
 

สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา                                                         บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา………………………                                                             ปีการศึกษา  2557 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  1………………………….2…………..……….……….. 
 

ง 

56901306:  สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 
ค าส าคญั: บทสนทนา /  หุ่นน่ิง 

จิตริน เถาทอง: บทสนทนาระหวา่งตวัเรากบัตวัเราผา่นวตัถุ หุ่นน่ิง.  อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์: อ.สาครินทร์ เครืออ่อน และ อ. ดร. อภินภศั จิตรกร.  87  หนา้. 

 
วิทยานิพนธ์เร่ือง “ บทสนทนาระหวา่งตวัเรากบัตวัเราผา่นวตัถุ หุ่นน่ิง” คือการศึกษา

การใช้ภาษาทางทศันศิลป์ท่ีอธิบายเน้ือหาผ่านรูปแบบการแสดงออกแบบพรรณนา (Monolouge) 
ดว้ยวิธีการประกอบกนัของวตัถุ จดัวางภายใตค้วามหมายของ “หุ่นน่ิง” โดยไม่มีกระบวนการ
ก าหนดผลลพัธ์ล่วงหน้า แต่ใช้ส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวนั และกรอบของเวลา เป็นเหตุปัจจยั
น าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของ ผลงานศิลปะ 

ปรากฏการณ์ของการตอบโต้ระหว่างสัญชาตญาณของผูส้ร้างสรรค์กับเหตุปัจจัย
รอบตวั อนัได้แก่ สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั วตัถุส่ิงของ และห้วงเวลา คือการแสดงออกถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ในขณะเดียวกนั ก็อาจกระตุน้ให้เกิดการท าความเขา้ใจใหม่ ต่อ
ความหมายของค าวา่ “หุ่นน่ิง” ในแนวทางของการแสดงออกทางศิลปะยคุหลงัสมยัใหม่ 
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56901306: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORD: MONOLOGUE/ STILL LIFE 
 

MS. JITRIN THAOTHONG: MONOLOGUE: CONVERSATION BETWEEN MY 
OWN SELVES THROUGH STILL – LIFE   OBJECTS  ADVISOR:   MR. SAKARIN KRUE-
ON. AND DR. APINAPUS CHIRAKORN, Ph.D. 87  pp. 

 
The topic of this dissertation is " Monologue: Conversation between My Own Selves 

through Still – Life Objects ". It is the study of visual arts language to describe the context 
through the form of descriptive expression (Monolouge) by means of a combination of materials’ 
(or still – life objects) placement, without the pre-determined results. However, the environment 
in daily lives and the time frame were employed to be the factors leading to the achievement of 
performance art.  

The outcome of the retaliation between the creative instincts of the artist (or the 
creator) and the surrounding factors, including everyday life situations, objects and time revealed 
a unique and an exceptional relationship among them. At the same time, it might stimulate a new 
understanding in the meaning of the word "still– life objects" in the ways of postmodern artistic 
manifestation. 
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กติติกรรมประกาศ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “บทสนทนาระหว่างตวัเรากบัตวัเราผ่านวตัถุ       
“หุ่นน่ิง”  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอกราบบูชาในความ เมตตา กรุณา จากบิดา มารดา ผูใ้ห้ชีวิต 
เสมือนครูคนแรก สอนใหเ้รียนรู้ชีวติ ตลอดจนศิลปะวทิยาการต่างๆ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวชิาทศันศิลปศึกษาทุกท่านท่ีไดช้ี้ทางแห่งปัญญา 
ใหก้ารอบรมสั่งสอนและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ปรีชา เถาทอง เมตตาศิษย ์ต่ืนข้ึนจากความหลบัใหล พร้อม
จิตใจท่ีแขง็แกร่ง 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร เมตตาศิษย ์เปิดตา เปิดใจ ล ้าลึกไปกบั
ท่วงท านอง แห่งวรรณกรรม ภายในหวัใจตนเอง 

ศาสตราจารย ์ปริญญา ตนัติสุข เมตตาศิษย ์ไดซ้าบซ้ึงเร่ือง สุนทรียะ สุนทรียศาสตร์ 
สุนทรียภาพ 

อาจารย ์ดร. เตยงาม คุปตะบุตร เมตตาศิษย ์เปิดประตูสู่เส้นทาง ยคุหลงัสมยัใหม่    
(post modern) 

อาจารย ์ดร. อภินภศั จิตรกร เมตตาศิษย ์เพง่พินิจการศึกษา หาเหตุไดผ้ลมา ตรงตาม
ความจริง 

อาจารย ์ดร.วสูิตร โพธ์ิเงิน เมตตาศิษย ์เพิ่มทฤษฎีเช่ือมโยงความคิด เฉียบคมกวา่ท่ีเคย 
อาจารย ์สาครินทร์ เครืออ่อน ผูใ้หค้วามเมตตา อบรม สั่งสอนในการด าเนินชีวติไป

พร้อมกบัการสร้างสรรคผ์ลงาน ผูเ้ป็นแบบอยา่งของ ความกลา้หาญ และความเพียร ท่ีจะสร้างสรรค์
ผลงาน เสมือนส่ิงสะทอ้นคุณค่าในชีวติตนเอง 

ขอขอบพระคุณกลัยาณมิตรทุกท่าน ท่ีใหพ้ลงัใจในการสร้างสรรคม์าโดยตลอดความดี 
ความงาม ความจริง ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ผูส้ร้างสรรค์ขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู 
อาจารย ์กลัยาณมิตร ทุกรูปนาม ศิลปะ ธรรมะ ธรรมชาติ ผูมี้พระคุณอยา่งหาท่ีเปรียบมิได ้
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