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   การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธนี้  ขาพเจาไดศึกษาและคนควาเกี่ยวกับการใชสี       
ท่ีไดสัมผัสจากส่ิงท่ีใดเห็นจากภายนอกดวยตาและแสดงออกถึงความรูสึกจากภายในจิตใจ  ซ่ึงมี
ความเปล่ียนแปรไปตามสภาพของอารมณในแตละขณะท่ีกระทบกับส่ิงเราภายนอก โดยได         
แรงบันดาลใจแรกเร่ิมจากผลงานจิตรกรรมของศิลปนโคลด โมเนต (Claude Monet)  เนนเร่ือง
บรรยากาศของสี ท่ีเปนส่ือระหวางจิตใจและอารมณของตนเอง ราวกับภาพนั้นสามารถสื่อ
ความรูสึกทุกข สุข เศรา สงบและมีชีวิตชีวา  ดวยการใชมวลสีตาง ๆ มาจัดองคประกอบทางดาน
ทัศนศิลป ใชหลักการคนพบสีแสงอาทิตยในบรรยากาศ  หากจินตนาการมองส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ   
ดวยกระบวนทัศนทางดานความรูสึกภายในผสานกับสีของวัตถุตาง ๆ ภาพท่ีออกมาจึงให
บรรยากาศท่ีสมบูรณและมีชีวิตชีวา      
       ผลงานวิทยานิพนธนี้  เปนการคนหาแนวการทํางานศิลปะท่ีมีกระบวนการสรางสรรค 

มีการพัฒนารูปแบบเปนงานจิตรกรรม  เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  ผลงานมีจํานวน  5 ช้ิน  ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับภาพทิวทัศน  ตลอดระยะเวลาท่ีทํางานในหัวขอ มวลสีท่ีมาจากธรรมชาติและ
ความรูสึกภายใน  ทําใหคนพบการแสดงออกทางดานอารมณความรูสึกและความคิดของตนเอง  
สัมผัสกับธรรมชาติท่ีแฝงไปดวยพลัง  ความสงบ  กอเกิดความเขาใจถึงสรรพชีวิตและธรรมชาติ  
รวมถึงการมองเห็นมวลสีตางๆในบรรยากาศและมวลสีท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการท่ีศิลปนไดรับตอ
ส่ิงแวดลอมรอบตัว  ประกอบกับกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปรไป  แสดงออกมาเปนภาพท่ีมีบรรยากาศของ
ความรูสึก  โดยไมยึดติดกับส่ิงท่ีเห็นและสามารถถายทอดไปสูผูชมใหเกิดความรัก ความสดช่ืน 
ประทับใจ และช่ืนชมกับงานศิลปะ   
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                                    PUNNANAREE NIRAND: MASS OF COLOUR FROM NATURE  AND  MY INNER 

EMOTION.  THESIS ADVISORS: EMERITUS.PROF.PISHNU SUPARNIMIT, AND WISUD          

PO -NGERN, Ph.D. pp. 71. 

 

   To work on this thesis, I have studied and researched the use of color that 

can be seen visually. Those visible colors express the internal feelings, which 

transform into different emotions that are influenced from the external environment.  

    I have been inspired by the Paintings of an artist Claude Monet. His work  

focused on the atmosphere to communicate between his mind and his emotions as if 

the Paintings can convey sense of peace, happiness, sorrow and life by using a 

variety of colors to create composition in visual art and by using the principles of all 

light in atmosphere. Once you combine things in nature with your internal feeling, the 

Painting will give a perfect atmosphere full of life.     

 What I gained from my work on this thesis is to discover my way of 

Painting, which will have my own particular creative idea. During this work, I have 

found how to express my emotion and my thought. I have experienced a sense of 

nature which is full of power and peace. That made me understand the greatness of 

nature including many lives around. 

  This Thesis is to discover the way to create work by oil painting on 

canvas. The whole process concerns a series of five landscape paintings titled ‘Mass 

of Colours from Nature and My Inner Emotion’.  I am also able to see the colours that 

are invisible; they come from the artist’s imagination when the artist was influenced 

by the atmosphere in the environment of his times. All these factors will help to 

create a special Painting which people can ‘feel’ by not only from what is visible but 

through encouraging them to use their imagination, to love and to appreciate art 

work. 
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                                        กิตติกรรมประกาศ 
 

   ขาพเจาขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และครอบครัว  บุคคลอันเปนท่ีรัก   
คุณครูบาอาจารยท่ีไดอบรม ส่ังสอน รวมถึงเพ่ือน ๆ ท่ีใหกําลังใจแกขาพเจาเสมอมา เพื่อจะได      
นึกคิด ประพฤติตนในส่ิงท่ีดีงามในการดําเนินชีวิตตลอดมา ไดใหปญญาความรูเพื่อประกอบสัมมา
อาชีพในเสนทางการสรางสรรคงานศิลปะ  

   ขาพเจาขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต   ศาสตราจารยเข็มรัตน 
กองสุข   รองศาสตราจารยปริญญา  ตันติสุข   อาจารย ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน  และคณาจารยทุกทาน   
ผูใหการสนับสนุน ใหความรู คอยส่ังสอน อบรม ช้ีแนะดวยความเต็มใจและเต็มกําลัง ในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา  ซ่ึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีชวยใหการศึกษาวิทยานิพนธ
คร้ังน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีทุกประการ  
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