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วิทยานิพนธ์เร่ืองความสุขแห่งจินตนาการ มีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการน าเสนอความสุข
ความสนุกสนานในวยัเด็ก  ซ่ึงการเล่นของเล่นเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับเด็ก  เด็กสามารถหาของเล่นไดเ้อง
ตามธรรมชาติ  และมกัจะเป็นของเหลือใชเ้ช่น กะลา จาน ชาม หรือภาชนะช ารุดท่ีใชง้านจริงไม่ไดแ้ลว้  
เด็กผูห้ญิงมกัจะนิยมน ามาใชเ้พ่ือการเล่นขายของ   โดยการเล่นแบบน้ีสามารถเล่นไดท้ั้งเด็กผูห้ญิงและ
เด็ก ผูช้าย การท่ีเด็กไดเ้ล่นยงัเป็นการช่วยส่งเสริม ความคิด จินตนาการและพฒันาการใหก้บัเด็ก 

การสร้างสรรค์ผลงานในคร้ังน้ีเป็นการน าเอาลกัษณะ รูปทรงของตุ๊กตากระดาษและ
รูปทรงเล่นภาชนะในครัวเรือนท่ีใชใ้นการเล่นขายของ โดยลดทอนใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิด  เพื่อ
ถ่ายทอดผลงานส่ือถึงความสนุกสนาน  สามารถนึกยอ้นกบัไปนึกถึงการเล่นขายของท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ   

ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดความสุขแห่งจินตนาการ ใชเ้น้ือดินสโตนแวร์และมีวิธีการข้ึน
รูปดว้ยเทคนิคต่าง ๆ  ซ่ึงไดแ้ก่ การข้ึนรูปแบบแผน่ การข้ึนรูปแบบขด การข้ึนรูปแบบบีบ การข้ึนรูปดว้ย
แป้นหมุน การข้ึนรูปแบบกดพิมพ์ ซ่ึงเป็นการผลิตผลงานเพื่อให้มีความสอดคลอ้งกับรูปแบบของ
ผลงานแต่ละช้ินว่ามีความเหมาะสมกบัการสร้างสรรคผ์ลงานเทคนิคแบบใด  ผลงานมีจ  านวน 7 ช้ิน  เผา
ดิบท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ใชน้ ้ าเคลือบและเขียนสีใตเ้คลือบมาตกแต่ง และเผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 
1,200 องศาเซลเซียส 
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 The art thesis entitled The: Happiness Of Imaginary have an objective to present the 
childhood memory,  including paper dolls.  due to the playing is essential  for children that they 
can apply any found object for their playing. The left over appliance such as coconut shell, plate, 
bowl even the useless tableware that the girls usually apply them for the playing, which both girls 
and boys can play. The playing are also helpful for kids’ creativity and imagination glowing. 
 
 According to the above statement, I intended to recall when I was a little girl and 
played sort of these things, It was joyful and the stuff were applied by what ever we can find in a 
house, I had pretened to be a cook and selling food or try to imitate the real cookery in the playing 
and paper dolls.   This inspire me to create the kids playing for my ceramic works. 
The set of creation for Happiness Of Imaginary are depend on my imagination. The slabbing, 
coiling, pinching, and sculpting method are applied to variety in ceramic creation and are flexible 
to the sizes of each work. These presentation have been expressed through the thinking and 
feeling that related to my imagination. There are 7sets of works that created and applied from 
diversity Kitchen containers.and Paper dolls.    The composition to be mixed with the playing 
through my ceramic art are for the pleasure. They were biscuit firing at 800 c๐ then glaze and 
colour stain were employed for the decoration, ldater on glost firing at 1,200 c๐  to completed my 
thesis works. 
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ขา้พเจา้ขอนอ้มระลึกพระคุณบิดา มารดาดว้ยความเคารพยิ่ง  สถาบนัการศึกษาพร้อม
ทั้ง   ครู อาจารยทุ์กท่านท่ีช่วยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ และสติปัญญาแก่ขา้พเจา้ทั้งในอดีต 
และปัจจุบนั 

ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยก์รธนา  กองสุข, รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ  
พิชยะสุนทร อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ความรู้ค  าแนะน าในการท างาน  อีกทั้งยงัคอย
ช่วยเหลือ และใหค้  าปรึกษาแก่ขา้พเจา้ในทุก ๆ ดา้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ท่ีให้ค  าช้ีแนะ
แนวทางในการปฏิบติังาน และใหค้วามรู้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ใน
คร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยจ์ตุรพร  เทวกุล,อาจารยโ์อภาส  นุชนิยม,อาจารยส์นสริ  
สิริสิงห ท่ีคอยช่วยเหลือ และใหค้  าแนะน าต่างๆ 

ขอขอบคุณ คุณเลิศสักก์ รัตนเชาว ์และคุณเทพอารีพร คงสมจิตต์ ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ 
และใหค้วามช่วยเหลือขา้พเจา้มาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  คณะศิลปวิจิตร ท่ีให้สถานท่ีในการสร้างสรรค์
ผลงาน  
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