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56901327: ทศันศิลปศึกษา 

ค าส าคญั: ภาษา / เวลา / ความจริง / สัญญา 

 สัญญา อิสสรมาลา : ส่ือใหม่ : เง่ือนไขของภาษาและช่วงเวลาของความจริง. อาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.สาครินทร์ เครืออ่อน และ อ.ดร.อภินภศั จิตรกร.    77 หนา้ 

 

 วทิยานิพนธ์ทางศิลปะ หวัขอ้ “ส่ือใหม่:  เง่ือนไขของภาษาและช่วงเวลาของความจริง” 

เป็นการสร้างสรรคชุ์ดผลงานศิลปะ ดว้ยส่ือการจดัวางดว้ยภาษาทางภาพท่ีเป็นวดีิโอและตวัอกัษร ท่ี

มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการคน้ควา้หาความหมายของการแสดงออกในเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

เวลากบัความเป็นจริง และการเขา้ถึงความหมายจากการเห็นภาพท่ีอยูต่รงหนา้ กบัการตีความดว้ย

เง่ือนไขทางภาษา ท่ีข้ึนอยูก่บับริบททางประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

 จากสมมติฐานเก่ียวกบัถอ้ยค าท่ีวา่ ความจริงกบัเวลานั้นเป็นสัมพนัธภาพท่ีเช่ือมโยงถึง

กนั  เป็นปรากฏการณ์ทางความคิดท่ีตอ้งใชป้ระสบการณ์ในการพิจารณาสัญญะของส่ิงต่างๆท่ี

แวดลอ้มตวัเรา และการตระหนกัรู้ของสติ  ทุกส่ิงท่ีเราเห็นนั้น อาจไม่ใช่ส่ิงจริงแทเ้ลยก็เป็นได ้หรือ

ความจริงแทน้ั้นอาจมีอยู ่แต่อยูเ่หนือความเขา้ใจใดๆ ภายใตผ้สัสะท่ีมีขอ้จ ากดัของเรา 
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56901327: VISUAL ARTS EDUCATION 

KEY WORD: LANGUAGE / TIME / TRUTH / MEMORY 

 SANYA ISSRAMARA: NEW MEDIA: NEW MEDIA ART : THE CONDITIONS 

OF LANGUAGE AND THE PERIOD OF THE TRUTH. THESIS ADVISORS: SAKARIN 

KRUA-ON, AND APINAPAT JITAKORN,  Ph.D. 77 pp. 

 

 Arts Thesis titled "New Media: The conditions of the language and the moment of 

reality" is a creative work of art which employed the placement of objects with the language of 

images as well as video and alphabets. The objective is to explore the meaning of the expression 

on the relationship between time and reality, the access to the meaning of the images in front and 

the interpretation in terms of the language which depends on the context of individual experience. 

 According to an assumption, the reality and the time are related in an 

interconnection. It is a phenomenon of thought that requires some factor in consideration such as 

individual experiences, surrounding signs and the awareness of consciousness. Everything we see 

may not possibly real. The reality may exist, but beyond any understanding and under the 

limitations of our senses. 
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ฉ 

กติติกรรมประกาศ 

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีคอยอบรมเล้ียงดู ฟูมฝัก และสั่งสอน 

ขา้พเจา้ดว้ยความรักท่ียิง่ใหญ่ ท่ีมิอาจตอบแทนไดท้ั้งหมดในชาติน้ี ขอบคุณพี่นอ้งของขา้พเจา้ท่ี

คอยเป็นก าลงัใจและสนบัสนุนในทุกอยา่งดว้ยดีเสมอมา โดยเฉพาะพี่สาวคนโต น.ส.ทววีฒันา อิส

สรมาลา ท่ีเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งในการศึกษาเล่าเรียนของขา้พเจา้จนถึงตอนน้ี ท่ีคอยช่วยเหลือและให้

โอกาสขา้พเจา้ตลอดเวลา เป็นเหมือนแม่อีกคนหน่ึงท่ีท าดว้ยความรักและห่วงใยเสมอมา                                                   

รวมไปถึงครู อาจารยข์องขา้พเจา้ทั้งหลายท่ีเคยประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ ดว้ยความปรารถนาให้

ศิษยมี์วชิาความรู้ติดตวัตั้งแต่เล็กๆ                                                                                                                

งงงงงงงงงงงงและขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์

และคณะศึกษาศาสตร์คือ ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, รศ.ปริญญา ตนัติ

สุข, อ.ดร.เตยงาม คุปตะบุตร อ.ดร.วสูิตร โพธ์ิเงิน ท่ีคอยห่วงใย ใหแ้นวทางในการศึกษาเล่าเรียน 

ใหท้กัษะชีวติท่ีหาไม่ไดใ้นท่ีใด โดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งสองท่านคือ อ.สาครินทร์ เครืออ่อน 

และอ.ดร.อภินภศั จิตรกร ท่ีคอยช่วยเหลือ ผลกัดนั สร้างก าลงัใจ ใหผ้ลงานวทิยานิพนธ์น้ีส าเร็จรุ

ร่วงไปไดด้ว้ยดี                                                                                                                                              

งงงงงงงงงงรวมไปถึงเพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ ทั้งหลายในภาควชิาทศันศิลปศึกษารุ่น 5 ท่ีคอยช่วยเหลือ 

และปรารถนาดีใหก้นัมาโดยตลอด และท่านผูมี้อุปการะทุกท่าน ท่ีท าใหก้า้วมาถึงวนัน้ีได ้ และ

โดยเฉพาะนายเอกชยั สมบูรณ์ ท่ีคอยปรารถนาดีช่วยเหลือขา้พเจา้เสมือนพี่ชายคนหน่ึง 

คุณงามความดีทั้งหลาย และประโยชน์อนัใดท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จในวทิยานิพนธ์

ฉบบัน้ีของขา้พเจา้ ขออุทิศกุศลทั้งหลายใหแ้ก่ผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีกล่าวน้ีทั้งหมดดว้ยความเคารพ 

รัก อยา่งยิง่ และหวงัวา่วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ขอ้มูลทางการศึกษาส าหรับบุคคลอ่ืน

ต่อไป  
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