุประสงค์ในการแสดงออกผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 
 

เชิงความคิด เชิงรูปแบบ 

เสาหลัก ความมั่นคง 
อวัยวะส่วนขาทั้งสองข้างที่แสดงอากัปกิริยาการย่อลงเพราะการกดทับจ

ากด้านบน 

จุดศูนย์รวมของครอบค

รัว, 

กิจกรรมที่ใช้เวลาร่วมกั

น 

โต๊ะอาหาร, การถักโครเชต์ 

 

แผนผังแสดงสิทธิความเป็นผู้นำ5

และอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว5

ป้าคนโต5

ป้าคนรอง5

แม่5

ยาย5

ฉัน5
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 3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

  3.1 ภาพแบบจําลอง 3 มิติก่อนปรับแก้ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 

 
 

ภาพที่  15  แบบจําลอง 3 มิติก่อนปรับแก้ ด้านหน้า-ด้านหลังผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 
 

 
 

ภาพที่  16  แบบจําลอง 3 มิติก่อนปรับแก้ ด้านข้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 4. ตัวสื่อที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่  17  ภาพโต๊ะรับประทานอาหารแบบกลม 

ที่มา : Akanek [นามแฝง], โต๊ะอาหาร : เฟอร์นิเจอร์ชิ้นสําคัญของครอบครัว, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 

2560, เข้าถึงได้จาก  http://community.akanek.com/th/aritcles/akanekjaja/choosing-a-suitable-

dining-table 

 

  โต๊ะอาหารแบบกลม เหมาะสําหรับครอบครัวที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ 

อยู่กันหลายคน เวลานั่งทานข้าวก็จะนั่งล้อมวงกัน 

สามารถเห็นหน้าเห็นตาและพูดคุยกันได้ทั่วทั้งโต๊ะ เนื่องจากโต๊ะกลมมีขนาดใหญ่ 

เพื่อให้แต่ละคนตักอาหารได้อย่างทั่วถึง ด้านบนของโต๊ะมักจะหมุนได้ 

ต้องการตักอาหารจานไหนก็เลื่อนเอา ขนาดของโต๊ะจะมีขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.3 เมตร 

 

  



24 
	  

 5. ขั้นตอนปฏิบัติการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 

 
 

ภาพที่  18  ภาพเตรียมพื้นผิวแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 

 กําหนดจํานวนพิมพ์เพื่อง่ายต่อการถอดออกสะดวก ทาวาสลีนให้ทั่วพื้นผิวที่พิมพ์ 

ปูนปลาสเตอร์ 
 

 

   
 

ภาพที่  19  ภาพการทําพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

  ผสมปูนปลาสเตอร์ให้มีลักษณะเหลวเพื่อเก็บรายละเอียดของแบบในชั้นแรก 

รอให้หมาดผสมปูนปลาสเตอร์ให้ข้นขึ้นเพื่อทําชั้นที่สอง เกลี่ยให้มีความหนาสม่ําเสมอกัน 
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ในส่วนของชั้นที่สาม ผสมปูนปลาสเตอร์กับใยมะพร้าวแล้ววางลงต่อจากชั้นที่สอง 

โดยรักษาตะเข็บของพิมพ์ไว้ให้ดีเพื่อง่ายต่อการถอดพิมพ์ออก 

รอปูนพลาสเตอร์เซ็ทตัวแล้วใช้ไม้ไผ่ดามไว้เพื่อความแข็งแรง 

 

 
 

ภาพที่  20  ภาพการถอดพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออกจากแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 

  ถอดพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออกจากจากแบบ ล้างทําความสะอาด 

ใช้ดินน้ํามันซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้สมบูรณ์ ตากให้แห้ง ทาวาสลีนให้ทั่วพิมพ์ 

ผสมเรซิ่นทาลงบนพิมพ์วางใยแก้ว 

ทาทับด้วยเรซิ่นอีกรอบแล้วดัดเหล็กวางเป็นโครงข้างในเพื่อความแข็งแรง 

ประกบพิมพ์มัดด้วยลวดให้แน่นรอเรซิ่นแห้ง 
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ภาพที่  21  ภาพการเก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้าย ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 ทุบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออก นําชิ้นงานเรซิ่นมาล้างทําความสะอาดแล้วตากให้แห้ง 

จากนั้นใช้สีโป๊วรถยนย์เก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์ ขัดด้วยกระดาษทราย 

ล้างทําความสะอาดแล้วจึงตากให้แห้งเพื่อรอทําสีขั้นตอนต่อไป 

 

 
 

ภาพที่  22  ภาพรายละเอียดผลงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 เมื่อทําสีเสร็จแล้ว พ่นเคลือบเงารอให้แห้ง จึงถักเชือกติดกับตัวชิ้นงานเรซิ่น 
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ภาพที่  23  ภาพผลงานก่อนปรับแก้ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 

 เมื่อผลงานเสร็จรูปทรงโครงสร้างของงานยังไม่สมบูรณ์ตามเป้าหมาย 

จึงปรับแก้เพื่อให้ใกล้เคียงเป้าหมายมากที่สุด 
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ขั้นตอนการศึกษาศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 1. การประมวลความคิด ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 จากสมมติฐานแบบที่ 2 กําหนดให้แสดงความยึดโยงกันภายในครอบครัว 

จากสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรม จึงสรุปได้ดังนี้ 

 ประเด็นหลัก - การมีปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเพื่อยึดโยงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

 ประเด็นรอง - ลําดับชั้นของคนในแตล่ะครอบครัว 

บทบาทความเป็นผู้นําครอบครัวและสมาชิกภายในครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นมีลักษณะที่แตกต่า

งกันออกไป 

 ทศันคติต่อประเด็น - ครอบครัวที่สมบูรณ์นั้นไม่ได้เกิดจากการมีจํานวนสมาชิกเยอะ 

หรือครอบครัวนั้นมีครบทั้งพ่อ แม่และลูกเสมอไป หากแต่ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่ต่าง 

ช่วยเหลือซึ่งกันด้วยความรักความห่วงใยต่างหากที่เหมาะสมจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แท้จริง 

 โดยอ้างอิงข้อมูลจากแผนภูมิดังนี้ 

 

 

ภาพที่  2  ภาพแผนภูมิแสดงบุคคลที่มีผลให้เกิดกิจกรรมในครอบครัว 

 2. วัตถุประสงค์ในการแสดงออก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

แผนผังแสดงบุคคล5

ที่มีผลให้เกิดกิจกรรมในครอบครัว5

แม่5 ป้าคนรอง5

ฉัน5

ยาย5

ป้าคนโต5
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ตารางที่ 2  สรุปวัตถุประสงค์ในการแสดงออกผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

เชิงความคิด เชิงรูปแบบ 

ลําดับชั้นของสมาชิกในครอบครัว  

เรียงลําดับตามความสําคัญจาก 

หัวหน้าครอบครัวลดหลั่นลงมา 

หัวหน้าครอบครัว -

ใช้อวัยวะแขนทั้งท่อนแสดงอากัปกิริยาของการเกร็งเพื่อพยุง

น้ําหนัก 

สมาชิกในครอบครัว - ใช้อวัยวะมือ 

แสดงอากัปกิริยาออกแรงกําเชือก 

ที่ถักเชื่อมกันระหว่างหน่วยไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบ

ครัว 

กิจกรรมที่ทําร่วมกัน (ถักโครเชต์) 

ถักเพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยย่อย (แขนและมือ) 

 

 3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

  3.1 ภาพแบบจําลอง 2 มิติ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

 
 

ภาพที่  24  ภาพแบบจําลอง 2 มิติ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 4.  ขั้นตอนปฏิบัติการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่  25  ภาพการเตรียมพื้นผิวเพื่อถอดพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 

 
 

ภาพที่  26  ภาพการถอดพิมพ์ปูนปลาสเตอร์แขน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

  

 กําหนดจํานวนแล้วแบ่งพิมพ์เพื่อง่ายต่อการถอด 

ทาวาสลีนให้ทั่วทั้งบริเวณแขนและมือที่ต้องการถอดพิมพ์ 

ทําพิมพ์ผิวแรกด้วยการผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ําให้พอเหลว แล้วดีดเพื่อเก็บรายละเอียดของแบบ 

ชั้นต่อมาพอกปูนปลาสเตอร์ให้ความหนาเท่ากันทั้งพิมพ์ 
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ภาพที่  27  ภาพการแกะพิมพ์ออกจากแบบเพื่อเตรียมหล่อไฟเบอร์กลาส ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

  

 เมื่อพิมพ์แห้งและแกร่งแล้วแกะพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออกจากต้นแบบ 

ใช้ดินน้ํามันตกแต่งชิ้นงานส่วนที่ชํารุดให้สมบูรณ์ 

แล้วทาวาสลีนให้ทั่วพิมพ์เพื่อสะดวกในการแกะเรซิ่นออกจากพิมพ์ 

 

 
 

ภาพที่  28  ภาพการทาเรซิ่นลงบนปูนปลาสเตอร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 

 ผสมเรซิ่นแล้วทาให้ทั่วพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
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ภาพที่  29  ภาพการวางเหล็กเส้น การประกบพิมพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

   

 ประกบพิมพ์ดัดเหล็กเส้นวางข้างในเพื่อความแข็งแรงของชิ้นงาน 

แล้วประกบพิมพ์เข้าหากันให้ตรงตะเข็บ มัดให้แน่นด้วยลวด 

 

 
 

ภาพที่  30  ภาพการทุบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เพื่อแกะชิ้นงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 

 เมื่อเรซิ่นแห้งจนแข็งดีแล้ว ทุบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เพื่อแกะชิ้นงานเรซิ่นออก  
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ภาพที่  31  ภาพตกแต่งชิ้นงานไฟเบอร์กลาส ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2  

  

 ตกแต่งตะเข็บให้สวยงาม ซ่อมแซมส่วนที่เป็นโพรงอากาศ ตกแต่งผิวงานให้สมบูรณ์ 

ด้วยสีโป๊วรถยนต์ ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย ล้างทําความสะอาด แล้วตากให้แห้ง 

 

 

 

ภาพที่  32  ภาพการทําสีชิ้นงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 

 พ่นสีรองพื้นก่อนลงสีงานจริงเพื่อความคมชัดของผลงานที่ได้ 

ผึ่งให้แห้งแล้วจึงเคลือบเงาอีกชั้นหนึ่ง 
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ภาพที่  33  ภาพการถักเชือกประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

  

 เจาะรูที่ชิ้นงานไฟเบอร์กลาสแล้วร้อยเชือกเพื่อถักเป็นรูปทรงที่ต้องการ 

เชื่อมต่อชิ้นงานเข้าด้วยกัน 
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ขั้นตอนการศึกษาศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 1. การประมวลความคิด ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 จากสมมติฐานแบบที่ 3 กําหนดให้แสดงความสัมพันธ์อันลึกซึ่งจากบุคคลหนึ่ง 

ไปสู่บุคคลหนึ่ง จึงสรุปได้ดังนี้ 

 ประเด็นหลัก - 

ความรักความผูกพันที่ถ่ายทอดถึงกันระหว่างแม่กับลูกผ่านทางกรรมพันธุ์และกิจกรรมที่ทําร่วมกัน  

 โดยอ้างอิงจากแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

ภาพที่  3  ภาพแผนภูมิแสดงวัยของสมาชิกในครอบครัว 

 

  

แผนภูมิแสดงวัย5

ของสมาชิกในครอบครัว5

ยาย5

ป้าคนโต5

ป้าคนรอง5

แม่5

ฉัน5
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 2. วัตถุประสงค์ในการแสดงออก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

ตารางที่ 3  สรุปวัตถุประสงค์ในการแสดงออกผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

เชิงความคิด เชิงรูปแบบ 

แม่ ซึ่งเป็นผู้ให้ 
อวัยวะแขนทั้งท่อนที่ถอดแบบมาจากคนจริง  

มีอากัปกิริยาการทํากิจกรรมถักโคเชต์ 

ฉัน ซึ่งเป็นผู้รับ 

รูปหญิงสาวครึ่งตัวที่ถอดแบบมาจากคนจริง  

มีอากัปกิริยาใช้มือทั้งสองข้างกุมไว้ที่หน้าอกด้านซ้าย 

ตําแหน่งของอวัยวะหัวใจ 

พันธุกรรมของแม่ 

ที่ถ่ายทอดมายังลูกครึ่งหนึ่ง 

การถักโครเชต์ 

ลงบนเรือนร่างของหญิงสาวครึ่งตัว 

ปฏิสัมพันธ์ความรักความผูก

พันใกล้ชิด 

ระหว่างแม่กับลูก 

ระยะห่างที่มีกิจกรรมการถักโครเชต์เชื่อมโยงกันระหว่างแขนของ

แม่และร่างของหญิงสาว 
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 3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

  3.1 ภาพแบบจําลอง 2 มิติก่อนปรับแก้ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 

 
 

ภาพที่  34  ภาพแบบจําลอง 2 มิติ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 

 
 

ภาพที่  35  ภาพแบบจําลองรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 4. ขั้นตอนปฏิบัติการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่  36  ภาพการเตรียมทําพิมพ์ปูนปลาสเตอร์จากแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

  

 กําหนดขอบเขตพิมพ์เพื่อสะดวกต่อการถอดออก จากนั้นทาวาสลีนให้ทั่วบริเวณที่ 

ต้องการทําพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 

 

 
 

ภาพที่  37  ภาพขั้นตอนการทําพิมพ์ลูก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 

 ผสมปูนปลาสเตอร์ทําพิมพ์ย่อยเพื่อง่ายต่อการถอดออก รอจนปูนปลาสเตอร์แห้ง 
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ภาพที่  38  ภาพการทําพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 ผสมปูนปลาสเตอร์ทําพิมพ์ด้านหน้าสองชั้น 

ชั้นที่สามผสมใยมะพร้าวเพิ่มก่อนวางลงบนแบบเพื่อความแข็งแรง 

รอแห้งจึงทาวาสลีนตรงรอยต่อระหว่างพิมพ์ชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง 

แล้วจึงผสมปูนทาบนแบบเช่นเดียวกับชิ้นด้านหน้า 

รักษาตะเข็บรอยต่อพิมพ์แต่ละชิ้นไว้ให้เห็นได้ชัดเจน ทิ้งไว้ให้แห้ง 

 

 
 

ภาพที่  39  ภาพการแกะแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์และการซ่อมแม่พิมพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

  ใช้ค้อนยางทุบเบา ๆ ให้ทั่วพิมพ์ แล้วแกะพิมพ์ออกจากต้นแบบ ใช้ปูนปลาสเตอร์ 

ผสมน้ําตกแต่งส่วนที่เสียหายให้เรียบร้อย ทิ้งไว้ให้แห้ง 
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ภาพที่  40  ภาพการเตรียมพิมพ์เพื่อหล่อไฟเบอร์กลาส ผลงานวิทยนิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 

 ทาวาสลีนให้ทั่วพิมพ์ ผสมเรซิ่นทาลงบนพิมพ์ชั้นแรก ทิ้งไว้ให้แห้งจึงทาชั้นที่สอง 

 

 

 

ภาพที่  41  ภาพขั้นตอนการหล่อไฟเบอร์กลาส ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 

 ตัดใยแก้วเป็นชิ้น ๆ วางลงบนเรซิ่นชั้นที่สองจนทั่วพิมพ์ ผสมเรซิ่นกับโมโน 

ทาลงบนใยแก้ว ดัดเหล็กวางนาบกับพิมพ์วางใยแก้วทาทับด้วยเรซิ่นเพื่อยึดเหล็กเส้นกับพิมพ์ 

ใช้คัตเตอร์ตกแต่งขอบพิมพ์ให้เรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการประกบ 
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ภาพที่  42  ภาพการประกบแม่พิมพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 ประกบพิมพ์หน้าและหลังให้ชนขอบพอดี มัดด้วยลวดให้แน่น 

ผสมเรซิ่นทาลงบนรอยต่อ วางใยแก้วแล้วจึงทาเรซิ่นลงอีกครั้ง ทิ้งไว้จนเรซิ่นแข็งตัว 
 

 

 
 

ภาพที่  43  ภาพการทุบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 ทุบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออก ล้างทําความสะอาดชิ้นงาน ตากให้แห้ง 
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ภาพที่  44  ภาพการเก็บรายละเอียดผิวงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 ใช้สีโป๊วตกแต่งผิวงาน ทิ้งไว้ให้แห้ง 

ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยจึงล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง 
 

 
 

ภาพที่  45  ภาพการถอดพิมพ์ซิลิโคนจากแบบคน 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 ใช้พลาสติกครอบเก็บผมให้เรียบร้อย 

ผสมซิลิโคนทาลงบนหน้าเพื่อทําแม่พิมพ์ซิลิโคน ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที 
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ภาพที่  46  ภาพการถอดพิมพ์ซิลิโคน 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 ใช้ผ้าก็อตชุบปูนปลาสเตอร์วางทับลงไปบนซิลิโคนที่ทาไว้ ทิ้งให้แห้ง 

จึงแกะออกนําแม่พิมพ์ที่ได้ไปหล่อเรซิ่น 
 

 
 

ภาพที่  47  ภาพการประกอบชิ้นส่วนผลงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 เชื่อมส่วนหัวและตัวเข้าด้วยกัน ผสมเรซิ่นทาลงบนรอยต่อชิ้นงาน 

วางใยแก้วแล้วจึงทาเรซิ่นทับอีกชั้นหนึ่ง 

ทิ้งไว้จนเรซิ่นแข็งตัวจึงเก็บแต่งผิวชิ้นงานด้วยการใช้สีโป๊วซ่อมแซมรอยและขัดด้วยกระดาษทราย 

ล้างทําความสะอาดผงฝุ่น ผึ่งให้แห้ง ลงสีรองพื้นก่อนทําสีจริง 
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ภาพที่  48  ภาพขั้นตอนการทําสีชิ้นงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 พ่นสีลงบนชิ้นงานให้ทั่ว บาง ๆ ทีละชั้นเพื่อให้สีเรียบเนียน 

 

 
 

ภาพที่  49  ภาพการเจาะรูชิ้นงานเพื่อถัก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 กําหนดตําแหน่งที่ต้องการถัก เจาะรูตามขนาดของเส้นเชือก ร้อยเชือกเพื่อใช้เป็น 

ฐานเกี่ยวเวลาถักลาย 



45 
	  

 
 

ภาพที่  50  ภาพรายละเอยีดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  3 
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บทที ่4 
 

การวเิคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
 นักประพนัธ์ใช้ถ้อยค าแสดงความคิด นักดนตรีใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรี 

ทศันศิลปินใชท้ศันธาตุอนัไดแ้ก่ เส้น (Line) น ้ าหนกัอ่อนแก่ของแสงเงา (Tone) ท่ีวา่ง (Space) สี 

(colour) และลกัษณะผวิ (Texture) สร้างรูปทรงเพื่อส่ืออารมณ์และความคิด1 

 การวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ เป็นการวิเคราะห์ผลงานของตวัผูว้ิจยัเองผา่นมุมมอง 

ในสถานะของผูช้ม เพื่อตรวจสอบผลของงานแต่ละช้ิน ทั้งทางดา้นกายภาพและเน้ือหาของผลงาน 

ท่ีเสร็จสมบูรณ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินแรก “ ภาระท่ีรับเพราะความรัก”  จดัแสดงในนิทรรศการ 

See Life ปี 2559  ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลยัเพาะช่าง ผลงานช้ินท่ี  2 “ ช่วงเวลารวมใจ ”  ร่วมแสดง

งานศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 63 ณ หอศิลป์เจา้ฟ้า 

 ผลงานในโครงการวิทยานิพนธ์ “สายใยแห่งความผกูพนัในครอบครัว” มีจ านวน 3  ช้ิน 

ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั แต่ยงัคงมีเน้ือหาท่ีน าเสนอถึงความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว ซ่ึงมี

ประเด็นรองแยกออกไปแต่ละช้ิน ดงัน้ี  

                                                           

 1 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ (Composition of Art) (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พร้ินต้ิง
แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2553), 44. 
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ภาพท่ี  51   ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  1 

 ช่ือผลงาน ภาระท่ีรับเพราะความรัก 

 ขนาด 22 x 122 x 86 เซนติเมตร 

 เทคนิค หล่อไฟเบอร์กลาส, ประกอบไม,้ ถกัเชือก 

 ปีท่ีสร้าง 2559-2560 
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บทวเิคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที ่1 

 ครอบครัวของข้าพเจ้ามีแม่และป้าท่ีคอยท างานหาเล้ียงทุกชีวิตในครอบครัว 

เปรียบเสมือนเสาหลกัทางการเงินของสมาชิกทุกคน ขา้พเจา้รับรู้ได้ถึงภาระอนัหนักน้ี จึงน ามา 

ถ่ายทอดเป็นผลงานช้ินท่ี 1 

 โต๊ะรับประทานอาหารคือท่ีท่ีรวมตวักนัในทุก ๆ ม้ือค ่า เม่ือทุกคนกลบัมาหลงัจาก

ออกจากบา้นไปด าเนินชีวิต ขา้พเจา้หยิบยกโต๊ะรับประทานอาหารแบบกลมมาใช้เป็นส่ือในการ

น าเสนอ เพราะโตะ๊ลกัษณะกลมเป็นโต๊ะแบบท่ีอยูใ่นห้องครัวบา้นขา้พเจา้เอง ให้ความรู้สึกใกลชิ้ด

และเป็นกนัเองมากกวา่แบบอ่ืน ระนาบแนวนอนท่ีเกิดจากแผน่โต๊ะขนาดใหญ่ขวางตดัเส้นแนวด่ิง

ชัดเจน ให้ความรู้สึกเหมือนมีแรงกดจากแรงโน้มถ่วงของโลก รูปทรงดงักล่าวเช่ือมโยงเน้ือหา

แสดงความหนกัของภาระหนา้ท่ี ท่ีมีส่วนของขาโต๊ะท างานรูปทรงคนเหมือนจริง คร่ึงท่อนล่างของ

คนสองคน ในอากปักิริยายอ่ขาลงรับน ้ าหนกัท่ีกดมาจากดา้นบน ท าหนา้ท่ีราวกบัวา่เป็นขาโต๊ะ พาให้

จิตนาการถึงการแบกรับอะไรบางอย่างไว ้รูปทรงคนท่ีหันหลงัชนกนัท าให้เกิดช่องวา่งระหวา่งขา

สองคู่นั้นมากข้ึน ท าให้ฐานของรูปทรงกวา้งมากข้ึนตามไปดว้ย ผลจึงท าให้สันฐานของรูปทรงนั้น

แข็งแรง  แสดงถึงอาการตั้งรับ สีจริงของวสัดุไมท่ี้มีโทนสีเหลืองอบอุ่นแสดงความเป็นธรรมชาติ 

ของวสัดุชดัเจน  เช่ือมโยงกบัวตัถุเคร่ืองใช้จริงในชีวิตประจ าวนั ส่วนของขาโต๊ะที่ถอดแบบจาก

ขาคนจริงนั้นใช้สีท่ีใกล้เคียงกับสีผิวมนุษย์ รูปทรงทั้งหมดจึงตั้งใจแสดงให้เห็นความกลับไป 

กลบัมาระหว่างความเป็นวตัถุซ่ึงไร้ชีวิต แต่ส่วนของขาท่ียงัเหมือนจริงนั้นก็แสดงความเป็นคนอยู ่

แสดงความเป็นชีวติท่ีแบกรับความหนกัไว ้
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ภาพท่ี  52   ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  2 

 ช่ือผลงาน ช่วงเวลารวมใจ 

 ขนาด 117 x 165 x 69 เซนติเมตร 

 เทคนิค หล่อเรซ่ิน, ถกัเชือก 

 ปีท่ีสร้าง 2559 
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บทวเิคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่  2 

 เวลาวา่งหรือวนัหยดุตรงกนัของครอบครัวขา้พเจา้ ทุกคนในครอบครัวจะยงัคงต่ืนเชา้

เพื่อมาท าภาระกิจของตนเองใหเ้สร็จ เพราะเวลาบ่าย ๆ กิจกรรมท่ีทุกคนตอ้งมารวมตวักนันั้นรออยูเ่สมอ 

เช่น ปลูกตน้ไม ้ท าสวนหลงับา้น ท าอาหารพิเศษ ๆ รับประทานกนั หรือนัง่ลอ้มวงกนัถกัของใชต่้าง ๆ 

ดว้ยการถกัโครเชต ์กิจกรรมเหล่าน้ีเกิดข้ึนสม ่าเสมอจนเหมือนเป็นหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงของสมาชิกทุกคน

ในวนัหยดุไปแลว้ 

 งานประติมากรรมช้ินน้ีจึงแสดงความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มีต่อกิจกรรมภายในครอบครัว

ของตนเองออกมา โดยอาศยัรูปทรงแขนและมือของสมาชิกแต่ละคนมาใช ้ให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีเรียง

ต่อกนัเป็นทอด ๆในแนวตั้ง แสดงอาการก ามือไว ้เม่ือมองช้ินงานทั้งหมดจะรู้สึกไดถึ้งการจบัพยุง

รูปทรงด้านล่างไวต่้อ ๆ กัน รูปทรงของแขนสองคู่ท่ีอยู่ด้านบนมีขนาดท่ีเต็มสัดส่วนของแขน

มากกวา่รูปทรงอ่ืนท่ีมีแค่ขอ้มือแสดงความเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีแขง็แรง รูปทรงยอ่ยทั้งหมดถูกเจาะเป็นรู

เพื่อใช้เชือกถกักลืนเขา้ไปกบัรูปทรงและถูกถกัเกินออกมาเป็นเส้นเพื่อเช่ือมโยงกนัไวท้ั้งหมด 

เส้นเชือกท่ีถูกถกัรวมกนัเป็นรูปทรงยาวจะมีทิศทางการวิ่งเช่ือมต่อถึงกนัไดห้มด ทิศทางหมุนวน

มาบรรจบกนัไดทุ้กท่ี แสดงความไม่ส้ินสุดของความสัมพนัธ์ 
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ภาพท่ี  53  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 

 ช่ือผลงาน สายใยรักจากแม่ 

 ขนาด 45 x 240 x 120 เซนติเมตร 

 เทคนิค หล่อเรซ่ิน, ถกัเชือก 

 ปีท่ีสร้าง 2560 
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บทวเิคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที ่3 

 ร่างกายของเราทุกคนเกิดมาจากพนัธุกรรมของพ่อคร่ึงหน่ึง และพนัธุกรรมส่วนของแม่

คร่ึงหน่ึง ส่วนตวัขา้พเจา้ถึงแมจ้ะไดพ้นัธุกรรมมาจากพ่อคร่ึงหน่ึง แต่ดว้ยประสบการณ์ชีวิตท่ี

แทบไม่เหลือความทรงจ าเก่ียวกบัพ่อมากเท่าใดนกั จึงเป็นส่ิงท่ีท าให้ขา้พเจา้คิดว่าแม่คือผูที้่มอบ

ทั้งชีวติใหก้บัขา้พเจา้ 

 รูปทรงแขนทึบตนัคู่หน่ึงท่ีก าลงัถกัเส้นเชือกเช่ือมไปยงัรูปทรงหญิงสาววยัรุ่นท่ีตา

ของเธอปิดเบา ๆ มือกุมอยู่ท่ีหนา้ออกอย่างอ่อนโยน เชือกท่ีถูกถกัอยูจ่ากมือนั้นค่อย ๆ คลายเป็นเส้น

และทิ้งตวัยอ้ยลงดา้นล่างอยา่งนุ่มนวล เช่ือมเขา้สู่ร่างกายของหญิงสาวดว้ยวิธีการถกัอีกคร้ังหน่ึง 

โดยใช้การถกัโครเชต์อนัเป็นกิจกรรมแบบเพศวิถีเส้นนั้น ค่อย ๆ ถกัวนรอบรูปทรงร่างกายของ

หญิงสาวร้อยเส้นเชือกเข้าด้วยกัน แสดงภาวะการเคล่ือนไหวอย่างอ่อนนุ่ม ประนีประนอม 

จินตนาการใหค้วามรู้สึกวา่การเคล่ือนไหวน้ีเช่ือมโยงสองส่ิงให้ดูมีชีวิต สีของเชือกท่ีเป็นสีเหลืองนวล

กบัสีของรูปทรงคนใชสี้โทนสวา่งเกิดความรู้สึกนุ่มนวลและอบอุ่น 

 ขนาดสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงมนุษยน์ั้น เม่ือผูช้มมองจะเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ส่วนตวั

ไดอ้ย่างชดัเจนข้ึน ในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 ก าหนดให้ส่วนของร่างกายหญิงสาวอยู่ในระดบั 

ความสูงเดียวกนักบัคนจริง ส่วนรูปทรงแขนทั้งสองขา้งนั้นมีระดบัท่ีสูงเกินกวา่ระดบัของแขนคนจริง 

สูงกว่าระดบัสายตาของผูช้ม เพื่อส่ือสารถึงการให้ความส าคญัของส่ิงนั้นว่าเป็นที่เคารพนบัถือ 

เป็นส่ิงมีค่าส าหรับผูว้จิยั 
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บทที่  5 
 

สรุป 

 

                  ความรักและความผูกพันภายในครอบครัวมิได้มีบทบาทส าคัญต่อการกระตุ้น

พฤติกรรมของเด็กเท่านั้น แต่ยงัถูกใชเ้ป็นตน้แบบส าหรับความสัมพนัธ์กบัคนรัก เม่ือเราเติบโตเป็น 

ผูใ้หญ่ แมก้ระทัง่ความผูกพนัระหว่างคนในกลุ่ม เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนัจนก่อให้เกิด

ความสามคัคีได ้ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ความรัก ความผกูพนัมิไดท้  าให้มนุษยอ่์อนแอ แต่คือแรงผลกัดนั

ใหม้นุษยเ์ขม้แขง็และพร้อมท่ีจะเผชิญหนา้กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีผา่นเขา้มา และพร้อมท่ีจะรับกบัปัญหาได้

ดีข้ึน 

 จากการศึกษา ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้ท าความเขา้ใจความหมายของความสัมพนัธ์ของมนุษย์

โดยมุ่งเน้นไปท่ีความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของตนเอง น าเอาเน้ือหาความรักความสัมพนัธ์ท่ี 

ซับซ้อนอนัเกิดจากความเป็นลกัษณะนิสัย อายุ หรือแมก้ระทัง่บทบาทหน้าที่ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ี

แตกต่างกนัของสมาชิกในครอบครัว แต่สามารถอยู่ร่วมกนัด้วยความรักความเขา้ใจผ่านส่ิงท่ีท า

ร่วมกนัหรือท่ีเราเรียกวา่ “กิจกรรม” กิจกรรมเปรียบเสมือนโครงข่ายใหญ่ท่ีครอบคลุมและปรับแต่ง

ความแตกต่างของแต่ละบุคคลใหอ้ยูร่่วมกนัไดใ้นภาวะของเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ ผูว้ิจยัไดต้ระหนกั

ถึงความส าคญัจึงน ามาแสดงออกเป็นผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 

 โครงการวิทยานิพนธ์ “สายใยแห่งความผูกพนั” มีจุดมุ่งหมายให้ผูช้มยอ้นกลบัไป

มองถึงความรักความผกูพนัในครอบครัวของตนเองไดอ้ยา่งละเอียดละออ ส่ิงใดคือเคร่ืองยึดเหน่ียว

จิตใจของคนในครอบครัวของเรา ส่ิงซ่ึงแต่ละครอบครัวอาจมีส่ิงส่ิงนั้ นไม่เหมือนกัน แต่มี

ความส าคญัไม่นอ้ยไปกว่ากนั เป็นส่ิงมีคุณค่าท่ีควรช่วยกนัดูแลรักษา และปลูกฝังให้กบัลูกหลาน

เพื่อน าไปปรับใชก้บับุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมต่อไป 
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รายการอ้างอิง 
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