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 วิทยานิพนธ หัวขอเร่ือง จินตนาการกับความทรงจํา มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนในการ
ถายทอดความงดงามในการแสดงออกและเร่ืองราวในความทรงจําจากสถานการณ สถานท่ีตาง ๆ
ในธรรมชาติท่ีเกิดจากความประทับใจผสมผสานกับจินตนาการสวนตน แสดงในรูปแบบจิตรกรรม
กึ่งนามธรรม ซ่ึงมีการตัดทอน คล่ีคลาย เพ่ิมเติมรูปทรง นํามาสรางเร่ืองราวท่ีมีความผูกพันกับท่ีอยู
อาศัยส่ิงมีชีวิตและสัตวเล้ียงในบรรยากาศท่ีมีสีสันสวยงามอบอุน  
 ขอบเขตของการศึกษา เปนการศึกษาหาแนวคิดรูปแบบสูการสรางสรรคท่ีเกิดจาก
ความรูสึกประทับใจตอธรรมชาติท่ีมีผลตอความรูสึก ตามแนวคิดของผูสรางสรรค แสดงออกใช
รูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรมโดยไดรับความบันดาลใจจากรูปแบบทางธรรมชาติ นํามาวิเคราะห
รูปแบบวิธีการประสานมุงแสดงใหเห็นสีสันและบรรยากาศ รูปทรงท่ีใหความรูสึกสวยงามอบอุน 
ผลงาน ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน ประกอบดวย ข้ันตอนท่ี 1 การรางแบบแนวความคิด ข้ันตอน
ท่ี 2 การข้ึนรูปจากภาพรางมาขยายสัดสวน ข้ันตอนท่ี 3 การลงสี ประกอบดวย 1) การสรางพื้นผิว 
2) การลงสี และ 3) การเก็บรายละเอียดของงาน 
 ผลของการศึกษาและสรางสรรคในคร้ังนี้ ไดนําขอมูลมาวิเคราะหและสรางผลงานให
สอดคลองตามแนวคิดสวนตน โดยถายทอดออกมาเปนผลงานดานจิตรกรรม จํานวน 4 ภาพ มี
ขนาด 120 x 150 ซม. ทุกภาพ 
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 This study has an intention to convey the beauty of experiences and stories in the 

memory from various circumstances and places acquired from the integration of impression 

and imagination. This beauty will be demonstrated in the pattern of semi-abstract painting.  

The pattern will be shortened, clarified, and added some shapes in order to use for creating 

the stories that engage to the residences, creatures, and pets in the colorful and cozy 

atmosphere. 

 The Scope of this thesis is to study the concept of creativity obtained from the 

impression of the nature affected to the feeling of creator’s ideas. It will be displayed by using 

semi-abstract painting technique from inspiration obtained from nature pattern. Then, it will be 

analyzed by applying collaboration method in order to express colour, atmosphere, and shape 

that can make beautiful and warm feeling. There are three steps to create this art; 1) drafting 

concept 2) machining from drafted picture and enlarging proportion 3) painting consisting of 1) 

creating texture 2) painting 3) operating leftover details 

 The results of the study and creativity will be analyzed and created accord with a 

researcher’s thought by conveying through four painting with the same size of 120 x 150 cm. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผลงานวิทยานิพนธของขาพเจาท่ีผานการคนควาและสรางสรรคนี้ สําเร็จลุลวงไดดวย
ความอนุเคราะหชวยเหลืออยางดียิ่ง ผูใหโอกาสจากคณาจารยทุกทาน ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู  และช้ีแนะส่ิงท่ีเปนประโยชนโดยเฉพาะรองศาสตราจารย  ปริญญา  ตันติสุข รอง
ศาสตราจารย สรรณรงค สิงหเสนี  ศาตราจารย พิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน อาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีใหความรู คําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ขอกราบ
ขอบพระคุณ 
 ขอขอบคุณมิตรทุกทานท่ีชวยเหลือท้ังแรงกาย แรงใจ ตลอดจนเจาหนาท่ีฝายวิชาการทั้ง
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพและคณะศึกษาศาสตร รวมถึงเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกทานท่ีคอยชวยเหลือติดตอประสานงานใหดวยดี 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวอันเปนท่ีรัก ท่ีคอยเปนแรงใจเสมอมา ส่ิงท่ี
เปนคุณคาและความดีอันเกิดจากวิทยานิพนธนี้ขอมอบใหแดผูมีพระคุณทุกทาน 
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