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54901328: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

ค าส าคัญ : ความรัก ความผูกพันในครอบครัว 

  วรัญญา  มณีศรี : จินตนาการและความทรงจ า .อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ศ.พิษณุ  ศุภ

นิมิตร และ  รศ.ศิริพงศ์  พยอมแย้ม.70 หน้า. 

 ความรัก ความผูกพัน และความสุขในครอบครัว เป็นสิ่งมีค่าที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะ

ได้รับ แม่คือผู้ให้ก าเนิดชีวิต  รวมไปถึงการให้จิตวิญญาณ   ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเกิดจากตระกูลอันสูงส่ง

หรือเกิดจากสามัญชนแต่สิ่งที่ทุกคนมีไม่ต่างกันก็คือเกิดจากครรภ์ของแม่   ที่มาจากความรักของแม่

และพ่อ   เช่นเดียวกัน แม่ลูกจึงเป็นดั่งสายใยที่ตัดกันไม่ขาด ดังนั้นแม่และพ่อคือพระที่อยู่ในบ้านที่คอ

ยอบรบ สั่งสอนให้เป็นลูกคนดีแก่สังคมต่อไป  

 วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์สร้างผลงานจิตรกรรมแบบสื่อผสมเพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดถึง

ความทรงจ าใน เร่ืองราวของชีวิตที่ผ่านมาโดยใช้แนวความคิด การแสดงออกที่เกิดจากความรักความ

ผูกพันที่เชื่อมโยงจากแม่และครอบครัวอันอบอุ่นมาถ่ายทอด  โดยใช้ผ้าถุงของแม่เป็นสื่อสัญลักษณ์

เสมือนสายใยเชื่อมโยงความรู้สึกถึงกันและกันดั่งความผูกพันทางสายเลือด ชาติก าเนิดของข้าพเจ้า 

 อีกทั้งผ้าถุงของแม่โดยลวดลายของผ้าถุงที่แสดงถึงถิ่นก าเนิดของครอบครัวที่เป็นชาวใต้ ได้

รวมตัวกันเป็นชีวิต วิถีชีวิต การด าเนินชีวิต ในเร่ืองราวของจินตนาการที่บอกถึงทั้งความสุข ความรัก

และครอบครัวอบอุ่น ที่เป็นเสมือนสายเลือดที่ไหลวนอยู่ในตัวข้าพเจ้า 
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54901328: VISUAL ARTS EDUCATION 

KEYWORDS:LOVE AND BOUND IN A FAMILY 

  WARUNYA  MANEESRI : IMAGINATION AND MEMORY. THESIS 
ADVISORS : PROF. PISSANU SUPANIMITR , ASSOC. PROF. SIRIPONG  PAYOMYAM.70 
pp. 

  Love and bound are necessities which are essentially needed in a family.  It is 
undeniable that, besides a father,a mother who gives birth and cultivates spiritual consciousness to 
children takes an important role in a family. However, all humans possess one thing in common; 
they are conceived in mothers’ wombs, alongwith the affection of fathers and mothers. As a result, 
the bound between mothers and children is everlasting and unbreakable.  Moreover, fathers and 
mothers have an important duty to nurture children to be good and proper people in the society. 

  This study purposes to create an artistic work by using mixed media technique. 
Additionally, it also aims to express the past memorization of mine through the concept of my 
mother’s love and the warmth of my family.  My mother’s sarong is symbolized as a strong bond 
used to connect the feelings between my mother and me, and to make me, the researcher, realize the 
origin of my life. 

 The patterns on my mother’s sarong indicate the life style of people in the southern part of 
Thailand which my family has originated.   The way of life of southern people is full of happiness, 
love and care. Certainly, it becomes an important part of my life as if it is the blood circulating 
around inside my body. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ผลงานที่ส าเร็จลุล่วงในครั้งนี้  ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกพระคุณของบรมครู บิดามารดาผู้ให้

ก าเนิด  เลี้ยงดุ ขัดเกลาอบรบบ่มนิสัย มอบความรักความอบอุ่นในชีวิตและก าลังใจให้มีความมานะ

อดทนโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานัปการ และให้ยึดหลักการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสอนของ

พระพุทธศาสนา 

 ขอกราบขอบพระคุณ  ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร    ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง           

รองศาสตรจารย์ปริญญา  ตันติสุข  รองศาสตราจารย์ศิริพงศ์  พยอมแย้ม  ที่ท าหน้าที่เสนอความรู้

ใหม่ๆที่พัฒนาสติปัญญา ช่วยชี้ แนะแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แก้ไข

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากปัญหาในการท างาน และกัลยาณมิตรที่พยายามส่งเสริม ผลักดัน ช่วยเหลือใน

ทุกๆด้านด้วยความปรารถนาดีเสมอมา ท าให้การศึกษาส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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