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บทคัดย่อภาษาไทย 

60007804 : ทัศนศิลป์ แบบ 1.1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
คำสำคัญ : ความเป็นแม่, สัญชาตญาณ, วัฒนธรรม, ความดิบ (หยาบ), ความสุก (ความละเอียด) 

นางสาว ฤทัยรัตน์  คำศรีจันทร์ : โลกของแม่  อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกของแม่” (Mother’s World)  เป็นการ

สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อค้นหาความหมายของความรักและปรัชญาของความเป็นแม่  โดยอาศัยวัสดุ
และเทคนิค 4 วิธีการ คือ 1. จิตรกรรมสีอะคริลิกและสีจากธรรมชาติบนผ้าใบ 2. เย็บปักถักร้อย 3. 
เปเปอร์มาเช่ 4. เครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก ซึ่งเปรียบเสมือนการเล้ียงลูกท่ีต้องใช้กลวิธีท่ี
หลากหลาย เพื่อค้นพบรูปแบบและวิธีท่ีเหมาะสมในการเป็นแม่คน  โดยใช้แรงขับเคล่ือนท่ีมาจาก
สัญชาตญาณของแม่ กำหนดทิศทางและกระบวนการทำงาน จากขั้นตอนท่ีหยาบจนกระท่ังถึงขั้นตอน
ท่ีละเอียดประณีต ซึ่งมีความหมายเช่ือมโยงกับสัญชาตญาณความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมจากสังคม
วัฒนธรรม 

ความเป็นแม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  นับต้ังแต่วันแรกท่ีลูกได้กำเนิดขึ้นในครรภ์ของผู้
เป็นแม่  ซึ่งทำให้แม่เกิดการตระหนักรู้ถึงความรักและการปกป้องคุ้มครองลูก  ด้วยสัญชาตญาณ
แรกเริ่มของตนเอง จนกระท่ังถูกหล่อหลอมด้วยความเช่ือและวัฒนธรรมทางสังคม  ก่อเกิดเป็นความ
รักท่ีมีศีลธรรมจรรยาหนุนนำเอาไว้ เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและเติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ช่วยสร้างความอยู่รอดและความมั่นคงของสังคม 

ความรักแรกเริ่มท่ีเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณของความเป็นแม่ คือ ความดิบ (หยาบ) ส่วน
ความรักของแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม คือ ความสุก (ความละเอียดประณีต) การตีความ
เช่นนี้ ทำให้เกิดแนวคิดในการแสวงหาปรัชญาจากความรักระหว่างแม่ลูกท่ีค่อยๆ เกิดขึ้นจนกลายเป็น
ความรักท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม   การศึกษาวิธีคิดความดิบ (หยาบ) สู่ ความสุก (ละเอียด
ประณีต)   ผ่านตัวเทคนิควิธีการ เพราะทุกกระบวนการ เริ่มจากความดิบสู่ความละเอียดจนกระท่ัง
เกิดความประณีตในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ท่ีมีคุณค่าด้วยความรักของแม ่โดยนำมาเปรียบเทียบกับ
การเล้ียงดูลูกของตนเอง ซึ่งในระหว่างการเล้ียงลูกจึงมีความหมายท่ีเช่ือมโยงกันกับตัวเทคนิค
กระบวนการสร้างงานผลงานศิลปะ โดยการนำคุณค่า ปรัชญาและความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ทำงาน มาเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ เนื้อหาและรูปแบบการสร้างผลงานศิลปะ 

ผลงาน  “โลกของแม่” มี ท้ังสภาวะของความทุกข์และความสุข ท่ี เกิดขึ้นในวิถี
ประสบการณ์ของการเป็นแม่คน โดยแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยท่ีแม่มีต่อลูก  ผ่านตัว
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เทคนิคกระบวนการท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีต้องการนำเสนอ จึงส่งผลทำให้ได้ทบทวนชีวิตของตนเอง
และเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ผ่านการเป็นแม่ ลูกทำให้แม่ได้ซาบซึ้งถึงความอดทน ความเข้าใจและการ
ให้อภัยซึ่งกันและกัน จนก่อเกิดเป็นความรักและคุณค่าของความเป็นแม่แก่ผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ีแสดงออก
อยู่ในทุกกระบวนการของการทำงานผลงานศิลปะ ลูกจึงเป็นผู้สร้างโลกของแม่ข้ึนมาอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60007804 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : motherhood, instinct, culture, raw (roughness), cook (fineness) 

MISS RUTHAIRAT KUMSRICHAN : MOTHER’S WORLD THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR DOCTOR CHAIYOSH ISAVORAPANT 

The creation of art thesis named “Mother’s World” aims to explore the 
meaning of love and philosophy of motherness by adopting four techniques which 
are 1) acrylic paintings and natural paint colors on canvases, 2) embroider, 3) papier 
mâché, and 4) raw pottery and ceramic. The techniques can be compared as child 
caring because the mother has to adopt several strategies to look for the appropriate 
method of being a mother. Furthermore, the mother’s instinct established by society 
and culture moves and directs the process of creation from rough step to fine step. 

Motherness has been formed by nature since the first day of fertilization. 
Due to the fertilization, the mother realizes the love and child protection moved by 
initial self-instinct. Then the mother is moved by beliefs and social cultures. The 
love, as the result, is supported and led by morality. Overall, the objectives are to 
protect and let the child grow up as a part of survivable and stable society. 

The initial love arising from mother’s instinct is raw (roughness), while the 
mother’s love established by society and culture is cook (fineness). This 
interpretation arises the concept of exploring the philosophy of love between 
mother and child — from the initial love to the love established by society and 
culture. The study establishes the concept of the creation by investigating the raw-
to-cook development. As the result, all processes start from rawness to fineness. 
Then the fineness of creation provides the value of mother’s love. Moreover, the 
fineness can be compared with the artist’s child care because growing the child up 
has meaning relating to the techniques and processes of the creation. The value, 
philosophy, and feeling occurring during the time of work creation are adopted as 
the significant parts in analyzing the content and form of the art works. 

In conclusion, “Mother’s world” contains the states of happiness and 
unhappiness arising during the experience of being a mother. The love and care 
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towards the child are projected by using techniques relating to the content that 
needs to be presented. As the result, the artist is able to review the life and learn 
the humanity through being a mother. Moreover, a realization is projected in all 
processes of the art work creation. That is to say, a woman realizes the 
understanding and forgiveness as a mother because of the child. Hence, the child is 
the genuine creator of the mother’s world. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การเรียนรู้ศาสตร์ทางศิลปะ จนประสบความสำเร็จได้นั้นมาจากพลังใจของบูรพคณาจารย์ ท้ัง
ในอดีตและกาลปัจจุบัน ท้ังคอยส่งเสริม ช้ีแนะ เกื้อหนุนให้มุ่งมั่นและพากเพียรจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย
แห่งวิทยาการนั้น จึงขอน้อมจิตสักการะครูอาจารย์ทุกผู้นามด้วยจิตอันบริสุทธิ์ 

ขอบคุณครอบครัว ท้ังพ่อแม่ สามี ลูก พี่น้อง ญาติสนิท มิตรสหายและเพื่อนๆ ท่ีเป็นแหล่ง
รวมพลังทางความรัก ความเมตตา ความดีงามและน้ำใจอันบริสุทธิ์ คอยสนับสนุนและมอบกำลังใจให้ทำ
ในส่ิงท่ีต้ังใจไว้จนประสบความสำเร็จ 

ขอบคุณลูกศิษย์ท้ังหลายท่ีมีน้ำใจช่วยเหลือและส่งมอบความรัก ด้วยแรงกายแรงใจด้วยจิตอัน
งดงาม ครูผู้นี้ขอส่งความดีและคำขอบคุณคืนสู่ทุกคนเฉกเช่นกัน 

  
  

ฤทัยรัตน์  คำศรีจันทร์ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

วิทยานิพนธ์ชุด “โลกของแม่”   (Mother’s World)   กล่าวถึงเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรัก
ของแม่ท่ีมีต่อลูก ซึ่งเป็นความรักท่ีไม่สามารถหาคำนิยามใดๆ บนโลกใบนี้มาแทนค่าหรือความหมายท่ี
สมบูรณ์ครบถ้วนได้ ดังนั้นการสร้างผลงานศิลปะ จึงเป็นอีกส่ือกลางหนึ่งท่ีสามารถนำมาแทนค่าและ
ค้นหาความหมายของความรักให้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ โลกของแม่นั้นคือ 
“ลูก” ซึ่งเป็นโลกท่ีอบอวลด้วยความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก เป็นโลกท่ีแม่ได้ถ่ายทอดและ
สรรค์สร้างด้วยมือท้ังสองผ่านโลกของศิลปะ โดยการมองความรักผ่านประตูทางมานุษยวิทยา เพื่อทำ
ความเข้าใจความรักและบทบาทหน้าท่ีของความเป็นแม่ในทุกช่วงสภาวะและทุกช่วงเวลาท่ีแม่มีต่อลูก 
ซึ่งทุกช่วงเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ถือได้ว่าเป็นการสร้างและหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ให้กัน
และกัน 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ลูก คือ ดวงใจและจิตวิญญาณของผู้เป็นแม่ นับต้ังแต่วินาทีแรกท่ีแม่รับรู้ได้ว่ามีส่ิงมีชีวิตเล็กๆ 
กำลังก่อกำเนิดขึ้นในร่างกายของตน จนปรากฏเป็นสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งผูกติดชีวิตกับจิตวิญญาณ
ของคนท้ังคู่ไว้ แม่กับลูกจึงเสมือนเป็นบุคคลคนเดียวกัน เพราะเคยใช้หัวใจดวงเดียวกัน ใช้อวัยวะทุก
ส่วนในร่างกายของผู้เป็นแม่ร่วมกัน ลูกจึงสามารถรับรู้ทุกส่ิงอย่างท่ีแม่ สัมผัสได้เช่นกัน ตลอด
ระยะเวลา 38 - 40 สัปดาห์ ท่ีลูกได้ใช้ชีวิตอยู่ในร่างกายของแม่  ถึงแม้ว่าลูกจะคลอดออกมาลืมตาดู
โลก มีร่างกายและจิตใจเป็นของตนเอง แต่ทุกๆ ลมหายใจและจิตวิญญาณของผู้เป็นแม่ยังคงผนึกอยู่
ในร่างกายและจิตใจของผู้เป็นลูกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม แม่ทำหน้าท่ีสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นมนุษย์ให้กับลูก ผ่านสายใยของความรัก ท่ีสร้างความอบอุ่นให้กับลูกแล้วนั้น แม่ยังสามารถ
อดทนต่อความเจ็บปวดทรมานท้ังทางร่างกายและจิตใจได้อย่างไม่หวาดหวั่น  ไม่ว่าจะตกอยู่ในช่วง
สภาวะของการต้ังครรภ์ ซึ่งมีอาการแพ้ท้องท่ีสร้างความอ่อนล้าหมดแรง หมดกำลังจะทำกิจการงาน
ต่างๆ ในชีวิตประจำวันน้อยลงไปมาก โดยมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว ทำให้
เกิดอาการตรึงเครียดและสภาวะแรงกดดันทางอารมณ์ต่างๆ   จนกระท่ังถึงเวลาคลอด   ยังต้องฟันฝ่า
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กับความเจ็บปวดทรมานในการคลอดลูก หลังจากนั้นก็เกิดความเหนื่อยล้าจากการเล้ียงดูลูกตามมา 
ไม่ว่าจะเกิดสภาวะใดๆ ในบทบาทหน้าท่ีของความเป็นแม่ ด้วยแรงกำลังของความรักท่ีแม่มีให้กับลูก 
จะคอยเป็นพลังเกื้อหนุนให้ผู้เป็นแม่ผ่านพ้นช่วงเวลาท้ังทุกข์และสุขเหล่านี้ได้เสมอ แม่จึงมีหัวใจอัน
กล้าแกร่งขึ้น เมื่อได้ทำหน้าท่ีเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ 

ผู้หญิงท่ีได้รับฐานะความเป็นแม่ ย่อมมีสัญชาตญาณแรกเริ่มของความเป็นแม่ ต้ังแต่ครั้งแรก
ท่ีรับรู้ได้ว่าตนเป็นผู้ให้กำเนิดส่ิงมีชีวิต คือ “มนุษย์” ต่อมาสัญชาตญาณจะได้รับการกล่อมเกลาจน
เป็นความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิด การดำรงชีวิต จนกระท่ังการตายให้แก่สังคมมนุษย์ 
มนุษย์จึงไม่อาจมีชีวิตอยู่รอดได้ หากขาดความรักและความเป็นแม่ของผู้หญิง 

แม่เป็นผู้ให้และสร้างชีวิตใหม่แก่สังคมมนุษย์ ท้ังสืบสาน ต่อยอด อารยธรรมของมนุษย์ทุกชน
ชาติ ทุกเผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้ ความเป็นแม่จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะคอยนำพาความดีงามมาสู่ตัวลูก 
โดยอาศัยความรักท่ีส่งต่อมาทางสายเลือด ลมหายใจและจิตวิญญาณของผู้เป็นแม่ ความรักจึงเป็น
เกราะคุ้มครองทางใจให้กับลูก เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต จนสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ทุก
ยุคทุกสมัย โดยมีความเช่ือมั่นว่า ถึงแม้สังคมยุคปัจจุบันจะเปล่ียนแปลงไปมากเพียงใด แต่ความรัก
ของแม่จะยังคงสามารถปกป้องลูกได้ ถ้าหากนำความรักมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น 
ความรักของแม่จึงยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอนันต์สำหรับโลกใบนี้ 

ดังนั้นการถ่ายทอดและส่งต่อ “ความรักของแม่” ผ่านกระบวนการทางเทคนิคของการ
สร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ เพื่อต้องการทำให้ตนเองและผู้อื่นได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และเข้าถึง
คุณค่าในความงดงามของความเป็นแม่ 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพื่อถ่ายทอดผลงานศิลปะท่ีแสดงออกถึงความเป็นแม่และความรักของแม่ โดยส่ือถึงการ
ปกป้องลูก   ผ่านเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อแสวงหาคุณค่าจากความรักของความเป็นแม่ใน
ตนเอง และต้องการถ่ายทอดความหมายของความรัก รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของความเป็นแม่ ซึ่งมี
เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างแม่ลูกผ่านผลงานทัศนศิลป์  

2. เพื่อสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้ถึงคุณค่า ความสำคัญของความเป็นแม่ ท้ังในอดีตและ
ปัจจุบันของมนุษย์ ผ่านขั้นตอนและกระบวนการท่ีมีลักษณะเฉพาะทางทัศนศิลป์ ท่ีสอดคล้องกับจุด
กำเนิดของความเป็นแม่จากสัญชาตญาณตามธรรมชาติ จนกระท่ังถูกหล่อหลอมเป็นความรักท่ี
เช่ือมโยงด้วยสังคมวัฒนธรรม โดยแทนคุณค่าและความหมายของความรักผ่านเทคนิควิธีการท่ีหยาบ
ไปจนถึงเทคนิคท่ีละเอียดประณีต 
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3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของความรักท่ีแม่มีต่อลูก เพราะ
ความรักของแม่ช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้ จากปัญหาทางสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน ท่ีเส่ือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งการตระหนักรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเหล่านี้ 
จำเป็นต้องได้รับการหล่อหลอมมาต้ังแต่อยู่ในครรภ์ของผู้เป็นแม่จนกระท่ังลูกเติบใหญ่ จึงจะได้ถูก
หล่อหลอมจากครอบครัวและสังคมต่อไป ความรักของแม่สามารถประคบประคองให้ลูกมุ่งไปสู่
เส้นทางแห่งความดีงาม และมีแรงพลังมากพอท่ีจะสามารถต้านทานกระแสแห่งความเส่ือมถอยของ
สังคมโลกปัจจุบัน พร้อมตั้งรับและแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีสติ   

สมมติฐานของการศึกษาและการสร้างสรรค์ 

สมมติฐานของการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกของแม่” ประกอบด้วยแนวความคิด รูปแบบ 
และเทคนิคในการสร้างสรรค์ โดยมุ่งค้นหาจุดประสานและเช่ือมโยงกันระหว่างความรักของแม่กับ
รูปแบบและเทคนิควิธีการ ผ่านกระบวนการท่ีเรียบง่ายจนกระท่ังซับซ้อน และประณีตมากขึ้น
ตามลำดับ โดยนำมาสร้างสรรค์ผลงานท่ีสะท้อนถึงความรักของแม่ ซึ่งอาศัยความเช่ือและความหมาย
ของความเป็นแม่ท่ีมีมาในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงจินตนาการและสร้างผลงานผ่านรูปทรง
ของร่างกายแม่และลูก โดยแสดงความสดใส ความบริสุทธิ์ ความสุข ความทุกข์และความหวัง ซึ่งบาง
ช้ินอาจจะปรากฏรูปบุคคลคนอื่นในครอบครัวด้วย เพื่อเติมเต็มความรักให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

1. สมมติฐานทางความคิด คือ นำเสนอให้เห็นถึงความงดงามของความรักและคุณค่าของ
ความเป็นแม่ ท่ียังคงแฝงไว้ด้วยมิติทางความเช่ือและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในการหล่อหลอม
และปลูกฝังความรักและสร้างความมั่นคงทางจิตใจของลูก ไม่ว่าโลกจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดก็
ตาม 

2. สมมติฐานทางรูปแบบ โดยนำเสนอ รูปแบบท่ีไร้มายา หรือศิลปะนาอีฟ เป็นผลงาน
ทัศนศิลป์ท่ีแสดงถึงความเรียบง่ายและความผูกพันท่ีบริสุทธิ์ของแม่กับลูก ซึ่งสามารถเชิญชวนผู้ชมให้
หวนคำนึงถึงความรักท่ีงดงามระหว่างแม่กับลูกหรือลูกกับแม่ได้เช่นกัน โดยไม่ต้องตีความมากนัก 
เพราะความรักระหว่างแม่กับลูกมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เช่นเดียวกับผลงานศิลปะท่ีปรากฏขึ้นมา
ในโครงการวิทยานิพนธ์ 

3. สมมติฐานทางเทคนิคท่ีสะท้อนสาระและความหมาย ผ่านกระบวนการในการสร้างสรรค์
ผลงาน ท่ีจะยังคงหลงเหลือความดิบของตัวผลงาน เพื่อส่ือให้เห็นถึงกระบวนการของตัวเทคนิค 
เพราะส่ิงเหล่านี้ เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกความเป็นแม่ท่ีมาจากสัญชาตญาณของผู้สร้างสรรค์ 
จนกระท่ังความเป็นแม่ได้ถูกกล่อมเกลาด้วยสังคมวัฒนธรรม โดยแสดงออกเป็นตัวผลงานท่ีมีความ
ประณีตทางเทคนิคขึ้นตามลำดับ 
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ขอบเขตการศึกษาและการสร้างสรรค์ 

การศึกษาวิทยานิพนธ์ได้แบ่งขอบเขตการศึกษาและการสร้างสรรค์ออกเป็น 2  ด้านดังนี้ 
1. กรอบทางทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ทฤษฎีโครงสร้างนิยม  ด้วย 

การตีความระบบสัญลักษณ์โดยใช้วิธีคิดคู่ตรงข้าม 
 ความดิบ        –  ความสุก  
 ความหยาบ     –  ความละเอียดและประณีต 
 สัญชาตญาณ   –  วัฒนธรรม 
ดิบ คือ วัสดุท่ีหยาบและกระบวนการท่ีหยาบ สามารถแสดงออกถึงสัญชาตญาณของความ 

เป็นแม่ 
สุก คือ วัสดุท่ีผ่านกระบวนการท่ีประณีต แสดงออกถึงความรักของแม่ท่ีละเอียดอ่อน หรือ 

สุข ท่ีเกิดจากความละเอียดอ่อนและประณีตของผลงาน ซึ่งแต่ละรูปแบบของวิธีการ มีคุณค่าความ
เป็นแม่ท่ีอยู่ภายในเท่ากัน  

ท้ังนี้ยังมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการมานุษยวิทยาเกี่ยวกับความเป็นแม่ของผู้หญิง    ศึกษา
ความหมายของงานศิลปกรรมพื้นเมืองและศึกษาข้อมูลทางศิลปกรรมพื้นเมือง รวมท้ังได้ศึกษาศิลปะ
ร่วมสมัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นแม่  

2. ขอบเขตของการสร้างสรรค์ “โลกของแม่” จะประกอบด้วยรูปแบบผลงานศิลปะ ด้วยการ
นำเสนอความรักของแม่ผ่านกระบวนการสร้าง 4 เทคนิค คือ 

  1. จิตรกรรมสีอะคริลิกและสีจากธรรมชาติบนผ้าใบ  
 2. เทคนิคเย็บปักถักร้อย 
 3. เทคนิคเปเปอร์มาเช่  
 4. เทคนิคเครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก 
ซึ่งแต่ละเทคนิคมีคุณค่าและภาษาทางทัศนศิลป์ท่ีแตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นต้อง 

อาศัยตัวเทคนิค เพื่อแสวงหาคุณค่าของความรักจากความเป็นแม่ในตนเอง  

ขั้นตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนของการศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกของแม่” มีข้ันตอนดังต่อไปนี ้
1. ทบทวนความรู้สึกของความเป็นแม่และความรักท่ีมีต่อลูกจากประสบการณ์ รูปภาพ สมุด 

บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับลูก 
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ บทความ ผลงานวิจัยและส่ือออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับความ 

เป็นแม่และความรักของแม่ 
3. ศึกษาผลงานศิลปินทีม่ีเนื้อหาเรื่องราวของความเป็นแม่ ซึ่งมีการแสดงออกทั้งทางเทคนิค 
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วิธีการและการนำเสนอ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 

4. การศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ แล้วนำมาสร้างแบบภาพร่างผลงานและวางแผน 
การทำงาน 

5. เริ่มการดำเนินงานสร้างผลงานตามเทคนิคและวิธีการท่ีกำหนดไว ้
6. วิเคราะห์ผลงานและเรียบเรียง เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบเอกสาร 
7. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ชุด “โลกของแม่” ในหอศิลป์และพื้นท่ีสาธารณะ 

เวลาที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างสรรค ์ 

ประมาณ 1 ปี 7 เดือน คิดว่าจะเริ่มงานสร้างสรรค์  ต้ังแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
เสนอวิทยานิพนธ์ ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

วิธีการศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ทบทวนความรู้สึกของความเป็นแม่และความรักท่ีแม่มีต่อลูกจากประสบการณ์ตรง  ใน
ภาพถ่ายสมุดบันทึกความทรงจำท่ีมีต่อลูกและศึกษาส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส่ิงของ สถานท่ี รวมท้ัง
สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีส่ือความหมายของความเป็นแม่  

2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ 
2.1 มานุษยวิทยาเกี่ยวกับความเป็นแม่ของผู้หญิง ศึกษามนุษย์ในแง่ของชีววิทยามา 

ใช้ในการศึกษาและอธิบายความแตกต่างและวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์จากอดีตจวบจนถึง
ปัจจุบัน การศึกษามนุษย์จากแง่มุมของสังคมวัฒนธรรม  เพื่อบันทึกความเข้าใจและอธิบายวิถีชีวิต
การดำรงอยู่ของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นแนวคิดมานุษยวิทยาท่ีเกี่ยวกับความเป็นแม่ของผู้หญิง จึงมี
ความจำเป็นสำหรับการศึกษาค้นคว้า และทำความเข้าใจถึงความสำคัญในความเป็นแม่ของผู้หญิง ท่ี
ถูกกำหนดด้วยสังคมวัฒนธรรม ให้เป็นผู้กำเนิดและอบรมเล้ียงดูลูก ต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนกระท่ังเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ 
  2.2 ศึกษาความหมายของงานศิลปกรรมพื้นเมืองท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีมานุษยวิทยา
เกี่ยวกับความเป็นแม่ของผู้หญิง คือ ศิลปวัตถุท่ีแสดงถึงความอยู่รอดและการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์
มนุษย์ และศิลปวัตถุท่ีแสดงออกถึงความรักของแม่ โดยส่ือถึงการปกป้องลูก (ต้ังแต่มีชีวิตจนกระท่ัง
ชีวิตหลังความตาย) 

2.3 ศึกษาทฤษฎีโครงสร้างนิยม  ในสาขามานุษยวิทยา โดยโคลดเลวี-สเตราส์ มอง
ว่าโครงสร้างท่ีซ่อนอยู่ในความคิดของมนุษย์เป็นตัวกำกับพฤติกรรมของมนุษย์ มนุษย์มีโครงสร้างใน
ระดับลึกเหมือนกัน โดยมองวัฒนธรรมมีอยู่ 2 ระดับ  คือระดับพื้นผิว ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นสีสัน
ลวดลายท่ีแตกต่างกันและระดับโครงสร้างท่ีอยู่ข้างใต้ คอยกำกับการทำงานของส่วนท่ีอยู่พื้นผิว โค
ลดเลวี-สเตราส์มองว่าโครงสร้างของวัฒนธรรมมีคู่ตรงข้ามในแบบต่างๆ เช่น ดำ -ขาว กลางวัน-
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กลางคืน ร้อน-เย็น ธรรมชาติ-วัฒนธรรม เป็นต้น การมีโครงสร้างแบบทวิภาคจึงช่วยให้มนุษย์สร้าง
ความเปล่ียนผ่านจากธรรมชาติไปสู่วัฒนธรรม เขายังนำหลักการนี้วิเคราะห์รูปแบบการปรุงอาหาร 
เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของมนุษย์ โดยอาหารท่ีปรุงสุก คืออาหารดิบท่ีถูกแปรรูปด้วยปัจจัยทาง
วัฒนธรรม ส่วนอาหารท่ีเน่าเสีย คือ อาหารดิบ ท่ีถูกแปรรูปด้วยปัจจัยธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีการนำ
หลักการจากทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการจำแนก และเช่ือมโยงกับแนวความคิด  รวมท้ังกระบวนการ
ทำงานสร้างสรรค์ผ่านเทคนิคกระบวนการอันหลากหลาย จากเรียบง่าย (ดิบ) สู่ความประณีตซับซ้อน 
(สุก)  

3. ศึกษาข้อมูลทางศิลปะ 
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ศิลปกรรมพื้นเมือง  จากวัฒนธรรมของชนเผ่าหนึ่งใน

ประเทศอินโดนีเซีย ตุ๊กตาอาคัวบาของเผ่าอาซานติ  สาธารณรัฐกานา วีนัส แห่งวิลเลนดอร์ฟ  และ 
ตุ๊กตาดินเผาโดะกูของประเทศญี่ปุ่น ตุ๊กตาเสียกบาลเครื่องเคลือบดินเผาของไทย เป็นต้น  

3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นแม่
และความรักของแม่ โดยเปรียบเทียบผลงานศิลปะระหว่างพินรี สัณฑ์พิทักษ์ และเมตตา สุวรรณศร 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3  ประเด็นดังนี้ (1) บริบทส่วนตัวของศิลปินสู่เนื้อหาการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ (2) รูปแบบผลงานศิลปะและเทคนิควิธีการ (3) การนำเสนอและการจัดการแสดงผลงานศิลปะ 

3.3 ศึกษาและวิเคราะห์ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้วัสดุส่ือความหมายและ
คุณค่าของวัสดุเพื่อแสดงความเป็นแม่และครอบครัว ของ มาเรีย ซอล เอสโกบาร์ เป็นศิลปะแนว
ส่ือผสม 

4. รวบรวมข้อมูลท่ีทำการศึกษา    นำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างผลงานแบบภาพร่างสำหรับ
สร้างสรรค์ผลงาน 

5. เริ่มการทำงานสร้างสรรค์ตามรูปแบบและวิธีการท่ีกำหนดไว้ คือ จิตรกรรมสีอะคริลิก สี
ธรรมชาติบนผ้าใบ เทคนิคเย็บปักถักร้อย เทคนิคเปเปอร์มาเช่ เทคนิคเครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก
เผาเคลือบ 

6. ติดต้ังผลงานและนำเสนอความก้าวหน้ากับคณะอาจารย์ผู้สอน เพื่อแก้ไขและปรับปรุง
ผลงานให้สมบูรณ์และตรงเป้าหมายท่ีคาดหวังไว้ 

7. เรียบเรียงและนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์  มาวิเคราะห์และสรุปเป็น
เอกสารทางวิชาการ 

8. เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ชุด “โลกของแม่” ในหอศิลป์และพื้นท่ีสาธารณะ 
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แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้สร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์ตรงในวิถีชีวิตความเป็นแม่ของตนเอง 
และจากหนังสือศิลปะ ภาพยนตร์  รูปถ่าย สถานท่ี ส่ิงของ หอศิลป์ แกลเลอรี่ นิทรรศการ ส่ือสาร
ออนไลน์ รวมท้ังแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแม่และลูก ซึ่งสามารถกระตุ้นแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 

1. อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างสรรค์ผลงาน เช่น โครงไม้ ผ้าใบ ดินสอ ยางลบ ปากกาเคมี สีอะคริลิก 
พู่กัน เกรียง กรรไกร มีดคัตเตอร์ เหล็กเส้น กระดาษปรู๊ฟ กระดาษสาญี่ปุ่น กระดาษทิชชู่ กาว ดินสอ
พอง ดินเหนียว ดินเซรามิก สีเซรามิก ผ้า ด้าย เข็ม ลูกปัด ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง เป็นต้น 

2. อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ 
3. อุปกรณ์การจัดทำเอกสารรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน (โดยประมาณ) 300,000  บาท 
   

                     รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าใช้สอย 
           1. ค่าจ้างบันทึกภาพนิ่ง 
           2. ค่าติดต้ังและจัดนิทรรศการศิลปะ 
           3. ค่าขนย้ายผลงาน 
           4. ค่าจัดพิมพ์รูปเล่มสูจิบัตร  
           5. ค่าใช้จ่ายการเดินทางและการค้นหาข้อมูล
การศึกษาค้นคว้า 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
           1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
            2. ค่าปริ้นท์เอกสารและเข้าเล่มเอกสารการศึกษา
ค้นคว้า 

 
        5,000 บาท 

30,000 บาท 
20,000 บาท 
80,000 บาท 
50,000 บาท 

 
 

100,000 บาท 
 15,000 บาท 

                          รวมงบประมาณ 300,000 บาท 
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การเสนอผลงาน 

เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบศิลปะการจัดวาง ซึ่งมีลักษณะท่ีเป็นกลุ่มผลงานเป็น 4 
เทคนิควิธีการ คือ 

1. จิตรกรรมสีอะคริลิกและสีธรรมชาติบนผ้าใบ  
2. เทคนิคเย็บปักถักร้อย 
3. เทคนิคเปเปอร์มาเช่  
4. เทคนิคเครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก 
โดยนำงานท่ีหลากหลายเทคนิคมาจัดวางรวมกันและปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี เพื่อสร้างอารมณ์

ความรู้สึกและแสดงความรักของความเป็นแม่ออกมาให้เป็นท่ีประจักษ์มากท่ีสุด รวมท้ังแสดงการนำ
กระบวนการ ทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ภาพร่างความคิด บันทึกความคิด วัสดุ 
ส่ิงของ หรืออุปกรณ์บางอย่างท่ีอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน มาจัดแสดงร่วมกับผลงานจริง ใน
หอศิลป์ระดับสถาบันหรือระดับชาติ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การสร้างปรัชญาท่ีเกี่ยวกับความเป็นแม่ท้ังอดีตและปัจจุบัน ท่ีผสานรวมกับความเป็นแม่
ของตนเอง ผ่านกระบวนการและเทคนิคการสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นแนวคิดวิธีการตีความใหม่ และ
สร้างผลงานศิลปะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป 

2. ผู้สร้างสรรค์เกิดความเข้าใจในคุณค่าของความเป็นแม่และความรักของแม่ โดยมีส่ือทางการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นตัวกลางและกล่ันกรอง จนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในส่ิงท่ีตนเอง
กำลังศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน ซึ่งมีเนื้อหา แรงบันดาลใจ วัสดุ เทคนิค และ
กระบวนการสร้าง ท่ีมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน 

3. การเผยแพร่ผลงานให้กับประชาชนและผู้สนใจได้สัมผัส รับรู้ ซาบซึ้ง จะทำให้เกิดการ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของความเป็นแม่และความรักของแม่  ท้ังยังได้เก็บเกี่ยวความรู้ 
ความรู้สึกและความหมายท่ีซ่อนอยู่ในตัวเทคนิควิธีการท่ีผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์ไว้ 

4. เป็นผลงานศิลปกรรมท่ีแสดงออกผ่านส่ือทางศิลปะที่หลากหลายทางเทคนิควิธีการ นำเสนอ
ในรูปแบบศิลปะนาอีฟและศิลปะจัดวาง ด้วยเทคนิคท่ีหยาบจนกระท่ังละเอียดประณีต เพื่อสะท้อน
ความหมายและคุณค่าของความรักและความเป็นแม่ออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์ศิลปกรรมที่เก่ียวข้อง 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกของแม่” ต้องทำการศึกษา ค้นคว้าและทบทวน
วรรณกรรม  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานมากยิ่งขึ้น  จึงต้องทำการทบทวน
ท่ีมาและแนวความคิด  ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเป็นแม่ของตนเอง พร้อมท้ังทำการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัสดุเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์ศิลปะในมุมมองทาง
มานุษยวิทยา รวมท้ังศึกษาวิธีคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการและการนำเสนอผลงานจากศิลปินท่ีใช้
สัญชาตญาณความเป็นแม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือผลงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : 1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความเป็นแม่  

1.1.1 ความเป็นแม่ของผู้หญิง 

1.1.2 ความเป็นแม่ของตนเอง 

   1.2 แนวความคิดฮาบิทัส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 

ส่วนที่ 2 : วัสดุเคร่ืองมือสำหรับสร้างสรรค์ศิลปะในมุมมองทางมานุษยวิทยา  

              2.1 มนุษย์กับภาชนะดินเผา 
              2.2 มนุษย์กับงานกระดาษ 

   2.3 มนุษย์กับงานผ้า 
   2.4 มนุษย์กับการเขียนภาพ 

ส่วนที่ 3 : การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
   3.1 ความเป็นแม่ในศิลปะอนารยะและศิลปะพื้นบ้าน 

- ศิลปวัตถุท่ีแสดงถึงความอยู่รอดและการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ 
- ศิลปวัตถุท่ีแสดงออกถึงความรักของแม่ โดยส่ือถึงการปกป้องลูก 

   3.2 ความเป็นแม่ในศิลปะร่วมสมัย 
- พินรี สัณฑ์พิทักษ์ 
- เมตตา สุวรรณศร 
- มาเรีย ซอล เอสโกบาร์ 
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ส่วนที่ 1 : 1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความเป็นแม่  

เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่และความรักของแม่ จนกระท่ังก่อเกิดความเช่ือต่อ
สังคมส่วนรวม โดยการแทนค่าความเป็นแม่ท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ในการดำรงอยู่ของเผ่ามนุษย์ ด้วยการใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่มาสร้างผลงานศิลปะ ซึ่งมีเนื้อหา
ความสำคัญของการศึกษาดังนี้ 

1.1.1 ความเป็นแม่ของผู้หญิง 

จากหลักฐานทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ ได้ปรากฏภาพแม่ใน
รูปของมารดาผู้ยิ่งใหญ่ท่ีให้กำเนิดสรรพชีวิตและมวลมนุษย์ จนก่อเกิดตำนาน ความเช่ือต่างๆ และ
ปรากฏเป็นศิลปวัตถุต่างๆ รวมทั้งรูปเคารพแทนมารดาของโลกอย่างมากมาย แม่จึงเสมือนผู้สร้างโลก   

“แม่” ได้รับการยกย่องและมีความสำคัญในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ มาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในมุมมองทางความเช่ือของตนเอง ความเป็นแม่ไม่ได้ถูกจำกัดความถึงผู้หญิงท่ีมีลูกเท่านั้น 
หากแต่ยังหมายถึงผู้หญิงทุกๆคน ซึ่งสามารถมีความเป็นแม่ได้ ไม่ว่าจะในฐานะแม่บุญธรรม อา น้า 
ป้า ย่า ยาย หรือทวด ล้วนแล้วสามารถทำหน้าท่ีเล้ียงเด็กและให้ความรักแก่เด็กได้เช่นกัน ดังนั้นความ
เป็นแม่จึงมีความหมายรวมไปถึงความเป็นผู้หญิงด้วย  การกล่าวอ้างถึงทฤษฎีมานุษยวิทยาเกี่ยวกับ
ความเป็นแม่ จำเป็นต้องมองผ่านประตูของสังคม ครอบครัว  ความเช่ือ และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้หญิง รวมทั้งมองเห็นศักยภาพของผู้หญิงในแต่ละเผ่าพันธุ์อีกด้วย 

ความเป็นแม่ของผู้หญิงสร้างส่ิงอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้อย่างมากมาย ซึ่งประกอบด้วย
ความเป็นธรรมชาติ ความนุ่มนวล ความเมตตา รวมเป็นความรักท่ีประเมินค่าไม่ได้ ช่วยสร้างความ
มั่นคงทางจิตใจแก่มนุษย์ ซึ่งความหมายของแม่ท่ีปรากฏในงานศิลปะ ยังแฝงความเช่ือท่ีผูกโยงกับการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน 

1.1.2 ความเป็นแม่ของตนเอง 

ธรรมชาติ สร้างสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ และปลุกเร้าสัญชาตญาณความเป็นแม่ให้แก่
ผู้หญิง   มีความเป็นแม่ท่ีต้องรักลูกและคอยปกป้องดูแลลูกของตน  เพื่อสร้างสถานภาพความมั่นคง
ในชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งมีผลต่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยเช่นกัน 

วัฒนธรรม เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น โดยกำหนดแบบแผนตามความเช่ือร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความรักความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ ดังนั้นคนในสังคมจึงเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งท่ี
ช่วยดูแลเด็ก ในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ อย่างปฏิเสธไม่ได้ 
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ท้ังสัญชาตญาณตามธรรมชาติในตัวมนุษย์และวัฒนธรรมท่ีถูกมนุษย์สร้างขึ้น  ล้วนเป็นส่ิงท่ี
ห่อหุ้ม คุ้มครองดูแลลูกๆ ของผู้เป็นแม่ จนปรากฏให้เห็นเป็นผลงานศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆ 

สัญชาตญาณความเป็นแม่ท่ีเกิดขึ้นเป็นตัวกระตุ้น และสร้างแรงผลักดันในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของตนเองให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างกลมกลืนและนุ่มนวล ด้วยประสบการณ์และแรง
ขับท่ีมีอยู่ภายใน จึงใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่กำหนดทิศทางของการสร้างสรรค์ผลงาน ท้ังรูปแบบ 
วัสดุ เทคนิควิธีการ รวมทั้งการนำเสนอผลงาน 

สัญชาตญาณความเป็นแม่ปรากฏขึ้นต้ังแต่วินาทีแรกท่ีรู้ตัวว่ามีชีวิตเล็กๆ ได้ก่อกำเนิดขึ้นใน
ร่างกาย   (ภาพท่ี 1)   จนปรากฏสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งผูกติดกับชีวิตและจิตวิญญาณของคนท้ังคู่ไว้ 
เปรียบเสมือนเป็นคนคนเดียวกัน โดยใช้หัวใจดวงเดียวกัน กินอาหารเหมือนกัน ใช้สายตาคู่เดียวกัน
มองส่ิงต่างๆ รอบตัว ใช้จมูก ปากและมือ ตลอดจนอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของแม่ร่วมกัน ลูกจึง
สามารถรับรู้ได้ทุกอยา่งท่ีแม่รับรู้และสัมผัสตลอดระยะเวลา 38 สัปดาห์ ท้ังคู่ใช้บ้านหลังเดียวกัน  คือ 
ร่างกายของผู้เป็นแม่นั่นเอง  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
       (ก)                                          (ข) 
 

ภาพท่ี 1 รูปถ่ายภาพอัลตร้าซาวด์ขณะต้ังครรภ์ (ก)  1 เดือน (ข) 2 เดือน 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 
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(ก) 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
ภาพท่ี 2 รูปถ่ายภาพอัลตร้าซาวด์ขณะต้ังครรภ์ (ก)  3 เดือน (ข) 4 เดือน  
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 
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(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 

ภาพท่ี 3 รูปถ่ายภาพอัลตร้าซาวด์ขณะต้ังครรภ์ (ก) ประมาณ 5 เดือน (ข) 7 เดือน  
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 4 รูปถ่ายภาพอัลตร้าซาวด์ขณะต้ังครรภ์ประมาณ 8 เดือน 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 

จากข้อมูลในภาพอัลตร้าซาวด์ขณะต้ังครรภ์ แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ทารกในช่วงอายุครรภ์ 7-8 เดือน ภาพอัลตร้าซาวด์จึงเห็นเพียงหน้าของทารกท่ีโตคับเต็มพื้นท่ีในถุง
ต้ังครรภ์ของผู้เป็นแม่เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 ภาพขณะต้ังครรภ์ช่วงอายุครรภ์ประมาณ 38  สัปดาห์ 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 
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ผลกระทบจากการต้ังครรภ์และการเจริญเติบโตของลูก ส่งผลให้เกิดความทรมานทางร่างกาย
ของผู้เป็นแม่ ต้ังแต่ระบบทางเดินหายใจทำงานหนักมากขึ้น ปัญหาการนอนหลับยากลำบากมากขึ้น 
ระบบขับถ่ายในร่างกายผิดปกติ ปัสสาวะบ่อย ความจำเส่ือมถอย  มีอาการปวดกระดูกและฟันผุง่าย
ขึ้น มีอาการผมร่วงเกิดขึ้น เพราะแคลเซียมในร่างกายถูกดึงไปใช้สำหรับการสร้างกระดูกและการ
เจริญเติบโตของลูก การเคล่ือนไหวร่างกายเช่ืองช้าลง อ่อนเพลียเหนื่อยล้าง่ายเพราะน้ำหนักเพิ่มมาก
ขึ้นถึง 20 กิโลกรัม รวมเป็นระยะเวลา 9 เดือนสำหรับการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  กลายเป็นคน
อวบอ้วน มีร่างกายใหญ่โตในไตรมาสท่ี 3 (การตั้งครรภ์ จะแบ่งเป็น 3 ไตรมาส ไตรมาส ละ 3 เดือน)  

ด้วยพลังแห่งความรัก ความอดทนและความเสียสละท่ีแม่มีต่อลูก จึงทำให้ผู้เป็นแม่สามารถ
ทนต่อสภาวการณ์แห่งความทุกข์ ความทรมานทางร่างกายเหล่านี้ได้อย่างอัศจรรย์ จนเกิดความช่ืน
บานในหัวใจทุกครั้ง เมื่อได้เห็นพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูก “ความเจ็บปวดจึงถูกแทนท่ี
ด้วยความรัก” ท่ีแม่มีต่อลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ภาพถ่ายบุตรชาย (เด็กชายน้อมนำคุณ บุญขำ) ผ่าคลอด วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 ณ รพ. 
ธนบุรี 2 
ท่ีมา : นพดล บุญขำ  
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สภาวการณ์ท่ีเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายท่ีสุดคือวันท่ีลูกจะคลอด ซึ่งเกิดอาการเจ็บท้อง
คลอดยาวนานกว่า 7 ชม. ลูกยังไม่สามารถคลอดออกมาได้ จนกระท่ังตนหมดเรี่ยวแรงในการเบ่ง
คลอดได้เองตามธรรมชาติ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นเพราะเด็กกลับหัวไม่สุด ซึ่งอยู่ในท่านอนขวางช่อง
คลอดทำให้ไม่สามารถคลอดเองได้ จึงจำเป็นต้องรักษาชีวิตแม่และลูกไว้ด้วยวิธีการผ่าคลอด (ภาพท่ี 
6) ผู้เป็นแม่ได้ผ่านความเป็นความตายมาพร้อมๆ กับการเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดส่ิงมีชีวิต  เป็นทารกตัว
น้อยออกมาลืมตาดูโลก ความเจ็บปวดทางร่างกายจบส้ินลงเมื่อได้ยินเสียงร้องของทารก และเกิด
ความปล้ืมปิติเข้ามาแทนท่ี ส่วนความเจ็บปวดทางใจท่ีได้รับหลังการคลอด คือ สภาวะทางอารมณ์ท่ี
ปรวนแปรผิดปกติส่งผลทำให้เกิดอาการอยากร้องไห้ รู้สึกเศร้าเมื่อมีส่ิงท่ีไม่สบายใจเพียงเล็กน้อยมา
กระทบจิตใจ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในขณะยังไม่ต้ังครรภ์ ทางการแพทย์ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะระดับ
ฮอร์โมนในร่างกายของแม่ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีทารกอยู่ในร่างกายแม่แล้ว จนเป็นสาเหตุ
ท่ีทำให้เกิดอาการซึมเศร้า เพราะลูกไม่ได้อยู่กับแม่อย่างท่ีเคยเป็นมาตลอดระยะเวลานานถึง 9 เดือน 
อาจเป็นสภาวะของความเสียใจท่ีแอบซ่อนอยู่ภายหลังการคลอด เพราะแม่ไม่เคยอยู่ห่างจากลูกแม้แต่
เส้ียววินาที จึงทำให้ เหมือนจะขาดอากาศหายใจเมื่อต้องอยู่ห่างไกลจากลูก แม่ถวิลหาลูกอยู่
ตลอดเวลา และเช่ือว่าทารกน้อยก็มีความรู้สึกท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่ง เป็นสายสัมพันธ์แห่งความรัก
ระหว่างแม่ลูกท่ีลึกซึ้งยากเกินคำอธิบาย 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ภาพท่ี 7 ภาพถ่ายแม่อุ้มลูก การบันทึกช่วงเวลาแรกท่ีแม่ได้สัมผัสลูกนอกครรภ์ของตนเอง 
ท่ีมา : ปรียากร คำศรีจันทร์  
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ภาพท่ี 8 ภาพถ่ายวันท่ี 3 หลังผ่าคลอดและการเตรียมตัวนำทารกกลับบ้าน  
ท่ีมา : ปรียากร คำศรีจันทร์  

บทประพันธ์ของคาลิล ยิบรานได้กล่าวถึงสภาวะของความรักไว้ว่า “วิญญาณของฉันนั้น
แสดงให้ฉันเห็นว่า ความรักจักภูมิใจในตนเอง ท่ีได้ฝังร่างอยู่ในผู้ซึ่งรักเป็นและในผู้ซึ่งเป็นท่ีรัก ความ
รักได้สถิตในดวงใจฉันแล้ว เหมือนเส้นด้ายบางเฉียบท่ีพันผูกระหว่างหมุดสองตัว ทว่า บัดนี้ ความรัก
ได้กลายเป็นรังสี ซึ่งจุดเริ่มต้นคือจุดจบของมันและจุดจบของมันคือจุดเริ่มต้นของมันเช่นกัน ความรัก
ห่มคลุมทุกส่ิงท่ีเป็นอยู่และแผ่รังสีอย่างช้าๆ เพื่อโอบกอดทุกส่ิงท่ีก่อเกิด” (คาลิล ยิบราน : ชีวิต ความ
งามและความรัก) เฉกเช่นเดียวกับความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก ท่ีค่อยๆ ก่อตัวขึ้นและแผ่รังสีออกไปอย่าง
ไม่มีท่ีส้ินสุด ความรักของแม่เปรียบเสมือนเกราะปกป้องคุ้มครองลูกให้มีจิตใจท่ีมั่นคง สำหรับการใช้
ชีวิตอย่างระมัดระวังและปลอดภัยในภายภาคหน้า 
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ภาพท่ี 9 ภาพถ่ายวันท่ี 3 หลังการคลอด บันทึกภาพลูกกลับบ้านและคืนสู่อ้อมอกแม่ 
ท่ีมา : ปรียากร คำศรีจันทร์  
 

 
ภาพท่ี 10 ภาพถ่ายวันท่ี 3 หลังการคลอด บันทึกภาพสนทนาแรกระหว่างแม่ลูกของการกลับบ้าน 
ท่ีมา : ปรียากร คำศรีจันทร์  
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ความรักความผูกพันกำเนิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการจุติของทารกในครรภ์มารดา จนกระท่ัง
ทารกคลอดและเจริญเติบโตทุกๆ ขณะ เริ่มต้ังแต่การคืบคลาน ก้าวเดิน วิ่ง เล่น และเติบโตจนเข้าสู่วัย
เรียน  จนเกิดเรื่องราวและความประทับใจมากมาย บนวิถีทางของความรักระหว่างแม่กับลูก ความรัก
ของแม่เป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถจับต้องได้ หากแต่ต้องใช้ความรู้สึกและจิตใจสัมผัส จึงจะสามารถ
รับรู้ถึงความรักนั้นได้ ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงเป็นการสร้างความรักของแม่ให้ปรากฏเป็น
รูปธรรมข้ึนนั่นเอง 

                              

 

 

 

 

          (ก)                      

 

 

 

 

 

 (ข)                                                      (ค) 

ภาพท่ี 11 ภาพวาดของลูกชาย (ก-ข) เขียนตอนอายุ 3 ปีและ (ค) ตอน 4 ปี 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 

ผู้เป็นลูกก็เช่นกันสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและบอกเล่าความรู้สึกต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของ
เขาเองได้ต้ังแต่อายุประมาณ 1 ขวบ จนกระท่ังสามารถแสดงออกตามภาพวาด (ภาพท่ี 11), (ค) ซึ่ง
เขียนตอนอายุ 4 ขวบ ลูกมีการใช้ภาพแทนความรู้สึก ด้วยรูปร่าง รูปทรงท่ีชัดเจนและมีสีสันท่ีสดใส 
แสดงเรื่องราวในช่วงเวลาการเดินทางกลับบ้านมาพร้อมกับแม่และเพื่อนๆ ท่ีสะท้อนให้เห็นว่ าลูกมี
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ความสุขมากอีกช่วงเวลาหนึ่งท่ีได้อยู่กับแม่ และมีความสุขกับการได้ไปโรงเรียน เพราะมีรูปเพื่อนท่ี
โรงเรียนปรากฏอยู่ในภาพวาด โดยแสดงออกด้วยใบหน้าท่ียิ้มแย้มและท่าทางการโอบกอดระหว่างแม่
ลูก ภาพวาดนี้จึงเป็นตัวอย่างของกิจวัตรประจำวันท่ีปกติธรรมดา ซึ่งเกิดขึ้นได้กับแม่ลูกทุกคู่ แต่ใน
ความปกติธรรมดากลับสะท้อนช่วงเวลาอันแสนวิเศษและงดงามมากสำหรับชีวิตความเป็นแม่ท่ีเกิด
ขึ้นกับตนเอง ภาพวาดของลูกจำนวนมากท่ีเก็บรวบรวมไว้ ถือเป็นข้อมูลท่ีมีคุณค่าและประโยชน์มาก
สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รวมท้ังได้เรียนรู้ถึงความต้องการและเห็นพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจของลูก ผ่านภาพวาดเหล่านี้อีกด้วย 

1.2 แนวความคิดฮาบิทัส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 

แนวความคิดฮาบิทัส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา มีประโยชน์ในการนำมา
วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานและตัวเทคนิควิธีการของผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  เป็น
การศึกษาทฤษฎีโครงสร้างนิยมในสาขามานุษยวิทยา โดยโคลดเลวี-สเตราส์ มองว่าโครงสร้างท่ีซ่อน
อยู่ในความคิดของมนุษย์เป็นตัวกำกับพฤติกรรม มนุษย์มีโครงสร้างในระดับลึกเหมือนกัน โดยมอง
วัฒนธรรมมีอยู่ 2 ระดับ  คือ ระดับพื้นผิว ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นสีสันลวดลายท่ีแตกต่างกัน และระดับ
โครงสร้างท่ีอยู่ข้างใต้ คอยกำกับการทำงานของส่วนท่ีอยู่พื้นผิว โคลดเลวี-สเตราส์มองว่าโครงสร้าง
ของวัฒนธรรมมี คู่ตรงข้ามในแบบต่างๆ เช่น ดำ -ขาว กลางวัน-กลางคืน ร้อน-เย็น ธรรมชาติ-
วัฒนธรรม เป็นต้น การมีโครงสร้างแบบทวิภาค จึงช่วยให้มนุษย์สร้างความเปล่ียนผ่านจากธรรมชาติ
ไปสู่วัฒนธรรม เขาได้นำหลักการนี้มาวิเคราะห์รูปแบบการปรุงอาหาร เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้าง
ของมนุษย์ โดยเปรียบเทียบอาหารท่ีปรุงสุก คืออาหารดิบท่ีถูกแปรรูปด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรม ส่วน
อาหารท่ีเน่าเสีย คือ อาหารดิบท่ีถูกแปรรูปด้วยปัจจัยทางธรรมชาติ(ประสงค์บัณฑิต 2553) ดังนั้นจึง
นำหลักการจากทฤษฎีดังกล่าว  มาใช้ในการจำแนกและเช่ือมโยงกับแนวความคิด  รวมท้ัง
กระบวนการทำงานสร้างสรรค์ผ่านเทคนิคกระบวนการอันหลากหลาย จากเรียบง่าย (ดิบ) สู่ความ
ประณีตซับซ้อน (สุก) 

การกล่ันกรองความรัก แรกเริ่มที่มาจากสัญชาตญาณความเป็นแม่ สู่บทบาทหน้าท่ีทางสังคม 
และวัฒนธรรม  ด้วยการตีความระบบสัญลักษณ์ โดยใช้วิธีคิดคู่ตรงข้าม 

ความดิบ      –  ความสุก 
ความหยาบ   –  ความละเอียดและประณีต 
สัญชาตญาณ  –  วัฒนธรรม 

 
 

 



 21 
 

แผนภูมิภาพเปรียบเทียบการทำอาหารและกระบวนการทำอาหาร 
 

 

ภาพท่ี 12 การเปรียบเทียบการทำอาหารและกระบวนการทำอาหาร พัฒนามาจากแผนภูมิภาพของ
โคลดเลวี- สเตราส์(ประสงค์บัณฑิต 2553) 

เปรียบเสมือนการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม (ภาพท่ี 12)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดจาก
ความดิบ (หยาบ) สู่ ความสุก (ละเอียดประณีต) การศึกษาผลงานศิลปะท่ีแสดงออกถึงความเป็นแม่ 
กล่าวคือ ความดิบ หมายถึง วัสดุท่ีหยาบและกระบวนการท่ีหยาบ สามารถแสดงออกถึงสัญชาตญาณ
ของความเป็นแม่ ความสุก หมายถึง วัสดุท่ีผ่านกระบวนการท่ีประณีต แสดงออกถึงความรักของแม่ท่ี
ละเอียดอ่อน เปรียบด่ังความสุขท่ีเกิดจากความละเอียดอ่อนและประณีตในการสร้างผลงาน ซึ่งทฤษฎี
นี้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความหมายท่ีซ่อนอยู่ของตัวเทคนิควิธีการในการสร้างศิลปะได้อย่าง
เข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 2 : วัสดุเคร่ืองมือสำหรับสร้างสรรค์ศิลปะในมุมมองทางมานุษยวิทยา 

มานุษยวิทยา  (anthropology)   คือ ศาสตร์หรือวิชาว่าด้วยการศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจ
มนุษย์  ซึ่งสามารถแบ่งแยกออกเป็น 2 สาขา ดังนี้  

1. มานุษยวิทยากายภาพ (physical anthropology) สนใจศึกษามนุษย์ในแง่ของชีววิทยา 
โดยนำเอาความรู้และทฤษฎีทางด้านพันธุกรรม ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ มาใช้ในการศึกษาและ
อธิบายความแตกต่างและวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน(สันตสมบัติ 
2556) 

2. มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (cultural anthropology) คือ การศึกษามนุษย์จากแง่มุมของ
สังคมวัฒนธรรม เพื่อบันทึกความเข้าใจและอธิบายวิถีชีวิตระบบความเช่ือ การผลิต พิธีกรรม ระบบ
การเมือง การรวมกลุ่ม ดนตรี ภูมิปัญญา ภาษา กฎระเบียบและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมในด้าน
อื่นๆ เพื่อทำการเปรียบเทียบและอธิบายความคล้ายคลึง รวมท้ังความแตกต่างของมนุษย์ในสังคม
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ต่างๆ ท่ัวโลก ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์แบบแผนพฤติกรรมและแนวทางท่ีสังคมวัฒนธรรมต่างๆ 
ท่ัวโลก ได้พัฒนาปรับตัวและเปล่ียนแปลงจากอดีตจวบจนปัจจุบัน(สันตสมบัติ 2556) 

ศิลปะ เป็นภาพสะท้อนชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม   นักมานุษยวิทยาเช่ือว่า ความแตกต่าง
หลากหลายของศิลปะหรือพฤติกรรมการแสดง เป็น “ภาพสะท้อน” ความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมต่างๆ รูปธรรมท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ
กับส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบและเทคโนโลยีในสังคมวัฒนธรรมแต่ละแห่ง ท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติเช่น ก้อนหิน ทราย ไม้ ดินเหนียว เป็นต้น ในแต่ละสังคมวัฒนธรรมแต่ละแหล่งจะเลือกผลิต
งานศิลปะซึ่ง “สะท้อน” อารมณ์ร่วมของสมาชิกออกมา เช่น  ในสังคมกสิกรรม งานศิลปะมักเป็น
ภาพสะท้อนของธรรมชาติ และความเช่ือทางศาสนา เป็นต้น(สันตสมบัติ 2556)  

ดังนั้นการศึกษาวัสดุเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์ศิลปะในมุมมองทางมานุษยวิทยา จึงเป็นการ
ทำความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ซึ่งสามารถตีความและหาความหมายจากส่ือวัสดุเครื่องมือทาง
ศิลปะผ่านความเป็นแม่ของผู้หญิงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

2.1 มนุษย์กับภาชนะดินเผา 

เครื่องปั้นดินเผาและภาชนะดินเป็นวัสดุทางวัฒนธรรมท่ีมนุษย์ผลิตขึ้น อยู่คู่กับสังคมมนุษย์
เกือบท่ัวทุกภูมิภาคของโลก มาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ภาชนะ
ดินเผาผูกพันกับชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ เช่นตำนานปรัมปราของชนพื้นเมือง ในอเมริกาใต้ปัจ จุบัน
กล่าวถึง ดินเหนียว ภาชนะดินเผาและช่างปั้นหม้อ ว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างโลกและการกำเนิดโลก 
ชาวกรีกโบราณกล่าวไว้ว่าภาชนะดินเผาเป็นการรวมธาตุขั้นพื้นฐานส่ีอย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่ ดิน น้ำ 
ลม ไฟ(กรกฏ บุญลพ 2551)  ซึ่งเปรียบเสมือนกับร่างกายของมนุษย์ท่ีต้องประกอบด้วยธาตุท้ังส่ี ตาม
ความเช่ือของพุทธศาสนา 

ภาชนะดินเผานอกจากมีประโยชน์สำหรับสร้างความสะดวกสบาย ในการดำรงชีวิตของคน
เป็นแล้วนั้น ภาชนะดินเผายังมีคติความเช่ือและใช้พิธีกรรมของคนตายอีกด้วย  กล่าวคือพิธีกรรม
เกี่ยวกับความตายในอดีตสามารถรักษาความหมาย    และคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ของความตายเอาไว้   
ความตายจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การส้ินชีวิตในทางกายภาพเท่านั้น   แต่ยังสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงความจริงและคุณค่าของชีวิต  พิธีกรรมและสัญลักษณ์เหล่านี้ทำหน้าท่ีเช่ือมโยงและรักษา
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างคนเป็นและคนตาย(บรรณนาธิการ 2551) 

ภาชนะฝังศพ คือ “วัฒนธรรม” ท่ีสะท้อนความสัมพันธ์ในสามมิติระหว่าง คนกับคน คนกับ
ธรรมชาติและคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ กล่าวคือ “คนกับคน” เป็นความสัมพันธ์ของเครือข่ายทาง
สังคม ท่ีทำให้เกิดกิจกรรมทางพิธีกรรมระหว่างคนเป็นกับคนตาย  “คนกับธรรมชาติ”  คือการ
ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติและการปรับธรรมชาติเข้าหาตนเอง  จึงส่งผลให้เกิดภาชนะดินเผาท่ีมาจาก
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ประสบการณ์ตรง   เทคโนโลยี และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์สุดท้ายท่ีเกิดขึ้น คือ 
“คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ”  ส่งผลโดยตรงต่อความเช่ือเกี่ยวกับพิธีกรรมของคนตาย ซึ่งเป็นแรง
บันดาลใจในการสร้าง “ภาชนะ” ท่ีมีความหมายและความพิเศษ จึงเกิดความแตกต่างกันกับภาชนะ
ของคนเป็น(บรรณนาธิการ 2551) 

เคร่ืองมือในการปั้น   

เครื่องมือท่ีสำคัญในการปั้น คือ การใช้อวัยวะทุกส่วนร่วมกับภูมิปัญญาความสามารถของช่าง
ปั้นแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ นิ้วมือ มือ แขน สะโพก นิ้วเท้า เท้า ซึ่งเกิดการเคล่ือนไหวตลอดเวลา
ของกระบวนการต่างๆ การปั้นภาชนะเริ่มต้ังแต่การใช้ความชำนาญในการเตรียมดิน ขั้นตอนการปั้น
รูป การประดับตกแต่งรูปทรง การใช้น้ำหนักมือตีภาชนะด้วยหินดุ (เครื่องมือท่ีทำมาจากไม้ใช้ตี
ภาชนะตอนขึ้นรูปป้ันดิน) การคิดคำนวณว่าต้องพึ่งภาชนะในร่มหรือกลางแดดด้วยระยะเวลากี่วันถึง
จะแห้งและสามารถนำไปเผาได้ ล้วนต้องใช้ภูมิปัญญา ประสบการณ์และความชำนาญในการใช้
ร่างกายของช่างปั้น(บรรณนาธิการ 2551) 

ดิน คือวัสดุท่ีเปล่ียนแปลงสภาพได้อย่างไม่จำกัด การทำงานกับดิน ช่างหรือศิลปินผู้สร้าง
จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านการฝึกฝนด้านทักษะเป็นเวลานาน เพราะผลงานมักจะเกิด
การแตกเสียหายเป็นเรื่องท่ีต้องพบเจอและเกิดขึ้นซ้ำๆ สร้างความผิดหวังจากงานปั้นดินเรื่อยมา ซึ่ง
เป็นบททดสอบจากธรรมชาติอย่างดิน ช่างผู้ปั้นใช้ผ่านเวลานานหลาย 10 ปี จนกระท่ังการต่อสู้
กลายเป็นมิตร แต่การต่อสู้นี้ไม่ใช่การรบเพื่อท่ีจะเอาชนะใครนอกจากตัวเอง ชนะต่อความเกลียด
คร้าน ความเบื่อหน่ายและความล้มเหลว จนกว่าจะก้าวพ้นความหยาบนั้น กระท่ังผู้ทำดินและดิน
กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดความเข้าใจและยอมรับในธรรมชาติของกันและกัน(สมาคมช่างปั้นแห่ง
ประเทศไทย 2562) 

ดิน สำหรับช่างผู้สร้างจึงเป็นมากกว่าวัสดุท่ีใช้สร้างจินตนาการ แต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจำวันท่ีอาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้(สมาคมช่างปั้นแห่งประเทศไทย 
2562) ดินยังให้สัมผัสท่ีเย็นฉ่ำเหมือนกับความรักของแม่ การปั้นแสดงออกถึงความอดทนและการ
เอาชนะตนเอง  ซึ่งเหมือนกับการเล้ียงดูลูกท่ีอาจมีถูกหรือผิดบ้าง หากทว่าแม่และลูกต่างต้องการ 
การเรียนรู้และความอดทนจนกว่าจะเกิดความเข้าใจในธรรมชาติของกันและกัน ดินแสดงออกถึง
ความเป็นผู้หญิงท่ีชัดเจนมากอีกส่ือหนึ่ง กล่าวคือดินเป็นวัสดุท่ีให้ความรู้สึกถึงความอ่อมน้อมถ่อมตน
เหมือนความเป็นผู้หญิง การปั้นดินยังเหมือนการหยุดเวลาไว้ เช่นเดียวกับผู้เป็นแม่ท่ีต้องการหยุด
ช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างตนกับลูกให้คงอยู่ตลอดไป  
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สรุปมนุษย์กับภาชนะดินเผา  

ประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผาในอดีตมีท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ ด้านกายภาพ คือสร้าง
เป็นภาชนะของใช้ในชีวิตประจำวันท่ีให้ความสะดวกสบายแก่มนุษย์ ด้านจิตใจเป็นภาชนะท่ีสร้างขึ้น
เพื่อตอบสนองความเช่ือหรือพิธีกรรมในการสร้างความปกติสุขและความสบายใจให้กับมนุษย์  
ปัจจุบันผู้คนยังคงโหยหาความเป็นธรรมชาติ ภาชนะดินเผาจึงถือเป็นตัวแทนธรรมชาติท่ีสามารถ
ตอบสนองความโหยหาดังกล่าวได้ การปั้นและการสร้างภาชนะดินเผาของมนุษย์ จึงให้ความหมายท่ี
ส่ือถึงการกำเนิด การคงอยู่และการแตกดับของชีวิต    ดังนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงมีความสำคัญในทุกๆ  
ช่วงชีวิตของมนุษย์ เช่นเดียวกับความรักของแม่ท่ีผูกติดกับอยู่ ลูกในทุกๆ ช่วงชีวิตเช่นกัน  ซึ่ง
ความหมายของตัววัสดุและเทคนิควิธีการนั้น จึงมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันกับความเป็นแม่ของ
ผู้หญิง  

2.2 มนุษย์กับงานกระดาษ 

ความหมายและความเป็นมาของกระดาษ หมายถึงวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นบางเบา มีขนาด
และมีหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ตามหลักด้ังเดิมคือการใช้เขียน การพิมพ์และการวาด กระดาษ
ส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นเย่ือ เช่น เศษผ้า ฟาง หญ้าหรือเปลือกไม้ต่างๆ กรรมวิธีทำ
กระดาษโดยสรุป คือ เอาเยื่อท่ีใช้ทำกระดาษมาบดให้ละเอียดนำมาแช่ในน้ำ แล้วใช้ตะแกรงแม่พิมพ์
สำหรับทำกระดาษ ตักช้อนแยกกระดาษข้ึนมาเป็นแผ่นหนาบางตามความต้องการ แล้วนำไปตากแห้ง 
กระดาษมีบทบาทสำคัญสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ นับต้ังแต่แรกเริ่มท่ีมีการคิดค้นประดิษฐ์กระดาษขึ้นมา
เพื่อใช้ในการเขียนติดต่อส่ือสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เป็นการจดบันทึกความรู้หรือคำสอนทาง
ศาสนาหรือใช้ในพิธีกรรมต่างๆ(คน 2527) 

กระดาษเป็นวัสดุธรรมชาติท่ีมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ และลึกซึ้งมาทุก
ยุคสมัย โดยเฉพาะด้านท่ีเป็นส่ือสำคัญทางศิลปะ กระดาษมีเรื่องราวและความหมายเฉพาะ การนำ
กระดาษมาใช้เป็นส่ือ หรือการประยุกต์มาจากเทคนิคหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย เช่น การทำหัวโขน 
การทำว่าว การทำร่มหรือการทำหมูออมสิน เพื่อเป็นส่ือในการแสดงออกนั้นมีอยู่อีกมากมายไม่มี
ขอบเขตจำกัด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมาย    ในการแสดงออกเฉพาะบุคคลท่ีจะนำไปสู่การค้นคว้า
ทดลอง    หาส่ือในการถ่ายทอดออกมาให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงต่อความรู้สึกของผู้สร้างมากท่ีสุด   ดังนั้น
ขอบเขตจำกัดของความเป็นไปได้ของส่ือท่ีแท้จริง คือ   ความคิด   จินตนาการและความสามารถใน
การสร้างสรรค์  หรือขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของศิลปินแต่ละคน(คน 2527) 

ลักษณะของกระดาษมีความบอบบางหากไม่ระมัดระวังก็อาจจะฉีกขาดได้อย่างง่ายดาย แต่
เมื่อนำกระดาษมาปะติดทับซ้อนกันหลายๆ ช้ัน  จนเกิดความคงทนและแข็งแรงขึ้น เช่นเดียวกับความ
รักท่ีมีความบอบบางและความละเอียดอ่อน   หากเกิดการกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยก็อาจขาด
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สะบั่นได้อย่างง่ายดาย ต่อเมื่อผู้เป็นแม่เติมเต็มความรักเข้าไปในหัวใจของลูกทุกๆ วัน ความรักก็จะ
แข็งแกร่งด่ังหินผาได้เช่นกัน ดังนั้นเทคนิคเปเปอร์มาเช่ หรืองานกระดาษ จึงมีความหมายและคุณค่า
เช่ือมโยงกับความรักของแม่ท่ีตรงต่อแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองอีกเทคนิค
วิธีการหนึ่ง 

สรุปมนุษย์กับงานกระดาษ  

กระดาษเป็นวัสดุท่ีถูกสร้างมาจากวัสดุธรรมชาติ มนุษย์คิดค้นต้ังแต่การผลิตและการนำมาใช้
งานเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ ปรัชญา ความเช่ือ และความงามทางศิลปะ ท้ังรับใช้ผู้สร้างและผู้คนใน
สังคมส่วนรวม คุณค่าและความหมายท่ีซ่อนอยู่ในกระดาษ ล้วนประกอบด้วยเยื่อใยท่ีเช่ือมโยง
วิวัฒนาการและชีวิตของมนุษย์เข้าด้วยกัน คุณลักษณะประการท่ีสำคัญท่ีสุดคือศักยภาพอันมหาศาล
ของงานกระดาษ ท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการในการแสดงออกของศิลปินได้อย่างไม่มี
ขีดจำกัด ท้ังยังผสมผสานกับส่ืออื่นๆ เปิดขยายขอบเขตแห่งการสร้างสรรค์ให้กว้างออกอย่างไม่มีท่ี
ส้ินสุด    

2.3 มนุษย์กับงานผ้า  

เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่มมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ มนุษย์รู้จักการทอผ้ามาพร้อมๆ กับ
พัฒนาการทางสังคม โดยสามารถนำเส้นใยจากพืชและสัตว์มาถักทอเป็นผืนผ้าได้ การขุดพบทาง
โบราณคดี ช่วยทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมการทอผ้าของมนุษย์(พานิชพันธ์ 2547)   การเรียนรู้วัฒนธรรม
เหล่านี้ทำให้เราค้นพบความหมายและคุณค่าในงานศิลปะบนผ้า ท้ังยังเข้าใจถึงวิถีชีวิตและคุณค่าของ
ผู้หญิงมากยิ่งขึ้น 

การทอผ้าหรือการสร้างผ้าเป็นบทบาทและหน้าท่ีอันสำคัญของผู้หญิง มีมาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นการแสดงศักยภาพของความเป็นผู้หญิง จุดกำเนิดของวัฒนธรรมการทอผ้าหรือ
การสร้างผ้า ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย สวมใส่ นุ่งห่ม  ปกปิดและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
เท่านั้น  ซึ่งต่อมาเกิดการเรียนรู้กันระหว่างคนในสังคม   จึงเกิดค่านิยมและขนบประเพณี  โดยมีผ้า
เป็นส่ือสัญลักษณ์และแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ การทอผ้าต้องใช้สมาธิและ
ความอดทนสูงมาก กว่าจะได้ส่ิงทออันสวยงามมาใช้งานได้แต่ละผืน ซึ่งจะต้องตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้ท้ังแก่คนในครอบครัวและคนในสังคม ความพากเพียรจึงทำให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จได้ท้ัง
ทางหน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิต    จนเกิดภูมิปัญญาความสามารถด้านการประดิษฐ์ คิดค้นและ
สร้างกลวิธี การทอ สร้างลวดลาย เติมสีสันท่ีหลากหลายสวยงามให้กับการทอผ้าและการสร้างศิลปะ
เกี่ยวกับงานผ้าได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

การเย็บปักผ้าเป็นศิลปะท่ีอ่อนโยน คำว่า “สุภาพอ่อนโยน” ใช้ในศตวรรษท่ี 19 เพื่ออธิบาย
การเย็บและงานตกแต่งท่ีสร้างสรรค์อื่นๆ เช่น การถักลูกไม้และการถักท่ีทำโดยผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 
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การเย็บแบบอ่อนโยนนั้นง่ายและปราศจากความกังวล โดยเน้นสาระสำคัญของการเย็บ ซึ่งไม่ต้องมี
กระบวนการพิเศษ อุปกรณ์และรูปแบบท่ีซับซ้อน แต่มัน เป็นเรื่องง่ายๆ ตรงไปตรงมา บางส่ิง
บางอย่างท่ีสามารถทำได้ในขณะท่ีผ่อนคลายพูดคุยนั่งอยู่ในแสงแดดหรือวันหยุด   ไม่ต้องใช้ทักษะ
ความมั่นใจหรือการวางแผนมากนัก และเริ่มต้นเพียงแค่ใช้เข็มท่ีละท้ิงความคาดหวังสูง และสร้างรอย
เย็บบนผืนผ้าท่ีสวยงาม ความสุขท่ีแท้จริงของการเย็บด้วยมืออย่างอ่อนโยน  นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ
ความยากลำบาก  หรือการเย็บปักด้วยฝีมือ(Brocket 2012) แต่ส่ิงนั้นคือหัวใจท่ีอิสระ เป็นธรรมชาติ 
และความผ่อนคลายในการเย็บปักผ้าเพื่อสร้างผลงานแต่ละครั้งขึ้นมาต่างหาก ในทุกครั้งท่ีตนเอง
ทำงานผ้า เทคนิคนี้จะประสานและสอดคล้องเช่ือมโยงกันกับความรู้สึกภายใน  ร่วมกับการแสดงออก
ท่ีเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งงานผ้าเป็นส่ือท่ีสามารถแทนความรักความอบอุ่นของแม่ได้อย่างเต็มเป่ียม 

สรุปมนุษย์กับงานผ้า  

ผ้ากับมนุษย์มีความจำเป็นและผูกพันกันมาอย่างยาวนาน ผ้าแสดงวิวัฒนาการของมนุษย์และ
การเช่ือมโยงกันทางวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้  ผ้าให้ประโยชน์ท้ังแก่ผู้สร้างและผู้ใช้  
ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจสูงมาก   การทำงานผ้าถือเป็นวิถีทางแห่งความเป็นแม่ในตัวของผู้หญิง  คือการใช้
จิตใจท่ีอ่อนโยนสร้างงานผ้า เช่นเดียวกับการใช้จิตใจท่ีเมตตาเล้ียงดูลูกของตนเอง 

2.4 มนุษย์กับงานเขียนภาพ  

การเขียนภาพของมนุษย์เกิดขึ้นต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์   (ยุคหินเก่า)  มนุษย์เริ่มรู้จัก
การส่ือสารและเรียนรู้การใช้วัสดุสร้างงานศิลปะ ท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น หิน ดิน พืช สัตว์ เป็นต้น 
นำมาวาด ขีด เขียน เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ตนเอง อย่างเช่น ภาพการล่าสัตว์ 
ภาพสัตว์ ภาพคน ภาพพิธีกรรม จารึกไว้บนผนังถ้ำ ซึ่งถูกค้นพบหลายแห่งท่ัวทุกมุมโลก แม้แต่ใน
ประเทศไทย เช่นจิตรกรรมผาแต้ม จ.อุบลราชธานี เขาจันทร์งาม จ.นครราชสีมา เป็นต้น 
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ภาพท่ี 13 ภาพวาดท่ีเขาจันทร์งาม จ.นครราชสีมา แสดงกิจกรรมหลายๆ อย่างต้ังแต่ล่าสัตว์ รื่นเริง 
ต้ังครรภ์ สัตว์เล้ียง ส่ือความหมายได้ว่าเป็นภาพแสดงพิธีกรรม(กรมศิลปากร 2532) 

การเรียนรู้วิธี การขีดเขียนและการสร้างภาพ เพื่อบันทึกเรื่องราวหรือจารึกประวัติศาสตร์ของ
ความเป็นมนุษย์เอาไว้ มีมายาวนานหลายหมื่นหลายพันปีก่อนยุคประวัติศาสตร์ จนกระท่ังทุกวันนี้
มนุษย์สามารถคิดค้นเทคนิควิธีการและผลิตสีใช้เองได้ในปัจจุบัน จากวิวัฒนาการของภาพเขียนงาน
ศิลปะท่ีเคยปรากฏในผนังถ้ำ งานจิตรกรรมโบราณตามสถานท่ีสำคัญทางศาสนา จนกลายมาเป็นงาน
จิตรกรรมท่ีอยู่บนกระดาษ บนผืนผ้าหรือส่ือวัสดุอื่นๆ ล้วนมีคุณค่าแสดงความเป็นมนุษย์   ท่ีสะท้อน
ความเช่ือ  ความศรัทธาและความดีงามได้ท้ังส้ิน 

การเขียนภาพหรือการสร้างงานจิตรกรรมเป็นส่ือท่ีสร้างจินตนาการได้อย่างอิสระ มีท้ังความ
ลึกซึ้งและความหมายท่ีกว้างไกล ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของศิลปะแนวเหมือนจริง  ศิลปะอุดมคติ 
ศิลปะแนวเหนือจริง ศิลปะแฟนตาซี ศิลปะพื้นบ้าน หรือศิลปะอนารยะ ล้วนมีคุณค่าและความหมาย
ท้ังทางการสร้างและการแสดงออก ท่ีส่ือถึงพุทธิปัญญา ความสามารถของมนุษย์ได้เท่าเทียมกัน 
เพราะศิลปะเหล่านั้นได้ช่วยเติมเต็มความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เช่นเดียวกันกับแม่ท่ีคอยเติมเต็มความ
เป็นคนให้กับลูกด้วยความรัก  

ภาพเขียนจิตรกรรมเป็นส่ือท่ีสามารถแสดงความรู้สึก ทางอารมณ์ต่างๆ ออกมาเป็นรูปได้ 
เช่น อารมณ์ทุกข์ สุข เศร้า นุ่มนวล อ่อนโยนอ่อนหวาน เบาสบาย หนักแน่น ละเมียดละไม ให้
ประจักษ์เป็นรูปทรง สีสันและเนื้อหาเรื่องราว ซึ่งเป็นส่ือศิลปะท่ีแสดงปัญญา ความคิดและอารมณ์
ความรู้สึก โดยการรับรู้ส่ือทางการมองเห็นด้วยรูปทรงเท่านั้น วรรณกรรม คีตศิลป์ หรือนาฏศิลป์ไม่
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อาจทำหน้าท่ีแทนได้(นิ่มเสมอ 2532) การเขียนภาพจิตรกรรมเป็นเทคนิคท่ีสามารถดึงอารมณ์ส่วนลึก
ท่ีอยู่ภายในของความเป็นแม่ออกมาได้อย่างบริบูรณ์อีกเทคนิควิธีการหนึ่ง 

สรุปมนุษย์กับงานเขียนภาพ  

มนุษย์กับสร้างงานศิลปะผ่านกระบวนการทางเทคนิคปั้นดิน เทคนิคงานกระดาษและเทคนิค
งานผ้า โดยจะมุ่งเน้นการสร้างงานท่ีแสดงออกถึงคุณค่าทางเทคนิคและตัววัสดุในการส่ือความหมาย
ทางศิลปะเป็นสำคัญ ส่วนงานเขียนภาพจิตรกรรมจะแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในของผู้สร้าง
เป็นสำคัญ โดยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีต้องการแสดงออกเพื่อส่ือความหมายทางศิลปะ 

ส่วนที่ 3 : การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

การศึกษากระบวนการสร้างงานผลงานศิลปะ คือการเข้าใจท่ีมา  แนวความคิด การ
เตรียมการ ขั้นตอนการสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ และการนำเสนอศิลปะในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  

3.1 ความเปน็แม่ในศิลปะอนารยะและศิลปะพื้นบ้าน 

การกำเนิด การคลอดและการเล้ียงดูเด็กให้เติบโตมีชีวิตรอดปลอดภัย เป็นเรื่องยากลำบาก 
สำหรับบทบาทใหม่ของผู้หญิงท่ีได้รับหลังจากการให้กำเนิดบุตรคือความเป็นแม่ ดังนั้นการเรียนรู้จาก
ผู้เคยเป็นแม่มาก่อนจึงเป็นส่ิงสำคัญอย่างยิ่ง โดยการอาศัยพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นแม่มา
สร้างขวัญกำลังใจในการเล้ียงดูบุตร ซึ่งทำให้เกิดความเช่ือเกี่ยวกับ การขอบุตร การคลอดบุตรอย่าง
ปลอดภัย และการปกป้องคุ้มครองบุตรจากส่ิงเหนือธรรมชาติ มีการผูกโยงกันระหว่างการกำเนิดกับ
ความอุดมสมบูรณ์ท่ีถูกพบแทบจะทุกวัฒนธรรม โดยสร้างตัวแทนของความเป็นแม่จากวัสดุและภูมิ
ปัญญาของตนเอง จนเกิดเป็นศิลปวัตถุเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ ตัวศิลปวัตถุเป็น
หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์  ท่ีสะท้อนถึงความเจริญ วิวัฒนาการของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและ
ความเช่ือทางวัฒนธรรมของมนุษย์ การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพื่อสร้ าง
ความเข้าใจระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์ท่ีแฝงด้วยความเช่ือเหล่านี้ จึงนำเสนอศิลปวัตถุท่ีมีอิทธิพลต่อการ
กำเนิดและการอยู่รอดของชีวิตมนุษย์ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นแม่และความรักของแม่ โดยการ
วิเคราะห์จากศิลปวัตถุต่างๆ ดังนี้ 
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ศิลปวัตถุที่แสดงถึงความอยู่รอดและการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนษุย ์

ตุ๊กตาอาคัวบา (Akuaba doll) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 “ตุ๊กตาอาคัวบาของเผ่าอาซานติ”, แกะสลักไม้, ขนาดสูง 10.5 นิ้ว(จันทรวงศ์ไพศาล) 

ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล กล่าวถึงความเช่ือท่ีมีในตุ๊กตาอาคัวบา  (ภาพท่ี 14)  ไว้ว่า เป็น
ตุ๊กตาแห่งโชคลางท่ีแพร่หลายในทวีปแอฟริกา จนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแอฟริกัน ท่ี
แพร่หลายไปท่ัวทุกมุมโลกในปัจจุบัน เช่ือกันว่า หากมีตุ๊กตาอาคัวบาไว้กับครอบครัวใดท่ีไม่มีบุตรสืบ
สกุล อาคัวบาจะช่วยทำให้ผู้หญิงนั้นมีบุตรได้โดยเร็ว ความสำคัญของตุ๊กตาอาคัวบาจึงเป็น “ตุ๊กตา
สัญลักษณ์แห่งการขอบุตร” หรือ ถ้าหากผู้หญิงคนใดกำลังต้ังครรภ์ จะช่วยทำให้เธอสามารถคลอด
บุตรได้โดยง่ายและไม่ลำบาก จนกลายเป็น “ตุ๊กตาสัญลักษณ์ให้ผู้หญิงคลอดบุตรได้โดยปลอดภัย”  
ต่อมาความเช่ือในเรื่องตุ๊กตาอาคัวบาได้แพร่หลายมากขึ้น จึงกลายมาเป็นหนึ่งในความหมายของ 
“ตุ๊กตาสัญลักษณ์แห่งความโชคดี” (Symbol of Good luck) ผู้หญิงแอฟริกันให้ความสำคัญต่อ
สุขภาพ เมื่อตนต้ังครรภ์มากเป็นพิเศษ เพราะเด็กๆ ท่ีคลอดมานั้นจะกลายเป็นตัวบ่งช้ีถึงสถานะทาง



 30 
 
สังคมท่ีจำเป็นอย่างยิ่งยวดในฐานะของความเป็นแม่   ด้วยเหตุนี้ ตุ๊กตาอาคัวบาจึงถือเป็นส่ิงสำคัญต่อ
จิตใจมากยิ่งกว่าจะถือเป็นของเล่นธรรมดาๆ มีขนาดสูง 10.5 นิ้ว จะมีศีรษะใหญ่  กลมและมีลำตัว
ยาว สำหรับชาวแอฟริกันรูปแบบของตุ๊กตาอาคัวบาจะมีขนาดใหญ่ มีศีรษะโต  รูปกลมๆ และมี
ใบหน้าแบน มีจุดเด่นท่ีลำตัวยาว และมีหน้าอกเล็ก (เพราะส่วนใหญ่สร้างให้เป็นรูปร่างของเด็กผู้หญิง) 
บ้างมีเฉพาะแขน และบ้างมีท้ังแขนขาครบถ้วน ส่วนใหญ่มักมีลูกปัดหรือห่วงวงกลมคล้องรอบคอ และ
ท่ีสำคัญ คือ ตุ๊กตาอาคัวบามักมีเส้นด้ายสีแดงคล้องคอหรือแขน -ขาไว้ด้วย  เพราะด้ายแดงตามคติ
ความเช่ือแอฟริกันนั้น เป็นเครื่องหมายถึงความงาม สุขภาพและความเจริญรุ่งเรือง  งานแกะสลัก
ตุ๊กตาไม้จะสวยงามประณีตหรือไม่นั้น จึงขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้แกะสลัก ตุ๊กตาอาคัวบา สร้างขึ้นมาเพื่อ
สอนให้เด็กผู้หญิงตระหนักถึง ภาระสำคัญของความเป็นแม่ และหากทารกเกิดใหม่เป็นเพศหญิง 
ตุ๊กตาอาคัวบาจะถูกมอบเป็นของขวัญเป็นเพื่อนเล่น และคอยดูแลมันต่อไป จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น
หนึ่ง เพื่อให้เด็กผู้หญิงตระหนักในภาระอันยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่(จันทรวงศ์ไพศาล) 

ตุ๊กตาอาคัวบาใช้เทคนิคการแกะสลักไม้ ถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุไม้  โดยสร้างจากเครื่องมือท่ีทำ
ขึ้นใช้เอง โดยสังเกตได้จากการแกะสลักท่ียังไม่ค่อยมีความประณีต ซึ่งเปรียบเสมือนความเป็นแม่ท่ีมา
จากสัญชาติญาณ  สร้างรูปทรงเป็นรูปร่างของเด็กสาวเพื่อส่ือถึงความพร้อมในการมีบุตร ส่วนรูปแบบ
เป็นแบบพื้นเมือง ท่ีถูกสร้างด้วยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจ มีเอกลักษณ์ของชนเผ่าแอฟริกาท่ี
แสดงถึงชาติพันธุ์อย่างชัดเจน 

จากความเช่ือเกี่ยวกับตุ๊กตาอาคัวบา จึงแสดงให้เห็นว่าศิลปวัตถุช้ินนี้เป็นส่ือท่ีสอนให้เห็นถึง
คุณค่าความสำคัญของความเป็นแม่ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้หญิงควรเรียนรู้ในการดูแลตนเองด้านความงามและ
สุขภาพต้ังแต่ยังเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเป็นแม่ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ โดยถูกฝึกสอน
ให้รู้จักการเก็บรักษาและการทะนุถนอมตุ๊กตานี้เสมือนลูก จึงแสดงให้เห็นว่าอาคัวบาไม่ใช่เพียงตุ๊กตา
ของเล่น แต่ยังถูกบรรจุด้วยส่ิงดีงามทางจิตวิญาณความเป็นแม่ซ่อนอยู่ในวิถีแห่งความเช่ือเหล่านี้  อา
คัวบาถูกแทนค่าให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความหมายดีๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เกิด
ขึ้นกับคนเป็นแม่ ท่ีต้องเผชิญกับความยากลำบาก ในการให้กำเนิดบุตรและการเล้ียงดูบุตร โดยยังไม่
ส่ือความหมายท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับศิลปวัตถุอีก 4 ช้ิน ท่ีแสดงสภาวะของความเป็น
แม่ท่ีส่ือความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แก่สังคมโดยรวม แต่สำหรับอาคัวบาส่ือความหมายเฉพาะ
บุคคลท่ีจะเป็นแม่เท่านั้น 

 

 



 31 
 
งานปั้นดินดิบ “ลูกดูดนมแม่” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 15 “ลูกดูดนมแม่” เทคนิคปั้นดินดิบ งานฝีมือชาวบ้าน เมืองซานตง ประเทศจีน 
ท่ีมา:  ผู้สร้างสรรค์ ถ่ายท่ีเมืองซานตง ประเทศจีน เมื่อวันท่ี 4  สิงหาคม 2561 

งานปั้นดินดิบ “ลูกดูดนมแม่” (ภาพท่ี 15)  สร้างด้วยเทคนิคดินปั้นจากงานฝีมือช่างชาวบ้าน 
ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของคนจีนในชนบท โดยแสดงความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก มีรูปแบบการ
แสดงออกท่ีไร้เดียงสา ซื่อตรง ผสมปนกับความตลกขบขันสร้างชีวิตชีวาและรอยยิ้มให้แก่ผู้ชม ช่าง
ชาวบ้านใช้ดินเหนียวปั้นแล้วปล่อยให้ดินแห้งเองตามธรรมชาติ เมื่องานปั้นแห้งสนิทจะมีความแกร่งได้
เท่ากับคุณสมบัติท่ีมีอยู่ในตัวของดิน  ซึ่งมีการคัดสรรเลือกใช้สีดินท่ีมีความแตกต่างกัน  แสดงถึงความ
ใส่ใจและความต้ังใจในการสร้างผลงาน  เพื่อให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างรูปร่าง รูปทรงของสีผม  
ผิวกาย  เส้ือผ้าและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ  เนื้อหาของงานปั้นยังไม่ถูกตีความให้ซับซ้อน จึงมีการ
แสดงออกและการส่ือความหมายอย่างตรงไปตรงมา สะท้อนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ 

ผลงานช้ินนี้แสดงถึงสัญชาตญาณความเป็นแม่ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผ่านเทคนิควิธีการ
ท่ีมีขั้นตอนและกระบวนการอย่างง่าย ซึ่งใช้เพียงดินและน้ำ เพื่อให้กลายสภาพเป็นดินเหนียว นำมา
ปั้นผ่านฝีมือผู้สร้าง โดยไม่ผ่านกระบวนการอื่นๆ มาแปรเปล่ียนคุณลักษณะของดิน  
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ตุ๊กตาดินเผาโดะกู (Dogu, Jomon Venus) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 “ตุ๊กตาดินเผาโดะกู (Dogu, Jomon Venus)”, ประติมากรรมดินเผารูปผู้หญิง(Nobuo 
2018)  

ตุ๊กตาดินเผาโดะกู (Dogu) มีความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องการเจริญพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ 
(Fertility) ซึ่งมีการสันนิษฐานตามความเช่ือว่ารูปป้ันเหล่านี้มีพลังทางจิตวิญญาณ รูปป้ันแกะสลักร่าง
มนุษย์ ท่ีเรียกว่า โดะกู  ในภาษาญี่ปุ่นน่าจะถูกสร้างขึ้นตามหลักความเช่ือเดียวกัน ซึ่งน่าจะถูกใช้ใน
พิธีกรรมเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมักถูกค้นพบในสภาพแตกหักเป็นช้ินๆ เหมือนต้ังใจทำลายก่อนฝังดิน 
โดยยังไม่รู้ถึงเหตุผลท่ีแท้จริงของพิธีกรรมเหล่านี้ นักมานุษยวิทยาบางคนเช่ือว่ามีความเช่ือมโยงกับ
การบูชาพระแม่ธรณีของเกษตรกร (โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก) โดยมีการขุดพบรูปป้ันแตกเป็นช้ินๆ 
ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีความเช่ือเกี่ยวกับพระแม่ธรณีว่าเป็นผู้สร้างพืชพรรณอาหารจากร่างกายของ
พระนาง การฝังรูปพระแม่ธรณีท่ีแตกเป็นช้ินๆ ไว้ในดินจึงหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ของฤดูกาล
เพาะปลูก แต่ทัทสึโอะ โคะบะยะชิ (Tatsuo Kobayashi) นักมานุษยวิทยาท่านหนึ่งแสดงความเห็น
ว่า โดะกู ถูกใช้เป็นครั้งแรกเพื่อส่งมอบรูปลักษณ์ทางกายภาพให้แก่วิญญาณท่ีมองไม่เห็น  ตัวอย่าง
แรกของโดะกูหญิงเกิดขึ้นในตอนต้นของยุคโจมง ส่วนในยุคโจมงกลางมีการค้นพบรูปแกะสลักทรงไม้
กางแขนแบบแบน ซึ่งมีรูปหน้า ร่างกาย และมือชัดเจน หนึ่งใน โดะกู ยุคโจมงกลางท่ีเป็นท่ีรู้จักมาก
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ท่ีสุด ได้รับการขนานนามว่า “วีนัสแห่งโจมง” ซึ่งถูกค้นพบจากทะนะบะตะเคะ (Tanabatake) ใน
เขต Nagano และถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (รูปภาพ 16) ขุดพบในสภาพเกือบสมบูรณ์ มี
มงกุฎขนาดใหญ่ครอบศีรษะ ดวงตาถูกกรีดเป็นมุมเฉียงขึ้น รูปหน้ากลมเหมือนเด็กสะท้อนถึงช้ินงาน
ท่ีติดอยู่กับเครื่องดินเผาคัทสึสะคะ (Katsusaka) ลักษณะของรูปป้ันในยุคต้นปรากฏชัดเจนในร่างกาย
ส่วนบน ซึ่งประกอบไปด้วยรอบอกขนาดเล็กและแขนส้ัน ส่วนร่างกายส่วนล่างถูกปั้นเป็นสะโพกขนาด
ใหญ่ และช่วงท้องกลม ส่ือถึงการตั้งครรภ์ ส่วนหลังถูกแกะสลักเน้นเป็นเส้นโค้ง(Nobuo 2018)  

เทคนิคดินเผาและรูปแบบเป็นประติมากรรม ซึ่งการใช้รูปร่างรูปทรงของผู้หญิงท้อง โดยการ
ลดทอนรูปทรงให้มีความงามอย่างเรียบง่าย เน้นบริเวณท้องกับช่วงขาท่ีใหญ่ และเพิ่มเติมสัดส่วนท่ี
ต้องการเน้นมากเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความงามท่ีสมบูรณ์  และยังทำให้รู้สึกถึงลักษณะของแม่ท่ีใกล้
คลอดบุตรเพราะสัดส่วนบริเวณเชิงกรานท่ีขยายใหญ่ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดลูก ตุ๊กตา
ดินเผาโดะกู จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นแม่ท่ีส่ือถึงการให้กำเนิดชีวิต  สร้างขึ้นโดยใช้ เทคนิคดิน
เผา เป็นสีโอ๊ค ผิวขัดเรียบ   ผสมผสานกับทักษะฝีมือสูง   ท่ีต้องผ่านกรรมวิธีการออกแบบ   การเผา
จากภูมิปัญญา   จนเป็นประติมากรรมดินเผาท่ีสวยงาม เปรียบเสมือนความเป็นแม่ท่ีได้รับการกล่อม
เกลาจากสังคมวัฒนธรรม   

ตุ๊กตาโดะกู ช้ินนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อส่งมอบรูปลักษณ์ทางกายภาพให้แก่วิญญาณท่ีมองไม่เห็น
ทางความเช่ือ  ในพิธีกรรมทางการเกษตร ซึ่งแฝงความเช่ือเรื่องแม่ของแผ่นดินหรือพระแม่ธรณี  โดย
นำความเป็นแม่คือผู้หญิงท้อง มาเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ และการให้กำเนิด โดะกู จึงมี
อิทธิพลทางความเช่ือและแสดงพลังของความเป็นแม่ท่ีจะสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่
มนุษย์ได้  
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ศิลปวัตถุที่แสดงออกถึงความรักของแม่ โดยสื่อถึงการปกป้องลูก 

ตุ๊กตาสังคโลกแม่อุ้มลูก 

 

ภาพท่ี 17 ภาพซ้าย “ตุ๊กตาสังคโลกแม่อุ้มลูก”, ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา(กรมศิลปากร 
2551) ภาพขวา “ตุ๊กตาเสียกบาล”, เครื่องเคลือบดินเผาศิลปะสุโขทัย(สังเวียนวงศ์) 

ตามความเช่ือของคนไทยโบราณเกี่ยวกับ ตุ๊กตาสังคโลกแม่อุ้มลูก สมัยอยุธยา (ภาพท่ี 17)  
มาจากคติของการสร้างตุ๊กตาเสียกบาล ซึ่งเป็นกุศโลบายในการหลอกผี  ท่ีมีเป็นความเช่ือเกี่ยวกับแม่
ซื้อ ผีหรือเทวดาผู้หญิงท่ีให้ท้ังคุณและโทษ โดยเช่ือกันว่าแม่ซื้อเป็นคนปั้นเด็กใส่ท้องผู้หญิงมีครรภ์ 
เมื่อเด็กคลอดออกมา แล้วเห็นเด็กน่ารักจึงอยากเอาเด็กกลับคืนไป คนโบราณจึงปั้นตุ๊กตาแม่ลูกขึ้น 
บางครั้งก็ทำให้พิการ หักคอ เพื่อหลอกให้ผีเช่ือว่าเด็กไม่น่ารักหรือเด็กตายไปเสียแล้ว  จะได้ไม่มายุ่ง
หรือกวนเด็กอีก  เรื่องราวของ  “แม่ซื้อ” มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปฐมจินดา ซึ่งเป็นตำราแพทย์แผนไทย
เก่าแก่เนื้อหากล่าวเน้นถึงโรคสตรีและทารก ความเช่ือนี้มีมาต้ังแต่สมัยอยุธยา(เกษมผลกูล 2559) 

ตุ๊กตาสังคโลกแม่อุ้มลูก สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา (ceramic) มีการเตรียม
ดินสำหรับทำเครื่องเคลือบดินเผาโดยเฉพาะ  ซึ่งสร้างเครื่องมือและใช้เทคนิควิธีการทำเครื่องเคลือบ
ดินเผาท่ีได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ผสมผสานกับทักษะฝีมือของช่าง กรรมวิธีการเผาดิบและการ
เผาเคลือบ รูปแบบการปั้นเป็นฝีมือชาวบ้านท่ีมีการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา แสดงถึงกรรมวิธีท่ีมี
ความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรม 
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ตุ๊กตาสังคโลกแม่อุ้มลูกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสบายใจให้แก่ผู้เป็นแม่ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายท่ี
จะเล้ียงดูเด็กทารกคนหนึ่งให้เจริญเติบโตและอยู่รอดปลอดภัย จนกระท่ังกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว จึง
ต้องอาศัยพิธีกรรมและความเช่ือเหล่านี้ เพื่อทำให้ผู้เป็นแม่และคนในครอบครัวมีขวัญกำลังใจให้แก่กัน 
คอยช่วยกันระมัดระวัง ดูแลเด็กทารกเป็นอย่างดีจนเติบใหญ่  ตุ๊กตา “แม่อุ้มลูก” ใช้สัญลักษณ์ผ่าน
ร่างกายของแม่โดยเน้นเต้านมท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อแสดงความพร้อมท่ีจะให้การเล้ียงดูด้วยท่าทางท่ีโอบ
อุ้ม จึงมีความหมายท่ีส่ือถึงความรักของแม่ โดยแสดงถึงการปกป้องลูก ให้มีชีวิตรอดจนเติบใหญ่ 

ภาชนะดินเผา (หม้อมีนม) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 18 “หม้อมีนม”, ภาชนะเครื่องดินเผา, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัว 49 ซม. สูง 61.5 ซม. 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ถ่ายภาพท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ถ่ายเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2562 

ภาชนะดินเผา (หม้อมีนม) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,800 – 4,000 ปีมาแล้ว ได้จาก
แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักศิลปากรท่ี 2 จังหวัด
สุพรรณบุรี) ภาชนะดินเผาเนื้อดิน (ภาพท่ี 18)  ไหล่ประกอบด้วยกระเปาะรูปกรวยคล้ายหน้าอก
ผู้หญิง 2 คู่ ปากและฐานเป็นเชิงสูงถูกทุบแตกเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย ปูรองรับศพเพศชายท่ีเสียชีวิตในวัย
สูงอายุ (ราว 45 – 55 ปี ) ได้รับการตีความหมายว่ารูปทรงพิเศษของภาชนะส่ือถึงสตรีมีครรภ์ 2 คน
หันหลังชนกัน บนไหล่ภาชนะทำลายเส้นเกี่ยวกระหวัดสัมพันธ์ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่ือถึงการหมุนเวียน
เป็นวัฏจักร การนำภาชนะรูปทรงนี้มารองรับศพผู้ตาย น่ าจะหมายถึงการให้ผู้ตายได้กลับสู่ครรภ์
มารดา เพื่อถือกำเนิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง(กรมศิลปากร 2556) 
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เทคนิคเครื่องดินเผาเนื้อดิน สร้างขึ้นจากดินเหนียวท่ีคัดแยกซากพืชซากสัตว์ออก ทำความ
สะอาดดิน และนวดดินจนได้เนื้อที่ละเอียด สร้างเครื่องมือมาปั้นและตกแต่งประดับลวดลาย ผสานกับ
ทักษะฝีมือท่ีมีความประณีตปั้นทุกส่วนให้กลมกลึง มีเนื้อดินมีทรายละเอียดอยู่มาก มีแร่ไมกาผสมอยู่ 
และมีความบอบบางจึงแตกหักง่าย เพราะถูกสร้างมาเพื่อใช้ในพิธีกรรมไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันท่ี
ต้องการความคงทนแข็งแรงโดยมีกรรมวิธีการเผาแบบกลางแจ้ง(กรมศิลปากร 2556) ซึ่งเป็นวิธีการ 
เผาบนพื้นท่ีแห้ง ใช้ไม้ฟืนและคลุมทับด้วยฟาง เผาจนเช้ือเพลิงไหม้หมด(วัฒนรังสรรค์ 2542) ปรากฏ
เป็นภาชนะท่ีสร้างด้วยรูปทรงท่ีถูกแทนค่าจนเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งต้องอาศัยความคิดและการสร้างอย่าง
ประณีต พิถีพิถัน ละเอียดลออจนกว่าจะเป็นหม้อมีนมท่ีใช้ในพิธีกรรม  สะท้อนถึงความเป็นแม่ท่ีถูก
กล่อมเกลาจากสังคมวัฒนธรรม   

ภาชนะดินเผา (หม้อมีนม) จึงเป็นตัวแทนของความรักจากแม่ท่ีคอยปกป้องคุ้มครองลูกใน
ชีวิตหลังความตาย และเพื่อส่งดวงวิญญาณลูกให้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง ซึ่งใช้สัญลักษณ์เต้านมของแม่
มาผสมผสานกับรูปทรงหม้อท่ีส่ือถึงการเล้ียงดู หม้อมีนมถูกสร้างขึ้นด้วยความเช่ือเกี่ยวกับการเวียน
ว่ายตายเกิด และความเช่ือในโลกหลังความตาย การหยิบเอารูปทรงหญิงต้ังครรภ์ 2 คนหันหลังชนกัน
อาจหมายถึงแม่ผู้ให้กำเนิดท้ังในโลกนี้และแม่ผู้ให้กำเนิดในโลกหน้า เพราะครรภ์ของแม่นั้นปลอดภัย
และอบอุ่น 

ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง 

ความคล้ายคลึงกันของศิลปวัตถุท้ัง 5  ช้ินถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมทางความเช่ือเกี่ยวกับความ
เป็นแม่ของผู้หญิง ซึ่งมาจากความเช่ือท่ีคล้ายคลึงกัน โดยแสดงถึงความสำคัญและพลังของความเป็น
แม่ท่ีสามารถต่อสู้กับธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมองไม่เห็นได้   หรือแม้แต่ดลบันดาลความเจริญรุ่งเรือง   และ
มีความคล้ายคลึงกันเรื่องรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะของชนพื้นเมือง หรือศิลปะพื้นบ้าน (Folk Art) ซึ่ง
มีความซื่อตรงและความบริสุทธิ์ใจในการสร้าง  ส่วนความเช่ือท่ีมีในศิลปวัตถุ ตุ๊กตาอาคัวบากับตุ๊กตา
ดินเผาโดะกู มีความเช่ือท่ีคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ มีการสร้างรูปปั้นมีใบหน้าคล้ายหน้า
เด็กสาวเหมือนกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นวัยท่ีเหมาะกับการเจริญพันธุ์ ตุ๊กตาดินดิบ “ลูกดูดนมแม่” 
เป็นช่วงท่ีแสดงสภาวะของความเป็นแม่ท่ีสมบูรณ์ ส่วนตุ๊กตาสังคโลกแม่อุ้มลูกกับภาชนะดินเผา (หม้อ
มีนม) ส่ือถึงความเช่ือในพลังความรักของแม่ท่ีสามารถปกป้องคุ้มครองลูกได้  

ความแตกต่างของความหมายท่ีซ่อนอยู่ในอาคัวบา โดยสังเกตจากรูปลักษณ์ของศิลปวัตถุ 
เหมือนเด็กสาวท่ีกำลังจะมีนมแตกพานหรือต้ังเต้าเข้าสู่ความเป็นสาว  ท่ียังไม่ก้าวสู่ความเป็นแม่  แต่
ตุ๊กตาดินดิบ “ลูกดูดนมแม่” ตุ๊กตาดินเผาโดะกู ตุ๊กตาสังคโลกแม่อุ้มลูก และภาชนะดินเผา (หม้อมี
นม)  สร้างจากรูปลักษณ์ของความเป็นแม่หรือคนท่ีเป็นแม่แล้ว  จึงมีความหมายท่ีส่ือถึงความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่คนในสังคมโดยรวม  แต่อาคัวบาส่ือความหมายเฉพาะบุคคลเท่านั้น 
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ความแตกต่างในด้านพิธีกรรมท่ีต้องใช้ ภาชนะดินเผา (หม้อมีนม) ตุ๊กตาสังคโลกแม่อุ้มลูก 
และตุ๊กตาดินเผาโดะกู กับตุ๊กตาอาคัวบา ตามความเช่ือในการสร้างศิลปวัตถุท้ัง 3 ช้ินแรก จะถูก
ทำลายในระหว่างการทำพิธีกรรม การทำลายศิลปวัตถุนั้นเพื่อส่ือถึงการปกป้องและการเกิดใหม่  ส่วน
ตุ๊กตาอาคัวบาจะถูกทำพิธีกรรมจากพระนักบวช ในทุกๆ คืน  พวกเด็กผู้หญิงจะนำตุ๊กตาอาคัวบาไป
อาบน้ำให้สะอาดหมดจด   และค่อยๆ วางไว้บนเตียงนอนอย่างทะนุถนอม ซึ่งเป็นพิธีกรรมท่ีส่ือถึงการ
รักษาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นแม่อย่างละเมียดละมัย เพื่อกระตุ้นการตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นแม่ท่ีต้องส่งต่อและสืบทอดให้ความเช่ือนี้คงอยู่รุ่นต่อรุ่นสืบไป  

เทคนิคการสร้างประติมากรรม ตุ๊กตาดินดิบ “ลูกดูดนมแม่” ดินเผาโดะกู ภาชนะหม้อมีนม 
และตุ๊กตาสังคโลกแม่อุ้มลูกมีเทคนิควิธีการท่ีคล้ายคลึงกันแต่จะมีความต่างกันในรูปแบบการสร้างและ
กระบวนการสร้างท่ีละเอียดซับซ้อนต่างกัน ส่วนตุ๊กตาอาคัวบาใช้เทคนิคงานแกะสลักไม้ซึ่งต่างกับ
ศิลปวัตถุ 4 ช้ินก่อนหน้า อาคัวบามีเทคนิควิธีการท่ีไม่ซับซ้อน เนื่องจากอาศัยแค่ตัววัสดุไม้กับทักษะ
ฝีมือโดยไม่ผ่านกระบวนการหรือตัวแปรอื่นๆ ท่ีทำให้เปล่ียนคุณสมบัติของวัสดุ 

สรุปการแสดงออกทางศิลปะจากศิลปวัตถุ ทั้ง 5  ชิ้น 

ศิลปะจากศิลปวัตถุ ท้ัง 5  ช้ิน ท่ีล้วนสร้างมาจากความเช่ือทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับความ
เป็นแม่แทบท้ังส้ิน ส่ิงเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าความเป็นแม่ในตัวผู้หญิงมีความสำคัญมากในทุก
ช่วงชีวิตของมนุษย์  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ศิลปวัตถุท่ีแสดงถึงความอยู่รอดของ
เผ่าพันธุ์มนุษย์ ได้แก่ ตุ๊กตาอาคัวบา ตุ๊กตาดินดิบ “ลูกดูดนมแม่” และโดะกู สะท้อนถึงแม่ผู้สร้าง 2. 
ศิลปวัตถุท่ีแสดงถึงความรักของแม่ ได้แก่ ตุ๊กตาสังคโลกแม่อุ้มลูกและภาชนะดินเผา (หม้อมีนม)  ซึ่ง
สะท้อนถึงความรักของแม่ท่ีค่อยปกป้องคุ้มครองลูก  และค้นพบวิธีคิดสำหรับการตีความ เพื่อหา
ความหมายและคุณค่าจากสร้างผลงานศิลปะได้อีกวิธีการหนึ่ง จากเทคนิควิธีการสร้างศิลปวัตถุท้ัง  5  
ช้ิน โดยมีต้ังแต่เทคนิคท่ีเรียบง่าย ใช้วัสดุกับทักษะฝีมือโดยไม่ผ่านกระบวนการท่ีแปรค่าคุณลักษณะ
ของตัววัสดุ จนกระท่ังเทคนิคท่ีมีความซับซ้อน ซึ่งใช้เทคนิคกระบวนการในการเปล่ียนคุณลักษณะ
ของตัววัสดุมากขึ้น ตามประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการทางทักษะฝีมือของผู้สร้างท่ีทำด้วย
ความจริงใจ ความซื่อตรงและความบริสุทธิ์ใจ โดยมีคุณค่าและความเป็นแม่ท่ีเ ท่าเทียมกัน ซึ่ง
เปรียบเทียบได้กับ ความเป็นแม่ท่ีเกิดมาโดยสัญชาตญาณตลอดจนกระท่ังการได้ถูกกล่อมเกลาหล่อ
หลอมจากสังคมวัฒนธรรม 

ศิลปะอนารยะและศิลปะพืน้บ้าน 

ศิลปะอนารยชนเป็นกลุ่มสังคมเล็กๆ ท่ีพึ่งพาอาศัยอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมจึงเป็นแบบด้ังเดิม โดยงานศิลปะจะสะท้อนลักษณะทางกายภาพ ทาง
จิตวิทยาและสังคม อันมีรากฐานซ่อนอยู่เบื้องหลังงานศิลปะ ศิลปะอนารยชนสามารถแสดงให้เห็น
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ความฉลาดทางฝีมือท่ีมาจากประสบการณ์การศึกษาและการสังเกตส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ รวมท้ัง
สะท้อนความรักในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างดี เมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาตีความหมายร่วมด้วย 
งานศิลปะอนารยชนจึงหมายถึงการใช้เทคโนโลยีง่ายๆ และคุณค่าของงานดูหยาบๆ ซึ่งศิลปะอนารยะ
มีการแสดงออกท่ีมีความหมายซ่อนอยู่มากมาย(ขุนน้อย 2560) มีความงามคือเจตนาอันบริสุทธิ์ที่พบ
ในงานศิลปะทุกรูปแบบทุกเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้ 

โดยสามารถแบ่งความงามออกได้เป็น 3 ดังนี้     
1. ความงามอย่างหยาบหมายถึงความงามตามธรรมชาติ 
2. ความงามอย่างละเอียดหมายถึงความงามท่ีพินิจวิเคราะห์ด้วยปัญญา 

  3. ความงามอย่างสมบูรณ์คือปัญญาสูงสุด 
  ความงามอย่างหยาบเกิดขึ้นจากการรับรู้ของมนุษย์ด้วยกายสัมผัสและจิตใจ ความงามอย่าง
ละเอียดเกิดขึ้นจากการมองด้วยจิตท่ีถูกฝึกฝนให้มีปัญญา สามารถมองทะลุเห็นความงามท่ีเกิดจาก
จินตนาการอันบริสุทธิ์ในการสร้างงาน ความงามท่ีสมบูรณ์เกิดจากจิตท่ีมีปัญญาบรรลุถึงขั้นสูงสุด 
มนุษย์จะต้องพัฒนาตนเองให้มีปัญญาอยู่ตลอดเวลา  จึงจะสามารถเข้าใจความงามอย่างบริบูรณ์นั้น
ได้(จันทะรี 2551) ส่ิงเหล่านี้ต้องถูกหล่อหลอมและเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ถึง
จะสามารถเข้าใจถึงการใช้ปัญญาสูงสุดในการมองเห็นคุณค่าของงานศิลปะ ไม่ใช่เพียงความหยาบหรือ
ความละเอียด แต่เป็นคุณค่าภายในท่ีซ่อนอยู่ในงานศิลปะมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของตัวชิ้นงาน 

ศิลปะพื้นบ้านมีความคล้ายคลึงกันกับศิลปะอนารยะ กล่าวคือเป็นศิลปะท่ีถูกสร้างมาด้วย
ความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจ โดยแสดงออกอย่างง่ายๆ แต่แสดงพลังสุนทรียะทางศิลปะและความรู้สึก
ท่ีแท้จริงออกมาได้ดีเย่ียม 

ดังนั้นรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จึงเป็นในแนวทางของศิลปะอนารยะ
และศิลปะพื้นบ้าน โดยมีวิถีการสร้างท่ีอาศัยความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ กล่าวคือเป็นวิถีด้ังเดิมของ
ความเป็นมนุษย์ท่ีถูกสร้างมาจากความบริสุทธิ์และจริงใจ ซึ่งเหมือนกับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ท่ีมี
ให้กับลูก 

3.2 ความเปน็แม่ในศิลปะร่วมสมัย  

ความเป็นแม่ในศิลปะร่วมสมัย ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
 3.2.1 ศิลปินที่ใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่สร้างงานศิลปะ 
 3.2.2 ศิลปินที่ใช้วัสดุส่ือความรักของแม่และแสดงถึงความเป็นครอบครัว 
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3.2.1 ศิลปินที่ใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่สร้างงานศิลปะ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานศิลปะระหว่าง พินรี สัณฑ์พิทักษ์ กับ เมตตา สุวรรณศร  

ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินท้ังสอง   มาจาก
ประสบการณ์ชีวิตอันล้ำค่าของผู้หญิงในฐานะการเป็นแม่คน ท่ีมีความรักอันยิ่งใหญ่ให้แก่ลูก ซึ่งเป็น
เหตุผลสำคัญท่ีเลือกผลงานของศิลปินท้ัง 2 มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจและเข้าถึงวิธีการ
นำเสนอผลงานของศิลปินท่ีมีความเป็นแม่ท้ังคู่ โดยการเปรียบเทียบกันให้เห็นถึงความเหมือนและ
ความแตกต่างท่ีชัดเจน   ท้ังวิธีคิด รูปแบบและการนำเสนอผลงาน  เพื่อนำส่ิงท่ีได้จากการวิเคราะห์   
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเองต่อไป โดยนำผลงานของท้ัง 
2 ศิลปินมาทำการวิเคราะห์ออกเป็น 3  ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บริบทส่วนตัวของศิลปินที่มาจากสัญชาตญาณความเป็นแม่สู่เนื้อหาการสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะ  

การเปรียบเทียบความต่างระหว่างแม่ 2 คนท่ีเป็นศิลปิน ซึ่งมีลูกปกติกับลูกผิดปกติ     
พินรี สัณฑ์พิทักษ์ เป็นศิลปินหญิงผู้มีสภาวะความเป็นแม่ท่ีมีลูกเกิดมาปกติสมบูรณ์ดี อาจ

เป็นเพราะความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้เป็นแม่ รวมท้ังความพร้อมของครอบครัวท่ีเกื้อกูล
กัน การมีลูกเกิดมาร่างกายสมบูรณ์เป็นปกติ  เป็นส่ิงท่ีแม่ทุกคนต้องการและปรารถนา ความเป็นแม่
ของพินรี จึงดำเนินไปอย่างปกติธรรมดา ซึ่งมีผลต่อการแสดงของผลงานศิลปะท่ีแสดงออกมาอย่าง
เรียบง่าย ซาบซึ้งและลุ่มลึก โดยผสมผสานกับความรักและความสุข จนเกิดความเป็นแม่ท่ีสมบูรณ์
ปรากฏในผลงานศิลปะ 

พินรีอาศัยความเป็นแม่ของตนแสดงออกผ่านส่ือและผลงานทางศิลปะ ด้วยเนื้อหาเรื่องราว
ธรรมดาสามัญของชีวิตมนุษย์  คือความรักของแม่  เพราะทุกคนล้วนต้องได้รับความรักจากแม่แทบ
ท้ังส้ิน  ดังนั้นผลงานของศิลปินจึงช่วยกระตุ้นเตือนความทรงจำในวัยเด็กท่ีเรามีต่อแม่ได้เช่นกัน  
ตลอดจนกระตุ้นความเป็นแม่ในตัวของผู้ศึกษาให้ออกมาอีกด้วย ซึ่งมีท้ังพลังความเมตตาและพลัง
ความอ่อนโยนอยู่ในผลงานของศิลปิน   

พินรีอาศัยความรักในการเล้ียงดูลูกท่ีปกติ มาผสมผสานกับความเป็นแม่ของตน เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีตนถนัด 

เมตตา สุวรรณศร เป็นศิลปินท่ีมีลูกเป็นออทิสติกระดับกลาง ดังนั้นการเล้ียงดูลูกผิดปกติจึง
ต้องเหนื่อยกว่าเล้ียงเด็กปกติมากกว่าหลายเท่าตัว จึงเกิดความกังวล ความตรึงเครียด จนส่งผล
กระทบต่อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของผู้เป็นแม่ ผลงานของเมตตาจึงมีความซับซ้อน ไม่สมมาตร 
จากสภาวะท่ีเกิดขึ้นผสมผสานกับความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ ท่ีพร้อมจะปกป้องเล้ียงดูลูกและ
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เผชิญปัญหาไปพร้อมกับลูก ซึ่งมีผลต่อแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแสดงออกให้เห็นถึง
ความรักความผูกพันของแม่ท่ีมีต่อลูกเป็นเด็กออทิสติก  

โดยการนำภาพวาดของลูกท่ีเกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ มาสร้างสรรค์และผสมผสานกับ
เทคนิคการถักโครเชต์ ท่ีศิลปินมีความถนัด สร้างรูปทรงอันเต็มเป่ียมไปด้วยความหวังและความหมาย
ของความรัก  เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ชมเห็นคุณค่า  และความสามารถของเด็กออทิสติก รวมถึงการ
สร้างกำลังใจให้กับครอบครัวท่ีมีลูกออทิสติก ท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนลูกออทิสติกไม่หนทางใดก็หนทาง
หนึ่ง การสร้างสรรค์ผลงานเส้นใยแห่งความรักของแม่ เป็นผลงานศิลปะท่ีต้องการแสดงออกถึงความ
รักของแม่ท่ีมีต่อลูก นับเป็นความรู้สึกผูกพันอันดับแรกท่ีเกิดจากสัญชาตญาณของมารดาผู้ให้กำเนิด 

เมตตาใช้ความรัก ความอดทนในการดูแล รักษาและเยียวยาลูกมาผสมผสานกับความรักของ
ผู้เป็นแม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันระหว่างแม่กับลูก   

ส่วนที่ 2 รูปแบบผลงานและเทคนิควิธีการ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของศิลปินทั้ง 2 คน ผ่านรูปแบบผลงานและเทคนิควิธีการ  
พินรี สัณฑ์พิทักษ์ สร้างสรรค์ผลงานท่ีเกี่ยวกับชีวิตความเป็นแม่ของตนเอง  ด้วยการใช้

สัญลักษณ์ คือ “เต้านม” มาตัดทอนจนเป็นรูปทรงท่ีเรียบง่าย เพื่อแสดงสัญลักษณ์แทนคุณค่าและ
ความหมายของความเป็นแม่ ซึ่งแทนค่าด้วยสายใยแห่งความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก รูปทรง
ของเต้านมจึงเป็นส่ือสำคัญในผลงานของศิลปิน  

รูปทรง “นม” ในงานพินรีจะเป็นส่ิงท่ีบอกเล่าถึงภาวะอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและบ่งบอก
ถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งมีท้ังความเบิกบาน ปีติยินดี ความสุข ความเหนื่อยล้า ความร่วงโรย 
เป็นไปตามสังขารกาลเวลา แสดงสัจธรรมของสภาวะทางกายภาพ คือสรีระและผลกระทบทางด้าน
จิตวิทยาของผู้เป็นมารดา(รอดบุญ 2002) 

ผลงานส่วนใหญ่ของศิลปินจะนำสัญลักษณ์รูปทรง “เต้านม” มาประกอบสร้างด้วยเทคนิค
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น เทคนิคจิตรกรรม เทคนิคหล่อโลหะ เทคนิคงานผ้า และมีการใช้วัสดุใน
ลักษณะต่างๆ กัน ถือได้ว่าเป็นศิลปินท่ีมีความสามารถรอบด้านและมีศักยภาพสูง ในการถ่ายทอด
แนวความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีความโดนเด่นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานท่ีใช้
เทคนิคงานผ้า 
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ภาพท่ี 19 (ก) Offering Vessels เทคนิคจิตรกรรม (ข) Breast Stupas เทคนิคผ้า(Sanpitak 2002)  
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ภาพท่ี 20 Noon – Nom / หนุนนม(Sanpitak 2002) 

ผลงานชุด “หนุนนม” (ภาพท่ี 20) ใช้เทคนิคการเย็บผ้า ด้วยผ้าใยแก้วท่ีมีความบางเบา และ
ผิวสัมผัสท่ีละเอียดอ่อน ประกอบเป็นรูปทรงเต้านมขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายหมอน ด้วยสีสันท่ีให้
ความรู้สึกอ่อนโยนดูสบายตา  

รูปแบบผลงานศิลปะและเทคนิควิธีการของพินรี เกิดขึ้นจากความเป็นแม่ท่ีมีลูกปกติ วิถีของ
การเล้ียงดูลูกจึงมีแต่ความปกติสุข จนเกิดความสนุกสนานของรูปแบบผลงาน รวมท้ังความ
หลากหลายของเทคนิควิธีการ 

เมตตา สุวรรณศร มีรูปแบบผลงานศิลปะและเทคนิควิธีการ ด้วยการนำเส้นใยแทนสภาวะ
ภายในของแม่มาสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกถึงความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก โดยใช้กระบวนการ ถัก
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ด้วยเทคนิคโครเชต์ท่ีต้องใช้ความพยายามสูงมาก  เพื่อก่อรูปร่างรูปทรงจากเส้นใยท่ีอ่อนนุ่มเส้นเล็กๆ 
เปรียบดังสายใยความรักของแม่ท่ีผูกพันเช่ือมโยงกับลูกในสายเลือดอย่างแยกไม่ออก ออทิสติก
ประเภทนี้บกพร่องด้านการส่ือสาร เด็กจึงไม่สามารถบอกความต้องการท่ีแท้จริงของตนเองได้ ส่ิงเดียว
ท่ีเขาสามารถส่ือสารถึงความรู้สึกภายในได้ชัดเจน ต้องอาศัยการวาดภาพ ซึ่งเป็นภาพท่ีแสดงลายเส้น
ท่ีบิดเบ้ียว ในมุมมองท่ีแตกต่างจากเด็กปกติ แสดงอาการโยกตัวไปมา จากอาการสมาธิส้ันไม่สามารถ
จดจ่อต่อส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้าได้ในระยะเวลานาน ภาพท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นภาพลักษณะบิดเบี้ยว มีความ
เคล่ือนไหวท่ีพิเศษในรูปทรง และปรากฏความงามจากความไม่สมบูรณ์ของลายเส้น ดังเช่น เก้าอี้ห้า
ขาโต๊ะเจ็ดขา บ้านโย้เย้ไปมา(สุวรรณศร 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 ภาพผลงานชุด “เส้นใยแห่งความรักของแม่”  
ท่ีมา : เมตตา สุวรรณศร ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2558 

ศิลปินจึงหยิบยกความงามจากความไม่สมบูรณ์      ท่ีเกิดจากลายเส้นผลงานวาดภาพของลูก  
มาสร้างสรรค์เป็นผลงานสามมิติ   เน้นรูปทรงท่ีเกิดจากจินตนาการของลูกมาผสมกับความชอบ คือ
งานถักโครเชต์ การถักโครเชต์นั้นเป็นเทคนิคท่ีต้องใช้สมาธิและความพยายามอย่างสูง ด้วยการถักให้
เกิดลวดลายท่ีงดงาม เปรียบเสมือนการเล้ียงลูกท่ีผู้เป็นแม่ต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด เมื่อลูกต้อง
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ได้รับการเล้ียงดูมากกว่าปกติและต้องเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการต่างๆ แม่จึงต้องใช้ความอดทนอด
กล้ันและความหวัง แม้คำว่าแม่ของศิลปินจะได้มาด้วยความยากลำบาก   

ผลงานของศิลปินได้ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ชมตระหนัก ถึงคุณค่าของสายใยรักแห่งความผูกพัน
ภายในครอบครัว ท่ีเป็นพื้นฐานอันสำคัญของชีวิตมนุษย์ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะ ด้วยการนำเสนอ
คุณค่าภาพวาดลายเส้นของเด็กออทิสติก มาเป็นสายสัมพันธ์เช่ือมความรักของแม่ ถักรูปท่ีต้องใช้พลัง
ความต้ังใจ จนเกิดการรวมตัว เปรียบดังการถักทอลูกขึ้นมาด้วยสองมือของแม่ จนทำให้เกิดความงาม
จากความไม่สมบูรณ์ รวมถึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นออกมาในผลงานศิลปะ  

รูปแบบผลงานศิลปะของเมตตา มีความซับซ้อน สับสนวุ่นวาย ซึ่งปรากฏในภาพรวมของ
ผลงานท้ังหมด ส่วนในรายละเอียดของผลงานหากแยกออกเป็นช้ินๆ จะปรากฏเป็นรูปทรงท่ีบริสุทธิ์
และมีพลังพิเศษในการแสดงออกมาก ส่วนเทคนิควิธีการเป็นตัวสะท้อนความเป็นแม่อย่างหนึ่งคือการ
ถักทอเส้ือผ้าให้ลูก แล้วนำเทคนิคนี้มาใช้สร้างสรรค์ผลงาน สะท้อนความประณีต ความอ่อนโยนและ
ความอดทนของผู้เป็นแม่ อีกท้ังเทคนิคถักโครเชต์ ยังมีส่วนสำคัญในการบำบัด รักษา เยี่ยวยาจิตใจ
ของผู้เป็นแม่ท่ีมีลูกผิดปกติ ให้เกิดสมาธิและปัญญาในการแก้ไขความบกพร่องในชีวิตความเป็นแม่ของ
ศิลปินได้อีกทาง 

ส่วนที่ 3 การนำเสนอและการจัดการแสดงผลงานศิลปะ  

การเปรียบเทียบประเด็นความต่างของศิลปินในการนำเสนอและการจัดการแสดงผลงานศิลปะ  

พินรี สัณฑ์พิทักษ์ นำเสนอผลงาน 3 มิติ แบบศิลปะการจัดวางไว้เต็มพื้นท่ีในห้องแสดงงาน
ขนาดใหญ่ ไม่มีพื้นท่ีว่างหลงเหลืออยู่เลย แต่ผลทางความรู้สึกกับให้ความรู้สึกอบอุ่นและเบาสบาย 
(ภาพท่ี 22) ซึ่งผู้ชมสามารถเข้าไปสัมผัสหยิบจับตัวงานได้อย่างอิสระ อีกท้ังยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับตัวผลงานของเธอได้อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบกับผลงานด้วยอากัปกิริยาการนั่ง นอน พิง 
หรือหนุนตัวผลงาน เพื่อท่ีจะเข้าถึงรสสัมผัสของความอบอุ่น  ความปลอดภัยและความอ่อนโยนของ
พลังความรักจากผู้เป็นแม่ท่ีมีต่อลูก หรือสามารถระลึกถึงความรักของตนในฐานะลูกท่ีมีต่อแม่ผ่าน
ผลงานศิลปะของศิลปินได้เช่นกัน การรับรู้ท้ังหมดต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์และจินตนาการของผู้ชม
แต่ละเพศวัย  
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ภาพท่ี 22 Noon – Nom / หนุนนม(Sanpitak 2002) 

ความพิเศษท่ีมีอยู่ในงานของพินรีนั้น ได้แก่การสะท้อนประสบการณ์ของชีวิตในแง่มุมต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญท่ีสุด คือ บทบาทของความเป็นแม่ นับต้ังแต่การ
ต้ังครรภ์ การให้กำเนิดและการเล้ียงดูชีวิตน้อยๆ ให้เติบใหญ่ ศิลปินได้บรรจงบันทึกไว้ในผลงานศิลปะ 
ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ได้กล่าวถึงผลงานของพินรีไว้ว่า ผลงานของเธอมีคุณค่าต่อ
ความคิดและความรู้สึก การแสดงออกในงานล้วนท้าทาย ให้ผู้ชมผลงานได้ใช้สติปัญญาในการหยั่งลึก
ถึงความรู้สึก ชีวิต วิญญาณของสตรีเพศหลายแง่มุมอย่างลึกซึ้ง มากกว่าท่ีจะเชิญชวนให้มองเพียงแค่
ความสวยงาม หรือเพียงแต่ดูท่ีเปลือกนอก การอ่านงานของพินรีต้องใช้สมาธิ พุทธิปัญญา เวลาและ
ความเข้าใจ  จึงจะสามารถมองสาระท่ีแท้จริงท่ีปรากฏในผลงานของเธอได้ 
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ภาพท่ี 23 ภาพผลงานชุด “เส้นใยแห่งความรักของแม่”  
ท่ีมา : เมตตา สุวรรณศร ปี พ.ศ. 2558 
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เมตตา สุวรรณศร นำเสนอผลงาน 3 มิติ แบบศิลปะการจัดวางไว้เต็มพื้นท่ีกระจ่ายไปท่ัวห้อง
แสดงงาน โดยมีขอบเขตมีพื้นท่ีจำกัด เพื่อแสดงความเป็นอาณาเขตความเป็นบ้านหรือห้อง ผู้ชม
สัมผัสด้วยการดูได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถเข้าไปจับต้องผลงานได้ เสมือนกับประสบการณ์ของ
คนเราท่ีต่างกัน บางคนอาจเห็นและเข้าใจได้อย่างผิวเผิน แต่ถ้าผู้ชมมีประสบการณ์ตรงกันก็จะ
สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เพราะส่ิงนี้ไม่สามารถจับต้องได้ด้วยกายสัมผัสหากแต่ต้องใช้ความเข้าใจ
หรือจิตใจสัมผัสเท่านั้น การจัดแสดงผลงานนั้นแสดงถึงความระมัดระวัง การเอาใจใส่ต่อช้ินงาน 
เสมือนกับการเล้ียงลูกออทิสติก 

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่างศิลปินที่เป็นแม่ทั้ง 2   

การถ่ายทอดความรักท่ียิ่งใหญ่ของแม่ท่ีมีต่อลูก  ถึงแม้ว่าปัญหาและความสำคัญของเนื้อหา
เรื่องราวจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันก็ตาม แต่ท้ังคู่นั้นได้ใช้ความรักของแม่เป็นแรงผลักดันในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และใช้เทคนิคงานผ้าเหมือนกัน อาจมีความต่างกันในกระบวนการทางเทคนิค 
ผลงานมีการประกอบสร้างเป็นผลงาน 3 มิติ เหมือนกัน  ส่วนความแตกต่างท่ีชัดเจนคือ การ
แสดงออกของตัวงาน ผลงานของพินรี ผ่านการสังเคราะห์และการลดทอนจนเกิดเป็นรูปทรงเชิง
สัญลักษณ์ท่ีเรียบง่ายและมีความหมายอย่างลึกซึ้ง คือ รูปทรง “เต้านม” ซึ่งเป็นอวัยวะของผู้หญิงท่ี
เป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเล้ียงชีวิตน้อยๆ ให้เติบโต ลักษณะผลงานจึงเป็นเสมือนอนุสรณ์แทนความ
รักอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ ส่วนผลงานของเมตตา ใช้สภาวะภายในมาผสมผสานกับกระบวนการถัก
ทอด้วยมือท้ังสองของแม่ ท่ีคอยเล้ียงดูลูก จึงเป็นมือซึ่งใช้โอบอุ้มและดูแลเล้ียงลูกด้วยความรัก 
สร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคการถักโครเชต์ ท่ีมีความประณีตละเอียดลออ ผสมผสานกันกับ
แนวความคิดและรูปทรงท่ีซับซ้อน มีการประกอบกันของรูปทรงท่ีหลากหลาย จึงเกิดผลลัพธ์ในการ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีศิลปินต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานได้ตรงกับแนวความคิดของศิลปิน  

ผลงานของพินรี  สัณฑ์พิทักษ์ เป็นการบันทึกความเป็นแม่ท่ีแสดงความเรียบง่ายแต่ลุ่มลึก
ทางความรู้สึกและจิตวิญญาณของผู้เป็นแม่ได้อย่างลึกซึ้ง 

ผลงานของเมตตา สุวรรณศร แสดงความเป็นแม่ท่ีคอยอุ้มชู ประคับประคอง ช่วยเหลือ 
ปกป้อง และบำบัดรักษาลูก โดยแสวงหาความหวังจากผลงานภาพวาดของลูกท่ีสามารถถ่ายทอด
ความต้องการและพัฒนาการของลูกได้ จากนั้นจึงถักทอสายใยแห่งรักด้วยมือท้ังสองของผู้เป็นแม่ 
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สรุป  

ผลงานของศิลปินหญิงท้ังสองคน มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน  เกี่ยวข้องกับ “ความเป็น
แม”่ ซึ่งแสดงผลทางความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะ ผลงานของพินรี คือการจัดแสดงผลงานให้เสมือนอยู่
ในบ้าน โดยสร้างรูปทรง “เต้านม” ท่ีมีลักษณะคล้ายหมอนซึ่งเป็นของใช้ภายในบ้าน ลักษณะเด่น
ของพินรี คือ การใช้สัญลักษณ์ เพื่อส่ือสารความเป็นแม่ ส่วนผลงานและการใช้เทคนิคถักโครเชต์
สร้างสรรค์ผลงานของเมตตา อาศัยการถักทอข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านท่ีมาจากประสบการณ์และ
ความทรงจำของลูก ลักษณะเด่นของเมตตา คือ การใช้สภาวะภายในของความเป็นแม่ มาสร้างผลงาน
ศิลปะ  

3.2.2 ศิลปินที่ใช้วัสดุสื่อความรักของแม่และแสดงถึงความเป็นครอบครัว 

มาเรีย ซอล เอสโกบาร์ : Maria Sol Escobar 

มาเรีย ซอล  เอสโกบาร์ ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้วัสดุส่ือความหมายและคุณค่า
ของวัสดุเพื่อแสดงความเป็นแม่และครอบครัว เกิดเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2473, กรุงปารีส, ประเทศ
ฝรั่งเศส เสียชีวิตเมื่อ : 30 เมษายน 2559 

ผลงาน “The Family” เป็นประติมากรรมจากไม้ระบายสี รองเท้าสนีคเกอร์ ลูกบิดประตู 
และจาน  ต้ังอยู่ท่ี MOMA ช้ินงานมีการผสมผสานระหว่างงานจิตรกรรมกับไม้ท่ีแกะสลักเป็นฟิกเกอร์
แบบมินิมอล บวกกับวัตถุเก็บตก (found objects)  เช่น รองเท้า และประตู ดูตลกขบขันแต่มีความ
ลึกซึ้ง เป็นรูปทรงง่ายๆ ซึ่งถูกทำขึ้นอย่างเช่ียวชาญ  ประติมากรรมรูปคนท่ีหน้าตาเหมือนกล่องนี้ ทำ
ให้เห็นถึงความหลากหลายของสถาบันครอบครัวในอเมริกา 
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ภาพท่ี 24 “The Family”, 1962 Medium Painted wood,sneakers,door knoband plate, 
three sections (209.8 x166.3 x 39.3 cm), at MoMA (Museum of Modern Art) New York 
(Moma) 

ผลงาน “The Family” 1962 เป็นลักษณะครอบครัวท่ีอยู่ในชนบท ประกอบด้วยรูปทรงคน
ลักษณะเหมือนจริง ถึงแม้ว่ารูปทรงคนจะมีลักษณะหน้าตาเหมือนกล่อง แต่ยังแสดงความเป็น
ธรรมชาติและความอิสระของรูปทรงได้ สังเกตจากลวดลายธรรมชาติท่ีปรากฏอยู่ในพื้นท่ีด้านหลังของ
ผลงาน หรือแม้แต่ลวดลายเส้ือผ้าของแม่ก็เป็นลายดอกไม้ธรรมชาติ เส้ือผ้าการแต่งกายของลูกๆ ท่ี
เป็นลักษณะของเด็กชาวไร่ชาวนาในชนบท ถูกตกแต่งด้วยสีสันของเครื่องแต่งกายท่ีดูเรียบง่ายไม่
ฉูดฉาด ผลงานช้ินนี้ยังสะท้อนความรักในครอบครัวชนบทออกมาอีกด้วย  โดยสถานะภาพของ
ครอบครัวในยุคนั้นน่าจะมีความนิยมการมีลูกมาก เมื่อสังเกตดูจากจำนวนของเด็กท่ีอยู่ในผลงาน อาจ
เพราะความต้องการแรงงานคนมาใช้ในการเกษตร โดยมีความเป็นแม่ปรากฏอยู่ในผลงาน คือ รูปทรง
ของผู้เป็นแม่ท่ีมีรูปร่างอวบอ้วน ซึ่งแสดงลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ แม่นั่งอยู่ตรงกลางด้วย
ท่าทางท่ีเข้มขรึม มั่นคง อุ้มลูกท่ีเป็นทารกน้อยเอาไว้ โดยมีลูกหญิงและชายยืนอยู่รอบข้าง  ด้วย
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ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ส่วนประกอบด้านหลังของรูปทรงคน เป็นรูปทรงของประตู ท่ีเป็น วัตถุ
เก็บตก จึงแสดงถึงความเป็นบ้านท่ีชัดเจน  ส่วนรูปทรงตัวคนอยู่บนหน้าต่าง ทำให้สามารถ
จินตนาการและเกิดความรู้สึกว่า เป็นภาพถ่ายหมู่ของครอบครัวในชนบท กำลังยืนอยู่ตรงประตูหน้า
บ้าน ผลงานช้ินนี้จึงสามารถถ่ายทอดความเป็นครอบครัว และแสดงความรักของแม่ โดยอาศัยวัตถุ
เก็บตก ผสมกับเทคนิควิธีการทางจิตรกรรมในรูปแบบท่ีเรียบง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 “Love and Family” 1963  Medium Painted wood, Baby stroller, at Currier 
Museum of Art(Currier)  

ผลงาน “Love and Family” 1963  แสดงลักษณะครอบครัวท่ีอยู่ในสังคมเมืองในอเมริกา 
ประกอบด้วยรูปทรงของคนท่ีถูกบรรจุไว้ในแท่งไม้ทรงเหล่ียม มีลักษณะคล้ายตัวตึก อาคาร บ้านเรือน
ท่ีเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมๆ มาใช่ในผลงาน ซึ่งมีความหมายแฝงถึงชีวิตครอบครัวในสังคมเมือง ท่ีมี
ชีวิตชีวา ด้วยสีสันและลวดลายท่ีประกอบกันเป็นผลงาน ท้ังเส้ือผ้าการแต่งกายและของใช้ต่างๆ ล้วน
เป็นรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิต ท่ีอยู่บนกรอบและแบบแผนทางสังคมคนเมืองในยุคนั้น
ของอเมริกาได้ รูปทรงส่ีเหล่ียมของไม้นั้นจึงสะท้อนความเป็นบ้าน ความเป็นครอบครัวของสังคมเมือง 
ส่วนความเป็นแม่ในงานช้ินนี้ คือผู้เป็นแม่ยื่นอยู่ตรงกลาง เป็นส่วนท่ีโดนเด่นของผลงาน เธอกำลังเข็น
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รถเข็นเด็กท่ีมีเด็กทารกไปข้างหน้า และลูกๆ ท่ีโตแล้วอีก 2 คนกับสามียืนอยู่ข้างๆ ช่วยเสริมบทบาท 
แสดงพลังและแรงขับเคล่ือนของความเป็นแม่ออกมาจากผลงานของศิลปิน 

ลักษณะเด่นของงาน มาเรีย ซอล เอสโกบาร์  คือ ความสามารถในการเลือกวัตถุและวัสดุ ท่ี
นำมาใช้ส่ือสาร ผ่านเนื้อหาเรื่องราวท่ีเธอต้องการได้อย่างชาญฉลาด  วัตถุและวัสดุเหล่านั้นยังคงมี
ความหมายและทรงคุณลักษณะด้ังเดิมท่ีเคยเป็นปรากฏการณ์ในสังคมยุคนั้น  เมื่อแนวความคิด 
รูปแบบและภาษาของตัววัสดุ วัตถุเก็บตกท่ีศิลปินเลือกสรรถูกนำมาผสมผสานเข้าด้วยกัน จึงเกิด
เรื่องราว ความมีชีวิตชีวา และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท่ีสะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตครอบครัวและความ
เป็นอยู่ของคนอเมริกายุคนั้นให้ได้ปรากฎในผลงานของศิลปิน  

สรุป 

การวิเคราะห์ผลงาน มาเรีย ซอล เอสโกบาร์  ได้ว่า มีความเป็น “แม่บ้าน” เพราะผลงานของ
เธอในชุดนี้แสดงความเป็นแม่ ในรูปลักษณ์ของแม่บ้านท่ีดูแลลูกและคนในครอบครัว ด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นแม่ท่ีปกคลุมไปท่ัวผลงานของศิลปินทั้ง 2 ช้ิน 
          การนำเสนอผลงานมีลักษณะผลงาน ท้ัง 2 และ 3 มิติ ผสมผสานกัน ด้วยการติดต้ังแบบ
ศิลปะการจัดวางผลงานติดกับผนัง โดยประกอบด้วยผลงานส่วนอื่นๆ ยื่นออกมาจากผนัง เพื่อสร้าง
การรับรู้ของผลงานในท้ัง 2 และ 3 มิติ เสมือนการเช้ือเชิญให้ผู้ชมร่วมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัว
ผลงานศิลปะนั้นด้วย 

ศิลปะการจัดวาง (Installation Art)   

ศิลปะการจัดวางเป็นผลงานท่ีมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีและมีการจัดการกับส่ิงแวดล้อมท้ังหมด 
ซึ่งอาจเป็นพื้นท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีมีลักษณะเป็นพื้นท่ีปิดมีขอบเขตจำกัด ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงาน
ประเภทนี้จะให้ความสำคัญกับส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ได้เน้นท่ีศิลปวัตถุช้ินใดช้ินหนึ่งเท่านั้น ศิลปะ
การจัดวางเป็นงานศิลปะท่ีทำให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ร่วมสร้างปฏิสัมพันธ์ในบริบทท่ีผลงานศิลปะ
อยู่แวดล้อมตัวผู้ชม โดยสามารถเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของศิลปะการจัดวาง   

ศิลปินท้ัง 3 คน มีการนำเสนอผลงานรูปแบบศิลปะจัดวางท่ีทำให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์อัน
เข้มข้นจากตัวผลงาน และทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการรับรู้และการตีความใหม่จากผลงานศิลปะท่ีอยู่
รายล้อมรอบตัวของผู้ชม ด้วยประสบการณ์และมุมมองในการรับรู้ท่ีแตกต่างกันไปตามเพศและวัยของ
แต่ละคน   
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จากการวิเคราะห์เทคนิควิธีการและความหมายของผลงานศิลปะ จึงค้นพบว่ามีความหมายท่ีเช่ือมโยง
กับความเป็นแม่และความรักของแม่ โดยสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์เทคนิควิธีการและความหมายของผลงานศิลปะ 

ชื่อและประเภทของ
ศิลปกรรม 

วัสดุและเทคนิควิธีการ ความหมายทางความ
เชื่อและวัฒนธรรม

เก่ียวกับความเป็นแม ่

การวิเคราะห์ศิลปกรรม 

ตุ๊กตาปั้นดิน “ลูกดูดนมแม่” 

จีน 

เทคนิคดินปั้น โดยไม่เผา
ไฟ ลักษณะการปั้น
รูปแบบศิลปะชาวบ้าน  

 

มีการสื่อความหมายที่
ตรงไปตรงมาแสดงออก
ถึงความอุดมสมบูรณ์ 
(Fertility Rites) และ
ความผาสุก 

สะท้อนความอุดมสมบูรณ์
ผ่านรูปทรงอวบอ้วนของ
ผู้หญิง มีความอ่อนโยน 
แสดงเน้ือดินแท้ของดิน 
เช่นเดียวกับความรักที่มา
จากสัญชาตญาณของความ
เป็นแม่ 

ตุ๊กตาดินเผาโดะกู Dogu                   

ญี่ปุ่น 

เทคนิคดินเผา ขัดผิวเรียบ 
แสดงทักษะฝีมือในการปั้น 
มีการออกแบบและ
คลี่คลายรูปทรง จนเกิด
ความงามทาง
ประติมากรรม 

โดะก ูมีลักษณะผู้หญิง
ท้อง แสดงสะโพกที่ผาย
ใหญ่ ก้นมีส่วนโค้งเว้า
ชัดเจน หน้าอกที่ถูกเน้น
ให้เด่นและท้องย่ืนออกมา
เป็นพิเศษ แสดงลักษณะ
ความเป็นแม่ทีส่ะท้อนถึง
ความอุดมสมบูรณ์ 

มีการลดทอนรูปทรงและ
เพ่ิมเติมสัดส่วนรูปทรงที่
ต้องการเน้นมากเป็นพิเศษ  
และมีลักษณะของแม่ใกล้
คลอด ใช้เทคนิคการเผาดิน
ดิบ แสดงความซับซ้อนของ
เทคนิควิธีการมากขึ้น จึง
เปรียบเสมือนการเริ่ม
ปลูกฝังและการกล่อมเกลา
ผ่านทางสังคมวัฒนธรรม  

ภาชนะดินเผา (หม้อมีนม)  

ไทย 

เทคนิคดินเผา สร้างด้วย
เทคนิควิธีการและฝีมือ
การปั้นที่มีความชำนาญ
สูง 

สื่อถึงการหมุนเวียน
เป็นวัฏจักร การนำ
ภาชนะรูปทรงน้ีมารองรับ
ศพผู้ตาย หมายถึงการให้
ผู้ตายได้กลับสู่ครรภ์
มารดาเพ่ือถือกำเนิดใหม่
อีกครั้งหน่ึง 

สร้างรูปทรงสัญลักษณ์
ความเป็นแม่ ด้วยความคิด
และการสรา้งอย่างพิถีพีถัน
มากขึ้น เปรียบเสมือนการ
หล่อหลอมจากสังคม
วัฒนธรรม แสดงความรักที่
อ่อนโยน 
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ตุ๊กตาแม่อุ้มลูก 

                ไทย                

เทคนิคเครื่องเคลือบดิน
เผา แสดงถึงวิวฒันาการ
ในการทำด้วยกรรมวิธีและ
กระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น 
จึงเป็นเครื่องยืนยันถึง
ความเจริญรุ่งเรืองในวถิี
ชีวิตของมนุษย์ 

ตุ๊กตาเสียกบาลเป็น 
กุศโลบายในการหลอกผี  
ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับแม่
ซื้อ ผีหรือเทวดาผู้หญิงที่ให้
ทั้งคุณและโทษ จึงถือได้ว่า
เป็น “ตุ๊กตาแห่งการปกป้อง
ลูก” 

การโอบกอดลูกแสดงถึงความ
รักและความห่วงใยที่แม่มีต่อ
ลูก ความเชื่อน้ีสรา้งขวัญ
กำลังใจในการเลี้ยงลูก 
เทคนิคการเผาถึง 2 ครั้ง ด้วย
กรรมวิธีและอุณหภูมิที่
แตกต่างกัน จึงทำให้ผลงาน
แข็งแรงมากขึ้น ซึ่ง
เปรียบเสมือนการหลอมรวม
ความรักจากสัญชาตญาณ
ของความเป็นแม่ด้วย
วัฒนธรรมทางสังคม 

งานผ้า  

เส้นใยแห่งความรักของแม ่

  เมตตา (ไทย)            

เส้นใยดิบมาถักทอ ด้วย
เทคนิคถักโครเชต์ เพียง
วิธีการเดียว กระบวนการ
สร้างจึงไม่ซับซ้อน  

การสร้างผา้หรือการถักทอ
ผ้า แฝงความเชื่อทาง
วัฒนธรรมที่แสดงความเป็น
แม่ของผู้หญิง 

ศิลปินเกิดการเรียนรู้ชีวิต
ความเป็นแมข่องตนเอง แล้ว
จึงหากลวิธใีนการสรา้งคุณค่า
ทางการแพทย์กับงานศิลปะ 
ทั้งรักษาเยียวยาลูกและการ
บำบัดตนเองด้วยงานศิลปะ 
ที่แสดงออกถึงความรักอัน
ย่ิงใหญ่ของแม ่

งานผ้า 

 BREAST STUPAS 

 

พินรี (ไทย) 

วัสดุผ้าไหมทอสำเร็จ 
เทคนิควิธีการดึงผา้ไหม
ออกทีละเส้นเพ่ือให้เกิด
รูปทรงที่ต้องการ มีวิธีการ
ในการคิดและขั้นตอนที่
ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น 

การดึงเส้นใยผ้าออกทำให้
เห็นการใช้เส้นต้ังเส้นนอนที่
เป็นกระบวนการของการทอ
ผ้าชัดเจนขึ้น ซึ่งเกิดจากภูมิ
ปัญญาของผู้หญิง ได้แสดง
ความเป็นแม่อย่างสมบูรณ์ 

ศิลปินเลือกผืนผ้าไหมที่ทอ
สำเร็จแลว้มาทำงาน ซึ่ง
กระบวนการน้ีเริ่มมีการหล่อ
หลอมความเชื่อด้วยตัววัสดุ 
ใช้เทคนิคที่มีการวิเคราะห์
ทางปัญญามากกวา่ความรู้สึก 
ด้วยการดึงเส้นใยไหมออกที
ละเส้นให้ปรากฏเป็นรูปทรง
นม เพื่อแสดงการบูชาและยก
ย่องความเป็นแม่   
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์เทคนิควิธีการและความหมายของผลงานศิลปะ 
 

 
 
 
 
 

ชื่อและประเภทของ
ศิลปกรรม 

วัสดุและเทคนิควิธีการ ความหมายทางความเชื่อ
และวัฒนธรรมเก่ียวกับ

ความเป็นแม ่

การวิเคราะห์ศิลปกรรม 

สื่อผสม 

มาเรีย ซอล เอสโกบาร์ 

(อเมริกา) 

การเขียนสีบนวัสดุ บาน
ประตูและหน้าต่าง ด้วย
การแสดงออกที่ไม่ซับซ้อน 

แสดงความเป็นแม่ที่หนัก
แน่นและสมบูรณ์สะท้อน
วัฒนธรรมชนบทในอเมริกา
ด้วยเสื้อผ้าการแต่งกาย 

ความเป็นแมป่รากฏอยู่ใน

ผลงาน คือ รูปทรงของผู้เป็น

แม่ที่มีรูปร่างอวบอว้น  ซึ่ง

แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์  

จัดวางรูปทรงตัวแม่อยู่ตรง

กลางด้วยท่าทางที่เข้มขรึม 

มั่นคง อบอุ่นและปลอดภัย มี

รูปทรงของประตู แสดงถึง

ความเป็นบ้านหรือครอบครวั 

สื่อผสม            

    
มาเรีย ซอล เอสโกบาร์ 

(อเมริกา) 

การเขียนสี แกะสลักบน
วัสดุไม้ ประกอบด้วย 
found objects มีการ
คลี่คลายรูปทรงที่มากขึ้น 
ใช้เทคนิคกระบวนการที่
ความซับซ้อนมากขึ้น 

แสดงความเป็นแม่ที่สะท้อน
วัฒนธรรมเมืองในอเมริกา
ด้วยเสื้อผ้าการแต่งกาย 
และรูปแบบขา้วของ
เครื่องใช ้

การประกอบสร้างรูปทรง
เรขาคณิตสะท้อนวิถีชีวิตแบบ
สังคมเมืองในยุคน้ันของ
อเมริกา รูปทรงสี่เหลี่ยมของ
ไม้สะท้อนความเป็นตึก
อาคารบา้นเรือน การวาง
รูปทรงแม่ไว้ตรงกลาง ทำให้
เกิดพลังและแรงขับเคลื่อน
ของความเป็นแม่ออกมาใน
งานศิลปะ 
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 นอกจากนี้ในการพัฒนาเทคนิคกระบวนการจากความเรียบง่ายไปสู่กระบวนการท่ีซับซ้อน จึง
สรุปเป็นตารางได้ดังนี้  

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายของเทคนิค (ดินดิบ = “ดิบ”) 
ไปสู่กระบวนการที่ซับซ้อน (ดินเผาเคลือบ = “สุก”) โดยการสื่อความหมายถึงความรักของแม่ 

  ดินเผาดิบ ดินเผาดิบ  

ขัดผิว 

ดินเผาดิบ 

 ขีดลวดลาย 

ดินเผาเคลือบ ดินเผาเคลือบเขียน

สี 

ชื่องานและ

เทคนิค 

 

ตุ๊กตาลูกดูดนมแม่ 

เทคนิคปั้นดินดิบ 

ตุ๊กตาโดะกู Dogu 

เทคนิคดินเผาดิบ

ขัดผิว 

หม้อมีนม 

เทคนิคดินเผาดิบ

ขัดผิว 

 

ตุ๊กตาแม่อุ้มเทคนิค

ดินเผาเคลือบ 

ตุ๊กตาเสียกบาล 

เทคนิคดินเผา

เคลือบเขียนสี 

 

ลักษณะผลงาน 

 

การปั้นแบบชา่ง

ชาวบา้น มีการ

แสดงออกอย่าง

ซื่อตรงและ

บริสุทธิ ์

การปั้นที่เน้น

ความงามของแม่ 

โดยเฉพาะท้อง 

สะโพกและช่วงขา 

ไม่มีแขน 

การออกแบบเชิง

สัญลักษณ์ผ่าน

ความคิดและ

เทคนิคกระบวน 

การที่ประณีต 

การปั้นเป็นลักษณะ

งานแบบชาวบา้น 

โดยผ่านกระบวน 

การทางเทคนิคที่

ซับซ้อน 

การปั้นเป็นลักษณะ

งานแบบชาวบา้น 

โดยผ่าน

กระบวนการทาง

เทคนิคที่ละเอียด

ซับซ้อน 

 

ลักษณะของ

เทคนิคและวัสดุ 

ใช้ดินดิบ โดยไม่

เผาไฟ ใช้

เครื่องมือแบบ

ง่ายๆ มาช่วย

ตกแต่งลวดลาย 

มีขั้นตอนการ

ออกแบบลดทอด

รูปทรง ใช้เน้ือดิน

ละเอียด0มีเครื่อง 

มือในการปั้นและ

การขัดผิวเรียบ 

มีการเตรียมการ

ทุกขั้นตอน ต้ังแต่

ออกแบบการ

เตรียมวัสดุจนถึง

อุปกรณ์ในการปั้น 

ใช้ดินที่มีการ

เตรียมการเป็นพิเศษ 

และเคลือบด้วยสี

เซรามิก ซึ่งมี

กระบวนการหลาย

ขั้นตอน 

ดินมีการเตรียมเป็น

พิเศษ เพ่ือการปั้นมี

การเคลือบสี เขียน

สีเซรามิก ซึ่งมี

กระบวนการที่

ละเอียดหลาย

ขั้นตอน  

การสื่อความ 

หมายเร่ืองแม ่

แสดงสัญชาต 

ญาณแรกเริ่มของ

ความเป็นแม ่

แสดงความ

ละเอียดลออของ

ความรักทีแ่ม่มีต่อ

ลูก 

แสดงความรักของ

แม่ ที่มีแบบแผน

และความประณีต 

แสดงความรักของ

แม่ ที่มีความ

ละเอียดและประณีต 

 

แสดงความรักของ

แม่ที่ละเอียดอ่อน

และลึกซึ้ง 

 

 
 ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายสู่กระบวนการท่ีซับซ้อน  
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สรุปบทที่ 2 

การทบทวนและการทำความเข้าใจในแนวความคิด กรอบทฤษฎีและการวิเคราะห์ผลงาน

ศิลปินท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ถือได้ว่าเป็นส่ิงสำคัญยิ่ง เป็นตัวช่วย

กำหนดทิศทางการสร้างสรรค์อย่างมีจุดมุ่งหมายและตรงตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  ด้วยการดำเนินงาน

ตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสำหรับการศึกษาศิลปะขั้น

สูงในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

ความรักแรกเริ่มท่ีเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณของความเป็นแม่  คือ ความดิบ (หยาบ) ส่วน

ความรักของแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม คือ ความสุก (ความละเอียดประณีต) การตีความ

เช่นนี้ทำให้เกิดแนวคิด ในการแสวงหาปรัชญาจากความรักระหว่างแม่ลูกท่ีค่อยๆ ก่อเกิดขึ้นจน

กลายเป็นความรักท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม   การศึกษาวิธีคิดความดิบ (หยาบ) สู่ ความ

สุก (ละเอียดประณีต)   ผ่านตัวเทคนิควิธีการ    เพราะทุกกระบวนการ เริ่มจากความดิบสู่ความ

ละเอียดจนกระท่ังเกิดความประณีต ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ท่ีมีคุณค่าด้วยความรักของแม่  ซึ่ง

นำมาเปรียบเทียบกับการเล้ียงดูลูก ในระหว่างทางของการเล้ียงดูลูก  จึงมีความหมายท่ีเช่ือมโยงกัน

กับตัวเทคนิคกระบวนการสร้างงานผลงานศิลปะ โดยการนำคุณค่า ปรัชญา และความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างการทำงาน มาเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ เนื้อหา แนวความคิด และรูปแบบการสร้าง

ผลงานศิลปะ การเรียนรู้และเข้าใจความเป็นแม่ของตนเอง ท่ีมาจากแรงขับเคล่ือนภายใน ถือเป็น

หัวใจหลักของการศึกษาในครั้งนี้ 

จากนั้นจึงทำการศึกษาเนื้อหาของความเป็นแม่ท่ีมีอยู่ในสังคมวัฒนธรรม ความเช่ือ และ
ศิลปวัตถุต่างๆ โดยทำการศึกษาวัสดุเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์ศิลปะในมุมมองทางมานุษยวิทยา 
เพื่อหาคุณค่าและความสำคัญของการสร้างงานศิลปะของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่ีมีความ
สอดคล้องกับความเป็นแม่ของผู้หญิง ซึ่งทำการศึกษาอยู่ 4 เทคนิคกระบวนการ คือ มนุษย์กับการ
สร้างภาชนะดินเผา งานกระดาษ งานผ้า และการเขียนภาพจิตรกรรม โดยเทคนิคปั้นและวัสดุดิน
แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้หญิง เทคนิคกระดาษส่ือความรักของแม่ ท่ีอ่อนโยนและบางเบา
แต่มีความแข็งแกร่ง งานผ้าเป็นงานท่ีแสดงความสุภาพอ่อนโยนของผู้หญิง การเขียนภาพเป็นการ
บันทึกและบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างผ่านทางรูปทรงได้อย่างลุ่มลึก ดังนั้นการนำท้ัง 4 
เทคนิคกระบวนการ มาสร้างสรรค์ผลงาน  เพื่อหาคุณค่าและปรัชญาของความเป็นแม่ผ่าน
กระบวนการดังกล่าว 
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สุดท้ายเป็นการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ คือ 1.ความเป็นแม่ในศิลปะ

อนารยะและศิลปะพื้นบ้าน 2. ความเป็นแม่ในศิลปะร่วมสมัย จึงทำให้เกิดความเข้าใจความเป็นมา

ของ กระบวนการ เทคนิค การนำเสนอและการตีความหมายเกี่ยวกับความเป็นแม่ในงานศิลปะท้ังใน

อดีตและปัจจุบัน จนสามารถเข้าใจถึงการแสดงออกและคุณค่าของความเป็นแม่ในงานศิลปะมากขึ้น 

การทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 จึงเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทฤษฎี ก่อนนำไปสู่ความ

พร้อมเพื่อนำไปการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานจริงต่อไป  
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บทที่ 3 

แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

การศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกของแม่” (Mother’s World) มีแนวคิดและ
กระบวนวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีพัฒนาการทางเทคนิค  และกระบวนวิธีสอดคล้องกับท่ีมา
แนวความคิดและเนื้อหาการสร้างสรรค์ตามกรอบระยะเวลาดำเนินงาน ซึ่งมีความต่อเนื่องในแต่ละ
ช่วงปีการศึกษา โดยเริ่มต้นจากการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาแนวความคิด กล่าวคือ ภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560  ได้สร้างสรรค์ผลงานเตรียมวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
การศึกษาค้นคว้าและทดลองเพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์ ต่อเนื่องด้วยการสร้างสรรค์ในภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งแนวความคิด
ตลอดจนกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน ต่อเนื่องถึงภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 
จนเป็นผลงานชุด “โลกของแม่” ท่ีมีเนื้อหาเรื่องราวความรักของแม่ โดยอาศัยสัญชาตญาณ (ดิบ) 
จนกระท่ังถูกหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรม (สุก) ดังนั้นจึงได้นำแนวคิดความดิบ สู่ ความสุก มาเป็น
กรอบการดำเนินงานการสร้างสรรค์ ท้ังรูปแบบ เทคนิควิธีการ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการนำเสนอ
ผลงานโดยมีลำดับดังนี้ 

1. แนวคิดและเนือ้หาในการสร้างสรรค์ 

ผลงานเตรียมวิทยานิพนธ์ เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าและทดลอง เพื่อหาแนวทางการ
สร้างสรรค์ ท้ังรูปแบบและเทคนิควิธีการ มุ่งเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างแม่กับลูก ท่ี
แสดงออกถึงการปกป้องลูก เนื่องจากต้องการค้นหาสาระและคุณค่าของความรัก ว่าจะสะท้อนความ
รักของแม่ในรูปแบบใดท่ีใหผ้ลสัมฤทธิ์ตรงกับเป้าประสงค์มากท่ีสุด 

ผลงานชุด “โลกของแม่” มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นแม่และความรักของแม่ท่ีใช้สัญชาตญาณ
ความเป็นแม่มาสร้างผลงานศิลปะ ความเป็นแม่ของผู้หญิง ประกอบด้วยความเป็นธรรมชาติ ความ
นุ่มนวล ความเมตตาท่ีช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้แก่ลูก ความเป็นแม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดย
มีสัญชาตญาณคอยช่วยปลุกเร้าความเป็นแม่ ให้เป็นแม่ท่ีต้องรักลูกและคอยปกป้องดูแลลูกของตน  
เพื่อสร้างสถานภาพความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัวให้เกิดข้ึน 

สัญชาตญาณ ความเป็นแม่เป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงผลักดัน ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของตนเองให้เป็นไปตามธรรมชาติ   ซึ่งอาศัยประสบการณ์และแรงขับท่ีมีอยู่ภายใน โดยอาศัย
สัญชาตญาณความเป็นแม่กำหนดทิศทางของการสร้างสรรค์ผลงาน ท้ังรูปแบบ วัสดุ เทคนิควิธีการ 
รวมทั้งการนำเสนอผลงาน 
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วัฒนธรรม เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น โดยกำหนดแบบแผนตามความเช่ือร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความรักความกลมเกลียวให้เกิดข้ึนในสังคมมนุษย์ ดังนั้นคนในสังคมจึงมีส่วนสำคัญท่ีช่วยดูแลเด็ก ใน
สังคมวัฒนธรรมนั้นๆ ให้อยู่ในกรอบของความดีงามอย่างปฏิเสธไม่ได้ ท้ังสัญชาตญาณตามธรรมชาติท่ี
มีอยู่ในตัวมนุษย์และวัฒนธรรมท่ีถูกมนุษย์สร้างขึ้น ล้วนเป็นส่ิงท่ีห่อหุ้ม คุ้มครองดูแลสมาชิกใหม่ของ
สังคม วัฒนธรรมคือการหล่อหลอม กล่อมเกลา ผู้สร้างสรรค์จึงใช้วิธีคิดนี้มาพัฒนา รูปแบบ วัสดุ 
เทคนิควิธีการ รวมทั้งการนำเสนอผลงาน 

จากแนวความคิดฮาบิทัส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับทฤษฎีทางมานุษยวิทยาของโคลดเลวี-สเตราส์ 
ท่ีมีการวิเคราะห์รูปแบบการปรุงอาหาร เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของมนุษย์ โดยเปรียบเทียบ
อาหารท่ีปรุงสุก คืออาหารดิบท่ีถูกแปรรูปด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรม ส่วนอาหารท่ีเน่าเสีย คือ อาหาร
ดิบท่ีถูกแปรรูปด้วยปัจจัยทางธรรมชาติ  ดังนั้นจึงนำหลักการจากทฤษฎีดังกล่าว  มาใช้ในการจำแนก 
เพื่อทำการวิเคราะห์และเช่ือมโยงกับแนวความคิด รวมท้ังกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ ผ่านเทคนิค
วิธีการอันหลากหลาย จากเรียบง่าย (ดิบ) สู่ความประณีตซับซ้อน (สุก)  

สรุปแนวความคิด 

สัญชาตญาณความเป็นแม่  คือ พลังและแรงผลักดันทิศทางการพัฒนา ทางความคิด รูปแบบ 
เทคนิควิธีการและการนำเสนอ วัฒนธรรม คือ การเรียนรู้ การส่งต่อ การกล่อมเกลาจนเป็นรูปแบบ
และการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ท่ีสมบูรณ์ โดยนำแนวความคิดของฮาบิทัส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับทฤษฎี
ทางมานุษยวิทยามาใช้การวิเคราะห์และเช่ือมโยงกับแนวความคิด รวมท้ังกระบวนการทำงาน
สร้างสรรค์ ผ่านเทคนิควิธีการอันหลากหลาย จากเรียบง่าย (ดิบ) สู่ความประณีตซับซ้อน (สุก) เพื่อ
ค้นหาปรัชญาและคุณค่าของความรักของความเป็นแม่ ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

2. รูปแบบเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ 

ผลงานช่วงเตรียมวิทยานิพนธ์ มีรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ท่ียังไม่ลงตัว เพราะมีท้ังรูปแบบ
เหมือนจริง กึ่งนามธรรม และศิลปะไร้มายาหรือศิลปะนาอีฟ โดยการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายเทคนิค
วิธีการ แต่ยังไม่สามารถค้นพบความหมายหรือเหตุผลในการสร้างสรรค์ในระยะนี้ได้ จนกระท่ังได้
ศึกษาเรียนรู้มาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา จึงได้เริ่มค้นพบความหมายของตัวเทคนิคและรูปแบบการ
ทำงานท่ีชัดเจน รวมทั้งเหตุผลท่ีเลือกใช้วัสดุต่างๆ ซึ่งเลือกใช้ 4 เทคนิควิธีการ ในการนำมาสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ด้วยรูปแบบผลงานศิลปะไร้มายาหรือศิลปะนาอีฟ ซึ่งมีการนำเสนอความรักของ
แม่ผ่านกระบวนการสร้าง ดังนี้ 
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1. เทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกและสีจากธรรมชาติบนผ้าใบ  
 2. เทคนิคเย็บปักถักร้อย 
 3. เทคนิคเปเปอร์มาเช่  
 4. เทคนิคเครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก  

ซึ่งแต่ละเทคนิคมีคุณค่าและภาษาทางทัศนศิลป์ท่ีแตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยตัว
เทคนิค เพื่อแสวงหาคุณค่าและความหมายของความรักจากความเป็นแม่ในตนเอง การค้นหาคำตอบ
ดังกล่าว ประกอบด้วย 4 เทคนิควิธีการ คือ เทคนิคจิตรกรรม งานผ้า งานเปเปอร์มาเช่และงานเซรา
มิก มาเป็นตัวช่วยในการแสดงออกและค้นหาปรัชญาจากความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก ซึ่งเปรียบเสมือน
การเล้ียงลูกท่ีตรงอาศัยวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่อาจใช้เทคนิควิธีการเดียวได้ โดยแสดงช่วงเวลาการ
สร้างสรรค์ในแต่ละเทคนิควิธีการ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของการสร้างสรรค์และผลของการเรียนรู้ 
รวมทั้งการแสดงออก ตามลำดับตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 

เทคนิค ผลงานสร้างสรรค์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 (เตรียม

วิทยานิพนธ)์ 

1.จิตรกรรมสี
อะคริลิกและสี
จากธรรมชาติ 
( acrylic 
paintings and 
natural paint 
colors ) 

ผลงานระยะแรก ผลงานระยะสอง ผลงานระยะสาม 

สีอะคริลิกบนกระดาษ                               สีอะคริลิก 
สีอะคริลิก 

2.เทคนิคเย็บปัก
ถักร้อย
(Embroidery) 

  

 

3. เทคนิคเปเปอร์
มาเช ่

( Papier mâché ) 

ยังไม่ปรากฏผลงาน ยังไม่ปรากฏผลงาน ยังไม่ปรากฏผล

งาน 

4. เทคนิค
เคร่ืองปั้นดินเผา
ดิบและเซรามิก 
(Raw  pottery  
and ceramic) 

ยังไม่ปรากฏผลงาน ยังไม่ปรากฏผลงาน ยังไม่ปรากฏผล

งาน 
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เทคนิค ผลงานสร้างสรรค์ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 (เตรียม

วิทยานิพนธ)์ 

1.จิตรกรรมสี
อะคริลิกและสี
จากธรรมชาติ 
( acrylic 
paintings and 
natural paint 
colors ) 

ผลงานระยะแรก ผลงานระยะสอง ผลงานระยะสาม 

สีอะคริลิก สีอะคริลิก สีอะคริลิก 

2.เทคนิคเย็บปัก
ถักร้อย
(Embroidery) 

 
 

 

3. เทคนิคเปเปอร์
มาเช ่

( Papier mâché ) 

   

4. เทคนิค
เคร่ืองปั้นดินเผา
ดิบและเซรามิก 
(Raw  pottery  
and ceramic) 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2561 

 

เทคนิค ผลงานสร้างสรรคภ์าคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2561 (วิทยานิพนธ์) 

1.จิตรกรรมสี
อะคริลิกและสี
จากธรรมชาติ 
( acrylic 
paintings and 
natural paint 
colors ) 

ผลงานระยะแรก ผลงานระยะสอง ผลงานระยะสาม 

สีอะคริลิก สีอะคริลิก สีอะคริลิก 

2.เทคนิคเย็บปัก
ถักร้อย
(Embroidery) 

   

3. เทคนิคเป
เปอร์มาเช ่
( Papier mâché ) 

   

4. เทคนิค
เคร่ืองปั้นดินเผา
ดิบและเซรามิก
(Raw  pottery  
and ceramic) 
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ตารางท่ี 6 ตารางแสดงการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562 

เทคนิค ผลงานสร้างสรรคภ์าคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562 

(วิทยานิพนธ)์ 

1.จิตรกรรมสี
อะคริลิกและสี
จากธรรมชาติ 
( acrylic 
paintings and 
natural paint 
colors ) 

ผลงานระยะแรก ผลงานระยะสอง ผลงานระยะสาม 

สีธรรมชาติ สีธรรมชาติ สีธรรมชาติ 

 

2.เทคนิคเย็บปัก
ถักร้อย
(Embroidery) 

   

3. เทคนิคเปเปอร์
มาเช ่ 
( Papier mâché ) 

   

4. เทคนิค
เคร่ืองปั้นดินเผา
ดิบและเซรามิก
(Raw  pottery  
and ceramic) 
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สรุปรูปแบบเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ 

 ตลอดระยะเวลาในการทำงานสร้างสรรค์เตรียมวิทยานิพนธ์  จนกระท่ังการสร้างผลงาน
วิทยานิพนธ์    ทำให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจความหมายของตัวเทคนิควิธี การ   ท่ีแสดง
ความหมายเช่ือมโยงกับเนื้อหาและเรื่องราวของความเป็นแม่ได้ตามลำดับดังนี้ 

1. เทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกและสีจากธรรมชาติ  
          ผลงานช่วงแรกใช้เทคนิคสีอะคริลิกในการทดลองเป็นหลัก เพราะเป็นเทคนิคท่ีตนเองถนัด
และมีความชำนาญ จึงสามารถทำงานออกมาอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์ผลงานได้จำนวนมากในช่วง
นี้ เนื่องจากความต้องการแสวงหาและเรียนรู้ เพื่อค้นหาความหมายของความเป็นแม่ให้มากท่ีสุด ซึ่ง
ระยะต่อมาได้ใช้สีจากธรรมชาติและสีจากดินมาสร้างผลงาน จนทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจอีกแบบ
หนึ่ง โดยสีดินให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนหวาน ส่วนสีอะคริลิกให้ความรู้สึกสดใส ร่าเริง สนุกสนาน ซึ่ง
คุณลักษณะของตัวเทคนิคจิตรกรรม  มีการแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกท่ีสูงมาก ดังนั้นตัวผลงาน
เทคนิคจิตรกรรม จึงมุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึกของความรักท่ีตนเองมีต่อลูก 

2. เทคนิคเย็บปักถักร้อย  
การทำงานเทคนิคผ้า โดยการเย็บปักถักร้อย เป็นอีกเทคนิคหนึ่งท่ีตนเองมีความชำนาญการ

เป็นพิเศษ ผลงานในช่วงแรกเป็นเพียงการอาศัยตัวเทคนิค เพื่อค้นหาความหมายและการแสดงออก
ของความรักท่ีแม่มีต่อลูกเท่านั้น ซึ่งในระยะต่อมาจึงได้ค้นพบว่าตัวเทคนิควิธีการเหล่านี้เอง สามารถ
แสดงออกและถ่ายทอดความรักของแม่ออกมาได้โดยตรง จนทำให้ค้นพบความหมายและคุณค่าของ
ตัวเทคนิควิธีการ  ซึ่งทำให้เกิดเทคนิควิธีการอื่นๆ  ตามมา  เพื่ออาศัยเป็นตัวถ่ายทอดความหมายและ
แสดงคุณค่าของความรักท่ีแม่มีต่อลูกให้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

3. เทคนิคเปเปอร์มาเช่  
          เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ถูกนำมาใช้หลังจากได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในตัวเทคนิคท่ีเคยสร้างผลงานมา
ก่อนหน้านี้ โดยใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่ถ่ายทอดความรักของแม่ออกมา ซึ่งต้องอาศัยแรงขับจาก
ภายใน ท่ีมีความต้องการให้ผลงานแสดงความแข็งแกร่งของความเป็นแม่และความรัก ผ่านตัวผลงาน
ท่ีแข็งแรงและสัมผัสได้รอบด้าน จึงนำเทคนิคเปเปอร์มาเช่ มาทดลองสร้างสรรค์ผลงานอีกเทคนิค
วิธีการหนึ่ง  จนได้ผลท่ีน่าประทับใจมากต้ังแต่แรกสัมผัสกับตัววัสดุกระดาษ คือ กระดาษฟาง ท่ี
สามารถฉีกขาดง่ายแต่เมื่อแห้งกลับมีความแข็งแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง โดยติดกระดาษทับกัน
ประมาณ 3 ช้ัน ซึ่งในช้ันต่อมาจึงใช้กระดาษสาญี่ปุ่นติดทับลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน เมื่อนำ
กระดาษสาญี่ปุ่นชุบกับน้ำกาว กระดาษจะมีความบางจนเห็นมือท่ีจับไว้ ตัวกระดาษมีความเหนียว
และขาดยาก จึงทำให้รู้สึกถึงความรักท่ีบอบบางแต่มีความแข็งแรง หากได้เติมเต็มเข้าไปในหัวใจของ
ลูกทุกๆ วัน ความรักของแม่จะมีความแข็งแรงและแกร่งมากขึ้นเท่านั้น เช่นเดียวกับตัวเทคนิคท่ี
ตนเองกำลังทำความเข้าใจและเรียนรู้ในทุกๆ ขณะการทำงานสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีการนี้ 
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4. เทคนิคเครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก  
จากการเรียนรู้เทคนิควิธีการทำเทคนิคเปเปอร์มาเช่ มาระยะหนึ่ง จึงอยากทดลองเทคนิคการ

ปั้นด้วยวัสดุดิน จึงทำให้ระลึกถึงความเป็นเด็กและความไร้เดียงสา โดยเฉพาะความรู้สึกท่ีได้รับเมื่อ
สัมผัสกับดินเป็นความรู้สึกเย็นฉ่ำเสมือนได้สัมผัสกับความรักของแม่ ช่วงแรกเป็นการใช้ดินเหนียว
ธรรมดามาปั้นและทำการทดลองเผาด้วยตนเอง โดยใช้เตาถ่านกับกระถางต้นไม้ ผลจากการทดลอง
เผาทำให้รู้สึกเหมือนกับการทำอาหาร  จึงเกิดความสนุกสนานในการทำงานมากขึ้น จนเกิดความรู้สึก
คาดหวังและความต่ืนเต้นในการรอคอยขบวนการเผาจนเสร็จว่าตัวผลงานจะออกมาเป็นอย่างไร 
เปรียบเสมือนการรอคอยลูกในครรภ์ของตนจะคลอดออกมาสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งตัวกระบวนการทุก
อย่างสอดคล้องกับวิถีของความเป็นแม่และความรักของแม่ท่ีกำลังศึกษาค้นหาความหมาย จนลำดับ
ต่อมาเกิดความต้องการให้ตัวผลงานมีความสวยงามและประณีตมากยิ่งขึ้น จึงนำเทคนิคเซรามิกมาใช้
ในการทำงานสร้างสรรค์ เพราะมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีพิถีพิถัน ซึ่งจะทำให้ตัวผลงานมีความ
แข็งแรงและประณีตมากขึ้นด้วย 

การสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการท้ัง 4 เทคนิค  เกิดมาจากการค้นคว้าหาข้อมูลและ
การทดลองรวมท้ังได้รับคำช้ีแนะจากอาจารย์ผู้สอน จนทำให้เห็นว่าตัวเทคนิคและตัวผลงานมีต้ังแต่
ความดิบจนกระท่ังมีความสมบูรณ์ (ความสุก) ซึ่งตรงกับ แนวความคิดฮาบิทัส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับ
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา เป็นการศึกษาทฤษฎีโครงสร้างนิยมในสาขามานุษยวิทยา โดยโคลดเลวี-สเต
ราส์ ท่ีมีประโยชน์ในการนำมาเป็นวิธีคิดและหลักการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์  
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3.วัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์ 

วัสดุอุปกรณ์หลักท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ สี กระดาษ ผ้า ดิน  วัสดุท้ัง 4 ชนิดมี
ความหมายและความสำคัญดังนี้ 

วัสดุสีอะคริลิกและสีธรรมชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26  วัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์จากสีอะคริลิก 
 

 

 

 

 

                                        (ก)                                      (ข) 

ภาพท่ี 27  วัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์จากสีธรรมชาติ (ก) สีดินและสีปูนขาว (ข) กาวเม็ดมะขาม 
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คุณลักษณะของสีอะคริลิกมีความมันวาว ทาทับได้หลายรอบตามความต้องการและกันน้ำได้ 
ส่วนสีจากธรรมชาติทาซ้ำได้ไม่เกิน  3 รอบ ถ้าหากทามากเกินสีจะแตกราวและไม่สามารถกันน้ำได้ 
จึงต้องระมัดระวังผลงานเป็นพิเศษ แต่สีจากธรรมชาติไม่มีความจำเป็นต้องทาหลายรอบ เพราะมี
ความเข้มข้นของสีอยู่สูงมาก จนบางครั้งทาแค่เพียง 1 รอบก็สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีความ
ลึกซึ้งมากพอสำหรับการแสดงออก ซึ่งต่างจากสีอะคริลิกต้องทาหลายรอบ จึงจะเกิดความลึกของสี
มากพอท่ีจะแสดงอารมณ์ความรู้ลึกในตัวผลงานออกมาได้ สีจากดินหรือธรรมชาติเป็นเหมือน
สัญชาตญาณของความเป็นแม่ ส่วนสีอะคริลิกผ่านกระบวนการคิดค้นอย่างเป็นระบบและการสร้างท่ี
ซับซ้อน จึงเปรียบเหมือนความเป็นแม่ท่ีผ่านการกล่อมเกลาจากสังคมวัฒนธรรมมาแล้ว 

วัสดุกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 วัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์จากกระดาษ (ก-ข) กระดาษสาไทย (ค) กระดาษฟาง (ง)    
กระดาษสาญี่ปุ่น 
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กระดาษแต่ละชนิดให้อารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ กระดาษสาไทยเมื่อนำมา
ทำงานชุบน้ำกาวจะให้สัมผัสท่ีนุ่มนวล อ่อนหวาน ละมุนมาก กระดาษฟางให้สัมผัสท่ีกระด้างแต่ก็
บอบบาง  ส่วนกระดาษสาญี่ปุ่นให้สัมผัสท่ีเรียบเนียน บอบบางและใสมากเมื่อชุบกับน้ำกาว  ตัวอย่าง
(ภาพท่ี 29) แต่ฉีกขาดยากกว่ากระดาษชนิดอื่นๆ เมื่อช้ินงานแห้งจะให้ความแข็งแรงกว่ากระดาษ 2 
ประเภทแรก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 แสดงความบางใสเมื่อกระดาษสาญี่ปุ่นชุบกับน้ำกาววัสดุผ้า 

วัสดุผ้า 

 

 

 

 

 

   

ภาพท่ี 30 วัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์จากเทคนิคผ้า (ก) ผ้าชนิดต่างๆ (ข) วัสดุอุปกรณ์การทำงาน 
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ความหมายหลักของผ้า คือ การให้อารมณ์ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย จากความหมาย
ดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์จึงนำความรักของแม่ไปเช่ือมโยงกับตัววัสดุ  แต่ทว่าชนิดของผ้าและประเภท
ของผ้ายังมีความหมายท่ีแอบซ่อนอยู่อีกมากมาย ซึ่งผ้าแต่ละชนิดมีสัมผัสท่ีไม่เหมือนกัน บางชนิดอ่อน
นุ่ม บางชนิดเรียบเนียน บางชนิดแข็งกระด้าง อีกท้ังยังมีลวดลายสีสัน ท่ีให้ความหมายและความรู้สึก
ท่ีแตกต่างกันออกไป (ภาพท่ี 31) ดังนั้นการเข้าใจธรรมชาติของผ้าจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญ สำหรับการ
ทำงานผ้า เพราะจะทำให้การทำงานสร้างสรรค์ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้สร้าง จนเกิดความชำนาญท่ีจะถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 แสดงตัวอย่างการใช้ผ้าท่ีมีลักษณะต่างๆ ในตัวผลงานสร้างสรรค์ 
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วัสดุดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32 วัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์จากดิน (ก) ผลงานจากดินเหนียว (ข) ผลงานจากดินเซรามิก 
(ค) อุปกรณ์การปั้น (ง) สีเซรามิก         

ดินเหนียวปกติจะมีสัมผัสท่ีหยาบ เพราะมีซากพืชซากสัตว์ปะปนอยู่ แต่คุณลักษณะพิเศษ
ของดินเหนียวจะมีความคงทนแข็งแรงกว่าดินเซรามิกในช่วงแรกของกระบวนการปั้น  ดินเซรามิก 
ผ่านกระบวนการคัดแยกเศษวัสดุอื่นๆ ออก และผ่านกระบวนการวิธีการเตรียมดิน ดินเซรามิกจึงมี
สัมผัสท่ีอ่อนนุ่มเรียบเนียน เมื่อแห้งจะบอบบางกว่าดินเหนียวปกติ แต่เมื่อนำดินเซรามิกเข้าสู่
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กระบวนการเผาถึง 2 รอบด้วยอุณหภูมิท่ีต่างกัน จนเสร็จส้ินกระบวนการแล้ว งานเซรามิกจะมีความ
คงทนแข็งแรงมากกว่าดินเหนียวปกติ 

สรุปวัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์ 

ท้ัง 4 เทคนิคมีต้ังแต่วัสดุท่ีหยาบและละเอียด มีกระบวนการท่ีเรียบง่ายจนกระท่ังประณีต จึง
ทำให้เกิดการตีความใหม่ จนค้นพบความหมายและคุณค่าของตัววัสดุ จากประสบการณ์ท่ีผู้สร้างสรรค์
ได้เรียนรู้และสัมผัสมาตลอดการทำงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ซึ่งมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับความเป็น
แม่ของตนเอง 

4. กระบวนการสร้างสรรค์ 

กระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “โลกของแม่” (Mother’s World) เกิดขึ้น

โดยอาศัยส่ิงแรกเริ่มท่ีเกิดขึ้นเองจากสัญชาตญาณความเป็นแม่ เป็นแรงกระตุ้นและพลังขับเคล่ือนใน

การสร้างและพัฒนาผลงาน สัญชาตญาณ คือ ความดิบ ท่ียังไม่ได้ถูกขัดเกลาหรือหล่อหลอมจาก

ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปรากฏเป็นความรักท่ีมีคุณค่า

มหาศาล โดยท่ีผู้เป็นแม่ก็ไม่สามารถเอ่ยเป็นคำพูดได้ รู้เพียงว่าลูก คือ ของขวัญมีค่าท่ีสุดในโลก เป็น

ท้ังความฝัน ความหวังและแรงพลัง ท่ีสร้างแม่ผู้แข็งแกร่งขึ้นมาพร้อมกับการจุติของลูก หลังจากนั้นจึง

เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ มากมายในทุกๆ ขณะ ตลอดระยะเวลาการเล้ียงดูลูก รวมท้ัง

ได้รับการอบรมจากผู้ใหญ่ในครอบครัว คนรอบข้างและความรู้ท่ีถูกบรรจุอยู่ในหนังสือ สารสนเทศ

ต่างๆ ประสบการณ์อย่างหลังท่ีกล่าวมา จึงเปรียบเสมือนการกล่อมเกลาท่ีได้รับจากสังคมวัฒนธรรม 

โดยแนวคิดนี้นำมาสู่การคิดค้นหาวิธีการจากความหยาบสู่ความละเอียด ความเรียบง่ายสู่ความ

ประณีต ความดิบสู่ความสุก ท่ีซ่อนตัวอยู่ในกระบวนการทางเทคนิคและตัววัสดุ  

การแสดงออกทางสุนทรียภาพของผลงานแต่ละช้ิน อาศัยสัญชาตญาณความเป็นแม่ ในการ

กำหนดโครงสร้างทางความคิด ท่ีมาจากการรับรู้และการสัมผัสกับความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก

ท่ีได้ก่อตัวขึ้นทุกๆ ขณะ ในวิถีชีวิตประจำวัน หลังจากจึงนำความประทับใจในกิจวัตรเหล่านั้น มา

สร้างเป็นแบบภาพร่าง แล้วจึงนำมาสู่กระบวนการการขยายผลงานจริง ตามเทคนิควิธีท่ีได้ค้นพบและ

กำหนดเอาไว้ ส่วนการพัฒนาผลงานจะใช้ประสบการณ์และความชำนาญทางทักษะฝีมือมากขึ้น เพื่อ

ต้องการให้ผลงานมีความประณีตตามกรอบความคิดท่ีวางแผนไว้ 
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ภาพท่ี 33 ตัวอย่างแบบภาพร่างผลงาน 
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กระบวนการสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 7 แสดงกระบวนการเตรียมการสร้างผลงานจิตรกรรม 

(ก) การเตรียมพื้นผ้าใบและวัสดุอุปกรณ์การทำงานด้วยสีอะคริลิก 
(ข) การเตรียมสีธรรมชาติจากดินและการทำกาวเม็ดมะขามเพื่อลองพื้นผ้าใบด้วยดินสอพอง 
 
 

 

 

 

 

                   กระบวนการเตรียมการสร้างผลงานจิตรกรรม 

            สีอะคริลิก          สีธรรมชาติ 

                    (ก)                          (ข) 
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      กระบวนการเตรียมการสร้างผลงานผ้าเทคนิคเย็บปักถักร้อย 

     ผ้าสำเร็จรูป                   วัสดุจากเส้นใย 

       
 

 

ตารางท่ี 8 แสดงกระบวนการเตรียมการสร้างผลงานเทคนิคเย็บปักถักร้อย 
(ก) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานผ้าท่ีมาจากผ้าสำเร็จรูป 
(ข) แสดงกระบวนการในการสร้างงานจากวัสดุสำเร็จรูป 
(ค) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานผ้าท่ีมาจากวัสดุเส้นใย 
(ง) แสดงกระบวนการในการสร้างงานจากวัสดุเส้นใย 
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ตารางท่ี 9 แสดงกระบวนการเตรียมการสร้างผลงานเทคนิคเปเปอร์มาเช่ 

 (ก) การเตรียมกระดาษชนิดต่างๆ 

(ข) การผสมน้ำกาว 

(ค) การเตรียมกระดาษทิชชูผสมดินสอพองเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

(ง) การเตรียมแบบร่างผลงาน 

(จ) การขึ้นโครงเหล็กขยายช้ินงาน 

(ฉ) กระบวนการทำงานติดกระดาษและกระดาษทิชชูผสมดินสองพอง 

 

 
 

 

        กระบวนการเตรียมการสร้างผลงานเทคนิคเปเปอร์มาเช่ 
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ตารางท่ี 10 แสดงกระบวนการสร้างผลงานเทคนิคดินเผาดิบ 
 

กระบวนการสร้างผลงานเทคนิคดินเผาดิบ 
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(ก) ขั้นตอนการปั้นดินสร้างผลงาน 
(ข) แสดงกระบวนการวางผลงานสำหรับรอการเผา 
(ค) การเก็บเศษใบไม้และเศษหญ้าจำนวนมาก 
(ง) เริ่มการเผากลางแจ้ง 
(จ) ภาพแสดงการเผา ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง 
(ฉ) เก็บผลงานสร้างสรรค์ หลังจากตัวผลงานคลายความร้อนลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11 แสดงกระบวนการสร้างผลงานเทคนิคดินเซรามิก 

กระบวนการสร้างผลงานเทคนิคดินเซรามิก 
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(ก) ดอกไม้ท่ีให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับความเป็นแม่ (เฟื่องฟ้า) 
(ข) เก็บข้อมูลเป็นภาพแบบภาพร่างแนวความคิด 

      (ค-ง)  เริ่มกระบวนการปั้นและเก็บรายละเอียด 
        (จ)   รอผลงานแห้งสนิทก่อนนำไปสู่กระบวนการเผาเซรามิก 

(ฉ)   ผลงานผ่านการเผาเซรามิก   

สรุปกระบวนการในการสร้างสรรค์ 

กระบวนการในการทำงานสร้างสรรค์ท้ัง 4 เทคนิคมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับแนวคิด
การสร้างสรรค์ผลงานชุด “โลกของแม่” เป็นการเรียนรู้โดยสัญชาตญาณตามธรรมชาติของตนเอง คือ 
ความเป็นแม่ผ่านเทคนิคกระบวนการดังกล่าว ในทุกกระบวนการถือเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้
ส่ิงใหม่ ณ ขณะสร้างสรรค์ผลงาน   เปรียบเสมือนแม่กำลังปรุงอาหารเพื่อแสดงความรักท่ีมีให้กับลูก 
แม่ต้องพยายามคิดค้นหาเทคนิควิธีการทำอาหารเพื่อให้ได้คุณประโยชน์และรสชาติท่ีลูกถูกใจ  

การทำงานมีท้ังความผิดพลาด ความสมหวัง ความสนุกสนาน ความเศร้าใจและความสุขใจ
เช่นเดียวกับการเล้ียงลูกท่ีต้องพบเจอกับความรู้สึกเหล่านี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นพบความหมายและ
คุณค่าของความรักท่ีแม่มีต่อลูกในตัวเทคนิคกระบวนการ ต้ังแต่หยาบไปจนถึงประณีตพีถีพีถันในการ
สร้าง จนทำให้เกิดความเข้าใจแล้วสามารถนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาผลงาน
สร้างสรรค์ของตนเองต่อไปในอนาคต  
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5. การสร้างสรรค์ผลงาน  

การสร้างสรรคผ์ลงานภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560   

 
ภาพท่ี 34  (ก) ช่ือผลงาน “ห่วงหาอาทร” เทคนิคเย็บผ้า ขนาด 195 x 300 ซม. 

    (ข) รายละเอียดผลงาน 
 

 

 

 

                          



 81 
 

ผลงาน “ห่วงหาอาทร” เป็นผลงานช้ินแรกท่ีกำลังค้นหาแนวทางของการศึกษา ค้นคว้าและ
ทดลอง ท้ังด้านเนื้อหาเรื่องราวและวิธีการนำเสนอ  ซึ่งเป็นผลงานท่ียังไม่มีความลงตัวในรูปแบบและ
แนวความคิดมากนัก แต่ผลงานช้ินนี้ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสำคัญของการค้นหาแนวทางการศึกษา
ในระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

เนื้อหา ผลงานช้ินนี้เกิดขึ้นจากสภาวะของความห่วงหาอาทรท่ีแม่มีต่อลูก ซึ่งมีท้ังความคิดถึง 

ความห่วงใย ความกังวลอยู่ในความรู้สึก ผลงานประกอบด้วยรูปทรงของแม่ท่ีมีมือหลายมือ เพื่อแทน

แม่เป็นผู้วิเศษหรือเทพเจ้าของลูก  โดยนำเสนอให้แม่สามารถดลบันดาลทุกส่ิงอย่างได้เพื่อลูก ภาพ

แทนความห่วงหาคือการนำตัวลูกมาร้อยเป็นสร้อยแขวนคอไว้ตลอดเวลา เพื่อส่ือความหมายถึงสภาวะ

ของความห่วงจนเกิดความวิตกกังวล จึงปรากฏผลงานท่ีมีความน่ากลัว ความเศร้า ซ่อนอยู่ในตัว

ช้ินงาน รูปทรงของแม่ยืนอยู่ข้างหลังตัวลูก เปรียบเสมือนป้อมปราการค่อยป้องกันภัยให้กับลูก  

ส่วนตัวลูกมีสร้อยคล้องคอเป็นรูปหัวใจ เพื่อส่ือถึงแม่ท่ีได้ยกหัวใจของตนให้แก่ลูก เพราะแม่ได้มอบ

ชีวิตท้ังชีวิต เพื่อการดูแลปกป้องลูก 

เทคนิค ความหมายของเทคนิควิธีการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การ Print รูปทรงคนลงบน

กระดาษลอกลาย  ท่ีสามารถใช้ความร้อนจากเตารีด รีดจนเกิดเป็นรูปทรงท่ีต้องการปรากฏอยู่บนผืน

ผ้า  ในช่วงเวลาของการรีดได้เกิดปรากฏการณ์ทางความรู้สึกขึ้น โดยสามารถย้อนระลึกถึง ช่วงขณะ

เวลาตอนทำคลอดได้ว่ามีความรู้สึกตรงกับการทำงานของกระบวนการนี้ เพราะมีอาการลุ้นระทึก

เช่นเดียวกันกับการรีดรูปท่ีเป็นรูปภาพของลูกลงบนผืนผ้า ว่าจะออกมาสมบูรณ์สวยงามหรือไม่ ขึ้นอยู่

กับอุณหภูมิความร้อนของเตารีดและช่วงเวลาของการรีด ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้ท้ังความชำนาญและ

ความเข้าใจ  ส่วนเทคนิคเย็บผ้าทำให้เกิดการเติมเต็มความรู้สึกของความเป็นแม่ของตนเอง ท่ีเติบโต

ไปพร้อมกับกระบวนการและขั้นตอนการสร้างผลงาน จากเทคนิคท่ีหยาบไปจนถึงเทคนิคท่ีละเอียด

ท่ีสุด คือเทคนิคการเย็บเนาแบบหยาบๆ ไปสู่กระบวนการปักด้ินเงินท่ีมีความประณีตวิจิตรบรรจง จึง

เปรียบเสมือนความรักของแม่ท่ีค่อยๆ ละเอียดอ่อนลึกซึ้งทีละเล็กทีละน้อย ตามพัฒนาการของความ

รักท่ีแม่มีต่อลูกนั่นเอง 

รูปแบบ ศิลปะร่วมสมัย 
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ภาพท่ี 35 (ก) ช่ือผลงาน “โมบายแห่งความรัก” เทคนิคเย็บผ้า ขนาด ผันแปรตามพื้นท่ี 
   (ข) ภาพคนในครอบครัวทำโมบายให้หลานชาย  

 เนื้อหา ครอบครัวไทยในชนบทต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มักนำโมบายท่ีสานด้วยใบลาน เป็น
รูปทรงปลาตะเพียนมาแขวนไว้เหนือแปลของเด็กทารก เพื่อเป็นการอวยพรให้เด็กสุขภาพแข็งแรง  
วิถีชีวิตในชนบทโดยเฉพาะภาคกลางมักประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีแหล่งน้ำอันอุดม
สมบูรณ์ด้วยห้วยหนองคลองบึง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำท่ีมีปลาตะเพียนเป็นจำนวนมาก ปลาตะเพียนสานจึง
เป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ เนื่องจากช่วงเวลาท่ีข้าวออกรวง หรือตกรวง เป็นช่วงเวลาท่ีปลา
ตะเพียนโตเต็มท่ีพอดี เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของครอบครัวในชนบทของตนเอง ยังคงใช้ปรัชญาชีวิตของ
คนไทยสมัยก่อนมาดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิถีอันดีงามทางความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีถูกส่งมอบ
ให้กับลูกหลานต่อไป ผลงานชุด “โมบายแห่งความรัก” ส่ือถึงการปกป้องลูกด้วยความรักในครอบครัว

                                   (ก)                                                    (ข) 
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จากผู้เป็นแม่ ผลงานถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของญาติพี่น้องในครอบครัว โดยมี ตาทวด ยายทวด ตา ยาย 
น้า และพี่ๆ ไม่เพียงเป็นผลงานท่ีส่ือถึงความรักความห่วงใยกันภายในครอบครัวเท่านั้น ยังคงแฝงคติ
ความเช่ือดั้งเดิมของคนไทยในอดีตไว้อีกด้วย  
 เทคนิค ผลงานชุด “โมบายแห่งความรัก” (ภาพท่ี 35),(ก) ใช้วัสดุ คือ เส้ือผ้าเก่าของแต่ละ
คน นำมาตัดเย็บประกอบเป็นรูปทรงท่ีต้องการ เพื่อส่ือสารและส่งมอบความรักมาให้แก่หลานชาย 
เช่น ยายทวดเย็บเป็นรูปทรงเป็ด แล้วเขียนคำอวยพรแทนความรักฝากถึงเหลนชาย เพื่อส่ือ
ความหมายว่าเป็ดตัวนี้แทนของความอุดมสมบูรณ์พูนสุข ส่วนตานำเส้ือสีขาวมาตัดเย็บเป็นรูปหัวใจ 
เพื่อส่ือความหมายว่า หลานเป็นดวงใจอันบริสุทธิ์ของตา เป็นต้น ผลงานชุดนี้สร้างเสร็จภายในวัน
เดียว เพราะทุกคนทำกันด้วยความรักและความต้ังใจท่ีจะฝากผลงานนี้ไว้ให้แก่หลานชาย ซึ่งแสดงถึง
ความรักและน้ำใจของคนในครอบครัว ผลงานช้ินนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความแนวคิด ให้กับผลงานช้ิน
ต่อๆ มาอีกด้วย  
 รูปแบบ ศิลปะพื้นบ้าน  
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ภาพท่ี 36 (ก) ผลงานวาดเส้นสีอะคริลิกบนกระดาษ จำนวน 30 ช้ิน  
ขนาดแต่ละช้ินผลงาน  59.4 x 84 ซม.  (ข) ตัวอย่างผลงาน 

 

                                           (ก) 

                                          (ข) 
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ผลงานวาดเส้นสีอะคริลิกบนกระดาษ แต่ละช้ินมีแรงบันดาลใจมาจากผลงานท่ีญาติพี่น้อง
ช่วยกันสร้าง โดยนำแนวความคิดของแต่ละคน มาผสมกับจินตนาการและความรู้สึกของตนเอง เพื่อ
นำมาสร้างผลงานท่ีแสดงความรักและการปกป้องลูกจากคนในครอบครัว เช่นตัวอย่างผลงาน (ภาพท่ี 
36),(ข) ผลงานวาดเส้น “มือแห่งความรัก”   
          เนื้อหา ผลงานช้ินนี้ แทนสัญลักษณ์มือของคนในครอบครัวที่คอยปกป้องปัดเป่าความช่ัวร้าย
ให้ไกลห่างจากรูปทรงของหัวใจ ได้มาจากหัวใจสีขาวที่ตาเป็นผู้ทำ ซึ่งหมายถึงหลานชายเป็นเสมือน
ดวงใจของตา ดังนั้นผลงานช้ินนี้จึงมีความหมาย คือ ให้ลูกมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยจากอันตรายและส่ิง
ไม่ดีท้ังปวง 
          เทคนิค สีอะคริลิกบนกระดาษ โดยมือท่ีสร้างด้วยผ้าสีขาวของยายทำกับรูปทรงหัวใจท่ีตาทำ 
มาจินตนาการต่อและสร้างเป็นภาพแทนความรักของคนในครอบครัว 
          รูปแบบ กึ่งนามธรรม 
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ภาพท่ี 37 ผลงาน “เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก – ทรงพลัง” สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 80 x 100 ซม.  

จากผลงานท้ังหมดจำนวนกว่า 30 ช้ินท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากความรักในครอบครัวท่ีมี
ให้แก่ลูกชายของตนเอง ผู้สร้างสรรค์จึงนำแนวความคิดนั้นมาต่อยอดและพัฒนาผลงานในช้ินถัดไป 
รวมถึงผลงานช้ินนี้ด้วย (ภาพท่ี 37) 

เนื้อหา ลูกเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักท่ีถูกบ่มเพาะ เพื่อนำไปขยายพันธุ์แห่งความ
รักท่ีงดงามต่อไป 

เทคนิค งานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ ขั้นตอนการทำงาน นำเส้นดายชุบสีแล้วปั้มลงบน
กระดาษ โดยท้ิงร่องรอยของเส้นด้ายไว้ เพื่อแทนสายใยแห่งความรักและความผูกพันระหว่างแม่ ลูก 
หลังจากนั้นจึงวาดรูปของเมล็ดพืช แล้วค่อยๆ เก็บน้ำหนักและลงรายละเอียดของผลงานจนเสร็จ
สมบูรณ์ ขัน้ตอนสุดท้ายคือการเน้นแสงสีขาวรอบเมล็ดพืช เพื่อแสดงพลังของเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก 

รูปแบบ กึ่งนามธรรม 
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ภาพท่ี 38 ผลงาน “เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก –  เบ่งบาน” สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 80 x 100 ซม. 

เนื้อหา “เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก – เบ่งบาน” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพลังความรักของคน

ในครอบครัวท่ีคอยปกป้องและอบรมเล้ียงดูลูกหลานด้วยความดีงาม จึงได้สร้างรูปทรงของเมล็ดพืช 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์และแสดงพลังของความรัก  โดยการนำรูปทรงของเด็กชายเป็นเกสรและเมล็ดของ

ดอกไม้ท่ีกำลังเบ่งบาน  พร้อมเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี เพื่อนำไปเพาะปลูกเป็นต้นไม้แห่งความดีต่อไป 

เทคนิค งานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ โดยใช้เมล็ดพันธุ์พืชเป็นโครงสร้างของช้ินผลงาน 

จากนั้นจึงใส่รูปทรงเด็กไว้ตรงกลางรูปทรงเกสรดอกไม้ แล้วอาศัยอารมณ์ความรู้สึกภายในเป็นตัว

ควบคุมผลงานให้ออกมามีพลังและแสดงเนื้อหาสาระดังกล่าว 

รูปแบบ กึ่งนามธรรม 

 

 



 88 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 39 ผลงานชุด “รูป-นาม แห่งความรักของแม่” เทคนิคพิมพ์ลายบนผ้าและเทคนิคเย็บผ้า 
ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  

เนื้อหา การนำเสนอผลงานด้วยรูปทรงหมอนและผ้าห่ม  ซึ่งแทนสัญลักษณ์เป็นคนใน

ครอบครัว มาจัดวางไว้โดยรอบช้ินผลงานเมล็ดพันธุ์ท่ีอยู่ตรงกลาง ให้เสมือนกับการนั่งโอบล้อมดูแล

เมล็ดพันธุ์นั้นไว้ เพื่อให้การปกป้องและแสดงความรักแก่เมล็ดพันธุ์ (ลูกชาย) 

เทคนิค ผลงาน “รูป-นาม แห่งความรักของแม่” ได้นำภาพผลงานส่วนหนึ่งมาจากผลงานวาด
เส้นและผลงานจิตรกรรมไปพิมพ์ลงบนผ้าลินินเนื้อละเอียด ผ้าชนิดนี้สามารถเก็บทุกรายละเอียดของ
ผลงานได้อย่างสมบูรณ์และมีความคมชัด ตัวผลงานมีการสร้างเป็นรูปแบบของผ้าห่มและรูปทรง
หมอน ส่วนการประกอบสร้างเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ตรงกลางมาจากงานศิลปะของลูก  

รูปแบบ ศิลปะร่วมสมัย 
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 ภาพท่ี 40 รายละเอียดผลงานชุด “รูป-นาม แห่งความรักของแม่”   
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(ก)                                   (ข)                                        (ค) 

 

 

             (ก)                                    (ข)     (ง) 

 

 

 

 

 

 

               (ง)                                    (จ)                                        (ฉ) 
 
ภาพท่ี 41 ช่ือผลงาน “ปักรักบนผืนผ้า” เทคนิคปักผ้า จำนวน 10 ช้ิน ขนาดช้ินละ 10 x 15 ซม.  
 (ก) ภาพผลงานชุด “ปักรักบนผืนผ้า” 
 (ข) รายละเอียดผลงานท่ีนำผลงานยายมาสร้างสรรค์ผลงาน 

(ค) รายละเอียดผลงานท่ีนำผลงานของตาและยายทวดมาสร้างสรรค์ผลงาน 
(ง) รายละเอียดผลงานท่ีนำผลงานของน้ามาสร้างสรรค์ผลงาน 
(จ) รายละเอียดผลงานท่ีนำผลงานของตามาสร้างสรรค์ผลงาน 
(ฉ) รายละเอียดผลงานท่ีนำผลงานของยายทวดมาสร้างสรรค์ผลงาน 
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 เนื้อหา เพื่อต้องการเก็บรักษาความรักท่ีญาติพี่น้องมีให้กับลูกชายของตน ผ่านการสังเคราะห์ 
โดยใช้วัสดุท่ีมีค่าและกระบวนการในการประณีตขึ้น  
 เทคนิค ปักด้ินทองแดง แสดงถึงคุณค่าและความหมายของตัวเทคนิคกับตัววัสดุท่ีเช่ือมโยง
กับเนื้อหา 
 รูปแบบ ศิลปะร่วมสมัย 

 สรุปการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ผลงานสร้างสรรค์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นผลงานแสดงความรักของแม่ท่ีมี
ต่อลูก ซึ่งเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองลูกให้มีความสุขและปลอดภัยจากอันตรายท้ังปวง โดยอาศัยความ
รักและความร่วมมือจากคนในครอบครัว มีท้ังความเช่ือทางวัฒนธรรมและวิถีอันงดงามแฝงอยู่ในตัว
ผลงาน อีกท้ังยังได้ค้นพบวิธีการใหม่ คือการพิมพ์ลายลงบนผ้า จนเกิดความเข้าใจมากขึ้นในแต่ละ
เทคนิคกระบวนการ ซึ่งส่งผลทำให้ผลงานแต่ละช้ินสอดประสานกับอารมณ์ความรู้สึกของความเป็น
แม ่แต่ยังคงไม่สามารถสรุปรูปแบบของผลงานท่ีชัดเจนได้ 
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ผลงานสร้างสรรคภ์าคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 

ผลงานชุดที่ 1 ชุดผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ 

 

(ก)                             (ข)                                    (ค) 
ภาพท่ี 42 ผลงานชุด “เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก – ออกลูก” สีอะคริลิกบนผ้าใบ  
ขนาดแต่ละช้ิน 60 x 80 ซม. 

เนื้อหา ผลงานชุดนี้ นำเสนอเรื่องราวและแนวความคิดเดิมจากผลงานในช่วงภาคการศึกษา
ต้น คือการสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ซึ่งด้วยหน้าท่ีของแม่นอกเหนือจากเล้ียงดูลูกให้มีความสุข 
แล้วยังต้องอบรมปลูกฝังความดีงามให้แก่ลูกด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความเป็นแม่ใน
การสร้างมนุษย์ท่ีมีคุณค่าใหแ้ก่โลกใบนี้  

เทคนิค ผลงาน (ภาพท่ี 4),(ก) มีพัฒนาการทางด้านทักษะผีมือและเทคนิคมากขึ้น และมีการ
ปะติดวัสดุเพิ่มเข้าไป ด้วยขนเป็ดสีขาวที่มีลักษณะอ่อนนุ่มมาผสมผสานกับงานจิตรกรรม  เพื่อทดลอง
ภาษาทางทัศนธาตุของตัววัสดุว่าจะให้ผลทางความรู้สึกเป็นอย่างไร เมื่อขนเป็ดโดนแรงลมจะพล้ิวไหว 
เหมือนมีชีวิตและลมหายใจ เป็นการสร้างปรากฏการณ์ทางความรู้สึกจากตัววัสดุ ผลงาน (ภาพท่ี 42), 
(ข)  แสดงพลังของเมล็ดพันธุ์แห่งความรักของแม่และการเพิ่มจำนวนอย่างไม่ส้ินสุด แสดงคุณค่าและ
อนุภาพของความรักท่ีไม่จบส้ินอย่างความรักของแม่ ผลงาน (ภาพท่ี 42),(ค)   มีการพัฒนาทางด้าน
เทคนิค โดยการใส่รายละเอียดและน้ำหนักท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผลงานแสดงคุณค่าของเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความรักท่ีมีพลังอันสมบูรณ์ พร้อมจะแตกหน่อและส่งต่อความดีงาม 

รูปแบบ กึ่งนามธรรม 
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(ก)                                               (ข) 
 
ภาพท่ี 43 (ก) ช่ือผลงาน “เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ” สีอะคริลิกบนผ้าใบ  ขนาด 60 x 80 ซม.              
(ข) ช่ือผลงาน  “เล่นกับลูก” สีอะคริลิกบนผ้าใบ  ขนาด 60 x 80 ซม. 

เนื้อหา ผลงาน (ภาพท่ี 43),(ก) อาศัยแนวความคิดท่ีมาจากการเล่นกับลูก โดยการนำ
สต๊ิกเกอร์รูปสัตว์ เพื่อแทนสัญลักษณ์แห่งจินตนาการของลูกมาโลดแล่นอยู่ในผลงานของแม่  ซึ่งเป็น
การสร้างอีกเมล็ดพันธุ์หนึ่งท่ีแสดงถึงความรักและความเอาใจใส่ในทุกๆ รายละเอียดของสายสัมพันธ์
ระหว่างแม่กับลูก  ส่วนผลงาน (ภาพท่ี 43),(ข) นำแนวความคิดมาจากการอ่านนิทานสอนลูก โดยใช้
นิทานเด็กเล้ียงแกะมาสร้างจินตนาการ ซึ่งมีรูปทรงหมาป่าและรูปทรงของแกะท่ีกำลังถูกกิน 

เทคนิค มีการพัฒนาทางเทคนิค คือ  การปั๊มเส้นด้ายลงไปบนผืนผ้าใบ  เพื่อสร้างร่องรอย
ของพื้นผิวที่ต้องการและเพิ่มการใช้ยางพารากั้นรูปทรงท่ีต้องการ เพื่อรักษารายละเอียดและร่องรอย
ของการปั๊มเส้นด้ายไว้  แล้วจึงลงสีพื้นด้านหลังตัวผลงานด้วยการลงน้ำหนักสีเข้ม ประกอบกับรูปทรง
เมล็ดพันธุ์แม่ลูกอยู่ตรงกลางด้านล่าง ขั้นตอนสุดท้ายจึงดึงยางพาราออกให้ปรากฏเป็นรูปทรงท่ี
จินตนาการไว้ แล้วเก็บรายละเอียดของผลงานจนสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงห้วงเวลาแห่งความรัก
ระหว่างแม่ลูกท่ีมีอยู่และยังคงดำเนินต่อไปทุกๆ ช่วงเวลาของความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูก 

รูปแบบ กึ่งนามธรรม 
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ภาพท่ี 44 ช่ือผลงาน “แม่ลูกเล่นกัน ขี่จักรยานชมจันทร์” สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 200 x 200 ซม.  

เนื้อหา ผลงาน (ภาพท่ี 44) มีการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาแบบเด็ก หรือรูปแบบ
ศิลปะนาอีฟ ผลงานแสดงออกถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่และลูกท่ีมีต่อกัน โดยมีแรงบันดาลใจมา
จากชีวิตประจำวันของตนเองกับลูก เริ่มต้นจากการพบเจอกระรอกครั้งแรกในชีวิตของลูก ซึ่งเขายังไม่
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างกระรอกกับหนูได้ เขาจึงเรียกว่าหนูในครั้งแรกท่ีพบเจอกระรอก 
ซึ่งเป็นสภาวการณ์ท่ีน่าประทับใจและน่าจดจำในการเริ่มเรียนรู้ความแตกต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตรอบๆ 
ตัวของลูก หรืออาจเป็นการเริ่มเรียนรู้ชีวิตนอกบ้านอย่างจริงจังครั้งแรกในชีวิตของลูก 

เทคนิค กระรอกถูกนำมาตัดเย็บเป็นตุ๊กตากระรอกด้วยเทคนิคเย็บผ้า (ภาพท่ี 45)  ก่อนท่ีจะ
เป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ตุ๊กตากระรอกจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเรียนรู้โลกของ
ลูก และช่วยสอนความเป็นมนุษย์ให้กับลูกได้ทำความรู้จักกับความเหมือนและความแตกต่างท่ีอยู่บน
โลกใบนี้ ส่วนรายละเอียดของผลงานจิตรกรรมท่ีเป็นรูปทรงเส้นผมมีความยาวอย่างไม่ส้ินสุด โดยมี
ภาพลายเส้นบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของแม่และลูกท่ีทำกิจกรรมร่วมกัน ต้ังแต่ นอน เล่น เท่ียว 
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ปรากฏอยู่บนเส้นผม เส้นผมจึงแทนสัญลักษณ์แห่งการเจริญงอกงามของความรักท่ีแม่มีต่อลูก 
นอกเหนือจากการบ่งบอกความผูกพันทาง DNA และความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกแล้ว  ยังแสดงถึง
ความรักท่ีไม่มีวันส้ันลง แม้ว่าจะถูกตัดผมก็สามารถยาวและยาวได้มากว่าเดิม เหมือนกับความรักของ
แม่ท่ีไม่มีวันส้ินสุด ผู้สร้างสรรค์จึงนำเส้นผมมาแทนความหมายดังกล่าว โดยมีปรากฏอยู่ในผลงาน
หลายๆ ช้ินต่อมา 

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 

ภาพท่ี 45 รายละเอียดและการนำเสนอผลงาน 
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ภาพท่ี 46 ช่ือผลงาน “ฮีโร่ของแม่” สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 200 x 200 ซม. 

เนื้อหา ผลงานช้ินนี้มาจากห้วงสภาวะของความเป็นแม่ท่ีบางครั้งเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน 

แต่รอยยิ้มและเล้ียงหัวเราะของลูกช่วยประคับประคองชีวิตของแม่ให้กลับมาปกติดังเดิมอีกครั้ง โดย

อาศัยภาพท้องฟ้าผสมกับใบหน้าของแม่ เพื่อแสดงถึงความเบาสบาย รูปทรงลูกใส่ชุดสีแดงเป็น

ซุปเปอร์ฮีโร่ช่วยประคองแม่ท่ีกำลังล้ม ซึ่งสีแดงเป็นสัญลักษณ์แทนพลังในตัวลูก    ลูกผู้ซึ่งเติมพลัง

ความรักและพลังชีวิตให้กับแม่ 

เทคนิค การใช้เส้นด้ายมาชุบสีแล้วนำมาปั้มเพื่อให้เกิดพื้นผิวท่ีพิเศษ มีลักษณะเหมือนสายใย
แทนความผูกพันระหว่างแม่ลูกได้ จากนั้นจึงสร้างรูปทรงใบหน้าของแม่และตัวของลูก 

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
 



 97 
 
ผลงานชุดที่ 2 ชุดผลงานผ้า (เทคนิคเย็บปักถักร้อย) 

งานเย็บปักถักร้อยสามารถแสดงพลังของผู้หญิงได้ เพราะเป็นงานฝีมือท่ีต้องใช้นิสัยความเป็น
แม่ของผู้หญิง ซึ่งมีอยู่ในตัวผู้หญิงทุกๆ คน คือ นิสัยชอบความสวยงาม งานท่ีประณีตละเอียดอ่อนเป็น
ทุนเดิม ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคนี้ทำงานมากว่า 10 ปี จึงมีความชำนาญสามารถควบคุมและเข้าใจ
กระบวนการนี้เป็นอย่างดี กล่าวคือ เทคนิคการเย็บปักถักร้อยมีความพิเศษ  สามารถสร้างลักษณะ
ผลงานท่ีหยาบจนถึงละเอียดสุดของตัวเทคนิคได้ เทคนิคนี้จึงเป็นส่ือท่ีจะช่วยส่องทางหาความหมาย
ของความเป็นแม่และความรักของแม่ท่ีมีต่อลูกได้อีกทางหนึ่ง 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 47 ช่ือผลงาน “ฮีโร่ของแม่ - เย็บปักผ้า” เทคนิคเย็บปักผ้า ขนาด 15 x 20 ซม.  

เนื้อหา ผลงานช้ินนี้ได้รับอิทธิพลมาจากผลงาน “ฮีโร่ของแม่” ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมก่อน
หน้านี้ โดยยังคงเนื้อหาเดิม กล่าวคือ ลูกเป็นฮีโร่ของแม่ท่ีส่งมอบพลังและกำลังใจให้แก่ผู้เป็นแม่  

เทคนิค ผลงานใช้เทคนิคการเย็บเนา การปักผ้าและการปักลูกปัดลงบนช้ินงาน เป็นผลงานท่ี
ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความรักของแม่ รวมทั้งความพิถีพีถันในการเลือกวัสดุสำหรับการทำงาน 
เพราะต้องการเรียนรู้ความหมายและคุณค่าในตัววัสดุ 

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 



 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 48 ช่ือผลงาน “แม่บ้านและครอบครัว” เทคนิคเย็บปักผ้า ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  

เนื้อหา ผลงาน “แม่บ้านและครอบครัว” มีแนวความคิดมาจากความเป็นแม่ของตนเอง โดย
แสดงความรักด้วยการทำอาหารให้กับลูก ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวรายล้อมอยู่ข้างๆ เป็นเสมือนภาพ
แทนความรักท่ีถูกส่งต่อเป็นรุ่นๆ   ทอดยาวมาถึงรุ่นลูกหลานเหลน   แสดงให้เห็นว่าความรักไม่
จำเป็นต้องแทนค่าด้วยของมีค่าเสมอไป แต่การกระทำหรือส่ิงท่ีเราทำกันเป็นปกติประจำวันใน
ครอบครัวต่างหาก คือ ใยข่ายของความรัก ท่ีทรงพลังและมีคุณค่ามากท่ีสุด ผลงานช้ินนี้ จึงมี
ความหมายและคุณค่าในตัวเอง 

เทคนิค เย็บผ้า โดยใช้เลือกผ้าท่ีมีสีสัน ลวดลายและมีลักษณะตรงตามบุคลิกของแต่ละคนมา
ตัดเย็บ เป็นรูปทรงตุ๊กตา 

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
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ภาพท่ี 49 ชุดผลงาน “คู่แม่ลูก” เทคนิคเย็บปักผ้า ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  

เนื้อหา แสดงความรักของแม่ผ่านตัวเทคนิควิธีการ เพื่อให้เห็นถึงความผูกพัน ความรักและ
ความสุขระหว่างแม่กับลูก 

เทคนิค ในการสร้างผลงานชุดนี้มีขั้นตอนและกระบวนการมากกว่า ผลงาน “แม่บ้านและ
ครอบครัว” (ภาพท่ี 48)  โดยมีต้ังแต่กระบวนการพิมพ์ภาพลงบนกระดาษลอกลาย ต่อมาเป็นขั้นตอน
การรีดด้วยเตารีดในส่วนใบหน้าของแม่กับลูกลงบนผืนผ้า แล้วนำมาตัดเย็บเป็นใบหน้าของตุ๊กตาแต่
ละตัว ซึ่งแทนค่าด้วยความรักในแต่ละวัน เป็นห้วงเวลาแห่งความรักท่ีเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูก นำมา
ถ่ายทอดลงบนผลงานแต่ละช้ิน ผลงานชุดนี้ยังเลือกสรรชนิดและลวดลายของผ้าท่ีตรงต่อบุคลิกในแต่
ละห้วงสภาวะของความรู้สึกของแม่ลูกท่ีมีให้แก่กัน เพราะชนิดของผ้าและลวดลายให้ความรู้สึกท่ี
แตกต่างกัน  อีกท้ังลูกปัด กระดุม หรือแม้แต่สีและขนาดของเส้นด้ายท่ีให้ความรู้สึกท่ีไม่เหมือนกัน 
ล้วนส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกท่ีต้องการถ่ายทอดแทบท้ังส้ิน จึงทำให้สังเกตผลทางการรับรู้และ
ความรู้สึกในการทำงานแต่ละขั้นตอน สามารถตอบสนองต่อความรักของแม่ได้ จนมีความละเอียด
ประณีตขึ้น ซึ่งมีผลต่อขั้นตอนแต่ละขั้นของการทำงานสร้างสรรค์ 

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
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ผลงานชุดที่ 3 ชุดผลงานเทคนิคเปเปอร์มาเช ่

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 
     
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 50 ผลงานชุดผลงานเทคนิคเปเปอร์มาเช่ 
(ก) ช่ือผลงาน “เมื่อเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องแม่” เทคนิค เปเปอร์มาเช่  ขนาดผันแปรตาม   

พื้นท่ี  
(ข)  ช่ือผลงาน “รองเท้าสีแดงของลูก”เทคนิค เปเปอร์มาเช่  ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  
(ค)  ช่ือผลงาน “ฮีโร่ตัวน้อยของแม่” เทคนิค เปเปอร์มาเช่  ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  
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เนื้อหา ผลงานท้ัง 3 ช้ินเป็นการบันทึกทุกห้วงสภาวะของความรักท่ีแม่มีต่อลูก ต้ังแต่ลูกอยู่
ในครรภ์จนกระท่ังเกิดมา โดยมีการเรียงลำดับผลงานท่ีมีความประณีตสุดจนถึงผลงานท่ีมีความหยาบ
ท่ีสุดของกระบวนการทางเทคนิคเปเปอร์มาเช่ เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางความรักของแม่ท่ีซ่อนอยู่ใน
กระบวนการและผลลัพธ์ทางเทคนิคท่ีต่างกัน  

เทคนิค กระบวนการของเทคนิคเปเปอร์มาเช่ 
รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 

ผลงานชุดที่ 4 ชุดผลงานเทคนิคเคร่ืองปั้นดินเผาดิบ 

วัสดุดินแสดงถึงความเป็นผู้หญิงท่ีชัดเจนอีกส่ือหนึ่ง โดยการนำมาผสมผสานกับเทคนิคการ
ปั้น  งานปั้นดินเป็นงานท่ีแสดงศักยภาพของความเป็นผู้หญิง จึงเป็นเทคนิควิธีการหนึ่งท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับความเป็นแม่ของตนเอง เพื่อทำการศึกษาภาษาทางทัศนศิลป์ของตัววัสดุและเทคนิค 
ตลอดจนกระบวนการ จึงทำให้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้นมา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 51 ช่ือผลงาน “กำเนิดความรัก - เล่นกับลูก” เทคนิคดินเผาดิบ ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  
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เนื้อหา แสดงความรักท่ีมาสัญชาตญาณความเป็นแม่ผ่านตัวกระบวนการท่ีไม่ซับซ้อน เพื่อ
สะท้อนความรักอันบริสุทธิ์และคุณค่าของความเป็นแม่ 

เทคนิค การทำงานผลงานชุดนี้  เริ่มต้ังแต่การเตรียมดินโดยใช้ดินดิบไม่ได้ผสมหรือผ่าน
กระบวนการนวดท่ีละเอียด ดินมีท่ีมาจากความเป็นแม่ของผู้หญิง ในตำนานของคนอุษาคเนย์ความ
เช่ือว่า ดิน คือ ผู้หญิง  หรือแม้แต่คติของพุทธที่ว่าแม่คือผู้สร้างโลก อันเป็น โลกสังขาร คือ การสร้าง
จิตวิญญาณให้กับลูก  ความหมายของดินเป็นได้ท้ังการกำเนิดและการดับสูญของชีวิต ผู้สร้างสรรค์จึง
นำดินกับเทคนิคการปั้นมาประกอบสร้างรูปทรงจากความรู้สึกทุกห้วงสภาวะของความรักท่ีแม่มีต่อลูก 
ต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนกระท่ังถึงช่วงเวลาปัจจุบัน  

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 

ภาพท่ี 52 ผลงานชุด “กำเนิดความรัก - ต้ังครรภ์” เทคนิคดินเผาดิบ ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  
(ก) “กำเนิดความรัก – ต้ังครรภ์ 1”  
(ข) “กำเนิดความรัก – ต้ังครรภ์ 2” 
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ภาพท่ี 53 ผลงานชุด “กำเนิดความรัก - เล่นกับลูก” เทคนิคดินเผาดิบ ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี      
(ก) “กำเนิดความรัก – เล่นกับลูก 1” 
(ข) “กำเนิดความรัก – เล่นกับลูก 2” 
(ค) “กำเนิดความรัก – เล่นกับลูก 3” 
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สรุปการสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานสร้างสรรค์ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 มีการพัฒนาทางการสร้างสรรค์ท่ี
สอดคล้องกับแนวความคิดและเช่ือมโยงกับเทคนิควิธีการมากขึ้นตามลำดับ จนเริ่มทำความเข้าใจ
ธรรมชาติของวัสดุกับตัวเทคนิค อีกท้ังมีรูปแบบของผลงานท่ีชัดเจนขึ้น 

ผลงานสร้างสรรคภ์าคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 

ผลงานชุดที่ 1 ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิก 

ภาพท่ี 54 ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิก  
(ก) ช่ือผลงาน “เมื่อเจ้าอยู่ในท้องแม่” เทคนิคสีอะคริลิก ขนาด 150 x 200 ซม. 
(ข) ช่ือผลงาน “เฝ้าทะนุถนอม” เทคนิคสีอะคริลิก ขนาด 150 x 200 ซม. 
(ค) ช่ือผลงาน “แมลู่กเล่นกัน” เทคนิคสีอะคริลิก ขนาด 150 x 200 ซม. 

ผลงานสร้างสรรค์ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2561 เป็น ช่วงเริ่มการทำงาน
วิทยานิพนธ์ ผลงานท้ัง 3 ช้ินได้พัฒนามาจากผลงานจิตรกรรมก่อนหน้านี้ โดยเริ่มเข้าใจในวิธีการ
ปล่อยให้เกิดความดิบและความหยาบของตัวผลงาน เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความรักท่ีมาจาก
สัญชาตญาณความเป็นแม่ จนกระท่ังเกิดความละเอียดของตัวเทคนิคท่ีผ่านกระบวนการสร้างมาก
ยิ่งขึ้น 

เนื้อหา มุ่งเน้นถึงสภาวะความสุขของความเป็นแม่ผู้ให้กำเนิด เพราะในความเป็นจริงการ
ต้ังครรภ์มีแต่ความทรมานและความเจ็บปวด แต่การสัมผัสรับรู้ได้ว่าส่ิงมีค่ากำลังก่อกำเนิดขึ้นใน
ร่างกายของตน ทำให้เกิดสภาวะแห่งความสุขขึ้นมาแทนท่ี จนกระท่ังการเล้ียงดูลูกจะทำให้เกิดความ
เหน็ดเหนื่อย แต่ความสุขก็ก่อเกิดขึ้นมาภายในจนกลบเกล่ือนความเหนื่อยล้าแทบหมดส้ิน 
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เทคนิค กระบวนการสร้างมีพัฒนาการมากขึ้นจากผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกช่วงเริ่มต้น โดย
ใช้ผ้าท่ีมีพื้นผิวและลวดลายเข้ากับแนวความคิดมาขึงลงบนเฟรม แล้วจึงทาสีรองพื้น ผลลัพธ์ที่ปรากฏ
ทำให้ได้ลักษณะพื้นผิวในตัวผลงานท่ีน่าสนใจ อีกท้ังผ้าท่ีเลือกมามีลักษณะพิเศษไม่ดูดสี จึงทำให้ตัว
เนื้อสีแสดงค่าน้ำหนักท่ีต้องการโดยไม่ต้องลงสีซ้ำหลาย  ผลงานท้ัง 3 ช้ิน จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
ในการทำงานต้ังแต่การแสดงลายเส้น การท้ิงฝีแปรง จนกระท่ังการเกล่ียสีให้เรียบเนียนและการเก็บ
รายละเอียดจนเป็นภาพท่ีสมบูรณ์ 

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
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ผลงานชุดที่ 2 ชุดผลงานผ้า (เทคนิคเย็บปักถักร้อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 55 ช่ือผลงาน “แม่จูงมือลูก” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด 175 x 450 ซม.  
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ภาพท่ี 56 ช่ือผลงาน “ตุ๊กตาแม่ลูก” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 57 ช่ือผลงาน “เจริญเติบโตงอกงาม” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด 59 X 155 ซม.  

 เนื้อหา ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เป็นการนำประสบการณ์ความเป็นแม่ ท่ีเกิดขึ้นในวิถี
ชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ผลงาน “แม่จูงมือลูก” (ภาพท่ี 55) เป็นภาพแม่จูงมือลูกไปเท่ียว มีรูปทรง
ของเส้ือผ้าท่ีทอดยาวเสมือนเป็นถนนสีขาวเป็นทางให้ลูกเดินไปข้างหน้าอย่างปลอดภัย โดยมีแม่อยู่
เคียงข้าง ส่วนผลงาน “ตุ๊กตาแม่ลูก” (ภาพท่ี 56) แสดงถึงช่วงเวลาท่ีแม่เล้ียงดูลูก สะท้อนความรัก
ความอ่อนโยนผ่านลีลาท่าทางของรูปทรงตุ๊กตา และผลงาน “เจริญเติบโตงอกงาม” (ภาพท่ี 57) 
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แสดงออกถึงความรักและการเจริญเติบโตของลูกต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนกระท่ัง 3 ขวบ โดยการใช้
สัญลักษณ์เป็นเส้นผมท่ีทอดยาวและมีเครือเถาดอกไม้งอกงามออกมาด้วย เพื่อแสดงความรักท่ีงอก
งามตามการเจริญเติบโตของลูก  
 เทคนิค กระบวนการท่ีใช้มีการเย็บ การปัก การปะ การชุน และการถัก  

 รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 

ผลงานชุดที่ 3 ชุดผลงานเทคนิคเปเปอร์มาเช ่

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

ภาพท่ี 58 ผลงานเทคนิคเปเปอร์มาเช่ 
          (ก) ช่ือผลงาน  “แม่เป็นม้าให้ลูกขี่” เทคนิคเปเปอร์มาเช่  ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  
          (ข) ช่ือผลงาน  “ความเบ่งบานของความรักจากใจแม่” เทคนิคเปเปอร์มาเช่  ขนาดผันแปร
ตามพื้นท่ี   
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 เนื้อหา แสดงออกถึงความเป็นแม่และความรักของแม่ผ่านผลงานท้ัง 2 ช้ิน ผลงาน  “แม่เป็น
ม้าให้ลูกขี่”  (ภาพท่ี 58),(ก)  มุ่งเน้นสภาวะช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างแม่กับลูกด้วยสีสันท่ีสุข
สดใส มีดอกไม้งอกงามแตกออกตามเส้นผมของแม่ เพื่อแสดงถึงความเบ่งบานของตัวแม่ ส่วนผลงาน  
“ความเบ่งบานของความรักจากใจแม่” (ภาพท่ี 58),(ข)  มุ่งเน้นถึงความเบ่งบานของความรักจากใจ
แมท่ี่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานรูปทรงแม่ถือดอกไม้ โดยมีลักษณะเหมือนต้นไม้ท่ีกำลังเจริญงอกงาม 
แสดงใบหน้าแห่งความปิติสุข 
 เทคนิค  ใช้กระบวนการเทคนิคเปเปอร์มาเช่ มีการประกอบกันของดอกไม้แห้ง เชือก และสี
อะคริลิก  
 รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ  
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ผลงานชุดที่ 4 ชุดผลงานเทคนิคเซรามิก 

 

 

 

                                               

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

          ภาพท่ี 59 ผลงานชุดเทคนิคเซรามิก 

(ก) ช่ือผลงาน “แม่นั่งมองพระจันทร์” เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี 
(ข) ช่ือผลงาน “แม่ลูก” เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี 
(ค) ช่ือผลงาน “ลูกชายกับแม่” เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี 
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 เนื้อหา แสดงสภาวะแห่งความสุข ผ่านประสบการณ์ความเป็นแม่ของตนเอง ถ่ายทอดเนื้อหา
เรื่องราวตั้งแต่การตั้งครรภ์จนลูกเติบใหญ่ 
  เทคนิค เซรามิกเคลือบสี 
  รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ  

สรุปการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ผลงานสร้างสรรค์ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2561 ตัวผลงานมีพัฒนาการทางด้าน
เทคนิคและกระบวนการสร้างท่ีสอดประสานกับแนวความคิดมากขึ้น โดยเนื้อหาท้ังหมดแสดงออกถึง
สภาวะของความสุข ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้และสร้างผลงาน จนค้นพบความหมายท่ีซ่อนอยู่ในตัว
เทคนิคและกระบวนการเหล่านั้นด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ผลงานท้ัง 4 ชุด มีภาษาทางทัศนศิลป์
และผลลัพธ์ทางการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน แต่ให้คุณค่าของความเป็นแม่เหมือนกัน 
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ผลงานสร้างสรรคภ์าคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 (วิทยานิพนธ)์ 

ผลงานชุดที่ 1 ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีธรรมชาติ 

ภาพท่ี 60 ผลงานชุดจิตรกรรมเทคนิคสีธรรมชาติ 
(ก) ช่ือผลงาน “เมื่อลูกเจ็บแม่เจ็บกว่า” เทคนิคสีธรรมชาติ ขนาด 150 x 200 ซม. 
(ข) ช่ือผลงาน “ยามลูกป่วยแม่เฝ้าถนอม” เทคนิคสีธรรมชาติ ขนาด 150 x 200 ซม. 
(ค) ช่ือผลงาน “แม่ลูกสอง” เทคนิคสีธรรมชาติ ขนาด 150 x 200 ซม. 

เนื้อหา สะท้อนถึงสภาวะของช่วงเวลาแห่งความทุกข์และความเศร้า เมื่อยามลูกป่วยเสมือนมี
มีดมากรีดเข้าตรงกลางหัวใจของแม่ ผู้เป็นแม่จึงต้องใช้สัมผัสอันนุ่มนวลและความรักท้ังหมดคอย
เยียวยารักษาลูกจนหาย ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีทรมานมากกว่าจะผ่านพ้นไปได้ แม้กระท่ังผลงาน (ภาพท่ี 
60),(ค)  ได้ทำการสร้างสรรค์เป็นช่วงเวลาท่ีกำลังแพ้ท้องอย่างหนัก เพราะขณะนั้นกำลังต้ังท้องลูกคน
ท่ี 2 โดยยังมีภาระหน้าท่ีความเป็นแม่และการเป็นนักศึกษาท่ีต้องสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้
เสร็จส้ิน ความเป็นแม่ไม่ได้มีด้านของความสุขสดใสเพียงด้านเดียว แต่ยังมีความทุกข์และความเศร้าท่ี
ได้ก่อเกิดขึ้นมาสลับสับเปล่ียนหมุนวนกันไป อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในห้วงสภาวะแบบใด ความรัก
และความแข็งแกร่งของแม่จะทำให้ทุกอย่างเกิดความพอดีและความเป็นปกติสุขข้ึนมาได้เสมอ 

เทคนิค ใช้สีธรรมชาติจากดิน โดยเลือกใช้ 4 สี คือ สีดินดำ สีดินเหลือง สีปูนขาว สีดินแดง  
สีดินแดงจะใช้น้อยสุด เพื่อต้องการใช้สีท่ีคุมโทนของความสุขุมและความเศร้า 

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
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ผลงานชุดที่ 2 ชุดผลงานผ้า (เทคนิคเย็บปักถักร้อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
                                                                       
                                       (ก)                                               (ข) 

ภาพท่ี 61 ชุดผลงานผ้า (เทคนิคเย็บปักถักร้อย) 
              (ก) ช่ือผลงาน “โอบอุ้ม” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด 115 x 235 ซม. 
              (ข) ช่ือผลงาน “โอบอุ้ม 2” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด 115 x 225 ซม. 

เนื้อหา แสดงสภาวะความสุขของความเป็นแม่ ณ ขณะการต้ังครรภ์  โดยสะท้อนถึง
ความรู้สึกปิติยินดี ด้วยใบหน้าท่ียิ้มแย้ม แต่สำหรับการตอกตะปูโดยรอบกรอบผลงานแล้วดึงผ้าให้ตรึง 
ก็แอบซ่อนสภาวะของความทุกข์ในการตั้งครรภ์อยู่ด้วยเช่นกัน 

เทคนิค ใช้การปักเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำเส้นใยจากเส้นด้ายสีดำและสี
ขาว ปักลงบนผ้าพื้นสีเทาอ่อนและผ้าพื้นสีเทาเข้ม  

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
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ภาพท่ี 62 ช่ือผลงาน “ยามเจ้าเจ็บป่วย” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด  160 x 400 ซม. 

เนื้อหา แสดงสภาวะแห่งความทุกข์ของความเป็นแม่ โดยสะท้อนถึงความรักและความห่วงใย
ของแม่ท่ีมีต่อลูกในยามเจ็บป่วย 

เทคนิค ใช้การปักเป็นส่วนใหญ่สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้ ด้วยการนำเส้นใยของ
เส้นด้ายมาปักลงบนผืนผ้าสีขาว สีของเส้นใยท่ีใช้ในงาน ประกอบด้วยขาวและดำ เพื่อต้องการแสดง
คุณค่าของตัววัสดุให้ออกมาอย่างเต็มที โดยแสดงความหมายของความรักความห่วงใยอันบริสุทธิ์ของ
แม่ ผ่านตัวเทคนิควิธีการ มากกว่าให้ความสำคัญกับสีสันและลวดลาย ดังนั้นรูปทรงจึงมีความเรียบ
ง่ายตรงไปตรงมา 

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
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ภาพท่ี 63 ช่ือผลงาน “แม่จูงมือลูกเดิน 1 ขวบ” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด 50 X 50 x 180 ซม. 

เนื้อหา แสดงสภาวะแห่งความสุขของความเป็นแม่ ท่ีสะท้อนถึงความรักและความผูกพัน
ระหว่างแม่ลูก  โดยการตีกรอบช่วงเวลาอายุของลูก 1 ขวบ ซึ่งเป็น 1 ปีบนโลกภายนอกไม่นับอายุ
ครรภ์ท่ีลูกอยู่ในท้องของแม่ ซึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีแม่และ
ลูกผูกพันกันมา โดยไม่สามารถใช้การแสดงออกทางภาษาเป็นตัวหนังสือได้ มีเพียงภาษาทางศิลปะท่ี
จะสะท้อนส่ิงท่ีต้องการออกมาให้เป็นรูปธรรมได้ โดยใช้เส้นใยของผ้าแทนสัญลักษณ์ของความผูกพัน  

เทคนิค ใช้การเย็บ การปัก  เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการนำเส้นใยของเส้นด้าย
มาถักส่วนของใบหน้า บางส่วนของลำตัว รองเท้าของแม่และลูก ถักเป็นรูปทรงดอกไม้ประดับตามเส้น
ผมและลำตัว มีการใช้ผ้าชนิดและลวดลายต่างๆ มาผสมผสานกับเทคนิคการถัก และนำมาประกอบ
กันด้วยการเย็บ   

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 



 116 
 
ผลงานชุดที่ 3 ชุดผลงานเทคนิคเปเปอร์มาเช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 64 ช่ือผลงาน “แม่จูงมือลูกเดิน 2 ขวบ”  เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ขนาด 50 X 50 x 180 ซม. 

เนื้อหา แสดงสภาวะแห่งความสุขของความเป็นแม่ ท่ีสะท้อนถึงความรักและความผูกพัน

ระหว่างแม่ลูก  โดยการตีกรอบช่วงเวลาอายุของลูก 2 ขวบ  

เทคนิค มีการขึ้นโครงเหล็กเป็นรูปทรงแม่ลูก โดยการปะติดกระดาษฟาง กระดาษสาญี่ปุ่น 
และกระดาษสาไทย ตามลำดับกระบวนการทำเทคนิคเปเปอร์มาเช่   

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
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ภาพท่ี 65 ช่ือผลงาน “แม่จูงมือลูกเดิน 3 ขวบ”  เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ขนาด 50 X 50 x 180 ซม. 

เนื้อหา แสดงสภาวะแห่งความสุขของความเป็นแม่ ท่ีสะท้อนถึงความรักและความผูกพัน
ระหว่างแม่ลูก  โดยการตีกรอบช่วงเวลาอายุของลูก 3 ขวบ  

เทคนิค มีการขึ้นโครงเหล็กเป็นรูปทรงแม่ลูก โดยปะติดกระดาษฟาง กระดาษสาญี่ปุ่น และ
กระดาษทิชชูผสมดินสอพองเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ตามด้วยการระบายสีธรรมชาติ    

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
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ภาพท่ี 66 ช่ือผลงาน “แม่จูงมือลูกเดิน 4 ขวบ”  เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ขนาด 50 X 50 x 180 ซม. 

เนื้อหา แสดงสภาวะแห่งความสุขของความเป็นแม่ ท่ีสะท้อนถึงความรักและความผูกพัน
ระหว่างแม่ลูก  โดยการตีกรอบช่วงเวลาอายุของลูก 4 ขวบ  

เทคนิค มีการขึ้นโครงเหล็กเป็นรูปทรงแม่ลูก โดยปะติดกระดาษฟาง กระดาษสาญี่ปุ่น และ
กระดาษทิชชู่ผสมดินสอพองเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ตามด้วยการระบายสีธรรมชาติ  

 รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
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ผลงานชุดที่ 4 ชุดผลงานเทคนิคเคร่ืองปั้นดินเผาดิบและเซรามิก 

 

 ภาพท่ี 67 ผลงานชุดท่ี 4 ชุดผลงานเทคนิคเครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก 
(ก) ช่ือผลงาน “ต้ังครรภ์”  เทคนิคดินดิบ ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  
(ข) ช่ือผลงาน “เฟื่องฟ้า”  เซรามิกเผาครั้งเดียว ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  

             (ค)    ช่ือผลงาน “ความรักของแม่ท่ีงอกงาม” เทคนิคเซรามิก ขนาด 90 x 90 ซม. 
             (ง)     ช่ือผลงาน “กอดของลูก”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  

เนื้อหา แสดงสภาวะแห่งความสุขและทุกข์ของความเป็นแม่ ท่ีสะท้อนถึงความรักและความ
ผูกพันระหว่างแม่ลูก โดยการใช้สัญลักษณ์เป็นทรงของดอกไม้แทนเจริญงอกงาม รูปทรงคน และข้าว
ของเครื่องใช้ 
 เทคนิค เทคนิคเครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก 

รูปแบบ ศิลปะนาอีฟ 
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สรุปการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ผลงานสร้างสรรค์ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562 (วิทยานิพนธ์) ผลงานท้ัง 4 ชุด มี
ท้ังสภาวะของความทุกข์และความสุข ซึ่งเกิดขึ้นในวิถีประสบการณ์ชีวิตของการเป็นแม่ โดยแสดงออก
ถึงความรักและความห่วงใยของแม่ท่ีมีต่อลูก ผ่านตัวเทคนิคกระบวนการท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหาสาระท่ี
ต้องการนำเสนอ ส่งผลทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ทบทวนชีวิตของตนเองและเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ผ่าน
การเป็นแม่ ลูกจึงให้ความอดทน ความเข้าใจ การให้อภัยซึ่งกันและกัน จนก่อเกิดเป็นความรักและ
คุณค่าของความเป็นแม่ของผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ีมีการแสดงออกอยู่ในทุกกระบวนการของการทำงาน
ผลงานศิลปะ  

จึงทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในตัวเทคนิคกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีใช้
สัญชาตญาณความเป็นแม่เป็นตัวขับเคล่ือนและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 
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6. การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ ์

การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี ้

การนำเสนอผลงานระยะแรก  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 68 การนำเสนอผลงานระยะแรก (ครั้งท่ี 1) 
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คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน การนำเสนอผลงานระยะแรก (คร้ังที่ 1) 

- ประการท่ี 1 ผลงานมีความน่าสนใจในแต่ละเทคนิควิธีการ ควรนำความพิเศษของตัวเทคนิค
กระบวนการไปพัฒนาผลงานและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

- ประการท่ี 2 มีการแนะนำให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของกระบวนการทางเทคนิค ท่ีมีท้ัง
ความสุก-ดิบ ในการนำเสนอผลงาน ด้วยการทดลองวิเคราะห์จากตัวผลงานและพัฒนางาน
ต่อไป 

- ประการท่ี 3 ผลงานยังไม่ปรากฏรูปแบบท่ีชัดเจน 
- ประการท่ี 4 การติดต้ังและการนำเสนอผลงานยังแยกส่วนออกจากกัน จะแก้ไขอย่างไรให้

การติดต้ังผลงานนำเสนอให้ไปในทิศทางเดียวกันและเช่ือมโยงกัน 

จากคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน ส่งผลทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ทบทวนข้อแนะนำดังกล่าวมา
พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขผลงานและการนำเสนอผลงานระยะแรกในครั้งท่ี 2 (ภาพท่ี 69) จน
ผลงานมีความเช่ือมโยงกับพื้นท่ีของการนำเสนอมากขึ้น ทำให้เข้าใจเรื่องพื้นท่ีท่ีทำงานรวมกับตัว
ผลงาน ซึ่งจะส่งเสริมผลทางความรู้สึกรวมของผู้ชมกับตัวงาน การนำเสนอผลงานจึงมีความสำคัญมาก 
เพราะมีส่วนในการผลักดันอารมณ์ความรู้สึกและเนื้อหาของผลงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ี
คาดหวังไว้ ผู้สร้างสรรค์จึงวางแผนการนำเสนอผลงานในครั้งต่อไปให้มีความรู้สึกเสมือนการอยู่ในบ้าน  
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การนำเสนอผลงานระยะแรก (คร้ังที่ 2) 

 
ภาพท่ี 69 การนำเสนอผลงานระยะแรก (ครั้งท่ี 2) 
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ระยะที่ 2 การนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ ์คร้ังที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 70 ภาพการนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 71 ภาพการนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 1 
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ภาพท่ี 72 ภาพการนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี 73 ภาพการนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 1 
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ภาพท่ี 74 ภาพการนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 1 แสดงกระบวนการทำงาน วัสดุ 
อุปกรณ์การทำงาน 
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คำแนะนำจากคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน 

การนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 1 
  - ประการท่ี 1 ผลงานมีความน่าสนใจในแต่ละเทคนิควิธีการ ควรนำความพิเศษของตัว

เทคนิคกระบวนการไปพัฒนาผลงานและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
  - ประการท่ี 2 เรื่องเนื้อหาในการสร้างผลงาน ท่ีควรจะนำเสนอผลงานในทิศทางใด 

วางแผนให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น พื้นท่ีส่วนนี้แสดงความเป็นห้องนอน ห้องครัวหรือส่วนใดของบ้าน 
ผลงานควรมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างอื่นอีกหรือไม่ นอกจากความสุข เพราะความเป็นมนุษย์
แมม่ีหลากหลายอารมณ์ ประเด็นนี้น่าจะนำไปพัฒนาผลงานต่อได้ 

 - ประการท่ี 3  การติดต้ังและการนำเสนอผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่ยังสามารถ
พัฒนาต่อได้อีก  

การนำเสนอความคืบหน้าวิทยานพินธ์ คร้ังที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 75 ภาพการนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 2 
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ภาพท่ี 76 ภาพการนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 2 
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ภาพท่ี 77 ภาพการนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 2 

คำแนะนำจากคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน 

การนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 2 
  - ประการท่ี 1 ผลงานมีคุณภาพและดีมากในแต่ละเทคนิควิธีการ แต่ยังมีความไม่ลงตัวใน

การนำเสนอผลงาน เพราะความหลากหลายของตัวชิ้นผลงาน ซึ่งบางช้ินอาจต้องเลือกหรือตัดออก จึง
จะทำให้การนำเสนอในผลงานครั้งนี้สมบูรณ์ขึ้น  
    - ประการท่ี 2 เรื่องการนำประตูหน้าต่างบ้านของจริง มาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงาน 
บางส่วนมีมากเกินไป จึงส่งผลทำให้มีผลต่อการรับรู้ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ลดลง ซึ่งแท้จริงควร
มุ่งเน้นท่ีตัวผลงานเป็นหลัก   
  จากคำแนะนำของคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน จึงทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์และ
พิจารณาจึงเห็นข้อผิดพลาดการนำเสนอในครั้งนี้ ท้ังยังนำมาปรับปรุงและแก้ไขโดยการจัดการสลับ
เล่ือนตำแหน่งของผลงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ลงตัวมากขึ้น 
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(ก)                        
 

 
 
    

(ข) 

(ค) 
ภาพท่ี 78 ภาพการนำเสนอความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี 2 

(ก) ภาพการติดต้ังและการนำเสนอผลงานภาพรวมวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 
(ข) ภาพการปรับปรุงแก้ไขสลับเปล่ียนตำแหน่งผลงาน 
(ค) ภาพการติดต้ังและการนำเสนอผลงานภาพรวมวิทยานิพนธ์ทั้งหมด โดยมีผู้ชมเป็น

ส่วนประกอบ 

การเรียนรู้ในข้อผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีสำคัญ โดยเฉพาะการขาดประสบการณ์ในการติดต้ังผลงาน
ท่ีมีความหลากหลายทางด้านเทคนิคและรูปแบบ ทำให้ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ เกิดการวิเคราะห์และต่อลอง
กับบริบทของสถานท่ีและตัวผลงาน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีท้าทายและยากมากเพราะพื้นท่ีในการนำเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งท่ี 2 เป็นแนวระนาบท่ียาวถึง 47. 24 เมตร เพราะการทำงานสร้างสรรค์แต่
ละเทคนิควิธีการนั้นเน้นเพียงผลของการแสดงออก โดยไม่ได้วางแผนการติดต้ังหรือการนำเสนอ
ผลงานล่วงหน้าได้ เพราะแต่ละครั้งในการนำเสนอผลงานไม่สามารถเลือกพื้นท่ีท่ีตนเองสามารถ
ควบคุมได้ ต้องอาศัยเพียงสัญชาตญาณและความรู้สึกของตนเอง ณ ขณะติดต้ังผลงานเท่านั้น แต่การ
ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการถือเป็นประโยชน์อย่างมาก จนทำให้เกิดการตระหนักรู้และการ
เรียนรู้มากขึ้น จึงได้การสลับสับเปล่ียนผลงานบ้างช้ินไปยังพื้นท่ีอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกท่ี
แตกต่างและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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7. สรุปแนวความคดิและกระบวนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ ์  

 ตารางสรุปแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ วิธีการท่ีเกี่ยวกับ
ความเป็นแม่ในผลงานท้ัง 4 ชุด และแนวทางการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ผ่านเทคนิควิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 12 ตารางสรุปเทคนิคและความหมายของเทคนิควิธีการท่ีเกี่ยวกับความเป็นแม่  

ชื่อชุดผลงาน ผลงานชุดที่ 1 

ผลงานจิตรกรรม
สีอะคริลิกและสี
ธรรมชาติบน

ผ้าใบ 

ผลงานชุดที่ 2 

ผลงานผ้า เทคนิค
เย็บปักถักร้อย 

ผลงานชุดที่ 3 
ผลงานเทคนิคเป

เปอร์มาเช ่

ผลงานชุดที่ 4 
ผลงานเทคนิค

เคร่ืองปั้นดินเผา
ดิบ 

ลักษณะและ
รูปแบบ
ผลงาน 

ศิลปะนาอีฟหรือ
ศิลปะไร้มายา 

ศิลปะนาอีฟหรือ
ศิลปะไร้มายา 

ศิลปะนาอีฟหรือ
ศิลปะไร้มายา 

ศิลปะนาอีฟหรือ
ศิลปะไร้มายา 

เทคนิคผลงาน สีอะคริลิกบนผ้าใบ
และสีธรรมชาติ 

งานผ้ากับเทคนิค
เย็บปักทักร้อย 

งานกระดาษหรือ
เทคนิคเปเปอร์มาเช่ 

งานดินเผาและ
เซรามิก 

ความหมาย
ของเทคนิค
เก่ียวข้องกับ
ความเป็นแม่ 

แม่เป็นผู้รังสรรค์
และบันทึกทุกห้วง
สภาวะของความ
รักท่ีแม่มีต่อลูก ซึ่ง
เทคนิคนี้สามารถ
ทำได้ต้ังแต่หยาบ
ถึงละเอียดสุด 

ผ้าหมายถึงความ
อบอุ่น การเย็บผ้า
หรือเทคนิคเย็บปัก
ถักร้อย ช่วยสร้าง
ความรู้สึกอ่อนโยน
ของความเป็นแม่ 

กระดาษเสมือน
ความรักท่ีบอบบาง
แต่กระดาษกับกาว
มาผสานกันหลายๆ 
ช้ันจะเกิดความ
แข็งแรงขึ้น 
เช่นเดียวกับความรัก 

ดินเป็นธาตุท่ีทำ
ให้สัมผัสกับพลัง
ชีวิตหรือพลังของ
ความเป็นแม่ การ
ปั้นดินเผาทำให้
เห็นศักยภาพของ
ความเป็นผู้หญิง   

การนำเสนอ
เทคนิคในงาน
วิทยานิพนธ ์

เริ่มต้ังแต่หยาบไป
จนละเอียดสุด 

กระบวนการเย็บ
ผ้าท่ีหยาบจนถึง
ละเอียดของตัว
เทคนิค 

กระบวนการเปเปอร์
มาเช่ ท่ีหยาบจนถึง
ละเอียดของตัว
เทคนิค 

ดินเผาดิบจนถึง
การใช้ดินเซรามิก
และการเผา
เคลือบ 



 132 
 

บทที่ 4 

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

         การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ชุด “โลกของแม่” โดยแบ่งออกเป็น 4 เทคนิคกระบวนการ ซึ่งแต่ละเทคนิคเริ่มจาก
กระบวนการท่ีหยาบไปจนกระท่ังถึงกระบวนการท่ีละเอียดประณีต การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 1. วิเคราะห์กายภาพ   2. วิเคราะห์เนื้อหาและใช้แนวความคิดฮาบิทัส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับทฤษฎี
ทางมานุษยวิทยา ท่ีมีการวิเคราะห์รูปแบบการปรุงอาหาร เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของมนุษย์ 
โดยเปรียบเทียบอาหารท่ีปรุงสุก กล่าวคืออาหารดิบท่ีถูกแปรรูปด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรม ส่วนอาหาร
ท่ีเน่าเสีย คือ อาหารดิบท่ีถูกแปรรูปด้วยปัจจัยทางธรรมชาติ  ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงนำหลักการจาก
ทฤษฎีดังกล่าว  มาใช้ในการวิเคราะห์และเช่ือมโยงกับแนวความคิด รวมท้ังกระบวนการทำงาน
สร้างสรรค์ ผ่านเทคนิควิธีการอันหลากหลาย จากเรียบง่าย (ดิบ) สู่ความประณีตซับซ้อน (สุก) โดยมี
รายละเอียดของการวิเคราะห์ผลงาน ตามลำดับดังนี้ 

1. ดิบสู่สุก : จิตรกรรมสีอะคริลิกและสีจากธรรมชาติบนผ้า  
  2. ดิบสู่สุก : เย็บปักถักร้อย 
  3. ดิบสู่สุก : เปเปอร์มาเช่  
  4. ดิบสู่สุก : เครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก 
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1. ดิบสู่สุก : จิตรกรรมสีอะคริลิกและสีจากธรรมชาติบนผ้า  

เทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ ชิ้นที่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 79 ช่ือผลงาน “เมื่อเจ้าอยู่ในท้องแม่” เทคนิคสีอะคริลิก ขนาด 150 x 200 ซม. ปี 2561 



 134 
 
วิเคราะห์กายภาพ  

ตัววัสดุ นำผ้าท่ีมีพื้นผิว (Texture) ลวดลายของดอกไม้มาใช้เป็นพื้นผิวในตัวผลงาน แล้วทา
ด้วยสีรองพื้นก่อนลงมือสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเพิ่มความอ่อนหวานและความน่าสนใจให้กับช้ินผลงาน 
สำหรับการใช้สีอะคริลิกท่ีผ่านกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ  และมีหลายข้ันตอนตามกระบวนการ
ผลิตสี แสดงถึงการผ่านขบวนการคิดและการหล่อหลอมจากวัฒนธรรม 

เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิก โดยเลือกใช้เฉพาะสีขาวกับสีดำ สีขาวส่ือถึงความเรียบง่ายใน
ความรักอันบริสุทธิ์และอ่อนโยนของแม่ท่ีมีต่อลูก ส่วนเส้นสีดำแสดงรูปทรงท่ีต้องการสร้างให้เกิด
ความชัดเจน เป็นการส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา เพื่อแสดงความรักของแม่ให้ปรากฏในตัวผลงาน 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลงานช้ินนี้แสดงออกถึงความรักอันบริสุทธิ์และเรียบง่ายของความเป็นแม่ สะท้อนสภาวะ
แห่งความสุข (ภาพท่ี 79)  โดยใช้ความรู้สึกและภาพท่ีปรากฏในใจ มานำเสนอผ่านลายเส้นท่ีหยาบ 
ซึ่งมาจากสัญชาตญาณภายในเป็นตัวขับเคล่ือน โดยสร้างเส้นไปตามอารมณ์ความรู้สึกอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดเป็นรูปผลงาน ด้วยลักษณะท่าทางของแม่ท่ีแสดงออกอย่างมีความสุข ความปิติยินดีกับลูกท่ี
กำลังเติบโตอยู่ในร่างกายของผู้เป็นแม่  การใช้วัสดุสำเร็จรูปในการสร้างสรรค์ ยังเช่ือมโยงกับ
สัญชาตญาณของความเป็นแม่ท่ีกำลังถูกหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 
 
เทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ ชิ้นที่ 2 

ภาพท่ี 80 ช่ือผลงาน “เฝ้าทะนุถนอม” เทคนิคสีอะคริลิก ขนาด 150 x 200 ซม. ปี 2561 

วิเคราะห์กายภาพ  

ตัววัสดุ การนำผ้าท่ีมีพื้นผิวและลวดลายดอกไม้มาใช้เป็นพื้นของตัวผลงาน แล้วทาด้วยสีรอง
พื้นก่อนสร้างสรรค์ตัวงาน เพื่อเพิ่มความอ่อนหวานและสร้างมิติให้กับช้ินผลงาน สำหรับการใช้สี
อะคริลิกท่ีผ่านกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบและมีหลายขั้นตอนตามกระบวนการผลิตสี แสดงถึง
การผ่านขบวนการคิดและการหล่อหลอมจากวัฒนธรรม 

เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิก โดยเลือกใช้สีดำ ขาว แดง น้ำเงิน มีการใช้สีมากขึ้น เพราะ
ต้องการส่ือถึงอารมณ์ความรักท่ีมีความประณีต โดยการใช้เส้นและสีท่ีทับซ้อนกัน แต่ยังมีความหยาบ
และหลงเหลือความดิบของตัวผลงานไว้ เพื่อสะท้อนถึงพัฒนาการของความรักจากสัญชาตญาณไปสู่
วัฒนธรรม 
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วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลงานช้ินนี้แสดงความงดงามของผู้เป็นแม่ท่ีเกิดขึ้นจากภายใน โดยสะท้อนออกมาสู่ภายนอก 
ผ่านผลงานทางทัศนศิลป์ ซึ่งความเป็นจริงรูปลักษณ์และร่างกายของแม่ นั้นทรุดโทรมหาความงาม
แทบไม่ได้ แต่ทว่าคุณค่าอันแท้จริงคือส่ิงท่ีซ่อนอยู่ภายใน รวมท้ังส่ิงท่ีกำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไป
ต่างหากคือความงดงามของความเป็นแม่ ผลงานแสดงออกถึงการเรียนรู้ความรักระหว่างแม่และลูก 
การรอคอยและการเฝ้าคะนึงคิดถึงลูกท่ีอยู่ในครรภ์ ตัวผลงานปรากฏภาพดวงจันทร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
แทนตัวลูก โดยมีมือของแม่กำลังโอบอุ้มลูกน้อยในครรภ์เอาไว้ เพื่อแสดงความรักผ่านความอ่อนโยน 
ส่วนการสร้างเส้นผมท่ียาวอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด เพื่อแทนค่าความรักความผูกพันของแม่ ผลงานช้ินนี้เริ่มมี
การใช้สัญลักษณ์ สีและรูปทรง มาแทนความหมายของความรักท่ีแม่มีต่อลูก และมีกระบวนการ
ซับซ้อนมากขึ้น ผลงาน (ภาพท่ี 79) และผลงาน (ภาพท่ี 80) แสดงสภาวะความสุขภายในของความ
เป็นแม่เหมือนกัน 
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เทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ ชิ้นที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 81 ช่ือผลงาน “แม่ลูกเล่นกัน” เทคนิคสีอะคริลิก ขนาด 150 x 200 ซม. ปี 2561 



 138 
 
วิเคราะห์กายภาพ  

ตัววัสดุ การนำผ้าท่ีมีพื้นผิว ลวดลายของดอกไม้มาใช้ขึงเป็นพื้นของผลงานภาพเขียน
จิตรกรรม แทนผ้าใบปกติ แล้วทาด้วยสีรองพื้นก่อนลงมือสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเพิ่มความอ่อนหวาน
ให้กับช้ินงาน สำหรับการใช้สีอะคริลิกท่ีผ่านกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบและหลายขั้นตอนตาม
กระบวนการผลิตสี แสดงถึงการผ่านขบวนการคิดและการหล่อหลอมจากวัฒนธรรม 

เทคนิค จิตรกรรมสีอะคริลิก โดยเลือกใช้สีดำแทนความผูกพัน สีขาวแทนความรักอันบริสุทธิ์ 
สีแดงแทนพลังความสดในตัวลูก น้ำเงินแทนโลกของแม่ โดยมีการใช้เส้นและสีท่ีทับซ้อนกันอย่าง
นุ่มนวล เพื่อส่ือถึงอารมณ์ของความรักท่ีมีความละเอียดอ่อนประณีต  

วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลงานช้ินนี้เน้นเนื้อหาของความรักระหว่างแม่ลูกผ่านวิถีของการเป็นแม่ (ภาพท่ี 81)  คือ
การทำความสะอาดบ้าน โดยมีลูกมาเล่นกับแม่และจินตนาการว่าแม่เป็นม้า ซึ่งเป็นของเล่นมีชีวิตท่ี
เป่ียมด้วยความรักคอยโอบอุ้มลูกเอาไว้ ภาพแห่งความรักและความสุขได้ปรากฏอยู่เต็มดวงหน้าของ
แม่และลูก ท้ังคู่เริ่มเรียนรู้ถึงการแบ่งปันความรักซึ่งกันและกัน งานบ้านถึงแม้จะสร้างความเหน็ด
เหนื่อยให้กับแม่ แต่ทว่าผู้เป็นลูกได้คืนพลังและความสุขกลับมาในชีวิตแม่ ลูกทลายความเหน็ดเหนื่อย
ให้มลายไปแทบหมดส้ิน ส่วนบนสุดของผลงานมีสัญลักษณ์เป็นรูปตุ๊กตา ซึ่งเป็นตัวแทนคุณยายของลูก
ท่ีล่วงลับ กลับมาคุ้มครองลูกหลาน สำหรับการระลึกถึงแม่ของตนในขณะท่ีกำลังเป็นแม่คน แสดงถึง
ความกตัญญูและการระลึกถึงความรัก ความเหน็ดเหนื่อยของผู้เป็นแม่ ยิ่งทำให้เกิดการตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของความรักท่ีแม่มีต่อลูกมากยิ่งขึ้น ตัวผลงานสร้างด้วยความละเอียดอ่อนและประณีต แสดงถึง
สภาวะของความสุข 
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เทคนิคจิตรกรรมสีจากธรรมชาติบนผ้าใบชิ้นที่ 1 

ภาพท่ี 82 ช่ือผลงาน “เมื่อลูกเจ็บแม่เจ็บกว่า” เทคนิคสีธรรมชาติ ขนาด 150 x 200 ซม. ปี 2562 
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ภาพท่ี 83 รายละเอียดผลงาน 

วิเคราะห์กายภาพ  

  ตัววัสดุ สีธรรมชาติจากดิน มีดินดำ ดินเหลือง สีขาวจากเปลือกหอย สีจากดินสอพอง โดยสี
จากธรรมชาติสร้างสัมผัสทางความรู้สึกของความเป็นแม่ได้มากกว่าสีอะคริลิก ครั้งแรกในการใช้สีจาก
ดินและสีธรรมชาติ ทำให้ระลึกถึงความรู้สึกตอนทำคลอดและการลืมตาดูโลกวันแรกของลูก ด้วย
ความรู้สึกต่ืนเต้นท่ีจะเป็นแม่คน ทำให้เกิดการอาการสับสนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี จึงต้องมีผู้ใหญ่
คอยช่วยสอน จนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การปรับตัวเข้าหากันจนกระท่ังรู้ใจกัน เช่นเดียวกับตัว
วัสดุท่ีต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และความเช่ียวชาญในการใช้วัสดุ
เหล่านั้น 
 เทคนิค จิตรกรรมสีจากธรรมชาติบนผ้าใบ โดยเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมพื้นด้วยดินสอพอง
ผสมกับกาวเม็ดมะขาม มีการบดสีจากดินและธรรมชาติจนละเอียด แล้วนำมาผสมกับกาวกระถิ่นกับ
กาวเม็ดมะขาม กระท่ังเข้าสู่กระบวนการร่างภาพผลงานตามแบบภาพร่าง และขั้นตอนการลงสี ซึ่ง
ทุกๆ ขบวนการเปรียบเสมือนการเล้ียงลูก ท่ีต้องค่อยๆ บรรจงสร้างและทำความเข้าใจในตัวเทคนิค 
ตัววัสดุท่ีได้มาจากธรรมชาติสอดคล้องกับสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ส่วนพื้นผิวที่ได้จากเทคนิคมี
ความหยาบกระด้าง แต่ให้สัมผัสท่ีอ่อนโยนและนุ่มนวล 
 
 



 141 
 
วิเคราะห์เนื้อหา 

เนื้อหาผลงาน (ภาพท่ี 82) แสดงถึงสภาวะความเจ็บปวด ความทุกข์ท่ีแม่ได้รับรู้ถึงความ
เจ็บปวดของลูก เสียงร้องไห้และหยดน้ำตาลูกสร้างบาดแผลลึกลงไปในหัวใจของแม่ แต่ทว่าแม่และลูก
ต้องผ่านสภาวะแห่งความเจ็บปวดนี้ไปให้ได้ ซึ่งเป็นบททดสอบหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความรักความพัน
ผูกระหว่างแม่ลูก แม่ได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดจากการบาดเจ็บของลูก ลูกได้เรียนรู้ว่าต้องระวังตัว
มากขึ้นเพราะอันตรายมีอยู่ทุกขณะ  ทำให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ส่ิงเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน 
โดยมีอ้อมกอดและอุ่นไอรักของแม่เป็นยาแสนวิเศษ สร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกจนรู้สึกปลอดภัย 
ผลงานใช้รูปทรงสามเหล่ียมเป็นโครงสร้างหลัก เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของความรักท่ีแม่มีต่อลูก มี
รูปทรงของดอกมะลิแทนสัญลักษณ์ของความเป็นแม่ ส่วนเส้นผมท่ีปกคลุมร่างกายของแม่คือสาย
สัมพันธ์แห่งความผูกพันระหว่างแม่ลูก   การเลือกใช้โทนสีเพียงไม่กี่ สีทำให้สามารถส่ือความหมาย
ออกมาได้อย่างเต็มท่ี ประกอบด้วยตัววัสดุ รูปทรงสัญลักษณ์และเนื้อหาท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกัน เป็น
การบันทึกความรักจากความเจ็บปวด หากทว่าเราไม่เคยได้รับรู้ถึงความทุกข์ ความเจ็บปวด เราก็ไม่
อาจเข้าใจถึงคุณค่าของความรักและความเมตตาได้เช่นกัน  
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เทคนิคจิตรกรรมสีจากธรรมชาติบนผ้าใบชิ้นที่ 2 

 
ภาพท่ี 84 ช่ือผลงาน “ยามลูกป่วยแม่เฝ้าถนอม” เทคนิคสีธรรมชาติ ขนาด 150 x 200 ซม. ปี 2562 



 143 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 85 รายละเอียดผลงาน 
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วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ สีธรรมชาติจากดิน มีดินดำ ดินเหลือง สีขาวจากเปลือกหอย สีจากดินสอพอง สีจาก
ธรรมชาติสร้างสัมผัสทางความรู้สึกของความเป็นแม่ได้มากกว่าสีอะคริลิก  
 เทคนิค จิตรกรรมสีจากธรรมชาติบนผ้าใบช้ินนี้ มีขั้นตอนกระบวนการเช่นเดียวกับผลงาน 
(ภาพท่ี 84) โดยเริ่มมีการเข้าใจในคุณลักษณะของสีมากขึ้น กล่าวคือถ้าผสมน้ำกาวมากจะได้น้ำหนักสี
อ่อนลง ถ้าใช้เนื้อสีมากจะได้น้ำหนักสีเข้มข้ึน ดังนั้นตัวน้ำกาวจึงเป็นตัวควบคุมน้ำหนักในผลงาน จนผู้
สร้างสรรค์สามารถสอดแทรกอารมณ์ความรู้ของตนเองผ่านลายเส้น สี น้ำหนัก จังหวะ และรูปทรงได้
ตามความต้องการมากขึ้น เมื่อเข้าใจถึงธรรมชาติของตัวเทคนิค เช่นเดียวกับการเข้าใจในความ
ต้องการของตัวลูก  

วิเคราะห์เนื้อหา 

ตัวผลงานเน้นสภาวะแห่งความทุกข์ในยามท่ีลูกเจ็บป่วย เป็นการแสดงความรักผ่านความ
ห่วงใยท่ีแม่มีต่อลูก เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยให้ทุเลาเบาลง ถ่ายเทความเจ็บป่วยของลูกมาสู่แม่ 
ประกอบด้วยรูปทรงของท่าทางการโอบกอด โดยผู้เป็นแม่กำลังมอบความรักเพื่อคลายความเจ็บป่วย
ให้กับลูก สัมพันธภาพท่ีเกิดขึ้นเป็นความงดงามในช่วงสภาวะแห่งความทุกข์ พลังความอ่อนโยนและ
ความเมตตาของผู้เป็นแม่สร้างความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งให้กับตัวลูก ซึ่งมีการใช้สัญลักษณ์ผ่าน
เส้นผมท่ียาวปกคลุมท่ัวร่างกายแม่แทนความผูกพัน สีขาวของเส้ือผ้าแม่แทนความรักอันบริสุทธิ์ การ
ใช้เส้นท่ีค่อยๆ บรรจงขีดเขียนเป็นพื้นผิวของท่ีนอนแทนความเข้าใจและความอบอุ่น ผลงานช้ินนี้มี
ความละเอียดอ่อนและความประณีตท้ังกระบวนการสร้าง เทคนิค รวมทั้งแนวคิด 
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เทคนิคจิตรกรรมสีจากธรรมชาติบนผ้าใบชิ้นที่ 3 

 
ภาพท่ี 86 ช่ือผลงาน “แม่ลูกสอง” เทคนิคสีธรรมชาติ ขนาด 150 x 200 ซม. ปี 2563 
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ภาพท่ี 87 รายละเอียดผลงาน 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ สีธรรมชาติจากดิน มีดินดำ ดินเหลือง สีขาวจากเปลือกหอย สีจากดินสอพอง สีจาก
ธรรมชาติสร้างสัมผัสทางความรู้สึกของความเป็นแม่ได้มากกว่าสีอะคริลิก และนำเปลือกใยของเม็ด
มะขามมาสร้างพื้นผิวที่หยาบบนตัวผลงาน 
 เทคนิค จิตรกรรมสีจากธรรมชาติบนผ้าใบ มีขั้นตอนกระบวนการเดียวกับผลงานท้ังสองช้ิน
ก่อนหน้านี้  แต่มีขั้นตอนการเตรียมท่ีหยาบคือการใช้กากใยของเปลือกเม็ดมะขาม มาผ่าน
กระบวนการต้มเอาตัวน้ำกาวและกากใย  นำมาผสมกับดินสอพองเพื่อสร้างพื้นผิวท่ีขรุขระไม่เรียบ
เนียน โดยมีจังหวะฝีแปรงท่ีหยาบและใหญ่ สะท้อนสภาวะการแพ้ท้องลูกคนท่ี 2   
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วิเคราะห์เนื้อหา 

เนื้อหาของผลงาน (ภาพท่ี 86)  แสดงท้ังสภาวะของความทุกข์กับความสุข การสร้างผลงาน
ช้ินนี้เป็นช่วงเวลาท่ีทรมานจากการแพ้ท้องหนักมาก มีอาการหนาวส่ัน ไม่มีเรี่ยวแรง ทานอาหารไม่
ค่อยได้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ สมองไม่ส่ังการส่ิงใด แต่ต้องมีสติและต้ังสมาธิให้มั่นเพื่อรวบรวมพละ
พลังมาสร้างผลงานชุดนี้ให้เสร็จตามกำหนดเวลาของกรอบการศึกษา  จึงต้องใช้ความอดทนเป็นอย่าง
มากและใช้เวลาในการสร้างสรรค์นานกว่าผลงานช้ินอื่นๆ ดังนั้นสภาวะหรืออาการท่ีเกิดขึ้นในขณะ
สร้างสรรค์ผลงาน ทำให้เกิดเส้นท่ีเหนือการควบคุม ท้ังต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจ ปรากฏรูปทรงกลับหัว
สะท้อนอาการของคนแพ้ท้อง แต่ยังปรากฏภาพแห่งความสุขบนดวงหน้าของท้ังคู่ แสดงอาการยิ้ม
แย้มเปรมปรีด์ิกับการเกิดมาของส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ในครรภ์ ตัวผู้เป็นแม่ได้ขยายขอบข่ายของความรักท่ี
แผ่กระจายกว้างไกลมากขึ้น  ผลงานจึงมีสัญลักษณ์เป็นเส้นผมแผ่ขยายไปท่ัวภาพอย่างไม่มีจุดส้ินสุด 
เพื่อส่ือถึงความรักของแม่ท่ีไร้ขอบเขตจำกัด  

สรุปผลงานจากเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกและสีธรรมชาติ 

ผลงานจิตรกรรมจากสีอะคริลิก มีเนื้อหาแสดงสภาวะแห่งความสุขของความเป็นแม่ โดยมี
ต้ังแต่ผลงานท่ีหยาบไปจนถึงผลงานท่ีประณีตละเอียดอ่อน มีกระบวนการซับซ้อนและการใช้
สัญลักษณ์เพื่อส่ือความหมาย ซึ่งเช่ือมโยงกับแนวความคิดจากสัญชาตญาณความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อ
หลอมจากสังคมวัฒนธรรม 

ผลงานจิตรกรรมจากสีธรรมชาติ มีเนื้อหาแสดงสภาวะแห่งทุกข์ของความเป็นแม่ อาจมี
ความสุขปะปนอยู่บ้างในช้ินสุดท้าย ซึ่งเป็นความทุกข์ท่ีทำให้เข้าใจความรักและความงดงามของการ
เป็นแม่ โดยมีผลงานท่ีแสดงความหยาบไปจนถึงผลงานท่ีมีความละเอียดประณีต มีกระบวนการ
ทำงานเรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยแสดงคุณค่าของตัววัสดุและเทคนิคท่ีสอดคล้องกับความเป็นแม่และ
ความรักของแม่ ซึ่งเป็นความรักท่ีมาจากสัญชาตญาณความเป็นแม่ 
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              ตารางสรุปการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายของเทคนิค (สีธรรมชาติ = “ดิบ”) 
     ไปสู่กระบวนการที่ซับซ้อน (สีอะคริลิก = “สุก”) โดยการสื่อความหมายถึงความรักของแม่ 

เทคนิค สีธรรมชาติ สีธรรมชาติ สีธรรมชาติ สีอะคริลิก สีอะคริลิก สีอะคริลิก 

ชื่อ

ผลงาน 

 

“แม่ลูกสอง” “เมื่อลูกเจ็บ

แม่เจ็บกว่า” 

“ยามลูกป่วย

แม่เฝ้าถนอม” 

“เมื่อเจ้าอยู่ในท้อง

แม่” 

“เฝ้า 

ทะนุถนอม”  

“แม่ลูกเล่นกัน” 

 

ลักษณะ

ผลงาน 

 

ศิลปะนาอีฟ 

มีรูปทรงที่

แสดงออก

อย่างซื่อตรง

และบริสุทธิ ์

มีความหยาบ

ในตัวผลงาน 

ศิลปะนาอีฟ 

มีโครงสร้าง 

สามเหลี่ยม 

สื่อถึงความ

มั่นคง ความ

น่ิงสงบ ของ

ความเป็นแม ่

ศิลปะนาอีฟ มี

รูปทรงที่

สมบูรณ์มี

แนวคิดและ

ความประณีต 

ในผลงาน 

ศิลปะนาอีฟ ม ี

การสร้างที่ซับซ้อน 

แต่ยังแสดงความ

หยาบของตัว

ผลงาน 

ศิลปะนาอีฟ มีมี

การใช้สญัลักษณ์

และการสรา้งที่

ละเอียด ตัว

ผลงานมีความ

ประณีตขึ้น  

ศิลปะนาอีฟ มี

การสร้างที่

ซับซ้อนประณีต 

ตัวผลงานมีความ

ละเอียดอ่อนและ

ประณีต 

ลักษณะ

ของ

เทคนิค

และ

วัสดุ 

วัสดุ

ธรรมชาติ มี

กระบวน 

การที่หยาบ

ในการสร้าง

ผลงาน 

วัสดุ

ธรรมชาติ  

มีการ

เตรียมการ 

และการสรา้ง

ที่ละเอียดขึ้น 

วัสดุธรรมชาติ 

มีกระบวนการ

และขั้นตอนที่

ประณีตพิถีพี

ถัน 

วัสดุสำเร็จรูป 

ได้แก่ สี ผ้า สีรอง

พื้น และสีเคลือบ 

ใช้เส้นในการ

แสดงออกที่หยาบ 
 

วัสดุสำเร็จรูป 

ได้แก่ สี ผ้า สีรอง

พื้น และสีเคลือบ 

ใช้เส้น สี และ

น้ำหนักที่ละเอียด

ขึ้น 

วัสดุสำเร็จรูป ใช้

เส้น สี และ

น้ำหนักที่ประณีต 

อ่อนโยน 

 

 

การสื่อ

ความ 

หมายถึง

ความรัก

ของแม ่
 

สีดินแสดง

สัญชาตญาณ

ความเป็นแม่ 

สะท้อน

สภาวะของ

ความทุกข์กับ

ความสขุ 

สีดินแสดง

สัญชาตญาณ

ความเป็นแม่ 

สะท้อน

สภาวะความ

ความทุกข์

ของแม่ลูก 

วัสดุธรรมชาติ

แสดง

สัญชาตญาณ

ความเป็นแม่

สะท้อนสภาวะ

แห่งความทุกข์

ที่ลูกเจ็บป่วย  

วัสดุสำเร็จรูป 

แสดงการหล่อ

หลอมทาง

วัฒนธรรมสะท้อน

ถึงความรักอัน

บริสุทธิ์ของแม่ 

สภาวะแห่งสุข 

วัสดุสำเร็จรูป 

แสดงการหล่อ

หลอมทาง

วัฒนธรรมสื่อถึง

การเรียนรู้ความ

รักของแม่และลูก 

ต้ังแต่ในครรภ ์

วัสดุสำเร็จรูป 

แสดงการหล่อ

หลอมทาง

วัฒนธรรม สื่อถึง

ความรักของแม่

ผ่านวิถีชวีิต  

 

ตารางท่ี 13 ตารางสรุปการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายสู่ความซับซ้อนของเทคนิคจิตรกรรม  
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2. ดิบสู่สุก : เย็บปักถักร้อย 

เทคนิคการปัก ชิ้นที่ 1 

ภาพท่ี 88 ช่ือผลงาน “น้องในท้องแม่-พี่น้อง” เทคนิคเย็บปักผ้า ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ  ผ้ากับเส้นใยจากเส้นด้าย การใช้ผ้าผืนสีขาว มีความนุ่มความมันวาวแสดงออกถึง
ความรักอันบริสุทธิ์ เส้นใยสีดำกับสีแดงแทนสายใยแห่งความรักและความผูกพัน 
 เทคนิค ใช้เทคนิคการปักผ้าเพียงอย่างเดียว เพื่อต้องการเสนอความเรียบง่ายของความรัก 
การปักเสมือนการบรรจุความรักของแม่ผ่านตัวกระบวนการ โดยสะท้อนความรักความผูกพันระหว่าง 
2 ชีวิต คือ ความเป็นพี่น้อง ตัวเทคนิคมีความหยาบแสดงออกถึงความรักท่ีมาจากสัญชาตญาณ
แรกเริ่ม ผลงานมีการนำสะดึงท่ีอยู่ในกระบวนการสร้าง มาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอของผลงาน
ด้วย เพราะเป็นอีกวัสดุหนึ่งท่ีใช้แทนความเป็นแม่ เพื่อส่ือถึงกรอบหรือฐานของความรักท่ีแม่ประคบ
ประคองลูกเอาไว้ 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลงานสองช้ินนี้เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกของพี่ชาย ท่ีต้องการแสดงความรักกับน้องในท้อง
ของแม่ เขาจึงวาดเป็นภาพออกมาเพื่อแสดงความรัก จากนั้นผู้เป็นแม่จึงนำมาสร้างสรรค์ต่อด้วย
เทคนิคการปักผ้า ซึ่งมีท่ีมา แรงบันดาลใจ แนวคิดและตัวกระบวนการท่ีสอดประสานกับความรักของ
ผู้เป็นแม่ โดยแสดงอนุภาพของความรักท่ีแผ่ขยายออกจากตัวแม่สู่ตัวลูกท้ังสองคน เกิดสัมพันธภาพ
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ใหม่ คือ ความเป็นพี่น้อง การแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง ถือเป็น
หน้าท่ีของแม่ท่ีจะต้องสอนความเป็นมนุษย์และสถานภาพใหม่ให้กับลูก คือ การเป็น ผู้ให้ความรักต่อ
ผู้อื่น ถือเป็นบทเรียนใหม่ท่ีจะทำให้แม่ลูกได้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน 

เทคนิคการปัก ช้ินที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 89 ช่ือผลงาน “ยามเจ้าเจ็บป่วย” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด  160 x 400 ซม. ปี 2562 
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วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ผ้ากับเส้นใยจากเส้นด้าย ผ้าสีขาวแสดงความรักอันบริสุทธิ์ การเลือกผ้าสำหรับการ
ปักได้เลือกชนิดของผ้าท่ีแสดงถึงความอ่อนโยนของความเป็นแม่  เส้นใยสีขาว สีดำและสีแดงแทน
สายใยแห่งความรักและความผูกพัน 
 เทคนิค การปักผ้าและการเย็บ มีกระบวนการทำงานท่ีแสดงความละเอียดของตัวผลงาน การ
เลือกใช้สีเส้นใยในการปักเป็นสีขาวดำ เพื่อต้องการนำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญของความรักท่ีแม่มีอยู่
ในสภาวะแห่งความทุกข์ตอนลูกเจ็บป่วย ลักษณะของการปักบริเวณผิวกายของรูปทรงใช้การปักท่ีเป็น
ระเบียบ ส่วนผมและเส้ือผ้าใช้การปักอย่างหยาบไม่เป็นระเบียบ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัว
ผลงานและสร้างสัมผัสทางความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ความเป็นแม่เติบโตไปพร้อมกับพัฒนาการของลูก (ภาพท่ี 89)  แม่ต้องพบเจอกับสภาวะแห่ง
ทุกข์และสุขสลับกันไป ผลงานช้ินนี้ได้นำเนื้อหาอีกด้านหนึ่ง คือความทุกข์ท่ีทำให้แม่และลูกมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น ปรากฏคุณค่าสาระในตัวเทคนิคการปักคือบททดสอบความอดทนของคนเป็นแม่ ผ่าน
สายใยท่ีพันผูก โดยนำมาบรรจุไว้ในตัวกระบวนการท่ียาวนาน ต้องใช้ความเพียรและความอุตสาหะ 
เช่นเดียวกับความยาวนานทางความรู้สึกท่ีได้รับจากการเจ็บป่วยของลูก ผลงานประกอบด้วยท่าทาง
การนอนท่ีแสดงถึงการพิจารณากับส่ิงท่ีเกิดขึ้น จนเกิดความเข้าใจและการเรียนรู้กับส่ิงนั้น ไม่ว่าจะ
เกิดความทุกข์หรือความสุขบนวิถีของแม่นับเป็นส่ิงท่ีงดงามเสมอ ตัวผลงานมีเทคนิคกระบวนการและ
แนวความคิดท่ีละเอียดประณีต  
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เทคนิคการปักและการเย็บ ช้ินที่ 3 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ภาพท่ี 90 ช่ือผลงาน “โอบอุ้ม 2” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด 115 x 225 ซม. ปี 2562 
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วิเคราะห์กายภาพ  

ตัววัสดุ ผ้าสีเทาอ่อนและสีเทาเข้มนำมาเป็นพื้นหลังของตัวผลงาน เพื่อต้องการให้ผลงานมี
ความโดดเด่น เส้นใยสีขาวแทนความรักอันบริสุทธิ์ สีดำแทนความผูกพัน ส่วนสีแดงแทนพลังของชีวิต
ใหม่ 
 เทคนิค การปักและการเย็บ เริ่มมีกระบวนการในการทำงานมากขึ้น โดยใช้เทคนิคการปัก
เป็นหลัก ประกอบด้วยรูปทรงของแม่ยืนสงบนิ่ง หลับตาและมือท้ังสองประคองอยู่ท่ีครรภ์ของแม่ เพื่อ
แสดงถึงความรักท่ีมั่นคง ลักษณะการปักบริเวณผิวกายของรูปทรงแม่ลูก มีความประณีตและละเอียด
กว่าส่วนอื่น 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลงานแสดงสภาวะความสุขของความเป็นแม่ (ภาพท่ี 90)  ผ่านเทคนิคกระบวนการปัก ท่ี
สะท้อนความปิติสุขขณะการต้ังครรภ์ แต่ความสุขนั้นได้ซ่อนความทุกข์เอาไว้ เนื่องด้วยผลในตัว
กระบวนการเย็บและการดึงรั้งเกี่ยวผลงานกับตะปู เพื่อขึงผลงานให้ตรึงจึงสร้างสภาวะความอึดอัด 
ความทรมานสะท้อนออกมาด้วย แต่เมื่อพิจารณาผลรวมของผลงาน สายตาผู้ชมจะมุ่งไปยังตัวรูปทรง
ท่ีแสดงสภาวะแห่งสุขมากกว่า ผลงานช้ินนี้จึงสะท้อนภาพการมีสติและความสุขกับส่ิงอันวิเศษ คือ ลูก 
ท่ีอยู่ในครรภ์ของผู้เป็นแม่ 
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เทคนิคการปักและการเย็บ ช้ินที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 91 ช่ือผลงาน “โอบอุ้ม” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด 115 x 235 ซม. ปี 2562 
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วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ผ้าสีเทาอ่อนและสีเทาเข้มเป็นพื้นหลังของตัวผลงานสร้างความรู้สึกสงบนิ่ง ใช้เส้นใย
สีขาวสีดำและสีแดงแทนความหมายของความรักจากแม่ 

 เทคนิค ใช้การปักและการเย็บ ด้วยการปักความรู้สึกของความรัก การเย็บประสานและ
เช่ือมโยงความรักลงบนชิ้นผลงาน โดยมีความประณีตในการสร้างมากขึ้น  

วิเคราะห์เนื้อหา 

  แสดงสภาวะแห่งความสุขของความเป็นแม่ผ่านเทคนิคกระบวนการ สะท้อนความปิติสุขของ
การต้ังครรภ์ (ภาพท่ี 91)  ด้วยท่าทางท่ีอ่อนโยนโน้มตัวลงมามองลูกท่ีอยู่ในครรภ์ด้วยความรัก แต่ก็มี
สภาวะแห่งความทุกข์ซ่อนอยู่เป็นความทรมานในขณะต้ังครรภ์ ซึ่งความทุกข์ได้ถูกแทนท่ีด้วยความรัก 
ตัวรูปทรงเรียบง่ายนิ่งสงบ แสดงความงามของความเป็นแม่ท่ีมีอยู่ภายในให้ปรากฏเป็นรูปผลงาน ด้วย
การปกัท่ีมีความละเอียดประณีต  
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เทคนิคการปัก การเย็บ การดุน ช้ินที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 92 ช่ือผลงาน “แม่จูงมือลูก” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด 175 x 450 ซม. ป ี2562 
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วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ผ้าและเส้นใยจากเส้นด้าย โดยเลือกใช้ผ้าหลากหลายชนิด มีต้ังแต่ผ้าท่ีให้สัมผัสอ่อน
นุ่มจนถึงหยาบกระด้าง มีความบาง ความหนา รวมท้ังมีสีสันและลวดลายท่ีเหมาะสมกับเรื่องราว สีท่ี
ใช้ในผลงานได้แก่ สีขาวแทนความรักอันบริสุทธิ์ สีดำแทนความผูกพัน สีแดงแทนพลังความสดใสของ
ลูก และสีน้ำเงินแทนโลกของแม่ ล้วนเป็นโทนสีท่ีให้ความหมายและตรงกับการแสดงออก 
 เทคนิค  การปัก การเย็บ การดุน ผลงานช้ินนี้มีความหลากหลายของตัวกระบวนการและมี
ความซับซ้อนในเรื่องราว ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำคุณค่าทางเทคนิคมาเป็นส่ือแทนความหมายเรื่องราว
ความรักของแม่และลูก 

วิเคราะห์เนื้อหา 

เนื้อหาเรื่องราวสะท้อนวิถีปกติธรรมดาในชีวิตประจำวันของแม่ลูก แต่มีความวิเศษและ
ความหมายท่ีลึกซึ้งซ่อนอยู่ โดยการแทนค่าความรักของแม่ผ่านการจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน เส้ือสี
ขาวท่ีทอดยาว เปรียบเสมือนถนนแห่งความรักท่ีแม่ปูทางให้ลูกเดินได้อย่างความอบอุ่นและปลอดภัย 
กระเป๋าท่ีแม่ถือได้บรรจุท้ังความทรงจำ ความหวังและความฝันของผู้เป็นแม่เอาไว้ เส้นทางแห่งความ
รักนี้ยาวไกลมากแค่ไหน เรื่องราวที่ถูกบรรจุไว้ก็ยิ่งขยายใหญ่ตามมากเท่านั้น รูปทรงสามเหล่ียมท่ีเย็บ
สลับฟันปลาอยู่โดยรอบแทนกรอบแห่งวัฒนธรรมและความดีงามท่ีห่อหุ้มวิถีแห่งความรักของแม่เอาไว้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 93 รายละเอียดผลงาน “แม่จูงมือลูก” 
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เทคนิคการปัก การเย็บ การดุน ช้ินที่ 6 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 94 ช่ือผลงาน “เจริญเติบโตงอกงาม” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด 59 x 155 ซม. ปี 2562 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 95 รายละเอียดผลงาน “เจริญเติบโตงอกงาม”  

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ผ้าสักหลาดสีแดงให้สีสันท่ีสดใสและพลังในการเจริญเติบโต มีสัมผัสท่ีอ่อนนุ่ม 
ประกอบด้วยเส้นใยสีขาวและสีดำ สีขาวแทนความรักอันบริสุทธิ์ สีดำแทนความผูกพัน ลูกปัดแทน
ความงดงามของความรัก 
 เทคนิค การปัก การเย็บ การดุน โดยใช้เทคนิคการปักเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการปักได้ซ่อนความ
รัก ลมหายใจและชีวิตของผู้เป็นแม่เข้าไปในตัวผลงาน ส่วนการเย็บและการดุนเป็นเทคนิคท่ีมาเสริม
ให้ตัวผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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วิเคราะห์เนื้อหา 

แสดงออกถึงความรักท่ีมีการพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของลูก ความรักความผูกพัน
ได้งอกงามล้อมอยู่รอบกายและหัวใจของลูก มีเนื้อหาสาระและเทคนิคกระบวนการท่ีซับซ้อน ละเอียด
ประณีต 

เทคนิคการปัก การเย็บ การดุน การถัก การสาน ช้ินที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 96 ช่ือผลงาน “แม่จูงมือลูกเดิน 1 ขวบ” เทคนิคเย็บปักถักร้อย ขนาด 50 X 50 x 180 ซม. 
ปี 2563 
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        ภาพท่ี 97 รายละเอียดด้านหลังผลงาน “แม่จูงมือลูกเดิน 1 ขวบ”  
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วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ เส้ือผ้า เส้นใย เศษผ้า ท่ีใช้มีหลายชนิด เพื่อต้องการให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ี
หลากหลาย สามารถถ่ายทอดคุณค่าและความหมายของความรักของแม่ 
 เทคนิค การปัก การเย็บ การดุน การถัก การสาน เป็นการรวมเทคนิคเย็บปักถักร้อยท่ีครบ
กระบวนการ ผลงานช้ินนี้ใช้กระบวนการทางเทคนิคมากท่ีสุด ในการสร้างผลงานเกี่ยวกับผ้า โดยมี
กระบวนการท่ีหลากหลายและซับซ้อน ละเอียดประณีต จึงเกิดการเรียนรู้ในตัวเทคนิคมากขึ้น 
เช่นเดียวกับการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของกันและกันระหว่างแม่กับลูก 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลงานช้ินนี้เป็นการบันทึกช่วงเวลา ความทรงจำและวิถีของการเป็นแม่ ในช่วงเวลา 1 ขวบปี 
ท่ีลูกออกมาลืมตาดูโลกภายนอก ซึ่งมีคุณค่าและความหมายท่ีสอดแทรกกับตัววัสดุและเทคนิค
กระบวนการ ทุกช่วงเวลาท่ีผันผ่านได้สร้างแม่ผู้แข็งแกร่งขึ้นมาจากการเรียนรู้ชีวิตน้อยๆ ท่ีค่อยๆ 
เจริญเติบโต ล้วนเป็นบทเรียนท่ีทรงคุณค่าและอัศจรรย์ของผู้หญิงคนหนึ่ง ให้ได้ซาบซึ้งถึงความ
ยากลำบาก ความเหน็ดเหนื่อย ความทุกข์ ท่ามกลางความรักท่ีไร้เงื่อนไขและข้อต่อรอง ดังนั้นความ
รักจึงทำให้หัวใจของแม่อ่อนโยน และมีความเมตตางอกงามอยู่ภายในจิตวิญญาณของความเป็นแม่ 
เนื้อหาสาระของการปัก กล่าวคือการปักความรักของแม่ลงไปในช้ินผลงาน การเย็บคือการร้อยเรียง
เรื่องราวของความรักท่ีแม่มีต่อลูก การดุนคือการประสานและการรักษา การถักคือการถักทอความรัก
ให้เป็นรูป การสานคือการสานสายใยระหว่างแม่ลูกให้แนบแน่น ผลงานช้ินนี้ได้สะท้อนความรักท่ีมา
จากสัญชาตญาณความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์ 

สรุปเทคนิคเย็บปักถักร้อย 

 ผลงานเทคนิคเย็บปักถักร้อย มีต้ังแต่ผลงานท่ีหยาบจนถึงละเอียดประณีตของตัววัสดุและ
เทคนิควิธีการ มีเนื้อหาแสดงสภาวะของความทุกข์และความสุข ท่ีทำให้ตนเองเข้าใจคุณค่าของความ
รักท่ีแม่มีต่อลูกอย่างลึกซึ้ง ซึ่งตัวกระบวนการเปรียบเสมือนการเล้ียงดูลูก ท่ีต้องใช้เวลาศึกษาและทำ
ความเข้าใจธรรมชาติของกันและกัน จากนั้นจึงได้เรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ไปพร้อมกัน 
เทคนิคการเย็บปักถักร้อยสะท้อนถึงความอดทน ความอุตสาหะและความอ่อนโยนของความเป็นแม่ 
เพราะแต่ละช้ินผลงานต้องใช้ความเพียรพยายามของแม่จึงจะสำเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายของเทคนิค (การปักผ้า = “ดิบ”) ไปสู่กระบวนการที ่    
ซับซ้อน (การปัก การเย็บ การดุน การถัก การสาน = “สุก”) โดยสื่อถึงความรักของแม่ 

เทคนิค ปัก   ปัก  ปัก เย็บ ปัก เย็บ ดุน ปัก เย็บ ดุน ปัก เย็บ ถัก ดุน 

สาน 

ชื่อผลงาน 

 

“น้องในท้อง

แม่-พี่น้อง”  

  

 

 

 

“ยามเจ้า

เจ็บป่วย” 
“โอบอุ้ม 2” 

“แม่จูงมือลูก” 

“เจริญเติบ 

โตงอกงาม” 
“แม่จูงมือลูก

เดิน 1 ขวบ” 

ลักษณะ

ผลงาน 

 

ศิลปะนาอีฟ 

มีรูปทรงที่

แสดงออก

อย่างซื่อตรง

และบริสุทธิ ์

มีความหยาบ

ในตัวผลงาน 

ศิลปะนาอีฟ มี

รูปทรงที่

แสดงออกอย่าง

ซื่อตรงมีความ

ประณีตใน

ผลงาน 

ศิลปะนาอีฟ มี

การลดทอน

รูปทรง มีการ

ใช้สีสันมากขึ้น 

มีความ 

ประณีตใน

ผลงาน 

ศิลปะนาอีฟ ม ี

การสร้างที่

ซับซ้อนของ 

แนวคิด และ

การใช้วัสดุที่

หลากหลายมี

ความประณีต 

ศิลปะนาอีฟ มีมี

การใช้รูปทรง

สัญลักษณ์และ

การสร้างที่

ละเอียด ตัว

ผลงานมีความ

ประณีต  

ศิลปะนาอีฟ มี

การสร้างที่

ซับซ้อน ใช้วัสดุ

ที่หลากหลาย

ผลงาน

ละเอียดอ่อน

และประณีต 

ลักษณะของ

เทคนิคและ

วัสดุ 

ใช้วัสดุที่

ละเอียด ใช้

เทคนิค

วิธีการเดียว

ในการสร้างที่

มีความหยาบ 

ใช้วัสดุทั้ง

ละเอียดและ

หยาบ  

มีการสร้างที่

ละเอียดขึ้น  

ใช้วัสดุมากขึ้น 

มีกระบวนการ

และขั้นตอนที่

ซับซ้อน มีทั้ง

ความหยาบ

และประณีต 

ใช้วัสดุที่

หลากหลาย มี

กระบวนการ

และขั้นตอนที่

ซับซ้อน และ

ประณีต  

ใช้วัสดุที่

ละเอียด มี

กระบวนการที่

ซับซ้อน และ

ละเอียดประณีต  

ใช้วัสดุที่

หลากหลายมี

กระบวนการ

และขั้นตอนที่

ซับซ้อนและมี

ความพถิีพถิัน 

การสื่อ

ความ 

หมาย 

ถึงความรัก

ของแม ่
 

การปักสื่อถึง

สัญชาตญาณ 

ความเป็นแม่ 

สะท้อน

สภาวะของ

ความสขุ 

การปักสื่อถึง

สัญชาตญาณ 

ความเป็นแม่ 

สะท้อนสภาวะ

ของความทุกข์

ของแม่ลูก 

การเย็บปักสื่อ

ถึงการพัฒนา

สัญชาตญาณ

ความเป็นแมสู่่

การหล่อหลอม

ทางวัฒนธรรม

สื่อถึงความสุข  

แสดงการหล่อ

หลอมทาง

วัฒนธรรม

สะท้อนถึงความ

รักของแม่ใน

สภาวะแห่งสุข 

แสดงการหล่อ

หลอมทาง

วัฒนธรรมสื่อถึง

ความรักของแม่

และลูก ต้ังแต่

ในครรภ์จน

เติบโต 

ตัวเทคนิคแสดง

การหล่อหลอม

การเรียนรู้

วัฒนธรรมที่สื่อ

ถึงการเลี้ยงดูลูก

ด้วยความรัก 

 
ตารางท่ี 14 ตารางสรุปการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายสู่ความซับซ้อนของเทคนิคเย็บปักถักร้อย 
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3. ดิบสู่สุก : เปเปอร์มาเช่  

เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ชิ้นที่ 1 

 

ภาพท่ี 98 ช่ือผลงาน “พ่อแม่ลูกขี่ช้าง” เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ กระดาษฟาง กระดาษสาญี่ปุ่น กระดาษทิชชู่ ซึ่งกระดาษแต่ละชนิดมีปรัชญาท่ีส่ือ
ความหมายถึงความรักของแม่ 

เทคนิค เปเปอร์มาเช่ ท่ีแสดงความดิบของตัวผลงาน เพื่อสะท้อนคุณค่าของความรักท่ีเรียบ
ง่ายและบริสุทธิ์ 
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วิเคราะห์เนื้อหา 

เนื้อหาแสดงความเป็นครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ลูก (ภาพท่ี 98)  มีท่ีมาจากกิจกรรมปกติ
ธรรมดาแต่เป็นช่วงเวลาอันแสนวิเศษของครอบครัว คือการไปเท่ียวสวนสัตว์ ได้ดูการแสดงช้าง มีการ
นำเสนอผลงานผ่านรูปทรงพ่อแม่ลูกกำลังขี่ช้าง ซึ่งเป็นเพียงรูปแทนสัญลักษณ์เพื่อส่ือถึงความรู้สึก
และความประทับใจในช่วงเวลาแห่งความสุข โดยนำเรื่องราวมาบรรจุไว้ในตัวเทคนิควิธีการ เพื่อ
สะท้อนความสุขท่ีเรียบง่าย ตัวผลงานถูกจัดวางบนแท่นท่ีสร้างขึ้นมาจากส่วนประกอบของตัวบ้าน 
เพื่ออาศัยความหมายของวัสดุ แสดงออกถึงรากฐานของความเป็นครอบครัว เพราะแรงสนับสนุน
เกื้อกูลความรักของแม่คือความรักท่ีมีอยู่ในครอบครัว 
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เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ชิ้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 99 ช่ือผลงาน “แม่จูงมือลูกเดิน 2 ขวบ”  เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ขนาด 50 X 50 x 180 ซม. 
ปี 2562 
 



 166 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 100 รายละเอียดผลงานด้านหลัง “แม่จูงมือลูกเดิน 2 ขวบ”    

วิเคราะห์กายภาพ  

          ตัววัสดุ กระดาษฟาง กระดาษสาญี่ปุ่น กระดาษสาไทย ซึ่งกระดาษแต่ละชนิดมีมีสัมผัสท่ี
ต่างกันโดยมีปรัชญาท่ีส่ือความหมายถึงความรักของแม่ 

เทคนิค เปเปอร์มาเช่  ท่ีแสดงความดิบของตัวผลงาน เพื่อแสดงคุณค่าของความรักท่ีบริสุทธิ์
ของแม่ 

วิเคราะห์เนื้อหา 

การถ่ายทอดความรักระหว่างแม่กับลูกผ่านเทคนิคกระบวนการเปเปอร์มาเช่ โดยหลงเหลือ
ความดิบในตัวผลงาน (ภาพท่ี 99)  เพื่อแสดงคุณค่าของตัววัสดุและเทคนิค มีความสอดคล้องเช่ือมโยง
กับความรักของแม่ท่ีมาจากสัญชาตญาณ งานกระดาษให้สัมผัสถึงความอ่อนนุ่มและอ่อนโยน
เหมือนกับความรักของแม่ 
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เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ชิ้นที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 101 ช่ือผลงาน “แม่จูงมือลูกเดิน 3 ขวบ”  เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ขนาด 50 X 50 x 180 ซม. 
ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ กระดาษฟาง กระดาษสาญี่ปุ่น กระดาษทิชชู ซึ่งกระดาษแต่ละชนิดมีปรัชญาท่ีส่ือ
ความหมายถึงความรักของแม่ ดินสองพอง สีดินจากธรรมชาติให้ความหมายของความเป็นแม่  
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 เทคนิค เปเปอร์มาเช่ ท่ีแสดงความประณีตในการกระบวนการทำงาน สะท้อนความนุ่มนวล

และอ่อนโยนของความรักท่ีแม่ต่อลูก 

วิเคราะห์เนื้อหา 

รูปทรงของผลงานเสมือนต้นไม้ใหญ่ท่ีประคับประคองต้นไม้ต้นเล็ก ให้เจริญงอกงามและ
แข็งแรง ถูกปกคลุมด้วยความรักและความเมตตา ผลงานบรรจุ ความรัก ความทรงจำและความ
งดงามของความเป็นแม่ ในช่วงเวลา 3 ขวบปีของลูก โดยใช้ความสูงของลูกสร้างความแตกต่างในตัว
ผลงานแต่ละช้ิน ซึ่งซ่อนเรื่องราวมากมายอยู่ในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการท่ีหยาบจนกระท่ัง
เข้าสู่กระบวนการท่ีประณีต กล่าวคือการเก็บรายละเอียดลงสีเพิ่มความสดใสสวยงาม สีแดงแทนพลัง
ของความรัก สีขาวแทนความไร้เดียงสาของลูก โดยสะท้อนความรักของแม่ท่ีมาจากสัญชาตญาณและ
กำลังถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 102 รายละเอียดผลงานด้านข้าง “แม่จูงมือลูกเดิน 3 ขวบ”   
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เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ชิ้นที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 103 ช่ือผลงาน “แม่จูงมือลูกเดิน 4 ขวบ”  เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ขนาด 50 X 50 x 180 ซม. 
ปี 2563 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ กระดาษฟาง กระดาษสาญี่ปุ่น ซึ่งกระดาษแต่ละชนิดมีปรัชญาท่ีส่ือความหมายถึง
ความรักของแม่  
 เทคนิค เปเปอร์มาเช่ แสดงความประณีตในการกระบวนการทำงาน มีการนำดินสองพองกับ
กระดาษทิชชู่ผสมกับกาว แล้วนำมาติดทับในช้ันสุดท้ายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ก่อนการลงสี สะท้อน
ถึงความเข้มแข็ง นุ่มนวลและอ่อนโยนของความรักท่ีแม่มีต่อลูก 
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วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลงานช้ินนี้แสดงความรัก ความทรงจำและความงดงามของความเป็นแม่ ในช่วงเวลา 4 ขวบ
ปีของลูก ซึ่งมีเรื่องราวมากมายถูกบรรจุไว้ในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการท่ีมีความหยาบ
จนกระท่ังเข้าสู่กระบวนการท่ีละเอียดประณีต คือ การลงสีใส่รายละเอียด สีขาวบนเส้ือผ้าของแม่
สะท้อนความรักอันบริสุทธิ์ สีดินแดงแสดงพลังและการเจริญเติบโตของลูก แสดงสัญชาตญาณความ
เป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 104 รายละเอียดผลงาน “แม่จูงมือลูกเดิน 4 ขวบ”   

สรุปผลงานเทคนิคเปเปอร์มาเช ่

 ผลงานเทคนิคเปเปอร์มาเช่ มีเนื้อหาของความรักในครอบครัวและความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก 
ผลงานชุดนี้ให้การเรียนรู้ด้านเทคนิคกระบวนการและการค้นหาปรัชญาจากวัสดุ กล่าวคือ ตัววัสดุ
กระดาษเปรียบเสมือนความรักของแม่ มีความบอบบาง เมื่อติดทับซ้อนกันหลายๆ ช้ันจึงเกิดความ
แข็งแรง เช่นเดียวกับความรักท่ียิ่งเติมเต็มมากเท่าไรยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น ลักษณะของผลงานมี
ต้ังแต่ผลงานท่ีมีความหยาบและความละเอียด โดยแสดงคุณค่าของความรักท่ีเท่ากัน  
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายของเทคนิคเปเปอร์มาเช่  (กระดาษ = “ดิบ”)  ไปสู่
กระบวนการที่ซับซ้อน (กระบวนการลงสี = “สุก”) โดยการสื่อความหมายถึงความรักของแม่ 
 
เทคนิค  เปเปอร์มาเช ่ เปเปอร์มาเช ่ เปเปอร์มาเช ่ เปเปอร์มาเช ่

ชื่อผลงาน 

 

“พ่อแม่ลูกขี่ชา้ง”   “แม่จูงมือลูกเดิน 2 

ขวบ”    

 

 

 

 

“แม่จูงมือลูกเดิน3

ขวบ” 
“แม่จูงมือลูกเดิน 4 

ขวบ” 

ลักษณะ

ผลงาน 

 

ศิลปะนาอีฟ มีรูปทรงที่

แสดงออกอย่างซื่อตรง

และบริสุทธิ ์

มีความหยาบในตัวผลงาน 

ศิลปะนาอีฟ มีการ

ลดทอนรูปทรงของแม่

ลูก และมีความเรียบ

ง่ายในตัววัสดุสร้าง

ผลงาน 

ศิลปะนาอีฟ มีการ

สร้างรูปทรงที่ชัดเจน มี

กระบวนการสร้างที่

ซับซ้อนและความมี

ประณีต 

ศิลปะนาอีฟ ม ี

การสร้างที่ชัดเจนด้วย

กระบวนการที่ซับซ้อน 

แสดงความละเอียด

และประณีต 

ลักษณะของ

เทคนิคและ

วัสดุ 

ใช้วัสดุกระดาษ กาวและ

ดินสองพอง มี

กระบวนการที่หยาบและ

ดิบในตัวผลงาน 

ใช้วัสดุกระดาษกับ กาว 

มีการสร้างที่ละเอียด

ขึ้น แต่ยังคงความดิบ

ในตัวผลงาน 

ใช้วัสดุกระดาษ กาวดิน

สองพอง และสีดิน มี

กระบวนการสร้างที่

ซับซ้อนและประณีต 

ใช้วัสดุกระดาษ กาวดิน

สองพอง และสีดิน มี

กระบวนการสร้างที่

ซับซ้อนและละเอียด

ประณีต 

การสื่อ

ความหมาย 

ถึงความรัก

ของแม ่
 

แสดงออกถึงความรักของ

แม่ ผ่านความเรียบง่าย

ของตัวเทคนิค

กระบวนการสร้าง รูปทรง

และตัววัสดุ เพื่อสื่อถึง

ความรักที่มาจาก

สัญชาตญาณความเป็นแม ่

แสดงออกถึงความรัก

ของแม่ ผ่านความเรียบ

ง่ายของกระบวนการ

สร้าง รูปทรงและตัว

วัสดุ เพื่อสื่อถึงความรัก

อันบริสุทธิ์ที่มาจาก

สัญชาตญาณความเป็น

แม่ 

แสดงสัญชาตญาณ

ความเป็นแม่ที่กำลังถูก

หล่อหลอมด้วยสังคม

วัฒนธรรม ผ่าน

กระบวนการที่ประณีต 

สะท้อนสภาวะแห่ง

ความสขุ ในการ

ประคับประคองเลี้ยงดู

ลูก 

แสดงสัญชาตญาณ

ความเป็นแม่ทีถู่กหล่อ

หลอมด้วยสังคม

วัฒนธรรม ผ่าน

กระบวนการที่ละเอียด

ประณีต สะท้อนสภาวะ

แห่งความสุขในวิถีของ

ความเป็นแม่ ในการ

เลี้ยงดูลูก 

 

ตารางท่ี 15 ตารางสรุปการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายสู่ความซับซ้อนของเทคนิคเปเปอร์มาเช่  
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4. ดิบสู่สุก : เคร่ืองปั้นดินเผาดิบและเซรามิก 

เทคนิคดินดิบ ชิ้นที่ 1 

ภาพท่ี 105 ช่ือผลงาน “ต้ังครรภ์”  เทคนิคดินดิบ ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

ตัววัสดุ ดินเหนียว  ท่ีมีความหยาบและมีท้ังซากพืชซากสัตว์ผสมอยู่ในตัวดิน แสดง
สัญชาตญาณของความเป็นแม่ 

เทคนิค การปั้นโดยการปล่อยให้ตัวผลงานแห้งตามธรรมชาติและไม่ผ่านกระบวนการเผา 
ผลงานจึงมีความแข็งแรงตามคุณลักษณะของดิน 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลงานนำเสนอความรักแรกเริ่มจากสัญชาตญาณความเป็นแม่ โดยการใช้ดินท่ีมีลักษณะ
หยาบมาสร้างผลงาน ไม่ผ่านกระบวนการเผาและปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติ ลักษณะผลงานจึงมี
ความหยาบและความดิบ ซึ่งสะท้อนความรักอันบริสุทธิ์และเรียบง่ายท่ีมาจากสัญชาตญาณความเป็น
แม่ มีการลดทอนรูปทรงและใช้สัญลักษณ์ของดอกไม้แทนความเจริญงอกงามท่ีส่ือถึงแม่ผู้ให้กำเนิด
ชีวิต 
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ผลงานเทคนิคเซรามิกแบบเผาคร้ังเดียว ชิ้นท่ี 1 

ภาพท่ี 106 ช่ือผลงาน “เฟื่องฟ้า”  เทคนิคเซรามิกเผาครั้งเดียว ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2563 

วิเคราะห์กายภาพ 

ตัววัสดุ ดินเซรามิกมีลักษณะอ่อนนุ่มละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความรัก
ของแม่ 

เทคนิค เซรามิก โดยการเผาเพียงครั้งเดียว ทำให้ผลงานยังไม่มีความแกร่งเท่ากับการเผา
เคลือบของเซรามิกท่ีมีการเผาถึง 2 ครั้ง ด้วยอุณหภูมิท่ีต่างกัน จึงส่งผลทำให้ผลงานแสดงความดิบ
ของตัวเทคนิคและมีความบอบบาง 

วิเคราะห์เนื้อหา 

การนำดอกเฟื่องฟ้ามาแทนสัญลักษณ์ของความเป็นแม่ เนื่องจากดอกเฟื่องฟ้ามีความอดทน
และสามารถเอาชีวิตรอดได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะอากาศท่ีร้อนจัดหรือหนาวจัด ก็ยังสามารถผลิดอก
อย่างสวยงามได้ทุกพื้นท่ีและทุกสภาวะอากาศ จากการสังเกตถึงความอดทนของต้นเฟื่องฟ้า ทำให้
ผู้สร้างสรรค์มองย้อนกลับมาดูตัวของผู้เป็นแม่ ท่ีต้องอาศัยความอดทนและเข้มแข็งต่อสู้กับทุกสภาวะ
ของความเป็นแม่  ทว่าหากจะตีความจากรูปลักษณ์ภายนอกของดอกเฟื่องฟ้าแล้วนั้น กลีบดอกจะมี
ความบอบบางอ่อนหวาน ห่อหุ้มเกสรเอาไว้อย่างอ่อนโยนจึงมีความหมายและความเช่ือมโยงกับความ
เป็นแม่ได้ โดยตัวผลงานนำมาจัดวางไว้บนเตียงเด็กทารกและเก้าอี้ของแม่ เพื่อส่ือถึงความรักและ
ความผูกพันของแม่ลูก ท่ีบอบบางและอ่อนหวาน สะท้อนถึงสัญชาตญาณจากความรักของแม่ท่ีกำลัง
พัฒนาและถูกหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรม 
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 107 ช่ือผลงาน “แม่ต้ังครรภ์ 2”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบแสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อนมากขึ้น 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแกร่งขึ้น ตัวกระบวนการแสดงความ
เป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

แสดงสภาวะของการต้ังครรภ์ท่ีสะท้อนถึงความสุขและความทุกข์ (ภาพท่ี 107)   โดยมี
ใบหน้าท่ียิ้มแย้มและมือท้ังสองกุมไว้ที่ครรภ์ของแม่ ส่ือถึงสภาวะแห่งความสุข ส่วนร่างกายท่ีอวบอ้วน
มีรอยแตกร้าวได้แสดงออกผ่านรอยร่อนและแตกของเทคนิคนั้นส่ือถึงสภาวะแห่งความทุกข์  
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ช้ินที่ 2 

ภาพท่ี 108 ช่ือผลงาน “แม-่ลูก”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อนมากขึ้น 

เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานจะมีความคงทนและแกร่งขึ้น ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลงาน (ภาพท่ี 108)  ประกอบด้วยรูปทรงของลูกวางอยู่เคียงข้างรูปทรงของผู้เป็นแม่ 
แสดงออกถึงความรักของแม่ท่ีคอยปกป้องและคุ้มครองลูก เทคนิคกระบวนการมีความซับซ้อนและ
ประณีตขึ้น สะท้อนถึงการเรียนรู้ความเป็นแม่ท่ีต้องอาศัยประสบการณ์ โดยการใช้ความรักอย่าง
เหมาะสมและความเข้าใจในส่ิงท่ีลูกปรารถนา 
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ช้ินที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 109 ช่ือผลงาน “ดอกไม้แม่ลูก”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน  
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานจะมีความคงทนและแกร่งขึ้น ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

“ดอกไม้แม่ลูก” (ภาพท่ี 109) เป็นดอกไม้แห่งความรักแสดงสภาวะแห่งความสุข โดยสะท้อน
ถึงความงดงามของความรักท่ีแม่มีต่อลูก ดอกไม้ท้ังสองดอกอยู่ในภาชนะเดียวกัน ซึ่งเปรียบเสมือนกับ
ความสุขของแม่ลูกท่ีกำลังเบ่งบานอยู่ในโลกของแม่ 
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 4 

ภาพท่ี 110 ช่ือผลงาน “ดอกไม้แม่ลูก - ทุกข”์  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 

เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานจะมีความคงทนและแกร่งขึ้น ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

“ดอกไม้แม่ลูก - ทุกข”์ (ภาพท่ี 110) แสดงสภาวะแห่งความทุกข์ ทว่าก่อนดอกไม้แห่งความ
รักจะผลิบานต้องผ่านการต่อสู้ด้ินร้นเพื่อเอาชีวิตรอด จนกว่าจะแข็งแรงและสามารถเจริญเติบโตเป็น
ดอกไม้ท่ีงดงามได้นั้น ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และความอดทนท้ังตัวผู้ปลูกและดอกไม้ท่ีถูกปลูก 
เช่นเดียวกับแม่ท่ีให้กำเนิดและเล้ียงดูลูก ต้องทำการเรียนรู้ความรักท่ีประกอบไปด้วยความสุขและ
ความทุกข์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของความเป็นแม่อย่างแท้จริง 
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 5 

ภาพท่ี 111 ช่ือผลงาน “ดอกไม้แห่งความรัก”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 

เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานจะมีความคงทนและแกร่งขึ้น ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 “ดอกไม้แห่งความรัก” (ภาพท่ี 111) แสดงสภาวะแห่งความสุขของความเป็นแม่ ท่ีกำลังผลิ
บานและงดงามตามวิถีของแม่ผู้ให้ชีวิต เพื่อรอการเรียนรู้ อุ้มชูและการให้ความรักแก่ลูก  ตัวผลงาน
แสดงถึงความแข็งแกร่งและอ่อนโยนของความเป็นแม่ 
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 112 ช่ือผลงาน “ผลิบาน”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานจะมีความคงทนและแกร่งขึ้น ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ดอกไม้แห่งความรักท่ีแม่เป็นผู้บรรจงสร้างได้ผลิดอกออกผล แสดงความสดใส ความเบิกบาน
ตามกาลเวลาของช่วงวัย ซึ่งเป็นดอกไม้ท่ีแทนตัวลูกน้อย แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการเติบโตของ
ความรักท่ีผ่านความทุกข์และความสุขจนเติบโตเป็นดอกไม้ท่ีแข็งแกร่งและงดงาม (ภาพท่ี 112) 
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 113 ช่ือผลงาน “ดอกไม้แม่ลูก 3”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

  “ดอกไม้แม่ลูก 3” (ภาพท่ี 113) เป็นดอกไม้ท่ีเกิดจากความรักของแม่และลูก ดอกไม้ท้ังสอง
ต้นได้เติบโตและค่อยอุ้มชู้กันและกัน จนเป็นความรักท่ีแข็งแกร่งและงดงาม  
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 114 ช่ือผลงาน “ต้นไม้แม่ลูก”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 “ต้นไม้แม่ลูก” (ภาพท่ี 114) แทนความรักของแม่ท่ีเปรียบด่ังต้นไม้ มีการสร้างรูปสัญลักษณ์
เป็นต้นไม้สองต้นเติบโตเคียงคู่กัน โดยต้นไม้ใหญ่แทนตัวแม่ ต้นไม้เล็กแทนตัวลูก แสดงการปกป้อง
คุ้มครองลูกให้เติบโตและแข็งแรงด้วยความรัก  
 ผลงานท่ีใช้สัญ ลักษณ์ของดอกไม้และต้นไม้ในเทคนิคเซรามิกรวม 6 ช้ิน แสดงการ
เจริญเติบโตและการเรียนรู้ความรักผ่านสภาวะท้ังทุกข์และสุข โดยอาศัยท้ังเนื้อหาและรูปแบบของ
การแสดงออกท่ีค่อยๆ ละเอียดอ่อนและประณีตขึ้นตามลำดับประสบการณ์การเรียนรู้ความเป็นแม่
ของตนเอง  
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 115 ช่ือผลงาน “พ่อเป็นซ้อมแม่เป็นช้อนลูกเป็นช้อนเล็ก”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตาม      
พื้นท่ี ปี 2562 



 183 
 
วิเคราะห์กายภาพ  

ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 

เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลงานช้ินนี้ใช้ภาชนะในครัวเรือนคือช้อนกับซ้อม มาแทนค่าความเป็นครอบครัว ซึ่งมีท่ีมา
จากช่วงเวลาของการกินอาหารร่วมกันเป็นปกติธรรมดาท่ีเกิดขึ้นทุกวันในครอบครัว ซึ่งนับเป็น
ช่วงเวลาแสนวิเศษท่ีเราต่างแสดงความรักความห่วงใย จึงเกิดการเรียนรู้ การพึ่งพา การให้อภัยและ
เป็นกำลังใจให้กันและกันอีกช่วงเวลาหนึ่ง โดยการแทนพ่อเสมือนเป็นซ้อมท่ีเคียงคู่กับช้อนซึ่งแทนตัว
แม่ คอยประคับประคองช่วยเหลือกันและกัน ลูกเปรียบเสมือนช้อนอันเล็กทำหน้าท่ีตักเครื่องเคียง 
เพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับมื้ออาหาร ลูกจึงเป็นตัวแทนแห่งความสุขและแหล่งรวมความรักของพ่อแม่ 
ผลงาน (ภาพท่ี 115) 
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 10 - 11 

 
ภาพท่ี 116 ช่ือผลงาน “ชามของแม”่  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 
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ภาพท่ี 117 ช่ือผลงาน “ถ้วยของแม”่  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลงานท้ัง 2 ช้ินนำรูปลักษณ์ของภาชนะท่ีใส่อาหารมาเป็นส่ือแทนความรักความห่วงใยท่ีแม่
มีต่อลูก (ภาพท่ี 116 - 117)  โดยการสร้างสัญลักษณ์รูปนมประกอบติดกับตัวภาชนะ เพื่อแสดงความ
เป็นแม่ท่ีคอยเล้ียงดูอุ้มชูลูกด้วยความรัก รูปทรงเต้านมของแม่ถูกแทนค่าท้ังความรัก ความห่วงใย 
และความอบอุ่น ลักษณะของผลงานมีการลดทอนรูปทรงเพื่อให้เกิดความหมายท่ีต้องการ มี
กระบวนการและความประณีตในการสร้างผลงาน 
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 118 ช่ือผลงาน “ถ้วยลูกชาย”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลงาน “ถ้วยลูกชาย” (ภาพท่ี 118) มี ท่ีมาจากช่วงเวลาของการเล้ียงดูลูก โดยสร้าง
สัญลักษณ์ถ้วยแทนตัวของลูกชาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ในการเสาะแสวงหาส่ิงท่ีดีมาให้
ลูกเติบโตและแข็งแรง ซึ่งการกระทำเรียบง่ายแบบนี้ได้แสดงความรักอันยิ่งใหญ่ ท่ีแม่มีให้กับลูก 
ฉะนั้นทุกการกระทำของแม่ท่ีทำให้กับลูก คือ การแสดงความรักอันมีค่าไว้ในหัวใจลูกเสมอ มีการ
ลดทอนและพัฒนารูปทรงเชิงสัญลักษณ์ ด้วยกระบวนการสร้างท่ีซับซ้อนประณีต 
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 13 

 
ภาพท่ี 119 ช่ือผลงาน “จานครอบครัว”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลงาน (ภาพท่ี 119) แสดงรูปทรงสัญลักษณ์เป็นภาชนะท่ีส่ือถึงความรักในครอบครัว ซึ่งเป็น
ตัวแทนของพ่อแม่และลูก ผลงานช้ินนี้แสดงให้เห็นว่าภาชนะต่างๆ ท่ีคนในครอบครั วใช้ร่วมกันมี
คุณค่าและเรื่องราวเกี่ยวโยงอยู่ในวิถีชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีอยู่ร่วมกันทำให้ครอบครัว
เกิดความผาสุกและก่อตัวเป็นความรักท่ีมั่นคงแข็งแรง  
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ช้ินที่ 14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 120 ช่ือผลงาน “ภาชนะของแม่ข้างในของลูก”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี 
ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลงาน “ภาชนะของแม่ข้างในของลูก”  (ภาพท่ี 120) เป็นตัวแทนแห่งความรักระหว่างแม่
ลูก โดยผลงานช้ินนี้ได้ทำการสร้างผลงานร่วมกันระหว่างแม่กับลูก ซึ่งมีท้ังรอยยิ้มและเสียงหัวเราะท่ี
ถูกบรรจุไว้ในตัวผลงาน คือ ความงดงามของความรักท่ีมอบให้กันและกัน อันประกอบด้วยความไร้
เดียงสาของลูกผนวกกับความรักของแม่  
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 15 -16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 121 ช่ือผลงาน “แม่เฝ้าคอย”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 122 ช่ือผลงาน “คะนึงถึงเจ้า”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 
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วิเคราะห์กายภาพ  

ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลงาน “แม่เฝ้าคอย” และผลงาน “คะนึงถึงเจ้า” แสดงสภาวะแห่งความสุข ณ ขณะ
ต้ังครรภ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเฝ้าคอยและการคะนึงนึกถึงลูกท่ีกำลังจะเกิดมาลืมตาดูโลกด้วยความ
อ่อนโยน  ผลงาน (ภาพท่ี 121) โดยการใช้สัญลักษณ์ของกระต่ายแทนตัวลูก มีสีสันท่ีสดใสสะท้อนถึง
ความสุขและความต่ืนเต้นในการรอคอยครั้งนี้ ผลงาน (ภาพท่ี 122) ใช้สัญลักษณ์ดวงจันทร์แทนตัวลูก 
ประกอบด้วยรูปทรงและสีสันท่ีเรียบง่าย ให้ความรู้สึกอ่อนละมุน อ่อนหวานและนุ่มนวล สะท้อน
ความสุขของการเป็นแม่ ผลงานท้ังสองช้ินมีความชำนาญมากขึ้นในการสร้างผลงาน และมีความ
ละเอียดอ่อนประณีต 
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 17 - 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 123 ช่ือผลงาน “อ้อมกอดแม”่  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 124 ช่ือผลงาน “กอดของลูก”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2563 
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ภาพท่ี 125 ช่ือผลงาน “นำคุณ”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลงานเทคนิคเซรามิก ช้ินท่ี 17 – 19 (ภาพท่ี 123-125)  แสดงสภาวะแห่งความสุขของการ
เป็นแม่ท่ีเล้ียงดูลูกด้วยความรักและความสุข ผ่านการโอบกอดและการเล่น  เสมือนการบันทึก
เรื่องราวระหว่างแม่ลูกไว้ในผลงานศิลปะอันเรียบง่าย อ่อนโยนและลึกซึ้ง มีการสร้างผลงานอย่างเป็น
ระบบและความประณีต สะท้อนการพัฒนาและการถูกหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรม  
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 20 

ภาพท่ี 126 ช่ือผลงาน “ยามเจ้าเล่น”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

  ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลงานช้ินนี้แสดงสภาวะแห่งความสุข (ภาพท่ี 126) มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของลูก สะท้อน
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกผ่านการเล่น การเล่นเป็นส่ิงสำคัญ เพราะเป็นการพัฒนา
ทางด้านอารมณ์ จิตใจและร่างกายของลูก ก่อเกิดเป็นผลงานแห่งความสุขและการบันทึกเรื่องราวของ
ความรักท่ีแม่มีต่อลูก  
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ช้ินที่ 21 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 127 ช่ือผลงาน “แม่ลูก”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี ปี 2562 

วิเคราะห์กายภาพ  

ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความสุขของการเป็นแม่ (ภาพท่ี 127) การได้อยู่ร่วมกันกับลูก
ในทุกๆ ช่วงเวลาถือเป็นส่ิงวิเศษและมีค่ามากสำหรับแม่ เพราะเป็นการให้ความรักท่ีแสนเรียบง่ายแต่
สำคัญยิ่ง กล่าวคือวันเวลาท่ีเราอยู่ร่วมกันนั้นจะมีค่าหรือความหมายมากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความรักท่ี
เราต่างมอบให้แก่กัน ความเป็นแม่จึงเติบโตและถูกหล่อหลอมไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของลูก 
ผลงานช้ินนี้มีความชำนาญและความประณีตมากขึ้น สะท้อนการหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรม  
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ผลงานเทคนิคเซรามิก ชิ้นที่ 22-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 128 ช่ือผลงาน “นำคุณฝันและปั้นแม่สร้างฐาน”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี  
ปี 2562 
 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพท่ี 129 ช่ือผลงาน “นำคุณฝันและปั้นแม่สร้างฐาน 2”  เทคนิคเซรามิก ขนาดผันแปรตามพื้นท่ี 
ปี 2562 
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วิเคราะห์กายภาพ  

 ตัววัสดุ ดินเซรามิก มีลักษณะอ่อนนุ่มเนื้อละเอียด ให้สัมผัสท่ีละมุนและเย็นฉ่ำเหมือนความ
รักของแม่ การใช้สีเซรามิกและน้ำยาเคลือบ แสดงการเตรียมวัสดุท่ีละเอียดซับซ้อน 
 เทคนิค เซรามิกและเผาเคลือบ ผลงานมีความคงทนและแข็งแกร่ง ตัวกระบวนการแสดง
ความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลงาน “นำคุณฝันและปั้นแม่สร้างฐาน”  และผลงาน “นำคุณฝันและปั้นแม่สร้างฐาน 2” 
(ภาพท่ี 128- 29)   มีเนื้อหาท่ีแสดงสภาวะแห่งความสุข การเล่นดินและการใช้ความคิดความฝันของ
ลูก ต่อเติมสร้างจินตนาการ เป็นรูปทรงคน บ้าน สัตว์ ส่วนแม่คือรากฐานอันมั่นคง ท่ีสร้างอนาคต
ให้กับลูก เป็นผลงานท่ีเกิดจากการทำงานร่วมมือกันระหว่างแม่และลูก สะท้อนให้เห็นถึง ส่ิงมีค่าใน
ห้วงขณะเวลาการสร้างศิลปะร่วมกัน เป็นการเพิ่มพลังแห่งความรักความผูกพันให้แนบแน่น โดย
รูปทรงท่ีนำมาประกอบกันเป็นฝีมือของลูก ส่วนฐานท่ีติดผลงานเป็นฝีมือของแม่ แม่ได้นำส่ิงท่ีลูกปั้น
และฝัน มาวางไว้บนฐานเพื่อสร้างเป็นช้ินงาน แล้วนำไปสู่กระบวนการของเซรามิก ผลงานแสดงความ
รักท่ีมาจากสัญชาตญาณและถูกหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรม ท่ีสะท้อนถึงความไร้เดียงสา ความ
บริสุทธิ์ของลูกและความแข็งแกร่งของแม่ 

สรุปเทคนิคเคร่ืองปั้นดินเผาดิบและเซรามิก 

 ผลงานชุดนี้มาจากสัญชาตญาณแรกเริ่มของความเป็นแม่ โดยการเรียนรู้ความรักพร้อมกับ
การให้กำเนิดชีวิตและการเล้ียงดูลูกท่ีถูกกล่อมเกลาและหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรม มาสร้างแบบ
แผนและขนบให้แม่เดินตามกรอบแห่งความดี การปั้นดินแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้หญิง 
ท้ังยังเป็นการหยุดช่วงเวลาแห่งความรักท่ีแม่มีต่อลูกเอาไว้ โดยนำอารมณ์ความรู้สึกท่ีรับรู้และสัมผัส
ได้ทางใจมาสร้างงานให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงเป็นอีกเทคนิควิธีการหนึ่งท่ีรักษาช่วงเวลาอันสำคัญของ
ความเป็นแม่ ผลงานแสดงความอ่อนโยนและความแข็งแกร่ง โดยใช้เทคนิคและวัสดุท่ีหยาบจนกระท่ัง
มีความละเอียดประณีต ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับแนวคิดของการสร้างสรรค์ผลงาน  
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายของเทคนิค (ดินดิบ = “ดิบ”) 
ไปสู่กระบวนการที่ซับซ้อน (เซรามิก = “สุก”) โดยการสื่อความหมายถึงความรักของแม่ 

เทคนิค  ดินดิบ ดินสุก เซรามิก เซรามิก เซรามิก เซรามิก 

ชื่อผลงาน 

 

“ต้ังครรภ์” 
“เฟื่องฟ้า”  

“แม่ต้ังครรภ์”  
 “ผลิบาน”  “ถ้วยของแม่”  

   

 

 

 

“แม่ลูก”  

ลักษณะ

ผลงาน 

 

ศิลปะนาอีฟ 

มีรูปทรงที่

แสดงออก

อย่างซื่อตรง

และบริสุทธิ ์

มีความหยาบ

ในตัวผลงาน 

ศิลปะนาอีฟ มี

การสร้างรูปทรง

สัญลักษณ์ มี

ความหยาบและ

มีความประณีต

ในการสร้างมาก

ขึ้น 

ศิลปะนาอีฟ มี

การสร้างที่

ซับซ้อน มี

รูปทรงที่เรียบ

ง่าย ตัวผลงาน

มีความหยาบ 

ศิลปะนาอีฟ ม ี

การสร้างที่

ซับซ้อน มีการ

สร้างรูปทรง

สัญลักษณ์ ตัว

ผลงานมีความ

ประณีตขึ้น 

ศิลปะนาอีฟ มี

มีการใช้

สัญลักษณ์และ

การสร้างที่

ละเอียด ตัว

ผลงานมีความ

ประณีตขึ้น  

ศิลปะนาอีฟ มี

การสร้างที่

ซับซ้อน

ประณีต 

ตัวผลงานมี

ความละเอียด

และประณีต 

ลักษณะ

ของ

เทคนิค

และวัสดุ 

ดินดิบ มี

กระบวนการ

ที่หยาบในการ

ทำงาน ไม่

ผ่านการเผา 

ดินเซรามิก มี

กระบวนการที่

หยาบ ผ่านการ

เผา 1 ครั้ง 

มีความดิบในตัว

ผลงาน 
 

ดินเซรามิก มี

กระบวนการที่

ซับซ้อน มีการ

เผาดิบและเผา

เคลือบ ตัว

ผลงานมีความ

หยาบ 

ดินเซรามิก มี

กระบวนการที่

ซับซ้อน มีการ

เผาดิบและเผา

เคลือบ ตัว

ผลงานมีความ

ละเอียด 

ดินเซรามิก มี

กระบวนการที่

ซับซ้อน มีการ

เผาดิบและเผา

เคลือบ ตัว

ผลงานมีความ

ละเอียด 

ดินเซรามิก มี

กระบวนการที่

ซับซ้อน มีการ

เผาดิบและเผา

เคลือบ ผลงาน

ละเอียดและ

ประณีต 

การสื่อ

ความ 

หมายถึง

ความรัก

ของแม ่
 

แสดง

สัญชาตญาณ

ความเป็นแม่ 

สะท้อน

สภาวะของ

ความสขุ 

แสดง

สัญชาตญา-ณ 

ความเป็นแม่ 

สะท้อนสภาวะ

ความอดทนของ

ความเป็นแม ่

แสดง

สัญชาตญาณ

ความเป็นแม่

สะท้อนสภาวะ

ความสขุและ

ทุกข์  

แสดงความรักที่

ถูกหล่อหลอม

ทางวัฒนธรรม

สื่อถึงความ

สดใสและความ

บริสุทธิ์ของลูก 

แสดงความรักที่

ถูกหล่อหลอม

ทางวัฒนธรรม

สื่อถึงการเลี้ยง

ดูและการแสดง

ความรักของแม ่

แสดงความรัก

ที่ถูกหล่อ

หลอมทาง

วัฒนธรรม สื่อ

ถึงความ

อ่อนโยนของ

แม่ที่มีให้กับลูก  

 
ตารางท่ี 16 ตารางสรุปการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายของเทคนิคเครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก 
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สรุปการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “โลกของแม่” แบ่งออกเป็น 4 
เทคนิคกระบวนการ ซึ่งแต่ละเทคนิคเริ่มจากกระบวนการท่ีหยาบไปจนกระท่ังถึงกระบวนการท่ี
ละเอียดประณีต มีการวิเคราะห์กายภาพและเนื้อหา โดยใช้แนวความคิดฮาบิทัส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับ
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ท่ีทำความเข้าใจโครงสร้างของมนุษย์ โดยเปรียบเทียบอาหารท่ีปรุงสุก คือ
อาหารดิบท่ีถูกแปรรูปด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรม ส่วนอาหารท่ีเน่าเสีย คือ อาหารดิบท่ีถูกแปรรูปด้วย
ปัจจัยทางธรรมชาติ มารวมกับการวิเคราะห์ จึงสรุปได้ว่าผลงานท้ัง 4 เทคนิคกระบวนการ  มีภาษา
ทางวัสดุและเทคนิคท่ีให้ความหมายคล้ายคลึงและแตกต่างกัน มีคุณค่าส่ือถึงความเป็นแม่เหมือนกัน 
ซึ่งมีรูปแบบ กระบวนการ วิธีคิด เป็นอันหนึ่งเดียวกันกับเนื้อหาสาระและคุณค่าท่ีต้องการนำเสนอ
ผ่านผลงานทางทัศนศิลป์ ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้ด้านเทคนิคกระบวนการและการค้นหาปรัชญาจาก
วัสดุท่ีส่ือความหมายของความรักท่ีแม่มีต่อลูก รวมท้ังได้เข้าใจความเป็นแม่ท่ีต้องผ่านความทุกข์และ
ความสุข จนก่อเกิดโลกของแม่ท่ีเต็มเป่ียมด้วยความรัก 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “โลกของแม่” เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อค้นหา

ความหมายของความรักและปรัชญาของความเป็นแม่  โดยอาศัยวัสดุและกระบวนการทางเทคนิค 4 

วิธีการด้วยกัน ซึ่งเปรียบเสมือนการเล้ียงลูกท่ีต้องใช้กลวิธีท่ีหลากหลาย เพื่อค้นหารูปแบบและวิธีการ

ท่ีเหมาะสมในการเป็นแม่คน โดยใช้แรงขับเคล่ือนท่ีมาจากสัญชาตญาณของความเป็นแม่ มากำหนด

ทิศทางและกระบวนการทำงาน จากขั้นตอนท่ีหยาบจนกระท่ังถึงขั้นตอนท่ีละเอียดประณีต ซึ่งมี

ความหมายเช่ือมโยงกับสัญชาตญาณความเป็นแม่ท่ีถูกหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรม 

 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นแม่  

เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่และความรักของแม่ จนกระท่ังก่อเกิดความเช่ือต่อ

สังคมส่วนรวม โดยการแทนค่าความเป็นแม่ท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง

ในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ด้วยการใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่มาสร้างผลงานศิลปะ ซึ่งมี

เนื้อหาความสำคัญของการศึกษาดังนี้ 

1.1 ความเป็นแม่ของผู้หญิง 

จากหลักฐานทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ ได้ปรากฏภาพแม่ใน

รูปของมารดาผู้ยิ่งใหญ่ท่ีให้กำเนิดสรรพชีวิตและมวลมนุษย์ จนก่อเกิดตำนานทางความเช่ือและ

ปรากฏเป็นศิลปวัตถุต่างๆ รวมท้ังรูปเคารพแทนมารดาของโลกอย่างมากมาย แม่จึงเสมือนผู้สร้างโลก  

ความเป็นแม่ของผู้หญิงสร้างส่ิงอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ซึ่งความหมายของแม่ท่ีปรากฏในงาน

ศิลปะ ยังแฝงความเช่ือท่ีผูกโยงกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน 

1.2 ความเป็นแม่ของตนเอง 

ความเป็นแม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรมทาง ธรรมชาติสร้าง

สัญชาตญาณความเป็นมนุษย์และปลุกเร้าสัญชาตญาณความเป็นแม่ให้แก่ผู้หญิงมีความเป็นแม่ท่ีต้อง

รักลูกและคอยปกป้องดูแลลูกเพื่อสร้างสถานภาพความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งมีผล

ต่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยเช่นกัน ส่วนวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นโดยกำหนดแบบ
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แผนตามความเช่ือร่วมกันเพื่อสร้างความรัก ความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ ดังนั้นคนใน

สังคมจึงเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งท่ีช่วยดูแลเด็กๆ ในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ  

2. แนวความคิดฮาบิทัส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 

แนวความคิดฮาบิทัส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับทฤษฎีทางมานุษยวิทยาของโคลดเลวี -สเตราส์ ท่ีมี

การวิเคราะห์รูปแบบการปรุงอาหาร เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของมนุษย์  โดยเปรียบเทียบอาหาร

และกระบวนการทำอาหาร เปรียบเสมือนการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด

จากความดิบ (หยาบ) สู่ ความสุก (ละเอียดประณีต) การศึกษาผลงานศิลปะท่ีแสดงออกถึงความเป็น

แม่ กล่าวคือ ความดิบ หมายถึง วัสดุท่ีหยาบและกระบวนการท่ีหยาบ สามารถแสดงออกถึง

สัญชาตญาณของความเป็นแม่ ความสุก หมายถึง วัสดุท่ีผ่านกระบวนการท่ีประณีต แสดงออกถึง

ความรักของแม่ท่ีละเอียดอ่อน เปรียบด่ังความสุขท่ีเกิดจากความละเอียดอ่อนและประณีตในการสร้าง

ผลงาน ซึ่งทฤษฎีนี้ สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความหมายท่ีซ่อนอยู่ในตัวเทคนิควิธีการของการ

สร้างงานศิลปะได้อย่างเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

การศึกษาค้นคว้า 

1. การศึกษาเนื้อหาของความเป็นแม่ท่ีมีอยู่ในสังคมวัฒนธรรม ความเช่ือและศิลปวัตถุต่างๆ โดย

ทำการศึกษาวัสดุเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์ศิลปะในมุมมองทางมานุษยวิทยา เพื่อหาคุณค่าและ

ความสำคัญของการสร้างงานศิลปะของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่ีมีความสอดคล้องกับความเป็น

แม่ของผู้หญิง ซึ่งทำการศึกษาอยู่ 4 เทคนิคกระบวนการ คือ มนุษย์กับการสร้างภาชนะดินเผา งาน

กระดาษ งานผ้า และการเขียนภาพจิตรกรรม โดยเทคนิคปั้นและวัสดุดินแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อม

ตนของผู้หญิง เทคนิคกระดาษส่ือความรักของแม่ท่ีอ่อนโยนและบางเบาแต่มีความแข็งแกร่ง งานผ้า

เป็นงานท่ีแสดงความสุภาพอ่อนโยนของผู้หญิง การเขียนภาพเป็นการบันทึกและบอกเล่าอารมณ์

ความรู้สึกของผู้สร้างผ่านทางรูปทรงได้อย่างลุ่มลึก ดังนั้นการสร้างสรรค์จึงนำ 4 เทคนิคกระบวนการ

มาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อค้นหาคุณค่าและปรัชญาความเป็นแม่ของตนเอง 

2. การศึกษาความหมายและการแสดงออกทางศิลปะจากศิลปวัตถุ ล้วนสร้างมาจากความเช่ือทาง

วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับความเป็นแม่ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ศิลปวัตถุท่ีแสดงถึงความ

อยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ได้แก่ ตุ๊กตาอาคัวบา ตุ๊กตาดินดิบ “ลูกดูดนมแม่” และโดะกู สะท้อนถึงแม่

ผู้สร้างชีวิตและส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ 2. ศิลปวัตถุท่ีแสดงถึงความรักของแม่ ได้แก่ ตุ๊กตาสังคโลก
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แม่อุ้มลูกและภาชนะดินเผา (หม้อมีนม)  ซึ่งสะท้อนถึงความรักของแม่ท่ีค่อยปกป้องคุ้มครองลูก  โดย

ได้ค้นพบวิธีคิดสำหรับการตีความ เพื่อหาความหมายและคุณค่าจากการสร้างผลงานศิลปะไ ด้อีก

วิธีการหนึ่ง จากเทคนิควิธีการสร้างศิลปวัตถุท้ัง  5  ช้ิน โดยมีต้ังแต่เทคนิคท่ีเรียบง่าย ใช้วัสดุกับ

ทักษะฝีมือโดยไม่ผ่านกระบวนการท่ีแปรค่าคุณลักษณะของตัววัสดุ จนกระท่ังเทคนิคท่ีมีความซับซ้อน

โดยใช้เทคนิคกระบวนการในการเปล่ียนคุณลักษณะของตัววัสดุมากขึ้น ซึ่งมีคุณค่าและความเป็นแม่ท่ี

เท่าเทียมกัน จึงเปรียบเทียบได้กับความเป็นแม่ ท่ีเกิดมาโดยสัญชาตญาณตลอดจนกระท่ังการได้ถูก

กล่อมเกลาหล่อหลอมจากสังคมวัฒนธรรม 
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การพัฒนาเทคนิคกระบวนการจากความเรียบง่ายไปสู่กระบวนการท่ีซับซ้อน จึงสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

 ตารางการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายของเทคนิค (ดินดิบ = “ดิบ”) 

ไปสู่กระบวนการที่ซับซ้อน (ดินเผาเคลือบ = “สุก”) โดยการสื่อความหมายถึงความรักของแม่ 
 

ดินเผาดิบ ดินเผาดิบ 

ขัดผิว 

ดินเผาดิบ 

ขีดลวดลาย 

ดินเผาเคลือบ ดินเผาเคลือบ

เขียนสี 

ชื่องานและ

เทคนิค 

 

ตุ๊กตาลูกดูดนมแม่ 

เทคนิคปั้นดินดิบ 

ตุ๊กตาโดะกู Dogu 

เทคนิคดินเผาดิบขัด

ผิว 

หม้อมีนม 

เทคนิคดินเผาดิบ

ขัดผิว 

 

ตุ๊กตาแม่อุ้มลูก

เทคนิคดินเผา

เคลือบ 

ตุ๊กตาเสียกบาล 

เทคนิคดินเผา

เคลือบเขียนสี 

ลักษณะ

ผลงาน 

 

การปั้นแบบชา่ง

ชาวบา้น มีการ

แสดงออกอย่าง

ซื่อตรงและ

บริสุทธิ ์

การปั้นที่เน้นความ

งามของแม่ 

โดยเฉพาะท้อง 

สะโพกและช่วงขา ไม่

มีแขน 

การออกแบบเชิง

สัญลักษณ์ผ่าน

ความคิดและ

เทคนิคกระบวน 

การที่ประณีต 

ลักษณะงานแบบ

ชาวบา้น โดยใช้

กระบวน 

การทางเทคนิคที่

ซับซ้อน 

ลักษณะงานแบบ

ชาวบา้น โดยผ่าน

กระบวนการทาง

เทคนิคที่ละเอียด

ซับซ้อน 

ลักษณะของ

เทคนิคและ

วัสดุ 

ใช้ดินดิบ โดยไม่

เผาไฟ ใช้

เครื่องมือแบบ

ง่ายๆ มาช่วย

ตกแต่งลวดลาย 

มีขั้นตอนการ

ออกแบบลดทอน

รูปทรง ใช้เน้ือดิน

ละเอียด มีเครื่องมือ

ในการปั้นและการขัด

ผิวเรียบ 

มีการเตรียมการทุก

ขั้นตอน ต้ังแต่

ออกแบบการ

เตรียมวัสดุจนถึง

อุปกรณ์ในการปั้น 

ใช้ดินมีการ

เตรียมการเป็น

พิเศษและเคลือบ

ด้วยสีเซรามิก ซึ่งมี

กระบวน 

การหลายขั้นตอน 

เตรียมดินเป็น

พิเศษ เพื่อการปั้น

มีการเคลือบสี 

เขียนสีเซรามิก ซึ่ง

มีกระบวนการ

หลายขั้นตอน 

การสื่อความ 

หมายของ

ความเป็นแม ่

แสดง

สัญชาตญาณ 

แรกเริ่มของความ

เป็นแม่ 

แสดงความละเอียด 

ลออของความรักทีแ่ม่

มีต่อลูก สื่อถึงความ

อุดมสมบูรณ์ 

แสดงความรักของ

แม่ ที่มีแบบแผน

และความประณีต 

แสดงความรักของ

แม่ ที่มีความ

ละเอียดและ

ประณีต 

 

แสดงความรักของ

แม่ที่ละเอียดอ่อน

และลึกซึ้ง 

ตารางท่ี 17 ตารางการวิเคราะห์ระดับความเรียบง่ายของเทคนิค (ดินดิบ = “ดิบ”) 
ไปสู่กระบวนการท่ีซับซ้อน (ดินเผาเคลือบ = “สุก”) 
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3. การศึกษาความเป็นแม่ในศิลปะร่วมสมัย ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

3.1 ศิลปินท่ีใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่สร้างงานศิลปะ พินรี สัณฑ์พิทักษ์ กับ เมตตา 

สุวรรณศร ผลงานของศิลปินหญิงท้ังสองคน มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน  เกี่ยวข้องกับ “ความ

เป็นแม่” ซึ่งแสดงผลทางความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะ ผลงานของพินรี ถูกการจัดแสดงผลงานให้

เสมือนอยู่ในบ้าน โดยสร้างรูปทรง “เต้านม” ท่ีมีลักษณะคล้ายหมอนซึ่งเป็นของใช้ภายในบ้าน 

ลักษณะเด่นของพินรี คือ การใช้สัญลักษณ์ เพื่อส่ือสารความเป็นแม่ ส่วนตัวผลงานและการใช้เทคนิค

ถักโครเชต์สร้างสรรค์ผลงานของเมตตา อาศัยการถักทอข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านท่ีมาจาก

ประสบการณ์และความทรงจำของลูก ลักษณะเด่น คือ การใช้สภาวะภายในของความเป็นแม่มาสร้าง

ผลงานศิลปะ  

3.2 ศิลปินท่ีใช้วัสดุส่ือความรักของแม่และแสดงถึงความเป็นครอบครัว มาเรีย ซอล เอสโก

บาร์ มีความสามารถในการเลือกวัตถุและวัสดุ (found objects) ท่ีนำมาใช้ส่ือสาร ผ่านเนื้อหา

เรื่องราวที่เธอต้องการได้อย่างชาญฉลาด  วัตถุและวัสดุเหล่านั้นยังคงมีความหมายและคงคุณลักษณะ

ด้ังเดิมท่ีเคยเป็นปรากฏการณ์ในสังคมยุคนั้น ผลงานของเธอในชุดนี้แสดงความเป็นแม่ในรูปลักษณ์

ของแม่บ้านท่ีดูแลลูกและคนในครอบครัว ด้วยจิตวิญญาณความเป็นแม่ท่ีปกคลุมไปท่ัวผลงานของ

ศิลปิน 

ผลงานสร้างสรรค ์

การสร้างสรรค์ผลงานมีการนำเสนอความรักของแม่ผ่านกระบวนการสร้าง ดังนี้ 

  1. เทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกและสีจากธรรมชาติบนผ้าใบ 

 2. เทคนิคเย็บปักถักร้อย 

 3. เทคนิคเปเปอร์มาเช่  

 4. เทคนิคเครื่องปั้นดินเผาดิบและเซรามิก 

 ซึ่งแต่ละเทคนิคมีคุณค่าและภาษาทางทัศนศิลป์ท่ีแตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยตัว

เทคนิค เพื่อแสวงหาคุณค่าและความหมายของความรักจากความเป็นแม่ในตนเอง  โดยสรุป

แนวความคิด กระบวนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและแนวทางการนำเสนอผลงาน รวมท้ังการแสดงออก

ตามลำดับตารางดังนี้ 
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ตารางสรุปแนวความคิดและกระบวนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกี่ยวกับความเป็นแม่ ในผลงานท้ัง 4 

ชุด และแนวทางการนำเสนอผลงานผ่านเทคนิควิธีการดังต่อไปนี้ 

ชื่อชุดผลงาน ผลงานชุดท่ี 1 ผลงาน

จิตรกรรมสีอะคริลิก

และสีธรรมชาติบน

ผ้าใบ 

ผลงานชุดท่ี 2 ผลงาน

ผ้า เทคนิคเย็บปักถัก

ร้อย 

ผลงานชุดท่ี 3 ผลงาน

เทคนิคเปเปอร์มาเช ่

ผลงานชุดท่ี 4 

ผลงานเทคนิค

เคร่ืองปั้นดินเผาดิบ

และเซรามิก 

ลักษณะและ

รูปแบบผลงาน 

ศิลปะนาอีฟหรือศิลปะ

ไร้มายา ศิลปะนาอีฟหรือศิลปะ

ไร้มายา 

ศิลปะนาอีฟหรือศิลปะไร้

มายา 

ศิลปะนาอีฟหรือ

ศิลปะไร้มายา 

เทคนิคผลงาน สีอะคริลิกและสี

ธรรมชาติบนผ้าใบ 

งานผ้ากับเทคนิคเย็บ

ปักถักร้อย 

งานกระดาษหรือเทคนิค

เปเปอร์มาเช่ 

งานดินเผาและเซรา

มิก 

ความหมายของ

เทคนิคเก่ียวข้อง

กับความเป็นแม ่

แม่เป็นผู้รังสรรคแ์ละ

บันทึกทุกห้วงสภาวะ

ของความรักทีแ่ม่มีต่อ

ลูก ซึ่งเทคนิคน้ี

สามารถทำได้ต้ังแต่

หยาบถึงละเอียดสุด 

ผ้าหมายถึงความอบอุ่น 

การเย็บผ้าหรือเทคนิค

เย็บปักถักร้อย ช่วย

สร้างความรู้สึก

อ่อนโยนของความเป็น

แม่ 

กระดาษเสมือนความรัก

ที่บอบบางแต่ถา้นำ

กระดาษกับกาวมาผสาน

กันหลายๆ ชั้น จะมีความ

แข็งแรงขึ้น เช่นเดียวกับ

ความรัก 

ดินเป็นธาตุที่ทำให้

สัมผัสถึงพลังชวีิต

หรือพลังของความ

เป็นแม่ การปั้นดิน

เผาทำให้เห็น

ศักยภาพของความ

เป็นผู้หญิง 

การนำเสนอ

เทคนิคในงาน

สร้างสรรค์ 

เริ่มต้ังแต่หยาบไปจน

ละเอียดสุด 

กระบวนการเย็บผ้าที่

หยาบจนถึงละเอียด

ของตัวเทคนิค 

กระบวนการเปเปอร์

มาเช่ที่หยาบจนถึง

ละเอียดของตัวเทคนิค 

ดินเผาดิบจนถึงการ

ใช้ดินเซรามิกและ

การเผาเคลือบ 

 
ตารางท่ี 18 สรุปแนวความคิดและกระบวนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกี่ยวกับความเป็นแม่ ในผลงาน
ท้ัง 4 ชุด 
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ปัญหาและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงาน 

(ก) 

(ข) 

ภาพท่ี 130 แสดงภาพรวมและการติดต้ังผลงานวิทยานิพนธ์ 
(ก) ภาพรวมการติดต้ังผลงานวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งท่ี 2 

(ข)  ภาพรวมการติดต้ังผลงานวิทยานิพนธ์โดยมีการปรับเปล่ียนตำแหน่งผลงาน 

การค้นพบปัญหาท่ีสำคัญในการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับพื้นท่ีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์

ครั้งท่ี 2 ในหอศิลป์ท่ีมีความยาวถึง 47.24 เมตร ผนวกกับตัวผลงานท่ีมีความหลากหลาย การจัดและ

การติดต้ังผลงานจึงเกิดความไม่ลงตัวในบางตำแหน่ง จากคำเสนอแนะของคณะกรรมการ เห็นควรว่า

น่าจะมีการคัดงานบางช้ินออก หรือลองสลับตำแหน่งผลงาน ผู้สร้างสรรค์จึงทดลองเปล่ียนตำแหน่ง

เป็นภาพด้านล่าง ซึ่งส่งผลทำให้ผลงานมีความลงตัวและคลายความอึดอัดลงได้ จากการนำเสนอใน

ครั้งนี้ ทำให้ผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นถึงประเด็นเรื่องพื้นท่ีและการนำเสนอผลงานเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากพอๆ 

กับการค้นหาความหมายของความเป็นแม่ในตัวผลงานแต่ละเทคนิคกระบวนการท่ีได้ทำการคัดเลือก

มาสร้างผลงาน  

“ความเป็นแม่คือประสบการณ์ท่ีงดงาม” การเดินทางของการเป็นแม่ มาจากช่วงเวลาท่ีใช้

ความรู้สึกของแม่ในสภาวะร่างกายปกติ การรับรู้และพลังในการแสดงออกจึงมีมากเป็นพิเศษ แต่การ

ทำงานในช่วงขณะเวลาท่ีตนกำลังมีลูกน้อยอยู่ในครรภ์อีกคน ช่างแสนหนักหน่วง ทรมาน หมดแรง

พลัง อ่อนล้าในการทำงานศิลปะ ทว่าในความไม่พร้อมทางร่างกายและจิตใจ ช่วงขณะท่ีมีหน้าท่ีเป็น

ท้ังผู้ศึกษาและแม่ผู้ท่ีกำลังจะให้กำเนิดชีวิต ทุกสถานะและปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นสอนให้คนเป็นแม่ 
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เกิดการเรียนรู้ เพื่อแสวงหาความพอดีท่ีจะรักษาอีกหนึ่งชีวิตไปพร้อมกับทำหน้าท่ีของตนให้สำเร็จได้

อย่างไร จึงค้นพบว่า “ใจสำคัญกว่าร่างกาย” ใจท่ีทรงพลังและเต็มเป่ียมไปด้วยความรักสามารถเป็น

แรงผลักดันและเอาชนะทุกอุปสรรคได้เสมอ โดยเฉพาะใจท่ีมีพลังความเป็นแม่ปกคลุมอยู่ย่อมสร้างส่ิง

น่าอัศจรรย์ได้เหนือการคาดหมาย 

คุณค่าท่ีอยู่ในผลงานชุดนี้ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือความรัก ความรักท่ีซ่อนอยู่ในแต่ละเทคนิควิธีการ 

เป็นความรักจากแม่คนหนึ่งท่ียินดีจะมอบให้แก่ลูกท่ีตนรัก ความรักนี้เปรียบเสมือนต้นไม้ท่ีจะเติบโต

ไปพร้อมกับประสบการณ์ของแม่และลูก  ซึ่งตัวลูกสามารถท่ีจะถ่ายทอดความรักไป สู่บุคคลอื่นได้ 

เพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นส่ิงท่ีสวยงามและสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคน 

ผลงาน “โลกของแม่” มีท้ังสภาวะของความทุกข์และความสุข ท่ีเกิดขึ้นในวิถีประสบการณ์

ชีวิตของการเป็นแม่คน โดยแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยท่ีแม่มีต่อลูก ผ่านตัวเทคนิค

กระบวนการท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหาสาระท่ีต้องการนำเสนอ ส่งผลทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้ทบทวนชีวิตของ

ตนเองและเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ผ่านการเป็นแม่ ลูกทำให้แม่ได้ซาบซึ้งถึงความอดทน ความเข้าใจ

และการให้อภัยซึ่งกันและกัน จนก่อเกิดเป็นความรักและคุณค่าของความเป็นแม่แก่ผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ี

แสดงออกอยู่ในทุกกระบวนการของการทำงานสร้างผลงานศิลปะ ลูกจึงเป็นผู้สร้างโลกของแม่ขึ้นมา

อย่างแท้จริง 
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รายชื่อผลงานวิทยานิพนธ์   

รายชื่อผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์  

ชื่อผลงาน                                เทคนิค                      ขนาด                        ปีที่สร้าง 

“ห่วงหาอาทร”                          เย็บผ้า                       195 x 300 ซม.             2560 
“โมบายแห่งความรัก”                  เย็บผ้า                       ผันแปรตามพื้นท่ี            2560 
“มือแห่งความรัก”                      สีอะคริลิกบนกระดาษ    59.4 x 84 ซม.              2560 
“เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก–ทรงพลัง”   สีอะคริลิกบนผ้าใบ        80 x 100 ซม.              2560 
“เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก–เบ่งบาน”   สีอะคริลิกบนผ้าใบ        80 x 100 ซม.               2560 
“รูป-นาม แห่งความรักของแม่”       พิมพ์ลายบนผ้า-เย็บผ้า    ผันแปรตามพื้นท่ี            2560 
“ปักรักบนผืนผ้า”                       ปักผ้า                        10 x 15 ซม.                 2560 
“เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก–ออกลูก.ก” สีอะคริลิกบนผ้าใบ         60 x 80 ซม.                2560 
“เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก–ออกลูก.ข” สีอะคริลิกบนผ้าใบ         60 x 80 ซม.                2560 
“เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก–ออกลูก.ค” สีอะคริลิกบนผ้าใบ         60 x 80 ซม.                2560 
“เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ”             สีอะคริลิกบนผ้าใบ         60 x 80 ซม.                2560 
“เล่นกับลูก”                             สีอะคริลิกบนผ้าใบ         60 x 80 ซม.                2560 
“แม่ลูกเล่นกัน ขี่จักรยานชมจันทร์”  สีอะคริลิกบนผ้าใบ         200 x 200 ซม.             2561 
“ฮีโร่ของแม่”                            สีอะคริลิกบนผ้าใบ         200 x 200 ซม.             2561 

“ฮีโร่ของแม่ – เย็บปักผ้า              เย็บปักผ้า                    15 x 20 ซม.                2561 

“แม่บ้านและครอบครัว”              เย็บปักผ้า                     ผันแปรตามพื้นท่ี           2561 

“คู่แม่ลูก”                               เย็บปักผ้า                     ผันแปรตามพื้นท่ี           2561 

“เมื่อเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องแม่”       เปเปอร์มาเช่                 ผันแปรตามพื้นท่ี           2561 
“รองเท้าสีแดงของลูก”                เปเปอร์มาเช่                 ผันแปรตามพื้นท่ี           2561 
“ฮีโร่ตัวน้อยของแม”่                   เปเปอร์มาเช่                ผันแปรตามพื้นท่ี           2561 
“กำเนิดความรัก - เล่นกับลูก”       ดินเผาดิบ                    ผันแปรตามพื้นท่ี           2561 
“กำเนิดความรัก – ต้ังครรภ์ 1”      ดินเผาดิบ                    ผันแปรตามพื้นท่ี           2561 
“กำเนิดความรัก – ต้ังครรภ์ 2”      ดินเผาดิบ                    ผันแปรตามพื้นท่ี           2561 
“กำเนิดความรัก – เล่นกับลูก 1”    ดินเผาดิบ                    ผันแปรตามพื้นท่ี           2561 
“กำเนิดความรัก – เล่นกับลูก 2”    ดินเผาดิบ                    ผันแปรตามพื้นท่ี           2561 
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ชื่อผลงาน                                เทคนิค                      ขนาด                        ปีที่สร้าง 

“กำเนิดความรัก – เล่นกับลูก 3”    ดินเผาดิบ                    ผันแปรตามพื้นท่ี            2561 
“ตุ๊กตาแมลู่ก”                          เย็บปักถักร้อย               ผันแปรตามพื้นท่ี            2561 
“แม่เป็นม้าให้ลูกขี่”                    เปเปอร์มาเช่                 ผันแปรตามพื้นท่ี            2561 
“ความเบ่งบานของความรักจากใจแม่” เปเปอร์มาเช่             ผันแปรตามพื้นท่ี            2561 

รายชื่อผลงานวิทยานิพนธ์  

ชื่อผลงาน                                เทคนิค                      ขนาด                        ปีที่สร้าง 
“เมื่อเจ้าอยู่ในท้องแม่”                 สีอะคริลิก                   150 x 200 ซม.             2561 
“เฝ้าทะนุถนอม”                        สีอะคริลิก                   150 x 200 ซม.             2561  
 “แมลู่กเล่นกัน”                        สีอะคริลิก                    150 x 200 ซม.             2561 
“เมื่อลูกเจ็บแม่เจ็บกว่า”               สีธรรมชาติ                  150 x 200 ซม.             2562 
“ยามลูกป่วยแม่เฝ้าถนอม”            สีธรรมชาติ                  150 x 200 ซม.             2562 
“แม่ลูกสอง”                             สีธรรมชาติ                  150 x 200 ซม.             2562 
“น้องในท้องแม่-พีน่้อง”                เย็บปักผ้า                    ผันแปรตามพื้นท่ี           2562 
“ยามเจ้าเจ็บป่วย”                      เย็บปักถักร้อย              160 x 400 ซม.             2562 
“โอบอุ้ม 2”                              เย็บปักถักร้อย              115 x 225 ซม.             2562 
“โอบอุ้ม”                                 เย็บปักถักร้อย              115 x 235 ซม.             2562 
“แม่จูงมือลูก”                           เย็บปักถักร้อย              175 x 450 ซม.             2562 
“เจริญเติบโตงอกงาม”                 เย็บปักถักร้อย              59 x 155 ซม.               2562 
“แม่จูงมือลูกเดิน 1 ขวบ”             เย็บปักถักร้อย              50 X 50 x 180 ซม.        2563 

“พ่อแม่ลูกขี่ช้าง”                       เปเปอร์มาเช่                ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 

“แม่จูงมือลูกเดิน 2 ขวบ”             เปเปอร์มาเช่                50 X 50 x 180 ซม.        2562 
“แม่จูงมือลูกเดิน 3 ขวบ”             เปเปอร์มาเช่                50 X 50 x 180 ซม.        2562 
“แม่จูงมือลูกเดิน 4 ขวบ”             เปเปอร์มาเช่                50 X 50 x 180 ซม.        2562 
“ต้ังครรภ์”                              ดินดิบ                        ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“เฟื่องฟ้า”                              เซรามิกเผาครั้งเดียว        ผันแปรตามพื้นท่ี            2563 
“แม่ต้ังครรภ์ 2”                        เซรามิก                      ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“แม-่ลูก”                                เซรามิก                      ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“ดอกไม้แม่ลูก”                         เซรามิก                      ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
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ชื่อผลงาน                                เทคนิค                      ขนาด                        ปีที่สร้าง 

“ดอกไม้แม่ลูก - ทุกข์”                 เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“ดอกไม้แห่งความรัก”                  เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“ผลิบาน”                                เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“ดอกไม้แม่ลูก 3”                       เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562  
“ต้นไม้แม่ลูก”                           เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“พ่อเป็นซ้อมแม่เป็นช้อนลูกเป็นช้อนเล็ก” เซรามิก              ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“ชามของแม”่                           เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“ถ้วยของแม่”                           เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“ถ้วยลูกชาย”                           เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“จานครอบครัว”                       เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“ภาชนะของแม่ข้างในของลูก”       เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“แม่เฝ้าคอย”                           เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“คะนึงถงึเจ้า”                          เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562  
“อ้อมกอดแม่”                          เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“กอดของลูก”                          เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562  
“นำคุณ”                                เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“ยามเจ้าเล่น”                          เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“แม่ลูก”                                 เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“นำคุณฝันและปั้นแม่สร้างฐาน”     เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
“นำคุณฝันและปั้นแม่สร้างฐาน 2”  เซรามิก                     ผันแปรตามพื้นท่ี            2562 
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ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 19 ธันวาคม 2526 
สถานที่เกิด สุพรรณบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.  2552 ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.  2553 ถึงปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ที่อยู่ปัจจุบัน 80/156 หมู่บ้านสกุลทิพย์ ซอย2 ถนน บรมราชชนนี 123 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

ผลงานตีพิมพ์ พ.ศ.2562  
- บทความเรื่อง "การศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมจากสัญชาติญาณ
ความเป็นแม ่สู่การหล่อหลอมด้วยสังคมวัฒนธรรม โดยการเปรียบเทียบจาก
ความดิบสู่ความสุก" วารสารวิชาการ Veridian E - Journal, Silpakorn 
University สาขามนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 6 
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562  
การแสดงผลงานเด่ียว  
พ.ศ.2551  
- นิทรรศการ  “เส้นใยแห่งชีวิต”   ณ  Rose  Garden  สวนสามพราน  
พ.ศ.2554  
- นิทรรศการ “เย็บ ปะ ปัก ถัก ร้อย”  ณ DOB Hualamphong Gallery   
การแสดงผลงานกลุ่ม  
พ.ศ.2552    
-  นิทรรศการ “วิถีแห่งความเป็นไทย” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ   
พ.ศ.2553     
- Art Exhibition, “The Free Spirit of Thai Art”, At Bangkok Art And 
Culture Centre   
พ.ศ.2556     
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-  นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ชุด “ความรักและความศรัทธา”  ณ ห้อง
แกลลอรี่ ช้ัน 36 โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  
การแสดงผลงาน  
พ.ศ.2551  
-  นิทรรศการ  ”เส้นใยแห่งชีวิต” ณ  Rose  Garden  สวนสามพราน  
-  HIVE  CAMP, Asian  Artists  in  Residence  Program,  Cheongju,  
South  Korea    
พ.ศ.2552    
- นิทรรศการ  “วิถีแห่งความเป็นไทย” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ   
-  นิทรรศการ  Young Female Artists of the year 2009 by Baan  
Lae Suan  
พ.ศ.2553     
- Art Exhibition, “The Free Spirit of Thai Art”, At Bangkok Art And 
Culture Centre   
- นิทรรศการ “ฝันถึงสันติภาพ” ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
- โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ครั้งท่ี 27 หัวข้อ “ 
CHAIR - SHARE” ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.2554      
- Art Exhibition, “VIJITSILPE – SILPATHAI”, At Bangkok Art And 
Culture Centre  
- นิทรรศการ “เย็บ ปะ ปัก ถัก ร้อย”  ณ ท่ีหอศิลป ์DOB Hualamphong 
Gallery   
- นิทรรศการ Temparature , Art Exhibition THAI : NORDIC CLOSE 
2011 ณ หอศิลป์สนามจันทร์  
- โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 28 หัวข้อ “น้ำ 
น้ำพระทัย” ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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พ.ศ.2555     
- นิทรรศการศิลปไทย “จากรุ่นสู่รุ่น” โดย 36 ศิลปิน ณ หอศิลป ์PSG คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- นิทรรศการศิลปกรรม “เรื่อง ของเธอ” โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่  
- ศิลปะสมัยรัชการท่ี 9 นิทรรศการศิลปะไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
- นิทรรศการ “36 ปี แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะไทย”  
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
- โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 29 หัวข้อ
“วาทศิลป์ พีระศรี” ณ หอศิลป ์PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- ON  PAPER, By  Slipakorn University and Tama University   
พ.ศ.2556    
- นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ชุด   “ความรักและความศรัทธา”   ณ ห้อง
แกลลอรี่ ช้ัน 36 โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  
- นิทรรศการสานสรรค์งานศิลป์ Hawaii Thai  ณ บริษัทฮาวายไทย 
กรุงเทพฯ  
- ON  PAPER, By  Slipakorn University and Tama University   
- โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ครั้งท่ี 30 
หัวข้อนิทรรศการ “The Beginning” ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ หอศิลป ์PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
- นิทรรศการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “แก่นสารจากแกนศิลป์” 
โดยโครงการจัดต้ังภาควิชาแกนทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.2557      
- นิทรรศการศิลปไทย โดยคณาจารย์ศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ ณ หอศิลป์ 
PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 



  8 

 

- โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ครั้งท่ี 31 
หัวข้อนิทรรศการ“ASEAN WAY SHOW YOUR I.D. AND SIGN HERE 
PLEASE”   ณ   หอศิลป ์PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.2558      
- โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ   ครั้งท่ี 32   
หัวข้อ “Our Beloved Princess The Light Inspiration” ณ หอศิลป ์
PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน   
- นิทรรศการ “กษัตริย์ เกษตร ศิลปะ” ศิลปะเพื่อพ่อของแผ่นดิน ณ 
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
พ.ศ.2559     
- โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ครั้งท่ี 33 
หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” ณ หอศิลป ์PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.2560      
- ร่วมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ กลุ่มหัวรุ่ง ณ ช้ัน 2 หอศิลป์จามจุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ   
- The spirit of Thailand from traditional to contemporary. 2017 
Hansae Yer24 Foundation International Cultural Exchange 
Exhibition Insa Art Center, Jangro-gu, Seoul, Korea. เกาหลี. 12 
กรกฎาคม 2560 – 18 กรกฎาคม 2560  
พ.ศ.2561      
- The First Arrrrrrt International Art Festival 2018. International 
Art Festival. จีน 6 June 2018 - 28 July 2018.  
พ.ศ.2562     
- International Art Workshop 2019. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.
นครปฐม ไทย 6 June 2019 – 16 June 2019. 

รางวัลที่ได้รับ พ.ศ. 2548    
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- รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรมปตท. ครั้งท่ี20  
- รางวัลท่ี  1  เหรียญทองบัวหลวง  จิตรกรรมไทยแนวประเพณีครั้งท่ี 27  
โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่น
เยาว์ ศิลป ์พีระศรี ครั้งท่ี  22  
- รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรม “นำส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต”  ครั้งท่ี 17 โดย
บริษัทโตชิบา (ไทยแลนด์) จำกัด  
พ.ศ. 2549      
- รางวัลดีเด่นการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งท่ี  8  
- รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรม “นำส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต” ครั้งท่ี18 โดย
บริษัทโตชิบา  (ไทยแลนด์) จำกัด  
พ.ศ. 2550      
- รางวัลท่ี 2  เหรียญเงินบัวหลวง จิตรกรรมไทยรว่มสมัยครั้งท่ี 29 โดย
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยรางวัลท่ี 2 การแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ  ครั้งท่ี 53  
พ.ศ. 2551     
- The Greatest Artist AWARD International Residence Program   
- HIVE  CAMP  2008  Cheongju, South Korea   
พ.ศ. 2552       
- รางวัลท่ี 2  เหรียญเงินบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งท่ี 31  
โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  
พ.ศ. 2559   
- INTERNAIONAT ARTCAMP 2016 SOLO. INDONESIA   
พ.ศ. 2560      
- รางวัลท่ี 1  เหรียญทองบัวหลวง  จิตรกรรมไทยแนวประเพณี  ครั้งท่ี 39  
โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ   
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