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54901308: สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา 
คาํสาํคญั: พนัธนาการ / สภาวะอาการเกบ็กด / ประติมากรรม ส่ือผสม 
 มนสิชา  บุญมงคลกิจ: พนัธนาการ. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.พิษณุ  ศุภนิมิตร 
และ อ. ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน.  87 หนา้. 
 
 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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กติติกรรมประกาศ 
 
 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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

 หัวขอวิทยานิพนธเร่ือง “พันธนาการ” หมายถึง สภาวะอารมณท่ีกอเกิดความวิตกกังวล
อยูภายในจิตใจ หากเกิดซํ้าเปนระยะเวลาหนึ่ง กลายเปนความเก็บกด และถาไมไดรับการปลดปลอย
จะยิ่งสะสมอาการเก็บกดไวภายใน จนเกิดเปนพันธนาการจิตใจตนเอง ก็ยากที่จะคล่ีคลายจนเปน
ปกติได ท้ังนี้อาจเปนปญหาท่ีเกิดข้ึน ส่ังสมมาดวยระยะเวลาท่ียาวนานโดยท่ีไมมีสาเหตุท่ีแนนอน 
อาจเกิดข้ึนมาต้ังแตในวัยเด็ก 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1 ตามพจนานุกรมไทย “พันธนาการ” หมายถึง การจองจํา, การผูกมัด  ซ่ึงไดมีความหมาย
ในตัวเองท่ีแตกตางออกไปอีก คือการจองจํา หมายถึง การถูกกักขัง2 และการผูกมัด หมายถึง พันธะ, 
ภาวะท่ีเปนทาส3 
 

1 

                                                           

สําหรับขาพเจาพันธนาการ เปนการผูกมัดความรูสึกเก็บกดไวในจิตใจ การเก็บกดท่ีมี
มาก จากพันธะ ความผูกพัน อารมณโกรธ ผิดหวัง เม่ือไมไดรับการแกไขท่ีตนเหตุ แตถูกเก็บสะสม
ไวในสวนของจิตไรสํานึก เสมือนเราลืมไปชั่วขณะ จึงกลายเปนการพันธนาการจิตใจตนเองแบบ
ไมรูตัว ซ่ึงยากท่ีจะแกไข ส่ิงหนึ่งท่ีทําใหเกิดสภาวะอารมณของ พันธนาการจิตใจไดนั้น เกิดข้ึนจาก 
ตนเอง และสภาพแวดลอม  

 

 1 สุโท เจริญสุข, พันธนาการ, เขาถึงเม่ือ 29 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://guru. 
sanook.com/dictionary/ 
 2 สุโท เจริญสุข, การจองจํา, เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก  http://dict. 
longdo.com/search/*จองจํา* 
 3 สุโท  เจริญสุข, การผูกมัด, เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก  http://dict. 
longdo.com/ การผูกมัด search/
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  1. ตนเอง เนื่องจากขาพเจา เปนคนข้ีกลัว ข้ีขลาด ไมกลาเผชิญหนา ไมชอบการปะทะ 
ทะเลาะ คอนขางพูดนอยกับคนท่ีไมรูจัก ทําใหเกิดความกังวล และยอมรับสภาพเม่ือถูกบังคับ หรือ
สูไมได ซ่ึงความรูสึกโกรธ เจ็บใจ และ ความกลัวนั้นไมไดหายไปไหน แตถูกเก็บไวในจิตสํานึก 
และเม่ือทวีมากข้ึน จึงเกิดสภาวะอาการเก็บกด ซ่ึงเปนไปแบบไมรูตัวทําใหไมรูจักวิธีแกไขตนเอง 
เม่ือสภาวะอาการเก็บกดเกิดซํ้า ๆ จึงกลายเปนพันธนาการทางจิตใจ ฝงลึกลงไปสูจิตใตสํานึก แสดง
อาการโดยไมรูตัว เม่ือสติไมอยูกับปจจุบันขณะ เชน กํามือแนน ขาและแขนบิดเกร็งจากทาทาง
ปรกติ กัดฟนกราม เหลานี้ลวนเกิดจากจิต ท่ีเอาใจไปตกอยูในวังวนของพันธนาการท่ีขาพเจาสราง
ข้ึนมา โดยยากท่ีจะแกไขได ณ ปจจุบัน 
 2. สภาพแวดลอม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางรวมท้ังหมดท่ีอยูลอมรอบปจเจกบุคคลหรือ 
กลุม ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมหรือวัฒนธรรม ซ่ึงตางก็มีอิทธิพลและความรูสึกนึก
คิดของบุคคลไดท้ังส้ิน4 
 สภาพแวดลอม เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิด สภาวะอารมณเก็บกด ซ่ึงไมไดเกิดข้ึนใน
ทุกสถานท่ี แตจะเกิดเม่ือตองมีปฏิสัมพันธกับคน หรือ สังคมใหม ๆ ลักษณะอาการจะเปนแบบการ
เก็บอารมณ ประหมา ความสับสน ไมรูวาตองแสดงตนอยางไรในสถานการณขณะนั้น เม่ือเปน
บอยคร้ัง ไมไดรับการปลดปลอย แกไข ก็จะกลายเปนความเก็บกดได  ตามหลักจิตวิทยาของ ซิก
มันด ฟรอยด ไดกลาวไววา 
 

 กลไกปองกันตน เปนรูปแบบของพฤติกรรมท่ีใชเพื่อบิดเบือนหรือหนีจากการตอง
ตระหนักรูถึง ความจริงท่ีสรางความวิตกกังวลซึ่งทําใหเกิดความทุกขใจ กลไกปองกันตนน้ี
ไมใชสิ่งท่ีผิด นอกจากวาเราใชมันมากไปและบอย จนทําใหขาดการรับรูความท่ีเปนจริงไป
หรือใชจนกระท่ังชีวิตประจําวันตอง ผันแปรไปจากปกติ หากเปนอยางน้ี ก็เรียกไดวา เราเกิด
พยาธิสภาพทางจิตข้ึนแลว โดยมีรูปแบบอยู 2 ประเภท คือ 
 1. กลไกปองกันตนประเภทประนีประนอม (Compromise techniques) เราใชมันเพื่อ
ลดความเครียดอันเกดิจากความผิดพลาดหรือความลมเหลวของตนเอง แตการใชในปริมาณท่ี
มากและบอยเกินไปก็เปนอาการท่ีบงบอกถึงความผิดปกติของพฤติกรรมท่ีรุนแรงได 
 2. กลไกปองกันตนประเภทถอยหนี (Escape techniques) ใชเพื่อหนีหรือหลีกเลี่ยงจาก
สถานการณท่ีทําใหเกิดความวิตกกังวล ซึ่งการเก็บกด ก็อยูในกลไกประเภทนี้ 

                                                            

 4 ศิริอนันต จูฑะเตมีย, สภาพแวดลอมในการทํางาน, เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2557, 
เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/EnergyAndEnvironmentphlangnganLseaSingWaedlxm/ 
posts/458014314217702. 
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 การเก็บกด (Repression) หมายถึง วิธีการท่ีบุคคลพยายามฝงความคิดท่ีกอใหเกิดความ
วิตกกังวลใหอยูแตใน จิตใตสํานึก และรบกวนชีวิตประจําวันได ซึ่งการเก็บกดไมเหมือน
ความพยายามไมนึกถึง การไมนึกถึงเปนการเก็บกักความคิดหรือความรูสึกโดยรูตัววาตัวเอง
พยายาม เก็บอะไร ซึ่งความคิดหรือความรูสึกนั้นยังฝงอยูในจิตสํานึกอยู แตการเก็บกดน้ัน
เปนการลบใหมันหายไปจากความรูสึกและความทรงจํา ซึ่งความจริงแลวมักไมหายไปแตจะ
เขาไปฝงอยูในจิตใตสํานึกของคน ๆ นั้น5 

 
 อาการเก็บกด เปนความรูสึก ท่ีเปนนามธรรม ในการท่ีจะสราง ความเปนนามธรรมให
เกิดเปนรูปทรงในงานศิลปะไดนั้น ตองอาศัยทัศนธาตุ ตาง ๆ มาใชสรางสรรค ใหเกิดเปนรูปทรง 
ซ่ึงขาพเจาเช่ือวา วัสดุ มีผลทางความหมายในการสรางงานศิลปะ ขาพเจาจึงมีความสนใจในการใช 
วัสดุตาง ๆ มาสรางงานประติมากรรม ท่ีสามารถส่ือออกมาไดตรงกับ ความรูสึกภายในของตนเอง 
ขาพเจาพบวา วัสดุท่ีมี ความเปนธรรมชาติของตัววัสดุเองนั่นแหละท่ีเหมาะจะนํามาใชสรางผลงาน 
 
วัตถุประสงคของการสรางสรรค 
 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปทรงจากธรรมชาติ ซ่ึงเปนการแสดงออกความรูสึก
สวนตน ของอาการเก็บกด กดดัน บังคับ และความขัดแยง ไดแก 1. รูปทรง 2. วัสด ุดวยการสรางสรรค
ในรูปแบบ นามธรรม โดยใชทัศนธาตุมาจัดองคประกอบ ซ่ึงใชองคประกอบรวมระหวาง วัสดุ 
โครงสรางของเสนและแนวความคิดในการแสดงออก ของวัสดุท่ีมีความขัดแยงตอตานกัน เชน หิน
ท่ีแข็งแรงและไมท่ีเส่ือมสลายไดงาย  เกิดเปนการสรางสรรคใหมทางประติมากรรม การทํางานดวย
การใชวัสดุธรรมชาติ เชน ไม ทําใหขาพเจาเกิดสมาธิมุงม่ัน ในการตัดกิ่งไม ดังนั้นจากการทํางาน
ดวยไมและหินจึงทําใหจิตใจของขาพเจาสงบ เกิดภวังคอยูในโลกของตนเองอยางมีความสุข 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิจัยเชิงสรางสรรค เร่ือง พันธนาการ 
 1. เนื้อหา พันธนาการ เปนการผูกมัดความรูสึกเก็บกดไวในจิตใจ การเก็บกดท่ีมีมาก
จากพันธะ ความผูกพัน อารมณโกรธ ผิดหวัง เม่ือไมไดรับการแกไขท่ีตนเหตุ แตถูกเก็บสะสมไวใน
สวนของจิตไรสํานึก เสมือนเราลืมไปชั่วขณะ จึงกลายเปนการพันธนาการจิตใจตนเองแบบไมรูตัว 
ซ่ึงยากท่ีจะแกไข  

                                                            

 5 บัวทอง สวางโสภากุล, กลไกปองกันตน, เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 
http//th.Wikipedia.org/wiki/กลไกปองกันตน 
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 2. รูปแบบ การสรางสรรคผลงานทางทัศนศิลปแบบนามธรรมไดสรางจากความ
แตกตางกันของวัสดุ ในรูปแบบของประติมากรรมโดยวิเคราะห จัดองคประกอบ เพื่อแสดงถึง
แนวคิดในการสรางสรรค 
 3. เทคนิค การนําวัสดุธรรมชาติ 2 ชนิด ไดแก กิ่งไม และ หิน โดยนํา กิ่งไม มาผูกรัด
กันดวยท่ีรัดสายไฟ เปนโครงสรางเพ่ือรองรับน้ําหนัก และเช่ือมกอนหินกับกอนหิน เกิดเปน
รูปทรง ประติมากรรม  
 
วิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาองคความรูท่ีเกี่ยวของโดยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความเก็บกด 
 2. ประมวลแนวความคิดและกําหนดขอบเขตในการทํางาน 
 3. นําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรางแบบราง และ สรางสรรควิทยานิพนธ 
 4. วิเคราะหผลงานการสรางสรรค 
  4.1 วิเคราะหองคประกอบงาน 
  4.2 วิเคราะหวัสดุ 
  4.3 วิเคราะหเทคนิควิธีการ 
 
แหลงขอมูล 
 ขอมูลขั้นปฐมภูมิ 
 เปนการศึกษารูปทรงในธรรมชาติ ท่ีมีผลตอการสรางรูปทรงทางประติมากรรม ท่ีตรง
กับการแสดงออกทางเน้ือหา เร่ืองของ ความเก็บกด 
 ขอมูลขั้นทุติยภูมิ    
 1. เปนการศึกษาขอมูลจากการคนควาท้ังท่ีไดจาก ขาวสาร นิตยสาร โทรทัศน สารคดี
ภาพถายตาง ๆ  
 2. จากการพูดคุยแลกเปล่ียนทัศนคติกับผูอ่ืน 
 3. จากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ 
 
อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการสรางสรรค 
 1. อุปกรณ 
  1.1 กลองถายภาพ 
  1.2 คอมพิวเตอร 
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  1.3 กรรไกรตัดกิ่งไม 
  1.4 คีม 
  1.5 ถุงมือผา 
  1.6 สมุดรางภาพ 
 2. วัสดุ 
  2.1 ดินสอ 
  2.2 ยางลบ 
  2.3 ท่ีรัดสายไฟ  
  2.4 กอนหิน 
  2.5 กิ่งไม 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 1. เพื่อใหสรางสรรคงานประติมากรรมรูปแบบนามธรรม ดวยเทคนิควิธีการส่ือผสม 
จากวัสดุรอบตัว ถายทอดความรูสึกตามแนวคิดพันธนาการ  
 2. เพื่อนําเสนอเทคนิควิธีการใหมในการสรางงานประติมากรรมโดยการใชวัสดุทาง
ธรรมชาติและวัสดุสังเคราะหท่ีใชการผูกมัดเปนหลัก 
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บทท่ี 2 
 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 
 
 การศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพื่อเรียนรูท้ังจากภายในตนเองและส่ิงท่ีเปนองคประกอบ
รวมจากภายนอก ในการนํามาสรางสรรควิทยานิพนธ โดยมีความมุงหมายของการใชวัสดุสําเร็จรูป
ท่ีมีหนาท่ีการใชงานและความหมายในตนเองกอเกิดคุณคาทางทัศนศิลป 
 ในการศึกษาขอมูลเพื่อใชในการสรางสรรค มีการรวบรวมขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของกับ
รูปทรง วัสดุท่ีนํามาสรางสรรค การทํางานของจิตใตสํานึก รวมกับประสบการณสวนตัว โดยมี
หลักการสรางสรรคประติมากรรมในรูปแบบนามธรรม ผานการวิเคราะหขอมูลของอิทธิพลท่ีมีตอ
การสรางงานและมีความเช่ือมโยงกับการทําวิทยานิพนธ ดังตอไปนี้ 
 1. หลักการทางจติวิทยา 
 2. หลักและทฤษฎีการสรางงานประติมากรรม 
 3. แนวคิดในการสรางผลงาน 
  3.1 อิทธิพลจากตนเอง 
  3.2 อิทธิพลจากสภาพแวดลอม 
   3.2.1 การรองรับ คํ้ายันไดจริง 
   3.2.2 การรองรับ คํ้ายันไดเสมือนจริง 
 4. แนวทางสรางสรรคของศิลปน 
 
หลักการทางจิตวิทยา 
 ซิกมันด ฟรอยด กลาววา 

 ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic theory) 
 กลุมจิตวิทยากลุมน้ีเนนความสําคัญของ "จิตไรสํานึก" (uncoscious mind) วามีอิทธิพล
ตอพฤติกรรม กลุมน้ีจัดเปนกลุม "พลังท่ีหนึ่ง" (The first force) ท่ีแหวกวงลอมจากจิตวิทยา
ยุคเดิม นักจิตวิทยาในกลุมจิตวิเคราะหท่ีมี ช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป ไดแก ฟรอยด 
(Sigmund Freud, 1856-1939) และสวนใหญแนวคิดในกลุมจิตวิเคราะหนี้เปนของฟรอยดซึ่ง
เปนจิตแพทย ชาวออสเตรีย เขาอธิบายวา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 7 

 จิตของคนเรามี 3 สวน คือ  
 1. จิตสํานึก (conscious mind) 
 2. จิตก่ึงรูสํานึก (preconscious mind)  
 3. จิตไรสํานึก (unconscious mind) ซึ่งมีลักษณะดังน้ี 
 1. จิตสํานึก เปนสภาพท่ีรูตัววาคือใคร อยูท่ีไหน ตองการอะไร หรือกําลังรูสึกอยางไร
ตอสิ่งใด เมื่อแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็ แสดงออกไปตามหลักเหตุและผล แสดงตาม 
แรงผลักดันจากภายนอก สอดคลองกับหลักแหงความเปนจริง (principle of reality) 
 2. จิตก่ึงรูสํานึก เปนจิตท่ีเก็บสะสมขอมูลประสบการณไวมากมาย มิไดรูตัวใน
ขณะน้ัน แตพรอมใหดึงออกมาใช พรอมเขามา อยูในระดับจิตสํานึก เดินสวนกับคนรูจัก เดิน
ผานเลยมาแลวนึกข้ึนไดรีบกลับไปทักทายใหม เปนตน และอาจถือไดวาประสบการณตาง ๆ 
ท่ีเก็บไวในรูปของความจําก็เปนสวนของจิตก่ึงรูสํานึกดวย เชน ความขมข่ืนในอดีต ถาไม
คิดถึงก็ไมรูสึกอะไร แตถาน่ัง ทบทวนเหตุการณทีไรก็ทําใหเศราไดทุกครั้งเปนตน 
 3. จิตไรสํานึก เปนสวนของพฤติกรรมภายในท่ีเจาตัวไมรูสึกตัวเลย อาจเนื่องมาจาก
เจาตัวพยายามเก็บกดไว เชน อิจฉานอง เกลียดแม อยากทํารายพอ ซึ่งเปนความตองการท่ี
สังคมไมยอมรับ หากแสดงออกไปมักถูกลงโทษดังน้ันจึงตองเก็บกดไว หรือ พยายามท่ีจะลืม 
ในท่ีสุดดูเหมือนลืมได แตท่ีจริงไมไดหายไปไหนยังมีอยูในสภาพจิตไรสํานึก  
  จิตไรสํานึกยังอาจเปนเรื่องของอิด (id) ซึ่งมีอยูในตัวเรา เปนพลังท่ีผลักดันใหเรา
แสดงพฤติกรรมตามหลักแหงความพอใจ (principle of plessure) แตสิ่งน้ันถูกกดหรือ ขมไว
จนถอยรนไปอยูในสภาพท่ีเราไมรูตัวสวนของ จิตไรสํานึกจะแสดงออกมาในรูปของความ
ฝน การละเมอ การพลั้งปากพูด การแสดงออกทางดานจินตนาการ วรรณคดี ศิลป ผลงานดาน
วิทยาศาสตร การกระทําท่ีผิดปกติตาง ๆ แมกระท่ังการระเบิดอารมณรุนแรงเกินเหตุ บางครั้ง
ก็เปนเพราะจิตไรสํานึกท่ีเก็บกดไวฟรอยดมีความเช่ือวา จิตไรสํานึกมีอิทธิพลและมีบทบาท
สําคัญตอ บุคลิกภาพและการแสดงพฤติกรรมของมนุษยมากท่ีสุด ท้ังยังเช่ือวาความกาวราว
และความตองการทางเพศเปนแรงผลักดัน ท่ี สําคัญ ตอพฤติกรรม นอกจากจิตสํานึก จิตก่ึง
รูสึกนึก และจิตไรสํานึก ฟรอยดไดแบงองคประกอบของพลังจิต (psychic energy) เปน 3 
สวน คือ 
 1  id (อิด) 
 2. ego (อัตตา) 
 3. super ego (อภิอัตตา) 
 1. อิด (id) เปนสวนของจิตใจท่ีไรสํานึก หุนหันพลันแลนและเหมือนเด็กซึ่งปฏิบัติการ
บน "หลักความพึงพอใจ" และเปนแหลงท่ีมาของแรงกระตุนและแรงขับพื้นฐาน อิดแสวง
ความตองการและความพึงพอใจทันที 
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 2. อภิอัตตา (superego) เปนองคประกอบทางศีลธรรมของจิตใจ ซึ่งพิจารณาวา ไมมี
กรณีแวดลอมพิเศษใดท่ีสิ่งท่ีถูกตองทางศีลธรรมอาจไมถูกตองตอสถานการณท่ีกําลังเกิดข้ึน  
 3. อัตตา (ego) ท่ีปฏิบัติการอยางเปนเหตุเปนผล พยายามรักษาสมดุลระหวางการ
แสวงความพึงพอใจของอิดและการเนนศีลธรรมของอภิอัตตาซึ่งปฏิบัติไมไดจริง อัตตาเปน
สวนของจิตใจท่ีโดยปกติสะทอนโดยตรงในการแสดงออกของบุคคลมากท่ีสุด เมื่อรับภาระ
หนักเกินไปหรือถูกคุกคามจากหนาท่ีของอัตตา มันจะใชกลไกปองกันตนเอง ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิเสธ การกดเก็บและการยายท่ี1  

 
 ซ่ึง ฟรอยด ไดกลาวถึง กลไกปองกันตนเองไววา 
 

 กลไกปองกันตน (อังกฤษ: defense mechanism) เปนหนึ่งในหัวขอการศึกษาของ 
จิตวิทยากลุมจิตวิเคราะห กลไกปองกันตน เปนรูปแบบของพฤติกรรมท่ีใชเพื่อบิดเบือนหรือ
หนีจากการตองตระหนักรูถึงความจริงท่ีสรางความวิตกกังวลซ่ึงทําใหเกิดความทุกขใจ กลไก
ปองกันตนน้ีไมใชสิ่งท่ีผิด นอกจากวาเราใชมันมากไปและบอย จนทําใหขาดการรับรูความท่ี
เปนจริงไปหรือใชจนกระท่ังชีวิตประจําวันตองผันแปรไปจากปกติ หากเปนอยางน้ี ก็เรียกได
วา เราเกิดพยาธิสภาพทางจิตข้ึนแลว 
 ชนิดของกลไกปองกันตน 
 เราแยกชนิดของกลไกปองกันตน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
 1. กลไกปองกันตนประเภทถอยหนี (Escape techniques) ใชเพื่อหนีหรือหลีกเลี่ยงจาก
สถานการณท่ีทําให เกิดความวิตกกังวล 
 2. กลไกปองกันตนประเภทประนีประนอม (Compromise techniques) เราใชมันเพื่อ
ลดความเครียดอันเกิดจากความผิดพลาดหรือความลมเหลวของตนเอง แตการใชในปริมาณท่ี
มากและบอยเกินไป ก็เปนอาการท่ีบงบอกถึงความผิดปกติของพฤติกรรมท่ีรุนแรงได 
 การเก็บกดน้ันจัดอยูใน กลไกปองกันตนประเภทถอยหนี (Escape techniques) โดย  
ซิกมันด ฟรอยด ไดอธิบาย อาการเก็บกดไววา 
 

                                                            

 1 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ซิกมุนด ฟรอยด, เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2557, เขาถึงได
จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ซิกมุนด_รอยด#.E0.B8.AD.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.87.E0.B8. 
AD.E0.B8.B4.E0.B8.87 
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 การเก็บกด (Repression) ซึ่ง ฟรอยด เปนคนเริ่มแนะนําคํา ๆ นี้ โดยอธิบายวาหมายถึง 
วิธีการท่ีบุคคลพยายามฝงความคิดท่ีกอใหเกิดความวิตกกังวลใหอยูแตในจิตใตสํานึก และ
รบกวนชีวิตประจําวันได ซึ่งการเก็บกดไมเหมือนความพยายามไมนึกถึง การไมนึกถึงเปน
การเก็บกักความคิดหรือความรูสึกโดยรูตัววาตัวเองพยายามเก็บอะไร ซึ่งความคิดหรือ
ความรูสึกนั้นยังฝงอยูในจิตสํานึกอยู แตการเก็บกดนั้นเปนการลบใหมันหายไปจากความรูสึก
และความทรงจํา ซึ่งความจริงแลวมักไมหายไปแตจะเขาไปฝงอยูในจิตใตสํานึกของคน ๆ นั้น 
บางคนไมไดพยายามลบเฉพาะเหตุการณนั้น ๆ เทาน้ัน แตจะลบทุกอยางท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ
นั้น ๆ ดวย การเก็บกดท่ีมีลักษณะเดนชัดและมีความรุนแรงท่ีสุดน้ันอยูในรูปของโรคลืม 
(Amnesia) ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจากความผิดปกติทางกาย เชน เกิดจากความเสียหายของเน้ือเยื่อ
ในสมองสวนท่ีเกี่ยวของกับความทรงจํา ซึ่งอาการของโรคนี้ท่ีมีสาเหตุจากท้ัง 2 ชนิด มี
ลักษณะคลายกัน จึงทําใหยากตอการแยกแยะวาเกิดจากชนิดใด จึงตองมีการตรวจหาสาเหตุ
ควบคูกันไป2 

 
 แนวคิดของ ฟรอยด สวนใหญไดมาจากการศึกษาคนปกติ เนื่องจากเขาเปนจิตแพทย จึง
มุงศึกษาสาเหตุความแปรปรวนทางแก ไขใหคืนดี แนวคิดของกลุมจิตวิเคราะหนี้ชวยใหเห็นความ
ผิดปกติของพฤติกรรม เขาใจ ผูมีปญหา และเปนแนวทางในการบําบัด รักษาความผิดปกติ และ
อาจจะเปนแนวคิดแกบุคคลท่ัวไปในการระแวดระวัง ตัวเอง มิใหตกเปนทาสของ  
 อาจารย สุโท เจริญสุข อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางแสน ไดกลาวถึงแนวคิดอาการผิดปกติท่ีเนื่องมาจากจิตใจเปนเหตุ ซ่ึงวิธีการที่ขาพเจา 
นํามาใชในการสรางสรรคงานศิลปะท่ีเกิดจากพันธนาการจากอาการเก็บกดนั้น จัดอยูในวิธีการ
สามัญท่ีคนสวนมากใช เปนกลไกปองกันตนเอง (Defense Mechanisms) คือ การระบายอารมณ 
(Sublimation) เชน ออกมาในรูปของจิตรกรรม ประติมากรรมหรือ การออกเงินบริจาคสราง
โรงพยาบาล ก็เพื่อระบายความทุกข จากการโกงเงิน มานานแลว3 
 ซ่ึง อาจารย สุโท เจริญสุข กลาววา  
 

                                                            

 2 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, กลไกปองกันตนเอง, เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2557, เขาถึง
ไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/กลไกปองกันตน 
 3 สุโท เจริญสุข, จิตวิทยาผดิปกติเบ้ืองตน โรคประสาท-โรคจิต และแนวทางปองกัน
รักษา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2520), 66-67. 
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 เมื่อคนเราเกิดความผิดปกติไมสบาย อารมณเสีย เกิดความทุกข ยุงยากใจ คนก็จะแสดง
ตัวออกเสมอ ไมทางใดก็ทางหน่ึง เปนกลไกปองกันตนเอง (Defense Mechanisms) เพื่อลด
ความกลุมใจใหลดนอยลง แตถาใครใชวิธีท่ีเหมาะสมก็จะชวยใหมีสุขภาพจิตดี ประสบ
ความกาวหนา ความสุข ใครใชวิธีไมเหมาะนัก ก็อาจเปนทางใหเกิดพฤติกรรมผิดปกติได
เหมือนกัน ฉะนั้น จึงควรศึกษาและพิจารณาดูใหรอบคอบ แตวิธีแกปญหาชีวิตท่ีดีนั้นควร
เปนวิธีมีเหตุมีผลรอบคอบใครครวญ ตามหลักการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรจะดีท่ีสุด ท่ี
เรียกวาเปนพฤติกรรมมีเหตุผล (Copy Behavior)4 
 

 จากทฤษฎีของ ซิกมันด ฟรอยด สงผลใหขาพเจา สามารถวิเคราะห และเขาใจ
พฤติกรรมของตนเอง เกิดอิทธิพลตอ แนวความความคิด ในการสรางสรรคงานประติมากรรม 
เพราะเม่ือเขาใจการทํางานของจิตไรสํานึก ขาพเจา ก็สามารถวิเคราะหตนเองไดวาส่ิงท่ีเปนอยูนั้น มี
ท่ีมาจากส่ิงใด และควรแกไขอยางไร และ สามารถวิเคราะหตนเอง เพื่อหารูปแบบ เทคนิควิธีการใน
การสรางสรรครูปทรงประติมากรรมได เนื่องจาก พันธนาการ เกิดข้ึนมาจากความเก็บกดท่ีสะสม 
ถูกกดและเก็บไวในใจ กลายเปนการลืมไปช่ัวขณะ ในสวนของจิตสํานึก เกิดความสงบ ความสุข
ทางจิตใจ แตในขณะนั้นส่ิงท่ีคิดวาหายหรือลืมไปกลับฝงอยูใน สวนของจิตใตสํานึก ซ่ึงจะแสดง
ออกมาแบบไมรูตัว เชน การบิดเกร็งแขนขา หรือ การกัดฟน ในขณะท่ีขาดสติเปนตน 
 
หลักและทฤษฎีการสรางงานประติมากรรม 
 ในการสรางสรรคงานประติมากรรมขาพเจาจะนํา กฎเกณฑหลักของเอกภาพหลักและ
ทฤษฎีการสรางงานประติมากรรมมาใช  
 กฎเกณฑหลักของเอกภาพ 
 1. กฎเกณฑของการขัดแยง (Opposition) 
 2. กฎเกณฑของการประสาน (Transition) 
  2.1 การซํ้า 
  ศาสตราจารยชลูด นิ่มเสมอ กลาวเกี่ยวกับกฎเกณฑหลักของเอกภาพ ไวความวา 

 กฎเกณฑหลักมูลของเอกภาพในธรรมชาติและในศิลปะพอจะแยกออกไดเปน 2 ขอ 
คือ  
 1. กฎเกณฑของการขัดแยง (Opposition) 2. กฎเกณฑของการประสาน (Transition) 
กฎเกณฑท้ังสองขอนี้มีความแตกตางกันอยางตรงกันขาม แตก็เปนคูท่ีขาดกันไมได เอกภาพท่ี

                                                            

 4 เร่ืองเดียวกัน, 69. 
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แทจริงของทุกส่ิงจะตองมีเกณฑคูนี้เขาไปเก่ียวของดวยเสมอ เอกภาพบางแบบ อาจมีการ
ขัดแยงคอนขางรุนแรง และมีการประสานกลมกลันเพียงเล็กนอย บางแบบอาจตรงกันขาม 
ความออนแกของความขัดแยงและความกลมกลืนนี้มีอยูหลายระดับ จากการขัดแยงอยาง
ตรงกันขามไปจนถึงความกลมกลืนท่ีจืดชืด 
 1. กฎเกณฑของการขัดแยง (Opposition) 
  ในธรรมชาติทุกสิ่งยอมมี 2 ฝาย หรือ 2 ข้ัวเปนคูกัน จะขาดขัวใดข้ัวหนึ่งเสียมิได 
จะเห็นไดชัดจากความเปนบวกและความเปนลบ กลางวันกลางคืน ฯลฯ ความตรงกันขาม
เปนกฎธรรมชาติท่ีทําใหเกิดพลังความเคลื่อนไหวและชีวิต จักรวาลทรงตัวอยูไดก็ดวยดุลย
ภาพของข้ัวตรงขามน้ี การขัดแยงท่ีพอเหมาะจะใหชีวิตแกโลกและศิลปะ การขัดแยงท่ี
พอเหมาะตองอาศัยตัวกลางเปนตัวประสานใหเกิดความกลมกลืนและอยูรวมกันไดอยางมี
เอกภาพ กลางวันกลางคืนมีระยะโพลเพลและย่ํารุงเปนตัวประสาน ก า ร ขั ด แ ย ง ท่ี ใ ช ใ น
องคประกอบศิลปมี 4 แบบ คือ 
  1.1 การขัดแยงของลักษณะรูปทรง ซึ่งรวมท้ังการขัดแยงของทัศนธาตุแตละธาตุ
ดวย 
  1.2 การขัดแยงของขนาด 
  1.3 การขัดแยงของทิศทาง 
  1.4 การขัดแยงของท่ีวางหรือจังหวะ 
 2. กฎเกณฑของการประสาน (Transition) 
  การประสาน คือ การทําใหเกิดความกลมกลืน ทําใหสิ่งตาง ๆ เขากันไดอยางสนิท 
เปนการสรางเอกภาพจากการรวมตัวของส่ิงท่ีเหมือนกันเขาดวยกัน ไดแก 
  2.1 การเปนตัวกลาง (Transition) คือ การทําส่ิงท่ีขัดแยงใหกลมกลืนกันดวยการ
ใชตัวกลางเขาไปประสาน เชน เสนต้ังกับเสนนอนมีทิศทางท่ีตัดกันอยางรุนแรง แตถามีเสน
เฉียงเขาไปชวย เอกภาพหรือความกลมกลืนจะมีมากข้ึน เสนเฉียงคือตัวกลางท่ีเกิดจากเสน
นอนผสมกับเสนต้ัง 
  2.2 การซํ้า (Repetition) เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสรางเอกภาพใหแกสิ่งท่ีขัดแยงหรือ
ตรงกันขาม ท้ังน้ีเปนเพราะ 
   2.2.1 ท่ีวางระหวางหนวยจะเปนตัวกลางชวยประสานความขัดแยง 
   2.2.2 การซํ้าทําใหความสําคัญของหนวยลดลง แตความสําคัญของจังหวะจะ
เพิ่มข้ึน ซึ่งเทากับเปนการลดความสําคัญของการขัดแยงลง5 

                                                            

 5 ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2553), 142-
143. 
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 ชลูด นิ่มเสมอ ยังอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองของการเปนเดนตออีก ความวา 
 ถาการเปลี่ยนแปรของหนวยใดหนวยหน่ึงมีมากกวาหนวยอื่น ๆ ความเปนเดน 
(Dominance) จะเกิดข้ึนทันที หนวยท่ีเปลี่ยนแปรไปมากจะเปนจุดสําคัญและเปนเดนในภาพ 
และความเปนเดนนี้จะชวยใหภาพมีเอกภาพสมบูรณข้ึนอีก เพราะมีการจัดระเบียบแกหนวย
ตาง ๆ ใหมีความสําคัญมากนอยลดหลั่นกันไป 
 ความเปนเดนและการเปล่ียนแปรเกิดข้ึนจากการใชกฎเกณฑหลักของเอกภาพท้ัง    
สองขอรวมกัน การขัดแยงจะเขาไปเพ่ิมชีวิตใหกับการประสาน การประสานจะเขาไปเพ่ิม
ความกลมกลืนใหกับการขัดแยง ความเปนเดนและการเปลี่ยนแปรน้ีเปนกฎเกณฑรองของ
เอกภาพ6 

 
แนวคิดในการสรางผลงาน 
 อิทธิพลจากตนเอง 
 อาการเก็บกด เปนแรงผลักดันในการสรางสรรค วิทยานิพนธ หัวขอ “พันธนาการ” 
เนื่องจากเปนวิธีการท่ีจะชวยบําบัดจิตใจ และผอนคลายความรูสึกเก็บกดท่ีเกิดประโยชนตอตนเอง 
และผูอ่ืนไดมากท่ีสุด จากการทํางานศิลปะชวยทําใหเกิดความสุข เกิดสันติภาพข้ึนภายในจิตใจ 
 ความรูสึกภายในท่ีถูกกักเก็บไว จากความผิดหวัง เสียใจ จนกลายเปนอาการเก็บกด เม่ือ
มีระยะเวลาของอาการยาวนาน จึงกลายเปน การพันธนาการจิตใจ  
 ดวยความท่ีครอบครัวขาพเจา เปนครอบครัวใหญ มีพี่นองรวมกัน 5 คน ขาพเจาเปนพี่
คนโต จึงพยายามกดดันตนเองมาต้ังแตเด็ก วาเราตองทําหนาท่ีของพ่ีใหดี ถึงแมเราจะไมใชลูกผูชาย
คนโต แตเราตองแข็งแกรง เพื่อจะไดดูแลนอง ๆ อีก 4 คนได นี่เปนนิสัยที่ขาพเจาติดตัวมาตั้งแตชวง
วัยเด็ก 
 จนเม่ือเขาสูวัยบรรลุนิติภาวะ จิตใตสํานึกเร่ิมแสดงผลออกมา จากการเก็บกด ดวย
ระยะเวลานาน สงผลทางดานทาทางของรางกาย ท่ีจะมีอาการบอย ๆ เชน กัดฟน กําหมัดแนน ๆ 
เกร็งเทา เม่ือขาพเจาพล้ังเผลอ หรือ ไมรูตัว ซ่ึงเปนอาการท่ีไมรุนแรงถึงขนาดเปนบา แตก็สราง
ความอึดอัด กับตนเองเม่ือเกิดมีสติกลับมา ซิกมันด ฟรอยด กลาววา “คนเราอาจเก็บกดความทรงจํา
ไวในจิตสํานึก และความทรงจํานั้นยอมมีผลกระทบตอชีวิตของคนผูนั้นตอไปในภายภาคหนา”7 
จิตไรสํานึกตามทัศนะของฟรอยดจึงเปนกระบวนการที่มนุษยขจัดประสบการณและความทรงจํา
อันเจ็บปวดออกจากจิตสํานึกของตน 

                                                            

 6 เร่ืองเดียวกัน, 139. 
 7 ยศ สันตสมบัติ, ฟรอยดและพัฒนาการของจิตวิเคราะห จากความฝนสูทฤษฎีสังคม,  
พิมพคร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร), 33. 
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 ทฤษฎีจิตไรสํานึกของ ซิกมันด ฟรอยด สามารถอธิบายท่ีมาของอาการเกร็งรางกายได
ชัดเจน ขาพเจาจึงเลือกนําลักษณะทางกายภาพ มาใชเปนท่ีมาในการสรางสรรค รูปทรงประติมากรรม 
 อิทธิพลท่ีไดรับจากสภาพแวดลอม 
 อิทธิพลท่ีไดรับจากสภาพแวดลอม แบงไดออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก การรองรับคํ้ายัน
จริง และการองรับคํ้ายันเสมอืนจริง 
 1. การรองรับคํ้ายันไดจริง 
  ลักษณะการรองรับน้ําหนักและคํ้ายนัไดจริงมีรูปแบบท่ีเห็นไดในธรรมชาติ  
สภาพแวดลอมท่ัวไป ไดแก รังแบบถวย (Statant Cupped Nest)  
  รังแบบนี้เปนรังของนกท่ีมีวิวัฒนาการสูง ทําไวตามงามกิ่งไม เพื่อใหงามกิ่งไม
รองรับรังไว ทําดวยกิ่งไมเล็ก ๆ แขนงไม ใบไมใบหญา ท่ีนํามาขัดสานกันอยางเปนระเบียบ และ
เหนียวแนนท้ังกนรังและขอบรังจนดูคลายถวย รังเหลานี้มักมีวัสดุนิ่ม ๆ เชน ใบไม ใบหญา หรือ
ขนนกรอง 
  รังอีกช้ันหนึ่ง บางคร้ังก็มีการนําเอาใยแมงมุม เยื่อไม หรือไลเคนมาพันหรือประดับ
ไวรอบรังอีกที เพื่อพรางศัตรู เชน รังของนกอีแพรด (Fantails) นกปรอด นกแซงแซว นกขม้ินนอย 
นกอีเสือ นกเขียวกานตอง นกเขียวคราม นกท่ีสรางรังแบบนี้จะอยูในอันดับนกเกาะคอน (Order 
Passeriformes) ท้ังส้ิน8 (ดูจากภาพท่ี 1) 

                                                            

 8 โครงการ Birds Come First, รูปรางของรัง, เขาถึงเม่ือ  12 กรกฎาคม  2557, เขาถึงได
จาก  http://www.bcf.savebird.com/nest_shape.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 1 ลักษณะการทํารังของนก                    
ท่ีมา: โครงการ Birds Come First.  เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2557,  เขาถึงไดจาก  http://www.bcf. 
savebird.com/nest_shape.html 
 
 2. การรองรับคํ้ายันเสมือนจริง 
  จากประสบการณท่ีขาพเจาไปเท่ียวตามสถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเปนภูเขา
บอยคร้ังท่ีขาพเจาพบเห็นตรงไหนที่มีกอนหินขนาดใหญจะมีคนนํากิ่งไมขนาดเล็กจํานวนมากมา
ค้ําตรงชองวางระหวางหินใหดูเสมือนกิ่งไมเล็ก ๆ กําลังคํ้ายัน หินขนาดมหึมาใหทรงตัวอยูไดจริง 
(ดูจากภาพท่ี 2) 
 

 
 
ภาพท่ี 2 ไมคํ้าหิน 
ท่ีมา: Panoramio, เขาถึงเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.panoramio.com/ 
user/845867?with_photo_id=15388013 

http://www.panoramio.com/user/845867?with_photo_id=15388013
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  จากขอมูลท่ีขาพเจาศึกษาพบวาการนําไมมาคํ้าหินมีท่ีมามาจาก ประเพณีแหไมสะ
หลีหรือ ไมคํ้าโพธ์ิ เขาวัด (ดจูากภาพท่ี 3) 
 

 ไม คํ้าโพธ์ิ เปนความเช่ือของชาวลานนาท่ีสืบทอดกันมายาวนาน โดยเรียกเปน
ภาษาพื้นเมืองวา ไมคํ้าสะหลี ความเชื่อท่ีวานั้นคือ ไมใหญมักจะมีเทพเทวาสถิต 
โดยเฉพาะตนไมท่ีมีอยูในพุทธประวัติ ซ่ึงถือกันวามีความเปนมงคลยิ่ง เชน ตนสาละ 
และตนโพธ์ิ หรือตนศรีมหาโพธ์ิ และหากผูใดไดนําไมมาคํ้าตนไมมงคลอยางโพธ์ิไว 
โดยเฉพาะคํ้าลําตนหรือกิ่งกานท่ีโนมเอียงลงมาคลาย ๆ จะไมม่ันคงใหดูม่ันคงข้ึน จะ
ชวยประคองดวงชะตาเจริญไมตกต่ํา เปนความเช่ือเดียวกับท่ีเช่ือกันวา หากใครเดิน
เท่ียวปาแลวพบกอนหินใหญท่ียื่นออกมาเหมือนทําทาจะลม ใหเอาไมเทาท่ีหาไดมาคํ้า
หินนั้นไว เพื่อคํ้าดวงชะตาไมใหตกตํ่า9 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ประเพณี คํ้าตนโพธ์ิในวดัทางเหนือ 
ท่ีมา: ขาวสด, เขาถึงเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.khaosod.co.th/ 
view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakExTURZMU5RPT0= 
 

                                                            

 9 ขาวสด, ไมค้ําโพธ์ิ – ไมค้ําสะหลี, เขาถึงเม่ือ 15 เมษายน  2557, เขาถึงไดจาก  http:// 
www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakExTURZMU5RPT0= 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakExTURZMU5RPT0
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 ในทางความเช่ือท่ีปฏิบัติกันมาเปนประเพณี เปนส่ิงท่ีดีงาม หากแตความเชื่อนั้นได
กลายมาเปนการปฏิบัติท่ีนอกเหนือจากประเพณี เชนการนําไมมาคํ้าหิน มีคนบางกลุมมองวา เปน
ส่ิงท่ีผิด เปนการทํารายธรรมชาติ  หากเปนสถานท่ีสําคัญหรืออุทยาน จะมีปายเตือนหามไมใหหัก
กิ่งไมมาคํ้ายันหิน  
 แตโดยสวนตัว ขาพเจากลับมองในแงบวก วาสามารถชวยตอยอดความคิดในการนํา
รูปแบบ มาสรางสรรคงานประติมากรรมได ขาพเจาเกิดคําถามข้ึนมากับตนเองวา หากนาํวัสดุท่ีไม
แข็งแรง เชนไม มารับน้ําหนักวัสดุที่แข็งแรงเชนหิน ขอขัดแยงนี้จะสามารถเกิดขึ้นไดจริงหรือไม  
เมื่อวิเคราะห ชนิดของวัสดุกับหนาที่ของวัสดุ กิ่งไมเปน วัสดุที่สูญสลายเร็ว น้ําหนักเบา ไมมี
ความแข็งแรง แตหากมีจํานวนมากและเกาะเกี่ยวกันอยางหนาแนนก็จะสามารถรองรับน้ําหนัก
ของวัสดุที่ทึบตัน และมีน้ําหนักมากอยางเชน หิน ที่มีความแข็งแรงได วิธีการที่มีความขัดแยงใน
ตัวเองนี้หากนํามาสรางเปนผลงานศิลปะจะสามารถสรางสรรคสิ่งใหมในการเอาชนะความจริง
ของธรรมชาติไดลักษณะการนํากิ่งไมมาคํ้าหินดังกลาว จึงเปนท่ีมา ในการนําเสนองานสรางสรรค
วิทยานิพนธ ในสวนของรูปแบบและวิธีการสรางรูปทรงประติมากรรม หากแตงานสรางสรรค 
มิไดมีสวนในเรื่องของความเชื่อในทางศาสนาเลย เพียงแตไดนํารูปแบบเสมือนจริง ที่พบเห็นมา
ใชในการแสดงออกเทานั้น 
 
แนวทางสรางสรรคของศิลปน 
 ขาพเจามีความเช่ือประการหนึ่งวา ทุกส่ิงทุกอยางบนโลกนี้ลวนแลวแตมีคนคิดคน 
ทดลองและลงมือทําไปหมดแลว รวมท้ังงานศิลปะดวยเชนกัน แตส่ิง ๆ นั้นยอมเปนส่ิงใหมเสมอ 
เพราะประสบการณการรับรู และทัศนคติของแตละบุคคล ไมเหมือนกัน มีความเฉพาะบุคคลโดย
แทจริง ดังนั้น เม่ือเราจะสรางสรรคผลงานท่ีมีความเก่ียวของ กับรูปแบบหรือวิธีการใด เราก็ควรนํา
ส่ิงท่ีมีอิทธิตอผลงานเรา จากการศึกษาศิลปนทานตาง ๆ ท่ีไดสรางสรรค ผลงานไวแลว มานําเสนอ 
เพื่อจําแนก ใหเห็นถึงขบวนการวิเคราะหผลงาน และประโยชนท่ีไดรับจากผลงานนั้นไดรับอิทธิพล
จากศิลปน 3 ทาน ไดแก 1) โทนี่ แคร็ก (Tony Cragg) 2) แอนโทนี่ กอมเลย (Antony Gormley) 3) 
รูธ อาซาวะ (Ruth Asawa) โดยจะกลาวถึงตามลําดับ 

 โทนี่ แคร็ก (Tony Cragg) 
 โทนี่ แคร็ก เกิดในป 1949 ท่ีเมืองลิเวอรพูล เขาเปนนักเทคนิคหองปฏิบัติการที่ The 
natural Rubber Producers Research Association ในป 1966-1968 กอนท่ีจะไดเขารวมกับ 
Gloucestershire College of Art and Design วิทยาลัย Cheltenham และไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยWimbledon College of Art ในป 1970-
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1973 และจบระดับปริญญาโท ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย the Royal College 
of Art, Londonในป 1973-1977 ในป 2009 เขาไดรับเลือกใหเปนผูอํานวยการของ Kunstakademie 
Dusseldorf. 
 โทนี่กลาววา “เม่ือใดที่เขาเร่ิมงานประติมากรรม เขาจะหาระบบของความเช่ือ ความ
ศรัทธาหรือหลักของวัตถุนั้น ๆ เขาตองการใหวัสดุเหลานั้นมีชีวิตชีวาในการท่ีจะสรางรูปรางหรือ
ทําใหมันเติบโต” 
 “เขาตองการใหมันเกิดความรูสึกแบบนั้นเสมอเม่ือไดทํางานช้ินหนึ่ง และใน
ขณะเดียวกันผลงานช้ินตอ ๆ มาก็จะเกิดข้ึนมาพรอม ๆ กัน นั่นคือแนวทางการทํางานของเขา” 
 แนวความคิด ของ โทนี่ แคร็ก คือ การใชวัสดุท่ีหลากหลาย เพราะเขาตองการเปล่ียน
ความคิดท่ีวาคนสมัยใหมจะตองสนใจการใชงานในของเพียงอยางเดียว เพื่อสรางความสัมพันธและ
ความคิดท่ีสรางสรรคใหกับโลกใบใหญท่ีเราอยู 
 ผลงานของ โทนี่ ในชุด “The Dice” ศิลปนใชลูกเตา ซ่ึงเปนรูปทรงเรขาคณิตมา
สรางสรรคใหเกิดรูปทรงธรรมชาติ รูปทรงท้ังหมด ถูกสรางข้ึนจากการใชระนาบตอกับระนาบ    
 ผลงานชุดนี้ แบงเปน 2 สวน 
 สวนท่ี 1 สวนท่ีแสดงการจัดระเบียบของรูปทรง ดวยการใชวัตถุท่ีเปนส่ีเหล่ียมลูกบาศก 
มาวางเรียงกัน โดยใชวิธีการหักเหของลูกบาศก สรางรูปทรงท่ีมีความยืดหยุน สามารถหดเขาและ
ขยายออก 
 สวนท่ี 2 สวนท่ีเปนรูปทรงใหญ ศิลปนใชวิธีการแสดงออกของรูปทรงท่ีเปนแนวต้ัง มี
รูปทรงใหญท่ีเปนเสนรอบนอก (Outline) ของช้ินงานท้ังหมด และรูปทรงยอยท่ีแยกออกมาทําให
รูปทรงดูไมทึบตัน  
 ผลงานของโทนี่ เปนงานศิลปะประเภท Modula Sculpture หรือการประกอบเขาดวยกัน
ของหนวยเล็กเปนรูปทรงประติมากรรม ซ่ึงสรางแรงบันดาลใจ ใหกับขาพเจา เกี่ยวกับการเลือก
วัสดุรอบ ๆ ตัว มาประกอบเขาดวยกันดวยหนวยยอย ๆ โดยวิธีการทํางานของ โทนี่ จะใหความสําคัญ
และสรางคุณคา ใหกับวัสดุมีความโดดเดน เสมือน วัสดุทุกชนิดท่ีโทนี่นํามาสรางสรรค สามารถ
แสดงคุณคาในตัววัสดุเองไดดียิ่ง (ดูจากภาพท่ี 4) 
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ภาพท่ี 4 Tony Cragg, The dice, Dice, 2011 
ท่ีมา: Tony Cragg, The Dice. accessed April 16, 2014, available from http://indulgd.com/flowing 
-sculptures- of-dice-by-tony-cragg/#sthash.bh0VuqjM.dpuf 
 
 แอนโทนี่  กอมเลย(Antony Gormley) 
 แอนโทนี่ กอมเลย  เกิด 30 สิงหาคม 1950 เปนประติมากรชาวอังกฤษ ผลงานของเขา
เปนท่ีรูจักกันดี ผลงานของแอนโทนี่ กอมเลย เปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในดานผลงานศิลปะท่ี
วิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธของรางกายมนุษยและพ้ืนท่ีวาง ผลงานของเขาเปนท่ีรูจักคร้ังแรกใน
ป 1970 โดยผลงานของเขาจะต้ังคําถามวา พื้นท่ีใดบางท่ีรางกายของมนุษยเราจะสามารถอยูรวมกับ
ธรรมชาติและจักรวาลได 
 กอมเลย ยังคงพยายามหาเอกลักษณของพื้นท่ีทางศิลปะท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม ความคิด
และความรูสึกใหม ๆ ผลงานของกอมเลยไดเปนท่ีรูจักมากข้ึน และไดจัดแสดงในพิพิธภัณฑ
นานาชาติ ดังนี้ Centro Cultural Banco do Brasil เซาทเปาโล เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิลป 
2012 ,Deihtorhallen แฮมเบิรกป 2012 ,พิพิธภัณฑ The state Hermitage เซนตปเตอรเบิรก ป 2011 
,Kunshaus Bregenz ออสเตรีย ป 2010 ,Hayward Gallery ลอนดอน 2007 Malmo Konsthall สวีเดน 
1993 และพิพิธภัณฑ หลุยสเซียนา ออฟโมเดิรนอารต ฮัมเบิรก ประเทศเดนมารก 1989 และเขายัง

http://indulgd.com/flowing-
http://indulgd.com/flowing-
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เขารวมเปนสวนหน่ึงในการแสดงหลักของ The Venice Biennale ในป 1982 และ 1986 และ 
Documenta 8 Kassel ประเทศเยอรมันนี 1987 และเขารวมงานแสดง The Angel of the North ใน
ประเทศอังกฤษและเมืองอ่ืน ๆ รวมท้ังในออสเตรเลียและเนเธอรแลนด กอมเลยไดรับรางวัลเทิน
เนอรไพรซในป 1994 รางวัล the south bank สําหรับงาน visual art ในป 1999 รางวัล The Benhard 
Heiliger ป 2007 และรางวัลโอบายาชิในป 2012 ในป 1997 เขาไดเปนพนักงานของ The British 
Empire และไดรับการประกาศเกียรติคุณในป 2014 เขายังไดรับการยกยองจาก The Royal Institute 
of British Architects และสาขาแพทยจาก The University of Cambridge และรางวัลทาง
วิทยาศาสตรในป 2003 ,รางวัลจากพิพิธภัณฑ British Museum Trustee ตั้งแตป 2007 
 แนวความคิดของ แอนโทนี่ กอมเลย คือ งานของเขาเปนการบุกเบิกการพัฒนาศักยภาพ
ดานประติมากรรมในชวงป1970 ผานการผสมผสานของท้ังรางกายเขาเอง และรางกายผูอื่น เพื่อ
เผชิญหนากับคําถามพื้นฐานของ จุดยืนในความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและจักรวาล 
งานของ กอมเลย จะทํางานรวมกันกับพื้นท่ี ซ่ึงตัวงานจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานท่ีท่ีนําไปติดตั้ง 
 จากตัวอยางผลงานของ กอมเลย ในชุด DRIFT 2007-2012 เขาสนใจในการแสดง
ทาทางรางกายของตัวมันเอง  งานนี้จัดเปนงานท่ีใชวัสดุอยางไรขอบเขตมากท่ีสุดเทาท่ีเขาเคยไดทํา
มาท้ังในการลดพ้ืนท่ี ลดน้ําหนัก และไมมีการแสดงออกทางอารมณหรือทาทางความรูสึก มี
รูปแบบเปนนามธรรม ผลงานช้ินนี้แบงออกเปน 2 สวน 
 1. ในสวนขบวนการของวัสดุ ศิลปนนําเสน มาตอกันใหเกิดเสนรอบนอกเปนระนาบ 
5 เหล่ียม  จากนั้นนําระนาบ 5 เหล่ียมมาตอกับระนาบใหเกิดเปนรูปทรง พื้นท่ีวางก็มีหนาท่ีเปน
ปริมาตรของรูปทรง สัมพันธกับช้ินงาน จากน้ันก็มีการนํารูปทรงแตละรูปทรงท่ีมีความแตกตางกัน
ดวยขนาดมาตอกันจากภายในออกมาภายนอก จนเกิดเปน รูปทรงใหญ ท่ีมี อากาศไหลผาน 
โครงสรางของเสนทําใหรูปทรงไมทึบตัน 
 2. ในสวนการสราง รูปทรงใหญคือพื้นท่ีรอบนอกรูปทรง และ รูปทรงยอยท่ีแสดง
ลักษณะทาทางของคนใน อากัปกิริยาตาง ๆ ซ่ึงมีความหนาแนนของวัสดุ ดูมีน้ําหนักท่ีเขม เปน
วิธีการสรางจุดเดนใหช้ินงาน 
 ผลงานของแอนโทนี่ กอมเลย สรางสรรคดวยการเลือกใช วัสดุท่ีมีลักษณะเปนเสน มา
สรางรูปทรงประติมากรรม โดยมีท่ีมาจากลักษณะทาทางของรางกายคน ซ่ึงสงอิทธิพล กับการเลือก
ทาทางของรางกายคนและการสรางรูปทรงดวยเสน และพื้นท่ีวางใหเกิดดุลยภาพ มาใชสรางสรรค
งานประติมากรรม หัวขอ “พันธนาการ” (ดูจากภาพที่ 5-7) 
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ภาพท่ี 5 Antony Gormley, Drift, 3 mm square section stainless steel bar ขนาด 362 x 507 x 

445 ซม., 2007  
ท่ีมา:  Antony Gromley, accessed April 16, 2014. available from  http://www.antonygormley.com/ 
 

 
 
ภาพท่ี 6 Antony Gormley, Drift VI, 2 mm square section stainless steel ขนาด 220 x 315 x 230 

ซม., 2010 
ท่ีมา: Antony Gromley, accessed April 16, 2014. available from http://www.antonygormley.com/ 
 

http://www.antonygormley.com/
http://www.antonygormley.com/
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ภาพท่ี 7 Antony Gormley,  Drift I, 3 mm square section stainless steel bar ขนาด 362x507x445

ซม., 2007/2012 
ท่ีมา: Antony Gromley, accessed  April 16, 2014. available from http://www.antonygormley.com/ 
 

รูธ อาซาวะ (Ruth Asawa)  
 รูธ อาซาวะเปนประติมากรชาวญ่ีปุน-อเมริกัน ท่ีโดงดังใน ซานฟรานซิสโกเกิดเม่ือ24 
มกราคม 1926 ท่ีวอลค รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และเสียชีวิตลงเม่ือ 5 สิงหาคม 2013 
ท่ีซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เธอศึกษาท่ี Black Mountain วิทยาลัย ใน
ป 1946-1949  
 แนวความคิดของ รูธ อาซาวะ คือ มาจากบทเรียนท่ีอาจารยของเธอใหไว (Josef Albers) 
โดยการหาการใชงานใหม ๆ โดยท่ีไมทําลายลักษณะเดิมของตัววัสดุ รูธ อาซาวะ เปนศิลปนท่ีสราง
ประติมากรรมอยางไมนาเช่ือดวยลวด ในชวงตนชีวิตของเธอ เธอไดเรียนรูท่ีจะออกมาจากความ
ทุกขยากอยางมากท่ีสุด  ในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสองเม่ือเธออายุเพียง 16 ป รูธ และครอบครัว
ของเธอไดรับการฝกงานพรอมกับคนอ่ืน ๆ หลายพันคน การสูญเสียอิสรภาพและส่ิงอ่ืน ๆ ท่ี
เช่ือมโยงเธอกับส่ิงนี้ เธอไมปลอยใหประสบการณอันเลวรายนี้ผานไป เธอใชมันเปนเคร่ืองเตือน
ความจําแกชีวิตเธอ แตเธอใชมันใหเกิดประโยชนในการพัฒนาความสามารถและความรักท่ีเธอมี
ตอศิลปะ จนกลายเปนศิลปนท่ีรูจักในระดับสากลและความคิดสรางสรรคสงคราม 
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 ศิลปะของ รูธ พิสูจนไดวา งานของเธอ จะชวยเตือนวาไมวาสถานการณท่ีเพียงใด เรา
สามารถหันไปรอบ ๆ และใชเปนส่ิงตาง ๆ แรงจูงใจท่ีจะบรรลุส่ิงท่ีตั้งม่ันไว เราสามารถจะเปนแสง
นําทางชวยคนอ่ืน ๆ หาเสนทางของพวกเขา ใชประสบการณท่ีผานมาของคุณเปนผูสนับสนุน
ความคิดสรางสรรคของคุณและใหพวกเขาสอนอนาคตของคุณ 
 ผลงานของ รูธ สวนใหญจะเปนผลงานรูปแบบ นามธรรม (Abstract form) ซ่ึงมีท่ีมา
จากรูปทรงธรรมชาติ เชน ตนไม และรูปแบบกิ่งกานสาขา เธอเร่ิมกับแบบจําลองท่ีมีลักษณะ
กิ่งกานสาขาอิสระแบบธรรมชาติ แลวแกไขมันใหเปนลักษณะนามธรรม รูธ อาซาวะ กลาวไววา 
“ฉันสนใจในส่ิงนี้เพราะระบบของเสนสรางบางอยางในเนื้อท่ีลอมรอบมันโดยไมไดปดทับมัน มัน
ยังคงโปรงใส ฉันตระหนักวาถาฉันลองทําแบบนี้ซ่ึงเปนการประสานกันและผสมผสานกัน มัน
สามารถทําไดโดยใชเสนเทานั้น เพราะเสนสามารถไปไดทุก ๆ ท่ี”10 
 ตัวอยางผลงาน ของ รูธ ในชุด Objects & Apparitions งานนิทรรศการนี้จัดข้ึนท่ี ช้ัน20 
บนถนน1230 ท่ี Rockefeller Center ในเดือน พฤษภาคม 2013  
 ผลงานของ รูธ สรางสรรคดวยการใช ลวด มาสรางงานประติมากรรมจากแรงบันดาลท่ี
มีประสบการณความเจ็บปวดในชวงชีวิตหนึ่งของเธอสมัย สงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยมีท่ีมาของ
รูปทรงมาจากธรรมชาติ ลักษณะของงาน ใหความสําคัญกับ เสนในการสรางรูปทรง รูปทรงมี
ลักษณะ เรียบงาย มีความโปรง ประกอบดวยรูปทรงขางในและขางนอก ท่ีทับซอนกันจนเกิดมิติ
ทางสายตาของผูดู ซ่ึงสงอิทธิพล ในรูปแบบของผลงาน และ แรงบันดาลใจท่ีมีท่ีมาจากความทุกข
ใจ ของขาพเจา ในหัวขอ พันธนาการ (ดูจากภาพท่ี 8) 
 

                                                            

 10 Ruth asawa, Asawa’s Art, accessed May 31, 2014, available from http://www. 
ruthasawa.com/art.html 
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ภาพท่ี 8 Ruth Asawa, Objects & Apparitions, wire, 2013                 
ท่ีมา: Ruth Asawa, accessed  May 31, 2014. available from  http://thegbox.wordpress.com/ 
2012/02/08/wire-sculptures-by-ruth-asawa 
 
 อิทธิพลจากศิลปน สงผลตอผลงานวิทยานิพนธ หัวขอ พันธนาการ ซ่ึงจะขอสรุป เปน
ศิลปนแตละทานดังนี้ 
 โทนี่ แคร็ก (Tony Cragg) หลังจากท่ีศึกษาประวัติและผลงานการสรางสรรค ของโทน่ี 
การเลือกวัสุด ท่ีอยูรอบ ๆ ตัวมาสรางสรรคเปนผลงาน ดวยวิธีการประกอบเขาดวยกันของหนวย
เล็กเปนรูปทรงประติมากรรม (Modular Sculpture)เปนวิธีการสรางผลงานท่ีโดดเดนของเขา และ
การใชวัสดุท่ีหลากหลาย เพราะเขาตองการเปล่ียนความคิดท่ีวาคนสมัยใหมจะตองสนใจการใชงาน
ในของเพียงอยางเดียว ซ่ึงมีอิทธิพลตอขาพเจาอยางมาก ในการนําวัสดุรอบ ๆ ตัวมาประกอบกัน
ดวยหนวยยอย ๆ โดยคนหาวิธีการท่ีจะสําแดง ลักษณะเดนของวัสดุแตละชนิด ใหเกิดคุณคา
นอกเหนือจากหนาท่ีเดิมของวัสดุ และโดดเดนในรูปแบบ ประติมากรรม 

http://thegbox.wordpress.com/2012/02/08/wire-sculptures-by-ruth-asawa
http://thegbox.wordpress.com/2012/02/08/wire-sculptures-by-ruth-asawa
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 แอนโทนี่ กอมเลย (Antony Gormley) เขาสนใจในการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง
รางกายมนุษยกับพื้นท่ีวาง ซ่ึงผลงานช้ินดังกลาวท่ีนํามาเปนตัวอยาง เปนการนําวัสดุ ท่ีเปนเสนมา
สรางรูปทรงโดยมีท่ีมาจาก รางกายมนุษย ซ่ึงสรางอิทธิพลตอขาพเจา ในการนํารูปแบบ รางกายท่ี
บิดเกร็ง  มาคล่ีคลายรูปทรงในลักษณะนามธรรม  แลวใชวัสดุ ท่ี  เปนเสนมาสรางรูปทรง 
ประติมากรรม 
 รูธ อาซาวะ (Ruth Asawa) ผลจากประสบการณท่ีเลวรายชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
สงผลตอการสรางสรรคผลงานประติมากรรมจาก ลวด ของเธอในเวลาตอมา วัสดุท่ี รูธเลือกใชมี
ลักษณะเดนคือเปนเสน ท่ีถักใหเกิด รูปทรง โดยมีท่ีมาจากธรรมชาติ จากนั้นนํามาคล่ีคลายและจัด
องคประกอบในแบบ นามธรรมโดยท่ีไมทําลายลักษณะเดิมของตัววัสดุ ซ่ึงสงอิทธิพลตอผลงาน
ขาพเจา ในการเลือกใชวัสดุท่ีมีลักษณะเปน เสน มาสรางผลงานประติมากรรม โดยท่ีลักษณะของ
วัสดุเดิมยังไมถูกทําลาย 
 จากท่ีกลาวมาแลวขางตน ผลงานของแตละศิลปน มีอิทธิพลตอการสรางสรรคท้ังส้ิน 
ซ่ึงเปนการเรียนรู เพื่อนํามาพัฒนาผลงานของขาพเจา ใหมีอัตลักษณ ของเราลงไปในช้ินงาน อยางมี
ดุลยภาพทางศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 วิเคราะห และ เปรียบเทียบผลงานศิลปน 
 
ที่ ศิลปน ผลงาน วัตถุประสงค รูปแบบ วิเคราะหรูปแบบผลงาน 

นามธรรม 1 Tony Cragg  

 

การใชวัสดุที่หลากหลาย เพราะเขาตองการเปลี่ยน
ความคิดที่วาคนสมัยใหมจะตองสนใจการใชงาน
ในของเพียงอยางเดียว เพื่อสรางความสัมพันธ
และความคิดที่สรางสรรคใหกับโลกใบใหญที่เรา
อยู 
 

ผลงานของโทนี่  เปนงานศิลปะประเภท  Modula 
Sculpture หรือการประกอบเขาดวยกันของหนวยเล็ก
เปนรูปทรงประติมากรรม ศิลปนใชลูกเตา ซึ่งเปน
รูปทรงเรขาคณิตมาสรางสรรคใหเกิดรูปทรงธรรมชาติ 
รูปทรงทั้งหมด ถูกสรางขึ้นจากการใชระนาบตอกับ
ระนาบ  โดยใชวิธีการหักเหของลูกบาศก สรางรูปทรงที่
มีความยืดหยุน สามารถหดเขาและขยายออก อีกสวนที่
เปนรูปทรงใหญ ศิลปนใชวิธีการแสดงออกของรูปทรง
ที่เปนแนวตั้ง มีรูปทรงใหญที่เปนเสนรอบนอก(Outline) 
ของชิ้นงานทั้งหมด และรูปทรงยอยที่แยกออกมาทําให 
รูปทรงดูไมทึบตัน 

2 Antony Gromley  

 

งานของเขาเปนการบุกเบิกการพัฒนาศักยภาพ
ด านประติมากรรมในชวงป1970  ผ านการ
ผสมผสานของทั้งรางกายเขาเอง และรางกายผูอื่น 
เพื่อเผชิญหนากับคําถามพื้นฐานของ จุดยืนใน
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและ
จักรวาล 
งานของ กอมเลย จะทํางานรวมกันกับพื้นที่ ซึ่งตัว
งานจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ที่นําไปติดตั้ง 

นามธรรม ในสวนขบวนการของวัสดุ ศิลปนนํา เสน มาตอกันให
เกิดเสนรอบนอกเปนระนาบ 5 เหลี่ยม  จากนั้นนํา
ระนาบ 5 เหลี่ยมมาตอกับระนาบใหเกิดเปนรูปทรง 
พื้นที่วางก็มีหนาที่เปนปริมาตรของรูปทรง สัมพันธกับ
ชิ้นงาน จากนั้นก็มีการนํารูปทรงแตละรูปทรงที่มีความ
แตกตางกันดวยขนาดมาตอกันจากภายในออกมา
ภายนอก จนเกิดเปน รูปทรงใหญ ที่มี อากาศไหลผาน 
โครงสรางของเสนทําใหรูปทรงไมทึบตัน 25 



ตารางที่ 1 วิเคราะห และ เปรียบเทียบผลงานศิลปน (ตอ) 
 
ที่ ศิลปน ผลงาน วัตถุประสงค รูปแบบ วิเคราะหรูปแบบผลงาน 
3 Ruth Asawa  

 

มาจากบทเรียนที่อาจารยของเธอใหไว (Josef 
Albers) โดยการหาการใชงานใหมๆ โดยที่ไม
ทําลายลักษณะเดิมของตัววัสดุ 

นามธรรม ผลงานของ  รูธ  สวนใหญจะ เปนผลงานรูปแบบ 
นามธรรม (Abstract form) ซึ่งมีที่มาจากรูปทรง
ธรรมชาติ เชน ตนไม และรูปแบบกิ่งกานสาขา เธอเริ่ม
กับแบบจําลองที่มีลักษณะกิ่งกานสาขาอิสระแบบ
ธรรมชาติ แลวแกไขมันใหเปนลักษณะนามธรรม 
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บทท่ี 3 
 

การดําเนินการสรางสรรค 
 
 การสรางสรรควิทยานิพนธ “พันธนาการ” ชุดนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนารูปทรง
จากธรรมชาติ ซ่ึงเปนการแสดงออกของความรูสึกเก็บกด ดวยการสรางสรรคในรูปแบบนามธรรม 
โดยใชทัศนธาตุมาจัดองคประกอบ ซ่ึงใชองคประกอบรวมระหวาง วัสดุ โครงสรางของเสนและ
แนวความคิดในการแสดงออกมาผสานรวมกันเปนการสรางสรรคใหมทางประติมากรรม มีวิธี
ดําเนินงานดังตอไปนี้  
 1. ศึกษาองคความรูท่ีเกี่ยวของโดยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความเก็บกด 
 2. ประมวลแนวความคิดและกําหนดขอบเขตในการทํางาน  
 3. นําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรางแบบราง และ สรางสรรควิทยานิพนธ 
 4. วิเคราะหผลงานการสรางสรรค 
  4.1 วิเคราะหองคประกอบงาน 
  4.2 วิเคราะหวัสดุ 
  4.3 วิเคราะหเทคนิควิธีการ 
 การดําเนินงาน 
 การสรางสรรควิทยานิพนธชุดนี้ มีกระบวนการและข้ันตอนในการสรางสรรคอยาง 
ตอเน่ืองตามลําดับดังนี้ 
 
ศึกษาองคความรูท่ีเก่ียวของโดยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับความเก็บกด 
 ไดมีการสํารวจ รวบรวมขอมูลท้ังภาคเอกสารและภาคสนามท่ีมีความเกี่ยวของกับการ
การแสดงความรูสึกในงานศิลปะรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับความเก็บกดพอเปนสังเขป 
 ขอมูลขั้นตนในการศึกษา 
 ศึกษาจากประสบการณสวนตัวโดยวิเคราะหถึงความรูสึกเก็บกด ท่ีแสดงออกมาทาง
กายภาพในชีวิตประจําวัน เพื่อนําลักษณะดังกลาวมาเลือกสรรวัสดุ โดยใชทัศนธาตุจัดองคประกอบ
เพื่อสรางสรรคผลงานประติมากรรม ในรูปแบบนามธรรม 
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 ขอมูลขั้นรอง 
 1. เปนการศึกษาขอมูลจากการคนควาท่ีไดจาก ขาวสาร นิตยสาร โทรทัศน สารคดี 
ภาพถายตาง ๆ  
 2. จากการพูดคุยแลกเปล่ียนทัศนคติกับผูอ่ืน 
 3. จากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ 
 
ประมวลความคิดและกําหนดขอบเขตในการทํางาน 
 แนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธเร่ือง “พันธนาการ” เปนการสรางสรรคงานประติมากรรม
รูปแบบนามธรรม โดยไดรับอิทธิพลจากประสบการณของขาพเจา จากอาการเก็บกดที่ส่ังสมมา
นานจนถูกฝงอยูในจิตใตสํานึก สงผลตอบางสวนของรางกายเกิดอาการบิดเกร็งจากปกติในบาง
ขณะท่ีจิตใจเหมอลอย ไมมีสติรูตัว การทํางานของจิตใตสํานึกจะสงผลทันที 
 เม่ืออาการเก็บกดส่ังสมเปนเวลานานทําใหเกิดเปนพันธนาการทางใจ จนไมอาจแกไข
ได ขาพเจาจึงเลือกท่ีจะผอนคลายการพันธนาการ ดวยการถายทอดความรูสึกผานผลงานประติมากรรม
ในรูปแบบนามธรรม เพราะส่ิงท่ีถายทอดเกิดจากอารมณความรูสึกท่ีเปนนามธรรมเปนสําคัญไมได
ตองการถายทอดใหรับรูแบบรูปธรรม ดังนั้นรูปทรงท่ีจะถายทอดจึงใชรูปทรงท่ีมีท่ีมาจากคน แตตัด
ทอนรายละเอียดออก นําแครูปรางและจิตวิญญาณของรูปทรงคนมาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
รูปแบบนามธรรม 
 การสรางสรรคศิลปะน้ันมิใชจะมีแตเพียงการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลงานเพียงอยาง
เดียวหากแตจะตองใหความสําคัญกับทฤษฎีตาง ๆ ท่ีรองรับแนวความคิดในงานศิลปะแตละช้ินดวย 
ส่ิงนี้เองท่ีสรางคุณคาใหกับงานศิลปะทุกช้ิน 
 จากการศึกษาทฤษฎีท่ีสงผลตออาการเก็บกด จนกลายเปนพันธนาการไดนั้นศาสตราจารย 
ดร.ยศ สันตสมบัติ ไดอธิบายทฤษฎีของ ซิกมันด ฟรอยด ไวความวา คนเราอาจเก็บกดความทรงจํา
ไวในจิตไรสํานึกและความทรงจํานั้นยอมมีผลกระทบตอชีวิตของคนผูนั้นตอไปในภายภาคหนา 
จิตสํานึกตามทัศนะของ ฟรอยด จึงเปนกระบวนการท่ีมนุษยขจัดประสบการณและความจําอัน
เจ็บปวดออกจากจิตสํานึกของตน1 

                                                            

 1ยศ  สันตสมบัติ, ฟรอยดและพัฒนาการของจิตวิเคราะห จากความฝนสูทฤษฎีสังคม, 
พิมพคร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร), 33. 
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 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธนั้น ขาพเจาใชรูปทรงคนเปนส่ือโดยแปรสภาพให
เปนรูปทรงท่ีสามารถส่ือความหมาย อารมณ พันธนาการจากความเก็บกด ดวยการใชรูปทรงท่ีสราง
ข้ึนเองจากทัศนธาตุไดแก เสน และท่ีวาง เพื่อแสดงอารมณความรูสึกภายในจากจิตไรสํานึก เพื่อให
ผูชมงานใชจิตไรสํานึกตอบรับกับผลงาน ศาสตรจารยเกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ไดอธิบายความหมาย
ของการสรางสรรคไวความวา 
 

 การสรางสรรค คือ การสรางสัญลักษณหนึ่งข้ึนเพื่อสื่อความหมายการใชสัญลักษณ
ของศิลปนมีท้ังโดยสํานึกและไรสํานึก สัญลักษณท่ีทรงพลังในการแสดงออก สวนมากจะ
เปนสัญลักษณท่ีมาจากจิตไรสํานึก เขาถึงภายในของความรูสึกไดตรงและรุนแรงกวา มาจาก
สวนลึกของจิต กลมกลืนไปกับรูปทรงและความหมาย คนดูก็ไมสํานึกในสัญลักษณแบบน้ี 
รับความหมายของมันเขาในตัวอยางไรสํานึกเหมือนกัน จนกวาจะมีการวิเคราะหกันอยาง
จริงจังเทาน้ันจึงจะรูวาส่ิงน้ันเปนสัญลักษณของส่ิงใด เปนการส่ือสารกันระหวางจิตไรสํานึก
โดยแท2 

 
 การสรางสรรคงานประติมากรรมนั้น มีลักษณะแตกตางจากงานจิตรกรรมท่ีเปนงาน 2 
มิติอยูมาก เนื่องจากมีขอจํากัดท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ งานประติมากรรมไมสามารถถายทอด 
ความงาม อารมณ ความรูสึก ท่ีศิลปนรับรูไดตรงหนาไดอยางฉับพลัน ทําไดเพียงถายทอด จดจํา
ความรูสึก ณ ขณะน้ันเอาไว เพื่อนําอารมณนั้นมาถายทอดผานทัศนธาตุเพื่อส่ือสารอารมณนั้น
ออกมาใหเกิดเปนรูปทรง ซ่ึงขาพเจาใชวิธีการนี้ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ เพราะ
ความรูสึกเก็บกดน้ันไดถูกเก็บไวในจิตไรสํานึก เม่ือนํามาถายทอด ดวยโครงสรางรูปทรงทาง
ประติมากรรมจึงตอบสนองกับขบวนการสรางงานไดดี เพราะวิธีสรางงานจําเปนตองปลดปลอย
ความรูสึกในจิตไรสํานึกออกมามากกวา 1 คร้ัง ซ่ึงเหมาะสมกับตัวตนขาพเจาท่ีตองการผอนคลาย
พันธนาการภายในออกมา เสมือนเปนวิธีการบําบัดจิตใจดวยงานประติมากรรม 
 
นําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรางแบบราง และสรางสรรควิทยานิพนธ 
 ในการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธนั้น ทําใหขาพเจาพบแนวทางที่ชัดเจนใน 
การสรางสรรควิทยานิพนธ ซ่ึงแบงไดเปน 2 ชวง 
 

                                                            

 2 ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด พับลิซซ่ิง, 
2553), 412-413. 
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 1. การสรางสรรคศิลปนิพนธ ระดับปริญญาตรี 
  ขาพเจาสรางสรรคศิลปะนิพนธในหัวขอ “ชวงเวลาแหงความสุข” ในการกําหนด
ความสําคัญของความคิด การนําจินตนาการในวัยเด็กมาสรางเปนรูปทรง ผสานหลักสุนทรียศาสตร
ใหเกิดความสมบูรณ  
  ในการสรางสรรคผลงานในระยะศิลปนิพนธนี้ ผลงานสวนใหญมีรูปทรงของสัตว
เปนเคาโครงในการออกแบบ การนําโครงสรางของสัตวมาเปนส่ือในการสรางสรรคนั้น เนื่องจาก
ขาพเจาคิดวา สัตวเปนส่ิงมีชีวิตอีกประเภทท่ีเปนเพื่อนกับคนได สัตวพูดกับเราไมได ไมทํารายเรา 
ไมทําใหเราเครียด เปนเพื่อนเราและซ่ือสัตวกับเรา พอขาพเจาจะสรางจินตนาการ ข้ึนมาเพื่อหลีก
หนีความเครียดสูโลกท่ีมีแตความสุข ขาพเจาก็จะนําโครงสรางของสัตวตาง ๆ มาเปนส่ือแสดงออก
(ดูจากภาพท่ี 9) 
 

 
 
ภาพท่ี 9 ผลงานศิลปนิพนธ ชุดท่ี 3 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 58.5 x 122 x 128 ซ.ม. 
 วัสดุ ของเลนเด็ก 
 พ.ศ. 2552 
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  ซ่ึงขาพเจาจะขอกลาวเฉพาะในชุดท่ี 3-4 ท่ีใชของเลนเด็ก มาใชสรางรูปทรงตาม
จินตนาการในวัยเด็ก เพื่อตองการถายทอดชวงเวลาแหงความสุขในวัยเด็ก ท่ีไดเลนของเลนกันกับพี่
นองเปนการพัฒนาจากแนวความคิดของชุดท่ี 1 และ 2 ในงานช้ินนี้นําของเลนมาติดท้ังรูปทรง โดย
ไมทําสีเลย ใหธรรมชาติของวัสดุเปนตัวแสดงออก เพราะของเลนก็พูดถึง อดีต วัยเด็ก และ
จินตนาการอยูแลว ดวยลักษณะเดนในการเลือกใชวัสดุมาสรางสรรคประติมากรรมและวธีิการ ในการ
ข้ึนโครงสรางของผลงานท่ีนําไมสําเร็จรูป มาผูกเปนโครงสรางภายในดวยลวดดํา จากน้ันจึงจะนํา
ของเด็กเลนมาแปะทับโครงสรางไมตามจินตนาการ จึงสงผลตอแนวทางในการสรางสรรค 
วิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท อยางยิ่ง เนื่องจาก ชวยใหเกิดความชัดเจนเลือกใชวัตถุรอบตัวมา
สรางสรรค และ ยังนําวิธีการขึ้นโครงสรางดวยการผูกไมใหเกิดรูปทรงจินตนาการ มาเปนวิธีการใน
การสรางสรรค วิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท เพื่อตอยอดแนวทางจากส่ิงท่ีเรียนรูมา  (ดูจากภาพท่ี 10) 
  

 
 
ภาพท่ี 10 การข้ึนโครงช้ินงาน 
 ขนาด 55 x 100 x 110 ซ.ม. 
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 2. การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 
  ในระยะนี้ อยูในชวงท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาโทชวงแรก ขาพเจาไดเลือกใช กิ่งไม
กับลวดดํา มาผูกมัดใหเกิดรูปทรง เพ่ือตอยอดแนวทางจากชวงปริญญาตรี ตอมาในชวงหลัง ไดมีการ
พัฒนา มาเปน การนํากิ่งไมมาผูกมัดดวยท่ีรัดสายไฟ และแบกรับหินท่ีมีน้ําหนักมาก เพื่อถายทอด
ความรูสึกเก็บกดของตนเอง ซ่ึงขาพเจาไดนําผลงาน กอนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ในชวงหลังนี้
มาตอยอดทางแนวความคิด จนเปนการสรางสรรควิทยานิพนธ หัวขอ พันธนาการในเวลาตอมา (ดูจาก
ภาพที่ 11) 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ความผูกพัน  
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 40 x 60 x 200 ซ.ม. 
 วัสดุ กิ่งไม,ลวดดํา 
 พ.ศ. 2554 
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 การสรางสรรควิทยานิพนธชิ่นท่ี 1 
 การสรางสรรควิทยานิพนธช้ินท่ี 1 ในหัวขอ “พันธนาการ” เปนการสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรมจากวัสดุสําเร็จรูปโดยใชหิน,กิ่งไม,ท่ีรัดสายไฟ มาสรางรูปทรง โดยเร่ิมจากการราง
ภาพแบบ 2 มิติบนกระดาษเพ่ือหารูปทรงองคประกอบทิศทางของตัวตนใหมีความเหมาะสมกับ
แนวความคิด (ดูจากภาพท่ี 12) จากน้ันข้ึนโครงสรางแบบราง 3 มิติเพื่อหาความเปนไปไดในการ
สรางผลงานจริง (ดูจากภาพที่ 13) เม่ือหาโครงสรางแลวจึงเร่ิมข้ึนงานบนกระดาษเทาจริง เพื่อ
กําหนดความกวางยาวและสูง จากนั้นข้ึนโครงสรางกิ่งไม ใหไดรูปทรงตามตองการ (ดูจากภาพท่ี 14) 
 ในสวนของตัวโครงสรางนั้นใชกิ่งไมเปนวัสดุหลัก นําวิธีการผูกกันดวยท่ีรัดสายไฟ 
(Cable tile) มาผูกตอกันดวยขนาดของกิ่งไมท่ีคละกันใหเกิดรูปทรง เม่ือผูกไมจนไดโครงสรางของ
รูปทรงแบบคราว ๆ (ดูจากภาพท่ี 15) แลวจึงนําหินขนาดตางกัน มาจัดวางตําแหนง เพื่อจัด
องคประกอบใหมีดุลยภาพ (ดูจากภาพท่ี 16) จากนั้นผูกไมเพิ่มโดยเนนตรงสวนหินใหมีความ
หนาแนนของไมมาก และคอย ๆ กระจายใหนอยลง ใหภายในดูมีน้ําหนักเขม สวนภายนอกดูโปรง
จนเกิดรูปทรงตามท่ีตั้งใจ 
 

 
 

ภาพท่ี 12 ภาพราง 2 มิติ ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
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ภาพท่ี 13 ภาพราง 3 มิติ ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ภาพแสดงการข้ึนโครงรางงานบนกระดาษเทาจริง 
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ภาพท่ี 15 ภาพแสดงการเพิ่มรายละเอียดของโครงสรางหลัก แบบคราว ๆ  
 

 
 

ภาพท่ี 16 ภาพแสดงการนําหินขนาดตางกัน มาจัดวางตําแหนง 
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 การสรางสรรควิทยานิพนธชิ้นท่ี 2 
 การสรางวิทยานิพนธช้ินท่ี2 ในหัวขอ “พันธนาการ” เปนการสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรมจากวัสดุสําเร็จรูปโดยใชหิน, กิ่งไม, ท่ีรัดสายไฟมาสรางรูปทรง โดยเร่ิมจากภาพราง
แบบ 2 มิติ (ดูจากภาพท่ี 17) เพื่อหาความเปนไปไดของรูปทรงโครงสรางทิศทางความนาจะเปนตาง ๆ 
เพื่อใหตอบสนองแนวความคิด 
 ผลงานช้ินนี้เนนความหนาแนนในจุดตรงกลาง จึงนําหินท่ีเลือกไวมาผูกกับไมใหเกิด
รูปทรงกลุมกอนตรงสวนกลางของผลงานกอน (ดูจากภาพที่ 18)จากน้ันนําเชือกฟางมาดึงร้ังรูปทรง
ท่ีสรางไว โดยปรับระดับความสูงต่ําใหหนักไปทางดานใดดานหนึ่ง จากน้ันนํากิ่งไมขนาดยาวมา
ผูกเช่ือมตอดวยท่ีรัดสายไฟใหเกิดโครงสรางรวม โดยผูกตอออกมาจากปลายของแตละดานจน
รูปทรงสามารถตั้งอยูไดเอง (ดูจากภาพท่ี 19) กระจายน้ําหนักดวยการผูกไมกับหินใหหนาแนนจาก
สวนกลาง และคอย ๆ เบาบางลงเม่ือมาถึงสวนดานปลายของช้ินงาน จนสําเร็จเปนรูปทรงตามแบบ
ท่ีรางไว 
 

 
 
ภาพท่ี 17 ภาพราง 2 มิติ วิทยานิพนธช้ินที่ 2 
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ภาพท่ี 18 ภาพแสดงการผูกหินกับไมใหเกิดรูปทรงกลุมกอนตรงสวนกลางของผลงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 19 ภาพแสดงการเพิ่มโครงสรางของรูปทรง ออกมาจากสวนกลางทั้ง 2 ดาน 
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 การสรางสรรควิทยานิพนธชิ้นท่ี 3  
 การสรางสรรควิทยานิพนธช้ินท่ี 3 ในหัวขอ “พันธนาการ” เปนการสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรมจากวัสดุสําเร็จรูปไดแกหิน,กิ่งไม,ท่ีรัดสายไฟ,สรางรูปทรงโดยเร่ิมจากภาพราง แบบ 
2 มิติ (ดูจากภาพท่ี 20) เพื่อหาโครงสรางและความเปนไปไดของงาน 
 จากน้ันนําหินท่ีเลือกมาพนเคลือบดวยสเปรยเคลือบหิน เพื่อเนนพื้นผิวหินใหเกิดความ
เงาและเร่ืองการเก็บรักษาท่ียาวนานข้ึน (ดูจากภาพท่ี 21) 
 ข้ันตอนตอไป นําก่ิงไมขนาดตางกันมาข้ึนโครงสรางภายในโดยในแนวระนาบ จากน้ัน
จึงเร่ิมผูกกิ่งไมใหมีปริมาตรของรูปทรง และจัดวางใหไดลักษณะท่ีตองการ (ดูจากภาพท่ี 22) นําหิน
ท่ีเคลือบเงาแลวมาวางตรงตําแหนงที่จะเนนใหกิ่งไมมีความหนาแนน จากน้ันนํากิ่งไมมาผูกติดหิน
ใหเกิดรูปทรง (ดูจากภาพท่ี 23) เม่ือเนนน้ําหนักสวนหนาแนนแลวจึงผูกรูปทรงโดยรวมใหได
รูปทรงท่ีรางแบบไวโดยกระจายนํ้าหนักจากแนนออกมาสูน้ําหนักเบาโปรงและเก็บรายละเอียดตาม
แบบราง 
 

 
 
ภาพท่ี 20 ภาพราง 2 มิติ วิทยานิพนธช้ินที่ 3 
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ภาพท่ี 21 ภาพแสดงการพนเคลือบเงาหิน เพื่อความเงาและรักษาพื้นผิวหินไดนานยิ่งข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 22 ภาพแสดงการนํากิ่งไม ขนาดตางกันมาข้ึนโครงสรางภายในแนวระนาบ 
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ภาพท่ี 23 ภาพแสดงการนําหินมาผูกกับกิ่งไมและเพิ่มรายละเอียดใหเกิดรูปทรง 
 
 การสรางสรรควิทยานิพนธชิ้นท่ี 4  
 การสรางสรรควิทยานิพนธช้ินท่ี 4 ในหัวขอ “พันธนาการ” เปนการสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรมจากวัสดุสําเร็จรูปไดแก หิน,กิ่งไม,ท่ีรัดสายไฟ โดยเร่ิมจากภาพรางแบบ 2 มิติ (ดูจาก
ภาพท่ี 24) เพื่อหาทิศทางโครงสรางและความเปนไปไดของการสรางผลงานจริง 
 วัสดุท่ีเปนหินใหช้ินนี้มีความพิเศษตรงท่ีมีลักษณะเปนแผนบาง และถูกตัดแตงใหเกิด
เหล่ียมสัน วิธีการขึ้นรูปทรงจะเริ่มจากหินกอน โดยนํากิ่งไมมาผูกรอบ ๆ แผนหินแตละแผนไว
กอน 5 กอน เพื่อสรางฐานช้ินงาน  
 จากนั้นนําหินแตละกอนมาวางเรียงเปนส่ีเหล่ียมคางหมู และนํากิ่งไมมาผูกหินแตละ
กอนเขาหากัน (ดูจากภาพท่ี 25) เม่ือไดฐานแลวจึงเร่ิมผูกหินกับไมใหมีความหนาแนนจนไดรูปทรง
ตรงกลางท่ีหนาแนนพอสมควร 
 จากน้ันคอย ๆ ผูกมัดกิ่งไม กระจายน้ําหนักใหเบาข้ึนไปถึงสวนบนของช้ินงาน ท่ีมี
รูปทรงยาวและเล็กข้ึน จากนั้นตรวจดูและเพิ่มเติมใหไดตามแบบท่ีรางไว (ดูจากภาพท่ี 26) 
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ภาพท่ี 24 ภาพราง 2 มิติ วิทยานิพนธช้ินที่ 4 
 

 
 
ภาพท่ี 25 ภาพแสดงการข้ึนรูปทรงโดยเร่ิมสรางจากฐานช้ินงานกอน 
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ภาพท่ี 26 ภาพแสดงการผูกกิ่งไมใหเกิดโครงสรางโดยรวมของรูปทรงข้ึนมาจาก สวนฐาน 
 

 การสรางสรรควิทยานิพนธชิ้นท่ี 5  
 การสรางสรรควิทยานิพนธช้ินท่ี 5 ในหัวขอ “พันธนาการ” เปนการสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรมจากวัสดุหิน,กิ่งไม,ท่ีรัดสายไฟ โดยเร่ิมจากภาพรางแบบ 2 มิติ (ดูจากภาพท่ี 27-28) 
เพื่อหาทิศทางโครงสรางจังหวะ และความเปนไปไดในการขยายผลงานจริง 
 ช้ินนี้ขาพเจาข้ึนโครงสรางเปนรูปทรงท้ังหมดของชิ้นงานกอน เพื่อจัดองคประกอบ
ทิศทางความโคงมนของเสน จากน้ันจึงนําหินมาวางตําแหนง เพื่อเพิ่มความหนาแนน (ดูจากภาพท่ี 
29) 
 เพ่ิมความหนาแนนในสวนท่ีวางตําแหนงหินโดยผูกกิ่งไมเขากับโครงสราง จากนั้นจึง
กระจายน้ําหนักในสวนอ่ืนของรูปทรงโดยผูกกิ่งไมใหเบาบางลง จนท่ัวท้ังช้ินงานตามแบบท่ีรางไว 
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ภาพท่ี 27 ภาพราง 2 มิติ โครงสราง วิทยานิพนธช้ินที่ 5 
 

 
 
ภาพท่ี 28 ภาพราง 2 มิติ รายละเอียด วิทยานิพนธช้ินที่ 5 
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ภาพท่ี 29 ภาพแสดงการข้ึนโครงสรางท้ังหมด พรอมกับนําหินมาวางจัดองคประกอบ ของรูปทรง    

ท้ังช้ินงาน 
 
วิเคราะหผลงานการสรางสรรค 
 การศึกษาขอมูลดานรูปแบบของงานศิลปะ เปนการวิเคราะหองคประกอบของศิลปะท่ี
อยูในการสรางสรรคงานขาพเจา 
 รูปทรง 
 การสรางรูปทรงในงานคือ เร่ิมตนใชโครงสรางทาทางของคน เปนเพียงความบันดาลใจ 
ดวยการเลือกลักษณะทาทางของคนท่ีถูกทรมานรางกายดวยการผูกมัด ทําใหมีลักษณะบิด เบ้ียว เกร็ง 
ตางจากปกติ มาเปนท่ีมาในการสรางรูปทรงจากแนวความคิดเร่ิมตนของความรูสึกภายในขาพเจา ท่ี
มีความเก็บกดจากสภาพแวดลอม ซ่ึงเกิดมาเปนระยะเวลานานจนกลายเปนเสมือน พันธนาการทาง
จิตใจ ลักษณะอาการดังกลาวเม่ือถูกฝงอยูนานจนเขาไปสูจิตใตสํานึกท่ีไมอาจควบคุมไดจะ แสดง
อาการ เม่ือพล้ังเผลอหรือขาดสติอยูเปนประจํา ดวยลักษณะทางกายภาพไดแกการกัดฟน การกํามือ
แนน ๆ การบิดงอขอมือ ขอเทา การเกร็งแขนขาท่ีผิดไปจากทาทางท้ิงตัวสบาย ๆ แบบปกติ (ดูจาก
ภาพท่ี 30) 
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ภาพท่ี 30 ภาพคนในอากัปกิริยาตาง ๆ  
ท่ีมา: Adultfinout. Bondage. Accessed June 1, 2014. available from http://www.adultfindout. 
com.au /blogs/bondage-sex-fascinations-of-horny-women 
 
 การใชรูปทรง 
 ประเภทของรูปทรง รูปทรงท่ีเลือกใชในงานเปนรูปทรงอินทรียรูป (Organic Form) คือ 
รูปทรงคนท่ีตัดทอนรายละเอียดออก นํามาแตลักษณะทาทาง อากัปกิริยาของรูปนั้น ๆ ใหเหลือแต
แกนของความรูสึกเทานั้น  
 การบังคับรูปทรง 
 ผลงานวิทยานิพนธ หัวขอ พันธนาการ มีการสรางรูปทรง โดยมีท่ีมาจากรูปทรงอินทรีย
รูป ดวยการนํารูปทรงอินทรียรูป มากกวา 1 รูปทรงมาประกอบเขาดวยกันเปนรูปทรงใหญ ใน
รูปแบบ การประกอบกันของรูปทรงท่ีตอเน่ืองกัน  
 โดยลักษณะของรูปทรงเปนโครงสราง ยื่นตัวเองออกไปในอากาศ เสนท่ียื่นไปในท่ีวาง
ทําใหรูปทรงกับท่ีวางสัมพันธกัน หรือเทากับวาเสนนั้นเปนโครงสรางของที่วาง ผลท่ีไดรับจะเปน
เร่ืองของท่ีวาง ท่ีแสดงพลังความเคล่ือนไหวแตกตางกันไปตามลักษณะโครงสรางของรูปทรงนั้น ๆ 3 
  
                                                            

 3 เร่ืองเดียวกัน, 282-283. 

http://www.adultfindout.com.au/blogs/bondage-sex-fascinations-of-horny-women
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 การใชวัสดุ 
 ขาพเจาเลือกใชวิธีการสรางสรรคประติมากรรม จากหนาท่ีตาง ๆ ของตัววัสดุเอง
ขาพเจาเลือก กิ่งไมท่ีมีความเปราะบาง เส่ือมสลายเร็วมาผูกตอประสานและขัดแยงกัน ดวยเสนของ
กิ่งไมจากท่ีรัดสายไฟ ท่ีมีหนาท่ีในการผูกรัด เช่ือมตอส่ิงตาง ๆ โดยใหกิ่งไมมีปริมาณท่ีมากกวาหิน
ถึง 80:20 เพื่อการรับน้ําหนัก และแบกรับหินได หินท่ีนํามาใช มีลักษณะตางกัน แตส่ิงท่ีเหมือนกัน
คือ น้ําหนักท่ีมาก มีความทึบตัน และดูหนักแนน สัดสวนและองคประกอบของหินในผลงานทุกชุด 
จะอยูรวมเปนกลุมกอนโดยมีกิ่งไมผูก รัด ขัด ประสาน ระหวางหินกับหิน และ อีกสวนคือ การ
สรางรูปทรงจากกิ่งไมท่ีดูเคล่ือนไหวออกมาจากรูปทรงท่ีเปนกลุมกอนของหิน เพื่อกระจายนํ้าหนัก 
และสรางทิศทางการเคล่ือนไหวของรูปทรงโดยรวม 
 การประกอบกันของ ทัศนธาตุ(Visual Elements) 
 1. เสน (Line) เสนเปนทัศนธาตุหลักของการสรางรูปทรงในงานของขาพเจา โดยการ
ใหเสนต้ังกับเสนนอน เสนตรงกับเสนโคง เสนออนไหวกับเสนแข็งท่ือ เสนส้ันกับเสนยาว เสน
ใหญกับเสนเล็ก ของรูปทรงกิ่งไม มาใชดวยวิธีขัดแยงและประสานกันอยางมีจังหวะ การซํ้ากันให
เกิดรูปทรงท่ีมีท่ีมาจาก คน ในรูปแบบนามธรรม และใชกําหนดขอบเขตของรูปทรงท่ีสรางสรรค
ข้ึน ดังจะเห็น ทิศทางของเสนในประติมากรรม (ดูจากภาพที่ 31) 

 
 
ภาพท่ี 31 ภาพแสดงทิศทางของเสน 
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  ดังท่ีศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ไดใหความหมายการใชเสนใหเกิด
เอกภาพอยางสมบูรณ ความวา การใชเสนใหเกิดเอกภาพอยางสมบูรณ คือ การใชโดยวิธีขัดแยงและ
ประสาน โดยมีจังหวะของการซํ้าในสัดสวนท่ีพอเหมาะมีความเปนเดน และการเปล่ียนแปรเพิ่มข้ึน4 
 2. พื้นผิว (Texture) ลักษณะพื้นผิวในผลงานเปนพื้นผิวท่ีเกิดข้ึนตามตัวของวัสดุ วสัดท่ีุ
ใชมี 3 ชนิด ไดแก กิ่งไม หิน และท่ีรัดสายไฟ ซ่ึงวัสดุแตละอยางมีพื้นผิวท่ีมีความแตกตางอยาง
ชัดเจน ทุกช้ินเปนส่ิงท่ีจับตองได ลักษณะพ้ืนผิวในงาน จึงเปนไปตามคาของตัววัสดุเองท่ีมีความ
แตกตางกันตามชนิดของวัสดุ ดวยความท่ีขัดแยงกันอยางลงตัวทําใหช้ินงานดูไมนาเบ่ือ และเพิ่ม
เอกลักษณท่ีโดดเดนใหช้ินงาน ดังจะเห็น ความแตกตางของพ้ืนผิวในแตละวัตถุ (ดูจากภาพที่ 32)  

 

 
ภาพท่ี 32 ภาพแสดงพื้นผิวของวัตถุ 

                                                            

 4เร่ืองเดียวกัน, 237. 
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 3. ท่ีวาง (Space) ท่ีวางเปนส่ิงท่ีมีอยูแลว ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา แตสามารถรับรู
สัมผัสได ผลงานของขาพเจามีท่ีวางเปนสวนสําคัญในการสรางรูปทรง เพราะเม่ือเสนทับซอนกัน 
เปนรูปทรงก็จะมองเห็นท่ีวางท่ีแทรกสัมพันธกับเสน ดังจะเห็น การเคล่ือนไหวของพื้นท่ีวาง (ดูจาก
ภาพท่ี 33) ทําใหเกิดปริมาตรของรูปทรงในงานประติมากรรมขาพเจา ซ่ึงศาสตราจารยเกียรติคุณ
ชะลูด นิ่มเสมอ ไดอธิบายความหมายของท่ีวาง ความวา 
 

 ความสําคัญของท่ีวางท่ีมีตอรูปทรง เมื่อมีสิ่งหน่ึงปรากฏข้ึนบนท่ีวาง จะเกิดเปนรูปกับ
พื้นหรือรูปทรงกับท่ีวางข้ึน และท่ีวางน้ันจะเริ่มมีรูปรางข้ึน เปนอยางเดียวกับรูปรางของ
รูปทรงท่ีปรากฏนั้น แตมีลักษณะเปนลบ ตรงขามกับรูปรางของรูปทรงท่ีมีลักษณะเปนบวก 
ความเปนบวกเปนลบนี้จะเปนปฏิกิริยาตอกันอยู ทําใหเกิดพลังผลักดันอยางตึงเครียด
ตลอดเวลา 
 คนท่ัวไปจะมองเห็นแตความสําคัญของรูปทรงเทาน้ัน เพราะเปนสิ่งท่ีเกิดใหม มีตัวมี
ตน มีนอยคนนักท่ีจะนึกถึงท่ีวางซ่ึงเปนสิ่งมีมาแตเดิม แตศิลปนจะมองเห็นและสนใจท่ีวางท่ี
อยูรอบ ๆ รูปทรงน้ันดวย เพราะท่ีวางทํางานไมนอยกวารูปทรง เปนส่ิงท่ีใหความดํารงอยู
ของรูปทรงและใหความสมบูรณแกงาน ศิลปนมองดู “รูป” ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกันของ
รูปทรง กับท่ีวาง มิใชมองเฉพาะรูปทรง 
 ท่ีวางท่ีเปนบวกและท่ีวางท่ีเปนลบในภาพหน่ึงตางก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนสิ่งคูท่ีจะ
ขาดฝายใดเสียมิได สรางส่ิงหน่ึงข้ึนก็เทากับสรางอีกสิ่งหน่ึงดวย ชางสลักเอาท่ีวางกัดกินเขา
ไปในวัตถุ เขาสรางท่ีวางเพ่ือใหเกิดรูปทรง ชางปนสรางรูปทรงข้ึนเพื่อกินระวางเน้ือท่ีในท่ี
วาง เมื่อเขาเปลี่ยนรูปทรงท่ีวางก็เปลี่ยนตามทันที งานท่ีผูทําใหความสําคัญเฉพาะรูปทรงโดย
ไมคํานึงถึงท่ีวางดวยน้ันไมใชงานศิลปะ เพราะ “รูปทรง” ของงานศิลปะนั้น หมายถึง รูปทรง
และท่ีวางท่ีรวมกันอยู ถามีแตรูปท่ีไมสัมพันธกับพื้น คนดูก็จะเห็นเพียงวาศิลปนทํา “เรื่อง
อะไร” แตไมเห็นงานศิลปะเรารับรูปทรงดวยสํานึกแตเรารับรูท่ีวางดวยไรสํานึก ซึ่งมีพลัง
มากกวา5 

 

                                                            

 5 เร่ืองเดียวกัน, 109. 
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ภาพท่ี 33 ภาพแสดงทิศทางความสัมพันธของพ้ืนท่ีวางกับเสนโครงสรางประติมากรรม 
 
 4. การประกอบกันของทัศนธาตุ ซ่ึงทัศนธาตุท่ีนํามาใชในการสรางสรรค รูปทรง
ประติมากรรม ไดแก เสน,พื้นผิว,ท่ีวาง ท้ัง 3 ส่ิงลวนมีความสําคัญเทียบเทากัน เพราะเม่ือขาดส่ิง
หนึ่งส่ิงใดไป ความสมดุลของผลงานยอมไมอาจเกิดข้ึนได ในผลงานวิทยานิพนธ หัวขอ 
พันธนาการนี้ ขาพเจานํา กฎเกณฑหลักของเอกภาพ มาใชในงานโดยยึด หลักการกฎเกณฑของการ
ประสาน ดวย การซํ้า มาสรางสรรค ดังท่ี ศาสตราจารย ชะลูด นิ่มเสมอ ไดกลาวไววา   
 

 การซํ้า(Repetition) เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสรางเอกภาพใหแกสิ่งท่ีขัดแยงหรือตรงกันขาม 
ท้ังน้ีเปนเพราะ 
 1. ท่ีวางระหวางหนวยจะเปนตัวกลางชวยประสานความขัดแยง 
 2. การซํ้าทําใหความสําคัญของหนวยลดลง แตความสําคัญของจังหวะจะเพ่ิมข้ึน ซึ่ง
เทากับเปนการลดความสําคัญของการขัดแยงลง 
 ถาการเปลี่ยนแปรของหนวยใดหนวยหน่ึงมีมากกวาหนวยอื่น ๆ ความเปนเดน
(Dominance) จะเกิดข้ึนทันที หนวยท่ีเปลี่ยนแปรไปมากจะเปนจุดสําคัญและเปนเดนในภาพ 
และความเปนเดนนี้จะชวยใหภาพมีเอกภาพสมบูรณข้ึนอีก เพราะมีการจัดระเบียบแกหนวย
ตาง ๆ ใหมีความสําคัญมากนอยลดหลั่นกันไป 
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 ความเปนเดนและการเปลี่ยนแปรเกิดข้ึนจากการใชกฎเกณฑหลักของเอกภาพท้ังสอง
ขอรวมกัน การขัดแยงจะเขาไปเพ่ิมชีวิตใหกับการประสาน การประสานจะเขาไปเพ่ิมความ
กลมกลืนใหกับการขัดแยง ความเปนเดนและการเปลี่ยนแปรน้ีเปนกฎเกณฑรองของเอกภาพ6 

 
 ดังจะเห็น การประกอบกันของทัศธาตุไดชัดเจน (ดูจากภาพท่ี 34) เสนสีฟา แสดง
โครงสรางของรูปทรงท่ีมีทิศทางของเสนเฉียงข้ึน ใหความรูสึกเคล่ือนไหว เสนสีดํา แสดงทิศทาง
ของเสนในงานประติมากรรม ท่ีมีทิศทางเคล่ือนไหวออกไปในทิศตรงขามกับจุดกึ่งกลางงาน เสนสี
แดง แสดง การทิศทางการเคล่ือนไหวของพื้นท่ีวาง ทําใหงานเกิดปริมาตร และดูโปรง ไมทึบตัน 
 เม่ือประกอบรวมกันจะเกิดรูปทรงท่ีมีการเกาะกลุมอยูตรงจุดกลางงาน และ รูปทรงท่ีดู
เคล่ือนไหวออกจากจากจุดกลางของงานในทิศตรงขามท้ัง 2 ดาน ซ่ึงเปนการขัดแยงของรูปทรงท่ีมี
การซํ้าของเสน ดวยวัสดุ กิ่งไม จํานวนมากท่ีมีความเปนเดน จึงทําใหรูปทรงเกิดเอกภาพ 

 
 
ภาพท่ี 34 ภาพแสดงการประกอบกันของทัศนธาตุ 
 

                                                            

 6 เร่ืองเดียวกัน, 142-143. 



 
 

บทท่ี 4 
 

การพัฒนาและคล่ีคลายผลงาน 
 
 การสรางสรรคผลงานศิลปะต้ังแตชวงป พ.ศ. 2552 – 2557 มีการพัฒนาผลงาน รูปแบบ 
และ เทคนิควิธีการมาเปนลําดับ เพ่ือใหเกิดผลลัพธสูงสุดในการสรางสรรค ขาพเจาแบงระยะเวลา
การพัฒนาผลงาน ออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 
ระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงผลงานศิลปะ  

ระยะท่ี 1  การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ป พ.ศ. 2552 ระดับปริญญาตรี  
 ผลงานในระยะท่ี 1 เปนผลงานวิทยานิพนธชวงปริญญาตรี ท่ีสรางสรรคในหัวขอ 
“ชวงเวลาแหงความสุข”ในผลงานวิทยานิพนธนั้น มีท้ังหมด 4 ชุด แตท่ีขาพเจาจะนําเสนอนั้นคือ ชุด
ท่ี 3 และ 4 เนื่องจากพัฒนามาจาก ช้ินท่ี 1 และ 2 ไดตรงกับแนวความคิดท่ีตองการแสดงออกมาก
ท่ีสุด 
 โดยนําเสนอความรูสึกสวนตัว ท่ีไดยอนระลึกถึงความทรงจําเกี่ยวกับความสุข ความ
เยาววัยในอดีต ซ่ึงจินตนาการ นําพาขาพเจาขามกาลเวลากลับไปมีความสุขเชนวัยเด็กไดอีกคร้ัง
หนึ่ง โดยไดสรางผลงานศิลปะส่ือประสม (Mix Media) 3 มิติ ท่ีใชของเด็กเลนสีสันสดใสมาเปน 
วัสดุในการสรางผลงาน โดยวิธีปะ ติด เช่ือม ตอ กอรูปเขาดวยกัน แสดงความหมายเดิมท่ีมีอยูในตัว 
วัตถุ รวมกับจินตนาการสวนตัว เพื่อแสดงออกถึงชวงเวลาแหงความสุข ในวัยเด็ก ท่ีไมเคยเลือน
หายไปจากจิตสํานึกของขาพเจา ซ่ึงจะพบวาขาพเจาจะเลือกใช วัสดุสําเร็จรูปในการสรางสรรค
รูปทรง และนําเสนอแนวความคิดท่ีเช่ือมโยงกับ จินตนาการ และ จิตใตสํานึก สงผลตอการพัฒนางาน 
ในชุดตอมาดวยเชนกัน (ดูจากภาพท่ี 35-36) 
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 ผลงานศิลปนิพนธชุดท่ี 3  
 

 
 
ภาพท่ี 35 ผลงานศิลปนิพนธ ชุดท่ี 3 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 58.5 x 122 x 128 ซ.ม. 
 วัสดุ ของเลนเด็ก 
 พ.ศ. 2552 
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 ผลงานศิลปนิพนธชุดท่ี 4  
 

 
 
ภาพท่ี 36 ผลงานศิลปนิพนธ ชุดท่ี 4 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 55 x 100 x 150 ซ.ม. 
 วัสดุ ของเลนเด็ก 
 พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 วิเคราะหผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 1 ระดับปริญญาตรี 
 
ชิ้นที ่ ผลงาน แนวความคิด เทคนิค การวิเคราะห การพัฒนา 

จุดเดน จุดดอย 1  

 

ตองคํานึงถึงสีของวัตถุดวย สี
สามารถบอกวัยได ถาทําสีตัว
ใหญใหไปในโทนเย็นออกเทาๆ 
แลว  ตัวเล็กๆ ก็ เปนโทนรอน
สดใส จะทําใหเกิดความตางของ
วั ย ได ดี ขึ้ นและลั กษณะงาน
ประเภทนี้  ควรมีขนาดที่ใหญ
เ พื่ อ ให วั ต ถุ ดู มี พ ลั ง ในก า ร
แสดงออก 

จิ น ต น า ก า ร รู ป ท ร ง  ดู มี
จินตนาการขึ้นเนื่องจาก การนํา
ลอ  เบาะรองนั่ ง  และ  แฮนด 
จักรยาน มาสรางสรรคในดาน
ความหมายของวัสดุ ตัวของเลน
แสดงผลอยางชัดเจนขึ้น 
 

 

ผลงานชุดนี้ตองการถายทอดชวงเวลา
แหงความสุขในวัยเด็ก ที่ไดเลนของเลน
กันกับพี่ น อง เปน  การพัฒนาจาก
แนวความคิดของชุดที่ 1 และ 2 จึงจับ
ประเด็นไดวาของเลนที่นํามาสราง
รูปทรงนั้นยังดูไมสื่อความหมายของ
งาน ในงานชิ้นนี้จึงนําของเลนมาติดทั้ง
รูปทรง โดยไมทําสีเลย ใหธรรมชาติ
ของวัสดุเปนตัวแสดงออก เพราะของ
เ ล น ก็ พู ด ถึ ง  อ ดี ต  วั ย เ ด็ ก  แ ล ะ
จินตนาการอยูแลว 

2  

 

โดยนําเสนอความรูสึกสวนตัว 
ที่ไดยอนระลึกถึงความทรงจํา
เกี่ยวกับความสุข ความเยาววัย
ในอดีต ซึ่งจินตนาการ นําพา
ขาพเจาขามกาลเวลากลับไปมี
ความสุขเชนวัยเด็กไดอีกครั้ง
หนึ่ ง  โดยไดสร า งผลงาน
ศิลปะสื่อประสม (Mix Media) 
3 มิติ ที่ใชของเด็กเลนสีสัน
สดใสมาเปนวัสดุในการสราง
ผลงาน โดยวิธีปะ ติด เชื่อม 
ตอ  กอรูปเขาดวยกัน  แสดง
ความหมายเดิมที่ มีอยูในตัว
วั ต ถุ  ร ว ม กั บ จิ นตน าก า ร
สวนตัว  เพื่ อแสดงออกถึ ง
ชวงเวลาแหงความสุข ในวัย
เด็ก ที่ไมเคยเลือนหายไปจาก
จิตสํานึกของขาพเจา 

ขนาดของงานมีผลตอพลังใน
การแสดงออกของวัตถุ ขาพเจา
ได เพิ่มขนาดของงานใหใหญ
เปน 2 เทาของงานชุดกอน ดวย
ขนาดที่ ใหญ กว า ตั วคนจ ริ ง 
ส ง ผ ล ให รู ป ท ร ง มี อิ ท ธิ พ ล
เหนือกวาผูดู  งานจึงดึงดูดผูชม
ให รับ รูถึ ง เป าหมายของการ
สรางสรรคไดเร็วขึ้น 

ยังดูไมคอยมีจินตนาการ มาก
เทาที่ควร  รูปทรงดูทึบตัน  ไม
เคลื่อนไหว โครงสรางของเสน 
ตั้งตรง ทําใหงานดูนิ่ง ขัดแยงกับ
วั ส ดุ ที่ ส นุ ก ส น า น  ส ร า ง
จินตนาการ 

มีการเพิ่มขนาดใหใหญ  ขึ้นเพื่อ  ให
เกิดผลดานพลังของวัสดุที่จะแสดงผล 
ในสวนของสีสัน มีการวางน้ําหนักเขม 
กลางออน  เพื่ อความสมบูรณของ
ชิ้นงาน 

สื่อผสม 

54 
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 ระยะท่ี 2  การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ป พ.ศ. 2554 ระดับ ปริญญาโท 
 ผลงานในระยะท่ี 2 อยูในชวง กําลังศึกษาปริญญาโท รายวิชา การทดลองสรางสรรค
รูปแบบทัศนศิลป ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 ซ่ึงในชวงนี้ อยูในชวงท่ีเร่ิมคนหารูปแบบ 
และวิธีการนําเสนอ ช้ินงานแบบบุคคล โดยไมกําหนดหัวขอมาให จึงทําใหขาพเจาสามารถถายทอด
ความเปนตนเองไดมากข้ึน 
 เนื่องจากในชวงนั้น ขาพเจายังไมสามารถวิเคราะห ถึงท่ีมาและแนวความคิดท่ีตนเอง
ตองการจะส่ือสารออกมา จึงพิจารณาจากผลงานชวงปริญญาตรีท่ีผานมา ขาพเจาจะนําไมมาผูกให
เกิดเปนโครงสรางภายใน เสมอกอนคลุมทับดวยวัสดุสําเร็จรูป จนไมเห็นโครงสรางภายใน เปนส่ิง
ท่ีอยูในใจมาตลอด หากแตมิไดนํามาคิดสรางสรรคอยางจริงจัง จากเหตุผลขางตน ทําใหขาพเจา
เลือกวัสดุจากธรรมชาติ คือ กิ่งไมจํานวนหลายขนาด มาผูกดวยลวดดําเปนโครงสราง รูปทรง 
นามธรรม และจัดองคประกอบใหเกิดดุลยภาพ  
 ลักษณะการผูกกิ่งไม เปนการผูกท่ีมีทิศทาง เคล่ือนไหวแบบตอเนื่อง รูปทรงโปรง เกิด
ความสัมพันธของ พื้นท่ีวางกับเสนโครงสราง เกิดปริมาตรของรูปทรง  โดยมิไดคํานึงถึง
แนวความคิดในการนําเสนอ ซ่ึงสามารถพัฒนาตอไดในช้ินงานชุดตอไป(ดูจากภาพท่ี 37-38) 
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 ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 
 

 
  
ภาพท่ี 37 Movement 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 150 x 150 x 150 ซ.ม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี 38 ความผูกพัน 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 40 x 60 x 200 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2554 
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 ระยะท่ี 3  การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ป พ.ศ. 2555 ระดับปริญญาโท 
 ผลงานในระยะน้ี เปนผลงานชวง กอนวิทยานิพนธ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
จากผลงานระยะท่ี 2 ขาพเจาเร่ิมวิเคราะหจากรูปทรงท่ีสรางสรรคข้ึน เพ่ือหาแนวความคิดในการ
แสดงออก เม่ือรวมกับประสบการณสวนตัว ท่ีมักจะเก็บความรูสึกไมพอใจ ไมสบายใจ ไวในใจคน
เดียว มาเปนระยะเวลานานน้ัน จึงนํามาสูการสรางสรรค ในแนวความคิดเร่ืองความเก็บกด ใน
ผลงานระยะท่ี 3  
 การสรางสรรคนั้น มีการเพ่ิม และ เปล่ียนแปลงวัสดุจากระยะ 2 โดยเพิ่มหินเขามา และ
เปล่ียนจากลวดดํามาใช ท่ีรัดสายไฟ ผูกกับกิ่งไม เพื่อสรางรูปทรงแทน เพราะ วัสดุมีหนาท่ีการใช
งานท่ีชัดเจน เหมาะสมในการสรางสรรคผลงาน 
 ในระยะท่ี 3 มีการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ จํานวน 3 ช้ิน ซ่ึงพบปญหาใน
ระยะนี้คือการสรางความสมดุลระหวางวัตถุท่ีหนักอยางหินใหทรงตัวอยูได ดวยการผูกประกอบกัน
ของกิ่งไมขนาดเล็กจํานวนมาก อีกท้ัง วิธีการผูกกิ่งไม ในช้ินท่ี 1 นั้น มีการผูกไมท่ีตอกัน
แบบตอเนื่อง เกิดความเคล่ือนไหวของเสนโครงสราง แตยังมีความบอบบาง ไมแข็งแรงอยูมาก ดวย
เทคนิคการผูกไมดวยที่รัดสายไฟยังไมลงตัว ซ่ึงขาพเจาไดพัฒนาแกไข จนพบขอผิดพลาดนอยลง 
(ดูจากภาพท่ี 39) 
 ในช้ินท่ี 2 เร่ิมมีการสรางรูปทรงแบบเกาะกลุม โดยมีพื้นท่ีวางระหวางหิน 2 กอน 
นอยลงทําใหเกิดความหนาแนน รูปทรงดูหนาทึบยิ่งข้ึน (ดูจากภาพท่ี 40) 
 ในสวนช้ินท่ี 3 มีพัฒนาการตอเนื่องจาก ช้ินท่ี 1-2 โดยนําเอารูปแบบของ 2 ช้ินท่ีผานมา
รวมกันเกิดเปน รูปทรงยอยท่ีเกาะกลุมกัน จนเกิดรูปทรงใหญ ดวยทิศทางท่ีเคล่ือนไหวของรูปทรง
ในสวนปญหานั้นพบวา น้ําหนักของช้ินงาน เม่ือนําหินมาประกอบไมเปนจํานวนมาก ทําใหเกิด
ปญหาในการเคลื่อนยาย จนเกิดความเสียหายกับช้ินงาน ซ่ึงในงานช้ินตอไปหากมีน้ําหนักมากควร 
ออกแบบใหถอดหินออกและมาใสประกอบใหมได เพื่อความสะดวกในการเคล่ือนท่ี และในงาน
ช้ินนี้วัตถุท่ีเปนหินมีความหนาแนนจนเกินไปในทุกจุด จึงควรแบงสัดสวนใหมใหเกิดดุลยภาพใน
ช้ินตอไป (ดูจากภาพท่ี 41) 
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 ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 39 ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 3 ช้ินที่ 1 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 50 x 80 x 60 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 40 ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 3 ช้ินที่ 2 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 20x30x25 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 41 ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะท่ี 3 ช้ินที่ 3 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 60 x 110 x 50 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 วิเคราะหผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 2 ระดับปริญญาโท 
 
ชิ้นที ่ ผลงาน แนวความคิด เทคนิค การวิเคราะห การพัฒนา 

จุดเดน จุดดอย 1 
 

 

 
 
 

เปนการทดลองสรางสรรค ตอ
จากชวงปริญญาตรี นําการผูก
โครงสรางไมภายใน กอนแปะ
ทับ ดวยของเลน มานําเสนอ 
แสดงคุณคา ของวัสดุที่ชัดเจน 

ลักษณะการผูกกิ่งไม เปนการผูก
ที่ มี ทิ ศ ท า ง  เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
แบบตอเนื่อง รูปทรงโปรง เกิด
ความสัมพันธของ พื้นที่วางกับ
เสนโครงสราง เกิดปริมาตรของ
รูปทรง 

รู ป ท ร ง  ยั ง ดู เ ป น ก ล า ง  ไ ม
แสดงออกถึงแนวความคิดที่
ชัดเจน ชิ้นงานดูเคลื่อนไหว แต
ยังไม มีจุด สิ้นสุดของชิ้นงาน 
วิธีการผูกตอ ยังไมลงตัว ทําให
หลุดงาย ไมแข็งแรง 

เปนชิ้นแรกในการทดลองสรางสรรค
ประติมากรรมจากกิ่งไม  รูปทรง  มี
ลักษณะเคลื่อนไหวแบบตอเนื่อง 

สื่อผสม 

ชิ้นงานมีความสัมพันธตอเนื่อง
จากฐานจนถึงสวนบน รูปทรงมี
ความตอ เนื่ อง  ลื่นไหล  วัสดุ
แสดงคุณคาในการเกาะเกี่ยวตอ 
ประสาน ไดอยางลงตัว 

รู ป ท ร ง ไ ม แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
แนวความคิดที่ชัดเจน ชิ้นงานดู
เคลื่อนไหว แตขาดเสนห และ
ความนาสนใจของชิ้นงาน 

2  

 
 

ใชหลักการ ของการยึดเหนี่ยว
กันของหนวยยอยจํานวนมาก
จนเกิดเปนรูปทรง  เปนการ
สรางสัมพันธระหวางแตละ
หนวย เกิดความผูกพันที่ไม
อาจแยกจากกันได 

มีการพัฒนาในเ รื่องทิศทางในการ
เคลื่อนไหว  ชัดเจนกวางานชิ้นที่  1 
รูปทรงและเทคนิคมีความลงตัว การตอ
ไมแตละชิ้นมีความแข็งแรงขึ้น และ
เพิ่มเติม อีพอกซี่ผสมสีดํา พอกทับใน
สวนการตอของไม เพื่อปกปดสีลวดได
กลมกลืน 
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ตารางที่ 4 วิเคราะหผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 3 ระดับปริญญาโท 
 
ชิ้นที ่ ผลงาน แนวความคิด เทคนิค การวิเคราะห การพัฒนา 

จุดเดน จุดดอย 1 
 

 

 
 

การสรางความสมดุลระหวาง
วัตถุที่หนักอยางหินใหทรงตัว
อยูได ดวยการผูกประกอบกัน
ของกิ่งไมขนาดเล็กจํานวน
มาก 

รูปทรงมีการตอกันแบบตอเนื่อง 
มีการเคลื่อนไหวของเสน ที่ มี
ทิศทาง และจังหวะที่ถี่และหาง
อยางลงตัว 

วิธีการผูกกิ่งไม ในชิ้นที่ 1 นั้น มี
การผูกไมที่ตอกันแบบตอเนื่อง 
เกิดความเคลื่อนไหวของเสน
โครงสราง แตยังมีความบอบ
บาง  ไมแข็งแรงอยูมาก  ดวย
เ ทคนิ ค ก า รผู ก ไม ด ว ยที่ รั ด
สายไฟยังไมลงตัว 

มีการเพิ่ม และ เปลี่ยนแปลงวัสดุจาก
ระยะ 2 โดยเพิ่มหินเขามา และเปลี่ยน
จากลวดดํามาใช ที่รัดสายไฟ ผูกกับกิ่ง
ไม เพื่อสรางรูปทรงแทน เพราะ วัสดุมี
หนาที่การใชงานที่ชัดเจน เหมาะสมใน
การสรางสรรคผลงาน 

 
สื่อผสม 

รูปทรงดูเกาะเปนกลุมกอน ไม
เกิดความเคลื่อนไหวของชิ้นงาน 
กิ่งไมที่ รับน้ําหนักหิน มีความ
เปร าะบ า ง เ กิ น ไป  เ กิ ด ก า ร
แตกหักง าย  ยากตอการดูแล 
รักษา  

รูปทรงดูเรียบงาย ชัดเจน  ทิศ
ทางการจัดวางองคประกอบ 
ขนาดที่แตกตางกันของรูปทรง
ทําใหงานดูนาสนใจ 

เ ริ่มมีการสรางรูปทรงแบบ
เกาะกลุ ม  โดย มีพื้ นที่ ว า ง
ระหวางหิน 2 กอนนอยลงทํา
ใหเกิดความหนาแนน รูปทรง
ดูหนาทึบยิ่งขึ้น 

2  

 
 

 

รูปทรงเกาะกลุม มากกวาชิ้นที่ 1 เริ่มมี
การถายเท การรับน้ําหนักระหวางหิน
และไมเทคนิควิธีการผูกมัด มีความ
แข็งแรงมากขึ้น 
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ตาราง 4 วิเคราะหผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 3 ระดับปริญญาโท (ตอ) 
 
ชิ้นที ่ ผลงาน แนวความคิด เทคนิค การวิเคราะห การพัฒนา 

จุดเดน จุดดอย 3 
 

 

 
 
 

สื่อผสม สร า ง รูปทรงที่ ดู มี ทิ ศท า ง 
เคลื่อนไหว จากรูปทรงยอยทีม่ี
ความเปนกลุมกอน 

น้ําหนักของชิ้นงาน เมื่อนําหิน
มาประกอบไมเปนจํานวนมาก 
ทํ า ใ ห เ กิ ด ป ญ ห า ใ น ก า ร
เคลื่อนยาย จนเกิดความเสียหาย
กับชิ้นงาน ซึ่งในงานชิ้นตอไป
ห า ก มี น้ํ า ห นั ก ม า ก  ค ว ร 
ออกแบบใหถอดหินออกและมา
ใสประกอบใหมได เพื่อความ
สะดวกในการเคลื่อนที่ และใน
งานชิ้นนี้วัตถุที่เปนหินมีความ
หนาแนนจนเกินไปในทุกจุด จึง
ควรแบงสัดสวนใหมใหเกิดดุลย
ภาพ 

รูปทรงมีการเคลื่อนไหวแบบมี
ทิศทางตอเนื่อง ขนาดของหินที่
ต างกัน  ทําใหชิ้นงานมีความ
นาสนใจ  วิธีการกับการสราง
รูปทรงมีความสัมพันธกับอยางดี
กิ่งไมขนาดเล็กจํานวนมากผูก
ตอเชื่อมระหวางกอนหิน 2 กอน 
เ กิ ด รูปทรงขนาดย อ ย  และ 
รูปทรงยอย 2 รูปทรงเมื่อตอกัน
ดวยกิ่งไม จึงเกิดรูปทรงใหญที่ดู
ตอเนื่องและสัมพันธกัน 

มีพัฒนาการตอเนื่องจาก ชิ้นที่ 1-2 โดย
นําเอารูปแบบของ 2 ชิ้นที่ผานมามา
รวมกันเกิดเปน รูปทรงยอยที่เกาะกลุม
กัน จนเกิดรูปทรงใหญ ดวยทิศทางที่
เคลื่อนไหวของรูปทรง 
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 ระยะท่ี 4  การสรางสรรควิทยานิพนธ  ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 การสรางสรรคผลงานในชุดวิทยานิพนธ  “พันธนาการ” เปนการพัฒนามาจากผลงาน
ชวง ระยะท่ี 3 เนื่องจากในชุดวิทยานิพนธ วิธีการทํางานของขาพเจา เปนการสรางสรรคงานมาจาก
แบบราง 2 มิติเปนสวนมาก จึงเกิดการพัฒนางานไปพรอม ๆ กับปญหาในการขยายผลงาน แตดวย
การนําปญหาในชวงระยะกอนวิทยานิพนธ มารวมในข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ จึงทําใหพบ
ปญหา นอยลงมาก 
 ในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้มีท้ังหมด 5 ช้ิน ซ่ึงแตและช้ินมีความแตกตางกันในดานของ
รูปทรงตามท่ีมาของลักษณะทาทางของคน แตในสวนขบวนการสรางสรรคนั้น มีความเหมือนกัน 
คือ ในผลงานชุดนี้ ขาพเจาแบงสัดสวนในการจัดองคประกอบ เปน 80 : 20%  
 กลาวคือ ในผลงานชุดนี้ แบงสัดสวนของวัสดุธรรมชาติ ไดแก กิ่งไม 80% และสัดสวน
ของหิน 20% เนื่องจาก ลักษณะทางกายภาพของกิ่งไม ท่ีเนนชัดเจนวาตองมีจํานวนท่ีมากกวาจึงจะ
แบกรับน้ําหนักของหินท่ีหนักในจํานวนท่ีนอยกวาไดเพื่อใหสัมพันธกับแนวความคิดท่ี กลาวถึง 
ความเก็บกดท่ีมีมาก จนกลายเปน พันธนาการทางจิตใจ  
 วัสดุท่ีนํามาใชในการสรางสรรคนั้น ยอมมีความหมายและมีคุณคาในตัวเอง โดยแทน
คาวัสดุ กิ่งไม ที่มีความเส่ือมสลายเร็ว เปราะบาง เสมือน ตนเอง ท่ีมีความเปราะบาง ทางจิตใจ ตอง
แบกรับความทุกขไว สวนกอนหิน มีน้ําหนักมาก ทึบตับ เสมือน ความทุกข ท่ีแบกรับไวมาก ๆ  
 การประกอบกันของรูปทรง ตามทัศนธาตุนั้น ใช เสน และพื้นท่ีวาง เปนหลัก ในการ
สรางรูปทรง 
 1. เสน (Line) เปนการนํากิ่งไมท่ีมีรูปรางเปนเสนจํานวนมากมาผูกตอกันจากดานใน
ใหหนาแนน และคอย ๆ บาง โปรงข้ึนเม่ือขยายรูปทรงออกมา ดวยการซํ้ากันของเสน  
 2. ท่ีวาง (Space) เปนส่ิงท่ีมีอยูกอนแลว แตไมสามารถมองเห็นได ตอเม่ือนําเสนมาทับ
ซอนกันเปนรูปทรง ก็จะมองเห็นที่วาง ทํางานสัมพันธกับรูปทรง ทําใหรูปทรงมีปริมาตร 
 ในการสรางสรรคงานชุดวิทยานิพนธนี้ สงผลใหขาพเจา พัฒนาตนเองข้ึนมาอีกลําดับ
ท้ังในดาน ความคิด เทคนิควิธีการ รูปแบบการสรางสรรค เพราะเม่ือเกิดการสรางยอมกอเกิดปญหา
เปนธรรมดา แตเม่ือรูจักวิธี ท่ีจะขจัดปญหา นั่นคือ ปญญาท่ีเพิ่มพูน ความรูข้ึนกับตนเอง ขาพเจาเชือ่
วา ในการสรางผลงานศิลปะในชุดตอไปยอมดีข้ึนเร่ือย เม่ือเลือกท่ีจะเรียนรูเพื่อหลุดออกจากปญหา
นั้น(ดูจากภาพท่ี 42-51) 
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ภาพผลงานระยะวิทยานิพนธ 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 รูปท่ี 1 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 60 x 100 x 70 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 43 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 รูปท่ี 2 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 60 x 100 x 70 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 44 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2 รูปท่ี 1 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 60 x 150 x 80 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 45 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2 รูปท่ี 2 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 60 x 150 x 80 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 46 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3 รูปท่ี 1 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 40 x 70 x 70 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 47 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3 รูปท่ี 2 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 40 x 70 x 70 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 48 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 4 รูปท่ี 1 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 60 x 70 x 170 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 49 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 4 รูปท่ี 2 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 60 x 70 x 170 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 50 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 5 รูปท่ี 1 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 70 x 70 x 40 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 51 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 5 รูปท่ี 2 
 ศิลปน มนสิชา บุญมงคลกิจ 
 ขนาด 70 x 70 x 40 ซม. 
 วัสดุ กิ่งไม 
 พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5 วิเคราะหผลงานระยะวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 
 
ชิ้นที ่ ผลงาน แนวความคิด เทคนิค การวิเคราะห การพัฒนา 

จุดเดน จุดดอย 1 
 

 

 
 
 

รูปทรง  มีทิ ศทางของ เสนที่
เคลื่อนไหว  หมุนวนอยูในตัว
งาน ทําใหงานมีชีวิตมีความเปน
กลุมกอน  ทึบและโปรง  ดวย
ความหนาแนนของไมที่ตางกัน 
ในสัดสวน 80:20 

รูปทรง โดนบังคับทิศทางให อยู
ในทรงกลม ขาดความนาสนใจ   

ผลงานชิ้นที่ 1 เปนผลงานที่พัฒนามา
จากระยะกอนวิทยานิพนธ โดยเฉพาะ
การจัดสัดสวนใหกิ่งไมมีปริมาณที่มา
กวากอนหิน ในอัตราสวน 80:20 เพื่อ
ตอบสนองแนวความคิดและวิธีการใน
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

สื่อผสม การแสดงออกความรูสึกสวน
ตน ของอาการเก็บกด กดดัน 
บังคับ และความขัดแยง ไดแก 
1.รู ปทรง  2.วั สดุ  ด ว ยก าร
ส ร า ง ส ร ร ค ใ น รู ป แ บ บ 
นามธรรม โดยใชทัศนธาตุมา
จั ด อ ง ค ป ร ะ ก อ บ  ซึ่ ง ใ ช
องคประกอบรวมระหว าง 
วัสดุ โครงสรางของเสนและ
แนวความคิดในการแสดงออก 
ของวั สดุ ที่ มี ค ว าม ขัดแย ง
ตอตานกัน เชน หินที่แข็งแรง
และไมที่ เ สื่อมสลายไดงาย  
เกิดเปนการสรางสรรคใหม
ทางประติมากรรม 

รูปทรงมีน้ําหนักที่ดูหนักแนน 
และ โปรงจากความหนาแนน
ของกิ่งไมที่ชัดเจน รูปทรงมีการ
เคลื่อนไหวออกจากจุดกึ่งกลาง
ของงาน จากหนาแนนกระจาย
ออกใหเบาลง อยางมีทิศทางที่
ตอเนื่อง 

การ  เชื่ อมตอของสวนกลาง
ผลงานกับดานขางทั้ง 2 ดาน ไม
ม ากพอ  ทํ า ให ภ า ระการ รับ
น้ําหนัก  ตกอยูที่สวนกลาของ
ง า น จํ า น ว น ม า ก  ห า ก ไ ม
ระมัดระวังในการเคลื่อนยาย 
ผลงานอาจเกิดความเสียหายได 

2  

 

 
 

มีการปรับปรุงในเรื่องของรูปทรง ที่ดู
เคลื่อนไหวอยางอิสระมากขึ้น  กวา
ผลงานชิ้นที่ 1  รูปทรงมีความ
เคลื่อนไหวออกจากจุดกึ่งกลาย ทําให
เกิดความนาสนใจของชิ้นงาน 
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ตารางที่ 5 วิเคราะหผลงานระยะวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท (ตอ) 
 
ชิ้นที ่ ผลงาน แนวความคิด เทคนิค การวิเคราะห การพัฒนา 

จุดเดน จุดดอย 3 
 

 
 
 

รูปทรง มีรูปแบบที่ตอบรับกับ
แนวความคิด พื้นที่วางเปนสวน
สําคัญในการสรางรูปทรง เพราะ
เมื่อเสนทับซอนกันเปนรูปทรงก็
จะมองเห็นที่วางที่แทรกสัมพันธ
กั บ เ ส น  ดั ง จ ะ เ ห็ น  ก า ร
เคลื่อนไหวของพื้นที่วาง ทําให
เกิดปริมาตรของรูปทรงในงาน
ประติมากรรม 

การสรางความหนาแนนของกิ่ง
ไม ยังไมสามารถสร างความ
แตกต างของน้ํ าหนัก รูปทรง
โดยรวม  

มีการเลือกหินที่พรุนและมีน้ําหนักเบา 
มาใชสรางสรรค เพื่อใหปญหาในเรื่อง
การถายเทน้ําหนักรวมทั้งจุดรับน้ําหนัก
ของชิ้นงาน  ทํางานนอยลง  ชิ้นนี้จึง
สามารถใชกิ่งไมที่เสนเล็กลง เพื่อเพิ่ม
ความละเอียดของผลงาน 

สื่อผสม 

4  

 

การแสดงออกความรูสึกสวน
ตน ของอาการเก็บกด กดดัน 
บังคับ และความขัดแยง ไดแก 
1.รู ปทรง  2.วั สดุ  ด ว ยก าร
ส ร า ง ส ร ร ค ใ น รู ป แ บ บ 
นามธรรม โดยใชทัศนธาตุมา
จั ด อ ง ค ป ร ะ ก อ บ  ซึ่ ง ใ ช
องคประกอบรวมระหว าง 
วัสดุ โครงสรางของเสนและ
แนวความคิดในการแสดงออก 
ของวั สดุ ที่ มี ค ว าม ขัดแย ง
ตอตานกัน เชน หินที่แข็งแรง
และไมที่ เ สื่อมสลายไดงาย  
เกิดเปนการสรางสรรคใหม
ทางประติมากรรม 
 

โครงสรางของเสนในชิ้นงาน มี
ลักษณะเปนเสน เฉียงพุงขึ้น ทํา
ให เกิดความเคลื่อนไหว  จาก
ดานลางขึ้นสูดานบน  

ความหนาแนนของ กิ่งไม  มี
สัดสวน หนาแนนและโปรงเบา 
50:50 ทําใหรูปทรงไมเกิดความ
นาสนใจ เนื่องจากมีความเทากัน
เ กิ น ไ ป  อี ก ทั้ ง  หิ น ที่ นํ า ม า
สรางสรรค กะเทาะและแตกหัก
งาย จึงทําใหตองเพิ่มความระวัง 
ในการขนยายชิ้นงาน 

ผลงานชิ้นนี้มีการพัฒนาในสวนของ
การรับน้ําหนัก เนื่องจากชิ้นที่ 1-3 วัสดุ
ที่รับน้ําหนักจะเปน กิ่งไม แตในชิ้นที่ 
4 นี้ ไดเปลี่ยนใหหิน เปนฐานรองรับ
น้ําหนัก เพื่อสรางความแตกตาง และ
ความนาสนใจใหชิ้นงาน รวมทั้ง หินที่
นํามาสรางสรรคในชิ้นนี้ความลักษณะ 
เปนแผน และมีเหลี่ยม สันที่ชัดเจน 
ชิ้นงานจึง เกิดดุลยภาพ  จากความ
ขัดแยงในรูปทรงวัสดุอยางเหมาะสม 
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ตารางที่ 5 วิเคราะหผลงานระยะวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท (ตอ) 
 
ชิ้นที ่ ผลงาน แนวความคิด เทคนิค การวิเคราะห การพัฒนา 

จุดเดน จุดดอย 
การจัดสัดสวนความหนาแนน
เสนไมชัดเจน รูปทรงดูเปนกลาง 
ไมมีความชัดเจนของน้ําหนัก  

ผลงานมีขนาดเล็กที่สุดใน 5 ชิ้น 
เ ส น โ ค ร ง ส ร า ง มี ค ว า ม
เคลื่ อนไหว  ตอ เนื่ องการจัด
องคประกอบของรูปทรงใหเสน
มีทิศทางที่ตรงกันขามกัน เพื่อ
แสดงออกและสื่อความรูสึกได
ตรงกับแนวความคิด 

สื่อผสม การแสดงออกความรูสึกสวน
ตน ของอาการเก็บกด กดดัน 
บังคับ และความขัดแยง ไดแก 
1.รู ปทรง  2.วั สดุ  ด ว ยก าร
ส ร า ง ส ร ร ค ใ น รู ป แ บ บ 
นามธรรม โดยใชทัศนธาตุมา
จั ด อ ง ค ป ร ะ ก อ บ  ซึ่ ง ใ ช
องคประกอบรวมระหว าง 
วัสดุ โครงสรางของเสนและ
แนวความคิดในการแสดงออก 
ของวั สดุ ที่ มี ค ว าม ขัดแย ง
ตอตานกัน เชน หินที่แข็งแรง
และไมที่ เ สื่อมสลายไดงาย  
เกิดเปนการสรางสรรคใหม
ทางประติมากรรม 
 

5 
 

 
 
 
 

ผลงานชิ้นนี้ พัฒนาตอเนื่องจากผลงาน
ชิน้ที่ 3ดวยการเพิ่มเสนที่รับน้ําหนักให
มากขึ้น ทําใหสามารถรับน้ําหนักของ
หินที่ทึบตัน และมีน้ําหนักมากได เสน
ในงานมีทิศทางและดูเคลื่อนไหวใน
ทิศทางตรงกันขาม  ชวยให รูปทรง
โดยรวมดูนาสนใจ 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป ผลการสรางสรรค 
 

 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ หัวขอ “พันธนาการ” เปนการสรางสรรคงาน
ประติมากรรม รูปแบบนามธรรม โดยไดรีบอิทธิพลจากประสบการณสวนตัว เร่ืองท่ีไดรับเกิดจาก
ความเก็บกดท่ีมีมากจนกลายเปน พันธนาการทางจิตใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสงบใน
จิตใจ และผอนคลายความเก็บกดผานการสรางสรรคประติมากรรม เกิดภวังคอยูในโลกของตนเอง
อยางมีความสุข ดวยการใชวัสดุท่ีมีความขัดแยงตอตานกัน เชนหินท่ีแข็งแรงและกิ่งไมท่ีเส่ือมสลาย
ไดงายมาผูกรัดกันเปนโครงสราง เพื่อรองรับหินท่ีมีน้ําหนักมากในรูปทรง ที่มีความบันดาลใจมา
จาก ทาทางบิดเกร็ง จากการถูกผูกมัดทางรางกายของคนในอิริยาบถตาง ๆ  
 
สรุป 
 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธหัวขอ “พันธนาการ”  ขาพเจาเลือกใชวัสดุจาก
ธรรมชาติและวัสดุสําเร็จรูป มาสรางรูปทรง ซ่ึงมีท่ีมาจากลักษณะทาทางของคน ท่ีมีอาการบิดเกร็ง
รางกาย ดวยการนํากิ่งไม และหิน มาสรางสรรคเปนรูปทรงประติมากรรม โดยแบงสัดสวน ของ
รูปทรงเปน สองสวนคือ รูปทรงภายในและรูปทรงภายนอก 
 1. รูปทรงภายในเกิดจากการนํากิ่งไมมาเช่ือมระหวางหินกับหินดวยการผูกมัด เขา
ดวยกันอยางหนาแนน สรางจุดเดนใหกับช้ินงาน 
 2. รูปทรงใหญ หากมองจากเสนรอบนอก มีการผูกกิ่งไมกับกิ่งไมดวยท่ีรัดสายไฟ ดวย
วิธีการแบบใชปลายไม วางซอนทับกันเปนรูปกากบาท เช่ือมตอมาจากรูปทรงภายใน มีลักษณะท่ี
บางเบา และมีเนื้อท่ีของพื้นท่ีวางมากกวา ทําใหรูปทรงดูเบา 
 3. มีการใชวัสดุจากธรรมชาติท่ีมีลักษณะตรงขามกันอยางสุดข้ัว เชน ไมและหิน ไม 
คือ ความเปล่ียนแปลง เส่ือมสลายไดงาย สวน หิน เปนความแข็งแกรงไมเส่ือมสภาพ นับเปน 
ความขัดแยงกันอยางรุนแรง 
 จากการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ หัวขอ “พันธนาการ” ผลท่ีไดรับตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  เนื่องจากในการสรางงานน้ัน ยอมมีปญหาเกิดข้ึน แตก็ทําใหขาพเจาเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาผลงาน จนสามารถสรางสรรคงานไดจนครบท้ัง 5 ช้ินและตรงตามแนวความคิด
ท่ีตั้งไว  
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อภิปราย 
 ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ หัวขอ “พันธนาการ” ขาพเจาไดสรางสรรค
ผลงาน ท้ังหมด 5 ช้ิน ซ่ึงเกิดจากแนวความคิดเดียวกัน คือ การแสดงออกความรูสึกสวนตน ของ
อาการเก็บกด กดดัน บังคับ และความขัดแยง ไดแก (1) รูปทรง (2) วัสดุ ดวยการสรางสรรคใน
รูปแบบนามธรรม โดยใชทัศนธาตุมาจัดองคประกอบ ซ่ึงใชองคประกอบรวมระหวาง วัสดุ
โครงสรางของเสนและแนวความคิดในการแสดงออก ของวัสดุท่ีมีความขัดแยงตอตานกัน เชน หิน
ท่ีแข็งแรงและไมท่ีเส่ือมสลายไดงาย  เกิดเปนการสรางสรรคใหมทางประติมากรรมซ่ึงจะนํามา
อภิปราย ดังนี้ 
 1. ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
  ผลงานช้ินท่ี 1 เปนผลงานท่ีพัฒนามาจากระยะกอนวิทยานิพนธ โดยเฉพาะการจัด
สัดสวนใหกิ่งไมมีปริมาณท่ีมากวากอนหิน ในอัตราสวน 80:20 เพ่ือตอบสนองแนวความคิดและ
วิธีการในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ มีจุดเดน เร่ืองรูปทรง มีทิศทางของเสนท่ีเคล่ือนไหว 
หมุนวนอยูในตัวงาน ทําใหงานมีชีวิต มีความเปนกลุมกอน ทึบและโปรง ดวยความหนาแนนของ
ไมท่ีตางกันในสัดสวน 80:20 และมีจุดดอย ในสวนรูปทรง โดนบังคับทิศทางให อยูในทรงกลมจึง
ขาดความนาสนใจ   
 2. ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2  
  ผลงานช้ินท่ี 2 มีการปรับปรุงในเร่ืองของรูปทรง ท่ีดูเคล่ือนไหวอยางอิสระมากข้ึน
กวาผลงานช้ินท่ี 1 รูปทรงมีความเคล่ือนไหวออกจากจุดกึ่งกลาย ทําใหเกิดความนาสนใจของ
ช้ินงานมีจุดเดน ในสวนรูปทรงมีน้ําหนักท่ีดูหนักแนน และ โปรงจากความหนาแนนของกิ่งไมท่ี
ชัดเจน รูปทรงมีการเคล่ือนไหวออกจากจุดกึ่งกลางของงานจากหนาแนนกระจายออกใหเบาลง
อยางมีทิศทางท่ีตอเนื่อง และมีจุดดอย ในการเช่ือมตอของสวนกลางผลงานกับดานขางท้ัง 2 ดาน 
ไมมากพอ ทําใหภาระการรับน้ําหนัก ตกอยูท่ีสวนกลาของงานจํานวนมาก หากไมระมัดระวังใน
การเคล่ือนยาย ผลงานอาจเกิดความเสียหายได 
 3. ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3 
  ผลงานช้ินท่ี 3 มีการเลือกหินท่ีพรุนและมีน้ําหนักเบา มาใชสรางสรรค เพื่อให
ปญหาในเร่ืองการถายเทน้ําหนักรวมท้ังจุดรับน้ําหนักของช้ินงาน ทํางานนอยลง ช้ินนี้จึงสามารถใช
กิ่งไมท่ีเสนเล็กลง เพื่อเพิ่มความละเอียดของผลงาน มีจุดเดน ในสวนของรูปทรง มีรูปแบบท่ีตอบ
รับกับแนวความคิด พื้นท่ีวางเปนสวนสําคัญในการสรางรูปทรง เพราะเม่ือเสนทับซอนกันเปน
รูปทรงก็จะมองเห็นท่ีวางท่ีแทรกสัมพันธกับเสน ดังจะเห็น การเคล่ือนไหวของพื้นท่ีวาง ทําใหเกิด
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ปริมาตรของรูปทรงในงานประติมากรรม และมีจุดดอย เร่ืองการสรางความหนาแนนของกิ่งไมยัง
ไมสามารถสรางความแตกตางของน้ําหนักรูปทรงโดยรวม  
 4. ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 4 
  ผลงานช้ินท่ี 4 มีการพัฒนาในสวนของการรับน้ําหนัก เนื่องจากช้ินท่ี 1-3 วัสดุท่ีรับ
น้ําหนักจะเปน กิ่งไม แตในช้ินท่ี 4 นี้ ไดเปล่ียนใหหิน เปนฐานรองรับน้ําหนัก เพื่อสรางความ
แตกตาง และความนาสนใจใหช้ินงาน รวมท้ัง หินท่ีนํามาสรางสรรคในช้ินนี้ความลักษณะ เปน
แผน และมีเหล่ียม สันท่ีชัดเจน ช้ินงานจึงเกิดดุลยภาพ จากความขัดแยงในรูปทรงวัสดุอยาง
เหมาะสมมีจุดเดน ในสวนโครงสรางของเสนในชิ้นงาน มีลักษณะเปนเสน เฉียงพุงข้ึน ทําใหเกิด
ความเคล่ือนไหว จากดานลางข้ึนสูดานบน และมีจุดดอย เร่ืองความหนาแนนของกิ่งไม มีสัดสวน
หนาแนนและโปรงเบา 50:50 ทําใหรูปทรงไมเกิดความนาสนใจ เนื่องจากมีความเทากันเกินไป อีก
ท้ัง หินท่ีนํามาสรางสรรค กะเทาะและแตกหักงาย จึงทําใหตองเพ่ิมความระวัง ในการขนยาย
ช้ินงาน 
 5. ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 5 
  ผลงานช้ินท่ี 5 พัฒนาตอเนื่องจากผลงานชิ้นท่ี 3 ดวยการเพ่ิมเสนท่ีรับน้ําหนักให
มากข้ึน ทําใหสามารถรับน้ําหนักของหินท่ีทึบตัน และมีน้ําหนักมากได เสนในงานมีทิศทางและดู
เคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันขาม ชวยใหรูปทรงโดยรวมดูนาสนใจ มีจุดเดน เร่ืองผลงานมีขนาด
เล็กท่ีสุดใน 5 ช้ิน เสนโครงสรางมีความเคล่ือนไหว ตอเน่ืองการจัดองคประกอบของรูปทรงใหเสน
มีทิศทางท่ีตรงกันขามกัน เพื่อแสดงออกและส่ือความรูสึกไดตรงกับแนวความคิด และมีจุดดอย
เกี่ยวกับการจัดสัดสวนความหนาแนนเสนไมชัดเจน รูปทรงดูเปนกลาง ไมมีความชัดเจนของ
น้ําหนัก  
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลงานท่ีขาพเจาไดสรางสรรคข้ึนนี้ เปนเพียงขบวนการหนึ่งของการสรางสรรคใน
หัวขอ “พันธนาการ” เปนเพียงวิธีการหน่ึงของการแสดงความรูสึก ดวยงานประติมากรรม มี
รูปแบบท่ีหลากหลายมาก ข้ึนอยูกับความเปนปจเจกชน ของแตคนท่ีจะถายทอดลักษณะเฉพาะให
สังคมรับรู จากงานศิลปะท่ีไมจํากัดรูปแบบ หากมีทานใดสนใจ ท่ีจะสรางสรรคงานศิลปะท่ีเกี่ยวกับ
ความเก็บกด พันธนาการ สามารถเขามาดูรูปแบบและวิธีการสรางสรรคของขาพเจาได เม่ือศึกษาจน
เขาใจวิธีการถายทอด ก็อยากจะใหลองมองยอนเขาหาตนเอง วิเคราะหลักษณะพฤติกรรมของ
ตนเอง ศึกษาทฤษฏีท่ีตรงกับแนวความคิดของตน เพื่อท่ีจะถายทอดผลงานศิลปะออกมาไดอยางดี 
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 การทํางานศิลปะ เปนสวนหนึ่งของการทําศิลปะบําบัด ดวยการเพลิดเพลินกับการ
ทํางาน การใชสมาธิ ในการตัดไมใหเปนช้ินเล็ก ๆ การประกอบกันดวยความประณีตระหวางไมกับ
หิน ซ่ึงจะตองใชความระมัดระวังและความอดทนคอย ๆ ผูกมัดจากเสนเปนรูปรางจากรูปรางเปน
รูปทรง นับเปนการทํางานอยางมีความสุขและบําบัดอาการเก็บกดท่ีมีอยูชวยใหผอนคลายลงไปใน
การสรางสรรคงานนั้นยอมเกิดปญหา สําหรับขาพเจามีปญหา 2 เร่ืองคือ 
 1. เร่ืองแรงโนมถวงของโลก เนื่องจากขบวนการสรางงานใชวัสดุท่ีเบามารองรับวัตถุท่ี
มีน้ําหนักมาก จึงตองสรางเคร่ืองมือมาชวยพยุงน้ําหนักหินใหลอยอยูได เพื่อใหสะดวกตอการสราง
รูปทรง ทําใหการสรางงานแตละช้ินตองใชเวลานาน เพราะตองคํานึงถึงการรับน้ําหนัก 
 2. การเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา เนื่องจากกิ่งไมเปนวัสดุท่ีเส่ือมสลายเร็ว การนํามาใช
จึงตองไปตัดมาสด ๆ จากตนแตไมสามารถนํามาใชสรางสรรคไดเลย เพราะเม่ือนํากิ่งไมสดมาสราง
งานผูกรัดจนเปนรูปทรง หากเวลาผานไปน้ําท่ีอยูในตัวกิ่งไมจะระเหยออกมา กิ่งไมจะแหงและเล็ก
ลง ทําใหการผูกมัดทุกจุดเกิดหลวม โครงสรางท้ังหมดจะเสียหายและพังทลายท้ังช้ินงาน ตองท้ิงไว
ใหกิ่งไมแหงสัก 4-5 วันเพื่อใหกิ่งไมคงรูปและหามใหโดนน้ําหรือความช้ืนเพราะจะทําใหเกิดเช้ือ
ราและผุกรอน แตถารอเวลาใหกิ่งไมแหงน้ําระเหยมากเกินไปไมจะเปราะบางจนไมสามารถนํามา
ผูกรัดสรางรูปทรงได ดังนั้นจึงตองเลือกใชในชวงเวลาท่ีพอเหมาะ ทดสอบโดยจับกิ่งไมโคงงอให
มากท่ีสุดหากมีความยืดหยุน ไมเปราะหักงายมีความแกรงและคงรูป ก็สามารถนํามาสรางสรรค
รูปทรงได  
 การสรางสรรคผลงานหัวขอ “พันธนาการ” ก็ไดดําเนินมาถึงบทสุดทายของขบวนการ
สรางสรรควิทยานิพนธ วัสดุ รูปแบบ และวิธีการท่ีนํามาถายทอดผานงานประติมากรรมนั้น ส่ือ
ความหมายตรงกับวัตถุประสงคท่ีตองการถายทอดทุกประการ อีกท้ังเกิดผลลัพธท่ีไมไดคาดหมาย
ระหวางขบวนการสรางสรรค ในเร่ืองการผอนคลายความเก็บกดจากการพันธนาการจิตใจตนเองทํา
ใหจิตสงบมีความสุข ท้ังระหวางและหลังสรางสรรค แมจะมีอุปสรรคปญหาบาง เปนส่ิงธรรมดาท่ี
ตองพบเจอเม่ือมีการริเร่ิมสรางสรรค เพื่อใหสําเร็จตามท่ีมุงหวัง  
 ผลงานชุดนี้เปนเสมือนจุดเร่ิมตนท้ังตัวขาพเจาเอง และทุก ๆ ทานท่ีสนใจงานลักษณะนี้
หวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนไมมากก็นอยในการตอยอด และสรุปปญหาท่ีพบเจอ เพ่ือการ
สรางสรรคท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 
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