
       

 
 

 
54901333: สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา 

คาํสําคญั: พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ: ภายในสู่ภายนอก 

 สุวิชา  พ่ึงเกตุ : พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ : ภายในสู่ภายนอก.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :    รศ.ทินกร   

 กาษรสุวรรณ  และ อ.ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน.  86 หนา้. 

วิทยานิพนธ์  หวัขอ้เร่ือง  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  :  ภายในสู่ภายนอกมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงถึงพลงัเร้นลบั

จากธรรมชาติ จากการท่ีไดส้ัมผสักบัความงดงามของธรรมชาติ ท่ีมีความประสานสัมพนัธ์เป็นสภาวะท่ีประกอบกนัอยา่ง

สมดุลยล์งตวัส่ิงเหล่าน้ี  ลว้นเป็นท่ีมาของเเรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ มีการเเสดงออกในเน้ือหาท่ี  เเสดง

ถึงความงดงามของธรรมชาติ ท่ีมีพลงัอาํนาจ เร้นลบั มหาศาล โดยมุ่งเนน้ไปในเร่ืองของการเเสดงออกจากสภาวะอารมณ์ท่ี

เคล่ือนไหวชา้ๆจนไปถึงการแสดงอารมณ์ท่ีรุนแรงสร้างสรรคจิ์นตนาการออกมา  ในผลงานจิตรกรรมเเบบเอกซ์เพลสชนั

นิสตก่ึ์งนามธรรม  ท่ีเป็นการคน้หาความสมดุลระหว่างอารมณ์ ความรู้สึกทางนามธรรม เเละความเป็นจริงทางรูปธรรม 

สาระสําคญัเหล่าน้ีเ ช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัอยา่ง สมบูรณ์ มีความสมบูรณ์ในตวัของมนัเอง ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีสั่งสมอยู่

ภายใน และในท่ีน้ีทาํใหข้า้พเจา้ตอ้งการเเสดงออกทางศิลปะ มากกว่าการเเสดงกฏเกณฑ ์ เเละเหตุผลอนัเเทจ้ริงภายนอก   

นอกจากน้ีจะยงัส่งผลถึงการสร้างผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัในอนาคตต่อไป 

ขอบเขตของการศึกษา  มุ่งแสดงถึงความคิดความรู้สึกเเละอารมณ์  ท่ีมีจินตนาการของผูส้ร้างสรรคท่ี์มีต่อความ

งามของธรรมชาติ  เป็นผลงานจิตรกรรมลกัษณะ 2  มิติ  เป็นการสร้างงานจิตรกรรม ท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนของการทดลอง คน้ควา้

เเละพฒันาอยา่งต่อเน่ือง นาํเสนอเร่ืองราวเน้ือหาเก่ียวกบัอารมณ์ และความรู้สึกท่ีไดจ้ากธรรมชาติ รูปเเบบเป็นผลงานเอกซ์

เพลสชนันิสต์  (Expressionism) และก่ึงนามธรรม ( Semi-abstract) ท่ีเป็นการคน้หา ความสมดุลระหว่างพ้ืนผวิ (Texture) 

พ้ืนท่ีว่าง (Space)  เเละรูปทรง (Form) โดยใชส่ื้อท่ีมาจากธรรมชาติ ป่าไม ้ตน้ไม ้ท่ีมีรูปทรงน่าปร ะทบัใจ เเลว้นาํมา

คล่ีคลาย ตดัทอน เเลว้สร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ ตามความรู้สึก เเละอารมณ์ ภายในจิตใตส้ํานึกของผูส้รางสรรคเ์องโดยใช้

เทคนิควิธีการ ส่ือผสม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  ดิจิตอลทชั ในการสร้างพ้ืนผวิ  ร่องรอย  ตลอดจนการเเสดงออกท่ีเป็นไป

อยา่งฉบัพลนั ต่อเน่ืองตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกภายในท่ีบงัเกิดขึ้น ในสภาวะจิตเเห่งจิตนาการสร้างสรรคข์ ั้นตอนของ

การสร้างสรรคผ์ลงานประกอบไปดว้ย 6 ขั้นตอน   1. ศึกษาจากเเหล่งท่ีมาของแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติโดยทัว่ไป 

รูปทรงของตน้ไม ้ ลกัษณะพ้ืนผวิ ตลอดจนการทบัซอ้นของรูปทรง เเละการศึกษาถึง ร่องรอยของพ้ืนผวิท่ีปรากฎ   2. 

เลือกสรรค ์วิเคราะห์เเละสรุปผล   3. ทาสีอะคริลิกบนกระดาษใหท้ัว่ดว้ยสีดาํ วาดภาพลงบนกรพดาษโดยขูดสีออกให้

ปรากฎลายเส้นจากพ้ืนผวิดา้นล่างของกระดาษ เม่ือเสร็จแลว้ใหน้าํไปแสกนเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้นาํมาแต่ง

รายละเอียดและลงสีอีกคร้ัง   4. การปฎิบติังานในคอมพิวเตอร์และใชเ้ทคนิคขูด ขีด ทบั  ตามอารมณ์ความรู้สึก   5. นาํ

ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ เเลว้นาํมาวิเคราะห์วิจารณ์ ทั้งโดยตนเอง เเละอาจารยผ์ูค้วบคุม วิทยานิพนธ์   และ 6. ทาํงานช้ิน

ต่อไปตามขั้นตอนเดิม  

 ผลการศึกษาและสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี  ขา้พเจา้ไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์และสร้างผลงานใหต้อบสนองตรงตาม

แนวความคิด และแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม  จาํนวน  5 ผลงาน ภาพท่ี 1 ขนาด 150 x 

250 ซม. ภาพท่ี 2 ขนาด 150 x 250 ซม. ภาพท่ี 3 ขนาด 200 x 200 ซม. ภาพท่ี 4 ขนาด 200 x 200 ซม.  ภาพท่ี 5 ขนาด 150 x 

250 ซม.  เพ่ือแสดงถึงความรู้สึกพลงัการเกิด  พลงัของการดาํรงชีวิต เเละพลงัการเส่ือมสลาย ซ่ึงเป็นพลงัล้ีลบัท่ีเกิดขึ้น ส่ิง

ต่างๆเหล่าน้ี ถูกบนัทึกลงภายในจิตใจ เเลว้เเสดงออกเป็นผลงานท่ีบอกถึงความรู้สึกภายใน อนัเป็นพลงังานเร้นลบั 

 
สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา                                                        บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมอืช่ือนักศึกษา........................................                                                                                              ปีการศึกษา 2555 

ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. ............................  2. ............................. 
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54901333: MAJOR:  VISUAL ARTS EDUCATION  
KEY WORD:  MYSTERIOUS POWER FROM NATURE: INSIDE TO OUTSIDE 
 SUVICHA PHUNGKATE: MYSTERIOUS POWER FROM NATURE: INSIDE TO OUTSIDE. THESIS 
ADVISORS:  ASSOC.PROF.  TINNAKORN  KASORNSUWAN, AND Ph.D. WISUD  PO  NGERN.  86  pp.   

 
Thesis entitled    “ Mysterious  power from Nature :    inside  to  outside ” aimed at 

revealing the mysterious  power from nature  from the experience with the beauty of nature 
coordinated in the balance way. This is the origin of the inspiration in creating artwork, expressing 
contents showing the beauty of nature with the multitude of mysterious  power from nature, 
focusing on the expression from the emotion with slow motion to the intense emotion to search for 
balance between the abstract emotion and feeling and the tangible fact. These are linked 
completely it themselves; they are the feelings inside. Here I would like to express art rather the 
revelation of outer rules and reason. Besides, it leaded to the creation of classic painting in the 
future.  

The scope of the study aimed at expressing thinking, feeling, and emption with the 
imagination of the creators on the beauty of nature, which is the two-dimension painting work. It is 
the creation of painting work on basis of continuous experiment and search and development. The 
contents are presented concerned with emotion and feeling obtained from nature. The form is 
Expressionism and Semi-abstract, to search for balance of texture, space and form by using media 
from nature, forest, tree with impressed shapes then cut it and create a new form under the feeling 
and emotion inside the subconscious mind of the creator, by using digital-paintings mixed media in 
creating surface, track, and the instant expression, responding to the feeling and emotion inside in 
the condition of imagination and creation. The procedures of creation of work consist of 6 
processes as follows: 1. Study from the origin of inspiration from general nature, shapes from tree 
and surface, and the overlapping of shapes, and study into the trace of surface; 2. Analyze, and 
conclude; 3. Painting with black acrylic all over the paper. Drawing by forcefully Scrape over the 
surface to emerge the surface to emerge the surface of paper. After finish drawing. Scanning it to 
the computer to decorate and re-paint; 4. The computer use technique to scrape and mark under 
the feeling; 5. Bring the complete work to analyze by oneself and by the thesis advisors; and 6. 
Work on the next piece of work by using the same procedure.  

The result of my research and creative process can be investigated from my analysis of 
primary information and creative outcomes that correspond to my individual thoughts, including my 
feelings implied through a series of five paintings. The size of the first painting is 150 centimeters 
in length and 150 centimeters in width; that of the second one is 150 and 250; that of third one is 
200 and 200; that of the fourth one is 200 and 200; and that of the fifth one is 150 and 250. The 
paintings to realize the power of the Birth, the power of the having Life and the power of the Non – 
Existence Which is the mystic power of the Truth. All of these were retained in my mind and be 
presented to be the internal mystic power. 

 
 
Program of (visual arts education)                                                  Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                                       Academic Year 2012 
Thesis Advisors' signature 1. ...........................  2. ........................... 
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กติติกรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้และสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธข์องขา้พเจา้สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความ

อนุเคราะห์ช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก  รองศาสตรจารยทิ์นกร  กาษรสุวรรณ อาจารย ์ดร.วสูิตร โพธ์ิเงิน  

อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธท์ี่ใหค้วามรู้คาํแนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บก  พร่องต่างๆและยงั

เป็นกาํลงัใจใหเ้สมอมา  รวมถึง  รองศาสตรจารยป์ริญญา  ตนัติสุข  ศาสตรจารยพ์ษิณุ  ศุภนิมิตร    

ศาสตรจารยป์รีชา  เถาทอง   รองศาสตรจารยศิ์ริพงศ ์ พยอมแยม้  อาจารย ์ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร  ที่

คอยเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือตลอดมาและ คณาจารยท์ุกท่านที่คอยห่วงใย  ขอกราบ

ขอบพระคุณ 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ที่ฝ่ายวชิาการทั้งคณะจิตรกรรมและคณะศึกษาศาสตร์และ

ขอขอบคุณเจา้หนา้ที่บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่านที่คอยช่วยเหลือติดต่อ

ประสานงานใหม้าโดยตลอด ขอขอบคุณพี่ๆ เพือ่นๆทุกคนที่คอยใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือเสมอมา 

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาซ่ึงคอยใหค้วามช่วยเหลือคอยเป็นแรงใจและ

สนบัสนุนในทุกดา้นดว้ยดีตลอดมา  ความดีงามอนัเกิดจากการศึกษาคร้ังน้ีขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุก

ท่าน 

ผูส้ร้างสรรคมี์ความซาบซ้ึงในความกรุณาอนัดียิง่และไม่มีวนัลืมพระคุณจากทุกๆท่านที่

ไดก้ล่าวมาและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบนัดาลใหทุ้กท่านประสบความ สุขความเจริญ

ยิง่ๆขึ้นไป 
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