สายใยแห่ งความผูกพัน

โดย
นางสาวสุ ภาภรณ์ สงแสวง

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2559
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

สายใยแห่ งความผูกพัน

โดย
นางสาวสุ ภาภรณ์ สงแสวง

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2559
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

RELATIONSHIP

By
Miss Suphaporn Songsawang

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
Master of Fine Arts Program in Visual Arts
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2016
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร อนุ ม ตั ิใ ห้วิท ยานิ พ นธ์เ รื่ อ ง “สายใยแห่ ง
ความผูก พัน ” เสนอโดย นางสาวสุ ภาภรณ์ สงแสวง เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาตามหลักสู ตร
ปริ ญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

……………..…….......................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ...........
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์จกั รพันธ์ วิลาสิ นีกุล
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
................................................ ประธานกรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล)
............/....................../..............
................................................. กรรมการ
(รองศาสตราจารย์อริ ยะ กิตติเจริ ญวิวฒั น์)
............/....................../..............
................................................. กรรมการ
(อาจารย์จกั รพันธ์ วิลาสิ นีกุล)
............/....................../..............

56001222 : สาขาวิชาทัศนศิลป์
คาสาคัญ : สายใยรัก ความผูกพัน สายสัมพันธ์
สุ ภาภรณ์ สงแสวง : สายใยแห่งความผูกพัน. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์: อ.จักรพันธ์
วิลาสิ นีกุล. 56 หน้า
ความรักและความผูกพัน เริ่ มต้นขึ้นจากความรู ้ สึกดี ๆ ความใกล้ชิด ในช่ วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง เกิดเป็ นสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างกันของมนุ ษย์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก
ขยายกว้างขึ้ นเป็ นครอบครั ว พัฒนาไปถึ งความสัมพันธ์ ในองค์กร จนกระทัง่ เป็ นความสัมพันธ์
ขนาดใหญ่ข้ ึนเป็ นความสัมพันธ์ของคนในชาติที่มีเชื้ อชาติ ศาสนา หรื อมีแนวคิดไปในทางเดียวกัน
ความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นมานี้ จึงเปรี ยบเสมือนโครงข่ายที่เชื่ อมโยงจิตใจของทุกคนไว้ดว้ ยกัน
ให้ความรู ้สึกเป็ นกลุ่มก้อน เป็ นอันหนึ่งเดียวกัน

สาขาวิชาทัศนศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา ........................................
ปี การศึกษา 2559
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ........................................
ง

56001222 : MAJOR : VISUAL ARTS
KEY WORD : RELATIONSHIP
SUPHAPORN SONGSAWANG : RELATIONSHIP. THESIS ADVISOR : JAKAPAN
VILASINEEKUL. 56 pp.
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.

Program of Visual Arts
Student’s signature………………………………..
Thesis Advisor’s signature………………………..
จ

Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2016

กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอน้อมราลึกถึงคุ ณบิดา มารดาที่ให้กาเนิ ด ครอบครัวที่อบรมเลี้ ยงดู ให้การ
สนับสนุนในทุก ๆ เรื่ อง เสี ยสละกาลังกาย และพร้อมกับเป็ นผูใ้ ห้กาลังกาย กาลังใจ และสติปัญญา
แก่ขา้ พเจ้า
กราบขอบพระคุณอาจารย์จกั รพันธ์ วิลาสิ นีกุล รวมถึงอาจารย์ในภาควิชาประติมากรรม
ทุกท่าน ที่กรุ ณาประสิ ทธิ ประสาทความรู ้ทางด้านศิลปะให้แก่ขา้ พเจ้าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูใ่ น
มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้
ขอบคุ ณในน้ า ใจเพื่อน ๆ รุ่ นพี่ รุ่ นน้องทุกคน ที่ใ ห้ค วามช่ วยเหลื ออย่างปราถนาดี
แก่ขา้ พเจ้า ทาให้วทิ ยานิพนธ์ชุดนี้ผา่ นพ้นไปได้ดว้ ยดี

ฉ

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย................................................................................................................

ง

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ...........................................................................................................

จ

กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................

ฉ

สารบัญภาพ...........................................................................................................................

ญ

บทที่
1

2

3

บทนา....................................................................................................................

1

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา.......................................................

1

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.............................................

1

สมมติฐานของการศึกษา..............................................................................

2

สมมติฐานเชิงความคิด.................................................................................

2

สมมติฐานเชิงรู ปแบบ..................................................................................

5

ขอบเขตของการศึกษา..................................................................................

7

วิธีเก็บข้อมูล.................................................................................................

8

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์............................................................................

9

ข้อมูลทฤษฎีอา้ งอิง......................................................................................

9

ข้อมูลสร้างสรรค์.........................................................................................

12

ข้อมูลกิจกรรมที่นามาสร้างสรรค์...............................................................

17

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์...............................................

20

ขั้นตอนการศึกษาศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1.........................................................

20

การประมวลความคิด ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1...............................

20

วัตถุประสงค์ในการแสดงออก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.................

21

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1............................

22

ตัวสื่ อที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1....................

23

ขั้นตอนปฏิบตั ิการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1............................

24

ช

บทที่

4

5

หน้า
ขั้นตอนการศึกษาศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2.........................................................

28

การประมวลความคิด ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2...............................

28

วัตถุประสงค์ในการแสดงออก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.................

29

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2............................

29

ขั้นตอนปฏิบตั ิการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2............................

30

ขั้นตอนการศึกษาศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3.........................................................

35

การประมวลความคิด ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3...............................

35

วัตถุประสงค์ในการแสดงออก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.................

36

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3............................

37

ขั้นตอนปฏิบตั ิการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3............................

38

การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์........................................................................

46

บทวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1......................................................

48

บทวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2......................................................

50

บทวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3......................................................

52

สรุ ป....................................................................................................................

53

รายการอ้างอิง..................................................................................................................

54

ประวัติผวู้ จิ ยั ....................................................................................................................

56

ซ

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

1

ภาพแผนภูมิแสดงสิ ทธิอานาจความเป็ นผูน้ าและอานาจการตัดสิ นใจในครอบครัว

3

2

ภาพแผนภูมิแสดงบุคคลที่มีผลให้เกิดกิจกรรมในครอบครัว...........................

4

3

ภาพแผนภูมิแสดงวัยของสมาชิกในครอบครัว....................................................

5

4

ภาพประกอบทฤษฎี secure base.........................................................................

9

5

รู ปแบบความสัมพันธ์ 4 แบบ..............................................................................

11

6

Lin Tianmiao......................................................................................................

12

7

Lin Tianmiao,Bound Unbound, 1997, installation.............................................

13

8

Lin Tianmiao,Gazing Back - procreating (outdoor), 2009. Polyurea,
automotive paint, television recordings........................................................

14

9

ศิลปิ น อิ่มหทัย สุ วฒั นศิลป์ ................................................................................

15

10

หมอนของพ่อ.....................................................................................................

16

11

บทบันทึกของการถักทอ....................................................................................

17

12

การถักโครเชต์ลายโซ่.........................................................................................

18

13

การถักโครเชต์ลายทบกลับ.................................................................................

18

14

การสร้างลายถักโครเชต์.....................................................................................

19

15

แบบจาลอง 3 มิติก่อนปรับแก้ ด้านหน้า-ด้านหลังผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1....

22

16

แบบจาลอง 3 มิติก่อนปรับแก้ ด้านข้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.....................

22

17

ภาพโต๊ะรับประทานอาหารแบบกลม.................................................................

23

18

ภาพเตรี ยมพื้นผิวแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1..............................................

24

19

ภาพการทาพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1................................

24

20

ภาพการถอดพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ออกจากแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1........

25

21

ภาพการเก็บรายละเอียดขั้นตอนสุ ดท้าย ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1...................

26

22

ภาพรายละเอียดผลงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1............................................

26

23

ภาพผลงานก่อนปรับแก้ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1...........................................

27

ฌ

ภาพที่

หน้า

24

ภาพแบบจาลอง 2 มิติ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2..............................................

29

25

ภาพการเตรี ยมพื้นผิวเพื่อถอดพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2

30

26

ภาพการถอดพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ แขน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.....................

30

27

ภาพการแกะพิมพ์ออกจากแบบเพื่อเตรี ยมหล่อไฟเบอร์ กลาส
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2..........................................................................

31

28

ภาพการทาเรซิ่นลงบนปูนปลาสเตอร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2......................

31

29

ภาพการวางเหล็กเส้น การประกบพิมพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2...................

32

30

ภาพการทุบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เพื่อแกะชิ้นงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2......

32

31

ภาพตกแต่งชิ้นงานไฟเบอร์ กลาส ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2............................

33

32

ภาพการทาสี ชิ้นงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.................................................

33

33

ภาพการถักเชือกประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2....

34

34

ภาพแบบจาลอง 2 มิติ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3...............................................

37

35

ภาพแบบจาลองรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.....................................

37

36

ภาพการเตรี ยมทาพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ จากแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3........

38

37

ภาพขั้นตอนการทาพิมพ์ลูก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.....................................

38

38

ภาพการทาพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3...............................

39

39

ภาพการแกะแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ และการซ่อมแม่พิมพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์
ชิ้นที่ 3.....................................................................................................

39

40

ภาพการเตรี ยมพิมพ์เพื่อหล่อไฟเบอร์ กลาส ผลงานวิทยนิ พนธ์ชิ้นที่ 3..............

40

41

ภาพขั้นตอนการหล่อไฟเบอร์ กลาส ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3........................

40

42

ภาพการประกบแม่พิมพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3..........................................

41

43

ภาพการทุบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3...............................

41

44

ภาพการเก็บรายละเอียดผิวงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3................................

42

45

ภาพการถอดพิมพ์ซิลิโคนจากแบบคน 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.................

42

46

ภาพการถอดพิมพ์ซิลิโคน 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3....................................

43

ญ

ภาพที่

หน้า

47

ภาพการประกอบชิ้นส่ วนผลงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3............................

43

48

ภาพขั้นตอนการทาสี ชิ้นงาน ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3...................................

44

49

ภาพการเจาะรู ชิ้นงานเพื่อถัก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3...................................

44

50

ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.......................................................

45

51

ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1.........................................................................

47

52

ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2.........................................................................

49

53

ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3.........................................................................

51

ฎ

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้าพเจ้าเติบโตขึ้ นมาในครอบครัวขยายที่มีแต่ผูห้ ญิงอาศัยอยู่ร่วมกัน เมื่อมีเวลาว่า ง
ทุกคนจะรวมตัวกันเพื่อทากิ จกรรมถักไหม เย็บผ้า หรื อทาอาหารตามการเสนอแนะของสมาชิ ก
แต่ละคน ซึ่ งข้าพเจ้ามองเห็นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนี้ เปรี ยบเสมือนโครงข่ายที่ช่วยยึดโยง
ความรักความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวไว้ร่วมกัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้มากกว่าแค่การกระทา
แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กบั ช่ วงเวลา ช่ วยเชื่ อมโยงช่ องว่างระหว่างวัยและความคิดที่แตกต่างกัน
เข้าไว้ดว้ ยกัน
ข้าพเจ้ามองย้อนกลับไปในอดีต เรื่ องราวประสบการณ์มากมายที่เกิดขึ้นจากการทากิจกรรม
ร่ วมกัน เป็ นเหมือนการรื้ อค้นความทรงจาออกมาราวกับการต่อชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของภาพความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นจากความรักของคนในครอบครัว ซึ่ งมีผลเชื่ อมโยงกับตัวข้าพเจ้า จึงนาไปสู่ ประเด็นการศึกษา
เรื่ องความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อกัน
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. นาเสนอผลงานในฐานะ “สื่ อ” ที่บอกเล่าเรื่ องราวความความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ที่มีแต่ผหู ้ ญิงของข้าพเจ้า
2. นาเสนอเนื้ อหาที่ สะท้อนให้เห็ นถึ งแสดงออกต่อกันของสมาชิ กภายในครอบครั ว
ระหว่างรุ่ นต่อรุ่ นที่มีความซับซ้อน
3. นาเสนอประติมากรรม เพื่ออธิ บายความรักความผูกพันเชิ งลึกที่อยูภ่ ายในจิตใจ อันเป็ น
ภาวะนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้
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2
สมมติฐานของการศึกษา
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่ใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันหลายๆชีวติ ที่มีความแตกต่าง
กันทั้งวัยและความคิด แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีภาวะการเชื่ อมโยงกับแบบ โครงข่ายที่เกิ ด
ความสลับซับซ้อนกันอยู่
สมมติฐานเชิงความคิด
ทฤษฎีที่ใช้อธิ บายถึ งพฤติกรรมของเด็กกับครอบครัว “ทฤษฎีความผูกพัน” กล่าวว่า
เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมสัญชาตญาณ 2 อย่างที่ทางานตรงกันข้ามกันอยู่ ซึ่ งสัญชาตญาณทั้งคู่ลว้ นแต่
เป็ นสัญชาตญาณของการอยูร่ อด เพราะมนุ ษย์น้ นั เกิดมายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สัญชาตญาณนั้น
ได้แก่
1. ความผูกพันกับพ่อแม่ อยากอยู่ใกล้ ๆ พ่อแม่ เพราะต้องการความปลอดภัย และ
ความคุม้ ครอง
2. ความอยากรู ้ อยากลอง ถื อเป็ นการฝึ กทักษะ เรี ยนรู ้ กลไกการทางานของสิ่ งต่าง ๆ
รอบตัว ซึ่ งสาคัญกับการอยูร่ อดในอนาคต เมื่อสัญชาตญาณทั้งคู่ขดั แย้งกันอยู่ จึงต้องมีระบบเข้ามา
รักษาสมดุล เรี ยกว่า “ฐานที่มนั่ ”
ฐานที่มนั่ ในตอนเด็กมักจะเป็ นพ่อแม่ เมื่อเราออกไปเล่นแล้วรู ้ สึกไม่ปลอดภัยจะกลับ
มาหาพ่อแม่เพื่อเติ มความมัน่ ใจ ก่ อนพร้ อมจะออกไปเล่นและเรี ยนรู ้ ส่ิ งต่าง ๆ อี กครั้ ง พอโตขึ้ น
ฐานที่ มนั่ นี้ จะค่อย ๆ เปลี่ ยนไปอยู่ในรู ปแบบของความทรงจาที่ ดีแทน ทฤษฎี “ฐานที่ มนั่ ” กับ
ประสบการณ์ในวัยเด็กจึงกลายเป็ นข้อมูลสาคัญในเรื่ องนี้ ที่จะอธิ บายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว
เพราะวัตถุ ต่าง ๆ รวมไปถึ งบุคคลและกิ จกรรมที่เคยได้ทาร่ วมกันในอดี ตจะถูกเก็บไว้ในรู ปแบบ
ของความทรงจา
ในสังคมครอบครัวหนึ่ง ๆ จะมีระบบความซับซ้อนแตกต่างกันออกไป แม้ว่าพฤติกรรม
ของมนุษย์ที่อยูร่ วมกันนั้นจะมีแนวโน้มพฤติกรรม กิริยาท่าทางไปในทางเดียวกัน แต่หากพิจารณา
อย่างละเอียดแล้วยังพบว่ามีความแตกต่าง ยังคงเป็ นตัวของตัวเองในพื้นที่ของครอบครัว ดังแผนภูมิ
บันทึกการสังเกตจากครอบครัวของข้าพเจ้า ดังนี้
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แผนภูมิแสดงสิ ทธิ์อานาจความเป็ นผูน้ า
และอานาจตัดสิ นใจในครอบครัว

แม่

ป้ าคนโต
ยาย

ป้ าคนรอง

ฉัน

ภาพที่ 1 ภาพแผนภูมิแสดงสิ ทธิ อานาจความเป็ นผูน้ าและอานาจการตัดสิ นใจในครอบครัว
จากแผนภูมิแสดงการมีบทบาทผูน้ าในเรื่ องของอาชี พ การหารายได้ แสดงให้เห็นถึง
อานาจการเป็ นผูน้ าและการช่วยเหลือค้ าจุนสมาชิกในครอบครัว
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แผนภูมิแสดงบุคคล
ที่มีผลให้เกิดกิจกรรมในครอบครัว

แม่

ป้ าคนรอง

ฉัน
ยาย
ป้ าคนโต
ภาพที่ 2 ภาพแผนภูมิแสดงบุคคลที่มีผลให้เกิดกิจกรรมในครอบครัว
จากแผนภูมิแสดงเสรี ภาพความคิดในการสันทนาการและการสร้างกิจกรรมร่ วมกัน
ของสมาชิกในครอบครัว
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แผนภูมิแสดงวัยของสมาชิกในครอบครัว

ยาย
ป้ าคนโต
ป้ าคนรอง
แม่
ฉัน
ภาพที่ 3 ภาพแผนภูมิแสดงวัยของสมาชิกในครอบครัว
จากแผนภูมิแสดงลาดับชั้นของวัยและสายเลือดสมาชิกในครอบครัว
สมมติฐานเชิ งรู ปแบบ
ความเป็ นไปได้ของการสร้างกระบวนการประติมากรรมจากสมมุติฐานเชิงความคิดที่
อ้างอิงจากทฤษฎี “ฐานที่มนั่ ” นั้น ฐานที่มนั่ ในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็ นกิ จกรรมที่สมาชิ กได้ทา
ร่ วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เช่น การรวมกันในเวลาอาหารเย็น การถักโครเชต์
ในเวลาว่าง ถู กนามาใช้ให้อยู่ในรู ปแบบเชิ งสัญลักษณ์ เพื่อทาให้เห็ นความหมาย ความสัมพันธ์
และอัตลักษณ์ของคนในครอบครัวที่มีแต่ผหู ้ ญิง ดังต่อไปนี้
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สมมติฐานแบบที่ 1 : จากภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงสิ ทธิ อานาจความเป็ นผูน้ า และอานาจ
การตัดสิ นใจในครอบครัว แสดงให้เห็ นว่ามีคนสองคนที่ อยู่ด้านบนสุ ดของแผนภูมิ จึ งใช้วิธีการ
ผสมผสานเชิ งสัญลักษณ์ ซึ่ งจะนารู ปคนและวัตถุเข้ามาใช้แสดงความเป็ นเสาหลักระหว่างคนสองคน
กับสัญลักษณ์ของสิ่ งที่เรี ยกว่าความอยูร่ อดของคนในครอบครัว
สมมติ ฐานแบบที่ 2 : จากภาพที่ 2 แผนภู มิ แ สดงบุ ค คลที่ มี ผ ลให้ เ กิ ด กิ จ กรรมใน
ครอบครั ว จะเห็ น ได้ว่ า มี ส องคนที่ อ ยู่ด้า นบนสุ ด ของแผนภู มิ นั่น คื อ แม่ แ ละป้ า จึ ง ใช้วิ ธี ก าร
ผสมผสานเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งจะนาเอารู ปทรงอวัยวะแขนและมือ รวมไปถึงกิจกรรมการถักโครเชต์ที่
เป็ นกิจกรรมสาคัญภายในครอบครัว มาใช้แสดงความยึดโยงกันของสมาชิ กในครอบครัวที่มีการส่ งต่อ
ถึงกันเป็ นลาดับชั้น ถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบของกิจกรรม โดยแสดงลักษณะเฉพาะของกิจกรรม
นั้น
สมมติฐานแบบที่ 3 : จากภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงวัยของสมาชิกในครอบครัว ข้าพเจ้า
เลื อกเอาความสัมพันธ์ของแม่และฉัน ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ที่อยู่ดา้ นล่างสุ ดในแผนภูมิ ฉันกับแม่
เชื่ อมโยงกันทางสายเลือดและกรรมพันธุ์ ใช้รูปแบบคนเหมือนจริ งแสดงความเป็ นฉันและใช้สิ่งที่
เรี ย กว่า ตัวแทนของแม่ ม าเป็ นตัว ถ่ า ยทอดเรื่ องราวจากแม่ ม าสู่ ฉัน ผ่า นกระบวนการการถัก ทอ
เพื่อที่จะเชื่อมโยงบุคคลหนึ่งมายังอีกบุคคลหนึ่ง
องค์ประกอบต่าง ๆ จากสมมุติฐานเชิ งรู ปแบบ แสดงให้เห็ นถึ งบุ คคลและกิ จกรรม
สาคัญที่เป็ น “เครื่ องยึดเหนี่ยว” ของสมาชิกในครอบครัว นามาสู่ การสร้างสรรค์งานวิทยานิ พนธ์
ทั้ง 3 ชิ้น ดังนี้
1. ชื่อผลงาน “ภาระทีร่ ับเพราะความรัก”
จากสมมติฐานแบบที่ 1 กาหนดให้แสดงเสาหลักในเรื่ องของความอยู่รอดของ
สมาชิกในครอบครัว มีวธิ ี การดังนี้
การออกแบบสื่ อ (key visual) รู ปคนท่อนล่างที่มีอิริยาบถเกร็ งเพราะรับแรง
น้ าหนักของส่ วนที่อยูด่ า้ นบนเอาไว้
รู ปร่ างและรู ปทรง (shape & form) แสดงแรงกดทับของรู ปทรงต่อพื้นระนาบ
วัสดุ (material) ไม้วสั ดุที่ใช้ในการทาวัตถุ (โต๊ะ) จริ งประกอบกับเรซิ่ นที่ถอด
แบบจาก อวัยวะจริ ง
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กลยุทธ์ (strategy) เจตนาให้รูปคนแสดงความเป็ นมนุ ษย์และเป็ นส่ วนหนึ่ งกับ
วัตถุดว้ ยในเวลาเดียวกัน โดยผูช้ มจะรู ้สึกถึงแรงต้านกันในแนวดิ่ง
2. ชื่อผลงาน “ช่ วงเวลาเติมสุ ข”
จากสมมติฐานแบบที่ 2 กาหนดให้แสดงการยึดโยงกันภายในครอบครัวผ่านกิจกรรม
การออกแบบสื่ อ (key visual) อวัยวะส่ วนท่อนแขนสองคู่ที่เกร็ งเพื่อพยุงน้ าหนัก
ส่ วนของมือด้านล่างที่เชื่อมต่อกันอยูอ่ ีกสามคู่ไว้
รู ปร่ างและรู ปทรง (shape & form) แสดงรู ปโครงข่ายที่เชื่ อมต่อกันเป็ นระยะ
ระหว่างหน่วยต่อหน่วย และความเชื่อมโยงแต่ละหน่วยที่อยูร่ ่ วมกันได้ดว้ ยการช่วยเหลือกัน
วัสดุ (material) เชือกที่ถกั เชื่อมต่อกันโดยใช้วธิ ี การถักโครเชต์
กลยุทธ์ (strategy) การเอื้ ออาอวยต่อกันเป็ นช่ วง ๆ แต่ยงั คงรักษาสมดุ ลของ
รู ปทรงทั้งหมดไว้ได้อยู่
3. ชื่อผลงาน “สายใยรักจากแม่ ”
จากสมมติฐานแบบที่ 3 กาหนดให้แสดงสายสัมพันธ์ที่เกิดจากลาดับสายเลือดและ
พันธุกรรมจากบุคคลหนึ่งมายังบุคคลหนึ่ง
การออกแบบสื่ อ (key visual) รู ปคนครึ่ งตัว และแขนหนึ่ งคู่ที่มีปฏิสัมสัมพันธ์
ซึ่ งกันและกัน
รู ปร่ างและรู ปทรง (shape & form) รู ปทรงสองรู ปทรงเชื่ อมโยงกันด้วยกิจกรรม
วัสดุ (material) เชือกที่ถกั เชื่อมต่อกันโดยใช้วธิ ี การถักโครเชต์
กลยุทธ์ (strategy) รู ปทรงมื อค่อย ๆ เคลื่ อนไหวเข้าหารู ปทรงของหญิงสาว
แสดงอาการถ่ายเทมวลซึ่ งกันและกัน
ขอบเขตของการศึกษา
ทฤษฎีอ้างอิง (Theory) จากทฤษฎีฐานทีม่ ั่นทีไ่ ด้ กล่าวไว้ในสมมติฐานเชิ งความคิดนั้น
ได้ แก่
1. ทฤษฎีฐานที่มนั่ - จอห์น โบว์ลบี (John Bowlby)
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ศิลปิ น (Artist) ศิลปิ นที่สนใจและมีรูปแบบความคิดหรื อรู ปแบบผลงานเกี่ยวกับเรื่ อง
ความสั มพันธ์ ของคนในครอบครัว ได้ แก่
1. หลิน เทียนเหมียว (Lin Tianmiao)
2. อิ่มหทัย สุ วฒั นศิลป์ (Imhathai Suwatthanasilp)
วิธีเก็บข้ อมูล
1. สังเกตพฤติกรรมของบุคคลภายในครอบครัว หน้าที่ของแต่ละคนที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว จดบันทึกและพิจารณา จาแนกองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่ออธิบายปรากฎการณ์
2. ลาดับชั้นของแต่ละบุคคลในครอบครัวเป็ นอย่างไร มีผลอย่างไรต่อครอบครัวบ้าง
3. สังเกตความสัมพันธ์ใกล้ชิดของสมาชิ กในครอบครัวแต่ละคนต่อสมาชิ กคนอื่น ๆ
เป็ นอย่างไร
4. สัมภาษณ์สามชิกภายในครอบครัวถึงเวลา และกิจกรรมที่มีผลต่อความสัมพันธ์
5. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรัก ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
6. รวบรวมข้อมูงทั้งหมดมาสังเคราะห์และสรุ ปประเด็น

บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวกับการสร้ างสรรค์
ข้ อมูลทฤษฎีอ้างอิง
นักจิตวิทยาทรงอิทธิ พลชาวอังกฤษชื่อ จอห์น โบว์ลบี เชื่ อว่าความโน้มเอียงของทารก
วานร (รวมทั้งมนุ ษย์) ที่ จะผูกพันกับคนเลี้ ยงที่ คุ้นเคย เป็ นผลของความกดดันทางวิวฒั นาการ
เพราะว่าพฤติกรรมผูกพันอานวยให้รอดชี วิตเมื่อเผชิ ญกับอันตราย เช่น การถูกล่าหรื อต้องเผชิ ญกับ
สิ่ งแวดล้อม1

ภาพที่ 4 ภาพประกอบทฤษฎี secure base
ที่มา : ชัชพล เกียรติขจรธาดา, 500 ล้านปี ของความรัก เล่ ม 2 วิทยาศาสตร์ ของอารมณ์ ความรักและ
ความเกลียดชัง (กรุ งเทพ: บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2557), 140.

วิกิพีเดีย, ทฤษฎีความผูกพัน, เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/ทฤษฎีความผูกพัน
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ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment theory) หรื อ ทฤษฎีความผูกพันทางอารมณ์ เป็ น
แบบจาลองทางจิตวิทยาเพื่อกาหนดพลศาสตร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ท้ งั ในระยะยาวและ
ระยะสั้น แต่วา่ “ทฤษฎีความผูกพันไม่ได้ต้ งั เป็ นทฤษฎีทวั่ ไปของความสัมพันธ์ ใช้กล่าวถึงด้าน ๆ
หนึ่งเพียงเท่านั้น” คือ การตอบสนองของมนุษย์ภายในสัมพันธภาพเมื่อเจ็บ ถูกพรากจากคนรัก หรื อ
รู้สึกอันตราย
ในวิชา ethology พฤติกรรมของสัตว์จะต้องมีสิ่งกระตุน้ บางอย่างที่ทาให้พฤติกรรมนั้น
ถูกปลดปล่อยออกมา ตัวอย่างเช่น ท้องสี แดงของปลาหลังหนามที่กระตุน้ ให้ปลาตัวผูเ้ ข้าจอมตี หรื อ
ท้องป่ อง ๆ ที่กระตุน้ ให้ตวั ผูเ้ ข้าไปจีบ สิ่ งกระตุน้ ที่จะทาให้ระบบความผูกพันนี้ ทางานแล้วลูกกับแม่
เกิดความรู ้สึกผูกพันต่อกันนั้นมีหลายอย่างด้วยกัน และสิ่ งกระตุน้ นี้ จะทางานสองทาง นัน่ คือทาให้
ลู กติ ดแม่และทาให้แม่ติดลู ก พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ เช่ น ทารกจะชอบอะไรนุ่ ม ๆ อุ่น ๆ เช่ น ผ้าห่ ม
สัมผัสจากผิว การกอด เป็ นต้น
เมื่อสมองเด็กค่อย ๆ พัฒนา คือ เด็กสามารถที่จะใช้ความคิด จินตนาการและ ความทรงจา
มากขึ้น จากความนุ่มความอบอุ่นของอ้อมกอดพ่อแม่ก็จะถูกส่ งผ่านไปยังสิ่ งทดแทนอื่นที่นุ่มสบาย
เช่น หมอน ผ้าห่ ม หรื อตุ๊กตา (และมักเป็ นสิ่ งที่ใช้มือกา จับ หรื อถูได้ง่าย ๆ) หรื อพูดสั้น ๆ คือ จาก
ฐานที่มนั่ ของพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนเป็ นฐานที่มนั่ แบบพกพาได้ เมื่อเด็กสามารถนาฐานที่มนั่ พกพาไปได้
เด็กก็สามารถที่จะออกไปเรี ยนรู ้ผจญภัยในโลกกว้างได้ไกลขึ้น แต่เราจะเห็นได้วา่ เมื่อใดที่เด็กต้องไป
ที่ไกล ๆ แล้วไม่มีฐานที่มน่ั แบบพกพานี้ ติดไปด้วย เด็กอาจเกิดอาการโวยวายเกินกว่าเหตุ (ผ้าห่ มผืนอื่น
ใช้แทนไม่ได้) เพราะผ้าผืนอื่น ๆ ต่อให้หอมกว่าใหม่กว่า ก็ไม่สามารถทาหน้าที่เป็ นฐานที่มนั่ ได้
แต่เมื่อวันหนึ่งเด็กโตขึ้นก็จะสามารถเปลี่ยนฐานที่มนั่ จากวัตถุที่ตอ้ งจับต้องได้ไปเป็ นความทรงจาที่
อยูใ่ นหัวแทน และเมื่อนั้นเด็กก็สามารถออกไปค้นหาโลกกว้างโดยไม่ตอ้ งพกผ้าห่ มหรื ออุม้ หมีเน่า ๆ
ไปด้วย
ฐานที่มนั่ ไม่เคยจางหายไปจากใจหรื อสมองของเรา ไม่ว่าเราจะมีอายุมากสักแค่ไหน
เมื่อใดที่เราเกิดความกลัว เหนื่ อยล้า หรื อสู ญเสี ยความมัน่ ใจ สิ่ งที่เราอยากทาคือการกลับไปหาของ
เก่า ๆ ที่เราเคยใช้ชีวติ ผ่านมา เช่น กลับไปบ้านที่เคยเติบโต กินอาหารฝี มือของแม่ กลับไปนอนกอด
หมอนเน่ า ๆ ใบเก่า หยิบรู ปของครอบครัวขึ้นมาดู ซึ่ งสิ่ งของหรื อคนเหล่านี้ ก็สามารถทาให้รู้สึกดี
และมีกาลังใจขึ้นมาได้
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงรู ปแบบความสัมพันธ์ 4 แบบ
ที่มา : ชัชพล เกียรติขจรธาดา, 500 ล้านปี ของความรัก เล่ ม 2 วิทยาศาสตร์ ความรัก และความเกลียดชั ง
(กรุ งเทพ : บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2557) , 146.
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ข้ อมูลงานสร้ างสรรค์
งานศิลปกรรมของ หลิน เทียนเหมียว ( Lin Tianmiao)

ภาพที่ 6 ภาพ Lin Tianmiao
ที่มา : Widewalls, Lin Tianmiao Exhibitions, Accessed 23 January 2017, Available from
http://www.widewalls.ch/exhibition/lin-tianmiao-exhibitions/
หลิน เทียนเหมียว เกิดในปี ค.ศ. 1961 ในไต้หยวน มณฑลจางสี ในครอบครัวที่รักศิลปะ
พ่อของเธอเป็ นจิตรกรนักวาดภาพแบบประเพณี ส่ วนแม่ของเธอเป็ นนักเต้นระบา หลินแต่งงานกับ
หวังกงซิ น (Wang Gongxin) ศิลปิ นวิดีโอและย้ายครอบครัวไปอยู่นิวยอร์ ค ที่ซ่ ึ งเธอได้กลายเป็ น
นักออกแบบสิ่ งทอ จนกระทัง่ เธอและสามีเดินทางกลับมายังนครเป่ ยจิง ในกลางทศวรรษ 1990
หลินจึงได้เริ่ มต้นอาชี พเป็ นศิลปิ น และแม้วา่ เธอจะไม่เคยศึกษาในโรงเรี ยนศิลปะเหมือนคนอื่น ๆ
แต่ดว้ ยการใช้สิ่งของในชีวติ ประจาวันเป็ นวัสดุในการสร้างสรรค์ และด้วยวิธีการใช้แรงงานเย็บปั ก
ถักร้อยหรื อการผลิตสิ่ งทอของผูห้ ญิงตามจารี ตประเพณี ของชาวจีน
การสร้ า งผลงานศิ ล ปะของหลิ น มี เ บื้ องหลัง ที่ ม าจากบริ บ ททางประวัติ ศาสตร์ อ ัน
เฉพาะเจาะจง ในยุคของการปฏิวตั ิวฒั นธรรมในจีน แม่ของหลินถูกส่ งไปชนบท เป็ นเวลาสามปี ใน
ระหว่างช่วงเวลานั้น เธอได้เรี ยนรู ้จกั การใช้เส้นด้ายฝ้ ายในการตัดเย็บและงานสิ่ งทอ ในกระบวนการนี้
เธอได้คน้ พบความสัมพันธ์ระหว่างเพศวิถี แรงงาน และโลกธรรมชาติ และเธอส่ งผ่านสานึ กอันนี้
มายังลูกสาวของเธอในรู ปแบบของภาระหน้าที่เชิงเพศวิถี
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ผลงานศิลปะจัดวางของเธอในยุคแรก ๆ คือ “Bound Unbound” (1997) ประกอบด้วย
สิ่ งของเครื่ องใช้ในครัวเรื อน 548 ชิ้นที่ถูกพันห่อหุ ม้ ไว้อย่างแน่นหนาด้วย เส้นด้ายฝ้ ายสี ขาวและถูก
จัดเรี ยบเรี ยงในรู ปแบบคล้ายกับสถานที่ทางโบราณคดี ด้านหน้ามีภาพฉายวิดีโอบนจอภาพที่ถูก
แขวนไว้ดว้ ยเส้นด้ายแสดงภาพมือที่ถือ
กรรไกรขนาดใหญ่กาลังตัดเส้นด้ายให้ขาด ศิลปิ นสร้างศิลปะจัดวางชุ ดนี้ ข้ ึนไม่นาน
หลังจากเธอเดินทางกลับประเทศจีน เป็ นห้วงเวลาที่จีนเริ่ มต้นบทบาทเป็ น “โรงงานอุตสาหกรรม
ของโลก” สิ่ งของในครัวเรื อนจานวน 548 ชิ้น ในศิลปะจัดวางของเธอ เช่น กาต้มน้ าร้อน จักรเย็บผ้า
กะทะเหล็ก หม้อต้ม สมุนไพร และเตาถ่านหิ น ฯลฯ ล้วนเป็ นสิ่ งของใช้สอยประเภทสิ่ งจาเป็ นใน
ครั วเรื อนที่ จะกลายเป็ นสิ่ งล้า สมัยไปอย่า งรวดเร็ วในสั งคมที่ ก าลัง ถู ก เปลี่ ยนให้ก ลายเป็ นเมื อง
สมัยใหม่แบบเร่ งรัด ด้วยการห่ อหุ ้มด้วยเส้นด้ายสี ขาว ซึ่ งยังหมายถึงวิถีชีวิตที่จบสิ้ นลงไปแล้วด้วย
เธอได้เปลี่ ยนแปลงให้สิ่งของธรรมดากลายเป็ นวัตถุทางสุ นทรี ยศาสตร์ การห่ อหุ ้มทาให้ผลลัพธ์
ของความรู ้สึกมีเกียรติยศและความสง่างาม

ภาพที่ 7 ภาพ Lin Tianmiao,Bound Unbound, 1997, installation
ที่มา : 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 สร้างผลงานของเธอขึ้นจากประสบการณ์ในชี วิตของผูห้ ญิงและจาก
การดาเนินชีวิตของเธอเองจริ ง ๆ ในงานศิลปะจัดวางชุด “Gazing Back” ที่ประกอบด้วยร่ างกาย
ของผูห้ ญิงในท่ายืนก้มศีรษะ ศรี ษะมีลกั ษณะเป็ นจอภาพ มีตาข้างหนึ่ งที่กาลังแสดงอยูบ่ นจอนั้น
อย่างลับลมคมใน และมีไข่หลายใบวางอยูบ่ นพื้นเบื้องหลัง มีเสี ยงรบกวนน่าราคาญที่ปะปนไปกับ
เสี ยงพูดและเสี ยงหัวเราะเบา ๆ ของผูห้ ญิง มีเสี ยงอาเจียo เสี ยงฮึดฮัด และเสี ยงบ่นพึมพา เสี ยงพูดที่
ไม่เป็ นภาษาและไม่สามารถเข้าใจได้ เพิ่มความรู ้สึกของความกังวลแบบผูห้ ญิงให้กบั ผลงานชิ้นนี้
เพื่อสื่ อถึงการสื่ อสารพื้นฐานและดั้งเดิมอันบริ สุทธิ์ ระหว่างผูห้ ญิง มันบ่งชี้ ถึงความใกล้ชิดสนิ ทสนม
แต่กลับแฝงไว้ดว้ ยความรู ้สึกกลัวที่ปิดทึบ (claustrophobia) ของมิตรภาพระหว่าง ผูห้ ญิง ความเชื่ อมัน่
และบทสนทนาส่ วนตัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่าอย่างไร้ที่สิ้นสุ ด
ผลงานของหลิ น เทียนเหมียว ให้ความสาคัญในการใช้วตั ถุ เครื่ องใช้ในชี วิตประจาวันที่
สามารถพบเจอทัว่ ไปมาตีความเป็ นสัญลักษณ์ เพื่อสร้ างสภาวะเชื่ อมโยงระหว่างผูช้ มกับผลงาน
แปรเปลี่ยนบริ บทของสถานที่ให้กลับกลายไปอีกบริ บทหนึ่งอย่างแนบเนียน

ภาพที่ 8 Lin Tianmiao,Gazing Back - procreating (outdoor), 2009. Polyurea, automotive paint,
television recordings
ทีม่ า : 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-lintianmiao-art-influence-and-bodily-reaction-inspiration
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งานศิลปกรรมของ อิม่ หทัย สุ วฒ
ั นศิลป์ (Imhathai Suwatthanasilp)

ภาพที่ 9 ศิลปิ น อิ่มหทัย สุ วฒั นศิลป์
ที่มา : Asean Way, Imhathai Suwatthanasilp, Accessed 23 January 2017, Available from
http://www.finearts.su.ac.th/aseanway/artists/imhathai-suwatthanasilp
อิ่มหทัย สุ วฒั นศิลป์ ศิลปิ นที่หยิบเอาความรักความผูกพันอันแน่ นแฟ้ นในครอบครัว
ของตนเองขึ้นมาสร้างสรรค์เป็ นงานศิลปะ จุดเริ่ มต้นที่เธอได้รับแรงบันดาลใจจาก “เส้นผม” มาใช้
ในงานของตัวเองมาจากการที่พ่อของเธอตัดผมแล้วแบ่งให้ลูก ๆ เพราะเส้นผมเป็ นตัวแทนของเลือด
เนื้ อของพ่อที่แสดงถึงความรักที่มีมอบให้แก่ลูก ต่อมาศิลปิ นจึงเริ่ มเก็บสะสมเส้นผมของตัวเองที่
หลุ ดร่ วงเพื่อมาใช้ในงาน เส้นผมนั้นมีดีเอ็นเอเป็ นส่ วนประกอบจึงสามารถบ่งบอกความสัมพันธ์
ทางสายเลือดได้ นอกเหนือจากเส้นผมแล้วศิลปิ นยังใช้วตั ถุส่ิ งของที่มีความผูกพันในช่วง เวลาหนึ่ ง
กับครอบครัวมาเป็ นตัวแทนของสิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อสารให้อยูใ่ นรู ปของสัญลักษณ์
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“หมอนของพ่อ” วัตถุ เครื่ องใช้ที่พ่อของเธอใช้หนุ นนอนรองรั บร่ างกายในช่ วงเวลา
ของความเจ็บปวดจากมะเร็ งระยะสุ ดท้าย ถูกถักห่ อหุ ้มด้วยเส้นผมปกคลุ มทัว่ ทั้งใบ การแสดงออก
ของเธอจากการถักห่ อหุ ้มสิ่ งของที่มีความทรงจาเกี่ ยวกับพ่อนั้น เปรี ยบเสมือนการเก็บรักษาและ
ระลึกถึงความตายของพ่อไว้

ภาพที่ 10 หมอนของพ่อ
ที่มา : อิ่มหทัย สุ วฒั นศิลป์ , หมอนของพ่อ, เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.megazy.com/บอร์ดรู ปภาพ/ทั้งหมด/อัลบั้มรู ป-คลิปเบื้องหลัง-ดูหนังละครย้อนหลัง/
hair-for-art-130713-10197.htm
เส้นผมถูกถักเป็ นรู ปโกฎิที่บรรจุกระดูกพ่อของศิลปิ น รู ปทรงของโกฎิที่คดงอและเอียงราบ
ไปกับพื้น ขัดแย้งกับความเป็ นจริ งของวัตถุเครื่ องใช้ที่เคยพบเจอในชี วิตประจาวันอย่างเห็นได้ชดั
บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนและความตาย
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ภาพที่ 11 บทบันทึกของการถักทอ
ที่มา : อิ่มหทัย สุ วฒั นศิลป์ , บทบันทึกของการถักทอ, เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.travelthaimagazine.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&No=1286694
ข้ อมูลกิจกรรมทีน่ ามาสร้ างสรรค์
ประวัติความเป็ นมาของงานถักโครเชต์
“โครเชต์” มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ตะขอ ซึ่ งหมายถึงเครื่ องมือที่ใช้สาหรับทาของ
หรู หราใช้ในชี วิตประจาวัน งานถักโครเชต์เริ่ มขึ้นที่ไอร์ แลนด์เมื่อเกือบ 200 กว่าปี มาแล้ว ในช่วง
ทศวรรษ 1820 โดย มาดมัวแซล รี เอโก ลา บลองชาแดร์ ที่คน้ พบว่าการนาอุปกรณ์เย็บปั กถักร้อย
ของชาวไอริ ชมาถักลายลูกไม้แบบสเปนจะทาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น การถักโครเชต์น้ นั มีลายการถัก
หลากหลายแบบ แต่สิ่งสาคัญที่สุดแรกเริ่ มก่อนจะถักขึ้นลายใด ๆ ได้ตอ้ งถักลายโซ่ก่อนเพื่อใช้เชื่ อม
สร้างลายอื่น ๆ ต่อไป
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ภาพที่ 12 การถักโครเชต์ลายโซ่
ที่มา : TonFai, พืน้ ฐานการถักโครเชต์ , เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sweetdream555&month=17-082012&group=2&gblog=3

ภาพที่ 13 การถักโครเชต์ทบกลับ
ที่มา : TonFai, พืน้ ฐานการถักโครเชต์ , เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sweetdream555&month=17-082012&group=2&gblog=3
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ภาพที่ 14 การสร้างลายถักโครเชต์
ที่มา : TonFai, พืน้ ฐานการถักโครเชต์ , เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sweetdream555&month=17-082012&group=2&gblog=3

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
ทัศนคติต่อประเด็น คนสองคนที่ยืนหยัดยอมแบกรับสิ่งสําคัญที่มีค่าไว้ให้มั่นคงจนราวกับว่าตัวเองนั้นไร้ชีวิต
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โดยอ้างอิงข้อมูลจากแผนภูมิดังนี้

แผนผังแสดงสิทธิความเป็นผู้นำ5
และอำนาจการตัดสินใจในครอบครัว5

ป้าคนโต5

แม่5

ป้าคนรอง5

ยาย5

ฉัน5
ภาพที่ 1 ภาพแผนภูมิแสดงสิทธิอํานาจความเป็นผู้นําและอํานาจการตัดสินใจในครอบครัว
2. วัตถุประสงค์ในการแสดงออก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปวัตถุประสงค์ในการแสดงออกผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1
เชิงความคิด

เชิงรูปแบบ

เสาหลัก ความมั่นคง

อวัยวะส่วนขาทั้งสองข้างที่แสดงอากัปกิริยาการย่อลงเพราะการกดทับจ
ากด้านบน

จุดศูนย์รวมของครอบค
รัว,
กิจกรรมที่ใช้เวลาร่วมกั
น

โต๊ะอาหาร, การถักโครเชต์
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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-suitabledining-table
โต๊ะอาหารแบบกลม เหมาะสําหรับครอบครัวที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่
อยู่กันหลายคน เวลานั่งทานข้าวก็จะนั่งล้อมวงกัน
สามารถเห็นหน้าเห็นตาและพูดคุยกันได้ทั่วทั้งโต๊ะ เนื่องจากโต๊ะกลมมีขนาดใหญ่
เพื่อให้แต่ละคนตักอาหารได้อย่างทั่วถึง ด้านบนของโต๊ะมักจะหมุนได้
ต้องการตักอาหารจานไหนก็เลื่อนเอา ขนาดของโต๊ะจะมีขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.3 เมตร
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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 - ลําดับชั้นของคนในแต่ละครอบครัว
บทบาทความเป็นผู้นําครอบครัวและสมาชิกภายในครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นมีลักษณะที่แตกต่า
งกันออกไป
ทัศนคติต่อประเด็น - ครอบครัวที่สมบูรณ์นั้นไม่ได้เกิดจากการมีจํานวนสมาชิกเยอะ
หรือครอบครัวนั้นมีครบทั้งพ่อ แม่และลูกเสมอไป หากแต่ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่ต่าง
ช่วยเหลือซึ่งกันด้วยความรักความห่วงใยต่างหากที่เหมาะสมจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แท้จริง
โดยอ้างอิงข้อมูลจากแผนภูมิดังนี้

แผนผังแสดงบุคคล5
ที่มีผลให้เกิดกิจกรรมในครอบครัว5
แม่5

ป้าคนรอง5

ฉัน5
ยาย5
ป้าคนโต5
ภาพที่ 2 ภาพแผนภูมิแสดงบุคคลที่มีผลให้เกิดกิจกรรมในครอบครัว
2. วัตถุประสงค์ในการแสดงออก ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปวัตถุประสงค์ในการแสดงออกผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2
เชิงความคิด

เชิงรูปแบบ

หัวหน้าครอบครัว ใช้อวัยวะแขนทั้งท่อนแสดงอากัปกิริยาของการเกร็งเพื่อพยุง
ลําดับชั้นของสมาชิกในครอบครัว
น้ําหนัก
เรียงลําดับตามความสําคัญจาก
สมาชิกในครอบครัว - ใช้อวัยวะมือ
หัวหน้าครอบครัวลดหลั่นลงมา
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

แผนภูมิแสดงวัย5
ของสมาชิกในครอบครัว5

ยาย5
ป้าคนโต5
ป้าคนรอง5
แม่5
ฉัน5
ภาพที่ 3 ภาพแผนภูมิแสดงวัยของสมาชิกในครอบครัว
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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
ระยะห่างที่มีกิจกรรมการถักโครเชต์เชื่อมโยงกันระหว่างแขนของ
พันใกล้ชิด
แม่และร่างของหญิงสาว
ระหว่างแม่กับลูก
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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
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ภาพที่ 50 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ผลงานวิทยานิพนธ์
นักประพันธ์ ใช้ถ้อยคาแสดงความคิ ด นักดนตรี ใ ช้เสี ย งถ่ ายทอดอารมณ์ ทางดนตรี
ทัศนศิลปิ นใช้ทศั นธาตุอนั ได้แก่ เส้น (Line) น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงเงา (Tone) ที่วา่ ง (Space) สี
(colour) และลักษณะผิว (Texture) สร้างรู ปทรงเพื่อสื่ ออารมณ์และความคิด1
การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็ นการวิเคราะห์ผลงานของตัวผูว้ ิจยั เองผ่านมุมมอง
ในสถานะของผูช้ ม เพื่อตรวจสอบผลของงานแต่ละชิ้น ทั้งทางด้านกายภาพและเนื้ อหาของผลงาน
ที่เสร็ จสมบูรณ์ ผลงานวิทยานิ พนธ์ชิ้นแรก “ ภาระที่รับเพราะความรัก” จัดแสดงในนิทรรศการ
See Life ปี 2559 ณ หอศิลป์ เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง ผลงานชิ้นที่ 2 “ ช่วงเวลารวมใจ ” ร่ วมแสดง
งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ณ หอศิลป์ เจ้าฟ้ า
ผลงานในโครงการวิทยานิพนธ์ “สายใยแห่ งความผูกพันในครอบครัว” มีจานวน 3 ชิ้น
ในรู ปแบบที่แตกต่างกัน แต่ยงั คงมี เนื้ อหาที่นาเสนอถึ งความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ซึ่ งมี
ประเด็นรองแยกออกไปแต่ละชิ้น ดังนี้

1

ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ ประกอบศิลปะ (Composition of Art) (กรุ งเทพฯ : อัมริ นทร์ พริ้ นติ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2553), 44.
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ภาพที่ 51 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน

ภาระที่รับเพราะความรัก

ขนาด

22 x 122 x 86 เซนติเมตร

เทคนิค

หล่อไฟเบอร์ กลาส, ประกอบไม้, ถักเชือก

ปี ที่สร้าง

2559-2560
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บทวิเคราะห์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ครอบครั ว ของข้า พเจ้า มี แ ม่ แ ละป้ าที่ ค อยท างานหาเลี้ ยงทุ ก ชี วิ ต ในครอบครั ว
เปรี ยบเสมือนเสาหลักทางการเงิ นของสมาชิ กทุกคน ข้าพเจ้ารั บรู ้ ได้ถึงภาระอันหนักนี้ จึงนามา
ถ่ายทอดเป็ นผลงานชิ้นที่ 1
โต๊ะรั บประทานอาหารคื อที่ที่รวมตัวกันในทุ ก ๆ มื้ อค่ า เมื่อทุกคนกลับมาหลังจาก
ออกจากบ้านไปดาเนิ นชี วิต ข้าพเจ้าหยิบยกโต๊ะรับประทานอาหารแบบกลมมาใช้เป็ นสื่ อในการ
นาเสนอ เพราะโต๊ะลักษณะกลมเป็ นโต๊ะแบบที่อยูใ่ นห้องครัวบ้านข้าพเจ้าเอง ให้ความรู ้สึกใกล้ชิด
และเป็ นกันเองมากกว่าแบบอื่น ระนาบแนวนอนที่เกิดจากแผ่นโต๊ะขนาดใหญ่ขวางตัดเส้นแนวดิ่ ง
ชัดเจน ให้ความรู้ สึกเหมือนมีแรงกดจากแรงโน้มถ่ วงของโลก รู ปทรงดังกล่ าวเชื่ อมโยงเนื้ อหา
แสดงความหนักของภาระหน้าที่ ที่มีส่วนของขาโต๊ะทางานรู ปทรงคนเหมือนจริ ง ครึ่ งท่อนล่างของ
คนสองคน ในอากัปกิริยาย่อขาลงรับน้ าหนักที่กดมาจากด้านบน ทาหน้าที่ราวกับว่าเป็ นขาโต๊ะ พาให้
จิตนาการถึงการแบกรับอะไรบางอย่างไว้ รู ปทรงคนที่หันหลังชนกันทาให้เกิ ดช่องว่างระหว่างขา
สองคู่น้ นั มากขึ้น ทาให้ฐานของรู ปทรงกว้างมากขึ้นตามไปด้วย ผลจึงทาให้สันฐานของรู ปทรงนั้น
แข็งแรง แสดงถึงอาการตั้งรับ สี จริ งของวัสดุ ไม้ที่มีโทนสี เหลื องอบอุ่นแสดงความเป็ นธรรมชาติ
ของวัสดุ ชดั เจน เชื่ อมโยงกับวัตถุ เครื่ องใช้จริ งในชี วิตประจาวัน ส่ วนของขาโต๊ะที่ถอดแบบจาก
ขาคนจริ ง นั้นใช้สี ที่ใ กล้เคี ย งกับ สี ผิวมนุ ษ ย์ รู ป ทรงทั้ง หมดจึ ง ตั้ง ใจแสดงให้เห็ น ความกลับไป
กลับมาระหว่างความเป็ นวัตถุซ่ ึ งไร้ชีวิต แต่ส่วนของขาที่ยงั เหมือนจริ งนั้นก็แสดงความเป็ นคนอยู่
แสดงความเป็ นชีวติ ที่แบกรับความหนักไว้

49

ภาพที่ 52 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน

ช่วงเวลารวมใจ

ขนาด

117 x 165 x 69 เซนติเมตร

เทคนิค

หล่อเรซิ่ น, ถักเชือก

ปี ที่สร้าง

2559

50
บทวิเคราะห์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2
เวลาว่างหรื อวันหยุดตรงกันของครอบครัวข้าพเจ้า ทุกคนในครอบครัวจะยังคงตื่นเช้า
เพื่อมาทาภาระกิจของตนเองให้เสร็ จ เพราะเวลาบ่าย ๆ กิจกรรมที่ทุกคนต้องมารวมตัวกันนั้นรออยูเ่ สมอ
เช่น ปลูกต้นไม้ ทาสวนหลังบ้าน ทาอาหารพิเศษ ๆ รับประทานกัน หรื อนัง่ ล้อมวงกันถักของใช้ต่าง ๆ
ด้วยการถักโครเชต์ กิจกรรมเหล่านี้ เกิดขึ้นสม่าเสมอจนเหมือนเป็ นหน้าที่อย่างหนึ่ งของสมาชิ กทุกคน
ในวันหยุดไปแล้ว
งานประติ มากรรมชิ้ นนี้ จึงแสดงความรู ้ สึกที่ ขา้ พเจ้ามีต่อกิ จกรรมภายในครอบครั ว
ของตนเองออกมา โดยอาศัยรู ปทรงแขนและมือของสมาชิ กแต่ละคนมาใช้ ให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เรี ยง
ต่อกันเป็ นทอด ๆในแนวตั้ง แสดงอาการกามือไว้ เมื่อมองชิ้ นงานทั้งหมดจะรู ้สึกได้ถึงการจับพยุง
รู ป ทรงด้า นล่ า งไว้ต่อ ๆ กัน รู ป ทรงของแขนสองคู่ ที่ อยู่ด้า นบนมี ข นาดที่ เต็ม สั ดส่ วนของแขน
มากกว่ารู ปทรงอื่นที่มีแค่ขอ้ มือแสดงความเป็ นจุดเริ่ มต้นที่แข็งแรง รู ปทรงย่อยทั้งหมดถูกเจาะเป็ นรู
เพื่อใช้เชื อกถักกลื นเข้า ไปกับ รู ปทรงและถูก ถัก เกิ นออกมาเป็ นเส้นเพื่อเชื่ อมโยงกันไว้ท้ งั หมด
เส้นเชือกที่ถูกถักรวมกันเป็ นรู ปทรงยาวจะมีทิศทางการวิ่งเชื่ อมต่อถึงกันได้หมด ทิศทางหมุนวน
มาบรรจบกันได้ทุกที่ แสดงความไม่สิ้นสุ ดของความสัมพันธ์
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ภาพที่ 53 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน

สายใยรักจากแม่

ขนาด

45 x 240 x 120 เซนติเมตร

เทคนิค

หล่อเรซิ่ น, ถักเชือก

ปี ที่สร้าง

2560

52
บทวิเคราะห์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3
ร่ างกายของเราทุกคนเกิดมาจากพันธุ กรรมของพ่อครึ่ งหนึ่ ง และพันธุ กรรมส่ วนของแม่
ครึ่ งหนึ่ ง ส่ วนตัวข้าพเจ้า ถึ งแม้จะได้พ นั ธุ กรรมมาจากพ่อครึ่ งหนึ่ ง แต่ดว้ ยประสบการณ์ ชีวิตที่
แทบไม่เหลื อความทรงจาเกี่ ยวกับพ่อมากเท่าใดนัก จึงเป็ นสิ่ งที่ทาให้ขา้ พเจ้าคิดว่าแม่คือผูท้ ี่มอบ
ทั้งชีวติ ให้กบั ข้าพเจ้า
รู ปทรงแขนทึ บตันคู่หนึ่ งที่ กาลังถักเส้ นเชื อกเชื่ อมไปยังรู ปทรงหญิงสาววัยรุ่ นที่ ตา
ของเธอปิ ดเบา ๆ มือกุมอยู่ที่หน้าออกอย่างอ่อนโยน เชื อกที่ถูกถักอยูจ่ ากมือนั้นค่อย ๆ คลายเป็ นเส้น
และทิ้งตัวย้อยลงด้านล่างอย่างนุ่ มนวล เชื่ อมเข้าสู่ ร่างกายของหญิงสาวด้วยวิธีการถักอีกครั้งหนึ่ ง
โดยใช้การถักโครเชต์อนั เป็ นกิ จกรรมแบบเพศวิถีเส้ นนั้น ค่อย ๆ ถักวนรอบรู ปทรงร่ างกายของ
หญิ ง สาวร้ อ ยเส้ น เชื อ กเข้า ด้ว ยกัน แสดงภาวะการเคลื่ อ นไหวอย่า งอ่ อ นนุ่ ม ประนี ป ระนอม
จินตนาการให้ความรู ้สึกว่าการเคลื่อนไหวนี้เชื่อมโยงสองสิ่ งให้ดูมีชีวิต สี ของเชือกที่เป็ นสี เหลืองนวล
กับสี ของรู ปทรงคนใช้สีโทนสว่างเกิดความรู ้สึกนุ่มนวลและอบอุ่น
ขนาดสัดส่ วนที่ใกล้เคียงมนุ ษย์น้ นั เมื่อผูช้ มมองจะเชื่ อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัว
ได้อย่างชัดเจนขึ้น ในผลงานวิทยานิ พนธ์ชิ้นที่ 3 กาหนดให้ส่วนของร่ างกายหญิงสาวอยู่ในระดับ
ความสู งเดียวกันกับคนจริ ง ส่ วนรู ปทรงแขนทั้งสองข้างนั้นมีระดับที่สูงเกินกว่าระดับของแขนคนจริ ง
สู งกว่าระดับสายตาของผูช้ ม เพื่อสื่ อสารถึ ง การให้ความสาคัญของสิ่ งนั้นว่าเป็ นที่เคารพนับถือ
เป็ นสิ่ งมีค่าสาหรับผูว้ จิ ยั

บทที่ 5
สรุ ป

ความรั ก และความผู ก พัน ภายในครอบครั ว มิ ไ ด้มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การกระตุ ้น
พฤติกรรมของเด็กเท่านั้น แต่ยงั ถูกใช้เป็ นต้นแบบสาหรับความสัมพันธ์กบั คนรัก เมื่อเราเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ แม้กระทัง่ ความผูกพันระหว่างคนในกลุ่ม เพื่อนาไปสู่ ความร่ วมมือร่ วมใจกันจนก่อให้เกิ ด
ความสามัคคีได้ ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ความรัก ความผูกพันมิได้ทาให้มนุ ษย์อ่อนแอ แต่คือแรงผลักดัน
ให้มนุษย์เข้มแข็งและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่ งต่าง ๆ ที่ผา่ นเข้ามา และพร้อมที่จะรับกับปั ญหาได้
ดีข้ ึน
จากการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้เรี ยนรู้ ทาความเข้าใจความหมายของความสัมพันธ์ของมนุ ษย์
โดยมุ่งเน้นไปที่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของตนเอง นาเอาเนื้ อหาความรั กความสัมพันธ์ ที่
ซับ ซ้อนอันเกิ ดจากความเป็ นลัก ษณะนิ สัย อายุ หรื อแม้ก ระทัง่ บทบาทหน้า ที่ใ นเรื่ องต่า ง ๆ ที่
แตกต่างกันของสมาชิ กในครอบครัว แต่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรั กความเข้าใจผ่านสิ่ งที่ ทา
ร่ วมกันหรื อที่เราเรี ยกว่า “กิจกรรม” กิจกรรมเปรี ยบเสมือนโครงข่ายใหญ่ที่ครอบคลุมและปรับแต่ง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้อยูร่ ่ วมกันได้ในภาวะของเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ ผูว้ ิจยั ได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญจึงนามาแสดงออกเป็ นผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้
โครงการวิทยานิ พนธ์ “สายใยแห่ งความผูกพัน” มีจุดมุ่งหมายให้ผูช้ มย้อนกลับไป
มองถึงความรักความผูกพันในครอบครัวของตนเองได้อย่างละเอียดละออ สิ่ งใดคือเครื่ องยึดเหนี่ ยว
จิ ต ใจของคนในครอบครั ว ของเรา สิ่ ง ซึ่ งแต่ ล ะครอบครั ว อาจมี ส่ิ ง สิ่ ง นั้น ไม่ เ หมื อ นกัน แต่ มี
ความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากัน เป็ นสิ่ งมีคุณค่าที่ควรช่วยกันดูแลรักษา และปลูกฝังให้กบั ลูกหลาน
เพื่อนาไปปรับใช้กบั บุคคลอื่น ๆ ในสังคมต่อไป
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รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล

นางสาวสุ ภาภรณ์ สงแสวง

ทีอ่ ยู่

72 หมู่ 2 ตาบลบางศรี เมือง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2559

ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2551

ศิลปบัณฑิต คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2545

โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ. 2539

โรงเรี ยนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการแสดงผลงาน
พ.ศ. 2560

ร่ วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 ณ หอศิลป์ เจ้าฟ้ า พ.ศ. 2559
นิทรรศการ See Life Art thesis Exhibition

พ.ศ. 2559

ร่ วมแสดงผลงานประติมากรรม ภายใต้หวั ข้อ “ See Life ” Art Thesis
Exhibition ณ หอศิลป์ เพาะช่าง

พ.ศ. 2555

ร่ วมโครงการสร้างงานประติมากรรม ภายใต้หวั ข้อ “ อัตลักษณ์ลา้ นนา ”
โครงการประติมากรรมโดยความร่ วมมือจาก 9 สถาบัน ที่คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2554

ร่ วมโครงการประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 6 โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2553

ร่ วมแสดงผลงาน Performance Art ภายใต้หวั ข้อ “ Seed ” ณ หอศิลป์
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

