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 This study has an intention to convey the beauty of experiences and stories in the 

memory from various circumstances and places acquired from the integration of impression 

and imagination. This beauty will be demonstrated in the pattern of semi-abstract painting.  

The pattern will be shortened, clarified, and added some shapes in order to use for creating 

the stories that engage to the residences, creatures, and pets in the colorful and cozy 

atmosphere. 

 The Scope of this thesis is to study the concept of creativity obtained from the 

impression of the nature affected to the feeling of creator’s ideas. It will be displayed by using 

semi-abstract painting technique from inspiration obtained from nature pattern. Then, it will be 

analyzed by applying collaboration method in order to express colour, atmosphere, and shape 

that can make beautiful and warm feeling. There are three steps to create this art; 1) drafting 

concept 2) machining from drafted picture and enlarging proportion 3) painting consisting of 1) 

creating texture 2) painting 3) operating leftover details 

 The results of the study and creativity will be analyzed and created accord with a 

researcher’s thought by conveying through four painting with the same size of 120 x 150 cm. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

 จากสภาวะความเปนอยูในสังคมเมือง ของบุคคลท่ีตองทํางานประจําอยางขาพเจามีการ
ดําเนินชีวิตท่ีเปนรูปแบบเดิม ๆ ซํ้ากันทุก ๆ วัน การไดพบเห็นบรรยากาศ วิถีชีวิตของตนเองและ
ส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว ท่ีซํ้าซากจําเจทําใหคนสวนใหญเฝารอวันหยุดท่ีจะสามารถมีกิจกรรมท่ีแตละ
คนปรารถนา ไมวาจะเปนหยุดพักผอน ๆ สบาย ๆ อยูกับบาน หรือการไดสะสางภารกิจอ่ืน ๆ ก็ตาม 
แตสําหรับตัวขาพเจาแลวการไดเดินทางทองเท่ียวไปในบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ การไดพบเห็น 
สัมผัส และการไดเปนสวนหน่ึงของตนไม ดอกไม สัตวตาง ๆ อากาศที่บริสุทธ์ิ สายลม สายนํ้า 
สีสันท่ีสวยงามของทองทะเล ส่ิงเล็กนอยเหลานี้จากธรรมชาติท่ียิ่งใหญ เปนส่ิงชวยปลอบประโลม
จิตใจ ใหไดสัมผัสกับความรูสึกที่เรียกวา ความสุข แมจะเปนเพียงระยะเวลาเพียงส้ัน ๆ แตความสุข
เชนนี้เม่ือเกิดข้ึนกับขาพเจาแลว ก็ยากท่ีจะลบเลือนไปจึงเกิดเปนความประทับใจท่ีติดตัวกลับมา 
เม่ือตองกลับมาสูสภาวะเดิมกลายเปนพลังงานท่ีนําไปใชในภารกิจในชีวิตการงาน 
 จากความประทับใจในธรรมชาติดังกลาวนํามาสูโลกแหงจินตนาการที่มาจากความทรง
จํา ท่ีไดสัมผัสท้ังทางดานรางกายและจิตใจ การปลอยใหธรรมชาติไหลผานเขาสูตัวเราทําใหเกิด
พลังข้ึนในจิตใจชวยเยียวยา ปลอบประโลม ยามท่ีรางกายและจิตใจเกิดออนลา หรือแมแตการคิด
ฝนถึงโลกในจินตนาการท่ีสรางความสุขเกิดเปนความทรงจําท่ีนาประทับใจเหลานี้ เปนการชวย
คลายความตึงเครียดของอารมณ ซ่ึงอยูในวงลอมของวัตถุ เขาสูความโปรงสบาย และชวยใหเกิด
พลังท่ีปติ เกิดจินตนาการในการมีชีวิตอยู และเกิดความหวังในการแสวงหาความสุขอีกตอไป 
 
ความสําคัญของเรื่องท่ีศึกษา 
 เนื่องดวยมนุษยนั้นเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และธรรมชาติก็มีอิทธิพลตอชีวิตและ
จิตใจของมนุษย ความสัมพันธสอดประสานน้ีของสรรพส่ิงสามารถกอใหเกิดอารมณ ความรูสึก
และรวมถึงจินตนาการของมนุษยไดอยางมากมาย ซ่ึงการแสดงออกในผลงานศิลปะของขาพเจานั้น 
มีท่ีมาจากความประทับใจในธรรมชาติท่ีแฝงไปดวยความงามอันปรากฏอยูในตัว เชน ตนไม 
ดอกไม รูปทรง สีสัน ลวดลายของพืชพันธุชนิดตาง ๆ รวมไปถึงชีวิตความเคล่ือนไหวของสัตว 
และทัศนธาตุตาง ๆ ท่ีมนุษยพินิจวิเคราะหจากธรรมชาตินั้นตางมีระเบียบ หนาท่ีในตัวเองในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  2 

แสดงออกซ่ึงเนื้อหา เร่ืองราวตาง ๆ เสน สี รูปทรง พื้นผิว ท่ีเคล่ือนตัวประสานไปรวมกัน เปนตน
กําเนิดข้ึนจากจินตนาการตาง ๆ อยางมากมาย 
 จากประสบการณขางตนขาพเจาสรางสรรคงานศิลปะโดยการถายทอดความเปนไป
ดังกลาวออกมาในแงของความงามจากความประทับใจรอยเรียงเปนเร่ืองราวของความฝน ความ
ผูกพันกับชีวิตอ่ืน ๆ และบรรยากาศอันแสนร่ืนรมยท่ีอยูรอบ ๆ ตัว สรางเปนอาณาจักรสวนตัว ผาน
กระบวนการทางศิลปะโดยใชรูปทรงท่ีมีการลดทอนใหมีรูปแบบเฉพาะตัวเพื่อใหเกิดบรรยากาศ
แหงการลองลอยสูความฝน ในสวนของสีสัน ขาพเจาเลือกใชสีสันท่ีสดใสทับซอนกันบนพ้ืนผิว 
รวมเปนรูปรางท่ีสามารถแสดงผลงานทางเนื้อหา และความรูสึกท่ีขาพเจาตองการแสดงออกไดตาม
วัตถุประสงค และสามารถถายทอดจินตนาการอยางเต็มท่ีใหกับผูชม 
 
วัตถุประสงคของการสรางสรรค 
 ขาพเจาตองการสรางสรรคงานจิตรกรรมท่ีเกิดจากการมองเห็นความงามในธรรมชาติท่ี
เกิดจากความประทับใจผสมกับจินตนาการสวนตนนํามาสรางสรรคโดยไดดัดแปลงส่ิงท่ีไดประสบ
พบเห็นในธรรมชาติใหแปรเปล่ียนจากความจริงไปสูความฝนท่ีเกิดข้ึนในจินตนาการท่ีเต็มไปดวย
ความสุข รูปทรงท่ีเกิดข้ึนจึงเปนลักษณะของการสรางสรรคดัดแปลงกลายเปน ผลงานจิตรกรรมซ่ึง
มีลักษณะเฉพาะตัวแสดงออกถึงความงามในธรรมชาติท่ีมีการตัดทอน  คล่ีคลาย  เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลงรูปทรงและสีโดยถายทอดเปนลักษณะจิตรกรรมกึ่งนามธรรม (Semi-Abastract) ดวย
เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 เปนการบันทึกความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากความทรงจําในชวงเวลาท่ีไดสัมผัสกับธรรมชาติ
รอบตัวท่ีกระทบตอความรูสึกเกิดเปนความประทับใจบวกกับจินตนาการสรางเปนอาณาจักร
สวนตัวท่ีเต็มไปดวยเรื่องราวท่ีผูกพันและการไดเขาไปอยูในส่ิงแวดลอมท่ีนาร่ืนรมย แสดงรูปทรง
ของตนไม ดอกไม สัตว และคนในทวงทา มุมมอง อารมณ ท่ีเปนรูปแบบเฉพาะตัว โดยแสดง
ออกเปนรูปกึ่งนามธรรม โดยจัดองคประกอบเปนลักษณะท่ีเช่ือมโยงกัน โดยมีรายละเอียดกระจาย
ท่ัวทั้งภาพในบรรยากาศสีสันท่ีสดใสร่ืนเริงและอบอุน 
 1. ขอบเขตดานรูปแบบแสดงออกในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abastract) โดยใช
รูปแบบทางธรรมชาติซ่ึงประกอบดวย รูปทรงของตนไม ดอกไม บาน สัตว ในบรรยากาศ แสงสี 
ในจินตนาการ  
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 2. ขอบเขตดานเนื้อหาแสดงเร่ืองราวท่ีเปนโลกในจินตนาการเกี่ยวของกับส่ิงท่ีมีความ
ผูกพัน เชน สัตวเล้ียงท่ีเปนสุนัข ความฝนท่ีจะสรางบานเปนของตัวเอง อยูในสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมี
ความงาม ในสถานท่ีท่ีเคยไดไปสัมผัสและเกิดความประทับใจ ความตองการอยูในโลกสวนตัวท่ีมี
อิสระเสรี  
 3. ขอบเขตทางดานเทคนิค เปนผลงานดานจิตรกรรม โดยใชสีอะคริลิคบนผาใบ ใช
หลักของทัศนธาตุ จุด เสน สี แสงเงา พื้นผิว ดวยวิธีการระบายสี แตมสี มีการสรางพื้นผิวใน
บางสวนของชิ้นงานเพื่อใหเกิดอารมณความรูสึก ในการมองท่ีมีผลตอการสรางสรรคงานจิตรกรรม
แสดงออกถึงเนื้อหาเร่ืองราวท่ีสัมพันธกับภาพในความคิดและจินตนาการท่ีเปนจุดเร่ิมตน  
 
การดําเนินงานสรางสรรค 
 1. ศึกษาสรุปขอมูลและประมวลความคิด 
  สรุปรวบรวมขอมูลท่ีใชเปนเนื้อหาจากขอมูลภาคเอกสาร และ ขอมูลภาคสนาม
ขยายภาพรางเปนงานจิตรกรรมสองมิติ โดยกําหนดประเด็นท่ีศึกษา ดังนี้ 
  1.1 ธรรมชาติของศิลปะ 
  1.2 รูปแบท่ีถายทอดตามแงมุมท่ีมองเห็น 
  1.3 รูปแบท่ีถายทอดตามจินตนาการ 
  1.4 สุนทรียภาพจากประสบการณความงาม 
  1.5 การสรางภาพโดยใชทฤษฎี Analysis Cubism  
  1.6 ประมวลความคิด 
  รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ บันทึกภาพถาย เอกสาร แบงเปนขอมูล
ภายใน คือ ความตองการถายทอดความงาม ความประทับใจและการสรางโลกสมมติภายใตแนวคิด
สวนตนใหออกมาสอดคลองกัน 
  ขอมูลภายนอก ศึกษาขอมูลทางกายภาพ ประกอบดวยรูปทรง สีสันของพืช สัตว 
บรรยากาศ จากสถานท่ีจริงและจากรูปภาพตาง ๆ หนังสือรวมถึงศึกษาวิเคราะหรูปแบบ ผลงาน 
ดานจิตรกรรมของศิลปนท่ีมีแนวคิดและแรงบันดาลใจท่ีคลายคลึงกัน ศึกษาการจัดวาง
องคประกอบของภาพ โครงสี และการศึกษาอารมณของสีในภาพที่สามารถตอบสนองความ
ตองการในการถายทอดอารมณความรูสึกและจินตนาการจากธรรมชาติได 
 2. เทคนิคการสรางสรรค 
  การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุดจินตนาการจากความทรงจํา มาถายทอดอารมณ
ความรูสึกผานกระบวนการสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม แสดง
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รูปราง รูปทรง และพื้นท่ีวางท่ีสอดประสานกัน เร่ิมจากการสรางพื้นผิวในบางสวนใหมีความนูน
จากการปาด สะบัดสี ท่ีมีลักษณะนูนแข็งลงไปบนผิวผาใบ นําภาพรางมาขยายลงบนเฟรมผาใบ 
โดยอาจมีการเพิ่ม ลดรายละเอียดบางอยางในภาพจริง เพื่อใหเหมาะสมกับองคประกอบ พรอม
สรางสรรคเปนงานจิตรกรรม จากนั้นใชสีอะคริลิค เพนททับลงไปเปนพื้นบรรยากาศโดยรวมแลว
คอยเก็บรายละเอียดส่ิงตาง ๆ ในภาพท่ีมีลักษณะกระจายอยูท่ัวท้ังภาพ ดวยสีสันท่ีสดใสมีการใช
รองรอยของพูกันที่มีลักษณะเกลี่ยสีเรียบ ไลกัน และการใชพูกันแตมใหเห็นฝแปรงสลับกันใน
แตละพ้ืนท่ี 
 3. ขั้นตอนการพัฒนางานสรางสรรควิทยานิพนธ 
  3.1 การสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 1 
  3.2 การสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 2  
  3.3 การสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 3 
  3.4 การสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 4 
 4. นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ 
  แสดงนิทรรศการกลุม “NANA” ท่ีหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
 

แหลงขอมูล 
 แหลงขอมูลภาคเอกสาร ไดแก ภาพถาย เอกสาร ตําราท่ีเกี่ยวของ หนังสือ บทความ 
แหลงขอมูลภาคสนาม ไดแก เขาใหญ เสม็ด สิมิลัน และ สถานท่ีทองเท่ียวในประเทศญ่ีปุน เปนตน 
 
อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการสรางสรรค 

 1. อุปกรณ 
  1.1 กลองถายภาพ 
  1.2 สมุดรางภาพ 
  1.3 พูกันแบนเบอร 8, 10, 14, 16, 20, 24 
  1.4 พูกันกลมเบอร 2, 6, 8, 10, 12 
  1.5 ถังน้ํา 
  1.6 เกรียง 
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 2. วัสดุ 
  2.1 ปากกาดํา 
  2.2 สีอะคริลิค ยี่หอ Silpakorn Pradit 
   Permanent green deep  Phthalocyanine blue 
   Emerald green Deep magenta 
   Dioxazine purple Turquoise green 
   Permanent green light Brillant yellow green 

Emerald green Phthalocyanine green 
Cobalt green Light portrait pink 
Light magenta Deep brilliant red 
Scarlet red Yeloow oxide 
Naples yellow hue Medium magenta 
Silpakorn orange Cobalt blue 
Cadmium red Raw umber 
Indian yellow Silpakorn green 
Lime green Naphthol crimson 
Prussian blue Vermilion 
Brillant yellow green Cadmium yellow 
Burnt umder Silpakorn orange 
Ultramrine blue Raw sienna 
Silpakorn pearl Cerulean blue 
Silpakorn copper Silpakorn gold 
Burnt sienna Viridian hue 
Yellow light hansa Cadmium yellow medium 
Flesh tint Permanent sap green 
Madenta rose medium 

  2.3 สีอะคริลิค ยี่หอ Louvre 
Red Burnt sienna 
Naples yellow hue Rose 
Magenta Raw sienna 
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Green oxide of chromium Warm green 
Titanium white Pastel blue 
Sahara yellow Blue 
Veronese green shade Pale violet 
Turquoise blue Turquoise green 
Yellow lemon 

  2.4 เฟรมผาใบ  ขนาด  120 x 150 ซ.ม.   จํานวน 4 ช้ิน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดผลงานจิตรกรรมท่ีเกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติ เร่ิมตนจากการสํารวจส่ิงท่ีประทับใจ 
คัดเลือกขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสังเคราะห การทดลอง และการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดผล
งานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคอยางสมบูรณ 
 2. เปนแบบอยางแกคนท่ีทํางานสรางสรรคจัดการโดยการใชความบันดาลใจจาก
ธรรมชาติและจินตนาการ 
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บทท่ี 2 
 

ขอมูลและอิทธิพลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 
 

จินตนาการ  
 สําหรับมนุษยนั้นถือเปนสวนสําคัญ เพราะ เปนตนกําเนิดแหงความคิด และการริเริ่ม
ตนสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดขึ้นตลอดเวลา ไมเฉพาะกับศิลปน ผูสรางสรรคงานศิลปะที่ใช
จินตนาการเปนจุดเริ ่มตนความคิด  นักวิทยาศาสตรเอง ก็ย ังใหความสําคัญกับจินตนาการ
เชนเดียวกัน “จินตนาการสําคัญกวาความรู เพราะความรูนั้นมีอยูจํากัด แตจินตนาการมีอยูทุกท่ีบน
โลกของเรา ” “Imagination is more important than knowledge.  Knowledge is limited. 
Imagination encircles the world ” คํากลาวของอัลเบิรตไอนสไตน 
 “จินตนาการน้ันหมายถึง พลังของจิตท่ีสรางเปนภาพข้ึนใหมภายในใจ ใหนาพอใจกวา 
สวยกวา หรือรายกาจกวาส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติท่ัวไป จินตนาการทําใหเกิดภาพข้ึนในสํานึก เรา
เรียกวาภาพชนิดนี้วา จินตภาพ (Image) จินตภาพเหลานี้จะเชื่อมโยงกับประสบการณท่ีไดรับทันที
จากเหตุการณภายนอกหรือไมก็ได หลายครั้งจินตนาการเกิดจากการกระตุนของอารมณท่ีเกิดจาก
ประสบการณท่ีสะสมอยูภายใน”1 
 “ศิลปนบางคนอาจพัฒนากระบวนการสรางสรรคงานศิลปะดวยจินตนาการเพียงอยาง
เดียวจนไดจินตภาพภายในท่ีพัฒนาจนสมบูรณท่ีสุด แลวจึงแสดงออกเปนผลงานศิลปะอยาง
ฉับพลัน เชน จิตรกรจีนสมัยโบราณท่ีเขียนภาพทิวทัศนดอกไมหรือภาพสัตว ดวยการตวัดปลาย
พูกันอยางฉับไวหลังจากท่ีไดปลอยใจเขากับธรรมชาติท่ีอยูตรงหนาอยางดื่มด่ําจนเกิดจินตภาพแจม
จาข้ึนภายในแลวหรือไมเคิลอันเจโล ประติมากรผูยิ่งใหญมองเห็นรูปทรงในจินตนาการของเขา
ปรากฏชัดอยูภายในแทงหิน กอนท่ีเขาจะเร่ิมรางรูปเสียอีก” 2 
 
 
                                                 

 1 ชลูด  นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ, พิมพคร้ังท่ี 5  (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิช, 2542), 308-309. 
 2 อนงคพร สมานชาติ,  มนุษยกับสิ่งแวดลอม (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศลิปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2528), 52. 

7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 8 

 จินตนาการนั้นยอมแตกตางกันไปแตละบุคคล  ถึงแมจะรับรูจากเร่ืองราวหรือเหตุการณ
เดียวกัน อาจเปนเพราะแตละคนมีประสบการณท่ีแตกตางกัน นอกจากนั้นการแสดงจินตนาการ
ออกมาเปนรูปรางก็มีวิธีและจุดหมายตางกัน  ศิลปะจะแสดงออกเปนผลงานศิลปะ นักวิทยาศาสตร
จะแสดงออกมาในรูปของการคิดคนทางวิทยาศาสตร อยางไรก็ตามท้ังผลงานศิลปะและผลงานทาง
วิทยาศาสตรเหลานี้ลวนนําความสุขใจและทางกายแกผูสรางสรรคเอง 
 นอกเหนือจากจินตนาการแลว ผูสรางสรรคงานศิลปะจําเปนท่ีจะตองมีแรงจูงใจอันเปน
สวนสําคัญในการนําจินตนาการมาถายทอด 
 
แรงจูงใจภายใน  
  ศิลปนก็ตองดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม ตองอยูภายใตสภาพแวดลอมท้ังทาง
ธรรมชาติและทางสังคมจึงหลีกไมไดท่ีจะไดรับผลกระทบหรืออิทธิพลจากส่ิงท่ีกลาวมาขางตน 
มนุษยเรามีศักยภาพในการรับรูและเรียนรูในส่ิงตาง ๆ ได แตผลลัพธท่ีไดก็ยอมข้ึนอยูกับอีกหลาย ๆ 
ปจจัย ไมวาจะเปนความเช่ือ ประสบการณท่ีรับรูมาในอดีต การเรียนรู เปนตน ซ่ึงความมุงหมาย
ของการสรางสรรคจากแรงจูงใจภายในก็เพื ่อตอบสนองตัวเองเปนสําคัญ ศิลปนอาจจะให
ความสําคัญท่ีตัวส่ือวัสดุมากกวาเนื้อหาหรือปรากฏการณตาง ๆ หรืออาจมีความตองการที่จะคนควา
ถึงกลวิธีในการรางสรรคดวยส่ือในแตละชนิด ในการสรางสรรคท่ีเกิดไดจากแรงจูงใจภายในนั้น ผู
สรางสรรคจะมีเสรีภาพในการแสดงออกอยางเต็มท่ี เพราะเปนการสรางสรรคโดยผูสรางสรรคหรือ
ศิลปนเปนฝายเลือกหรือกําหนดเงื่อนไขข้ึนมา กลาวไดวาแรงจูงใจจากภายใน เปนการฉุกคิดข้ึนมา
เองในใจ อยากท่ีจะสรางงาน อยากท่ีจะคนหารูปแบบความงามท่ีแปลกใหม เพื่อแสวงหารูปแบบ
ความงามท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยและความตองการของตนเอง 
 ประเสริฐ ศีลรัตนา ไดกลาวถึงแรงจูงใจท่ีผลักดันใหศิลปนสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ
ไวโดยสรุปวา 
 

 ...เมื่ออํานาจตาง ๆ นอกตัวศิลปนท่ีเสมือนส่ิงเราภายนอกลดจางลง ศิลปนก็เริ่มผลิต
ศิลปกรรมในลักษณะท่ีเปนตัวของตัวเอง มีอิสระในการสรางสรรคตามแนวทางท่ีตนเอง
เลือกหรือตองการ... 
 . . .ศิลปนผู ท่ีนับไดวาเปนสวนประกอบหน่ึงของสังคม  ก็ยอมหนีไมพนความ
เปลี่ยนแปลง จึงเริ่มหันแนวทางการสรางสรรคศิลปกรรมมาในลักษณะสนองตนเองดวย
การคนควาทดลองเทคนิควิธีการตางในดานการสรางงานอีกท้ังจัดต้ังกลุมศิลปนท่ีมีแนว
รวมเดียวกันในดานความคิดเห็นหรืออุดมการณเปนกลุมลัทธิศิลปะข้ึน... 
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 ...เมื่อรางดับสูญไป ดวงวิญญาณก็ยังคงอยูมิไดแตกดับไปดวย ในภพของวิญญาณเช่ือ
วามีความเปนอยู มีความตองการดังเชนชวงท่ีมีชีวิตอยู ความเช่ือในเรื่องราวลักษณะนี้เปน
แรงผลักดัน กอใหเกิดการสรางศิลปกรรมเพื่อสนองหรือรับใชวิญญาณข้ึน เชนพิธีกรรมใน
การฝงศพ การสรางท่ีสําหรับบรรจุศพ หรือแมแตการสรางสถานท่ี ท่ีซึ่งใหดวงวิญญาณได
สิงสถิต เหลาน้ี เปนตน ตางสรางข้ึนโดยไดรับแรงบันดาลใจจากความรูสึกอันเปนส่ิงเรา

ภายในท้ังส้ิน3 

 
 ดังจะเห็นไดจากหลักฐานทางโบราณคดี ท่ีมีการขุดพบหลุมฝงศพของมนุษยดึกดํา
บรรพ และจากหลักฐานท่ีปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด เชน ปรามิดของอียิปตโบราณ หรือปราสาท
หินสมัยขอม ซ่ึงสรางข้ึนเพื่อสนองความเช่ือในเร่ืองวิญญาณท้ังส้ิน  
 

แรงจูงใจภายนอก 
 ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมไมวาจะเปนเหตุการณบานเมือง ปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ ส่ิงกอสราง เคร่ืองจักรกล เปนตน นั้นเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีชวยใหศิลปนเกิดการ
สรางสรรคงานศิลปกรรมข้ึน สําหรับปจจัยหรือแรงจูงใจภายนอกท่ีมีสวนผลักดันใหเกิดการ
สรางสรรคงานศิลปะน้ัน อาจกลาวไดวา ธรรมชาติเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอจิตใจผูสรางงานศิลปะเปน
อยางมากนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงการรับรูธรรมชาติของมนุษยในยุคแรกก็ไมตางกันกับยุค
ปจจุบันนัก เพียงแตส่ิงท่ีมนุษยยุคเกามองนั้นมีขอบขายแคบ ๆ รอบตัวที่มีผลตอการดํารงชีวิต
เทานั้น เปนการมองธรรมชาติของความล้ีลับ โดยยังไมมีการพิสูจนในความเปนจริงเหมือนเชน
ปจจุบัน สวนการสรางสรรคของศิลปนในปจจุบันนั้นศิลปนไดมองธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร 
ศิลปนถายทอดธรรมชาติโดยผานกระบวนการสรางสรรค เปนการมองในทางรูปแบบ เร่ืองราว 
เหตุการณหรือปรากฏการณตาง ๆ ซ่ึงบางก็เนนไปท่ีกลวิธีในการสรางสรรคมากกวาความเปนจริง
ของธรรมชาติ ศิลปนบางคนอาจเกิดความประทับใจในธรรมชาติท่ีมองเห็นจนอยากท่ีจะบันทึก
ความรูสึกประทับใจนั้นไว ศิลปนบางคนก็ไดรับแรงจูงใจมาจากสังคมท่ีตนดํารงอยู สังคมเปนกลุม
คนขนาดใหญ ท่ีมีเร่ืองราวเกิดข้ึนมากมาย ศิลปนก็เปนสวนหนึ่งภายใตสังคมท่ีเปล่ียนไปในแตละ
ยุคสมัย ศิลปนจึงไดรับแรงกระตุนจนเกิดความคิดในการสรางสรรคจากสังคมรอบขางไดโดยงาย 
สวนศิลปนบางคนกไ็ดรับแรงจูงใจจากผลงานของศิลปนอ่ืน ๆ ท้ังจากผลงานเกาแกท่ีมีช่ือเสียงหรือ
ผลงานของเพ่ือนศิลปนท่ีรวมสมัยเดียวกัน เห็นไดจากแนวความคิดของแตละกลุมความคิดในชวง

                                                 

 3 ประเสริฐ ศีลรัตนา,  เทคนิคการสรางภาพ  (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2530). 
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ของศิลปะสมัยใหมนั้น ตางก็ไดรับอิทธิพลจากลัทธิหรือผลงานศิลปนอ่ืน แนวคิดทางศิลปะเปนส่ิง
ท่ีสามารถถายทอดซ่ึงกันได ท้ังน้ีข้ึนอยูท่ีวา ศิลปนผูนั้นจะนําแนวคิดไปปรับเขากับแนวทางของตน
อยางไร  
 สภาวะการรับรูของศิลปนท่ีจะสงผลไปสูปรากฏการณท่ีเปนงานศิลปะน้ัน เราอาจ
พิจารณาได 3 ดาน คือ 
 1. การรับรู (Perception) ท่ีเกี่ยวของกับ 
  1.1 บริบทและส่ิงแวดลอม (Intellect and environment)  
  1.2 ปญญาและความรู (Intellect and knowledge)  
  1.3 ศักยภาพและการรับรู (Potentiality and perceptual)  
  1.2 รสนิยมเฉพาะบุคคล (Personal taste)  
 2. แรงบันดาลใจ (Inspiration) ท่ีเกี่ยวของกับ 
  2.1 สรรพส่ิงและสภาพแวดลอม (Things and Environment)  
  2.2 สภาพการณและเหตุการณ (Situations and Events)  
  2.3 ปรากฏการณนามธรรม (Abstract Phenomenon)  
 3. ความคิดสรางสรรค (Creativity) ท่ีเกี่ยวของกับ 
  3.1 ปจเจกภาพ (Individuality)  
  3.2 ภูมิปญญา (Wisdom)  
  3.3 กลทักษะ (Motor Skill)  
  เม่ือเราเรารับรูปรากฏการณตาง ๆ ท้ังท่ีเปนรูปธรรม และ นามธรรมเราสรางภาพข้ึน
ในความคิดหรือในสมอง แลวตีความและนําเสนอเปนผลงานศิลปะ ในสงนของการสรางสรรค 
เนื้อหาในภาพ4 
 
 เนื้อหาของภาพ 
 เนื้อหา คือ สาระท่ีศิลปนตองการส่ือใหผูดูไดรับรูถึงเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีศิลปนไดถายทอด
สูงานศิลปะ การท่ีศิลปนไดสรางสรรคงานศิลปะข้ึนมานั้น ก็เพื่อตองการที่ส่ือความหมายออกมา
อยางใดอยางหนึ่ง เนื้อหาในงานจิตรกรรมสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท 

 
                                                 

 4 กําจร สุนพงษศรี และคณะ,  สุนทรียศาสตร หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป 
ศิลปวิจารณ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1. เนื้อหาสวนตัว  
  เปนเนื้อหาท่ีแสดงถึงเร่ืองท่ีเกี่ยวกับศิลปนเอง อาจจะเปนเนื้อหาท่ีสะทอนใหเห็นถึง
อารมณความรูสึกภายใน ไมวาจะเปนความเจ็บปวด ความเศราหมอง ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ท่ีไมสอดคลองกับวิถีชีวิตท่ีเปนจริงของคนปจจุบัน ทําใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ตามมา ศิลปนบางคนตองการจะส่ือใหเห็นความเช่ือสวนตัวซ่ึงอาจเปนผลจากส่ิงแวดลอม
รอบขางก็เปนได หรือบางคร้ังศิลปนก็ตองการแสดงใหเห็นถึงความงามเทานั้น  
  อารี สุทธิพันธุ ไดกลาววา  “สําหรับเนื้อหาจากแหลงบุคคล เปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ
กับสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการอยูรวมกัน ในฐานะสมาชิกของสังคม ความสําคัญและการยอมรับ
นับถือในการแสดงความคิดเห็นและในการกําหนดคุณคาตามความพอใจของตน” 5 
 2. เนื้อหาจากธรรมชาติ 
  เปนเนื้อหาท่ีมาจากการไดพบเห็นส่ิงตาง ๆ จากธรรมชาติ จนเกิดความประทับใจ
การไดรับรูจากธรรมชาติ ไดสรางและกําหนดแนวทางในการทํางาน 
 3. เนื้อหาสังคมและส่ิงแวดลอม 
  เปนการส่ือใหเห็นถึงเหตุการณจริงในสังคมมานําเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรม 
อาจจะเปนการสะทอนใหเห็นเกี่ยวกับการเมืองหรือทางดานสังคม ซ่ึงคนท่ีอยูในสังคมเดียวกัน
อาจจะมองสังคมในลักษณะท่ีตางกัน ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับประสบการณในอดีตและมุมมองของแตละ
คนและยิ่งถาอยูในสภาพแวดลอมท่ีตางกันก็ยิ่งขยายความแตกตางกันไปมากข้ึน มนุษยเราตองอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคม ตั้งแตเกิดมาก็เร่ิมความสัมพันธในลักษณะเครือญาติเม่ือเติบโตข้ึนก็เร่ิมมี
สังคมท่ีขยายวงกวางมากข้ึน เนื่องจากแตละคนไดสัมผัส ไดประสบการณท่ีไมเหมือนกัน การ
สนองตอบตอปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจึงตางกันศิลปนก็เชนกันท่ีแตละคนยอมมีมุมมองทางสังคมท่ี
แตกตางกัน ซ่ึงสงผลใหมีการแสดงออกทางเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
 วิรุณ ตั้งเจริญ ไดกลาวถึงเนื้อหาท่ีแสดงออกทางดานสังคมไววา  
 “ ...ศิลปะของมนุษยนั้น ก็เพื่อมนุษยผูสรางดวยกันท้ังนั้น หรือศิลปะทุกช้ินท่ีนําไป
เปดเผยในสังคมก็นาจะเปนสมบัติของสังคมดวย...” 6 
 

                                                 

 5 อารี สุทธิพันธุ,  ทัศนศิลปและความงาม (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2535), 111. 
 6 วิรุณ ตั้งเจริญวิรุณ,  ทฤษฎีเพื่อการสรางสรรคศิลปะ  (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 
2535). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทัศนธาตุและองคประกอบศิลป 
 การสรางสรรคผลงานเพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปสรางสรรคไดดีนั้น 
จําเปนตองศึกษาทัศนธาตุท่ีเปนโครงสรางของผลงานท่ีเห็นท้ังหมด โดยมีสวนประกอบของการใช
ทัศนธาตุและการจัดวางองคประกอบศิลป ดังนี้ 
 ทัศนธาตุ 
 1. เสน (Line) เสนเกิดจากจุดที่มาตอกันในทางยาว เสนเปนพื้นฐานสําคัญในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ เปนขั้นตอนพื้นฐานของการสรางสรรคมี 2 ลักษณะ คือ เสนตรงกับเสน
โคง เสนเปนตัวกําหนดโครงสรางและทิศในการเชื่อมตอของรูปทรงและรายละเอียดตาง ๆ 
ลักษณะเสนในผลงานชุดนี้ เปนเสนท่ีแสดงโครงสรางของรายละเอียดตาง ๆ ในภาพ สวนใหญจะ
เปนรูปที่เกี่ยวกับพืช สัตว เปนสวนใหญ นอกจากนั้นยังเปนตัวกําหนดโครงสรางและทิศทางท่ี
เช่ือมตอ 
 ระหวางรูปทรงเล็ก ๆ กับพื้นหลังของภาพทําใหเกิดเปนบรรยากาศของโลกใน
ธรรมชาติท่ีถูกสรางข้ึน เสนท่ีใชสวนใหญเปนเสนโคงดูเล่ือนไหลตอเนื่องประสานกลมกลืน เสน
ในบางจังหวะอาจมีความขัดแยงกันบางเพ่ือเพิ่มจุดเดนในภาพ มีท้ังเสนท่ีแสดงความออนหวาน 
นุมนวล และเสนเรขาคณิตในบางจุดเปนจุดเดนในภาพ ในสวนท่ีเปนบานหรือส่ิงกอสรางท่ีไมใช
ธรรมชาติ 
 

  
 
 ภาพท่ี 1 เสน  
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 2. สี (Colour) สีเปนทัศนธาตุท่ีสําคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรมชุดนี้ 
เพราะเปนส่ือท่ีสําคัญในการแสดงอารมณความรูสึก ชะลูด นิ่มเสมอ ไดกลาวถึงคุณลักษณะพิเศษ
ของสีดังตอไปนี้ 
  ความเปนสี (Hue) หมายถึงวา เปนสีอะไร เชน แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงสี
ธรรมชาติ น้ําหนักของสี (Value) หมายถึง ความสวางหรือความมืดของสี ถาเราผสมสีขาวเขาไปใน
สีหนึ่ง สีนั้นจะสวางข้ึนหรือมีน้ําหนักออนลง และถาเราเพ่ิมสีขาวเขาไปทีละนอย ๆ ตามลําดับ เรา
จะไดคาของสีหรือน้ําหนักของสีท่ีเรียงลําดับจากแกสุดไปจนออนท่ีสุด 
  ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสี สีท่ีถูกผสม
ดวยสีดําจะหมนลง ความจัดหรือความบริสุทธ์ิจะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัดท่ีสุดไป
จนหมนท่ีสุดไดหลายลําดับดวยการคอย ๆ เพิ่มปริมาณของสีดําเขาไปทีละนอยจนถึงลําดับท่ีมี
ความจัดของสีมีนอยท่ีสุดเกือบดํา 
 

    
 

 ภาพท่ี 2   สี    ภาพท่ี 3   ความจัดของสี 
 
 3. รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสรางทางรูปของงานศิลปะท่ีรวมท้ังรูปทรงยอย ๆ 
หลายรูปทรง พื้นที่วางหรือฉากหลังดวย ซ่ึงรูปทรงในงานศิลปะมี 2 แบบ คือ  
  3.1 รูปทรง 2 มิติ ไดแกรูปทรงท่ีมีแตความกวางและความยาว หรือท่ีเรียกวา
รูปทรงแบบราบ (Flat Form) เชน รูปทรงของงานท่ีไมแสดงปริมาตร รูปสองมิตินี้บางคร้ังอาจ
เรียกวารูปราง 
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ภาพท่ี 4 รูปทรง 
 
  3.2 รูปทรงอิสระ (Free Form) รูปทรงอิสระ หมายถึง รูปทรงท่ีมิไดจํากัดอยูใน
แบบเรขาคณิตหรืออินทรียรูป แตเกิดข้ึนอยางอิสระไมมีโครงสรางท่ีแนนอนของตัวเองเปนไปตาม
อิทธิพลของส่ิงแวดลอม เชน รูปทรงของเมฆ ควัน น้ํา มีลักษณะเล่ือนไหล รูปทรงเรขาคณิต ให
ความรูสึกเปนกลาง  
   ชลูด นิ่มเสมอ ไดกลาวแสดงความคิดเห็นวา   
   “รูปทรงอินทรียรูปใหความมีชีวิต แตรูปทรงอิสระใหความเคล่ือนไหว ซ่ึง
รูปทรงอิสระมีลักษณะขัดแยงกับรูปทรงเรขาคณิตแตกลมกลืนกับรูปทรงอินทรียรูป” 7 

                                                 

ชลูด  นิ่มเสมอ,  องคประกอบศิลปะ, 271.  7 
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ภาพท่ี 5 รูปทรงอิสระ   

 
  3.3 รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปท่ีแนนอนมาตรฐาน สามารถวัดได 
คํานวณไดงาย มีกฎเกณฑเกิดจากการสรางของมนุษย เชน รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม วงรี  นอกจากนี้
ยังรวมถึงรูปทรงของส่ิงของท่ีมนุษยประดิษฐติดคนข้ึนอยางมีแบบแผนแนนอน รูปเรขาคณิตเปน
รูปท่ีให  โครงสรางพื้นฐานของรูปตาง ๆ ดังนั้น การสรางสรรครูปอ่ืน ๆ จึงควรศึกษารูปเรขาคณิต
ใหเขาใจถองแทเสียกอน 

 

 
 

ภาพท่ี 6 รูปทรงเรขาคณิต 
 



 16 

  3.4 รูปทรงอินทรียรูป (Organic Form) รูปทรงอินทรียรูป หมายถึง รูปทรงของ
ส่ิงมีชีวิต หรือ มีลักษณะคลายส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครงสรางท่ีประกอบข้ึนดวยการขยายตัวและผนึกตัว
ของเซลลตาง ๆ ไดแก คน สัตว พืช เม่ือกลาวถึงอินทรียรูปในงานศิลปะ เราหมายถึงรูปทรงท่ีให
ความรูสึกวามีโครงสรางของชีวิตและเติบโตได 
 

  

 
ภาพท่ี  7 รูปทรงอินทรียรูป 
 
 4. น้ําหนัก (Tone)  
  น้ําหนัก คือ ความออนแกของบริเวณท่ีถูกแสงสวาง และบริเวณที่เปนเงาของวัตถุ 
หรือการระบายสีใหมีผลเปนความออนแกของสีหนึ่งหรือหลายสี หรือบริเวณท่ีมีสีขาว สีเทา และ  
สีดํา ในความเขมระดับตาง ๆ ในงานช้ินหนึ่งน้ําหนักท่ีใชตามลักษณะของแสงและเงาในธรรมชาติ
นอกจากจะใหปริมาตรและความแนนแกรูปทรงแลวน้ําหนักยังใหความรูสึกและอารมณจากความ
ออนแกของน้ําหนักท่ีประสานกันอยูในภาพ 
  การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุด จินตนาการจากความทรงจํา น้ําหนักในผลงาน
เกิดจากสีและพ้ืนท่ีวาง และเปนสวนหน่ึงของการกําหนดจุดเดน จุดรอง และพื้นท่ีวาง เพื่อใหเกิด
บรรยากาศของการประสานกลมกลืนของน้ําหนัก โดยท่ีน้ําหนักของภาพข้ึนอยูกับบรรยากาศท่ี
กําหนดข้ึนมาแตละชวงคลายกับการกําหนดสี ซ่ึงผลของน้ําหนักออนแกจะชวยเสริมรูปทรงท่ี
เกิดข้ึน คาน้ําหนักของแตละรูปทรงและพื้นท่ีวางมีการเช่ือมเพื่อลดการขัดแยง เนนการอยูรวมกัน
ดวยบรรยากาศมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี  8    น้ําหนัก  
 
 5. ลักษณะพื้นผิว (texture)  
  ลักษณะผิวเปนลักษณะของบริเวณพ้ืนผิวของส่ิงตาง ๆ ท่ีเม่ือสัมผัสจับตองหรือเม่ือ
เห็นแลวรูสึกไดวาหยาบ ละเอียด มัน ดานขรุขระ ลักษณะผิวโดยท่ัวไปถือวาเปนทัศนธาตุ มิไดเปน
หลักในการสรางรูปทรง เพราะตัวมันเองมีขอจํากัด ไมมีลักษณะท่ัวไปสมบูรณเหมือนธาตุอ่ืน ๆ ใน
การสรางสรรคผลงานของขาพเจา มีวิธีการสรางพื้นผิวจากทีแปรงของพูกันในบางพื้นท่ีท่ีตองการ
ใหเกิดความหยาบของพื้นผิวท่ีสรางมิติในตัวเอง ลักษณะของพื้นท่ีกวาง ๆ จะใชทีแปรงของพูกนัขยี้
สีใหเกิดรองรอยและการสรางพื้นผิวโดยใชวัสดุขูดขีดใหเกิดรอยและการใชเนื้อสีท่ีหยดเปนกอน 
หรือจุดสีท่ีมีลักษณะแตกตางกันออกไป ซ่ึงลักษณะของพื้นผิวเปนสวนสําคัญท่ีสรางข้ึนและ
สามารถตอบสนองอารมณความรูสึกไปในทิศทางเดียวกันกับผลงานไดเปนอยางดี 
 

 
 

ภาพท่ี  9 ลักษณะพื้นผิว  
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 6. พื้นท่ีวางและมิติ (Space and Dimension)  
  ท่ีวางในธรรมชาตินั้นจะมีมิติคือ กวาง ยาว ลึก ท่ีหาขอบเขตมิได แตท่ีวางในงาน
ศิลปะเปนที่วางท่ีถูกกําหนดใหมีลักษณะและมิติตามท่ีศิลปนตองการ ท่ีวางเปนทัศนธาตุท่ีมีบทบาท
สําคัญในองคประกอบของรูปทรง มีความสัมพันธกับรูปทรงและทัศนธาตุอ่ืน ๆ พื้นท่ีวางในผลงาน
ของขาพเจามีความสัมพันธและมีการประสานกลมกลืนกับรูปทรงโดยเฉพาะสีในบรรยากาศท่ีราย
ลอมอยูภายนอกรูปทรงเปนตัวกําหนดความเปนเอกภาพของงาน และเปนสวนท่ีมีปริมาณมาก
กระจายท่ัวภาพเพื่อใหความรูสึกปลอดโปรงสบายเปนอิสระ 
  มิติในงานของขาพเจาเนนการใชขนาดท่ีลดหล่ันกันไป มีการจัดวางภาพท่ีทับซอน
กันในบางจุดเพื่อแสดงระยะในภาพ และมีการใชน้ําหนักสีในการสรางปริมาตรในบางจุดท่ีตองการ
เนน และใชสีแบน ๆ เพื่อกําหนดส่ิงท่ีไกลออกไปแตแฝงรายละเอียดภายในสีดวยการเกล่ียภาพแบบ
แสดงฝแปรง ซ่ึงจะชวยเสริมเนื้อหาในรูปทรง 
 

 
 
ภาพท่ี 10 พื้นที่วางและมิติ  
 
 องคประกอบศิลป 
 1. ความสัมพันธระหวางรูปทรง  
  เม่ือนํารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกลกัน รูปเหลานี้จะมีความสัมพันธดึงดู หรือผลัก
ไส ซ่ึงกันและกัน การประกอบกันของรูปทรงอาจทําไดโดยการใชรูปทรงที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 
รูปทรงท่ีตอเนื่องกัน รูปทรงท่ีซอนกัน รูปทรงท่ีผนึกเขาดวยกัน รูปทรงท่ีแทรกเขาหากัน รูปทรงท่ี
ประสานเขาดวยกัน หรือรูปทรงท่ีบิดพันกัน การนํารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย และรูปอิสระมา
ประกอบเขาดวยกันจะไดรูปลักษณะใหม ๆ อยางไมส้ินสุด 
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  ในผลงานจิตรกรรมชุด จินตนาการจากความทรงจํา ขาพเจาใชท้ังรูปทรงเรขาคณิต 
รูปทรงอิสระ และรูปทรงอินทรีย รวมถึงรูปทรงที่เหมือนจริงท่ีเกิดจากการตัดทอนหรือสรางใหม
เปนรูปทรงท่ีมาจากชีวิตตาง ๆ ในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนทัศนธาตุท่ีสําคัญเปนการกําหนด
โครงสรางภาพรวมของงานจิตรกรรม 
 

     

 
  ภาพท่ี 11 ความสัมพันธระหวางรูปทรง 
 
 2. ความกลมกลืน (Harmony) 
  เปนเร่ืองของความรูสึกอามรณ หมายถึง ความประสาน ความกลมกลืนของส่ิงท่ี
ปรากฏอยูดวยกันต้ังแต 2 ส่ิงข้ึนไป เชน ความประสานกันของส่ิงตาง ๆ ในจิตรกรรมหรือธรรมชาติ 
ความประสานกลมกลืนนั้นเปนสุนทรียธาตุและศิลปธาตุท่ีสําคัญในงานศิลปะทุกสาขา เปน
ผลสัมฤทธ์ิของงานมากวาเปนวิธีการ จึงเปนหลักการและแนวคิด สวนการปฏิบัติจะใชวิธีการใด ๆ 
ก็ได ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดเขียนอธิบายถึงคํานี้ในศิลปะ สงเคราะหพจนานุกรมศัพทศิลปะ
ตะวันตกได ดังนี้ “ เม่ือวัตถุก็ดี ดอกไม บุคคล บทกวีนิพนธ หรือส่ิงใด ๆ ก็ดี กระทําใหเราพอใจ 
ยินดีเกิดข้ึนในความรู ทางสุนทรียภาพของเรา ก็เปนเพราะภาคสวนประกอบของสิ่งนั้นมีลักษณะ
เหมาะเจาะกันพอดี มีการรวมเขากันเปนหนึ่งเดียว กลมกลืนกัน” คําวา  “ความประสานกัน” หมาย 
ถึงเอกภาพซ่ึงประกอบดวยส่ิงอันเปนมูลธาตุตาง ๆ  
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ภาพท่ี 12 ความกลมกลืน  
 
 3. ความขัดแยง (Contrast)  
  ความขัดแยงมีความสําคัญในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม ส่ิงท่ีเปนศิลปะ
จําเปนตองมีการเปรียบเทียบหรือขัดแยงกัน ทําใหเห็นถึงความหลากหลายในการสรางสรรค ทําให
ภาพมีความนาสนใจไมดูราบเรียบธรรมดา ไมมีจุดดึงดูดความสนใจ ซ่ึงกอนจะรูจักกฎของการ
ขัดแยงจําเปนตองรูถึงคูสี โดยจะมีสีท่ีจัดเปนคู ๆ อยางไรบาง  
  น. ณ ปากน้ํา  ไดกลาวแสดงตัวอยางในเร่ืองคูสีไวดังตอไปนี้ 
  สีแดง (Red) คูกับสีเขียว (Green)  
  สีเหลือง (Yellow) คูกับสีมวง (Violet)  
  สีเขียวเหลือง (Yellow Green) คูกับสีมวงแดง (Purple)  
  สีน้ําเงิน (Prussian Blue) คูกับสีแสด (Virmillion)  
  สีคราม (Cobalt Blue) คูกับสีสม (Orange)  
  สีดํา (Black) คูกับสีขาว (White)  
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ภาพท่ี 13 ความขัดแยง 
 
  ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมของขาพเจา มีการกําหนดโครงสีท้ังวรรณะอุน 
และ เย็น ผสมผสานกันไปในแตละช้ินงาน รวมถึงการคํานึงถึงความเดนของสี จากการใชสีหนึ่งให
มีปริมาณมากกวาสีอ่ืน ซ่ึงสวนใหญจะใชวรรณะเย็นมากกวาเพราะเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับธรรมชาติ 
แตก็จะมีการใชวรรณะอุนเพื่อแสดงถึงสีสันท่ีสดใสดึงดูดสายตา และสีสวนใหญจะมีความจัดของสี
และมีสีท่ีหมนลงในสวนท่ีเปนพื้นหลังเพื่อสงเสริมใหรูปทรงปรากฏเดนชัดมากยิ่งข้ึน ภายใน
องคประกอบท่ีกลมกลืน ในงานชุดนี้สีจึงกลายเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางมาก โดยจะแบงสีเปน
วรรณะรอนและเย็นสลับกันไปแลวแตเนื้อหาของผลงาน โดยใหความสําคัญกับความรูสึกเปน
สําคัญมากกวาการจะไปควบคุมใด ๆ เพื่อใหสีไดแสดงพลังของตัวมันเองใหไดมากท่ีสุด การสราง
น้ําหนักของสีเปนไปเพื่อตองการเนนรูปทรงเทานั้นแตไมไดใหผลในทางแสดงระยะในภาพแบบ
ใกล กลาง ไกล แตอยางใด เพราะการจัดวางภาพเปนลักษณะกระจายท่ัวท้ังภาพ จะมีการแบงระยะ
จากขนาดของส่ิงของมากกวาจะใชน้ําหนักของสีเปนการสรางมิติในภาพ 
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 4. ลักษณะความเคล่ือนไหว (Spatial Dynamic)  
  พลังการเคล่ือนไหวในผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธชุด จินตนาการจากความ
ทรงจํา มีการเคล่ือนไหวของสายตาของผูดูจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง จากจุดหนึ่งเคล่ือนท่ีไปตาม
เสน ตามสี ตามนํ้าหนักออนแกท่ีมีอยูในภาพท่ีมีการกําหนดจังหวะความเคล่ือนไหวของสายตา จาก
เสนโครงสรางของรูปทรง ทิศทางของเสนและลักษณะของฝแปรงท่ีแสดงความเคล่ือนไหวไปใน
ทิศทางท่ีชวยเสริมใหเกิดความเช่ือมตอของรูปทรง 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ความเคล่ือนไหว 
 
อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 
 ธรรมชาตินั้นหมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีกําเนิดข้ึนมาเองตามสถานที่ สภาวะและกาลเวลาท่ี
เหมาะสมดวยระบบ กฎเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการท่ีพึงจะเปนตามสภาพของส่ิงนั้น ๆ โดยมิไดมี
การดัดแปลงตอเติมเสริมแตง หรือชวยเหลือดวยวิธีการใด ๆ จากอุปกรณท่ีผลิตข้ึนมาจากมนุษย 8 
  แหลงบันดาลใจของศิลปนสวนใหญมาจากธรรมชาติ มาจากส่ิงแวดลอมและท่ีไกล
ออกไป ก็มาจากจินตนาการความบันดาลใจจากธรรมชาตินั้นมีตั้งแตตนไม ใบหญา แมน้ํา ลําคลอง 
ทุงหญา ปาเขา ทองฟา และทะเล รวมไปถึงแสงแดด แสงจันทร อันเกี่ยวเนื่องกับเวลา วัน คืน เชา 
สาย บาย คํ่า และดึก แมวาศิลปนจะเขียนภาพจากธรรมชาติเดียวกัน ศิลปนกลับสรางงานออกมาได

                                                 

อนงคพร  สมานชาติ,  มนุษยกับส่ิงแวดลอม, 58.  8 
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แตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะดวงตาท่ีมองเห็นตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะดวงตาท่ีมองเห็นตางกัน
บุคลิกภาพของสรางสรรคไมเหมือนกันและธรรมชาตินั้นยิ่งใหญไพศาลจนมนุษยเล็กอยางเรา
สามารถหยิบมาใชไดอยางไมรูหมด 9 
 ในยุคสมัยของปราชญเพลโตใหความเห็นไววา ศิลปะคือ การลอกเลียนแบบจาก
ธรรมชาติมีความหมายวา ศิลปะน้ันคือส่ิงท่ีมนุษยทําข้ึนตามแบบธรรมชาติท่ีมีอยูแลวศิลปะจึงไม
อะไรใหมในทัศนะของเพลโต 
 แตพอมาถึงยุคของอาริสโตเติล ปราชญผูเปนศิษยของเพลโตไดคัดคานความคิดของ
อาจารยวา ศิลปะคือส่ิงท่ีแทนความมีชีวิต อาริสโตเติลอธิบายวาศิลปนนั้นสวนใหญจะเลียนแบบ
รูปราง รูปทรง มาจากธรรมชาติ แตศิลปนไมเพียงแตจําลองรูปรางจากธรรมชาติเทานั้น เขาสามารถ
มองทะลุเขาไปถึงส่ิงท่ีมีชีวิตอยูภายในรูปทรงนั้น ๆ ได เชน ศิลปนวาดรูปคนที่เปนรูปทรงจาก
ธรรมชาติ โดยศิลปนอาจจะเนนถึงวา คน ๆ นั้นมีบุคลิกภาพเปนอยางไร ศิลปะของอาริสโตเติลจึง
ไมใชการเลียนแบบธรรมชาติไปเสียหมด 
 แตไมวาจะเปนการเลียนแบบธรรมชาติไปเสียหมด คือความงาม คือความประทับใจ
หรือเพ่ือชีวิต สุดทายศิลปะก็กลายเปนส่ิงท่ีแสดงออกในดานความคิดและจินตนาการ 

 เมื่อขาพเจาไดทองเท่ียวไปในปาเขาหรือชายทะเล ซ่ึงเปนธรรมชาติท่ีแท ไดรับรูวา
ความงามรอเราอยูทุกขณะ แวดลอมอยูตัวเราในใบไม ดอกไม ในทองน้ําในแสงแดด ในความคิด
มืด และสุดทายคือ ในหัวใจของเรา การไดรับรูส่ิงเหลานี้จากธรรมชาติไดสรางและกําหนดแนวทาง
ในการทํางานจิตรกรรมของขาพเจา ไดแก อิทธิพลจากธรรมชาติ และ อิทธิพลจากรูปแบบของงาน
ศิลปกรรม สามารถอธิบายไดวา ธรรมชาติเปนเริมตนของผลงานของขาพเจา โดยเร่ิมจากธรรมชาติ
นั้นมีผลตอความรูสึกนึกคิดในแงของความสุข ความโลง โปรงในจิตใจ ในแงความงามของสีของ
บรรยากาศ และองคประกอบตาง ๆ ท่ีแปรออกมาเปนลักษณะของทัศนธาตุ การแสวงหาสัญลักษณ
ของความมีอิสรเสรีการมีพื้นท่ีสวนตัว และการปลดปลอยทางใจ สงผลใหเกิดแนวคิดท่ีจะนําไป
ถายทอดผานกระบวนการทางศิลปะ โดยไดแรงบัลดาลใจจากรูปแบบท่ีไดจากศิลปน ศึกษาขอมูล
ตาง ๆ เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการทําวิจัยเซิงสรางสรรคผลงานจิตรกรรม รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบผลงานตอไป 
 

                                                 

 9 พิษณุ  ศุภนิมิตร, Miracle of Art : มหัศจรรย แหงศิลปะ  (กรุงเทพฯ: อมรินทร, 
2551), 67. 
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ภาพท่ี 15 ตัวอยางผลงานท่ีไดรับความบันดาลใจจากธรรมชาติ 
 ช่ือศิลปน  จรูญ  บุญสวน 
 ช่ือภาพ   สีในทิวทัศน 
 เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
 
ความทรงจําและจินตนาการ  
 จินตนาการและความฝน (Imagination) การนึกเดา นึกฝน สมมุติข้ึน แตงข้ึน คิดข้ึนเอง 
เหลานี้คือจินตนาการถาเปนภาพเรียกวา จินตภาพ (Image) เปนภาพของสิ่งใดส่ิงหนึ่งท่ีปรากฏขึ้น
ในจิต อาจเปนภาพของส่ิงท่ีมีอยูจริง ซ่ึงจิตเคยมีประสบการณมากอนหรือเปนภาพท่ีจิตจินตนาการ 
(Imagine) คิดสรางข้ึนมาเอง โดยส่ิงนั้นไมเคยมีอยูเลย จินตภาพในทางจิตวิทยา ไดอธิบายวาเปน
ภาพในความนึกคิด มโนภาพ สรางจินตนาการเอาเอง มีสาเหตุมาจากการเกี่ยวของกับการรับ
ความรูสึก เชน ไดยิน ไดเห็น ไดรับรส ไดรับกล่ินและไดสัมผัส ดวยอินทรียสัมผัสตาง ๆ เปนการ
ใชประโยชนสูงสุดของจิตใจที่สรางการแสดงออกมาทางจิต เกี่ยวของกับประสบการณการรับรู
โดยตรง ความหมายของจินตนาการมีการใชหลายนัยดวยกัน โดยทั่วไปใชเกี่ยวกับเร่ืองของจิต ใน
สวนท่ีนํามาใชในทางปรัชญาสุนทรียศาสตรนั้นมีอยู 2 นัย คือ 
 1. เปนความสามารถของ “ประสบการณ” ใหเกิดจินตภาพของจิต (Mental Images)  
 2. ความสามารถเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค (Creative thought)  
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 จินตนาการมักใชคูกับความฝน เพราะในขณะนอนหลับฝนถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือ
เหตุการณตาง ๆ นับเปนการสรางจินตภาพขณะหลับ  แตก็มีการสรางจินตนาการในขณะต่ืนอยูดวย
เชนกัน ปญหาท่ีมีคําถาม   เชน จินตภาพของจิต  มีสวนเก่ียวของกับประสบการณอยางไร 
จินตนาการสรางสรรคกับจินตภาพของจิต โลกแหงจินตนาการ ความเพอฝน (Fantasy) กบัจนิตภาพ
, จินตนาการกับการรับรูหรือศาสตรท่ีวาดวยคุณคา ควรไมควร ชอบธรรมไมชอบธรรมในจริย
ศาสตรและสุนทรียศาสตรซ่ึงตางกับศาสตรเชิงพรรณนา เชน วิทยาศาสตร 
 จินตนาการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคงานศิลปะทุกสาขามีความหมาย
ใกลเคียงกับมโนภาพ (Conceive) แตกตางกันตรงท่ีมโนภาพหมายถึง เกิดจากหลักการและแนวคิด
ของตนเอง มีหลายระดับ ตั้งแตงายจนถึงสลับซับซอน งานศิลปะบางช้ินจึงมีองคประกอบท่ียิ่งใหญ 
สลับซับซอนมาก เชน ผลงานวรรณกรรมของเชคสเปยร บทเพลงของเบโธเฟน ภาพจิตรกรรม
ของเลโอนาโด ดาวินชี ฯลฯ ลวนแสดงถึงเปนผลงานท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลผูมีอํานาจทางจินตนาการ
ในการนึกเห็นเปนมโนภาพไดในระดับสูงกวาคนธรรมดาสามัญท่ัวไป สวนจินตนาการมีแนวโนม
ไปทางความคิดความฝน การนึกเห็นภาพอาจไมจําเปนตองมีองคประกอบมากมาย ซับซอนก็ได 
เปนเร่ืองของอารมณสรางจินตนาการ ซ่ึงพบไดในบุคคลท่ัวไป เปนอํานาจแหงจิตใจในความนึกฝน
ของศิลปนโดยตรง เปนมาตรการวัดคุณคาทางสุนทรียภาพดวย  
 อยางไรก็ตาม ความสัมพันธกันระหวางจินตนาการและมโนภาพนั้นมักจะเกิดข้ึนมา
สัมพันธซ่ึงกันและกันเสมอ ผูปฏิบัติงานดานศิลปะหากขาดจินตนาการเสียแลว เขาก็เปนเพียงระดับ
ชางธรรมดาสามัญเทานั้นเอง เพราะจินตนาการนั้นเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอความคิดสรางสรรค 
ซ่ึงมิไดจํากัดอยูเพียงแคในวงการศิลปะเทานั้น หากมีความสําคัญตอบุคคลทุกวงการ  
 

 
 
ภาพท่ี 16 จินตนาการและความฝน 
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 ตั้งแตสมัยเด็กจนโต เราตองผานเร่ืองรางตาง ๆ มากมายไมวาจะเปนเร่ืองอะไรก็ตาม
การที่จะกลาววาเราเคยผานเร่ืองนี้เร่ืองนั้นแลว ยอมตองแสดงวาเราพอท่ีจะจดจํากับเร่ืองราวท่ีผาน
มานั้นไดบาง เม่ือเรารับสัมผัสจากส่ิงท่ีเราเคยพบมากกอน เคราจึงทราบความหมายของมัน แตถา
หากส่ิงไหนเราไมเคยสัมผัสไมเคยเห็นไมรูจัก หรือไมเคยมีประสบการณมากอน จะทําใหเราไม
สามารถบอกไดวาส่ิงนั้นคืออะไร จะมีเพียงแตความรูสึกจากการสัมผัสเทานั้นเอง ซ่ึงในกรณีเชนนี้
ถือวายังไมเปนการรับรู แตถาหากเม่ือใดสามารถแปลความหมายจากส่ิงท่ีเราสัมผัสได เม่ือนั้นเรา
ถือวาการไดรับรูนั้นคือความทรงจํา 
 การท่ีเราจะบันทึกส่ิงท่ีเรารับรูและเคยสัมผัสไวเปนความทรงจํานั้นได จําเปนท่ีเรา
จะตองมีความรูสึกสะเทือนใจกับส่ิงนั้น ๆ ไมใชวาเราจะบันทึกทุกส่ิง ทุกอยาง ลงในความทรงจํา
ไดท้ังหมด 

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดเขียนคําอธิบายความหมายของคําวา Emotion หรือ
ความรูสึกสะเทือนใจไวในหนังสือศิลปะสงเคราะหไวอยางนาสนใจวา 

 

 ความรูสึกสะเทือนใจ คําน้ีมีสวนสัมพันธกับศิลปะเทากับเปนข้ัวหนึ่งในข้ัวบวกข้ัวลบ
ของไฟฟา ซึ่งมีสวนสัมพันธตอกันและกันใหเกิดไฟฟาได ตัวการหรือปจจัยท่ีทําใหเกิด
ความรูสึกสะเทือนใจข้ึนนั้นมีอยูอยางไมจํากัด....ความจริงศิลปกรรมน้ัน อาจสรางข้ึนจาก
อํานาจแหงจินตนาการของศิลปนเพียงอยางเดียว ไมตองไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งอื่นไดแม
เปนเชนนี้ก็ดี ประสาทอินทรียของศิลปนก็ตองอยูในลักษณะมีความรูสึกสะเทือนใจ
เหมือนกัน มิฉะนั้นก็จะไมสามารถสรางศิลปะดังกลาวมาแลวได10 

 
 นอกเหนือไปจากความทรงจําและความสะเทือนใจแลว ยังมีความรูสึกท่ีเรียกวา อารมณ
รวม (Empathy) หรือความรูสึกตาง ๆ ท่ีมีตอส่ิงนั้น ๆ อารมณความรูสึกเปนแหลงกอกําเนิดทัศนคติ
ท่ีมีท้ังดานบวกและดานลบ อันมีผลตอการแสดงออกของศิลปนดังนั้นความรูสึกสะเทือนใจจึงมี
สวนสําคัญตอการทํางานศิลปะ เปนความประทับใจ จับใจ มีอารมณรวม ความรูสึกสะเทือนใจ จน
ทําใหเกิดภาพของสิ่งใดส่ิงหนึ่งปรากฏข้ึนในจิต อาจเปนภาพของส่ิงท่ีมีอยูจริงซ่ึงจิตเคยมี
ประสบการณมากอน หรือเปนภาพท่ีคิดข้ึนสรางข้ึนมาเองจินตภาพในทางจิตวิทยาไดอธิบายวาเปน
ภาพในความนึกคิด มโนภาพ สรางจินตนาการเอาเอง มีสาเหตุมาจากความเปนจริงอีกสวนก็เกิดจาก
ความคิดสรางสรรคหรือความเพอฝน 

                                                 

 10 ศิลป  พีระศรี,  ศิลปะสงเคราะห พจนานุกรมศัพทศิลปตะวันตก  (กรุงเทพฯ:  
ศูนยการพิมพทหารราบ, 2526). 
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 จินตนาการ หรือ การคิดฝน การนึกเห็นภาพ อาจไมจําเปนตองมีองคประกอบมากมาย
ซับซอนก็ไดอาจเปนเร่ืองของอารมณท่ีสรางจินตนาการ ซึ่งพบไดในบุคคลทั่วไป เปนอํานาจแหง
จิตใจในความนึกฝนของบุคล อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางความทรงจําและจินตนาการ
มักจะเกิดขึ้นมาสัมพันธซึ ่งกันและกันเสมอ จินตนาการเปนสวนสําคัญอยางยิ ่งตอความคิด
สรางสรรค ซ่ึงมิไดจํากัดอยูเพียงแคในวงการศิลปะเทานั้นหากมีความสําคัญตอบุคคลทุกวงการ11 
 ศาสตราจารยพิษณุ ศุภนิมิต กลาวถึงธรรมชาติในหนังสือ Miracle of Art ไววา  

 
 ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเรา และ ท่ีศิลปนนํามาใชเปนแรงบันดาลใจใน
การสรางสรรคศิลปะน้ันแบงออกเปน 2 ประเภท อยางแรก คือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ไดแกสิ่งท่ีปรากฏเห็นดวยสายตาของเรา เชนตึกรามบานชอง วัดวาอาราม รวมไปถึงตนไม 
แมน้ํา ลําธาร ภูเขา เมฆหมอก ทะเล สิ่งแวดลอมอีกชนิดคือ สิ่งแวดลอมดานจิตใจ อันไดแก
สิ่งท่ีไมใชรูสึกสัมผัสไดดวยกาย ดวยการมองเห็นหากแตรับรูไดทางใจ สภาพบานท่ีมีความ
รัก ความอบอุน สภาพของท่ีทํางานท่ีมีแตบรรยากาศของความโอบออมอารี สิ่งเหลาน้ีไมใช
เกิดจากส่ิงแวดลอมทางกายส่ิงแวดลอมทางดานจิตใจน้ันละเอียดออนไปจนถึงส่ิงแวดลอม
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทางศิลปะท่ีถูกถายทอด ปลูกฝงมา12 

 
อิทธิพลจากรูปแบบผลงานศิลปกรรม 
 การพัฒนารูปแบบและแนวความคิดผลงานของขาพเจานั้นมีความจําเปนในการศึกษา
รูปแบบในการสรางสรรคผลงานจากศิลปนท่ีมีคุณภาพเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเรียนรูจากกลุม
ศิลปนในอดีต ซ่ึงจะเปนแบบอยางในการสรางสรรคผลงานในมุมมองใหมเฉพาะตัวใหเกิดข้ึนอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 จากบรรยากาศของความงามตามอารมณความรูสึกท่ีไดสัมผัสธรรมชาติ โดยใชแสง สี 
น้ําหนักในธรรมชาติมาผสมผสานกับจินตนาการจากอารมณความรูสึก ซ่ึงตรงกับลัทธิอิมเพรสช่ัน
นิสมซ่ึม (Impressionism) ซ่ึงหมายถึงความรูสึกประทับใจของมนุษยจากส่ิงแวดลอมท่ีเปนส่ิงเราใจ
โดยผานประสาทการรับรูตาง ๆ ซ่ึงศิลปนในลัทธินี้มีความเช่ือในการแสดงออกทางศิลปะวา สีเปน
เร่ืองของความรูสึก รสนิยม ความจริงใจและมีความสําคัญยิ่งในการแสดงออกทางศิลปะ 

                                                 

 11 กําจร  สุนพงษศรี,  สุนทรียศาสตร หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป 
ศิลปวิจารณ, 71. 
 12 พิษณุ  ศุภนิมิตร,  Miracle of Art มหัศจรรย แหงศิลปะ, 176. 
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 จากแนวคิดและรูปแบบของขาพเจาท่ีแสดงโทนสีท่ีมุงเนนถึงความประทับใจใน
บรรยากาศ สีสันของธรรมชาติ จึงเลือกลัทธิอิมเพรสชั่นนิสมมาศึกษาคนควาเพื่อนํามาประยุกตใช
และพัฒนาผลงานของขาพเจา ในสวนรูปแบบนั้นขาพเจาใชรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยรูปแบบของ
ศิลปะก่ึงนามธรรมนั้นเปนลักษณะคร่ึงจริงตามธรรมชาตินํามาดัดแปลงเพิ่มเติมสวนตาง ๆ ของ
รูปทรงใหมโดยยังมีเคาโครงเดิมแสดงรูปทรง สี แสงเงา พื้นผิว จังหวะและความกลมกลืนตาม
ธรรมชาติกับความรูสึกนึกคิด บวกกับจินตนาการสรางสรรคท่ีสามรถสัมผัส รับรูทางการมองเห็น 
เปนรูปแบบเฉพาะตน ตามประสบการณของตัวเอง 
 ในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมของขาพเจาไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะกึ่งนามธรรม 
ซ่ึงมีความสอดคลองกับกระบวนการคิด การสรางสรรคของขาพเจาท่ีหยิบยกเอาเร่ืองราวของ
ธรรมชาติในมุมมองของตน ถายทอดในรูปแบบกึ่งนามธรรมเพ่ือตอบสนองความคิดและจินตนาการ
ของตน จากการมองธรรมชาติภายใตความงามท่ีสงผลตอการดํารงชีวิตและการสรางสรรคงานศิลปะ 
 รูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม  
 ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) ศิลปะท่ีริเร่ิมบิดเบือนไปจากศิลปะเหมือนจริงดวย
การตัดทอนรูปทรงของจริงใหอยูในรูปแบบเรียบงาย แตยังมีเคาโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยูให
ทราบวาเปนรูปอะไร การสรางศิลปะก่ึงนามธรรมนี้จะตองมีจินตนาการในการสรางสรรคงาน
เพื่อใหผลงานมีรูปแบบที่ดูแปลกนาสนใจ รวมทั้งใหอารมณความรูสึกไมจําเจทั้งเนื้อเร่ืองและ
รูปแบบ ดวยคุณคาของงานจะเนนท่ีโครงสรางองคประกอบสีท่ีแปลก นาสนใจ ตื่นเตน บวกกับ
ประสบการณในจินตนาการของผูสรางสรรคผลงานโดยหยิบยกจากประสบการณของผูสรางสรรค 
นํามาสรางแรงรูปแบบและแรงบันดาลใจของผลงาน มัย ตะติยะ13 กลาวไวในหนังสือสุนทรียภาพ
ทางทัศนศิลป มีใจความสําคัญวา ศิลปะรูปแบบกึ่งนามธรรม เปนการนํารูปแบบจากธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหรือจากความรูสึก จากความทรงจํา มาดัดแปลงเพิ่มเติมสวนตาง ๆ ของรูปทรงใหมโดย
ยังมีเคาโครงเดิมไวบาง แสดงรูปทรง สี แสงเงา พื้นผิว จังหวะ และความกลมกลืนตามธรรมชาติกับ
ความรูสึกนึกคิดและจินตนาการสรางสรรคท่ีสามารถสัมผัสรับรูทางการมองเห็นถึงเร่ืองราวของ
รูปทรงธรรมชาติและเรขาคณิตท่ีแปลกออกไปจากความเปนจริง ซ่ึงอีกมุมหนึ่งเปนการถายทอดถึง
เร่ืองราวและรูปทรงอิสระท่ีประกอบไปดวยความฝนและจินตนาการโดยศิลปะรูปแบบกึ่ง
นามธรรมเปนลักษณะคร่ึงจริงตามธรรมชาติ และอีกคร่ึงหนึ่งเปนไปตามอารมณความรูสึกของ
ศิลปนหรืออาจกลาวไดวาเปนภาพท่ีแสดงรูปแบบคร่ึงจริงคร่ึงฝนดังภาพตัวอยางผลงานของปกาส
โซ ศิลปนผูนําศิลปะคิวบิสม 

                                                 

 13 มัย  ตะติยะ,  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป  (กรุงเทพฯ: วาดศิลป, 2547), 97. 
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 รูปแบบดัดแปลงจากธรรมชาติ (Moduration style)  
 การดัดแปลงรูปทรงจากธรรมชาติ บางภาพก็ดัดแปลงใหสอดคลองกับเร่ืองราวท่ี
ตองการแสดงออก เชน เร่ืองราวเกี่ยวกับวรรณคดี นรก สวรรค รูปแบบเหมือนจริงไมสามารถจะ
นํามาประกอบได จึงตองทําการดัดแปลงปรุงแตงข้ึนใหม โดยแปลงรูปราง รูปทรง การเพ่ิมเขา การ
ลดตัดทอนและบิดพล้ิวเพื่อใหไดรูปรางรูปทรงท่ีเหมาะสมกับความตองการ 
 รูปแบบอิสระ (Free style)  
 ศิลปนกลุมนี้เช่ือวา ความงามเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย มนุษยเปนผูรับรูคาความ
งาม ส่ิงท่ีมีคาความงาม ส่ิงท่ีมีความงามจึงควรจะเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน เพื่อสังคมมนุษย ไม
จําเปนท่ีจะตองลอกแบบหรือดัดแปลงจากธรรมชาติความเชื่อนี่นับเปนความคิดสรางสรรค จึงเปน
แรงสงเสริมใหศิลปนมีเสรีภาพในการแสวงหารูปแบบใหม ๆ วัสดุ เทคนิคใหมมาสรางงาน
จิตรกรรม เพื่อไดงานจิตรกรรมท่ีมีความงาม แปลกตา นาสนใจ ขยายสุนทรียภาพการรับรูคาความ
งามของมนุษยใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

 

 

 
ภาพท่ี 17  ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน ศิลปะกึ่งนามธรรม โดย มารค ชารกาล (Marc  
 Chagall ค.ศ. 1887-1985)  
ท่ีมา:  Exteen, Marc Chagall, accessed April 12, 2014, available from http://dj-indy.exteen.com 
/20080516/ marc-chagall  
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0A5QIlR76U48GM&tbnid=bbLO9UMy0yEyVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dj-indy.exteen.com/20080516/marc-chagall&ei=eRCVU52nJpWVuAT9_IL4CA&bvm=bv.68445247,d.c2E&psig=AFQjCNG8v-pejyEgelp7TA6BoC7f4T7bLQ&ust=14023643914042�
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 จากความสําคัญดังกลาว รูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรมเปนลักษณะคร่ึงจริงตามธรรมชาติ 
ความรูสึกระลึกภาพไดจากความทรงจํา มาดัดแปลงเพิ่มเติมสวนตาง ๆ ของรูปทรงใหม โดยยังมีเคา
โครงเดิมไวบาง แสดงรูปทรง สี แสงเงา พื้นผิว จังหวะ และความกลมกลืนตามธรรมชาติกับ
ความรูสึกนึกคิด บวกกับจินตนาการสรางสรรคท่ีสามารถสัมผัสรับรูทางการมองเห็น อาจมีเร่ือง
ของปรัชญา ความเช่ือ ซ่ึงกลับตรงกันขามกับคําวา ความงาม ในความจริงนั้น ความงามขึ้นอยูกับ
จิตใจ ความคิดและอารมณ ความรูสึกภายในของแตละบุคคล ดังนั้น การทํางานศิลปะจึงแสดงออก
ซ่ึงความงามและความจริงตามท่ีเขาไดเขาถึงออกมา โดยผานการลดทอนออกไปบางสวน ส่ิงท่ี
เหลืออยู คือ ทัศนธาตุเพื่อเปนส่ือในการแสดงออกในรูปแบบผลงานศิลปกรรม เชน ผลงานของ
ศิลปน ท่ีถายทอดความเปนตัวตนไดอยางนาสนใจ ดังตอไปนี้ 
 ความงามตามลัทธิศิลปะโฟวิสซ่ึม (Fauvism)  
 ศิลปะทุกลัทธิตางก็มีลักษณะเฉพาะดังไดกลาวมาแลว ซ่ึงอาจจะไดอิทธิพลจากลัทธิ
ศิลปะดวยกันหรือไดจากลักษณะของสังคมในขณะน้ัน ลัทธิโฟวิสซ่ึมนอกจากจะไดแนวตาง ๆ ของ
สังคมในชวงของความสับสนแลว ไดสัมผัสกับชีวิตท่ีผาดโผนเต็มไปดวยลีลา และจังหวะท่ีรุนแรง
ตามไปดวยลัทธิโฟวิสซ่ึมมีลักษณะเดนอยูท่ีรูปแบบของสีท่ีสดใส และพราพล้ิวประหน่ึงชีวิตท่ี
สนุกสนานราเริง เปนตัวของตัวเอง ซ่ึงมีความงามดังตอไปนี้ 
 1. ทางดานคุณสมบัติ ลัทธิโฟวิสซ่ึมใชสีท่ีรุนแรง สดใสซ่ึงเปนลักษณะเดนท่ีเห็นได
ชัดเจนจนถึงกับเม่ือนําไปแสดงภาพในพิพิธภัณฑโบราณถูกนักวิจารณโจมตีวาสีท่ีแสดงออก
รุนแรงและดุดันคลายสัตวปา ทําใหไดช่ือวาโฟวิสซ่ึม คุณภาพของความสะดุดตา มีสูงมากสีท่ีเดน
นอกจากนั้นยังใชเทคนิคยังใชเทคนิคใหเล่ือมพรายสลับซับซอน ทําลายรูปทรงใหไกลจาก
ธรรมชาติ 
 2. ทางดานเหตุผล ศิลปนกลุมนี้พยายามท่ีจะแสดงความจริงอยางไรเดียงสาตาม
ภาพเขียนของเด็ก ๆ โดยไมพยายามลดความเขมของสี อาจระบายทองฟาดวยสีมวงสด หรือตนไมสี
สมสด เปนตน ท้ังนี้เพราะถือวาสีเปนความรูสึก และสีท่ีปรากฏในภาพเขียนไมมีสวนเกี่ยวของกับสี
ของวัตถุจริงตามท่ีคนเห็นเลย ผูสรางไมยอมรับเร่ืองพรสวรรคแตยอมรับคุณคาของความรูสึกของ
ตนเองโดยการพยายามเปดเผยโลกของสีโดยตรง เพ่ือท่ีจะนํามาประกอบกับรูปรางท่ีไดศึกษาอยาง
ละเอียดถ่ีถวน พยายามใชสีเพ่ือบันทึกความรูสึกในการแสดงออกอยางเสรี สรางสรรคโดยใชการ
แสดงออกดวยอารมณ ความรูสึกยิ่งกวาเหตุผล 
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ภาพท่ี 18 ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน   
 จิตรกรรมของมาติสส ตนคริสตศตวรรษท่ี 20 
 ช่ือภาพ  The Dinner Table, 1908 
ท่ีมา:  Exteen, Marc Chagall, accessed April 12, 2014, available from http://dj-indy.exteen.com 
/20080516/ marc-chagall  
 
 Colour สภาพสีของภาพสามารถแบงออกไดอยางชัดเจนเปน 2 กลุม คือ เปนสีใน
วรรณะรอน คือ กลุมสีแดงท่ีคลุมอยูเกือบเต็มภาพ สภาพสีสวนยอย คือ สีในวรรณะเย็นประมาณ
รอยละ 30 ของภาพ สวนใหญจะอยูในพื้นท่ีของกรอบหนาตางท่ีมีสีเขียว สีน้ําเงิน สีฟาและสีดํา 
นอกจากนั้นก็จะมีสีฟาและสีดํากระจายอยูตามลวดลายคลายเขากวางท่ีแทรกอยูตามพื้นสีแดง
ท้ังหมด 
 Composition องคประกอบของภาพ เนนความสําคัญของพื้นท่ีสีแดงบนพื้นโตะอาหาร
และผนังของหองเปนหลักและมีจุดสําคัญรองลงไปคือการเนนดวยสีคูตรงขาม การจัดองคประกอบ
ท่ีสําคัญของมาติสสคือ การนําเอาชองหนาตางมาประยุกตใชในงานของเขาหลายช้ิน ในภาพนี้มา
ตสิสไดนําเอาชองหนาตางมาเปนตัวกําหนดของความแตกตางระหวางภายในหองกับนอกหองอยาง
กลมกลืน โดยวางชองกรอบหนาตางไวมัมซายดานบนของภาพ มีพื้นที่เกือบเปน ¼ ของภาพ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CVkCMZASs6gp0M&tbnid=YNtVrufQ74M8JM:&ved=0CAYQjRw&url=http://theartappreciationblog.blogspot.com/2008/11/art-of-henri-matisse.html&ei=kXIiU_biMu2yiQeKy4CwBQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNGe9pvITTFph-BQQd6aM6RXmtPEAQ&ust=13948528673376�
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 Line  เสนในภาพนี้สามารถแยกออกเปน 
 1. เสนท่ีเกิดจากรูปทรงเรขาคณิต เชนเสนตรงของกรอบหนาตาง เสนขอบเกาอ้ีและ
อาคารเสนโคงของรูปทรงของถวยชาม เคร่ืองแกว 
 2. เสนท่ีเกิดจากรูปทรงธรรมชาติ คือเสนอิสระท่ีเกิดจากรูปทรงของส่ิงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ ทุกเสนจะใหความรูสึกอิสระซ่ึงกันและกัน 
 Balance ความสมดุล ในภาพนี้จะเปนการจัดองคประกอบแบบดุลยภาพแบบซายขวาไม
เทากัน กลาวคือถาหากแบงภาพนี้ออกเปนส่ีสวนเทา ๆ กันจะมีความรูสึกของสัดสวนของภาพไม
เทากันเนื่องจาก3สวนจะเปนพื้นสีแดงท้ังหมดมีเพียงสวนเดียวท่ีอยูมุมทางดานซาย ท่ีแบงออกเปน
พื้นที่สีเขียวหรือวรรณะเย็นอยางชัดเจน แตในภาพนี้สามารถมีความกลมกลืนอยูไดดวยการเพิ่มเสน
ของลวดลายคลายเขากวาง และเสนอิสระของส่ิงท่ีเปนธรรมชาติ กระจายอยูเต็มภาพ 
 Space พื้นท่ีวาง สวนใหญของภาพจะกระจายอยูเต็มภาพกลาวคือสวนท่ีเปนพื้นสีแดง
ท้ังหมด ท่ีไมใชลวดลายของวัตถุส่ิงของ กับสวนท่ีเปนพื้นท่ีสีเขียวของสนามหญาและพื้นสีฟาของ
ทองฟาท่ีใหความรูสึกวามีพื้นท่ีกวางออกไปไมมีท่ีส้ินสุด 
 
อิทธิพลท่ีไดรับจากศิลปน 
 ในการสรางสรรคผลงานศิลปะน้ันจะตองมีการสรรหา คิดคนลักษณะเฉพาะตัว โดยมี
แรงบันดาลใจจากศิลปนตนแบบ และในงานศิลปะทุกช้ินจะสามารถสะทอนบางส่ิงบางอยางโดยมี
จินตนาการเปนจุดเร่ิมตนของความคิดหรือการแสดงออกถึงอารมณทางสุนทรียภาพ โดยผานส่ือ
ทางกระบวนการทัศนศิลป เพื่อถายทอดไปสูผูชมผลงาน  
 ผลงานศิลปกรรมตาง ๆ เปรียบเสมือนอาจารยท่ีไดใหคําแนะนําแกขาพเจาในการคนหา
ลักษณะการทํางานโดยเฉพาะงานศิลปะท่ีมีลักษณะหรือแนวทางที่คลายคลึงกัน จากการศึกษา
ผลงานศิลปะของศิลปนเหลานี้ ทําใหเห็นลักษณะที่คลายและแตกตาง ซ่ึงไดชวยใหแยกและเห็น
วิธีการท่ีจะนํามาใชในการคล่ีคลาย เพื่อหาลักษณะเฉพาะของตนเองได 
 ความพิเศษของศิลปน คือ เขามองผานธรรมชาติท่ีเห็นดวยความรูสึกและผูท่ีเปนศิลปน
แทจะตองสรางบุคลิกภาพของตนเองข้ึนโดยท่ีไมลอกเลียนใคร และส่ิงเหลานี้ทําใหศิลปนหางไกล
จากความเหมือนจริงของธรรมชาติ14 

                                                 

 14 พิษณุ  ศุภนิมิตร, Miracle of Art : มหัศจรรยแหงศิลปะ, 144. 
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 มารค ชากาลล15   
 สําหรับชากาลล นั้นเปนหนึ่งในศิลปนท่ีมีช่ือเสียงในศตวรรษท่ี20 ซ่ึงเปนท่ียอมรับของ
คนท่ัวไป ชากาลลสรางสรรคผลงานออกมาไดอยางโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัว ซ่ึงโพลอนส
กี้ (polonsky) ไดกลาวถึงชากาลลไววา “ชากาลมีโลกแหงจินตนาการ เพอฝนและลึกลับ” จากความ
ทรงจําในวัยเด็กในเมืองท่ีเต็มไปดวยดินโคลนและความยากจน แตอยางไรก็ตามสถานท่ีแหงนี้กลับ
เปนแหลงกําเนิดความแข็งแกรงและความคงอยูตลอดไปของจินตนาการและ แรงบันดาลใจ ซ่ึงส่ิง
ดังกลาวนี้ทําใหผลงานศิลปะของชากาลลมีชีวิต มีสีสัน และมีความเปลี่ยนแปลงอยางไมรูจบ 
ผลงานของชากาลลเปนการเกิดใหมของจิตรกรรมสมัยใหมของยุโรปแนวทางหนึ่ง ทําใหผลงาน
ของเคาไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง นอกจากผลงานจิตรกรรม วาดเสน และภาพพิมพ
แลว ชากาลลยังเปนนักเขียนท่ีบันทึกชีวิตและความรูสึกนึกคิดของตนไดอยางคมคายคนหนึ่ง 
ขอเขียนของเขาชวยใหนักวิจารณศิลปะ นักประวัติศาสตรศิลปสามารถศึกษาคนควาเร่ืองราว
เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของเขาไดงายและชัดเจนยิ่งข้ึน 
 ผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันในยุคแรกสุดของชากาลล (ปค.ศ.1907-1909) ไดแสดงใหเห็น
พัฒนาการดานเทคนิคของชากาลลโดยไดนําเสนอภาพความทรงจําเกี่ยวกับส่ิงท่ีคุนเคย และจัด
องคประกอบใหเกิดความรูสึกถึงการอุปมาอุปมัยส่ิงตาง ๆ และมีเนื้อหาท่ีแฝงอารมณความรูสึกทาง
จิตใจอยางมาก อยางไรก็ตามชากาลลไดลดความรุนแรงของเหตุการณจริงใหออนลงซ่ึงเปนการ
นําเสนอเร่ืองราวท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับประเพณีของตะวันออกมากกวาตะวันตก นอกจากน้ันชา
กาลลยังสรางระยะใกลไกลที่บิดเบือนจากความเปนจริงซ่ึงเหมือนกับศิลปะนาอีฟ (naïve) และ
ถึงแมวาผลงานในชวงนี้จะมีสีสันไมสดใสแตชากาลลใชเทคนิคในการสรางสรรคอยางประณีตและ
พิถีพิถันซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความมั่นใจของชากาลลไดอยางชัดเจน เชน แมในพื้นท่ีสวนใหญจะ
ระบายดวยสีหมนแตจะมีบางสวนท่ีเขารูจักสรางจุดสนใจดวยการใชสีขาวขุนแบบน้ํานม นอกจากน้ี
ชากาลลจะจัดองคประกอบท่ีไมอัดแนนเพียงจุดเดียว แตจะจัดใหกระจายในมุมตาง ๆ เพื่อสราง
ระยะใกลไกล แนวทางการทํางานดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความชางสังเกตอยางถ่ีถวน และความ
สนใจในรายละเอียดขององคประกอบตาง ๆ จากขางตนนี้แสดงใหเห็นวาชากาลลเปนศิลปนท่ีมีการ
พัฒนาการสรางสรรคผลงานตัวเองอยูเสมอ ไมปดกั้นความคิดรูจักการแสวงหารับในส่ิงใหมโดย
นํามาผสมผสานกับแนวทางเดิมของตนซ่ึงส่ิงเหลานี้ไดสงผลใหผลงานศิลปะของชากาลลมีความ
โดดเดนและมีลักษณะเฉพาะตัวอยางเดนชัด  

                                                 

 15 Exteen, Marc Chagall, accessed April 12, 2014, available from http://dj-indy. 
exteen.com /20080516/ marc-chagall  
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 โพลอนสกี้ ไดกลาวถึงโลกแหงจินตนาการและความจําในวัยเด็กท่ีสงผลตอการ
สรางสรรคของ ชากาลลโดยสรุปไว ดังนี้ 
 

 ...ชากาลลมีโลกแหงจินตนาการ เพอฝนและลึกลับ จากความทรงจําในวัยเด็กในเมืองวิ
เตบสคซึ่งเต็มไปดวยดินโคลนและความยากจน อยางไรก็ตามสถานท่ีดังกลาวกลับเปน
แหลงกําเนิดความเขมแข็ง และจินตนาการในการสรางสรรคงานศิลปะของเขา สิ่งดังกลาว
นี้ทําใหผลงานศิลปะของชากาลลมีสีสัน และมีความเปลี่ยนแปลงอยางไมรูจบ นอกจากน้ีชา
กาลลจะสรางผลงานอยางตอเนื่องเหมือนการกลิ้งของหลอดดายท่ีแลนผานความสุข ความ
เบิกบานใจ และบางครั้งก็ผานความทุกขใจเพ่ือสะทอนภาพในทางกลับกัน ซึ่งส่ิงท่ีกลาวถึง
นี้เกิดจากความลําบากยากแคนจากการเปนชนชาติยิวทามกลางชนชาติตาง ๆ ซึ่งชากาลลได
นําเสนอส่ิงเหลาน้ีเปนรูปภาพดวยความหวังท่ีจะมีอนาคตซ่ึงแตกตางไปจากเดิม จวบจน
ปจจุบัน ชากาลลไดรับการยกยองเปน จิตรกรท่ีเปนกวีท่ียิ่งใหญแหงศตวรรษท่ี 2016 

 

                                                 

 16 Exteen, Marc Chagall, accessed April 12, 2014, available from http://dj-indy. 
exteen.com /20080516/ marc-chagall  
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ภาพท่ี 19 ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน 
 ช่ือศิลปน  มารค ชากาลล 
 ช่ือภาพ   I and the Village (1911)  
 ส่ือวัสดุ   สีน้ํามันบนผาใบ 
 ขนาด   191 x 150.5 ซ.ม. 
ท่ีมา:  Exteen, Marc Chagall, accessed April 12, 2014, available from http://dj-indy.exteen.com 
/20080516/ marc-chagall  
 
 ท่ีมาของแนวความคิด ชากาลล เปนผูท่ีผูกพันกับบานเกิดเปนอยางมาก แมวาในขณะที่
ใชชีวิตอยูในกรุงปารีสก็ตาม แตภายในจิตใจก็ยังรําลึกถึงความสุข ความอบอุนเม่ือคร้ังอยูท่ีเมือง      
วิเตบสค ประเทศรัสเซีย อยูเสมอ โดยจะเห็นไดจากการใชสัญลักษณตาง ๆ ไมวาจะเปนภาพคน 
สัตว ส่ิงกอสรางในภาพ I and village นั้นลวนส่ือถึงความเปนชนบทในรัสเซียไดอยางชัดเจน ซ่ึง 
อัคนี ชูอรุณ ไดใหทรรศนะตอภาพดังกลาววา  “แบบอยางศิลปะยุคแรกเร่ิมของชากาลล เกิดข้ึนใน
ระหวางท่ีเขามาพํานักอยูในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในชวง พ.ศ.2453-57 คร้ังนั้นเขาทําออกมา
ในแบบลัทธิคิวบิสต ความทรงจําวัยเด็กของเขาในแควนวีเจบสค นิทานพ้ืนบานของชาวรัสเซีย 
และรูปเรขาคณิตแบบลัทธิคิวบิสต ถูกผสานกลมกลืนกันไปอยางเสรี... 17 “

 

                                                 

 17 อัคนี ชูอรุณ,  ประสบการณสุนทรียะ (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2533), 116. 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=78uU89fjIjGP6M&tbnid=lJcoIQyrtOIF_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://art.ayay.co.uk/art/surrealist/marc_chagall/i-and-the-village/&ei=RJUyU-WKF62OiAe5n4CoCg&bvm=bv.63738703,d.aGc&psig=AFQjCNHKIznj5gCYHS5HI05GIMJrMvZaDA&ust=1395910334358�
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=78uU89fjIjGP6M&tbnid=lJcoIQyrtOIF_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://art.ayay.co.uk/art/surrealist/marc_chagall/i-and-the-village/&ei=RJUyU-WKF62OiAe5n4CoCg&bvm=bv.63738703,d.aGc&psig=AFQjCNHKIznj5gCYHS5HI05GIMJrMvZaDA&ust=13959103343588�
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ภาพท่ี 20 ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน   
 ช่ือศิลปน  มารก ชากาลล 
 ช่ือภาพ   เจาสาวและเจาบาวแหงหอไอเฟล (พ.ศ. 2481)  
ท่ีมา:  Exteen, Marc Chagall, accessed April 12, 2014, available from http://dj-indy.exteen.com 
/20080516/ marc-chagall  
 
 ภาพ “เจาสาวและเจาบาวแหงหอไอเฟล”  ของมารก ชากาลล  เขียนข้ึนในป พ.ศ.2481 
เปนภาพท่ีศิลปนบันทึกความรูสึกปติยินดีกับพิธีแตงงานของตนเปนภาพเขียน ในภาพคือตัวจิตกร
กับเจาสาวลองลอยอยูเหมือนผูท่ีกําลังอยูในอารมณฝน เบ้ืองหลังคือหอไอเฟล สัญลักษณของปารีส 
ลอมรอบดวยเหลานางฟาและเทวดา รวมอวยพร สีไวโอลีน ใหชอดอกไม ถือเชิงเทียน มีแพะ ซ่ึง
เปนสัญลักษณของชนบทเลนเบสอยู ดวงอาทิตยสองแสงเจิดจา เปนภาพท่ีแสดงความสุขอยาง
ตรงไปตรงมาท่ีสุด 
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ภาพท่ี 21 ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน 
 ศิลปน มารค ชากาลล 
 ช่ือภาพ Adam & Eve Picking Fruit in the Garden of Eden 
 ขนาด  34 × 25 in. 
ท่ีมา:  Exteen, Marc Chagall, accessed April 12, 2014, available from http://dj-indy.exteen.com 
/20080516/ marc-chagall  
 
 จากท่ีกลาวขางตนจะเห็นวา ศิลปนในแตละยุคแตละสมัยลวนสรางสรรคงานศิลปกรรม
ท่ีสัมพันธกับบริบทท่ีตนอาศัยอยูปรากฏการณในชวงเวลานั้น ๆ รวมทั้งประสบการณตาง ๆ ท่ีรับรู
มาของแตละคนซ่ึง  ประเสริฐ ศีลรัตนา ใหทรรศนะตอเร่ืองของแรงจูงใจในการสรางสรรคงาน
ศิลปะโดยสรุปไววา  

 
 ถาจะวิเคราะหกันถึงท่ีมาของศิลปะท่ีแทจริงแลวจะตองศึกษาจากสวนประกอบอื่นอีก
มาก เชน จากผลงาน จากสภาพสังคม ศาสนาฯลฯเพราะสิ่งเหลาน้ีเปนเงื่อนไขกําหนดลอม
กรอบการดํารงชีวิตของมนุษยในแตละยุคสมัย ซึ่งในแตละยุคก็มีเงื่อนไขท่ีตางกันออกไป
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ศิลปนเปนผูสรางผลงานศิลปะก็ยอมหนีไมพนจากเงื่อนไขของสังคมท่ีตนอยูอาศัย
สิ่งแวดลอมเปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีสงผลตอพฤติกรรมมนุษย โดยรวมท้ังการสรางสรรคงาน
ของศิลปนดวย 18 

  
 กันยา สุวรรณแสง  ไดใหทรรศนะวา  

 
 ...หมายถึงส่ิงตาง ๆ ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัวเรา เปนสิ่งเรากระตุนใหบุคคล
แสดงออกโตตอบในลักษณะตาง ๆ กันซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคล มีผลตอการพัฒนาและ
พฤติกรรมของมนุษย อันไดแก ธรรมชาติ สภาพดินฟาอากาศ พลังงาน สังคม มนุษย วัตถุ
สิ่งของ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเลี้ยงดู 
และครอบครัว... 19 
 

 วิรุณ ตั้งเจริญ ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการสรางสรรคศิลปะไววา  
 
 การสรางสรรคศิลปะของศิลปนนั้น มิไดเปนการสรางสรรคจากสุญญากาศ นอกจาก
สภาวะปจเจกภาพของศิลปนแตละคนแลว ปจจัยซึ่งเปนตัวแปรอันสําคัญอีกหลายปจจัย ได
สงผลกระทบจากการสรางสรรคงานของศิลปน โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปนสมัยใหมซึ่งปจจัย
เหลาน้ันไดกลายเปนตัวกระตุนและผสานกันกับสภาวะปจเจกภาพ กอใหเกิดผลงานศิลปะ
สมัยใหมอันหลากหลายท่ีทาทายความคิดและการช่ืนชม... 20 
 

 ประสงค ลือเมือง  
 ประสงค ลือเมือง เปนศิลปนคนสําคัญคนหนึ่งของวงการศิลปะรวมสมัยของไทย งาน
ของเขาสะทอนใหเห็นถึงการผสมผสานศิลปะสากลเขากับศิลปะไทยไดอยางลงตัวและยังคง
เอกลักษณของทองถ่ินดานวัฒนธรรมความเปนอยู เขานํารูปแบบศิลปะไทยของทางภาคเหนือ
ผสมผสานความคิดของทางภาคกลางท่ีไดรับการถายทอดมาสรางเปนภาพลักษณ แสดงถึงแนวคิด
รวมสมัยท่ีมีตอเหตุการณปจจุบันไมวาจะเปนทางดานสังคม การเมือง ส่ิงแวดลอม ศีลธรรม 
ตลอดจนพฤติกรรมของคนหรือสัตว ในลักษณะตาง ๆ อยางนาสนใจ 

                                                 

 18 ประเสริฐ  ศีลรัตนา, เทคนิคการสรางภาพ, 19. 
 19 กันยา สุวรรณแสง, จิตวิทยาทั่วไป (กรุงเทพฯ: บํารุงสาสน, 2532), 98. 
 20 วิรุณ ตั้งเจริญ,  ทฤษฎีเพื่อการสรางสรรคศิลปะ. 
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 ประสงคทํางานท่ีบานเกิดจังหวัดลําพูน บรรยากาศชนบทท่ีบานเกิดเปนแรงบันดาลใจ
ในการทํางานชุดตอ ๆ มาของเขา งานของประสงคมีลักษณะท่ีสะทอนภาพความเปนจริง ไมได
พยายามมองโลกในทางท่ีสวยงามแตก็ไมไดมองในแงรายเชนกัน งานจึงไมมีการปรุงแตงความจริง
ของเร่ืองราวท่ีนําเสนอ แตเปนการปรุงแตงในการนําเสนอภาพเพิ่มเติม ตัดทอน องคประกอบตาง ๆ  
ผลงานในชวงเร่ิมแรกสวนมากเปนงานขนาดใหญถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชน วัฒนธรรม
ทองถ่ิน ผูคน ส่ิงของรอบ ๆ ตัว เชน กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิตของคนในหมูบาน พรานปา 
หรือผีบา บาน ตนไม หรือแมกระท่ัง หมู หมา กา ไก ประสงคสามารถถายทอดไดอยางนาสนใจ เขา
มีความสนใจลักษณะใบหนาของคนท่ีมีลักษณะพิเศษและนํามาเขียนโดยเนนลดและบิดเบือน
สวนประกอบใบหนาหรือรางกาย ใหมีขนาดเล็กหรือใหญกวาความเปนจริงโดยไมคํานึงถึงสัดสวน
ความเหมือนจริงเพื่อถายทอดอารมณความรูสึกใหชัดเจนยิ่งข้ึน บรรยากาศของภาพเขียนจึงเต็มไป
ดวยความมีชีวิตชีวา สนุกสนาน ราเริง นอกจากบรรยากาศของภาพเขียนแลว ทางดานเทคนิคจะเต็ม
ไปดวยรายละเอียดและลวดลายเขียนอยางประณีต งานบางช้ินยังมีการตัดกระดาษเงิน กระดาษทอง
ตดิขอบรูปทําเปนกรอบรูปไปในตัว แสดงใหเห็นการไมยึดติดรูปแบบเดิม ๆ ในการสรางสรรค 
 จุดเปล่ียนท่ีสําคัญในงานของประสงค คือ งานชุด “สัมภาระในชีวิต” เม่ือป พ.ศ. 2541 
ในชวงนี้เองท่ีประสงคเร่ิมท่ีจะศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ จากการที่มีเวลาพิจารณาภายในนี่เองสงผลให
งานชุดตอมาเปนงานท่ีสะทอนความรูสึกนึกคิดภายในตัวของศิลปนเอง แทนท่ีจะเปนงานท่ีมีแรง
บันดาลใจจากภายนอกดังเชนท่ีผานมา งานในชวงนี้เปนภาพเขียนท่ีส่ือถึงความธรรมดาของคนคือ 
ความโลภ โกรธ หลง และสัจธรรมของโลก เกิด แก เจ็บ ตาย ดังจะเห็นไดในงานชุด “ฅ ฅน” และ 
“วัฏฏะสงสาร” ประสงคจะใชรูปทรงของคนและใบหนาของคนเปนสัญลักษณแทนสัจธรรมเหลานี้ 
จงใจท่ีจะใหรูปทรงตาง ๆ เคล่ือนไหวลองลอยอยูบนพื้นท่ีวาง เขาชอบท่ีจะใชเสนและสีท่ีบางโดย
ปลอยใหสีพื้นของผาใบหรือกระดาษแสดงตัวเพื่อชวยเนนใหเสนและน้ําหนักในภาพมีความโดด
เดนข้ึน ทางดานเทคนิคนั้นจะแบงเปน 2 อยาง คือ การเขียนแบบตอบโตและงานท่ีเนนเทคนิคเปน
เร่ืองสีในรูปทรงตาง 
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ภาพท่ี 22  ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน 
 ช่ือศิลปน ประสงค ลือเมือง 
 ช่ือภาพ  หมู หมา กา ไก 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
ท่ีมา: Bloggang, ประสงค ลือเมือง, เขาถึงเม่ือ 12 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก  http://www. 
bloggang.com/viewblog.php?id=tucarryon&date=01-03-2008&group=5&gblog=15 
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ภาพท่ี 23 ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน 
 ช่ือศิลปน ประสงค ลือเมือง 
 ช่ือภาพ  ลิขิตสวรรค 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
ท่ีมา: Bloggang, ประสงค ลือเมือง, เขาถึงเม่ือ 12 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก  http://www. 
bloggang.com/viewblog.php?id=tucarryon&date=01-03-2008&group=5&gblog=15 



 42 

 
 

 
 
ภาพท่ี 24  ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน 
 ช่ือศิลปน ประสงค ลือเมือง 
 ช่ือภาพ  สัมภาระของชีวิต 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
ท่ีมา: Bloggang, ประสงค ลือเมือง, เขาถึงเม่ือ 12 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก  http://www. 
bloggang.com/viewblog.php?id=tucarryon&date=01-03-2008&group=5&gblog=15 
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 ธง อุดมผล 
 ผูชวยศาสตราจารย ธง อุดมผล ศิลปนท่ีสรางผลงานโดยสะทอนพฤติกรรมมนุษยผาน
เพื่อนท่ีแสนดีของมนุษย อยางสุนัข นิทรรศการ "จิตรกรรม หมา หมา" เจาตัวศิลปนไดเขียน
บรรยายโครงงานและกรอบความคิดไว ดังนี้ "แรงบันดาลใจอันเนื่องมาจาก สภาวะส่ิงแวดลอมท่ี
แปรเปล่ียนท่ัวไป โดยเฉพาะในสังคมเมืองท่ีสะทอนพฤติกรรมของมนุษย กับคานิยมท่ีเปล่ียนไป 
การบริโภคทางวัตถุอยางเกินพอดี ขาดความพอเพียง มีความฟุงเฟอ สรางกากมูลข้ึนทับถมจนเกิด
ปญหาท่ีกระทบทางกาย และตัณหาท่ีพบทางจิตใจเหมือนสภาพจากกองขยะที่ถูกท้ิงสงผลกระทบ
ตอสังคมโลก 
 การถูกท้ิงเปนการสะทอนสภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจระหวาง ผูกระทํา และผูถูกระทํา 
เชนผูกระทํายอมไมเห็นประโยชนคุณคาความสําคัญ ขาดจิตสํานึก จิตตก เปนตน ส่ิงเราท่ีเกิดข้ึน
นั้นจากการสัมผัส ซึมซับความรูสึกและแสดงออกในรูปแบบเร่ืองราวของการดําเนินชีวิตของสุนัข
ไทยขางถนนซ่ึงเปนตัวแทน (สัญลักษณ) ทางพฤติกรรมอารมณความรูสึกของมนุษยในสังคม
ปจจุบันเชนการเห็นภาพสุนัขนอนขางถนนขดตัวอยางหนาวส่ันจึงเปนจุดเร่ิมตนของการ
สรางสรรคแนวคิด เร่ืองราวจิตรกรรมชุดสุนัข เปนตนมา แนวเร่ืองท่ีแสดงออกถึงความรูสึกโดด
เดี่ยว ความเหงา การถูกทารุณ ทําราย ความนาสงสารสังเวช และสะเทือนใจในเคราะหกรรม ความ
เปนไปของทุก ๆ ชีวิตและสะทอนความรูสึกความหวัง ความศรัทธาตอการดําเนินชีวิตอยางอดทน
และมีคุณคาตอไป 
 สุนัข (หมา) สัญลักษณของมิตรภาพ ความซ่ือสัตย และจงรักภักดี เสมอไมเคยเปล่ียนจึง
เปนเพื่อนท่ีแสนดีของมนุษย (คน) แตยังเห็นภาพหมาถูกท้ิง หมาขางถนน หมาเรรอน หมาถูกรังแก 
เปนปญหาของสังคม ดังนั้นขาพเจามีความต้ังใจเสนอแนวคิด เร่ืองราวชีวิตเล็ก ๆ ที่แสนบริสุทธ์ิ
ของเพ่ือน (หมา) ตามจินตนาการความประทับใจ ความสะเทือนใจ และสะทอนพฤติกรรมของคน
ในสังคมปจจุบัน ภายใตช่ือนิทรรศการ  “จิตรกรรมหมา หมา”  
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ภาพท่ี 25  ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน 
 ช่ือศิลปน ธง อุดมผล 
 ช่ือภาพ  ชีวิตสัตวโลก 
 เทคนิค  สีน้ํามัน 
ท่ีมา: โอเคเนช่ัน, ธง อุดมผล, เขาถึงเม่ือ 12 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/ 
blog/ print.php?id=288017 
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ภาพท่ี 26  ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน 
 ช่ือศิลปน ธง อุดมผล 
 ช่ือภาพ  ชีวิตสัตวโลก 
 เทคนิค  สีน้ํามัน 
ท่ีมา: โอเคเนช่ัน, ธง อุดมผล, เขาถึงเม่ือ 12 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/ 
blog/ print.php?id=288017 
 
 ในการสรางศิลปกรรมชุดนี้ศิลปนไดรับแรงบันดาลใจจากสัตวและธรรมชาติท่ีมีการ
ดํารงชีวิตอยูในโลกเดียวกันกับมนุษยเรา โดยใชเร่ืองราวของสุนัขและวัวซ่ึงเปนสัตวท่ีคนสวนใหญ
ตางก็คุนเคยกันดี นํามาเปนสัญลักษณในการแสดงออกเพ่ือสะทอนสภาวะจิตใจของมนุษยในแงมุม
ตาง ๆ ผานเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนจริงของสังคมในปจจุบัน 

 



 46 

 
 

 
 
ภาพท่ี 27  ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน 
 ช่ือศิลปน ธง อุดมผล 
 ช่ือภาพ  “Dog Dance” 
 เทคนิค  สีน้ํามัน 
ท่ีมา: โอเคเนช่ัน, ธง อุดมผล, เขาถึงเม่ือ 12 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/ 
blog/ print.php?id=288017 
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ภาพท่ี 28  ภาพผลงานท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปน 
 ช่ือศิลปน ธง อุดมผล 
 ช่ือภาพ  จิตรกรรม หมา หมา 
 เทคนิค  สีน้ํามัน 
ท่ีมา: โอเคเนช่ัน, ธง อุดมผล, เขาถึงเม่ือ 12 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/ 
blog/ print.php?id=288017 
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สรุปอิทธิพลท่ีไดรับจากศิลปนท่ีสงผลตองานจิตรกรรมของขาพเจา 
 รูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรมเปนลักษณะคร่ึงจริงตามธรรมชาติ ความรูสึกระลึกภาพได
จากความทรงจํา มาดัดแปลงเพิ่มเติมสวนตาง ๆ ของรูปทรงใหมโดยยังมีเคาโครงเดิมไวบางแสดง
รูปทรง สี แสงเงา พื้นผิว จังหวะ และความกลมกลืน ตามธรรมชาติกับความรูสึกนึกคิด บวกกับ
จินตนาการสรางสรรคท่ีสามารถสัมผัสรับรูทางการมองเห็น อาจมีเร่ืองของปรัชญาความเช่ือ ท่ี
ตรงกันขามกับคําวาความงาม ในความจริงนั้นความงามข้ึนอยูกับจิตใจ ความคิดและอารมณ
ความรูสึกภายในของแตละบุคคล ดังนั้นการทํางานศิลปะจึงแสดงออกซ่ึงความงาม และความจริง
ตามท่ีเขาไดเขาถึงออกมา โดยผานการลดทอนออกไปบางสวน ส่ิงท่ีเหลืออยูคือทัศนธาตุเพื่อเปน
ส่ือในการแสดงออกในรูปแบบผลงานศิลปกรรมเชนผลงานของประสงค ลือเมือง ท่ีใชทัศนธาตุ
ตอบสนองจินตนาการที่เกิดจากสภาวะอารมณในแตละชวงเวลา ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางไร 
 นอกจากผลงานของประสงค ลือเมืองแลว ขาพเจายังมีความสนใจในรูปแบบการ
สรางสรรคของศิลปนไทยอีกทานคือ ธง อุดมผล ในเร่ืองของการไดรับแรงบันดาลใจจากสัตว และ 
ธรรมชาติ นํามาเปนสัญลักษณในการแสดงออกในแงมุมตาง ผานเน้ือหาเชิงเปรียบเทียบ โดยใช
สุนัข ซ่ึงเปนสัญลักษณของมิตรภาพ ความจงรักภัคดี และเปนเพื่อนท่ีแสนบริสุทธ์ิของมนุษย 
 จากการศึกษาอิทธิพลในการสรางสรรคผลงานของขาพเจามีท่ีมาจากอิทธิพลทาง
ธรรมชาติ อิทธิพลจากรูปแบบผลงานศิลปกรรมสามารถอธิบายไดวาธรรมชาติเปนจุดเร่ิมตนของ
การสรางสรรคงานของขาพเจาโดยเร่ิมจากความประทับใจในความงามทางกายภาพของบรรยากาศ
ท่ีมีผลตอความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายใน บวกกับความตองการสรางโลกสวนตัว ภายใตความงามของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากความลุมหลงในความงามของธรรมชาติ สงผลใหเกิดแนวคิดท่ีจะนําไปถายทอด
ผานกระบวนการทางศิลปะ ซ่ึงมีการศึกษาอิทธิพลจากรูปแบบผลงานศิลปกรรมและกระบวนการ
สรางสรรคผลงานศิลปะของศิลปนไทยและตางประเทศในรูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรม ซ่ึงสามารถ
นํามาเปนฐานขอมูลในการทําวิจัยเชิงสรางสรรคผลงานจิตรกรรม รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลงาน
ตอไป 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะหอิทธิพลผลงานศิลปะของศิลปนท่ีมีตอการสรางสรรค 
 

ลําดับ ชื่อศิลปน รูปแบบ 
อิทธิพลท่ีนํามาใชในการ

พัฒนาผลงาน 
รูป 

1. เฮนรร่ี มาติสส สีน้ํามัน แนวความคิดเกี่ยวกับการ
เ ลือกใช โทนสี ท่ีแสดง
ความจัดของสีในสัดสวน
ท่ีลงตัว การเลือกใชคูสีท่ี
แสดงความรูสึกในภาพ 

ช่ือภาพ  

The dinner table 
 

2. สีน้ํามัน แนวความคิดเกี่ยวกับการ
จัดวางภาพท่ีแสดงความ
ฝนจินตนาการ การ
ซอนทับกันของรูปทรง
และการใชโทนสีรอนและ
เย็นไดอยางลงตัว 

มารค ชากาลล 

ช่ือภาพ I and the 
Village 

 

3. สีน้ํามัน แนวความ คิด เ กี่ ย วกั บ
ความฝนจินตนาการโดย 
การจัดวางภาพ การสราง
ระยะในภาพดวยขนาด
และโทนสีท่ีเหมือนกับ
ภาพในความฝน 

มารค ชากาลล 

ช่ือภาพ  เจาสาว
และเจาบาวแหง
หอไอเฟล 

 

4. ประสงค ลือเมือง สีอะคลิลิก แนวความ คิด เ กี่ ย วกั บ
ชุมชน วัฒนธรรมทองถ่ิน
วิถีชีวิตโดยเนน ลด และ
บิดเบือนสวนประกอบ
เ พื่ อ ถ า ย ท อ ด อ า ร มณ
ความรูสึกใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

ช่ือภาพ  หมูหมา 
กา ไก 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CVkCMZASs6gp0M&tbnid=YNtVrufQ74M8JM:&ved=0CAYQjRw&url=http://theartappreciationblog.blogspot.com/2008/11/art-of-henri-matisse.html&ei=kXIiU_biMu2yiQeKy4CwBQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNGe9pvITTFph-BQQd6aM6RXmtPEAQ&ust=1394852867337�
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=78uU89fjIjGP6M&tbnid=lJcoIQyrtOIF_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://art.ayay.co.uk/art/surrealist/marc_chagall/i-and-the-village/&ei=RJUyU-WKF62OiAe5n4CoCg&bvm=bv.63738703,d.aGc&psig=AFQjCNHKIznj5gCYHS5HI05GIMJrMvZaDA&ust=1395910334358�
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ตารางท่ี 1 วิเคราะหอิทธิพลผลงานศิลปะของศิลปนท่ีมีตอการสรางสรรค (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อศิลปน รูปแบบ 
อิทธิพลท่ีนํามาใช 
ในการพัฒนาผลงาน 

รูป 

5. ประสงค ลือเมือง สีอะคลิลิก แนวความคิดเกี่ยวกับการ
การสะทอนความรูสึกนึก
คิดภายในตัวของศิลปน
ถายทอดเปนงานศิลปะใน
เชิงสัญลักษณ 

ช่ือภาพ  งานชุด
สัมภาระในชีวิต 

  

6. ธง อุดมผล สีน้ํามัน แนวความคิดเกี่ยวกับการ
ใ ช รู ป แ บ บ ก า ร
เปรียบเทียบชีวิตมนุษย
โ ด ย ผ า น สั ต ว เ ล้ี ย ง ท่ี
ซ่ือสัตยอยางสุนัขเปนตัว
เดินเร่ือง 

ช่ือภาพ  
ชีวิตสัตวโลก 
 
  

7. ธง อุดมผล สีน้ํามัน แนวความคิดเกี่ยวกับการ
ใ ช รู ป แ บ บ ก า ร
เปรียบเทียบชีวิตมนุษย
โ ด ย ผ า น สั ต ว เ ล้ี ย ง ท่ี
ซ่ือสัตยอยางสุนัขเปนตัว
เดินเร่ือง 

ช่ือภาพ  

 

dog dance 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
 

การดําเนินงานสรางสรรค 
 

 การศึกษาคนควาเพื่อการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธของขาพเจาในหวัขอ “จนิตนาการ
จากความทรงจํา” ขาพเจาไดศึกษาธรรมชาติของศิลปะ นํามาผสมผสมกันกับจินตนาการสวนตน
เพื่อสรางสรรคผลงานจิตรกรรมที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการสรางสรรค
ผลงานศิลปะในคร้ังนี้ 
 

ศึกษา สรุปขอมูล และประมวลความคิด 

 ธรรมชาติของศิลปะ 
  ในบรรดาส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนท้ังหลาย ดูเหมือนส่ิงท่ีสรางข้ึนลวนเรียกวาเปนศิลปะ มี
ศิลปเปนส่ิงท่ีมีปญหาชวนใหสงสัยมากท่ีสุด และจะตกลงความหมายใหเปนท่ีเขาใจกันไดยากท่ีสุด 
ปญหานี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญสองประการ คือ 
 1.  ผูกําหนดความหมายมีภูมิหลังและโลกทรรศตางกัน รับรูส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนดวย
เปาหมายตางกัน จึงทําใหมีความเขาใจในส่ิงเดียวกันตางกัน 
 2. เกี่ยวกับภาษาท่ีใชเปนส่ือ อาจตีความไดตางกันเชนตามความคิด ตามความรูสึก 
ดังนั้นธรรมชาติของศิลปะท่ีจะกลาวตอไปนี้ พยายามท่ีจะแยกภูมิหลังของผูรูหลาย ๆ ดานแลวจึง
สรุปทําความเขาใจรวมกัน เร่ืองธรรมชาติของศิลปะน้ันถือวามีความสําคัญในระดับพื้นฐาน ผูสนใจ
ศิลปะท้ังหลายจะไดทําความเขาใจกอน เพราะมีขอบขายของเนื้อหากวาง คลุมส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน
ท้ังท่ีมีลักษณะของ 2 มิติ และ 3 มิติ บางทีอาจคลุมถึงเวลาและบริเวณวาง ซ่ึงถือกันวาเปนมิติท่ีส่ีท่ี
หา ตามความเขาใจปจจุบันดวย 
 เรายอมรับกันวา ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนดวยวัสดุวิธีการผสมผสานดวยอารมณและ
ความคิดสรางสรรคจนกลายเปนรูปตนแบบตามท่ีตนเองตองการและสังคมยอมรับ เรียกวาเปน
ศิลปะหรือเรียกตามคุณคาวามีศิลปแตส่ิงท่ีเราเรียกและอางถึงนี้บางทีเราก็ไมไดวิเคราะหใหชัดเจน
วามีเนื้อหากฎเกณฑ ขอมูลหรือเง่ือนไขอยางไร ทําไมเราจึงเรียกอยางนั้น 
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 เร่ืองศิลปะหรือความหมายของศิลปะ นักคิดสมัยกอนไดถกเถียงกันมานานแลวและใน
บรรดานักคิดท้ังหลายดูเหมือนในระยะแรกแนวคิดของเพลโตไดรับความสนใจมากท่ีสุด เพลโต
แสดงความคิดเห็นวา ศิลปะเกี่ยวของกับความงาม สามารถอธิบายไดในรูปของทฤษฎีความงามโดย
มีสมมุติฐานวา ความงามเปนคุณสมบัติอยูในตัวเองเปนคุณคาท่ีเรงเรา กระตุนใหเกิดความช่ืนชม 
ความอยากโดยตรง ซ่ึงมีสวนสัมพันธกับทฤษฎีของความรักใครและทฤษฎีของศีลธรรมดวย 
 ความคิดเห็นของเพลโตทางศิลปะ ชวยใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับความงามหลายดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางคุณสมบัติเชนทางดานศีลธรรมก็ถือวาความงามคือความดี หรือทางดานการ
รับรู (perception) ก็ถือวาความงามคือ ความจริงเกี่ยวกับรูปแบบสมบูรณท่ีรับรูได (perfect from) 
และรูปแบบสมบูรณนี้ตามทรรศนะของเพลโตคือรูปทรงกลมซ่ึงตอมา คลีฟ เบล (Clive Bell:Art) 
นักวิจารณชาวอังกฤษไดขยายความข้ึนและเรียกรูปแบบสมบูรณนี้เสียใหมวารูปแบบท่ีมีนัยยะ
สําคัญหรือรูปแบบท่ีมีความหมาย (significant form) โดยไดอธิบายไววารูปแบบท่ีมีนัยยะสําคัญ 
ขาพเจาหมายถึง รูปแบบท่ีรวมเสน สี เขาไวดายกัน เพราะส่ิงท่ีกลาวถึงนี้เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และเม่ือพูดถึงสีขาพเจารวมถึงสีดําและสีขาวดวยดังนั้นหากใครพูดถึงความงามของรูปแบบก็จะ
รวมส่ิงท่ีขาพเจากลาวไวนี้ท้ังหมด1  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบน้ี อริสโตเติล ก็มีความคิดเห็นคลายคลึงกับเพลโตแตอริส
โตเติลไดขยายความใหเห็นจริงเปนรูปธรรมข้ึน โดยพึ่งพิงรูปแบบกับธรรมชาติ ในท่ีสุดก็นิยาม
ความหมายของศิลปะเปนคร้ังแรกวา ศิลปะ คือการเลียนแบบ ธรรมชาติ (Art is the imitation of 
nature) หลังจากนั้นจึงไดมีการทบทวนความหมายของคําวา การเลียนแบบและธรรมชาติ สรุปเปน
ท่ีตกลงกันวา การเลียนแบบน้ันไมหมายถึงการเลียนแบบท่ีทําใหเกิดรูปแบบคลายภาพเสมือนบน
กระจกเงา แตเปนการเลียนแบบท่ีศิลปนผูสรางสามารถ ลด ทอน เพิ่มเติมตามความคิดเห็นและ
ความรูสึกของตน โดยหวังวาจะมีความหมายได สวนคําวาธรรมชาตินั้นหมายถึง วัตถุรอบตัวท่ี
กอใหเกิดความเบิกบานยินดี 
 คําวาการเลียนแบบมีคําคลายคลึงหลายคําเชน การลอกแบบ (copy) และการถายทอด
รูปแบบ (transformation) คําวาการลอกแบบความหมายก็ชัดเจนตรงตัวอยูแลว คือมีตัวอยางใหลอก 
ใหเหมือนท้ังขนาด สี เสนและคํานี้ คงไมถือวามีความสําคัญทางการปฏิบัติของศิลปะแตอยางใด 
เพราะจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกของศิลปน แตสําหรับคําวาการถายทอดรูปแบบความหมาย
เนนหนักทางดานปฏิบัติจริงมากกวาการเลียนแบบ ดังนั้นในปจจุบันจึงนิยมใชคําวาการถายทอด
รูปแบบมากกวา ธรรมชาติของศิลปะท่ีไดอธิบายนี้ จะเห็นไดวามีขอบขายและแนวคิดท่ีสืบเนื่อง

                                                 

 1 Clive Bell,  Art   (London: Chatto & Windus, 1914), 19. 
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ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบันในรูปแบบของการวิเคราะหความสัมพันธ ความงามและรูปแบบ 
อยางไรก็ดีมนุษยก็ยังคงสรางศิลปะรูปแบบตาง ๆ ตามแนวคิดตาง ๆ อยูตลอดไป พวกเขาไดใช
ความคิดสรางสรรคท่ีเปนสมบัติติดตัวมาอยางคุมคาท่ีสุดแลว 
 รูปแบบท่ีถายทอดตามแงมุมท่ีมองเห็น  
 รูปแบบท่ีถายทอดตามดานและมุมตาง ๆ นั้นถือวาเปนความพยายามของศิลปนท่ี
พยายามจะเขาใกล ความจริงมากท่ีสุด เพราเหตุวาวัตถุท่ีเปนจริงนั้นมีลักษณะ3มิติคือ กวาง ยาว 
หนา และอยูในภาวะของการเปล่ียนแปลงทุกเวลา ดังนั้นการถายทอดตาง ๆ ท่ีผานมาเปนความ
พยายามท่ีถายทอดเพียงดานเดียวจึงไมสามารถจะทําใหเกิดรูปแบบใกลเคียงความเปนจริงท่ีมี
ลักษณะสามมิติได จึงเกิดเปนกระบวนการคิดคนในการถายทอดท่ีจะสรางความประทับใจใหผูพบ
เห็นไดทราบวา ศิลปนผูถายทอดพยายามแสวงหารูปแบบของความจริงทุกดานตามท่ีปรากฏบน
ระนาบและมุมท่ีตนเห็นเพื่อสรางข้ึนใหม ศิลปนผูถายทอด มีการเลือกแสดงออกโดยพยายามลด
เสนรวมกันหรือเสนซํ้ากัน เพื่อนํามาประกอบใหม ศิลปนผูถายทอด มีการคิดคนและแกปญหา
ความต้ืนลึกของระนาบ ลักษณะผิวและการแสดงใหเห็นในรูปแบบใหม 
 รูปแบบท่ีถายทอดตามจินตนาการ  
 ในการถายทอดรูปแบบที่ผานมาน้ันสวนใหญเกี่ยวของกับความรูโดยตรงและเปน
เสมือนพื้นฐานสรางความเขาใจเบ้ืองตนแตรูปแบบท่ีถายทอดตามจินตนาการนี้เปนผลจากการรับรู
ท้ังหลายแลวสมองสรางจินตนาการข้ึนเปนภาพ จินตนาการเปนผลที่เกิดจากมนุษยรับรูในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งมากอนแลวสรางเปนภาพข้ึน ตัวอยางเชนขณะท่ีทานนั่งอยูในรถประจําทาง และรถที่ทาน
นั่งนั้นกําลังติดครอมอยูบนทางรถไฟ ทานนั่งอยูซ่ึงรูวาอีกไมนานรถก็จะเล่ือนไปได ขณะน้ันทาน
อาจสรางจินตนาการวา ถารถไฟมาจะทําอยางไร จะกระโดดออกทางหนาตางหรือทางประตู ส่ิงท่ี
ทานคิดนั้นคือจินตนาการ 
 จินตนาการอาจจะเกิดจากสภาวะท่ีอยูในสภาพการณเฉพาะหนาหรือเกิดจากการอาน 
การคิดหรือการรับรูดานตาง ๆ ก็ได เม่ือศิลปนเห็นนกบินเขาก็สรางจินตนาการวาถาบินไดคงจะมี
ความสุข ความสามารถไปไหนมาไหนไดคลองข้ึน เขาก็คิดสรางเรือบิน แมวาจะลมเหลวแตก็ได
วางแนวทางหรือพยายามสรางรองรอยไวเพื่อคนรุนหลังดําเนินการคนควาตอไป ดังนั้นการ
ถายทอดตามรูปแบบจินตนาการนี้จะสรางความประทับใจใหผูพบเห็นและสรางความเขาใจในการ
เปนตัวชวยเสนอแนะใหคิดและตรวจสอบวารูปแบบใดท่ีเหมาะสมกับความพอใจและเห็นวา
สวยงาม ยิ่งกวานั้นยังสามารถเลือกรูปแบบอันใดอันหนึ่งเปนจุดเร่ิมตนเพื่อสรางรูปแบบสําหรับยุค
ของทานดวย 
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 สุนทรียภาพจากประสบการณความงาม 
  เม่ือเราเดินทางไปสูทองทุง ภูเขาหรือทะเล เราชื่นชมกับภาพท่ีปรากฏเบ้ืองหนา ภาพ
ทองทุงยามเชาท่ีพระอาทิตยสาดสอง ตนขาวสีเขียว ลมพัดผานตนขาวท้ังทองทุงลูเปนคล่ืนไปตาม
แรงลม ภาพภูเขาสูงท่ีดูสงางาม กลุมกมอกเมฆสีขาวเคล่ือนตัวผานไป ภาพทองทะเลสีเขียวเขม 
เขียวน้ําเงิน น้ําเงินเทาไกลสุดตา ระลอกคล่ืนซัดเขาสูหาดทราย ลมเย็นพัดผานผิวพรอมกล่ินหอม
ของปา ไอเค็มของทองทะเล ความรูสึกท่ีเอิบอ่ิมเบ้ืองหนาธรรมชาติอันยิ่งใหญ เราตางมีความรูสึก
ตอบรับอยางลึกซ้ึง เราสัมผัสกับความงาม รับรูและซาบซ้ึงความงาม โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ 
ความรูสึกชื่นชมและปติเกิดข้ึนและอยูในความทรงจํา เกิดข้ึนและสมบูรณในตัวของมันเอง 
ความรูสึกชื่นชมประทับใจในความงามเชนนั้น เกิดและรับสัมผัสจากสุนทรียภาพในตัวตนของเรามี
ความมากนอย สูงต่ํา ดื่มด่ําหรือไมตางกันออกไปตามปจเจกภาพ ความแตกตางท่ีอาจเกิดจาก
ประสบการณแวดลอมสวนบุคคล ครอบครัว การศึกษา สังคมรวมท้ังการใหคุณคา ของแตละบุคคล
ท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ หรือมีตอความงามอีกดวย 
 อารี สุทธิพันธ กลาวถึงประสบการณและประสบการณสุนทรียะวา ประสบการณเปน
คําใชเรียกการรับรูท่ีเกิดขึ้นแกเรา 
 เม่ือเราสัมผัสหรือปะทะกับโลกภายนอก โดยจะไดรับการส่ังสมไวตามประสิทธิภาพ
ของอวัยวะรับสัมผัสของแตละคน ซ่ึงจะสัมพันธกับความต้ังใจของเราหรือความสนใจของเราดวย 
หลังจากท่ีเราไดรับรูหรือไดมีประสบการณแลวก็สามารถจําหรือจําแนกแยกแยะส่ิงท่ีรับรูไดนั้น 
เก็บสะสมไวในสมองเปนความรูซ่ึงจะชวยใหเกิดการรูตัวหรือท่ีเรียกวามีสติอยูทุกขณะน่ันเอง 
ดังนั้นจึงเช่ือกันวาเม่ือเรามีประสบการณมากก็สามารถแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังอยางมีสติ
ไดมาก สวนประสบการณสุนทรียะตางกับประสบการณอ่ืน ๆ ตรงท่ีเราจักหาใหตัวเราเองไมวา
ทางตรงหรือทางออมเม่ือเกิดข้ึนกับเราแลว ชวยใหเราเพลิดเพลินพึงพอใจ เกิดเปนความอิ่มเอิบใจ
โดยไมหวังส่ิงใดตอบแทนเชนการไปชม ภูมิประเทศสัมผัสธรรมชาติ การชมภาพยนตร ฟงเพลง 
ฯลฯ ประสบการณสุนทรียะเหลานี้ เรามีความเต็มใจท่ีจะรับรู ไมวาจะเปนกิจกรรมท่ีสังคมจัดข้ึน
หรือเราเลือกกิจกรรมนี้สําหรับตัวเราเอง เปนประสบการณท่ีเกิดจากความตองการหรือความอยาก
ของตัวเราเอง2  

                                                 

 2  อารี  สุทธิพันธุ,  ทัศนศิลปและความงาม  (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2535), 135-136. 
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 การสรางภาพโดยใชทฤษฎี Analysis Cubism   
 คือ  การใชมุมมองจากหลาย ๆ จุดมารวมไวในภาพเดียว เชนการเขียนหุนนิ่ง หรือภาพ
คน เราอาจเขียนจากหลาย ๆ มุม ดานหนา ดานขาง ดานหลัง แลวเอามารวมไวในภาพเดียว ภาพ
ของปกัสโซ ชากาลล เอาสถานท่ีหลาย ๆ แหง เอาจินตนาการหลาย ๆ ชวงความฝน มารวมไวในรูป
เดียวได 
 การประมวลความคิด  
 การสรางสรรคผลงาน เร่ิมตนจากการทําความเขาใจและประมวลความคิด ซ่ึงเปน
กระบวนการถายทอดอารมณ ความรูสึกและจินตนาการของศิลปนเปนองคประกอบสําคัญ ซ่ึงส่ิง
เหลานี้เปนนามธรรมท่ีไมสามารถจับตองได การสรางสรรคจึงเปนการแสดงออกใหเห็นเปน
รูปธรรม และผลงานศิลปะก็มิใชส่ิงท่ีสรางข้ึนดวยสูตรท่ีตายตัว รูปแบบผลงานและเทคนิควิธีการ
สรางสรรคข้ึนอยูกับประสบการณและการรับรูของศิลปนเอง การประมวลความคิดจึงเปนส่ิงสําคัญ
ทําใหเกิดการตกตะกอนของขอมูลท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน รวมถึงเกิดความเขาใจกับ
ความรูสึกของตนเอง ผลงานของขาพเจาเกิดจากความประทับใจท่ีไดสัมผัสความงามในธรรมชาติ 
โดยการทองเท่ียวไปในท่ีตาง ๆ การไดพบเห็น สายนํ้า ลําธาร ปาเขา ตนไม ดอกไม กอใหเกิดความ
งามท่ีเขามากระทบในจิตใจ เกิดเปนแรงบันดาลใจ จากความสวยงามอยางสมบูรณของธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม ท่ีเม่ือไดสัมผัสแลวทําใหส่ิงวุนวายตาง ๆ ภายในจิตใจใหหมดไป การไดซึมซับความ
งามของธรรมชาติจะทําใหเรารูสึกปลอดโปรง ผอนคลาย จากความวุนวายของสังคม ความคิด
ความรูสึกท้ังหมดดังกลาวเปนแรงบันดาลใจใหขาพเจา ถายทอดความรูสึกนี้ผานจินตนาการ
สวนตัวออกมาในรูปทรง สีสัน บรรยากาศ เปนงานศิลปะ 
 
เทคนิคการสรางสรรค 
 เร่ิมจากความรูสึกภายในท่ีมีตอความงามของส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอยูในธรรมชาติและรูปทรง
จากจินตนาการ เปนส่ิงท่ีมีความผูกพัน ผานเหตุการณเร่ืองราวท่ีมีความประทับใจ โดยมีสุนัขท่ีเปน
สัตวเล้ียงท่ีจากไปเปนตัวแสดงอารมณ ความรูสึกตามจินตภาพ โดยการจัดสรรข้ึนใหม ในรูปแบบ
กึ่งนามธรรม ดวยวิธีการทางทัศนศิลปโดยการทํางานจะปลอยใหจินตนาการและอารมณความรูสึก
ทํางานรวมกันอยางอิสระและคล่ีคลายผลงานภายใตเนื้อหาท่ีตองการแสดงออก 
 การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุด “จินตนาการจากความทรงจํา” มาจากความบันดาล
ใจท่ีไดจากการช่ืนชมธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กอใหเกิดอารมณความรูสึกข้ึนมา จึงเปนข้ันตอน
ของการเก็บขอมูลของรูปทรงท่ีจะนํามาใชโดยการบันทึกเปนลายเสนและวาดโครงสีและบรรยากาศ
โดยรวมท่ีตอบสนองตออารมณความรูสึก ปรับปรุงแกไขภาพรางจนเปนท่ีนาพอใจพรอมท่ีจะ
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นําไปขยายเปนผลงานจริง ในข้ันตอนการปฏิบัติงานสรางสรรคนั้นเร่ิมจากการเตรียมขึงผาใบลงบน
กรอบไมขนาด 120 x 150 ซ.ม. และเร่ิมรางเสนโครงสรางภาพรวมดวยดินสอ เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
จนผลงานมีขนาดเหมาะสมกับเฟรมผาใบ จากน้ันใชเก็ตโซสรางพื้นผิวดวยเกรียงและการสะบัดลง
บนผาใบตามรูปทรงท่ีไดรางไวคราว ๆ จากนั้นระบายสีของบรรยากาศโดยรวมของภาพโดยยังไม
เก็บรายละเอียดในแตละสวน การลงสีช้ันนี้จะมีความละเอียดมากข้ึนพรอมท้ังเพิ่มน้ําหนักในแตละ
จุดเปนการสรางระยะโดยเนนสี เพราะสวนประกอบในภาพจะมีการจัดวางกระจายไปท่ัว ๆ จึงตอง
มีการสรางระยะดวยสี เปนการสรางมิติของสีเพื่อใหผลงานมีความสมบูรณเปนเอกภาพตามอารมณ
ความรูสึก 
 
ขั้นตอนการพัฒนาสรางสรรควิทยานิพนธ 
 จากการศึกษาแหลงท่ีมาของความบันดาลใจจากธรรมชาติ จากท้ังหนังสือและส่ือตาง ๆ 
แลวนําขอมูลท่ีไดมาเลือกสรร วิเคราะหและสรุปผล การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธโดยแบง
ระยะการสรางสรรคผลงาน ดังนี้ 
 การสรางสรรคผลงานในระยะที่ 1 
 ระยะท่ี 1 การสรางสรรคผลงานในปการศึกษา 2554 การสรางสรรคผลงานในระยะน้ี 
เปนการทํางานในเนื้อหาของการนําเร่ืองราวของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอจิตใจใน
ขณะนั้น อาจเปนแคการใหความสําคัญกับเร่ืองราวและรูปทรง มีการแทนคาอยางตรงไปตรงมา ใน
ลักษณะการบอกเลาเร่ืองราว โดยมีตัวเดินเร่ืองเปนสัตวเล้ียง แตยังขาดความผสมกลมกลืน ทําใหไม
สามารถส่ือความรูสึกจากสวนลึกท่ีแทจริงได อีกท้ังยังมีรายละเอียดกระจายอยูเต็มภาพ ทําใหภาพดู
แนน ไมมีพื้นท่ีวางท่ีแสดงบรรยากาศในภาพเทาท่ีควร อาจารยท่ีปรึกษาจึงแนะนําใหมีการจัดวาง
โดยเหลือพื้นท่ีวางในภาพ เพื่อใหเกิดผลทางองคประกอบท่ีดีข้ึนเปนการพักสายตาจากรายละเอียดท่ี
อึดอัดในภาพ ใหเกิดบรรยากาศในภาพ 
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ภาพท่ี 29 ภาพการสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 1 
 ช่ือภาพ  “บังเอิญ”  
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
 ขนาด  60 x 80 cm.  
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ภาพท่ี 30 ภาพการสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 1 
 ช่ือภาพ “กิเลส”  
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
 ขนาด  60 x 80 cm.  
 
 
  



 59 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 31  ภาพการสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 1 
 ช่ือภาพ  “ผูเปนใหญ”  
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
 ขนาด  60 x 80 cm.  
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ภาพท่ี 32 ภาพการสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 1 
 ช่ือภาพ  “ในความฝน”  
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
 ขนาด  60 x 80 cm.  
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ภาพท่ี 33  ภาพการสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 1 
 ช่ือภาพ  “เตาทะเล”  
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
 ขนาด  80 x 100 cm.  
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ภาพท่ี 34  ภาพการสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 1 
 ช่ือภาพ  “กลางคืน”  
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
 ขนาด  80 x 100 cm..  
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 ระยะท่ี 2 ผลงานกอนวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2555  
 จากปญหาท่ีเกิดข้ึนในการสรางสรรคผลงานชุดแรก ขาพเจาปรับเปล่ียนแนวความคิด
และทําการปรับปรุงแกไขในเร่ืองแนวความคิดใหกระชับและตีวงแคบลง พรอมท้ังมีการปรับใน
เร่ืองการจัดวางองคประกอบศิลป การปรับมุมมองในรูปแบบใหมใหมีความเปนเอกภาพและมีการ
เช่ือมโยงระหวางรูปทรงมากข้ึน มีการกําหนดบรรยากาศของสี กําหนดชวงเวลาของโครงสีโดยรวม 
โดยตัดทอนรูปทรงใหคล่ีคลายมากข้ึน ซ่ึงในผลงานชวงนี้ใหความสําคัญกับการสํารวจจิตใจของ
ตนเองมากยิ่งข้ึน เร่ิมแสดงตัวตนท่ีอยูภายในจิตสํานึก ท้ังยังเปนจุดเร่ิมตนท่ีขาพเจาจะสามารถนาํไป
พัฒนาสูผลงานชุดวิทยานิพนธตอไป 
 

 
 
ภาพท่ี 35  ภาพการสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 2 
 ช่ือภาพ  “ในหวง ความฝน”  
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
 ขนาด  80 x 100 cm.  
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ภาพท่ี 36  ภาพการสรางสรรคผลงานในระยะท่ี 2 
 ช่ือภาพ  “จากเมืองสูปา”  
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
 ขนาด  60 x 80 cm.  
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 ระยะท่ี 3 การสรางสรรคผลงานชวงเสนอหัวขอวิทยานิพนธ  
 ผลงานวิทยานิพนธชุด “ จินตนาการจากความทรงจํา ” แสดงออกถึงการแสวงหา
ความสุขท่ีถูกสรางข้ึนจากประสบการณ ความทรงจําท่ีไดพบเจอและนํากลับมาเพ่ือสรางความ
ประทับใจใหกับตนเอง เพื่อเปนโลก เปนท่ีพักพิงใหกับรางกาย จิตใจในยามเหนื่อยลาตอสังคม
ภายนอก เปนการสะทอนใหเห็นถึงสภาวะความรูสึกภายในของขาพเจาท่ีตองการแสวงหาความสุข
และท่ีอาศัยของจิตใจ โดยการสรางสรรคเปนผลงานศิลปะและเพ่ือเปนการเรียนรูความจริงของ
ธรรมชาติท่ีตองเกิดข้ึนและดําเนินไปควบคูกับชีวิตมนุษย 
 ผลงานในระยะท่ี 3 นี้มีการเปล่ียนแปลงขนาดใหใหญข้ึนเพื่อรองรับกับเนื้อหา เทคนคิสี 
บรรยากาศใหสอดคลองกับความรูสึก ซ่ึงจะใหอารมณของความเคลื่อนไหวของส่ิงมีชีวิตไดดีใน
บางพื้นท่ี ตองการสรางพื้นท่ีวางท่ีเปนสวนทองฟาท่ีมีสีสันและบรรยากาศท่ีโปรง เบาสบาย ดวย
เทคนิคสีอะคริลิคท่ีใหความสดใสและในขณะเดียวกันก็ใหความทึบและมีมิติข้ึนได ดวยการไลเนื้อ
สีอะคริลิคท่ีเขมขนข้ึน  
 

 
 
ภาพท่ี 37 ภาพการสรางสรรคผลงานชวงเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
 ช่ือภาพ  “จินตภาพในความทรงจํา”  
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
 ขนาด  100 x 120 cm.  
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ภาพท่ี 38 ภาพการสรางสรรคผลงานชวงเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
 ช่ือภาพ  “จินตภาพในความทรงจํา”  
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
 ขนาด  100 x 120 cm. 
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 ระยะท่ี 4 การสรางสรรคผลงานชวงวิทยานิพนธ 
 เปนการสรุปผลที่ไดจากการรวบรวมความคิด เทคนิค วิธีการ ตลอดจนกระบวนการใน
การสรางสรรค จากการศึกษาคนควาภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง ผานการปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง
เพื่อใหผลงานท่ีออกมา ตอบสนองและสอดคลองกับอารมณ ความรูสึกท่ีตองการถายทอด
จินตนาการใหมากท่ีสุด  
 

 
 
ภาพท่ี 39  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือภาพ  “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 1” 
 ขนาด  120 x 150 เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 



 68 

 
 

 
 
ภาพท่ี 40 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2 
 ช่ือภาพ  “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 2” 
 ขนาด  120 x 150 เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
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ภาพท่ี 41 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3 
 ช่ือภาพ  “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 3” 
 ขนาด  120 x 150 เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
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ภาพท่ี 42  ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 4 
 ช่ือภาพ  “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 4” 
 ขนาด  120 x 150 เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
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อุปกรณและวัสดุท่ีใชในการสรางสรรค 
 1. อุปกรณ 
  1.1 กลองถายภาพ 
  1.2 สมุดรางภาพ 
  1.3 พูกันแบนเบอร 8, 10, 14, 16, 20, 24 
  1.4 พูกันกลมเบอร 2, 6, 8, 10, 12 
  1.5 ถังน้ํา 
  1.6 เกรียง 
 2. วัสดุ 
  2.1 ปากกาดํา 
  2.2 สีอะคริลิค ยี่หอ Silpakorn Pradit 
   Permanent green deep  Phthalocyanine blue 
   Emerald green Deep magenta 
   Dioxazine purple Turquoise green 
   Permanent green light Brillant yellow green 

Emerald green Phthalocyanine green 
Cobalt green Light portrait pink 
Light magenta Deep brilliant red 
Scarlet red Yeloow oxide 
Naples yellow hue Medium magenta 
Silpakorn orange Cobalt blue 
Cadmium red Raw umber 
Indian yellow Silpakorn green 
Lime green Naphthol crimson 
Prussian blue Vermilion 
Brillant yellow green Cadmium yellow 
Burnt umder Silpakorn orange 
Ultramrine blue Raw sienna 
Silpakorn pearl Cerulean blue 
Silpakorn copper Silpakorn gold 
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Burnt sienna Viridian hue 
Yellow light hansa Cadmium yellow medium 
Flesh tint Permanent sap green 
Madenta rose medium 

  2.3 สีอะคริลิค ยี่หอ Louvre 
Red Burnt sienna 
Naples yellow hue Rose 
Magenta Raw sienna 
Green oxide of chromium Warm green 
Titanium white Pastel blue 
Sahara yellow Blue 
Veronese green shade Pale violet 
Turquoise blue Turquoise green 
Yellow lemon 

  2.4 เฟรมผาใบ ขนาด 120 x 150 ซ.ม.   จํานวน 4 ช้ิน 
 

 
 
ภาพท่ี 43 วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 
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การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ  
 ไดมีการจัดแสดงนิทรรศการภายใตช่ือโครงการนิทรรศการ “ NA NA” โดยจัดแสดงใน
ระหวางวันท่ี 24 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2556 ณ PSG ART GALLERY มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังทาพระ กรุงเทพฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 44  ภาพการแสดงนิทรรศการ “NA NA” 
 

 
 

ภาพท่ี 45 ภาพการแสดงนิทรรศการ “NA NA” 



 
 

บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหและพัฒนาการสรางสรรคผลงานชวงวิทยานิพนธ 
 

 เพ่ือเปนการคนหาแนวทางการพัฒนาผลงานตอไปขางหนา จึงตองมีการหาขอสรุปผล
ของการทําวิทยานิพนธ เพื่อผลของความกาวหนาในงานดานจิตรกรรมจึงทําการวิเคราะหถึง
ลักษณะและผลลัพธตาง ๆ ท่ีปรากฏในงานชุดนี้ โดยวิเคราะหเปนสวนประกอบ ดังนี้ 
 
วิเคราะหสวนประกอบของงานโดยทั่วไป 
 1. รูปทรงท่ีใชเปนความบันดาลใจจากประสบการณ ผสมผสานกับรูปทรงของ
ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน เชน สัตวเล้ียง บาน และส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ เชน นก ปลา แมลง รูปทรงของ
ตนไม ดอกไม ท่ีมีการจัดวางแบบกระจายท่ัวท้ังภาพ รูปทรง สวนใหญมีขนาดใกลเคียงกัน มีการจัด
วางแสดงลักษณะทิศทางเช่ือมโยงนําสายตาใหความรูสึกถึงความเคล่ือนไหว 
รูปทรงที่แทนลักษณะท่ัวไปในธรรมชาติ เชน ภูเขา แมน้ํา ทองฟา พระอาทิตย เปนรูปประกอบ
สวนรอง เสริมแตงใหเปนเร่ืองราว บรรยากาศ เปนฉากหลังของรูปทรงหลัก หรือมีหนาท่ีเปนพื้น
หลังแทนลักษณะของพื้นท่ีกวางไกลในธรรมชาติ มีการเนนสีท่ีแสดงชวงเวลาของบรรยากาศใน
ภาพ มีทิศทางการเคล่ือนไหวจากการเกล่ียสีตาง ๆ ในลักษณะเช่ือมตอกันไปในทิศทางท่ีถูกกําหนด
ในแตละภาพ สีในสวนรวมของภาพเปนสีท่ีกระจางใหความสวาง ใชสีท่ีมีลักษณะมืดเปนสวนนอย 
มักใชสีสดหรือบางคร้ังใชสีเบา คือ ลดคาน้ําหนักและความจัดของส่ิงตาง ๆ ลงดวยสีขาว ซ่ึงยังให
ความสดของสีนั้นอยู เพื่อความรูสึกนุมนวล 
 2. เร่ืองราวที่ปรากฏในภาพสวนหนึ่งเปนส่ิงมีชีวิต ในสภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ 
แตอีกสวนหนึ่งเปนความตองการสรางโลกของจินตนาการท่ีมีการผสมผสานเร่ืองราวของตัวเองท่ี
รูสึกผูกพัน เชน การใชตัวเอกของภาพเปนสุนัขท่ีเปนสัตวเล้ียง และในแตละภาพจะมีบานหลังเล็ก 
ๆ ซอนตัวอยูในธรรมชาติ เปนสัญลักษณของการมีท่ีอยูอาศัย ท่ีพักพิง ท่ีสงบ รมร่ืน ปราศจากความ
วุนวายภายนอก ไดอยูในสถานท่ี ๆ ลอมรอบดวยส่ิงสวยงามในธรรมชาติ ซ่ึงเปนการแสวงหา
ความสุขพื้นฐานของมนุษยโดยท่ัวไป ซ่ึงการจัดวางจะแตกตางกันไปสุดแลวแตความบันดาลใจท่ี
เกิดข้ึนในแตละชวงของการทํางาน 
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 3. เทคนิคการระบาย ใชสีอะคริลิค เปนไปในลักษณะแบนเรียบและแสดงรองรอยพูกัน
ในแตละท่ี มีการใสคาน้ําหนัก ความเขมออนในแตละท่ี มีเจตนาใหเกิดผลทางความลึก แสดงระยะ
ของสีหรือเพื่อใหเกิดความเช่ือมตอกันระหวางสีหนึ่งกับสีหนึ่ง และเพิ่มการผสานกันของสีแตละสี 
ในรูปทรงสวนรวมใหเกิดบรรยากาศท่ีนุมละมุน การเลือกใชสีไมไดเปนไปในลักษณะเหมือนจริง
ในธรรมชาติแตจะใชโทนสีตามจินตนาการ ท่ีมีท้ังสีตัดกันและสีในโทนเดียวกันข้ึนอยูกับ
บรรยากาศของภาพ 
 ผลการดําเนินงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในชุดจินตนาการจากความทรงจํา 
ตอเนื่องจากผลงานกอนวิทยานิพนธ ซ่ึงปนจุดเร่ิมตนของการคนพบแนวคิดในรูปแบบและวิธีการ
แสดงออกทางศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวโดยมุงเนนการคนควาหารูปแบบท่ีมีความสมบูรณ
ทางดานเนื้อหาและส่ือความหมายใหตรงตามจุดมุงหมายท่ีตองการแสดงออกทางดานศิลปะ 
 ผลงานวิทยานิพนธชุด “ จินตนาการจากความทรงจํา ” แสดงออกถึงการแสวงหา
ความสุขท่ีถูกสรางข้ึนจากประสบการณ ความทรงจําท่ีไดพบเจอและนํากลับมาเพ่ือสรางความ
ประทับใจใหกับตนเอง เพื่อเปนโลก เปนท่ีพักพิงใหกับรางกาย จิตใจในยามเหนื่อยลาตอสังคม
ภายนอก เปนการสะทอนใหเห็นถึงสภาวะความรูสึกภายในของขาพเจาท่ีตองการแสวงหาความสุข
และท่ีอาศัยของจิตใจ โดยการสรางสรรคเปนผลงานศิลปะและเพ่ือเปนการเรียนรูความจริงของ
ธรรมชาติท่ีตองเกิดข้ึนและดําเนินไปควบคูกับชีวิตมนุษย 
 ผลงานในระยะท่ี4 นี้มีการเปล่ียนแปลงขนาดใหใหญข้ึนเพื่อรองรับกับเนื้อหา เทคนิคสี 
บรรยากาศใหสอดคลองกับความรูสึก ซ่ึงจะใหอารมณของความเคลื่อนไหวของส่ิงมีชีวิตไดดีใน
บางพื้นท่ี ตองการสรางพื้นท่ีวางท่ีเปนสวนทองฟาท่ีมีสีสันและบรรยากาศท่ีโปรง เบาสบาย ดวย
เทคนิคสีอะคริลิคท่ีใหความสดใสและในขณะเดียวกันก็ใหความทึบและมีมิติข้ึนได ดวยการไลเนื้อ
สีอะคริลิคท่ีเขมขนข้ึน 
 
 การสรางสรรคผลงานชวงวิทยานิพนธ 
 เปนการสรุปผลที่ไดจากการรวบรวมความคิด เทคนิค วิธีการ ตลอดจนกระบวนการใน
การสรางสรรค จากการศึกษาคนควาภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง ผานการปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง
เพื่อใหผลงานท่ีออกมา ตอบสนองและสอดคลองกับอารมณ ความรูสึกท่ีตองการถายทอด
จินตนาการใหมากท่ีสุด 
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 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 46  ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
 ช่ือศิลปน  สุดาสมร นุตเวช 
 ช่ือภาพ   “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 1” 
 ขนาด   120 x 150 เซนติเมตร 
 เทคนิค   สีอะคริลิค 
 
 แนวความคิด 
 จากสภาวะท่ีตึงเครียดจากชีวิตในสังคมเมือง ทําใหเกิดความรูสึกอยากหลีกหนีจาก
ความแออัดวุนวายสูโลกแหงธรรมชาติในจินตนาการท่ีแวดลอมดวยสัตวเล้ียงและสัตวตาง ๆ ใน
ธรรมชาติท่ีเคยไดพบเห็นและสัมผัส ในบรรยากาศท่ีถูกสรางเติมแตงจากความปรารถนาสวนตัว 
การไดพักพิงในบานหลังเล็ก ตนไม ดอกไม สายลม ฝูงนก วนเปนตัวแทนของการไดฟนฟูจิตใจให
คลายจากความทุกขท้ังมวล สูโลกท่ีเปนอาณาจักรของความพึงใจ 
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 รูปแบบ 
 ถายทอดผลงานในลักษณะงานจิตรกรรม รูปแบบกึ่งนามธรรมดวยเทคนิคสีอะคริลิ
คบนผาใบขนาด 120 x 150 cm. 
  องคประกอบ 
 มีการจัดวางองคประกอบแบบมีรายละเอียดกระจายอยูท่ัวทั้งภาพ โดยกําหนดทิศทาง
ของโครงสรางในภาพใหมีการเช่ือมโยงของส่ิงของ ตนไม สัตว เปนลักษณะหมุนวนเช่ือมโยงกัน 
โดยมีจุดเดนในภาพเปนรูปทรงของบาน มีการสรางทิศทางดวยฝแปรงและบรรยากาศของสีท่ีเปน
พื้นหลัง ลักษณะของโครงสีมีท้ังโทนรอนและเย็น เนนบรรยากาศสดใส อบอุน มีลักษณะการใชสี
แบบสดตัดกันและกลมกลืนกันในบางสวน ดวยการลดคาความจัดของสีโดยมุงเนนใหเกิด
ความรูสึกเบิกบาน มีการสรางพื้นผิวดวยฝแปรงในบางสวนเพื่อใหเกิดความแตกตางของวัตถุ 
 ลักษณะเสนในผลงานชุดนี้ เปนเสนท่ีแสดงโครงสรางของรายละเอียดตาง ๆ ในภาพ 
สวนใหญจะเปนรูปท่ีเกี่ยวกับพืช สัตว เปนสวนใหญ นอกจากนั้นยังเปนตัวกําหนดโครงสรางและ
ทิศทางท่ีเช่ือมตอระหวางรูปทรงเล็ก ๆ กับพื้นหลังของภาพทําใหเกิดเปนบรรยากาศของโลกใน
ธรรมชาติท่ีถูกสรางข้ึน เสนท่ีใชสวนใหญเปนเสนโคงดูเล่ือนไหลตอเนื่องประสานกลมกลืน เสน
ในบางจังหวะอาจมีความขัดแยงกันบางเพ่ือเพิ่มจุดเดนในภาพ มีท้ังเสนท่ีแสดงความออนหวาน 
นุมนวล และเสนเรขาคณิตในบางจุดเปนจุดเดนในภาพ ในสวนท่ีเปนบานหรือส่ิงกอสรางท่ีไมใช
ธรรมชาติ 
  สรุปการวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 
 ผลงานช้ินนี้มีรูปแบบงานจิตรกรรม2มิติ ตองการแสดงออกถึงความสุขในโลกแหง
จินตนาการสวนตน ในบรรยากาศของธรรมชาติท่ีเคยไดพบเห็นกับบานหลังเล็กและสัตวเล้ียงท่ีมี
ความผูกพัน และสัตวตาง ๆ ในธรรมชาติท่ีตางใชชีวิตของตัวเองอยางสงบสุข นกตัวใหญท่ีโบยบิน
บนทองฟาเปนสัญลักษณของอิสระเสรี การเลือกใชโทนสีท่ีสดใสท้ังโทนรอนและเย็นเพื่อใหผูชม
รูสึกถึงความสุขและความมีชีวิตชีวา 
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 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 
 

 
 
ภาพท่ี 47 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2 
 ช่ือศิลปน  สุดาสมร นุตเวช 
 ช่ือภาพ   “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 2” 
 ขนาด   120 x 150 เซนติเมตร 
 เทคนิค   สีอะคริลิค 
 
  แนวความคิด  
 ความประทับใจจากการไดไปทะเลท่ีสิมิลัน ทะเลลึกท่ีมีสัตวใหญท่ีเรานึกไมถึงอาศัยอยู
ใตผิวน้ําท่ีกวางไกลสุดสายตา การไดจินตนาการถึงสังคมภายใตน้ํากับสีสันท่ีสดใส ความมืดท่ีเกิด
จากความรูสึกและความสวางเจิดจาของสีน้ําท่ีสะทอนแสงอาทิตยเปนความงามท่ีนาประทับใจ 
 รูปแบบ 
 ถายทอดผลงานในลักษณะงานจิตรกรรม รูปแบบกึ่งนามธรรมดวยเทคนิคสีอะคริลิ
คบนผาใบขนาด 120 x 150 cm. 
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 องคประกอบ 
 มีการจัดวางองคประกอบแบบแสดงมิติในภาพดวยความแตกตางของขนาดตัวสัตวใน
ภาพท่ีมีท้ังใหญและเล็ก มีลักษณะการทับซอนกันของรูปทรงรวมถึงการสรางลวดลายลงบนพื้นท่ี
วางมากข้ึน มีการเนนน้ําหนักในภาพเปนบางสวน การจัดวางมีรูปแบบการทับซอนกันของรูปทรง 
แสดงความลึกลับ การซอนตัวของสัตวใหญเล็กใตทองทะเล การแฝงกายของสัตวน้ําดวยสีสันท่ี
กลมกลืนและบางสวนท่ีมีสีสันฉูดฉาด มีการใชเสนอิสระท่ีแสดงความพล้ิวไหวของสาหราย 
แมงกะพรุน มีการใชรูปทรงท่ีเปนสัญลักษณ เชน เคร่ืองบินกระดาษ เปนตัวแทนของการเดินทาง
ไปในท่ีไกล ๆ อยางอิสรเสรี 
 สรุปการวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี2 
 ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมช้ินนี้ มีการกําหนดโครงสีท้ังวรรณะอุน และ เย็น 
ผสมผสานกันไปในแตละช้ินงาน รวมถึงการคํานึงถึงความเดนของสี จากการใชสีหนึ่งใหมีปริมาณ
มากกวาสีอ่ืน ซ่ึงสวนใหญจะใชวรรณะเย็นมากกวาเพราะเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับธรรมชาติ แตก็จะมี
การใชวรรณะอุนเพื่อแสดงถึงสีสันท่ีสดใสดึงดูดสายตา และสีสวนใหญจะมีความจัดของสีและมีสี
ท่ีหมนลงในสวนท่ีเปนพื้นหลังเพื่อสงเสริมใหรูปทรงปรากฏเดนชัดมากยิ่งข้ึน ภายในองคประกอบ
ท่ีกลมกลืน ในงานชุดนี้สีจึงกลายเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางมาก โดยจะแบงสีเปนวรรณะรอน
และเย็นสลับกันไปแลวแตเนื้อหาของผลงาน โดยใหความสําคัญกับความรูสึกเปนสําคัญมากกวา
การจะไปควบคุมใด ๆ เพ่ือใหสีไดแสดงพลังของตัวมันเองใหไดมากท่ีสุด การสรางน้ําหนักของสี
เปนไปเพื่อตองการเนนรูปทรงเทานั้นแตไมไดใหผลในทางแสดงระยะในภาพแบบใกล กลาง ไกล 
แตอยางใด เพราะการจัดวางภาพเปนลักษณะกระจายท่ัวทั้งภาพ จะมีการแบงระยะจากขนาดของ
ส่ิงของมากกวาจะใชน้ําหนักของสีเปนการสรางมิติในภาพ 
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 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 48 ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3 
 ช่ือศิลปน  สุดาสมร นุตเวช 
 ช่ือภาพ   “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 3” 
 ขนาด   120 x 150 เซนติเมตร 
 เทคนิค   สีอะคริลิค 
 
  แนวความคิด 
 ความทรงจํา และความผูกพันท่ีมีตอสัตวเล้ียง ทําใหขาพเจาใชสุนัขซ่ึงเปนสัตวเล้ียงท่ี
จากไปแลวมาเปนตัวแทนในการทองไปในดินแดนแหงปาเขาในอิริยาบถร่ืนเริงยินดี  
  รูปแบบ 
 ถายทอดผลงานในลักษณะงานจิตรกรรม รูปแบบกึ่งนามธรรมดวยเทคนิคสีอะคริลิ
คบนผาใบขนาด 120 x 150 cm. 
 



 81 

 องคประกอบ 
 จุดเดนในภาพเปนภาพสุนัข ดอกไมท่ีมีขนาดใหญเปนส่ิงท่ีแสดงความสดช่ืน สวยงาม 
บานหลังเล็กท่ีซอนตัวอยูดานลางของภาพบอกเลาเร่ืองราวของการตองการความสงบ ภายใต
บรรยากาศของความฝน สัตวเล็ก ๆ ท่ีกระจายตัวอยูท่ัวไป สรางใหภาพมีชีวิตชีวา ทิศทางของตนไม
ที่เอนเอียงไปคนละทิศทางตัดกับร้ิวของทองฟา ใหความขัดแยงท่ีแสดงการเคล่ือนไหว รวมท้ัง
ทิศทางของฝูงนกท่ีมาจากหลายทางทําใหเกิดเสนนําสายตาท่ีเช่ือมโยงสรรพส่ิงเขาดวยกัน 
  สรุปการวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี3 
 ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธชุด จินตนาการจากความทรงจํา มีการเคล่ือนไหว
ของสายตาของผูดูจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง จากจุดหนึ่งเคล่ือนท่ีไปตามเสน ตามสี ตามน้ําหนัก
ออนแกท่ีมีอยูในภาพท่ีมีการกําหนดจังหวะความเคล่ือนไหวของสายตา จากเสนโครงสรางของ
รูปทรง ทิศทางของเสนและลักษณะของฝแปรงท่ีแสดงความเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีชวยเสริมให
เกิดความเช่ือมตอของรูปทรง น้ําหนักในผลงานเกิดจากสีและพื้นท่ีวาง และเปนสวนหน่ึงของการ
กําหนดจุดเดน จุดรอง และพ้ืนท่ีวาง เพื่อใหเกิดบรรยากาศของการประสานกลมกลืนของนํ้าหนัก 
โดยท่ีน้ําหนักของภาพข้ึนอยูกับบรรยากาศท่ีกําหนดข้ึนมาแตละชวงคลายกับการกําหนดสี ซ่ึงผล
ของน้ําหนักออนแกจะชวยเสริมรูปทรงท่ีเกิดข้ึน คาน้ําหนักของแตละรูปทรงและพื้นท่ีวางมีการ
เช่ือมเพื่อลดการขัดแยง เนนการอยูรวมกันดวยบรรยากาศมากท่ีสุด 
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 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 49  ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 4 
 ช่ือศิลปน สุดาสมร นุตเวช 
 ช่ือภาพ   “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 4” 
 ขนาด   120 x 150 เซนติเมตร 
 เทคนิค   สีอะคริลิค 
 
  แนวความคิด 
 ความประทับใจจากการเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณในบางสวนของประเทศญ่ีปุน 
ถูกถายทอดออกมาเปนภาพธรรมชาติท่ีผสมผสานความรูสึกสวนตัว โดยมีเร่ืองราวของวัฒนธรรม 
ความเช่ือ และบรรยากาศท่ีสดใสปลอดโปรง 
 รูปแบบ 
 ถายทอดผลงานในลักษณะงานจิตรกรรม รูปแบบกึ่งนามธรรมดวยเทคนิคสีอะคริลิ
คบนผาใบขนาด 120 x 150 cm. 
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  องคประกอบ 
 เปนลักษณะจุดเดนอยูกึ่งกลางภาพ โทนสีมีท้ังวรรณะรอนและเย็น เนนความจัดของสี 
มีการแบงระยะในภาพ จากขนาดของรูปทรงมีการใชรูปทรงท่ีแสดงรูปแบบท่ีชัดเจน นํามาจัดวาง
กระจายท่ัวท้ังภาพพื้นท่ีวางในผลงานของขาพเจามีความสัมพันธและมีการประสานกลมกลืนกับ
รูปทรงโดยเฉพาะสีในบรรยากาศท่ีรายลอมอยูภายนอกรูปทรงเปนตัวกําหนดความเปนเอกภาพของ
งาน และเปนสวนท่ีมีปริมาณมากกระจายท่ัวภาพเพื่อใหความรูสึกปลอดโปรงสบายเปนอิสระ 
มิติในงานของขาพเจาเนนการใชขนาดท่ีลดหล่ันกันไป มีการจัดวางภาพท่ีทับซอนกันในบางจุดเพื่อ
แสดงระยะในภาพ และมีการใชน้ําหนักสีในการสรางปริมาตรในบางจุดท่ีตองการเนน และใชสี
แบน ๆ เพื่อกําหนดส่ิงท่ีไกลออกไปแตแฝงรายละเอียดภายในสีดวยการเกล่ียภาพแบบแสดงฝแปรง 
ซ่ึงจะชวยเสริมเนื้อหาในรูปทรง 
 สรุปผลการวิเคราะหงานสรางสรรควิทยานิพนธท้ังหมด 
 ผลงานวิทยานิพนธท้ังหมดนี้ เปนเพียงส่ือตองการแสดงออกถึงสภาวะอารมณ ซ่ึงไดรับ
ความบันดาลใจจากธรรมชาติท่ีสวยงามผสมผสานกับจินตนาการสวนตัว นํามาสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรม ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแสดงออกถึงความรูสึกภายในมีการตัดทอน คล่ีคลาย เพิ่มเติม 
ภายในภาพแสดงออกถึงความเคล่ือนไหวความงามที่ใหความรูสึกถึง ความอบอุน ความสบายใจ 
เปนการสรางรูปทรงและสี โดยถายทอดเปนงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรมดวยเทคนิคสีอะคริลิคบน
ผาใบ 
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สรุปผลการสรางสรรคและพฒันาผลงาน 
 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการสรางสรรคและพัฒนาผลงาน 
 

เทคนิค/ 
การพัฒนาผลงาน 

ภาพผลงานการสรางสรรค 

ผลงานระยะท่ี 1  

เทคนิคสีอะคริลิค 

 

ผลงานระยะท่ี 2  

เทคนิคสีอะคริลิค 

 

ผลงานระยะท่ี 3  

เทคนิคสีอะคริลิค 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการสรางสรรคและพัฒนาผลงาน (ตอ) 
 

เทคนิค/ 
การพัฒนาผลงาน 

ภาพผลงานการสรางสรรค 

ผลงานระยะท่ี 4  

เทคนิคสีอะคริลิค 

 
 
ตารางท่ี 3 วิเคราะหผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ 
 
ภาพที่ ภาพผลงานสรางสรรค แนวความคิด เทคนิค / การพัฒนาผลงาน 

ความงามในธรรมชาติกอใหเกิด
ความรูสึกประทับใจนํามาสูการ
สร า งโลกแห งจินตนาการ ท่ี
ขาพเจ าและสัตว เลี้ ยงใช ชีวิต
อยางสงบสุขปราศจากส่ิงรบกวน
สะท อนสภาว ะของจิ ต ใ จ ท่ี
แสวงหาความสุขปลดปลอยจาก
ค ว า ม วุ น ว า ย ใ น เ มื อ ง คื น สู
ธรรมชาติท่ีสรางสรรคจากความ
ทรงจํา 

-เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
มีการสรางพ้ืนผิวดวยเก็ตโซ
กอนการลงสี 

1 

 

-การจัดองคประกอบแบบ
กระจายโดยมีจุดสนใจอยู
กลางภาพทิศทางของวัตถุมี
ลักษณะนําสายตาสูกึ่งกลาง
ภาพมีการเช่ือมโยงถึงกัน
โทนสีโดยรวมมี ท้ังโทน
รอนและโทนเย็น เนนความ
สดใสมีชีวิตชีวา 

 วิเคราะหจุดเดน เสนในภาพมีความเช่ือมโยงประสานกลมกลืน 
ปญหา โทนสีท่ีใชในบางจุดขาดความเช่ือมโยง 
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ตารางท่ี 3 วิเคราะหผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ (ตอ) 
 
ภาพที่ ภาพผลงานสรางสรรค แนวความคิด เทคนิค / การพัฒนาผลงาน 

2 

 

ความงามของทองทะเลสิมิลัน 
บรร ย า ก า ศ ท่ี เ บ าสบ า ย  กั บ
สิ่งมีชีวิตใตทะเลความยิ่งใหญ
ของสัตวใหญและเล็กชวยสราง
สี สั น ให โ ลก ในจิ ตน าก า ร มี
ชีวิตชีวา โดยมีบานหลังเล็กซอน
ตัวอยู ด านล า งของภาพสวน
ดานบนของภาพมีนกขนาดใหญ
บินไปมาโดยไมคํานึงถึงสัดสวน
ใ น ภ า พ แ ต ต อ ง ก า ร ส่ื อ ถึ ง
คว ามรู สึ ก เป นอิ สระภายใต
บรรยากาศท่ีสดใสสวยงาม 

- เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
มีการสรางพ้ืนผิวดวยเก็ตโซ
กอนการลงสี 
- การจัดองคประกอบมีการ
สรางระยะดวยขนาดของ
รูปทรงแสดงมิติดวยความ
มืดและความสวางของสี สี
ของทองฟา มีความโปรงเบา
แสดงรายละเอียดท่ัวท้ังภาพ
มีการใสลวดลายลงบนพื้นท่ี
วางให เกิดความนาสนใจ
มากยิ่งข้ึน 

 วิเคราะหจุดเดน การจัดวางแบบทับซอนกันของรูปทรง 
วิเคราะหจุดดอย สีในสวนทองฟาเบา ไมสมดุลยกับดานลาง 

3 

 

ภาพน้ีเปนบรรยากาศเขาใหญ 
ดานบนของภาพมีการวางทิศทาง
ของสีบนทองฟ า ท่ีมีลั กษณะ
แสดงความเคลื่อนไหวตัดกับ
ทิศทางท่ีโอนเอียงของตนไม ฝูง
นกบินหลายทิศทาง  รวม ท้ัง
อิ ริ ย าบถของ สัตว เ ลี้ ย ง และ
ดอกไมขนาดใหญ  ท้ังหมดน้ี
แสดงความราเริงของสรรพสิ่งท้ัง
พืชและสัตวสิ่งแวดลอมรอบตัว 

- เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
มีการสรางพ้ืนผิวดวยเก็ตโซ
กอนการลงสี 
- การจัดองคประกอบ
ด า น บน ข อ ง ภ า พ ส ร า ง
ทิ ศ ท า ง ข อ ง ท อ ง ฟ า กั บ
ลักษณะของตนไมใหมีความ
ขัดแยงกันเพื่อตองการผล
ข อ ง ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
รายละเอียดดานลางของภาพ
จะมีมากกวาดานบน 
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ตารางท่ี 3 วิเคราะหผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ (ตอ) 
 
ภาพที่ ภาพผลงานสรางสรรค แนวความคิด เทคนิค / การพัฒนาผลงาน 
 วิเคราะหจุดเดน ทิศทางของเสนท่ีแสดงความเคล่ือนไหว 

วิเคราะหจุดดอย ขาดความกลมกลืนระหวางวัตถุและพื้นหลังในบางสวน 
4 

 

ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ จ า ก ก า ร
ท อ ง เ ท่ี ย วป ร ะ เ ทศ ญ่ี ปุ นนํ า
ลั ก ษ ณ ะ เ ด น ท่ี เ ห็ น ใ น ช ว ง
ระยะเวลาส้ัน ๆ กับวัฒนธรรมท่ี
เรียบงาย อากาศท่ีเย็นสบาย และ
ดอกไมท่ีสวยงาม 

- เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
มีการสรางพ้ืนผิวดวยเก็ตโซ
กอนการลงสี 
- การจัดองคประกอบเปน
ลักษณะจุดเดนอยูกึ่งกลาง
ภาพโทนสีสวนใหญมี ท้ัง
วรรณะรอนและเย็น เนน
ความจัดของสีมีการแบง
ระยะในภาพจากขนาดของ
รูปทรงมีการใชรูปทรงท่ี
แสดงรูปแบบชัดเจนนํามา
จัดวางแบบกระจายท่ัวท้ัง
ภาพ 

 วิเคราะหจุดเดน การใชสีคูตรงขาม 
วิเคราะหจุดดอย การใชรูปทรงสัญลักษณในงาน 
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 ผลงานวิทยานพินธ ชิ้นท่ี 1 
 
 

 
 
ภาพท่ี 50  ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
 ช่ือศิลปน  สุดาสมร นุตเวช 
 ช่ือภาพ  “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 1” 
 ขนาด  120 x150 เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
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 ผลงานวิทยานพินธ ชิ้นท่ี 2 
 
 

 
 
ภาพท่ี 51  ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2 
 ช่ือศิลปน  สุดาสมร นุตเวช 
 ช่ือภาพ  “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 2” 
 ขนาด  120 x150 เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
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 ผลงานวิทยานพินธ ชิ้นท่ี 3 
 
 

 
 
ภาพท่ี 52  ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3 
 ช่ือศิลปน  สุดาสมร นุตเวช 
 ช่ือภาพ  “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 3” 
 ขนาด  120 x150 เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 
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 ผลงานวิทยานพินธ ชิ้นท่ี 4 
 
 

 
 
ภาพท่ี 53  ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 4 
 ช่ือศิลปน  สุดาสมร นุตเวช 
 ช่ือภาพ  “จินตนาการจากความทรงจําเม่ือวันวาน 4” 
 ขนาด  120 x150 เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีอะคริลิค 

 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะในการสรางสรรค 
 

สรุปการสรางสรรคผลงาน 
 “ ธรรมชาติ สรางความประทับใจในความงามที่ปรากฏ”  จากแนวความคิดท่ีตองการ
ถายทอดความงามของธรรมชาติ ภายใตปญหาของสังคมและความตองการจะหาส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีจะ
ชวยแกไข เยียวยา ปลอบประโลม จิตใจใหไดพบกับความสุข จากความผูกพันของขาพเจาเองกับ
ธรรมชาติ และความประทับใจพิเศษท่ีเปนประสบการณ ท่ีไดสัมผัสกับความงามท่ีมีความ
หลากหลายในธรรมชาติ ตลอดจนไดสัมผัสกับความงามท่ีมีความหลากหลายในธรรมชาติ 
ตลอดจนตัวอยางผลงานศิลปะของศิลปนอ่ืน ๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนอาจารยท่ีแนะนํา จากการปฏิบัติ
และการวิเคราะหทางดานทฤษฏีไดสรางแนวทางท่ีเปนลักษณะสวนตนโดยผสมผสานเร่ืองราวท่ีมี
ความผูกพันและเปนการทําใหเขาใจอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับผลงานจิตรกรรมและความรูสึก ความ
ตองการภายในของตัวเอง ไดทําใหปรากฏผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธชุดนี้ท่ีนํามาสรางสรรค ดวย
เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบในรูปแบบจิตรกรรมกึ่งนามธรรม ผสมผสานกับจินตนาการสวนตน 
แสดงออกดวยเรื่องราว สี บรรยากาศ พื้นผิว รูปราง รูปทรงท่ีมีการตัดทอน คล่ีคลาย เพิ่มเติมจนได
รูปแบบท่ีปรากฏในผลงานจิตรกรรมชุด” จินตนาการจากความทรงจํา” ขนาด 120x150 cm   
จํานวน 4 ช้ิน 
 ลักษณะการสรางสรรคผลงาน ไดรับอิทธิพลดานแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับงานศิลปะ 
วิธีการทางเทคนิคจากท้ังศิลปนไทยและตางชาติซ่ึงเปนศิลปนท่ีมีแนวทางการสรางสรรคท่ีเกี่ยวของ
กับจินตนาการและความเปนไปรอบตัวโดยสรางสรรคผานมุมมองและทัศนคติเฉพาะตน บอก
เร่ืองราวความเปนไปโดยอาศัยจินตนาการ สรางรูปทรงใหมในความรูสึก 
 ผลงานวิทยานิพนธท้ัง4ช้ิน เปนการนําเสนอจากมุมมอง ความผูกพันท่ีมีตอธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม รวมกับความปรารถนาในจิตใจ ซ่ึงบางสวนของผลงานก็สามารถตอบสนองถึง
จุดหมายท่ีวางไว แตบางสวนของผลงานก็ยังตองมีการแกไขปรับปรุง เพื่อใหตรงตามจุดหมายท่ีวาง
ไวใหสมบูรณ 
 
 

92 
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อภิปรายผลการสรางสรรค 
 ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด จินตนาการจากความทรงจํา ขาพเจาคนพบวา 
การเขาถึงและเขาใจในวัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงานศิลปะน้ัน จะอาศัยเพียงแคอารมณ 
ความรูสึกนํามาถายทอดในผลงานเพียงแคนั้นยังไมเพียงพอ ยังตองมีการทําความเขาใจในขอมูล
พื้นฐานเดิม ซ่ึงเกิดจากประสบการณตรง และยังตองมีการศึกษาคนควาขอมูลประกอบเขาอีกดวย 
การเขาถึงและเขาใจในรูปแบบของการสรางสรรค ตองอาศัยการไดไปสัมผัส และมองเห็น รับรูใน
สถานการณจริงจะสามารถสรางแรงกระตุนภายในเกิดเปนพลังในการสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีได
แสดงออกถึงสภาวะอารมณของสิ่งท่ีเรียกวาความสุข เปนความปติ ความเบิกบานใจ เปนพลัง
สรางสรรคในทางบวก อันเปนคุณประโยชนจากการไดสรางสรรคผลงานชุดนี้ ซ่ึงนอกจากจะเปน
การสรางแรงบันดาลใจใหกับผูสรางสรรคเองแลว ส่ิงท่ีคาดหวังตอจากนี้คือ ผลงานชุดนี้จะสามารถ
สรางความสุขใหกับผูท่ีไดชมผลงานชุดนี้ดวย เม่ือไดพิจารณาผลงานโดยตอเนื่อง จึงพบลักษณะ
เดนท่ีเปนตัวรวม และสามารถถายทอดความรูสึกภายในของตัวขาพเจาไดคอนขางชัดเจน คือ 
ลักษณะของรูปแบบท่ีมีการดัดแปลงโดยยังคงใชรูปท่ีมีลักษณะภายนอกส่ือถึงความเปนจริงของ
เร่ืองราว ซ่ึงสัมพันธกับการใชสีท่ีสดใส นุมนวล สบายตา และสด ตัดกันในบางจุด รวมท้ัง
องคประกอบของภาพมีการเคล่ือนไหว แสดงถึงความมีชีวิตชีวา มีจังกวะคลายกับการบรรเลงของ
เสียงดนตรี เทคนิคใชสีอะคริลิคเพราะมีคุณลักษณะพิเศษท่ีแหงเร็ว และใชไดท้ังทึบ ตัน และ
โปรงใส มีความคงทนถาวร ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากท่ีจะเสริมและใชแสดงออกใหตรงจุดหมาย
ของงาน 
 ผลงานวิทยานิพนธชุด จินตนาการจากความทรงจํา สรางสรรคเพื่อนําเสนอ เนื้อหา
สาระความรูสึกมีความสุข จากโลกท่ีสรางข้ึนจากจินตนาการ โดยผานรูปทรงของสัตวเล้ียงและ
รูปทรงจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการพัฒนาผลงานเปนระยะโดยไดคําแนะนําจากอาจารยท่ี
ปรึกษาเพื่อใหตรงตามจุดมุงหมายท่ีวางไวใหมากท่ีสุด 
 การศึกษาและการทํางานศิลปะของขาพเจาน้ัน ยังตองดําเนินตอไปอาจเปนเพราะพลังท่ี
ตองการพัฒนาสรางสรรคผลงานยังคงมีอยู งานชุดวิทยานิพนธนี้จึงเปนชวงระยะเวลาหน่ึงของ
ผลงานท่ีจะเปนแนวทางที่ม่ันคงสูการทํางานในอนาคตของขาพเจาตอไป  
 ในผลงานการสรางสรรคชุดนี้ ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรม โดยเร่ิมจากการ
นําความรูสึกภายในท่ีสงผลตอความรูสึกนึกคิด นํามาสูกระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหออกมาเปน
รูปแบบท่ีเปนรูปธรรม ดวยเทคนิควิธีการสรางสรรค ตามกระบวนการทางทัศนธาตุ ซ่ึงเปนผลที่เกิด
จากการทดลอง นํามาสรางสรรคปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับผลงานซ่ึงในการสรางสรรค
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ผลงานมีการปรับเปล่ียน ปรับปรุง พัฒนาผลงานโดยเรียนรูจากการสรางสรรคเทคนิค ทําใหผลงาน
มีความลงตัวนําไปสูผลงานกึ่งนามธรรมท่ีสมบูรณได 
 การสรางสรรคผลงานกึ่งนามธรรมจะตองอาศัยส่ิงท่ีเรียกวาประสบการณ ซ่ึงตองใช
ระยะเวลาในการทําความเขาใจจนเกิดการตกตะกอนเหลือเพียงสาระที่แทจริง ซ่ึงในผลงานชุดนี้
ไดรับคําแนะนําและคําปรึกษาจากอาจารย ผูควบคุมวิทยานิพนธในการปรับปรุง แกไขเปนระยะ
เพื่อความสมบูรณของเนื้อหา เทคนิควิธีการและความรูความเขาใจในการสรางสรรคผลงานท่ี
ถูกตอง โดยการวิเคราะหผลงานของตนเอง รวมถึงการแกไขปญหาและการคนควาขอมูลใหม ๆ มา
ปรับใชในการสรางสรรคใหถูกตองและเหมาะสมเพ่ือสรางสรรคผลงานตอไป  
 การศึกษาศิลปะในแนวทางการสรางสรรคของขาพเจานั้น ทําใหขาพเจาไดตระหนักถึง
คุณคาในการทํางานศิลปะมากข้ึนและไดความรูอันหลากหลายเกี่ยวกับแงมุมของศิลปะ ความรู 
รวมถึงมุมมองตาง ๆ เหลานี้จะเปนเสมือนส่ิงมีคาท่ีจะคอยรองรับกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ
ของขาพเจาตอไปในอนาคต 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในกระบวนการสรางสรรคยอมมีปญหาเกิดข้ึนไดซ่ึงตองมีการแกไข ปรุงปรุงเพื่อเกิด
ความสมบูรณของผลงาน โดยอาศัยประสบการณจากการสรางสรรคผลงานในระยะแรกและ
คําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา ดังนี้    
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบผลงานทางศิลปกรรมของศิลปนตางชาติเพิ่มเติม เพื่อมุมมอง
ท่ีกวางไกล ในการพัฒนาเทคนิค แนวคิด วิธีในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 
 2. ควรมีการทดลองและพัฒนาเทคนิคการสรางสรรคในรูปแบบใหม ๆ เพิ่มเติมเชน
การสรางพื้นผิวปรับโครงสี ซ่ึงสามารถตอบสนองตออารมณความรูสึกและจินตนาการ 
 การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุด “ จินตนาการจากความทรงจํา ” อาจเปนเพียงแค
แงมุมหนึ่งท่ีหยิบยกมาเทานั้น ซ่ึงมุมมองท่ีนาสนใจนี้สามารถศึกษาทําการวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลในการพัฒนาผลงานในรูปแบบใหม ๆ ดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายได  
 จากเอกสารประกอบผลงานชุดนี้ไดแสดงใหเห็นข้ึนตอนการสรางสรรคผลงานต้ังแต
จุดมุงหมาย วัตถุประสงค ขอบเขตการสรางสรรค อิทธิพลทัศนคติในการสรางสรรคผลงานศิลปะ 
แนวทางและการพัฒนาในผลงาน ตลอดจนสรุปกระบวนการสรางสรรค แมเนื้อเร่ืองท่ีแสดงออกจะ
เปนเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับตัวเองในแงของการสรางพลังในการดําเนินชีวิตตอไป แตหวังวาการ
ถายทอดประสบการณ ผานผลงานศิลปะชุดนี้จะเปนประโยชนตอผูท่ีพบเห็นเพื่อเปนการสรางแรง
บันดาลใจใหกับตนเองได    
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