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วิทยานิพนธหัวขอ  จินตภาพของพรรณไม เปนการสรางและถายทอดเชิงสัญลักษณ

ของจินตภาพท่ีเกิดจากการเรียนรูตามทฤษฎีประสบการณนิยม โดยอาศัยประสบการณสวนตัวจาก

ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในลักษณะเกาะเกี่ยว ผลัก ดัน พัน รัด เบียนเสียด ทับซอน สอดแทรก คดงอ 

หักเห ตอเนื่องของลําตน เครือ เถา หนอ กิ่ง กาน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพรรณไมในระบบนิเวศ

ธรรมชาติ เปนประสบการณภายนอกกอใหเกิดประสบการณภายใน ดวยกระบวนการศึกษา

วิเคราะห ในความสัมพันธกันขององคประกอบในระบบนิเวศธรรมชาติผสมผสานทัศนเกี่ยวกับ

ความจริงและส่ิงท่ีเปน จริงและหลักสัจธรรมในพระพุทธศาสนา จัดระบบเปนหนวยความรูท่ี

เรียกวามโนทัศนหรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธกันของพรรณไมกอเกิดเปนจิตนภาพ

ของพรรณไม สูกระบวนการถายทอดสรางสรรคเปนงานศิลปะ 

ผลงานวิทยานิพนธหัวขอเรื่อง “จินตภาพของพรรณไม ” เปนการสร างสรรคผลงาน

จิตรกรรมท่ีมีความบันดาลใจจากสภาวะท่ีปรากฏทางกายภาพของพรรณไมในระบบนิเวศ

ผสมผสานประสบการณสวนตัวจากธรรมชาติเปนตัวกระตุนจินตนาการ ความคิด ความรู สราง

จินตภาพเกี่ยวกับพรรณไมท่ีแสดงเนื้อหาความสัมพันธเช่ือมโยงกันในรูปแบบการแขงขัน อิงอาศัย 

ปรสิตและเปนกลางตามทัศนตคิสวนตัว สะทอนสภาวะความเปนจริงหรือสัจจะภาวะในธรรมชาติ 

ถายทอดเปนงานจิตรกรรมลักษณะ 2 มิติในรูปแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ดวยเทคนิควาดเสน

แทงถานเครยองบนแผนโฟมยางสังเคราะห 
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52751313: MAJOR: VISUAL  ARTS EDUCATION 

KEY WORD: IMAGE OF PLANTS 

CHINTAWAN BUNLO: IMAGE OF PLANTS. THESIS ADVSORS: 

ASSOC.PROF.PARINYA TANTISUK AND ASSOC. PROF. SIRIPONG PAYOMYAM. 116 

pp. 

Image of plants was created and conveyed symbolic imagery resulting from the 

learning of empiricism theory: the paintings are based upon the artist’s experience of the 5 senses. 

The characters of these paintings were created from mixing external experience: the 

characteristics of holding, shoving, binding, crowding, overlapping, inserting, bending, diverting, 

of trunk, bunches, vines, shoots, branches, leaves, flowers, fruits and seeds of plants in natural 

ecosystems and internal experience.  

The process of this study was the analysis of relation in each of the elements in 

nature incorporating ecological study about the truth and what is reality and the truth of the 

Buddhism Then organized as a unit called conceptual knowledge or concept of the relationship 

between plants and creating a mental image of tree species to convey the creative process of the 

work of art. 

The series of painting “Imagery of Plants” are the creative paintings inspired by the 

state of the physical presence of the species in the ecosystem combining personal experiences  of 

a nature which stimulus imagination, thinking and knowledge to image on plants that show the 

contents linked together to form a competition based on parasites and unbiased by personal 

visual. It reflects the state of reality or truth conditions in nature and convey to 2D painting in 

traditional Thai painting with Crayon on a piece of synthetic rubber foam. 

 

 

 

 

 

Program of Visual Arts                                          Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature..............................................                              Academic Year 2013 

Thesis Advisors’ signature 1............................................  2.............................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

การคนควาและการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “จินตภาพของพรรณ

ไม ” สําเร็จดวยดี ดวยความอนุเคราะหจาก รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข และรอง

ศาสตราจารยศิริพงศ พยอมแยม อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีคอยใหคําแนะนําในการปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตางๆ ขอขอบพระคุณ  

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ศาตราจารยพิษณุ  ศุภนิมิต ร 

ศาสตราจารยปรีชา  เถาทอง และรองศาสตราจารยพิเชษฐ  เปยรกล่ิน 

กราบขอบพระคุณ บิดามารดา ผูใหกําเนิด และขอบคุณคูชีวิตท่ีใหกําลัง ใจและเคียงคู

กันมาเสมอ  

ขอบคุณเจาหนาท่ีประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร ท่ีให

ความชวยเหลือในการใหคําแนะนําและชวยประสานงานตางๆ 

ส่ิงดีๆ ท้ังหลายอันกอเกิดวิทยานิพนธนี้ ขอใหส่ิงดีงามท้ังหลายเกิดแกผูท่ีเกี่ยวของและ

ผูท่ีสนใจวิทยานิพนธนี้สืบตอไป  
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