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53001220: สาขาวชิาทศันศิลป์ 
ค าส าคญั: การสร้างทศันคติใหม่เพื่อช้ีน าถึงวิถีแห่งอิสรภาพทางความคิดและการแสดงออกของ

สตรี สร้างสถานภาพท่ีทดัเทียมกบับุรุษเพื่อกา้วพน้ไปจากมายาคติทางสังคม 
 อญัชลี อารยะพงศ์พาณิชย:์ ภาพลกัษณ์ผูห้ญิงในอุดมคติของขา้พเจา้. อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์: ผศ.พิชิต ตั้งเจริญ และ อ.ทรงไชย บวัชุม. 90 หนา้. 

 ประสบการณ์ทางความคิดของขา้พเจา้ มีทศันคติเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีมกัจะ
ถูกจ ากดัพื้นท่ีทางความคิดและบทบาทหน้าท่ีในสังคม จึงเป็นแรงบนัดาลใจให้ขา้พเจา้ต้องการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดของข้าพเจ้าท่ีต้องการแสดงให้เห็นถึง
ภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีมีอิสระทางความคิด มีชีวติชีวา และสนุกสนานไปกบับทบาทหนา้ท่ีในชีวิต
จริงและในจินตนาการอยา่งมีความสุข 
 กระบวนการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมของขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือภาพยนตร์และ
การ์ตูน ท่ีท าให้เกิดมุมมองความคิดชั่วขณะ เป็นภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงในจินตนาการ โดยใช้ตวั
ขา้พเจา้เป็นสัญลกัษณ์ในการส่ือความหมาย สร้างเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติเทคนิคสีน ้ ามนับน
ผา้ใบท่ีมีรูปแบบก่ึงเหมือนจริงดว้ยสัดส่วนโครงสร้างของคนท่ีมีลกัษณะแบบตวัการ์ตูน แต่ยงัคง
แสดงความสมจริงของพื้นผวิส่ิงต่างๆ ท่ีดูเสมือนจริง เพื่อใหผ้ลงานมีพลงัสร้างสัมผสัและแรงดึงดูด
ใหร้ะลึกไดว้า่ผูห้ญิงมีอิสรภาพ แมเ้พียงชัว่ขณะเดียวก็ตาม 
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ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                         ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1. .........................  2. ......................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

53001220: MAJOR: VISUAL ARTS 
KEY WORD: USING MY IMAGINATION I CREATE IN MY MIND, WOMEN WHO CAN 

ENJOY EMOTION AND EXPRESSION WITHOUT CONSTRAINT. THESE 
WOMEN ARE THE EQUAL OF MEN, EXEMPT OF ANY TRADITIONAL 
BELIEF OF SOCIAL SUBORDINATION. 

 ANCHALEE ARAYAPONGPANIT: WOMEN AND THEIR IMAGINATIVE 
CHARACTER. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. PICHIT THANGCHAREAN AND 
SRONGCHAI  BUACHUM. 90 pp. 

 In my experience, the role of women in society is not always without constraint and 
their contribution can be limited by prejudice. This social awareness is the inspiration for my art. I 
create paintings that portray the female with attitude, showing happiness, strength and confidence. 
 The traditional means of entertainment, movies, novels and comic books provide me 
with a multitude of ideas and characters. I search for interesting, fictional characters that grab my 
attention and make me curious. I am always the character in my work, blending fiction with 
reality. My oil on canvas paintings are part portrait, part cartoon, creating a life like texture in a 
fictional world. Through my work i want to show the energy of a free woman and for you to feel 
and be excited by this phenomenon. 
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กติติกรรมประกาศ 

 ขา้พเจา้ขอน้อมร าลึกถึงผูมี้พระคุณอนัประเสริฐยิ่ง อนัไดแ้ก่ บิดามารดาของขา้พเจา้ท่ี
เล้ียงดูและคอยสนบัสนุนเป็นก าลงัใจให้ขา้พเจา้ไดท้  าในส่ิงท่ีขา้พเจา้รักไดใ้ชชี้วติในเส้นทางศิลปะ 
คุณครูโรงเรียนพิมายวิทยาทุกท่าน คณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยเฉพาะศาสตราจารยอิ์ทธิพล ตั้งโฉลก ผูช่้วยศาสตราจารยน์าวิน เบียด
กลาง อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิชิต ตั้งเจริญ อาจารยท์รงไชย บวัชุม ท่ีคอย
ให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานให้กบัขา้พเจา้ ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนของ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขอขอบคุณ ดร.กมล ทศันาญชลี ท่ีให้โอกาสศึกษาดูงาน
ศิลปะในต่างประเทศ ขอขอบคุณเพื่อนๆ นกัศึกษาปริญญาโท ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือจนโครงการ
วทิยานิพนธ์น้ี ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีและหวงัวา่คงจะมีประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจในศิลปะไดต้ามสมควร    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง




