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   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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 

 

   เม่ือกลาวถึงคําวา “ศิลปะ” ในยุคปจจุบัน  คงจะมีนิยามความหมายอยางหลากหลาย  
ข้ึนอยูกับประสบการณและความเขาใจคําวา “ศิลปะ” ของแตละบุคคล  สําหรับขาพเจาแลวมีความ
สนใจการศึกษาคนหาแนวทางการทํางานศิลปะ  ท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจและเกิดความสุขสงบ
ภายในจิตใจ  โดยส่ือแสดงออกเก่ียวกับการใชสีท่ีแสดงออกถึงความรูสึกภายในจิตใจ  ซ่ึงมีความ
เปล่ียนแปรไปตามสภาพของอารมณในแตละชวงขณะท่ีกระทบกับส่ิงเราภายนอก   เนนเร่ือง
บรรยากาศของสี ท่ีเปนส่ือระหวางจิตใจและอารมณของตนเอง  ราวกับวาภาพนั้นสามารถส่ือสาร
ความรูสึกทุกข  สุข  เศรา  เหงา  มีชีวิตชีวาและสงบ   มีการใชมวลสีตาง ๆ ในธรรมชาติดวย
กระบวนการสรางสรรคงานศิลปะทางดานทัศนศิลป และพัฒนางานศิลปะท่ีมีความลึกซ้ึง               
มีลักษณะเฉพาะตน 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ขาพเจามีความสนใจในภาพเขียนทิวทัศนและดอกไมตางๆ  ท่ีใหความรูสึกสงบและ
เปนธรรมชาติ  โดยไดแรงบันดาลใจจากความรูสึกขณะหนึ่งเม่ือไดชมผลงานของโคลด โมเนต1   
ซ่ึงเปนหนึ่งในกลุมผูริเร่ิมงานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสม กอใหเกิดความรูสึกถึงสีและแสงใน
ธรรมชาติ   ศิลปนใชความรูสึกของตนเองสัมผัสกับธรรมชาติ  แลวเขียนออกมาโดยไมเนนรูปทรง
มากนัก  ไมตองคํานึงถึงความชัดเจนหรือเก็บรายละเอียดท่ีเหมือนจริง  กอใหเกิดจินตนาการและ
ความรูสึกท่ีเปนอิสระ  ขาพเจาจึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะสรางงานจิตรกรรมรวมสมัยท่ีผสานกัน
ระหวางมวลของสีท่ีมาจากความรูสึกภายในกับรูปทรงตาง ๆ ในธรรมชาติ   
              ขาพเจาจึงเกิดความคิดท่ีจะคนหาแนวทางดวยการเขียนภาพที่มีลักษณะเฉพาะตน  เปน
การเขียนภาพจากความรูสึกภายในจิตใจออกมาเปนแสงสีและรูปทรงในบรรยากาศ ซ่ึงมีความ
แตกตางกันตามชวงเวลาและความรูสึกในแตละขณะ โดยรวมจะเปนหลักการที่มาจากการคนพบ
เร่ืองแสงสีในบรรยากาศ  การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธคร้ังนี้จึงไดพัฒนาแนวความคิดท่ีมี

                                                 
 1โคลด โมเนต ศิลปนชาวฝร่ังเศส เปนหนึ่งในกลุมผูสรางสรรคงานจิตรกรรม ผูนํา
หลักการคนพบแสงสีทางวิทยาศาสตร แลวนํามาประยุกตเขากับการสรางสรรคงานศิลปะ เรียกวา  
ศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม 
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รูปแบบเปนงานจิตรกรรมรวมสมัยและมีลักษณะเฉพาะตน   ในหัวขอเร่ือง “มวลของสีท่ีมาจาก
ธรรมชาติและความรูสึกภายใน” 
 

วิธีการดําเนินการสรางสรรค 
   มีการศึกษาขอมูลและผลงานศิลปะของศิลปนท่ีมีความประทับใจ  แลวนํามาวิเคราะห
ขอมูล  แนวคิดทางการดําเนินชีวิตของศิลปนท่ีถายทอดผานการทํางานศิลปะ  ใหเกิดเปน
กระบวนการสรางสรรคงานศิลปะแนวจิตรกรรมรวมสมัยท่ีมีลักษณะเฉพาะตน  อันเปนมุมมอง
เร่ืองเกี่ยวกับความรูสึกภายในจิตใจและความประทับใจอันงดงามของธรรมชาติ  คือ 
 1. รวบรวมขอมูลและกําหนดเนื้อหาในการวาดภาพดอกไมหลากชนิดและภาพวิว
ทิวทัศนในสถานท่ีตาง ๆ ท่ีประทับใจ  สังเกตชวงเวลาการเปล่ียนแปลงและบรรยากาศโดยรวมและ
บันทึกภาพ 
 2. ศึกษาวิเคราะหจากภาพผลงานจิตรกรรมของศิลปนตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหาและแนว   
ทางการทํางาน โดยเฉพาะการเขียนภาพวิวทิวทัศนของ โคลด โมเนต  เพื่อเปนแนวทางในการ
ถายทอดความรูสึกกับแนวความคิดของตัวเองใหมากท่ีสุด  
 3. ศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ บทความท่ีเกี่ยวของในอินเตอรเน็ต  
 4. รางภาพ และสรางสรรคผลงานนําผลงานมาวิจารณรวมกับคณาจารย เพื่อพัฒนา
งานใหมีลักษณะเฉพาะตน 
 5. ปรับปรุงแกไขใหสมบรูณ  วิเคราะหและเขียนสรุปรายงาน 
 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 จากเหตุผลท่ีกลาวมานั้น  ขาพเจาจึงนําความประทับใจในความงดงามของสีและ

รูปทรงของดอกไมและทิวทัศนในบรรยากาศตาง ๆ มาเปนส่ือการสรางงานจิตรกรรมรวมสมัย โดย
เนนเร่ืองสีจากความรูสึกภายในผสานกับแสงสีในธรรมชาติ  ดวยการศึกษาและวิเคราะหผลงาน
จิตรกรรมของศิลปนแนวอิมเพรสชั่นนิสม  ทําใหมีความรูความเขาใจในการสรางสรรค  ซ่ึงนําไปสู
การพัฒนาแนวความคิดและทักษะในการวาดภาพ   รวมถึงทําใหมองเห็นธรรมชาติของกลุมสีและ
แสงเงาท่ีผสานกันเปนรูปราง รูปทรง  เพื่อเปนแนวทางการแกปญหาและพัฒนางานท่ีมีลักษณะ 
เฉพาะตน    

  

สมมติฐานของการศึกษา 
 การสรางสรรคงานศิลปะในคร้ังนี้  มุงเนนใหเกิดความสุขและสงบในจิตใจ เปนการ
พัฒนาผลงานศิลปะ  รวมทั้งทําความเขาใจในความงามทางดานศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตนท่ีไม  
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ยึดติดความเหมือนจริง   แตเปนการวาดภาพจากความรูสึกภายในจิตใจหรือสภาวะอารมณ             
แตละขณะ  ซ่ึงใหความรูสึกที่สดช่ืน มีพลัง แตกระน้ันในบางคร้ังมีท้ังความนิ่งและความสงบ   
 เนื่องจากขาพเจามีความประทับใจในสี  รูปทรงของดอกไม และภาพวิวทิวทัศนตาง ๆ 
จึงพัฒนารูปแบบ  เพื่อใหมีความเขาใจในกระบวนการสรางผลงานจิตรกรรม โดยคล่ีคลายรูปราง 
รูปทรง แลวส่ือแสดงออกในลักษณะของมวลสีตาง ๆ  ขาพเจาจึงใชความรูทางหลักทฤษฎีสีมา
ประกอบกัน  กอใหเกิดเปนบรรยากาศของภาพ เชน ภาพบรรยากาศยามเชา  เราใชสีโทนรอน     
ภาพก็จะมีบรรยากาศท่ีใหความรูสึกอบอุน มีพลัง   สวนภาพบรรยากาศยามเย็น  เราใชสีโทนเย็น 
ภาพก็จะมีบรรยากาศท่ีใหความรูสึกสงบ สบายใจ  

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบในการสรางสรรคงานจิตรกรรมแนว 
อิมเพรสชั่นนิสม  เพื่อพัฒนาดานการทํางานศิลปะท่ีมีรูปแบบวิธีการเฉพาะตัว  
 2. ศึกษาการวาดภาพดอกไมท่ีเปนหุนนิ่งและภาพดอกไมในทิวทัศน 
 3. การสรางงานศิลปะจากความรูสึกภายในจิตใจโดยอิสระ  เพื่อพัฒนาผลงานศิลปะ
ในสวนของแนวทางดานความคิด และเสริมสรางจินตนาการ 
 4. การทําความเขาใจในความงามทางดานศิลปะรูปแบบนามธรรม โดยคล่ีคลาย
รูปทรง  เนนเร่ืองมวลของสีและแสงเงาในธรรมชาติตาง ๆ เชน ดอกกลวยไม ดอกบัว  และ           
วิวทิวทัศน  
 5. สรางสรรคผลงานเปนจิตรกรรมรวมสมัย เทคนิคสีน้ํามัน 

  

แหลงขอมูล 
 1. สถานท่ีตาง ๆ ท่ีมีโอกาสไดไปทองเท่ียว และมีความรูสึกประทับใจ  เชน ฟารม
กลวยไม  บานริมน้ํา  ระบัว  เทือกเขาและวิวทิวทัศน  เปนตน  
 2. ภาพถายและหนังสือเกี่ยวกับเทศกาลดอกไมตาง ๆ  
 3. พิพิธภัณฑเกี่ยวกับศิลปะและหอศิลปตาง ๆ 
 4. ขอมูลจากงานศิลปกรรมของศิลปนท่ีนํามาศึกษา 
 5. ขอมูลจากการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เปนประสบการณของตนเองโดยตรง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. อิมเพรสช่ันนิสม  (Impressionism) คือ วิธีการเขียนภาพแบบหนึ่งของยุโรปซ่ึงมี

ท่ีมาจากช่ือภาพหน่ึงของโมเนต  ช่ือ  Impression : Sunrise  เม่ือป ค.ศ. 1872  ซ่ึงจิตรกรกลุมนี้      
จัดแสดงผลงานเปนคร้ังแรกในปารีส  มีจิตรกรท่ีรวมกลุมหลายคน  เชน   เรอนัวร,  ซีสเลย,  ปซาโร   
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เซซานน, เดกาส และโมเนต  เปนตน  งานเหลานี้มุงเนนเขียนดวยสีสดใส  เพื่อใหมีแบบอยาง 
(Atmosphere)  โดยคํานึงถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสีแสงในอากาศท่ีผสานกันอยาง
กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เชน  ทองฟา  ตนไม  น้ํา  และผูคน  ตลอดจนอาคารบานเรือน2   
สรุปโดยรวม คือ  การเขียนภาพโดยใชธรรมชาติเปนหลัก  แตศิลปนนําหลักการคนพบเร่ืองแสงใน
บรรยากาศมาผสานกันเปนมวลของสีตาง ๆ ท่ีมาจากความรูสึกภายในจิตใจของศิลปน 

 2. โคลด  โมเนต  (Claude  Monet)  ศิลปนชาวฝรั่งเศส เกิดป ค.ศ. 1840-ค.ศ. 1926   
เปนผูสรางสรรค ผลงานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสม  ท่ีมีความคิดกาวหนาท่ีขัดกับหลักการ
เขียนภาพดั้งเดิม โดยการเขียนภาพตามท่ีตาแลเห็น เชน  ตนไมอาจมีลําตนสีมวง หิมะท่ีเปนสีฟา  
ตามหลักวิทยาศาสตรท่ีฮือฮาซ่ึงยุคนั้นท่ีมีการคนพบแสงสีในบรรยากาศเปนสีรุง 7 สี  หรืออาจจะ
มากกวานั้น  ศิลปนกลุมอิมเพรสช่ันนิสม จึงนําแนวคิดนี้มาใชในการเขียนภาพและนํามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงอย างมากในวงการจิตรกรรมไปสูความกาวหนาในยุคตอมา   เชน   Post- 
Impressionism, Fauvism, Expressionism, Cubism  และ Abstract Art3   
 3. ศิลปะแนวรวมสมัย (Contemporary Art) คือ การสรางงานศิลปะท่ีมีแนวคิด           
ซ่ึงแสดงออกในงานศิลปะท่ีทันสมัย มีลักษณะเฉพาะตน   เปนการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวความคิด
ทางดานวัฒนธรรมทองถ่ิน ขนบธรรมเนียม และประเพณีของอารยประเทศ  โดยส่ือผานทางงาน
ศิลปะซ่ึง  เปนการถายทอดความรูและประสบการณดําเนินชีวิตของศิลปนโดยอิสระ ไมจํากัดวา
องคความรูจะตองเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอยูแตในโบสถ วิหาร ตามแบบอยางแนวประเพณี
เทานั้น  จึงทําใหมีการพัฒนาทางรูปแบบในการสรางสรรคงานศิลปะท่ีหลากหลายและสามารถ
เขาถึงความรูสึกของผูคนท่ัวไปไดงายกวา  ยกตัวอยางเชน มีการทํางานวิดีโออารต โดยกลุมเทศกาล
หนังนานาชาติ  หรือการรวมแสดงงานศิลปะนานาชาติท่ีมีการจัดข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ
ทุกป งานศิลปะ  จึงเปนส่ือท่ีผสานสัมพันธความเขาใจใหมวลชนอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

 4. มวลของแสงสี หรือบรรยากาศสีรุง (Spectrum)  คือ สีท่ีเปนแสง  ชวงศตวรรษท่ี 19   
นักวิทยาศาสตรเซอร  ไอเซค  นิวตัน (Sir Isaac Newton)   พบวาแสงอาทิตยในธรรมชาติ  เม่ือสอง 
 
 
  

                                                 
 2วิบูลย ล้ีสุวรรณ, ศิลปะวิชาการ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารยศิลป พีระศรี
อนุสรณ, 2549), 289. 
 3สุรพงษ  บุนนาค, โมเนต (กรุงเทพฯ: คุณพอ, 2537), 1-5.       
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ผานปริซึมโปรงใส  จะมองเห็นแสงสีนั้นเปนสีสเปคตรัมหรือสีรุง4คือ สีมวง  สีมวงน้ําเงิน สีน้ําเงิน  
สีเขียว สีเหลือง สีสม และสีแดง  ซ่ึงศิลปนกลุมอิมเพรสชั่นนิสม นําแนวคิดนี้มาใชในการเขียนภาพ     

 5. มวลของสี (Mass of  Colours)  คือ กลุมของสีหรือปริมาตรของสี5 ซ่ึงจะมีเร่ืองของ
“คิอารอสคิวโร” (Chiaroscuro) คือ การเขียนภาพที่ใชความแตกตางของแสงสวางและเงา6             
มาเกี่ยวของดวยเสมอ  ยกตัวอยางเชน  เม่ือเรามองตนไม มีแสงสองแลวแลเห็นเปนสีเหลือง  สวนท่ี
เปนเงาแลเห็นเปนสีมวง หรืออาจจะเรียกไดวา ดอกบัวท่ีโดนแสงสองกระทบเปนสีขาวอมชมพู คือ 
“มวลของสีแสง”  สวนท่ีเปนเงาแลเห็นเปนสีมวง สีแดงเขม คือ “มวลของสีเงา”   ซ่ึงจะมีความยาก
ในการใชความแตกตางของคาน้ําหนักแสงและเงามาผสานกันกับสี  จึงตองมีความเขาใจเปนอยางดี    

   การสรางสรรควิทยานิพนธคร้ังนี้  จึงเนนกระบวนการสังเคราะหระหวางความรูสึก
ภายในกับรูปทรงภายนอก ท่ีมีปริมาตร  โดยใชมวลสีท่ีเกิดจากแสงและเงาหรือน้ําหนักออนแกของ 
สีมาผสานกัน   แลวส่ือแสดงออกในรูปแบบงานทัศนศิลปแนวจิตรกรรมรวมสมัย   พอจะอธิบาย
เนื้อหาสําคัญหลัก ๆ ดังนี้ 

  หลักทฤษฎีสี แบงสีออกเปน 2 ชนิด คือ 1) สีท่ีเปนวัตถุในธรรมชาติท่ัวไป และ  2) สีท่ี
เปนแสง  
    มวลของสี (Colours) และน้ําหนักแสงเงา (Chiaroscuro)  เปนเร่ืองท่ีมีความเกี่ยวของ
กันเสมอ  เพื่อความเขาใจข้ันพื้นฐาน  ขาพเจาขอใชหลักทฤษฎีมาอางอิงในเร่ืองของมวลสี   
     มวลของสีวัตถุ หรือบรรยากาศของสีในธรรมชาติ7 เปนทัศนธาตุท่ีสําคัญมีความหมายส่ือ
แสดงอารมณ ความรูสึกไดและทําหนาท่ีเชนเดียวกับน้ําหนักแสงเงา    

 
 
 
 
 

                                                 
 

4วิรุณ  ตั้งเจริญ, อารีย สุทธิพันธุ: ทฤษฎีเพื่อการสรางสรรคศิลปะ (กรุงเทพฯ:             
โอเดียนสโตร, 2534), 15.  

 
5ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2544), 54-59. 

 
6วิบูลย ล้ีสุวรรณ, ศิลปะวิชาการ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารยศิลปพีระศรีอนุสรณ, 

2549), 121. 
 7ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ, 56-59. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

6 

 
 

   
 
ภาพท่ี 1   วงจรสี หรือมวลของสีวัตถุ        
                                                 

 

          
 
ภาพท่ี 2   น้ําหนักออนแกของสีหลายสี          

         
 คิอาโรสคิวโร (น้ําหนักออนแกของแสง-เงา)  หมายถึง คาน้ําหนักของแสงสวาง และเงา   
ความออนแกของบริเวณท่ีสวางเละบริเวณท่ีเปนเงาของวัตถุ   รวมถึง ความออนแกของสี ๆ หนึ่ง 
หรือหลายสี  เม่ือประสานกันทําใหเกิดปริมาตรของรูปทรง 
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ภาพท่ี 3   น้ําหนักออนแกของสี              

              
ภาพท่ี 4   น้ําหนักออนแกของแสงเงา 
 
     มวลของสีแสง หรือบรรยากาศสีรุง (Spectrum)  คือ สีธรรมชาติของแสงอาทิตยคนพบ
โดยหลักทางวิทยาศาสตร ในแสงนั้นมีสีตางๆรวมกันอยูแลวทุกสี  มีสีมวง  สีมวงน้ําเงิน สีน้ําเงิน   
สีเขียว  สีเหลือง  สีสม และสีแดง   หากผสานกันอยางพอดีจะกลายเปนสีขาวใส  วัตถุสีขาวจะ
สะทอนสีออกมาทุกสี   
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ภาพท่ี 5    น้ําหนักออนแกของสีแสงหลายสี  
 

           
 
ภาพท่ี 6    น้ําหนักแสงเงาของสีแสงหลายสี  
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มวลสีโทนรอน(Warm Tone)  และมวลสีโทนเย็น (Cool Tone)8 

                
 

ภาพท่ี 7   มวลสีโทนรอน                                           ภาพท่ี 8   มวลสีโทนเย็น            

                                   
 

ภาพท่ี 9   มวลสีโทนรอน                                           ภาพท่ี 10   มวลโทนสีเย็น                                             

               หมายเหตุ:    สีโทนรอน(สีวรรณะรอน)              สีโทนเย็น(สีวรรณะเย็น) 
                         1. เหลือง                                            7. มวง                      
                         2. สมเหลือง                                       8. มวงน้ําเงิน          
                         3. สม                                                 9. น้ําเงิน               
                         4. สมแดง                                          10. เขียวเหลือง         
                         5. แดง                                               11.  เขียว                                          
                         6. มวงแดง                                        12.   เขียวน้ําเงิน    

                                                 
 8ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ, 60. 
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     สีเปนส่ือแสดงออกทางอารมณและความรูสึกของศิลปน จําแนกสีไว 2 ประเภท  คือ   
สีโทนรอน (Warm Tone) และสีโทนเย็น (Cool Tone)   

 สีโทนรอนก็แสดงอารมณ กระฉับกระเฉง ร่ืนเริงหรือรอนแรง  สีโทนเย็นก็คือ      
ความสงบ  ความเศรา  และความเยือกเย็น 
             มวลสีท้ังปวงท่ีจะนํามาประกอบศิลปะจิตรกรรมก็ยังมีสวนแยกประเภทใหเปนสอง 
คือ สุข หรือทุกข  
                  สีโทนรอน (Warm Tone) ประกอบดวยสีท่ีใหความรูสึกคึกคัก รอนแรง หรือกระตุน    
อารมณใหหายจากความเฉ่ือยชา เชน สีเหลือง  สีสม สีแสด สีแดง สีมวงแดงและสีมวง 
            สีโทนเย็น (Cool Tone) ประกอบดวยสีท่ีเย็นตา เย็นใจ เชน  เขียวเหลือง  สีเขียว           
สีเขียวแก  สีน้ําเงิน  สีมวง  และสีมวงน้ําเงิน  
             ถาโครงสรางสี (Tonality) ในงานจิตรกรรมช้ินใด  มีสีสวนใหญ สีใดสีหนึ่งมากกวา 
เราก็ดูวาสีนั้นๆอยูในสีโทนรอนหรือโทนเย็น ก็อาจจําแนกอารมณไดวา มีบรรยากาศทุกขหรือสุข9  

 สรุป   การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธคร้ังนี้  จําเปนตองมีความเขาใจเร่ืองทฤษฎีสี
ข้ันพื้นฐาน  แลวจึงนําความรูมาพัฒนาโดยผานกระบวนการกล่ันกรองภายในจิตใจ  แลวส่ือแสดง
ออกเปนภาพท่ีมีการผสานกันของสี ทําใหภาพมีบรรยากาศ อารมณความรูสึกภายในของตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 9น. ณ ปากน้ํา, ความเขาใจในศิลปะ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2531), 49-56.         
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บทท่ี 2 
 

การวิเคราะหและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการสรางสรรค 
 

 การท่ีขาพเจาเลือกวาดภาพดอกไมและธรรมชาตินั้น  ก็ไมไดตองการแสดงความ
เหมือนจริง  เพียงตองการแสดงออกถึงความรูสึกท่ีสัมผัสกับธรรมชาติและสรรพชีวิตตาง ๆ จึง
จําเปนตองมีความรูความเขาใจทางดานสุนทรียภาพ และความงามแหงธรรมชาติ   ทุงนาปาเขา       
จากบทความบางตอนของศาสตราจารยศิลปไดกลาวไววา “ศิลปกรรมท่ีแทจริง คือ ไมใชเพราะ        
ดูงามตา  แตเปนเพราะมีอํานาจอันแรงกลาแกความรูสึกทางจิตใจอยางถาวร ไมใชเพราะดวย
ศิลปกรรมนั้นมีลักษณะเหมือนของจริงจะเปนรูปภาพจิตรกรรมหรือรูปปนก็ตามที   เม่ือดูแลวเกิด
ความรูสึกนึกเห็นซ่ึงพูดไมถูกไมสามารถจะอธิบายไดเกิดข้ึนศิลปะภูมิประเทศอันเปนทิวทัศน 
ไมใชจะหมายความวามีแตทุงนา ปาเขาลําเนาไม  ถาศิลปนสามารถถอดเอาชีวิตจิตใจท่ีเปน
สาระสําคัญของธรรมชาตินั้นออกมาเปนรูปได กลาวคืออํานาจแหงอารมณสะเทือนใจของศิลปะ
บริสุทธ์ิท่ีทําใหเกิดความรูสึกยิ่งกวาเฉย ๆ”1 

 ขาพเจามีความสนใจ  เกี่ยวกับแนวคิดในการสรางสรรคผลงานศิลปะ   ซ่ึงให
ความสําคัญเร่ืองของความรูสึกท่ีสัมผัสกับธรรมชาติและสรรพชีวิตตาง ๆ ได  แลวถายทอดออกมา
เปนมวลของสีอันมีมิติท่ีลุมลึก  เปนการศึกษาเร่ืองมวลของสีในแตละหวงอารมณ  หรือชวงเวลาท่ี
ศิลปนสรางสรรคงานศิลปะ  สีกอใหเกิดเปนรูปทรงได  เม่ือมีเร่ืองมวลสีและแสงเงาเขามาผสานกัน  
แลวนําความรูเหลานั้นมาเปนขอมูลในการพัฒนาสรางสรรคงานศิลปะท่ีมีจินตนาการเปนอิสระ 
โดยใชความรูสึกภายในจิตใจ ท่ีถูกกระทบหรือกระตุนจากส่ิงเราภายนอกใหเกิดความประทับใจ  
สะเทือนใจ  แลวส่ือความรูสึกเหลานั้นผานภาพเขียนออกมาเปนมวลของสีตาง ๆ ท่ีใหความรูสึกถึง
อารมณของศิลปนวามีความสุข  ความเศรา ความเหงา และเกิดความสงบทางจิตใจ  ซ่ึงเปนส่ิงท่ี   
ยากย่ิงท่ีจะทําใหเกิดเปนรูปธรรม  ตองผานข้ันตอนการเรียนรู สัมผัสและเขาใจ  ดวยประสบการณ
สวนตน                 

 การสรางสรรคงานศิลปะ จึงมีความสําคัญในการคนควารวบรวมขอมูล โดยผาน
กระบวนการกล่ันกรององคความรูท่ีมาจากความคิดและความรูสึกโดยธรรมชาติ  การเรียนรูจาก
ผลงานศิลปกรรมและประสบการณสวนตัว  จะเห็นไดวาผลงานของศิลปนท่ีขาพเจามีความ
                                                 
 

1วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, ศิลปะวิชาการ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารยศิลป พีระศรี
อนุสรณ, 2546). 23. 
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ประทับใจแตละคนจะมีรูปแบบการสรางสรรคงานศิลปะที่แตกตางกัน  แตก็ลวนเกิดจากการศึกษา
คนควาและพัฒนาผลงานสรางสรรคงานศิลปะมาเปนเวลานาน  จึงมีความรูและความเขาใจงาน
จิตรกรรมทางดานทัศนศิลปท่ีมีลักษณะเฉพาะตน 
 

อิทธิพลท่ีไดรับจากธรรมชาติ 
 ขาพเจามักจะรูสึกผอนคลายและมีความสุข   เม่ือไดช่ืนชมสีสันอันงดงามของดอกไม
นานาชนิด  โดยเฉพาะดอกกลวยไมและดอกบัว ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เม่ือใดท่ีกลวยไมออกดอก  
ธรรมชาติรอบขางก็ดูสดใส  มีสีสัน มีชีวิตชีวามากข้ึน รวมถึงความงดงามและบอบบางของดอกบัว 
ท่ีดูแลวใหความสงบ อบอุนและรมเย็น ขาพเจานําความประทับใจนี้มาสรางสรรคเปนผลงาน
วิทยานิพนธ แนวจิตรกรรมรวมสมัย  ดวยการเขียนภาพดอกกลวยไม ดอกบัว และวิวทิวทัศนตาง ๆ 
ในบรรยากาศของความรูสึกแตละขณะ  ขาพเจาพยายามที่จะส่ือความคิดและความรูสึกภายใน        
ท่ีสัมผัสกับธรรมชาติ สรรพชีวิตตาง ๆ รอบตัวเรา  แลวผานกระบวนการสังเคราะหออกมาใน
รูปแบบของมวลสีแสงและเงาท่ีผสานกันเปนรูปทรงตาง ๆ เชน ภาพบรรยากาศยามเชา  ภาพ
บรรยากาศยามเย็น  ภาพกลวยไมแหงกาลเวลา เปนการเขียนภาพที่ใชความรูสึก ณ หวงเวลาหนึ่ง    
ท่ีสัมผัสกับธรรมชาติ  ทําใหมองเห็นดอกไมแรกแยม  เบงบาน และรวงโรยตามกาลเวลา  การผสาน
กันของมวลสีท่ีกล่ันกรองออกมาจากจิตใจ กอใหเกิดเปนความรูสึกเศรา ทุกข สุข และสงบ  โดยส่ือ   
ผานงานศิลปะ ชวยใหเกิดสติและปลอยวางมากข้ึน 

   

       
 

ภาพท่ี 11   ขอมูลภาพกลวยไม                                     ภาพท่ี 12   ขอมูลภาพกลวยไม      
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อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
  เนื่องจากขาพเจามีความช่ืนชอบงานภาพวิวทิวทัศน ท่ีมีสีสันสดใส ทําใหไดใช
ความรูสึกจินตนาการไปตามภาพเขียนของศิลปนนั้น ๆ  ทําใหรูสึกเกิดความผอนคลาย  ขาพเจาจึง
ศึกษาคนควาขอมูลท่ีเปนความรูเกี่ยวกับผลงานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชันนิสม  การสรางสรรค
วิทยานิพนธคร้ังนี้  ขาพเจาไดแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมของ โคลด โมเนต  อางอิงขอมูล
ดังนี้ 
 ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศนของโคลด  โมเนต 

                                                            
ภาพท่ี 13   วิวทิวทัศน  

                                                                                        
ภาพท่ี 14   บึงบัว 
                  ขนาด      89 x 93  cm. 
                   เทคนิค    สีน้ํามันบนผาใบ    
                   ป ค.ศ.    1900 
ท่ีมา: Karin Sagner-Duchting, Claude Monet (Italy: Taschen, 2004), 190. 
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 การเขียนภาพทิวทัศนภูมิประเทศที่เขาแลเห็นดวยตา  ตองการเพียงแตจะบอกอะไร
บางอยางแกเราเกี่ยวกับภูมิประเทศนั้นตางหาก  แตก็มีบอยคร้ังท่ีบอกใหเรารูถึงส่ิงท่ีจิตรกรได
คนพบดวยตนเอง  ยิ่งการคนพบนั้นไดมาดวยความคิดของตนเองมากข้ึนเทาไรเราก็ยอมใหเกียรติ
แกจิตรกรมากข้ึน  โดยเราถือวาจิตรกรนั้นมีเทคนิคการทํางาน โดยส่ือความคิดของเขาออกมาได
อยางชัดเจนและมีประสิทธ์ิภาพดวย 
 ศิลปนจอหน คอนสเตเบิล ไดกลาวไววา  ส่ิงจําเปนตองมีก็คือ ความเขาใจอยางบริสุทธ์ิ
ในขอแทจริงของธรรมชาติ  เราจะไมแลเห็นส่ิงใดอยางถูกตองแทจริงเลยจนกวาเราจะเขาใจ         
แตการเขาใจธรรมชาติไมใชส่ิงท่ีจะทําสําเร็จไดงาย ๆ  ส่ิงท่ีมีความสําคัญ คือ  ส่ิงท่ีสมัยนั้นเรียกวา  
“คิอารอสคิวโร”  การเขียนภาพท่ีใชแสงและเงาคูกัน  คือ  พลังสรางสรรคท่ีวาง ซ่ึงจะพบไดใน
ธรรมชาติทุกแหงหนและทุกเวลา คือพบไดในความตรงกันขามกัน  การรวมเปนหนึ่งในแสงสวาง  
เงาสะทอนและการหักเหของแสง ลวนสงผลใหแก คิอารอสคิวโร2  
 จากขอมูลอางอิงท่ีกลาวมาคอนขางมีเหตุผลสนับสนุนท่ีใกลเคียงกับแนวคิดและ
ปรัชญาการสรางสรรคงานจิตรกรรมของ โคลด  โมเนต   ซ่ึงขาพเจาไดศึกษาและวิเคราะหดังนี้   
 โคลด  โมเนต   Claud  Monet 

          โมเนตเปนศิลปนชาวฝรั่งเศส เกิดในยุคป ค.ศ. 1840  โมเนตใชชีวิตดวยการทํางาน
ศิลปตลอดชีวิต  โมเนตโดงดังจากการเขียนภาพ “Impression; Sunrise”  ซ่ึงถือวาเปนศิลปน ผูริเร่ิม
เขียนภาพจิตรกรรมแนวอิมเพรสชันนิสม ท่ีมีความคิดกาวหนาท่ีขัดกับหลักการเขียนภาพดั้งเดิม  
โดยการเขียนภาพตามท่ีตาแลเห็น เชน ตนไมอาจมีลําตนสีมวง หิมะท่ีเปนสีฟา  ตามหลัก
วิทยาศาสตรท่ีฮือฮาในยุคนั้น  ท่ีมีการคนพบสีแสงในบรรยากาศเปนสีรุง 7 สี หรืออาจจะมากวานั้น  
ศิลปนกลุมอิมเพรสชันนิสม  จึงนําแนวคิดนี้มาใชในการเขียนภาพและนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง
อยางมากในวงการจิตรกรรมไปสูความกาวหนาในยุคตอมา เชน  Post-Impressionism, Fauvism, 
Cubism, Expressionism และ Abstract Art3 
 งานภาพเขียนของโมเนต ไมตองการความเหมือนจริง  แตตองการแสดงออกถึง
ความรูสึกในแตละขณะ  จัดวาในยุคเม่ือประมาณ 200 ปมาแลว  การเขียนภาพนอกสถานท่ี และ
เขียนภาพอยางฉับพลันทันใด  ดวยความรูสึกในชวงขณะหนึ่ง  ถือเปนความแปลกใหม  ซ่ึงเปนยุค  

                                                 
 

2Herbert  Read, ความหมายของศิลปะ, แปลโดย กิติมา อมรทัต (กรุงเทพฯ: คุรุสภา 
ลาดพราว, 2530), 21. 
 

3สุรพงษ  บุนนาค, โมเนต (กรุงเทพฯ: คุณพอ, 2537), 1-5.   
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ท่ีมีความเคล่ือนไหวทางวงการศิลปะอยางมาก   ยุคนั้นศิลปนสวนใหญจะนิยมเขียนภาพในสถานท่ี   
ซ่ึงมีศิลปนท่ีสําคัญๆแบงเปน 3 กลุม คือ       
 1. กลุมศิลปะแนวนีโอ-คลาสสิค การเขียนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร เทพนิยาย
กรีก การเขียนภาพ ยังคงมีรูปแบบของศิลปะกรีก   

     2.  กลุมศิลปะแนวโรแมนติก  การเขียนภาพจะคลายกับกลุมนีโอ คลาสสิค  เนนเร่ือง
ของความสะเทือนใจจากสงคราม และการเมือง แตกลุมโรแมนติคจะแสดงอารมณเกินจริง  ตื่นเตน
เราใจ และไมยึดถือกฎเกณฑตามแบบอยางศิลปะกรีก  แมแตภาพทิวทัศน ก็เนนทางดานอารมณ 
จิตใจมากกวาเหตุผล  

   3.   กลุมศิลปะแนวเรียลลิสตนั้นมีแนวคิดท่ีตางกัน  ศิลปนมุงเขียนภาพโดยปราศจาก
การปรุงแตงหรือเพอฝน  แสดงถึงการดําเนินชีวิตเกี่ยวแกผูคนตามความเปนจริงท่ีมีชีวิตทุกขยาก4 

 ยุคแรกโมเนตก็เขียนภาพในแนวเรียลลิสตเชนกัน  แตตอมาไดพัฒนาและคิดคน
แนวทางใหมในการเขียนภาพ  ท่ีมีลักษณะเฉพาะตนเอง  โมเนตกับกลุมเพื่อนศิลปนในยุคนั้น  เชน  
เรอนัวร, คามีย, ปซาโร, เดกาส และมาเนต   ไดมีการพัฒนาการใชสีและแสงกับการสรางสรรคงาน
ศิลปะ  ซ่ึงเปนการเขียนภาพในรูปแบบใหมท่ีทาทายตอวงการศิลปะในยุคนั้นท่ีนิยมการวาดภาพ
แบบเหมือนจริงและเขียนภาพในสถานที่  แตศิลปนกลุมนี้กลับเขียนภาพนอกสถานท่ี และเขียน
ภาพแบบตัดทอนรายละเอียด  หรืออาจจะเพราะขณะน้ันมีการประดิษฐกลองถายรูปท่ีสามารถ
บันทึกภาพในธรรมชาติไดอยางฉับพลันและเหมือนจริง   ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรรุดหนาไป
อยางรวดเร็ว  มีการคนควาทฤษฎี ซ่ึงเปนขอมูลจูงใจใหศิลปนเห็นแนวทางใหม   ศิลปนกลุมนี้เปน
จิตรกรท่ีชอบเขียนภาพวิวทิวทัศนและธรรมชาติรอบตัว   ซ่ึงอาจจะเทียบไดกับผูบันทึกภาพและ
เหตุการณตาง ๆ ในแตละยุค  โมเนตก็เปนจิตรกรคนหน่ึงท่ีพัฒนาและคนหาวิธีการสรางสรรค
ผลงานศิลปะ โดยการผสานแนวคิดของการคนพบแสงสีในบรรยากาศ  โดยไมเก็บรายละเอียดมี
ลักษณะเฉพาะตน และเปนท่ีมาของศิลปะแนวอิมเพรสช่ันนิสม  ภาพของโมเนตนั้นใหความรูสึก
ของความเปนธรรมชาติมีบรรยากาศราวกับวา ลมพัดยอดไมพร้ิวไหว  ร้ิวฟองคล่ืนท่ีกระเพื่อม 
แสงแดดอุน ๆ ท่ีสองมากระทบกองฟาง    เปนการแสดงความรูสึกของศิลปนออกมาในภาพและ
สามารถถายทอดความรูสึกนั้นๆมาสูผูชมไดอยางละเมียดละไม 

 การเขียนภาพจากความรูสึกประทับใจ  ซ่ึงแสดงออกถึงเร่ืองการใชมวลสีแสงและ 
มวลสีในเงา ไมเก็บรายละเอียดท่ีเหมือนจริงดั่งตาเห็น  จึงทําใหแสงสีในภาพดูมีการเคล่ือนไหว 

                                                 
 4สุรพงษ  บุนนาค, ชีวิตศิลปน, พิมพคร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2543), 11- 12. 
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สามารถบอกกาลเวลา  มีการพัฒนารูปแบบไปทางท่ีคล่ีคลายรูปราง รูปทรง  แตยังคงใหความรูสึก
ถึงเนื้อหาหรือส่ิงท่ีศิลปนเขียนออกมาเปนภาพ  

 สังเกตวา ผลงานของโมเนต มีพัฒนาการทางดานแนวความคิด เนื้อหาและรูปแบบ    
ซ่ึงอาจจะแบงออกเปน  3 ยุค  ดังนี้ 
  1. ผลงานศิลปะยุคแรก - ป ค.ศ. 1859   
                        โมเนตมีความช่ืนชอบงานศิลปะและไดไปดูงานศิลปะหลายคร้ัง มีโอกาสเขาสู   
วงการศิลปะ โดยรวมแสดงงานนิทรรศการศิลปะกับกลุมเพื่อนนักเรียน เชน บาซีย, เรอนัวร และ
ซีสลีย  ขณะน้ันโมเนตยังคงเขียนภาพที่มีความเปนเอกลักษณของศิลปนตามแบบอยางของงาน
ศิลปะทางยุโรปท่ีมีลักษณะความเปน 3 มิติ ยกตัวอยางเชน     

           วิเคราะหภาพผลงาน 

 
ภาพท่ี 15  Femmes au jardin  (1866)   255 x 205 cm . 
ท่ีมา: Karin Sagner - Duchting, Claude Monet (Italy: Taschen , 2004), 29. 

            ภาพ “Femmes au jardin”   แสดงถึงบรรยากาศของกลุมหญิงสาว ท่ีออกมาเท่ียว
เลนในสวนอยางสนุกสนาน มีชีวิตชีวาของคนท่ัวๆไป  ภาพแสดงใหเห็นถึงการใชชีวิตอยางสบาย  
ซ่ึงขัดกับแนวความคิดของโมเนตในยุคนั้น   แตโมเนตจําเปนตองเขียนภาพท่ีมีความสวยงาม       ดู
สบายตา  เพื่อจะไดมีเงินเพียงพอกับการครองชีพ  

        โมเนตเองก็สนิทกับคูรเบท (Courbet)  ซ่ึงทํางานศิลปะอยูในกลุมแนวเรียลลิสต     
ท่ีมีมุมมองเกี่ยวกับเร่ืองการดําเนินชีวิตของคนท่ีมีความยากลําบาก สังเกตภาพจะเห็นวาศิลปน เลือก
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เ ขียนภาพหญิงสาวท่ีแฝงไปดวยอารมณขัน  ดวยการวาดภาพที่สมบูรณแบบ  การจัดวาง
องคประกอบของแสงและเงา  มวลสีแสงเงาท่ีผสานกันอยางพอดี  มีการใชโทนสีแบบเอกรงค             
มีแสงเงาท่ีชัดเจน ทําใหเห็นถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมของศิลปน  แตโมเนตก็ยังไมไดรับการ
ยอมรับ  มักถูกติเตียนและวิจารณงานเสมอ จึงเกิดแรงบันดาลใจพัฒนาผลงานมาสูความเปน           
อิมเพรสชั่นนิสม 

     2.  ผลงานศิลปะยุคกลาง  การสรางสรรครูปแบบงานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสต  
ของโคลด โมเนต (ป ค.ศ. 1872-1882)   ศิลปนปลดปลอยความกังวล  แลวเขียนภาพ “Impression;  
Sunrise”  ซ่ึงเปนการเขียนภาพความประทับใจแบบฉับพลัน (คลายกับงานศิลปะของจีน)  โดยไม
เก็บรายละเอียด  เนนบรรยากาศของสีท่ีมาจากความรูสึก เปนทีแปรงของพูกันแบบปลอย ๆ ไมเนน
ความคมชัด  ลักษณะพิเศษคือ ศิลปนใชทีพูกันแตมสีใกลกัน  เพื่อใหเกิดการผสานสีทางสายตาโดย
ไมเกล่ียสีใหเรียบ  ภาพจึงดูมีอากาศ มีความรูสึกของสายลมท่ีพัดผานเขามาในภาพเปนสีสันท่ี
สวยงามนับเปนความแปลกใหมในวงการศิลปะ ยุคนั้นถือวาเปนศิลปะแนวใหมท่ีเรียกวา  “ศิลปะ
แนวอิมเพรสช่ันนิสม”  เปนท่ีวิพากยวิจารณกันในยุคนั้น  ซ่ึงก็มีท้ังกลุมท่ียอมรับและบางกลุมท่ี
ยังคงยึดถือหลักเกณฑการเขียนภาพแบบเดิม  
 

          วิเคราะหภาพผลงาน 
 

 

ภาพท่ี 16    Impression ; Sunrise  (1873)   48 x 63 cm . 
ท่ีมา: Karin Sagner - Duchting, Claude Monet (Italy: Taschen , 2004), 77. 

  การเขียนภาพแนวอิมเพรสชั่นนิสม ท่ีเขียนไปตามท่ีแลเห็น ตามแสงสีของชวงเวลา
ท่ีเปล่ียนไป  โดยไมจําเปนวาจะตองเปนสีเดิมของส่ิงนั้น  บางคราวอาจจะเขียน ตนไมสีมวง หรือ
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ทองฟาเปนสีเหลืองก็ได  เม่ือมองใกล ๆ จะเห็นเสน สี ทีแปรง และกลุมสี  แตเม่ือองในระยะไกล  
จะมองเห็นภาพท่ีมีมิติ มีระยะและบรรยากาศ  ซ่ึงกอใหเกิดจินตนาการ  เปนลักษณะของการเขียน
ภาพ ดวยความประทับใจ โดยฉับพลันทันใด5  

  การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเขียนภาพท่ีแหวกแนวของกฏเกณฑในยุคนั้น นับวา
เปนแนวทางในการเขียนภาพดวยความประทับใจท่ีมีตอสภาวะภาย นอกโดยฉับพลันทันใด  แตก็
นําไปสูการพัฒนารูปแบบงานท่ีเปนการแสดงออกทางดานความรูสึกท่ีไมสามารถปดกั้นความรูสึก
ภายในจิตใจ  มวลของสีจะทํางานผสานกับแสงและเงา   แลวส่ือผานความรูสึกออกมาเปนภาพท่ีมี
บรรยากาศของความเศราโศก  ความทุกข ความสุข จนถึงความสงบใจ  มวลของสีเหลานี้ไดหลอ
หลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกัน ทําใหภาพท่ีออกมามีความสมบูรณ 

        ชวงป ค.ศ. 1883-1926   ศิลปนมีการพัฒนารูปแบบงานตลอดเวลา โดยยึดหลักการ
เขียนภาพจากธรรมชาติ  มีความชัดเจน มีความเขาใจในความรูสึกของตนเอง โดยส่ือแสดงออกใน 
เร่ืองมวลของสีแสงและมวลของสีในเงาที่มีการแปรเปล่ียนตามชวงเวลาและฤดูกาล  ขณะน้ัน
ผลงานช้ินสําคัญ ท่ีไดรับการกลาวถึง คือ “ภาพกองฟาง”6 
            ชวงป ค.ศ. 1890 โมเนตเขียนภาพความประทับในธรรมชาติรอบตัวเขา  โดยเขียน
ภาพกองฟาง ดวยโทนสี ซ่ึงกอใหเกิดความรูสึกตางกัน โดยใชความรูสึกจากภายในจิตใจท่ีสัมผัส
กับธรรมชาติและสรรพชีวิตรอบตัว  ทําใหศิลปนสามารถส่ือแสดงออกทางความรูสึกไดอยาง
งดงาม  เปนเร่ืองบรรยากาศของความรูสึกท่ีมีความแตกตางกันตามกาลเวลา  ซ่ึงเรียกไดวา ผลงาน
ในยุคนี้เปนรูปแบบของงานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชันนิสม  รูปแบบภายนอกยังคงใชเทคนิค      
การเขียนภาพแบบเดิม   
                การพัฒนาท่ีเห็นไดชัด  คือ โมเนต เร่ิมใหความสําคัญกับความรูสึกภายในจิตใจตนเอง  
เพื่อปลดปลอยความรูสึก  รับรูถึงสภาวะจิตท่ีมีความเปล่ียนแปรในแตละขณะ  แลวเกิดความเขาใจ  
เพื่อควบคุมอารมณความรูสึกของตนเองใหเกิดความสงบ  ยุคนี้เขาจะเขียนภาพดวยมุมมองเดิม     
แตมีความตางกันในเร่ืองของชวงเวลาและฤดูกาล  ทําใหภาพแสดงออกถึงความรูสึกท่ีเปล่ียนแปร
ไปตามกาลเวลา (ภาพท่ี 17-ภาพท่ี 19)   
 
 

                          

                                                 
 5เร่ืองเดียวกัน, 80. 

 6เร่ืองเดียวกัน, 117.   
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ภาพท่ี 17   บรรยากาศของกองฟาง  เวลาเชา   ฤดูรอน  (1891)   60.5  x 100.5  cm . 
ท่ีมา: Karin Sagner - Duchting, Claude Monet (Italy: Taschen, 2004), 160. 

  ภาพมีการใชสีโทนเย็น โครงสีโดยรวม โมเนตใชสีเหลืองเปนแสงสีอุน ๆ  สีฟา    
สีเขียว  สีมวงเปนสีในเงาทําใหดูเย็นตา   สวนสีชมพูและสีแดงเขม ในปริมาณนิดหนอย ทําใหงาน  
ดูมีชีวิตชีวา  เม่ือมองบรรยากาศภาพรวม ใหความรูสึกถึงความสุขสงบและรมเย็น 
 

                                                      
 

ภาพท่ี 18   บรรยากาศของกองฟาง  เวลาเยน็  ฤดูรอน   (1891)   60 x 100 cm.  
ท่ีมา: Karin Sagner - Duchting, Claude Monet (Italy: Taschen, 2004), 161. 

  ภาพมีการใชสีโทนรอน โครงสีโดยรวม โมเนตใชสีเหลือง  สีสม  สีชมพูและสีแดง 
เปนแสงสีอุนๆ ใชสีเขียว สีเขียวเขมและสีมวงในสวนท่ีเปนเงา  เสนขอบฟาแนวนอนขัดกับทิศทาง 
ของเสนในสวนท่ีเปนเงา  เม่ือมองภาพรวม ทําใหภาพมีบรรยากาศของความรูสึกสดช่ืนและมีพลัง   
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ภาพท่ี 19   บรรยากาศของกองฟาง  ทามกลางแสงแดด ฤดูหนาว  (1891)  65.4 x 92.3 cm .                       
ท่ีมา: Karin Sagner - Duchting, Claude Monet (Italy: Taschen, 2004), 163. 

    ภาพโครงสีโดยรวมเปนสีโทนรอน  แตโมเนตใชสีขาวเจือเขาไปในสีเหลือง สีแดง
และสีมวงแดง  ทําใหมวลสีโดยรวมกลายเปนสีท่ีใหความรูสึกเยือกเย็น เชนสีเหลืองออน สีชมพู
ออน สีมวงออน  แลวใชสีโทนเย็น สีเขียวออนและสีฟาในสวนท่ีเปนเงานิดหนอย  เม่ือมอง
ภาพรวมทําใหมีความรูสึกถึงบรรยากาศยามเชาท่ีสดช่ืน ทามกลางความเย็นและแสงแดดอุน ๆ 

      3.  ผลงานศิลปะยุคปลาย  - เปนชวงเวลาท่ีผลงานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชันนิสม  
พัฒนามาสูความสมบูรณแบบ (ป ค.ศ. 1899-1926) โมเนตใชเวลาดวยการเขียนภาพบึงบัวและ
ธรรมชาติ ภายนอกสถานท่ี แลวซึมซับความประทับใจเหลานั้นมาสรางสรรค โดยเร่ิมคล่ีคลาย
รูปทรงและปลอยวางมากข้ึน ภาพจะไมเก็บรายละเอียดความเหมือนจริง เชน ภาพบึงบัว 
(Nympheas)7 
  สังเกตวาผลงานของโมเนต  จะมีพัฒนาการไมเพียงแตเร่ืองมวลสีแสงและมวลสี 
ในเงาเทานั้น  หากแตมีพัฒนาการท่ีเนนในเร่ืองของการแสดงออกความรูสึกท่ีเปนอิสระมากข้ึน  
ผลงานจิตรกรรมในยุคนี้จะไมเนนเร่ืองทางทัศนธาตุมากนัก  ท้ังเนื้อหาและรูปแบบในการ
สรางสรรค แตจะเนนการผสานกันของมวลสีตางๆ   จึงเปนเร่ืองการปลดปลอยความรูสึกใหเปน
ธรรมชาติ และถายทอดออกมาเปนงานศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตน (ภาพท่ี 2 -ภาพท่ี 21) 

 
 
 
                                                 
 7เร่ืองเดียวกัน, 118. 
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ภาพท่ี 20   บรรยากาศบึงบัว  ยามเชา  (ค.ศ. 1916-1926)    
ท่ีมา: Karin Sagner - Duchting, Claude Monet (Italy: Taschen, 2004), 201. 
 

                      
 

ภาพท่ี 21   บรรยากาศอึมครึม  มีเมฆหมอก  (ค.ศ. 1916-26)    
ท่ีมา: Karin Sagner - Duchting, Claude Monet (Italy: Taschen, 2004), 200.            

  ภาพบรรยากาศบึงบัว  (Le Bassin aux Nympheas)  แสดงออกถึงมุมมองและความ
ประทับใจจากสวนลึกของโมเนต  ท่ีใหความรูสึก  สงบ นิ่ง แตมีพลัง มีชีวิตชีวา  โมเนตยังคงเขียน
ภาพในมุมมองเร่ืองบรรยากาศของความรูสึกในชวงเวลาตาง ๆ  ภาพบรรยากาศยามเชา ท่ีให
ความรูสึกเหงา มีความสงบ  ซ่ึงโมเนตอาจจะมีความรูสึกกังวลกับปญหาตาง ๆ ในวัยชรา แตโมเนต
ก็ยังคงเนนมุมมองท่ีใหบรรยากาศอบอุนม่ันคง ดวยจังหวะ เสน  สี น้ําหนัก  ภาพยังพอมองเห็น
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รูปทรงของธรรมชาติท่ีเปนเนื้อหาอยูบาง  ภาพสระบัวบางภาพมีบรรยากาศอึมครึม มีเมฆหมอก  
เปนการแสดงออกความรูสึกของโมเนตในขณะนั้น  ดวยการใชมวลสีท่ีดูกลมกลืนกัน  แตใช
น้ําหนัก ออนเขม  มวลของสี มาเนนใหภาพดูมีชีวิตชีวา โทนสีดูไมสดใส  แตกลับทําใหดูสงบ   

    ผลงานจิตรกรรมของโมเนตยุคหลัง  ไดพัฒนามาถึงการแสดงออกเปนรูปแบบ เนน
ความมีพลังของมวลสีในธรรมชาติ  ไมเนนความเหมือนจริง   ภาพท่ีเขียนออกมาจึงใหความรูสึกถึง
บรรยากาศท่ีมีลมพัดผานและมีอากาศไหลเวียน อาจจะกลาวไดวา  เม่ือชมภาพจิตรกรรมของโมเนต  
ทําใหเราเกิดความรูสึกถึงความมีชีวิตชีวาและความสั่นสะเทือน เคล่ือนไหวทางดานอารมณ  แตก็
แฝงไวซ่ึงความสงบ มีพลังของธรรมชาติและสรรพชีวิตดวย   เนื่องจากเนื้อหาสาระในส่ิงท่ีศิลปน
ตองการแสดงออกมาน้ัน เปนสภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของตัวเขาเอง   ดังนั้น ทัศนธาตุตาง ๆ   
จึงถูกตัดทอน  ปรับเปล่ียนใหเปนไปตามหวงอารมณ ณ ขณะน้ันของตัวศิลปน ไมเนนการเลาเร่ือง 
ไมเนนความเหมือนจริง องคประกอบดูเรียบงาย ความแตกตางของมวลสีแสงและสีในเงาแทบจะ
ไมมีความตางกันเลย  ศิลปนใชการผสานสีท่ีดูกลมกลืนกัน ใหความรูสึกนุมนวล  ดูแลวมีความสงบ   
นับวาเปนการถายทอดอารมณความรูสึกของศิลปน  โดยส่ือแสดงออกถึงความประทับใจ มิได
ยึดถือความเหมือนจริงและความชัดเจนของส่ิงท่ีมองเห็น  แตเปนรูปแบบท่ีถูกปรับปรุง  เพื่อใหเกิด
ความประสานสัมพันธระหวางกันของส่ิงท่ีมีอยูในภาพ  ดวยการแสดงออกโดยใชมวลสีแสงและเงา
ท่ีผสานกันเปนรูปทรงตาง ๆ   เปนมวลสีท่ีไมไดเกิดจากการมองเห็นดวยตา   แตเปนมวลสีท่ีเกิดข้ึน
จากจินตนาการท่ีศิลปนไดรับตอส่ิงแวดลอมรอบตัวกับบรรยากาศ และกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป  
บางคร้ังเกิดจากการสัมผัสจากภายนอก แตในบางคร้ังเกิดจากความรูสึกสวนลึกภายในจิตใจของ
ศิลปนเอง ท่ีมีมุมมองในการพินิจพิเคราะหตนเองดวยความละเมียดละไม แลวแสดงออกเปนภาพท่ี
มีชีวิตชีวา บางคร้ังแฝงดวยอารมณเศรา  เหงา ทุกข สุข   ขาพเจาเองก็ไดรับแรงบันดาลใจและช่ืน
ชมในผลงานศิลปะท่ีมีสีสันงดงามเชนกัน     
                                      

อิทธิพลจากประสบการณและทัศนคติสวนบุคคล 
 ผลงานศิลปะนิพนธของขาพเจา  ไดรับแรงบันดาลใจจากประสบการณ  เหตุการณท้ัง

ท่ีประทับใจและสะเทือนใจสวนตัวมาเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงาน ซ่ึงสมัยโบราณมนุษย
สรางงานศิลปะ เพื่อรับใชศาสนา  ดังจะเห็นจากการสรางโบสถ  วิหาร ดวยความประณีตและมี
แนวความคิดที่ประสานกันท้ังหลักการสรางสถาปตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรม  ลวน
เพื่อใหเกิดความสงบทางจิตใจ  งานจิตรกรรมฝาผนังก็เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในการบอกเลาเร่ือง
ทัศนคติและความเช่ือความศรัทธาในพระพุทธศาสนา   รวมไปถึงความเปนอยูและการดําเนินชีวิต
ของผูคนในยุคนั้น   ซ่ึงเปนสถานท่ีรวบรวมความรูของคนสมัยโบราณ  ปจจุบันสังคมและ
ส่ิงแวดลอมมีการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมากมาย  จึงทําใหมีการพัฒนามาเปน
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งานศิลปะท่ีมีความเปนปจเจกบุคคลมากข้ึน  ดั่งจะเห็นจากงานศิลปะสมัยใหมท่ีศิลปนสรางสรรค 
แลวนําไปแสดงตามแกลเลอรี หรือพิพิธภัณฑ  หอศิลปตาง ๆ  ซ่ึงเปนการนําเอาองคความรูและ
ความเขาใจในการดําเนินชีวิตของศิลปนมาแสดงออกในรูปแบบของงานศิลปะท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ
ตนของศิลปนแตละคน  จึงเกิดความหลากหลายในรูปแบบของงานศิลปะ และเปนการกระจาย
ความรูเขาไปสูแหลงการเรียนรูตาง ๆ  
 

สรุป  
 งานศิลปะเปรียบไดกับการถายทอดเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีศิลปนรูสึก  ผานกระบวนการ
สังเคราะหออกมาเปนงานศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตน  ศิลปนอาจจะนําเสนอในมุมมองท่ีดี มุมมอง
ท่ีสะเทือนอารมณหรือเพียงระบายความรูสึกออกมาเปนงานศิลปะ  ซ่ึงชวยใหศิลปนนั้นไดเกิด
ความผอนคลาย   แตอีกแงมุมก็ชวยใหศิลปนไดเขาใจในสภาวะจิต  เปนการกระตุนเตือนใหเกิด
ความคิดและความเขาใจอารมณแตละขณะของตนเอง  ดังนั้นงานศิลปะก็เปนการถายทอดเร่ืองราว  
ความคิดของคนแตละชาติท่ีมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมและประเพณีใหเขาใจในสวนท่ีดีและ
ไมดี  เพื่อท่ีจะสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตท่ีดี   ชวยลดปญหาตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดจาก
ความไมเขาใจกันท่ีเขามากระทบ  ท้ังจากภายในและภายนอก  เม่ือศิลปนมีความสงบจากภายในใจ  
การอยูรวมกันในสังคมมนุษยจะไมเกิดปญหา    
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการดาํเนินงานและวิธีการสรางสรรควิทยานิพนธ 
 

 ผลงานวิทยานิพนธนี้ ขาพเจาไดนําขอมูลท่ีคนควา มาผานการกล่ันกรองจากความรูสึก
ภายใน  ส่ือแสดงออกถึงความรูสึกของตนเอง  โดยไดแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและสรรพชีวิต
รอบตัว   ซ่ึงมีข้ันตอนกระบวนการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปทางดานจิตรกรรม โดยกําหนด
รูปแบบเนื้อหาและเทคนิค ดังนี้ 
 

แนวความคิด (Concept) และเนื้อหา (Content) 
    การนําเสนอแนวเร่ืองในงานของขาพเจาจะเนนท่ีความประทับใจในสีสันและรูปทรง
ของดอกไมในธรรมชาติ   โดยแสดงออกในรูปแบบท่ีเปนนามธรรม  มีรูปแบบเฉพาะตน  ซ่ึงผลท่ี
ออกมาในงานจิตรกรรมของขาพเจา  ทําใหเกิดรูปราง รูปทรงท่ีมีเนื้อหาเช่ือมโยงไปสูมิติทาง
ความรูสึกที่แตกตางจากแนวเร่ืองบางประการ   
              เนื่องจากกระบวนการสรางสรรคในระดับปริญญาตรี  ขาพเจาไดสรางสรรคผลงาน
ศิลปะในรูปแบบท่ีนําความรูสึกประทับใจ  รูปทรงและเนื้อหาเร่ืองราวจากส่ิงเราภายนอกมา
แสดงออกในลักษณะรูปแบบท่ีเหมือนจริงเขาใจงายและชัดเจน  แตการศึกษาและสรางสรรค
วิทยานิพนธคร้ังนี้  ขาพเจามีแนวคิดท่ีจะกลับมาศึกษาภายในจิตใจตนเอง และปลดปลอยใหเปน
อิสระตอส่ิงเราท่ีเขามาสัมผัสภายในจิตใจ  แลวถายทอดออกมาในรูปแบบงานจิตรกรรมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตน ดั่งท่ีศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  ไดกลาวไววา  “ศิลปะซ่ึงเปนเชนเดียวกับศาสนา  
บันดาลใหมนุษยมีมโนธรรมอันสูงสง  ประสิทธ์ิประสาทส่ิงสะเทือนใจ ใหชวยขัดเกลาวิญญาณ
และจิตใจของมนุษยใหผุดผองประณีตข้ึน”1 

 อาจจะสรุปไดวา จากแนวความคิดท่ีขาพเจากลับมาศึกษาภายในจิตใจตนเองและนํา
กระบวนการสังเคราะหจากการสรางสรรคงานจิตรกรรมของโมเนต มาเปนแนวทาง  ก็ทําใหพบกับ
การแปรเปล่ียนในแตละชวงขณะของอารมณและความคิด ทําใหผลงานมีการพัฒนาออกมาใน
รูปแบบศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม  ไดสัมผัสกับธรรมชาติและสรรพชีวิตรอบตัวเรา   ทําใหมีความ

                                                 
 

1วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, ศิลปะวิชาการ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารยศิลป พีระศรี 
อนุสรณ, 2549), 27.    
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เขาใจและปลอยวาง ความวิตก กังวลในการดําเนินชีวิตมากข้ึน เปนการมองยอนกลับสูภายในใจ
และแกไขปญหาตาง ๆ กอใหเกิดเปนความสงบภายในจิตใจ   

 

รูปแบบ 
  ขาพเจาเลือกที่จะนําเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรมสีน้ํามัน ท่ีไดแรงบันดาลใจจาก

งานศิลปะแนวอิมเพรสชันนิสม   ซ่ึงใหความรูสึกท่ีส่ันไหวภายในจิตใจของตน เปนการนําเสนอ
เร่ืองราวของสีสันอันงดงามของดอกไมและทิวทัศน  โดยเนนเร่ืองของการผสานกันของสีแสงและ
สีในเงา  ไมเนนเร่ืองความชัดเจนของรูปทรง  แตเปนความรูสึกท่ีถูกสังเคราะหออกมาเปนงาน
จิตรกรรมแนวรวมสมัย  โดยนําหลักทัศนธาตุมาประกอบการสรางสรรค ดังนี้ 

 1. เสน (Line)   เปนโครงสรางพ้ืนฐานของการเกิดรูปทรงตาง ๆ เสนจะกอใหเกิด
ทิศทาง  จุดนําสายตาและโครงสรางโดยรวมของภาพ   เสนในงานศิลปะ คือ เสนในจิตนาการมอง
ไมเห็นดวยสายตา  เปนความรูสึกนึกคิดจากภาพท่ีมองเห็น  อาจเปนเสนภายนอกของวัตถุ หรือเสน
โครงสรางภายนอก   ทําหนาท่ีเปนขอบเขตภายนอกของวัตถุส่ิงของตาง ๆ เชน  เสนรอบนอก  เสน
ภายในท่ีวาง รวมถึงเปนเสนแกนของภูเขา  ตนไม ดอกไม รูปทรงของคน สัตว และส่ิงตาง ๆ2 

          นอกจากนี้ยังมีเสนขีดเขียนลากตวัดของพูกัน ปากกา ดินสอ หรือวัตถุอ่ืน ๆ ไปตาม
อารมณของผูเขียน ทําใหมีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล 

  

                                             
ภาพท่ี 22   “หุนนิ่ง”  เทคนิค: ดินสอถาน                   ภาพท่ี 23  “กลวยไม”  เทคนิค: พูกันและสีน้าํ  
                                                 
 2ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2544), 35-36. 
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 2. สี (Colour)  เปนส่ือท่ีแสดงออกถึงอารมณความรูสึกของศิลปนท่ีตองการถายทอด
ออกมาในภาพใหเกิดความรูสึกสะเทือนอารมณ สีเม่ือมาวางใกลกันก็ทําใหเกิดระยะมีมิติไดเกิดเปน
รูปทรงได เม่ือมีแสงและเงามาผสานกัน3 เชน  ถาเรามองเห็นกองฟางท่ีแสงสองกระทบ  เราจะมอง
เปนแสงและเงากอใหเกิดมิติของรูปทรง ในขณะเดียวกันสีก็ทําหนาท่ีพรอม ๆ กัน คือ ถากองฟาง
นั้นเปนสีน้ําตาลแหง ๆ  เราก็จะเห็นบริเวณท่ีแสงสองเปนสีน้ําตาลเหลือง   สวนในเงาเราจะแลเห็น 
สีน้ําตาลเขมคลํ้า   แตงานศิลปะของขาพเจาจะพัฒนาในลักษณะท่ีใชความรูสึกภายในใจสัมผัส   
แลวกล่ันกรองออกมาเปนสีท่ีไมจําเปนตองเหมือนอยางท่ีตาเห็น  แตจะใชความรูสึกเปนตัวนํา เชน 
ยามเชา เม่ือขาพเจามองเห็นดอกบัวริมน้ําท่ีโดนแสงแดด  ก็รูสึกถึงสีเหลืองและสีชมพูบริเวณท่ีเปน 
แสงสีมวงและเขียวเขมบริเวณท่ีเปนเงา  เปนการแปรความรูสึกลักษณะหนึ่งออกมาเปนสีตาง ๆ  
                                

                     
 

ภาพท่ี 24   ขอมูลภาพบรรยากาศริมน้ํา      
 

                       
 

ภาพท่ี 25   ขอมูลภาพงานจิตรกรรมสีน้ํามันบนผาใบ 

                                                 
 

3เร่ืองเดียวกัน, 195-200. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

27 

 3. น้ําหนัก (Tone)  การจัดวางน้ําหนักของแสงและเงา โดยใชหลักการมองทิศทางของ 
แสงและเงาในธรรมชาติ ท่ีมีความประทับใจ  แลวผานการสังเคราะหภายในใจ ส่ือแสดงออกใน
รูปแบบงานจิตรกรรมท่ีเนนความสําคัญเร่ืองสีของวัตถุในธรรมชาติ และแสงสีในบรรยากาศ ท่ีมา
ผสานกัน4 โดยรวมการใชแสงและเงาชวยใหงานมีความสมบูรณ เชนน้ําหนักของสีท่ีเปนแสงจะมี 
ความเบาบางกวาสีท่ีอยูในเงา ซ่ึงจะมีน้ําหนักท่ีดูเขม   งานจิตรกรรมของขาพเจาไมเนนความชัดเจน 
ของรูปรางรูปทรง  แตเนนการมองเห็นสีโดยรวมเปนกลุมของสี เชนเดียวกับการทํางานของกลุม   
อิมเพรสชั่นนิสม 

 

               

ภาพท่ี 26   บรรยากาศบึงบัว I                                   ภาพท่ี 27   บรรยากาศบึงบัว II                                                       
                  ขนาด     26 x 19  cm.                                                     ขนาด     60 x 45  cm.     
                  เทคนิค   สี Pastel บนกระดาษ                                        เทคนิค   สีน้ํามัน บนผาใบ 
                  ป พ.ศ.   2553                                                                 ป พ.ศ.   2553 
 

 4. รูปทรงและพ้ืนท่ีวาง (Form and Space) เปนงานท่ีนําเสนอในลักษณะผลงาน
จิตรกรรม   โดยนํารูปทรงของดอกกลวยไม  ดอกบัว ในธรรมชาติมาสรางสรรค  ใหเกิดบรรยากาศ 
มีมิติ  มีระยะไกล-ไกลดวยการผลักกันของมวลสี น้ําหนัก และแสงเงาของธรรมชาติเหลานั้น  เม่ือ 

                                                 
 

4เร่ืองเดียวกัน, 148-149. 
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รูปทรงกับพื้นท่ีวางทําปฏิกิริยากัน พื้นท่ีวางก็ทําใหมีพลังการเคล่ือนไหว (Movement)5 ทางสายตา
และความรูสึกที่ลุมลึก กอใหเกิดจินตนาการในอีกมิติหนึ่ง 
 

            
 
ภาพท่ี 28   บรรยากาศแหงกาลเวลา 
                   ขนาด      12 x 30  cm./ 4 ภาพ 
                   เทคนิค    สีอะคริลิคบนกระดาษ 
                   ป พ.ศ.    2553 
  
 5. มวลและปริมาตร6 การสรางสรรควิทยานิพนธคร้ังนี้  เนนกระบวนการสังเคราะห 
ระหวาง ความรูสึกภายในกับรูปทรงภายนอก  ท่ีมีปริมาตรของมวลสีท่ีเกิดจากแสงและเงา   หรือ
น้ําหนักออนแกของสีมาผสานกัน มีระยะ มีมิติใกล-ไกล  แลวส่ือแสดงออกในรูปแบบงาน
ทัศนศิลปแนวจิตรกรรมรวมสมัย โดยไดแรงบันดาลใจจากรูปแบบงานศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม 
 

 

                                                 
 

5เร่ืองเดียวกัน, 79. 
 6เร่ืองเดียวกัน, 210-211. 
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ภาพท่ี 29   มวลสีของกลวยไม I                                 ภาพท่ี 30   มวลสีของกลวยไม II       
                  ขนาด     26 x 19  cm.                                                      ขนาด     26 x 19  cm. 
                   เทคนิค   สีอะคริลิคบนผาใบ                                           เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ  
                  ป พ.ศ.   2549                                                                   ป พ.ศ.    2549 
 
เทคนิค 

 ขาพเจาใช เทคนิคจากการวาดภาพจิตรกรรมสีน้ํามัน  ซ่ึงมีลักษณะของสีท่ีทึบ            
การระบายสีจึงเปนการใชสีหนา ๆ ทับกัน  ขาพเจาไมคอยเนนดานเทคนิคมากนัก  จะเนนเร่ือง
ขบวนการสังเคราะหท่ีเกิดจากอารมณและความรูสึกภายในใจ   แลวจึงนําเทคนิคมาใชเพ่ือใหตรง
กับความรูสึกของขาพเจา 

 ในเบ้ืองตน ขาพเจาตองการนําเสนอ ผลงานท่ีจะใหความบางเบาของสีและบรรยากาศ 
จะไมคํานึงถึงเร่ืองแสงและเงาเทาใดนัก จึงนําเทคนิคการวาดภาพดวยสีการใชอะคริลิคบนกระดาษ
และบนเฟรมผาใบ  แตผลปรากฏทางความรูสึกยังไมสมบูรณนัก เพราะเนื่องจากสีอะคริลิค            
มีคุณสมบัติท่ีแหงเร็ว  บรรยากาศในภาพจึงดูแหง ๆ ขาดประกายของสีและยังคุมโครงสีและ
บรรยากาศโดยรวมไมดีนัก  จึงเปล่ียนเทคนิคดวยการใชสีน้ํามัน  เพราะมีความถนัดและคุนเคย   
เนื้อสีก็มีประกายของสีมากกวาสีอะคริลิค   สามารถปรับปรุงแกไขและวางโครงโดยรวมของเน้ือหา
และรูปแบบ ใหมีบรรยากาศของมวลสีและอารมณความรูสึกท่ีมีความชัดเจน ณ ขณะน้ัน 
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ภาพท่ี 31   มวลสีของกลุมกลวยไม                             ภาพท่ี 32   แจกันดอกไม         
                  ขนาด     40 x 30  cm.                                                      ขนาด     80 x 60  cm. 
                  เทคนิค   สีอะคริลิคบนผาใบ                                           เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ  
                  ป พ.ศ.   2549                                                                   ป พ.ศ.   2549 

 

การวิเคราะหและแกไขปญหาเพื่อพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ 
   แนวคิดท่ีกลาวมาในเบ้ืองตน  ขาพเจาไดทดลองนําหลักปรัชญาและกระบวนการ
สรางสรรคงานของโคลด โมเนต มาปรับใชในการสรางสรรคเพื่อใหไดผลงานท่ีตรงกับจุดมุงหมาย
และแนวคิดของขาพเจามากท่ีสุด  มีการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงของการพัฒนาผลงานสู
การสรางสรรควิทยานิพนธ  ซ่ึงสามารถแบงเปน 2 ระยะ คือ 
 1. การสรางสรรคผลงานท่ีผานมากอนวิทยานิพนธ ป พ.ศ. 2549 
                      ขาพเจามีความประทับใจในสีสันท่ีงดงามของดอกไมและธรรมชาติตาง ๆ  มาเปน
เวลานาน และไดนํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานจิตรกรรม  เปนการวาดจากส่ิงท่ี
มองเห็น  ซ่ึงเปนเพียงการแสดงออกถึงความประทับใจ มวลสีและรูปราง รูปทรงของสีนั้น ๆ โดย
แสดงออกถึงจินตนาการความรูสึกท่ีประทับใจออกมาในลักษณะของรูปสัญลักษณ  
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ภาพท่ี 33   ผลงานกอนวิทยานิพนธ 
    ช่ือผลงาน   “แสงจันทร”   

                  ขนาด          80 x 60  cm. 
                  เทคนิค        สีอะคริลิคบนกระดาษ 
                  ป พ.ศ.         2549 
 

  ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
  1.1 ผลงานยังมีความเหมือนจริง  ยึดติดกับภาพท่ีมองเห็น 
  1.2 ผลงานยังขาดเร่ืองบรรยากาศและความเปนธรรมชาติของส่ิงตาง ๆ รอบตัว 
  1.3 อาจจะเนื่องจากเปนความเขาใจวา  การวาดภาพจะตองเหมือนแบบจริง ๆ เปน
ชวงของการเรียนรูข้ันพื้นฐาน  แตจะนําเสนอเพียงเร่ืองราวจินตนาการ  คิดฝนแลวนําเสนอออกมา
ในลักษณะของสีสันและเร่ืองราว  เปนการวาดภาพจากความประทับใจในธรรมชาติเทานั้น 
  1.4 งานยังขาดความมีชีวิตชีวาและมิติท่ีลุมลึก  
           หลังจากนั้นขาพเจาก็ยังคงวาดรูปในแนวเพื่อความผอนคลายอยูเสมอและชอบ   
วาดภาพดอกไมวิวทิวทัศน  ประกอบกับสนใจในงานภาพพิมพของญ่ีปุนและงานจิตรกรรมของจีน  
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การวาดภาพจึงออกมาในแนวท่ีมีบรรยากาศ อารมณท่ีมาจากความรูสึกอิสระมากข้ึนและเปนท่ีมา
ของผลงานวิทยานิพนธคร้ังน้ี 
 2. การพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธ (Practical Seminar) ป พ.ศ. 2553 
                         ผลงานในชวงนี้จะมีการพัฒนามาเปนผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตนมากข้ึน  หลังจาก
ท่ีมีโอกาสศึกษาทํางานคนควาอยางอิสระ  ทําใหคนพบความชอบในการวาดภาพจิตรกรรมท่ีมีสีสัน
งดงามจากธรรมชาติรอบตัวเราโดยเฉพาะภาพทิวทัศน  ดอกไมชนิดตาง ๆ  ขาพเจาจึงนํารูปแบบ
การสรางสรรคนี้มาพัฒนาและทดลองปฏิบัติในข้ันตอนกอนวิทยานิพนธ (Practical Seminar) ซ่ึง
สงผลใหสามารถแสดงออกถึงความรูสึกและบรรยากาศในภาพ  ทําใหเกิดความประสานกลมกลืน
เขากับธรรมชาติและสรรพชีวิตรอบตัวมากข้ึน   ผลงานคร้ังนี้จึงมีความเปนอิสระในข้ันตอนมากข้ึน 
โดยขาพเจาไดศึกษาและสรางสรรครูปแบบดวยการแตมสีจากส่ิงท่ีตาแลเห็นและความรูสึกภายใน
จิตใจมาผสานกัน เกิดเปนรูปแบบการสรางสรรคเฉพาะตน   
  ภาพผลงานท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะในแนวอิมเพรสชั่นนิสม 
                          ขาพเจาศึกษาผลงานและการทํางานของโมเนต  ท่ีสรางสรรครูปแบบดวยการ
แตมสีจากส่ิงท่ีมองเห็นและใชความรูสึกภายในจิตใจ  ผสานกันข้ึนมาใหมในรูปแบบเฉพาะตนที่ให
ความนิ่ง  สงบ  และการใชสีอันบริสุทธ์ิ  ท่ีทําใหภาพเกิดบรรยากาศมีชีวิตชีวา 

           ขาพเจาทดลองคนหารูปแบบในการสรางสรรค  โดยเขียนภาพดวยสีอะคริลิค  
และสีน้ํามันท่ีมีความแตกตางในการแสดงออกทางความรูสึก  ซ่ึงแปรเปล่ียนไปตามคุณลักษณะ 
ของสี  คือ  สีอะคริลิค จะแหงเร็วและมีความโปรงของสี  เหมะกับงานท่ีตองการเก็บรายละเอียด  
หรือใหความรูสึกบางเบา สวนสีน้ํามันสีจะแหงชามีความทึบของสี  ภาพจึงสามารถแกไขและ 
เปล่ียนแปลงได  ซ่ึงขาพเจาจะมีความถนัดและคุนเคยกับการเขียนสีน้ํามันมากกวาสีอะคริลิค  เม่ือ 
เขียนภาพดวยสีน้ํามันจึงตองมีการปรับเปล่ียนในเรื่องรูปแบบ  เชนภาพ “Le  jardin”   ท่ีเขียนดวย   
สีน้ํามันจะใหความ รูสึกท่ีแตกตางจากภาพ  “ใตแสงจันทร” ท่ีวาดดวยสีอะคริลิค  (ภาพท่ี 33-34) 

            ผลงานชุดนี้เกิดจากความประทับใจในความงดงามของมวลสีตาง ๆ  ใน
ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะท่ีแตกตางกัน  แตท่ีมีความคลายคลึงกันคือเร่ืองอารมณความรูสึกและ
ความคิดของศิลปนท่ีเปนส่ือแสดงออกถึงสรรพชีวิตท่ีอยูลอมรอบตัวเรา  ซ่ึงเต็มไปดวยพลังและ
ความสงบ   
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ภาพท่ี 34   ผลงานกอนวิทยานิพนธ 
    ช่ือผลงาน  “Le   jardin”                                                            

                  ขนาด          80 x 60  cm. 
                   เทคนิค       สีน้ํามันบนผาใบ    
                   ป พ.ศ.        2550 
 

 3. การแกปญหาและขั้นตอนการดําเนินงาน  
  3.1 ตองหาขอมูลอางอิงจากธรรมชาติ ภาพถายตาง ๆ  
  3.2 จัดองคประกอบภาพ  กําหนดเทคนิคในการเขียนภาพ เชน สีอะคริลิค สีน้ํามัน  
  3.3 กําหนดโครงสราง บรรยากาศของมวลสีโดยรวม เชน บรรยากาศยามเชา  
ความรูสึกสดช่ืนสบายใจ โครงสีในภาพใชสีโทนเย็น ถาบรรยากาศของความรูสึกยามสาย  
แสงแดดสองกระทบ  ความรูสึกรอน  มีพลัง โครงสีในภาพก็ใชโทนสีรอน   
  3.4 การเขียนภาพแนวอิมเพรสชันนิสมนั้นส่ิงสําคัญ คือ การเขียนภาพดวยความ
ประทับใจ  การมองอยางลึกซ้ึงและผานการกล่ันกรองทางความรูสึกภายในจิตใจ  แลวจึงวาดภาพ
ดวยความฉับพลันทันใด  การรางโครงสราง บรรยากาศของมวลสี โดยรวมจึงมีความสําคัญ หากมี
ทักษะในการควบคุมโครงสีของภาพ งานจะมีความงามพอดี  
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ภาพท่ี 35   ขอมูลภาพ “กลวยไม” 
  

 

 
 

ภาพท่ี 36   ผลงานกอนวิทยานิพนธ 
                  ช่ือผลงาน   “กลวยไม I”                          
                   ขนาด          40 x 30  cm. 
                   เทคนิค        สี Pastel  
                    ป พ.ศ.        2553 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

35 

 

                                                        
 

ภาพท่ี 37   ผลงานกอนวิทยานิพนธ 
    ช่ือผลงาน  “กลวยไม  II”                          

                  ขนาด          50 x 50  cm. 
                  เทคนิค        สีอะคริลิคบนผาใบ    
                  ป พ.ศ.        2553 
                       

 4. การแกปญหาเพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ 
                         ผลงานจิตรกรรมระยะแรก ยังยึดติดกับรายละเอียดและความเหมือนจริง  ผลงาน 
ยังขาดเร่ืองบรรยากาศและความเปนธรรมชาติของส่ิงตาง ๆ รอบตัว  งานยังขาดความมีชีวิตชีวาและ
มิติท่ีลุมลึก  

           ขาพเจาพยายามศึกษาและแกไข  ดวยการทําความเขาใจจิตใจของตนเอง เพื่อพัฒนา
ผลงาน โดยส่ือความรูสึกประทับใจ  สะเทือนอารมณ มีความรูสึกเศรา  เหงา  ทุกข และสุข  ขณะท่ี
เขียนภาพ   แลวผานกระบวนการกล่ันกรองทางความรูสึกภายในจิตใจ  ดวยการแสดงออกของการ
ใชมวลสีแสงและเงาท่ีผสานกันเปนรูปทรงตาง ๆ  เปนมวลสีท่ีไมไดเกิดจากการมองเห็นดวยตา   
แตเปนมวลสีท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการที่ศิลปนไดรับตอส่ิงแวดลอมรอบตัวกับบรรยากาศ และ
กาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป  แสดงออกมาเปนภาพท่ีมีบรรยากาศของความรูสึกท่ีมีอิสระมากข้ึน  
โดยไมยึดติดกับส่ิงท่ีเห็นและเปนท่ีมาของผลงานวิทยานิพนธคร้ังน้ี   
  ภาพรางโครงสรางโดยรวมของภาพ เปนน้ําหนักแสงเงา (ขาว-เทา-ดํา)  ดวยเทคนิค
สีหมึกและพูกันกอนจะเขียนภาพสีน้ํามัน  เพื่อจะไดมีความเขาใจการควบคุมมวลสีแสงเงา ความมืด
และความสวาง  ความออนและความเขมของน้ําหนักแสงเงาตางๆท่ีประสานสัมพันธกัน แตละขณะ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซ่ึงมีความแตกตางกันระหวางความรูสึกของตนเองและกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป โดยส่ือผานภาพ
ดอกไม   วิวทิวทัศน ท่ีสัมผัสกับอารมณความรูสึกและสภาวะภายในจิตใจตนเอง  แลวแสดงออกมา
เปนภาพท่ีมีบรรยากาศความรูสึกขณะนั้น   
 

                       ผลงานภาพราง น้ําหนักแสงเงา (ขาว-เทา-ดํา)   

                                                       
 

ภาพท่ี 38                                                                          ภาพท่ี  39     
 

                    
 

ภาพท่ี  40                                                                   ภาพท่ี   41      
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           ผลงานภาพรางกอนวิทยานิพนธ (ขาว-เทา-ดํา)  ท่ีเลือกขยายปนภาพจิตรกรรมสีน้ํามัน   
 

                     
 
ภาพท่ี  42                                                                       ภาพท่ี  43 

       
 สรุป  งานจิตรกรรมของขาพเจา   เนนเร่ือง “มวลของสี (Mass of Colours)”  คือ กลุม
ของสีหรือปริมาตรของสีท่ีมาผสานกันเกิดเปนรูปทรงตาง ๆ ยกตัวอยางเชน เม่ือเรามองตนไมแลว
แลเห็นเปนสีเหลือง สวนท่ีเปนเงาแลเห็นเปนสีมวง   หรืออาจจะเรียกไดวา ดอกไมท่ีโดนแสงสอง
กระทบเปนสีขาว สีชมพู  สวนท่ีเปนเงาแลเห็นเปนสีมวง  สีแดงเขม  เปนการผสานกันของมวลสี
ท่ีมาจากธรรมชาติและความรูสึกภายใน   ดวยกระบวนทัศนทางดานความรูสึกภายในผสานกับมวล
สีของธรรมชาติตาง ๆ ภาพท่ีออกมาจึงใหความรูสึกถึงบรรยากาศของมวลสี ท่ีเปนส่ือระหวางจิตใจ
และอารมณ   
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานกอนวิทยานิพนธ (Practical Seminar)      
 

                   
 
ภาพท่ี 44   ผลงานกอนวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 1 

    ช่ือผลงาน      “กลวยไม I”                          
                  ขนาด             80 x 60  cm. 
                  เทคนิค           สีน้ํามันบนผาใบ    
                  ป พ.ศ.           2553 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 45   ผลงานกอนวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 2 

    ช่ือผลงาน     “กลวยไม II”                        
                  ขนาด            80 x 60  cm. 
                   เทคนิค         สีน้ํามันบนผาใบ    
                  ป พ.ศ.          2553 

                  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 46   ผลงานกอนวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 3 

    ช่ือผลงาน     “กลวยไม III”                        
                  ขนาด             80 x 60  cm. 
                  เทคนิค           สีน้ํามันบนผาใบ    
                  ป พ.ศ.           2553 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท่ี 4 
 

การดําเนินงานสรางสรรควทิยานิพนธ 
 

 ขาพเจาไดปรับเปล่ียนเนื้อหาบางสวน  เพื่อการนําไปสูการพัฒนาผลงานจิตรกรรม
แนวอิมเพรสชันนิสม   เนื่องจากผลงานกอนวิทยานิพนธ  เปนการวาดภาพจากความบันดาลใจใน
สีสันท่ีงดงามของกลวยไมนานาชนิด  เนื้อหาจึงเปนมุมมองท่ีผานกระบวนทัศนจากความประทับใจ
ของขาพเจา การดําเนินวิทยานิพนธคร้ังน้ี จึงเปนการพัฒนางานท้ังดานเนื้อหาและรูปแบบ มีมุมมอง
ท่ีกวางข้ึนในลักษณะของการวาดภาพวิวทิวทัศนและมุมมองท่ีประทับใจ  โดยพัฒนาและคล่ีคลาย
อยางตอเนื่อง  เปนกระบวนทัศนของขาพเจาท่ีมีตอสภาพแวดลอมและประสบการณ  บรรยากาศ
ทิวทัศนแตละทองถ่ินท่ีขาพเจาประทับใจ   แลวส่ือแสดงออกความรูสึกเปนมวลสีของบรรยากาศท่ี
ผสานกับจิตใจ ใหความรูสึกของอารมณท่ีสัมพันธกับกาลเวลาท่ีมีความเปล่ียนแปรตลอดเวลา  
      ผลงานวิทยานิพนธคร้ังนี้  จึงมุงหวังใหตนเองเกิดความเขาใจในการดําเนินชีวิต        
รูเทาทันตอความเปล่ียนแปรของสภาวะอารมณและความรูสึกภายในจิตใจ  ดวยการทํางาน
จิตรกรรม เพื่อท่ีจะกอใหเกิดความสุขสงบ ในหัวขอเร่ือง “มวลของสีท่ีมาจากธรรมชาติและ
ความรูสึกภายใน” (Mass of Colours from Nature and My Inner Emotion) 
 

การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ 
     ผลงานจะเปนการนําเสนอแนวความคิดท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 
โดยมุงหวัง เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาในการทํางานศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตน 
   การสรางสรรคงานวิทยานิพนธคร้ังน้ี  เปนการเขียนภาพธรรมชาติตาง ๆ ดวยมุมมองท่ี
ผานกระบวนการสังเคราะหภายในจิตใจ  โดยมีขอบเขตการสรางสรรคในเร่ืองการผสานกันของ
มวลสีแสงและมวลสีในเงา ทําใหเกิดเปนรูปทรงในธรรมชาติท่ีมีระยะและมิติท่ีลุมลึก นําเสนอ
รูปแบบการแสดงออกเปนงานจิตรกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะตน  เนนเร่ืองการระบายสีจากความรูสึก
ภายในจิตใจ  โดยอาศัยรูปรางและรูปทรงท่ีประทับใจจากธรรมชาติ  เพื่อใหเปนท่ีอยูของอารมณ
ความรูสึกของมวลสีตาง ๆ 
 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 
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สมุดกลาง



 

 

42 

                    1. ระยะแรก - การนําเสนอผลงานวิทยานพินธ  ป พ.ศ. 2554  
                       การนําเสนอในรูปแบบงานจิตกรรมสีน้ํามัน บนผืนผาใบ  เนื้อหาจะเปนภาพ
ทิวทัศนในธรรมชาติ  ท่ีเกิดจากมุมมองและกระบวนทัศนของขาพเจา  ซ่ึงไดแรงบันดาลใจและ
ประทับใจสถานท่ีตาง  ๆ  เชน  บึงบัว  สวนดอกไม  ทุงนา  ภาพดอกไมตาง  ๆ  เชน  ดอกบัว              
ดอกกลวยไม  ภาพจึงมีบรรยากาศ ท่ีมาจากอารมณและความรูสึกของตนเอง โดยส่ือแสดงออกดวย
มวลสี และรูปราง รูปทรงตาง ๆ ในธรรมชาติ 
 

                                
 
ภาพท่ี 47     รางผลงานวิทยานิพนธ ระยะแรก ช้ินท่ี 1   
                    ช่ือภาพ    “ทิวทศัน I ”        
                    ขนาด        26 x 19  cm.  
                    เทคนิค     สี Pastel  
                     ป พ.ศ.      2554 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 48     รางผลงานวิทยานิพนธ ระยะแรก ช้ินท่ี 2   
                    ช่ือภาพ    “ทิวทศัน II”        
                    ขนาด       26 x 19  cm. 
                    เทคนิค     สี Pastel                                                            
                    ป พ.ศ.      2554 
 

  ปญหาและการแกไขปญหาผลงานวิทยานิพนธ 
                       ปญหา คือ ภาพยังขาดน้ําหนักแสงเงา  มวลสีในภาพจึงยังดูไมลงตัว โครงสราง 
ยังกระจายอยู   ดังนั้น จึงจําเปนตองสเก็ตซโครงสรางของสีคราว ๆ โดยรวมท้ังภาพกอน  เพื่อทํา
ความเขาใจและมองใหเห็นมวลสีแสงและมวลสีเงา  เพื่อจะไดไมหลงในโครงสราง 
                      ภาพรางกอนดําเนินงานวิทยานิพนธ  
                       การรางภาพธรรมชาติท่ีประทับใจ บนกระดาษ ขนาด  26 x 19  cm.   เทคนิค: 
ดินสอสี หรือ สีชอลก (Pastel)  เนนการควบคุมโครงสรางของภาพและการผสานมวลสีแสงเงา 
โดยรวม   ดวยการเนนและการปลอย  น้ําหนักออนและนํ้าหนักเขมของแสงเงา  ทําใหมีระยะ  มีมิติ 
พยายามปรับมุมมองใหพอดี  ทําใหบรรยากาศของภาพบงบอกถึงอารมณความรูสึกตาง ๆ ในแตละ
ขณะท่ีเขียนภาพ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 49    รางผลงานวิทยานิพนธ   ภาพท่ี 50    รางผลงานวิทยานิพนธ  
 ระยะแรก ช้ินท่ี 3            ระยะแรก ช้ินท่ี 4 
 ช่ือภาพ   “ทิวทัศน สวนพฤษศาสตร”                    ช่ือภาพ    “ตนเคราฤษี”                                                 
                    ขนาด      26 x 19  cm.                                             ขนาด       26 x 19  cm. 
                    เทคนิค    สี Pastel                                                    เทคนิค     สี Pastel  
                    ป พ.ศ.    2554                                                          ป พ.ศ.     2554 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 51  รางผลงานวิทยานิพนธ   ภาพท่ี 52  รางผลงานวิทยานิพนธ 
               ระยะแรก ช้ินท่ี 5    ระยะแรก ช้ินท่ี 6 
                ช่ือภาพ “บรรยากาศยามเย็น”                            ช่ือภาพ “บรรยากาศยามเชา”                                      
               ขนาด  26 x 19  cm.                                        ขนาด    26 x 19  cm. 
               เทคนิค สี Pastel                                                เทคนิค  สี Pastel  
               ป พ.ศ.  2554                                                     ป พ.ศ.  2554 
 
 
 
 
                 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 53 รางผลงานวิทยานิพนธ   ภาพท่ี 54 รางผลงานวิทยานิพนธ 
            ระยะแรก ช้ินท่ี 7       ระยะแรก ช้ินท่ี 8 
             ช่ือภาพ “บรรยากาศยามคํ่า”                            ช่ือภาพ “ดอกเฟองฟา” 
                ขนาด  26 x 19  cm.                                                 ขนาด 26 x 19  cm. 
                เทคนิค สี Pastel                                                        เทคนิค สี Pastel  
               ป พ.ศ. 2554                                                              ป พ.ศ. 2554 
                      
 
 

                                
       

 
         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 55  รางผลงานวิทยานิพนธ ระยะแรก ช้ินท่ี 9 
             ช่ือภาพ  “ทิวทัศน I   ยามเชา  ฤดูหนาว ”     
               ขนาด  90 x 60  cm.                                              
           เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
               ป พ.ศ.  2554  
 

          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 56 รางผลงานวิทยานิพนธ ระยะท่ีแรก ช้ินท่ี 10                                                                
              ช่ือภาพ   “ทิวทัศน II   ยามเชา”    
              ขนาด     90 x 60  cm.                                              
            เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
               ป พ.ศ.     2554                   
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. ระยะท่ีสอง  -  ขั้นตอนการดาํเนินงานวิทยานิพนธ  ป พ.ศ. 2556  
                      ผลงานชวงนี้จะมีการพัฒนามาเปนผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตนมากข้ึน  การส่ือ
แสดงออกทางดานความรูสึกมีอิสระมากข้ึน  เปนการวาดภาพจิตรกรรมท่ีมีสีสันท่ีงดงามจาก
ธรรมชาติรอบตัวเราโดยเฉพาะภาพทิวทัศน  ดอกไมชนิดตาง ๆ  ขาพเจาพยายามออกไปเขียนภาพ
ทิวทัศนในธรรมชาติ  โดยสัมผัสกับบรรยากาศและสถานท่ีตางๆ หรือมุมมองท่ีประทับใจโดย
ฉับพลันทันใด  ไมเนนเร่ืองราวของภาพมากนัก  แตจะเนนเร่ืองบรรยากาศของสถานท่ีนั้น ๆ ท่ี 
สัมผัสกับความรูสึกภายในจิตใจ   แลวส่ือผานรูปราง รูปทรงตางๆออกมาเปนท่ีอยูของมวลสีท่ีมา
จากธรรมชาติและความรูสึกภายใน  ผลงานจะมีการพัฒนาเร่ือง บรรยากาศของสีในชวงเวลาตางกัน 
เชนบรรยากาศของความรูสึก ยามเชา  กลางวัน  และเย็น  ภาพจึงมีสีสันและบรรยากาศตางกันไป
ตามอารมณของตนเองดวย   
                                            

       

              
 

ภาพท่ี 57 รางผลงานวิทยานิพนธ   ภาพท่ี 58 รางผลงานวิทยานิพนธ 
               ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 1   ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 2 
             ช่ือภาพ “มวลสี ดอกไม  I”                               ช่ือภาพ  “มวลสี ดอกไม  II”   
                ขนาด    40 x 30  cm.                                     ขนาด    40 x 30  cm. 
                เทคนิค   สี Pastel                                           เทคนิค  สี Pastel 
               ป พ.ศ. 2556                                                   ป พ.ศ.    2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 59 รางผลงานวิทยานิพนธ   ภาพท่ี 60 รางผลงานวิทยานิพนธ 
             ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 3      ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 4 
            ช่ือภาพ “กลวยไม I”                                        ช่ือภาพ “กลวยไม II” 
            ขนาด 40 x 30  cm.                                     ขนาด    40 x 30  cm. 
         เทคนิค สี Pastel                                                เทคนิค   สี Pastel  
           ป พ.ศ. 2556                                                 ป พ.ศ.  2556            
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ภาพท่ี 61  รางผลงานวิทยานิพนธ   ภาพท่ี 62  รางผลงานวิทยานิพนธ 
                 ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 5   ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 6 
               ช่ือภาพ “กลวยไม III”                                        ช่ือภาพ “กลวยไม IV”                                               
              ขนาด 40 x 30  cm.                                           ขนาด 40 x 30  cm. 
              เทคนิค สี Pastel                                                  เทคนิค สี Pastel  
               ป พ.ศ. 2556                                                   ป พ.ศ. 2556   
                                      
             
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 63 รางผลงานวิทยานิพนธ   ภาพท่ี 64 รางผลงานวิทยานิพนธ 
          ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 7   ระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 8 
             ช่ือภาพ “Flower I”                                            ช่ือภาพ “Flower II”     
           ขนาด  80  x  60  cm.                                      ขนาด 80  x  60  cm. 
          เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ                                 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ  
              ป พ.ศ. 2556                                                     ป พ.ศ.  2556 
 
  ปญหาและการแกไขปญหา       
   ผลงานจิตรกรรมของขาพเจา  มีการพัฒนารูปแบบ และเนื้อหาท่ีสอดคลองกับ
มวลสีท่ีส่ือแสดงออกมาจากจินตนาการและความรูสึกภายในจิตใจ  มีความกลาในการใชมวลสี      
ท่ีตรงกับความรูสึกของตนเองดีข้ึน 

     ขาพเจาทดลองคนหารูปแบบในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสีน้ํามัน โดย 
ไดแรงบันดาลใจจากงานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสม  ทําใหผลงานชุดนี้มีลักษณะเฉพาะตน      
มีการพัฒนารูปแบบการสรางสรรคตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินงานวิทยานิพนธ  ไดคนพบการ
แสดงออกทางดานอารมณความรูสึกและความคิดของตนเอง  ไดสัมผัสกับธรรมชาติท่ีแฝงไปดวย
พลังและความสงบ  ไดเขาใจถึงความยิ่งใหญของธรรมชาติและสรรพชีวิตท่ีอยูรอบตัวเรา              
ไดมองเห็นมวลสีท่ีไมไดเกิดจากการมองเห็นดวยตา  แตเปนมวลสีท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการที่ศิลปน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไดรับตอส่ิงแวดลอมรอบตัวกับบรรยากาศ  ประกอบกับกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปรไป  แสดงออกมาเปน
ภาพท่ีมีบรรยากาศของความรูสึก โดยไมยึดติดกับส่ิงท่ีเห็น   ศิลปน คือผูท่ีถายทอดความรู  ความ
เขาใจ และประสบการณของตนเอง แลวกล่ันกรองความรูสึกประทับใจ จนถึงความรูสึกสะเทือน
อารมณ ออกมาเปนภาพงานทัศนศิลปท่ีมีลักษณะเฉพาะตน   
 3. ระยะท่ีสาม - ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ  ป พ.ศ. 2557 

         ขาพเจาศึกษาผลงานท่ีสรางสรรครูปแบบดวยการระบายสีจากส่ิงท่ีมองเห็น และใช
ความรูสึกภายในจิตใจ  ผสานกันข้ึนมาในรูปแบบเฉพาะตน  ท่ีใหความนิ่ง  สงบ  และการใชมวลสี
ตาง ๆ  ทําใหภาพเกิดบรรยากาศมีชีวิตชีวา    

         ภาพผลงานจิตรกรรมชุดภาพ “มวลสีของดอกไม” รวมถึง ภาพ“บรรยากาศบึงบัว”  
แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางรูปแบบงานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชันนิสต มีการคล่ีคลายรูปทรง     
ไมเก็บรายละเอียดมากนัก แตเนนบรรยากาศภาพโดยรวม ยกตัวอยางเชน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 65   ขอมูลวิทยานิพนธ ระยะท่ีสาม ขอมูลบึงบัว  
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ภาพท่ี 66 รางผลงานวิทยานิพนธ   ภาพท่ี 67 รางผลงานวิทยานิพนธ 
             ระยะท่ีสาม ช้ินที่ 1   ระยะท่ีสาม ช้ินที่ 2 
            ช่ือภาพ “บรรยากาศ บึงบัว  I”                             ช่ือภาพ  “บรรยากาศ บึงบัว II”   
            ขนาด    26 x 19  cm.                                            ขนาด    26 x 19  cm.                                              
              เทคนิค  สี Pastel                                                เทคนิค สี Pastel                                                        
            ป พ.ศ.  2557                                                            ป พ.ศ.  2557 
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ภาพท่ี 68  รางผลงานวิทยานิพนธ ระยะท่ีสาม ช้ินที่ 3  
               ช่ือภาพ “บรรยากาศ  บึงบัว ”  
              ขนาด   60 x 45  cm. / 3 ภาพ                                               
              เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
              ป พ.ศ.   2557 
 
                   ภาพบรรยากาศบึงบัว  มีพัฒนาการในเรื่องรูปรางรูปทรงท่ีเปนขอบเขตของมวลสี
ตาง ๆ เม่ือมีการผสานกันของเน้ือหาและเร่ืองราว ผานรูปทรงในธรรมชาติ  ทําใหกอเกิดเปนภาพท่ี
สามารถส่ือแสดงออกทางความรู อารมณความรูสึกและจินตนาการของตนเองเปนมวลสีท่ีไม ยึดติด
กับส่ิงท่ีตาแลเห็น แตเปนมวลสีท่ีเกิดจากความรูสึกภายในของตนเอง  
                      ภาพบรรยากาศบึงบัว  เปนภาพบรรยากาศความรูสึก ชวงชีวิตวัยกลางคนของ
ขาพเจาท่ีมีความรูสึกสับสน เศราใจ บางคร้ังก็สุขสงบ และยอมรับความเปนจริงของธรรมชาติท่ีมี
การเปล่ียนแปร   เมื่อขาพเจาวาดภาพบึงบัว ไดมองเห็นดอกบัวท่ีมีการเจริญเติบโต  เบงบานสดใส  
เม่ือเวลาผานไปดอกก็เร่ิมเหี่ยวเฉาและรวงโรย  ซ่ึงมีความงดงามตามธรรมชาติ  
                      ขาพเจาจึงถายทอดความรูสึก โดยใชโครงสีรวมเปนสีโทนเย็นแบบสีเอกรงค  สีไม
เยอะแตเนนการผสานกันของ มวลสีแสง  เปนสีฟา  สีเขียว  สีเหลือง ทําใหภาพมีบรรยากาศอบอุน  
และมวลสีเงา เปนสีฟาเขม  สีมวงเขม  สีเขียวเขม ทําใหบรรยากาศดูเย็นสบาย  สวนสีสมและสีแดง
เขม ชวยทําใหบรรยากาศภาพดูมีพลัง สดช่ืนมากข้ึน (ภาพท่ี 68)       
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                 ปญหาและการแกไขปญหา       

                          ภาพบึงบัว จะเห็นดอกบัวมีลักษณะรูปราง รูปทรงมีความชัดเจนกวา  เร่ืองมวลสีใน
ภาพบรรยากาศริมน้ํา  ซ่ึงจะเห็นดอกบัว เปนกลุมสีกระจายอยู   ขาพเจาจึงพัฒนาและแกปญหา ดวย
การมองภาพโดยรวม   ทําใหเห็นภาพมีบรรยากาศเปนมวลสีแสงเงา  ชวงเวลาตาง ๆ เชน เวลาเชา  
กลางวัน และเวลา เย็น  แลวนําความรูสึกประทับใจน้ันมากล่ันกรองทางความคิด แลวถายทอดผาน
ออกมาเปนภาพงานจิตรกรรมสีน้ํามัน (ภาพท่ี 70-ภาพท่ี 75)         
 

 

 

ภาพท่ี 69   ขอมูลบรรยากาศริมน้ํา                 
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ภาพท่ี 70  รางผลงานวิทยานิพนธ ระยะท่ีสาม ช้ินที่  4  
                ช่ือภาพ “บรรยากาศ ริมนํ้า ”  
            ขนาด    80 x 90  cm.                                               
              เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
               ป พ.ศ.    2557 

  ปญหาในการส่ือแสดงออกของการใชสี  มีความอึดอัดในการจะพัฒนางาน  จึงได
แรงบันดาลใจจากศิลปนท่ีขาพเจาช่ืนชอบ  ทําใหเกิดความกลาท่ีจะปลดปลอยอารมณและ
จินตนาการใหมีอิสระ ไมยึดติดกับส่ิงท่ีแลเห็น ขาพเจารูสึกถึงความหลากหลายของอารมณ   
บางคร้ังเรามองเห็นภาพ  ภาพบรรยากาศเวลาเย็น ขาพเจาใชมวลสีโทนเย็นสีเขียว สีฟา สีน้ําเงินเขม 
สีมวงเขม ผสานกับมวลสีโทนรอนสีแดง สีมวงแดง ในสวนท่ีเปนมวลสีเงา   สวนท่ีเปนมวลสีแสง  
ขาพเจาใชสีเหลือง สีชมพู  ทําใหภาพดูมีชีวิตชีวา  
                       ภาพบรรยากาศริมน้ําบางภาพ  ขาพเจาใชมวลสี โทนเย็น มวลสีแสงเปนสีเหลือง 
กับสีชมพู  มวลสีในเงา เปนสีฟาเขม  มวงน้ําเงินเขม เขียวเขม เม่ือนํามวลสีมาผสานกันในปริมาณ 
ท่ีพอเหมาะ  ภาพโดยรวมก็ใหความรูสึกสดช่ืน  อบอุน   มีการพัฒนารูปแบบ  จะเห็นกลุมดอกบัวมี
ลักษณะรูปทรงไมชัดเจน   ภาพจะดูไมคอยมีความเหมือนจริง แตใหบรรยากาศความรูสึกของ
เนื้อหา เร่ืองราวท่ีส่ือสะทอนอารมณของตนเองผานมวลสีโดยรวมของภาพ  ขณะท่ีวาดภาพวาเศรา 
เหงา  ทุกข และสุขสงบ   ทําใหขาพเจามองยอนกลับเขาไปในสภาวะจิตใจตนเอง  จึงทําใหการ
พัฒนางาน  มีความกลาในการใชมวลสีท่ีมาจากจินตนาการ  มีการควบคุมโครงสรางโดยรวมของ
เนื้อหาเร่ืองราวท่ีสอดคลองกับอารมณความรูสึกภายในมากข้ึน 
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        ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธคร้ังนี้ มีการพัฒนารูปแบบงานจิตรกรรมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตน  โดยส่ือแสดงออกทางรูปรางรูปทรงภายนอกท่ีกระทบกับสภาวะจิตใจภายใน   
แลวผานกระบวนการกล่ันกรองอารมณและความรูสึกภายในออกมาเปนมวลสีท่ีมีอิสระ เปนภาพ   
ท่ีมีการผสานกันของมวลสีแสงและมวลสีเงา  เกิดเปนท่ีอยูของมวลสีท่ีมีขอบเขต  มีระยะ  มีมิติ   
ภาพมีบรรยากาศอารมณท่ีเกิดจากจินตนาการของตนเองอยางพอดี   

                 วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ 

1. วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 1   
                          ภาพมวลสีดอกไม  ภาพมีบรรยากาศของกลุมสีดอกไมเปน มวลสีโทนรอน  
ขาพเจาใชโครงสีโดยรวมดวยสีชมพู สีแดงมากกวา มวลสีโทนเย็น คือสีเขียว  สีฟา สีมวง   สีเหลือง  
ทําใหภาพดูสดใส สีแดงสดทําใหภาพดูมีพลัง มีชีวิตชีวา     
                      ขาพเจาผสานสีขาวเขากับมวลสีโทนรอน สีแดง สีเหลือง สีมวงแดง แทนท่ีจะ      
ทําใหภาพดูมีบรรยากาศรอน  ภาพกลับดูมีบรรยากาศนุมนวล  เย็นตา ใหความรูสึกอบอุน สวน  
มวลสีโทนเย็น สีเขียว สีฟา สีน้ําเงิน สีมวง มีความเขม ทําใหภาพดูสดช่ืน 
                      ภาพโดยรวมจะมีบรรยากาศสดช่ืน มีพลัง มีชีวิตชีวา   ภาพจะไมเนนความชัดเจน
ในภาพ แตเนนเร่ืองมวลสีมีความสําคัญกวารูปราง รูปทรง (ภาพท่ี 71)   
 2. วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 2   
                 ภาพบรรยากาศริมน้ํา I  ภาพบรรยากาศยามเชา  ภาพโดยรวมจะใชสีเหลือง สีเขียว 
สีฟา เปนมวลสีโทนเย็น ซ่ึงใหความรูสึกสงบ สบายใจ ขาพเจาใชสีชมพู  สีสม สีแดง เปนมวลสี
แสง ใหความรูสึกอุน ๆ  ภาพส่ือแสดงออกถึงบรรยากาศท่ีใหความรูสึกเหงา สงบ และสุขใจ    
(ภาพท่ี 72)   
 3. วิเคราะหผลงานวทิยานิพนธ  ช้ินท่ี 3   
                        ภาพบรรยากาศริมน้ํา II ภาพบรรยากาศยามบาย แสงสองกระทบน้ํา เปนประกาย 
แสงดูมีชีวิตชีวา  ขาพเจาใชสีโทนเย็นเปนมวลสีโดยรวม สีเหลือง สีเขียว สีฟา และสวนท่ีเปน
ดอกไม  ใชสีโทนรอน สีแดง สีมวงแดง ทําใหภาพโดยรวมดูสดใส มีพลังเคล่ือนไหวของร้ิวน้ํา 
(ภาพท่ี 73)     
 4. วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 4  
                        ภาพบรรยากาศริมน้ํา III  ภาพบรรยากาศยามบาย  มีแสงแดดสองกระทบน้ํา เปน
ประกายแสงสวาง  ภาพโดยรวมมีสีเทา สีฟา สีเขียว เปนมวลสีเงา  ขาพเจาใชสีเหลือง ชมพูเปน
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ประกายแสง  ภาพส่ือแสดงออกถึงบรรยากาศความรูสึกแสดงออกถึงความรูสึกเงียบสงบ ปลอดภัย
และมีพลัง (ภาพท่ี 74)  
 5. วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 4  
                      ภาพบรรยากาศริมน้ํา IV  ดอกบัวบางดอกใหความรูสึกเปน  สีชมพู สีขาว สีเหลือง
สีแดง  แมแตใบบัวก็มีท้ังสีเหลือง สีเขียว สีน้ําตาล  เม่ือแสงสองกระทบความรอนของแสงแดดก็ให
ความรูสึกรอน มีแสงอุนๆเปนสีเหลือง สีสม  สวนมวลสีในเงา มีสีเขียว สีมวง สีน้ําเงินเขม เม่ือมวล
สีผสานกันเปนภาพ  โครงสีโดยรวมจึงทําใหบรรยากาศของภาพดูเปนมวลสีโทนรอน ภาพโดยรวม
มีบรรยากาศส่ือแสดงออกถึงความรูสึกกังวล  ความปลอยวางและสุขสงบ (ภาพท่ี 75) 
                  ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 1-5  เปนการเขียนภาพ ไมเนนเร่ืองรูปราง รูปทรง  เนนมวลสี
แสงและมวลสีเงา ท่ีผสานกันออกมาเปนรูปรางรูปทรง มีขอบเขต  มีการพัฒนารูปแบบ  เพื่อส่ือ
แสดงออกทางอารมณความรูสึกขณะท่ีเขียนภาพ ใหมีอิสระ ปลดปลอยความกังวล  ภาพจึงเปน   
การเขียนดวยความประทับใจ  ไมเก็บรายละเอียด  ทําใหเม่ือมองภาพระยะไกล จะเห็นปริมาตร 
รูปรางรูปทรง มีระยะและมีมิติ   
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ตารางท่ี 1 วิเคราะหการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ 
 

 

ชิ้นที่ ผลงาน แนวความคิด 
การวิเคราะหผลงาน 

การพัฒนา 
ปญหา การแกไข 

 
 

1 

  
 
มวลสีกลวยไม
ท่ีมีความงาม 

 
มวลสีมีน้ําหนกั 
และความสําคัญ
เทากันท้ังภาพ 

บรรยากาศมวลสี
โดยรวม มี
น้ําหนัก  ออนแก
ของแสงเงา 

บรรยากาศภาพ 
มวลสีตางๆ
ประสานกัน มี
ระยะ  มีมิติ 

 

 
2 

 

บรรยากาศ
ริมน้ํา   

ภาพดูไมมีระยะ 
น้ําหนักสีเทากัน
ท้ังภาพ 

ใชการผสานกัน
ของมวลสีแสง -
มวลสีเงา  

บรรยากาศภาพ 
ใชสีโทนเย็น 
ใหความรูสึก
สดช่ืน 

 
3 

 

บรรยากาศ
ริมน้ํา 

รายละเอียดมาก
เกินไป ดูไม
สดใส 

ใชมวลสีแสงชวย
ใหภาพดูเบาบาง 
สบายตา 

บรรยากาศภาพ 
ใชสีโทนเย็น       
ใหความรูสึกมี
ชีวิตชีวา 

 
4 

บรรยากาศ
ริมน้ํา  

 

บรรยากาศมวลสี
โดยรวม  ดูไม
สดใส     

ปลอยใหมีสวนท่ี
เปนพื้นท่ีวาง 
ใหความเบาบาง  

 

บรรยากาศภาพ 
ใชสีเอกรงค 
แสดงถึงความ 
รูสึกเหนื่อยลา 

 
5 

 

บรรยากาศ
ริมน้ํา 

มวลสีแสง-มวลสี
เงา ไมชัดเจน  

สวนท่ีเปนมวลสี
แสง  ทําใหภาพมี
ความสดใส  

บรรยากาศภาพ
ใชสีโทนรอน 
แสดงถึงความ 
รูสึกสงบสุข        
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ภาพผลงานวิทยานิพนธ 
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ภาพท่ี 71   ผลงานวิทยานิพนธ ระยะท่ีสาม ช้ินท่ี 1 
                  ช่ือภาพ   “บรรยากาศยามเชา”                             
                  ขนาด        50  x 70  cm.                                              
                  เทคนิค      สีน้ํามันบนผาใบ                                                                                                                           
                  ป พ.ศ.       2557 
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ภาพท่ี 72   ผลงานวิทยานิพนธ ระยะท่ีสาม ช้ินท่ี 2  
                  ช่ือภาพ    “บรรยากาศ  ริมนํ้า  I”                                              
                  ขนาด        60 x 80  cm.                                              
                  เทคนิค       สีน้ํามันบนผาใบ                                                                                                                          
                  ป พ.ศ.       2557 
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ภาพท่ี 73   ผลงานวิทยานิพนธ ระยะท่ีสาม ช้ินท่ี 3 

    ช่ือภาพ   “บรรยากาศ  ริมน้ํา  II”     
                  ขนาด       40 x 50  cm.                                              
                  เทคนิค     สีน้ํามันบนผาใบ                                                                                                                            
                  ป พ.ศ.      2557 
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ภาพท่ี 74  ผลงานวิทยานพินธ ระยะท่ีสาม ช้ินท่ี 4 
 ช่ือภาพ   “บรรยากาศ  ริมน้ํา  III ”                   

             ขนาด      60 x 80  cm.                                               
             เทคนิค    สีน้ํามันบนผาใบ 
              ป พ.ศ.    2557 
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ภาพท่ี 75 ผลงานวิทยานพินธ ระยะท่ีสาม  ชิ้นท่ี 5 

   ช่ือภาพ   “บรรยากาศ  ริมน้ํา  IV ”                   
                 ขนาด     40 x 50  cm.                                               
                เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
               ป พ.ศ.  2557 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลงานการสรางสรรควทิยานิพนธ 
 

    ผลงานวิทยานิพนธคร้ังนี้  ส่ือแสดงออกทางความรูสึกภายในจิตใจที่สัมผัสกับ
ธรรมชาติและสรรพชีวิตตาง ๆ แลวผานกระบวนการสรางสรรคออกมาเปนผลงานจิตรกรรม
ทางดานทัศนศิลป  เนนการผสานกันของมวลสีแสงและมวลสีเงา  เกิดเปนรูปราง รูปทรงท่ีมี
บรรยากาศของสี สีท่ีมีปริมาตร มีระยะและมีมิติ  ตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษาและพัฒนาผลงานทําให
ขาพเจามีความเขาใจถึงความสําคัญของการควบคุมงานโดยรวม  ท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราวสอดคลองกับ
อารมณ  จินตนาการภายในจิตใจ  แลวส่ือแสดงออกโดยไมยึดติดความเหมือนจริงของรูปราง 
รูปทรง ท่ีมองเห็น  เนนการผสานกันของมวลสีแสงและมวลสีเงา ท่ีมาจากอารมณและจินตนาการ
ภายในของตนเอง  ขาพเจามุงหวังวาจะพัฒนาผลงานไปสูความเปนงานจิตรกรรมไมเนนความ
เหมือนจริงของรูปราง รูปทรง แตเนนเร่ืองบรรยากาศของสีและความรูสึกภายในจิตใจการผสานกัน
ของมวลสี  ส่ือผานเนื้อหา รูปทรงของดอกไมและวิวทิวทัศน           
        ในการสรางสรรคผลงานข้ันตอนนี้ เปนการพัฒนาเร่ืองเทคนิคและรูปแบบ การเขียน
ภาพจากรูปแบบความเหมือนจริงไปสูการวาดภาพดวยความประทับใจ   ภาพท้ังหมดจะไมเก็บ
รายละเอียดมากนักและไมเนนความเหมือนจริง  เนนเร่ืองบรรยากาศของสีและความรูสึกภายใน
จิตใจเปนสําคัญ  จึงทําใหผลงานสามารถส่ือแสดงออกทางความรูสึกไดอยางอิสระ   
          ขาพเจาจึงไดแรงบันดาลใจสรางผลงานจิตรกรรมคร้ังนี้  โดยเนนเนื้อหาและเร่ืองราวท่ี
สอดคลองกับอารมณภายในจิตใจ    แลวส่ือแสดงออกดวย มวลของสีจากความรูสึกภายใน ซ่ึงเกิด
จากจินตนาการของขาพเจา ท่ีเห็นดอกไมมากมาย แตละดอกก็มีการเจริญเติบโต มีความงามใน    
แตละชวงเวลา  เชน บรรยากาศ ยามเชา   เม่ือขาพเจามองเห็นแสงสองกระทบ  ก็ใหความรูสึกถึง
แสงแดดอุน ๆ นั้น  เปนสีเหลือง  สีชมพู   สวนมวลสีในเงา ก็ใหความรูสึกเปนสีมวง สีฟาเขม         
สีเขียวเขม   เม่ือมวลสีแสงและเงามาผสานกัน ผานรูปทรงธรรมชาติของดอกไมนานาชนิด  ทําให
ภาพดูสดใส มีพลัง มีความพอดีกับความรูสึกของขาพเจา  
                    ผลงานวิทยานิพนธคร้ังนี้  เปนการพัฒนาและประยุกตท้ังรูปแบบและแนวคิดท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตน  เปนมุมมองท่ีเกิดจากภายในจิตใจ  โดยใชความรูสึกสัมผัสกับธรรมชาติและ
สรรพชีวิตตาง ๆ ทําใหเกิดองคความรูความเขาใจตนเอง ท้ังในทางตรงและทางออม 
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                   ความรูในทางตรง  คือ การพัฒนางานศิลปะ มีความเขาใจในข้ันตอนการทํางานศึกษา    
และคนหาขอมูล  แลวนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคเปนงานศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตน           
   ความรูในทางออม  คือ การศึกษาคนหาขอมูลในการทํางานครั้งนี้  ทําใหไดพบเห็น
และมีความเขาใจในความเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาของธรรมชาติ   เปรียบเสมือนการดําเนินชีวิต
ของผูคนท่ีหลากหลาย   ทําใหขาพเจาเกิดความประทับใจและมีมุมมองท่ีอยูกับปจจุบัน โดยส่ือ
อารมณและความรูสึกผานกระบวนการกล่ันกรองออกมาจากภายในจิตใจ แลวแสดงออกมาเปนงาน
จิตรกรรมแนวรวมสมัย  
 

ปญหาและอุปสรรคในการสรางสรรค  
          การทํางานมักจะมีปญหาและการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  การเขียนภาพธรรมชาติตาง ๆ  
ทําใหเราเห็นการเปล่ียนแปลงของกาลเวลา  ซ่ึงสงผลกระทบตอสภาวะภายในจิตใจของขาพเจา    
ทําใหเกิดความรู และการแกปญหาในการทํางานศิลปะ  การวาดภาพในธรรมชาติ ตองคํานึงถึง
ระยะเวลา  สถานท่ี ยกตัวอยางเชน การวาดภาพดอกบัว ริมน้ํา ในเวลาเชา  กลางวัน และเย็น  
รวมถึงสภาวะของอากาศท่ีมีความเปล่ียนแปลง  อากาศรอน  ลมหนาว   ความเย็นชุมช่ืนของสายฝน   
     บางคร้ังขาพเจาจะวาดภาพมุมเดิมในเวลาท่ีตางกัน  เราก็จะมองเห็นดอกไมท่ีมีความ
งามตามกาลเวลา   เม่ือมองภาพบรรยากาศโดยรวม  ทําใหความรูสึกท่ีเกิดข้ึนมีความหลากหลาย   
ซ่ึงมีผลตออารมณความรูสึกในการทํางาน โดยผานกระบวนการกล่ันกรองทางความรูสึกภายใน   
แลวแสดงออกทางดานการเขียนรูปอยางมีอิสระ ฉับพลัน และสามารถถายทอดใหตรงกับความรูสึก
ภายในจิตใจของตนเอง 
           ปญหาในอีกสวนหนึ่ง  ขณะท่ีทํางานตอเนื่องไป  ขาพเจามักจะสนใจในรายละเอียด
ของภาพจนลืมนึกถึงบรรยากาศของสี  ทําใหภาพที่ไดมีความเปนจริง  เหมือนจริงเกินไป              
ขาดบรรยากาศของสีโดยรวม เชน งานในชุดดอกบัว 
 

ขอเสนอแนะการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ  

           หากงานวิทยานิพนธคร้ังนี้  ยังไมสมบูรณและมีขอผิดพลาดบางสวน   ขาพเจาก็หวังวา 
ผูท่ีสนใจขอมูลตาง ๆ ของขาพเจา  จะไดนําความรูเหลานี้ไปปรับปรุงหรือปรับใหเขากับการทํางาน
ศิลปะของแตละบุคคลทําใหเกิดความรู และ การแกปญหาในการทํางานศิลปะ  การเขียนภาพใน
ธรรมชาติตองคํานึงถึงระยะเวลา สถานท่ี  ยกตัวอยางเชน การวาดภาพดอกบัว ริมน้ํา ในเวลาเชา  
กลางวัน  และเย็น  รวมถึงสภาวะของอากาศท่ีมีความเปล่ียนแปลง  อากาศรอน  ลมหนาว  ความเย็น
ชุมช่ืนของสายฝน   
               

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

69 

     การทํางานศิลปะ เปรียบเสมือนเราไดศึกษาจิตใจของตนเอง   แลวแสดงออกมาเปน
ภาพ  ซ่ึงอาจชวยกระตุนเตือนใจตนเองหรือผูดูงานศิลปะน้ัน ๆ ในการดําเนินชีวิตอยางสงบสุขมาก
ข้ึน  ไมยึดติดกับความเหมือนจริงท่ีมองเห็น  เปนการเขียนรูปโดยส่ือผานความรูสึกภายในใจ
ออกมาเปนมวลสีท่ีผสานสัมพันธกันของแสงและเงา  ดวยความประทับใจ และไดเขาใจถึงความ
งดงามตามธรรมชาติและสรรพชีวิตตาง ๆ ท่ีตองอยูผสานสัมพันธกันโดยรวม   จึงจะเกิดความ
สมบูรณและความพอดี      
                   ดั่งคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีสอนใหเราไดพิจารณาตนเองถึงสังขารท่ี
เปล่ียนแปรไปและวัฐจักรของชีวิต  เพื่อท่ีจะไดดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางเขาใจและมีความสุข  
รูจักการปรับเปล่ียนอารมณและความคิด  เพื่อแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ดวยความรอบคอบและ
รูจักปลอยวาง  การดําเนินชีวิตก็จะสุขสงบ  การสรางสรรคงานศิลปะท่ีเราไดศึกษาและเรียนรู  จึงมี
รูปแบบและมีลักษณะเฉพาะตน   
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