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54901310: สาขาวิชาทศันศิลปศกึษา 
คําสําคญั: สีสนั/จินตนาการ/จิตรกรรม 3 มิติ สื่อผสม 
 วลยัภรณ์ สนธิ : สีสนัแหง่จินตนาการ. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.สธีุ คณุาวิชยานนท์ และ อ.ดร.วิสตูร 
โพธ์ิเงิน. 116 หน้า. 
 
 วิทยานิพนธ์ หวัข้อเร่ือง สีสนัแหง่จินตนาการ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันารูปทรง สีสนัท่ีมีอยู่
อย่างหลากหลาย ของการแสดงออกทางด้านความรู้สกึและจินตนาการ โดยมีความมุ่งหมายของการใช้สีสนัจากตวัวสัดุ
ให้ก่อเกิดคณุค่าทางทศันศิลป์ โดยอาศยัแรงบนัดาลใจและความประทบัใจสีสนัจากจินตนาการ ร่วมกบัรูปทรงอิสระที่มี
การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบตามความเหมาะสม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 3 มิติ สื่อผสม เทคนิคตดั เย็บ 
รูปแบบนามธรรม ผสมผสานกบัจินตนาการส่วนตน นํามาจดัวาง พฒันา ดดัแปลง สร้างสรรค์ให้เป็นผลงานโดยใช้สีเป็น
สื่อกลางร่วมกับวัสดุในการแสดงออก เป็นผลงานศิลปะท่ีมีอัตลักษณ์ โดยการสร้างสรรค์ผลงานปรับใช้ร่วมกับ
ประสบการณ์ และนําความประทบัใจที่มีตอ่สีสนั ผสานกบัจินตนาการ แสดงออกผ่านทางผลงานศิลปะ 
 ขอบเขตของการศึกษา เป็นการศึกษาแนวคิด รูปแบบสู่การสร้างสรรค์ รวมทัง้นําเสนอผลงานทศันศิลป์ ด้าน
จิตรกรรม รูปแบบนามธรรม เพ่ือแสดงออก อารมณ์ ความรู้สกึ ตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ โดยทําการศกึษาทฤษฎีและ
การใช้สีในประวติัศาสตร์ศิลปะของไทยและสากลโดยสงัเขป อิทธิพลท่ีได้รับในการสร้างสรรค์ และผลงานศิลปิน นํามา
วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ต่อไป ขัน้ตอนการสร้างสรรค์
ผลงาน ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 1. การร่างแนวคิดท่ีได้จากการศึกษา 2. การสร้างภาพร่าง ร่วมกบัข้อมลู การวิเคราะห์ 
ร่วมกับแนวคิดและจินตนาการ 3. กระบวนการสร้างสรรค์ จัดเตรียมวัสดุผ้าโปร่งแสง โดยตัดออกเป็นชิน้ ๆ และจัด
องค์ประกอบสีผ้าตามจินตนาการ 4. ขัน้ตอนการเย็บผ้า โดยมีการเปลี่ยนสีด้ายให้เหมาะสมกบัผ้าสีต่าง ๆ 5. ประกอบ
ชิน้งานให้สมบรูณ์ตามแบบร่าง และเก็บรายละเอียด 
 ผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ในครัง้นี ้ได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างผลงานให้ตอบตรงตามแนวคิด
สว่นตวั รวมทัง้แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สกึ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม 3 มิติ สื่อผสม จํานวน 4 ชิน้ ชิน้ท่ี 1 
ขนาด 320x450 ซม. ชิน้ท่ี 2 ขนาด 350x450 ซม. ชิน้ท่ี 3 ขนาด 500x450x180 ซม. ชิน้ท่ี 4 ขนาด 200x450x200 ซม. 
เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ ให้ผู้ที่พบเห็นได้เล็งเห็นถึงคณุค่า ความงาม และประโยชน์อนัสงูสดุจากตวัวสัด ุและสะท้อนให้
เหน็แง่มมุในการสร้างสรรค์ศิลปะผ่านผลงาน จิตรกรรม 3 มิติ สื่อผสม รูปแบบนามธรรม 
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54901310: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORDS: COLORS/IMAGINATION/3 DIMENTION PAINTING 
 WALAIPORN SONTI: COLORS OF IMAGINATION. THESIS ADVISORS: ASSOC PROF. SUTEE 
KUNAVITCHAYANONT AND WISUD PO NGERN, Ph.D. 116 pp. 
 
  The thesis has a objective to study was to develop a shape and color which is a wide variety of the 
expression of feelings and imagination by using the colors of material for creating a value of visual arts. 
Inspiration and impression from the imagination was used together with free-form shape. It was a creating of 
3-dimension painting by mixed media, sewing techniques and abstract forms combined with my own 
imagination. The colors and materials were used as a medium of expression for creating a layout, modified 
work and created product. The creation of identity product was made by creativity and experience. 
Moreover, the impression of colors combined with imagination can be revealed through the art work. 

The scope of this work was to study a concept of creativity. Including, presentation of visual arts: 
painting and abstract forms to reveal the emotions and feelings of creator. The process of this work was 
studied the theory of color in art history of Thailand including international, the influence of creative  and 
performance of artist. After that, the data was analyzed by pattern, method and creation technique     to 
make knowledge of art work creation. The process of creating was divided in a five-step. First step is a 
drafting concept from the study. Second step is creating a sketch together with the data and then analyze 
with the concept and imagination. Third step is a creative process by preparation of transparent material and 
cutting out a piece of fabric. Then, combine the color of fabric based on imagination. Forth step is sewing by 
change a color of thread to match with a color of fabric. The last step is assembly the entire component to 
complete the draft and keep a detailed. 

From the analyzed data, show a creation of art which can be satisfies all aspects of personal 
concept. This work was revealed the emotions and feeling via 3-dimensional painting and mixed media. The 
result of this study was divided into 4 pieces of media, The first pieces: size 320x450 cm, the second pieces: 
size  350x450 cm, the third pieces: size 500x450x180 cm, and the last pieces: size 200x450x200 cm. This art 
work can be making the inspiration of audience and lead the audience to touch a beauty value of art work. 
Besides that, the audience was realized in beneficial of material. Moreover, this study showed the reflection 
of art through 3-dimension painting, mixed media and abstract forms.  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

ข้าพเจ้าขอน้อมรําลึกถึงพระคุณอาจารย์ ท่ีประสิทธิประสาทความรู้ และได้รับความ
อนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ 
และอาจารย์ ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน ท่ีให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความ
ละเอียด เอาใจใส่ทุกขัน้ตอน รวมถึง อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร รองศาสตรจารย์พิเชษฐ์    
เปียร์กลิ่น รองศาสตราจารย์ปริญญา ตนัติสขุ ศาสตราจารย์พิษณ ุศภุนิมิตร และอาจารย์ทกุท่าน 
จนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์สําเร็จลลุว่ง ขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ ท่ีนี ้

ขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และศกึษาศาสตร์ ท่ีคอย
ให้ความช่วยเหลือตลอดจบการศกึษา ขอบคณุชนาพร ตระกลูแจะ และเพ่ือน ๆ ท่ีช่วยแนะนําการ
ทําวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคณุ คณุพ่อสนุทร คณุแม่โสภิณ พ่ีอีฟและน้องอัน๋ ท่ีคอยให้คําปรึกษา 
และอยูเ่บือ้งหลงัของความสําเร็จ เป็นดัง่กําลงัใจเสมอมา  

คณุงามความดีอนัพงึมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ขอมอบแด่บิดา มารดา อนัเป็นท่ีเคารพยิ่ง 
และคณาจารย์ผู้ ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนทุก ๆ ท่านท่ีให้กําลังใจช่วยเหลือจนกระทั่ง
วิทยานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลงได้ด้วยดี 
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