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56901322: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ: ป่าในธรรมชาติสู่มหัศจรรย์จากจินตนาการส่วนตัว 
              พิเชษฐ์ อยู่สด: ป่าในธรรมชาติสู่มหัศจรรย์จากจินตนาการส่วนตัว. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ และ อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร. 98 หน้า. 
  
              วิทยานิพนธ์หัวข้อ ป่าในธรรมชาติสู่มหัศจรรย์จากจินตนาการส่วนตัว เป็นการสร้างสรรค์
และถ่ายทอดความงดงามทางธรรมชาติและระบบนิเวศ ที่มีความงามที่สมบูรณ์ ทั้ง ป่าไม้ ภูเขา ทะเล 
แม่น้ า ล าธาร ต้นไม้ ดอกไม้ ใบหญ้า แมลง และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ที่ข้าพเจ้าได้ใช้ประสบการณ์
ของชีวิต จากการท่องเที่ยว เรียนรู้ และศึกษา ลงไปสัมผัส ท าความเข้าใจและเห็นถึงชีวิตแต่ละชีวิตที่
มีความงาม ที่มหัศจรรย์จนท าให้รู้สึกว่าธรรมชาติมีความแปลกแตกต่างแต่ละชนิดอีกมากมายที่เรายัง
ไม่เคยได้รู้จักและพบเห็น จากประสบการณ์ภายนอกสู่ประสบการณ์ภายใน เกิดเป็นจินตนาการถึง
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ในความรู้สึกนึกคิด ผสานกับความจริงที่เป็นพ้ืนฐาน ปะติดปะต่อ ความทรงจ า
และความรู้สึกเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้รู้สึกราวกับได้อยู่ ในสภาวะทั้ง 2 สภาวะคือธรรมชาติในความ
จริงและความฝัน ท าให้เราเห็นธรรมชาติอีกมุมมองที่แปลกตาและเห็นความส าคัญของธรรมชาติที่มี
ต่อมนุษย์ ทั้งประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจ ขอบเขตของการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) 
ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษารูปทรงของธรรมชาติในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลถึงความรู้สึก
ของมนุษย์ 2) ขอบเขตด้านรูปแบบ เป็นการศึกษาผลงานของศิลปินในลัทธิเหนือจริง ซึ่งเป็นรูปแบบ
และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ 3) ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นการศึกษาผลงานของ
ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการใช้เทคนิคสีน้ ามัน และสีอะคริลิคลงบนผืนผ้าใบเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
        ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ป่าในธรรมชาติสู่มหัศจรรย์จากจินตนาการส่วนตัว”เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ โดยการสร้างพ้ืนผิวจากสี ก่อให้เกิด
ร่องรอยคล้ายพ้ืนผิวของธรรมชาติ  เป็นตัวน าให้ข้าพเจ้าเกิดจินตนาการถึงธรรมชาติการอยู่ร่วมกัน 
การอิงอาศัย ทั้งส่วนที่เคยเห็นและจินตนาการส่วนตัวท าให้เกิดเป็นธรรมชาติในจินตนาการ ถ่ายทอด 
เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ แนวเหนือจริง จ านวน 5 ชิ้น ด้วยเทคนิค สีอะคริลิคและสีน้ ามันบนผ้าใบ 
ซึ่งผลงานทั้ง 5 ชิ้น สามารถแสดงออกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกแห่งความมหัศจรรย์และจินตนาการได้
เป็นอย่างดี และ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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56901322: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEYWORDS: THE MIRACLE FOREST IN MY IMAGINATION 
 PHICHET YUSOD:  THE MIRACLE FOREST IN MY IMAGINATION. THESIS 
ADVSORS:  ASSOC.PROF. TINNAKORN KASORNSUWAN AND APINAPUS CHITRAKORN, 
Ph.D. 98 pp. 
   
 The thesis entitled “ The Miracle Forest in My Imagination ” aims to 
create and convey the beauty of nature in the ecosystem comprising complete 
beauty of forests, moutains, seas, rivers, steams, trees, flowers, grass, insects, and 
creatures in nature through two-dimensional paintings. The researcher explores his 
own life experiences from traveling, learning, and studying in order to understand 
and  see the marvelous beauty of life revealing many things in nature that we have 
never seen or known. The researcher’s interior experience influenced by his own 
exterior experience becomes his subjective imagination of the complete nature. 
Combined with fact, memory, and feeling, the art works expess two stages of feeling: 
reality and dream. They also represent a diversity  point of views about nature to 
make viewers relize both physical and mental importance of nature. 
 The scope of the study is divided into 3 aspects as follow: 1) Content 
aspect is to study forms of nature in different environments whict effect on human’s 
feeling. 2) Design aspect is to explore surrealist artists’ works in order to create an 
inspiration of this project. 3) Technique aspect is to examine art works of the inspiring 
artist using oil and acrylic paint onto canvas in the interest of art creation. 
 The thesis entitled “ The Miracle Forest in My Imagination ” is a series of 
paintings inspired by the beauty of nature. The researcher creates textures from 
colors which leave their traces in the same way as nature textures. The researcher 
conveys his own imagination and life experiences through 5 pieces of surrealistic two 
–dimensional paintings on canvas expressing a unique mood and feeling of the 
miracle and imagination of nature. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

          การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ป่าในธรรมชาติสู่มหัศจรรย์จากจินตนาการ
ส่วนตัว”ให้ส าเร็จลงได้นั้น ต้องขอกราบขอบคุณ ความช่วยเหลือ แนะน า ทั้งการให้ความรู้ มุมมอง
ทางความคิดค าติชม และ แนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือการน ามาใช้สร้างสรรค์ในผลงานวิทยานิพนธ์ 
จากรองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ และ อาจารย์ ดร. อภินภัศ  จิตรกร อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิทยานิพนธ์ จนวิทยานิพนธ์ชุดนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
     ขอกราบขอพระคุณอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านที่ค่อยช่วยเหลือ ชี้แนะ และให้ค าสอนต่าง ๆ ในการเรียนและการ
สร้างสรรค์ผลงาน ขอกราบขอบพระคุณ 
    ขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ที่เลี้ยงดู ให้การอบรมสั่งสอน แนะน า 
ตักเตือน ให้ก าลังใจ และสนับสนุนการศึกษา ทั้งการเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนและเ งินสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงปัจุบัน 
    ขอบคุณ เพ่ือน ทัศนศิลปศึกษารุ่น 5 ทั้งพ่ีๆ เพ่ือนๆและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยให้การ
ช่วยเหลือ ขอบคุณที่คอยเป็นเพ่ือน คอยให้ก าลังใจ ให้ความสนุกสนาน ทั้งเรื่องราวในการเรียน เรื่อง
งาน และเรื่องการใช้ชีวิต จนข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาแบบสมบูรณ์ สิ่งดีงามที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์
ชุดนี้ ขอให้เกิดข้ึนกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะสืบไป 
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