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จินตนาการเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจ ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญอย่างมากต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ โดยภาพที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในจิตใจนั้นมีความแตกต่างหลากหลายไปตามความเข้าใจ 
ประสบการณ์ ความทรงจ า และการมองเห็นได้ของแต่ละคน ซึ่งข้าพเจ้าตระหนักได้ว่า จิตนาการ
เหล่านี้เองเป็นตัวน าพาความสุขที่อยู่ภายในจิตใจให้กลับมาเบ่งบานได้เสมอที่ระลึกถึง 

ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง”  
เกิดจากการประมวลความรู้สึกจากประสบการณ์ เหตุการณ์ ประเด็นที่ส าคัญในชีวิตของข้าพเจ้า  
ถ่ายทอดความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการและความฝัน ที่มีความสุขอันก่อเกิดขึ้นจากภายในจิตใจ ซึ่ง
ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากอุปนิสัยการมองโลกในแง่ดีของข้าพเจ้า ที่ถึงแม้มี
ปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาก็จะใช้จินตนาการปรุงแต่งความสุขให้เกิดขึ้นและผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้น
ไปได้  ข้าพเจ้าเชื่อว่า จินตนาการเป็นพลังอ านาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง ความเป็นอยู่ 
การศึกษาเล่าเรียน การท างาน และเรื่องราวต่างๆในชีวิต  ให้ประสบความสุขและความส าเร็จได้ 
ความสุขเหล่านี้สามารถจรรโลงจิตใจ หล่อหลอมให้มีความเชื่อมั่นในความดีงาม เกิดแรงบันดาลใจ
และก าลังใจในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน ท าให้มองโลกในแง่ดี ยอมรับและท าความเข้าใจกับปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนมีก าลังใจเป็นของตัวเอง เพียงแค่มองเห็นและดึง
มันออกมาก็จะท าให้เกิดความสุขข้ึนในจิตใจได้เสมอ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของจินตนาการในวัยเยาว์ที่
ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยถ่ายทอดความเป็นตัวตนผ่านจินตนาการและความฝัน ที่มีความสุข
จากภายในจิตใจของข้าพเจ้า ผ่านการศึกษาพฤติกรรมความชื่นชอบส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ส่งผลต่อ
จินตนาการที่มีความสุข ศึกษาแนวคิด รูปแบบของศิลปะสื่อผสมและศิลปะแฟนตาซีศึกษา
กระบวนการและเทคนิควิธีการทางด้านจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม ด้วยวิธีการวาด ระบาย เย็บ ปะติด 
ปั้นหล่อ และการใช้วัสดุอ่ืนๆมาประกอบ สร้างสรรค์เป็นผลงานจ านวน 5 ชิ้น ที่แสดงให้เห็นถึง
จนิตนาการของข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนเด็กผู้หญิงได้เป็นอย่างดี  
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Imagination is the images created in the mind and this is important for 
live. Images,which created by human,are different. Those are depend on perception, 
experience, memory and vision of each person, so I realize that imagination is the 
thing which always make the mind to be joyful whenever I recall. 

This art thesis’s is named “Imagine from happiness”, originate in 
processing feelings from my joyfuls imaginations,dreams and memories. I have 
inspiration from fairy tales and bedtime stories, which are my wonderful memories 
that make me happy since I was young until now. This happiness can sustain my 
mind, make me trust in goodness, make the inspiration and spirit to living at 
present  and make me optimistic, accept and try to  understand a trouble in life. 

I believe that everyone have their own spirits. Just catch sight of it and 
bring it out and then happiness always create in your mind. Thus I relay my 
imagination, which causes by happiness in my mind, via mixedmedia that have 
design using conformable method and definition. 
 This art thesis needs to present the importance of imagination in 
childhood that effect to lifestyle until present. That is relayed myself through 
imagination and dream which causes by happiness in my mind. The thesis is studied 
my liking behavior which is effect to happiness imagination. Furthermore, I study the 
concept idea, mixedmedia art, fantasy art and also painting technique. The 
mixedmedia art is displayed by various technique such as drawing, paint, sewing, 
patching, sculpture and other combination b using various materials. All five created 
art workings are present my imagination which represent a girl as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
   

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และ ผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยช่วยเหลือในทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน ศาสตราจารย์
เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร และอาจารย์ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน ตลอดจนคณะอาจารย์สาขาวิชา 
ทัศนศิลปศึกษาทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าอย่างดียิ่ง และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  
ให้ค าแนะน าเปิดประเด็นสร้างสรรค์ จนศิลปนิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
สอบศิลปนิพนธ์กับคณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาทุกท่าน ที่ให้ค าชี้แนะ และตรวจสอบ  
ความสมบูรณ์ของศิลปนิพนธ์  และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่  และญาติ พ่ีน้องที่ ให้ 
ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือ สถานที่ อุปกรณ์ในการท าการทดลองและ
มอบแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนร่วมรุ่นทัศนศิลปศึกษา’5 ที่เป็นก าลังใจในการ
เอาชนะปัญหา และอุปสรรค์ต่างๆ จนท าให้ศิลปนิพนธ์นี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
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