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วิทยานิพนธ์น้ีจึงตอ้งการนาํเสนอเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัขา้พเจา้ บทบาท

ของผูน้าํครอบครัวกาํหนดเง่ือนไขและกฎเกณฑข์องครอบครัว ภายใตห้นา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีตอ้ง
ปฏิบติั ความเป็นผูน้าํครอบครัวส่งผลใหเ้กิดการใชอ้าํนาจกาํหนดทิศทางลูก บทบาทลูกตอ้งยินยอม
และจาํนนต่อสถานะของตวัเอง  ความจาํยอมท่ีตอ้งตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจเป็นความรักท่ีไดรั้บพร้อม
กบัความเจบ็ปวดอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ขา้พเจา้ใช้ประติมากรรมรูปคน มีวสัดุผา้เป็นวสัดุหลกัในการสร้างสรรค์ โดยใช้
วิธีการผกู การมดั การถกั การพนั การประกอบเขา้ของเง่ือนปมจนเกิดเป็นปริมาตรเพื่อเนน้ให้เห็น
ส่ิงท่ีเรียกวา่อาํนาจ ในขณะเดียวกนัการผกูมดัผา้ทาํให้รูปทรงมีความหนาแน่นแสดงถึงความอึดอดั 
วิธีการทางประติมากรรมน้ีเพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าของเด็กในฐานะมนุษยค์นหน่ึงท่ีตอ้งการ
โอกาสในการมีอิสระทางความคิด สามารถแสดงความตอ้งการไดอ้ยา่งสมวยัตามธรรมชาติ 
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AND ME THESIS ADVISOR :  JAKAPAN VILASINEEKUL 

The purpose of this research was to present the relation between father and me. The 
role of a family leader limits the conditions and rules of the family under the responsibility. 
Family leadership influences abusing power to control children's lifestyle. The role of children 
forces them capitulate for their statuses. Capitulation which fall under the power is unavoidably 
painful love. 

I used fabrics which were the main material to creat a human-shape sculpture by 
belaying, knitting, wrapping and compounding knots until it became capacitance in order to 
emphasize the power. Furthermore, belaying was the cause of uncomfortable feeling which was 
illustrated through figures. These sculpture techniques reflected children's value as a human who 
wanted the chance to appropriately show the freedom of thought and the need naturally 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความรัก ความอบอุ่นภายในสถาบนัครอบครัว เป็นส่ิงสําคญัในชีวิตมนุษย ์ท่ีมีส่วนในการ

บ่มเพาะ สร้างพื้นฐานดา้นอารมณ์ นิสัย ทศันคติของเด็ก พอ่แม่ทาํหนา้ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีหล่อหลอม

ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม ตลอดจนจิตสํานึกของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ และคุณค่าของการมี

ชีวิต ซ่ึงครอบครัวในชนชั้นกลางส่วนใหญ่ พ่อแม่มกัถ่ายทอดความปรารถนาของตนลงไปสู่เด็ก 

ทุ่มเทความรัก ความเอาใจใส่ คาดหวงัอนาคตของลูกให้ประสบความสําเร็จสูง ชดเชยส่ิงท่ีตนเคย

ขาดและเคยลาํบากในวยัเด็ก ผลกัดนัให้มีการศึกษาท่ีดี เรียนสูง หากแต่บางคร้ังผูใ้หญ่มอบความ

ปรารถนาดีจนมองขา้มความเป็นเด็กท่ีควรมีการเจริญเติบโตท่ีสมวยั กลบักลายเป็นการสร้างความ

กดดันให้กับเด็ก ข้าพเจ้ามองเห็นว่าเด็กอยู่ในภาวะท่ีปฏิบติัตามทางเลือกท่ีผูใ้หญ่วางไวอ้ย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงอาจทาํลายอิสระและความเป็นธรรมชาติของตวัเด็ก 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ชนชั้นกลางในสังคมไทยสมยัใหม่ เป็นกลุ่มคนท่ีมกัมีความใฝ่ฝันท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของตน และให้ความสําคญักบัการศึกษา เน่ืองจากส่วนใหญ่มาจาก

ชนชั้ นแรงงานท่ีเคยมีชีวิตยากลําบาก กลไกทางเศรษฐกิจผลักดันให้กลุ่มคนชนชั้ นกลาง

ทะเยอทะยานสูงเพื่อหารายได้ คนชนชั้ นกลางจึงมักประสบความสําเร็จด้านเศรษฐกิจแต่มัก

ล้มเหลวในด้านความสัมพนัธ์ของครอบครัว หากผูเ้ป็นพ่อแม่ทาํงานจนลืมให้ความสําคญักับ

ครอบครัว ยอ่มส่งผลใหเ้กิดระยะห่างดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่ และลูก  

บทบาทนาํของผูช้ายในครอบครัวไทยท่ีอยู่ในระดบัชนชั้นกลางโดยเฉพาะพ่อท่ียกระดบั

ฐานะมาจากชนชั้นล่างมกัรับหน้าท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว แบกรับภาระดูแลความเป็นอยู่ของ

สมาชิกในครอบครัวและรับผิดชอบฐานะทางการเงิน พ่อจึงมีบทบาทสําคญัในการตัดสินใจ

กิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว รวมไปถึงการแบ่งหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว ลกัษณะดงักล่าว

นาํมาสู่การกาํกบัสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการศึกษา การประอาชีพอาชีพ ตลอดจน

คู่ครอง  
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ครอบครัวท่ีมีลูกหลายคน และพ่อเป็นศูนยก์ลางของครอบครัว จะมีลกัษณะลาํดบัชั้นของ

ความสัมพนัธ์เป็นไปตามลาํดบัลูกคนโต คนรอง คนเล็ก คนเล็กสุด เพราะลาํดบัชั้นของครอบครัวมี

ผลต่อประสบการณ์ของเด็กท่ีจะไดรั้บในแต่ละคน ซ่ึงแสดงออกมายงัพฤติกรรมของเด็ก เช่น คนโต

เป็นลูกคนแรกไดรั้บความรักและการเอาใจใส่จากพ่อแม่เป็นอย่างมาก เม่ือมีลูกคนต่อมาอาจเกิด

ความอิจฉาเม่ือความรักท่ีเคยไดรั้บถูกแบ่งปันใหน้อ้ง เป็นตน้ 

ขา้พเจา้เป็นลูกคนรองท่ีอยู่ในลาํดบัทา้ยๆ ของครอบครัว ลาํดบัชั้นความสัมพนัธ์ท่ีใกล้

บุคคลท่ีเป็นศูนยก์ลางของครอบครัวยิ่งมีความสําคญั หากห่างทาํให้ยิ่งไกลเร่ืองความสัมพนัธ์ และ

แสดงความต้องการออกมาได้น้อยลง พ่อต้องการความเคารพจากคนในครอบครัว ปฏิบติัตาม

กฎเกณฑ์ของครอบครัวท่ีพ่อกาํหนด แต่เม่ือเวลาเปล่ียน บทบาทของผูน้าํครอบครัวอาจเร่ิมค่อย ๆ 

เปล่ียน เม่ือพอ่มีอายมุากข้ึนไม่สามารถควบคุมส่ิงท่ีตอ้งการไดท้ั้งหมด กฎเกณฑ์ของครอบครัวจึงมี

การเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย เม่ือลูกไม่ตอบสนองต่อส่ิงท่ีพอ่วางไวห้รือพอ่คาดหวงัใหท้าํ 

การเรียนศิลปะนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างฉันกบัพ่อ โอกาสในการเขา้เรียนศิลปะทาํให้

ข้าพเจ้าเร่ิมมองเห็นเส้นทางชีวิตตัวเองซ่ึงอาจไม่ใช่ภาพเดียวกันกับท่ีพ่อแม่วางไว ้ในการทาํ

วิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้มาจากความคิดในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัฉนั โดยมีทศันคติของ

ความสําเร็จในชีวิตท่ีแตกต่างกนั พ่อมีทศันคติท่ีเป็นผูน้าํ มีความภูมิใจในการรับผิดชอบครอบครัว

และยกระดบัฐานะตวัเองได ้ในขณะท่ีฉันโตข้ึนและมีภาพฝันเป็นของตนเอง ขา้พเจา้เห็นว่าหาก

สมาชิกในครอบครัวไม่มีการพูดคุยอย่างเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ทศันคติความเป็นผูน้าํของพ่อก็อาจ

ขดัแยง้กบัทศันคติของคนในครอบครัวท่ีมีภาพฝันของตวัเอง  

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา  

ขา้พเจา้ตอ้งการสร้างผลงานประติมากรรมเพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าของเด็กในฐานะ

มนุษย์คนหน่ึงท่ีต้องการโอกาสในการมีอิสระท่ีเป็นไปอย่างสมวัยตามธรรมชาติ นําเสนอ

ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกบัข้าพเจ้าภายใต้กฎเกณฑ์ของครอบครัว บทบาทของพ่อท่ีเป็นผูน้ํา

ครอบครัวกาํหนดเง่ือนไข หนา้ท่ีความรับผดิชอบของสมาชิกในครอบครัว ความเป็นผูน้าํครอบครัว

ส่งผลให้เกิดการใช้อาํนาจกาํหนดวิถีชีวิตของลูก แสดงให้เห็นถึงบทบาทลูกท่ีตอ้งยินยอมและ

จาํนนต่อสถานะของตวัเอง ความจาํยอมท่ีตอ้งตกอยู่ภายใตอ้าํนาจเป็นความรักท่ีไดรั้บพร้อมกบั

ความเจบ็ปวดอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
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สมมติฐานของการศึกษา 

การสร้างสรรค์งานประติมากรรมในหัวขอ้ ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกบัฉัน ขา้พเจา้มี

สมมติฐานในเชิงความคิดและสมมติฐานดา้นรูปแบบโดยสังเขปดงัน้ี 

สมมติฐานเชิงความคิด  

1. พ่อเป็นผูน้ําครอบครัวฝากความหวงักบัลูกสาว โดยพ่อมองเห็นว่าข้าพเจ้ามีความ

แข็งแรงและสามารถทาํหน้าท่ีแทนได้ เป็นการโอนถ่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบของพ่อท่ีเป็นผูน้าํ

ครอบครัวสู่ตวัขา้พเจา้ท่ีเป็นลูกสาว เตรียมพร้อมเพื่อเปล่ียนสถานะของผูต้ามใหข้ึ้นมาเป็นผูน้าํ 

2. ลาํดบัชั้นของความสัมพนัธ์ท่ีมีพ่อเป็นศูนยก์ลางของครอบครัว ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

พอ่กบัสมาชิกในครอบครัวมีความต่างกนั หากยิ่งใกลส้ามารถแสดงความตอ้งการไดม้าก หากไกล

จากศูนย์กลางยิ่งแสดงความต้องการได้น้อยลง โดยข้าพเจ้าเป็นลูกคนรองท่ีอยู่ล ําดับท้ายของ

ครอบครัว เป็นการจดัลาํดบัชั้นของความสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามศูนยก์ลางของครอบครัว 

3. บทบาทของผูน้าํและผูต้ามจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การเปล่ียนสถานะของผูน้าํกบัผูต้าม 

ผูน้าํใหส้ถานะของการเติบโตข้ึนสาํหรับคนท่ีพร้อมจะยอมรับและทาํหนา้ท่ีแทนได ้ซ่ึงเป็นลกัษณะ

การโอนถ่ายฝ่ายเดียว สานต่อจากผูเ้ป็นพอ่ท่ีเป็นหวัหนา้ครอบครัว ในขณะเดียวกนัขา้พเจา้ในฐานะ

ผูต้ามเติบโตและมีทางเลือกเป็นของตวัเอง 

สมมติฐานดา้นรูปแบบ 

ขา้พเจา้ใช้รูปทรงคน ทาํหน้าท่ีเป็นภาพแทนของขา้พเจา้ รูปทรงคนท่ีแสดงลกัษณะของ

เด็กหญิงหรือหญิงสาว โดยรูปทรงคนอยูใ่นท่าทางท่ีแสดงความยนิยอมเพื่อบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งฉันกบัพ่อ ในฐานะท่ีเป็นลูกสาว และความยินยอมท่ีตกอยู่ภายใตค้วามรัก ดว้ยวิธีการทาง

ประติมากรรมดงัน้ี 

1. ใช้ประติมากรรมท่ีมีสัดส่วนของรูปทรงคนขนาดต่างกนั เท่ากนั จะสามารถแสดง

ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ปกติระหวา่งรูปทรงกบัรูปทรง อาจเนน้ใหเ้ห็นส่ิงท่ีเรียกวา่อาํนาจ โดยท่ีพลงัของ

รูปทรงหน่ึงมีผลกบัอีกรูปทรงหน่ึง เช่น วตัถุท่ีมีขนาดใหญ่จะส่งแรงกระทาํแก่วตัถุท่ีเล็กกวา่ และ

วตัถุมีแรงกระทาํต่อกนัเสมอ เป็นตน้ 
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2. ประติมากรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปทรงหน่ึงไปยงัอีกรูปทรงหน่ึง เช่น รูปทรงคนท่ี

กาํลงักลายเป็นรูปทรงวตัถุ หรือรูปทรงวตัถุกาํลงักลายเป็นรูปทรงคน แสดงให้เห็นถึงส่ิงมีชีวิต

กาํลงักลายเป็นส่ิงไม่มีชีวติ และส่ิงไม่มีชีวติกาํลงัมีชีวติ 

3. การซอ้นรูปทรง ระหวา่งรูปทรงกบัรูปทรงท่ีมีรูปทรงแตกต่างกนั จะสามารถสร้างพื้นท่ี

ทบัซ้อนข้ึนได ้โดยแตกต่างกนัทั้งลกัษณะของรูปทรง เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของสถานการณ์

หน่ึงท่ีเช่ือมโยงไปยงัอีกสถานการณ์หน่ึงหรือช่วงเวลาท่ีต่างกนัปรากฎพร้อมกนั 

 4. ภาพบนวตัถุ ภาพบนรูปทรงประติมากรรม กระบวนการในการสร้างสรรคท่ี์มีลกัษณะ 2 

มิติ ร่วมกบัรูปทรง 3 มิติ ใหผ้ลปรากฏดา้นการมองเห็นระหวา่งผลงานประติมากรรมและจิตรกรรม   

ขอบเขตของการศึกษา 

1.ขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์ตรงดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งขา้พเจา้และบุคคลใน

ครอบครัว ขอ้มูลในอดีตท่ีเคยเกิดข้ึนระยะเวลา 7 ปีก่อนหนา้ปัจจุบนั ปี พ.ศ.2553 -พ.ศ.2559 ขอ้มูล

ท่ีกําลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน ข้อมูลจากส่ิงท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของฉันท่ีสามารถ

รับผดิชอบ ตดัสินใจเร่ืองการเงิน การประกอบอาชีพ ซ่ึงมีผลต่อพอ่และสมาชิกในครอบครัว ภายใต้

เง่ือนไขดงัน้ี 

     1.1 กฎเกณฑ์ของครอบครัว แบบแผนท่ีใช้กาํกบัพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว 

เป็นแนวทางเพื่อใหป้ฏิบติัตาม ซ่ึงกฎของครอบครัวสามารถเป็นกฎท่ีระบุชดัเจน และไม่ไดถู้กระบุ

ชัดเจน เป็นส่ิงท่ีสมาชิกในครอบครัวรับรู้ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและมีกฎเกณฑ์ใหม่ของ

ครอบครัว   

     1.2 บทบาทของสมาชิกในครอบครัว บทบาทท่ีถูกคาดหวงัให้แสดง ปฏิบติัตามสิทธิ

และหนา้ท่ีของสถานภาพ บทบาทเป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และตวับุคคล 

2. ขา้พเจา้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ท่ีมีงานวาดเส้นและงานประติมากรรมใน

รูปแบบเหมือนจริงและนามธรรมร่วมกนั เนน้ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของรูปทรงคน วสัดุ และเทคนิค

วิธีการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของคน ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวด้วย

เง่ือนไขต่าง ๆ  

3. เร่ืองความสัมพนัธ์ของครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อน ขา้พเจา้ใชว้สัดุผา้ดว้ย

เทคนิคการมดั ถกัผา้ในการสร้างรูปทรง หน่วยยอ่ยเล็กของการมดัรวมก่อเป็นรูปทรงใหญ่ เช่ือมโยง
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ต่อกนัจนเป็นรูปทรงคน พื้นผิวของรูปทรงเน้นให้มีลกัษณะขรุขระ บางส่วนถูกนาํเสนอให้เห็น

ลกัษณะของความเป็นผา้ ความประณีตในการสร้างรูปทรงและเทคนิคจึงสามารถเช่ือมโยงถึงเร่ือง

ความสัมพนัธ์ของครอบครัวได ้

ขั้นตอนของการศึกษา  

1. ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อสรุปผลประเด็นการศึกษา 

 3. คน้หารูปแบบของผลงานดว้ยแบบร่าง 2 มิติ 

 4. สร้างแบบจาํลอง 3 มิติ 

 5. สร้างสรรคผ์ลงานตามกระบวนการทางประติมากรรม 

 6. ติดตั้งผลงาน สรุปผล 

เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย ประมาณ  12 เดือน 

การดาํเนินงาน     ช่วงระยะเวลา 

1. รวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูล  เม.ย. – ส.ค 60  

2. สร้างผลงานประติมากรรม  ส.ค. 60 – พ.ค. 61    

3. เตรียมนาํเสนอผลงาน   พ.ค.61 

4. เสนอวทิยานิพนธ์   มิ.ย.61 

วธีิการศึกษา 

1. การศึกษาภาคเอกสาร 

1.1 ศึกษาผลงานวจิยั ผลสาํรวจสุขภาวะครอบครัวในกรุงเทพมหานคร สถาบนัแห่งชาติ

เพื่อพฒันาเด็กและครอบครัว  

1.2 ศึกษาทฤษฎีจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของเด็กจาก หนงัสือ และแหล่งขอ้มูลอ่ืน 
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1.3 ศึกษาผลงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความสัมพนัธ์ของคน ของศิลปินไทยและ

ศิลปินต่างประเทศ 

2. การศึกษาภาคสนาม 

2.1 สัมภาษณ์และเก็บขอ้มูล แบบสอบถามการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

 ชุดท่ี 1 สํารวจพฤติกรรมระหวา่งพ่อกบัสมาชิกในครอบครัว โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เร่ือง

กิจกรรมท่ีทาํร่วมกนั ระยะเวลา คาํพูดท่ีพบบ่อยในกิจกรรมเพื่อสํารวจปฏิกิริยาท่ีมีต่อกนั อีกทั้ง

สามารถเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของพอ่กบัสมาชิกในครอบครัวได้1 

ชุดท่ี 2 เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับทศันะของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีต่อ

ขา้พเจา้ ตั้งคาํถามเก่ียวกบัรายละเอียดส่วนตวั เช่นวนัเดือนปีเกิด ส่ิงท่ีขา้พเจา้ชอบ เป็นตน้ เพื่อเป็น

ขอ้มูลบ่งช้ีวา่สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด2 

ชุดท่ี 3 สังเกตพฤติกรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี จาํนวน 4 คน ท่ีมาจากครอบครัวซ่ึงมีพื้นฐาน

แตกต่างกนัเพื่อเปรียบเทียบการแสดงออก3 

แหล่งข้อมูล 

1. สมาชิกคนในครอบครัว ไดแ้ก่ พอ่ แม่ พี่ นอ้ง หลาน 

2. รายการโทรทศัน์ เช่น สภาเสียงไร้เดียงสา, ครอบครัวข่าวเด็ก, รายการสามญัชนคนไทย 

3. หนงัสือวรรณกรรม วารสาร หรือบทความ 

 4. อาจารยศิ์ลปิน ผูเ้ช่ียวชาญทางศิลปะ 

5. หอ้งสมุดกลางมหาวทิยาลยัศิลปากร 

6. อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซตแ์ละยทููบ 

                                                           
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เร่ือง ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์บทท่ี 2 หนา้ 11. 
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เร่ือง ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์บทท่ี 2 หนา้ 13. 
3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เร่ือง ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์บทท่ี 2 หนา้ 14. 
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บทที ่2  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัการสร้างสรรค์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกบัฉัน ขา้พเจา้ไดเ้ก็บ

ขอ้มูลซ่ึงประกอบด้วย 1.สํารวจพฤติกรรมระหว่างพ่อกบัสมาชิกในครอบครัว 2.แบบสอบถาม

เก่ียวกับทศันะของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีต่อข้าพเจ้า 3.สํารวจพฤติกรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี 

จาํนวน 4 คน ท่ีมาจากครอบครัวซ่ึงมีพื้นฐานแตกต่างกนั ขอ้มูลดงักล่าวทาํให้เห็นภาพเบ้ืองตน้ของ

พฤติกรรมเด็ก ขอ้มูลทฤษฎีอา้งอิงท่ีอธิบายเก่ียวกบัเหตุและผลของพฤติกรรมมนุษยท่ี์ปรากฏใน

สังคม ครอบครัว และตวับุคคล ช่วยอธิบายใหส้ามารถทาํความเขา้ใจไดม้ากข้ึน จึงทาํให้เกิดผลจาก

การวิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้มูลศิลปกรรมศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบของผลงานศิลปิน กลวิธีในการ

สร้างผลงาน เป็นกระบวนการหาขอ้มูลสาํหรับการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 

 

1.ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.1 ทีม่าจากประสบการณ์ส่วนตัว 

          ครอบครัวข้าพเจ้ามีพ่อเป็นผูน้ําครอบครัว อาํนาจการตดัสินใจทั้ งหมดอยู่ท่ีพ่อ 

กิจกรรมทุกอยา่งภายในบา้นจึงเป็นไปตามความตอ้งการของพอ่ ตวัอยา่งเช่นขา้พเจา้เร่ิมชกมวยไทย

อาชีพช่วงอาย1ุ3 – 18 ปี ทุ่มเทให้กบัการซ้อมมวย ซ้อมตอนเชา้และตอนเยน็ทุกวนั หากมีรายการท่ี

ตอ้งแข่งขนัก็จะซอ้มหนกักวา่ปกติเพื่อข้ึนแข่งขนัให้ชนะ ซ่ึงบางคร้ังขดัแยง้กบัความปรารถนาของ

ขา้พเจา้ เหตุผลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ขา้พเจา้โหยหาช่วงชีวิตวยัเด็ก ประสบการณ์ในวยัเด็ก

มีความสําคัญอ้างอิงจากทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคลของแอดเลอร์ ในลําดับถัดไป กล่าวถึง

ประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บการอบรบเล้ียงดูจากพอ่แม่เป็นส่วนหน่ึงท่ีกาํหนดบุคลิกและนิสัยของเด็ก 

พอ่คาดหวงัใหข้า้พเจา้เรียนจบในระดบัสูง เพื่อมีหนา้ท่ีการงานท่ีดีและมัน่คง ขา้พเจา้เลือก

เส้นทางชีวิตของตวัเอง คือการเรียนศิลปะในช่วงมธัยมปลายซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดความขดัแยง้กบัพ่อ 

เน่ืองจากพอ่มองเห็นวา่หากเรียนศิลปะจะทาํให้มีอาชีพท่ีไม่มัน่คง เงินนอ้ย หาเล้ียงตวัเองไม่ได ้แต่

ขา้พเจา้เลือกเรียนเพราะเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้ชอบและทาํไดดี้ท่ีสุด จนเรียนจบปริญญาตรี และศึกษาต่อ
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ปริญญาโท เป็นโอกาสในการพิสูจน์วา่ขา้พเจา้ตั้งใจท่ีจะเรียนศิลปะจริงแต่ไม่ใช่ภาพฝันเดียวกนักบั

พอ่ 

ครอบครัวขา้พเจา้มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน บทบาทของลูกค่อยๆเปล่ียนไปเม่ือพี่สาว

แต่งงานและมีครอบครัวเป็นของตวัเอง ความหวงัของครอบครัวลาํดบัต่อไปคือ ขา้พเจา้ลูกคนรอง 

ตอ้งช่วยหารายไดแ้บ่งเบาภาระครอบครัว ดูแลนอ้ง หลาน ทาํหนา้ท่ีแทนพี่สาวท่ีเป็นลูกคนโต เป็น

การโอนถ่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบของพี่สาวและพ่อให้กบัขา้พเจา้ หากเม่ือขา้พเจา้สามารถหา

รายได ้มีอาชีพท่ีมัน่คง ตลอดจนคู่ครองท่ีดี การโอนถ่ายหนา้ท่ีจะถูกส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่น  

เม่ือเวลาเปล่ียนความคิดของพ่อเกิดการยอมรับมากข้ึน ดว้ยอายุและสภาพร่างกาย เร่ิมมอง

ส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนัมากข้ึน ถึงแมพ้่อมีความเห็นต่างท่ีขา้พเจา้เลือกเรียนศิลปะ แต่หากมองยอ้นดูพ่อ

เป็นผูส้นับสนุนและเก้ือหนุนมาโดยตลอด โครงสร้างของครอบครัวกาํหนดบทบาทหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของพ่อและสมาชิกในบ้าน ซ่ึงบางคร้ังต้องยอมรับบางคร้ังปฏิเสธ ผลงาน

วิทยานิพนธ์น้ีจึงตอ้งการแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกบัฉันภายใต้ความรัก ความ

ปรารถนาดีท่ีมาพร้อมกบัอาํนาจ อนัเกิดจากเง่ือนไขท่ีหลากหลายของสังคม ระบบครอบครัวท่ีได้

กล่าวไวใ้นขอ้มูลทฤษฎีอา้งอิง วิถีปฏิบติั ท่ีขา้พเจา้ดาํรงและใช้ชีวิตไปตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นผ่าน

ผลงานประติมากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การชกมวยไทยในวยัเด็กของขา้พเจา้ 



  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การชกมวยไทยในวยัเด็กของขา้พเจา้ 

ภาพท่ี 3 งานรับปริญญา พ.ศ.2557 



  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : Wikipedia, Diego Velázquez, accessed May 6, 2016, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez 

 

ภาพท่ี 4 งานสมรสของพี่สาวคนโต 

ภาพท่ี 5 Diego Velázquez, Las meninas, 1656 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
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เร่ืองความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน การหาขอ้มูลไม่ไดป้รากฎเอกสาร

ชดัเจน ขา้พเจา้สาํรวจพฤติกรรมพอ่กบัสมาชิกในครอบครัว โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการสังเกต 

จดบนัทึก และทาํแบบสอบถามเพื่อหาขอ้มูลความสัมพนัธ์ดา้นความใกลชิ้ดของคนในครอบครัว 

เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม มีรายละเอียดดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 สํารวจพฤติกรรมระหวา่งพ่อกบัสมาชิกในครอบครัว โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เร่ือง

กิจกรรมท่ีทาํร่วมกนั ระยะเวลา คาํพูดท่ีพบบ่อยในกิจกรรมเพื่อสํารวจปฏิกิริยาท่ีมีต่อกนั อีกทั้ง

สามารถเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของพอ่กบัสมาชิกในครอบครัวได ้

ตารางท่ี 1 แสดงเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่กบัคนในครอบครัวของขา้พเจา้  

 
สมาชิกใน
ครอบครัว 

 
เพศ 

 
อายุ
(ปี) 

 
กิจกรรมท่ีทาํ

ร่วมกนั 

 
ระยะเวลา
โดยเฉล่ีย 

 
คาํพดูท่ีใชซ้ํ้าๆ 

 
ลกัษณะ
การพดู 

 
ปฏิกิริยาของคน

ในครอบครัว 

 
ตวัเอง 

 
หญิง 

 
24 

 
1.อาบนํ้าสุนขั 
2.ลา้งรถ 

 
10 นาที 
20 นาที 

  
ถามเร่ืองคนในบา้น
“……ดิ,สิ ”(เสมอๆ)  
เช่น “ลา้งแจกนัดิ”  

 
คาํสัง่ 
ปกติ 

 
เฉยไม่พดู 

 
พ่ี 

 
หญิง 

 
29 

 
1.ทาํอาหารเชา้ 

 
30 นาที 

 
แทบจะไม่พดูคุยกนั 

 
เฉยเมย 

 
เฉย  

 
นอ้ง 

 
หญิง 

 
18 

 
1.ลา้งพ้ืนหนา้บา้น 
2.ดูโทรทศัน์ 

 
1 ชัว่โมง 
5-20 นาที 

 
“แวน่ เร่ืองเรียน
เป็นไง” 
“สอบติดยงั” 

 
ปกติ 

 
แสดงออกทางสี
หนา้ชดัเจน เวลา

ไม่พอใจ 
 
แม่ 

 
หญิง 

 
50 

 

1.เดินทางบน
รถยนต ์ 
2.ทาํอาหาร 
3.ยอ้มผม ตดัผม 

 
ส่วนใหญ่
ใชเ้วลา
ร่วมกนั 

 
คุยเร่ืองงาน, เงิน 

 
พดูเสียง
ดงั 
ขบขนั 

 
บ่น 

พดูเสียงดงั
บางคร้ัง 

 
หลาน 

 
หญิง 

 
8 

 

1.ดูโทรทศัน์ 
2.หยอกลอ้ 
3.ไปรับ-ส่งท่ี
โรงเรียน 

 
 3 ชัว่โมง 

 

 

“อว้นทาํการบา้นยงั”  
“มากินขา้วลูก” 
“กินมั้ย”(อาหาร 
ขนม) 

 
ขบขนั 

อ่อนโยน 

 
หวัเราะ 
ทาํตาม 

ไม่ยอกยอ้น 
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สรุปตารางเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกบัคนในครอบครัวขา้พเจา้ จากตารางขา้งตน้

พบว่าสมาชิกในบา้นเป็นผูห้ญิงทั้งหมด มีพ่อเป็นผูช้ายคนเดียว สามารถแบ่งความสัมพนัธ์ได้ 3 

ลกัษณะ คือ  

       1.พ่อกบัลูก ประกอบดว้ยลูกคนโต คนรอง และคนเล็ก มีอายุต่างกนั 5-6 ปี คนโตกบั

เล็กต่างกนัถึง 11 ปี อาจทาํให้กิจกรรมท่ีทาํต่างกนัเพราะเร่ืองของวยั ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกบั

ลูกคนโต ค่อนขา้งไม่ดีนัก เฉยต่อกนั เวลาร่วมกนัเพียงทาํอาหารเช้า เพราะพี่และพ่อตอ้งรีบไป

ทาํงาน ส่วนพ่อกบัขา้พเจา้มีกิจกรรมทาํร่วมกนัในวนัหยุดคือ ลา้งรถ อาบนํ้ าสุนขั ส่วนใหญ่คือพ่อ

ยืนควบคุมให้ขา้พเจา้ทาํ มีการพูดคุยกนัแต่ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการออกคาํสั่ง ซ่ึงต่างกนัมากกบั

นอ้งสาวคือ พอ่จะใชน้ํ้าเสียงปกติ ถามไถ่เร่ืองการเรียน ชีวติประจาํวนั มีการพูดคุยเป็นปกติ แต่หาก

มีการโตเ้ถียงนอ้งสาวจะแสดงความไม่พอใจออกมาอยา่งชดัเจนดว้ยท่าทาง คาํพดู  

       2.สามีกบัภรรยา ความสัมพนัธ์ต่างออกไปจากความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัลูก พ่อและ

แม่มีช่วงเวลาร่วมกนัมานาน แต่งงานและสร้างครอบครัว โดยท่ีพ่อเป็นผูห้ารายไดเ้ล้ียงครอบครัว 

แม่ทาํหนา้ท่ีดูแลลูก พอ่กบัแม่สามารถแสดงความรู้สึก ความตอ้งการออกมาอยา่งเปิดเผย  

       3.ตากับหลาน ครอบครัวข้าพเจ้า มีคนสาม รุ่นอยู่ด้วยกัน  รุ่นพ่อ  ลูก  หลา น 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่กบัหลานค่อนขา้งต่างจากทุกคน เน่ืองจากช่วงอายุท่ีต่างกนัคนละวยั พ่อมี

อายุมากข้ึน เขา้ใจและสามารถยอมรับสถานการณ์ไดบ้า้ง พ่อมีวิธีการเล้ียงดูหลานต่างออกไป พ่อ

อ่อนโยนข้ึนมีอารมณ์ขบขนั และใชเ้วลาร่วมกนัค่อนขา้งมาก  

เห็นได้ว่าระยะเวลาท่ีใช้ร่วมกันสามารถบอกได้ถึงลาํดับความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิดและ

ห่างไกลจากศูนยก์ลางของครอบครัว คือ พ่อ ลาํดบัของความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกบัฉันอยู่ลาํดบั

ทา้ย โดยข้าพเจ้าสามารถแสดงความต้องการออกมาได้น้อยตามลาํดับ นําไปสู่ประเด็นในการ

สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์  
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ชุดท่ี 2 เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับทศันะของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีต่อ

ขา้พเจา้ ตั้งคาํถามเก่ียวกบัรายละเอียดส่วนตวั เช่นวนัเดือนปีเกิด ส่ิงท่ีขา้พเจา้ชอบ เป็นตน้ เพื่อเป็น

ขอ้มูลบ่งช้ีวา่สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด 

ตารางท่ี 2 ทศันะของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีต่อขา้พเจา้ 
 

              สมาชิกในครอบครัว 
 
คาํถาม? 
เก่ียวกบัขา้พเจา้ 
 

 
 

พอ่ (52 ปี) 

 
 

แม่( 50 ปี) 

 
 

นอ้ง (18 ปี) 

 
 

หลาน(9 ปี) 

 

คาํตอบ 

วนั เดือน ปีเกิด  จาํไม่ได ้ 23 ธ.ค.  
จาํ พ.ศ.ไม่ได ้

23 ธ.ค. 34 ไม่รู้ 23 ธค. 34 

ชอบสีอะไร เหลือง ม่วง ม่วง,นํ้าตาล ขาว เขียว 

ชอบกินอะไร/ไม่ชอบกินอะไร สเตก็/ไม่รู้ ปลา กินทุก
อยา่ง/หมู 

ก๋วยเต๋ียว,
พะโล,้อาหาร
ท่ีแม่ทาํ/ไม่รู้ 

เฟรนฟราย/ไม่
รู้ 

ก๋วยเต๋ียว/ขา้ว
คลุกกะปิ 

ดูรายการทีวีประเภทไหน ดูหนงั ซีร่ีเกาหลี หนงั,วาไรต้ี หนงั หนงั,การ์ตูน 

ปัจจุบนัเรียนอะไร ศิลปะ ประติมากรรม คณะ
จิตรกรรม
(ป้ัน) 

ป้ัน ประติมากรรม 

กลวัอะไรมากท่ีสุด งู ไม่กลัวอะไร
เลย 

พอ่ ผี พอ่ 

เวลาว่างชอบทํากิจกรรมอะไรมาก
ท่ีสุด 

ทาํขนม ทําขนม ของ
กิน 

ดูซ่ี ร่ี ,ทํานูนน่ี
กิน 

ทาํงานท่ี  
อ.สัง่ 

ทาํขนม,ดูหนงั 

กรุ๊ปเลือด A A A O A 

ชอบเท่ียวท่ีไหน สถานท่ี ห้าง ดูหนงั 
โรงหนงั 

ภูเขา ไม่รู้ ภูเขา 

โรคประจาํตวั แพอ้ะไร ลมพิษ ภู มิแพ้ ,แพ้ย า
บางตัวแต่แม่
ไม่รู้ช่ือยา,ครีม
แรงๆ 

ลมพิษ แพฝุ้่ น ลมพิษ,แพปู้ 

แพย้าฆ่าเช้ือ 
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ตารางขา้งตน้ เป็นคาํถามท่ีคอ้นขา้งส่วนตวัเก่ียวกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้กบัน้องสาวมีความ

ใกลชิ้ดสนิทกนัมากท่ีสุด เห็นไดจ้ากคาํตอบของน้องสาวท่ีสามารถตอบไดถู้กมากสุด ความสนิท

รองมาคือแม่ หลาน และพ่อ ตามลาํดบั ความใกลชิ้ดสนิทกนัระหวา่งบุคคลเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้

ฝ่ายหน่ึงไวว้างใจ เช่ือใจ ปรึกษาและเป็นท่ีพึ่ งได้ เป็นส่ิงท่ีควรเกิดข้ึนภายในครอบครัว หาก

ความสัมพนัธ์ยิ่งห่างไกลกนั อาจทาํให้เกิดช่องวา่งระหว่างสมาชิกในครอบครัว เร่ืองเพศหญิงชาย

อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีขา้พเจา้กบัพ่อไม่สนิทใกลชิ้ดกนั ทศันคติไม่ค่อยตรงกนั แบบสํารวจเผยให้

เห็นเพียงบางส่วนของความสัมพนัธ์ภายในบ้าน การท่ีไม่รู้ในบางเร่ืองของครอบครัวนั้นทาํให้

ตระหนกัไดว้า่ บางคร้ังทุกคนอาจลืมใหค้วามสาํคญัและใส่ใจกนัในครอบครัว  

ชุดท่ี 3 สังเกตพฤติกรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี จาํนวน 4 คน ท่ีมาจากครอบครัวซ่ึงมีพื้นฐาน

แตกต่างกนัเพื่อเปรียบเทียบการแสดงออก โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเด็กท่ีเรียนศิลปะกบัขา้พเจา้เป็น

ระยะเวลาไม่ตํ่ากวา่ 5 เดือน จึงมีความคุน้เคยและใกลชิ้ดเด็กกลุ่มน้ีสามารถเขียนสรุปไดด้งัน้ี 

 ตารางท่ี 3 แสดงพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนในช่วงอาย ุ6 – 10 ปี จาํนวน 4 คน 

 

ลาํดบั อาย ุ เพศ ลกัษณะครอบครัว พฤติกรรมท่ีแสดงออกชดัเจน  

 
1. 

 
6 ปี 

 
ชาย 

หยา่ร้าง ตาและยายเป็นผูเ้ล้ียงดู
ในสถานะพอ่แม ่ 
ลูกคนเดียว ค่อนขา้งมีฐานะ 

เด็กอารมณ์รุนแรง มีนิสัยไม่เช่ือฟัง บางคร้ังใช้คาํพูดไม่
สุภาพ มกัชอบข่มเหงเพ่ือน มีเพ่ือนอายมุากกว่าตวัเอง เอาแต่
ใจตวัเอง มีความเป็นผูน้าํสูง มกัชอบเอาชนะ 

 
2. 

 
7 ปี 

 
ชาย 

พอ่และแม่เป็นผูเ้ล้ียงดูเป็นลูกคน
เดียว  
มีฐานะ 

เด็กเก็บกดความรู้สึก ไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง ค่อนขา้ง
เอาแต่ใจ มกัตอ้งเป็นท่ีหน่ึงเสมอ ตั้งเป้าหมายและตอ้งทาํให้
สาํเร็จ 

 
3. 

 
7 ปี 

 
ชาย 

พอ่และแม่เป็นผูเ้ล้ียงดูครอบครัว
มีลูก 2 คน  
เป็นลูกคนโต ฐานะปานกลาง 

สมาธิสั้น มกัไม่น่ิง ชอบปีนป่าย ไม่ค่อยเช่ือฟังแต่เป็นคนมี
นํ้ าใจ แบ่งปัน มักบอกส่ิงท่ีต้องการและแสดงความรู้สึก
ออกมาชดัเจน 

 
4. 

 
10 ปี 

 
หญิง 

หย่าร้าง อยู่กบัแม่ มีตาและยาย
เล้ียงดูในสถานะพ่อและแม่ ลูก
คนเดียว ฐานะปานกลาง 

เด็กมีความวิตกกงัวล ไม่ค่อยกลา้แสดงออก ไม่กลา้คิดกลา้ทาํ 
แต่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดดี้ 
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สังเกตไดว้่าเด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมท่ีต่างกนัไป ทั้งเป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา ซ่ึงเกิด

จากหลายปัจจยั ตวัเด็ก สภาพแวดลอ้ม ครอบครัว เด็กมีช่วงอายุใกลเ้คียงกนัแต่พฤติกรรมแตกต่าง

กนั พิจารณาตามลกัษณะครอบครัวเด็กคือ  

1.พอ่แม่อยูด่ว้ยกนั เด็กลาํดบัท่ี 2 และ 3 มีครอบครัวสมบูรณ์ เด็กท่ีเป็นลูกคนเดียวค่อนขา้ง

เอาแต่ใจ เป็นลูกคนแรกท่ีไดรั้บความรักอยา่งเต็มเป่ียม ซ่ึงต่างจากเด็กลาํดบั 3 ท่ีมีพี่นอ้ง เม่ือเด็ก

เป็นลูกคนโตถูกเล้ียงดูให้ดูแลน้อง เด็กจึงมีนิสัยแบ่งปัน มีนํ้ าใจตามทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคลของ

แอดเลอร์ ท่ีกล่าวถึงลาํดบัการเกิดมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 

2.พ่อแม่หยา่ร้าง เด็กลาํดบัท่ี 1 อายุ 6 ปี มีตาและยายเป็นผูเ้ล้ียงดูแทนพ่อแม่ เป็นลกัษณะ

ครัวเรือนขา้มรุ่น เด็กมีอารมณ์รุนแรงแสดงออกดว้ยท่าทางและวาจา ซ่ึงต่างจากเด็กผูห้ญิงคนท่ี 4 

ครอบครัวหยา่ร้างแต่อยูก่บัแม่ และมีตายายช่วยเล้ียงดู มีนิสัยเรียบร้อย ค่อนขา้งเก็บตวัและไม่กลา้

แสดงออก เด็กหญิงโตมากกวา่เด็กชายจึงสามารถช่วยเหลือตวัเองไดดี้ 

1.2 จิตวทิยาการเลีย้งดูเด็ก 

เด็กตอ้งอาศยัการเล้ียงดูจากพ่อแม่เป็นระยะเวลานานจนกวา่เด็กจะสามารถดูแลตนเองได ้

ช่วงเวลาของการเติบโตในเด็กจึงมีความสําคญัท่ีพ่อแม่จะทาํความเขา้ใจถึงพฒันาการ การเล้ียงดูท่ี

เป็นไปอยา่งสมวยั เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจท่ีดีของเด็ก โดยมีส่ิงจาํเป็นสําหรับร่างกายเช่น 

ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย เป็นตน้ และส่ิงจาํเป็นสําหรับจิตใจท่ีจะทาํ

ใหส้ามารถดาํรงชีวติในครอบครัว สังคมอยา่งปกติสุข 

1.2.1 ความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ของเด็ก 

ความตอ้งการดา้นร่างกาย ร่างกายของเด็กพฒันาตามช่วงอายุวยัเด็กตอนตน้ ตอนกลาง 

และตอนปลาย ซ่ึงมีการเจริญเติบโตท่ีคลา้ยกนัคือ นํ้าหนกั ส่วนสูง สัดส่วนของร่างกาย ท่ีขยายอยา่ง

รวดเร็ว ทกัษะและความสามารถทางร่างกาย ความสมบูรณ์ของร่างกายท่ีเด็กจาํเป็นไดรั้บการพฒันา

ใหส้มวยัเพื่อใหร่้างกายมีสุขภาพแขง็แรง  

ความตอ้งการดา้นจิตใจของเด็กความรักความอบอุ่น ความตอ้งการทางดา้นจิตใจของเด็ก

แตกต่างกนัตามช่วงอายุและวยัของเด็ก ความรักความอบอุ่นลว้นเป็นส่ิงท่ีเด็กทุกคนตอ้งการ เด็ก

ตอ้งการความรักอย่างเหมาะสมจากพ่อแม่และผูเ้ป็นท่ีรักของตน กล่าวคือความรู้สึกท่ีเด็กเป็นท่ี
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ยอมรับของผูเ้ล้ียงดู ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นท่ีตอ้งการและมีค่าสําหรับพ่อแม่ ทศันคติและลกัษณะ

ท่าทีของพอ่แม่ท่ีเล้ียงดูมีอิทธิพลอยา่งมากต่อจิตใจของเด็ก  

การกระตุน้อยา่งเหมาะสม เป็นไปตามพฒันาการของเด็ก พ่อแม่ใชเ้วลาร่วมกนักบัลูกดว้ย

การสร้างความสัมพนัธ์จากการอุม้ การสัมผสั ในช่วงวยัแรกเกิด การพูดคุย การเล่น เพื่อกระตุน้

ความอยากรู้อยากเห็น ฝึกให้เด็กคิด มีความสนใจต่อส่ิงแวดล้อมรอบตวั อยากท่ีจะเรียนรู้และ

ทดลอง ซ่ึงส่วนน้ีพฒันาการไปพร้อมกนักบัดา้นร่างกายของเด็กอีกดว้ย 

ความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั เกิดจากสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็กท่ีดี ในครอบครัวพ่อแม่มี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ภายในบ้านสงบสุข พ่อแม่แสดงการกระทาํให้เห็นในเร่ืองท่ีเหมาะสม

สําหรับเด็ก เด็กจะไม่รู้สึกกลวั เด็กควรไดรั้บการปกป้องไม่ให้ไดรั้บการกระทบกระเทือนทางใจ 

ความรู้สึกกลวัของเด็กมกัเกิดจากการใชค้วามรุนแรงภายในบา้น ครอบครัวกาํลงัจะหย่าร้าง มีการ

ทาํร้ายร่างกายกนั เป็นตน้  

คาํแนะนาํและการสนับสนุน เด็กมีความต้องการคาํช้ีแนะจากผูใ้หญ่ให้เหมาะสมใน

บทบาทตามเพศของเด็กหญิงหรือเด็กชาย ความเห็นของผูใ้หญ่ช่วยให้เด็กสามารถปฏิบติัตนใน

สังคม เรียนรู้วฒันธรรมประเพณี แบบแผนของสังคม ผูใ้หญ่ควรสนบัสนุนความคิดและกิจกรรมท่ี

เด็กตอ้งทาํอยา่งเหมาะสม เด็กจะรู้สึกมีท่ีพึ่ง ไม่โดดเด่ียว คาํแนะนาํท่ีดีช่วยสร้างความมัน่ใจให้เด็ก 

เป็นการฝึกใหรู้้จกัรับฟังความเห็นของผูอ่ื้น 

โอกาสใช้พลังงานในการสร้างสรรค์ วยัเด็กเป็นวยัท่ีมีพลังมากให้เด็กได้ใช้ในทาง

สร้างสรรค ์เช่นการออกกาํลงักาย การเล่นกีฬา หรือกระทัง่การเล่นสนุกสนานกบัเพื่อน ทาํให้เด็กร่า

เริงแจ่มใส มีเพื่อน มีสังคม กล้าแสดงออก หากผูใ้หญ่ไม่เห็นถึงความสําคญัขอ้น้ีอาจทาํให้เด็ก

กลายเป็นคนเก็บตวั เฉ่ือยชา ไม่มีสังคมเพื่อน นาํไปสู่การปิดกั้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องเด็ก 

1.2.2 พฤติกรรมของเด็กท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต 

อิทธิพลหลายปัจจยัส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็ก เช่น ลาํดบัการเกิด รูปแบบการอบรมเล้ียงดู 

สภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก ตวัของเด็กเอง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีพ่อแม่มีส่วนสําคญัในการเล้ียงดู หากไม่ได้

รับการเอาใจใส่ท่ีเหมาะสม เด็กจะเกิดความรู้สึกในทางลบ มีอารมณ์ผิดปกติ เช่น เบ่ือ โกรธง่าย มี

ความอิจฉาริษยา วิตกกงัวล หวาดกลวั เกิดความขดัแยง้ สามารถสังเกตจากพฤติกรรมของเด็กท่ี

แสดงออกได ้ 
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2. ข้อมูลทฤษฎอ้ีางองิ 

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม เห็นว่าการแสดงออกของพฤติกรรมเด็ก มีเหตุปัจจยัจาก

สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นแรงขบัจากครอบครัวสามารถอธิบายโดยทฤษฎีระบบครอบครัว และแรงขบั

จากตวัเด็กสามารถอธิบายดว้ยทฤษฎีจิตวทิยารายบุคคลดงัน้ี  

2.1 ทฤษฎีระบบครอบครัว 

เป็นทฤษฎีท่ีทาํให้สามารถอธิบายบริบทของครอบครัว โดยมีนกัทฤษฎีสําคญั 3 คน ไดแ้ก่ 

ลุดวิก ฟอน เบอร์ทาลนัไฟ (Ludwig von Bertalanffy) เออร์เนส เบอร์เกส (Ernest Burgess) และ 

บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrener) โดยให้ความสําคญัของครอบครัวอย่างเป็นระบบเพื่อหา

วธีิการในการอธิบายกิจกรรมหรือธุรกรรมระหวา่งสมาชิกในครอบครัว แสดงถึงความเป็นเอกภาพ

ของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และขยายความหมายของครอบครัวท่ีมากกวา่คาํ

จาํกดัความตามกฎหมาย โดยครอบครัวหมายรวมถึง การดาํเนินชีวิตมีความสําคญัต่อความสัมพนัธ์

ของสมาชิกในครอบครัว ฉะนั้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในครอบครัวเป็นส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัเด็ก

ท่ีสุด เพราะเด็กจะไดรั้บอิทธิพลจากพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว แบ่งระบบชั้นการปฏิสัมพนัธ์

ของครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มภายนอกครอบครัวออกเป็น 4 ระบบชั้น คือ  

1) ระบบจุลภาค (microsystem) เป็นระบบชั้นในสุด หมายถึงสมาชิกครอบครัวแต่ละคน

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัสมาชิก

ครอบครัว และใกลชิ้ดเด็ก 

2) ระบบชั้นกลาง (mesosystem) หมายถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งระบบชั้นในสุดทั้งระบบ

ซ่ึงรวมเป็นครอบครัวโดยมีปฏิสัมพนัธ์กบัระบบอ่ืนไดแ้ก่ ชุมชนท่ีอยูร่อบครอบครัว โรงเรียน วดั 

3) ระบบภายนอก (exossystem) หมายถึงสถาบนัท่ีนอกเหนือจากสภาพแวดลอ้มท่ีใกลชิ้ด

กบัเด็กและสมาชิกครอบครัว ซ่ึงมีผลต่อพฒันาการเด็กในทางออ้ม ไดแ้ก่ สถาบนัต่าง ๆ สถานท่ี

ทาํงานของพอ่แม่ ญาติพี่นอ้งในครอบครัวขยาย เป็นตน้ 

4) ระบบมหภาค (macrosystem) เป็นระบบชั้นนอกสุดและมีอิทธิพลต่อพฒันาการของเด็ก 

รวมถึงความเป็นอยูข่องสมาชิกในครอบครัว ไดแ้ก่ ประเพณี วฒันธรรม กฎหมาย เป็นตน้4 

                                                           
4 พนูสุข เวชวฐิาน,ทฤษฎคีรอบครัวเบือ้งต้น (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ,์ 2557), 122. 
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 โดยทฤษฎีระบบครอบครัวมีหลายสมมติฐาน ขา้พเจา้จึงขอนาํเสนอเฉพาะสมมติฐานท่ีมี

ความเก่ียวเน่ืองกบัวิทยานิพนธ์น้ีมาส่วนหน่ึง เพื่ออธิบายถึงระบบครอบครัวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

ของบุคคล และเขา้ใจถึงเหตุและผลของระบบครอบครัวดงัน้ี 

 กฎต่าง ๆ เกิดจากหลกัหรือแนวทางสําคญัท่ีครอบครัวถือปฏิบติัประจาํในครอบครัวนั้น ๆ 

กล่าวคือ ขอ้ตกลงร่วมกนัของครอบครัวเพื่อเป็นแนวปฏิบติัของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะ

ใช้พฤติกรรมท่ีปฏิบติัเป็นประจาํจนกลายเป็นกฎของครอบครัวท่ียึดถือ ไม่ไดก้าํหนดเป็นอกัษร

ชัดเจน แต่ตระหนักและเขา้ใจร่วมกนัภายในครอบครัว กฎท่ีมีอาํนาจมากท่ีสุดคือกฎท่ีไม่มีการ

เปิดเผยหรือระบุเป็นอกัษร กฎของแต่ละครอบครัวย่อมมีความแตกต่างกัน และกฎนั้นจะเป็น

ตวักาํหนดขอบเขตของครอบครัว รวมไปถึงบทบาทของสมาชิกแต่ละคนดว้ย 

 ลาํดบัต่อมาคือ พยาธิสภาพในการส่ือสารในครอบครัว หรือครอบครัวท่ีไม่สามารถส่ือสาร

กนัอย่างเขา้ใจ มีขอ้ขดัขอ้งท่ีจะพูดไดอ้ย่างตรงไปตรงมาในการส่ือสาร ส่งผลต่อสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว การส่ือสารท่ีมีความไม่ชดัเจนนาํไปสู่สภาวะกลืนไม่เขา้คลายไม่ออก ความผิดพลาดของ

การส่ือสารในหลายครอบครัวทาํให้เกิดปัญหาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก หรือสามี

และภรรยาโดยใชค้าํพดูและไม่ใชค้าํพดูในหลายสถานการณ์ท่ีเม่ือส่งสารออกไปแลว้มีความขดัแยง้

กนั เม่ือเกิดข้ึนบ่อยคร้ังอาจทาํให้บัน่ทอนความรู้สึกของคนในครอบครัวและอาจส่งผลให้เกิด

ปัญหา 

 รูปแบบของครอบครัวข้ึนอยูก่บัความเขม้งวดหรือความชดัเจนในการกาํหนดขอบเขตของ

ครอบครัว โดยพิจารณาตามลกัษณะของขอบเขตแต่ละครอบครัวมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ครอบครัว

เปิด คือสมาชิกเคารพกนัอยา่งเป็นประชาธิปไตย มีความยืดหยุน่ เคารพซ่ึงกนัและกนั 2.ครอบครัว

ปล่อยปละละเลย มีลกัษณะมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งห่าง แทบไม่มีขอบเขต มีความผกูพนักนัไม่

ลึกซ้ึง และ3.ครอบครัวปิด รูปแบบของครอบครัวทีมีความเขม้งวดสูง ปิดกั้น มีขอบเขตชดัเจน5 

จากการศึกษาขา้งตน้ทาํให้เห็นได้ว่า แต่ละครอบครัวล้วนมีความแตกต่างกนัจากปัจจยั

หลายดา้น รูปแบบและพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวจึงมีความสําคญัต่อบุคลิกภาพของบุคคล 

ดงันั้นความสัมพนัธ์ของครอบครัว ตั้งแต่ทศันคติ พฤติกรรม กิจกรรม ตลอดจนการเล้ียงดูของพ่อ

                                                           
5 เร่ืองเดียวกนั, 136. 
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แม่ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของลูกโดยตรง จากการเก็บข้อมูลย ังพบว่าลําดับชั้ น

ความสัมพนัธ์ในครอบครัวของขา้พเจา้ สามารถอธิบายโดยทฤษฎีรายบุคลคลดงัน้ี 

2.2 ทฤษฎจิีตวทิยารายบุคคลของแอดเลอร์ 

อลัเฟรดแอดเลอร์ เป็นนกัจิตวิยาท่ีมีความเช่ือว่าการศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลนั้น เป็น

การศึกษาถึงพฤติกรรมทั้ งหมดท่ีบุคคลนั้ นได้แสดงออก รูปแบบของพฤติกรรมท่ีใช้สร้าง

ความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ

บุคคล แอดเลอร์สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกของบุคคลดงัน้ี  

2.2.1 ลาํดบัการเกิดของเด็กในครอบครัว แอดเลอร์ใหค้วามสาํคญักบัสถาบนัครอบครัวเป็น

อนัดบัแรก ซ่ึงบุคลิกของเด็กแต่ละคนท่ีมีลาํดบัการเกิดท่ีต่างกนั โดยลูกคนแรก คนรอง และคน

สุดทอ้ง ไดรั้บการดูแลจากพอ่แม่แตกต่างกนัไป  

ลูกคนโต เป็นลูกคนแรกของครอบครัว เด็กจะไดรั้บความรักและการเอาใจใส่อย่างมาก 

การให้กาํเนิดลูกคนแรกเป็นประสบการณ์ใหม่ของพ่อแม่ เด็กเป็นส่วนเติมเต็มความสมบูรณ์ของ

ครอบครัว หากครอบครัวมีนอ้งใหม่เด็กจะมีความรู้สึกโดนแบ่งความรักท่ีเคยไดรั้บจากพ่อแม่อยา่ง

เต็มท่ีไปแบ่งปันให้น้อง การเตรียมความพร้อมให้ลูกคนโตรับสถานการณ์ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนได ้ก็

สามารถทาํให้เด็กมีบุคลิกพฒันาไปในแนวทางท่ีดีได ้มีความรับผิดชอบในตวัเองสูง ช่วยเหลือพ่อ

แม่ ดูแลและปกป้องผูอ่ื้น 

ลูกคนรอง หรือลูกคนกลาง เด็กรับรู้ในสถานะท่ีตวัเองเป็นทั้งพี่และนอ้ง ลูกคนกลางส่วน

ใหญ่มีการปรับตวัไดดี้กวา่ลูกคนโตและคนสุดทอ้ง มีความทะเยอทะยานสูง พยายามและอดทน แต่

มีแนวโน้มเป็นคนด้ือร้ัน ส่วนลึกมีความอิจฉาพี่และน้องของตน จึงมกัพยายามเอาชนะหรือแสดง

ความสามารถท่ีเหนือกวา่ออกมา 

ลูกคนสุดทอ้ง เด็กเกิดมามีความพร้อมของครอบครัวแล้วคือ พ่อแม่เคยมีประสบการณ์ 

ทุ่มเทเล้ียงดูแบบชดเชยส่ิงท่ีขาดให้สมบูรณ์ เป็นลูกคนเล็กมกัไดรั้บการเอาใจใส่แบบตามใจ มกัมี

นิสัยเรียกร้องส่ิงท่ีตอ้งการ ไดรั้บความช่วยเหลือจากพ่อแม่และพี่อยูเ่สมอ เด็กท่ีเป็นลูกคนเล็กจึงไม่

ค่อยรู้จกัโต6 

                                                           
6 ผกา สัตยธรรม,สุขภาพจิตเดก็ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาฯ, 2552), 25. 



  20 

 2.2.2 ประสบการณ์ในวยัเด็ก คือ ประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บการอบบรมเล้ียงดูในระยะแรก

ของชีวิต พ่อแม่มีบทบาทสําคญัในการอบรมเล้ียงดูเด็ก ประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บแบ่งลกัษณะดงัน้ี 

เด็กท่ีเล้ียงดูแบบตามใจ เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กท่ีได้รับความรักความอบอุ่นอย่างสมบูรณ์ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีก่อนหนา้น้ีคือ ทฤษฎีระบบครอบครัว ท่ีไดอ้ธิบายถึงรูปแบบการเล้ียงดู ดงันั้น

การเล้ียงดูของพ่อแม่ส่งผลให้เด็กเกิดบุคลิกภาพ เช่น เด็กท่ีเล้ียงแบบตามใจ มกัขาดเหตุผล เห็นแก่

ตวั เป็นฝ่ายท่ีเรียกร้องความตอ้งการเสมอ พฒันาตนเองใหอ้ยูใ่นสังคมไดย้าก เป็นตน้ 

2.2.3 ความรู้สึกว่ามีปมด้อยและสร้างปมเด่นชดเชย คือปมด้อยทางร่างกายและปมด้อย

ทางดา้นจิตใจ แอดเลอร์เช่ือวา่ทุกคนมีปมดอ้ย ซ่ึงเกิดจากท่ีบุคคลเปรียบเทียบตนเองกบับุคคลอ่ืน 

เช่น รูปร่าง หนา้ตา สภาพร่างกาย ความสามารถ สภาพฐานะทางสังคม โดยทัว่ไปคนมกัมองตนเอง

วา่ยงัมีความไม่สมบูรณ์ ความรู้สึกดอ้ยเหล่านั้นเป็นแรงผลกัดนัท่ีทาํให้สร้างปมเด่นข้ึนมาทดแทน 

ชดเชยส่ิงท่ีตวัเองขาดเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของคนในสังคมและ เกิดความมัน่ใจ ภูมิใจ พึงพอใจ 

ปัจจยัสุดทา้ยน้ียงัสามารถอธิบายถึงลกัษณะการท่ีพ่อแม่มุ่งหวงัให้ลูกประสบความสําเร็จมากกว่า

ตนเอง ผลกัดนัส่ิงท่ีคาดวา่ดีใหลู้ก เป็นการพยายามสร้างปมเด่นเพื่อเอาชนะปมดอ้ยของตนเอง 

2.3 ปม (ในจิตใจ) 

          ปมดอ้ย (Inferiority Complex) มีความหมายวา่ ความคิดท่ีตกคา้งอยู่ในจิตไร้สํานึก 

ความรู้สึกขอ้งใจชนิดหน่ึง ท่ีถือตนวา่เป็นผูต้ ํ่าตอ้ยกวา่ผูอ่ื้น เป็นปมตน้ทางของปมอ่ืน ๆ เปรียบได้

เสมือนกบัลกัษณะทางกายภาพของปมท่ีมีความยุ่งเหยิง ซบัซ้อน เส้นท่ีพนักนัสับสน ทั้งเส้นเดียว

หลายเส้นเกิดเป็นปม ปมด้อยเกิดจากการประสบกับเหตุการณ์ท่ีพบเจอทั้ งในอดีต ปัจจุบัน 

กระทบกระเทือนกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ของชีวิต เป็นอารมณ์เก่าซ่ึงยงัคา้งอยใูนจิตไร้สํานึก ซ่ึงปมดอ้ย

มกัเป็นเกิดข้ึนเหตุการณ์ในวยัเด็กและส่งผลมายงัตอนโตสู่พฤติกรรมทางดา้นดีและไม่ดี  

ลกัษณะสําคญัของปมคือการยึดความคิดอย่างหน่ึงเป็นท่ีตั้ง ข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ท่ีเขา้มา

กระทบจิตใจแลว้จึงเกิดปมชนิดไหน ไดแ้ก่ ปมดอ้ย(Inferiority Complex) มีความคิดขอ้งอยู่ในใจ

เสมอว่าตนเป็นผูต้ ํ่าตอ้ยกว่าผูอ่ื้น ปมเข่ือง(Superiority Complex) มีกรอบความคิดอยู่ในใจว่าตน

เป็นผูสู้งกว่าผูอ่ื้น ปมอิดิปุส (Oedipus Complex) ยึดถือไวว้่าตนเป็นท่ีรักใคร่ของแม่ มกัเกิดใน

เด็กชาย ปมอิเลคตรา (Electra Complex) เกิดในเด็กหญิง 7 

                                                           
7 สวามี สัตยานนัทบุรี,ปมด้อย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพบ์ริษทัสหธรรมิก, 2546), 60. 
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ปมด้อยส่งผลให้เกิดความยุ่งยากของชีวิต และเป็นส่ิงท่ีแก้ได้ยาก เด็กท่ีมีปมด้อยมกัมี

ปัญหาในตอนโต เน่ืองจากมกัยึดติดคิดถึงความตํ่าตอ้ยของตนเอง เช่น เด็กท่ีครอบครัวหย่าร้าง 

ครอบครัวไม่สมบูรณ์มกัเปรียบเทียบตนกบัชีวิตเพื่อนท่ีมีพร้อมกวา่ทาํให้เด็กไม่เกิดความสุข เด็กท่ี

รู้สึกเป็นตวัตลกในบา้น เป็นตน้ ดว้ยลกัษณะของปมน้ีท่ีเกิดจากความซับซ้อน ยุ่งเหยิง พนัต่อกนั 

ขมวดขดกันเป็นก้อนและแก้ได้ยาก ข้าพเจ้าจึงใช้ลักษณะของปมมาสร้างสรรค์ในผลงาน

ประติมากรรม เพื่อเช่ือมโยงความหมายของปมท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจกบัลกัษณะของการมดัปมใน

ผลงาน 

2.4 แนวคิดแบบปิตาธิปไตย 

แนวคิดแบบปิตาธิปไตยในบริบทสังคมวฒันธรรมไทยยงัดาํรงอยู่ในทุกวนัน้ี แนวคิดน้ี

แทรกซึมอยู่ในโครงสร้างทางสังคม สถาบนัครอบครัว เครือญาติ สถาบนัการเมืองการปกครอง 

สถาบนัศาสนา เป็นตน้ กาํหนดให้สถานภาพและตาํแหน่งของเพศชายเหนือเพศหญิง ระบบวิธีคิด

แบบผูช้ายเป็นใหญ่อธิบายถึงลกัษณะของครอบครัวท่ีถือเอาผูช้ายเป็นผูน้าํ แสดงให้เห็นถึงลกัษณะ

ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีฝ่ายชายอยู่เหนือฝ่ายหญิง ฝ่ายชายมีอาํนาจครอบงาํฝ่ายหญิง และความ

ดอ้ยกวา่ของผูห้ญิง สังคมท่ีชายเป็นใหญ่จึงทาํใหเ้กิดความไม่เสมอภาคระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง  

แนวคิดผูช้ายเป็นใหญ่ถูกปลูกฝังผา่นส่ือ โฆษณา ละครไทย ภาพยนตร์ ผูไ้ดรั้บส่ือยอ่มซึม

ซบัวธีิคิดแบบเก่า ละครหลายเร่ืองถูกนาํเสนอให้พ่อมีอาํนาจในบา้น ทาํงานหนกัเพื่อครอบครัว แม่

ตอ้งดูแลเตรียมทุกอย่างในบา้น มีการใช้ความรุนแรงในบา้น หรือละครแบบท่ีมีลกัษณะยอ้นยุค 

ผูช้ายมกัมีภรรยาหลายคน มีอาํนาจสูงสุดในการจดัการในครัวเรือนของตน ความคิดเหล่าน้ีจึงแทรก

ซึมอยูใ่นระบบความคิดและยดึปฏิบติัอยา่งไม่รู้เน้ือรู้ตวั8 

ครอบครัวท่ีถือเอาแนวคิดน้ีเป็นกรอบกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกครอบครัว พ่อเป็น

ใหญ่เป็นผูน้าํ แม่และลูกเป็นผูต้าม ภาระส่วนใหญ่ภายในบา้นตกเป็นหนา้ท่ีของแม่ เช่น ทาํงานบา้น 

ดูแลลูกและรับใช้สามี ส่วนลูกปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีพ่อวางไว ้พ่อสามารถกาํหนดกิจกรรมของ

                                                           
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , “การผลิตซํ้ าทาง

อุดมการณ์ “ปิตาธิปไตย” ในหนงัสือเรียนการศึกษาภาคบงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ , ” (ศรี
วนาลยัวิจยั 3, 5 (มกราคม–มิถุนายน 2556): 12-18), เขา้ถึงเม่ือ 2 มกราคม 2561, บทความจาก 
ระบบวารสารศรีวนาลยัวจิยั http://www.research.ubru.ac.th/2557/Journal/Y030502.pdf 

http://www.research.ubru.ac.th/2557/Journal/Y030502.pdf
http://www.research.ubru.ac.th/2557/Journal/Y030502.pdf
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สมาชิกทุกคนในครอบครัว หากเม่ือผูช้ายหรือพ่อใช้อาํนาจเกินพอดีต่อสมาชิกในบา้น อาจเกิดซ่ึง

ปัญหาตามมา เช่น ความขดัแยง้ทางทศันคติ ความรุนแรงในบา้นได ้ครอบครัวแตกแยก เป็นตน้  

 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการเก็บขอ้มูล ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ขอ้มูลทฤษฎีอา้งอิง ทาํให้เห็นขอ้มูล

บางส่วนสามารถขยายเน้ือหา และเฉพาะเจาะจงมากข้ึน โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลได้

ดงัน้ี 

3.1 บทบาทหน้าที่เป็นตัวก าหนดความสัมพนัธ์ 

3.1.1 ความหมายและคุณลกัษณะของบทบาทหญิงชาย 

   บทบาทของบุคคล หมายถึง ชุดของบรรทัดฐานทางสังคมท่ีแสดงออกใน

สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง การแสดงบทบาทของบุคคลในชีวิตจริง ตอ้งแสดงตามบทบาท

แตกต่างกันไปตามท่ีกําหนดให้แสดงตามความเหมาะสมของบุคคลนั้ น ซ่ึงบุคคลหน่ึงอาจ

ครอบครองหลายบทบาท เช่น บทบาทในครอบครัว บทบาทในฐานะพ่อหรือแม่ บทบาทในฐานะ

สามี ภรรยา บทบาทในฐานะลูก บทบาทในสังคม เช่น บทบาทเพื่อน ครู อาจารย ์นกัเรียน นกัศึกษา 

เป็นตน้ การมีบทบาทท่ีแตกต่างกนั ความคาดหวงัของบุคคลต่อบทบาทมีความแตกต่างกนั บุคคล

แต่ละคนทั้ งเพศหญิงหรือเพศชาย จะกําหนดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมไปตามท่ีตนต้องทาํหรือ

แสดงออก 9 

การกาํหนดบทบาททางเพศหญิงและชายจะเป็นลกัษณะตายตวั ถูกแบ่งไปตามวฒันธรรมท่ี

ถูกสืบทอดมา ดาํรงและฝังรากลึกวา่ชายมกัมีประสิทธิภาพมากกวา่เพศหญิง ทาํให้เกิดการแบ่งแยก

พื้นท่ีบนสังคม เห็นไดจ้ากความแตกต่างของกิจกรรม เช่น ความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหวา่งสามี

กบัภรรยา ผูช้ายเป็นผูน้าํครอบครัวมีอาํนาจการตดัสิน ผูห้ญิงทาํงานบา้นเป็นแม่ศรีเรือน ระหวา่งพ่อ

และลูกสาว พ่อมีอาํนาจในการสั่งสอนลูก กาํหนดทิศทางให้ลูก รวมไปถึงอาํนาจการตดัสินใจใน

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีชายเหมาะสมกว่า โดยใช้หลกัเกณฑ์ทางสรีระและความเช่ือทางวฒันธรรมท่ีตอ้ง

ปฏิบติัตามบทบาทท่ีถูกกาํหนดไว ้ 

                                                           
9 ศิริรัตน์ แอดสกุล, ความรู้เบือ้งต้นทางสังคมวิทยา, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2559), 67. 
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ขา้พเจา้เห็นวา่แมว้า่บุคคลตอ้งกาํหนดพฤติกรรมให้เหมาะสมตามบทบาท แต่บทบาทของ

สมาชิกในครอบครัวสามารถปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลาและสถานการณ์ ในอดีตบทบาทสําคญั

ของพอ่ คือการหารายไดเ้ล้ียงครอบครัว บทบาทสาํคญัของแม่ คือการทาํการงานบา้น แต่ในปัจจุบนั

โลกเปล่ียนไป ผูห้ญิงสามารถทาํงานนอกบา้น มีรายได ้ลูกเม่ือเติบโตข้ึนสามารถทาํหนา้ท่ีแทนพ่อ

หรือแม่ไดเ้ช่นกนั บทบาทจึงเปล่ียนไปตามช่วงเวลา ซ่ึงนาํไปสู่การสร้างผลงานประติมากรรมท่ีจะ

อธิบายในบทถดัไป 

3.1.2 ความแตกต่างของบทบาทอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 

ความแตกต่างทางทศัคติระหวา่งผูใ้หญ่กบัเด็ก อาจนาํไปสู่การใชค้วามรุนแรงดา้นร่างกาย

และจิตใจ ประการหน่ึงคือสถานภาพ ผูใ้หญ่มีบทบาทเป็นพ่อ แม่ หรือ ผูป้กครอง ส่วนสถานภาพ

ของเด็กบทบาทหน้าท่ีคือ ลูกและนักเรียน หน่ึงบุคคลมีหลายบทบาทท่ีตอ้งรับผิดชอบมากตาม

สถานภาพท่ีเป็น สถานภาพของผูใ้หญ่จึงมีผลต่อเด็กเน่ืองจาก การท่ีเด็กมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นลูกท่ีดี 

ต้องตั้งใจเรียน ต้องเช่ือฟังคาํสั่งสอนทาํให้เด็กอยู่ในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบัติตามโดยไม่สามารถ

หลีกเล่ียงได ้ในบางครอบครัวท่ีเขม้งวดกวดขนั เรียกร้องสูง แต่ไม่ตอบสนองความตอ้งการของเด็ก

โดยส้ินเชิง มีการจดัระบบการควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้เด็กปฏิบติัตามอยา่งเขม้งวด หากเด็กไม่

ปฏิบติัตามอาจนาํไปสู่บทลงโทษได ้ 

ประการท่ีสอง ทศันคติท่ีมีความแตกต่างด้านความตอ้งการ เน่ืองจากมนุษยล์้วนมีความ

ตอ้งการตามธรรมชาติ ถ้าได้บรรลุความตอ้งการตามประสงค์ก็จะนิยมชมช่ืนเกิดความมัน่ใจใน

ตวัเอง และมานะพยายามท่ีจะทาํต่อไป แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ไม่ตรงตามความตอ้งการ ก็ขาด

ความสุข เป็นทุกข์ เพราะความตอ้งการเป็นแรงจูงใจ เราตอ้งการความสุขหวงัให้ชีวิตอยู่ในภาวะ

สมดุล(Equilibrium of life) เช่นเดียวกบัความตอ้งการของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความตอ้งการส่ิงต่าง ๆ 

แตกต่างกนัไป เด็กทุกคนยอ่มตอ้งการความรักและการเอาใจใส่จากพ่อแม่ ความปลอดภยั ตาํแหน่ง

ในสังคม และตอ้งการอิสรภาพ10 ชีวติของเด็กความสนุกสนาน การเล่นอยา่งอิสระเป็นส่ิงสาํคญัท่ี 

ควรได้รับ ข้าพเจ้ามองเห็นว่าอิสรภาพเป็นเร่ืองสําคัญท่ีช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก 

ความสามารถและความสนใจของบุคคลควรจะได้แสดงออกอย่างเสรี เพื่อให้เด็กพฒันาไปตาม

                                                           
10 สุชา จนัทร์เอม, จิตวทิยาเด็ก, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 

2543), 30. 
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ธรรมชาติมากกว่าท่ีจะดดัแปลงให้เหมือนพฤติกรรมของผูใ้หญ่ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการหรือ

ความถนดัของเด็กเป็นหลกั แต่ในขณะท่ีผูใ้หญ่มีความตอ้งการเน้นเร่ืองความมัน่คงของชีวิตและ

อนาคต เช่น ครอบครัวชนชั้นกลางท่ีให้ความสําคญักบัการศึกษา พ่อแม่ก็มกัจะให้ลูกมีการศึกษาท่ี

สูงกวา่ตน ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทกัษะในทุกดา้นเก่งในทุกแขนง วิชาการ ภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะ 

ฯลฯ เด็กมีช่วงชีวิตการเป็นเด็กเพียงนอ้ยนิดตอ้งเรียนพิเศษจนไม่มีช่วงเวลาไดว้ิ่งเล่นสนุกสนาน มี

สังคมเพื่อน เด็กท่ีเติบโตมาเช่นน้ีเขาไดถู้กตดัสิทธิเสรีภาพช่วงวยัเด็กเสียแลว้ 

ส่ิงท่ีขา้พเจา้ศึกษาเร่ืองความแตกต่างของผูใ้หญ่และเด็กนั้น ช่วยให้เราสามารถทาํความ

เขา้ใจและเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษยเ์พื่อการใชชี้วิตร่วมกนัไดท้ั้งในครอบครัวและสังคม อาจช่วย

ลดช่องวา่งระหวา่งผูใ้หญ่กบัเด็กได ้หากผูใ้หญ่เองเรียนรู้ท่ีจะใชเ้หตุผลและเขา้ใจความเป็นเด็ก ซ่ึง

ความเป็นจริงผูใ้หญ่ก็ผา่นช่วงชีวิตความเป็นเด็กแลว้ ควรให้โอกาสเด็กไดใ้ชชี้วิตอยา่งสนุกสนาน

ใหส้มวยั การท่ีคนเราฝืนใจทาํในทุกอยา่งยอ่มไม่มีความสุขเป็นแน่แท ้เด็กก็เช่นเดียวกนั ขา้พเจา้จึง

นาํเสนอความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน ท่ีเด็กได้รับผลกระทบจากการกระทาํของผูใ้หญ่ 

อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างของสองบุคคลท่ีไม่ตรงกนั อาจนาํไปสู่วธีิการท่ีผูใ้หญ่ใชอ้าํนาจกบัเด็ก 

ความขดัแยง้อาจเพิ่มมากข้ึนรุนแรงข้ึนไดจ้นเกิดเป็นสภาวะการพงัทลายของสถาบนัครอบครัวใน

ท่ีสุด 
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ภาพท่ี 6 ปาโบล ปีกสัโซ(Pablo Picasso), Family of Acrobats with Monkey, 1905 

ภาพท่ี 7 ปาโบล ปีกสัโซ(Pablo Picasso), The Harlequin’s Family, 1905 

 

 
 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : eileengrison, Pablo Picasso's Rose Period - 1904 to 1906, accessed July 14, 2018, 

available from https://www.pablopicasso.org/rose-period.jsp#prettyPhoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : eileengrison, Picasso’s early years – Montmartre, accessed May 16, 2018, available from 
https://eileengrison.wordpress.com/2014/08/30/picassos-early-years-montmartre/ 

 

https://eileengrison.wordpress.com/2014/08/30/picassos-early-years-montmartre/
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4. ข้อมูลผลงานศิลปกรรม 

หลงัจากการศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทฤษฎีอา้งอิง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ขา้พเจา้ไดศึ้กษา

ขอ้มูลดา้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากศิลปิน 3 คน ไดแ้ก่ 1. ซินเทีย คอนเซนติโน (Cynthia 

Consentino) ผลงานส่วนใหญ่เล่าเร่ืองจากนิทาน วรรณคดีและจินตนาการ ผา่นผลงานเซรามิคท่ีใช้

รูปทรงเด็กในการนาํเสนอ 2. วอลล่ี โนมิดู (Vally Nomidou) โดดเด่นเร่ืองการใชว้สัดุกระดาษใน

ผลงานประติมากรรม การใช้วสัดุของผลงานเธอท่ีส่งเสริม สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีศิลปินนาํเสนอได้

เป็นอย่างดี 3. กิกิ สมิธ (Kiki Smith) ผลงานนาํเสนอบทบาทของผูห้ญิง มีความแยบยลในการใช้

รูปทรงทางประติมากรรม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 ศิลปกรรมของซินเทยี คอนเซนติโน (Cynthia Consentino) 

           ศิลปินชาวอเมริกา อาศยัและทาํงาน ท่ีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เธอสอนอยูท่ี่ 

University of Massachusetts, Amherst และ Holyoke Community College มีการทาํงานในรูปแบบ

ของการรับรู้และคุณค่า โดยพิจารณาจากเพศสภาวะ บทบาททางสังคมและศิลปะ ศิลปินใชรู้ปร่างท่ี

อา้งถึงวรรณคดีท่ีคุน้เคยและสัญลกัษณ์ เพื่อท่ีจะเจาะลึกถึงประสบการณ์และสํารวจแรงจูงใจ เขา

พบวา่คนกาํลงักลืนกินภาพและเร่ืองราวต่าง ๆอยูต่ลอดเวลา ส่ิงท่ีฝังอยูใ่นส่ิงเหล่านั้นคือระบบการ

ใหคุ้ณค่าและการกาํหนดส่ิงท่ีปกติ ผดิปกติ ดีหรือไม่ดี 

ศิลปินสนใจในการถ่ายทอดส่ิงต่าง ๆออกและรวมส่ิงต่าง ๆ จากโลกท่ีแตกต่าง โดยทาํให้

ส่ิงท่ีคุน้เคยเป็นไม่คุ ้นเคย การกล่าวเกินจริงหรือกลับกัน ความผิดปกติท่ีอยู่ทั้ งสถานะเดิมและ

สถานะท่ีเปล่ียนไป การมองเห็นความไม่สอดคล้องกนัและขอ้ความท่ีซ่อนอยู่ภายใตส่ิ้งผิดปกติ

เหล่านั้น งานของศิลปินเร่ิมจากการสํารวจความคิดของคนในครอบครัวเก่ียวกับเร่ืองเพศและ

บทบาท รวมไปถึงเร่ืองเทพนิยายและตาํนาน ศิลปินมุ่งเนน้ไปท่ีเคร่ืองตกแต่งบา้นและส่ิงท่ีเก่ียวกบั

ศาสนาและคน้หาสัญลกัษณ์การมองเห็นร่วมกนั มีแนวความคิดท่ีแสดงถึงคุณค่าในแบบตะวนัตกท่ี

ไม่ใช่แค่เร่ืองเพศแต่เป็นงานศิลปะ  

ผลงานของศิลปินส่วนใหญ่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคกระเบ้ืองเคลือบเผาอุณหภูมิสูง 

(porcelain) ทาํงานในรูปแบบประติมากรรม ศิลปะจดัวาง วาดเส้น จิตรกรรม ผลงานของศิลปินมี

ความหลากหลายทางรูปแบบ เช่น ผลงาน Girl with Birds II, 2008 (ภาพท่ี 8) นาํเสนอรูปทรงเด็กท่ี

มีนกตวัเล็กหลายตวักาํลงัเกาะอยูบ่นตวั พิจารณาดูจะเขา้ใจไดถึ้งความเจ็บจากการเกาะจิกของนก 
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ภาพท่ี 8 ซินเทีย คอนเซนติโน (Cynthia Consentino), Girl with Birds II, 2008 

สามารถทาํให้เห็นถึงสถานการณ์บางอยา่งกาํลงัเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนอยู่ขณะนั้น โดยการใชล้กัษณะ

ของเด็กกบัสถานการณ์และเด็กกบัวตัถุ 

ความน่าสนในผลงาน ความประหลาดท่ีมีการแทนลักษณะของสัตว์กับคน (ภาพท่ี9) 

ดา้นล่างไก่มีศีรษะเป็นผูช้ายลกัษณะตวัใหญ่กวา่รูปทรงท่ีผนงั คือนกมีศีรษะเป็นผูห้ญิง ท่าทางของ

ไก่ท่ีราวกบักาํลงัขนันาํนกท่ีอยูบ่นผนงั ทาํให้เห็นประเด็นทางความคิดในเร่ืองเพศชายหญิง ท่ีสวม

บทบาทผูน้าํผูต้าม อาํนาจของไก่ตวัเดียวท่ีควบคุมนกหลายตวัได ้ซ่ึงเป็นกลวิธีของศิลปินท่ีนาํเอา

การรับรู้ของความคุน้ชิน คุน้เคย ทาํใหรู้้สึกแปลก เปล่ียนไปจากการรับรู้เดิมของผูช้ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา :  Consentino Cynthia, Sculpture, accessed April 10, 2018, available from 

www.cynthiaconsentino.com/sculpture/ 

 

https://cynthiaconsentino.com/
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ภาพท่ี 9 ซินเทีย คอนเซนติโน (Cynthia Consentino), Birdies II, 2015 

ภาพท่ี 10 ซินเทีย คอนเซนติโน (Cynthia Consentino), Doves, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  Consentino Cynthia, Recent work, accessed April 16, 2018, available from 

www.cynthiaconsentino.com/latest-work/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  Consentino Cynthia, Recent work, accessed April 16, 2018, available from 

www.cynthiaconsentino.com/latest-work/ 

 

https://cynthiaconsentino.com/
http://www.cynthiaconsentino.com/latest-work/
https://cynthiaconsentino.com/
http://www.cynthiaconsentino.com/latest-work/
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ภาพท่ี 11 วอลล่ี โนมิดู (Vally Nomidou), Let it bleed series, 2010 

4.2 ศิลปกรรมของ วอลลี ่โนมิดู (Vally Nomidou) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Ben Eastaugh and Chris Sternal-Johnson, The vulnerable- strong figures by 

Vally Nomidou, accessed May 10, 2018, available from www.vallynomidou.wordpress.com 

/category/let-it-bleed-exhibition 

 

 วอลล่ี โนมิดู เกิดในเทสซาโลนิกา้ ประเทศกรีซ ปีพ. ศ. 2502 จบการศึกษาจากโรงเรียน
วิจิตรศิลป์แห่งเอเธนส์และจากโรงเรียนศิลปะเซนต์มาร์ตินออฟลอนดอน เป็นผูรั้บทุนการศึกษา
สาํหรับหลกัสูตรการศึกษาระดบัสูงของกรีซท่ี IKYในการพฒันาช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา รูปทรงใหม่
ของมนุษยโ์ดยวอลล่ี ได้สร้างความประหลาดใจจากการเปิดเผยความรุนแรงในการสร้างสรรค ์
กระบวนการของวอลล่ีไดก้า้วขา้มสภาวะผา่นงานศิลปะและชีวติ 
 จากนิทรรศการท่ีใชช่ื้อวา่ "Let it bleed" ประติมากรรมขนาดเท่าจริง แสดงเศษช้ินส่วน
ของศีรษะหรือฝ่ามือ ทั้งหมดทาํจากกระดาษ ผลงานได้พรรณนาถึงสตรีและเด็กหญิง รูปทรง
ทั้งหมดสร้างความประทบัใจด้วยลกัษณะความเป็นธรรมชาติของท่าทางมนุษย ์คุณสมบติัของ
กระดาษ ความสมบูรณ์ของแบบ อีกทั้งความสวยงามของปริมาตร 
 กระดาษเป็นวสัดุท่ีโดดเด่นของวอลล่ี และได้กลายเป็นกุญแจสําคญัในกระบวนการ
สร้างสรรค์ของเธอ ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงกบัความเจ็บปวดและการคน้ควา้วิจยัอย่างเป็นระบบใน
เทคนิควิธีการ ทั้งน้ีเป็นการบูรณการทางสุนทรียภาพ ศิลปินให้ความเคารพกบัวสัดุ แมว้่ากระดาษ

https://vallynomidou.wordpress.com/2011/01/16/28/
https://vallynomidou.wordpress.com/2011/01/16/28/
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ภาพท่ี 12 วอลล่ี โนมิดู (Vally Nomidou), Let it bleed series, 2010 

จะมีราคาถูกและอ่อนแอ วอลล่ีไม่ได้ผสมวสัดุอ่ืนเขา้ไปในช้ินงาน ยิ่งไปกว่านั้นวอลล่ีไม่ได้ใช้
กระดาษเป็นเพียงเปลือกท่ีห่มคลุมโครงสร้างภายในดว้ยเง่ือนไขปลอมๆ หากแต่เป็นผิวในเชิงอุดม
คติ 
 วอลล่ีได้สร้างรูปทรงผลงานของเธอจากภายในอนัโดดเด่ียวด้วยกระดาษ การวางทบั
ซอ้นท่ีทาํใหเ้ห็นการหดเขา้และแผข่ยายออก แสดงถึงพฤติกรรมภายนอกและภายในท่ีเป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองในเทคนิคของเธอ ใบหน้าท่ีแสดงอารมณ์ความเป็นธรรมชาติของท่าทาง สัดส่วนของ
ร่างกาย ทั้ งหมดถูกสร้างสรรค์ด้วยความพิถีพิถัน กระบวนการแห่งความเจ็บปวดของพื้นผิว
ภายนอก ท่ีถูกปะติดปะต่อ ฉีก ตดั เยบ็ ผสาน และขดัถู ผา่นความเช่ียวชาญจนบรรลุผล 
 ด้วยลักษณะรูปทรงเด็กผูห้ญิง การแสดงออกถึงพื้นผิวรูปทรง การเปิดเผยให้เห็น
โครงสร้างในบางส่วนของรูปทรง สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความเจ็บปวด ผลงานศิลปะของ
วอลล่ี สามารถส่ือเร่ืองสภาวะภายในจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี เช่นเดียวกบัวิทยานิพนธ์น้ี ท่ีขา้พเจา้ศึกษา
ถึงเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกบัขา้พเจา้ โดยตอ้งการแสดงความรู้สึกภายในจิตใจผ่านรูปทรง
ประติมากรรม  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : Ben Eastaugh and Chris Sternal-Johnson, The vulnerable- strong figures by 

Vally Nomidou, accessed May 10, 2018, available from www.vallynomidou.wordpress.com 

/category/let-it-bleed-exhibition 

https://vallynomidou.wordpress.com/2011/01/16/28/
https://vallynomidou.wordpress.com/2011/01/16/28/
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4.3 ศิลปกรรมของ กกี ีสมิธ (Kiki Smith) 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ท่ีมา : S h o s h a n a  W a y n e  G a l l e r y , Kiki Smith, accessed May 15, 2018, available from 
www.shoshanawayne.com/artists/kiki-smith/uddghwtcfcmjz65xhqr23oyfwiisns 

 

กีกี สมิธ เป็นหน่ึงในคนท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดในโลกศิลปะวนัน้ี เกิดเม่ือปีพ. ศ. 2497 ในเมืองนู

เรมเบิร์กประเทศเยอรมนี เติบโตข้ึนมาในนิวเจอร์ซีย ์ กีกี สมิธเขา้สู่เส้นทางศิลปะจากการช่วยพ่อ

ของเธอทาํประติมากรรมกระดาษ ฝึกฝนและเรียนรู้จึงนาํไปสู่การสร้างผลงานภาพพิมพ ์วาดเส้น

และประติมากรรม 

ผลงานของกีกี สมิธ มกัสาํรวจบทบาทของผูห้ญิง เธอใชศิ้ลปะท่ีเป็นรูปเป็นร่างและอวยัวะ

ภายในของมนุษย ์งานศิลปะของเธอเป็นท่ีน่าสะพรึงกลวัซ่ึงอธิบายถึงรายละเอียดร่างกายมนุษย ์

ระบบประสาทของมนุษย ์โดยมุ่งเน้นเร่ืองของผูห้ญิงเล่าเร่ืองจากตาํนานเทพนิยายคลาสสิกและ

นิทานพื้นบา้น ชีวิตและความตาย ผลงานชุด Genevieve and the wolves “Rapture” (ภาพท่ี12) 

ผู้หญิงคนหน่ึงก้าวออกจากกระเพาะอาหารของส่ิงมีชีวิต หมาป่าในงานศิลปะของสมิธ มี

รายละเอียดเป็นธรรมชาติเหมือนกบัร่างกายของมนุษย ์"หมาป่า" แสดงให้เห็นว่าผูห้ญิงเป็นคนดุ

ร้ายตอบสนองต่อธรรมชาติของสัตวข์ั้นพื้นฐาน ผูห้ญิงท่ีทาํตามสัญชาตญาณของตนเอง โดยแสดง

ภาพท่ี 13 กีกี สมิธ (Kiki Smith), Genevieve and the wolves “Rapture”, 2001 
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ให้เห็นถึงคนและสัตวเ์ช่ือมโยงกนั แสดงอารมณ์ผ่านผลงานไดอ้ยา่งลึกซ้ึง เธอนาํเสนอเร่ืองราวท่ี

ค่อนขา้งรุนแรงแต่ใชค้วามแยบยลทางประติมากรรมในการสร้างสรรคผ์ลงาน  

ศิลปินค่อนขา้งมีความหลากหลายในการทาํงานศิลปะ ซ่ึงขา้พเจา้มองเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีทาํให้

การสร้างสรรคผ์ลงานมีจินตนาการไดอ้ยา่งไร้ขอบเขต รูปแบบงานประติมากรรมเป็นส่วนหน่ึงท่ี

ทาํให้แนวทางในวงการศิลปะของขา้พเจา้ชดัเจน แต่นอกจากน้ีผลงานวาดเส้นยงัสามารถถ่ายทอด

เร่ืองราวได้เป็นอย่างดี อีกทั้ งวิทยานิพนธ์น้ีถึงเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวเป็นเร่ือง

ละเอียดอ่อนท่ีต้องอาศยัการเล่าเร่ืองและกลวิธีทางประติมากรรม การศึกษาผลงานศิลปะเป็น

แนวทางในการค้นหารูปแบบ รูปทรงในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า โดยขั้นตอนและวิธีการ

สร้างสรรคผ์ลงานจะอธิบายในบทถดัไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : S h o s h a n a  W a y n e  G a l l e r y , Kiki Smith, accessed May 15, 2018, available from 

www.shoshanawayne.com/artists/kiki-smith/uddghwtcfcmjz65xhqr23oyfwiisns 

 
 

ภาพท่ี 14 กีกี สมิธ (Kiki Smith), Genevieve and the wolves “Sainte Genevieve”, 1999 
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บทที ่3 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 

 

 จากการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลและทาํความเขา้ใจ ขอ้มูลทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และ

วิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน ผลงานวิทยานิพนธ์มีกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อแสวงหา

และพฒันารูปทรงประติมากรรม เทคนิคการสร้างผลงาน วิธีการนําเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ 

“ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกบัฉัน” โดยแบ่งการพฒันาคือการประมวลความคิด และขั้นตอนการ

สร้างสรรคอ์ธิบายในลาํดบัถดัไป 

1. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1  

1.1 การประมวลความคิด : ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1 

 ประเด็นการศึกษา : ขา้พเจา้มีทศันคติความสําเร็จในชีวิตไม่ตรงกนักบัส่ิงท่ีพ่อคาดหวงัให้

ฉนัทาํ โดยพ่อมองเห็นว่าขา้พเจา้มีความแข็งแรงและสามารถทาํหนา้ท่ีผูน้าํครอบครัวแทนได ้เป็น

การโอนถ่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูน้าํครอบครัวสู่ตวัขา้พเจา้ท่ีเป็นลูกสาว เตรียมพร้อมเพื่อ

เปล่ียนสถานะของผูต้ามใหข้ึ้นมาเป็นผูน้าํ 

 ผลงานนาํเสนอภาวะอารมณ์ภายในจิตใจของฉัน ผลงานแสดงถึงอารมณ์ความเจ็บปวด 

ความอึดอดัโดยใชว้ิธีการมดั การถกั เช่ือมต่อเป็นปมผา้ห่อหุ้มรูปทรงมนุษย ์ปริมาตรของปมผา้ส่ง

แรงกระทาํต่อรูปทรงมนุษยด์ว้ยขนาด ปริมาณ พื้นผิว และสี เพื่อแสดงให้เห็นถึงอาํนาจ ผลงาน

วิทยานิพนธ์ช้ินน้ีแสดงออกถึงผลลพัธ์ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจจึงเนน้ถึงภาวะอารมณ์ของ

ลูกสาวท่ีมีความคบัขอ้งใจ ไม่พอใจต่อทศันคติของพ่อท่ีเป็นผูน้าํ ลูกสาวท่ีตอ้งยินยอมตามความ

ปรารถนาดีของพอ่แม่ ซ่ึงความรัก ความปรารถนาดีนั้นบางคร้ังกลายเป็นการควบคุมอิสระทางดา้น

ความคิดและความตอ้งการของลูก  

 การใช้ปมผา้ในผลงานช้ินท่ี 1 เป็นลกัษณะทางกายภาพของส่ิงท่ีเรียกว่า ปมดอ้ย หรือ

ความคิดว่าท่ีตนดอ้ยกว่าผูอ่ื้น แสดงความยุ่งเหยิงพนักนัของเส้นผา้ ขมวดมว้นผูกยึดโยงกนั การ

ผกูมดัผา้เป็นวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีช่วยขบัเนน้ให้เห็นภาวะของความกดดนั ความอึดอดั แสดง
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ภาพท่ี 15 ภาพร่าง 2 มิติและ 3มิติช่วงระยะแรก 

อารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นนามธรรมสู่รูปธรรมดว้ยผลงานประติมากรรม เม่ือพิจารณาประเด็นดงักล่าว

จึงนาํไปสู่การออกแบบภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์  

1.2 การสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที ่1 

ขั้นตอนปฏิบติัการสร้างผลงาน : ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวาดเส้นเป็นการถ่ายความคิดท่ีเป็นนามธรรมออกมาให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยภาพร่างท่ี

เลือกขยายผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพลาํดบัทา้ย เน่ืองจากผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมจนพึงพอใจและ

ตอบสนองต่อแนวคิด 
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ภาพร่างคน้หารูปทรงในระยะแรก ขา้พเจา้ใชรู้ปร่างคน ผูห้ญิง ปรับเปล่ียนท่าทางให้อยูใ่น

ลกัษณะการถูกแขวน ห้อย ถูกยึดโยง โดยแสดงส่วนใบหน้าของคน รูปร่างยงัไม่สมบูรณ์และ

ตอบสนองเน้ือหาไดบ้างส่วน เน่ืองจากภาพร่างอยูใ่นขั้นตอนการคน้หารูปทรงประติมากรรม 

 

ผลงานช้ินแรก ร่างภาพโดยใช้รูปร่างผูห้ญิง โดยปรับภาพร่างให้มีลกัษณะของเพศหญิง

มากข้ึน เห็นรายละเอียดความเป็นมนุษย์มากข้ึน โดยใช้รูปแบบประติมากรรมร่วมกนัระหว่าง

รูปแบบเหมือนจริงกบัรูปแบบนามธรรม ซ่ึงผลงานลกัษณะนามธรรมสามารถส่ือถึงภาวะอารมณ์ได้

เป็นอยา่งดี ภาพร่างแสดงท่าทางของรูปทรงผูห้ญิงนอนขดงอ ไร้เร่ียวแรง เพื่อให้เห็นถึงการยินยอม

ไร้การขดัขืน มีสีหน้าเรียบเฉย ชินชา ร่างกายเต็มไปดว้ยปมผา้จาํนวนมากปกคลุมทัว่ทั้งรูปทรง

มนุษย ์เพื่อแสดงถึงส่ิงมีชีวติกาํลงัถูกกลืนหาย ถูกควบคุมดว้ยปริมาตรของปมผา้ 

 

 

 

ภาพท่ี 16 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 17 โครงสร้างผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างของรูปทรง การทาํโครงสร้างผลงานช่วยทาํให้สามารถควบคุมรูปทรงได ้และ

สร้างพื้นท่ีสาํหรับการมดัผา้  
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(ก)                           (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

(ค)                                                               (ง) 

ภาพท่ี 18 ทาํพิมพซิ์ลิโคน 
 

 

   

 

 

 
 

(ก) ตน้แบบปูนปลาสเตอร์ 
(ข) ทาํพิมพย์างซิลิโคน 

(ค) ครอบแม่พิมพ ์
(ง) แม่พิมพซิ์ลิโคน 

ถอดพิมพ์จากใบหน้าจริง หล่อต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ ทาํพิมพ์ซิลิโคนด้วยการทายาง

ซิลิโคนในชั้นแรก จากนั้นวางผา้กอตเพื่อเสริมความแขง็แรง และครอบพิมพด์ว้ยปูนปลาสเตอร์ 
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(ก)                                       (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

             (ค)                                  (ง)                                              (จ) 

ภาพท่ี 19 ขั้นตอนการหล่อเรซ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) นาํผา้วางในพิมพช์ั้นแรก (ข) ทาเรซ่ินลงในแม่พิมพ ์

(ค) หล่อดว้ยผา้ขาวบาง   (ง) หล่อดว้ยผา้ฝ้าย 

(จ) หล่อดว้ยผา้ฝ้าย 

ทดลองเพื่อคน้หาเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยการหล่อช้ินงานดว้ยผา้ การหล่อเรซ่ิน

แต่ละคร้ังให้ผลลัพธ์ต่างกัน (ค) ผา้ขาวบาง ช้ินงานโปร่งไม่เห็นเน้ือผา้ (ง) ผา้ฝ้ายมีความหนา 

ช้ินงานทึบแสง เห็นเน้ือผา้ในส่วนท่ีเรซ่ินลงไม่ถึงพิมพ์ (จ) ผา้ฝ้าย วางผา้ทั้งผืนลงในพิมพ์ ผา้มี

ความหนาข้ึนทาํให้เรซ่ินลงไม่ถึงผา้ชั้นหน้าสุด ผลท่ีปรากฏ ใบหนา้จึงมีลกัษณะสมบูรณ์บางส่วน 
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ภาพท่ี 20 การลงสีช้ินงานบริเวณใบหนา้ 

บางส่วนเป็นเห็นเป็นเน้ือผา้กบัเรซ่ิน ผลการทดลองขา้พเจา้เลือกใชก้ารทดลอง (จ) เน่ืองจากพื้นผิว

ท่ีปรากฏสามารถแสดงถึงอารมณ์ความเจบ็ปวดได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช้ินงานส่วนใบหน้าหล่อดว้ยวสัดุผา้สีเน้ือ การลงสีส่วนใบหน้าให้มีความเหมือนลกัษณะ

ของผิวคนทาํให้ส่วนใบหน้ามีชีวิตมีเลือดเน้ือเพื่อเช่ือมโยงถึงชีวิตมนุษย ์ลงสีเน้นให้เห็นรอยพบั

ของผา้ ร่องลึกของพื้นผิวช้ินงานและบางส่วนของหน้าท่ีเวา้แหวง่ขาดหายไป จากนั้นจึงประกอบ

ช้ินส่วนใบหนา้เขา้กบัโครงสร้างผลงาน 
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               (ค)                                                          (ง) 

ภาพท่ี 21 ขั้นตอนการมดัปมผา้ 

 

(ก)                                                            (ข) 

 

 

 

(ก) มดัปมผา้ 

(ข) มดัผา้บนโครงเหล็ก 

(ค) มดัผา้บนโครงเหล็ก 

(ง) มดัผา้ใหเ้ป็นรูปทรงมนุษย ์

มดัปมผา้ให้มีขนาดเล็กและใหญ่ เร่ิมมดัปมผา้กบัโครงเหล็กโดยมดัผา้ตามโครงสร้างจน

เตม็รูปทรง มดัผา้ให้ทิศทางของผา้ไปในแนวเดียวกนั ควบคุมการมดัปมผา้ให้มีลกัษณะรูปทรงคน 

แสดงสัดส่วนของรูปทรงผูห้ญิงตามภาพร่างท่ีออกแบบไวแ้ละเก็บรายละเอียดผลงาน 

การตรวจความคืบหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นขั้นตอนหน่ึงของการทาํวิทยานิพนธ์ โดย

อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาประติมากรรมทุกท่านไดต้รวจผลงาน ซ่ึงหลงัจากไดค้าํแนะนาํ ขา้พเจา้ได้
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                (ก)                                                                    (ข) 

 

 

 

 

 

 

                (ค)                                              (ง) 

ภาพท่ี 22 ขั้นตอนการถอดพิมพ ์

นาํมาพิจารณาและแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ปรับแก้ผลงานโดยเพิ่มส่วนท่ีแสดงถึง

รูปทรงมนุษยแ์ละตรวจสอบรูปทรงปมผา้ใหมี้ความกลมกลืนกนั เช่ือมต่อกบัระหวา่งส่วนท่ีเหมือน

จริงและปมผา้ 

 

 

 

 

(ก) ตดัผา้พนัเฝือกอ่อน 

(ข) วางผา้ลงบนตน้แบบ 

(ค) ถอดพิมพบ์ริเวณเทา้ 

(ง) ถาดพิมพบ์ริเวณหลงั 

ขั้นตอนการถอดพิมพจ์ากคนจริงโดยใชผ้า้พนัเฝือกอ่อน ตดัผา้ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสมกบั

บริเวณท่ีตอ้งการถอดพิมพ ์นาํผา้ชุบนํ้าและวางลงบนบริเวณตน้แบบหลงั ขา และเทา้ วางทบัซอ้น

กนัเพื่อใหแ้ม่พิมพมี์ความแข็งแรงมากข้ึน รอจนแม่พิมพแ์หง้แลว้จึงถอดแม่พิมพอ์อกจากตน้แบบ 
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(ก)                                                                 (ข) 

 

 

 

 

 

 

               (ค)                                                          (ง) 

ภาพท่ี 23 ขั้นตอนการหล่อช้ินงานเพิ่มเติม 

 

 

 

 

(ก) ทานํ้าสบู่ในแม่พิมพ ์

(ข) วางผา้ ทาเรซ่ินทบับนผา้ 

(ค) ทาเรซ่ินเพิ่มความแขง็แรง 

(ง) ช้ินงานหล่อสมบูรณ์  
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ภาพท่ี 24 ผลงานสมบูรณ์ ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 



  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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2. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2   

2.1 การประมวลความคิด : ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2 

 ประเด็นการศึกษา : ข้าพเจา้เห็นถึงในครอบครัวท่ีมีความสัมพนัธ์แบบลาํดบัชั้นและ

ความสัมพนัธ์แปรเปล่ียนไปตามศูนยก์ลางของครอบครัว ลาํดบัชั้นของความสัมพนัธ์ท่ีมีพ่อเป็น

ศูนยก์ลางของครอบครัว ความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัสมาชิกในครอบครัวมีความต่างกนั บุคคลยิ่ง

ใกล้สามารถแสดงความตอ้งการไดม้าก หากไกลจากศูนยก์ลางยิ่งแสดงความตอ้งการได้น้อยลง 

ขา้พเจา้เป็นลูกคนรองท่ีอยูล่าํดบัทา้ยของครอบครัว  

ผลงานแสดงการหลุดร่วงหรือแยกห่างจากลาํดบัชั้นของความสัมพนัธ์ในครอบครัว ลูกท่ี

อยูล่าํดบัทา้ยของความสัมพนัธ์มกัถูกจาํกดัการแสดงออกซ่ึงความคิดและความรู้สึก สถานการณ์ท่ี

ยากลาํบากของลูกสาวซ่ึงเป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ขา้พเจา้ใชป้ระติมากรรมท่ีผสมผสานวสัดุ 

รูปทรงในแนวตั้ง แสดงรูปทรงเปลในแนวด่ิงจากดา้นบนสู่รูปทรงเด็กดา้นล่างเพื่อเน้นให้เห็นถึง

การควบคุม การใชส้ัญลกัษณ์ การมดั การผกู การถกัเชือก  โดยแสดงให้เห็นถึงการถกัมีลกัษณะไม่

เสร็จสมบูรณ์ แสดงการร่วงหล่นของกอ้นปมเชือกทาํให้รู้สึกราวกบัรูปทรงเด็กกาํลงัหลุดออกจาก

การไม่พึ่งศูนยก์ลาง ตอ้งการอิสระ ในขณะเดียวกนัเปลกาํลงัถกัทบัรูปทรงเด็ก โดยมีขั้นตอนการ

สร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 
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2.2 การสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที ่2 

ขั้นตอนปฏิบติัการสร้างผลงาน : ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ออกแบบรูปทรงโดยใชรู้ปทรงคนกบัวตัถุ โดยเลือกใชเ้ด็กผูห้ญิงในท่าทางท่ีไร้การขดัขืน 

รวมเขา้กบัลกัษณะของเปล ตอ้งการให้รู้สึกราวกบัเปลถูกถกัทอมาเป็นรูปทรงเด็ก จากผลงานช้ินท่ี 

1 พบว่าการมดัผา้บนโครงสร้างเหล็กควบคุมรูปทรงไดย้าก ในช้ินน้ีขา้พเจา้จึงเลือกใช้วิธีการป้ัน

หล่อ เพื่อใหส้ามารถควบคุมรูปทรงไดอ้ยา่งท่ีออกแบบไว ้

ภาพท่ี 26 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 27 ออกแบบภาพร่างขนาดเท่าจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขา้พเจา้ออกแบบภาพร่างให้มีขนาดเท่าจริง ความสําคญัของรูปทรงเด็กท่ีเป็นประธานของ

ผลงาน เป็นขั้นตอนการวางแผนเพื่อข้ึนโครงสร้างในการป้ันผลงาน ซ่ึงประติมากรรมท่ีมีขนาดเท่า

ความจริงสามารถทาํใหผู้ช้มเช่ือมโยงถึงโลกแห่งความเป็นจริงได ้
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ภาพท่ี 28 ขั้นตอนการป้ันดินนํ้ามนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ป้ันผลงานดว้ยดินนํ้ามนัจึงสามารถเก็บรายละเอียดไดดี้ โดยเนน้บริเวณใบหนา้แสดงสีหนา้

เศร้าหมอง มือกาํแน่น ปลายเทา้เหยยีดเกร็ง ท่าทาแสดงอาการฝืนดว้ยความไม่เตม็ใจ  
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ภาพท่ี 29 รายละเอียดการป้ันดินนํ้ามนั 
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(ก)                                                               (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) 

ภาพท่ี 30 ขั้นตอนทาํพิมพซิ์ลิโคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) กั้นแบ่งพิมพ ์

(ข) ทายางซิลิโคน 

(ค) แม่พิมพช้ิ์นงาน 

 ทาํพิมพผ์ลงานดว้ยซิลิโคน กั้นแบ่งพิมพ ์ ลงยางซิลิโคนชั้นแรก เม่ือแห้งจึงลงทบัอีกคร้ัง 

โดยทาใหท้ัว่ทั้งช้ินงาน จากนั้นครอบพิมพด์ว้ยปูนปลาสเตอร์เพื่อรักษาแม่พิมพย์างซิลิโคนให้คงรูป 

วางไมเ้พื่อเสริมความแขง็แรงและช่วยยดึจบัช้ินพิมพ ์เวลาถอดแม่พิมพ ์
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(ก)                                                                    (ข) 

 

 

 

 

 

 

                                     (ค)                                    (ง) 
 

 

 

 

 

(จ) 

ภาพท่ี 31 ขั้นตอนการหล่อช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) วางผา้ในแม่พิมพ ์  (ข) ประกอบพิมพ ์

(ค) ประกอบช้ินงาน  (ง) เก็บรายละเอียดช้ินงาน 

(จ) ช้ินงานหล่อสมบูรณ์ 

หล่อช้ินงานด้วยวสัดุผา้โดยวางผา้ในพิมพ์ในชั้นแรกและทาเรซ่ินทบับนผา้ เม่ือช้ินงาน

แหง้จึงประกอบช้ินงาน และเก็บรายละเอียดบริเวณรอยต่อขอบช้ินงาน 
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(ก)                                                                                 (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ค)                                             (ง) 

ภาพท่ี 32 ขั้นตอนการทาํเปล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ตดัไม ้เจาะรู 

(ข) ร้อยเชือก 

(ค) ถกัเชือก 

(ง) ถกัเขา้กบัช้ินงานท่ีหล่อเรซ่ิน 

ตดัไม้ เจาะรู ร้อยเชือกเขา้กับรู จากนั้นถักเชือกโดยอา้งอิงจากลกัษณะการถักเปลแบบ

โบราณ เม่ือถกัไดร้ะยะหน่ึง จึงเร่ิมถกัเขา้กบัรูปทรงคน ต่อจึงจดัองค์ประกอบของผลงานและเก็บ

รายละเอียดปมเชือก 
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 เพื่อสรุปองคป์ระกอบของผลงานและวิธีการติดตั้งผลงานท่ีสมบูรณ์ ทิศทางของผลงานอยู่

ในแนวด่ิง ผลงานแสดงถึงรูปทรงเปลดา้นบนกาํลงัควบคุมรูปทรงภายใน แรงส่งจากเส้นในแนวด่ิง

ทาํให้รู้สึกถึงการกดทบัจากดา้นบนสู่ด้านล่างตามแรงโน้มถ่าง การแขวนผลงานให้รูปทรงเด็กมี

ท่าทางไม่ผอ่นคลาย สัมผสัพื้นเพียงปลายเทา้ เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์ความยากลาํบากท่ีเด็กกาํลงั

เผชิญอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33 ออกแบบการติดตั้งผลงาน 
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ภาพท่ี 34 ผลงานสมบูรณ์ ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 35 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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3. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3   

3.1 การประมวลความคิด : ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3 

 ประเด็นการศึกษา : ขา้พเจา้ต่อต้านกบัทศันคติของพ่อ บทบาทของผูน้ําและผูต้ามจะ

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการเปล่ียนสถานะของผูน้าํกบัผูต้าม ผูน้าํให้สถานะของการเติบโตข้ึน

สาํหรับคนท่ีพร้อมจะยอมรับและทาํหนา้ท่ีแทนได ้ซ่ึงเป็นลกัษณะการโอนถ่ายฝ่ายเดียว สานต่อจาก

พ่อท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว ในขณะเดียวกนัขา้พเจา้ในฐานะผูต้ามเติบโตและมีทางเลือกเป็นของ

ตวัเอง 

 บทบาทหน้าท่ีเป็นตวักาํหนดความสัมพนัธ์ บทบาทในฐานะพ่อท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว

และบทบาทลูกท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัว พ่อเป็นผูต้ดัสินใจกิจกรรมในครอบครัว แต่เม่ือเวลา

เปล่ียน พอ่มีอายเุพิ่มข้ึน พอ่โอนถ่ายความรับผดิชอบของพอ่ใหข้า้พเจา้โดยมีลกัษณะการเปล่ียนถ่าย

อย่างช้า หน้าท่ีเพิ่มข้ึนจนแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจาํวนัของขา้พเจา้อย่างไม่รู้ตวั เม่ือสามารถทาํ

หน้าท่ีแทนได ้พ่อมีความไวว้างใจและส่งต่อภาระหน้าท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงบทบาทของลูกปฏิเสธหน้าท่ี

การเช่ือฟังคาํสั่งสอนของพ่อแม่ได้ยาก เพราะทุกคนตอ้งมีบทบาทหน้าท่ี ท่ีตอ้งรับผิดชอบตาม

สถานะของตนจึงนาํไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 

 ผลงานช้ินน้ีตอ้งการให้เห็นว่าเด็กกาํลงัแสดงบทบาทของพ่อ โดยแสดงรูปทรงเด็กหญิง

ท่าทางกาํลงัวิ่งเล่นโดยมีเชือกถักพนัครอบใบหน้าและลาํตวั รูปทรงเด็กผูห้ญิงถูกซ้อนรูปทรง

ผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูช้ายอยู่ในรูปทรงเดียวกนั ศีรษะผูใ้หญ่อยู่ด้านบนรูปทรงเด็ก เด็กสวมเนคไทและ

รองเทา้ท่ีมีขนาดใหญ่ สัญลกัษณ์ท่ีตอ้งการเช่ือมโยงถึงผูใ้หญ่ท่ีเป็นพอ่ ใชป้ระติมากรรมแสดงความ

แตกต่างเร่ืองเพศ อายุ สถานะ ของเด็กกบัผูใ้หญ่ ลูกสาวท่ีถูกมอบหมาย ส่งต่อภาระ หน้าท่ีความ

รับผิดชอบของพ่อ รูปทรงท่ีปรากฏจึงมีความประหลาดราวกบัเห็นเด็กเป็นผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เป็นเด็ก 

เด็กแสดงบทบาทความเป็นผูน้าํของผูใ้หญ่ ขณะเดียวกนัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูใ้หญ่กาํลงัแสดงบทบาท

ของเด็ก  

 จากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนหน้าภายใตแ้นวความคิดเดียวกนั ผ่านการคิด วิเคราะห์ 

ตรวจสอบและไตร่ตรอง ขา้พเจา้มีความคาดหวงัในผลงานประติมากรรมช้ินท่ี 3 จะสามารถ

ตอบสนองต่อแนวความคิดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยขั้นตอนการทาํผลงานมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
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ภาพท่ี 36 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

3.2 การสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที ่3 

ขั้นตอนปฏิบติัการสร้างผลงาน : ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพร่างคน้หารูปทรงทางประติมากรรม ขั้นตอนแรกของการสร้างสรรค์ เพื่อนาํไปขยาย

ผลงานในลาํดบัถดัไป  
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ภาพท่ี 37 ภาพร่างลงสีผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงสีภาพร่างเพื่อให้เห็นภาพสําเร็จของผลงานมากข้ึน รูปทรง พื้นผิว สี และวสัดุของ

ผลงาน 
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ภาพท่ี 38 ขั้นตอนการป้ันดินเหนียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้ึนโครงเหล็ก ป้ันดินเหนียวโดยข้ึนโดยรวมรูปทรง จากนั้นป้ันตามท่ีออกแบบไว ้และเก็บ

รายละเอียดงานป้ันใหส้มบูรณ์  
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(ก)                                                  (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ค)                                                         (ง) 

ภาพท่ี 39 ขั้นตอนการทาํพิมพป์ูนปลาสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) กั้นแบ่งแม่พิมพ ์

(ข) ทาปูนปลาสเตอร์ 

(ค) วางไมย้ดึแม่พิมพ ์

(ง) แม่พิมพป์ูนปลาสเตอร์ 
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(ก)                                                     (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ค)                                                     (ง) 

ภาพท่ี 40 ขั้นตอนการหล่อช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) วางผา้และทาเรซ่ินในแม่พิมพ ์

(ข) ทาเรซ่ินลงในแม่พิมพร์อบท่ีสอง 

(ค) ทุบแม่พิมพป์ูนปลาสเตอร์ 

(ง) เก็บรายละเอียดผลงาน 
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ภาพท่ี 41 ขั้นตอนการทาํสีผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาํสีผลงานดว้ยยาขดัรองเทา้สีนํ้ าตาลและสีดาํ โดยเร่ิมลงสีนํ้ าตาลเป็นสีพื้นบริเวณใบหนา้ 

เนคไท รองเทา้ จากนั้นจึงเร่ิมลงเนน้นํ้ าหนกัเขม้ดว้ยสีดาํ ใช้ผา้ชุบทินเนอร์เล็กน้อยเช็ดส่วนท่ีเป็น

ค่านํ้าหนกัของแสง ใชพู้ก่นัในการเกล่ียสีใหมี้ลกัษณะการไหลของสีท่ีผา่นรูปทรง   
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ภาพท่ี 42 ขั้นตอนการถกัเชือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถกัเชือกคลุมช่วงใบหนา้และลาํตวัเด็ก โดยผอ่นเชือกบริเวณดา้นหนา้และตึงเชือกบริเวณ

ดา้นหลงั เก็บปลายเชือกขดเป็นกอ้นกลมและจดัวางตาํแหน่งของเชือกใหส้ัมพนัธ์กบัรูปทรงเด็ก 
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ภาพท่ี 43 ผลงานสมบูรณ์ ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 44 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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บทที ่4 

วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

การวจิยัวทิยานิพนธ์มีกระบวนการในการศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ขอ้มูลทฤษฎีและขอ้มูล

ศิลปกรรม ทาํให้เกิดการคน้หารูปทรงประติมากรรมจากนั้นจึงสร้างสรรค์ผลงาน การวิเคราะห์

ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นขั้นตอนสําคญัในการตรวจสอบวตัถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้ผูส้ร้าง

สรรค์ผลงานสามารถส่ือสารกบัผูช้มไดอ้ย่างเขา้ใจตรงกนั ในทางกายภาพของผลงานและทศันะ

ของผูส้ร้างสรรค์ต่อประเด็นในการศึกษาคน้ควา้ เป็นกระบวนการส่ือสาร การส่งสารและให้ผูช้ม

รับสาร 

โครงการวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกับฉัน” ประกอบด้วยผลงาน

ประติมากรรม 3 ช้ิน ทั้งหมดถูกเผยแพร่ในนิทรรศการ Junction ณ หอศิลป์เพาะช่าง ผลงาน

สร้างสรรค์ภายใตแ้นวความคิดเดียวกนั โดยมีวิธีการทางประติมากรรมต่างกนัออกไป ผลงาน

วิทยานิพนธ์ช้ินแรก ประติมากรรมจากปมผา้นาํเสนอภาวะอารมณ์ภายในจิตใจ การศึกษาและทาํ

ความเขา้ใจกบัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัขา้พเจา้มากข้ึน ทาํให้ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 มี

เน้ือหาเก่ียวกับลาํดบัชั้นของความสัมพนัธ์ แสดงผ่านประติมากรรมแบบศิลปะรูปลกัษณ์ และ

ผลงานช้ินสุดทา้ย ประติมากรรมท่ีใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือถึงการเปล่ียนสถานะของผูต้ามคือลูกให้

ข้ึนมาแทนพ่อท่ีเป็นผูน้าํครอบครัว ในบทน้ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ผลงานโดยมีรายละเอียดการสร้างสรรค์

ดงัต่อไปน้ี  
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บทวเิคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที ่1 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของขา้พเจา้ มีเร่ืองราวมาจากประสบการณ์ส่วนตวั 

กล่าวถึง บทบาทของผูน้าํครอบครัวกาํหนดเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ของครอบครัว ความเป็นผูน้าํ

ครอบครัวส่งผลใหเ้กิดการใชอ้าํนาจกาํหนดทิศทางลูก บทบาทลูกตอ้งยินยอมและจาํนนต่อสถานะ

ของตวัเอง  ความจาํยอมท่ีตอ้งตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจเป็นความรักท่ีไดรั้บพร้อมกบัความเจ็บปวดอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ ขา้พเจา้นาํเสนอประเด็นขา้งตน้ผา่นการคิดวิเคราะห์ จินตนาการถ่ายทอดเป็นเร่ือง

ท่ีเล่าดว้ยประติมากรรม เพื่อสะทอ้นให้ผูช้มเห็นถึงคุณค่าของเด็กในฐานะมนุษยค์นหน่ึงท่ีตอ้งการ

โอกาสในการมีอิสระท่ีเป็นไปอย่างสมวยัตามธรรมชาติ ผลงานประติมากรรมนาํเสนอรูปแบบ

ศิลปะรูปลกัษณ์(Figurative art) ทาํหนา้ท่ีเป็นภาพแทนหรือตวัแทน(Representation)ของขา้พเจา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผลงาน  ปมดอ้ย 

ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 

เทคนิค  ถกัผา้,หล่อดว้ยวสัดุผา้ 

ปีท่ีสร้าง 2560 

ภาพท่ี 45 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 (ดา้นหนา้) 
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คาํว่า Representation มีความหมายคือ ดูเหมือน คลา้ย,แทนท่ีบางส่ิงหรือบางคน,นาํเสนอ

คร้ังท่ีสอง ทางประติมากรรมการขา้พเจา้ใชภ้าพแทนเพื่อเช่ือมโยงผลงานประติมากรรมท่ีสร้างกบั

ผูช้ม การสร้างภาพลวงตาหรือจาํลองข้ึนนาํไปสู่ "ส่ิงท่ีแทจ้ริง" ส่วนสําคญัคือสัญลกัษณ์ท่ีถูก

นาํเสนอ ท่าทางท่ีสัญลกัษณ์ถูกนาํเสนอ ความหมายท่ีถูกใช้เพื่อนาํเสนอ โดยผลงานใช้รูปทรง

มนุษยใ์นการเล่าเร่ืองแทนขา้พเจา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลงานประติมากรรมช้ินท่ี 1 ประติมากรรมเป็นรูปทรงเด่ียว แสดงรูปทรงมนุษยล์อยเควง้

อยู่ในอากาศ โครงสร้างผลงานเป็นเส้นทะแยงมุม ส่วนหัวอยู่ด้านล่างส่วนปลายช้ีข้ึนด้านบน 

ทิศทางของรูปทรงกาํลงัพุง่ลงในแนวเฉียง ประติมากรรมรูปทรงผูห้ญิงมีลกัษณะลาํตวัขดงอ ปล่อย

ไปตามแรงโนม้ถ่วงท่าทางไร้การขดัขืน รูปทรงผูห้ญิงเผยใหเ้ห็นส่วนท่ีมีลกัษณะเหมือนจริงบริเวณ

ใบหน้า หน้าขาด้านหลงั และหน้าเทา้ สีหน้าแสดงอาการเรียบเฉย เพื่อแสดงถึงการการจาํยอม 

จาํนนต่อสถานะของบทบาทลูกท่ีตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ีพอ่ไดว้างไว ้

รูปทรงคนเกิดจากการประกอบเขา้ของเง่ือนปมผา้โดยใชว้ิธีการผกู การมดั การพนั ห่อหุ้ม

ส่วนท่ีมีลกัษณะเหมือนจริงวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานน้ีเพื่อเนน้ให้เห็นส่ิงท่ีเรียกวา่อาํนาจตอบสนอง

ภาพท่ี 46 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 (ดา้นขา้ง) 
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ถึงแรงการถูกกระทาํในการสร้างรูปทรง แสดงภาวะอารมณ์ภายในจิตใจอนัเกิดจากความสัมพนัธ์

ระหว่างพ่อและลูกสาว การก่อร่างสร้างรูปทรงจากปมผา้ท่ีมีขนาดเล็กและใหญ่มดัเช่ือมต่อกัน 

ปริมาตรของรูปทรงมีความหนาแน่นของปมผา้เพื่อสร้างความรู้สึกอึดอดัอีกทั้งปมผา้เป็นลกัษณะ

ทางกายภาพของปมดอ้ยท่ีมีความยุง่เหยิง ซบัซ้อน เป็นเส้นพนักนัทั้งเส้นเดียวและหลายเส้นจนเกิด

เป็นปม  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนท่ีเหมือนจริงและปมผา้ โดยบริเวณส่วนท่ีเหมือนจริงดว้ยวิธีการ

สร้างสรรคจ์ากการถอดพิมพจ์ากคนจริงทาํให้มีรายละเอียดครบถว้นและมีความสมจริง ประกอบ

กับการทาํสีท่ีเน้นให้คล้ายความเป็นจริง โดยต้องการแสดงถึงสัญญาณชีวิตมนุษย์หรือราวกับ

รูปทรงประติมากรรมน้ีมีชีวิตกาํลงัถูกห่อหุ้มดว้ยปมผา้ซ่ึงมีสีเขม้ สีดาํ สีเทา สีท่ีให้ความรู้สึกเศร้า 

หดหู่ ปมผา้มีพื้นผิวขรุขระ เง่ือนปมแผ่ขยายครอบคลุมทัว่ทั้งรูปทรงราวกบักาํลงักลืนความเป็น

มนุษย ์แสดงความเจบ็ปวดท่ีมีลกัษณะเจบ็ลึกจนชินชาสะทอ้นถึงความมีชีวิต อิสระของเด็กคนหน่ึง

กาํลงัถูกควบคุม มีชีวติอยูภ่ายใตอ้าํนาจของพอ่  

การติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินน้ี การแขวนผลงานส่งผลให้รูปทรงเควง้ควา้ง ไร้การทรง

ตวั แสดงความโดดเด่ียว รูปทรงคนบริเวณช่วงศีรษะถูกจดัให้อยู่ในระดบัตํ่ากว่าสายตา เม่ือผูช้ม

มองผลงานในระยะใกลจ้ะพบวา่มุมมองผูช้มผลงานมองกดตํ่าไปยงัผลงาน ทาํใหผ้ลงานอยูใ่นภาวะ

ของการถูกข่มจากสายตาผูช้มไดอี้กดว้ย  

ภาพท่ี 47 รายละเอียดของรูปทรงผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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บทวเิคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผลงาน หลุดร่วงจากชีวิตความเป็นเด็ก 

ขนาด  ผนัแปรตามพื้นท่ี 

เทคนิค  ป้ัน หล่อดว้ยวสัดุผา้,ถกัเชือก 

ปีท่ีสร้าง 2561 

ภาพท่ี 48 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 (ดา้นหนา้) 
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ผลงาน “หลุดร่วงจากชีวิตความเป็นเด็ก” มีเส้นโครงสร้างของผลงานเป็นเส้นตั้งหรือเส้น

ด่ิง ให้ความรู้สึกทางความสูง มัน่คง หนักแน่น และยงัให้ความรู้สึกถึงการประชันหน้า อธิบาย

ลกัษณะการต่อตา้นของลูกสาวท่ีมีต่อทศันคติของพ่อ โครงสร้างรูปทรงภายนอกเป็นเส้นแนวด่ิง

ครอบรูปทรงเด็ก ส่วนโครงสร้างรูปภายในเป็นเส้นตั้งและเฉียงลงพื้น ผลงานมีทิศทางจากบนสู่ล่าง

ตามแรงโนม้ถ่วง ทาํใหรู้้สึกถึงแรงกระทาํระหวา่งรูปทรงภายนอกและรูปทรงภายใน 

พิจารณาภาพแรกปรากฏประติมากรรมแสดงรูปทรงเด็กหญิง ท่าทางไม่เป็นธรรมชาติ มือ

จบัเชือกและปลายเทา้สัมผสัพื้นเพียงเล็กน้อย รูปทรงถูกแขวนเขา้กบัเชือกท่ีมีการถกัในแนวด่ิง 

เชือกถูกถกัอย่างเป็นระเบียบลงมายงัรูปทรงเด็กคลุมทบับางส่วน เป็นการถกัท่ีราวกบัยงัไม่เสร็จ

สมบูรณ์ ปลายเชือกเป็นปม ส้ินสุดปลายเชือกบริเวณใบหนา้และลาํตวัช่วงบน ปลายเชือกบางส่วน

ยาวมายงัพื้น มองโดยรวมทาํให้เห็นเหมือนกบัเด็กกาํลงัเล่นโหนเชือกแต่ในขณะเดียวกนัท่าทาง

ของเด็กขดัแยง้กบักิจกรรมท่ีปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาพท่ี 49 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 (ดา้นขา้ง) 
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เม่ือเร่ิมมองผลงานในระยะท่ีใกลข้ึ้น รูปทรงหลกัของผลงานคือรูปทรงเด็กผูห้ญิง ขา้พเจา้

เลือกวยัเด็กแรกแยม้ เป็นวยัท่ีกาํลงัเร่ิมตน้เขา้สู่วยัรุ่น วยัท่ีสามารถทาํความเขา้ใจกบัส่ิงรอบตวัได้

เป็นอยา่งดี แต่มีความเป็นตวัของตวัเองสูง เช่ือกนัวา่เป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ รูปทรงเด็กหญิงดงักล่าว

อยู่ในท่าทางเกร็งตวั ใบหนา้เศร้า เบนหน้าไปดา้นขา้งเล็กนอ้ย ลาํตวัเกร็งแข็ง ปลายเทา้ยืดเหยียด 

ท่าทางดูผิดปกติไม่ผ่อนคลาย มือยึดจับเชือกแน่นเพื่อพยุงให้ตวัเองไม่ล้ม เหมือนกําลังอยู่ใน

สถานการณ์ลําบาก กล่าวคือความรู้สึกท่ีต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของครอบครัว หน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บแต่เวลาเดียวกนั อยากมีอิสระไดท้าํในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ รูปทรงเด็กจึงแสดง

อาการฝืนกระทาํ ทาํดว้ยความไม่พึงพอใจ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปทรงรองมาคือ เปล เชือกถกัสีขาวดา้นบนศีรษะรูปทรงเด็ก เชือกถูกร้อยคลอ้งผ่านไม้

ส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก เกิดเป็นรูปทรงเปลท่ีขยายต่อลงมายงัรูปทรงเด็ก มีความโปร่งลวดลายถกัมี

ลกัษณะคล้ายการถกัเปลแบบโบราณ มีช่องไฟการถกัอย่างเป็นระบบ มีความประณีต อ่อนโยน

ภาพท่ี 50 รายละเอียดรูปทรงเด็ก 
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ภาพท่ี 51 รายละเอียดรูปทรงเปล 

แสดงออกถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพอ่และขา้พเจา้ บทบาทท่ีลูกตอ้งประพฤติปฏิบติั

ตามส่ิงท่ีพ่อคาดหวงัให้ทาํ ทั้งหมดเป็นความรักความหวงัดีของพ่อ แต่ในขณะเดียวกนัส่ิงเหล่านั้น

ปิดกั้นอิสระของเด็ก  ส่วนบนการถกัเป็นระบบคลุมรูปทรงเด็ก ส่วนล่างการถกัถูกคลายออก ปล่อย

เส้นอิสระ ปลายเชือกเป็นปมอยู่รอบรูปทรงเด็กจาํนวนมาก เน้นบริเวณใบหน้า ไล่ลงมายงัลาํตวั 

และบริเวณพื้น แสดงการถ่วงดึงรูปทรงเด็กใหอ้ยูใ่นทิศทางของเปล ปมเชือก 

เปลมีลกัษณะการถกัแบบยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ เปลถกัดา้นบนมีลกัษณะยืดลงตามแรงโน้ม

ถ่วง เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ท่ีกาํลงักระทาํกาํลงัเกิดข้ึน ทาํใหผู้ช้มสามารถจินตนาการไดว้า่เปลกาํลงั

ถกัคลุมทั้งรูปทรงเด็ก ควบคุมรูปทรงดา้นใน เกิดแรงกระทาํต่อกนัทาํให้เห็นส่ิงท่ีเรียกว่า อาํนาจ 

เปลถึงแมมี้ความโปร่งและเป็นเส้นแต่ให้ความรู้สึกสามารถควบคุมรูปทรงเด็กได ้ ในทางตรงกนั

ขา้มใหค้วามรู้สึกวา่เปลกาํลงัคลายออกจากตวัเด็ก ให้ความหมายเด็กกาํลงัด้ินรนเพื่อให้พน้จากการ

ควบคุม หรือผูช้มสามารถเห็นไดท้ั้งสองลกัษณะพร้อมกนัคือ เปลกาํลงัควบคุมและมีการด้ินรนของ

รูปทรงเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคน้ควา้เทคนิควิธีการสามารถตอบสนองแนวคิดสร้างสรรค ์โดยผา่นการศึกษาคน้ควา้

และทดลอง ผา้มีลกัษณะทางกายภาพเป็นผืน อ่อนนุ่ม มีสีและลวดลายตามชนิดของผา้ เป็นวสัดุท่ี

อยู่ในชีวิตประจาํวนัเช่น เส้ือผา้ ผา้ม่าน ผา้ห่ม เป็นตน้ คุณสมบติัของผา้สามารถเปล่ียนแปลงตาม

แรงกระทาํ ตดั เยบ็ ฉีก ดึง ขา้พเจา้มองเห็นถึงลกัษณะรอยพบัและรอยยบัของผา้ เม่ือนาํมาใช้ใน
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ผลงานทาํใหผ้ลปรากฏพื้นผวิของรูปทรงมีความขรุขระ หยาบ ไม่เรียบเนียน มีร่องรอย ช่วยขบัเนน้

แนวคิดท่ีตอ้งการสะทอ้นถึงความเจ็บปวดท่ีฝังลึกในจิตใจ ความชินชา ความเศร้าหมองท่ีอยูภ่ายใต้

ความรัก ความปรารถนาดีของพอ่ 

ชนิดของผา้คือ ผา้ออ้มมีลวดลายท่ีค่อนขา้งเฉพาะเจาะจง สามารถส่ือสารถึงเด็กไดอ้ย่าง

ตรงไปตรงมา ลวดลายของผา้เป็นลายไดโนเสาร์หลากสี มีขนาดเล็กลายซํ้ าทัว่ผืน เม่ือพิจารณา

โดยรวมผลงาน ลวดลายทาํให้ผูช้มเห็นเพียงเส้นรอบรูปทรงเด็ก หากพิจารณาในระยะใกลม้ากข้ึน

จึงจะสามารถมองเห็นสีหนา้และรายละเอียดของรูปทรงเด็ก บ่งบอกความรู้สึกของขา้พเจา้ถึงการไม่

มีตวัตน การถูกมองขา้มและไม่มีความสาํคญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีว่างของผลงาน ขนาดของเปลแคบและเล็กใกลเ้คียงกบัขนาดลาํตวัรูปทรงเด็ก เปลมี

ความเป็นเส้นถูกถกัเขา้กบัมือของรูปทรงเด็กท่ีเป็นปริมาตรทึบ เชือกถกัถูกปล่อยมีลกัษณะเป็นเส้น

ยาวในช่วงใบหนา้และลาํตวัเด็ก เพื่อขบัเนน้อารมณ์ความรู้สึกอึดอดั รูปทรงเปลควบคุมรูปทรงเด็ก

โดยเส้นแต่ละเส้นท่ีปล่อยลงมาไล่เรียงกนัแนบรอบรูปทรงเด็ก ปลายเชือกขดเป็นก้อนกลม ขด

เชือกมีลกัษณะเป็นกอ้นเชือกแน่นโอบลอ้มบริเวณลาํตวัของเด็ก เชือกบางส่วนยาวผา่นรูปทรงมายงั

พื้น สร้างปฏิกิริยาตอบโตก้นัระหว่างรูปทรงกบัพื้นท่ีว่าง เป็นการลดปริมาตรพื้นท่ีวา่งภายในและ

ภายนอกผลงาน  

ภาพท่ี 52 รายละเอียดพื้นผวิของผลงาน 
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ภาพท่ี 53 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

บทวเิคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที ่3 

 

 

 

ช่ือผลงาน บทบาทท่ีฉนัแสดง  

ขนาด  ผนัแปรตามพื้นท่ี 

เทคนิค  ป้ัน หล่อดว้ยวสัดุผา้ 

ปีท่ีสร้าง 2561 
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ผลงาน “บทบาทท่ีฉนัแสดง” ประติมากรรมรูปคนโดยใชรู้ปทรงเด็ก มีขนาดเท่าจริง เด็กอยู่

ในท่าทางกาํลงักา้วเดินไปขา้งหนา้ มีเชือกพนัโยงรอบรูปทรงเด็ก กอ้นปมเชือกหอ้ยจากรูปทรงเด็ก

และลงมายงัพื้น มองภาพแรกจะเห็นวา่เด็กกาํลงัลากบางส่ิงอยูแ่ละทาํใหผู้ช้มเห็นถึงความผดิปกติ

ของรูปทรงเด็กท่ีปรากฏวา่เด็กกาํลงักลายเป็นผูใ้หญ่ หรือผูใ้หญ่กาํลงัอยูใ่นร่างเด็ก 

เม่ือพิจารณาใกลผ้ลงานมากข้ึนจะพบวา่ รูปทรงเด็กวยัประมาณชั้นประถมตน้ วยัเด็กช่วงน้ี

อยูใ่นช่วงเวลาของความสนุกสนาน ไดท้าํกิจกรรมเร่ิมมีเพื่อนและสังคม มีใบหนา้เศร้า รูปทรงเด็กมี

รูปทรงใบหนา้ผูช้ายซ้อนอยูบ่นศีรษะ สวมเนคไทและรองเทา้คู่ใหญ่ รูปทรงวตัถุมีความเก่ียวขอ้ง

กบัวยัผูใ้หญ่  

การใชส้ัญลกัษณ์เพื่อเช่ือมโยงถึงลกัษณะของผูใ้หญ่ โดยใชรู้ปทรงหน้าผูช้ายแสดงสีหน้า

ดุดนั คิ้วขมวด สีหนา้บ่งบอกถึงอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียว ประกอบกบัสวมเนคไทของผูใ้หญ่วยัทาํงาน 

ปลายเนคไทปลิวไปดา้นหลงัและเด็กสวมรองเทา้ขนาดใหญ่ มีลกัษณะเหมือนรองเทา้หนงั  สัดส่วน

ของรูปทรงวตัถุสร้างความขดัแยง้กบัสัดส่วนของรูปทรงเด็ก ทาํให้เห็นถึงความแตกต่างระหวา่งวยั

เด็กและวยัผูใ้หญ่ เพศหญิงและเพศชาย อีกทั้งรูปทรงวตัถุมีสีท่ีถูกเน้นเขม้ขดัแยง้กบัรูปทรงเด็ก

อยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 54 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 (ดา้นหลงั) 
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ภาพท่ี 55 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปทรงเด็กและรูปทรงวตัถุ เด็กผูห้ญิงสวมเคร่ืองใช้ของผูใ้หญ่ท่ีมี

เพศชายเป็นภาพแทนลกัษณะพ่อและลูกสาว ปฏิกิริยาระหวา่งรูปทรงคนและรูปทรงวตัถุส่งผลให้

เห็นถึงแรงกระทาํ รูปทรงวตัถุท่ีส่ือถึงผูใ้หญ่กาํกบัรูปทรงเด็กให้แสดงบทบาทของลูกท่ีตอ้งปฏิบติั

ตามคาํสั่งของพ่ออย่างหลีกเล่ียงไม่ได้และสวมบทบาทความเป็นผูน้ําของพ่อ ในขณะเดียวกัน

รูปทรงเด็กกาํลงักระทาํดว้ยอาการฝืนใจทาํหรือการทาํดว้ยความไม่เตม็ใจ  

ปมเชือก มีความโปร่งและมีลกัษณะเป็นเส้น เชือกพนัโยงกบัรูปทรงเด็กส่ือถึงความหนกั

หนาของเด็กท่ีกาํลงัแบกรับภาระ หน้าท่ี คาํสั่ง ท่าทางของเด็กท่ีกาํลงัวิ่งไปขา้งหน้าแต่มีปมเชือก

กาํลงัร้ังรูปทรงเด็กดา้นหลงั เชือกลากยาวลงพื้น กอ้นปมเชือกมากมายกระจดักระจายอยูด่า้นหลงั

รูปทรง เส้นเชือกจาํนวนมากพนัรอบตวั แขน และขารูปทรงเด็ก มีลกัษณะยุง่เหยิง พนักนั ดา้นหนา้

รูปทรงจะเห็นไดว้า่เชือกกาํลงัคลายออก ดา้นหลงัเชือกถกัเป็นระบบระเบียบ ตอ้งการให้เห็นถึงเด็ก

ท่ีตอ้งการมีอิสระและหลุดพน้จากการควบคุมบงัคบั  

 

 

 

 

สีและพื้นผวิของผลงาน รูปทรงเด็กมีลกัษณะขรุขระ ไม่เรียบ บางส่วนเวา้ บางส่วนยุบ ดว้ย

เทคนิคการหล่อเรซ่ินดว้ยวสัดุผา้ให้ความรู้สึกไร้ชีวิต ตายซาก อีกทั้งสีของรูปทรงเด็กยงัมีสีขาวซีด 

อีกดว้ย ส่วนพื้นผวิของรูปทรงวตัถุมีลกัษณะหยาบกระดา้ง ให้ความรู้สึกรุนแรง สีนํ้ าตาลเขม้สีของ

วตัถุมีอาการไหลลงบริเวณใบหน้าและลาํตวัรูปทรงเด็ก เน้นสีนํ้ าตาลเขม้ทบับริเวณตา  แสดงให้

เห็นถึงสีวตัถุกาํลงัเขา้มาแทนท่ีสีขาวของรูปทรงเด็ก  
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บทที ่5 

สรุป 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน บางคร้ังไม่สามารถพูดได้อย่าง

ตรงไปตรงมาแต่ผลงานประติมากรรมสามารถส่ือสารได ้การเล่าเร่ืองท่ีมาจากประสบการณ์ชีวิต 

เป็นการทาํความเขา้ใจถึงเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัขา้พเจา้ไดเ้ป็นอยา่งดี การศึกษาคน้ควา้

ขอ้มูลทาํใหเ้ห็นตวัแปรอ่ืนท่ีส่งผลทาํให้พ่อมีบทบาทของผูน้าํครอบครัวซ่ึงนาํไปสู่การควบคุมและ

ใช้อาํนาจกบัลูก แต่สุดทา้ยเม่ือพิจารณาให้ถ่ีถ้วนเห็นได้ว่าส่ิงเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นความรัก 

ความปรารถนาดีท่ีพอ่มอบใหลู้ก ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์

ในหวัขอ้ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัฉนั”โดยมีจุดประสงคเ์พื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของลูกท่ี

จาํยอมอยูภ่ายใตอ้าํนาจของพอ่ 

ในช่วงแรกของการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล เน่ืองจากเร่ืองท่ีผูว้ิจยัศึกษานั้นเป็นเร่ืองท่ีมาจาก

ประสบการณ์ชีวติถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัขา้พเจา้ การออกแบบการเก็บขอ้มูลเป็นส่ิงสําคญั

ท่ีสามารถทาํใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งแทจ้ริงและบนัทึกเป็นรูปธรรม โดยใชว้ิธีการสังเกต จดบนัทึก 

สํารวจ และทาํแบบสอบถาม เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลจึงทาํให้เห็นถึงประเด็นในการศึกษาคน้ควา้ จุด

ประกายเป็นแนวความคิดและสมมติฐานในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

เป้าหมายและวตัถุประสงค์เป็นตัวกําหนดการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม การ

สร้างสรรค์ผลงานในช่วงแรกเกิดจากการทดลองหล่อวสัดุผา้ และมองเห็นถึงคุณลกัษณะของผา้ 

เป็นกระบวนการท่ีกลบัไปมาระหวา่งแนวความคิดท่ีตั้งไวก้บัการทดลองวสัดุท่ีสามารถนาํไปสู่การ

สร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงการกาํหนดเป้าหมายกบัวตัถุประสงคเ์ป็นขอบเขตในการทาํวิทยานิพนธ์น้ี แต่

อีกส่วนสาํคญัท่ีผูว้จิยัมองเห็นคือกระบวนการ หรือขั้นตอนก่อนท่ีจะไดม้าซ่ึงผลงานประติมากรรม 

เม่ือพิจารณายอ้นกลบั ระหวา่งทางท่ีออกนอกขอบเขตของวิทยานิพนธ์สามารถนาํความคิด เทคนิค 

วธีิการสร้างสรรคม์าพฒันาต่อได ้

ผลงานประติมากรรมเป็นผลลพัธ์ของวิทยานิพนธ์น้ี การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม

เพื่อตอบสนองเน้ือหาและวตัถุประสงค์ของผูว้ิจยั หากเม่ือผลงานถูกเผยแพร่สู่สาธารณะผูช้มเป็น
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ส่วนสาํคญัในการตรวจสอบผลงานศิลปะของผูว้จิยัใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การทาํงานศิลปะ

จึงมิใช่การตอบสนองความตอ้งการของผูว้จิยัเท่านั้น แต่เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อส่งสารให้กบั

ผูช้มและสังคมไดอ้ยา่งเขา้ใจถึงทศันะของผูส้ร้างสรรค ์ฉะนั้นการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์จึงมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ 

       บนเส้นทางศิลปะ ผูว้ิจยัสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเฉพาะตนเป็นการค้นควา้หา

แนวทางและรูปแบบของศิลปิน ซ่ึงเกิดจากการทดลองและศึกษาถึงเทคนิควธีิการนั้นอยา่งถ่ีถว้น อีก

ทั้งการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมของศิลปินทาํให้เกิดการพฒันาทางดา้นรูปแบบศิลปะ 

นอกจากน้ีผลงานยงัตอ้งสามารถส่ือสะทอ้นถึงเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัตอ้งการส่ือสารไดอี้กดว้ย  การถกัผา้

และหล่อเรซ่ินด้วยวสัดุผา้เป็นเทคนิคท่ีผูว้ิจยัศึกษาและนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย

ผลงานแต่ละช้ินมีผา้เป็นวสัดุหลกัในการทาํงาน รวมไปถึงวธีิการถกัมดัปมผา้ท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน

วทิยานิพนธ์น้ี 

 

ข้อเสนอแนะ  

         วิทยานิพนธ์หัวข้อ ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกับฉัน เป็นการนําเสนอทศันะของ

ขา้พเจา้ท่ีมีต่อเร่ืองน้ี โดยเป็นการเล่าเร่ืองในลกัษณะท่ีขา้พเจา้อยู่ในเหตุการณ์ เป็นการมองเห็น

ตวัเองในสถานการณ์ซ่ึงมีความแตกต่างกบัการนาํเสนอเร่ืองเชิงสังคมท่ีเป็นการเฝ้ามองเหตุการณ์

จากภายนอก ดงันั้นการเก็บขอ้มูลหรือการหากรณีศึกษาคน้ควา้จึงตอ้งสํารวจโดยให้ตวัเองมีความ

เป็นกลางเพื่อให้ข้อมูลปรากฏข้อเท็จจริง มิเช่นนั้ นการหาข้อมูลบางประการเช่น การสํารวจ

พฤติกรรมระหวา่งพอ่กบัสมาชิกในครอบครัว อาจบนัทึกขอ้มูลดว้ยอารมณ์ส่วนตวัของผูว้ิจยั ส่งผล

ทาํใหข้อ้มูลถูกบิดเบือนจากความจริง 

        การศึกษาคน้ควา้เร่ืองความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีมาจากประสบการณ์ชีวิตของผูว้ิจยั 

เป็นการนาํเสนอมุมมองหน่ึงในฐานะท่ีเป็นลูกสาวของครอบครัวท่ีมีพ่อเป็นผูน้าํครอบครัว ซ่ึง

วทิยานิพนธ์น้ีไม่ไดเ้ป็นการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความขดัแยง้ แต่เป็นการทาํความเขา้ใจ

ถึงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพอ่และลูกสาว 
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล อภิญญา วาทีภกัดี 
วนั เดือน ปี เกดิ 23 ธนัวาคม 1991 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2552 วทิยาลยัช่างศิลปลาดกระบงั  

พ.ศ.2556 วทิยาลยัเพาะช่างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์   
สาขาวชิาประติมากรรม 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 660/136 หมู่บา้นมณัฑวรรณ แขวงสายไหม เขตสายไหม   
 จงัหวดั กรุงเทพมหานคร    

ผลงานตีพมิพ์ พ.ศ.2555 ร่วมแสดงงาน ประติมากรรมส่ือผสม ในเทศกาลงานศิลปะหวัใจ
ใหม่ตามรอยพอ่สู่ความสุขท่ีย ัง่ยนื“Art for the King”   
พ.ศ.2556 แสดงผลงานประติมากรรมในนิทรรศการ การแสดงผลงาน
ศิลปกรรมนกัศึกษา “หลงั 11 ก่อน 13(11…13)”  
พ.ศ.2557 ร่วมแสดงงานประติมากรรม ศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่น
เยาว ์คร้ังท่ี 31   
  การแสดงศิลปกรรมศิลปะนิพนธ์ คร้ังท่ี 14 สาขาจิตรกรรม 
ประติมากรรมและศิลปะภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ วทิยาลยัเพาะช่าง  
พ.ศ.2559 ร่วมแสดงงานประติมากรรม ศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่น
เยาว ์คร้ังท่ี 33   
      
  แสดงผลงานในเทศกาล “KENPOKU ART 2016” ประเทศญ่ีปุ่น   
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