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วิทยานิพนธ์ หวัข้อเร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน วตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการศกึษา
แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ด้านงานจักสานของไทยท่ีเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมส่ือผสม 3 มิต ิให้เป็นรูปทรงต้นกระบองเพชรตามจินตนาการ 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ แบง่ออกได้เป็น 2 ประการ ได้แก่ 1. ขอบเขตการสร้างสรรค์
ผลงานประตมิากรรมส่ือผสมเร่ือง จินตนาการจากเคร่ืองจกัสาน  จํานวน  7  ชิน้  ตามขัน้ตอนท่ีกําหนด
ไว้  โดยใช้เคร่ืองจกัสานและวสัดสุงัเคราะห์ประกอบกนัขึน้เป็นรูปทรงต้นกระบองเพชร 2. ขอบเขต
การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  วิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือให้การสร้างผลงานประติมากรรมส่ือผสม เร่ือง 
จินตนาการจากเคร่ืองจักสาน  ท่ีมีรูปทรงและสีสันสวยงามประทับใจผู้ ชม  โดยมีขัน้ตอนการ
สร้างสรรค์ผลงาน คือ 1. การค้นคว้าข้อมลูในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 2. การร่างแบบ
ผลงาน 3. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 4. การวิเคราะห์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ 5. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ผลงานการศกึษาและสร้างสรรค์ในครัง้นี ้ข้าพเจ้านําข้อมลูมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์
ผลงานตอบสนองแนวคิดจินตนาการส่วนตน รวมทัง้การแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกผ่าน
เทคนิควสัดุอุปกรณ์เคร่ืองจักสาน และการค้นคว้า หาแนวทางสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคนิควสัดตุา่งๆให้สอดคล้องกบัโครงสร้างผลงาน เพ่ือสร้างผลงานวิทยานิพนธ์โดยอาศยัรูปทรง
ของต้นกระบองเพชรชนิดตา่งๆ เป็นผลงานท่ีสมบรูณ์จํานวน 7 ชิน้  
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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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กิตตกิรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หวัข้อเร่ือง “จินตนาการจากเคร่ือง
จกัสาน” สําเร็จลลุว่งไปได้ ด้วยความอนเุคราะห์ชว่ยเหลืออยา่งดีย่ิงจากรองศาสตราจารย์ปริญญา 
ตนัติสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิต  และอาจารย์ ดร.อภินภัศ จิตรกร  อาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ ท่ีให้คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและยังให้กําลังใจ
เสมอมา ขอขอบพระคณุคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณาจารย์
คณะศกึษาศาสตร์ ท่ีคอยถามไถ่ให้กําลงัใจ และให้ความชว่ยเหลือ ขอกราบขอบพระคณุ 

กราบขอบพระคณุ บดิา มารดา ผู้ ให้กําเนิด และ ผู้ ให้กําลงักาย กําลงัใจและกําลงัสตปัิญญา 
ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีประจําหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ท่ีคอยช่วยเหลือในการติดตัง้
งานและตดิตอ่ประสานให้มาโดยตลอด 

สรรพสิ่งอนัใดท่ีก่อเกิดวิทยานิพนธ์นี ้ข้าพเจ้าน้อมรับระลึกถึงด้วยความเคารพเป็น
อยา่งสงู ขอให้ความดีงามและประโยชน์ตา่งๆ ได้เกิดแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ท่ีสนใจศกึษาหาความรู้
ทางศลิปะตลอดไป 
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