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 A series of thesis artwork creation “Intuition form the Nature” is an 

analysis of painting artwork. This artwork is inspired from nature scenery which first 
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impressions that hide in the artwork to communicate with viewer in real pattern. To 

realize in nature value clearly, we need to see the depth of aesthetic value without 

the true and make human to understand the way of life. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

บนดาวเคราะหอันยิ่งใหญสําหรับมนุษย แตเล็กเพียงนอยนิดสําหรับจักรวาล มนุษยเปนเพียง

เศษธุลีเล็กๆ ท่ีท้ังยิ่งใหญและไรคุณคาความหมาย มนุษยมิใชศูนยกลางของจักรวาล หากเปนสมาชิก

ในครอบครัวใหญเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และยังเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ 0

1  ตลอดเวลาจากการ

สังเกตการณ ในสภาพแวดลอมท่ีไดพบเห็นและสัมผัส ในแบบของมนุษยท่ีอาศัยอยูบนโลกจะเห็นไดวา 

เปนเรื่องปกติท่ีบางคนมักมองขามความธรรมดาสามัญในความเปนธรรมชาติไป แตกลับหาความสุข

ทางใจทางดานอื่นๆ มาทดแทนธรรมชาติ เพื่อใหชีวิตมั่นคงข้ึน สงบข้ึน มีชีวิตทีดีข้ึน แตกลับหลงลืม

ความเปนธรรมชาติเดิมท่ีแทจริง และมักจะนําส่ิงอื่นๆมาทดแทนและกําหนดชะตาชีวิต ในการดํารง

อยู  

ขาพเจาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธภายใตหัวขอ “ปญญาญาณ จากธรรมชาติ” เพื่อ

มุงเนนการทําความเขาใจและเขาถึงในส่ิงท่ีเรียกวาธรรมชาติ นั่นเปนเพราะวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนของ

การดําเนินชีวิตไปในธรรมชาติลวนมีประโยชนท้ังส้ิน อยูท่ีวามนุษยจะมองในแงมุมไหน และเห็น

ธรรมชาติอยางไร เพราะทุกส่ิงท่ีธรรมชาติไดสรางข้ึนมานั้นฝกใจเราใหเห็นสัจธรรม ใหเห็นสัจธรรมอัน

ลํ้าคาภายในจิตใจ  เพื่อใหมนุษยพบกับส่ิงท่ีดีงาม อันเปนความงามท้ังทางกายและทางใจ อีกท้ังยัง

แบงปนไปสูผูอื่นไดอีกดวย 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค 

การท่ีขาพเจาเติบโตมาในสภาพแวดลอม ท่ีมักจะมีธรรมชาติเขามามีสวนรวมใน

ชีวิตประจําวันอยูเสมอ ก็เกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอมท่ีขาพเจาอาศัยหรือพบเห็น นั้นยังมีความเปน

                                                             
1
 พจนา จันทรสันต ิ, ขลุยไมไผ, คร้ังท่ี18 , (กรุงเทพฯ : โอเพน โซไซตี้ จํากัด, 2559) , 9. 
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ธรรมชาติ ถึงแมจะดูธรรมดา แตสําหรับในมุมมองของขาพเจานั้นมันชางงดงามเสมอ ขาพเจานั้นถือ

วาเปนโอกาสท่ีดีท่ีไดสัมผัสกับธรรมชาติต้ังแตเยาววัย ดวยความท่ีต้ังใจ หรือเปนเรื่องของความบังเอิญ 

แตดูเหมือนวา เมื่อใดท่ีเฝาสังเกตการณจากสภาพแวดลอมท่ีขาพเจาพบเห็น ขาพเจานั้นมักจะเห็น

เนื้อหาสาระจากความจริงของธรรมชาติจากส่ิงนั้นๆ อันไปสูความงาม อันเกิดจากความคิดสรางสรรค 

ท่ี สะอาดและสงบ โดยพิจารณาในรายละเอียดในเชิงกายภาพ ไปจนถึงการพิจารณาในเชิงภาพรวม

โดยมีสภาพแวดลอมเปนตัวกําหนด ซึ่งกอใหเกิดความงามท่ีปรากฏในลักษณะท่ีแตกตางกันไปตาม

สถานท่ีและเหตุการณท่ีพบเจอ 

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการสรางสรรค 

1. ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการสรางสรรคนั้นเพื่อเปนการขับเนนคุณคาของเรื่องราว

จากธรรมชาติ ท่ีแสดงความเปนสุนทรียในทางดานของความงาม ผานความจริง ท่ีดูแสนจะเรียบงาย 

สงบนิ่ง ท่ีมีอยูในความธรรมดาสามัญ  และยังแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในหลายส่ิงหลายอยาง ท่ี

เปนไปตามวัฏจักรในตัวของมันเอง   

2. นําเสนองานในแนวจิตรกรรมเหมือนจริง ดวยวิธีการท่ีเรียบงาย  ซึ่งขาพเจามีความเห็นวา

ความเรียบงายและความสงบนิ่ง มีพลังอํานาจมากพอท่ีจะทําใหมนุษยไมหันไปหาส่ิงอื่นมากกวา

ธรรมชาติเดิมแทท่ีเปนอยู  

3. เพื่อกระตุนใหผูคนในปจจุบันตระหนักถึงคุณคา และหันกลับมามองตัวเองเพื่อพัฒนาจิตใจให

เขากับส่ิงท่ีพบเจอ จากความเปนธรรมชาติ ไปจนถึงการแบงปนส่ิงท่ีดีงามไปยังผูอื่นในสังคมอีกดวย 

 

สมมุติฐานในการสรางสรรค 

สมมุติฐานทางดานรูปแบบ ขาพเจาเลือกท่ีจะนําเสนอในรูปแบบเหมือนจริง เพราะในการ

ถายทอดแบบเหมือนจริงเปนการถายทอดความจริงและตรงไปตรงมา เพื่อแสดงความเปนสัจจะได

มากท่ีสุด และอีกประการหนึ่งในความเปนรูปแบบท่ีเหมือนจริงนั้น ก็ยังมีความเปนแบบนามธรรมแฝง

อยูเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาท่ีแสดงออกในทางความจริงท่ีสัมผัสไดดวยตา และความจริงท่ีสัมผัส

ไดดวยอารมณ ความรูสึกผานการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 
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สมมุติฐานทางดานเทคนิค ขาพเจาเลือกท่ีจะใชเทคนิคสีน้ํามันบนผืนผาใบ จากการรองพื้น

ของสีท่ีภาพรวม ท่ีใกลเคียงกับตนแบบ ในวิธีการเขียนเขียนนั้นจะใชวิธีเขียนใหเสร็จลุลวงไปเปน

สวนยอย กอตัวและประกอบกันเปนสวนใหญๆ เพื่อย้ําและพิจารณาส่ิงท่ีเห็นอยางชาๆ วิเคราะหใน

ความละเอียดอยางถ่ีถวน  อันเปนการรับรูและสัมผัสจากความรูสึกภายในท่ีละเอียดสูผลงาน

จิตรกรรม 

 

แนวความคิดในการสรางสรรค 

ธรรมชาติมอบทุกส่ิงทุกอยางใหแกมนุษย นอกเหนือจากความงดงาม ธรรมชาติยังมอบ

โอกาสใหสัมผัสถึงความงามภายในอยางลึกซึ้ง และเมื่อพิจารณาดูใหดีมนุษยนั้นไมไดแยกตัวออกจาก

ธรรมชาติเลย แตมนุษยเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ธรรมชาติสอนใหมนุษยเห็นความจริง สอนให

มนุษยเห็นความสงบภายในจิตใจ ขอใหมองธรรมชาติใหเขาใจ ธรรมชาติจะมอบสุนทรียภาพทาง

ความจริง ความงาม และความดี ใหแกมวลมนุษย 

 

ขอบเขตของการสรางสรรค 

 ขอบเขตของการสรางสรรคเพื่อใหการทํางานมีเปาหมายและอยูในขอบเขตท่ีไมกวาง

จนเกินไป จึงกําหนดลักษณะผลงานใหตรงตามความมุงหมายดังนี้ 

ขอบเขตทางดานเนื้อหา เปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับความจริงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ 

สภาพแวดลอมท่ีพบในท่ัวไป เพื่อกระตุนใหเห็นความจริงและความงาม อันสอดคลองกับเนื้อหา 
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ขอบเขตทางรูปแบบ เปนผลงานจิตรกรรม 2 มิติ  ภายใตภาพวิวทิวทัศนท่ีสรางข้ึนในแนว

ธรรมชาตินิยม(Nature realism)  โดยศึกษาจากส่ิงธรรมดาสามัญ ตามสภาพแวดลอมท่ีพบเห็นจาก

ธรรมชาติ 

ขอบเขตทางดานเทคนิค ขาพเจาเลือกใชสีน้ํามันบนผาใบในการสรางสรรค เพราะเปน

เทคนิคท่ีขาพเจาถนัดและสามารถแสดงออกมาไดอยางเปนธรรมชาติ ซึ่งการเลือกเทคนิคเฉพาะตัวใน

การสรางสรรคนั้นเปนตัวแปรในการสรางสรรคและเปนหัวใจในงานจิตรกรรม ถาผูสรางสรรคควบคุม

เทคนิคไดดีการแสดงออกทางดานอารมณและความรูสึกก็ออกมาอยางชัดเจน และนําไปสูเปาหมาย

อยางสมบูรณ 

 

ข้ันตอนของการสรางสรรค 

ข้ันตอนการสรางสรรคนั้น เปนการอธิบายถึงวิธีการดําเนินการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม

ของขาพเจา มีดังตอไปนี้ 

1. การลงพื้นท่ีจริงในการเก็บรวบรวมขอมูล จากสถานท่ีท่ีพบเห็นตางๆ ท่ีมีความเปน

ธรรมชาติท่ีเปนไปในลักษณะภาพทิวทัศน  อีกท้ังครอบคลุมรวมไปถึงส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว โดยท่ี

ขาพเจานั้นไดมีการบันทึกเวลาของธรรมชาติท่ีกอกําเนิดข้ึนมาแลวในระยะเวลาท่ีนานนับสิบป และ

บันทึกในลักษณะท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบัน รวมไปถึงลักษณะของระยะเวลาช่ัวขณะหนึ่งดวยภาพถาย 

เหลานี้เปนอีกข้ันตอนท่ีสะดวกตอการทําภาพรางตนแบบ ซึ่งขาพเจามีความคิดเห็นวาขอมูลท่ีไดทํา

การบันทึกจากสถานท่ีจริงนั้นมีความละเอียด และชัดเจน ในดานของการทําภาพรางภาพตนแบบ 

และผูสรางสรรคเองคิดเห็นวาการลงพื้นท่ีจริงนั้นยังเปนการบันทึกอารมณความรูสึกจากสถานท่ีนั้นๆ

อีกดวย 

2. วิเคราะหขอมูลตางๆ จากการเก็บของมูลในพื้นท่ีจริง  แลวเริ่มข้ันตอนการทําภาพราง 

ขาพเจาเห็นวาภาพรางนั้นนั้นเปนสวนสําคัญมากในการทํางาน เพราะเปนตัวกําหนดขอบเขตของ

ผลงานจริง เชน ในสวนของขนาดของภาพ  โทนสีในภาพ อีกท้ังยังรวมไปถึงรายละเอียดท่ีจะนําเสนอ
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ออกมาในผลงานจริง ซึ่งอาจเพิ่มเติมหรือตัดทอนในผลงานจริงบนผืนผาใบท่ีเตรียมไวตามความ

เหมาะสม 

3. การสรางสรรคผลงานจริงดวยเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ ขาพเจาเลือกท่ีจะใชสีรองพื้นท่ี

ใกลเคียงกับภาพรางตนแบบใหมากท่ีสุด เพื่อสะดวกในการควบคุมสีบรรยากาศของภาพโดยรวม อีก

ท้ังยังรวดเร็วตอการทํางานสรางสรรคอีกดวย 

4. วิเคราะหผลงาน เพื่อนําไปพัฒนาตอในงานสรางสรรคผลงานช้ินตอไป 

 

วิธีการศึกษา 

1. คนหาความหมายของชีวิตและการดํารงอยู สัตว พืช วัตถุส่ิงของ 

2. ศึกษาความสัมพันธระหวางคน 

3. ศึกษาการเวียนวาย เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับส้ินไป ตามกฎไตรลักษณ 

4. ใชส่ือสะทอนเปนแนวความคิด เพื่อกระตุนปญญาญาณของผูชมผานการรับรูทางจิตรกรรม

ภาพธรรมชาติ 

5. ศึกษาเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบผานตัวรูปแบบเหมือนจริง และความสัมพันธระหวาง

แนวความคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการ 

 

แหลงขอมูลท่ีนํามาใชในการสรางสรรค 

1. พื้นท่ีท่ีมีภาพทิวทัศนท่ีสามารถสัมผัสได และมีอยูจริง 
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2. บุคคลหรือผูท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีนั้นๆ ท่ีมีตอสภาพแวดลอมจริง 

3. หนังสือ นิตยสาร และหนังสือเกี่ยวกับศิลปะท่ีมีความเกี่ยวของกับการสรางสรรค 

 

อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 

1. กลองถายภาพ และสมุดเขียนภาพ 

2. ผาใบสําหรับเขียนสีน้ํามัน 

3. โครงไมสําหรับขึงผาใบ 

4. สีน้ํามัน 

5. แปรงและพูกันขนาดตางๆ 
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ภาพท่ี 1 อุปกรณการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 อุปกรณการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
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บทท่ี 2 

ขอมูลเก่ียวกับการสรางสรรค 

 

ในการสรางสรรควิทยานิพนธตองอาศัยปจจัยและอิทธิพลท่ีไดรับนั้นหลายประการ ท่ีสงผล

ตอการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม ซึ่งในการสรางสรรคผลงานของขาพเจามีปจจัยท่ีสําคัญในการ

สรางสรรคดังนี้ 

1.อิทธิพลท่ีไดรับจากสภาพแวดลอม 

2.อิทธิพลท่ีไดรับจากทฤษฎีสุนทรียศาสตร 

3.อิทธิพลท่ีไดรับจากศิลปกรรม 

 

อิทธิพลท่ีไดรับจากสภาพแวดลอม 

 จากสภาพแวดลอมตามชนบท ท่ีมีความธรรมดาสามัญ คลุกคลีอยูกับความเปนธรรมชาติ  

ท่ีผูสรางสรรคไดพบเห็นต้ังแตตอนเด็กมีผลตอสุขสภาพจิตใจและความรูสึก ซึ่งสภาพแวดลอมนี้มีผล

ตอการสรางสรรคผลงาน ซึ่งจากการมองเห็นสภาพแวดลอมตอนเด็กกับตอนเติบโตนั้นตางกัน แต

ในทางดานความรูสึกและจิตใจนั้นขาพเจาเห็นวาส่ิงเหลานี้มีความสําคัญไมนอยกวากันเลย จะเห็นได

วาส่ิงแวดลอมจากตอนเด็ก ท่ีเปนเด็กท่ีชางสังเกต ชอบจองมองส่ิงตางๆ ท่ีเด็กวัยเดียวกันนั้นคอยไม

สนใจนัก แตขาพเจานั้นกลับเพลิดเพลินและมีความสุขไปกับมองและสังเกตส่ิงๆ นั้น แตเมื่อพอเติบโต

ข้ึนไดเรียนรูส่ิงตางๆมากยิ่งข้ึน ขาพเจาหันกลับมามองสภาพแวดลอมท่ีพบเจอในวัยเด็กอีกครั้ง กลับ

เห็นคุณคาและความงามบางอยางท่ีผานกาลเวลามานานจากวัยเด็ก ทําใหขาพเจาเริ่มเห็นคุณคาจาก 
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ในความประทับใจในสภาพแวดลอมนั้นจึงมีผลตอการสรางสรรคของขาพเจาเปนอยางมากในการ

สรางสรรคผลงานจิตรกรรม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพอิทธิพลท่ีไดรับจากสภาพแวดลอม 
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อิทธิพลท่ีไดรับจากทฤษฎีสุนทรียศาสตร 

พลาโต อธิบายศิลปะกับความจริง ไววาความจริงสากลบางอยางนั้นสามารถอธิบายและ

ถายทอดไดอยางดีท่ีสุดดวยส่ือทางศิลปะ เพราะศิลปะจะชวยสรรหาส่ิงท่ีเปนรูปธรรมหรือรูปรางท่ี

เหมาะเจาะมาใชอธิบายความจริงเหลานั้น นอกจากนี้เขายังถือวาความจริงท่ีถายทอดออกมาทาง

ศิลปะนั้น จิตสํานึกอันเปนตัวใหความสนใจของเราสามารถรับรูไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง เพราะความ

จริงเหลานั้นกระตุนใหจิตสํานึกโดยอาศัยส่ือ (เครื่องมือ) ทางผัสสะและกระตุนใหจิตสํานึกเกิด

ความรู สึกสนใจ โดยท่ีไมตองคิดถึงเรื่องการปฏิบัติหรือเรื่องของประโยชนการใชสอย แตนัก

สุนทรียศาสตรจํานวนมากก็ยังเช่ือวา ความจริงท่ีถายทอดออกมาทางศิลปะนั้นไมเปนส่ิงสากล 

สวนมากจะเปนเรื่องสวนบุคคล ศิลปนอาศัยการแสดงออกซึ่งอารมณเปนเครื่องมือ แลวก็สรางความ

จริงอันเปนปจเจก “อันใหม” ข้ึนมาในศิลปะของเขา และส่ิงท่ีเขาสรางข้ึนมานั้นก็ไมใชเปนเพียงการ

ถายทอดความจริงสากลท่ีรูจักกันดีแลวเทานั้น แตความจริงแลว จากความจริงอันเปนปจเจกท่ีเรา

เขาใจเปนอันดีในศิลปวัตถุนั่นเองท่ีอาจจะทําใหเราเขาถึงความจริงสากลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความจริง

ปจเจกนั้น หรือวาท่ีเปนอีกอันหนึ่งจากความจริงปจเจกนั้นได ดังนั้นวัตถุประสงคประการแรกของ

ศิลปนก็คือ เสนอความจริงปจเจกท่ีท่ีเขาไดรูแจงดวยอัชฌัติกญาณแกเรา และเนื่องจากเปนความจริง

ท่ีมีความหมายในตัวมันเอง ความจริงอันนี้ก็จะกลายมาเปนประวัติศาสตร แลวก็จะถูกนํามาใชอธิบาย

ท่ียอมรับกันท่ัวไป1

2   

อยางไรก็ดี ก็อาจจะสรุปไดวา ถาศิลปนตองการจะสรางศิลปวัตถุท่ีมีคุณคาอันสูงสงแลว เขา

ก็จะตองไมทําใหความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงหรือขอเท็จจริงผิดไปแบบหนามือเปนหลัง

มือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือวา ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะศิลปะนั้นเปนส่ิงท่ีผูกพันอยูกับความจริง แตความ

จริงท่ีเกี่ยวของกับศิลปะก็เฉพาะในเรื่องส่ือสําหรับการแสดงออกอารมณ หรือเครื่องมือสําหรับการ

ถายทอดความหมายเทานั้น ท้ังนี้เพราะความจริงข้ันมูลพื้นฐานของชีวิตมนุษยนั้น บางอยางก็เปนเรื่อง

เกี่ยวกับจิตใจ หรือเปนวัตถุวิสัยอันละเอียดออน จึงยากท่ีจะอธิบายใหแจมแจงดวยภาษาธรรมดาๆ ได 

                                                             
2
 ดร.จี ศรีนิวาสัน , สุนทรียศาสตร ปญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ , พิมพคร้ังท่ี2 , (นครปฐม : โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2545) , 133. 
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เพราะฉะนั้น จึงจําตองใชวิธีการแสดงออกหรือวิธีอธิบายท่ีมีประสิทธิภาพสูง และวิธีการดังกลาวนั้นก็

คือศิลปะนั่นเอง 2

3  

 

อิทธิพลท่ีไดรับจากศิลปกรรม 

ศิลปนท่ีขาพเจานั้นไดรับแรงบันดาลใจ คือ แอนดรูว ไวอิทท ผูท่ีสรางสรรคผลงานในแนว

เหมือนจริง (Realism) มีมุมมองในการสรางสรรคอยางนาสนใจ เขาเลือกมุมมองแบบเรียบงาย ดวย

การสรางบรรยากาศท่ีชวนคลอยตามทําใหผูดูนั้นเคลิบเคล้ิมไปกับตัวผลงาน อีกท้ังยังแอบซอน

รายละเอียดบางอยางไว เชน พื้นผิวของตนไมใบหญา พื้นผิวของปูน และภาพทิวทัศนในมุมมองตางๆ

อยางนาท่ึง  แตการไดรับอิทธิพลจากศิลปนนั้นเปนสวนหนึ่งของการสรางสรรคผลงานของขาพเจา 

และถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการสรางแรงบันดาลข้ันแรกในการสรางสรรคผลงานเทานั้น แตในการ

สนใจหรือช่ืนชอบและไดรับอิทธิพลมานั้นถาเราสนใจหรือช่ืนชอบเปนพิเศษในการสรางสรรคผลงาน

อาจจะติดรูปแบบ หรือวิธีการมากจนเกินไป ซึ่งจะทําใหการสรางสรรคนั้นออกมาไมเปนตัวของตัวเอง  

อิทธิพลท่ีไดรับนั้นจึงเปนเพียงจุดเริ่มตนความคิดเทานั้นท่ีตัวผูสรางผลงานนั้นตองสรางสรรคผลงาน

ดวยตนเองตอไป  

 

                                                             
3
 ดร.จี ศรีนิวาสัน , สุนทรียศาสตร ปญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ , พิมพคร้ังท่ี2 , (นครปฐม : โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย , 2545) , 136. 
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ภาพท่ี 4 ภาพผลงานของ  Andrew wyeth 

ช่ือผลงาน  Distant Thunder 

ขนาด   121x77.5 cm. 

เทคนิค  Tempera on panel 

ปท่ีสราง  1961 

ท่ีมา ภาพผลงานของ Andrew Wyeth “Distant Thunder”, 1961 เขาถึง

เมื่อ29 กรกฎาคม 2560 เขาถึงไดจาก

http://pds1.egloos.com/pds/1/200607/12/24/c0039224_0505461.jpg 

    

http://pds1.egloos.com/pds/1/200607/12/24/c0039224_0505461.jpg
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บทท่ี 3 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

 

กระบวนการในการสรางสรรคผลงานนั้นชวยใหการสรางสรรคผลงานเปนไปอยางมีระบบ

ระเบียบ แบบแผน ไมกวางจนเกินไป ดังนั้นขาพเจาจึงแบงกระบวนการสรางสรรค ดังนี้ 

1.การประมวลความคิดท่ีไดจากการเก็บขอมูล 

2.ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน 

3.รูปแบบของการสรางสรรคผลงาน 

4.วิเคราะหการสรางสรรคผลงาน 

5.สรุป 

 

1.การประมวลความคิดท่ีไดรับจากการเก็บขอมูล 

 ในการสรางสรรคผลงานท่ีมีลักษณะรูปแบบเหมือนจริง ส่ิงสําคัญอันดับแรงคือรูปภาพ

ตนแบบท่ีขาพเจาลงพื้นท่ีจริงเพื่อไปเก็บขอมูล อีกท้ังการเลือกสรรมุมมองท่ีพิเศษมีหลักองคประกอบ

ท่ีลงตัวท้ังรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งขาพเจาคิดวายิ่งขอมูลนั้นละเอียดและชัดเจนมากเทาไหร การทํางาน

ก็จะไมเปนอุปสรรคในการสรางผลงานจริง  การสรางสรรคผลงานก็จะแสดงพลัง และอารมณ

ความรูสึกออกมาไดอยางมาก สอดคลองกับเนื้อหาสาระท่ีกําหนดไวตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
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2.ข้ันตอนของการสรางสรรค 

เริ่มจากการลงพื้นท่ีจริงในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาสรางสรรคนั้น ขาพเจาเริ่มทําภาพ

รางตนแบบ ไวหลากหลายแบบท้ังท่ีเขียนจากสถานท่ีจริง และในบางครั้งขาพเจาเลือกภาพถายจาก

ตนแบบมาเปนภาพรางกอนจะสรางผลงานจริง โดยการปรับโทนสี ปรับรายละเอียดใหคมชัดมาก

ยิ่งข้ึน และในสวนของขนาดภาพรางตนแบบนั้นขาพเจาเลือกท่ีจะใหขนาดของผลงานจริงสอดคลอง

กับภาพรางตนแบบ เพื่อตรงตามเปาหมาย ไมคลาดเคล่ือน รวมไปถึงองคประกอบและสัดสวนท่ีลงตัว 

แตอาจจะตัดรายละเอียดบางสวนหรือเพิ่มเติมในผลงานจริงตามความเหมาะสม 

 

3.รูปแบบของการสรางสรรคผลงาน 

รูปแบบของการสรางสรรคผลงานของขาพเจานั้น ขาพเจาถายทอดออกมาในแนวเหมือนจริง 

และการเขาใจในธรรมชาติของความเปนจริงในส่ิงๆนั้น โดยผานการเขียนสีน้ํามัน โดยการสรางภาพ

ใหออกมาดูจริงจัง ผานความมุมานะ อุสาหะ และทักษะฝมือในการสรางสรรคท่ีมีรายละเอียดท่ี

สมบูรณ เหมือนจริงตามท่ีตาเห็น เพื่อสอดคลองกับเนื้อหาสาระและแนวความคิด 

 

4.วิเคราะหองคประกอบและทัศนธาตุท่ีปรากฏในผลงาน 

ทัศนธาตุในผลงานของขาพเจานั้นมีสวนสําคัญในการสรางผลงาน ถาผูสรางสรรคมีความรู

ความเขาใจในการหยิบทัศนธาตุมาใชไดอยางลงตัว ผลงานศิลปกรรมก็จะมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ขาพเจาจึงแบงทัศนธาตุในผลงานสรางสรรคของขาพเจาดังนี้ 

4.1 รูปทรง 

รูปทรง คือ ส่ิงท่ีมองเห็นในงานทัศนศิลป เปนสวนท่ีศิลปนสรางข้ึนดวยการ

ประสานกันอยางมีเอกภาพของทัศนธาตุ(Visual Elements) ซึ่งรูปทรงในผลงานของขาพเจา

นั้นไดแก เสน น้ําหนักออนแกของ ขาว-ดํา ท่ีวาง สี และลักษณะพื้นผิวท่ีเกิดจากรองรอยของ

ทีแปรงและเนื้อสี รูปทรงใหความพอใจกับความรูสึกสัมผัส เปนความสุขทางตา พรอมกันนั้น
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ก็สรางเนื้อหาใหกับตัวรูปทรงเอง และเปนสัญลักษณใหแก อารมณ ความรูสึก หรือปญญา

ความคิดท่ีเกิดข้ึนในจิตดวย รูปทรงมีองคประกอบ 2สวน คือ สวนท่ีเปนโครงสรางทางรูป 

และสวนท่ีเปนโครงสรางทางวัตถุ สวนท่ีเปนโครงสรางทางรูปไดแก วัสดุท่ีใชในการสรางรูป 

เชน สี ดินเหนียว หิน ไม กระดาษ ผา โลหะ  ฯลฯ และเทคนิคท่ีใชกับวัสดุเหลานั้น เชน การ

ระบาย การปน การสลัก การแกะ การตัดปะ การทอ การเช่ือมตอ ฯลฯ เปนสวนท่ีเกี่ยวของ

กับความคงทนถาวรของผลงาน และความแนบเนียนของฝมือ องคประกอบท่ีเปนโครงสราง

เชิงรูปทรง ไดแก การประสานกันอยางมีเอกภาพของทัศนธาตุนี้เปนสวนสําคัญท่ีสุด เพราะ

เทากับเปนกายภาพของงานศิลปะ ถาศิลปนสรางรูปทรงใหมีเอกภาพไมได หรือไมสมบูรณ 

รูปทรงนั้นก็ขาดชีวิตชีวา ขาดเนื้อหา ไมสามารถจะแปลหรือส่ือความหมายใดได 3 4 

4.2 เนื้อหา  

เนื้อหา คือ องคประกอบท่ีเปนนามธรรม หรือโครงสรางทางจิต ตรงกันขามกับสวน

ท่ีเปนรูปทรงหมายถึง ผลท่ีไดรับจากงานศิลปะ สวนท่ีเปนนามธรรมนี้นอกจากเนื้อหาแลวยัง

มีเรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยูดวยท้ังสามสวนนี้ตางก็มีความเช่ือมโยง

และซอนทับกันอยู เรื่องกับเนื้อหาในงานบางประเภทเกือบแยกจากกันไมออก แตในงานบาง

ประเภทเกือบไมเกี่ยวของกันเลย  แนวเรื่อง คือ แนวทางของเรื่อง และเปนตนทางท่ีจะ

นําไปสูเนื้อหาซึ่งเปนผลข้ันสุดทาย เรื่องเกี่ยวกับแนวเรื่องบางแหงมีความแตกตางกันไมมาก

นักโดยท่ัวไปอาจใชแทนกันได แตในท่ีนี้จะขอแยกออกจากกันมาอธิบายตางหาก จะเห็นวา

จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิชาองคประกอบศิลป4 5 ในผลงานของขาพเจาเนื้อหาเปนสวนท่ี

สําคัญ เพราะจะเปนตัวส่ือสารแนวความคิดในเรื่องปญญาญาณ การหยั่งรูของชีวิตและการ

ดํารงอยู และความสัมพันธระหวางคน สัตว พืช วัตถุส่ิงของ 

 

 

                                                             
4
 ศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ , องคประกอบของศิลปะ , พิมพคร้ังท่ี 7(ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม). 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรพร้ินติง่แอนดพีบลิซซ่ิง , 2553) , 30. 
5
 เร่ืองเดียวกัน , 31. 
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4.3 จุด 

ในผลงานของขาพเจามีบางสวนท่ีใชวิธีการวาดระบายสีแบบจุด เชน การวาดหิน 

กรวด มีการแบงระยะหนาใหเปนจุดใหญ ระยะหลังจุดเล็กลง ซึ่งการใชจุดนั้นทําใหเกิดความ

เปนความเช่ือมโยงกันระหวางระยะ ในธรรมชาติเราจะเห็นจุดกระจายซ้ําๆอยูท่ัวไปในท่ีวาง 

เชน จุดท่ีสุกใสของดาวในทองฟา ลายจุดในตัวสัตวและพืชบางชนิด เมื่อเราอยูบนท่ีสูงและ

มองมายังกลุมคน จะเห็นเปนจุดกระจายเคล่ือนไหวไปมา มิติก็ไมมี หรือรวมกลุมกัน จุดท่ีเรา

เห็นซ้ําๆเหลานี้ทําใหเกิดตําแหนงของรูปทรงในท่ีวางข้ึน ซึ่งเปนการเริ่มแรกท่ีสุดของ

องคประกอบศิลปตัวจุดเองนั้นเกือบไมมีความสําคัญอะไรเลย รูปรางก็ไมมี มิติก็ไมมี แตเมื่อ

ปรากฏตัวในท่ีวางนั้นมีความหมายข้ึนมาทันที กลาวคือถาเปนจุดเดียว ท่ีวางกับจุดจะมี

ปฏิกิริยาผลักดันโตตอบซึ่งกันและกัน ถาเปนหลายจุดปฏิกิริยานี้จะรุนแรงข้ึน เนื่องจากมีการ

ดึงดูดและการผลักดันระหวางจุดตอจุดเพิ่มข้ึนดวย จุดท่ีรวมกันหนาแนนเปนกลุม เสนรอบ

นอกหรือเสนโครงสรางของกลุมจะปรากฏใหเห็นในจินตนาการ และจุดท่ีซ้ํากันในจังหวะ

ตางๆ จะใหรูปแบบ(Pattern)ของจังหวะท่ีเปล่ียนไปอยางไมจํากัด5

6 

4.4 เสน 

เสนในผลงานของขาพเจาเกิดข้ึนโดยรูปทรง เสนจะเปนโครงสรางหลักท่ีสําคัญอีก

อยางหนึ่งซึ่งทําหนาท่ีขับเคล่ือนรูปทรงใหเกิดความเคล่ือนไหวหรือหยุดนิ่ง เสนโครงสรางมี

อยู6อยางดวยกัน คือ 

4.4.1เสนแกนของรูปทรง เชนเสนศูนยถวงของคน เสนแกนของผลไม เสนแกนของ

วัตถุส่ิงของตางๆ 

4.4.2เสนรูปนอกของกลุมรูปทรง 

4.4.3เสนท่ีลากดวยจินตนาการจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง เชน ดาวหมี ดาวจระเข ฯลฯ 

                                                             
6
 ศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ , องคประกอบของศิลปะ , พิมพคร้ังท่ี 7(ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม). 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรพร้ินติง่แอนดพีบลิซซ่ิง , 2553) , 45. 
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4.4.4เสนท่ีแสดงความเคล่ือนไหวของท่ีวาง 

4.4.5.เสนโครงสรางของปริมาตร เนื่องจากเสนรอบนอก(External Contour) ไม

สามารถแสดงความโคงนูนของปริมาตรได เสนภายใน(Internal Contour) จึงเปน

เสนโครงสรางหรือเสนจินตนาการอีกชนิดหนึ่งท่ีแสดงความเคล่ือนไหวท่ีพื้นผิวให

รูสึกถึงปริมาตรของรูปทรง 

4.4.6เสนโคงขององคประกอบ ท่ีเกิดจากเสนแกนของสวนตางๆ ท่ีประสานกัน

กอนท่ีจะมีรายละเอียดของรูปทรง เสนชนิดนี้มีความสําคัญตอการแสดงอารมณ

ความรูสึกสวนรวมของศิลปะมาก เมื่อเรามองดูวัตถุท่ีเปนมวล เชน  คน ภูเขา ตนไม 

เราจะรูสึกในเสนแกนของส่ิงอื่น เชน คนยื่นจะเห็นเปนเสนด่ิง ภูเขาจะเห็นเปนเสน

นอน คนนั่งจะเห็นเปนเสนโคง ในฐานะผูสรางสรรคการวางเสนโครงสราง

องคประกอบกอนท่ีจะเขียนมวลหรือรูปทรงลงไป จึงเปนวิธีท่ีสามารถจะกําหนด

ความรูสึกหรืออารมณข้ันตนของภาพ เปนพื้นฐานสําหรับสานตอดวยรูปทรงท่ีมี

รายละเอียดและความซับซอนใหสมบูรณเต็มท่ีตอไป6

7 

4.5 น้ําหนักออนแกของแสงและเงา (Tone) 

ในผลงานของขาพเจานั้น น้ําหนัก คือ ความออนแกของบริเวณท่ีถูกแสงสวาง และ

บริเวณท่ีเปนเงาของวัตถุหรือการระบายสีใหมีผลเปนความออนแกของสีหนึ่ง หรือหลายสี 

หรือบริเวณท่ีมีสีขาว สีเทา และสีดํา ในความเขมระดับตางๆในช้ินหนึ่งน้ําหนักท่ีใชตาม

ลักษณะของแสงเงาในธรรมชาติจะทําใหเกิดปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะใหปริมาตรและ

ความแนนแกรูปทรงแลว น้ําหนักยังใหความรูสึกและอารมณดวยการประสานความความ

ออนแกตัวของมันเองอีกดวย ในงานนามธรรมเราจะไดรับความรูสึกจากความออนความแก

ของน้ําหนักท่ีประสานกันอยูในภาพโดยตรง โดยไมตองผานรูปทรงท่ีรูไดอยางใด 7

8  

                                                             
7ศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ , องคประกอบของศิลปะ ,พิมพคร้ังท่ี 7 (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม). 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรพร้ินติง่แอนดพีบลิซซ่ิง , 2555) , 53. 
8เร่ืองเดียวกัน  , 60. 
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5.สรุป 

จากการสรางสรรคผลงานของขาพเจานั้นขาพเจามีความคิดเห็นวา กระบวนการในการ

สรางสรรคผลงานนั้นมีความสําคัญยิ่งในการสรางสรรค เพราะเปนการกําหนดเปาหมายและข้ันตอน

การศึกษาโดยการวิเคราะหอยางละเอียด จึงทําใหการสรางสรรคนั้นเปนไปตามเปาหมายท่ีคาดคะเน

ไวขางตน ทําใหการสรางงานนั้นเปนไปอยางราบรื่น ไมเปนอุปสรรคตอการสรางสรรคผลงาน 
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ภาพท่ี 5 ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ 
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บทท่ี 4 

การพัฒนาและการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

 

การสรางสรรควิทยานิพนธภายใตหัวขอ “ปญญา ญาณจากธรรมชาติ” เปนการสรางสรรค

ผลงานในแนวเหมือนจริง ผานผลงานจิตรกรรม ในผลงานชุดนี้ขาพเจามุงนําเสนอเรื่องราวจากผาน

ความงามมุมมองจากธรรมชาติตางๆ โดยผานการศึกษา คนควา จนเกิดการพัฒนาท้ังในดานรูปแบบ

และเนื้อหาสาระ ประกอบกับการแกไขปญหาในแตละช้ินงาน โดยมีการพัฒนาและสรางสรรคดังนี้ 

1.ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ 

2.ผลงานวิทยานิพนธ 

 

ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ  

ในสวนของผลงานชวงนี้เปนชวงท่ีขาพเจาเริ่มตนศึกษา และคนควาหาความเปนไปไดในดาน

ของเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ จะเห็นไดวาผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธจะมีลักษณะท่ี

เปนแนวเหมือนจริง แตเรื่องราวเนื้อหาในผลงานนั้นมีความแตกตางกันออกไป ดวยเหตุผลท่ีวาการลง

พื้นท่ีหาขอมูลนั้น ขาพเจาเดินทางเก็บขอมูลไปเล่ือยๆ โดยวิธีการเดินเทา จึงทําใหขอมูลทางดาน

เนื้อหาสาระนั้นแตกตางกันดังนี้ 
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ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน “ ท่ีท่ีสมควรอยู ”   ในผลงานช้ินนี้ขาพเจาเลือกรูปทรงของวัตถุส่ิงท่ีมี

ลักษณะเปนรูปทรงอิสระ จึงเลือกรูปทรงของวัตถุส่ิงของท่ีผานกาลเวลา หมดสภาพในการใช

งานไดมาเปนรูปทรงหลัก โดยมีรูปทรงอิสระ เชน ตนหญา และกรวดทรายเขามาแทรกใน

สัดสวนท่ีนอยกวา ในการการใชสีนั้นขาพเจาเลือกใชสีท่ีไมฉูดฉาดมากจนเกินไปเพื่อสราง

บรรยากาศท่ีสงบ เครงขรึมแตยังคงความเปนสีของวัตถุเดิมนั้นเอาไว  รวมไปถึงพื้นผิวท่ีจะมี

ความนูนหนาในระยะดานหนา  เพื่อผลักระยะและการสรางรับรูทางสายตาใหไดมากยิ่งข้ึน 

 

 ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน “ตนไมแหงปญญา” ภายในผลงานมีตนกระถินท่ีท้ิงใบยืนตนตระหงานอยู

กลางทุงหญาในลักษณะของรูปทรงแนวต้ัง แสดงถึงความมั่นคง ความเด็ดเด่ียว นาเกรงขาม 

ทามกลางพื้นท่ีวางในสัดสวนท่ีมากกวา ในพื้นท่ีวางนั้นแฝงรายละเอียดไปดวยเสน เสนในท่ีนี้

เกิดจากการเขียนตนหญาเขาไปท่ีละเสน จนกลายมาเปนคาน้ําหนักในพื้นท่ีวาง ในสวนของสี

ท่ีใชยังคงใชสีในลักษณะท่ีมีน้ําหนักเขมท้ังภาพแตยังมีคาน้ําหนักของสีท่ีออนแฝงอยูใน

บางสวน เพื่อผลักระยะของภาพ ทําใหผลงานนั้นมีความสมจริงมากยิ่งข้ึน 

 

ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน  “กฎขอสุดทาย” ขาพเจานั้นทดลองหารูปทรงตนไมในอีกลักษณะหนึ่ง 

ในผลงานช้ินนี้ขาพเจาเลือกใชรูปทรงในลักษณะแนวต้ังและแนวเฉียง ซึ่งมาจากรูปรงของ

ตนไมท่ีขาพเจาสนใจ ในรูปทรงมีลักษณะของพื้นผิวท่ีแตกตางกัน มีท้ังพื้นผิวท่ีขรุขระ และ

พื้นผิวท่ีเรียบ  และในสวนของพื้นหลังขาพเจาเลือกท่ีจะสรางพื้นผิวดวยสีท่ีสวาง ไมฉูดฉาด

จนเกินไป  และแทนคาสีของตนหญาดานหลังดวยการเขียนเสนโคงเล็กๆ เพื่อใหความ

กลมกลืนในภาพมากยิ่งข้ึน 
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ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน “ฟนท้ังหา” ในผลงานช้ินนี้ขาพเจาเลือกท่ีจะใชมุมมองแบบเจาะจง ท่ีมี

พื้นหลังในสัดสวนท่ีนอย มีแตการสรางยะระโดยการใชคาน้ําหนักท่ีเขมมาเปนตัวบังคับ

รูปทรง เนนเฉพาะรูปทรงและเนื้อหาสาระของตนไม ในผลงานช้ินนี้ขาพเจามีความสนใจใน

การสรางพื้นผิวท่ีสมจริงมากยิ่งข้ึน การใชสีนั้น ขาพเจาเลือกท่ีจะใชสีใหสมจริงตามภาพราง

ตนแบบ สีท่ีใชนั้นมีลักษณะกลมกลืนกันไปท้ังภาพ ใหความรูสึกสงบนิ่งและอบอุน 

 

ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน “บทสนทนาของกอนหิน” ขาพเจาเลือกรูปทรงของกอนหิน โดยมีมุมมอง

จากดานบนลงมายังพื้น ในสวนของรูปทรง ขาพเจาเลือกรูปทรงยอย ท่ีมีขนดเล็กของกอนหิน

กอตัวข้ึนเปนรูปทรงท่ีใหญแบบไมมีท่ีส้ินสุด โดยการผลักระยะจากน้ําหนักของพื้น และขนาด

ของกอนหินท่ีแตกตางกัน โดยท่ีขาพเจายังสนใจการสรางพื้นผิวในในตัวผลงาน เพื่อใหเห็น

ความสมจริงของภาพผลงานมากยิ่งข้ึน 

 

ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 6 

ช่ือผลงาน “จามจุรี” ในผลงานช้ินนี้ขาพเจายังเลือกรูปทรงของกอนหินข้ึนมาใชเปน

รูปทรงหลัก โดยมีมุมมองจากดานบนมายังพื้น แตมีรูปทรงอิสระท่ีเกิดข้ึนจากเงาของตนไมซึ่ง

ถือวาเปนรูปทรงเชนกัน เขามาเสริมใหองคประกอบของภาพ นั้นมีเรื่องราวและเนื้อหา โดย

ขาพเจานั้นสรางพื้นผิวใหนูนหนามากกวาผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 5 เพื่อขับเนนใหมี

ความรูสึกสมจริงมากยิ่งข้ึน 
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ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 7 

ช่ือผลงาน “ราก” ในผลงานช้ินนี้ขาพเจาเลือกใชรูปทรงของรากไมท่ีมีความรูสึก

แข็งแรง แตมีลักษณะท่ีนิ่งเงียบและเครงขรึม มาเปนระยะหนา ในการใชสีนั้นจะเปนสีท่ีดู

สวาง ดวยการเขียนรายละเอียดลงไป โดยยังคงใสใจกับความเปนพื้นผิวของวัตถุอยู และใน

อีกรูปทรงเปนรูปทรงของตนชวนชมท่ีมีลักษณะออนเอน ตามธรรมชาติ มีลักษณะเคล่ือนไหว 

และมีชีวิตชีวา มาผลักระยะของภาพใหรูปทรงของรากไมนั้นโดดเดนมากยิ่งข้ึน จากการ

วิเคราะหจากภาพรวมของผลงานขาพเจามีความคิดเห็นวา รูปทรงท้ังสองชนิดนั้นเขากันไดดี 

ดวยการเช่ือตอ การประสานกันของเสน อีกท้ังยังตรงประเด็นในเรื่องของเนื้อหาสาระท่ีแสดง

ออกมาอีกดวย 
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ภาพการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ 
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ภาพท่ี 7 ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน  ท่ีท่ีสมควรอยู 

ขนาด     90 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 8 ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน  ตนไมแหงปญญา 

ขนาด     100 x 120 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 9 ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน  กฎขอสุดทาย 

ขนาด     60 x 80 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 10 ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน  ฟนท้ังหา 

ขนาด     120 x 100 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 11 ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน  บทสนทนาของกอนหิน 

ขนาด     160 x 145 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 12 ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 6 

ช่ือผลงาน  จามจุรี 

ขนาด     120 x 220 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 13 ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 7 

ช่ือผลงาน  ราก 

ขนาด     120 x 150 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ผลงานวิทยานิพนธ 

ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน “ลมหายใจของกันและกัน” ในผลงานช้ินนี้ขาพเจายังคงเลือกรูปทรงท่ีมี

ความอิสระและเปนธรรมชาติมากยิ่งข้ึน เปนผลงานท่ีเปนแนวต้ัง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับ

รูปทรงของตนไมท่ีมีทิศทางสูงชะลูดข้ึน โดยท่ีขาพเจานั้นแสดงภาพพื้นหลังดวยทุงหญาสี

เขียวและสดใส แตในความสดของสีนั้นมีปริมาณสัดสวนท่ีนอยในบางสวน ดวยการถายเทคา

น้ําหนังของสีเขียวสดไปยังรูปทรงตนไม เพื่อสรางความกลมกลืน และไมใหพื้นหลังโดดเดน

มากจนเกินไป จากการวิเคราะหจากภาพรวมของผลงาน ภาพรวมนั้นมีจุดเดนของภาพและ

รายละเอียดท่ีไมมากจนเกินไป แสดงออกทางความรูสึกในเรื่องของเนื้อหาสาระไดอยาง

ชัดเจน และตรงไปตรงมา 

 

ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน “ทองฟาสีทอง” ในดานของเนื้อหาสาระของผลงานช้ินนี้วิธีการเก็บขอมูล

จะแตกตางจากผลงานช้ินอื่นๆในการทําวิจัย ขาพเจาเลือกท่ีจะเก็บขอมูลเขียนภาพจาก

ทิวทัศนบนบกมาเปนผืนน้ําแทน จากภาพนั้นมีการกระเพื่อมของผืนน้ําเปนลักษณะรูปทรง

วงรี หลายๆวงซอนกัน แตถาสังเกตอยางถ่ีถวนแลวขนาดของวงรีนั้นจะแตกตางกันไป 

ลักษณะของรูปทรงนั้นดูไมมั่นคง ไมแนนอน ในเนื้อหาทางดานของสีท่ีใชนั้น ขาพเจาเลือกใช

สีท่ีมีวรรณะรอน ซึ่งแสดงออกถึงความต่ืนเตน สวนพื้นหลังเปนสีท่ีมีคาน้ําท่ีคอนขางเขมกวา 

แสดงถึงความสุขุมและสงบ เพื่อเปนไปตามธรรมชาติ และสมจริง  

 

ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน “ความหวัง” ในดานของเนื้อหาสาระจากการเก็บขอมูลของผลงานนี้ เปน

ขอมูลท่ีขาพเจาพบเจอระหวางการเก็บขอมูลการสรางสรรคในช้ินอื่นๆเชนกัน แตผลงานใน
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ช้ินนี้มีลักษณะของสีท่ีเปนสีขาวสีเทาและสีดํา ในสัดสวนท่ีมากในผลงาน ในสวนของสีขาวสี

เทาและสีดํานั้นเปนสีของเศษข้ีเถาท่ีผานการเผาปาเพื่อทําการเกษตร  มีเพียงสีน้ําตาลอม

เหลืองท่ีมีลักษณะเปนเสนตรงวิ่งไปมาหลายทิศทางจากกอหญาท่ีโดนไฟไหมไมหมด 

องคประกอบเหลานี้ขาพเจาถือวาเปนองคประกอบท่ีงดงามมากช้ินหนึ่งของขาพเจา เพราะ

เพียบพรอมไปดวยสีและคาน้ําหนักอยางลงตัว อีกท้ังยังสอดคลองกับเนื้อหาสาระท่ีมุงหมาย

เอาไวอีกดวย 

 

ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน “ปญญาญาณจากธรรมชาติ 1”สืบเนื่องจากผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 3 

เปนผลงานผานการเก็บขอมูลในสถานท่ีเดียวกัน ในเนื้อหาสาระนั้นมีความคลายกัน แต

ขาพเจาเลือกท่ีจะปรับใหคาน้ําหนักของสีนั้นซีดจางลง แตในความซีดจางนั้นยังคงไวซึ่ง

รายละเอียด เพื่อขับเนนถึงชวงเวลาในสภาพแวดลอมและบรรยากาศในพื้นท่ีนั้นๆ ท่ีมี

ลักษณะนิ่งเงียบ แตรูสึกถึงอารมณความเคล่ือนไหวไปอยางชาๆ ตามกาลเวลา  

 

ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน “ปญญาญาณจากธรรมชาติ 2” ในสวนของผลงานช้ินท่ี 5 นี้ ขาพเจายัง

ใชขอมูลในการสรางสรรคชุดเดียวกับผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 3และช้ินท่ี 4 แตในผลงาน

วิทยานิพนธช้ินท่ี 5 นี้ขาพเจาสนใจเรื่องของอุณหภูมิของพื้นท่ี ท่ีเกิดจากการลุกไหมของเพลิง 

รวมไปถึงคาน้ําหนักท่ีสมบูรณ มีระยะใกลและไกลของภาพ ในการสรางผลงานช้ินนี้ขาพเจา

มุงเนนไปในเรื่องของความสมจริงเปนอยางมาก เพื่อบงบอกทุกส่ิงทุกอยางในพื้นท่ีท่ีพบเห็น 

อีกท้ังเรื่องของขนาดของผลงานนั้นขาพเจาเลือกท่ีจะสรางผลงานท่ีมีขนาดใหญข้ึน เพราะ

จากขอมูลภาพรางตนแบบ มีลักษณะท่ีเปนทิวทัศนท่ีเปนมุมเปดกวาง เห็นรายละเอียด

คอนขางเยอะ ขนาดของผลงานจริงจึงตองเหมากับลักษณะรูปแบบท่ีจะนําเสนอ 
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ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 6 

ช่ือผลงาน “แผนท่ีชีวิต” ในสวนของผลงานช้ินนี้เปนมุมมองแบบเจาะจง  ในผลงาน

จะมีรูปทรงท่ีมีลักษณะเปนวงรี ซึ่งมาจากวงปของตนไม ในลักษณะของพื้นผิวท่ีแตกตางกัน

ออกไป ผลงานช้ินนี้เปนการมองลงไปในรายละเอียดของวัตถุอีกครั้งหนึ่ง ในภาพผลงานนั้น 

ขาพเจาเลือกท่ีจะตัดทอนพื้นหลังออกไปเพื่อบังคับใหผูดูพิจารณารายละเอียดเพียงอยาง

เดียว สีสันในภาพเปนสีขาว สีเทาและสีดําเปนสวนใหญ แตจะมีสีแดงอมสมซึ่งมาจากสีของ

เปลวเพลิงท่ีมีลักษณะเคล่ือนไหวเทานั้นท่ีแทรกเขามาในสัดสวนท่ีพอเหมาะพอดี ถือวาเปน

รูปแบบและเนื้อหาสาระท่ีดูแปลกตา กวาช้ินอื่นๆ แตยังคงเนื้อหาสาระเดิมเอาไว  

 

ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 7 และ ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 8 

ช่ือผลงาน “ฝนเดือนเมษายน 1”และ “ฝนเดือนเมษายน 2” ในผลงานช้ินนี้มีวิธีการ

เก็บขอมูลตางจากจากประสบการณเดิมๆท่ีเคยทํามา ขาพเจาเลือกท่ีจะตัดตนมะมวงท่ีมีอายุ

ไมตํ่ากวายี่สิบป เปนตนมะมวงท่ีขาพเจานั้นเห็นมาต้ังแตยังเด็ก มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวของ

กับตนมะมวงตนนี้ อีกท้ังยังมีความทรงจําและความผูกพันทางจิตวิญญาณตอขาพเจาเปน

อยางมาก มาเปนตนแบบในการสรางสรรคเพื่อกระตุนอารมณความรูสึก ใหมีความกําสรด 

ความเศราเหลานี้เปนการบอกเลาความเปนมาในผลงานท่ีถือวาเปนบทสรุปในการวิจัย  จาก

การวิเคราะหจะเห็นรูปทรงแนวนอนซึ่งเปนรูปทรงของทอนไม วางทับกันอยูในลักษณะ

รูปทรงท่ีซ้ํากัน และในเรื่องของขนาดของทอนไมนั้นก็มีขนาดใกลเคียงกัน  มีโทนสีท่ีดู

หมนหมอง ไมฉูดฉาด แสดงอารมณถึงความสูญเสียและเส่ือสลายของวัตถุ  จากการ

สรางสรรคผลงาน ท้ัง 2 ช้ินนี้ทําใหขาพเจาเขาใจในความเปนธรรมชาติ เห็นจิตวิญญาณ

ความเปนมนุษย ทําใหขาพเจาหันกลับมามองดูตนเอง ทําใหขาพเจาไมประมาทในการดําเนิน

ชีวิต และทําใหขาพเจามอบส่ิงท่ีเปนคุณงามความดีท่ีมาจากปญญาญาณจากธรรมชาติใหแก

สังคมเทาท่ีจะใหได 
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ภาพการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
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ภาพท่ี 14 ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน  ลมหายใจของกันและกัน 

ขนาด     175 x 145 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 15 ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน  ทองฟาสีทอง 

ขนาด     145 x 175 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 16 ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน  ความหวัง 

ขนาด     145 x 160 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 17 ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน  ปญญาญาณจากธรรมชาติ 1 

ขนาด     170 x 190 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 18 ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน  ปญญาญาณจากธรรมชาติ 2 

ขนาด     170 x 190 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 19 ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินท่ี 6 

ช่ือผลงาน  แผนท่ีชีวิต 

ขนาด     160 x 180 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 20 ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินท่ี 7 

ช่ือผลงาน  ฝนเดือนเมษายน หมายเลข 1 

ขนาด     135 x 200 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 21 ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินท่ี 8 

ช่ือผลงาน  ฝนเดือนเมษายน หมายเลข 2 

ขนาด     150 x 200 เซนติเมตร 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 
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บทท่ี 5 

บทสรุป 

  

 การศึกษาคนควาวิทยานิพนธภายใตหัวขอ “ปญญาญาณจากธรรมชาติ” แสดงให

เห็นถึงการคนควาหาขอสรุปอันเปนแนวคิด และการแสดงออกของตัวเอง ซึ่งมาจากส่ิงท่ีพบเห็น และ

ไดสัมผัสถึงธรรมชาติ ในสภาพแวดลอมตางๆท่ีประทับใจ  

ในแนวความคิดดังกลาว จึงเปนแรงบันดาลใจใหขาพเจาสรางผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ข้ึนมา

และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แตขาพเจาคิดวาการศึกษานั้นคงไมไดจบแตในเพียงมหาวิทยาลัยเทานั้น 

แตการศึกษานั้นจะตองศึกษาจนตลอดชีวิตตราบท่ีความสามารถนั้นจะหมดไป ในการศึกษาคนควา

วิทยานิพนธเปนเพียงจุดเริ่มตนของการสรางสรรคเทานั้น ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาการทางดาน

ความคิดและจินตนาการ ตลอดจนการพัฒนาตอไปขางหนาไดดียิ่งข้ึน 

วิทยานิพนธภายใตหัวขอ “ปญญาญาณจากธรรมชาติ” ขาพเจาหวังวาจะสรางประโยชน

ใหกับผูท่ีสนใจ หรือผูท่ีมีความคิดท่ีสอดคลองหรือใกลเคียงกับขางเจาและหวังวาจะมีประโยชนในดาน

ศิลปะกับสังคมตอไป 
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รายการอางอิง 
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รายละเอียดของผลงาน 

 

ผลงานกอนวิทยานิพนธ 

ช่ือผลงาน    เทคนิค    ขนาด 

ท่ีสมควรอยู    สีน้ํามันบนผาใบ   90x100 ซม. 

ตนไมแหงปญญา    สีน้ํามันบนผาใบ   100x120 ซม. 

กฎขอสุดทาย    สีน้ํามันบนผาใบ   60x80 ซม. 

ฝนท้ังหา    สีน้ํามันบนผาใบ   120x100 ซม. 

บทสนทนาของกอนหิน   สีน้ํามันบนผาใบ   160x145 ซม. 

จามจุรี     สีน้ํามันบนผาใบ   120x220 ซม. 

ราก     สีน้ํามันบนผาใบ   120x150 ซม. 

 

ผลงานวิทยานิพนธ 

ช่ือผลงาน    เทคนิค    ขนาด 

ลมหายใจของกันและกัน   สีน้ํามันบนผาใบ   175x145 ซม. 

ทองฟาสีทอง    สีน้ํามันบนผาใบ   145x175 ซม. 

ความหวัง    สีน้ํามันบนผาใบ   145x160 ซม. 

ปญญาญาณจากธรรมชาติหมายเลข 1 สีน้ํามันบนผาใบ   170x190 ซม. 

ปญญาญาณจากธรรมชาติหมายเลข 2 สีน้ํามันบนผาใบ   170x190 ซม. 



48 
 

ช่ือผลงาน    เทคนิค    ขนาด 

แผนท่ีชีวิต    สีน้ํามันบนผาใบ   160x180 ซม. 

ฝนเดือนเมษายน หมายเลข 1  สีน้ํามันบนผาใบ   135x200 ซม. 

ฝนเดือนเมษายน หมายเลข 2  สีน้ํามันบนผาใบ   150x200 ซม. 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ-นามสกุล    นายธนันท กล่ินตปนียกุล 

วัน เดือน ปเกิด   11 พฤษจิกายน 2533 

ท่ีอยู    84/169 หมูท่ี 13 ตําบลวัดไทร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 

e-mail    jamsai_36@hotmail.com 

โทรศัทพ  087-6987945 

 

ประวัติการศึกษา 

 –วิทยาลัยชางศิลป กรมศิลปากร 

-ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ทุนการศึกษา   –กองทุน เมธิณี ธารวานิชกุล 

 

ประวัติการแสดงผลงาน 

นิทรรศการเด่ียว  

2559  –นิทรรศการ “ธรรมชาติ ธรรมดา”ณ พีเพิ่ลแกลเลอล่ี(หอง P3) ช้ัน2 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรงุเทพมหานคร 
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นิทรรศการกลุม  

2550    –รวมแสดงในการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งท่ี 22 

2551    –รวมแสดงในการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งท่ี 23 
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-นิทรรศการ “จิตรกรรมทิวทัศน Land Scape Painting Exhibition” 

ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556    –รวมแสดงในการประกวดศิลปกรรมรวมสมัยพานาโซนิค ครั้งท่ี 15  

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลปเจาฟา กรุงเทพฯ 

       -รวมแสดงผลงานในการประกวดศิลปกรรมรุนเยาว ครั้งท่ี 30  

ณ หอศิลปสนามจันทร นครปฐม 

-รวมแสดงผลงานในการประกวดจิตรกรรม “ขาว” ณ พิพิธภัณฑสถาน-

แหงชาติ หอศิลปเจาฟา กรุงเทพ 

2557   –รวมแสดงผลงานในการประกวดจิตรกรรมรวมสมัย พานาโซนิค ครั้งท่ี 16   

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลปเจาฟา กรุงเทพฯ 
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