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บทคัดย่อ 

 

 เมื่อธรรมชาติยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนความรู้สึกของมนุษย์ จากอนุภาคเล็ก ๆ  

รวมกันเป็นแรงพลักดันในการดำรงชีวิต เพื่อที่จะหาคุณค่าของความสุขและความงาม ( สุนทรียะ ) ไป

พร้อมกัน ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ ความผูกพัน การใช้ชีวิตของครอบครัวในชนบทที่

ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสรา้งผลงานในรูปแบบของศิลปะกึง่

นามธรรม ( semi-abstract ) ด้วยการนำเอาทัศนธาตุในธรรมชาติมาผสานเข้ากับจินตนาการจาก

ประสบการณ์ของข้าพเจ้ามาขีดเขียนเสมือนเป็นการบันทึกความทรงจำ ความผูกพัน ณ ช่วงเวลานั้น

ลงบนผืนผ้าใบ ผ่านเทคนิคและกระบวนการทางศิลปะรูปแบบของจิตรกรรม ซึ่งอาจจะถ่ายทอด

สุนทรียะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึกแก่ผู้ที่ได้รับชมผ่านผลงานของข้าพเจ้า 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จ 
 

Thesis Title  Imagery, Implication and Nature 
Name   Miss Namfon Prapjit 
Concentration  Visual Arts 
Department  Painting 
Academic Year  2019 
 

Abstract 

 

Nature is still a factor that is life’s driving force, which small elements assemble 
to create value and beauty ( aesthetic ). The artist portrays her experience and bond 
of living in a family in the countryside full of nature, which became the starting point 
of this set of semi-abstract artwork. This artwork combines the image of nature with 
imagination using visual elements in painting, also creating textures by scratching, like 
recording memories and bonds onto the canvas. Therefore this artwork is created to 
express feelings, emotions and imaginations of the aesthetics of nature. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  

ข้าพเจ้าขอน้อมจิตระลึกในพระคุณของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดผู้ซึ้งบ่มเพาะปลูกฝังสิ่งที่ดี 
มอบความรัก ความหวังดีแก่ข้าพเจ้าเสมอมา ตลอดทั้งคอยส่งเสริม ชี้แนะและสร้างแรงบัลดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระคุณของครู – อาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอาจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์ อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์และคณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรมทกุ
ท่านผู้ที่คอยอบรม สั่งสอน ช้ีแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้ารวมไปถึง 
เพื่อนและผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานศิลปนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปะนี้จะเป็น
แรงบัลดาลใจให้กับผู้คนและถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกดี ๆ แก่ผู้ที่ชมและสนใจ 
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คำนำ 

 

 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการทำศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก

จิตรกรรม ปีการศึกษา 2562 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย

มีวัตถุประสงค์ในการเขียนเรียบเรียงเพื่ออธิบายถึงลำดับข้ันตอนและกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า 

การคิด วิเคราะห์ ตีความ และสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ จินตภาพ นัย 

ธรรมชาติ ( Imagery, Implication and Nature )” ที่แสดงให้เห็นถึงความประทับใจที่ได้ได้ซึมซับ

สุนทรียภาพบางอย่างที่น่าสนใจจากธรรมชาติและกระตุ้นให้ข้าพเจ้าคิดอยากจะถ่ายทอดเป็นผลงาน

จิตรกรรม สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าผ่านการรับรู้ที ่มีต่อสิ ่งแวดล้อม ผ่านการ

แสดงออก คิด วิเคราะห์ อย่างเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ข้าพเจ้ามีจึงความตั้งใจที่จะเรียบเรียงข้อมูล

ทั้งหมดที่ได้กล่าวมารวบรวมไว้ในศิลปนิพนธ์นี้ หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษางานศิลปะและ

ทราบถึงการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ 
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บทท่ี 1  

บทนำ 

 

 “ธรรมชาติ” เป็นแหล่งกำเนิดทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เหมือนเป็นการนับหนึ่งจากคำ ๆ  นี้

แตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ จนเมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งอย่างล้วนเกิดและดับไปไม่จบสิ้น บางอย่างทิ้ง

ร่องรอยไว้ให้น่าค้นหา บางอย่างสลายไปอย่างไร้ร่องรอย บางอย่างกำลังเกิดใหม่เพื ่อให้เห็น

วิวัฒนาการต่าง ๆ  ต่อไป ธรรมชาตินั้นเป็นคำที่กว้างมาก ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ ต้นไม้ สภาพ

อากาศ ฤดูกาล สิ่งต่าง ๆ  ที่ปราศจากการปรุงแต่งต่าง ๆ  สามารถปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการตามสภาพ

ของโลก สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเหล่านี้เกิดเป็นความงามที่อัศจรรย์เกิดขึ้นและยังเป็นต้นแบบและ

แหล่งเรียนรู้ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากมายที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้รอบ ๆ ของเรา 

 เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความรู้สึก มีความนึกคิดเป็นพื้นฐาน การรับรู้ การตอบสนองของ

มนุษย์จึงเป็นสิ่งที่อ่อนไหวต่อสิ่งที ่เข้ามากระทบต่อความรู้สึก เพราะมนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติและธรรมชาติก็มีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ทั้งสองอย่างล้วนมีความสัมพันธ์ที่สำคัญต่อกัน

อยู่ตลอดเวลาและมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน การเคลื่อนไหวอันไหมหยุดนิ่ งของสรรพสิ่งเหล่านี้

ก่อให้เกิดซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงจินตนาการของมนุษย์ได้อีกมากมาย 

 

ความเป็นมาและความสำคญัของการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้เกิดจากประสบการณ์ ความผูกพัน ที่ได้ซึมซับจากการธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตในแบบชนบท ที่ต่างต้องพึ่งพากัน ในโลกนี้มีสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้มากมาย 

สิ่งที่ปรากฏให้เราได้เห็นในทุกวันน้ีล้วนมีความงามในตัวเองปราศจากการแต่งเติมใด ๆ สีของต้นไม้ใบ

หญ้า ท้องฟ้า สัตว์ต่าง ๆ  แสงแดดกลางวัน บรรยากาศกลางวัน กลางคืน ช่วงเวลาฤดูกาลต่าง ๆ เมื่อ

ได้สัมผัส ได้มองดูรูปทรงของสรรพสิ่งที่มีหลากหลายลักษณะที่แตกต่างกัน พื้นผิวของต้นไม้ ใบไม้ 
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ต้นหญ้า ก้อนหิน สายน้ำเปลือกของผลไม้ สัตว์ต่าง ๆ ที่ลวดลายที่มีความพิเศษในของมันเอง สีสันที่

เกี่ยวข้องกับบรรยากาศในช่วงเวลานั้น การเคลื่อนไหวอย่างอิสระของธรรมชาติที่เกิดจาก แรงลม 

แสงแดดและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เมื่อองค์ประกอบย่อยเหล่านี้ถูกแปลงค่าเป็นทัศนธาตุ ที่

แฝงด้วยสุนทรียภาพโดยผ่านการรับรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ( ศิลปิน )  

จากความประทับใจดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้ซึมซับสุนทรียภาพบางอย่างที ่น่าสนใจจาก

ธรรมชาติและกระตุ้นให้ข้าพเจ้ามุ่งหมายจะถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะรูปแบบจิตรกรรมกึ่งนามธรรม 

โดยให้การแสดงออกเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับความประทับใจ ( สุนทรียะ ) ในความเป็นธรรมชาติ

และชนบท สามารถสะท้อนทัศนคติที ่มีต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ที ่ใช้การแสดงออกอย่างเรียบง่าย 

ตรงไปตรงมา นำมาพัฒนาต่อโดยใช้ประสบการณ์ ความรู ้ส ึกนึกคิดไปสู่การแสดงออกไปสู่การ

สร้างสรรค์ โดยมีสุนทรียภาพของธรรมชาติเป็นแรงขับเคลื่อนทางการสร้างสรรค์และประกอบสร้าง

ขึ้นมาผ่านทัศนธาตุทางศิลปะ จุด เส้น สี น้ำหนัก พื้นผิวที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความงามในธรรมชาตทิี่

เกิดข้ึนได้อย่างลงตัวและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

  

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

1. เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกถึงความงาม ( สุนทรียะ ) ในสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับผ่านและผสมผสานจินตนาการที่ได้เติมแต่ง จนสร้างเป็น

ความงามข้ึนมาใหม่ในรูปแบบผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม  

2. การสร้างสรรค์ผลงานมุ่งนำเสนอการผสมผสานเทคนิคกระบวนการ การทำพื้นผิว การใช้

หลักทัศนธาตุทางศิลปะและสีน้ำมันเพื่อนำเสนอรูปแบบการแสดงออกที่ไม่ซับซ้อน สะท้อน

และเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตชนบทที่มีความเรียบง่าย 

3. การสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของธรรมชาติที่ไม่ได้มีแค่ประโยชน์ใช้สอยแต่ยัง

ช่วยบรรเทาทางด้านจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยสร้างจินตนาการ 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

ข้าพเจ้ามุ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เกิดจากความประทับใจใน

ความงาม ( สุนทรียะ ) ของธรรมชาติ มีความทรงจำ ความผูกพันและประสบการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง

กับสิ่งแวดล้อมต้นไม้ สวนยาง ทุ่งนา ลำคลองเหล่านั้น ผสมผสานจินตนาการที่แต่งเติมขึ ้น การ

สร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเสมือนเป็นการบันทึกและบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เปรียบดั่งการนำพา

ตัวเองคืนกลับสู่ธรรมชาติ วิธีการหนึ่ง ผ่านการ ขีด เขียน ป้ายสี ลงบนผืนผ้าใบแทนการเขียนบันทึก

ลงสมุดและแสดงให้เห็นถึงร่องรอยต่าง ๆ ที ่สามารถสื่อได้ถึงความหมายของสิ ่งที่ข้าพเจ้านำมา

ถ่ายทอดให้เห็นมุมมองธรรมชาติในรูปแบบการแสดงออกของผลงานจิตรกรรมกึง่นามธรรมที่เรียบงา่ย 

ตรงไปตรงมา แฝงด้วยทัศนะคติส่วนตัวโดยอาศัยทัศนะธาตุ สี ทีแปรง บรรยากาศ ผสมผสานเข้า

จินตนาการและความรู้สึกนี้และเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวเองได้เป็นอย่างดีและ

ก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้  

 

ขอบเขตของโครงการ 

การด้านเนื้อหา เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ด้วยมุมมองของข้าพเจ้าที่มีแรงบันดาล

ใจจากธรรมชาติของบ้านเกิด นำมาสร้างสรรค์ประกอบผ่านกระบวนการทางศิลปะที่เป็นการเปิดเผย

ธรรมชาติบางอย่างของข้าพเจ้า 

ด้านรูปแบบ เป็นการนำเสนอผลงานจิตรกรรมในรูปแบบกึ่งนามธรรมด้วยการใช้รูปทรง เสน้ 

สี พื้นผิวของธรรมชาติ การทับซ้อนของชั้นสีและกระบวนการเส้นที่เกิดจากอารมณ์ที่แสดงออกถึง

ตัวตนได้อย่างอิสระและมีความเป็นนามธรรมที่สัมพันธ์กับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ด้านเทคนิค เป ็นการนำเสนอกระบวนการทางจิตรกรรมตั ้งแต่การทำพื ้นไปจนถึง

กระบวนการวาดเส้น การขูด ขีด ทับซ้อนกันของเส้นและช้ันสีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธรรมชาติ 
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ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

1. ศึกษาและรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติความสัมพันธ์ทางด้านต่าง ๆ 

2. ศึกษาเรื ่องความหมายของการใช้ทัศธาตุต่าง ๆ ที ่ส ัมพันธ์กับเรื ่องราวเพื่อศึกษาความ

เหมาะสมของรูปแบบในการแสดงออกในรูปแบบกึ่งนามธรรมที่มีผลต่อการรับรู้ถึงการมีชีวิต 

การเคลื่อนไหวของธรรมชาติ 

3. ศึกษาจากหนังสือตำราเบื้องต้นที่เกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะและทฤษฎีต่าง ๆ  

4. ศึกษาและเลือกรูปแบบงานศิลปะของศิลปินที่สนใจมานำปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางใน

การสร้างสรรค์ 

5. รวบรวมข้อมูลรูปภาพ รูปทรงที่เกิดความประทับใจที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ 

6. นำข้อมูลรูปภาพที่ได้มาร่างแบบ จัดองประกอบครา่ว ๆ  เพื่อเพิ่มหรือลดทอนรูปทรงเพือ่ใหไ้ด้

รูปแบบงานที่สอดคล้องกับแนวความคิด 

7. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

 

แหล่งข้อมูลท่ีนำมาใช้ในการสรา้งสรรค ์

ค้นคว้าและวิเคราะห์จากหนังสือและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ความงาม สุนทรียภาพ

ทางศิลปะต่าง ๆ และนำข้อมูลรูปภาพที่ได้จากการบันทึกจากพื้นที ่ที ่เป็นชุมชนท้องท้องถิ่นของ

ข้าพเจ้าผ่านขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ  มาผสมผสานกับเรื่องราว สี บรรยากาศ ให้เกิดเป็นผลงาน

ศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวเหล่าน้ันออกมา 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสรา้งสรรค ์

1. หนังสือที่เกี่ยวข้อง 

2. คอมพิวเตอร์ 

3. สีน้ำมัน 

4. สีอะคริลิค 

5. ดินสอ  

6. เกรยอง 



5 
 

 
 

7. สีชอล์คซอฟพาสเทล  

8. สีน้ำพลาสติก 

9. เฟรมผ้าใบ 

10. ดินสอพอง 

11. กาว 

12. Oil marker 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค ์

 

 เนื่องด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานต้องอาศัย

ข้อมูลในการอ้างอิงต่าง ๆ ทั้งในส่วนของเรื่องราวเนื้อหา แรงบันดาลใจในหลากหลายมุมมอง ข้อมูล

ทั้งในเชิงวิชาการ ทฤษฎี หรือประสบการณ์ส่วนตัวมาอ้างอิง เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมให้แนวคิดใน

การสร้างสรรค์ผลงานมีความสมบูรณ์ น่าสนใจและน่าเช่ือถือมากข้ึน ซึ่งสามารถกล่าวด้วยอิทธิพลใน

การสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 

 

ความหมายและความสำคัญของธรรมชาต ิ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อทุกชีวิต เป็นเสมือนยา

ขนานเอกที่จะชุบสรรพชีวิตให้มีชีวิตชีวาและมีความสุข ล้วนมีคุณูปการระต่อชีวิตของมนุษย์ ทั้ งใน

ส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายและจิตใจ  ต่างก็มีความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และผูกพันกันอยู่ตลอดเวลา ไม่

อาจจะแบ่งแยกออกจากกันได้ เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และธรรมชาติเป็นทุกสิ่งทุก

อย่างของมนุษย์ เป็นปัจจัยที่จะเกื้อกูลให้ชีวิตเกิดความสมดุลข้ึน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่

ว่าจะเป็น ต้นไม้ สายน้ำ ดิน ฟ้า อากาศ และสัตว์ป่า ถ้าหากว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกทำลายลงไป ก็จะ

พลอยทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เองด้วยเช่นกัน ถ้าหากว่าทุก ๆ  คนหันหน้ามา

ทำการศึกษาและทำความเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของมันอย่างจริงจัง และร่วมแรงร่วมใจกัน

คุ้มครองป้องกันรักษาเอาไว้ โดยไม่ให้มีการทำลายลงไปอย่างที่กำลังเป็นอยู่ก็น่าจะเป็นผลดีกับมนุษย์ 

 “ธรรมชาติ”หรือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง เป็นแหล่งกำเนิดสรรพสิ่ง

ชีว ิตที ่อยู ่รอบตัวเรา เกี ่ยวข้องและสัมพันธ์กันหลากหลายปัจจัย ต่างเกิดขึ ้นตามบริบทของ

สภาพแวดล้อม สถานที่ เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่งและสลายไปในเวลาที่เหมาะสมหมุนไป

ตามวัฏจักรของมันเสมอ ในโลกของธรรมชาติมีความต่างกันออกไปแต่ละมุมมองสร้างกายภาพ มิติ
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และสุนทรียะได้ในตัวของมันปราศจากการปรับ เติมและแต่ง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสิ่งที่

ตามมาคือการรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ที่สามารถรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ันได้ เป็นจุดทำ

ให้เกิดการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ  แต่ในทางศิลปะความสามารถในการรับรู้ภายใน

ของมนุษย์ โดยมีทัศนธาตุพื้นฐานเป็นสื่อกลางของการแสดงออกคือ จุด เส้น สี รูปทรง พื้นผิว เป็น

ลักษณะโครงสร้างหลักที่ประกอบอยู่ในธรรมชาติทั้งหมด นำมาซึ่งการแสดงออกในรูปลักษณ์ต่าง ๆ  

ให้ปรากฏมาในมุมมองของความประทับใจ หรือไม่ประทับใจ สะเทือนอารมณ์ตามจินตนาการและ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลล้วนแล้วแต่เกิดสุนทรียภาพในอารมณ์การแสดงออกเหล่าน้ัน 

“ธรรมชาติไม่ใช่เพียงต้นไม้ ใบหญ้า ท้องทุง่ และลำน้ำ แต่หมายรวมถึงธรรมชาติในใจเรา

ด้วย ใจที่มีความรักจะเห็นคุณค่าธรรมชาติภายนอกและมีความสุขอยู่กบัสิง่นั้น เมื่อความรักใน

ธรรมชาติกับความสุขเป็นสิ่งเดียวกัน จะเช่ือมโยงความปรารถนาดีไปยังผูอ้ื่น”1 

 

อิทธิพลท่ีได้รับจากครอบครัวและสังคม 

ข้าพเจ้าได้เกิดและเติบโตในชนบทเล็ก ๆ ในต่างจังหวัด ( สงขลา ) ที่ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ

และบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและบริสทุธ์ิปราศจากมลพิษต่าง ๆ ทุกคนในพื้นที่ต่างใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำ

นา ทำไร่ทำสวน หาปลา ประกอบอาชีพที่ใกล้ชิดจากธรรมชาติทำให้ข้าพเจ้ามีความทรงจำและความ

ประทับใจในช่วงเวลาน้ัน แต่ด้วยเหตุจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนทำให้ข้าพเจ้าต้อง

เดินทางและมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างที่ต่างแดน ได้สัมผัสใหม่บรรยากาศที่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย การใช้

ชีวิตด้วยความเร่งรีบและสภาพแวดล้อมที่แออัดไปด้วยผู้คน รถและอาคาร  น้อยนักที่จะเห็นและได้

สัมผัสต้นไม้และธรรมชาติที่ดูร่มรื่น สบายตา บ่อยครั้งที่การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำให้รู้สึกหวนคดิถึง

บรรยากาศที่บริสุทธิ์ในชนบทของข้าพเจ้า ที่ที่รู้สึกว่าธรรมชาติและคนสามารถอยู่ร่วมกัน พึ่งพากัน

อย่างที่มันควรจะเป็น แต่ด้วยเหตุข้างต้นที่ได้กล่าวนั้นเป็นเหตุที่มิอาจหลบเลี่ยงได้ เราเองที่ควร

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เพื่อความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิต ( ภาพประกอบ 1, 2, 3, 4 ) 

                                                             
1 Blogger, บทความธรรมชาติ, เข้าถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

https://jeesadaporn.blogspot.com/2019/01/blog-post_0.html 
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ภาพท่ี 1 : ภาพบรรยากาศบรเิวณบ้านข้าพเจ้า 1 

 

 
ภาพท่ี 2 : ภาพบรรยากาศบรเิวณบ้านข้าพเจ้า 2 
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ภาพท่ี 3 : ภาพจราจรติดขัดในเมอืง 

เข้าถึงได้จาก https://images.app.goo.gl/GV7PCGsHupmULZN77 

 

 
ภาพท่ี 4 : ภาพมลพิษบนท้องถนน 

เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/27327- กทม.%20ฝุ่นเกินมาตรฐาน%20

เสี่ยงมีปญัหาระบบหายใจ.html 
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ปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อม 

 การได้เห็นถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ

มลพิษในอากาศหรือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ( PM.25 ) ที่เพิ่มสูงข้ึนจนเกิน

ค่ามาตรฐานซึ่งเห็นได้ชัดในปี 2019 ที่ผ่านมา สถานการณ์เช่นน้ีเป็นเครื่องแสดงให้เห็นและตระหนัก

ได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ในขณะที่ปัญหาเหล่าน้ีเริ่มทวีความรุนแรงข้ึน จนตัว

ข้าพเจ้าเองต้องมองย้อนไปถึงการชีวิตที่เรียบง่าย ในช่วงที่ยังใช้ชีวิตกับครอบครัวในต่างจังหวัด ก่อน

หน้าที่จะเกิดวิกฤติปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้และได้พบว่าการที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ก็ต้องให้

เวลาธรรมชาติได้เยียวยารักษาตัวเองจากการโดนทำลายของน้ำมือมนุษย์เสียก่อน ซึ่งทำให้เห็นว่า

ธรรมชาตินั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตไม่แพ้ปัจจัยอื่น 

 เมื่อพิจารณา ทบทวนความเป็นมาและความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้า สาเหตุเหล่าน้ัน

อาจนำมาซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ สู่วิธีคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เช่ือมโยงกันระหว่างสุนทรียะ

ของธรรมชาติและจินตนาการของข้าพเจ้าที่จะถ่ายทอดแทนความรู้สึกนึกคิดที่ข้าพเจ้าได้มีช่วงเวลาที่

ผกูพันกับธรรมชาติเหล่าน้ันออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ผ่านกระบวนการและเทคนิคทางศิลปะเฉพาะ

ตนเอง 

 

อิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปินและผลงานศิลปกรรม 

 อิทธิพลในรูปแบบทางศิลปะที่มีอิทธิพลและความบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานของ

ข้าพเจ้าน้ันคือ ศิลปะลัทธิอิมเพรสช่ันนิสต์ ( Impressionist ) หรือลัทธิประทบัใจ เป็นรูปแบบศิลปะที่

แตกต่างจากศิลปะในรูปแบบเดิมฉีกกรอบตามประเพณีที่เคยมีมาในอดีต มุ่งเน้นการถ่ายทอดสิ่งที่อยู่

ตรงหน้าเพราะทุกสิ่งทุกอยางย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามครรลองของชีวิตสภาพหนึ่งสู่สภาพหนึ่งไม่

สามารถหยุดอยู่กับที่ และความคิดร่วมสมัยย่อมเบื่อหน่ายกับสิ่งซ้ำซาก จำเจ มีกฎเกณฑ์ยุ่งยาก ไม่มี

อิสระ ไม่มีการท้าทายสติปัญญา คตินิยมศิลปะแบบเก่า ๆ ซึ่งเกิดข้ึนและหมดความนิยมลง ล้วนเป็น

บทพิสูจน์อันดีสำหรับกฎวิวัฒนาการ อนึ่ง สภาพของสังคม เศรษฐกิจ และ ปรัชญาของชีวิตได้แปร

เปลี่ยนไปคำว่าอิสรภาพ เสรีภาพ และภราดรภาพ เป็นหลักทั่วไปในการแสวงหาทางออกใหม่ ลัทธิ
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ปัจเจกชนได้รับการนับถือ ทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปตามแนวเสรีนิยม ศิลปินต้องดำรงชีพอยู่ด้วย 2 

ดังนั ้นการแสดงออกของลัทธิอิมเพรสชั ่นนิสต์จึงถ่ายทอดอย่างฉับพลัน ใช้ทีแปรงที ่ทำให้รู้สึก

เคลื ่อนไหวผสมผสานกับสีสันดูสดใสและสีที ่หนารู ้สึกได้ถึงผิวสัมผัส ซึ ่งทำให้ผลงานในลัทธินี้มี

ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา ที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัว กลุ่มอิเพรสช่ันนิสม์ยัง

นำเอาทฤษฎีของเซอร์ไอแซก นิวตันในเรื่องแสงสีขาวหรือแสงจากดวงอาทิตย์ที่ไม่ได้มีแค่สีเดียวแต่

กลับมีหลายสีต่างกันเพราะเกิดจากการหักเหของแสงที ่ต่างกัน ศิลปินกลุ ่ม นี ้จึงไม่ใช้สีที ่มองใน

ธรรมชาติแต่จะใช้สีจากสเปกตรัมมาแต้มจนเกิดการผสานสีกันในดวงตาจนทำให้มองภาพวาดของ

กลุ่มนี้แล้วมีความรู้สึกเคลื่อนไหวแตกต่างจากยุคก่อน ๆ 

ซึ่งผลงานของข้าพเจ้ามีความสอดคล้องกับการหยิบเอาความรู้สึกประทับใจในมุมมองของ

ธรรมชาติ ณ ช่วงเวลาหนึ่งมาถ่ายทอดในรูปแบบของงานศิลปะที่ใช้อารมณ์ความรู้สึก ไม่เน้นความ

เหมือนจริงและเอาประสบการณ์ที่ได้รับนำมาใช้เปน็สิ่งแทนในการแสดงออกในรูปแบบของเสน้ สีและ

บรรยากาศของผลงานเป็นตัวถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ออกมาให้เห็น ซึ่งข้าพเจ้าได้นำหลักการและ

รูปแบบของลัทธิอิมเพรสชั ่นิสต์นี ้มาเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของ

ข้าพเจ้า ผลงานของศิลปินในกลุ่มลัทธิอิมเพรสชั ่นนิสต์ที ่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของ

ข้าพเจ้ามีดังนี้ 

 

โกลด มอแน ( Claude Monet ) 

 โกลด มอแน ( Claude Monet ) เป็นจิตรกรคนสำคัญของฝรั่งเศสนคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึง 

20 มีความสำคัญในการเป็นผู้ริเริ่มศิลปะในลัทธิประทับใจและมีบทบาทสำคัญในปรัชญาและการ

ปฏิบัติของขบวนการนี้ ซึ่งเป็นการวาดภาพจากความประทับใจในสิ่งที่เห็นของผู้วาด ( perception ) 

แทนที่จะพยายามทำให้เหมือนจริงตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในจิตรกรรมภูมิทัศน์ ( Landscape 

                                                             
2Aunart, Impressionism ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์, เข้าถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

https://aunart.wordpress.com/2011/09/21/impressionism 
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painting ) 3 ภาพเขียนของมอแนหลาย ๆ  ชุดให้รู้สึกเสมือนได้เข้าไปอยู่ในภาพ ณ ที่แห่งนั้นจริง ๆ  

เพราะรูปแบบ กระบวนการเขียนของเขามีความพิเศษสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชมและสัมผัส

ได้อย่างไม่รู้ลืม ในปี 1856 ที่ชายหาดนอร์มังดีเขาได้พบกับ Eugène Boudin จิตรกรที่เช่ียวชาญการ

เขียนภาพภูมิทัศน์กลางแจ้งคนแรกๆของฝรั่งเศส ซึ่งได้สอนการใช้สีน้ำมันและเทคนิคในการเขียนภาพ 

“กลางแจ้ง” ให้กับเขา จากนั้นมอแน่จึงรักการเขียนภาพทิวทัศน์กลางแจ้งเป็นชีวิตจิตใจ 

 ถึงแม้ว่ามอแนจะมีช่ือเสียงอยู่บ้างแต่เขาก็ประสบปัญหาด้านการเงินเป็นอย่างมากเนื่องจาก

ภาพเขียนของเขาขายไม่ได้ กว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤต มรสุมชีวิตต่าง ๆ มากมายเขาต้องกลายเป็น

ศิลปินไส้แห้งนาน 20 ปีกว่าจะประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นเขาก็ได้พัฒนาฝีมือและรูปแบบการ

เขียนภาพและได้พบกับศิลปินรุ่นใหม่หลายท่านรวมทั้ง Renoir, Sisley, Pissarro และ Manet ได้จัด

นิทรรศการของกลุ ่มศิลปินใหม่นี ้จัดขึ ้นเป็นครั ้งแรกในปี 1874 นิทรรศการประสบความสำเร็จ

พอสมควรแต่เขากลับขายภาพไม่ได้เลยเขาจึงประสบปัญหาทางการเงินอีกครั้งนานหลายปีเขาเริ่ม

สร้างผลงานอีกครั้งทั้งภาพภูมิทัศน์และทิวทัศน์ท้องทะเลเพราะเปรียบเสมือนการบันทึกความทรงจำ

ของชนบทของฝรั่งเศสเอาไว้และยังได้สร้างผลงานชุดใหม่คือภาพจากฉากหรือสถานที่เดียวกันแต่ต่าง

เลากันเพื่อนทึกช่วงเวลา แสง และฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป ภาพที่เป็นที่รู้จักในช่วงนี้ได้แก่ Monet’s 

Garden at Vetheui, The Banks of the Seine, Ile de la Grande-Jatte แล ะ  Winter Sun, 

Lavacourt ในช่วงบั้นปลายชีวิตมอแนเริ่มป่วยเป็นต้อกระจกซึ่งมีผลทำให้เขามองสีผิดเพี้ยนไปจาก

เดิม ทำให้ภาพเขียนชุดหลังจะมีสีออกโทนแดงโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็พยายามที่จะกลบัมาแก้ไขภาพ

เหล่าน้ันโดยการผ่าตัดต้อกระจกใน ต่อมาเขาได้ป่วยเป็นมะเร็งปอดเสียชีวิตในปี 1926 ด้วยวัย 86 ปี 

แต่เขาก็ยังคงเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังหลังลัทธิประทับใจที่เน้นการเขียน

ภาพที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกมากกว่ารายละเอียดรูปร่างและพื้นผิวของภาพ ตลอดชีวิตมอแนเขียน

ภาพทั้งหมดราว 2,500 ภาพ ที่จริงตัวเลขน่าจะมากกว่าน้ีแต่มอแนได้ทำลายภาพเขียนของเขาเองไป

                                                             
3วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, โกลด มอแน ( Claude Monet ), เข้าถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/โกลด มอแน 
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จำนวนมาก มีทั้งภาพที่เขาทำลายทิ้งก่อนที่จะถูกเจ้าหนี้มายึดไป และภาพที่เขาคิดว่าไม่ดีพออีกหลาย

ร้อยภาพ และต่อไปนี้เป็นบางส่วนของภาพเขียนของมอแนที่ยิ่งดูย่ิงประทับใจ4 

 

ภาพท่ี 5 : Claude Monet, “Water-Lily Pond”, 1899, Oil on canvas, 88.3 x 93.1 ซม. 

 

ภาพท่ี 6 : Claude Monet, “The Artist’s Garden at Giverny” 1900,  
Oil on canvas, 50 x 60 ซม. 

                                                             
4 Takieng.com, Claude Monet , เข้าถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2563 , เข้าถึงได้จาก 

https://www.takieng.com/stories/8659 
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อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากภาพเขียนของมอแน คือที่มาของแรงบันดาลใจในการเขียนภาพที่

เกิดจากความประทับใจที่แฝงไปด้วยความทรงจำและความรู้สึกต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

ให้ออกมาเป็นภาพวาดที่มุ่งนำเสนออารมณ์ความรู้สึกภายในและทัศนคติส่วนตัวผ่านการใช้ทีแปรงที่

หยาบและหนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ซึ่งแต่ละผลงานมีสีที่แฝงไปด้วยเรื่องราว

มากมายที่ชวนหลงใหลไปกับภาพ บรรยากาศแสง สีที่ดูอบอุ่น สงบแต่กลับมีความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วย

เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของมอแนซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่เป็นอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน

ของข้าพเจ้า ( ภาพประกอบ 5, 6 ) 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ายังมีหลักการและวิธีการคิดแบบเดียวกันกับศิลปะแนว

ใหม่หรือศิลปะอาร์ต นูโว ( Art Nouveau ) คือ การนำศิลปะรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะ

และงานฝีมือ ที่มีทั้งงานดั้งเดิมและงานรูปแบบใหม่เข้ามาแต่ยังคงเน้นลวดลายรูปทรงแบบอินทรีย์

หรือรูปทรงธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกไม้และพืชอื่น ๆ การเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อย พริ้วไหว แต่จะเป็น

การลดทอนรูปทรงต้นแบบจากธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นลวดลายประดับทั้งภายในและภายนอก

อาคาร ตลอดจนเครื่องใช้ในบ้านและเครื่องแต่งกาย ทำให้ศิลปะแบบอาร์ตนูโวถูกนำมาใช้ตกแต่ง

เสมอ 

สำหรับอิทธิพลในการสร้างาสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั ้น คือการนำเอารูปทรง ( form ) 

ลวดลาย ( pattern ) ในธรรมชาติมาลดทอนและผสานเข้าด้วยกัน โดยใช้เส้น สีและรูปทรงนามธรรม

มาประกอบสร้าง จัดองค์ประกอบใหม่เพื่อเกิดเป็นรูปแบบและลักษณะเฉพาะ ข้าพเจ้าได้นำเอา

ลักษณะดังกล่าวจากศิลปินในกลุ่มศิลปะอาร์ต นูโว มาเพื่อเป็นแนวทางดังต่อไปนี้ 

 

กุสทัฟ คลิมท์ ( Gustav Klimt ) 

กุสทัฟ คลิมท์ เป็นชาวออสเตรีย เกิดเมื่อปี 1862 ที่เขตชานเมืองของกรุงเวียนนา พออายุ 14 

ปีคลิมท์ได้เข้าเรียนโรงเรียนสามัญไปเข้าเรียนที่โรงเรียนศิลปะที่กรุงเวียนนาทางด้านการเขียนภาพ

สถาปัตยกรรมในแนวอนุรักษ์นิยมและได้ฝึกฝนในสไตล์คลาสสิกดั้งเดิม ( Academic Art ) เขาเริ่มมี

ฝีมือจนได้รับการว่าจ้างให้เขียนรูปตั้งเรียนอยู่ ต่อมาเขาเลิกยึดติดกับกฎเกณฑ์ตามหลักเขาฝึกฝนมา
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เปลี่ยนไปเป็นการสร้างศิลปะในรูปแบบของตัวเองที่เน้นการใช้สัญลักษณ์ในการนำเสนอความคิดและ

ผลงานเพื่อสานต่อการแสวงหาอิสรภาพทางศิลปะ 

 คลิมท์เป็นทั้งจิตรกรและมัณฑนากรที่มีความคิดก้าวหน้าที่ชอบทำกิจกรรมเพื่อวงการศิลปะ

ด้วยและยังเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในยุคของศิลปะแนวใหม่ หรือ อาร์ต นูโว ( Art Nouvea ) ซึ่ง

เป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งที่ใช้งานออกแบบและสถาปัตยกรรมมาผสมผสานกับงานจิตรกรรม ศิลปะใน

รูปแบบนี้เป็นที ่นิยมกันช่วงทศวรรษที่ 1890 เขายังมีส่วนสำคัญในการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น

ประธานคนแรกขององค์การของศิลปินหัวสมัยใหม่ “Vienna Secession”ที่พยายามสร้างผลงาน

ศิลปะที่คัดค้านศิลปะแนวอนุรักษ์นิยมหลุดไปจากกรอบประเพณีเดิม  

 

 

ภาพท่ี 7 : Gustav Klimt, The Kiss, 1907–1908, Oil on canvas, 180 x 180 ซม. 
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คลิมท์มักจะเขียนภาพแนวเหมือนจริง เขาสามารถเขียนภาพคนจากภาพถ่ายไดเ้หมือนจริง

และดูเป็นธรรมชาติราวกับเขียนมาจากคนต้นแบบ นอกจากนี้สีทองยังเป็นสีที่เขาชอบใช้และดจูะมี

ความสำคัญในผลงานของเขาไม่ใช่น้อย5 และเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์ในการเขียนภาพสรรีะเพศสภาพ

ของมนุษย์ชาย-หญิงให้มีความน่าหลงใหลในเรือนร่างได้อย่างสวยงามน่าชมได้อย่างละเมียดละไมด้วย

สีสันที่ดูสง่างาม ผสานเข้ากับศิลปะโมเสกของยุคไบแซนไทน์ แต่แฝงด้วยอารมณ์และพลังปรารถนา

บางอย่างภายในใจจิตใจผสานทั้งสองเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน เป็นรูปแบบเฉพาะ ลงตัว แปลก

ใหม่และน่าค้นหาเป็นอย่างยิ่ง6 ( ภาพประกอบ 7 ) 

นอกจากภาพเรือนร่างของบุคคลที่เขาเขียนมานั้นเขายังช่ืนชอบในการเขียนภาพทิวทัศน์อีก

ด้วยดอกทานตะวันดูจะเป็นไม้ดอกที่เขาชื ่นชอบจะเขียนมาก การเขียนภาพคนและภาพทิวทัศน์

ของคลิมท์นั้นค่อนข่างจะแตกต่างกันกับภาพบุคคคล ลวดลายที่แสดงความรู ้สึกละเอียดอ่อนจะ

นำมาใช้กับการเขียนภาพคน ในขณะที่เขาจะใช้ฝีแปรงที่บ่งบอกถึงความเด็ดเดี่ยวและเป็นอิสระกับ

งานทิวทัศน์  ( ภาพประกอบ 8, 9 ) 

 

                                                             
5Noppayot Graphic, กุสทัฟ คลิมท์ ( Gustav Klimt ), เข้าถึงเม่ือ 26 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก 

http://tgustavklimt.blogspot.com/ 
6Art-manman, Gustav Klimt, เข้าถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://art-

manman.blogspot.com/2016/06/blog-post_26.html 
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ภาพท่ี 8 :  Gustav Klimt, The Sunflower, 1906 – 1907, oil on canvas, 110 x 110 ซม. 

 

 

ภาพท่ี 9 :  Gustav Klimt, Pear Tree, 1903, oil on canvas, 100 x 100 ซม. 
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อิทธิพลจากเทคนิคจิตรกรรมไทย 

 การสร ้างสรรค ์ภาพจิตรกรรมไทยแต่โบราณ เป ็นการแสดงออกถึงเร ื ่องราวทาง

พระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยในแต่ละยุคสมัยใช้ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอน

ของพระพุทธเจ้า ผ่านกระบวนการสร้างที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของช่างเขียนไทยที่สืบทอดต่อ ๆ 

กันมา ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็มาจาก

ธรรมชาติ เช่น กาวหนังสัตว์ ยางเถาด้วน ยางประดู่ น้ำอ้อย ทรายละเอียด ใบขี้เหล็ก ขมิ้นชั้น เม็ด

มะขาม ดินสอพอง ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาอย่างซับซ้อน เพื่อให้ช้ินงานมีความคงทนแม้เวลาผ่าน

ไปนับร้อยปี  

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากการศึกษาด้านเทคนิคทางจติรกรรมไทยและได้คำนึงถึงจุดเช่ือมโยงทาง

โครงสร้างความคิด คือ การใช้ “ดินสอพอง”ในการรองพื้น เป็นดินชนิดหนึ่งมีสีขาวขุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติ

พิเศษที่เป็นมาจากธรรมชาติ มีผิวเรียบเหมาะกับการใช้กระบวนการวาดเสน้ในการสร้างสรรค์ และมีสี

ที่ให้ความละมุนแก่ผลงาน การใช้ดินสอพองในการข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงานนี้นับว่าเป็นวัตถุดิบ

หลักและปัจจัยสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวควบคุมการทำงานบางกระบวนการให้ออกมา

สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วยังตระหนักถึงคุณค่าการใช้วัสดุที่เรียบง่ายจากธรรมชาติรอบตัวได้อย่างคุ้มค่า 

 

 

ภาพท่ี 10 : ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม  
เข้าถึงได้จาก https://www.เที่ยวราชบรุี.com/wp-content/uploads/2014/06/IMG_1383.jpg 
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ภาพท่ี 11 : ภาพดินสอพอง  
เข้าถึงได้จาก https://mpics.mgronline.com/pics/Images/561000003555601.JPEG 

 
 

กล่าวโดยสรุป คืออิทธิพลหลาย ๆ ด้านที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมและนำมาวิเคราะห์จากข้อมูล

เหล่าน้ีว่าด้วยความเกี่ยวข้องหรือจุดเช่ือมโยงต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าล้วน

มาจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาและข้อมูลที่ได้รับการอ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ ล้วนมีความสำคัญ

ในกาสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างมากและปัจจัยทั้งหลายที่ได้กล่าวมานั้นได้มีส่วนต่อยอดทางความคิด

และการทำงานของข้าพเจ้าเอง
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บทท่ี 3 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสรา้งสรรค์ 
 

 ประเด็นสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ ้า เร ิ ่มจากการอาศัย

ประสบการณ์และทัศนคติส่วนตนมาเป็นตัวขับเคลื่อน กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการนำเสนอ

ประกอบกับแนวความคิดที่มีต่อธรรมชาติที่งดงาม ตลอดจนการสร้างรปูแบบเทคนิคเฉพาะของผลงาน

ซึ่งในการสร้างสรรค์ข้าพเจ้าจะให้ความสำคัญกับกระบวนการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ด้วยการสร้าง

พื้นผิว การใช้สีน้ำมัน สีอะคริลิกและการวาดเส้นลงบนผืนผ้าใบ 

 

การดำเนนิงานและวิธีการสร้างผลงาน 

การศึกษาข้อมูลจากพ้ืนฐานชีวิตและครอบครัว 

จากที่ได้กล่าวไปในบทก่อนหน้า จุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีประเด็น

สำคัญที่ได้หยิบยกมาเป็นองค์ประกอบหลักคือประสบการณ์ ความผูกพัน การใช้ชีวิตของครอบครัวใน

ชนบทที่เต็มไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ โดยพื้นฐานชีวิตของข้าพเจ้ามีความผูกพันกับสิ่ง

เหล่าน้ีและมักจะสังเกตเห็นรายละเอียด รูปทรง สี พื้นผิวของต้นไม้ ใบหญ้า สัตว์เหล่านี้นับเป็นสิ่งที่

มอบความทรงจำ ความสุขให้แก่ข้าพเจ้าและเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้รู้คุณค่าของธรรมชาติมากยิ่งข้ึน  

( ภาพประกอบที่ 12-17 ) 
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ภาพท่ี 12, 13 : ภาพประกอบการศึกษาข้อมูลจากพื้นฐานชีวิตและครอบครัว 1, 2 

 

 

ภาพท่ี 14, 15 : ภาพประกอบการศึกษาข้อมูลจากพื้นฐานชีวิตและครอบครัว 3, 4 
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ภาพท่ี 16, 17 : ภาพประกอบการศึกษาข้อมูลจากพื้นฐานชีวิตและครอบครัว 5, 6 

 

การกำหนดรปูแบบผา่นจิตรกรรมสองมิต ิ

ด้านเนื้อหาสาระ  

จากการที ่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าจุดเริ ่มต้นของการสร้างผลงานชุดนี ้มีจุดเริ ่มต้นจากการ

ประสบการณ์และความรู้สึกที่ของตัวข้าพเจ้าเองที่ความผูกพันและใกล้ชิดกับธรรมชาติมาเป็นตัวเล่ า

เรื่องและบอกถึง “ความงาม” ที่ธรรมชาติเป็นตัวสร้างขึ้นด้วยตัวของมันเอง ผ่านการคัดเลือกมุมมอง

ที่ได้คัดสรรมา ไม่ว่าจะเป็น สวนยางพารา ทุ่งนา ต้นไม้ แม่น้ำ ก้อนหิน พงหญ้าหรือพืชพรรณต่าง ๆ  

สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ใกล้ชิด เติบโตและใช้ชีวิตที่มีแต่ธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พบเจอได้โดยรอบ 

ปราศจากมลพิษ สิ่งที่วุ่นวาย จึงนำเอาทัศนธาตุจากธรรมชาติเหล่านี้มาผสมผสานกับจิตนการและ

ความรู ้ส ึก สร้างผลงานให้เกิดสุนทรียภาพรูปแบบใหม่ที ่บ่งบอกถึงตัวตนของข้าพเจ้าผ่านการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

ด้านรูปแบบของผลงาน  

การแสดงออกภายในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีลักษณะเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม ได้หยิบเอา

ความเป็นลักษณะพิเศษของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในมุมมองต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ ผ่านการตัดทอน ลด

ความเหมือนจริงลงไปสู่การตีความในเชิงทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ

ความรู้สึกเสริมเติมแต่งด้วยการใช้เทคนิคของการวาดเส้นเข้าช่วยผสมผสานเข้ากับจินตนาการและ

อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเพื่อให้งานมีความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากขึ้นและใช้สีที่สดใสหรอืหม่น
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บ้างแล้วแต่ช่วงเวลาหรือความรู้สึก ณ เวลาที่สร้างผลงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงสุนทรียภาพในธรรมชาติใน

มุมมองต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดสรรของข้าพเจ้าที่สร้างสรรค์ผลงานนั้น ๆ ข้ึนมา 

 

ขั้นตอนการทำการแบบรา่ง  

การวบรวม วิเคราะห์และประมวลความคิดจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาทั้งหมดในขั้นตอนก่อน

หน้า จากนั้นจึงนำภาพหรือมุมมองที่ต้องการสร้างสรรค์มาวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ  หาความ

เป็นไปได้ในการที่จะสร้างองค์ประกอบ รูปแบบ ข้ึนมาใหม่จากนั้นทำการร่างภาพคร่าว ๆ  และกำหนด 

รูปทรงต่าง ๆ ของธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ก้อนหินหรือน้ำ ให้เกิดองค์ประกอบของภาพตามที่ต้องการ 

( ภาพประกอบที่ 18-22 ) 

 

     

ภาพท่ี 18 : ภาพข้ันตอนการทำแบบร่าง ภาพที่ 1 

 

 

 

 



24 
 

 
 

 

ภาพท่ี 19 : ภาพข้ันตอนการทำแบบร่าง ภาพที่ 2 

 

 

ภาพท่ี 20 : ภาพข้ันตอนการทำแบบร่าง ภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 21 : ภาพข้ันตอนการทำแบบร่าง ภาพที่ 4 

 

 

ภาพท่ี 22 : ภาพข้ันตอนการทำแบบร่าง ภาพที่ 5 
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ขั้นตอนการสรา้งสรรค์ผลงานจริงและเทคนคิวิธีการ 

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ี มีเทคนิคและวิธีการที่สำคัญซึ่งในแต่ละข้ันตอนน้ันต่าง

เป็นปัจจัยที่จะทำให้ผลงานไปสู่ผลสำเรจ็ในท้ายทีสุ่ด ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคการเขียนภาพโดยสีนำ้มัน 

สีอะคริลิก ผสมผสานกับการวาดเส้นบนดินสอพอง ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถตอบสนองทางความคิด 

อารมณ์ ความรู้สึก การใช้สีและฝีแปรงตามความต้องการของข้าพเจ้า โดยข้ันตอนการสร้างสรรค์นั้น

จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้คือ 

การรองพ้ืนและการทำพ้ืนผิว 

ในข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนในการรองพื้นและการทำพื้นผิวไปในข้ันตอนเดียวกัน โดยจะมีการใช้

ดินสองพองผสมกับกาวเปน็ตัวรองพื้นของผลงานด้วยกันประมาณ 3 ช้ัน  ( หากต้องการให้พื้นหลังมสีี

บรรยากาศก็สามารถผสมสีลงไปในขั้นตอนการผสมได้ ) จากนั้นรอจนพื้นดินสอพองแห้งแล้วทำการ

ทำพื้นผิวด้วยการใช้ดินสอพองทาให้เกิดเป็นร่องรอยของฝีแปรงในลักษณะต่าง ๆ  ตามที่แบบร่างได้

กำหนดไว้อย่างคร่าว ๆ ( ภาพประกอบที่ 23-25 ) 

 

 

ภาพท่ี 23 : ภาพอุปกรณ์การรองพื้นและการทำพื้นผิว  
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ภาพท่ี 24 : ภาพข้ันตอนการรองพื้น  

 

 

 
ภาพท่ี 25 : ภาพการทำพื้นผิว  
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การสรา้งสรรคผ์ลงานด้วยเทคนิคการวาดเสน้ 

เมื่อข้าพเจ้าได้ภาพร่างต้นแบบที่นำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์แล้วจากนั้นใช้เทคนิคและ

กระบวนการวาดเส้นเป็นกลวิธีหนึ่งที่เปรียบเสมือนเป็นการร่างภาพไปในตัวทำให้เกิดภาพรูปทรงของ 

ต้นไม้ ก้อนหิน พื้นดินหรือน้ำอย่างชัดเจน ในข้ันตอนนี้จะมีการใช้หลักของทัศนธาตุ อาทิ เส้น จุด 

รูปทรงอิสระที่ได้มาจากการวิเคราะห์ต้นแบบมาจากธรรมชาติที่ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาใน

ตอนต้น การนำเอากระบวนการวาดเส้นนี ้มาเป็นขั ้นตอนหลักและสำคัญในการสร้างสรรค์เพื่อ

ตอบสนองความคิดและจินตนาการที่มีต่อธรรมชาติและการระลึกถึงภาพจำของบ้านเกิดและน่าค้นหา

มากยิ่งข้ึน มีการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายทั้ง ดินสอดำ ( ดินสอEE ) สีชอล์ก ( Soft Pastel ) เกรยอง 

หมึก ปากกาน้ำมัน ( oil marker ) สีดำ สีทองและสีขาว มาใช้ในการวาดเส้นเพื่อให้ได้พื้นผิวและเส้น

ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนี้เป็นส่วนเสริมที่ทำให้งานสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ( ภาพประกอบ

ที่ 26-32 ) 

 

 

ภาพท่ี 26 : ภาพอุปกรณ์ในข้ันตอนการวาดเส้น ภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 27 : ภาพข้ันตอนการร่างภาพผลงานจริง ภาพที่ 1 

 

 

ภาพท่ี 28 : ภาพข้ันตอนการร่างภาพผลงานจริง ภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 29 : การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการวาดเส้น ภาพที่ 1 

 

 

ภาพท่ี 30 : การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการวาดเส้น ภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 31 : การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการวาดเส้น ภาพที่ 3 

 

 

ภาพท่ี 32 : การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการวาดเส้น ภาพที่ 4 



32 
 

 
 

การสรา้งสรรคผ์ลงานด้วยเทคนิคสีนำ้มัน – สีอะคริลิก 

 เมื่อกระบวนการขึ้นเค้าโครงของผลงานทั้งหมดโดยเทคนิควาดเส้นเสร็จแล้วนั้น ก็จะใช้

เทคนิคสีน้ำมันและสอีะคริลิก ซึ่งเทคนิคนี้เป็นกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของศิลปินก็จะ

มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละช้ินงาน 

ในส่วนของข้ันตอนน้ีใช้การแต้มตามจุดต่าง ๆ ที่มีการวาดเส้นไว้ให้มีลักษณะเป็นทีแปรงซำ้ ๆ  

กันจนเกิดค่าสีน้ำหนักและพื้นผิว  

สำหรับบางจุดน้ันก็จะใช้เกรียงปาดสีเปน็รูปอิสระและจะพื้นผิวที่แตกต่างกันไป โดยภาพรวม

ของผลงานนั้นจะออกมาเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรมที่ไม่เน้นความเหมือนจริงแต่จะเน้นไปที่การใส่

ความคิดจินตการของการใช้สีและการนำเอาลวดลายต่าง ๆ ในธรรมชาติมาใช้ในผลงานให้เกิด

สุนทรียภาพใหม่ขึ้นมา 

เมื่อส่วนที่เขียนสีน้ำมันและวาดเส้นเสร็จแล้วนั้นจะใช้ดินสอดำหรือEE วาดเว้นทับลงไปอีก

รอบในขณะที่สียังไม่แห้งเพื่อให้มีขอบที่คมหรือวาดลายเพิ่มเติมและเป็นการตกแต่งช้ินงานให้สมบูรณ์

ในข้ันตอนน้ี  

ทัศนธาตุท่ีใช้ในการสรา้งสรรค ์

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีรูปแบบที่ ไม่เหมือนจริงตามตาเห็น แต่จะมุ่งเน้นการ

ถ่ายทอดจินตนาการและอารมณ์ภายใน ภาพผลงานจึงมีลักษณะกึ่งนามธรรม ซึ่งทัศนธาตุที่ใช้การ

อ้างอิงในผลงานเหล่านั ้นล้วนอ้างอิงมาจากธรรมชาติทั ้งสิ ้น การหลอมรวมกันของทัศนธาตุจึง

ก่อให้เกิดความงาม สุนทรียภาพและเป็นภาพที่สื่อความหมายได้ตามที่ข้าพเจ้าต้องการ  

( ภาพประกอบที่ 33-39 ) 

รูปทรง ( Form ) รูปทรงที่เป็นตัวกำหนดเรื่องราว เนื้อหาต่าง ๆ ในผลงาน โดยรูปทรงหลัก

ในงานของข้าพเจ้ามักเป็นรูปทรงทีม่าจากธรรมชาติ สามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ 

ก้อนหิน แม่น้ำ มาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนให้เห็นการมองธรรมชาติในมุมมองของ

ข้าพเจ้าที่มีความทรงจำ ความผูกพันประสบการณ์ต่าง  ๆ ที่ผ่านมาในช่วงเวลาหนึ่งนำมาบอกเล่า

อารมณ์ ความรู้สึกผ่านผลงานจิตรกรรม 
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เส้น ( Line ) เส้นเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของทัศนธาตุ ในทางศิลปะเส้นเป็นส ิ่งที่

สามารถบ่งบอกความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านการใช้เส้นในผลงาน ซึ่งเส้นในลักษณะต่าง 

ๆ ก็จะมีความหมายต่างกันออกไป สงบ ตื่นเต้น สนุกสนาน มั่นคงแข็งแรง อ่อนหวาน ซึ่งการใช้เส้นใน

ผลงานของข้าพเจ้าน้ันส่วนใหญ่จะเป็นเส้นโค้ง คดเค้ียว ไม่หยุดอยู่กับที่  เป็นอิสระ ทับซ้อนกันไปมา 

แต่จะสังเกตได้ว่าเส้นที่นำมาใช้นั้นเป็นสิ่งที่พบเจออยู่ในธรรมชาติรอบตัวทั้งสิ้น เมื่อนำมาออกแบบ

และประกอบเข้าด้วยกันก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกถึงปรากฎการณ์ธรรมชาตไิด้

มากน้องเพียงใดอาจข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

สีและน้ำหนัก ( color and value ) ด้วยรูปแบบของผลงานที่มีลักษณะเป็นกึ่งนามธรรม 

ซึ่งต้องอาศัยอารมณ์ ความรู้สึกผสมผสานกับจินตนาการ สีและน้ำหนักของผลงานจึงต้องมีความ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสรรค์ผลงานมาเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นและ

ต้องได้รับรู้ความรู้สึกจากการดูผลงาน การกำหนดโทนสีโดยรวมจะออกไปในโทน ( pastel ) ซึ่งเกิด

จากผลทางเทคนิคที่มีการเจือค่าสีต่าง ๆ และผสมผสานกับอุปกรณ์การวาดประเภทแท่งต่าง ๆ ส่งผล

ให้ค่านำหนักของผลงานมีทั ้ง ความเข้ม ความอ่อนและจุดรองเรียกได้ว่า การใช้สีเป็นตัวกำหนด

ความสำคัญของงานได้ ความสำคัญจุดต่าง ๆ ในงานนั้น อาจสื ่อความหมายในเรื ่องของอารมณ์ 

ความรู้สึกต่าง ๆ  ความอบอุ่น สนุก ผ่อนคลาย บอกช่วงเวลา บรรยากาศในฤดูกาลต่าง ๆ  ได้เช่นกัน 

จึงเป็นที่มาของนัยยะแฝงที่ทำให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับโครงสร้างทางความคิดในผลงาน 

พ้ืนผิว ( texture ) การสร้างพื้นผิวในผลงานนั้นเป็นส่วนที่เสริมให้ภาพเกิดความสมบูรณ์ใน

เรื่องของเนื้อหาสาระและเป็นส่วนที่ช่วยในแง่ของการรับรู้ของความรู้สึกต่าง ๆ โดยลักษณะพื้นผิวใน

ผลงานมีด้วยกันหลายแบบซึ่งอา้งอิงมาจากพื้นผวิของ ต้นไม้ เปลือกไม้ ดอกไม้ ลวดลายของสัตว์ ทั้งที่

เกิดจากความตั้งใจที่สร้างขึ้นในกระบวนการการทำพื้นผิวและที่เกิดจากการขีด เขียน ด้วยดินสอใน

ข้ันตอนระหว่างการทำงาน โดยหลักแล้วจะเน้นในส่วนที่ต้องการให้เป็นจุดสำคัญและรวมถึงในส่วนที่

มากด้วยรายละเอียดส่วนพื้นผิว และรายละเอียดการขีดเขียนเหล่านี้จะทำให้ดูเป็นระยะหน้า  ส่วน

ระยะหลัง หรือภาพพื้นหลังจะมีพื้นผิวที่แบนเรียบ ผลทางภาพอาจดูแล้วมีความแบน ไม่ลวงตา แต่

ประสบการณ์เราที่มีต่อภาพทิวทัศน์ธรรมชาติจะทำให้การเห็นภาพที่แบนกลับมีความลึกได้ใน

ความคิด 
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ภาพท่ี 33 : ภาพทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ภาพที่ 1 

 

 

ภาพท่ี 34 : ภาพทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 35 : ภาพทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ภาพที่ 3 

 

 

ภาพท่ี 36 : ภาพทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 37 : ภาพทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ภาพที่ 5 

 

 

ภาพท่ี 38 : ภาพทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ภาพที่ 6 

 



37 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 39 : ภาพทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ภาพที่ 7 
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บทท่ี 4 

การพัฒนาและการวิเคราะห์ผลงาน 
 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในชุดศิลปนิพนธ์นี้ เป็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการศึกษา

ค้นคว้า ทดลองและการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาสามปี สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องคือ การเรียนรู้ ศึกษากระบวนการใหม่ ๆ  แก้ปัญหาและการวิเคราะห์ผลงาน 

เป็นสิ่งที่ทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาด จุดเด่นและด้อยของการสร้างสรรค์ผลงาน ในการทำงานศิลปะนั้น

มีการพัฒนาผลงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าผลงานควรพัฒนาไปไหนทิศทางใดจึงจะ

เหมาะสม สมบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะตนที่สุดซึ่งต้องอาศัยแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในการ

พัฒนาต่อยอดผลงาน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิด จินตนาการและเทคนิคกระบวนการล้วนส่งผลตอ่

ผลงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

การสรา้งสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ปี พ.ศ. 2560 

ด้านเนื้อหาและเรื่องราว การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงปี พ.ศ. 2560 นี้เป็นช่วงแรก ข้าพเจ้า

ได้หยิบยกเรื่องราวประสบการณ์พื้นฐานการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายของครอบครัวในชนบทที่มี

สิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่สมบูรณ์ แต่จากปัจจัยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นเป็นเหตุที่ทำให้ตอ้งมา

ศึกษาในต่างจังหวัด จึงนำความรู ้สึกเหล่านั ้นมาหามุมมองใหม่ต่างที ่ ที ่สามารถทำให้หวนนึกถึง

ความรู้สึก ช่วงวันเวลาน้ันโดยประเด็นหลักแล้วจะเน้นในเรื่องของ “ความประทับใจในธรรมชาติ”  ใน

มุมมองต่าง ๆ  ที่ได้พบเจอในช่วงที่กำลังใช้ชีวิตศึกษาอยู่ในต่างจังหวัด จากนั้นได้นำข้อมูลที่ไดม้ามา

กลั่นกรองผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประมวลความคิดมาสื่อสารแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าความ

งามในธรรมชาติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมด้วยการใช้หลกัทัศนธาตุทางทัศนศิลปท์ี่สำคัญใน

การสื่อสาร 

ด้านรูปแบบ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในช่วงนี้ เป็นการนำมุมมองที่ประทับใจจาก

ข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาน้ันมาวิเคราะห์ ดัดแปลงจากลวดลายพื้นผิวพืชพรรณ ดอกไม้ เปลือกไม้ ใบ

หญ้า ด้วยการนำเอาพื้นฐานเบื้องต้นของหลกัทัศนธาตุทางทศันศิลป์ คือ รูปทรง เส้น จุด สี พื้นผิว มา
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สร้างสรรค์ผ่านเทคนิควิธีการในแบบเฉพาะ แต่จะไม่เน้นความเหมือนจริงมากนักจะอยู่ในรูปแบบของ

การลดทอนลายละเอียดต่าง ๆ  ลงเพื่อมุ่งเน้นอารมณ์ ความรู้สึกเสียเป็นหลัก เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบ 

“กึ่งนามธรรม” ( Semi-Abstract ) การแสดงออกทางศิลปะลักษณะนี้เป็นการเปิดเผยธรรมชาติ

บางอย่างของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี 

ด้านเทคนิค การสร้างผลงานระยะแรกนี้เป็นช่วงที่อยู่ในข้ันเรียนรู้และทดลอง เรียกได้ว่าเป็น

การผสมผสานเทคนิคให้เกิดความพอเหมาะเพื่อให้ได้เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งยังต้องทำความเข้าใจใน

ตัวเทคนิคไม่ว่าจะเป็น วิเคราะห์ ดัดแปลงการวาดเส้น การสร้างพื้ นผิว การใช้ฝีแปรง การควบคุม

น้ำหนักและโทนสีต่าง ๆ ให้สัมพันธ์ไปกับโครงสร้างทางรูปทรงและแนวความคิด ผลงานในระยะนี้ถือ

เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งยังเกิดปัญหาในส่วนของการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกออก

ไม่เป็นไปตามที่ต้องการมากนัก 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานในปี พ.ศ. 2560 นี้ คือการเลือกมุมมองแปลกตา ไม่มีจุดเด่น
หลักในภาพ ทำให้องค์ประกอบไม่น่าสนใจ ขาดความตื่นเต้นน่าค้นหา ส่งผลทำให้การรับรู้ที่ได้จาก
การมองผลงาน ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและโครงสร้างแนวความคิดเท่าที่ควร ในส่วนของเทคนิค
วิธีการนั้นยังไม่ชัดเจน อาจเกี่ยวเนื่องมากจากการศึกษาข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ทำให้การประมวลและ
ตีความออกมาในรูปแบบของทัศนธาตุที่ใช้มีความหลากหลายน้อยเกินไป ค่าสีและน้ำหนักของภาพดู
แบน ไม่มีมิติ เมื่อนำข้อผิดพลาดและปัญหาต่าง ๆ  มาวิเคราะห์แล้วนั้น ข้าพเจ้าได้นำไปแก้ไขและ
พัฒนา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในผลงานชุดต่อ ๆ ไป เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจและสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ( ภาพประกอบ 32, 33, 34 ) 
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ภาพท่ี 40 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2560 ช้ินที ่1 
ช่ือผลงาน  “ลอง 1” 
ปีสร้าง  2560 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  60 x 60 ซม. 
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ภาพท่ี 41 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2560 ช้ินที่ 2 
ช่ือผลงาน  “ลอง 2” 
ปีสร้าง  2560 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  60 x 60 ซม. 
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ภาพท่ี 42 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2560 ช้ินที่ 3 
ช่ือผลงาน  “ลอง 3” 
ปีสร้าง  2560 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  60 x 60 ซม. 
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การสรา้งสรรคผ์ลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2561 

 ด้านเนื้อหาและเรื่องราว ผลงานในช่วงระยะนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบและเทคนิควิธีการ เดิมทีระยะแรกที่จะเน้นการแสดงออกและสื่อให้เห็น

ถึงคุณค่า ความงามในธรรมชาติผ่านวิธีตัดทอนรูปทรงและเพิ่มกระบวนการวาดเส้นเข้าช่วยเพียงอย่าง

เดียว ในส่วนของผลงานช่วงปี พ.ศ. 2561 นั้นจะเป็นการใส่เรื่องราวที่มาของเนื้อหาสาระและให้

ความสำคัญกับประสบการณ์และความทรงจำในช่วงเวลาที่ตัวข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวในชนบท

ซึ่งบ้านเกิดของข้าพเจ้า ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ซึ่งความสนใจในช่วงนี้จะ

มุ่งเน้นที่สุนทรียะของลักษณะบางประการของธรรมชาติที่มีความพิเศษ ลายละเอียดของร่องรอยของ

ต้นไม้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นรูปทรงหลักที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้ คือรูปทรงของ“ต้น

ยางพารา” สิ่งที ่ทำให้ข้าพเจ้าสนใจในลักษณะเฉพาะของต้นยางพารา เนื ่องจากพื้นผิวของต้น

ยางพารามีลวดลายของการกรีดซ้ำ ๆ กันทุกวันจนเกิดเป็นร่องรอยขึ ้นและสามารถสัมผัสได้ถึง

ครอบครัวที่ได้ประกอบอาชีพนี้ ทำเป็นกิจวัตรทุกวัน ได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากมาย ข้าพเจ้านำเอาความ

ทรงจำ ความคิดถึงต่อช่วงเวลาที่เป็นความทรงจำเหล่าน้ันมาใช้เป็นความบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานในชุดน้ี 

 ด้านรูปแบบ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 นี้รูปแบบของงาน “จิตรกรรมกึ่งนามธรรม” หรือ “Semi-

Abstract” อาจเป็นนิยามที่ชัดเจนข้ึนในช่วงนี้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน มีการศึกษา

เพิ่มเติมจากผลงานศิลปะของศิลปินที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ นำมาเป็นแนวทางและประยกุต์ใช้

โดยผลงานที่นำมาเป็นแนวทางคือภาพผลงานของ กุสทัฟ คลิมต์ ( Gustav Klimt ) เพราะมีหลักการ

และวิธีการคิดแบบศิลปะอาร์ต นูโว คือ การนำเอารูปทรง ลวดลาย สีสัน ของธรรมชาติมาประดับ

ตกแต่ง แต่สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในช่วงนี้ เป็นการออกแบบและดัดแปลงมาจากต้น 

“ต้นยางพารา” เป็นรูปทรงหลักของการสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่พบได้ทั่วไปและใกล้ตัวมาก

ในช่วงเวลาน้ัน ซึ่งการรับอิทธิพลในด้านต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันด้วยการออกแบบภาพลักษณ์

ข้ึนใหม่ ด้วยการดัดแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของธรรมชาติที่มาจากลวดลายพื้นผิวพืชพรรณ ดอกไม้ 

เปลือกไม้ เห็ดราหรือไลเคนที่เห็นมีลักษณะเป็นแผ่น มีสีสันสดใสดูแปลกตาและยังมีพื้นผิวที่น่าสนใจ 

มาวิเคราะห์สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์และให้ความสำคัญกับประสบการณ์ตรงของ

ตัวเองมากขึ้นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในออกมา 
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ด้านเทคนิค ผลงานในช่วงนี ้จะมีความเป็นกึ ่งนามธรรมมากขึ ้น โดยการมุ ่งถ่ายทอด

จินตนาการ ส่งผลให้ผลงานมีการแสดงออกทางจิตรกรรมมีความอิสระมากข้ึน ผลงานช่วงนี้จึง

แตกต่างไปจากผลงานช่วงแรก ทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ รูปแบบงานจึงมีความละเอียดมาก

ขึ ้น เพื ่อที ่จะค้นหาความหมายที่มาจากการใช้เทคนิคและสีในภาพ ส่วนการใช้เทคนิคในการ

สร้างสรรค์นั้นยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับในช่วงแรก คือการใช้กระบวนการวาดเส้นและสนี้ำมัน แต่

ในส่วนที่น่าสนใจเพิ่มคือมีการสร้างพื้นผิวที่ทำให้ผลงานในช่วงนี้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและ

แสดงตัวตนของข้าพเจ้าออกมาได้ในระดับหนึ่ง 

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงนี้ คือการศึกษาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ  

ในธรรมชาติของต้นไม้ ใบไม้ ที ่ถูกต้องเสียก่อน การนำมาทำการลดทอนให้สวยงามตามความ

เหมาะสม อีกประเด็นหนึ่งคือการใช้เทคนิควาดเส้นน้ันควรให้มีความสมบูรณ์ในเรือ่งของการทำให้เกดิ

ค่าน้ำหนักที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ภาพมีความกลมกลืนกันระหว่างสองเทคนิค ประเด็นสุดท้ายว่า

ด้วยการสร้างพื้นผิวที ่หลากหลายมากขึ ้นแต่ยังคงอ้างอิงมาจากทัศนธาตุในธรรมชาติที่นำมาใช้

สร้างสรรค์ผลงานซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมทั้งหมดสัมฤทธ์ิผลและสอดคล้องกับโครงสร้างความคิดหลัก  

( ภาพประกอบ 35-43 ) 
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ภาพท่ี 43 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2561 ช้ินที ่1 
ช่ือผลงาน  “ไดเ้วลาต่ืน”  
ปีสร้าง  2561 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  60 x 60 ซม. 
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ภาพท่ี 44 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2561 ช้ินที ่2 
ช่ือผลงาน  “รอยบันทึกการแสดงสด 1” 
ปีสร้าง  2561 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  60 x 60 ซม. 
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ภาพท่ี 45 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2561 ช้ินที ่3 
ช่ือผลงาน  “รอยบันทึกการแสดงสด 2” 
ปีสร้าง  2561 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  60 x 60 ซม. 
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ภาพท่ี 46 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2561 ช้ินที ่4 
ช่ือผลงาน  “รอยบันทึกการแสดงสด 3”  
ปีสร้าง  2561 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  60 x 60 ซม. 
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ภาพท่ี 47 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2561 ช้ินที ่5 
ช่ือผลงาน  “4 เช้า พัก 1” 
ปีสร้าง  2561 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  40 x 110 ซม. ( 3 ) 

              

 



50 
 

 
 

 

ภาพท่ี 48 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2561 ช้ินที ่6  
ช่ือผลงาน  “4 เช้า พัก 1” 
ปีสร้าง  2561 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  40 x 200 ซม. ( 3 ) 
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ภาพท่ี 49 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2561 ช้ินที ่7 
ช่ือผลงาน  แถวตรง แถวตรง 
ปีสร้าง  2561 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  160 x 200 ซม. 
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ภาพท่ี 50 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2561 ช้ินที ่8 
ช่ือผลงาน  “เช้าก่อนฝนจะตก” 
ปีสร้าง  2561 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด  50 x 200 ซม. ( 4 ) 
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ภาพท่ี 51 : ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ปี พ.ศ.2561 ช้ินที ่9 
ช่ือผลงาน  “ศูนย์หกศูนย์สอง” 
ปีสร้าง  2561 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนผ้าใบ 
ขนาด 60 x 180 ซม. ( 1 ) , 60 x 160 ซม. ( 2 ) ,  

60 x 140 ซม. ( 2 )  
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การสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ ์

 ด้านเนื้อหาและเรื่องราว การสร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ีเป็นรอยต่อระหว่างการใช้เนื้อหาจาก

ชุดก่อนหน้ากับการนำเทคนิคที่หลากหลายผสมผสานเข้าด้วยกัน แต่สิ่งที่เป็นปัญหาในชุดก่อนหน้านัน่

ก็คือการศึกษาเพิ่มในเรื่องแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จึงนำมาปรับและได้นำข้อมูลเพิ่มเติมมาวิเคราะห์ จึงทำ

ให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงเรื่องราวของความงาม ( สุนทรียะ ) ในหลากหลายมุมมองมากขึ้น ทั้งในส่วน

ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และความประทับใจในลายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ ของธรรมชาติที่มีความ

พิเศษในตัวเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จะเน้นสาระสำคัญไปที่การแสดงออกผ่ านลวดลายที่

เช่ือมโยงให้เห็นถึงวิถีชีวิต กิจวัตร ความเป็นอยู่ ความสุข ความสนุก ความสบายใจกลับมาดูมีชีวิตชีวา

ของครอบครัวที่เกิดจากการเติมแต่งและเล่าเรือ่งราวเหลา่น้ันลงไปในผลงานผ่านรูปทรงของธรรมชาติ

ที่ได้คัดกรองทางความคิดและวิเคราะห์มา 

 ด้านรูปแบบ การสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้จะมีความแตกต่างไปจากชุดแรก ๆ  ซึ่งจะเห็นได้

จากการกำหนดรูปแบบการใช้เฟรมผ้าใบในการทำงานจากเดิมที่มีลักษณะเป็นช้ินเล็กต่อกันหลายช้ิน

ให้เป็นช้ินขนาดใหญ่ ผลงานช่วงนี้จะใช้รูปแบบของเฟรมเดี่ยวจบภายในพื้นที่เดียวกัน จึงทำให้มุมมอง

และรูปแบบของงานเปลี่ยนไป สิ่งที่เปลี่ยนตามมาและเห็นได้ชัดน่ันก็คือการให้ความหมาย ( นัยยะ ) 

และที่มาที่เป็นเหตุเป็นผลสื่ออกมาอย่างชัดเจนข้ึนและจากการขยายมุมมองที่เปิดกว้างขึ้น ทำให้การ

ใช้รูปทรงมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น รูปทรงต้นไม้ ก้อนหิน ผิวน้ำ ที่ต่างไปจากเดิมแต่ยังคงความ

เป็นกึ่งนามธรรม ( semi-abstract ) และเป็นรูปแบบที่จะสามารถแสดงภาพลักษณ์ของผลงานในช่วง

นี้ถ่ายทอดจินตนาการและอารมณ์ ความรู้สึกถึงธรรมชาติได้มีชีวิตชีวามากข้ึน 

 ด้านเทคนิคและการแสดงออก การสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี ้ม ีเปลี ่ยนแปลงและให้

ความสำคัญในเรื่องของกระบวนการสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการรองพื้นตลอดจนขั้นตอนการแสดงออกที่

สามารถส่งผลให้ช้ินงานมีความสมบูรณ์มาก 

ขั้นตอนการทำพื้น ผลงานในช่วงนี้จะใช้ “ดินสอพอง” เป็นตัวรองพื้นบนผ้าใบซึ่ง

เป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติและยังสื่อให้เห็นถึงความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตแบบชนบทซึ่ง

สอดคล้องไปกับโครงสร้างทางความคิดที่ได้กำหนดไว้ตอนต้น อีกทั้งยังมีส่วนที่ช่วยใหก้าร
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สร้างสรรค์สมบูรณ์ข้ึนเนื่องจากสามารถสร้างพื้นผิวที่หลากหลายได้และยังให้ความละมุนของ

สีที่มาจากตัวดินสอพองเอง ทั้งนี้การใช้ดินสอพองในการทำพื้นน้ันยังมีคุณสมบัติที่ดีที่เอื้อต่อ

การแสดงออก เนื่องจากมีผิวที่เรียบเหมาะกับการสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ 

การแสดงออกทางการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานช่วงนี้นอกจากมีการทำพื้น

แบบใหม่ ยังมีการใช้เทคนิค สีชนิดอื่น ๆ เข้ามาช่วย ทั้งสีชอล์คซอฟพาสเทล เกรยอง ปากกา

มาร์กเกอร์ เป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหลากหลายของเส้น ทั้งจากการ

แสดงออกที่ฉับพลันและประณีต แม้กระทั่งพื้นผิวที่เกิดข้ึนจากการ ขีด เขียนหรือขูด ทำให้ได้

เห็นถึงความงามรายละเอียด รูปทรงบางอย่างในธรรมชาติได้หลากหลายมุ มมองมากข้ึน       

( ภาพประกอบ 44-54 ) 

 สาระที่สำคัญในผลงานศิลปนิพนธ์นี้เกิดจากผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน 

นอกเหนือจากการใช้สัญลักษณ์ในการแทนค่าความงาม ( สุนทรียะ ) ในบริบทต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่ได้ยัง

เกิดจากกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการทำพื้น การทำพื้นผิวไปสู่การแสดงออกในหลากหลาย

รูปแบบ ที่ให้ความรู้สึกสงบ เคลื่อนไหว ผ่อนคลาย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการสรา้งสรรค์ผลงานที่ทำ

ให้ผู้ที่รับชมได้คิดและมีจินตนาการร่วมถึงคุณค่าของธรรมชาติที่งดงาม 
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ภาพท่ี 52 : ภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 1 
ช่ือผลงาน “จันทร์ พูด สุข” 
ปีสร้าง  2562 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  50 x 160 ซม. ( 3 ) 
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ภาพท่ี 53 : ภาพสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 2 
ช่ือผลงาน “จันทร์ พูด สุข 2” 
ปีสร้าง  2562 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  160 x 200 ซม. 
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ภาพท่ี 54 : ภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 3 
ช่ือผลงาน “ตรงนั้น ที่ข้างบ้าน” 
ปีสร้าง  2562 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  150 x 180 ซม. 
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ภาพท่ี 55 : ภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 4 
ช่ือผลงาน “น้ำ ป่า ไหล หลาก” 
ปีสร้าง  2562 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  70 x 90 ซม. 

 



60 
 

 
 

 

ภาพท่ี 56 : ภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 5 
ช่ือผลงาน 18102019 
ปีสร้าง  2562 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  130 x 130 ซม. 
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ภาพท่ี 57 : ภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 6 
ช่ือผลงาน “ถ้าเดินไปทุ่งหน้าบ้าน” 
ปีสร้าง  2562 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  150 x 170 ซม. 
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ภาพท่ี 58 : ภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 7 
ช่ือผลงาน “แดน” 
ปีสร้าง  2562 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  100 x 120 ซม. 
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ภาพท่ี 59 : ภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 8 
ช่ือผลงาน “น้ำฝน น้ำฝน” 
ปีสร้าง  2563 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  200 x 200 ซม. 
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ภาพท่ี 60 : ภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 9 
ช่ือผลงาน “น้ำ ป่า ไหล หลาก” 
ปีสร้าง  2563 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  100 x 120 ซม. 
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ภาพท่ี 61 : ภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 10 
ช่ือผลงาน “ถ้าเดินไปทุ่งหน้าบ้านอีกครัง้” 
ปีสร้าง  2563 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  150 x 170 ซม. 
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ภาพท่ี 62 : ภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 11 
ช่ือผลงาน “ดูก้อนหินที่มันลอยส”ิ 
ปีสร้าง  2563 
เทคนิค  สีน้ำมันและวาดเส้นบนดินสอพอง 
ขนาด  140 x 160 ซม. 
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บทท่ี 5 

บทสรุป 

 

 หากจะเป็นการกล่าวสรปุในผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “จินตภาพ นัย ธรรมชาติ” นี้ก็จะเห็นได้ว่า

แรงบันดาลใจแรกเริ่มของการสร้างสรรค์ผลงานนั้น จะให้ความสำคัญกับความผูกพัน ความประทับใจ

ที่มีต่อธรรมชาติจากประสบการณ์โดยตรง ซึ่งหากมองย้อนกลับไปในช่วงขณะที่ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิต

ร่วมกันกับครอบครัวในต่างจังหวัดที่ เต็มไปด้วยป่า เขา ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บรรยากาศที่แสน

อบอุ่น บริสุทธ์ิ น่าอยู่ปราศจากสิ่งที่เป็นมลพิษต่าง ๆ และรู้สึกว่าธรรมชาติสามารถเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจได้เป็นอย่างดี จนเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปแบบกึ่งนามธรรม ( semi - 

abstract ) เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวผสานเข้ากับจิตนาการไปสู่การค้นคว้าและผลักดันกลวิธีในการ

แสดงออกทางจิตกรรม อันเป็นการนำเสนอสภาพความคิดแสดงความรู้สึกภายในออกมาได้ อย่าง

บริสุทธ์ิ 

 เมื ่อได้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื ่องตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษาทำให้ตระหนักเห็นถึง

ข้อบกพร่องและสามารถเรียนรู้ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่เกิดข้ึน นำไปพัฒนาทั้งในด้านเนื้อหา

สาระ เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ แสวงหารูปแบบแนวทางการแสดงออกใหม่ ๆ  สิ่งซึ่ งจะนำไปสู่

ความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนจนมาเป็นผลงานชุด “จินตภาพ นัย ธรรมชาติ” 

ที่สมบูรณ์ 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ ์

 

ชิ้นที ่
 

ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ป ี

1 “จันทร์ พูด สุข” 50 x 160 ซม. ( 3 ) สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2562 

2 “จันทร์ พูด สุข 2” 160 x 200 ซม. สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2562 

3 “ตรงนั้น ที่ข้างบ้าน” 150 x 180 ซม. สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2562 

4 “น้ำ ป่า ไหล หลาก” 70 x 90 ซม. สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2562 

5 18102019 130 x 130 ซม. สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2562 

6 
 

“ถ้าเดินไปทุ่งหน้าบ้าน” 150 x 170 ซม. สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2562 

7 “แดน” 100 x 120 ซม. สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2562 
 

8 “น้ำฝน น้ำฝน” 200 x 200 ซม. สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2563 
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9 “น้ำ ป่า ไหล หลาก” 100 x 120 ซม. สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2563 

10 “ถ้าเดินไปทุ่งหน้าบ้านอีกครัง้” 150 x 170 ซม. สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2563 

11 “ดูก้อนหินที่มันลอยส”ิ 140 x 160 ซม. สีน้ำมันและวาด
เส้นบนดินสอ

พอง 

2563 
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