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55901303: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
คําสําคัญ: เคลื่อนไหว / ความสงบ 
 จรัญ คงสังข&: เคลื่อนไหวในความสงบ.  อาจารย&ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ&: ศ.เกียรติคุณ พิษณุ    
ศุภนิมิตร และ อ. ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน. 126 หน9า. 
 
  วิทยานิพนธ&หัวข9อเร่ือง “เคลื่อนไหวในความสงบ” มีวัตถุประสงค&เพื่อสร9างสรรค&ผลงาน
วิทยานิพนธ&ที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตน โดยสร9างสรรค&ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคระบายสีน้ําบน
กระดาษ ซ่ึงนําแรงบันดาลใจมาจากความเคลื่อนไหวรอบตัว แตAกลับมีความรู9สึกที่เปลAาเปลี่ยว อ9างว9าง   
และสงบ โดยอาศัยรูปทรงของโขดหินที่สงบ และการเคลื่อนไหวของพื้นน้ํา เกลียวคลื่นทะเลเปBนข9อมูล
เบื้องต9น นํามาจัดวาง สร9างสรรค& แสดงบรรยากาศของชายทะเลที่มีความผูกพันมาใช9ในการทํางานถAายทอด
แนวความคิด 
  ขอบเขตของการศึกษา แบAงออกเปBน 3 ประการ ได9แกA  
 1. ขอบเขตด9านเนื้อหา แสดงเนื้อหาเร่ืองราวพื้นที่สภาพแวดล9อมธรรมชาติริมฝDEงชายทะเล
ที่มีโขดหิน พื้นน้ําที่เคลื่อนไหว ท9องฟGาที่กว9างไกล ซึ่งสอดคล9องกับการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติที่ไมA
หยุดนิ ่ง ที ่ได9สัมผัสซึมซับตั ้งแตAเยาว&วัยจนถึงปDจจุบันที ่อยู Aในความรู9สึก เปBนการแสดงออกโดยการ
ผสมผสานระหวAาง ข9อมูลจริงที่ชAวยในการกําหนดทิศทางของเร่ืองนํามาผAานกระบวนการทางความคิด 
และเปBนแรงบันดาลใจ แสดงออกถึงพลังความเคลื่อนไหว และความเงียบเหงา เปBนความรู9สึกสAวนตัวใน
ลักษณะรูปแบบเหมือนจริงด9วยขนาด และมุมมองจากสถานที่สิ่งแวดล9อมที่เปBนจริง   
 2. ขอบเขตทางรูปแบบสร9างสรรค&เปBนผลงาน 2 มิติ มีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) เพื่อถAาย
ถอดเร่ืองราวของการเคลื่อนไหวที่สงบจากธรรมชาติ  
 3. ขอบเขตทางเทคนิควิธีการ สร9างสรรค&ผAานกระบวนการจิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบน
กระดาษ ซ่ึงมีข้ันตอนการสร9างสรรค& คือ 1. ข้ันตอนการสร9างภาพรAางผลงาน (Sketch) 2. ข้ันตอนการ
สร9างสรรค& โดยผAานกระบวนการจิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําและ 3. ข้ันตอนการนําเสนอผลงาน ตั้งแตAชAวง
ระยะเร่ิมต9นไปจนถึงชAวงระยะสุดท9าย 
 ผลของการสร9างสรรค&วิทยานิพนธ&ในคร้ังนี้ ข9าพเจ9าได9นําข9อมูลมาวิเคราะห&และสร9างผลงานให9
ตอบสนองตรงตามแนวความคิดสAวนตัว รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ&ความรู9สึกถAายทอดออกมาผAานเปBน
ผลงานด9านจิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษ จํานวน 9 ชิ้น ประกอบด9วยผลงานชิ้นที่ 1 มีขนาด 
55 x 75 เซนติเมตร ผลงานชิ้นที่ 2 ถึง 8 มีขนาด 35 x 55 เซนติเมตร และชิ้นที่ 9 มีขนาด 55 x 75 เซนติเมตร 
และเพื่อให9ผู9รับชมผลงาน ได9เห็นคุณคAาในความงามตลอดจนเข9าใจในธรรมชาติของชีวิตมากข้ึน 
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55901303: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORDS: MOVEMENT / CALMNESS 
 JARAN KONGSANG: MOVEMENT IN CALMNESS. THESIS ADVISORS: EMERITUS 
PROF. PISHNU SUPANIMIT AND WISUD PONGERN, Ph.D. 126 pp. 
  
 The thesis in the topic that Move in a peace had the purpose to create 
the thesis that expresses the identity by works creation, 2 D painting and the 
watercolor technique, which taking an inspiration from the surrounding movement, 
but it became solitarily and peace. The used primary data were the shape of 
peacefully rocks, the movement of the current and the wave. They were taken to 
create for showing the seaside atmosphere with the relationship which they were 
used in the idea transfer. 
 The scope of study was divided into 3 parts were  
 1. The scope of the content which shown the content about the nature 
environment of seashore area with the rocks, the movement of sea and the 
widespread sky which conformed to the motionless nature change. It was absorbed 
with feeling since the younger to the present. It was expressed by integration 
between the fact which assessed the way about the idea process and to be the 
inspiration for the movement and the loneliness that they were the personal feeling 
in the reality shape in size and the view point from the reality places. 
 2. The scope of the2D create style which had the realistic style for share 
the story of the peacefully movement of the nature.  
 3. The scope of the technic which created to the procedure of the 
watercolor technic on the paper that It had the created steps as follows: 1. The 
sketch step 2. The created step by the procedure of the watercolor technic and         
3. The presentation step from the beginning to the final. 
  The works in creation of this thesis that I had taken to analyze and had 
created the works which replied to my personal opinion including to the feeling 
expression by 9 works of the watercolor technic on the paper consist of the first 
work had size 55 × 57 cm., the second to eighth work had size 35× 55 cm. and the 
ninth work had size 55 × 57 cm. At last, for the audiences could appreciate in a 
beauty and understood in the nature of life. 
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 การค9นคว9าและการสร9างสรรค&ผลงานวิทยานิพนธ& ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” สําเร็จ
ลุลAวงได9ด9วยอิทธิพลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล9อมรอบตัว ท่ีกAอให9เกิดแรงบันดาลใจในการสร9างสรรค&
ผลงานวิทยานิพนธ& และด9วยความอนุเคราะห&จาก ศาสตราจารย&พิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย& ดร. วิสูตร 
โพธิ์เงิน อาจารย&ท่ีปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ& ท่ีให9ความรู9ให9คําแนะนําในการปรับปรุงแก9ไข
ข9อบกพรAองตAาง ๆ คอยชAวยเหลือและคอยให9กําลังใจเสมอมา รวมถึงศาสตราจารย&ปรีชา เถาทอง รอง
ศาสตราจารย&ปริญญา ตันติสุข และอาจารย& ดร. เตยงาม คุปตะบุตร ท่ีให9คําแนะนําในการพัฒนา
ผลงาน และให9กําลังใจ ขอบพระคุณคณาจารย&คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ&และ
คณาจารย&คณะศึกษาศาสตร& ท่ีคอยให9กําลังใจ และให9คําแนะนํา ขอกราบขอบพระคุณ 
  ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดา ผู9ให9กําเนิด ให9ความรัก ให9กําลังกาย กําลังทรัพย& และ
กําลังสติปDญญาในการปลูกฝDงความดีงาม 
  ขอกราบขอบพระคุณ คุณน9าชนิกา (น9านวน) รักษาวงศ& ท่ีคอยสนับสนุนงบประมาณใน
การศึกษาเลAาเรียนรวมท้ังพ่ี น9อง ครอบครัวคงสังข& ท่ีคอยให9กําลังใจเสมอมา 
  ขอขอบคุณ เจ9าหน9าท่ีฝ�ายวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ& และคณะ
ศึกษาศาสตร& เจ9าหน9าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทAานท่ีคอยติดตAอประสานงานและ
ให9ความชAวยเหลือด9านตAาง ๆ ด9วยดี 
  และสุดท9ายนี้ ขอบพระคุณ  คณะครู ผู9บริหารโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคี
พิทยา) สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม ท่ีอํานวยความสะดวกในการศึกษาเลAาเรียน ขอบคุณ
และขอบใจเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น9อง ๆ สาขาทัศนศิลปศึกษา รุAนท่ี 4 รุAนท่ี 5 ท่ีคอยให9กําลังใจและให9ความ
ชAวยเหลือมาโดยตลอด 
 ข9าพเจ9ามีความซาบซ้ึงในพระคุณ ความกรุณาจากทุกทAาน ขอให9ความดีงามและ
ประโยชน&ตAาง ๆ ให9เกิดแกAผู9เก่ียวข9องกAอให9เกิดวิทยานิพนธ&นี้ ประสบแตAสิ่งท่ีดี กราบขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 
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