53901321: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
คําสําคัญ: จินตนาการ / เครื่ องจักสาน
มนตรา ตรี ชน:
ั ้ จินตนาการจากเครื่ องจักสาน. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:
รศ.ปริญญา ตันติสขุ ศ.เกียรติคณ
ุ พิษณุ ศุภนิมิตร และ อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร. 104 หน้ า.
วิทยานิพนธ์ หัวข้ อเรื่ อง จินตนาการจากเครื่ องจักสาน วัตถุประสงค์เพื่อต้ องการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ ด้ านงานจักสานของไทยที่ เป็ นแรงบันดาลใจในการ
สร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ ให้ เป็ นรูปทรงต้ นกระบองเพชรตามจินตนาการ
ขอบเขตของการสร้ างสรรค์ แบ่งออกได้ เป็ น 2 ประการ ได้ แก่ 1. ขอบเขตการสร้ างสรรค์
ผลงานประติมากรรมสื่อผสมเรื่ อง จินตนาการจากเครื่ องจักสาน จํานวน 7 ชิ ้น ตามขันตอนที
้
่กําหนด
ไว้ โดยใช้ เครื่ องจักสานและวัสดุสงั เคราะห์ประกอบกันขึ ้นเป็ นรูปทรงต้ นกระบองเพชร 2. ขอบเขต
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ ก ารสร้ างผลงานประติมากรรมสื่อผสม เรื่ อง
จิ นตนาการจากเครื่ องจักสาน ที่ มี รูปทรงและสี สันสวยงามประทับใจผู้ช ม โดยมี ขัน้ ตอนการ
สร้ างสรรค์ผลงาน คือ 1. การค้ นคว้ าข้ อมูลในการสร้ างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 2. การร่ างแบบ
ผลงาน 3. การเลื อ กวัส ดุอุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ างสรรค์ ผ ลงาน 4. การวิ เ คราะห์ ผ ลงานก่ อ น
วิทยานิพนธ์ 5. การสร้ างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
ผลงานการศึกษาและสร้ างสรรค์ในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ านําข้ อมูลมาวิเคราะห์และสร้ างสรรค์
ผลงานตอบสนองแนวคิด จินตนาการส่วนตน รวมทัง้ การแสดงออกของอารมณ์ ความรู้ สึกผ่าน
เทคนิควัส ดุอุปกรณ์ เ ครื่ องจักสาน และการค้ นคว้ า หาแนวทางสร้ างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคนิควัสดุตา่ งๆให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างผลงาน เพื่อสร้ างผลงานวิทยานิพนธ์ โดยอาศัยรูปทรง
ของต้ นกระบองเพชรชนิดต่างๆ เป็ นผลงานที่สมบูรณ์จํานวน 7 ชิ ้น
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53901321: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION
KEY WORD: IMAGINATION / BASKETRY
MONTRA TRICHAN: IMAGINATION FROM BASKETRY: THESIS ADVSORS:
ASSOC.PROF.PARINYA TANTISUK, EMERITUS PROR.PISHNU SUPANIMIT, AND
APINAPUS CHITRAKORN, Ph. D. 104 pp.
The study "Imagination from Basketry" aimed at studying ideas, and theory of
creation of Thai basketry which was an inspiration for creating the three-dimensional
multimedia sculptures in the shapes of imaginative cactus. The framework of creation is
divided into twofold. The first is seven creative multimedia cactus shape sculptures on
imagination of basketry and synthetic materials. The second is idea and theoretical
framework, and data analysis which made the creative multimedia sculpture on
imagination from basketry impressive. The procedure of the creation of the imaginative
sculptures included 1) information gathering; 2) pattern design; 3) materials selection; 4)
analysis of work prior to the creation; and 5) sculpture creation.
The outcome of the study and creation were derived from data analysis and
the creation which was based on the researcher’s ideas and imagination as well as
mood and feelings that were expressed through basketry material techniques and
research. The creation was also derived from application of various materials in
accordance with the structure. Thus, this facilitated the creation of seven complete
pieces of creative work of different cactus shapes.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้ นคว้ าและการสร้ างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้ อเรื่ อง “จินตนาการจากเครื่ อง
จักสาน” สําเร็จลุลว่ งไปได้ ด้ วยความอนุเคราะห์ชว่ ยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์ปริ ญญา
ตันติสุข ศาสตราจารย์ เ กี ยรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิต และอาจารย์ ดร.อภิ นภัศ จิ ตรกร อาจารย์ ที่
ปรึ กษาโครงการวิทยานิพนธ์ ที่ให้ คําแนะนําในการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องและยังให้ กําลังใจ
เสมอมา ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ ที่คอยถามไถ่ให้ กําลังใจ และให้ ความช่วยเหลือ ขอกราบขอบพระคุณ
กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ให้ กําเนิด และ ผู้ให้ กําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปัญญา
ขอบคุณเจ้ าหน้ าที่ประจําหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่คอยช่วยเหลือในการติดตัง้
งานและติดต่อประสานให้ มาโดยตลอด
สรรพสิ่งอันใดที่ก่อเกิดวิทยานิพนธ์ นี ้ ข้ าพเจ้ าน้ อมรับระลึกถึงด้ วยความเคารพเป็ น
อย่างสูง ขอให้ ความดีงามและประโยชน์ตา่ งๆ ได้ เกิดแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง และผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้
ทางศิลปะตลอดไป
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