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วทิยานิพนธ์หวัขอ้เร่ือง  “7 วนั อศัจรรยข์องฉนั”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอถึงสภาวะ 
ของการท างานในทุกๆ วนั ท่ีขา้พเจา้ตอ้งเจอกบัแรงกดดนัต่างๆ ในการท างาน ซ่ึงสภาวะเหล่าน้ีเอง 
ส่งผลโดยตรงต่อตวัข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจึงใช้สภาวะอารมณ์และความรู้สึกเหล่าน้ีเอง เป็นแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการ ทศัคติทางความคิด มุ่งสร้างมุมมองในการ 
ท างานใหมี้สีสันและเกิดความสุข สนุกสนานไปกบัการท างานในแต่ละวนั 

โดยมีขอบเขตของการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1. ขอบเขตทางเน้ือหา 
ศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขนิยม ความสุขในการท างาน แรงบนัดาลใจในการ
ท างาน สะทอ้นออกมาเป็นมุมมองของตวัขา้พเจา้ เองต่อการท างานในชีวิตประจ าวนั 2. ขอบเขต
ทางด้าน รูปแบบ เป็นเทคนิคและขั้นตอนการท างานในรูปแบบของดิจิตอลเพน้ท์ โดยผลงาน
ทั้งหมดจะมี ดว้ยกนั 7 ชุด 16 ช้ิน ลกัษณะของงาน จะมุ่งเนน้ไปทางทศันคติทางความคิด ถึงมุมมอง
ของการ ด าเนินชีวติประจ าวนัของมนุษยเ์งินเดือน ในรูปแบบท่ีเกินจริง 3. ขอบเขตทางเทคนิค เป็น
การน า เสนอผลงานผ่านเทคนิคดิจิตอลเพ้นท์และเทคนิคผสม เช่น การเพ้นท์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การ พิมพภ์าพลงบนผา้แคนวาส การท าขอบเฟรมของภาพให้มีระดบัท่ีแตกต่างกนั 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั ไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่  
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The thesis topic “My Miraculous in 7 days", purposes to express to present the hell 

of my works day which I have to meet with the pressure it directly affect me. Then I use these 
feelings and emotional condition to inspire creation of works through imagination, attitude 
towards the idea of seeking ideal conceptual view point with colorful and happy, enjoy working 
on each day 

The scope of this research is divided into 3 parts as follow: 1) Study of the content, 
article and documents associated with hedonism happiness in work, inspiration in the work, 
reflected in view of myself to work in everyday life. 2) The scope of the model techniques and 
procedures in the form of digital painting. The results are all together 7 sets of 16 pieces of work, 
focuses on the attitude toward the view point of the daily life of a salary man, in exaggeration 
form. 3) Technical scope of presentations through digital techniques, such as painting and mixed 
techniques of painting on a computer program to print the image onto canvas with the different 
level of the edges of the frame, to comply the lifestyle of the new generation. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “7 วนั อศัจรรยข์องฉนั” ไดส้ าเร็จลุล่วงตาม 
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และผลงานกาสร้างสรรคมี์ประสิทธิภาพและเกิดคุณค่าในตวัเอง ตอ้งขอกราบ 
ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์วนัทนีย ์ ศิริพฒันานนัทกูร ท่ีคอยให้การช่วยเหลือ เสนอ แนะแนว 
ทางขอ้คิดเห็นต่างๆ ในการพฒันา และสร้างสรรคผ์ลงาน และ อาจารย ์ดร. วสูิตร  โพธ์ิเงิน ท่ีปรึกษา 
โครงการวทิยานิพนธ์ท่ีใหค้วามรู้ แนวทางและค าแนะน าในการพฒันา ปรับปรุงแกไ้ข ขอกราบขอบ 
พระคุณ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ
คณาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือช้ีแนะ และให้ค  าสั่งสอนต่างๆ ทั้งในการเรียน
และการ สร้างสรรค์ผลงานตลอดมา ค าแนะน าของอาจารย์ทุกท่านท าให้ขา้พเจ้ามีทศันคติท่ี
กวา้งไกลข้ึน ขอกราบขอบพระคุณ 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาผูใ้ห้ก าเนิดและการสนับสนุนทุนการศึกษาใน
การศึกษา เล่าเรียนในคร้ังน้ี อีกทั้งยงัคอยส่งก าลงัใจท่ีมีค่าใหเ้สมอมา ขอกราบขอบพระคุณ 

ขอบคุณ บริษทั Third eye 1999 ท่ียื่นโอกาสในการท างานให้แก่ขา้พเจา้ และท่ีส าคญั 
ขอบคุณผูร่้วมงานทุกคนท่ีท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ี 

ขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ ทศันศิลปศึกษารุ่นท่ี 5 และเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือเก้ือกลูในตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ขอขอบคุณ 

สุดท้ายน้ีต้องขอบคุณตัวข้าพเจ้าเอง ท่ีมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นและอดทนต่อ
การศึกษา เล่าเรียนท่ีตอ้งท างานไปดว้ย จนสามารถน ามาสู้การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในคร้ัง
น้ีไดอ้ยา่ง สมบูรณ์ ขา้พเจา้ขอน้อมร าลึกถึงคุณงามความดีทั้งหลายเหล่าน้ีดว้ยความเคารพรักอยา่ง
สูง ขอกราบ ขอบพระคุณ 
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