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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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กิตติกรรมประกาศ 

 

 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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

 สิ่งแวดล�อมล�วนแล�วแต�มีอิทธิพลต�อมนุษย�ท้ังสิ้น ไม�ว�าจะเป!นสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนเองโดย
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย�สร�างข้ึน สิ่งแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติเป!นป*จจัยเบื้องต�นใน
การกําหนดรูปแบบวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย� ไม�ว�าในด�านการต้ังถ่ินฐาน ด�านลักษณะของท่ีอยู�
อาศัย ด�านการประกอบอาชีพ เป!นต�น แต�สิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติจะสามารถกําหนดความเป!นอยู�
ของมนุษย�ได�มากน�อย เพียงไร ย�อมข้ึนอยู�กับความเจริญก�าวหน�าของมนุษย�เอง หากมนุษย�มีความ
เจริญก�าวหน�ามาก มนุษย�ย�อมตกอยู�ภายใต�อิทธิพลของสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติ 
 
ความเป�นมาและความสําคัญ 
 ความไม�หยุดนิ่งของเวลานําพาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวเป!นไปตามกฎเกณฑ�ของ
ทางธรรมชาติไม�สามารถหลีกเลี่ยงได� สิ่งท่ีติดตามมาคือความรู�สึกความรัก ความโหยหา ความอ�างว�าง 
ความสงบ ความผูกพันธ�ต�าง ๆ ท่ีผ�านมา 
 ด�วยเหตุผลทางความรู�สึกของจิตใจ มุมมองทางความคิดต�อสังคมสิ่งแวดล�อมรอบตัวท่ีมี
ความเคลื่อนไหวไม�หยุดนิ่ง สิ่งเหล�านี้ไม�ได�ทําให�ข�าพเจ�าคล�อยตาม กลับอยู�ในความรู�สึกของตัวเองท่ี
สงบอ�างว�าง ข�าพเจ�านําความรู�สึกเหล�านี้โดยใช�สัญลักษณ�ของความกว�างไกลขอบฟ<าน้ําทะเลท่ี
เคลื่อนไหวไม�หยุดนิ่งของคลื่นลมท่ีกระทบฝ*>ง ท่ีมีโขดหินรองรับโดยไม�สะทกสะท�าน กลับดูเงียบ สงบ
อ�างว�าง บรรยากาศเหล�านี้ผูกติดกับความรู�สึกของข�าพเจ�าอยู�ตลอดเพราะได�สัมผัสต้ังแต�เยาว�วัย และ
เชื่อมโยงกับ สร�างแรงผลักดันเกิดเป!นแรงบันดาลใจในการสร�างสรรค�ผลงานทางด�านจิตรกรรม 
 
ความมุ�งหมายและวัตถุประสงค�ของการศึกษา  
 1. เพ่ือศึกษาความเคลื่อนไหวและสงบนิ่งจากสภาพแวดล�อมทางทะเล  
 2. เพ่ือสร�างสรรค�จิตรกรรมร�วมสมัยท่ีสร�างความรู�สึกถึงบรรยากาศของท�องทะเลท่ี
กว�างไกล เคลื่อนไหวท�ามกลางความสงบเงียบสงบของโขดหิน 
 3. เพ่ือถ�ายทอดความรู�สึกภายในจิตใจท่ีต�องการแสดงความรู�สึกขัดแย�งกันระหว�างความ
เคลื่อนไหวกับความสงบท่ีอยู�ภายใน 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 การสร�างสรรค �ผลงาน “เคลื่อนไหวในความสงบ” โดยอาศัย ข�อมูลเบื้องต�นจากการออก

ภาคสนามเน�นเรื่องราวท่ีมาจากเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริงของสภาพแวดล�อมริมฝ*>งชายทะเลซ่ึงแบ�ง

ขอบเขตสร�างสรรค�ผลงานไว� ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด'านเนื้อหา 

  ขอบเขตด�านเนื้อหา แสดงเนื้อหาเรื่องราวพ้ืนท่ีสภาพแวดล�อมธรรมชาติริมฝ*>ง

ชายทะเลท่ีมีโขดหิน พ้ืนน้ําท่ีเลื่อนไหว ท�องฟ<าท่ีกว�างไกล ซ่ึงสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ธรรมชาติท่ีไม�หยุดนิ่ง อันเป!นสิ่งท่ีข�าพเจ�าคุ�นเคยและสัมผัสต้ังแต�เด็กจนถึงป*จจุบันท่ีอยู�ในความรู�สึก 

เป!นการแสดงออกโดยการผสมผสานระหว�าง ข�อมูลจริงท่ีช�วยในการกําหนดทิศทางของเรื่องนํามา

ผ�านกระบวนการทางความคิด และเป!นแรงบันดาลใจ แสดงออกถึงพลังความเคลื่อนไหว และความ

เงียบเหงา เป!นความรู�สึกส�วนตัวในลักษณะรูปแบบเหมือนจริงด�วยขนาด และมุมมองจากสถานท่ี

สิ่งแวดล�อมท่ีเป!นจริงผสานความรู�สึกของข�าพเจ�า  

 2. ขอบเขตทางรูปแบบ  

  ขอบเขตทางรูปแบบ สร�างสรรค�เป!นผลงาน 2 มิติ มีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) 

เพ่ือถ�ายถอดเรื่องราวของการเคลื่อนไหวท่ีสงบ ท่ีมีลักษณะการดัดแปลงธรรมชาติเพ่ือให�ตรงกับ

ความรู�สึกท่ีอยู�ภายใน 

 3. ขอบเขตทางเทคนิควิธีการ  

  ขอบเขตทางเทคนิควิธีการ สร�างสรรค�ผ�านกระบวนการจิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ํา

บนกระดาษ ซ่ึงมีจํานวนชิ้นงานท้ังหมด 9 ชิ้น แต�ล�ะชิ้นมีขนาด 35 x 55 และ 55 × 75 เซนติเมตร 

 

วิธีการศึกษาและการสร'างสรรค�  

 วิธีการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” มีข้ันตอนการนําไปสู�

กระบวนการสร�างสรรค� มีดังนี้ 

 1. สํารวจและศึกษาข�อมูลท่ีใช�ในการสร�างสรรค� 

  1.1 ข�อมูลภาคสนาม 

  1.2 ข�อมูลเก่ียวกับการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 

   1.2.1 แนวความคิด 

   1.2.2 รูปแบบ 

   1.2.3 เทคนิค 

   ส
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 2. ศึกษาและวิเคราะห�อิทธิพลผลงานของศิลปTนท่ีมีอิทธิพลต�อการสร�างสรรค�ผลงาน 
 3. ข้ันตอนและกระบวนการการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
  3.1 สร�างภาพร�างผลงาน (Sketch) 
  3.2 การร�างภาพและการระบายสี 
 4. ทัศนธาตุท่ีใช�ในการสร�างสรรค�ผลงาน 
  4.1 สี 
  4.2 น้ําหนัก 
  4.3 พ้ืนท่ีว�าง 
  4.4 รูปทรง 
 
แหล�งข'อมูล 
 1. ข�อมูลท่ีได�จากภาคสนามข�อมูลได�จากการออกไปยังสถานท่ีตามชายฝ*>งทะเลต�าง ๆ 
เพ่ือสํารวจลักษณะทางกายภาพต�าง ๆ เพ่ือให�ได�สัมผัสสิ่งต�าง ๆ อันได�แก� การเคลื่อนไหวของคลื่น 
ชายหาด ขอบฟ<าไกล ศึกษารูปลักษณ�ของโขดหินลักษณะต�าง ๆ ท�ามกลางแสงเงาตามช�วงเวลา เช�า
สาย บ�ายเย็น ซ่ึงข�าพเจ�าใช�บรรยากาศเป!นส�วนหนึ่งในการสร�างสรรค�ถ�ายทอดเรื่องราวด�วย ในการ
บันทึกข�าพเจ�าร�าง ระบายสีสด ๆ ณ บริเวณนั้น ๆ ประกอบกับการบันทึกเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น
อย�าฉับพลันในรูปแบบถ�ายภาพ เพ่ือใช�เป!นข�อมูลในการกลับมาสร�างผลงานท่ีห�องปฎิบัติงานต�อไป 
ข�อมูลด�านชายฝ*>งทะเลไทย ลักษณะของโขดหิน โดยเฉพาะท่ีมีความผูกพันธ�อยู�ในความทรงจําชีวิต
ของข�าพเจ�า ในเขตชายทะเลหัวหิน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ในเขตภาคไต� หาดหินงามจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 2. ข�อมูลท่ีได�จากการรวบรวมเอกสาร ตํารา และข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง 
  2.1 ข�อมูลท่ีมาจากการรวบรวมเอาข�อมูลเอกสารทางวิชาการท่ีศึกษาค�นคว�าจาก
สิ่งพิมพ�ต�าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข�องเช�น ข�อมูลด�านชายฝ*>งทะเลไทย ลักษณะของโขดหิน เขตชายทะเล
หัวหิน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ� หาดหินงามจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมท้ังเขตพ้ืนทีชายฝ*>ง
ตะวันออก 
  2.2 ศึกษาข�อมูลภาพถ�ายจากหนังสือศิลปะ ผลงานศิลปTนท่ีให�แรงบันดาลใจ สกัด
ประเด็นจาก ลัทธิอิมเพรสชันนิสม� (Impressionism) ลัทธิเรียลลิสม� (Realism) ลัทธิธรรมชาตินิยม 
(Naturalism) โจเซฟ มัลลอร�ด วิลเลียม เทอร�เนอร� (Josepph Mallord William Turner) และ 
สวัสด์ิ ตันติสุข 
  2.3 ศึกษาหลักการจัดองค�ประกอบศิลปh การนําทัศนธาตุมาใช� อันได�แก� เส�น สี 
พ้ืนผิว น้ําหนัก พ้ืนท่ีว�างเป!นต�น อิทธิพลหรือข�อมูลเหล�านี้จะเป!นประโยชน�ในการนําไปพัฒนาผลงาน
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การสร�างสรรค� เพ่ือนํามาวิเคราะห�และสังเคราะห�ใหม�บางส�วนเป!นรูปแบบการสร�างสรรค�ตาม
จินตนาการส�วนตน สร�างภาพลายเส�น สี และน้ําหนัก โดยการทดลอง ตัดทอนเพ่ิมเติม นําวัตถุต�าง ๆ 
ท่ีเก็บรวบรวม มาสร�างสรรค�ให�เกิดความลงตัวของภาพ ก�อนท่ีจะสร�างสรรค�ผลงานจริง 
  2.4 สูจิบัติการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมต�าง ๆ  
  
วัสดุและอุปกรณ�ท่ีใช'ในการสร'างสรรค� 
 วัสดุและอุปกรณ�ในการสร'างสรรค�ผลงาน 
 1. ดินสอ HB 
 2. ยางลบ  
 3. สีน้ํา ศิลปากร วินเซอร� (Winser) 
 4. จานสีน้ํา 
 5. กระดาษสําหรับระบายสีน้ํา 300 แกรม ยี่ห�อฟาร�บริโน� (Fabriano) 
 6. พู�กันระบายสีน้ํา  
  6.1 พู�กันกลมเบอร� 1 2 6 9 และเบอร� 12  
  6.2 พู�กันแบน เบอร� 2 10 และเบอร�20 
 7. กระดานรองวาด 
 8. ผ�าเช็ดพู�กัน 
 9. เทปกาว 
 10. วัสดุปลายแหลม  
 11. กระปqองใส�น้ํา 
 12. ขาหยั่งรองวาด 
 13. ปrอกก้ีฉีดน้ํา 
 วัสดุอุปกรณ�ใช'ในการบันทึกข'อมูล 
 1. ดินสอ 
 2. กระดาษ 
 3. กล�องถ�ายภาพ 
 4. สมุดบันทึก 
 5. คอมพิวเตอร� 
 
 
  

   ส
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กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 
 เคล่ือนไหว หมายถึง เคลื่อน ขยับ ไหวตัว เช�น นอนนิ่ง ๆ อย�าเพ่ิงเคลื่อนไหว ไม�อยู�นิ่ง 
และไม�คงท่ี เช�น ราคาหุ�นตัวนี้ไม�เคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากไม�เคลื่อนไหว แสดงกิริยาหรือปฏิกิริยาอย�าง
ใดอย�างหนึ่ง เช�น นักศึกษาเคลื่อนไหวต�อต�านสินค�าต�างประเทศ 

 

อิทธิพลธรรมชาติ 
 

ความสงบ 
ชายทะเล 

พ้ืนนํ้าท่ีเคลื่อนไหว 
โขดหินท่ีสงบน่ิง 

 

อิทธิพลภายใน 
 

 จิตใจของคนท่ีสงบ
โดดเดี่ยวในท�ามกลาง
ความเคลื่อนไหว 

 

อิทธิพลศิลปะ 
 

- ลัทธิเรียลลสิม�  
  (Realism) 
- ลัทธิธรรมชาตินิยม 
  (Naturalism) 
- ลัทธิอิมเพรสชันนิสม� 
  (Impressionism) 
- วิลเลยีมเทอร�เนอร� 
  (William Turner) 
- สวัสดิ์ ตันติสุข 

 

อิทธิพลศิลปกรรม 
 

ศิลปะกับความจริง 

 

เทคนิคการสร�างสรรค 
 

จิตรกรรม เทคนิคระบายสีนํ้าบนกระดาษ 
(Watercolor on Paper) 

 

ผลงานสร�างสรรค 
 

ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” 

   ส
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 ความสงบ หมายถึง สงบ ระงับ เช�น สงบจิตสงบใจ สงบสติอารมณ� สงบศึก, หยุดนิ่ง เช�น 

คลื่นลมสงบ พายุสงบ, กลับเป!นปกติ เช�น เหตุการณ�สงบแล�ว, ปราศจากสิ่งรบกวน เช�น จิตใจสงบ, 

ไม�กําเริบ เช�น อาการไข�สงบลง ภูเขาไฟสงบ, ไม�วุ�นวาย เช�น บ�านเมืองสงบปราศจากเสียงรบกวน เช�น 

เด็ก ๆ ไม�อยู�บ�าน ทําให�บ�านสงบเงียบ 

 “เคลื่อนไหวในความสงบ“ หมายถึง บรรยากาศชายทะเลท่ีมีความเคลื่อนไหวของสายลม

พ้ืนน้ําท่ีกว�างไกลและมีโขดหินท่ีสงบนิ่ง 

 ในผลงานชุดนี้ เคลื่อนไหวในความสงบ จะหมายถึง สัญลักษณ�ท่ีแสดงให�เห็นในท�ามกลาง

ความเคลื่อนไหวรอบตัวกลับส�งผลในทางกลับกันคือความสงบ อ�างว�าง เดียวดาย 

  เทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษ (Watercolor on Paper) หมายถึง กรรมวิธีการ

สร�างสรรค�ผลงานจิตรกรรมโดยใช�สีผสมน้ํามีลักษณะโปร�งใสระบายบนพ้ืนระนาบท่ีเป!นกระดาษ ซ่ึง

สร�างน้ําหนักเริ่มระบายจากน้ําหนักอ�อนไปหาน้ําหนักเข�ม ดังนี้ 

 1. การระบายแบบเปvยกบนแห�ง (Wet into Dry) เป!นเทคนิคการระบายสีน้ําในสภาพท่ีสี

ผสมน้ําให�เหลวเปvยกชุ�มนําไประบายลงในกระดาษท่ีแห�งคือไม�ต�องระบายน้ําให�กระดาษเปvยกเสียก�อน

หากระบายต�อเนื่องกันจะทําให�เกิดสภาพสีเรียบ 

 2. การระบายแบบแห�งบนแห�ง (Dry on Dry) เป!นเทคนิคการระบายสีน้ําในสภาพสีท่ีข�น

หนืดผสมน้ําน�อยลงบนกระดาษท่ีแห�งไม�เปvยกน้ํา เทคนิควิธีการนี้เหมาะสําหรับการระบายสีท่ีต�องการ

แสดงให�เห็นถึงลักษณะผิวของวัตถุท่ีหยาบ ขรุขระ หรือหรือนําไปใช�ในการเก็บรายละเอียดของภาพ

ในข้ันตอนสุดท�ายและยังแสดงถึงความรวดเร็วชํานาญในการใช�แปรงพู�กันของผู�วาดอีกด�วย 

 3. การระบายแบบเปvยกบนเปvยก (Wet into Wet) เป!นเทคนิคการระบายสีน้ําท่ีเหลว

เปvยกชุ�มลงบนกระดาษท่ีลงน้ําให�เปvยกชุ�มเตรียมไว�สภาพสีท่ีได�จะไหลซึมรุกรานเข�าหากัน ให�

ความรู�สึกว�าสีเปvยกชุ�มน้ําอยู�ตลอดเวลา 

 4. การระบายแบบเคลือบ (Glazing) เป!นการระบายทับซํ้าสีท่ีแห�งสนิท แล�วด�วยสีเดิมท่ี

เข�มกว�า โดยสีท่ีระบายเคลือบนี้ควรต�องเป!นสีโปร�งแสง ผลท่ีได�คือ ส�วนท่ีระบายเคลือบจะเป!นพ้ืนและ

ส�วนท่ีเว�นไว�จะเป!นรูป ซ่ึงรูปกับพ้ืนนี้จะมีความขัดแย�งหรือตัดกันเสมอ คือถ�าพ้ืนเข�มรูปต�องอ�อน     

ถ�าพ้ืนอ�อนรูปต�องเข�ม เทคนิคการระบายเคลือบนี้นําไปใช� สร�างรูปทรง ผลักระยะให�ลึกต้ืน สร�างเงา 

ลดความจัดจ�านของสีบรรยากาศ  

 สภาวะทางอารมณ� หมายถึง ผลจากการสัมผัส สภาพแวดล�อมบรรยากาศชายทะเล ท่ีมี

ความผูกพันธ�ผสานความรู�สึกเหมือนอยู�คนเดียว สงบอย�างโดดเดียว อ�างว�าง  

 

   ส
ำนกัหอ
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ประโยชน�ท่ีจะได'รับ 
 1. ได�เรียนรู�และได�สัมผัสสภาพบรรยากาศของชายทะเลท่ีมีความผูกพันธ�ถ�ายทอด
ความรู�สึกท่ีอ�างว�างเดียวดายของโขดหินแม�จะมีความเคลื่อนไหวสายลมและเกลียวคลื่น 
 2. ได�พัฒนาแนวความคิดและทักษะเก่ียวกับการจัดวาง การใช�พ้ืนท่ีว�าง สี และแสง-เงา
ในการสร�างสรรค�ผลงาน เพ่ือถ�ายทอดบรรยากาศท่ีแสดงถึงเคลื่อนไหวในความสงบ 
 3. ได�พัฒนาแนวความคิด ทักษะและกระบวนการสร�างสรรค�ผลงานจิตรกรรมท่ีมีรูปแบบ 
เฉพาะตัว 
 4. ได�สร�างสรรค�ผลงานท่ีสามารถทําให�ผู�ชมเกิดการเรียนรู� และเข�าใจสภาวะบรรยากาศท่ี
ลักษณะท่ีมีความ เคลื่อนไหวในความสงบ 
 5. ได�ค�นหาการแสดงออกทางศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตน 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี 2 

 

ศิลปกรรมและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

 

 การสร�างสรรค
ผลงานวิทยานิพนธ
ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ในครั้งนี้ ข�าพเจ�าได�

ทําการศึกษาและวิเคราะห
เก่ียวกับความสงบท-ามกลางความเคลื่อนไหวของอารมณ
ความรู�สึกของ

ข�าพเจ�า โดยใช�รูปทรงและบรรยากาศของชายทะเลท่ีมีคลื่นลมท่ีเคลื่อนไหว และ มีโขดหินท่ีนิ่งสงบไม-

เคลื่อนไหวตามคลื่นลม เพ่ือสะท�อนให�เห็นว-าแม�สิ่งต-าง ๆ รอบตัวจะเคลื่อนไหววุ-นวายแต-ไม-ส-งผลต-อ

ความรู�สึกของข�าพเจ�า ท่ีอ�างว�าง เดียวดายและสงบ  

 ข�าพเจ�าได�ศึกษาค�นคว�าจาก เอกสาร ตําราต-าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลทางสภาพ

บรรยากาศของชายทะเล ท่ีข�าพเจ�ามีความผูกพันทางความรู�สึก ท่ีใช�เป6นสื่อในการถ-ายทอด

แนวความคิดแสดงออกท่ีเคลื่อนไหวในความสงบ รวมท้ังผลงานและศิลป8นท่ีมีอิทธิพลต-อการ

สร�างสรรค
 เทคนิควิธีการ การสร�างสรรค
ผลงานจิตรกรรมด�วยเทคนิคการระบายสีน้ํา รวมท้ังหลักของ

การจัดองค
ประกอบและการนําทัศนธาตุมาประกอบใช�ในการสร�างสรรค
ชิ้นงาน ท้ังหมดนี้เพ่ือเป6น

ข�อมูลพ้ืนฐานของข�าพเจ�า ซ่ึงนํามาเสนอเป6นหัวข�อต-อไป  

 1. ความหมายของความเคลื่อนไหว ความสงบ 

 2. อิทธิพลท่ีได�รับจากบรรยากาศของชายทะเลท่ีมีความผูกพัน 

 3. ความเชื่อในความสงบท่ีเก่ียวข�องเชิงพระพุทธศาสนา 

 4. อิทธิพลท่ีได�รับจากลัทฺธิทางศิลปะและศิลป8นท่ีมีต-อการสร�างสรรค
 

 5. อิทธิพลทางความรู�สึก 

 6. เทคนิคการระบายสีน้ํา 

 7. ศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลต-อการสร�างสรรค
 

 

ความหมายของความเคล่ือนไหวและความสงบ 

 ความหมายของความเคล่ือนไหว 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได�ให�ความหมายของความเคลื่อนไหวไว�

ว-า “เคลื่อน น. ขยับ, ไหวตัว, เช-น นอนนิ่ง ๆ อย-าเพ่ิงเคลื่อนไหว, ไม-อยู-นิ่ง, ไม-คงท่ี, เช-น ราคาหุ�นตัว

   ส
ำนกัหอ
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นี้ไม-เคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากไม-เคลื่อนไหว, แสดงกิริยาหรือปฏิกิริยาอย-างใดอย-างหนึ่ง เช-น นักศึกษา

เคลื่อนไหวต-อต�านสินค�าต-างประเทศ” 1 

 ความหมายของความสงบ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได�ให�ความหมายของความสงบไว�ว-า 
“สงบ น. ระงับ เช-น สงบจิตสงบใจ สงบสติอารมณ
 สงบศึก, หยุดนิ่ง เช-น คลื่นลมสงบ พายุสงบ, กลับ
เป6นปกติ เช-น เหตุการณ
สงบแล�ว, ปราศจากสิ่งรบกวน เช-น จิตใจสงบ, ไม-กําเริบ เช-น อาการไข�สงบ
ลง ภูเขาไฟสงบ, ไม-วุ-นวาย เช-น บ�านเมืองสงบปราศจากเสียงรบกวน เช-น เด็ก ๆ ไม-อยู-บ�าน ทําให�
บ�านสงบเงียบ” 2 
 
อิทธิพลท่ีได�รับจากบรรยากาศของชายทะเลท่ีมีความผูกพัน  
 ในการสร�างสรรค
ผลงานวิทยานิพนธ
ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ในครั้งนี้ข�าพเจ�าได�รับ
อิทธิพลจากบรรยากาศชายหาดทะเลดังต-อไปนี้ 
 ชายหาดทะเลหัวหิน3  
 ชายหาดทะเลหัวหินเป6นอําเภอท่ีทุกคนรู�จักกันเป6นอย-างดีท้ังชาวไทยและชาวต-างประเทศ 
เดิมมีชื่อว-า "บ�านสมอเรียง" หรือ "บ�านแหลมหิน" ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู-หัว (รัชกาลท่ี 
7) ได�ทรงสร�างวังไกลกังวลเพ่ือประทับพักผ-อนในฤดูร�อน และปPจจุบันวังไกลกังวลนั้นเป6นท่ีประทับ
ของพระมหากษัตริย
องค
ปPจจุบัน 
 ทุกวันนี้หัวหินมีชื่อเสียงจากการเป6นสถานท่ีตากอากาศท่ีสามารถเท่ียวได�ใน 1 วัน และอยู-
ห-างจากกรุงเทพมหานครเพียง 196 กิโลเมตร หากใช�เส�นทางถนนพระรามท่ี 2 ใช�เวลาประมาณ 2.5-
3 ชั่วโมงหากโดยสารทางรถ หรือ 45 นาทีหากเดินทางโดยเครื่องบิน 
 ชุมชนหัวหินก-อต้ังข้ึนในราวปR พ.ศ.2377 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู-หัว 
รัชกาลท่ี 3 เม่ือชาวบ�านกลุ-มหนึ่งจากทางตอนเหนือละท้ิงถ่ินฐานและเดินทางมาจนถึงพ้ืนท่ีท่ีเป6น
บริเวณใกล�กับเขาตะเกียบในปPจจุบัน แล�วได�ต้ังถ่ินฐานท่ีบริเวณนี้ เพราะเห็นว-าเป6นหาดทรายท่ี
สวยงามและแปลกกว-าท่ีอ่ืน คือ มีกลุ-มหินกระจัดกระจายอยู-ท่ัวไป อีกท้ังท่ีดินก็มีความอุดมสมบูรณ
 
เหมาะสําหรับทําการเกษตรและการประมง แล�วต้ังชื่อหมู-บ�านว-า "บ�านสมอเรียง"  

                                           

 1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556), 273. 
 2 เรื่องเดียวกัน. 
 3 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อําเภอหัวหิน. เข�าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2557, เข�าถึงได�จาก 
th.wikipia.org/wiki/อําเภอหัวหิน. 

   ส
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 ต-อมาพระเจ�าบรมวงศ
เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ (พระองค
เจ�าชายกฤษดาภินิหาร ต�นราช
สกุลกฤดากร) ได�มาสร�างตําหนักหลังใหญ-ชื่อ "แสนสําราญสุขเวศน
" ท่ีด�านใต�ของหมู-หินริมทะเล 
(ปPจจุบันคือบริเวณท่ีอยู-ติดกับโรงแรมโซฟ8เทลฯ) และทรงขนานนามหาดทรายบริเวณนี้เสียใหม-ว-า   
"หัวหิน" จนเม่ือเวลาล-วงไป ท้ังตําบลในบริเวณนี้ก็ถูกเรียกในชื่อเดียวกันว-าหัวหิน และเจริญเติบโต
ขยายข้ึนเป6นอําเภอหัวหินจนถึงปPจจุบัน 
 อําเภอหัวหินในอดีตเป6นพ้ืนท่ีเขตปกครองของส-วนหนึ่งในเมืองปราณบุรี (เมืองชั้นจัตวา) 
ข้ึนตรงแขวงเมืองเพชรบุรี จนกระท่ังมีการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล จึงได�อยู-ในพ้ืนท่ีของ
อําเภอปราณบุรี เมืองเพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรี) ต-อมา วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู-หัวได�มีพระบรมราชโองการเหนือเกล�าให�รวมเอาอําเภอเมืองปราณบุรี อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ
 จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอกําเนิดนพคุณ จังหวัดชุมพร ซ่ึงเป6นเมืองชั้นจัตวามา
ก-อนเข�ารวมเป6นจังหวัดปราณบุรี และภายหลังได�รับการจัดต้ังเป6น ก่ิงอําเภอหัวหิน ข้ึนกับอําเภอ
ปราณบุรี 
 อําเภอหัวหิน ได�รับประกาศยกฐานะจากก่ิงอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี ต้ังแต-วันท่ี 12 
เมษายน พ.ศ.2492 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2492 อําเภอหัวหิน
ต้ังอยู-ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
 มีอาณาเขตติดต-อกับเขตการปกครองข�างเคียง
ดังต-อไปนี้  
 ทิศเหนือ  ติดต-อกับ อําเภอแก-งกระจาน อําเภอท-ายาง และอําเภอชะอํา  
    (จังหวัดเพชรบุรี)  
 ทิศตะวันออก ติดต-อกับ อ-าวไทย 
 ทิศใต� ติดต-อกับ อําเภอปราณบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต-อกับ เขตตะนาวศรี (ประเทศพม-า) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 11 

 
  
ภาพท่ี 2 ชายหาดหัวหิน 
ท่ีมา: รีสอร
ทหัวหิน, ชายหาดหัวหิน, เข�าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2556, เข�าถึงได�จาก http://www. 
resorthuahin.com/Trave/huahin_beah.html. 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ชายหาดหัวหิน 
ท่ีมา: รีสอร
ทหัวหิน, ชายหาดหัวหิน, เข�าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2556, เข�าถึงได�จาก http://www. 
resorthuahin.com/Trave/huahin_beah.html. 
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  ชายหาดหินงาม อําเภอสิชล4 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดต้ังเม่ือสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู-หัว รัชกาลท่ี 5 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี ร.ศ. 116 เม่ือ
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 
 อําเภอสิชลต้ังอยู-ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต-อกับเขตการปกครองข�างเคียง
ดังต-อไปนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต-อกับอําเภอขนอม 
 ทิศตะวันออก ติดต-อกับอ-าวไทย 
 ทิศใต� ติดต-อกับอําเภอท-าศาลาและอําเภอนบพิตํา 
 ทิศตะวันตก ติดต-อกับอําเภอกาญจนดิษฐ
และอําเภอดอนสัก (จังหวัดสุราษฎร
ธานี)  
 อําเภอสิชลแบ-งเขตการปกครองออกเป6น 9 ตําบล 106 หมู-บ�าน ได�แก- 
 
ตารางท่ี 1 แสดงเขตการปกครองของอําเภอสิชล 
 

ช่ือหมู0บ�าน จํานวนหมู0บ�าน ภาพเขตปกครอง 

1. สิชล (Sichon) 
2. ทุ�งปรัง (Thung Prang) 

3. ฉลอง (Chalong) 

4. เสาเภา (Sao Phao) 
5. เปลี่ยน (Plian) 

6. สี่ขีด (Si Khit) 

7. เทพราช (Theppharat) 
8. เขาน6อย (Khao Noi) 

9. ทุ�งใส (Thung Sai 

10 หมู�บ6าน 
16 หมู�บ6าน 

11 หมู�บ6าน 

16 หมู�บ6าน 
14 หมู�บ6าน 

12 หมู�บ6าน 

13 หมู�บ6าน 
7 หมู�บ6าน 

8 หมู�บ6าน  
 
 หาดสิชล หรือท่ีชาวท�องถ่ินเรียกกันว-า "หัวหินสิชล" เป6นแหล-งท-องเท่ียวท่ีมีชื่อมานาน
ของอําเภอ ชายหาดเป6นแนวหินไปจนจดหาดทรายโค�ง เป6นบริเวณท่ีเล-นน้ําได� บนหาดมีท่ีพักและ
ร�านอาหารสําหรับนักท-องเท่ียว 

                                           

 4 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อําเภอสิชล,  เข�าถึงเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2557, เข�าถึงได�
จาก  th.wikipia.org/wiki/อําเภอสิชล 

   ส
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 หาดหินงาม บริเวณชายหาดเต็มไปด�วยก�อนหินกลมเกลี้ยง มีสีสันสวยงามและเป6นท่ีมา
ของชื่อหาดหินงาม ตลอดแนวชายหาดไม-มีสิ่งอํานวยความสะดวกบริการ 
 

 
 
ภาพท่ี 4 หาดหินงาม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่ีมา: ไปไหนดี, หาดหินงาม นครศรีธรรมราช, เข�าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2557, เข�าถึงได�จาก 
http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001498/lang/th/ 
 

 
 
ภาพท่ี 5 หาดหินงาม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่ีมา: ไปไหนดี, หาดหินงาม นครศรีธรรมราช, เข�าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2557, เข�าถึงได�จาก http:// 
www.painaidii.com/diary/diary-detail/001498/lang/th/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 หาดหินงาม5 อยู-ติดกับ หาดสิชล หรือท่ีชาวท�องถ่ินเรียกกันว-า หัวหินสิชล เป6นแหล-ง
ท-องเท่ียวท่ีมีชื่อของเมืองสิชล ภูมิศาสตร
ของ หาดหินงาม มีลักษณะเป6นหาดหินโค�งยาวขนานกับแนว
คลื่นท่ีซัดน้ําทะเลเข�าสู-ชายฝPpง หาดทรายสีนวลกลมกลืนกับโขดหิน ตัดกับสีน้ําทะเล รับเส�นขอบฟqา 
ร-มรื่นด�วยทิวไม�บริเวณรอบ เหมาะท่ีสุดสําหรับคนชอบทะเล 
  

 
 
ภาพท่ี 6 ลักษณะฟองคลื่นท่ีเคลื่อนไหว 
 (ภาพถ-ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, กรกฎาคม 2557) 

                                           

 5 ไปไหนดี, หาดหินงาม นครศรีธรรมราช, เข�าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2557, เข�าถึงได�จาก 
http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001498/lang/th/ 
 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 7 ลักษณะโขดหินและเกลียวคลื่นท่ีเคลื่อนไหว 
 (ภาพถ-ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, กรกฎาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ลักษณะฟองคลื่นท่ีเคลื่อนไหว 
 (ภาพถ-ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 9 ลักษณะฟองคลื่นท่ีเคลื่อนไหว 
 (ภาพถ-ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 10 ลักษณะโขดหินและคลื่นท่ีเคลื่อนไหว 
 (ภาพถ-ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 11 ลักษณะโขดหินและคลื่นท่ีเคลื่อนไหว 
 (ภาพถ-ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 12 ลักษณะโขดหินและคลื่นท่ีเคลื่อนไหว 
 (ภาพถ-ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 13 ลักษณะโขดหินและคลื่นท่ีเคลื่อนไหว 
 (ภาพถ-ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 
 
 ในการสร�างสรรค
ผลงานวิทยานิพนธ
ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ในครั้งนี้ข�าพเจ�าได�รับ
อิทธิพลจากบรรยากาศชายหาดทะเลและได�ศึกษาโขดหินลักษณะหินชนิดต-าง ๆ ดังต-อไปนี้ 
 หินและวัฏจักรหิน6 หินแบ-งออกได�เป6น 3 ชนิด ตามสภาพลักษณะการเกิด (mode of 
occurrence) คืหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร โดยหินท้ังสามชนิดนี้ต�องประกอบด�วยแร- (mineral) 
ซ่ึงตามความหมาย แร- คือธาตุหรือสารประกอบท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีส-วนประกอบทางเคมีท่ี
แน-นอน และมีการจับตัวของผลึกท่ีเป6นระเบียบ 

 หินอัคนี (igneous rock) คือ หินท่ีเกิดจากการรวมตัวของแร-ธาตุท่ีเย็นตัวและตกผลึก
จากสารหลอมละลาย (molten material) หรือหินหนืด (magma) ท่ีอุณหภูมิสูง ประกอบด�วย
สารประกอบจําพวกซิลิเกตเป6นส-วนใหญ-ท่ีมีกําเนิดอยู-ใต�ผิวโลก แบ-งออกได�เป6นสองชนิด ตามลักษณะ
เนื้อหิน (texture) และสถานท่ีเกิดแร-ตกผลึก คือ หินอัคนีระดับลึกและ หินภูเขา 
 หินตะกอน (sedimentary rock) คือหินท่ีเกิดจากการสะสม การแข็งตัว และการอัด
ตัวของตะกอนเศษหินหรือสารละลายท่ีถูกตัวกลาง เช-น ลมและน้ําพัดพามาและสะสมตัวบนท่ีตํ่า ๆ 
ของผิวโลก หินตะกอนแบ-งออกเป6นชนิด คือ หินตะกอนเนื้อผสมและ หินตะกอนเคมี  

                                           

 6 โครงการตําราวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
มูลนิธิ สอวน., ภูมิศาสตรCกายภาพ 
Physical Geography (กรุงเทพฯ: ด-านสุทธา, 2557), 12. 

   ส
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 หินแปร (metamorphic rock) คือหินท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากหินอัคนีหรือหินตะกอน
โดยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี ในสภาพของแข็ง ณ ท่ีอุณหภูมิและความดันสูง ในระดับท่ี
ลึกโดยไม-ผ-านกระบวนการหลอมละลาย (melting process) โดยแบ-งออกเป6นชนิด คือ หินแปรริ้ว
ลาย (foliated metamorphic rock) และหินแปรไร�ริ้วลาย (non-foliated metamorphic rock) 
 วัฏจักรหิน (rock cycle) หมายถีง การเปลี่ยนแปลงหินท้ัง 3 ชนิด จากชนิดหนึ่งไปเป6น
อีกชนิดหนึ่งหรืออาจเปลี่ยนกลับไปเป6นหินชนิดเดิมอีกก็ได� กล-าวคือ เม่ือหินหนืดเย็นตัวลงจึงตกผลึก
ได�เป6นหินอัคนีเม่ือหินอัคนีผ-านกระบวนการการผุพังอยู-กับท่ีและการกร-อนจนกลายเป6นตะกอนโดยมี
น้ํา ลม ธารน้ําแข็ง หรือคลื่นในทะเลเป6นตัวพัดพา (transporting agent) ไปสะสมตัวและเกิดการ
แข็งตัวกลายเป6นหิน อันเนื่องมาจากการบีบอัด น้ําหนักกดทับ (loading) หรือมีสารละลายเข�าไป
ประสานตะกอนเป6นหินตะกอนข้ึน เม่ือหินตะกอนได�รับความร�อนและความดันท่ีสูงจึงเกิดการแปร
สภาพกลายเป6นหินแปร และหินแปรเม่ือได�รับความร�อนสูงมากจนหลอมละลาย และกลายเป6นหิน
หนืดอีกครั้ง ซ่ึงเม่ือเย็นลงก็จะตกผลึกเป6นหินอัคนีอีกครั้งหนึ่ง กลายเป6นวัฏจักรท่ีวนเวียนเช-นนี้
เรื่อยไปเป6นวัฏจักรของหิน กระบวนการเหล-านี้อาจข�ามข้ันตอนดังกล-าวได� เช-น จากหินอัคนีไปเป6น
หินแปร หรือจากหินแปรไปเป6นหินตะกอน 
 
ความเช่ือในความสงบท่ีเก่ียวข�องเชิงพระพุทธศาสนา 
 ในเรื่องของความสงบเชิงพระพุทธศาสนา อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา7 ได�กล-าวไว�ว-ายามใด
เกิดพายุและลมพัด ผิวน้ําของทะเลสาปจะมีแต-ริ้วและคลื่นเต็มไปหมด จนเราไม-สามารถจะมองเห็น
ภาพสะท�อนอันสวยงามของทิวทัศน
รอบ ๆ ทะเลสาบนั้นได� แต-ยามสงบไม-มีลมพายุพัด ผิวน้ําจะใส
ปราศจากคลื่นจนเราสามารถมองเห็นปลาว-ายน้ําไปมาและเห็นแม�กระท้ังก�นบึ้งของทะเลสาปนั้นได� 
ในขณะเดียวกันจะสะท�อนให�เราเห็นภาพอันสวยสดงดงามของทิวทัศน
รอบ ๆ ทะเลสาบนั้น
เช-นเดียวกัน ถ�าจิตใจเราเต็มไปด�วยความครุ-นคิดเราก็ไม-สามารถจะมองลึกเข�าไปภายในตัวเราให�เรา
เห็นภาพท่ีแท�จริงท่ีอยู-ภายในเราจําอย-างยิ่งท่ีเราต�องสงบจิตใจของเราเพ่ือเราจะได�ภาพท่ีชัดเจนของ
เราและเพ่ือเราจะได�ดึงข�อมูลต-าง ๆ ท่ีเก็บสะสมไว�ในจิตใต�สํานึกออกมาใช�ได� และเป6นหนทางเดียวท่ี
เราจะได�รับภาพจากจิตใต�สํานึก ซ่ึงเป6นแหล-งเก็บความรู�ท้ังมวลและสติปPญญาด�วย 

                                           

 7 อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา, วิทยาศาสตรCของการฝKกจิต, พิมพ
ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ:
อมรินทร
พริ้นต้ิง กรุtพ, 2552), 75.  

   ส
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 พระพรหมคุณาภรณ
8 ได�กล-าวไว�ว-า ความมีจิตต้ังม่ัน จิตใจดําเนินอยู-ในกิจในงานหรืในสิ่ง
ท่ีกําหนด (อารมณ
) ได�สมํ่าเสมอ แน-วแน-เป6นอันหนึ่งอันเดียว สงบ ไม-ฟุqงซ-าน ไม-วอกแวกหวั่นไหว 
บริสุทธิ์ ผ-องใส ไม-ขุ-นมัว นุ-มนวล ผ-อนคลาย ไม-เครียดกระด�าง เข�มแข็ง เอางาน ไม-หดหู-ท�อแท� พร�อม
ท่ีจะใช�งานทางปPญญาอย-างได�ผลดี เรียกว-า สัมมาสมาธิ (จิตม่ันชอบ)  
 
อิทธิพลท่ีได�รับจากลัทธิทางศิลปะและศิลปLนท่ีมีต0อการสร�างสรรคC 
 ในการสร�างสรรค
ผลงานวิทยานิพนธ
ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ข�าพเจ�าได�รับแรง
บันดาลใจ และพัฒนามาจากผลงานก-อนวิทยานิพนธ
 ท้ังในด�านรูปแบบเทคนิควิธีการ รวมท้ัง
แนวความคิด และได�ศึกษาค�นคว�าข�อมูลเก่ียวกับลัทธิทางศิลปะ และศิลป8นท่ีมีเนื้อหา แนวความคิด 
เทคนิควิธีการการสร�างสรรค
ท่ีสอดคล�องกับการสร�างสรรค
ผลงานวิทยานิพนธ
ของข�าพเจ�า ศิลป8นและ
ลัทธิทางศิลปะ ท่ีทําการศึกษาข�อมูลนั้นจะมีท้ังศิลป8นไทยและศิลป8นต-างชาติ มีดังนี้ 
 ศิลปะลัทธิธรรมชาตินิยม9 (Naturalism) พัฒนาข้ึนมาจากปรัชญาลัทธิปฏิฐานนิยม 
(positivism) เช-นเดียวกับเรียลิสม
 มีความพยายามท่ีจะประยุกต
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
ให�เข�ากับ
ความยุติธรรมทางโลกเป6นปฏิกิริยาโดยตรงต-อ “อุดมคติ” และจาก “อารมณ
จิตนาการส-วนตัว” เป6น
หลักการสําคัญของพวกนีโอคลาสสิกกับพวกโรแมนติกตามลําดับ ในทางศิลปะโดยตรง ลัทธิธรรม
ชาตินิยมหมายถึงรูปแบบศิลปะแบบหนึ่งซ่ึงชอบเสนอเรื่องราวธรรมชาติ ทําหน�าท่ีดังกระจกเงา
สะท�อนความงามตามธรรมชาติอย-างซ่ือสัตย
 ปราศจากการใช�อารมณ
จิตนาการส-วนตน ลัทธิเคยใช�
เรียกจิตรกรผู�ดําเนินวิธีการตามรอยของจิตรกรการาวัจโจ อาทิเช-น แมนเฟรดี, ริเบรา, วาแลงแดง 
และฮอนธอสท
 มาแล�วโดยอ�างถึงผลงานของจิตรกร ดังกล-าว ลอกธรรมชาติอย-างเปRpยมไปด�วยความ
ศรัทธา ไม-เลือกว-าเนื้อหาเรื่องราวจะเป6นความน-าเกลียดหรือสวยงามเพียงใดก็ตาม 
 อนึ่ง เม่ือพินิจประวัติศาสตร
จิตรกรของฝรั่งเศส ย-อมเห็นได�ว-าในต�นคริสต
ศตวรรษท่ี 19 
การวาดภาพทิวทัศน
นับเป6นจุดอ-อนแอท่ีสุดของจิตรกรฝรั่งเศส ผลงานส-วนใหญ-ไม-มีพัฒนาการยังคง
เกาะยึดแน-นอยู-กับการวาดภาพทิวทัศน
เก่ียวกับสถานท่ีทางประวัติศาสตร
 (historical land scrape) 
ตามภาพลักษณ
ของจิตรกรปูส
แซงกับของ โกลด ลอรัง (ดูศิลปกรรมสมัยบาโรกของฝรั่งเศส) ครั้น
ต-อมาเริ่มคลี่คลายก�าวหน�าข้ึน เม่ือมีการศึกษาแบบอย-างจากผลงานจิตรกรรมอังกฤษ ดัตช
 และ เฟล
มิช มิชาลลอง ล�วนเป6นจิตรกรรมภาพทิวทัศน
ทางประวัติศาสตร
ผู�มีฝRมือดี แต-ยังคงไม-มีใครเด-นเป6น

                                           

 8 พระพรหมคุณาภรณ
, วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ
ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สยาม, 
2549), 13. 
 9 กําจร สุนพงษ
ศรี, ประวัติศาสตรCศิลปะตะวันตก (กรุงเทพฯ: เอเชียแปซิฟ8ค พริ้นต้ิง, 
2551), 339. 
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พิเศษ ส-วนจิตรกรผู�วาดภาพทิวทัศน
ประเข�ากับภาพคน อาทิ แสดงสภาพชีวิตของชาวบ�านตามแบบ
ประเพณีของจิตรกรรมดัตช
ในคริสต
ศตวรรษท่ี 17 นั้น จิตรกรฝรั่งเศสผู�มีชื่อเสียงในแนวทางนี้ได�แก- 
หลุยส
 ยัวยี, ฟรองชัว กราเนต
 และจอร
จ มีเชล จิตรกรคนสุดท�ายมีผลงานดีเด-นเก่ียวกับชีวิตตามท�อง
ถนนแถบชานเมืองกรุ-งปารีส ซ่ึงต-อมาได�ให�อิทธิพลแก-จิตรกรกลุ-มบาร
บิชงด�วย นอกจากนี้ผลงานของ
จอห
น คอนสเตเบิล จิตรกรชาวอังกฤษได�รับความนิยมอย-างสูงจากจิตรกรฝรั่งเศส เม่ือครั้งนําผลงาน
มาแสดงในซาลงเม่ือ ค.ศ. 1824 ยิ่งกว-านั้นภาพทิวทัศน
ของเกอร
ติน, โกรเวอร
 และโครม กลุ-มจิตรกร
หนุ-มชาวอังกฤษผู�ใช�ชีวิตส-วนใหญ-ในฝรั่งเศสและชอบวาดถาพทิวทัศน
 ก็ได�ก-ออิทธิพลแก-สกุลช-าง 
 ลัทธิธรรมชาตินิยมของฝรั่งเศสไว�อย-างลึกซ่ึงด�วยเช-นกัน ส-งผลให�ลัทธิธรรมชาตินิยมของ
ฝรั่งเศสได�เจริญงอกงามอย-างเต็มท่ี โดยเฉพาะจากการสร�างงานของจิตรกรของจิตรกรกลุ-มบาร
บิซง 
 

 
 
ภาพท่ี 14 Crucifixion of saint peter โดย การาวัจโจ 
ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, การตรึงนักบุญเปโตรบนกางเขน (การาวัจโจ), เข�าถึงเม่ือ 7 มีนาคม 
2558, เข�าถึงได�จาก http://th.wikipedia.org/wiki/การตรึงนักบุญเปโตรบนกางเขน_(การาวัจโจ), 
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 ศิลปะลัทธิเรียลิสมC  
 คําว-าเรียลิสม
 (Realism) หรือสัจนิยม10 หมายถึง ลัทธิท่ีมีแนวคิดและการสร�างงานโดย
ยอมรับสภาพความจริง เป6นความจริงท่ีมองเห็นได�และพิสูจน
ได� ในทางศิลปะหมายถึง ผลงานท่ีเป6น
ความจริงท้ังเรื่องราวเนื้อหารูปแบบ ในทางภาษาไทยได�มีผู�บัญญัติศัพท
ไว�ว-า สัจนิยม สัจธรรมนิยม 
อัตถนิยม หรือประจักษนิยม แต-ในท่ีนี้ขอใช�คําว-า “เรียลิสม
” 
 คําว-า “เรียลิสม
” มีความหมายแสดงนัยหลายทางด�วยกัน พอจําแนกได�ดังนี้ 
 1. ใช�เรียกผลงานศิลปะท่ัว ๆ ไปท่ีมีรูปแบบและการแสดงออกอย-างเหมือนจริง แต-ทว-า
ไม-ใช-เพียงแต-ความจริงท่ัวไป หากเน�นถึงความจริงท่ีศิลป8นในอดีตเคยรังเกียจ โดยกล-าวหาว-าเป6นสิ่ง
สามัญและเป6นของพ้ืน ๆ ปราศจากคุณค-าทางความงาม อาทิ สภาพชีวิตความเป6นอยู-ของคนชั้นตํ่าผู�
ยากไร� หรือ สภาพอาคารท่ีอยู-อาศัยซอมซ-อ ผู�สร�างงานเหล-านี้สามารถเรียกได�ว-าเป6นศิลป8น “เรีย
ลิสม
” (Realism) ท้ังนี้เป6นเพราะเลือกชีวิตของผู�ยากไร�มาสร�างงาน นําสภาพชีวิตของสามัญชนมา
แสดงออก ตัวอย-างเช-น การาวัจโจ จิตรกรสําคัญของศิลปะบาโรก สมัยแรกเริ่มได�ชื่อเป6นจิตรกรเรีย
ลิสม
ชั้นนําคนหนึ่ง เพราะวาดภาพเหล-านักบุญหรือบุคคลสําคัญต-าง ๆ ในศาสนาคริสต
ตามสภาพท่ี
เป6นจริงดังเห็นได�จากเม่ือเขาวาดภาพเซนต
แมทธิวให�อยู-สภาพการแต-งกายและเนื้อตัวสกปรกแลดูน-า
รังเกียจ ในขณะจิตรกรคนอ่ืนวาดภาพนักบุญผู�นี้อยู-ในสภาพสะอาดสะอ�าน มีลักษณะค-อนข�างเพ�อฝPน 
สร�างจินตนาการเอง ท้ัง ๆ ท่ีชีวประวัติท่ีแท�จริงของนักบุญแมทธิวนั้นเต็มไปด�วยความยากจนข�นแค�น
เป6นไปตามสภาพผลงานของการาวัจโจ 
 2. ใช� เปรียบเทียบเป6นเครื่องวัดเ พ่ือให� เห็นความแตกต-างตรงกันข�ามกันกับคํา 
“นามธรรม” (abstract) ดังตัวอย-างเช-น ภาพผลแอปเป8ลในผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันของ พอล เซซาน 
มีความเป6น “เรียลิสติก” (realistic) หรือมี “เชิงเหมือนจริง” ตามสภาพรูปทรงภายนอกท่ีมองเห็น
น�อยกว-าภาพผลแอปเป8ลในผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันของซาแดง แต-ในขณะเดียวกัน ภาพผลแอปเป8ล
ของเซซานมีความเป6น “เรียลิสติก” มากกว-าภาพผลแอปเป8ลของจิตรกรซาแดง ในแง-ของการสะท�อน
ลักษณะอันซ-อนเร�นภายในท่ีเป6นนามธรรมได�มากกว-า และผลแอปเป8ลของเซซานย-อมมีความเป6นเรีย
ลิสติกมากกว-าผลงานจิตรกรรมกลุ-มนามธรรมท้ังหมด เพราะพวกหลังนี้ไม-แสดงรูปทรงต-าง ๆ ท่ีเห็น
อยู-ในธรรมชาติเลย 
 3. เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับศิลปะแบบ “ธรรมชาตินิยม” (naturalism) ก็จะมี
ความหมายใกล�เคียงกันมาก ผิดกันตรงท่ี “ธรรมชาตินิยม” เน�นการแสดงออกในเรื่องราวเนื้อหาของ
ธรรมชาติอันได�แก-ทิวทัศนมากเป6นพิเศษ ถึงกระนั้น ผลงานกลุ-มศิลป8นธรรมชาตินิยมซ่ึงพยายาม

                                           

 10 กําจร สุนพงษ
ศรี, ประวัติศาสตรCศิลปะตะวันตก, 327. 
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จําลองถ-ายทอดธรรมชาติให�เป6นดุจดังตาเห็น สามารถเรียกว-ามีความเป6น “เรียลิสติก” (realistic เป6น
คําคุณศัพท
) 
 4. ใช�เปรียบเทียบผลงานศิลปะท่ีมีความคล�ายคลึงกัน ดังตัวอย-างเช-นประติมากรกรีกใน
สมัยอาร
เคอิกกับสมัยคลาสสิก ต-างได�สร�างผลงานเป6นไปตามแนวทางศิลปะอุดมคติ แต-ผลงานแต-
ผลงานของประติมากรกรีกในสมัยคลาสสิกมีความเป6น”เรียลลิส” หรือเชิงเหมือนจริงตามธรรมชาติ
มากกว-าประติมากรในสมัยอาร
เคอิก ซ่ึงนิยมสร�างงานตาม “แบบกําหนด” (stylization) อย-างเด-นชัด 
 5. มีความหมายตรงกันข�ามกับคําว-า”ความนึกฝPน”(idealization) ดังตัวอย-างเช-น อริส
โตเติลนักปรัชญาชั้นนําของกรีกได�เล-าว-า จิตรกรโปลีโยตุส วาดภาพคนได�งามกว-าจิตรกรอ่ืนใดท้ังหมด
และจิตรกรเปาซันวาดภาพคนได�เลวมาก ส-วนจิตรกรไดโอนิสุสวาดภาพคนได�เหมือนจริงมากท่ีสุด 
จากตัวอย-างดังกล-าวอาจสรุปได�ว-า จิตรกรไดโอนิสุสเป6นจิตรกรเรียลิสต
 เพราะวาดภาพคนได�เหมือน
จริงส-วนจิตรกรโปลีโยตุส ควรเป6นจิตรกรแบบอุดมคติ เพราะวาดภาพคนตามอุดมการณ
ของตนโดยไม-
คํานึงถึงว-า คนท่ัวไปจะมีรูปร-างหน�าตาเป6นอย-างไร จากหลักเกณฑ
นี้อาจใช�วิเคราะห
ผลงานศิลปะ
ประเพณีนิยมของไทยได�เช-นกัน ดังพบเห็นจากพระพุทธรูป ล�วนเป6นศิลปะอุดมคติมากกว-าจะเหมือน
จริงในทํานองเดียวกัน ประติมากรรมรูปคนของกรีกในสมัยคลาสสิก แม�มีความละม�ายคล�ายร-างกาย
ของคนท่ัวไป แต-ประติมากรประดิษฐ
ตกแต-งให�เต็มไปด�วยความงาม จนกลายเป6นความงามเหนือคน
ท่ัวไปจะเป6นได� ด�วยเหตุนี้ จึงยอมรับว-าเป6นศิลปะแบบอุดมคติเหมือนกัน แต-ประติมากรรมกรีกคล�าย
คนจริงมากกว-าพระพุทธรูป ถ�านําประติมากรรมกรีกมาเปรียบเทียบกับประติมากรรมของอิตาลีใน
สมัยเรอเนสซองส
 ถึงจะมีความงามเหนือคนธรรมดาสามัญอยูบ�าง แต-ยังมีความใกล�เคียงกับคนมาก
ดังนั้น จึงสามารถเรียกได�ว-ามีความเป6น “เรียลิสติก”มากกว-าประติมากรรมกรีก 
 6. เม่ือนําคําว-า “โซเซียล” (social แปลว-า สังคม) หรือ “โซเซียลิสต
” (socialist แปลว-า 
นักสังคมนิยม) เติมลงหน�าคํา “เรียลิสม
” (social realism หรือ socialism) ก็จะทําให�ความหมาย
เปลี่ยนไปเพราะมิได�หมายถึงความเหมือนจริงหรือการเก่ียวข�องกับความจริงท่ัว ๆ ไปเท-านั้น หากยัง
แสดงถึงความต�องการท่ีจะเน�นความเป6นจริงในสภาพสังคมอันทุกข
ยากของมนุษย
นอกจากนี้ยังต�อง
ผูกพันกับอุดมการณ
ในลัทธิทางการเมืองแบบสังคมนิยมอีกด�วย ดังตัวอย-างเช-นผลงานจิตรกรรมชื่อ 
“คนงานทุบหิน” ของกูร
เบ นับเป6นผลงานแบบ “โซเชียลิสต
-เรียลิสม
” รุ-นแรกเนื่องจากสะท�อน
ความคิดและหลักสุนทรียภาพของลัทธิสังคมนิยมออกมา ไม-ว-าจะเป6นเนื้อหาท่ีมุ-งเชิดชูการทํางาน
สร�างสรรค
ของกรรมกร หรือการนําเรื่องราวในชีวิตของเหล-าผู�ใช�แรงงานมาแทนท่ีเหล-าเจ�าขุนมูลนาย 
เป6นต�น แต-ในขณะเดียวกัน ผลงานท้ังหมดของกูร
เบก็มิได�เป6น “โซเชียลิสต
-เรียลิสม
” ทุกชิ้น เพราะ
ยังมีหลากหลายมิได�เป6นไปตามเปqาหมายดังได�กล-าวมา แต-ท่ีเห็นเด-นชัดได�แก-ศิลปะท่ีสร�างข้ึนในรัสเซีย 
ขณะเป6นสหภาพโซเวียตได�รับรองคํานี้อย-างเป6นทางการใน ค.ศ. 1932 อย-างไรก็ตาม ผลงานศิลปะ
แบบ “โซเชียลิสต
- เรียลิสม
” ก็ไม-มีข�อกําหนดรูปแบบตายตัวว-าจะต�องแสดงออกให�เหมือนจริงดังตา
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เห็นเหมือนศิลป8น “เรียลิสต
” ท่ัวไปกระทํากัน การพิจารณาจะเน�นจุดประสงค
ในการแสดงออกเป6น
สําคัญว-ามีเรื่องราวและจุดเปqาหม�ายทางการเมืองแบบสังคมนิยมหรือไม- ดังพบจากตัวอย-างเช-น 
ผลงานของโอรอสโก, เรียรา และซิเกอีโรส ของเม็กอีโรส ของแม็กซิโก หรือแบนชาร
 ของอเมริกา เป6น
ต�น อนึ่ง คําว-า “โซเชียลิสต
-เรียลิสม
”นี้ในภาษาไทยได�มีผู�บัญญัติศัพท
ไว�ว-า “สัจธรรมสังคมนิยม” 
และ “อัตถสังคมนิยม” หรือ “อรรถสังคมนิยม” 
  ในทํานองเดียวกันนี้ หากมีคําอ่ืนใช�นําหน�า ดังเช-น “Magic-realism” (มายาสัจนิยม) 
ก็จะหมายถึง ความจริงท่ีค-อนข�างแสดงอารมณ
อันเร�นลับและว�าเหว- ดังเช-น ผลงานของเดอคิริโก
จิตรกรรมในกลุ-มเมตาฟ8ลิกส
ของอิตาลี หรือคําว-า “Super-realism” หมายถึง ชื่อเรียกอีกนามหนึ่ง
ของลัทธิเหนือจริง (Surrealism) หรือความจริงท่ีทําให�เหมือนจริงจนเป6นภาพหลอกตา 
 7. ในทางประวัติศาสตร
ศิลปะ เม่ือกล-าวถึงคําว-า “เรียลิสม
” ย-อมหมายถึงกระบวนการ
สร�างสรรค
งานศิลปะของจิตรกรและประติมากรชาวฝรั่งเศสกลุ-มหนึ่ง ซ่ึงทําการเคลื่อนไหวสร�าง
ผลงานและชูคําขวัญความงามตามสิ่งท่ีมองเห็นในราว ค.ศ. 1830-1870 โดยมีศูนย
กลางอยู-ท่ีกรุง
ปารีส ต-อจากนั้น อุดมคติของศิลป8นกลุ-มนี้จึงได�แพร-ความนิยมขยายออกไปท่ัวท้ังยุโรป กลายเป6น
ความเคลื่อนไหวในระดับสากล ซ่ึงเป6นสาระสําคัญท่ีจะกล-าวในบทนี้ต-อไป 
 

 
 
ภาพท่ี 15 The wave  โดย กุสตาฟ กูร
เบท
 
ท่ีมา: เฟสบุtค Nicoleh’s Art Class, ทะเลของกุสตาฟ กูรCเบทC, เข�าถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2558, เข�าถึง
ได�จาก http://www.facebook.com/Nicoleh’sArtClass. 
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ภาพท่ี 16 Landscape at Letretat โดย กุสตาฟ กูร
เบท
 
ท่ีมา: เฟสบุtค Nicoleh’s Art Class, ทะเลของกุสตาฟ กูรCเบทC, เข�าถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2558, เข�าถึง
ได�จาก http://www.facebook.com/Nicoleh’sArtClass. 
 
 ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสมC Impressionism 

 ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม
 11 จะมุ-งเน�นถึงการวาดภาพท่ีจับซ่ึงสายตาสัมผัสรับรู�ในช-วง 
ณ.เวลานั้นและเป6นช-วงเวลาท่ีฉับพลัน และจะมีการแยกแยะสีท่ีจะเข�ามาประกอบกันเข�าเป6นแสงท่ี
ส-องต�องสิ่งต-าง ๆ ทําให�เกิดพ้ืนผิวภาพท่ีเต็มไปด�วยสีสันท่ีแปรเปลี่ยนเป6นภาพท่ีเต็มไปด�วยความ
เคลื่อนไหวไม-หยุดนิ่ง ลักษณะของภาพวาดแบบอิมเพรสชั่นนิสม
 คือ การใช�พู-กันตระหวัดสีอย-างเข�ม 
ๆ ใช�สีสว-าง ๆ มีส-วนประกอบของภาพท่ีไม-ถูกบีบ เน�นไปยังคุณภาพท่ีแปรผันของแสง (มักจะเน�นไป
ยังผลลัพธ
ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา) เนื้อหาของภาพเป6นเรื่องธรรมดา ๆ และมีมุมมองท่ี
พิเศษ จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสม
 ได�ฉีกกรอบการวาดท่ีมาต้ังแต-อดีต มักจะวาดภาพกลางแจ�ง
มากกว-าในห�องสตูดิโออย-างท่ีศิลป8นท่ัวไปนิยมกัน เพ่ือท่ีจะลอกเลียนแสงท่ีแปรเป ลี่ยนอยู-เสมอใน
มุมมองต-าง ๆ ภาพวาดแบบอิมเพรสชั่นนิสม
 ประกอบด�วยการตระหวัดพู-กันแบบเป6นเส�นสั้น ๆ ของสี 
ไม-ได�ผสมหรือแยกเป6นสีใดสีหนึ่ง ซ่ึงได�ให�ภาพท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พ้ืนผิวของ
ภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนา ๆ องค
ประกอบของอิมเพรสชั่นนิสม
 ยังถูกทําให�
ง-ายและแปลกใหม- และจะเน�นไปยังมุมมองแบบกว�าง ๆ มากกว-ารายละเอียด ศิลป8นท่ีสําคัญของกลุ-ม

                                           

 11 ศิลปะสมัยใหม- (modern age), ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสมC (Impressionism), 
เข�าถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2558, เข�าถึงได�จากhttp://ipesk.ac.th/ipesk/VISUALART/lesson444.html 
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อิมเพรสชันนิสม
 ได�แก- โคลด โมเนต
 (Claude Monet) ซิสเลย
 (Alfred Sisley) เดอกาส
 (Edgar 
Degas) ป8ซาโร (Camille Pissarro) เรอนัว (Pierre-Auguste Renoir) มาเนต
 (Edouard Manet) 
 

 
 
ภาพท่ี 17 Sunrise  โคลด โมเนต
 ค.ศ. 1872-1873 
ท่ีมา: Wikiart Visual art encyclopedia, Impression, sunrise, accessed March 7, 2014, 
available from http://www.wikiart.org/en/claude-monet/impression-sunrise. 

 

 
 
ภาพท่ี 18 Rock arch west of etretat โดย โคลด โมเนต
 
ท่ีมา: Wikiart Visual art encyclopedia, The Manneport, Rock Arch West of Etretat, 
accessed March 7, 2014, available from http://www.wikiart.org/en/claude-monet/ 
impression-sunrise. 
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ภาพท่ี 19 The–Manneport โดย โคลด โมเนต
 
ท่ีมา: เฟสบุtค d’ArtHaus, รวมภาพโมเน0ตC, เข�าถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2558, เข�าถึงได�จาก http://www. 
Facebook.com/d’ArtHaus 
 

 
 
ภาพท่ี 20 La Grenouillere โดย ปRแยร
-โอกุสต
 เรอนัวร
 ค.ศ.1869 
ท่ีมา: Wanichiiz Konkumnird, Renoir (เรอนัวรC) จิตกรสไตลCอิมเพรสชันนิสมC, เข�าถึงเม่ือ 7 
มีนาคม 2558, เข�าถึงได�จาก http://wanichacreamiiz.blogspot.com/2013/12/renoir_10.html 
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 วิลเลียม เทอรCเนอรC (Joseph Mallord William Turner) 
 วิลเลียม เทอร
เนอร
 มีชื่อเต็มว-า โจเซฟ มัลลอร
ด วิลเลียม เทอร
เนอร
 (Joseph Mallord 
William Turner) เกิดในปR 1775 ในย-านโคเวนต
การ
เดน (Covent Garden) ในลอนดอน พ-อเป6น
ช-างตัดผม แม-ป�วยทางจิตจนต�องเข�ารับการบําบัดพ-อจึงส-งลูกชายไปอยู- กับลุงท่ีเบรนท
ฟอร
ด 
(Brentford) ริมแม-น้ําเทมส
 (Thames) แล�วจึงไปเรียนหนังสือท่ีมาร
เกท (Margate) วิลเลียม เทอร

เนอร
ติดใจทัศนียภาพริมน้ํา และค�นพบว-าชอบการเขียนรูป จึงเริ่มเขียน รูปส-งไปให�พ-อต้ังแสดงในร�าน 
ในปR 1789 ขณะอายุ 14 ปR เข�าโรงเรียนเตรียมของ Royal Academy of Arts ปRถัดไปจึงเข�า Royal 
Academy โดยมีเซอร
โจชัว เรย
โนลส
 (Sir Joshua Reynolds) อธิการบดีเป6นประธานในการรับเขา
เข�าเรียน วิลเลียม เทอร
เนอร
เลือกเรียนสถาปPตยกรรม ทว-าโทมัส ฮาร
ดวิค (Thomas Hardwick) 
อาจารย
ผู�หนึ่งแนะนําให�เขาเรียนจิตรกรรม Fisherman at sea เป6นภาพสีน้ํามันภาพแรกของวิ
ลเลียม เทอร
เนอร
ได�แสดงท่ี Royal Academy นับแต-นั้นผลงานของเขาได�รับการแสดงท่ีสถาบันแห-ง
นี้ ทุกปR ภาพเขียนของวิลเลียม เทอร
เนอร
 โรแมนติก แสดงทัศนียภาพเป6นส-วนใหญ- เป6นทิวทัศน
ใน
อังกฤษ โดยเฉพาะอย-างยิ่งทะเล เน�นการใช�แสง จนได�ชื่อว-า Painter of the light-จิตรกรแห-งแสง 
เขามีชื่อด�าน ภาพสีน้ํามัน แต-ก็เขียนภาพสีน้ําด�วย เขาได�รับอิทธิพลจากจิตรกรอย-างโคล�ด เจลเล 
(Claude Gellee) หรืออีกนัยหนึ่งโคล�ด เลอ ลอแรง (Claude le Lorrain) รุยสเดล (Ruysdael) 
จอห
น โรเบิร
ต โคเซนส
 (John Robert Cozens) อัลแบรต
 คุป (Aelbert Cuyp) และนิโกลาส
 ปุส
แซง (Nicolas Poussin)วิลเลียม เทอร
เนอร
ได�เป6นสมาชิกสมทบของ Royal Academy ขณะอายุ 27 
ปR เขาสอนหนังสือด�าน perspective และได�ตําแหน-งรองศาสตราจารย
ในปR 1845 ผู�ชื่นชอบผลงาน
ของวิลเลียม เทอร
 เนอร
อย-างวอลเตอร
 แรมสเดน ฟอร
คส
 (Walter Ramsden Fawkes) เชิญเขาไป
ท่ีออตลีย
 (Otley) จึงได�เขียนรูปท่ีเมืองนี้ ภาพดังชื่อ Hannibal and his army crossing the Alps 
ได�รับความบันดาลใจ จากพายุท่ีได�เห็นท่ีเมืองนี้ นอกจากนั้นยังได�รับเชิญไปพักท่ี Petworth House 
ในซัสเซกส
 (Sussex) หลายครั้ง ยิ่งอายุมากข้ึน วิลเลียม เทอร
เนอร
 ยิ่งไม-คบใคร เขาอยู-กับพ-อจนพ-อ
เสียชีวิต หลังจากนั้นมีอารมณ
ผันผวนมาก และปลีกตัวจากสังคมในปR 1846 ใช�ชื่อแฝงว-า Mr.Booth 
ผลงานของเขาแสดงครั้งสุดท�าย ท่ี Royal Academy ในปR 1850 และถึงแก-กรรมในปR 1851 เขาแจ�ง
ความประสงค
ให�ฝPงศพเขาท่ีวิหารเซนต
-ปอล (Saint-Paul Cathedral) ในลอนดอน เขาจึงได�ทอดร-าง
เคียงข�างเซอร
โจชัว เรย
โนลส
 มรดกของวิลเลียม เทอร
เนอร
มีไม-เยอะ ส-วนหนึ่งแบ-งให�ลูกพ่ีลูกน�องคือ 
โทมัส ไพรซ
 เทอร
เนอร
 (Thomas Price Turner) อีกส-วนหนึ่งมอบให� Royal Academy  
 วิลเลียม เทอร
เนอร
มอบภาพเขียนส-วนใหญ-ให� National Gallery ปPจจุบันผลงานส-วนใหญ-อยู-ท่ี 
Tate Britain ในลอนดอน ด�วยความประสงค
ให�รวบรวมผลงานของเขาอยู-ด�วยกันท้ังหมด หากในยุค
หนึ่ง รัฐสภาอังกฤษอนุมัติให�นําภาพเขียนของวิลเลียม เทอร
เนอร
ออกนอกกรุง ลอนดอนได� ซ่ึงผิด
ความประสงค
ของเขา ผลงานของเขาภาพสีน้ํามันกว-า 300 ชิ้น ภาพสีน้ําและภาพร-างอีกมากมาย  
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 ในปR 1984 มีการต้ังรางวัลด�านศิลปะ Turner Prize เป6นเกียรติแก-วิลเลียม เทอร


เนอร
 นิทรรศการ William Turner and his painters จัดท่ีลอนดอนต้ังแต-เดือนกันยายน 2009 ถึง

มกราคม 2010 จากนั้น จึงข�ามทะเลมาจัดท่ีปารีสในชื่อภาษาฝรั่งเศสว-า William Turner et ses 

peintres ท่ีกรองด
 ปาเลส
 (Grand Palais) ในเดือนกุมภาพันธ
จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2010 

และจะเดินทางต-อ ไปแสดงท่ีแมดริดในสเปน 

 วิลเลียม เทอร
เนอร
 ถือเป6นจิตรกร ท่ียิ่งใหญ-ท่ีสุดของอังกฤษ นิทรรศการ William 

Turner et ses peintres แสดงภาพเขียนของเขาเทียบกับภาพของจิตรกร ท่ีให�แรงบันดาลใจแก-เขา 

รวมท้ังภาพเขียน ของจิตรกรในยุคเดียวกัน อย-างไรก็ตามนิทรรศการแสดงภาพเขียนของเขาเป6นส-วน

ใหญ- มีเพียง 1 ใน 3 เท-านั้นท่ีเป6นภาพของจิตรกรอ่ืน ส-วนใหญ-เป6นภาพทิวทัศน
 เห็นวิลเลียม เทอร


เนอร
 “เล-น” แสงและ “น้ํา” และการเขียนรูปท่ีไม-เน�นกรอบนอก ถือเป6นจิตรกรท่ีนําร-องกระแสอิม

เพรสชั่นนิสต
ของฝรั่งเศส วิลเลียม เทอร
เนอร
ชอบเดินทาง เริ่มจากภายในอังกฤษ สกอตแลนด
 พลันท่ี

สงครามระหว-างอังกฤษและฝรั่งเศสสิ้นสุดลง เขาเดินทางไปฝรั่งเศส มุ-งตรงไปท่ีพิพิธภัณฑ
ลูฟวร
 

(Louvre) ชอบภาพเขียนของโคล�ด เลอ ลอแรง (Claude le Lorrain) นิโกลาส
 ปุสแซง (Nicolas 

Poussin) และอองต็วน วัตโต (Antoine Watteau) เขาเดินทางไปยังฮอลแลนด
 ชอบภาพเขียนของ

เรมแบรนด
 (Rem-brandt) และรุยสเดล (Ruysdael) ไปติด ใจอิตาลี โดยเฉพาะอย-างยิ่งท่ีเวนิสซ่ึง

เขาไปถึง 3 ครั้งด�วยกัน ชอบภาพเขียนของราฟาเอล (Raphael) ติเชียง (Titien) กานาเลตโต 

(Canaletto) นอกจากนั้นยังไปสวิตเซอร
แลนด
 ออสเตรีย เยอรมนี ภาพเขียนท่ีเขาได�ไปชม 

ทัศนียภาพท่ีเห็นผ-าน ล�วนเป6นแรงบันดาลใจให�เขาเขียนรูป นอกจากทิวทัศน
แล�ว วิลเลียม เทอร
เนอร


ยังชอบสังเกตการณ
ธรรมชาติ ฝน ลม พายุ เมฆ หมอก และร-างไว�เพ่ือเขียนภาพในภายหลังวิลเลียม 

เทอร
เนอร
ชอบภาพ Port de mer avec l’embarquement de la reine Saba ของโคล�ด เลอ ลอ

แรง (Claude le Lorrain) ถึงกับบ-งไว�ในพินัยกรรมว-าขอให�แขวนภาพของเขาชื่อ Dido building 

Carthage เคียงข�างภาพเขียนของโคล�ด เลอแรงท่ี National Gallery นอกจากนั้นยังหลงใหลภาพ 

paysage avec Jacob et ses filles ของโคล�ด เลอ ลอแรง อันบันดาลใจให�เขาเขียนภาพ 

Palestrina เขาประทับใจภาพของนิโกลาส
 ปุสแซง ชื่อ L’hiver ou le deluge จนเป6นแบบอย-างให�

เขาเขียนภาพ Le deluge และเม่ือได�ชมภาพ Les deux cousines ของอองต็วน วัตโต (Antoine 

Watteau) เขาฮึดเขียนรูปในสไตล
เดียวกันท้ัง ๆ ท่ีไม-ถนัดเขียนภาพคน หากวิลเลียม เทอร
เนอร
ก็

รังสรรค
ภาพชื่อ As you like it ซ่ึงได�รับความบันดาลใจจากผลงานของเชคสเปRยร
ในชื่อเดียวกัน เม่ือ

โคล�ด โมเนต
 (Claude Monet) และกามีย
 ป8สซาโร (Camille Pissaro) ไปเยือนกรุงลอนดอน ได�เห็น

ภาพชื่อ Rain, storm and speed ของวิลเลียม เทอร
เนอร
 ต-างต่ืนตาต่ืนใจกับการใช�แสงของจิตรกร
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อังกฤษ ซ่ึงตรงกับหลักของอิมเพรสชั่นนิสต
 โคล�ด โมเนต
เขียนรูปในอังกฤษหลายรูปด�วยกัน เป6น

ทิวทัศน
ท่ีซ-อนตัวในหมอก 12  

 วิรุณ ต้ังเจริญ กล-าวไว�ในเอกสารประกอบการสอนว-า ศิลป8นยุคโรแมนติกของอังกฤษ 
เทคนิคการปqายพู-กันท่ีเป6นไปอย-างอิสระ วิลเลียม เทอร
เนอร
 ได�แสดงความคิดเห็นว-า การเขียนภาพ
นั้นไม-จําเป6นต�องเก็บส-วนละเอียด เพ่ือให�ภาพดูเสร็จสมบูรณ
 แต-ศิลป8นควรคํานึงถึงการใช�แสงสี และ
บริเวณว-าง ให�มีความผสมผสานกลมกลืนกัน เพ่ือสะท�อนอารมณ
และความรู�สึกของศิลป8นเอง เขาไม-
ต�องการให�เขียนภาพเพ่ือแสดงให�เห็นเพียงเปลือกลักษณ
ของรูปภายนอก แต-เขาต�องการให�ผู�ชมงาน
ได�จินตนาการและความรู�สึกของตนเข�าสัมผัส13 
 

 
 
ภาพท่ี 21 สานฝน รถจักรไอน้ําและความเร็ว รถไฟสายตะวันตกท่ียิ่งใหญ- พ.ศ. 2387. 
ท่ีมา: โอเค เนชั่น, วิลเลียม เทอรCเนอรC: ทัศนคติแบบโรแมนติก, เข�าถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2558, เข�าถึง
ได�จาก  http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/05/23/entry-1 
 

                                           

 12 ผู�จัดการ 360 องศา, วิลเลียม เทอรCเนอรC ผู�นําร0องอิมเพรสช่ันนิส, เข�าถึงเม่ือ 7 
มีนาคม 2558, เข�าถึงได�จาก http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=91669 

 13 W&W ART COLLECTION, รอยต0อจิตรกรรมสีน้ําคริสตCศควรรษท่ี 18 และ 19, 
เข�าถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2558, เข�าถึงได�จาก http://www.wwartcoll.com/articles2_wi1_ 
sub.php?id=4 
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ภาพท่ี 22 เรือทาส, พ.ศ.2383, พิพิธภัณฑ
วิจิตรศิลป� เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท่ีมา: โอเค เนชั่น, วิลเลียม เทอรCเนอรC: ทัศนคติแบบโรแมนติก, เข�าถึงเม่ือ 7 มีนาคม 2558, เข�าถึง
ได�จาก  http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/05/23/entry-1 
 
 สวัสดิ์ ตันติสุข 
 สวัสด์ิ ตันติสุข (24 เมษายน พ.ศ. 2468 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ) ศิลป8นแห-งชาติ สาขา
ทัศนศิลป� (จิตรกรรม) ประจําปR พ.ศ. 2534 ราชบัณฑิต สํานักศิลปกรรมประเภทวิจิตรศิลป� สาขา
จิตรกรรม อาจารย
สวัสด์ิเป6นศิลป8นอาวุโสคนสําคัญ ผู�บุกเบิกศิลปะสมัยใหม-ของประเทศ มีผลงานจิต
กรรมดีเด-นเป6นท่ียอมรับของวงการศิลปะท้ังในอดีตและปPจจุบัน ได�สร�างสรรค
ผลงานศิลปะอย-าง
ต-อเนื่องเป6นเวลายาวนานกว-า 50 ปR การบุกเบิกงานจิตกรรมท่ีสําคัญ คือ ได�สร�างสรรค
ผลงานจาก
แบบท่ีเป6นรูปธรรมเข�าสู-แบบนามธรรมซ่ึงมีผลต-อพัฒนาการด�านจิตกรรมของศิลป8นรุ-นหลังเป6นอย-าง
มาก ทําให�ศิลป8นไทยประสบความสําเร็จในวงการศิลปะนานาชาติ และยังได�อุทิศตนให�กับการสอน
และการเผยแพร-ศิลปะโบราณและสมัยใหม-ให�แก-นักศึกษาในสถาบันการศึกษาและประชาชนท่ัวไป ได�
ร-วมแสดงผลงานในการแสดงศิลปกรรมแห-งชาติ ศิลปะนานาชาติ และการแสดงศิลปะอ่ืน ๆ มากมาย
จนถึงปPจจุบัน ผลงานศิลปะและวิชาการทางศิลปะเป6นประโยชน
ต-อสังคมในทางสร�างสรรค
เป6นอย-าง
มาก  นายสวั ส ด์ิ   ตั น ติ สุ ข  สํ า เ ร็ จ กา ร ศึกษา  ร ะ ดับ  ป .ป . ช .  จ าก โ ร ง เ รี ยน เพาะช- า ง 
กรุงเทพมหานคร เม่ือ พ.ศ. 2485 อนุปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมและประติมากรรม 
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือ พ.ศ. 2488 ต-อมา ได�ไปศึกษาต-อด�านจิตรกรรมในต-างประเทศท่ี
สถาบันศิลปะแห-งกรุงโรม ประเทศอิตาลี (Academy of Fine Arts, Rome) และได�รับ
ประกาศนียบัตรจิตรกรรม เม่ือ พ.ศ. 2503 หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร นายสวัสด์ิ 
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สันติสุขได�เริ่มเข�ารับราชการในตําแหน-งช-างตรีในแผนกหัตถศิลป� กองสถาปPตยกรรม ในกรม
ศิลปากร ต-อมา ได�เลื่อนเป6นหัวหน�าแผนกกลาง ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรเม่ือ พ.ศ. 2497 อีก 7 
ปR ต-อมา คือ ในพ.ศ. 2504 อาจารย
สวัสด์ิก็ได�การเลื่อนเป6นอาจารย
ใหญ�โรงเรียนช-างศิลป� กรม
ศิลปากร ได�ดํารงตําแหน-งนี้อยู-ถึง 14 ปR จึงได�รับการเลื่อนเป6นผู�อํานวยการวิทยายช-างศิลป�ในกรม
ศิลปากร อาจารย
สวัสด์ิ สันติสุขได�ดํารงตําแหน-งนี้ตลอดมาจนเกษียณอายุราชการในปR พ.ศ. 2528ใน
ตําแหน-งช-างศิลป�ระดับ 914 
 สวัสด์ิ ตันติสุข15 ได�กล-าวไว�ว-า ศิลปะมีความงามละเอียดอ-อน มีคุณค-าแก-จิตใจเรา ท่ีผู�
สร�างสรรค
ต�องใช�ความคิด (สมอง) ความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ (ใจ) และฝRมือในการแสดงออก ท้ัง3 อย-าง
ไปพร�อมกัน 
 นอกจากนี้ พิเชษฐ สุนทรโชติ16 ได�กล-าวเก่ียวกับแนวความคิดการสร�างงานของสวัสด์ิ 
ตันติสุข ภาพสีน้ําของท-านถือเป6นการวาดภาพแบบอิมเพรสชั่นนิสม
 โดยแท� ท้ังในด�านการใช�สีและ
การระบายสี รวมถึงความ ประทับใจในการถ-ายทอดสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติท่ีตอบโต� ระหว-าง
ผู�เขียนกับธรรมชาติ อย-างฉับพลัน ตรงไปตรงมา รวมถึงใช�ธรรมชาติเป6นส-วนหนึ่งในการสร�างสรรค

งานสีน้ํา ของท-านซ่ึงผลงานในลักษณะเช-นนี้ จะปรากฏในภาพสีน้ําท่ี ออกไปเขียนนอกสถานท่ีใน
ขณะท่ีฝนกําลังตก โดยให�เม็ด ฝนหรือละอองฝนหยดลงมาบนกระดาษ ท่ีกําลังระบายสีอยู- ลักษณะ
วิธีการเช-นนี้จะทําให�สีไหลซึม ประสานกลมกลืนกัน ในภาพเกิดเป6นคราบน้ํา คราบสี หรือร-องรอย
ต-างๆ ท่ีมีผล สวัสด์ิ ตันติสุข : จิตรกรรมสีน้ําแบบอิมเพรสชั่นนิสม
 130 kullastree.com art of life 
957.indd 130 2/24/11 9:21:30 AMมาจากการทํางานร-วมกันระหว-างผู�วาดกับธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน 
ในขณะนั้น  
 

                                           

 14 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สวัสดิ์ ตันติสุข, เข�าถึงเม่ือ 9 มีนาคม 2558, เข�าถึงได�จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1 

 15 พิพิธภัณฑสถานแห-งชาติ หอศิลป�, ศิลปกรรมย�อนหลัง สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปLน
แห0งชาติ (กรุงเทพ: อมรินทร
พริ้นต้ิง แอนด
 พับลิชชิ่ง, 2551), 10. 
 16 Art of life, สวัสดิ์ ตันติสุข จิตรกรรมสีน้ําแบบอิมเพรสช่ันนิสมC, เข�าถึงเม่ือ 9 
มีนาคม 2558, เข�าถึงได�จาก http://www.suphan.dusit.ac.th/report/phichet/p3.pdf 
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ภาพท่ี 23 เช�าท่ีสัตหีบ โดย สวัสด์ิ ตันติสุข, 2547 
ท่ีมา: ASTV ผู�จัดการออนไลน
, อ.สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปLนแห0งชาติ, เข�าถึงเม่ือ 9 มีนาคม 2558, 
เข�าถึงได�จาก http://www.santoninogame.com/yabb/index.php?topic=53913.0 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 24 ทะเลกลางคืน โดย สวัสด์ิ ตันติสุข, 2546 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห-งชาติ หอศิลป�, ศิลปกรรมย�อนหลัง สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปLนแห0งชาติ 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร
พริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2251), 97. 
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ภาพท่ี 25 ทะเลยามราตรี โดย สวัสด์ิ ตันติสุข, 2546 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห-งชาติ หอศิลป�, ศิลปกรรมย�อนหลัง สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปLนแห0งชาติ 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร
พริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2251), 97. 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ทะเลหน�าฝน โดย สวัสด์ิ ตันติสุข, 2546 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห-งชาติ หอศิลป�, ศิลปกรรมย�อนหลัง สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปLนแห0งชาติ 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร
พริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2251), 86. 
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ภาพท่ี 27 ฟqา ทะเล หน�าฝน โดย สวัสด์ิ ตันติสุข, 2548 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห-งชาติ หอศิลป�, ศิลปกรรมย�อนหลัง สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปLนแห0งชาติ 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร
พริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2251), 87. 
 

 
 
ภาพท่ี 28 ทะเลยามเย็น โดย สวัสด์ิ ตันติสุข, 2545 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห-งชาติ หอศิลป�, ศิลปกรรมย�อนหลัง สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปLนแห0งชาติ 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร
พริ้นต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง, 2251), 85. 
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห
ผลงานของลัทธิทางศิลปะและศิลป8นท่ีมีอิทธิพลต-อการสร�างสรรค
 
 

ที่ ชื่อลัทธิ/ชื่อศิลป8น แนวความคิด 
เทคนิค/

กระบวนการ 
รูปทรง 

การใช� 
พื้นที่ว-าง 

1 

ลัทธิธรรมชาตนิิยม 

 

เสนอเร่ืองราวธรรมชาติ 
ทําหน�าที่ดังกระจกเงา
สะท�อนความงามตาม
ธรรมชาติอย-างซ่ือสัตย
 
ปราศจากการใช�อารมณ
 
จิตนาการส-วนตน 
 

จิตรกรรม 
สีน้ํามัน สนี้ํา 

รูปทรง
ทัศนียภาพ

จากธรรมชาต ิ

เชื่อมโยงแสดง
บรรยากาศ 
แสง เงา 

2 

ลัทธิเรียลิสม
 

 

เป6นความจริงทั้งเร่ืองราว
เนื้อหารูปแบบ การแสดง 
ออกอย-างเหมือนจริง  
 

จิตรกรรม 
สีน้ํามัน สนี้ํา 

รูปทรง
สิ่งแวดล�อม
ธรรมชาติ

รอบตัว คน 
สัตว
 

 
 

เชื่อมโยงแสดง
บรรยากาศ 
แสง เงา 

3 

ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม
 

 

มุ-งเน�นถึงการวาดภาพที่ 
จับซ่ึงสายตาสัมผัสรับรู�
ในช-วง ณ.เวลานั้นและ 
เป6นช-วงเวลาที่ฉับพลัน
เ ต็ ม ไ ป ด� ว ย สี สั น ที่
แปรเปลี่ยนเป6นภาพที่
เต็มไปด�วยความเคลื่อน 
ไหวไม-หยุดนิ่ง 
 

จิตรกรรม 
สีน้ํามัน 
สีน้ํา 

ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล�อม

รอบตัว 
วิถีชีวิต 

เชื่อมโยงแสดง
บรรยากาศ 
แสง เงา 
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห
ผลงานของลัทธิทางศิลปะและศิลป8นท่ีมีอิทธิพลต-อการสร�างสรรค
 (ต-อ) 
 

ที่ ชื่อลัทธิ/ชื่อศิลป8น แนวความคิด 
เทคนิค/

กระบวนการ 
รูปทรง 

การใช� 
พื้นที่ว-าง 

4 

วิลเลียม เทอร
เนอร
 

 

แสดงทัศนียภาพเป6นส-วน
ใหญ- โดยเฉพาะอย-างยิ่ง
ทะเล เน�นการใช�แสง  
จนได�ชื่อว-า Painter of 
the light - จิตรกรแห-ง
แสง  
 

จิตรกรรม 
สีน้ํามัน สนี้ํา 

ทัศนียภาพ 
ธรรมชาต ิ

เชื่อมโยงแสดง
บรรยากาศ 
แสง เงา 

5 

สวัสดิ์ ตนัติสุข 

 

ถ- า ยทอดสิ่ ง แ วดล� อม  
ทางธรรมชาติที่ตอบโต� 
ร ะ ห ว- า ง ผู� เ ขี ย น กั บ
ธรรมชาติ อย-างฉับพลัน 
ตรงไปตรงมา 
 

จิตรกรรม 
สีน้ํามัน  สนี้ํา 

ทัศนียภาพ 
ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล�อม
รอบตัว 

เชื่อมโยงแสดง
บรรยากาศ 
แสง เงา 

 
 
อิทธิพลทางความรู�สึก 
 ทุกวันนี้เราอยู-ท-ามกลางความเคลื่อนไหวรอบตัว เสียงท่ีก-อกวนความรู�สึกต้ังแต-เช�าตรู-
จนถึงยามวิกาล ความสับสนวุ-นวายนานาจากการใช�ชีวิตของผู�คนหรือความเคลื่อนไหวของธรรมชาติ
ซ่ึงส-งผลต-อความรู�สึก 
 จอห
น เลน 17 ได�กล-าวถึง ความสงบ แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ
 ได�กล-าวไว�ว-า ผู�ชอบอยู-
กับความสงบ และเห็นคุณค-าของภาวะไร�กาลเวลา สําหรับผู�ท่ีปรารถนาจะทําให�กระแสชีวิตของตน
ลึกซ้ึงข้ึน สําหรับผู�เสาะแสวงเพ่ือเป8ดทางสู�การดํารงอยู-อันบริสุทธิ์ และพร�อมท่ีจะโยนขยะของชีวิต
สมัยใหม- ซ่ึงเต็มด�วยเง่ือนไขนานาท้ิงไป เพ่ือจะได�พบสิ่งท่ีตนประสงค
 

                                           

 17 จอห
น เลน เขียน, ความเงียบเปLดพ้ืนท่ีเพ่ือความสร�างสรรคC, แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ
 
(กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2550), 13. 
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 แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป18 ได�กล-าวไว�ว-า ปPญหาอีกอย-างหนึ่งท่ีพวกเราส-วนน�อย
เป6นกัน ได�แก-การหลงตามอาการของจิต เช-นหลงในนิมิต แสง สี เสียงต-าง ๆ หรือหลงในการกระตุก
ของร-างกาย ฯลฯ พอเกิดอาการข้ึนบางคนก็ยินดี บางคนก็ยินร�าย ต�องคอยปลอบ คอยแนะให�หันมา
สังเกตรู�ความยินดียินร�ายของจิตเข�าถึงความเป6นกลางเอง แทนการไปเพ-งใส-อาการต-าง ๆ เหล-านั้น 
และมีราคะ โทสะ หรือโมหะ ครอบงําโดยไม-รู�ตัว  
 ภาวัน19 ได�กล-าวถึง นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ในนิตยสาร image กุมภาพันธ
 2551 
ได�กล-าวไว�ว-า ความนิ่งสงบไม-เพียงช-วยสะกดอารมณ
ของอีกฝ�ายหนึ่งให�เย็นลงเท-านั้น หากยังช-วย
กระตุ�นให�ผู�ท่ีซ-อนเร�นความรู�สึกยอมพรั่งพรูความในใจออกมา ผู�คนส-วนใหญ-มีความทรงจําอันเจ็บปวด 
ท้ังจากการถูกกระทํา และจากการเป6นฝ�ายกระทํา ความโกรธแค�นและความรู�สึกผิดดังกล-าวคอยท่ิม
แทงจิตใจอยู-เสมอในยามท่ีนึกถึง แต-ก็ยากจะเล-าให�ใครฟPงได� โดยเฉพาะในยุคนี้ท่ีผู�คนไม-ค-อยมีเวลา
ให�แก-กัน 
 ธนากร วัฒนาสุขะโร20 ได�กล-าวไว�ว-า มองดูความสงบเยือกเย็นของตนเองต้ังแต-เริ่มต�นวัน
ใหม-และติดตามดูไปว-ามันคงอยู-ได�ตลอดจนจบวันหรือไม- ให�จดการกระทําระหว-างวันเพ่ือดูว-าคุณ
สามารถรักษาความมุ-งม่ันไว�ได�ไหมหากไม-ได�ลองอีกครั้งในวันต-อไป ยิ่งคุณมีความเยือกเย็นมากเท-าได
สมาธิคุณจะยิ่งดีตามข้ึนไปเท-านั้น อย-าตกอยู-ในภาวะเร-งรีบ และจดจําไว�ว-ายิ่งสมาธิของคุณพัฒนาข้ึน
เท-าไดความเป6นไปได�ในสิ่งต-าง ๆ ท่ีคุณต�องการก็จะมีมากข้ึนตามไปด�วย สมาธิ คือ ความสําเร็จ 
เพราะทําให�ควบคุมตัวองและจิตใจได�ดีข้ึน คุณจะกลายเป6นคนเอาจริงเอาจังมากข้ึนและแทบไม-มีสิ่ง
ใดท่ีขัดขวางโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จของคุณได� 
 
เทคนิคการระบายสีน้ํา 
 เทคนิคการระบายสีน้ําบนกระดาษหนึ่งในกระบวนการท่ีใช�สร�างสรรค
ผลงานจิตรกรรม 
ซ่ึงเป6นกระบวนการท่ีมีความน-าสนใจ มีความหลากหลายทางด�านเทคนิคท่ีไม-ยุ-งยากในการตระเตรียม
วัสดุ อุปกรณ
ในการสร�างสรรค
ชิ้นงาน แต-มีข้ันตอนการวางแผนการระบายเป6นลําดับไว�ล-วงหน�า 

                                           

 18 แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป, วิถีแห0งความรู�แจ�ง ฉบับรวมเล0ม, พิมพ
ครั้ง 26 
(กรุงเทพฯ: ธรรมดา, 2552), 28. 
 19 นิตยสาร image, นิ่งสงบสยบความเคล่ือนไหว, เข�าถึงเม่ือ 9 เมษายน 2558, เข�าถึง
ได�จาก http://www.visalo.org/article/Image255102.h 

 20 ธนากร วัฒนาสุขะโร, พลังแห0งสมาธิ (กรุงเทพฯ: D.ดี, 2551), 31. 
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 อนันต
 ประภาโส21 ได�กล-าวไว�ว-า การสร�างสรรค
ภาพสีน้ําสมัยใหม-นั้นพัฒนาข้ึนใน

ประเทศอังกฤษระหว-างชั่วงปลายคริสต
ศตวรรษท่ีสิบแปดและต�นคริสต
ศตวรรษท่ีสิบเก�า ในส-วน

ประเทศไทยเราก็ใช�สีน้ํามานานแล�วเช-นกัน แต-เป6นรูปแบบของสีฝุ�นท่ีผสมกับน้ําและกาวเพ่ีอวาดภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง สําหรับภาพวาดสีน้ําในแบบท่ีเรารู�จักกันคุ�นเคยกันในปPจจุบันนั้นเพ่ิงจะมีการ

แพร-หลายกันในยุคท่ีท-านศาสตราจารย
ศิลป� พีระศรี นําเอาศิลปะร-วมสมัยเข�ามาเผยแพร-ในประเทศ

ไทย โดยในยุคแรก ๆ นั้น สีน้ําเป6นเพียงเทคนิคหนึ่งในการเรียนศิลปะ ในสถาบันศิลปะทุกแห-งจะต�อง

มีการสอนวิชาจิตรกรรมสีน้ําเพ่ือเป6นพ้ืนฐานแก-ผู�ศึกษา เป6นการเตรียมตัวให�พร�อมในการเรียนรู�และ

พัฒนาไปสู-การสร�างสรรค
ผลงานด�วยเทคนิคอ่ืน ๆ ต-อไป ต-อมาภายหลังจึงมีศิลป8นหลายท-านใช�สีน้ํา

เป6นสื่อในการสร�างสรรค
จนเป6นท่ียอมรับกันมาถึงปPจจุบัน 

 บรรจงศักด์ิ พิมพ
ทอง22 ได�กล-าวไว�ว-า ความเป6นมาของสีน้ํา สีน้ํานิยมวาดกันมาต้ังแต-ยุค

กรีก โรมัน จีน และยังคงใช�สืบเนื่องกันมาจนถึงยุคปPจจุบัน ในภาษาฝรั่งเศสเรียกเทคนิคสีน้ําว-า อะ

คราแรลล
 (Aquarelle) จิตรกรตะวันออกชาวจีนนิยมการวาดสีน้ําเช-นกัน ด�วยการใช�หมึกจีนสีเพียง

เดียว (Mono Chromatic Ink) โดยการเขียนบนกระดาษทํามือท่ีผลิตจากเยื่อต�นข�าว (Rice Paper) 

สีน้ํามีคุณสมบัติบางใส (Trransparent) การเขียนต�องใช�ความกล�ามีการตัดสินใจฉับพลัน จึงมี

ลักษณะสด และผสมผสานกลมกลืนกัน (Fresh in Harmony) ถ�าระบายทับไปมาจะช้ําหรือเกิดสีขุ-น

และเน-าได� สีน้ํามักเขียนบนกระดาษพิเศษทําด�วยมือด�วยเยื่อฝqาย (Cotton) สีขาวพ้ืนผิวหยาบหรือ

เป6นเม็ด ๆ (Pebbly Texture) เพ่ือเวลาระบายสีจะติดบ�างไม-ติดบ�าง ช-วยสร�างบรรยากาศ และเกิด

ความงามของผิวภาพ สีน้ําเป6นเทคนิควิธีหนึ่งท่ีจิตรกรอังกฤษนิยมเขียนทัศนียภาพบรรยากาศแบบ

เหมือนจริง ( Realism) ในช-วงศตวรรษท่ี 18 – 19 เช-น วิลเลียม เบลค (William Blake, 1757 - 

1827) วิลเลียม เทอร
เนอร
 (William Turner, 1775 - 1851) โดยเฉพาะ เทอร
เนอร
 จัดเป6น 

“Chromaticpoem” จิตรกรอเมริกาหลานคนท่ีมีความสามารถและความอัจฉริยะในการเขียนสีน้ํา 

เช-น วินสโลว
 โฮเมอร
 (Winslow Homer, 1836 - 1910) จอห
น แมริม (John Marim, 1870 - 

1953) เอ็ดอาร
ด ดี.วอล
คเกอร
 (Edivard D.Waker, 1948 – ปPจจุบัน) ยีน กราสโตร
ฟ (Jean 

Grastorf, 1956 – ปPจจุบัน) โอกะ คาสุโอะ (Oka Kazuo, 1952 – ปPจจุบัน)  

                                           

 21 อนันต
 ประภาโส, วาดสีน้ําง0าย ๆ สไตลCครูอุcย: ผลไม� (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2553), 3.  
 22 บรรจงศักด์ิ พิมพ
ทอง, วาดสีน้ํา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร
, 2552), 29. 
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 เทคนิควิธีการระบายสีน้ําแบบต0าง ๆ  
 สําหรับเทคนิควิธีการระบายสีน้ํา อนันต
 ประภาโส23 ได�กล-าวไว� ดังนี้ 
 1. ระบายแบบเปdยกบนเปdยก (Wet on wet) โดยการผสมสีกับน้ําแล�วระบายบน
กระดาษเปRยกแล�วตามด�วยสีอ่ืน สีจะไหลซึมเข�าหากันอย-างกลมกลืนดูนุ-มนวล ในบริเวณท่ีสี 2 สีวิ่ง
เข�าหากันจะเกิดเป6นสีใหม- 
 2. ระบายแบบเปdยกบนแห�ง (Wet on dry) คือการระบายโดยผสมสีกับน้ําแล�วระบาย
บนกระดาษแห�งมี 3 รูปแบบดังนี้ 
  2.1 ระบายเรียบสีเดียว (Flat wash) โดยใช�พู-กันจุ-มสีระบายไปตามแนวนอนบน
กระดาษท่ีเอียงเล็กน�อยให�น้ําสีไหลลงไปข�างล-างแล�วระบายต-อเนื่องกันไป จะได�สีท่ีเรียบสมํ่าเสมอ 
  2.2 ระบายเรียบหลายสี (Color wash) ทําเหมือนวิธีแรกแต-มีการระบายสีท่ีแตกต-าง
กันต-อจากสีเดิมท่ียังเปRยกอยู- สีจะผสมกลมกลืนกันอย-างต-อเนื่อง 
  2.3 ระบายเรียบอ-อนแก- (Grade wash) โดยเริ่มจากสีอ-อนไปหาแก- หรือ จากแก-ไป
หาอ-อน ต-อ ๆ กันไปทําให�เกิด มิติ แสง-เงา และความโค�ง 
 3. ระบายแบบแห�งบนแห�ง (Dry on dry) โดยการผสมสีแล�วเช็ดพู-กันให�หมาด หรือใช�สี
ท่ีข�น ระบายบนกระดาษแห�งในลักษณะแตะ แต�ม ขีด เขียน ลากเส�นอย-างรวดเร็ว วิธีนี้ใช�เพ่ือเน�น
รายละเอียดของภาพ หรือ โชว
ร-องรอยของพู-กันท่ีลากสีลงบนกระดาษ 
 4. ระบายเคลือบ (Glazing) เป6นการระบายทับซํ้าสีท่ีแห�งสนิทแล�วด�วยสีเดิมหรือสีอ่ืนท่ี
เข�มกว-า เพ่ือสร�าง รูปทรง สร�างเงา ผลักระยะให�ลึก 
 5. ระบายขอบคมชัด (Hard edge) ให�เกิดการตัดกัน แบ-งขอบเขตระหว-างรูปกับพ้ืน
หรือพ้ืนกับรูปอย-างชัดเจน หรือให�เกิดเป6นเหลี่ยมเป6นสัน โดยระบายเป6นขอบตามท่ีต�องการแล�วปล-อย
ให�แห�ง ไม-ทําให�เกิดความกลมกลืน 
 6. ระบายขอบเลือนราง (Soft edge) ทําให�ขอบเขตระหว-างพ้ืนกับรูปกลมกลืนกัน โดย
ใช�พู-กันจุ-มน้ํา เกลี่ยขอบของสีให�เจือจาง 
 ผลงานภาพจิตรกรรมสีน้ํา 
 ผลงานภาพจิตรกรรมเทคนิคสีน้ํา มีลักษณะโปร-งแสง ลื่นไหวฟู�ซึม รุกราน อาศัยความ
สว-างจากความขาวของกระดาษแต-ล-ะสีมีค-าน้ําหนักในตัวเป6นท่ีท�าทายของผู�ระบาย 

                                           

 23 อนันต
 ประภาโส, วาดสีน้ําง0าย ๆ สไตลCครูอุcย: ผลไม�, 9. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 41 

 

 
 
ภาพท่ี 29 John Pike, Painted in Jamica and islands (Watercolor on paper) 
ท่ีมา: Jeffrey Tillou Antiques, John Pike Watercolor, accessed March 18, 2014, 
available from http://www.tillouantiques.com/john-pike-1911-1979 
 

 
 
ภาพท่ี 30 John Pike, Beach combers on Rugged Oregon Coast (Watercolor on paper) 
ท่ีมา: John Pike Art Products, John Pike Watercolor, accessed March 18, 2014, available 
from http://www.johnpikeartprod.com/vintage-prints/usa-beachcombers-on-rugged.html 
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ภาพท่ี 31 Edward D. Waiker, Sunrise (Watercolor on paper), 1985. 
ท่ีมา: บรรจงศักด์ิ พิมพ
ทอง, วาดสีน้ํา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร
, 2552), 31. 
 
ศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลต0อการสร�างสรรคC 
 ศิลปกรรม เป6นสิ่งท่ีมนุษย
สร�างข้ึน ซ่ึงสิ่งแวดล�อมบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเช-นธรรมชาติหรือ 
สังคม สร�างแรงบันดาลใจในการสร�างสรรค
ผลงานศิลปกรรม 
 ศุภชัย สิงห
ยะบุศย
24 ได�กล-าวไว�ว-า ศิลปกรรมมีลักษณะร-วมกัน 5 ประการใหญ- ๆ คือ 
 1. ศิลปกรรมเป6นผลิตกรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย
 หรือมนุษย
เท-านั้นเป6นผู�สร�างงาน
ศิลปกรรมหรือแสดงออกหรือแสดงออกทางศิลปกรรมได� 
 2. ศิลปกรรมมิใช-ธรรมชาติ แต-ธรรมชาติอาจเป6นสื่อกระตุ�น หรือแรงบันดาลใจในการ
สร�างศิลปกรรม หรือแสดงออกทางศิลปกรรมได� 
 3. ศิลปกรรมเก่ียวข�องกับความคิดสร�างสรรค
และการรับรู�ชื่นชมทางความงามของมนุษย
 
 4. ศิลปกรรมเป6นผลิตกรรมหรือพฤติกรรมสร�างสรรค
ท่ีถูกสร�างข้ึนมา เพ่ือตอบสนอง
ความจําเป6นและความต�องการด�านต-าง ๆ ของมนุษย
 
 5. ศิลปกรรมถูกมนุษย
สร�างหรือแสดงออกด�วยเจตนาและเปqาหมายต-าง ๆ อัน
หลากหลาย 

                                           

 24 ศุภชัย สิงห
ยะบุศย
, ทัศนศิลปiปริทัศนC (กรุงเทพ: โอเดียนสโตร
, 2546), 21-22. 
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 ในการสร�าสรรค
วิทยานิพนธ
 ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ซ่ึงมีรูปแบบของทะเลนํามา
สร�างสรรค
 เทียนชัย ต้ังพรประเสริฐ25 ได�ให�ความหมายของภาพทิวทัศน
ทะเลไว�ว-า ภาพทิวทัศน
ทะเล 
(Seascape) หมายถึง การวาดภาพเก่ียวกับทะเลโขดหินและพ้ืนทราย จิตรกรรมมักจะวาดท่ีเป6นท�อง
ทะเลมากกว-าส-วนอ่ืน ๆ ได�แก- พ้ืนดิน ต�นไม� ท�องฟqา เรือ โขดหิน ฯลฯ แต-ก็มิได�หมายความว-าจะเป6น
ข�อกําหนดท่ีตายตัว ท้ังนี้ข้ึนอยู-กับเหตุผลของแต-ละภาพ ภาพท่ีจิตรกรนิยมวาดส-วนใหญ-จะเป6นภาพ
เกลียวคลื่น คลื่นกระทบโขดหิน หาดทรายหรือชายฝPpงมีเรือประกอบ ฯลฯ ภาพเหล-านี้นับว-าได�
อารมณ
ความรู�สึกเป6นอย-างดี ภาพทิวทัศน
ทะเล ส-วนใหญ-จะเป6นภาพระบายสีมากกว-าการวาดเขียน 
ในการสร�างสรรค
ผลงานวิทยานิพนธ
ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ในครั้งนี้ ข�าพเจ�าได�ศึกษาค�นคว�า
เก่ียวกับการสร�างสรรค
งานศิลปกรรม และผลงานศิลปกรรมต-าง ๆ ท่ีสอดคล�องกับเนื้อหาและ
แนวความคิดของข�าพเจ�า 
 ศิลปะกับความจริง 
 กําจร สูนพงษ
ศรี 26 ได�กล-าวไว�ว-า ประเด็นปPญหาท่ีนักสุนทรียศาสตร
ต-างถกเถียงกันมาก 
เนื่องจากคําว-าความจริง ยังแบ-งเป6นความจริงแท�หรือสัจธรรมสมบูรณ
 (Absolute realism หรือ 
realism) กับความจริง 
 สัมพัทธ
 หรือสัจธรรมสัมพัทธ
 (Relative reality หรือ relativism) ซ่ึงท้ังสองยังเป6นฝาย
จิตนิยมกับปรนัยนิยม แต-โดยท่ัวไป read, reality หมายถึงเป6นความจริง ไม-สากล คลาดเคลื่อนได� 
ข้ึนอยู-กาลเวลาและบริบท 
 ในทางศิลปะ ข้ึนอยู-กับปรัชญาศิลปะของแต-ละลัทธิยึดถือเป6นแนวทาง แนวคิด และการ
ปฏิบัติ แต-โยท่ัวไปถือว-าปPญหาความจริงในงาศิลปะนั้น แบ-งเป6นความจริงเชิงรูปธรรม และความจริง
เชิงนามธรรม  
 ความจริงเชิงรูปธรรม ได�แก- พวกศิลป8นแนวสัจนิยม (Realism) พวกธรรมชาตินิยม 
(naturalism) พวกประสบการณ
นิยม (empiricism) ท่ีเชื่อในความเชิงประจักษ
 หรือความจริงเชิง
ประสบการณ
 เป6นความจริงท่ีประจักษ
ได�จากประสาทสัมผัส เช-นธรรมชาติ สังคม และอ่ืน ๆ  
 ความจริงเชิงนามธรรม คือสิ่งท่ีมีอยู-จริง ซ่ึงอาจรู�ได�ด�วยความรู� หรือ ความรู�สึก หรือไม-
อาจรู�ได�ทางประสาทสัมผัส 

                                           

 25 เทียนชัย ต้ังพรประเสริฐ, ทฤษฎีวาดเขียน, พิมพ
ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เฟ�pองฟqาพริ้นต้ิง, 
2550), 66. 
 26 กําจร สุนพงษ
ศรี, สุนทรียศาสตรC, พิมพ
ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 
2556), 176-179. 
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 อนึ่ง คําว-า Reality หรือสัจธรรมนั้น มีความหมายอยู- 2 นัย คือ 
 1. ความเป6นจริงถาวะท่ีมีอยู-จริงภาวะท่ีเป6นอย-างนั้นแน-แท�ไม-กลับกลายเป6นอย-างอ่ืน 
 2. สิ่งท่ีจริง สิ่งท่ีมีอยู-จริง เป6นอยู-จริง ซ่ึงอาจรู�ได�หรือไม-อาจรู�ได�ทางประสาท 
 

 
 
ภาพท่ี 32 ศิลปะกับความจริง 1 
ท่ีมา: Chadds Ford Gallery, Recently Released Andrew Wyeth Limited Editions: 
Airbome, accessed March 18, 2014, available from http://www.awyethgallery.com/ 
 

 
 
ภาพท่ี 33 ศิลปะกับความจริง 2 
ท่ีมา: Pinterest, Andrew Wyeth, เข�าถึงเม่ือ 20 มีนาคม 2558, เข�าถึงได�จาก https://www. 
pinterest.com/pin/303641199848814984 
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 จากการศึกษาค�นคว�าข�อมูลเก่ียวกับศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลต-อการสร�างสรรค
 ซ่ึงได�มุ-ง
ศึกษาศิลปกรรมเก่ียวกับแนวสัจธรรม (realism) ธรรมชาตินิยม (naturalism) ทําให�เกิดแนวความคิด
ใช�สื่อสัญลักษณ
ให�สอดคล�องกับแนวคิด และเนื้อหาท่ีจะถ-ายทอดเรื่องราวเก่ียวกับ ความผูกพันกับสิ่ง
รอบตัวทางธรรมชาติท่ีเคลื่อนไหว และความสงบในจิตใจท่ีอ�างว�าง สงบ เดียวดาย ซ่ึงเนื้อหาท่ี
ต�องการถ-ายทอดโดยใช�สัญลักษณ
บรรยากาศของความกว�างสุดขอบฟqาของทะเล ท่ีมีความเคลื่อนไหว
ไม-หยุดนิ่งของคลื่นและลม มีโขดหินรองรับโดยไม-สะทกสะท�าน สิ่งเหล-านี้สะท�อนให�เห็นว-าแม�รอบ ๆ 
ตัวของข�าพเจ�าจะมีความเคลื่อนไหวอยู-ตลอดเวลา แต-ทว-าไม-ได�ทําให�จิตใจคล�อยตามไปด�วย 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินงานและข้ันตอนการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 
 การสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชุดนี้ ข�าพเจ�าเริ่มต�นจากแรงบันดาลใจและแนวความคิด
ความผูกพันกับสภาพบรรยากาศชายทะเลท่ีมีโขดหิน พ้ืนน้ําท่ีเคลื่อนไหว ท�องฟ/ากว�างไกลให�
ความรู�สึกท่ีเคลื่อนไหวรอบ ๆ ตัวแต2แขวงไปไปด�วยความรู�สึกท่ีเงียบสงบ อ�างว�าง ซ่ึงสอดคล�องกับ
กฏของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติที่ไม2หยุดนิ่ง ข�าพเจ�าได�สัมผัสตั้งแต2เยาว�วัยจนถึงป7จจุบัน   
การสร�างสรรค�ผลงานชุดศิลปะนิพนธ�ชุดนี้ได�ใช�บรรยากาศของชาดทะเลโดยได�วางแผนวิธีการ
ดําเนินงานและกระบวนการการสร�างสรรค�เป8นลําดับข้ันตอน คือ เริ่มต�นจากการศึกษาค�นคว�าข�อมูลท่ี
เก่ียวข�องกับแนวคิด รูปแบบท่ีใช�แสดงออกและถ2ายทอดเรื่องราว ศึกษาข�อมูลและเทคนิควิธีการท่ี
นํามาใช�ในการสร�างสรรค�ผลงาน เพ่ือให�ผลงานมีความสมบูรณ� ซ่ึงมีข้ันตอนและกระบวนการ ดังนี้ 
 1. สํารวจและศึกษาข�อมูลท่ีใช�ในการสร�างสรรค� 
  1.1 ข�อมูลภาคสนาม 
  1.2 ข�อมูลเก่ียวกับการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
   1.2.1 แนวความคิด 
   1.2.2 รูปแบบ 
   1.2.3 เทคนิค 
 2. ศึกษาและวิเคราะห�อิทธิพลผลงานของศิลป?นท่ีมีอิทธิพลต2อการสร�างสรรค�ผลงาน 
 3. ข้ันตอนและกระบวนการการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
  3.1 สร�างภาพร2างผลงาน (Sketch) 
  3.2 การร2างภาพและการระบายสี 
 4. ทัศนธาตุท่ีใช�ในการสร�างสรรค�ผลงาน 
  4.1 สี 
  4.2 น้ําหนัก 
  4.3 พ้ืนท่ีว2าง 
  4.4 รูปทรง 
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สํารวจและศึกษาข�อมูลท่ีใช�ในการสร�างสรรค� 
 ข�อมูลภาคสนาม 
 ข�อมูลท่ีได�จากการออกไปสํารวจยังสถานท่ีตามชายฝ7Jงทะเลต2าง ๆ เพ่ือสํารวจลักษณะ
ทางกายภาพต2าง ๆ เพ่ือให�ได�สัมผัสสิ่งต2าง ๆ อันได�แก2 การเคลื่อนไหวของคลื่น ชายหาด ขอบฟ/าไกล 
ศึกษารูปลักษณ�ของโขดหินลักษณะต2าง ๆ ท2ามกลางแสงเงาตามช2วงเวลา เช�าสาย บ2ายเย็น ซ่ึง
ข�าพเจ�าใช�บรรยากาศเป8นส2วนหนึ่งในการสร�างสรรค�ถ2ายทอดเรื่องราวด�วย ในการบันทึกข�าพเจ�าร2าง 
ระบายสีสด ๆ ณ บริเวณนั้น ๆ ประกอบกับการบันทึกเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นอย2าฉับพลันใน
รูปแบบถ2ายภาพ เพ่ือใช�เป8นข�อมูลในการกลับมาสร�างผลงานท่ีห�องปฎิบัติงานต2อไป ข�อมูลด�านชายฝ7Jง
ทะเลไทย ลักษณะของโขดหิน โดยเฉพาะท่ีมีความผูกพันธ�อยู2ในความทรงจําชีวิตของข�าพเจ�า ในเขต
ชายทะเลหัวหิน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ� หาดหินงามจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ข�อมูลท่ีได�จากการรวบรวมเอกสาร ตํารา  
 ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องข�อมูลท่ีมาจากการรวบรวมเอาข�อมูลเอกสารทางวิชาการท่ีศึกษาค�นคว�า
จากสิ่งพิมพ�ต2าง ๆ ภาพถ2ายจากหนังสือศิลปะ ผลงานศิลป?นท่ีให�แรงบันดาลใจ หลักการจัด
องค�ประกอบศิลปNและ การนําทัศนธาตุมาใช�สร�างสรรค�ผลงาน รวมท้ังสูจิบัติการแสดงผลงาน
นิทรรศการศิลปกรรมต2าง ๆ  
 ข�อมูลจากอินเตอร�เน็ต 
 
ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 1. แนวความคิด  
  จากแรงบันดาลใจท่ีได�มาจาก โขดหินท่ีสงบ ความเคลื่อนไหวของพ้ืนน้ําทะเล ไม2หยุด
นิ่งของเวลานําพาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเป8นไปตามกฏเกณฑ�ของทางธรรมชาติไม2สามารถหลีกเลี่ยงได� 
สิ่งท่ีติดตามมาคือ ความรู�สึก ความอ�างว�าง ความสงบของจิตใจ ด�วยเหตุผลทางความรู�สึกของจิตใจ 
มุมมองทางความคิดต2อสภาพแวดล�อมในบรรยากาศของชายฝ7Jงทะเลท่ีมีความเคลื่อนไหวอยู2
ตลอดเวลา แต2ทว2าในความรู�สึกของข�าพเจ�า กลับไม2ได�คล�อยตามกับสิ่งเหล2านี้ตรงกันข�ามไม2ยินดียิน
ร�าย กลับให�ความรู�สึกเงียบ สงบ  
  ผลงานวิทยานิพนธ�ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ข�าพเจ�านําความรู�สึกเหล2านี้ โดยใช�
สัญลักษณ�ของความกว�างไกลของขอบฟ/าน้ําทะเลท่ีเคลื่อนไหว โขดหินท่ีสงบนิ่ง บรรยากาศเหล2านี้ผูก
ติดอยู2กับความรู�สึกของข�าพเจ�าต้ังแต2เยาว�วัย และเชื่อมโย2งกับแรงผลักดันเกิดเป8นแรงบันดาลใจใน
การสร�างสรรค�ผลงานทางด�านจิตรกรรม 
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 2. รูปแบบ 
  การสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ”มีลักษณะเป8น 2 มิติ 
รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) เพ่ือให�สามารถถ2ายทอดรายละเอียดต2าง ๆ ของชายทะเลท้ังท่ีเป8น
เกลียวคลื่นและโขดหินอย2างชัดเจน และช2วยสร�างบรรยากาศให�เกิดความน2าสนใจให�แก2ผลงาน เป8น
สื่อถึงความเคลื่อนไหวและความความสงบ และข�าพเจ�าได�เป8นผู�กําหนดขนาดของท่ีว2างซ่ึงเป8นพ้ืนน้ํา
และขนาดของโขดหินลักษณะท่ีแตกต2าง โดยให�ท่ีว2างท่ีเป8นพ้ืนน้ํามีน้ําหนักอ2อน ส2วนโขดหินจะมี
ลักษณะเป8นสีเข�ม 
 3. เทคนิค 
  ผลงานวิทยานิพนธ�ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ได�ถ2ายทอดแนวความคิด เนื้อหา
และเรื่องราว ตลอดจนรูปแบบของผลงาน โดยผ2านกระบวนการเทคนิคการระบายสีน้ํา ซ่ึงเป8นเทคนิค
หนึ่ง ทางจิตรกรรมทีสามารถถ2ายทอดรูปทรงของเนื้อหาได�อย2างน2าสนใจ และเป8นเทคนิคท่ีต�องอาศัย
ข้ันตอนในการสร�างสรรค�อย2างรัดกุม ซ่ึงรายละเอียดต2าง ๆ ทางเทคนิคจิตรกรรมการระบายสีน้ําได�
กล2าวไว�ในบทท่ี 2 
 
ศึกษาและวิเคราะห�อิทธิพลผลงานของศิลป1นท่ีมีอิทธิพลต2อการสร�างสรรค�ผลงาน 
 จากการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� การศึกษาเพ่ิมเติม
เก่ียวกับรูปแบบบรรยากาศของชายทะเล และข�อมูลเก่ียวกับจิตรกรรม เทคนิคกระบวนการระบายสี
น้ํา นอกจากนี้ ได�ศึกษาข�อมูลเก่ียวกับอิทธิพลท่ีได�รับจากผลงานศิลป?น โดยมุ2งศึกษาเฉพาะผลงาน
จิตรกรรม ในการศึกษาผลงานของลัทธิทางศิลปะและศิลป?นท่ีมีอิทธิพลต2อการสร�างสรรค�ผลงานนั้น 
ได�แบ2งเป8น 2 ส2วน ส2วนท่ี 1 คือแนวคิดท่ีใช�ในการสร�างสรรค� ได�รับอิทธิพลมาจาก แนวความคิดของ 
ลัทธิธรรมชาตินิยม เสนอเรื่องราวธรรมชาติ ทําหน�าท่ีดังกระจกเงาสะท�อนความงามตามธรรมชาติ
อย2างซ่ือสัตย� ปราศจากการใช�อารมณ�จิตนาการส2วนตนและลัทธิเรียลิสม�เป8นความจริงท้ังเรื่องราว
เนื้อหารูปแบบ การแสดงออกอย2างเหมือนจริง และ ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม� , สวัสด์ิ ตันติสุข ท่ี
มุ2งเน�นถึงการวาดภาพท่ีจับซ่ึงสายตาสัมผัสรับรู�ในช2วง ณ.เวลานั้นและเป8นช2วงเวลาท่ีฉับพลันเต็มไป
ด�วยสีสันท่ีแปรเปลี่ยนเป8นภาพท่ีเต็มไปด�วยความเคลื่อนไหวไม2หยุดนิ่ง ส2วนท่ี 2 คือรูปทรงท่ีศิลป?น
เลือกใช�เป8นสื่อสัญลักษณ�ในการถ2ายทอดแนวความคิดและเนื้อหาท่ีต�องการแสดงออก ซ่ึงได�อิทธิพล
การเลือกใช�รูปทรงในการสร�างสรรค�มาจาก วิลเลียม เทอร�เนอร� ลัทธิเรียลิสม�และลัทธิธรรมชาตินิยม 
 ข�าพเจ�าจึงนํากระบวนการคิด รูปแบบ รูปทรงท่ีเลือกใช� ตลอดจนกระบวนการสร�างสรรค�ผลงานท่ี
ได�รับอิทธิพลมาจากศิลป?น มาเป8นแนวทางและปรับประยุกต�ใช�ในการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
เพ่ือให�ผลงานมีความสมบูรณ� 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3 วิเคราะห�อิทธิพลผลงานของศิลป?นท่ีมีอิทธิพลต2อการสร�างสรรค�ผลงาน 
 

อิทธิพลที่นาํมาใช�ที่นาํมาใช�ใน 
การพัฒนาสร�างสรรค�ผลงาน 

ลัทธิศิลปะ 
 
 
ศิลป?น 

 

 

ภาพผลงาน 
อิทธิพล 

ด�านแนวความคิด 
อิทธิพลด�านรูปทรงที/่ 

เทคนิคใช�ในการสร�างสรรค� 

ลัทธ ิ
ธรรมชาตินิยม 

 

แนวความคิดเ ก่ียวกับ
ความเคลื่อนไหวรอบ ๆ 
ตัว ความอ�างว�าง สงบใน
ความรู�สึก 

รูปทรงที่อยู2ในธรรมชาติ
รอบ ๆ ตัว 

 

ลัทธิเรียลิสม� 

 

- รูปทรงที่อยู2ในธรรมชาติ
รอบ ๆ ตัว 

 

อิมเพรสชันนิสม� 

 

- รูปทรงที่อยู2ในธรรมชาติ
รอบ ๆ ตัว 

 

วิลเลียม 
เทอร�เนอร� 

 

- รูปทรงที่อยู2ในธรรมชาติ
รอบ ๆ ตัว 

เทคนิคระบายส ี
 

สวัสดิ์ ตนัติสุข 

 

- รูปทรงที่อยู2ในธรรมชาติ
รอบ ๆ ตัว 

เทคนิคระบายส ี

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้ันตอนและกระบวนการการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 หลังจากการศึกษาข�อมูลท่ีใช�ในการสร�างสรรค� ข้ันตอนต2อไป คือกระบวนการสร�างสรรค�
ผลงานวิทยานิพนธ� ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนและรายละเอียด ดังนี้ 
 สร�างภาพร2างผลงาน (Sketch) 
 การสร�างภาพร2างผลงานเป8นข้ันตอนแรกในการสร�างสรรค�ผลงาน การสร�างภาพร2าง
ผลงานจะเริ่มจากการศึกษาร2างภาพจากสถานท่ีจริงและถ2ายภาพในการเก็บข�อมูลภาคสนาม เพ่ือ
นํามาคัดเลือกและจัดองค�ประกอบใหม2 และนําไปสู2การสร�างสรรค�แบบภาพร2างแนวความคิดด�วย
เทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษ ยี่ห�อ Fabriano 300 แกรม เพ่ือหาโทนสีท่ีจะเหมาะสมกับ
แนวความคิด 
  

 
 
ภาพท่ี 34 การร2างภาพโดยการเก็บข�อมูลภาคสนาม 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการศึกษาและวิเคราะห� จากการเก็บข�อมูลภาคสนามท้ังถ2ายภาพ และการร2างภาพ
ด�วยดินสอดํา ดินสอสีและสีน้ําบนกระดาษ เพ่ือนําข�อมูลนํามาสร�างองค�ประกอบ จะเห็นลักษณะของ
โขดหิน เกลียวคลื่นกระทบโขดหิน น้ําท่ีกระเซ็น ภาพถ2ายท่ีคัดเลือกจากท้ังสองสถานท่ี คือ หาดหัวหิน
จังหวัดประจวบ- คีรีขันธ�และหาดหินงามจังหวัดนครศรีธรรมราช นํามาใช�เป8นต�นแบบร2างของผลงาน
วิทยานิพนธ�ในครั้งนี้ ท้ังหมด 12 ภาพ ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 
 ลักษณะท่ี 1 คือลักษณะของโขดหิน ได�แก2 ภาพท่ี 1-4 
 ลักษณะท่ี 2 ลักษณะของคลื่น ได�แก2 ภาพท่ี 5-8 
 ลักษณะท่ี 3 ลักษณะของบรรยากาศของชายหาด ภาพท่ี 9-12 
 สําหรับการจัดแบ2งลักษณะท้ัง 3 ลักษณะนี้ เพ่ือนําข�อมูลมาสร�างแสดงให�เห็นความ
เคลื่อนไหวของน้ําทะเลท่ีมาปะทะโขดหินท่ีสงบ และสร�างบรรยากาศของความอ�างว�าง เดียวดายทาม
กลางความเคลื่อนไหว 
 
ตารางท่ี 4  ภาพถ2ายแสดงลักษณะต2าง ๆ ของชายทะเล 3 ลักษณะ 
 

ภาพถ2าย ลักษณะ 

 

ลักษณะของ 
โขดหิน 

ภาพท่ี 1-4 

 

ลักษณะ 
ของคลื่น 

ภาพท่ี 5-8 

 

ลักษณะของ
บรรยากาศ 

ของชายทะเล 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 35 ลักษณะของโขดหิน ต�นแบบร2างภาพท่ี 1  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, กรกฎาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 36 ลักษณะของโขดหิน ต�นแบบร2างภาพท่ี 2  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 37 ลักษณะของโขดหิน ต�นแบบร2างภาพท่ี 3  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ลักษณะของโขดหิน ต�นแบบร2างภาพท่ี 4  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 39 ลักษณะของคลื่น ต�นแบบร2างภาพท่ี 5 
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 40 ลักษณะของคลื่น ต�นแบบร2างภาพท่ี 6  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 41 ลักษณะของคลื่น ต�นแบบร2างภาพท่ี 7  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ลักษณะของคลื่น ต�นแบบร2างภาพท่ี 8  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 43 ลักษณะบรรยากาศชายทะเล ต�นแบบร2างภาพท่ี 9  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 44 ลักษณะบรรยากาศชายทะเล ต�นแบบร2างภาพท่ี 10  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 45 ลักษณะบรรยากาศชายทะเล ต�นแบบร2างภาพท่ี 11  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 46 ลักษณะบรรยากาศชายทะเล ต�นแบบร2างภาพท่ี 12  
 (ภาพถ2ายโดยผู�วิจัย, ณ หาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, ตุลาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการวิเคราะห�ข�อมูลภาพถ2ายนําไปสู2การสร�างสรรค�เป8นภาพร2างท้ังหมด 9 ชิ้น  
ดังนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 47 ภาพร2างแนวความคิด ชิ้นท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 48 ภาพร2างแนวความคิด ชิ้นท่ี 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 49 ภาพร2างแนวความคิด ชิ้นท่ี 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 50 ภาพร2างแนวความคิด ชิ้นท่ี 4 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 51 ภาพร2างแนวความคิด ชิ้นท่ี 5 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ภาพร2างแนวความคิด ชิ้นท่ี 6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 53 ภาพร2างแนวความคิด ชิ้นท่ี 7 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 54 ภาพร2างแนวความคิด ชิ้นท่ี 8 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 55 ภาพร2างแนวความคิด ชิ้นท่ี 9 
 
 การร2างภาพและการระบายสี 
 1. การขึงกระดาษและการร2างภาพ ร2างภาพอย2างละเอียดชัดเจน ต�องลงตําแหน2งแสง-
เงา ให�เรียบร�อย ด�วยดินสอ 2h ถึง hb 

 

 
 
ภาพท่ี 56 การขึงกระดาษiระบายสีน้ํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 57 การร2างภาพและระบายสีน้ําหนักแรก 
 
 2. ใช�พู2กันขนาดใหญ2ลงน้ําบนกระดาษพอให�กระดาษชื้น อย2าให�มีน้ําแฉะ บริเวณขอบให�
ลงน้ําเกือบถึงขอบ และอย2าให�มีจุดแห�งบนกระดาษภาพขนาดใหญ2ต�องชื้นมาก เพราะต�องวาดภาพท้ัง
ภาพ หรือท้ังส2วนพร�อม ๆ กัน โดยไม2ให�น้ําแห�งก2อน ลากสีเป8นเส�นยาวจนสุดขอบแล�ววกกลับเหลื่อม
กับเส�นสีเดิม เพ่ือไม2ให�เกิดรอย สีควรกลืนกันไปตลอดท้ังส2วน 
 

 

    
 

ภาพท่ี 58 การระบายเพ่ือเพ่ิมน้ําหนักของภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3. ลงสีโดยเริ่มจากเพ่ิมน้ําหนักของคลื่นให�มีมิติในขณะกระดาษยังหมาด ๆ ค2อย ๆ เพ่ิม
ราบละเอียดริ้วรอยของความเคลื่อนไหว และน้ําหนักท่ีเข�มของหาดทรายตรงข�างล2างของภาพ 
 

 

    
 
ภาพท่ี 59 การระบายเพ่ือตกแต2งรายละเอียดของภาพ 
 
 4. รายละเอียดเติมได�ด�วยพู2กันเล็ก สําหรับการสร�างพ้ืนผิวของพ้ืนน้ํา อาจใช�ปfอกก้ีฉีด
เป8นละอองน้ําในขนาดท่ีกระดาษหมาด ๆ แล�วจึงลงสีใหม2 มีเทคนิคท่ีนํามาประยุกต�ใช�ได� เช2น ใช�วัสดุ
ปลายแหลมขูด ขีด ทําให�เกิดประกายสร�างน้ําหนักอ2อนสุดในส2วนท่ีมืดของน้ําท่ีกระเซ็น เป8นต�น 
 
ทัศนธาตุท่ีใช�ในการสร�างสรรค�ผลงาน 
 ทัศนธาตุท่ีใช�ในการถ2ายทอดและสร�างสรรค�ผลงาน มีดังนี้ 
 1. สี มีการใช�สีท่ีมีลักษณะหม2นหมองใช�สีดําเข�าผสมสีน้ําตาลแสดงค2าน้ําหนักในรูปทรง
ต2าง ๆ โดยเฉพาะส2วนระยะพ้ืนหลังของภาพ ส2วนระยะกลางและระยะหน�าน้ําหนักอ2อนของสีขาวของ
กระดาษตามลําดับในภาพรวม โขดหินมีการใช�น้ําหนักเข�มของสีน้ําตาล ซ่ึงรองรับบนพ้ืนน้ําและ
เกลียวคลื่นท่ีน้ําหนักอ2อนกว2าทําให�โขดหินโดดเด2นข้ึนมา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 60 สีท่ีมีลักษณะหม2นใช�สีดําเข�าผสมสีน้ําตาลและใช�สีขาวของกระดาษแสดงค2าน้ําหนัก 
 ในรูปทรง 
 
 2. น้ําหนัก มีการไล2น้ําหนักโดยระยะไกลของภาพเป8นน้ําหนักเข�ม ไล2มาระยะกลางและ
ระยะหน�าอ2อนมาตามลําดับของพ้ืนน้ําเกลียวคลื่น น้ําหนักของโขดหินมีลักษณะเข�มกว2าพ้ืนน้ําและใน
ความเข�มก็มีการไล2น้ําหนักอ2อน กลาง เข�มเช2นเดียวกัน โขดหินท่ีอยู2ระยะกลางและระยะไกลจะมี
น้ําหนักเข�มกว2าระยะหน�า 
  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระยะไกล 

 
ระยะกลาง 

 
ระยะหน�า 

 
ภาพท่ี 61 ระยะไกลของภาพเป8นน้ําหนักเข�ม ไล2มาระยะกลางและระยะหน�าอ2อนมาตามลําดับ 
 
 3. พ้ืนท่ีว2าง ในการสร�างสรรค�ผลงานจะอยู2ในส2วนท�องฟ/าและพ้ืนน้ําท่ีช2วยเสริมสร�างให�
โขดหินท่ีสงบนิ่งและเกลียวคลื่นท่ีเคลื่อนไหวโดดเด2นข้ึนมา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 62 บริเวณพ้ืนท่ีว2างในการสร�างสรรค�ผลงาน 
 
 4. รูปทรง เป8นส2วนท่ีสําคัญท่ีสุด ในการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชุดนี้ เป8นรูปทรง
จากธรรมชาติชายทะเลประกอบด�วยรูปทรงย2อย ๆ คือรูปทรงของโขดหินลักษณะเป8นกลุ2มก�อน และ
โขดหินเด่ียว ๆ รูปทรงของคลื่นถาโถมข้ึนมาบนหาดทรายมีลักษณะเป8นครึ่งวงกลม และบางส2วน
กระทบโขดหินกระเซ็นกระจาย 
 

 
 
ภาพท่ี 63 ลักษณะของรูปทรงทางธรรมชาติท่ีนํามาใช�ในการสร�าสรรค�ผลงาน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การเลือกใช�ทัศนธาตุ ซ่ึงได�แก2 สี น้ําหนัก พ้ืนท่ีว2างและรูปทรง รวมท้ังการจัดวาง
องค�ประกอบเพ่ือสร�างสรรค� การทํางานของทัศนธาตุต2าง ๆ เหล2านี้ ล�วนมีความสอดคล�อง กลมกลืน 
และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ก2อให�เกิดองค�ประกอบทางศิลปะท่ีมีความสมบูรณ� 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะห�ผลงานการดําเนินงานสร�างสรรค�วิทยานิพนธ� 
 
 ผลการดําเนินงานการสร�างสรรค�วิทยานิพนธ�ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” พัฒนาต'อ
เนื่องมาจากผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ซ่ึงเป,นจุดเริ่มต�นในการค�นพบแรงบันดาลใจ แนวความคิด 
ลักษณะรูปแบบ เทคนิคกระบวนการท่ีเป,นเอกลักษณ�และมีลักษณะเฉพาะตัว โดยมุ'งเน�นในการ
ถ'ายทอดรูปทรงธรรมชาติท่ีมีความสอดคล�องกับแนวความคิดและเนื้อหา เพ่ือแสดงออกและสื่อ
ความหมายทางด�านทัศนศิลป8ให�ตรงต'อจุดมุ'งหมาย 
 การนําแนวความคิดเดิม โดยการใช�รูปทรงธรรมชาติของบรรยากาศชายทะเลท่ีใช�
สร�างสรรค�ผลงานก'อนวิทยานิพนธ�มาปรับใช� โดยพัฒนารูปแบบให�มีเนื้อหาและเรื่องราวท่ีชัดเจน
สมบูรณ�มากข้ึน รวมท้ังได�ทําการศึกษาค�นคว�าเพ่ือเพ่ิมเติมกับข�อมูลต'าง ๆ ท่ีเก่ียวกับเนื้อหาแสดงออก
ถึงบรรยากาศความเคลื่อนไหวของรอบตัวของคลื่นลมและความสงบของโขดหินสอดคล�องกับ
ความรู�สึกถึงแม�นรอบตัวจะเคลื่อนไหวแต'ในทางกลับกันให�ความรู�สึกท่ีเปล'าเปลี่ยวสงบทางความคิดท่ี
ใช�ในการสร�างสรรค�ผลงาน 
 ข�าพเจ�าได�ทําการศึกษาและวิเคราะห�ข�อมูล โดยเริ่มจากการวิเคราะห�ผลงานก'อน
วิทยานิพนธ�ท่ีนําไปสู'การสร�างสรรค�ผลงานชุดนี้ ซ่ึงได�สร�างสรรค�ผ'านกระบวนการจิตรกรรมเทคนิค
ระบายสีน้ําบนกระดาษและมีรูปแบบท่ีเหมือนจริง (Realistic)  
 การวิเคราะห�ข�อมูลรายละเอียดต'าง ๆ รวมท้ังการวิเคราะห�ภาพรวมของผลงานชุดนี้
ท้ังหมด 9 ชิ้น มีลําดับข้ันตอนการวิเคราะห� ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห�ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� 
  1.1 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 1 
  1.2 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 2 
 2. การวิเคราะห�การสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
  2.1 วิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 1-3 
  2.2 วิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 4-6 
  2.3 วิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 7-9 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิเคราะห�ผลงานก�อนวิทยานิพนธ� 
 การสร�างสรรค�ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� เป,นการเริ่มต�นจากความสนใจในรูปทรงธรรมชาติ
ความผูกพันธ�และความสนใจบรรยากาศกว�างไกลสุดสายตาของชายทะเลท้ังเกลียวคลื่นและโขดหิน 
นําไปสู'กระบวนการสร�างสรรค�ผลงาน โดยผ'านกระบวนการจิตรกรรมเทคนิคการระบายสีน้ําบน
กระดาษ 
 ผลงานก�อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 1 
 จากความสนใจในเรื่องธรรมชาติรอบตัว การเลือกใช�สัญลักษณ�และรูปทรงทางธรรมชาติ
ให�สอดคล�องกับแนวความคิด นั้นคือการเลือกใช�รูปทรงโขดหินท่ีสงบ เกลียวคลื่นและพ้ืนน้ําท่ี
เคลื่อนไหวสร�างบรรยากาศชายทะเลท่ีอ�างว�าง โดยผ'านกระบวนการของจิตรกรรมเทคนิคการระบาย
สีน้ําบนกระดาษ ซ่ึงผลงานท่ีสร�างสรรค�ในระยะนี้ มีท้ังหมด 7 ชิ้นมีขนาดท่ีแตกต'าง และเท'ากันในบาง
ชิ้น ดังนี้ 
 

 

    

   

   
 
 ภาพท่ี 64 จิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษ ผลงานก'อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 65 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 1   
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 ปP พ.ศ. 2556 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 66 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 2 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 ปP พ.ศ. 2556 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 67 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 3 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 ปP พ.ศ. 2556 

 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 68 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 4 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 55 x 35 เซนติเมตร 
 ปP พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 69 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 5 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 55 x 35 เซนติเมตร 
 ปP พ.ศ. 2556 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 70 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 4 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร 
 ปP พ.ศ. 2556 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 71 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 1 ชิ้นท่ี 7 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 30 x 75 เซนติเมตร 
 ปP พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลงานก�อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 2 
 การสร�างสรรค�ผลงานก'อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2557 เป,นการนําความสนใจท่ีมีอยู'
เดิมในการสร�างสรรค�ผลงานก'อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2556 มาพัฒนาต'อเนื่อง คือยังมีความ
สนใจในแนวความคิดท่ีเก่ียวกับบรรยากาศของชายทะเล ท่ีมีรูปทรงของโขดหินท่ีสงบและความ
เคลื่อนไหวของเกลียวคลื่นและพ้ืนน้ําท่ีกว�างไกลสุดขอบฟTา สร�างบรรยากาศท่ีเคลื่อนไหว ท่ีอ�างว�าง
เปล'าเปลี่ยวและสงบในความรู�สึกไม'ได�คล�อยตามในความเคลื่อนไหว สะท�อนให�เห็นถึงว'าแม�นจะมี
ความเคลื่อนไหวของสิ่งรอบ ๆ ตัวกลับไม'ยินดียินร�าย กลับมีความรู�สึกท่ีอ�างว�าง เปล'าเปลี่ยว 
เดียวดายและสงบ  
 การสร�างสรรค�ผลงานในระยะนี้ ได�เปลี่ยนแปลงโทนสีท่ีหม'นข้ึนโดยใช�สีดําเข�าไปผสมมาก
ข้ึนแทบจะเป,นภาพสีโทนเดียวในบางภาพ แต'ยังคงเป,นงานจิตรกรรมเทคนิคการระบายสีน้ําบน
กระดาษเช'นเดิม 
 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2557 มีจํานวนท้ังหมด 7 ชิ้น ขนาดท่ีมีความ
แตกต'าง และเท'ากันในบางภาพดังนี้ 
 

 

     

      
 
ภาพท่ี 72 จิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษ ผลงานก'อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2557 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 73 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 1 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เดือน ปP  กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 74 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 2 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เดือน ปP  กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 75 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 3 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เดือน ปP  กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 76 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 4 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร 
 เดือน ปP  กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 77 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 5 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เดือน ปP  กันยายน 2556 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 78 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 6 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร 
 เดือน ปP  กันยายน 2556 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 79 ผลงานก'อนวิทยานิพนธ� ระยะท่ี 2 ชิ้นท่ี 7 
 ผลงาน จิตรกรรม 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ   
 ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร 
 เดือน ปP  ตุลาคม 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 การพัฒนาผลงานก'อนวิทยานิพนธ� 
 

 รูปภาพ 
ระยะ 

ระยะท่ี 1 พ.ศ.2556 ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2557 

ภาพผลงาน  

     

   

 

     

    
แนวความคิด ความสนใจในรูปทรงของธรรมชาติ

โดยเฉพาะบรรยากาศชายทะเลท่ีมีความ
ผูกพันต้ังแต'เยาว�วัยจากความสนใจใน
เรื่องขายทะเลการเลือกใช�สัญลักษณ�และ
รูปทรงทางธรรมชาติให�สอดคล�องกับ
แนวความคิด นั้นคือการเลือกใช�รูปทรง
โขดหินท่ีสงบ เกลียวคลื่นและพ้ืนน้ําท่ี
เคลื่อนไหวสร�างบรรยากาศชายทะเลท่ี
อ�างว�าง 

การสร�างสรรค�ผลงานก'อนวิทยานิพนธ�
ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2556 มาพัฒนาต'อเนื่อง 
คือยังมีความสนใจในแนวความคิดท่ี
เก่ียวกับบรรยากาศของชายทะเล ท่ีมี
รูปทรงของโขดหิน ท่ีสงบและความ
เคลื่อนไหวของเกลียวคลื่นและพ้ืนน้ําท่ี
กว�างไกลสุดขอบฟTา สร�างบรรยากาศท่ี
เคลื่อนไหว ท่ีอ�างว�างเปล'าเปลี่ยวและ
สงบในความรู�สึกไม'ได�คล�อยตามในความ
เคลื่อนไหว สะท�อนให�เห็นถึงว'าแม�นจะมี
ความเคลื่อนไหวของสิ่งรอบ ๆ ตัวกลับ
ไม'ยินดียินร�าย กลับมีความรู�สึกท่ีอ�างว�าง 
เปล'าเปลี่ยว เดียวดายและสงบ 

เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษ จิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษ 

จุดเด�น ถ'ายทอดบรรยากาศชายทะเล สร�างบรรยากาศของชายทะเลท่ีอ�างว�าง 

จุดด�อย เทคนิคการระบายสีน้ํายังควบคุมไม'ได�
บางส'วนของภาพและองค�ประกอบบาง
ภาพยังน'าสนใจ 

การสร�างค'าน้ําหนักบางภาพขาดความ
เป,นธรรมชาติ 
 

การพัฒนา ฝXกฝนในการใช�เทคนิคการระบายสีน้ํา
และศึกษาหลักของจัดองค�ประกอบศิลป8 

ปรับค'าน้ําหนักให�มีความสอดคล�องกัน
ของเนื้อหาภายในภาพ 
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การวิเคราะห�การสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 

   

    

   
 
ภาพท่ี 80 ผลงานวิทยานิพนธ�รวมท้ังหมด 9 ชิ้น 
  
 การวิเคราะห�ภาพรวมของผลงานวิทยานิพนธ�ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ท้ังหมด 9 
ชิ้น ได�ทําการวิเคราะห�ตามการจัดแบ'งระยะท่ีแสดงถึงบรรยากาศของชาดทะเลในแต'ละมุมมองของ
การจัดองค�ประกอบ โดยแบ'งเป,น 3 ระยะดังนี้ 
 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 1-3 
 ผลงานวิทยานิพนธ�ชิ้นท่ี 1-3 เป,นการถ'ายทอดบรรยากาศของชายทะเลท่ีมีความ
เคลื่อนไหวของคลื่นท่ีแรง ถาโถมเข�าหาโขดหินท่ีมีรายละเอียดชัดเจน แต'บรรยากาศของภาพท่ีมี
ระยะใกล� ไกล มองเห็นขอบฟTากับพ้ืนน้ําระยะไกล 
 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 4-6 
 ผลงานวิทยานิพนธ�ชิ้นท่ี 4-6 เป,นการถ'ายทอดบรรยากาศขายทะเลท่ีมีความเคลื่อนไหว
ของชายทะเลท่ีมีมุมมองของภาพท่ีกว�างข้ึนลักษณะของโขดหินท่ีเล็กลง ความแรงของคลื่นน�อยกว'า 3 
ภาพแรก ลักษณะของคลื่นสาดชัดทอดบนพ้ืนทรายเป,นรูปโค�ง 
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 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 7-9 
 วิทยานิพนธ�ชิ้นท่ี 7-9 เป,นการถ'ายทอดบรรยากาศขายทะเลท่ีมีความเคลื่อนไหวของ
ชายทะเลท่ีมีมุมมองท่ีกว�างคล�าย ๆ การจัดภาพชิ้นท่ี 4-6 การสาดชัดของคลื่นท่ีไม'แรงเกินเป,นรูปโค�ง
แต'ยังให�ความรู�สึกเคลื่อนไหวกว�างไกลโดยเฉพาะในชิ้นท่ี 9 มีพ้ืนหลังของภาพท่ีคลุมเครือไม'ชัดเจนให�
ความรู�สึกท่ีกว�างไกล 
 
 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 1 
 

 
  
ภาพท่ี 81 ผลงานวิทยานิพนธ�  “เคลื่อนไหวในความสงบ 1” สร�างสรรค�สําเร็จ 28 มีนาคม 2557  
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 การวิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 1 เป,นการสร�างสรรค�ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยผ'านการ
จิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษมีลักษณะการใช�สีน้ําเงินม'วงคลุมโทน ในผลงานชิ้นนี้ แสดง
ถึงความเคลื่อนไหวของเกลียวคลื่นท่ีถาโถมเข�าหาโขดหินหลาย ๆ ขนาดในระยะใกล� สร�างระยะของ
ภาพโดยในส'วนระยะไกลจะมีน้ําหนักท่ีเข�มและน้ําหนักค'อย ๆ อ'อนมาจนถึงระยะหน�าท่ีเป,นฟองของ
คลื่นจะเป,นน้ําหนักท่ีอ'อนท่ีสุด ตัดกับโขดหินท่ีมีน้ําหนักเข�มทําให�เห็นรูปทรงของโขดหินอย'างชัดเจน 
และลักษณะของการระบายสีท่ีท้ิงร'องรอยของพู'กันท่ีอิสระหลากหลายทิศทางทําให�เกิดความ
เคลื่อนไหว และตัดกับโขดหินท่ีมีลักษณะสงบนิ่ง มองออกไปสุดสายตาของขอบฟTากับน้ํา ท่ีเป,น
เส�นระดับสายตาในระยะไกลสุดของภาพ 
 รูปทรง เลียนแบบธรรมชาติ โขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่น และพ้ืนน้ํามีจังหวะลีลา 
สอดคล�องกันในบรรยากาศของทะเล 
 เส�น เส�นรูปนอกท่ีเกิดจากรูปทรงของโขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่นทีมีลักษณะแตก
กระจายซ่ึงเกิดจากการกระทบโขดหิน 
 สี ใช�สีน้ําเงินม'วงคลุมโทนในส'วนของพ้ืนน้ําระยะไกลเป,นสีน้ําเงินค'อย ๆ ผสมสีเขียวขุ'น ๆ 
จาง ๆ จนเกือบจะเป,นสีขาวในระยะหน�า ตัดกันกับรูปทรงของโขดหินท่ีเป,นสีน้ําตาลเข�ม 
 น้ําหนักอ�อน เข�ม น้ําหนักอ'อนสุดของภาพจะอยู'ในส'วนระยะกลางของภาพซ่ึงเป,นส'วน
ของคลื่น น้ําหนักกลางของภาพจะอยู'ในส'วนของระยะไกลซ่ึงเป,นพ้ืนน้ําและส'วนของท�องฟTา ส'วน
น้ําหนักท่ีเข�มของภาพจะอยู'ในส'วนของโขดหินระยะกลางและระยะหน�าสุดของภาพท่ีมีน้ําหนักเข�มสุด 
 การจัดวางองค�ประกอบ วางจุดสนใจของภาพส'วนโขดหินและฟองคลื่นแผ'กระจายใน
ระยะกลางของภาพ โดยใช�ส'วนประกอบของโขดหินระยะหน�าเป,นรูปทรงท่ีเล็ก ใหญ' นําสายตาไปหา
จุดสนใจ ลดหลั่นของรายละเอียดในจุดรองของภาพ 
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 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 2 
 

 
 
ภาพท่ี 82 ผลงานวิทยานิพนธ� “เคลื่อนไหวในความสงบ 2” สร�างสรรค�สําเร็จ 31 มีนาคม 2557  
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 การวิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 2 เป,นการสร�างสรรค�ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยผ'านจิตรกรรม
เทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษมีลักษณะการใช�สีดําคลุมโทน ในผลงานชิ้นนี้ แสดงถึงบรรยากาศ
ชายทะเล ความเคลื่อนไหวของเกลียวระยะใกล�ซึ่งแสดงรายละเอียดของฟองคลื่นและโขดหิน ยังคงใช�
น้ําหนักเข�มในส'วนของระยะไกลสุดเส�นระดับสายตาถูกจัดวางไว�ส'วนบนของภาพ ซ่ึงสร�างน้ําหนักท่ี
แตกต'างระหว'างท�องฟTากับพ้ืนน้ํา การกระจายของของคลื่นแตกเป,นกระเซ็นซ่ึงเป,นน้ําหนักอ'อนสุด
บนน้ําหนักเข�มบนพ้ืนหลังของภาพ การกระจายของคลื่นซ่ึงเกิดจากปะทะกับโขดหินออกไปหลาย
ทิศทางสร�างบรรยากาศของความคลื่นไหวท่ีรุนแรง 
 รูปทรง เลียนแบบธรรมชาติ โขดหินเล็กใหญ' เกลียวคลื่นถาโถมฟุTงกระจาย ฟองคลื่น 
และพ้ืนน้ํามีจังหวะลีลา สอดคล�องกันในบรรยากาศของทะเล 
 เส�น เส�นรูปนอกท่ีเกิดจากรูปทรงของโขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่นทีมีลักษณะแตก
กระจายซ่ึงเกิดจากการกระทบโขดหิน 
 สี ใช�สีดําคลุมโทนมีลักษณะเป,นสีโทนเดียว (mono tone) ในส'วนของพ้ืนน้ําระยะไกล
เป,นสีดําเข�มค'อยจาง ๆ จนเกือบจะเป,นสีขาวในระยะหน�าซ่ึงเป,นส'วนของฟองคลื่น ตัดกันกับรูปทรง
ของโขดหินท่ีเป,นสีเข�มของสีดําผสมสีน้ําตาล 
 น้ําหนักอ�อน เข�ม น้ําหนักอ'อนสุดของภาพจะอยู'ในส'วนระยะกลางและระยะหน�าของ
ภาพซ่ึงเป,นส'วนของคลื่น น้ําหนักกลางของภาพจะอยู'ในส'วนของระยะไกลของท�องฟTาและเป,นพ้ืนน้ํา 
ส'วนน้ําหนักท่ีเข�มของภาพจะอยู'ในส'วนของโขดหินระยะหน�าและพ้ืนน้ําระยะไกลท่ีมีน้ําหนักเข�มสุด 
 พ้ืนท่ีว�าง ส'วนของพ้ืนท่ีว'างจะอยู'ในส'วนระยะกลางจนถึงระยะไกลสุด เกิดจากการวาง
น้ําหนักท่ีแตกต'างกันกับรูปทรงระยะหน�าโดยลดทอนรายละเอียดลงไป 
 พ้ืนผิว สร�างพ้ืนผิวเทียมของโขดหินพ้ืนทราย โดยใช�น้ําหนักอ'อน เข�ม ให�มีลักษณะ
ขรุขระในเขิงของงานจิตรกรรม 
 การจัดวางองค�ประกอบ วางจุดสนใจของภาพส'วนโขดหินใหญ'ด�านขวาและฟองคลื่น
แผ'กระจายในระยะหน�า โดยใช�ส'วนประกอบของโขดหินขนาดเล็ก ขนาดกลาง เป,นส'วนประกอบของ
ภาพ 
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 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 83 ผลงานวิทยานิพนธ� “เคลื่อนไหวในความสงบ 3” สร�างสรรค�สําเร็จ 5 เมษายน 2557  
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 การวิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 3 เป,นการสร�างสรรค�ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยผ'านจิตรกรรม
เทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษมีลักษณะการใช�สีน้ําตาลและสีดําคลุมโทนเช'นชิ้นท่ี 2 แต'ชิ้นนี้สีน้ําตาล
มากข้ึน ผลงานชิ้นนี้ แสดงถึงบรรยากาศชายทะเลท่ีมีหาดทรายในระยะหน�าข้ึนมาแสดงลักษณะของ
คลื่นท่ีซัดทอดข้ึนมาผ'านโขดหินฟองคลื่นน้ําหนักอ'อนดูนุ'มนวลและบางส'วนซึมหายไปกับพ้ืนทราย 
เลยสร�างน้ําหนักท่ีแตกต'างเล็กน�อยระหว'างพ้ืนทรายและฟองคลื่น ลักษณะการจัดภาพก็ยังคงวาง
เส�นระดับสายตาไว�ด�านบนของภาพท่ีคลุมเครือไม'ชัดเจนมากนักทําให�ภาพมิติมากข้ึน และไล'น้ําหนัก
เข�มจากระยะหลังค'อย ๆ น้ําหนักอ'อนจนถึงระยะหน�าซ่ึงตัดกับโขดหินท่ีมีน้ําหนักกลาง ๆ เม่ือเทียบ
กับส'วนอ่ืน ๆ ของภาพ 
 รูปทรง เลียนแบบธรรมชาติ โขดหินเล็กใหญ' เกลียวคลื่นถาโถมฟุTงกระจาย ฟองคลื่น 
และพ้ืนน้ํามีจังหวะลีลา สอดคล�องกันในบรรยากาศของทะเล 
 จุด การใช�จุดมาเพ่ิมรายล'ะเอียดในระยะหน�าส'วนของฟองคลื่นและพ้ืนผิวของโขดหิน 
 เส�น เส�นรูปนอกท่ีเกิดจากรูปทรงของโขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่นทีมีลักษณะแตก
กระจายซ่ึงเกิดจากการกระทบโขดหิน เส�นระดับสายตาท่ีมีความชัดเจนซ่ึงอยู'ระหว'างท�องฟTากับพ้ืน
น้ําระยะไกล 
 สี ใช�สีดําคลุมโทนมีลักษณะเป,นสีโทนเดียว (mono tone) ในส'วนของพ้ืนน้ําระยะไกล
เป,นสีดําเข�มค'อยจาง ๆ จนเกือบจะเป,นสีขาวในระยะหน�าซ่ึงเป,นส'วนของฟองคลื่น ตัดกันกับรูปทรง
ของโขดหินท่ีเป,นสีเข�มของสีดําผสมสีน้ําตาล 
 พ้ืนท่ีว�าง ส'วนของพ้ืนท่ีว'างจะอยู'ในส'วนระยะกลางจนถึงระยะไกลสุด เกิดจากการวาง
น้ําหนักท่ีแตกต'างกันกับรูปทรงระยะหน�าโดยลดทอนรายละเอียดลงไป 
 น้ําหนักอ�อน เข�ม น้ําหนักอ'อนสุดของภาพจะอยู'ในส'วนระยะกลางและระยะหน�าของ
ภาพซ่ึงเป,นส'วนของคลื่น น้ําหนักกลางของภาพจะอยู'ในส'วนของระยะไกลของท�องฟTาและ ส'วน
น้ําหนักท่ีเข�มของภาพจะอยู'ในส'วนของโขดหินระยะหน�าและพ้ืนน้ําระยะไกลท่ีมีน้ําหนักเข�มสุด 
 พ้ืนผิว สร�างพ้ืนผิวเทียมของโขดหินพ้ืนทราย โดยใช�น้ําหนักอ'อน เข�ม ให�มีลักษณะ
ขรุขระในเขิงของงานจิตรกรรม 
 การจัดวางองค�ประกอบ วางจุดสนใจของภาพส'วนโขดหินใหญ'ด�านขวาและฟองคลื่นแผ'
กระจายในระยะหน�า โดยใช�ส'วนประกอบของโขดหินขนาดเล็ก ขนาดกลางเป,นส'วนประกอบ 
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 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 84 ผลงานวิทยานิพนธ� “เคลื่อนไหวในความสงบ 4” สร�างสรรค�สําเร็จ 9 เมษายน 2557  
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 การวิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 4 เป,นการสร�างสรรค�ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยผ'านจิตรกรรม
เทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษมีลักษณะท่ีนุ'มนวลขอบรูปทรงภายในภาพท่ีไม'คมโดยการใช�สีน้ําตาล
สร�างโทนของภาพวางน้ําหนักพ้ืนหลังของภาพท่ีเข�มแล�วไล'น้ําหนักอ'อนมาระยะหน�า ลักษณะของฟอง
คลื่นจะมีพ้ืนท่ีในภาพมากกว'าส'วนอ่ืน ๆ โขดหินระยะหน�าสุดมีรายละเอียด ส'วนหาดทรายท่ีโดนน้ํา
เพ่ิมเงาสะท�อนของโขดหินแบบเลือนลาง โขดหินระยะกลางจะเป,นกลุ'มก�อนเล็กบ�างใหญ'บ�าง ส'วน
ของคลื่นซัดสาดข้ึนฝ\]งเป,นรูปโค�งซ�อนกันอย'างนุ'มนวล 
 รูปทรง เลียนแบบธรรมชาติ โขดหินเล็กใหญ' เป,นกลุ'ม และแยกเด่ียว เกลียวคลื่นถาโถม
ฟุTงกระจาย ฟองคลื่นทอดตัวบนหาดทราย พ้ืนน้ํามีจังหวะลีลา สอดคล�องกันในบรรยากาศของทะเล 
 จุด การใช�จุดมาเพ่ิมรายล'ะเอียดในระยะหน�าส'วนของฟองคลื่นและพ้ืนผิวของโขดหิน 
 เส�น เส�นรูปนอกท่ีเกิดจากรูปทรงของโขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่นทีมีลักษณะกระจาย
นุ'มนวลซ่ึงเกิดจากการกระทบโขดหิน และแผ'กระจายทอดยาวบนหาดทราย 
 สี ใช�สีดําคลุมโทนมีลักษณะเป,นสีโทนเดียว (mono tone) ในส'วนของพ้ืนน้ําระยะไกล
เป,นสีดําเข�มค'อยจาง ๆ จนเกือบจะเป,นสีน้ําตาลและสีขาวในระยะหน�าซ่ึงเป,นส'วนของฟองคลื่น ตัด
กันกับรูปทรงของโขดหินท่ีเป,นสีเข�มของสีดําผสมสีน้ําตาล 
 พ้ืนท่ีว�าง ส'วนของพ้ืนท่ีว'างจะอยู'ในส'วนระยะกลางจนถึงระยะไกลสุด เกิดจากการวาง
น้ําหนักท่ีแตกต'างกันกับรูปทรงระยะหน�าโดยลดทอนรายละเอียดลงไป 
 น้ําหนักอ�อน เข�ม น้ําหนักอ'อนสุดของภาพจะอยู'ในส'วนระยะกลางและระยะหน�าของ
ภาพซ่ึงเป,นส'วนของคลื่น น้ําหนักกลางของภาพจะอยู'ในส'วนหาดทรายของระยะหน�าสุดและโขดหิน
ระยะกลางส'วนน้ําหนักท่ีเข�มของภาพจะอยู'ในส'วนของโขดหินระยะหน�าและพ้ืนน้ําระยะไกล 
 พ้ืนผิว สร�างพ้ืนผิวเทียมของโขดหินพ้ืนทราย โดยใช�น้ําหนักอ'อน เข�ม ให�มีลักษณะ
ขรุขระในเขิงของงานจิตรกรรม 
 การจัดวางองค�ประกอบ วางจุดสนใจของภาพส'วนโขดหินใหญ'ด�านขวาและฟองคลื่นแผ'
กระจายในระยะหน�า โดยใช�ส'วนประกอบของโขดหินขนาดเล็ก ขนาดกลางเป,นส'วนประกอบ 
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 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 5 
 

 
 
ภาพท่ี 85 ผลงานวิทยานิพนธ� “เคลื่อนไหวในความสงบ 5” สร�างสรรค�สําเร็จ 10 เมษายน 2557  
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 การวิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 5 เป,นการสร�างสรรค�ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยผ'านจิตรกรรม
เทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษมีลักษณะท่ีนุ'มนวลโดยการใช�สีน้ําตาลสร�างโทนของภาพต'อเนื่องมา
จากผลงานชิ้นท่ี 4ยังคงวางน้ําหนักเข�มเป,นพ้ืนหลังของภาพมองไม'เห็นเส�นระดับสายตาเพราะการให�
น้ําหนักท่ีเข�ม ริ้วรอยของคลื่นยังคงเป,นน้ําหนักอ'อนในระยะกลางโขดหินของภาพจะอยู'ในระยะกลาง
ของภาพ ปล'อยพ้ืนท่ีว'างของชายหาดทรายท่ีเป,นบริเวณท่ีกว�างท่ีสุด ให�ฟองคลื่นซัดสาดทอดยาว
ออกเป,นรัศมีมีลักษณะโค�ง และระยะหน�าสุดของภาพวางน้ําหนักเพ่ิมข้ึนส'วนท่ีเป,นพ้ืนทราย เพ่ือให�
ฟองคลื่นท่ีดูชัดข้ึน 
 รูปทรง เลียนแบบธรรมชาติ โขดหินเล็กใหญ' เป,นกลุ'ม เกลียวคลื่นถาโถมฟุTงกระจาย 
ฟองคลื่นทอดตัวบนหาดทราย เป,นชั้นซ�อนกัน มีจังหวะลีลา สอดคล�องกันในบรรยากาศของทะเล 
 จุด การใช�จุดมาเพ่ิมรายล'ะเอียดในระยะหน�าส'วนของฟองคลื่นและพ้ืนผิวของโขดหิน 
 เส�น เส�นรูปนอกท่ีเกิดจากรูปทรงของโขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่นทีมีลักษณะกระจาย
นุ'มนวลกระทบโขดหิน และแผ'กระจายของแนวเส�นทอดยาวบนหาดทรายทับซ�อนกันเป,นชั้น 
 สี ใช�สีน้ําตาลผสมสีส�มคลุมโทน มีลักษณะการไล'น้ําหนักจากสีน้ําตาลเข�มไปจนถึงส�มและ
ขาวในน้ําหนักอ'อนในระยะหน�าซ่ึงเป,นส'วนของฟองคลื่น ตัดกันกับรูปทรงของโขดหินท่ีเป,นสีเข�มของสี
น้ําตาลผสมสีส�ม 
 พ้ืนท่ีว�าง ส'วนของพ้ืนท่ีว'างจะอยู'ในส'วนระยะไกลและระยะหน�าโดยลดทอนรายละเอียด
ลงไป 
 น้ําหนักอ�อน เข�ม น้ําหนักอ'อนสุดของภาพจะอยู'ในส'วนระยะกลางและระยะหน�าของ
ภาพซ่ึงเป,นส'วนของคลื่น น้ําหนักกลางของภาพจะอยู'ในส'วนหาดทรายของระยะหน�าสุดและโขดหิน
ระยะกลางส'วนน้ําหนักท่ีเข�มของภาพจะอยู'ในส'วนของโขดหินระยะหน�าและพ้ืนน้ําระยะไกล 
 การจัดวางองค�ประกอบ วางจุดสนใจของภาพของส'วนโขดหินส'วนระยะกลางเยื้องไป
ทางขวาโดยฟองคลื่นแผ'กระจายเป,นรัศมีมาในระยะหน�า โดยใช�ส'วนประกอบของโขดหินขนาดเล็ก 
ขนาดกลางเป,นส'วนประกอบของภาพ 
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 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 6 
 

 
 
ภาพท่ี 86 ผลงานวิทยานิพนธ� “เคลื่อนไหวในความสงบ 6” สร�างสรรค�สําเร็จ 10 เมษายน 2557  
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 การวิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 6 เป,นการสร�างสรรค�ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยผ'านจิตรกรรม
เทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษมีลักษณะท่ีนุ'มนวลโดยการใช�สีน้ําตาลสร�างโทนมีมุมมองของภาพท่ี
กว�างการอีกท่ังให�น้ําหนักเช'นภาพ่ีผ'านมาคือน้ําหนักเข�มอยู'ในส'วนของพ้ืนหลังของภาพและน้ําหนัก
ค'อย ๆ อ'อนลงมาระยะหน�าของภาพมีริ้วรอยและฟองคลื่นเป,นส'วนท่ีมีน้ําหนักอ'อนสุด ส'วนการจัด
ภาพว'างจุดสนใจของภาพไว�ระยะหน�าส'วนของโขดหิน กลุ'มของโขดหินในระยะกลางอยู'ทามกลาง
คลื่นแลฟองคลื่นท่ีมีน้ําหนักอ'อนเกือบขาวทําให�มองเห็นโขดหินท่ีชัดส'วนระหลังของภาพสร�างน้ําหนัก
ท่ีเข�มกลืนไปบรรยากาศท่ีคลุมเครือมอไม'เห็นเส�นระดับสายตา (ระหว'างรอยต'อของส'วนท�องฟTากับพ้ืน
น้ํา) 
 รูปทรง เลียนแบบธรรมชาติ โขดหินเล็กใหญ' เป,นกลุ'ม กระจายมาถึงระยะหน�า เกลียว
คลื่นถาโถมกระจาย ฟองคลื่นทอดตัวบนหาดทราย เป,นชั้นซ�อนกัน มีจังหวะลีลา สอดคล�องกันใน
บรรยากาศของทะเล 
 จุด การใช�จุดมาเพ่ิมรายล'ะเอียดในระยะหน�าส'วนของฟองคลื่นและพ้ืนผิวของโขดหิน 
 เส�น เส�นรูปนอกท่ีเกิดจากรูปทรงของโขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่นทีมีลักษณะกระจาย
นุ'มนวลกระทบโขดหิน และแผ'กระจายของแนวเส�นทอดยาวบนหาดทรายทับซ�อนกันเป,นชั้น 
 สี ใช�สีน้ําตาลผสมสีส�มคลุมโทน มีลักษณะการไล'น้ําหนักจากสีน้ําตาลเข�มไปจนถึงส�มและ
ขาวในน้ําหนักอ'อนในระยะหน�าซ่ึงเป,นส'วนของฟองคลื่น ตัดกันกับรูปทรงของโขดหินท่ีเป,นสีเข�มของสี
น้ําตาลผสมสีส�ม 
 พ้ืนท่ีว�าง ส'วนของพ้ืนท่ีว'างจะอยู'ในส'วนระยะไกลและระยะหน�าโดยลดทอนรายละเอียด
ลงไป 
 น้ําหนักอ�อน เข�ม น้ําหนักอ'อนสุดของภาพจะอยู'ในส'วนระยะกลางและระยะหน�าของ
ภาพซ่ึงเป,นส'วนของคลื่นจะเป,นน้ําหนักกลางในส'วนหาดทรายระยะหน�าสุดและโขดหินจะเป,นน้ําหนัก
ท่ีเข�มของภาพรวมท้ังพ้ืนน้ําระยะไกล 
 พ้ืนผิว สร�างพ้ืนผิวเทียมของโขดหินพ้ืนทราย โดยใช�น้ําหนักอ'อน เข�ม ให�มีลักษณะ
ขรุขระในเขิงของงานจิตรกรรม 
 การจัดวางองค�ประกอบ วางจุดสนใจของภาพของส'วนโขดหินส'วนระยะหน�าเยื้องไป
ทางซ�ายโดยฟองคลื่นแผ'กระจายเป,นรัศมีมาในระยะหน�า ใช�ส'วนประกอบของโขดหินขนาดเล็ก ขนาด
กลางเป,นส'วนประกอบของภาพ 
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 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 7 
 

 
 
ภาพท่ี 87 ผลงานวิทยานิพนธ� “เคลื่อนไหวในความสงบ 7” สร�างสรรค�สําเร็จ 18 เมษายน 2557  
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 การวิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 7 เป,นการสร�างสรรค�ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยผ'านจิตรกรรม
เทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษมีลักษณะให�สีน้ําตาลคลุมและน้ําหนักเข�มสุดเป,นสีดําน้ําหนักอ'อนสุด
อาศัยความโปร'งและสีขาวของกระดาษ การจัดภาพเป,นแนวต้ังใช�พ้ืนท่ีว'างด�านระยะกลางมาถึงระยะ
หน�าซ่ึงเป,นส'วนของคลื่นสาดซัดทอดมาเป,นแนวยาวสร�างจุดนําสายตาไประยะกลางท่ีเป,นโขดหินท่ีถูก
ล�อมด�วยฟองคลื่นท่ีมีน้ําหนักอ'อนโดดเด'นข้ึนเพราะน้ําหนักพ้ืนหลังเป,นน้ําหนักเข�ม ซ่ึงพ้ืนหลังปล'อย
ให�รายละเอียดของภาพหายไปในความเข�มของภาพในระหลังสุด 
 รูปทรง เลียนแบบธรรมชาติ โขดหินเล็กใหญ' เป,นกลุ'มในระยะกลางของภาพ เกลียวคลื่น
ถาโถมกระจาย ฟองคลื่นทอดตัวบนหาดทรายกินพ้ืนท่ีกว�างถึงระยะหน�า เป,นชั้นซ�อนกันมีลักษณะ
เป,นโค�ง 
 เส�น เส�นรูปนอกท่ีเกิดจากรูปทรงของโขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่นทีมีลักษณะกระจาย
นุ'มนวลกระทบโขดหิน และแผ'กระจายเป,นเส�นโค�งทอดยาวบนหาดทรายทับซ�อนกันเป,นชั้น 
 สี ใช�สีน้ําตาลผสมสีส�มคลุมโทน มีลักษณะการไล'น้ําหนักจากสีน้ําตาลเข�มไปจนถึงส�มและ
ขาวในน้ําหนักอ'อนในระยะหน�าซ่ึงเป,นส'วนของฟองคลื่น ตัดกันกับรูปทรงของโขดหินท่ีเป,นสีเข�มของสี
น้ําตาลผสมสีส�ม 
 พ้ืนท่ีว�าง ส'วนของพ้ืนท่ีว'างจะอยู'ในส'วนระยะไกลและระยะหน�าโดยลดทอนรายละเอียด
ลงไป 
 น้ําหนักอ�อน เข�ม น้ําหนักอ'อนสุดของภาพจะอยู'ในส'วนระยะกลางและระยะหน�าของ
ภาพซ่ึงเป,นส'วนของริ้วรอยคลื่นจะเป,นน้ําหนักกลางในส'วนหาดทรายระยะหน�าสุดและโขดหินจะเป,น
น้ําหนักท่ีเข�มของภาพรวมท้ังพ้ืนน้ําระยะไกล 
 พ้ืนผิว สร�างพ้ืนผิวเทียมของโขดหินพ้ืนทราย โดยใช�น้ําหนักอ'อน เข�ม ให�มีลักษณะ
ขรุขระในเขิงของงานจิตรกรรม 
 การจัดวางองค�ประกอบ วางจุดสนใจของภาพของส'วนโขดหินส'วนระยะกลางโดยฟอง
คลื่นแผ'กระจายเป,นรัศมีมาในระยะหน�า ใช�ส'วนประกอบของโขดหินขนาดเล็ก ขนาดกลางเป,น
ส'วนประกอบของภาพ 
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การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 8 
 

 
 
ภาพท่ี 88 ผลงานวิทยานิพนธ� “เคลื่อนไหวในความสงบ 8” สร�างสรรค�สําเร็จ 9 พฤษภาคม 2557  
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 การวิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 8 เป,นการสร�างสรรค�ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยผ'านจิตรกรรม
เทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษมีลักษณะให�สีเป,นสีโทนเดียวคือใช�สีดําสร�างน้ําหนัก อ'อน กลางและ
น้ําหนักเข�ม การจดภาพในแนวต้ังให�พ้ืนท่ีระยะหน�าของคลื่นทอดตัวเป,นแนวยาวบนพ้ืนหาดทรายท่ีมี
น้ําหนักเข�ม รูปทรงของโขดหินมี 2 กลุ'มใหญ' สร�างระยะใกล�ไกลด�วยขนาดและเลือนรางหายไปใน
น้ําหนักเข�มของพ้ืนหลัง 
 รูปทรง เลียนแบบธรรมชาติ โขดหินสองกลุ'มใหญ' ๆ คือกลุ'มระยะกลางและระยะหน�าซ่ึง
มีขนาดเล็กใหญ' เกลียวคลื่นถาโถมกระจาย ฟองคลื่นทอดตัวบนหาดทรายกินพ้ืนท่ีกว�างถึงระยะหน�า 
เป,นชั้นซ�อนกันมีลักษณะเป,นโค�ง 
 จุด การใช�จุดมาเพ่ิมรายล'ะเอียดในระยะหน�าส'วนของฟองคลื่นและพ้ืนผิวของโขดหิน 
 เส�น เส�นรูปนอกท่ีเกิดจากรูปทรงของโขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่นทีมีลักษณะกระจาย
นุ'มนวลกระทบโขดหิน และแผ'กระจายเป,นริ้วรอยเส�นโค�งทอดยาวบนหาดทรายทับซ�อนกันเป,นชั้น 
 สี ใช�สีเทา ดํา คลุมโทนสร�างน้ําหนัก มีลักษณะการไล'น้ําหนักจากสีเทาอ'อนเข�มไปจนถึงสี
ดําและขาวในน้ําหนักอ'อนในระยะกลางซ่ึงเป,นส'วนของฟองคลื่น ตัดกันกับรูปทรงของโขดหินท่ีเป,นสี
เข�มของสีเทาดํา 
 พ้ืนท่ีว�าง ส'วนของพ้ืนท่ีว'างจะอยู'ในส'วนระยะไกลและระยะหน�าโดยลดทอนรายละเอียด
ลงไป 
 น้ําหนักอ�อน เข�ม น้ําหนักอ'อนสุดของภาพจะอยู'ในส'วนระยะกลางและระยะหน�าของ
ภาพซ่ึงเป,นส'วนของริ้วรอยคลื่นจะส'วนน้ําหนักกลางในส'วนหาดทรายระยะหน�าสุด พ้ืนน้ําระยะไกล 
และโขดหินจะเป,นน้ําหนักท่ีเข�มของภาพรวมท้ังพ้ืนน้ําระยะไกล 
 พ้ืนผิว สร�างพ้ืนผิวเทียมของโขดหินพ้ืนทรายในระยะหน�า โดยใช�น้ําหนักอ'อน เข�ม ให�มี
ลักษณะขรุขระในเขิงของงานจิตรกรรม 
 การจัดวางองค�ประกอบ วางจุดสนใจของภาพของส'วนโขดหินส'วนระยะกลางโดยฟอง
คลื่นแผ'กระจายเป,นรัศมีมาในระยะหน�า ใช�ส'วนประกอบของโขดหินหลาย ๆ ขนาดเป,นส'วนประกอบ
ของภาพ 
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 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 9 
 

 
 
ภาพท่ี 89 ผลงานวิทยานิพนธ� “เคลื่อนไหวในความสงบ 9” สร�างสรรค�สําเร็จ 28 พฤษภาคม 2557  
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 การวิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 9 เป,นการสร�างสรรค�ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยผ'านจิตรกรรม
เทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษมีลักษณะให�สีเป,นสีโทนเดียวคือใช�สีดําและสีเหลืองอ'อนสร�างน้ําหนัก 
อ'อน กลางและน้ําหนักเข�ม มีโขดหินมีน้ําหนักเข�มเป,นจุดสนใจของภาพในระยะกลางของภาพมีคลื่นท่ี
ทอดตัวแผ'มาบนหาดทรายในระยะหน�าของภาพกินพ้ืนท่ีกว�างท่ีมีน้ําหนักอ'อน เสริมสร�างให�โขดหินมี
ลักษณะเด'นข้ึนมา พ้ืนน้ําจมหายไปในความมืดระยะไกลซ่ึงมีน้ําหนักเข�ม 
 รูปทรง เลียนแบบธรรมชาติ โขดหินเล็กใหญ' เป,นกลุ'มเล็ก ๆ กระจายอยู'บริเวณระยะ
กลาง เกลียวคลื่นกระจาย ฟองคลื่นทอดตัวบนหาดทรายมีลักษณะเป,นรูปโค�ง มีจังหวะลีลา 
สอดคล�องกันในบรรยากาศของทะเล 
 จุด การใช�จุดมาเพ่ิมรายล'ะเอียดในส'วนของฟองคลื่นและพ้ืนผิวของโขดหิน 
 เส�น เส�นรูปนอกท่ีเกิดจากรูปทรงของโขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่นทีมีลักษณะกระจาย
กระทบโขดหินนุ'มนวล และแผ'กระจายของแนวเส�นทอดยาวบนหาดทรายมีลักษณะเป,นเส�นโค�ง  
 สี ใช�สีเทาดําคลุมโทน สีเหลืองถูกผสมลงไปแบบจาง ๆ จะเห็นชัดในส'วนของน้ําหนักอ'อน
ของภาพมีลักษณะการไล'น้ําหนักจากสีเทาเข�มไปจนถึงเท'าอ'อนผสมเหลืองจาง ๆ และขาวในน้ําหนัก
อ'อนในระยะหน�าซ่ึงเป,นส'วนของฟองคลื่น ตัดกันกับรูปทรงของโขดหินท่ีเป,นสีเข�มของสีเทาดําผสม
เหลือง 
 พ้ืนท่ีว�าง ส'วนของพ้ืนท่ีว'างจะอยู'ในส'วนระยะไกลและระยะหน�าสุดโดยลดทอน
รายละเอียดลงไป 
 น้ําหนักอ�อน เข�ม น้ําหนักอ'อนสุดของภาพจะอยู'ในส'วนระยะกลางของภาพซ่ึงเป,นส'วน
ของคลื่น ในส'วนหาดทรายระยะหน�าสุดและโขดหินจะเป,นน้ําหนักท่ีเข�มของภาพรวมท้ังพ้ืนน้ํา
ระยะไกล 
 พ้ืนผิว สร�างพ้ืนผิวเทียมของโขดหินพ้ืนทราย โดยใช�น้ําหนักอ'อน เข�ม ให�มีลักษณะ
ขรุขระในเขิงของงานจิตรกรรม 
 การจัดวางองค�ประกอบ วางจุดสนใจของภาพของส'วนสองโขดหินระยะกลางเยื้องไป
ทางซ�ายโดยใช�ความแตกต'างของรูปทรงและน้ําหนัก ฟองคลื่นแผ'กระจายเป,นรัศมีมาในระยะหน�า ใช�
ส'วนประกอบของโขดหินขนาดเล็ก ขนาดกลางเป,นส'วนประกอบของภาพและใช�สีสร�างความกลมกลืน 
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สรุปการวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ชุด “เคล่ือนไหวในความสงบ” 
 ในการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� ชุด “เคล่ือนไหวในความสงบ” ผลงานท้ังหมด 9 
ชิ้นด�วยเป,นการสร�างสรรค�ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยผ'านจิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบน
กระดาษมีลักษณะให�สี สร�างน้ําหนัก อ'อน กลางและน้ําหนักเข�ม มีโขดหินมีน้ําหนักเข�มเป,นจุดสนใจ
ของภาพา พ้ืนน้ําจมหายไปในความมืดของระยะไกลซ่ึงมีน้ําหนักเข�ม แสดงบรรยากาศท่ีได�สัมผัสต้ังแต'
วัยเด็กท่ีมีความผูกพันซ่ึงมีความสงบของโขดหินและความเคลื่อนไหวของพ้ืนน้ําเกลียวคลื่นท่ีถาโถม
เข�าหาหาดทราย และโขดหิน รูปทรงท่ี เลียนแบบธรรมชาติ เกลียวคลื่นถาโถมกระจาย ฟองคลื่น
ทอดตัวบนหาดทรายกินพ้ืนท่ีกว�างถึงระยะหน�า การใช�จุดมาเพ่ิมรายล'ะเอียดในระยะหน�าส'วนของ
ฟองคลื่นและพ้ืนผิวของโขดหิน เส�นรูปนอกท่ีเกิดจากรูปทรงของโขดหิน เกลียวคลื่น ฟองคลื่นทีมี
ลักษณะกระจายเคลื่อนไหวกระทบโขดหิน และแผ'กระจายเป,นริ้วรอยเส�นโค�งทอดยาวบนหาดทราย 
ใช�สีเทา ดํา คลุมโทนสร�างน้ําหนัก มีลักษณะการไล'น้ําหนักจากอ'อนเข�มไปจนถึงสีดําและขาวใน
น้ําหนักอ'อนในส'วนของฟองคลื่น ตัดกันกับรูปทรงของโขดหินท่ีเป,นสีเข�มของสีเทาดํา ส'วนของพ้ืนท่ี
ว'างจะอยู'ในส'วนระยะไกลและระยะหน�าโดยลดทอนรายละเอียดลงไป น้ําหนักอ'อนสุดของภาพจะอยู'
ในส'วนระยะกลางและระยะหน�าของภาพซ่ึงเป,นส'วนของริ้วรอยคลื่นจะส'วนน้ําหนักกลางในส'วนหาด
ทรายระยะหน�าสุด พ้ืนน้ําระยะไกล และโขดหินจะเป,นน้ําหนักท่ีเข�มของภาพรวมท้ังพ้ืนน้ําระยะไกล 
การสร�างพ้ืนผิวเทียมของโขดหินพ้ืนทรายในระยะหน�า โดยใช�น้ําหนักอ'อน เข�ม ให�มีลักษณะขรุขระใน
เขิงของงานจิตรกรรม และวางจุดสนใจของภาพของส'วนโขดหินโดยฟองคลื่นแผ'กระจายเป,นรัศมีมา
ในระยะหน�า ใช�ส'วนประกอบของโขดหินหลาย ๆ ขนาดเป,นส'วนประกอบของภาพ 
 ในภาพรวมท้ังหมดของวิทยานิพนธ� ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ต�องการนําเสนอถึงบรรยากาศท่ี
ได�สัมผัสซึมซับต้ังแต'เยาว�วัยจนถึงป\จจุบันของชายทะเลท่ีเคลื่อนไหวของพ้ืนน้ําเกลียวคลื่นท่ีถาโถมเข�า
หาหาดทรายและโขดหินท่ีสงบ สะท�อนถึงแม�มีความเคลื่อนไหวรอบ ๆ ตัว แต'กลับมีความรู�สึกภายใน
ท่ีเปล'าเปลี่ยว อ�างว�างและสงบ 
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ตารางท่ี 5 การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ�ในส'วนของเทคนิค วิธีการและการจัดองค�ประกอบ ชุด 
“เคลื่อนไหวในความสงบ” 

 
ภาพท่ี 

รูปภาพ 
ภาพท่ี 1 ภาพท่ี 2 ภาพท่ี 3 

ภาพผลงาน 
 

  

 

 

 

 
ขนาด 56 x 76 เซนติเมตร 36 x 56 เซนติเมตร 36 x 56 เซนติเมตร 

แนวคิด นําเสนอถึงบรรยากาศท่ีได�สัมผัสซึมซับต้ังแต'เยาว�วัยจนถึงป\จจุบันของชายทะเลท่ี
เคลื่อนไหวของพ้ืนน้ําเกลียวคลื่นท่ีถาโถมเข�าหาหาดทรายและโขดหินท่ีสงบ สะท�อน
ถึงแม�มีความเคลื่อนไหวรอบ ๆ ตัว แต'กลับมีความรู�สึกภายในท่ีเปล'าเปลี่ยว อ�างว�าง
และสงบ 

เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษ 

จุดเด�น หิน ท่ี มีลั กษณะสงบนิ่ ง 
มองออกไปสุดสายตาของ
ข อ บ ฟT า กั บ น้ํ า  ท่ี เ ป, น
เ ส� น ร ะ ดั บ ส า ย ต า ใ น
ระยะไกลสุดของภาพ 
 

การกระจายของคลื่นซ่ึง
เกิดจากปะทะกับโขดหิน
ออกไปหลายทิศทางสร�าง
บรรยากาศของความคลื่น
ไหวท่ีรุนแรง 

หินใหญ'ด�านขวาและฟอง
คลื่นแผ'กระจายในระยะ
หน�า โดยใช�ส'วนประกอบ
ของ โ ขดหิ นขนาด เล็ ก
ข น า ด ก ล า ง เ ป, น
ส'วนประกอบ 

จุดด�อย จัดวางรูปทรงและเทคนิค
ระบานสียังควบคุมไม'ได�
บางส'วนของภาพ 
และองค�ประกอบยังไม'
น'าสนใจ 

ส'วนพ้ืนหลังของภาพยัง
ควบคุมรูปทรงและเทคนิค
การระบายสียังไม'สมาน
กลมกลืนกัน 

พ้ื น ห ลั ง ข อ ง ภ า พ ยั ง
ควบคุมรูปทรงและเทคนิค
การระบายสียังไม'สมาน
กลมกลืนกัน 

การพัฒนา ร'างรูปทรงให�ชัดเจนฝXก
ทักษะให�มี 
ความชํานาญ 

กระจายรูปทรงของก�อน
หินไประยะกลางฝXกทักษะ
การระบายสี 

เ พ่ิ มรู ปทรงก� อนหิน ไป
ระยะกลางฝXกทักษะการ
ระบายสีให�สอดคล�องกับ
ระยะหน�า 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ�ในส'วนของเทคนิค วิธีการและการจัดองค�ประกอบ ชุด 
“เคลื่อนไหวในความสงบ” (ต'อ) 

 
ภาพท่ี 

รูปภาพ 
ภาพท่ี 4 ภาพท่ี 5 ภาพท่ี 6 

ภาพผลงาน 
 

  

 

 

 

 

ขนาด 56 x 76 เซนติเมตร 36 x 56 เซนติเมตร 36 x 56 เซนติเมตร 

แนวคิด นําเสนอถึงบรรยากาศท่ีได�สัมผัสซึมซับต้ังแต'เยาว�วัยจนถึงป\จจุบันของชายทะเลท่ี
เคลื่อนไหวของพ้ืนน้ําเกลียวคลื่นท่ีถาโถมเข�าหาหาดทรายและโขดหินท่ีสงบ สะท�อน
ถึงแม�มีความเคลื่อนไหวรอบ ๆ ตัว แต'กลับมีความรู�สึกภายในท่ีเปล'าเปลี่ยว อ�างว�าง
และสงบ 

เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษ 
จุดเด�น รูปทรงของโขดหินระยะ

หน� า ส ร� า ง บร รย าก าศ
อ�างว�างสงบ 

รูปหิ นส' วนระยะกลาง
เยื้องไปทางขวาโดยฟอง
คลื่นแผ'กระจายเป,นรัศมี
มาในระยะหน�า โดยใช�
ส'วนประกอบของโขดหิน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางเป,น
ส'วนประกอบของภาพ 
 

จุดสนใจของภาพของส'วน
โขดหินส' วนระยะหน� า
เยื้องไปทางซ�ายโดยฟอง
คลื่นแผ'กระจายเป,นรัศมี
ม า ใ น ร ะ ย ะ ห น� า  ใ ช�
ส'วนประกอบของโขดหิน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางเป,น
ส'วนประกอบของภาพ 

จุดด�อย กา ร ร ะบ ายสี ไ ม' ผ ส าน
กลมกลืนในการให�น้ําหนัก
ระหว' างระยะไกลและ
ระยะกลาง 

รูปทรงของโขดหินกระจุก 
ไม'กระจาย 

ความแตกต' า ง ใน เรื่ อ ง
รายละเอียดของโขดหิน
รู ปท ร ง อ่ื น  ๆ  มี ค ว า ม
แตกต'างกัน 

การพัฒนา ระบายสีให�ผสานกลมกลืน กระจายรูปทรงไปในส'วน
ต'าง ๆ ของภาพ 

เพ่ิม ลด รายละเอียดให�มี
ความกลมกลืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ�ในส'วนของเทคนิค วิธีการและการจัดองค�ประกอบ ชุด 
“เคลื่อนไหวในความสงบ” 

 

ภาพท่ี 
รูปภาพ 

ภาพท่ี 7 ภาพท่ี 8 ภาพท่ี 9 

ภาพผลงาน  

 
 

 

 

 

 

ขนาด 36 x 56 เซนติเมตร 36 x 56 เซนติเมตร 36 x 76 เซนติเมตร 
แนวคิด นําเสนอถึงบรรยากาศท่ีได�สัมผัสซึมซับต้ังแต'เยาว�วัยจนถึงป\จจุบันของชายทะเลท่ี

เคลื่อนไหวของพ้ืนน้ําเกลียวคลื่นท่ีถาโถมเข�าหาหาดทรายและโขดหินท่ีสงบ สะท�อน
ถึงแม�มีความเคลื่อนไหวรอบ ๆ ตัว แต'กลับมีความรู�สึกภายในท่ีเปล'าเปลี่ยว อ�างว�าง
และสงบ 

เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคระบายสีน้ําบนกระดาษ 

จุดเด�น ส' วนโขดหินส' วนระยะ
กลา ง โ ดยฟองคลื่ นแผ'
กระจายเป,นรัศมีมาใน
ระยะหน�า  
 

โขดหินส'วนระยะกลาง
เชื่อมโยงระยะหน�า โดย
ภาพรวมสีท่ีเน�นไปทางสี
เทา 

ส' วนสอง โขดหินระยะ
กลางเยื้องไปทางซ�ายโดย
ใ ช� ค ว า มแตกต' า ง ขอ ง
รูปทรงและน้ําหนัก ฟอง
คลื่นแผ'กระจายเป,นรัศมี  

จุดด�อย พ้ืนท่ีระยะหน�ามีเยอะควร
มีรายละเอียดมากกว'านี้ 

พ้ืนหลังของภาพน้ําหนัก
อ'อนไม'สอดคล�องกับระยะ
หน�า 

ร ายละ เ อี ยดฟองคลื่ น
ระยะหน�าน�อยไป 

การพัฒนา 
 

เพ่ิมรายละเอียดระยะหน�า เพ่ิมน้ําหนักพ้ืนหลังของ
ภาพ 

เพ่ิมรายละเอียดระยะหน�า 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การนําเสนอผลงาน 
 ผลงานวิทยานิพนธ� ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” ท้ังหมดนี้จะนําเสนอผลงาน โดยการ
จัดเรียงลําดับต้ังแต'ชิ้นท่ี 1 ถึงชิ้นท่ี 9 เพ่ือสะท�อนให�เห็นถึงความเคลื่อนไหวรอบ ๆ ตัว ซ่ึงไม'ทําให�
ข�าพเจ�าคล�อยตามสิ่งต'าง ๆ เหล'านั้น กลับมีความรู�สึกอ�างว�างสงบภายใน โดยการถ'ายทอดผ'าน
บรรยากาศชายทะเล ท่ีมีความเคลื่อนไหวอยู'ตลอดของพ้ืนน้ํา คลื่นถาโถมกระทบโขดหินท่ีสงบ โดยนํา
ทัศนธาตุทางทัศนศิลป8 รูปทรง จุด เส�น สี น้ําหนักอ'อนเข�ม พ้ืนท่ีว'าง และพ้ืนผิว ผ'านการจัดวางของ
หลักองค�ประกอบศิลป8นํามาสร�างสรรค�ผลงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 90 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 1 
 ชื่องาน เคลื่อนไหวในความสงบ 1 
 ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ 
 ปPท่ีสร�าง 2557 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 91 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 2 
 ชื่องาน เคลื่อนไหวในความสงบ 2 
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ 
 ปPท่ีสร�าง 2557 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 92 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 3 
 ชื่องาน เคลื่อนไหวในความสงบ 3 
 ขนาด 35 x 55  เซนติเมตร 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ 
 ปPท่ีสร�าง 2557 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 93 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 4 
 ชื่องาน เคลื่อนไหวในความสงบ 4 
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ 
 ปPท่ีสร�าง 2557 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 94 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 5 
 ชื่องาน เคลื่อนไหวในความสงบ 5 
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ 
 ปPท่ีสร�าง 2557 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 95 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 6 
 ชื่องาน เคลื่อนไหวในความสงบ 6 
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ 
 ปPท่ีสร�าง 2557 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 96 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 7 
 ชื่องาน เคลื่อนไหวในความสงบ 7 
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ 
 ปPท่ีสร�าง 2557 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 97 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 8 
 ชื่องาน เคลื่อนไหวในความสงบ 8 
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ 
 ปPท่ีสร�าง 2557 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 98 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 9 
 ชื่องาน เคลื่อนไหวในความสงบ 9 
 ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร 
 เทคนิค ระบายสีน้ําบนกระดาษ 
 ปPท่ีสร�าง 2557 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายและข�อเสนอแนะในการสร�างสรรค�วิทยานิพนธ� 
 

สรุปการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 ในการสร
างสรรควิทยานิพนธชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” มีท้ังหมด 9 ชิ้น ซ่ึงมีแรง
บันดาลใจและมีแนวความคิดมาจากความเคลื่อนไหวรอบ ๆ ตัวท่ีมีอยู.ตลอดเวลาแต.ทว.าความรู
สึก
ภายในจิตใจไม.ได
คล
อยตามสิ่งเหล.านั้น กลับให
ความอ
างว
างเดียวดายและสงบ 
 ผลงานชุดนี้  ข
าพเจ
าได
ใช
รูปทรงทางธรรมชาติ คือบรรยากาศชายหาดท่ีมีความ
เคลื่อนไหวของพ้ืนน้ํา เกลียวคลื่นท่ีถาโถมเข
าหาโขดหินท่ีสงบ สร
างบรรยากาศของสีท่ีหม.น ๆ ท่ีไม.
ซับซ
อน ซ่ึงสอดคล
องกับกระบวนและเทคนิคท่ีใช
ในการสร
างสรรค คือกระบวนการจิตรกรรมเทคนิค
การระบายสีน้ําบนกระดาษ (Watercolor on Paper) เปEนเทคนิคท่ีต
องอาศัยการวางแผน ฝGกฝน 
และทดลองในเทคนิคในกระบวนการท่ีสร
างสรรค 
 ผลงานท้ังหมด 9 ชิ้น โดยใช
รูปแบบท่ีเหมือนจริง (Realistic) มีลักษณะเปEน 2 มิติทําการ
จัดแบ.งระยะท่ีแสดงถึงบรรยากาศของชาดทะเลในแต.ละมุมมองของการจัดองคประกอบ โดยแบ.งเปEน 
3 ระยะผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1-3 เปEนการถ.ายทอดบรรยากาศของชายทะเลท่ีมีความเคลื่อนไหว
ของคลื่นท่ีแรง ถาโถมเข
าหาโขดหินท่ีมีรายละเอียดชัดเจน แต.บรรยากาศของภาพท่ีมีระยะใกล
 ไกล 
มองเห็นขอบฟPากับพ้ืนน้ําระยะไกลผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 4-6 เปEนการถ.ายทอดบรรยากาศขาย
ทะเลท่ีมีความเคลื่อนไหวของชายทะเลท่ีมีมุมมองของภาพท่ีกว
างข้ึนลักษณะของโขดหินท่ีเล็กลง 
ความแรงของคลื่นน
อยกว.า 3 ภาพแรก ลักษณะของคลื่นสาดชัดทอดบนพ้ืนทรายเปEนรูปโค
ง 
วิทยานิพนธชิ้นท่ี 7-9 เปEนการถ.ายทอดบรรยากาศขายทะเลท่ีมีความเคลื่อนไหวของชายทะเลท่ีมี
มุมมองท่ีกว
างคล
าย ๆ การจัดภาพชิ้นท่ี 4-6 การสาดชัดของคลื่นท่ีไม.แรงเกินเปEนรูปโค
งแต.ยังให

ความรู
สึกเคลื่อนไหวกว
างไกลโดยเฉพาะในชิ้นท่ี 9 มีพ้ืนหลังของภาพท่ีคลุมเครือไม.ชัดเจนให

ความรู
สึกท่ีกว
างไกล 
 รูปทรงท่ีใช
เปEนรูปทรงของโขดหินท่ีมีลักษณะแตกต.างกัน รูปทรงของเกลียวคลื่น ฟอง
คลื่นพ้ืนทรายชายหาดและพ้ืนน้ําท่ีกว
างไกล สร
างบรรยากาศด
วยสีท่ีหม.น ๆ ไม.สดใส ให
ความรู
สึก
อ
างว
างเดียวดาย การให
ค.าน้ําหนักโดยรวมของภาพโดยไล.น้ําหนักพ้ืนหลังของภาพท่ีเข
ม และน้ําหนัก
กลาง น้ําหนักอ.อนระยะหน
าของภาพ เพ่ือให
เกิดระยะใกล
ไกลแก.รูปทรง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลงานวิทยานิพนธท้ังหมดนี้จะนําเสนอผลงาน โดยการจัดเรียงลําดับต้ังแต.ชิ้นท่ี 1 ถึงชิ้น
ท่ี 9 เพ่ือให
เห็นมุมมองการจัดวางองคประกอบในลักษณะต.าง ๆ ซ่ึงสอดคล
องกับแนวความคิด
เก่ียวกับเรื่องบรรยากาศของความเคลื่อนไหวของเกลียวคลื่นและความสงบนิ่งของโขดหิน สะท
อนให

เห็นถึงความเคลื่อนไหวรอบ ๆ ตัวแต.ไม.ได
คล
อยตามความรู
สึกเหล.านั้นกลับอ
างว
าง เดียวดายและ
สงบ ซ่ึงบางส.วนของผลงานก็สามารถตอบสนองถึงจุดหมายท่ีได
ว.างไว
แต.บางส.วนของผลงานก็ยังต
อง
มีการแก
ไขปรับเปลี่ยน สาเหตุมาจากการควบคุมในเรื่องเทคนิคการระบายสีน้ําท่ีค.อนข
างควบคุมยาก
ข้ึนอยู.กับประสบการณในการสร
างสรรคผลงานท่ีต
องหม่ันฝGกฝนทักษะและทดลองให
มากเพ่ือให
ตรง
จุดมุ.งหมายท่ีวางไว
และทําให
ผลงานของข
าพเจ
ามีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 
อภิปรายในการสร�างสรรค�วิทยานิพนธ� 
 ผลงานวิทยานิพนธ ขุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” สร
างสรรคเพ่ือนําเสนอ เนื้อหาสาระ
ความรู
สึกความเคลื่อนไหวรอบตัวท่ีไม.มีผลต.อความรู
สึกของข
าพเจ
าท่ีมีความอ
างว
าง สงบ จาก
การศึกษาข
อมูลเบื้องต
น พบว.ายังต
องมีการพัฒนาทักษะเทคนิควิธีการของจิตรกรรมเทคนิคการ
ระบายสีน้ํา และต
องมีการศึกษาค
นคว
าข
อมูลเก่ียวกับลักษณะของรูปทรงการเคลื่อนไหวของพ้ืนน้ํา
เกลียวคลื่น โขดหิน จังหวะของของแสงเงาและการสร
างบรรยากาศท่ีสอดคล
องกับเนื้อหาเรื่องราว 
 ผลงานวิทยานิพนธ ชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” นี้ เปEนการนําเสนอผลงานในรูปแบบ
จิตรกรรมเทคนิคการระบายสีน้ํา ซ่ึงได
แรงบันดาลแนวความคิดมาจากความเคลื่อนไหวรอบ ๆ ตัวท่ีมี
อยู.ตลอดเวลาแต.ทว.าความรู
สึกภายในจิตใจไม.ได
คล
อยตามสิ่งเหล.านั้น กลับให
ความอ
างว
างเดียวดาย
และสงบ การสร
างสรรคผลงานงานวิทยานิพนธชุดนี้ ต.อเนื่องมาจากผลงานก.อนวิทยานิพนธซ่ึงได
รับ
คําวิจารณและคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผู
สอน ช.วยให
ข
าพเจ
าได
รับรู
ถึงข
อบกพร.อง
และปVญหาท่ีเกิดข้ึนในการสร
างสรรค แล
วจึงนําไปพัฒนาสู.กระบวนการศึกษาค
นคว
าข
อมูลอย.างเปEน
ระบบเพ่ือหาวิธีการแก
ไขปVญหา สู.การสร
างสรรคผลงานวิทยานิพนธอย.างสมบูรณ ตรงตามรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ แนวความคิด และอารมณความรู
สึกท่ีต
องการนําเสนอและการพัฒนาในการ
สร
างสรรคผลงานต.อไปในภายภาคหน
า 
 
ข�อเสนอแนะในการสร�างสรรค�วิทยานิพนธ� 
 ในการสร
างสรรคผลงานย.อมมีปVญหาเกิดข้ึน ซ่ึงต
องมีการแก
ไข ปรับปรุง เพ่ือให
เกิดความ
สมบูรณของผลงานในครั้งต.อไป โดยอาศัยประสบการณจากการสร
างสรรคดังนี้ 
 1. การนําเสนอมุมมอง และเรื่องราวเก่ียวกับรูปทรงธรรมชาติเก่ียวกับบรรยากาศ
ชายทะเลนั้นควรศึกษาข
อมูลจากสถานท่ีจริง เพราะจะได
ซึมซับบรรยากาศและรูปทรงของโขดหิน 
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เกลียวคลื่นความเคลื่อนไหวของพ้ืนน้ํา ทําให
สามารถเข
าถึงเข
าใจลักษณะต.าง ๆ ของบรรยากาศของ
ชายทะเลได
มากยิ่งข้ึน 
 2. ควรศึกษาทัศนธาตุต.าง ๆ เช.น เส
น สี น้ําหนัก รูปทรง และพ้ืนท่ีว.าง และศึกษา
เก่ียวกับหลักการจัดองคประกอบศิลปY จะช.วยในการพัฒนาในการสร
างสรรคผลงานให
มีความสมบูรณ 
 3. การศึกษาข
อมูล ฝGกฝนเทคนิคการระบายสีน้ํา ซ่ึงจะช.วยเปEนประโยชนต.อการ
สร
างสรรค เพ่ือให
ได
ผลงานท่ีสมบูรณ 
 4. ผลงานชุด “เคลื่อนไหวในความสงบ” เปEนการนําเสนอมุมมองหนึ่งท่ีน.าสนใจ สามารถ
ทําการศึกษาและวิเคราะห เพ่ือพัฒนาไปสู.ผลงานรูปแบบใหม. ๆ ต.อไป 
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