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 วิทยานิพนธ์หัวขอ้เร่ือง “พนัธนาการ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางในการพฒันา
รูปทรงจากธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการแสดงออกความรู้สึกส่วนตน ท่ีเกิดข้ึนจากอาการเก็บกด กดดนั 
บงัคบั และความขดัแยง้จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั โดยแสดงออกจาก 1.รูปทรง 2.วสัดุ ดว้ย
การสร้างสรรค์ในรูปแบบ นามธรรม ใช้ทศันธาตุมาจดัเป็นองค์ประกอบ นําองค์ประกอบร่วม
ระหว่าง วสัดุ โครงสร้างของเส้นและแนวความคิดในการแสดงออก จากวสัดุท่ีมีความขดัแยง้
ต่อตา้นกนั สร้างข้ึนดว้ยหินท่ีแข็งแรงและไมท่ี้เส่ือมสลายไดง่้าย เกิดเป็นการสร้างสรรคใ์หม่ทาง
ประติมากรรม รูปแบบส่ือผสม ดว้ยวิธีการ ผกู รัด เช่ือม ต่อ ดว้ยวสัดุกบัวสัดุ ถ่ายทอดอารมณ์ ใน
ท่าทางบิดเกร็งจากร่างกายมนุษย ์ผา่นผลงานศิลปะ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์นั้น ขา้พเจา้ใชท่ี้มาของรูปทรงคนเป็นส่ือเร่ิมตน้โดย
แปรสภาพใหเ้ป็นรูปทรงท่ีสามารถส่ือความหมาย อารมณ์ พนัธนาการจากความเก็บกด ดว้ยการใช้
รูปทรงท่ีสร้างข้ึนเองจากทศันธาตุไดแ้ก่ เสน้ และท่ีวา่ง เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกภายในจากจิตไร้
สาํนึก เพื่อใหผู้ช้มงานใชจิ้ตไร้สาํนึกตอบรับกบัผลงาน 
 ขอบเขตของการศึกษา เป็นการศึกษาการสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์แบบนามธรรม
โดยสร้างจากความแตกต่างกนัของวสัดุ ในรูปแบบของประติมากรรม การเก็บกด เป็นเสมือนพลงั
ภายใน ถูกปลดปล่อยออก มาทางรูปทรงประติมากรรม วิเคราะห์ แยกแยะ จดัองคป์ระกอบเพ่ือ
แสดงออกถึง แนวความคิดในการสร้างสรรค ์ดว้ยการนาํวสัดุธรรมชาติ 2 ชนิด ไดแ้ก่ ก่ิงไม ้และ หิน 
ข้ึนมาผูกรัดกนัดว้ยการผูกมดัเป็นโครงสร้างเพื่อแบกรับ และเช่ือมกอ้นหินกบักอ้นหิน เกิดเป็น
รูปทรง ประติมากรรม  
 ผลของการศึกษาและสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี ไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์และสร้างผลงานให้
ตรงกบัแนวความคิด ท่ีถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึกผา่นผลงาน ประติมากรรม ส่ือผสม จาํนวน 5 ช้ิน 
เพื่อเป็นแนวทางให้ผูท่ี้เล็งเห็นถึงคุณค่า ได้ใช้การรับรู้ทางจิตใตส้ํานึก สัมผสัและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ผ่านการส่ือความหมายในตวัวสัดุ และสะทอ้นให้เห็นมุมมองในการสร้างสรรค ์
ศิลปะผา่นผลงาน ประติมากรรม ส่ือผสม รูปแบบนามธรรม 
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 This thesis is entitled “Bond”. The purpose of this research is to study a means to 

create modeling forms from the nature of individual emotions including suppression, pressure, 

force, and conflict that may occur in people’s daily lives. Forms and materials represent 

abstract thoughts by using visual elements as a composition. The sculpture embraces a 

variety of mixed media including materials, structural lines, and concepts. From the altercation 

of media, an innovation of mixed-media sculpture is created incorporating strong stones with 

decayed wood assembled by tying, fastening, and welding materials to materials to depict 

emotions through the contract poses in the human figure. 

 The innovation of the thesis is grounded on the use of the human figure as a base. 

The figure is transformed to express emotions and to develop a suppressive bond using the 

sculptor’s creation of visual elements such as lines and spaces. It tends to display the inner 

feelings of an unconscious mind. Thus, the audiences use their unconsciousness to respond 

to the work. 

 The scope of the study is to investigate a means to create an abstract visual art 

shaped from diverse materials to form sculptures that express the accumulation and release 

of inner suppression. They were analyzed, synthesized, and laid out to develop a concept of 

combining two natural materials, branches and stones, which were bound to make a 

foundation and to make modeling forms of sculptures, respectively. 

 The results of the study were analyzed and advanced to be compatible with the 

concept of suppressive emotion expression. Five mix-media sculptures were created in the 

hope to be used as fundamental works for those who see their values and perceive them 

through unconsciousness in order to feel and share experiences through the works’ materials. 

They may reflect other angles of artistic creation in the form of mixed-media abstract 

sculptures.  
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 ขา้พเจา้ขอน้อมรําลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย ์ท่ีประสิทธิประสาทความรู้ และไดรั้บ
ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารยพ์ิษณุ ศุภนิมิตร และ
อาจารย ์ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน ท่ีใหค้าํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความละเอียดเอา
ใจใส่ทุกขั้นตอน ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารยป์ริญญา ตนัติสุข ผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก รองศาสตราจารยส์รรณรงค์ สิงหเสนี รวมถึง อาจารย  ์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร อาจารย ์
นภดล วิรุฬห์ชาตะพนัธ์ และอาจารยทุ์กท่าน จนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์สาํเร็จลุล่วง ขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อภทัรพล คุณแม่ศริญญา น้องแป้ง น้องปุ๋ย น้องเป้ิล น้อง
ปอนด ์ท่ีให้ความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดี ขอขอบคุณ คุณสันทดั แกว้อุดม คุณวลยัภรณ์ 
สนธิ คุณอนัธิกา ปานวิลยั คุณนํ้า ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จ และ เป็นกาํลงัใจใหก้นัเสมอมา 
 คุณงามความดีอนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบแด่ บิดา มารดา ผูเ้คารพรัก และ
คณาจารยผ์ูป้ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจนทุก ๆ ท่านท่ีเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือ จนกระทัง่
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี ขอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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