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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MR. JESSADA MEESANGPUN : LOTUS : THE BEAUTY OF DEATH THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR TINNAKORN KASORNSUWAN 

"Lotus" is the plants that closes to Thai people for a long time, it can be found 
throughout the marshes and natural water sources in rural areas. It grows well in clean water. I 
was born and raised in Laem Bua. Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom, the river basin, where 
lotus can be found almost everywhere. In the past, both of my paternal and maternal 
grandfather homes inhabit waterfront  living, which there are a lot of sacred lotus and water lilly, 
when I was young and knew how to swim, my siblings and I had often agreed to keep lotus 
flowers to play and bring fruitful lotus seeds to eat. Large and dense lotus leaf were used as a 
shelter to play hide and seek. But when dry season came, lotus pond that had been green and 
pink, simultaneously, became brown (or dead) all around naturally. Nevertheless, I have seen the 
beauties of those withered wilting images that occur during this time of years leading to the 
engagement that have impressed me. 

This thesis is aimed to use the impression of the lotus beauties when they die that 
occur in my homeland to create and transfer 2 dimensional visual art through mixed media 
technique. From this creativity research, I have analyzed the data and create works to meet my 
own idea including expressing emotion and feeling and inspiring anyone who see them, 
moreover, leading to their appreciation toward the beauties of the dead lotus. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ความส าคัญของปัญหาและแรงบันดาลใจ 
 
ถ้าจะกล่าวถึงเรื่องของความตายหลายๆคน อาจนึกถึงความเสียใจ การพลัดพราก การจากลา 

ความเศร้าโศก ความสลดหดหู่อันน ามาซึ่งความไม่น่ามองไม่น่าพบเห็น แต่หากเราจะมองให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วนั้น ความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถือเป็นการสิ้นสุดการ
ท าหน้าที่ทางชีวภาพ และถ้าเราใช้หลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นเครื่อง
เตือนสติเตือนจิตใจแล้วนั้น คงตอบได้ทันทีว่าความตายย่อมอยู่คู่กับเราเสมอทุกเวลา เมื่อมองให้เห็น
เช่นนี้ได้ชีวิตของเราก็จะไม่วิตกกับเรื่องของความตายจนมากเกินไป พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า อนิจจตา 
คือ ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่คงตัว ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไป  

ถ้าจะกล่าวไปแล้วธรรมชาติของ“บัว”ก็มีการเหี่ยวแห้งโรยราเสื่อมสลายและตายไป 
เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้หากเราจะน ามาเปรียบเทียบในเรื่องของสัจธรรมในการใช้
ชีวิตก็คงจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ บัวเป็นพรรณไม้น้ าที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเราต่างใช้
ประโยชน์จากบัวนานัปการ เช่น ใช้ดอกบูชาพระ ปลูกเป็นไม้ประดับ ใช้ส่วนต่างๆเช่น สายบัว เมล็ด
บัว รากบัว เหง้าบัว น ามาประกอบเป็นอาหาร เป็นสมุนไพร ฯลฯ ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในต าบล
แหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันเป็นดินแดนที่มีพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าจึงสามารถพบบัวได้
แทบจะทุกพ้ืนที่และยังถือว่าเป็นแหล่งที่เจริญเติบโตได้ดีในบัวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งตระกูลบัว
หลวงและตระกูลบัวสาย ตั้งแต่จ าความได้ข้าพเจ้าและพ่ีน้องมักว่ายน้ าเล่นเก็บดอกบัวและน าฝักบัวมา
รับประทานบริเวณริมคลองทั้งบ้านปู่และบ้านตา แต่เมื่อถึงในช่วงฤดูแล้งบึงบัวที่มีความงดงามก็ต้อง
กลับกลายเป็นสีที่แห้งแล้งด้วยสีน้ าตาลทั้งบึง อันเป็นไปด้วยเหตุผลของธรรมชาติข้าพเจ้ากับมองเห็น
ถึงความงดงามจากภาพการเหี่ยวแห้ง โรยราที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ของทุกปีจึงเกิดเป็นความผูกพันและ
ประทับใจซึ่งถ้ามองและพิจารณาถึงลักษณะในส่วนต่าง ๆ จากการตายของบัวอย่างละเอียดเราจะเห็น
งามงดงามในหลาย ๆ ส่วน เช่น ความผุพรุนและลีลาการหักงอของใบบัวที่มีความอ่อนช้อยอ่อนโยน 
ฝักบัวที่เหี่ยวเฉาจนเกิดหลุมบิดเบี้ยวบางหลุมด้านในมีเมล็ดสีน้ าตาลเข้มจนถึงสีด านอนนิ่งอยู่ด้านใน 
กลีบดอกบัวที่ยังคงมีสีชมพูค่อย ๆ ทยอยหล่นร่วงบนผิวน้ าบางส่วนก็หล่นค้างอยู่บนใบบัวสีน้ าตาลถือ
เป็นภาพที่น่าประทับใจและงดงามเป็นอย่างมาก 

แต่หากจะพูดถึงเรื่องความงดงามในการรับรู้และมองเห็นนั้น เป็นเรื่องที่พูดได้ยากและ
ล าบากเพราะมนุษย์เรามีความชอบที่แตกต่างกัน ในขณะที่เรามองว่างดงามแต่คนอ่ืนอาจมองว่าไม่
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งดงามก็ย่อมได้ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องสัมผัสด้วยตา หู มือ และทั้งหมดจะถูกประมวลโดยใช้สติ
พิจารณา ซึ่งบางคนอาจเห็นความงดงามบนสิ่งของ บางคนอาจเห็นความงดงามจากประโยชน์ในชีวิต
ของตัวเอง แต่บางคนอาจเห็นความงดงาม มันงดงามในความหมายอันเกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ 
ดังนั้นความงดงามจะอยู่ในจิตใจ อยู่ที่ว่าใครจะตีความว่างดงามหรือไม่งดงามอย่างไร 

ส าหรับวิทยานิพนธ์ บัว : ความตายที่งดงามชุดนี้ ข้าพเจ้าน าความประทับใจจากการตายของ
บัวในบึงที่ได้พบเห็นในถิ่นที่อยู่ของตนเองน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการน า
ช่วงเวลาและบรรยากาศมาเป็นข้อก าหนดของการสร้างสรรค์ผลงานแบ่งออกเป็น 3  ช่วงเวลาคือ 
เวลาเช้า เวลากลางวัน และเวลากลางคืน 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความงดงามจากการตายของบัว  
2. เพ่ือศึกษารูปแบบในการแสดงออกของการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิต ิ
3. เพ่ือศึกษาเทคนิคการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 2 มิติ ในเทคนิคสื่อผสม 

กรอบและแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

ตารางที่ 1 กรอบและแนวคิดในการสร้างสรรค์ 
ทฤษฎี/แนวคิด 

1.งานสร้างสรรค์ที่เกิดจาก

ความประทับใจในการตาย

ของบัว 

2.งานสื่อผสม 

3.งานจิตรกรรม 

4.หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาชีวิตกบั

ความตาย 

 

อิทธิพลทางศิลปกรรม 

1.การรับรู้ความงามทางศิลปะ 

2.การจัดองค์ประกอบศิลป ์

3.ผลงานจากศิลปิน 

4.งานสื่อผสม 

5.งานจิตรกรรม 

 

แรงบันดาลใจ 

เกิดจากความผูกพันและ

ความทรงจ าของข้าพเจ้าจาก

การตายของบัวในท้องถิ่นที่

อยู่อาศัยตั้งแต่เกิด น ามาซ่ึง

ความประทับใจและแรง

บันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงาน 

 

เทคนิค 

งาน ศิ ลป ะ

สื่อผสม 

 

รูปแบบ 

การสร้ า งสรรค์ งาน

ทัศนศิลป์ 2 มิต ิ

 

 

 

 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ บัว : ความตายที่งดงาม 
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สมมติฐานของการศึกษา 
ได้ผลงานการสร้างสรรค์ 2 มิติ โดยใช้เทคนิคสื่อผสมในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม 

 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยต้องการถ่ายทอดเฉพาะความประทับใจที่เกิดขึ้นในความงดงาม 

จากการตายของบัว ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองจึงน ามาซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2. ขอบเขตด้านรูปแบบ งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 2 มิติ 
3. ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้เทคนิคเฉพาะงานสื่อผสม 

 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและท าความเข้าใจผลงานศิลปะโดยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร บทความ งานวิจัย 

และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนวคิด/ทฤษฎี ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ การรับรู้ความงามทางศิลปะ การ
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคสื่อผสม งานจิตรกรรม การใช้สีในงานศิลปะ รูปแบบของงาน 2 มิติ 

2. ศึกษาการเรียนรู้ ข้อมูลต่างๆจากการทดลองสร้างสรรค์ด้านเทคนิค วิธีการที่ตรงกับ
แนวคิดการสร้างสรรค์ 

3. วิเคราะห์ข้อมูลของศิลปิน ด้านแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการจนเกิดองค์
ความรู้ใหม่ ตามแนวคิดของการสร้างสรรค์ 

4. ศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ประกอบด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน
รูปแบบ 2 มิติ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม 

5. ศึกษาข้อมูลศิลปะจากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพบัว รวมถึงการ
แสดงความรู้สึก คุณค่า ความประทับใจและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

6. สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักทางทฤษฎีศิลปะเพ่ือให้ผลงานชุด บัว : ความตายที่งดงามมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถพัฒนาในระดับต่อไปได้ 

7. สรุป และประเมินผลงานโดยการจัดนิทรรศการศิลปะเผยแพร่ผลงานชุด บัว : ความตายที่
งดงาม สู่สาธารณะชน 
 

วิธีการศึกษา 
1. เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร บทความ งานวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแนวคิด/ทฤษฎี 

ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ศิลปะสื่อผสม รูปแบบงาน 2 มิติ การถ่ายทอดความ
ประทับใจในงานศิลปะ ธรรมชาติและชนิดของบัว  
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2. ศึกษาทดลองการสร้างสรรค์ด้านเทคนิค วิธีการ ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ 
3. วิเคราะห์ผลงานการสร้างของศิลปิน  ด้านแนวคิด  กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ

แล้วสังเคราะห์จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
4. สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ 
5. สรุป และประเมินผลการศึกษา โดยการจัดแสดงนิทรรศการ และการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ 

แหล่งข้อมูล 
1. หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย   
2. เว็ปไซด์ต่างๆ 
3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้า 
4. วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

  4.1 เฟรมผ้าใบ 
  4.2 สีอะคริลิก 
  4.3 สีไม้  
  4.4 ปากกาเมจิก   
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 1. เกียง 
 2. พู่กัน 
 3. แปรงทาสี 
 4. โครงเฟรมวาดภาพ 
 

งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์    
งบประมาณท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ ประมาณ 50,000 บาท โดยจ าแนกเป็น 
1. ค่าวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์   15,000   บาท 
2. ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  15,000   บาท 
3. ค่าจัดท าเอกสาร    20,000   บาท 

รวม   50,000   บาท 
 
 



  5 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ เทคนิคสื่อผสมที่แสดงถึงความประทับใจถึงความตายในบัว 
2. การศึกษาทดลองในงานทัศนศิลป์ 2 มิติเพ่ือแสดงออกถึงความประทับใจโดยน าเวลามา

เป็นข้อก าหนดในการถ่ายทอดถึงบรรยากาศการตายของบัว 
3. การศึกษาทดลองเทคนิคสื่อผสมสามารถแสดงออกถึงความประทับใจในความตายของบัว 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. บัวหลวงปทุม เป็นบัวที่มีดอกสีชมพูปลายกลีบสีชมพูอมแดงกลีบดอกไม่ซ้อนก้านดอกและ
ใบยาว ใบมีขนาดใหญ่ สามารถพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ าในธรรมชาติหรือบึงที่มีขนาดใหญ่จะเจริญ
และเติบโตจนเกิดความหนาแน่นได้เป็นอย่างดีในแหล่งน้ าที่มีความใสสะอาด 
 2. ความตายของบัว คือลักษณะความเหี่ยวเฉาของบัวทั้งบึงอันเกิดจากความเป็นไปของ
ธรรมชาติซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน เกิดความเปลี่ยนแปลงจากลักษณะที่เคนเห็นบึงบัวที่มีสีเขียว
สลับกับสีชมพูจะเปลี่ยนเป็นบึงบัวที่มีแต่สีน้ าตาลและด า 

3. ความประทับใจ เกิดขึ้นจากการมองเห็นบึงบัวที่มีความเหี่ยวเฉาและเสื่อมสลายที่มีสี
น้ าตาลทั้งบึงเกิดการหักงอและทับกันไปมาของก้านบัว ความผุพรุนของใบบัวที่ค่อย ๆ เปลี่ยนสภาพ
จากสีเขียวเข้มแล้วถูกกลืนกินด้วยสีเหลืองและค่อย ๆ ลามด้วยสีน้ าตาลทั้งบึง กลีบดอกบัวสีชมพูที่
ร่วงหล่นบนผิวน้ าบางส่วนก็ค้างอยู่บนใบสีน้ าตาลแสดงลักษณะของความงดงามที่ซ่อนอยู่ในบึงบัวนี้ได้
เป็นอย่างดี 
 4. เทคนิคสื่อผสม คือการสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีอะคริลิกในการรองพ้ืนให้มีความหนา
หลังจากนั้นขึ้นรูปใบบัว ฝักบัว และดอกบัวด้วยสีอะคริลิกอีกหนึ่งครั้ง เก็บรายละเอียดของภาพด้วย
ปากกาเมจิกในส่วนของเส้นใบและก้านบัว สร้างลักษณะความผุพรุนของใบบัวและสร้างเงาด้วยสีไม ้
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บทที่ 2  
เอกสาร ข้อมูล และศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด บัว : ความตายที่งดงามนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

1.1 อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากบัว 
1.2 อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการตายของบัว 
1.3 อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

2. กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค 
2.1 การรับรู้ความงามทางศิลปะ (ประเภทความงาม) 
2.2 งานสื่อผสม 
2.3 ทฤษฎีทางศิลปะ  
2.4 อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากศิลปิน 

 

1. กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

  1.1 อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากบัว 

 
ภาพที่ 1 ภาพบัวหลวง 

ที่มา https://pixabay.com. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 
 
 1) บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. ก้าน ใบ ดอก แข็ง มีตุ่มหนาม ส่งใบ

ดอกชูพ้นน้ า เป็นไม้น้ าสกุลปทุมชาติ (Nelumbo) มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนและอบอุ่น พันธุ์ก าเนิดใน
ประเทศไทย มี 4 พันธุ์คือ 



  7 

 ปทุม เป็นบัวหลวงสีชมพู บางทีก็เรียก บัวแหลมแดง หรือแดงดอกลา กลีบดอก
ไม่ซ้อน ดอกมีขนาดใหญ่ สีชมพูจนถึงแดง เป็นพันธุ์ที่ขึ้นแพร่หลายทั่วไป คนไทยจะคุ้นเคยกับบัว
หลวงพันธุ์นี้มากท่ีสุด เพราะขึ้นในธรรมชาติทั่วไป ในภาษากวีมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น ปทุม ปทุมมาลย์ 
ปัทมา โกกนุต มีทรงดอกตูมทรงสามเหลี่ยมปลายแหลมคล้ายรูปหัวใจหงายขึ้น  เมื่อโตเต็มที่ขนาด
ดอกจะกว้างประมาณ 5 – 8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงมีสีเขียว ขอบ
กลีบมีสีชมพู มีเส้นกลีบดอกตามแนวยาวชัดเจน มีกลีบเลี้ยง จ านวน 3 กลีบอยู่โคนดอกติดกับก้าน
ดอก กลีบดอกมีขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัด มีลักษณะยืดหยุ่นสีชมพู โคนกลีบมีสีเหลืองขอบกลีบเป็นสี
ชมพูเข้มกว่าตัวกลีบดอก และเห็นเส้นกลีบดอกเรียงตามยาวชัดเจน กลีบดอกเรียงซ้อนกันประมาณ 4 
– 5 ชั้น ชั้นในสุดติดกับเกสรตัวผู้ จ านวน 500 – 600 อัน เกสรตัวเมียถูกห่อหุ้มเป็นฝักขนาดเล็ก 
ภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ ประมาณ 25 – 30 เมล็ด อาจจะเป็นเพราะมีเกสรตัวผู้ค่อนข้างมาก ท าให้มีการ
ผสมเกสรท าได้ง่าย จึงท าให้มีการแพร่พันธุ์ของบัวชนิดนี้มากกว่าพันธุ์อ่ืน เวลาดอกบานจะมีกลิ่นหอม
เย็น และกลิ่นค่อนข้างแรง ส าหรับบัวหลวงสีชมพูพันธุ์ดอกเล็ก จะสังเกตจากดอกมีขนาดเล็กกว่าปกติ 
แต่มีลักษณะดอกและสีคล้ายกัน กล่าวกันว่าได้พันธุ์มาจากประเทศจีน บางคนจึงเรียกกันว่า บัวหลวง
จีน บัวเข็มบัวปักก่ิง บัวไต้หวัน 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพบัวหลวงสีขาว 
ที่มา https://pixabay.com. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 

  บุณฑริก หรือ ปุณฑริก ชื่อสามัญเรียก บัวแหลมขาว ทรงดอกแหลมสีขาวถึงขาวอมเขียว 
กลีบดอกไม่ซ้อน บัวชนิดนี้มีน้อยกว่าชนิดแรก ลักษณะดอกตูมรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมคล้ายพันธุ์
ดอกสีชมพู ความกว้างของดอกจะน้อยกว่าความยาว ดอกที่สมบูรณ์จะมีขนาดความกว้างประมาณ 5 
– 8 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน เมื่อดอกบานกลีบดอกจะเปลี่ยนเป็น
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สีขาว มีเส้นที่กลีบดอกตามแนวยาวชัดเจน โคนของกลีบดอกมีสีเหลืองอ่อน กลีบดอกมีความยืดหยุ่น
พอ สมควร มีกลีบดอก 4 – 5 ชั้น จ านวน 14 – 16 กลีบ ดอกมีกลิ่นหอมเย็น โคนกลีบดอกเป็นที่อยู่
ของเกสรตัวผู้ก้านเกสรตัวผู้ยาวประมาณ 3 – 3.5 เซนติเมตร เกสรตัวเมียรวมกันเป็นฝักขนาดเล็ก 
ภายในมีเมล็ดบัว จ านวน 15 – 20 เมล็ด เมล็ดอ่อนจะมีลักษณะกลมยาว เมื่อเมล็ดแก่จะกลมมนขึ้น 
และผิวเมล็ดจะกลายเป็น สีด าหรือเกือบด า เป็นที่น่าสังเกตว่าบัวชนิดนี้จะพบน้อย อาจเป็นเพราะมี
เกสรตัวผู้น้อยและเกสร ตัวเมียน้อยกว่าบัวชนิดแรก ขึ้นได้ดีในระดับความลึกของน้ าประมาณ 15 – 
60 เซนติเมตร 
 

 

ภาพที่ 3  ภาพบัวหลวงสัตตบงกช ( ที่มา https://pixabay.com. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 ) 
 

 สัตตบงกช บางทีเรียก บัวฉัตรแดง หรือ บัวป้อมแดง บัวหลวงสีชมพูดอกซ้อน มีชื่อละตินว่า 
Nelumbo nucifera  ชื่อสามัญว่า Roseum plenum ดอกทรงป้อมสีชมพูถึงแดง กลีบดอกซ้อน
มากกว่าบัวปทุม ใกล้ฝักจะมีกลีบสีขาวปนชมพูอยู่หลายชั้น เวลาดอกบานแล้วจะเห็นกลีบเล็ก ๆ สี
ขาวปนชมพูซ้อนอยู่ข้างใน ส่วนกลีบนอก ๆ ก็มีลักษณะเหมือนบัวหลวงทั่วไป บัวหลวงพันธุ์นี้ไม่ค่อยมี
เมล็ดส าหรับบัว สัตตบงกชและบุณฑริก คนเหนือเรียกว่า “ บัวพันชั้น”  มีต านานเป็นวรรณกรรม
ชาดกเรื่อง “ บัวหอมพันกาบ” 
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ภาพที่ 4 ภาพบัวหลวงสัตตบุษย์ ( ที่มา https://pixabay.com. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 ) 
   1.4 สัตตบุษย์ ชื่อสามัญเรียก บัวฉัตรขาว หรือ บัวป้อมขาว ดอกป้อมสีขาว กลีบดอกซ้อนมาก 
ดอกตูมมีรูปร่างป้อมกว่าปุณฑริก มีสีขาว กลิ่นหอมจัด 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพบัวสาย ( ที่มา https://pixabay.com. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 ) 
 2 ) บัวสาย  เป็นบัวที่อยู่ตามหนองบึงที่มีระดับน้ าลึก เป็นบัวที่ชาวบ้านมักนิยมเก็บ

ก้านดอกมาท าอาหาร หรือที่เรียกว่า สายบัว แม้ปัจจุบันนี้ยังนิยมน ามาปรุงอาหารเช่น แกงเลียง
สายบัว บัวสายมีใบที่ใหญ่ ขอบใบหยัก มีดอกสีบานเย็น สีขาว และสีชมพู ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน   การ
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ขยายพันธุ์ บัวสายมีเหง้าอยู่ใต้ดิน เมื่อต้นเก่าโทรมไปเมื่อน้ าแห้ง ครั้นถึงฤดูน้ าท่วมหัวเหล่านั้นก็จะ
แตกต้นอ่อนขึ้นมาใหม่ และอีกแบบคือการเพาะเมล็ด 

 

   

ภาพที่  6 ภาพบั วผันบัว เผื่อน  ( ที่ มา https://sonaquarium.wordpress.comเข้าถึงเมื่ อ 20 
พฤษภาคม 2562 ) 

2.1 บัวผัน บัวเผื่อน  เป็นบัวพ้ืนเมืองที่ขึ้นอยู่ตามทุ่งนา ตามหนองน้ า และน้ าคูน้ าริมถนนที่
พบเห็นได้ทั่วไปเมื่อเดินทางออกไปตามชนบทที่มีน้ าท่วมขัง ดอกบานตอนเช้าและหุบในตอนเย็น ใบ
รูปไข่จนถึงกลม ดอกมีหลายกลีบ มีกลิ่นหอม การขยายพันธุ์ใช้วิธีการเพาะเมล็ด 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพบัวลูกผสมกลุ่มบัวผัน( ที่มา https://pixabay.com. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 ) 
2.2   บัวลูกผสมกลุ่มบัวผัน บัวผันมีดอกเล็กและมีกลีบดอกน้อย ปัจจุบันได้มีการผสมพันธุ์ผัว

บันเกิดเป็นบัวลูกผสมที่กลีบดอกซ้อนสีสันสวยงาม และเป็นที่นิยมปลูกประดับกันทั่วไป บัวประดับที่
พบเห็นส่วนใหญ่ล้วนเป็นบัวลูกผสมของกลุ่มบัวผันเกือบทั้งหมด  ส าหรับชื่อของพันธุ์ลูกผสมนั้นมีชื่อ
เรียกกันมากมายแล้วแต่ผู้คิดค้นพันธุ์จะตั้งชื่อ ตั้งชื่อตามเจ้าของบ้าง ตั้งชื่อใหม่ตามจินตนาการบ้าง 
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จดจ ากันไม่หวัดไม่ไหว   ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด   อีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกในเมืองไทย ได้แก่บัว
นอกหรือบัวฝรั่ง มีสีสันสวยงาม มีรูปทรงดอกสวย ใบกลมมันสวย 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพบัวกระด้ง ( ที่มา https://puechkaset.com. เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 ) 

2.3 หรือเรียก บัววิคตอเรีย ( Royal water-lily, Victoria ) เป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสาย
พันธุ์บัวทุกชนิด มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้ จัดเป็นพืชน้ าล้มลุกที่มีรากอวบขาวจ านวนวนมาก และล า
ต้นหรือเรียกหัวบัวอยู่ในดินใต้น้ า มีก้านใบแทงผ่านน้ า และมีหนามยาวทั่วก้าน และส่วนใบที่อยู่เหนือ
น้ า ใบมีลักษณะวงกลม กว้างประมาณ 1-2 เมตร ขอบใบตั้งขึ้นเหมือนกระด้ง สูง 2-4 นิ้ว จึงเป็นชื่อที่
คนไทยเรียกว่า บัวกระด้ง ใบด้านบนที่เป็นใบอ่อนจะมีลักษณะสีน้ าตาล ใบด้านบนที่เป็นใบแก่จะมีสี
เขียวสด สีใบด้านล่างจะมีสีน้ าตาลแดง ตั้งแต่ส่วนที่พับเป็นขอบจนถึงส่วนด้านล่างใบที่อยู่ในน้ าจะมี
หนามทั่วทั้งใบ ดอกมีสีขาว จะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ชมพูเข้ม จนถึงม่วงแดง ตามอายุของดอก ผิวของ
กาบดอกที่หุ้มดอกจะมีหนาม เมื่อบานกาบดอกจะลอยบนน้ า และชูดอกบานไว้ด้านบน ดอกจะบาน
ในช่วงพลบค่ าจนถึงรุ่งเช้า และส่งกลิ่นหอมเมื่อเข้าใกล้ เมล็ดจะอยู่ในฝักบัว เมล็ดอ่อนจะมีสีขาว 
ต่อมาเป็นสีเขียว และเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลจนถึงแก่จัดจะออกด า ขนาดเมล็ดประมาณ 0.5-1 
เซนติเมตร เมล็ดที่แก่จะใช้ส าหรับการเพาะขยายพันธุ์ บัวกระด้ง ถือเป็นบัวที่ใช้เป็นไม้ประดับในสระ
หรือหนองน้ าเท่านั้น ไม่สามารถปลูกในกระถางได้ ดังนั้น จึงมักพบได้ในหนองน้ าขนาดใหญ่ 
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สวนหย่อมที่มีสระน้ า เป็นบัวที่มีลักษณะแปลก และแตกต่างจากบัวสายพันธุ์ อ่ืนๆ และเพาะ
ขยายพันธุ์ได้ยาก1 

สรุปอิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้จากบัว ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 
ข้าพเจ้าได้เลือกใช้บัวหลวงปทุมซึ่งเป็นบัวดอกสีชมพูมาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์เนื่ องจากเป็น
บัวที่ข้าพเจ้าได้เห็นจริงในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง จึงง่ายต่อการน ามาถ่ายทอดให้เกิดลักษณะตาม
แนวทางที่เป็นจริงได้ ลักษณะของบัวชนิดนี้จะมีก้านยาวกลบดอกไม่ซ้อนกันมากนัก ดอกมีขนาดใหญ่
และเป็นพันธุ์ที่พบได้อย่างแพร่หลาย 

1.2 อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการตายของบัว 

  

  

  

ภาพที่ 9 ภาพบัวตาย ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
 

                                                           
1 Pixabay,"ข้อมูลเกี่ยวกับบัว."  เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเม่ือ 20 พฤษภาคม 2562 จาก  
https://pixabay.com 
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ภาพที่ 10 ภาพบึงบัวตาย (ที่มา www.tnew.co.th. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562) 
 

สรุปอิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้จากการตายของบัว อิทธิพลในเรื่องนี้ถือเป็นแรงบันดาล

ใจที่ส าคัญและชัดเจนต่อการสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลโดยตรงจากบึงบัวที่มี

อยู่ทั่วไปในบ้านเกิดของตนเอง คือต าบลแหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งช่วงฤดูแล้งจะ

พบการเหี่ยวแห้งโรยราของบัวหลวงนี้ได้เสมอ จึงเป็นความทรงจ าที่ยาวนานจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ

ในการเลือกมุมมองซึ่งมีความแตกต่างจากศิลปินท่านอ่ืน ๆ ที่มักจะน าแต่ความสวยงามในแบบปกติ

ของบัวมาถ่ายทอดสู่ผลงาน 

 

1.3 อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   

พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมดาของสิ่ งมีชีวิตทั้ งหลายที่ เกิดขึ้นนั้น  ด ารงอยู่แค่

เพียงชั่วคราว แล้วดับไป ความดับไปความแตกสลายของรูปแห่งสิ่งมีชีวิตนั่นเองเรียกในภาษาสามัญว่า

“ตาย” ในขณะที่ด ารงอยู่ก็อยู่ด้วยความยุ่งยากล าบากนานาประการ ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด

เพ่ือประคองชีวิตไว้ ทั้งมนุษย์ พืช และสัตว์ต้องมีภาระหนักในการประคับประคองรักษาชีวิตทั้งสิ้น 

กล่าวเฉพาะมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก่อน ความเดือดร้อนของชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วาระแรกที่คลอดจาก

ครรภ์ของแม่มาสู่ภพใหม่เรียกได้ว่าเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคแห่งทุกข์ ตั้งแต่การเสี่ยงอันตรายในการคลอด เมื่อ

คลอดแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ใหม่ๆ ที่ตนไม่เคยประสบ หรือมิฉะนั้นก็พบความทุกข์ซ้ าซาก

ไปตลอดชีวิต ความตายเป็นทางออกจากทุกข์ชั่วระยะหนึ่ง หรืออาจเปลี่ยนจากทุกข์อย่ างหนึ่งไปสู่
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ทุกข์อ่ืนที่แปลกและใหม่ ชีวิต ความทุกข์ และความตาย ช่างสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสียจริง ๆ เมื่อ

ออกจากครรภ์มารดามาสู่โลกนี้แล้ว แม้ไม่พิการอยู่ในสภาพปกติธรรมดาก็ต้องถูกความทุกข์ต่าง ๆบีบ

คั้นไม่เว้นใครเลย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง ยากจนหรือมั่งมี สวยหรือข้ีเหร่ ล้วนตกอยู่ภายใต้

อ านาจครอบง าของความทุกข์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัด

พรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจการระลึกถึงความตายอยู่เนืองนิตย์ เป็นกรรมฐานอย่าง

หนึ่ ง ท่านเรียกว่า มรณั สสติกรรมฐาน ท าให้ เกิดความสังเวชสลดใจ แต่ต้องประกอบด้วย

สติสัมปชัญญะและญาณ (ความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริง)มิฉะนั้นแล้วการระลึกถึงความตายจะเกิด

ความสะดุ้งกลัวหวาดเสียว พรั่นพรึง ไม่ได้ประโยชน์ การระลึกถึงความตายที่ได้ประโยชน์จะต้องมี

สติสัมปชัญญะด้วยดี ให้เห็นความตายของตนและผู้อ่ืนเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ได้ความสังเวชสลดใจ 

หมดความเพลิดเพลินในทางที่ผิด มีจิตคลายออกจากความโลภ โกรธ และหลง  

 

สรุปอิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แน่นอนคนไทย

กว่า 80% ที่นับถือศาสนาพุทธ คงต้องรู้จักหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อย่างแน่แท้ หลักธรรมที่ข้าพเจ้ายกมานั้นเป็นเรื่องของความตายซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานของข้าพเจ้ามันท าให้เห็นถึงสัจธรรมอะไรบางอย่างนั้นก็คือการตายของ

บัวทั้งบึงหากเราใช้มุมมองที่มีหลักพุทธศาสนามาจับ ก็ต้องคิดให้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิต

หากเราคิดอีกมุมหนึ่งเมื่อมีการตายก็ย่อมมีการเกิดขึ้นอยู่เสมอถ้าเราคิดได้อย่างนี้ความตายก็จะไม่ใช่

เรื่องท่ีเราต้องกังวลหรือกลัวจนมากเกินไป  

2. กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค 

2.1 การรับรู้ความงามทางศิลปะ (ประเภทความงาม) 
การรับรู้ความทางศิลปะ หมายถึง การรวบรวมมวลประสบการณ์จากการเห็นด้วยการสังเกต

รูปแบบของวัตถุสิ่งของต่างๆ เพ่ือให้เกิดความคิดที่จะน าไปถ่ายทอดรูปแบบบนพ้ืนระนาบผิวต่างๆ 
การรับรู้เป็นกระบวนการสืบเนื่องจากการสังเกต เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดในการเขียนภาพ และยัง
หมายถึง การมองเห็นรูปทรงที่เป็นศิลปะและพยายามท าความเข้าใจกับรูปทรงที่มองเห็นนั้นๆ เป็น
อาการลึกซึ้งกว่ากระบวนการใช้สายตาตามปกติธรรมดา  รูปทรงที่มองเห็น คือ ภาพของผลงาน
ศิลปกรรม อันเป็นผลที่ได้จากการจัดองค์ประกอบที่มองเห็นสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันแล้วเห็นได้ง่ายและ
เด่นชัดขึ้น การรับรู้คุณค่าของความงามความงามเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถรับรู้และสัมผัสได้  มนุษย์เรา
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ต่างก็พึงพอใจในความงาม และมีความ สุขเมื่อได้สัมผัสกับความงาม สามารถแบ่งการรับรู้ความงาม
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1.1 การรับรู้ความงามได้จากภายในตัววัตถุ 
  เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามที่เป็นคุณสมบัติภายในตัววัตถุหรือผลงานศิลปะ 

ปรากฏให้เห็นในลักษณะความเหมาะสมของขนาด สัดส่วน รูปร่าง รูปทรง เส้น สี แสงเงา ลักษณะผิว 
ฯลฯ เช่น เรารับรู้ความงามของดอกไม้ที่ถูกก าหนดมาโดยธรรมชาติปรากฏให้เห็นถึงลักษณะความ
เหมาะสมของของรูปร่าง ความได้สัดส่วนของกลีบดอก และสีสัน ส่วนความงามในผลงานศิลปะเกิด
จากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ปรากฏให้เห็นลักษณะความเหมาะสมของการน าทัศนธาตุทางศิลปะ
มาจัดองค์ประกอบศิลป์ 

2.1.2 การรับรู้ความงามได้จากจิตก าหนด เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามที่เกิด
จากความรู้สึกและจิตใจของแต่ละคนเป็นตัวก าหนด ดังนั้น คุณค่าความงามของวัตถุหรืองานศิลปะจึง
ไม่คงที่และขึ้นอยู่กับความชอบ รสนิยมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งเปลี่ยนไปตามคติ
ความเชื่อของบุคคลหรือสังคมในแต่ละยุคสมัย 

2.1.3 การรับรู้ความงามได้จากสภาวะความสัมพันธ์ของวัตถุและจิตใจ                            
        เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามที่เกิดจากสภาวะความสัมพันธ์ของวัตถุหรือ

ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าความงามอยู่จริง จิตใจต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับรู้และชื่นชมต่อคุณค่า
ความงามในวัตถุหรือผลงานศิลปะนั้น โดยจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์บางอย่างเป็นเครื่องมือพิจารณา จึง
จะเป็นการรับรู้คุณค่าของความงามที่สมบูรณ์ 

 
ความหมายของการรับรู้ความงามของมนุษย์ 

  ความงามเป็นผลมาจากความรู้สึกของมนุษย์แต่ละคนอันเนื่องมาจากการได้สัมผัสกับสิ่งที่มี
ความงาม สามารถรับรู้ความงามได้มากน้อยต่างกัน การตีความหมายของความงามจึงต่างกันไปตาม
มุมมอง ดังมีปรัชญาได้ให้ค านิยามไว้ เช่น  

โลกราตีส (Socrates) นักปรัชญาสมัยอารยธรมกรีก ให้ค านิยามไว้ว่า ความงามคือ “ความ
เหมาะสมของสัดส่วน” โดยถือว่าความวามนั้นต้องมีขนาดและสัดส่วนที่สัมพันธ์กัน จนกรีกโบราณ
ยึดถือเป็นเกณฑ์เรื่องสัดส่วนของความงามเช่น ความงามของคนแบ่งออกเป็น 8 ส่วน โดยนับศีรษะ
เป็นสัดส่วนที่ 1 ความงามของอาคารมีสัดส่วน 1:3:5 คือ สูง 1 ส่วน กว้าง 3 ส่วน ยาว 5 ส่วน ดังจะ
เห็นได้จากวิหารพาร์เธนอน ปัจจุบันความหมายให้ค านิยามนี้ก็ยังช้ได้อยู่ ซึ่งเราจะเห็นได้จากการ
ออกแบบเครื่องเรือนที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของสัดส่วนระหว่างเครื่องเรือนกับคนด้วย 
          อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีก ได้ให้ค านิยามไว้ว่า ความงามคือ “การ
เลียนแบบ” โดยกล่าวว่าความงามนั้นเป็นแบบที่มีอยู่แล้วในสรรพสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้ แนวคิดนี้ส่งผลให้
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ศิลปินกรีกแสดงความงามของเทพเจ้าเป็นประติมากรรมในรูปของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์
ของรูปร่างทรวดทรง ศิลปินที่ยึดถือนิยามนี้นิยมสร้างงานศิลปะในลักษณะเลียนแบบเหมือนจริง 
(Realistic)  
          เฮอร์เบิร์ด รีด (Herbert Read) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ให้นิยามไว้ว่า ความงาม คือ 
“ความงามเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์ในองค์ประกอบศิลป์” นั่นก็คือความงามที่เกิดข้ึนในผลงานศิลปะ 
โดยการน าทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มีความสมบูรณ์ ความงามคืออะไร แนวคิดใน
เรื่องของความงามนั้นนักปรัชญาให้ค าตอบไว้ 3 แนวความคิด คือ  

1. ความงามนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจ ก็คือ ความงามนั้นขึ้นอยู่กับมนุษย์ ถ้าไม่มีมนุษย์ก็
ไม่มีความงาม ทั้งนี้ก็เพราะว่า มนุษย์เป็นผู้ก าหนดหรือเป็นผู้ให้คุณค่าแก่สิ่งที่ว่ามีความงาม เมื่อมนุษย์
มองเห็นหรือได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มนุษย์ก็จะเป็นผู้ตัดสินว่าสิ่งที่ได้เห็น หรือสิ่งที่ได้ยินนั้น 
มีความงามหรือไม่ มีความไพเราะหรือไม่ไพเราะ เมื่อความงามข้ึนอยู่กับจิตใจของมนุษย์เช่นนี้ ปัญหา
ในเรื่องของความงามก็เกิดข้ึนเพราะการมองความงามของแต่ละคน จะมีความแตกต่างกันไป เช่น คน 
2 คน หรือ 3 คน มองเห็นในสิ่งเดียวกัน อาจจะมีความไม่เหมือนกัน เช่น คนที่หนึ่งเห็นว่าสิ่งนั้นมี
ความงาม แต่อีกคนกลับเห็นว่าไม่งามตรงไหนเลย และคนต่อไปอาจไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ เพราะเขา
เฉยๆ 

2. ความงามเป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในธรรมชาติ 
 หรือในตัวของวัตถุต่างๆ ความงามไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ ถึงโลกนี้จะไม่มีมนุษย์

ความงามนั้นก็มีอยู่แล้ว ความงามในแง่นี้เชื่อกันว่ามีแบบแผนของความงามในวัตถุ หรือธรรมชาตินั้นๆ 
คนจึงมีหน้าที่ค้นหาแบบแผนหรือความงามนั้นให้พบ แล้วจึงแสดงผลของการค้นพบให้ปรากฏออกมา 
คนที่ค้นพบแบบแผนหรือความงามนั้นได้ชื่อว่า เป็นศิลปิน ผลของการค้นพบและแสดงออกมาให้
ปรากฏ นั่นคือ งานศิลปะ เช่น ดอกไม้ ภูเขา น้ าตก ทะเล ล้วนมีแบบแผนของความงามอยู่แล้วใน
ตัวเอง มนุษย์มีหน้าที่ค้นหาแล้วจึงลอกเลียน แบบของความงามที่มีอยู่นั้นออกมาเท่านั้น 

3. ความงามนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
หรือวัตถุใดที่มนุษย์สามารถมองเห็น พูดง่ายๆ ว่า ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่

มนุษย์มีอยู่กับธรรมชาติ หรือวัตถุนั้นๆ นั่นเอง มนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนจิตใจของเขาให้เข้าถึง
ความงาม ทั้งนี้เพ่ือจะได้ยก ระดับของจิตใจหรือรสนิยมของตัวเองให้สูงขึ้นเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การฝึกฝนดังกล่าว ต้องใช้เวลา เรียกว่า การฝึกจิตให้เกิดสุนทรียะแก่ตนเอง และถ่ายทอดออกมา
เป็นความงามตามที่ได้เห็น ยกตัวอย่างเช่น โมเนท์ จิตรกรชาวฝรั่งเศส ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี คศ. 
1840-1926 เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มจิตรกรผู้บุกเบิกการวาดภาพในแนว อิมเพรสชั่น 
การวาดภาพตามแนว อิมเพรสชั่น นั้น จะไม่เน้นที่รายละเอียดของภาพ แต่จะเน้นที่อารมณ์ และ
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ความประทับใจที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นจะเห็นได้ว่าโมเนท์ ต้องผ่านการฝึกฝนจิตใจของเขาให้เข้าถึง
ความงาม และถ่ายทอดวามงามออกมาเป็นภาพวาดที่งดงาม 

4. การรับรู้ความงามทางศิลปะ (ประเภทความงาม) 
ประเภทของความงามความงามแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ความงามที่

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และความงามที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
4.1 ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นความงามที่ปรากฏขึ้นเอง

ตามธรรมชาติของสิ่งต่างๆ เช่น ความงามของดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณและยามอัสดง ความงามของดวง
จันทร์ในคืนวันเพ็ญ ความงามของภูเขา ต้นไม้ ดอกไม้  ท้องฟ้า ที่สัมพันธ์กลมกลืนกับบรรยากาศ 
ความงามของสัตว์และพืชใต้ทะเลที่มีรูปร่างและสีสันสดสวย ความงามของนกยูงเวลาร าแพน ความ
งามของลักษณะสีขนไก่หรือขนนก ความงามในลวดลายและสีสันของแมลง เป็นต้น 

4.2 ความงามที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นความงามที่มี
ผลมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแรงดลใจในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน
ศิลปะท่ีมีความงาม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานสถาปัตยกรรม เป็นต้น2 

สรุปการรับรู้ความงามทางศิลปะ ความงามเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถรับรู้และสัมผัส
ได้ มนุษย์เราต่างก็พึงพอใจในความงาม และมีความสุขเม่ือได้สัมผัสกับความงาม สามารถแบ่งการรับรู้
ความงามออกเป็น 3 ลักษณะ คือการรับรู้ความงามได้จากภายในตัววัตถุ เป็นการรับรู้คุณค่าของความ
งามที่เป็นคุณสมบัติภายในตัววัตถุหรือผลงานศิลปะ ปรากฏให้เห็นในลักษณะความเหมาะสมของ
ขนาด สัดส่วน รูปร่าง รูปทรง เส้น สี แสงเงา ลักษณะผิว ฯลฯการรับรู้ความงามได้จากจิตก าหนด 
เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามที่เกิดจากความรู้สึกและจิตใจของแต่ละคนเป็นตัวก าหนดการรับรู้
ความงามได้จากสภาวะความสัมพันธ์ของวัตถุและจิตใจ เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามที่เกิดจาก
สภาวะความสัมพันธ์ของวัตถุหรือผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่าความงามอยู่จริง 

 

2.2 งานสื่อผสม  
งานสื่อผสม (Mixed media art) เป็น งานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานสื่อหลาย ๆ ประเภท

เข้าด้วยกัน ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรืองานวาดเส้น ศิลปะสื่อผสมอาจมี 2 
ลักษณะ เป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ ก็ได้ ปัจจุบันการถ่ายทอดสร้างสรรค์ ผลงานทัศนศิลป์ไม่จ ากัดอยู่ กับ
การแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

                                                           
2 Sites,"การรับรู้ความงามทางศิลปะ."  เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเม่ือ 16 มิถุนายน 2562 จาก  
https://sites.google.com/a/dontantm.ac.th; "การรับรู้ความงามทางศิลปะ."  เข้าถึงเมื่อ เข้าถึง
เมื่อ 16 มิถุนายน 2562, จาก  https://sites.google.com/a/dontantm.ac.th. 
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อาจเป็นการผสมกันทั้งการวาดเขียน การระบายสี การพิมพ์ ประติมากรรม รวมทั้งการ
ผสมผสาน ทางเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เช่นวิ ดี โอ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และวัสดุที่ ที่รองรับ ผลงานอาจ
ไม่ใช่บนพ้ืนกระดาษ ผ้าใบ หรือเป็นรูปทรง 3 มิติ ธรรมดาอาจจะปรากฏอยู่บนสถาปัตยกรรม หรือ
ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา หรือบนสื่อใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา 

กระบวนการถ่ายทอดทัศนศิลป์ 
1. การวาดเขียน (Drawing) 
2. การระบายสีหรือ จิตรกรรม (Painting) 
3. การพิมพ์ (Printing) 
4. ประติมากรรม (Sculpture) 
5. สถาปัตยกรรม (Architecture) 
6. สื่อผสม (Mixed Media) 
 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2533) ได้รวบรวมและกล่าวว่า การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมี

ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ได้พบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
มากยิ่งขึ้น หรือ มีอีกความหมายหนึ่งว่า สื่อประสม หมายถึง การน าวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ สไลด์ ฟิล์มสตริป รูปภาพ หุ่นจ าลอง หนังสือ เป็นต้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนการสอน แล้วเลือกมาประกอบกันเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 

สมสิทธิ จิตรสถาพร (2547) ได้รวบรวมและกล่าวว่า สื่อประสม (multimedia) หมายถึง 
การใช้สื่อหลายอย่างประกอบกันอย่างเป็นระบบ     การ น าสื่อหลายๆประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ 
อุปกรณ์ และ วิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ 
แต่ละอย่าง ตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย เพ่ือการ
ผลิต หรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูลทั้ง ตัวอักษร ภาพกราฟิก 
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว แบบวีดีทัศน์และเสียง  และเป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานสื่อหลาย ๆ 
ประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรืองานวาดเส้น ศิลปะสื่อผสม
อาจมี 2 ลักษณะ เป็น 2 มิติ หรือ 2 มิติ ก็ได ้

สรุปสื่อประสม (multimedia) หมายถึง การน าสื่อหลายๆประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ 
อุปกรณ์ และ วิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ 
แต่ละอย่าง ตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย เพ่ือการ
ผลิต หรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูลทั้ง ตัวอักษร ภาพกราฟิก 
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว แบบวีดีทัศน์และเสียง  การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
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จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ได้พบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมาก
ยิ่งขึ้น  หรือ มีอีกความหมายหนึ่งว่า สื่อประสม หมายถึง การน าวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ สไลด์ ฟิล์มสตริป รูปภาพ หุ่นจ าลอง หนังสือ เป็นต้นการ  

สื่อผสม (Mixed media art) เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานสื่อหลาย ๆ ประเภทเข้า
ด้วยกัน ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรืองานวาดเส้น ศิลปะสื่อผสมอาจมี 2 
ลักษณะ เป็น 2 มิติ หรือ 2 มิติ ก็ได3้ 

สรุปงานสื่อผสม นับว่าเป็นเทคนิคที่ข้าพเจ้าได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้
อันประกอบด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างที่น ามาใช้เช่น สีอะคริลิก สีไม้ ปากกาเมจิก เป็นต้น 
หากใช้เพียงวัสดุใดวัสดุหนึ่งเพียงอย่างเดียวย่อมมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความรู้สึก
ในผลงาน 

2.3 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
หลักองค์ประกอบทางศิลปะเป็นหลักส าคัญส าหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ 

เนื่องจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และ คุณค่า
ทางด้านเรื่องราวคุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการน าเอา องค์ประกอบต่าง ๆ  ของ ศิลปะ อันได้แก่ 
เส้น สี แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความงาม ซึ่งแนวทางใน
การน าองค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดรวมกันนั้นเรียกว่า การจัดองค์ ประกอบศิลป์ (Art Composition) 
โดยมีหลักการจัดตามที่จะกล่าวต่อไป อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณค่าทางด้าน เนื้อหา เป็น
เรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้าง สรรค์ต้องการที่จะแสดงออกมา ให้ผู้ชมได้สัมผัส รับรู้ 
โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเองหรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปินน าเสนอ
เนื้อหาเรื่องราวผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะถ้าองค์ประกอบที่จัดขึ้น ไม่
สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวที่น าเสนองานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณค่าทางความงามไป ดังนั้นการจัด
องค์ประกอบศิลป์ จึงมีความส าคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างยิ่งเพราะจะท าให้งานศิลปะ
ทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์ 

การจัดองค์ประกอบของศิลป ะ มีหลักที่ ควรค านึ ง อยู่  5 ประการ คื อ 
           1 .ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้ าหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไป
ข้างใดข้างหนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ ส่วนต่าง ๆ ใน
รูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ลงใน งานศิลปกรรมนั้นจะต้อง

                                                           
3 Sukuny,"งานสื่อผสม."  เข้าถึงเม่ือ เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2562 จาก  
www.sukunya2424.blogspot.com  
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ค านึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชาตินั้น ทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากันทุก
ด้าน ฉะนั้น ในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไป หรือ เบา บางไปก็จะท าให้ภาพ
นั้นดูเอนเอียง และเกิดความ รู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2 
ลักษณะ คือ  

1.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา
เหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ใน 
ทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่
ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ   

1.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้าย
ขวาไม่เหมือนกัน มักเป็นการสมดุลที่เกิดจาการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะ
ไม่ เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ าหนัก
ขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความ สมดุลแบบ
อสมมาตรอาจท าได้โดย เลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ าหนักมากว่า หรือ เลื่อนรูปที่มีน้ าหนักมา
กว่าเข้าหาแกน จะท าให้เกิดความสมดุลขึ้น หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจ
ถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา 

2. จังหวะลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ ากันขององค์ประกอบ เป็น
การซ้ าที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น
จนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจาก การซ้ าของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับ
ช่องไฟ หรือเกิดจาก การเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ าหนัก รูปแบบๆ หนึ่ง อาจ
เรียกว่าแม่ลาย การน าแม่ลายมาจัดวางซ้ า ๆ กันท าให้เกิดจังหวะและถ้าจัดจังหวะให้แตกต่างกัน
ออกไป ด้วยการเว้นช่วง หรือสลับช่วง ก็จะเกิดลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ได้อย่างมากมาย แต่
จังหวะของลายเป็นจังหวะอย่างง่าย ๆ ให้ความ รู้สึกเพียงผิวเผิน และเบื่อง่าย เนื่องจากขาด
ความหมาย เป็นการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกัน แต่ไม่มีความหมายในตัวเอง จังหวะที่น่าสนใจและมี
ชีวิต ได้แก่ การเคลื่อนไหวของ คน สัตว์ การเติบโตของพืช การเต้นร าเป็นการเคลื่อนไหวของ
โครงสร้างที่ให้ความบันดาล ใจในการสร้างรูปทรงที่มีความหมาย 

3. สัดส่วน  หมายถึ ง ความสัม พันธ์กันอย่ างเหมาะสมระหว่างขนาดของ 
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึง
ความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่ มากไม่น้อย 
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ขององค์ประกอบทั้งหลายที่น ามาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจ พิจารณาจาก
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

3.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว์ พืช ซึ่ง
โดยทั่วไป ถือว่า สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด หรือจากรูปลักษณะที่เป็นการ 
สร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า “ส่วน
เล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวม” ท าให้สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างข้ึนมีสัดส่วน
ที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่างลงตัว             

3.2 สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพ่ือความงามของรูปทรง
เพียง อย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพ่ือแสดงออกถึง เนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วย สัดส่วนจะช่วย เน้น
อารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ ลักษณะเช่น นี้ ท าให้งาน
ศิลปะของชนชาติต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ และ ความรู้สึกท่ีต้องการ
แสดงออกต่าง ๆ กันไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็น อุดมคติ เน้นความงามที่เกิด
จากการประสานกลมกลืนของรูปทรง จึงแสดงถึงความเหมือน จริงตามธรรมชาติ ส่วนศิลปะแอฟริกัน
ดั้งเดิม เน้นที่ความรู้สึกทางวิญญานที่น่ากลัว ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิดแผกแตกต่างไปจาก
ธรรมชาติทั่วไป 

4. เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้ง
ด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆให้เกิดความ
เป็น หนึ่งเดียวเพ่ือผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปการสร้างงานศิลปะ คือ การสร้าง
เอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบ และดุลยภาพ ให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกัเพ่ือ
ให้รวมตัวกันได้ โดยการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆให้สัมพันธ์กันเอกภาพของงานศิลปะ มีอยู่ 2 ประการ คือ 
                               4.1 เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมี
จุดมุ่งหมายเดยีว แน่นอน และมี ความเรียบง่าย งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลาอารมณ์
ไม่ได้ จะท าให้สับสน ขาดเอกภาพ และการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาตัวของศิลปินแต่ละคน ก็
สามารถท าให้ เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้ 
                               4.2 เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมี
ระเบียบขององค์ประกอบ ทางศิลปะ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
อารมณ์ของศิลปิน ออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดต่อความงามของ
ผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ 
ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ 
คือ 



  22 

            1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 
                     1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกัน
ของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย 
                     1.2 การขัดแย้งของขนาด 
                     1.3 การขัดแย้งของทิศทาง 
                     1.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ 
            2. กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การท าให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ 
เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน การประสาน
มีอยู่ 2 วิธี คือ 
                    2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การท าสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วย
การใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีด า ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถท าให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเทาเข้าไปประสาน ท าให้เกิดความกลมกลืนกัน มากข้ึน 
                    2.2 การซ้ า (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็น
การสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ท าให้ดูจืดชืด น่าเบื่อที่สุดนอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักคือ การ
ขัดแย้งและการประสานแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์รองอีก 2 ข้อ คือ 
                     1. ความเป็นเด่น (Dominance) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 
                              1.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง ด้วยการเพ่ิม หรือลดความส าคัญ 
ความน่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ท่ีขัดแย้งกัน 
                              1.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน 
                    2. การเปลี่ยนแปร (Variation) คือ การเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ ากัน เพ่ือ
ป้องกัน ความจืดชืด น่าเบื่อ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากข้ึน การเปลี่ยนแปรมี 4 ลักษณะ คือ 
                              2.1 การปลี่ยนแปรของรูปลักษณะ 
                              2.2 การปลี่ยนแปรของขนาด 
                             2.3 การปลี่ยนแปรของทิศทาง 
                             2.4 การปลี่ยนแปรของจังหวะ 
                            การเปลี่ยนแปรรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ าไว้ ถ้ารูปมีการ
เปลี่ยน แปรไปมาก การซ้ าก็จะหมดไป กลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทน และ ถ้าหน่วยหนึ่งมีการ 
เปลี่ยนแปรอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วยอ่ืนๆมาก จะกลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการสร้าง
เอกภาพด้วยความขัดแย้ง4 

                                                           
4 Krisanabbcit58,"หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์."  เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเม่ือ 16 มิถุนายน 2562 จาก  
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สรุปหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ บางคนอาจมองเป็นเรื่องธรรมดา ๆ ของ
ผู้ที่ท างานทางด้านศิลปะแต่ส าหรับข้าพเจ้าเองกับมองเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หากผลงานที่
ศิลปินได้สร้างสรรค์ขาดหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดีแน่นอนว่าความน่าสนใจในผลงานก็คง
น้อยลง ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องน าทุกองค์ประกอบของ
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมดุลในภาพ การใช้เส้นให้เกิด
ความรู้สึกถึงความโค้งงอแสดงลักษณะเหี่ยวเฉา การเว้นที่ว่างให้มีความเหมาะสมให้เกิดความรู้สึกว่ามี
อากาศในภาพ การใช้ขนาดและสัดส่วนในการวาดภาพใบบัวให้เกิดระยะใกล้ไกลดูแล้วแตกต่างกัน 
การใช้จังหวะและลีลาก็ต้องค านึงถึงในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้สอดคล้องกับทางธรรมชาติ และ
สุดท้ายการใช้สี ถือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าเองต้องให้ความส าคัญและศึกษาจากผลงานของศิลปินที่ผ่านมา
เป็นอย่างมากเพราะขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงานได้มีการน าช่วงเวลา 3 ช่วง คือช่วงเช้ามืด ช่วง
กลางวัน และช่วงกลางคืน มาเป็นข้อก าหนด ดังนั้นในทุกช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาย่อมมีการใช้สี
ที่แตกต่างกันไปซึ่งการใช้สีที่เหมาะสมจะส่งผลให้ผลงานของเรามีความสมบูรณ์ และน ามาสู่อารมณ์
และความรู้สึกของผู้ที่พบเห็น  

1.4 งานจิตรกรรม (Painting) หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการ
ขีดเขียน การวาด และระบายสี เพ่ือให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือ
นูนหนา แต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้  ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใช้
สีในลักษณะต่าง ๆ กัน 

องค์ประกอบส าคัญของงานจิตรกรรม คือ  
 1. ผู้สร้างงาน หรือ ผู้วาด เรียกว่า จิตรกร 
            2. วัสดุที่ใช้รองรับการวาด เช่น กระดาษ  ผ้า  ผนัง ฯลฯ  
            3. สี  เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราวเกี่ยวกับผลงาน  
            งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะท่ีเก่าแก่ดั้งเดิมของมนุษย์  เริ่มตั้งแต่การขีดเขียนบนผนังถ้ า บน
ร่างกาย บนภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ จนพัฒนามาเป็นภาพวาดที่ใช้ประดับตกแต่งในปัจจุบัน  การวาด
ภาพเป็นพื้นฐานของงานศิลปะทุกชนิด ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เรียนว่า จิตรกร (Painter) 

 

                                                                                                                                                                      

https:// kritsanabbcit58.wordpress.com. 
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งานจิตรกรรม แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ    

1. การวาดเส้น (Drawing) เป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกา หรือดินสอ ขีดเขียนลงไป บน
พ้ืนผิววัสดุรองรับเพื่อให้เกิดภาพ    
            การวาดเส้น คือ การขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็ก หรือ เส้นใหญ่ ๆ มักมีสี
เดียว  แต่การวาดเส้นไม่ได้จ ากัดท่ีจะต้องมีสีเดียว อาจมีสีหลาย ๆ สีก็ได้ การวาดเส้น จัดเป็นพื้นฐาน
ที่ส าคัญของงานศิลปะแทบทุกชนิด 

2.  การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใช้พู่กัน หรือแปรง หรือวัสดุอย่าง
อ่ืน  มาระบายให้เกิดเป็นภาพ การระบายสี ต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการวาด
เส้น ผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริง และสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้น 

ลักษณะของภาพจิตรกรรม  งานจิตรกรรม ที่นิยมสร้างสรรค์ ขึ้นมีหลายลักษณะ ดังนี้ คือ 

          1. ภาพทิวทัศน์ (Landscape Painting) เป็นภาพที่แสดงความงาม หรือความประทับใจ
ในความงาม ของธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมของศิลปินผู้วาด  ภาพทิวทัศน์แบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ 
ได้แก่ 

1.1 ภาพทิวทัศน์ผืนน้ า หรือ ทะเล (Seascape ) 
1.2 ภาพทิวทัศน์พ้ืนดิน (Landscape) 
1.3 ภาพทิวทัศน์ของชุมชนหรือเมือง (Cityscape) 

2. ภาพคน (Figure Painting) เป็นภาพที่แสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย์แบบเต็ม
ตัว  โดยไม่เน้นแสดงความเหมือนของใบหน้า 

3. ภาพคนเหมือน (Potrait Painting) เป็นภาพที่แสดงความเหมือนของใบหน้า ของคน 
ๆ ใดคนหนึ่ง 

4. ภาพสัตว์ ( Animals Figure Painting)  แสดงกิริยาท่าทางของสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ 
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5. ภาพประกอบเรื่อง (Illustration Painting)  เป็นภาพที่เขียนขึ้น  เพ่ือบอกเล่า
เรื่องราว หรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้  โดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือ 
พระคัมภีร์ หรือภาพเขียนบนฝาผนัง  อาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และรวมถึงภาพโฆษณาต่าง ๆ 

6. ภาพหุ่นนิ่ง  (Sill Painting) เป็นภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ หรือ วัสดุต่าง ๆ ที่
ไม่มีการเคลื่อนไหว เป็นสิ่งที่อยู่กับที่ 

7.  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (Mural Painting )  เป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามผนัง
อาคาร  โบสถ ์ หรือวิหารต่าง ๆ  ส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องราวศาสนา  ชาดก  ประวัติของ
ศาสดา  กิจกรรมของพระมหากษัตริย์  บางแห่งเขียนไว้เพ่ือประดับตกแต่ง 

    วัสดุหรือสีที่ใช้ในงานจิตรกรรม 

               ปัจจุบันสีที่นิยมใช้ในงานจิตรกรรมมากมาย จะขอกล่าวเฉพาะที่ส าคัญ ดังนี้ 

               1.  สีฝุ่น  (Tempera  Color)  เป็นสีที่เก่าแก่ที่สุดเป็นผงคล้ายแป้ง เวลาระบายต้อง
ผสมกาวหรือไข่ขาว มีคุณสมบัติทึบแสงเป็นสีที่ช่างเขียนไทยใช้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง สีฝุ่นมีการ
เขียนอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 

1.1  ระบายบนพื้นแห้ง ใช้เขียนได้ทั้ งพ้ืนไม้  พ้ืนปูนหรือผนังต่าง ๆ ที่แห้งสนิท
แล้ว   จิตรกรรมฝาผนังของไทยใช้วิธีการเขียนนี้  เพราะภาพเขียนไทยมีความละเอียดอ่อน ประณีต
บรรจง และใช้เวลาเขียนนาน 

1.2 ระบายบนพื้นที่เปียกหรือยังขึ้นอยู่ ใช้เขียนบนผนังปูนที่ก าลังชื้นอยู่ ส่วนใหญ่เป็น
งานกิจกรรมฝาผนังของชาวตะวันตก ซึ่งเริ่มเขียนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ การเขียนต้องแข่งกับเวลา
เพราะปูนจะแห้งเร็ว แต่เมื่อแห้งสนิทดีแล้ว ปูนจะดูดสีเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันท าให้ภาพอยู่ได้นานกว่า
แบบแรก และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า “ภาพแฟรสโก” (Fresco)  เช่น ภาพที่ผนังเพดานโบสถ์ซิสติน 
ผลงานไมเคิล  แองเจโล   ในประเทศไทย พบที่โบสถ์วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 

2.  สีน้ ามัน (Oil  Color)  เป็นสีที่ได้รับความนิยมมากทั้งผู้ดูและช่างเขียนเพราะเขียน
ง่ายทนทาน ทิ้งไว้นาน  กลับมาเขียนทับอีกก็ได้  ภาพส าเร็จดูสมจริงมีความเป็นเนื้อ (Mass) มากกว่า
สีชนิดอ่ืน ราคาขายก็ดี  ภาพที่มีราคาแพง ๆ เช่น ภาพคนกินมัน ของวินเซนต์  แวนโก๊ะ  ก็เขียนด้วย
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สีน้ ามัน  แม้ว่าจะมีคุณสมบัติทึบแสง  แต่ก็สามารถเขียนให้ใสได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการเขียน
ของแต่ละบุคคล  เวลาเขียนต้องผสมน้ ามันลินซีด และเขียนบนผ้าใบที่เรียกว่า แคนวาส (Canvas) 

3. สีน้ า (Water  Color)  เป็นสีที่ใช้ได้ท้ังนักศึกษาและศิลปิน มีคุณสมบัติโปร่ง
แสง  ต้องระบายลงบนพ้ืนกระดาษขาวเท่านั้น  เนื่องจากเป็นสีที่แห้งเร็ว ผู้เขียนจะต้องมีความ
ช านาญภาพที่ส าเร็จจึงจะสวยงาม  ปัจจุบันมีศิลปินที่เขียนเฉพาะสีน้ าประสบผลส าเร็จมากมาย 

4. สีอะคริลิค  (Acrylic  Color)  เป็นสีที่มีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลิ
เมอร์  สามารถเขียนแบบสีน้ ามัน และสีน้ าก็ได้  สีนี้เป็นผลพลอยได้มาจากการกลั่นน้ ามันปิโตรเลี่ยม 
จึงมีราคาแพงพอสมควร แต่มีคุณภาพดีสีสวยสดใส 

5.  สีโปสเตอร์  (Poster  Color) เป็นสีชนิดสีฝุ่น (Tempera) ที่ผสมกาวน้ าบรรจุเสร็จ
เป็นขวด  การใช้งานเหมือน กับสีน้ า คือใช้น้ าเป็นตัวผสมให้เจือจาง สีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสง มีเนื้อสี
ข้น  สามารถระบายให้มีเนื้อเรียบได้ และผสมสีขาวให้มีน้ าหนักอ่อนลงได้เหมือนกับสีน้ ามัน หรือสี
อะคริลิค สามารถระบายสีทับกันได้  มักใช้ในการวาดภาพประกอบเรื่องในงานออกแบบต่าง ๆ ได้
สะดวก  ในขวดสีโปสเตอร์มีส่วนผสมของกลีเซอรีน จะท าให้แห้งเร็ว 

6.  สีชอล์ค  (Pastel)  เป็นสีฝุ่นผงละเอียดบริสุทธิ์น ามาอัดเป็นแท่ง  มีการผสมขี้ผึ้งหรือ
กาวยางไม้เข้าไปด้วยแล้วอัดเป็นแท่งในลักษณะของดินสอสี  แต่มีเนื้อละเอียดกว่าแท่งใหญ่กว่า และมี
ราคาแพงกว่ามาก  มักใช้ในการวาดภาพคนเหมือน และภาพหุ่นนิ่ง 

7.  ดินสอสี  (Crayon)  เป็นสีผงละเอียด ผสมกับขี้ผึ้งหรือไขสัตว์  น ามาอัดให้เป็นแท่งอยู่
ในลักษณะของดินสอ  เพ่ือให้เหมาะส าหรับเด็ก ๆ ใช้งาน   ปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถละลายน้ า 
หรือน้ ามันได้  โดยเมื่อใช้ดินสอสีระบายสีแล้วน าพู่กันจุ่มน้ ามาระบายต่อ ท าให้มีลักษณะคล้ายกับ
ภาพสีน้ า  บางชนิดสามารถละลายได้ในน้ ามัน ซึ่งท าให้กันน้ าได้ 

8.  สีเทียน (Oil Pastel)  สีเทียนหรือสีเทียนน้ ามัน เป็นสีฝุ่นผงละเอียด ผสมกับไขมัน
สัตว์หรือขี้ผึ้ง แล้วน ามาอัดเป็นแท่ง มีลักษณะทึบแสง สามารถเขียนทับกันได้  การใช้สีอ่อนทับสีเข้ม
จะมองเห็นพื้นสีเดิมอยู่บ้าง  การผสมสี อ่ืน ๆใช้การเขียนทับกัน สีเทียนน้ ามันมักไม่เกาะติดพ้ืน 
สามารถขูดสีออกได้ และกันน้ า   ถ้าต้องการให้ สีติดแน่นทนนาน จะมีสารพ่นเคลือบผิวหน้าสี  สี
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เทียนหรือสีเทียนน้ ามัน มักใช้เป็นสีฝึกหัดส าหรับเด็ก เนื่องจากใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่เลอะเทอะเปรอะ
เปื้อน และมีราคาถูก5 

สรุปงานจิตรกรรม ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์ บัว : ความตายที่งดงามนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้
รูปแบบงานจิตรกรรมในการสร้างสรรค์ผลงานโดยได้ศึกษาถึงรูปแบบของการใช้สีในชนิดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผลงาน เช่น การใช้สีอะคริลิก การใช้สีน้ ามัน การใช้สีไม้ เป็นต้น จากนั้นน าความรู้ที่ได้มา
ทดลองและลงมือสร้างสรรค์สู่ผลงานของตนเอง 

 

 2.4 การใช้สีในงานศิลปะ                                                                                                                           

      ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารู้จักใช้สีให้มีสภาพโดยรวมเป็นวรรณะร้อน หรือ
วรรณะเย็น เราจะสามารถควบคุม และสร้างสรรค์ภาพให้เกิดความประสานกลมกลืน งดงามได้ง่าย
ขึ้น เพราะสีมีอิทธิพลต่อมวล ปริมาตร และช่องว่าง สีมีคุณสมบัติที่ท าให้เกิดความกลมกลืน หรือ
ขัดแย้งได้ สีสามารถขับเน้นให้ให้เกิด 
จุดเด่นและการรวมกันให้เกิดเป็นหน่วยเดียวกันได้เราในฐานะผู้ใช้สีต้องน าหลักการต่างๆ 
ของสีไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง กับเป้าหมายในงานของเรา เพราะสีมีผลต่อการออกแบบ คือ 
          1 สร้างความรู้สึก สีให้ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และ
ภูมิหลังของแต่ละคน 
สีบางสีสามารถรักษาบ าบัดโรคจิตบางชนิดได้ การใช้สีภายใน หรือภายนอกอาคาร จะมีผลต่อการ 
สัมผัสและสร้างบรรยากาศได้ 
          2 สร้างความน่าสนใจ สีมีอิทธิพลต่องานศิลปะการออกแบบ จะช่วยสร้างความประทับใจ 
และความน่าสนใจเป็นอันดับแรกท่ีพบเห็น 
          3 สีบอกสัญลักษณ์ของวัตถุ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ หรือภูมิหลัง เช่น สีแดงสัญลักษณ์ของ
ไฟ หรือ 
อันตราย สีเขียวสัญลักษณ์แทนพืช หรือความปลอดภัย เป็นต้น 
         4 สีช่วยให้เกิดการรับรู้ และจดจ า งานศิลปะการออกแบบต้องการให้ผู้พบเห็นเกิดการจดจ า 
ในรูปแบบ และผลงานหรือเกิดความประทับใจ การใช้สีจะต้องสะดุดตา และมีเอกภาพ 

                                                           
5 Sites,"งานจิตรกรรม."  เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 จาก  
https://sites.google.com/a/dontantm.ac.th. 
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ความรู้สึกของสี 
   สี ต่างๆ ที่เราสัมผัสด้วยสายตา จะท าให้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในต่อเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี 
ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกาย บ้านที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่างๆ แล้วเราจะ ท าอย่างไร จึงจะใช้สีได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา เราจะต้องเข้าใจว่าสีใดให้ความรู้สึก ต่อมนุษย์อย่างไร ซึ่ง
ความรู้สึกเก่ียวกับสี สามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 
สีแดง ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ 
ความมั่งค่ัง ความรัก ความส าคัญ อันตรายสีแดงชาด จะท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย 
ความเปรี้ยว การระวัง 
สีเหลือง ให้ความรู้สึก แจ่มใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุกสว่าง 
การแผ่กระจาย อ านาจบารมี 
สีเขียว ให้ความรู้สึกงอกงาม สดชื่น สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ 
ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น 
สีเขียวแก่ จะท าให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจความแก่ชรา 
สีน ้าเงิน ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่า
งาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน 
สีฟ้า ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความ
เป็นอิสระเสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน 
สีคราม จะท าให้เกิดความรู้สึกสงบ 
สี ม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอ านาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า 
ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ 
สีน้ าตาล ให้ความรู้สึกเก่า หนัก สงบเงียบ 
สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม่ สดใส 
สีด า ให้ความรู้สึกหนัก หดหู่ เศร้าใจ ทึบตัน 
สีชมพ ูให้ความรู้สึก อบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่ หนุ่มสาว ความน่ารัก 
ความสดใส 
สีไพล จะท าให้เกิดความรู้สึกกระชุ่มกระชวย ความเป็นหนุ่มสาว 
สีเทา ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ 
สุภาพ สุขุม  
สีทอง ให้ความรู้สึก ความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิ่งส าคัญ ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข ความมั่ง
คั่ง ความร่ ารวย การแผ่กระจาย 
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จาก ความรู้สึกดังกล่าว เราสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในทุกเรื่อง และเมื่อ
ต้องการสร้างผลงาน ที่เกี่ยวกับการใช้สี เพื่อที่จะได้ผลงานที่ตรงตามความต้องการในการสื่อ
ความหมาย และจะช่วยลดปัญหาในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้สีต่างๆได้ เช่น 

1. ใช้ในการแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพเขียน เพราะสีบรรยากาศในภาพเขียนนั้นๆ จะ
แสดงให้รู้ว่า เป็นภาพตอนเช้า ตอนกลางวัน หรือตอนบ่าย เป็นต้น 

2. ในด้านการค้า คือ ท าให้สินค้าสวยงาม น่าซื้อหา นอกจากนี้ยังใช้กับงานโฆษณา เช่น 
โปสเตอร์ต่างๆ ช่วยให้จ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น6 

สรุปการใช้สีในงานศิลปะ ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีการใช้สีหลายชนิดทั้งสี
อะคริลิก สีไม้ สีน้ ามัน จึงถือได้ว่าสีมีส่วนส าคัญอย่างมากเพราะด้วยขอบเขตของงานที่มีการก าหนด
ช่วงเวลาเพ่ือถ่ายทอดความประทับใจและอารมณ์ความรู้สึกของผลงานการใช้สีถือเป็นการแสดงให้
เห็นและสื่อสารในการแสดงออกได้ดีที่สุด 

 2.5 อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากศิลปิน 

1.  ผลงานของอาจารย์ทวี นันทขว้าง 

 
ภาพที่ 11 อาจารย์ทวี นันทขว้าง( ที่มา www.art2.culture.go.th/ เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 

2562  ) 

อาจารย์ทวี นันทขว้าง ผลงานในช่วงชีวิตวัยรุ่นของท่านส่วนใหญ่จะเป็นแนวอิมเพรสชั่น

นิสม์ เป็นการป้ายสีอย่างรวดเร็วแม่นย าด้วยรอยทีแปรงที่กว้าง ๆ และตัดเส้นรอบ ๆ รูปร่างรูปทรง

ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหนักแน่น เนื้อหายุคแรกมักเป็นภาพวัด หุ่นนิ่ง ภาพเหมือนบุคคล 

                                                           
6 Suthidawed,"การใช้สี."  เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเม่ือ 17 มิถุนายน 2562 จาก  
https://suthidawed.wordpress.com. 

http://www.art2.culture.go.th/
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ภาพผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ภาพบัว อาจารย์ทวี นันทขว้าง( ที่มา www. pantip.com/topicเข้าถึงเม่ือ 17 
พฤษภาคม2562 ) 

เมื่อมีอายุมากข้ึนจึงเปลี่ยนสไตล์การวาดเป็นแบบเหมือนจริง ด้วยการใช้พู่กันขนาดเล็กค่อยๆ

บรรจงใส่รายละเอียดส่วนใหญ่จะเป็นภาพดอกบัว ภาพกล้วยไม้ ภาพทิวทัศน์ที่ดูสบายตาผลงานของ

ท่านในยุคนี้มีเอกลักษณ์ด้วยความล้ าลึกของภาพท่านไม่ได้พยายามเลียนแบบธรรมชาติ สิ่งที่ท่านท า

คือเพ่ิมและตัดทอนสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ น ามาจัดองค์ประกอบใหม่ในบรรยากาศเหมือนจะอยู่ในฝัน

http://www.art2.culture.go.th/
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ก่อให้เกิดความรู้สึกพิศวงจึงถือว่าท่านเป็นศิลปินคนแรก ๆ ของเมืองไทยที่ริเริ่มศิลปะแบบเซอเรียล

ลิสต์ 

ภาพผลงาน 

 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพบัว อาจารย์ทวี นันทขว้าง( ที่มา www.rama9art.org/artisan/artdb/artists เข้าถึง
เมื่อ 17 พฤษภาคม2562 ) 
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ภาพที่ 14 ภาพบัว อาจารย์ทวี นันทขว้าง( ที่มา www.art2.culture.go.th/เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม
2562 ) 
ลักษณะผลงานของอาจารย์ทวี นันทขว้าง ในระยะหลัง ๆ จะน าเรื่องราวของบัวมาถ่ายทอดผ่าน
ผลงานจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอีกทั้งตัวงานยังใช้แนวความคิดจากพระพุทธศาสนามาใส่ไว้ใน

http://www.art2.culture.go.th/
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ผลงานได้อย่างลงตัวซึ่งก็มีความสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า คือการน าเรื่องราว
ของการมองเห็นความธรรมดาของการตายมาใส่ไว้ ผลงานของอาจารย์ทวี นันทขว้าง จะผสมผสาน
ระหว่างแบบเหมือนจริงกับแบบเหนือความจริงตามแบบฉบับของตนเองอย่างอิสระซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่
ศิลปินแต่ละคนจะค้นพบด้วยตนเอง นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังน าวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่อยู่ใน
ธรรมชาติแล้วตกผลึกผ่านความคิดของตนเองแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในแบบของตนเอง 

2.  ผลงานของโกลด มอแน (Claude Monet) 

 

ภาพที่ 15 ภาพโกลด มอแน (Claude Monet) ( ที่มา https://th.m.wikipedia.org เข้าถึงเมื่อ 16 
พฤษภาคม 2562 ) 

โกลด มอแน (Claude Monet)  หากพูดถึงเรื่องศิลปะประทับใจและศิลปินที่ถ่ายทอด
ความงามในธรรมชาติที่โด่งดังคงต้องยกให้ โกลด มอแน (Claude Monet) ซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิดศิลปะ
แนวนี้  ในหลาย ๆ ผลงานของ โกลด มอแน  (Claude Monet)  มีการน าบึงบัวที่ประทับใจมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานได้อย่างงดงามเป็นที่โด่งดังในวงการศิลปะ นอกจะน าเรื่องราวของบัวมา
ถ่ายทอดที่คล้ายคลึงกับผลงานของข้าพเจ้าแล้วนั้น ข้าพเจ้ายังน าลักษณะของขนาดภาพที่โกลด 
มอแน (Claude Monet) ใช้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย โกลด มอแน 
(Claude Monet)  มักจะใช้รูปแบบการสร้างสรรค์ภาพแบบ Panorama มาใช้ในงานจึงท าให้ภาพบึง
บัวมีความสมจริง ยิ่งใหญ่ และสะดุดตาแก่ผู้ที่ได้สัมผัสกับผลงาน 
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 ภาพผลงาน 

  

 

 

ภาพที่ 16 ภาพผลงาน โกลด มอแน (Claude Monet)  ( ที่มา https://th.m.wikidata.org เข้าถึง
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 ) 

ลักษณะงานของโกลด มอแน (Claude Monet)  จะเป็นงานที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของการใช้
สีที่แสดงถึงความประทับใจในแต่ละช่วงเวลาที่มองเห็นแล้วถ่ายทอดสู่ผลงานโดยให้อารมณ์และ
ความรู้สึกในผลงานได้เป็นอย่างดี ความฉับพลันของรอยแปรงแสดงถึงความมั่นใจในการสร้างสรรค์
ผลงานและการจัดภาพแบบ Panorama  
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เหมาะกับการถ่ายทอดเรื่องราวที่แสดงความเป็นบึงบัวได้อย่างชัดเจนข้าพเจ้าน าลักษณะของการจัด
ภาพแบบ Panorama มาใช้กับการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นบึงบัวและการใช้สีที่แสดงถึงอารมณ์
และความรู้สึกตลอดจนแสดงช่วงเวลาที่ประทับใจต่างๆ ของโกลด มอแน (Claude Monet)  มาเป็น
ต้นแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

3.  ผลงานของอาจารย์โกศล  พิณกุล 

 

 

ภาพที่ 17 ภาพอาจารย์โกศล พิณกุล ( ที่มา www.thairath.co.th เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 ) 

อาจารย์โกศล พิณกุล ผลงานของท่านส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เทคนิคสีน้ าในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ช่วงบั่นปลายของการท างานมีการน าบัวมาเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์อย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คือ
ผลงานชื่อว่า “ธรรมะจากบึงบัว” เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ไว้ในภาพเริ่มตั้งแต่การเกิด
ไปจนถึงวัยร่วงโรยโดยการน าดอกบัวมาใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมที่ทุกคน
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ข้าพเจ้าได้น าแนวความคิดจากอาจารย์มาสะท้อนสู่ผลงานของตนเองและยัง
น าการจัดรูปแบบที่มีความยาวของบึงบัวมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วย  

 

 

 

http://www.thairath.co.th/
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ภาพผลงาน 

 

      

       ภาพที่ 18 ภาพผลงานอาจารย์โกศล พิณกุล ( ที่มา www. myfamily-friend.blogspot.com 
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 ) 
 

ผลงานของอาจารย์โกศล พิณกุล มีการจัดภาพแบบ Panorama ที่แสดงลักษณะความเป็นบึง
บัวที่กว้างไกลสอดแทรกปรัชญาทางศาสนา ในเรื่องของการเปรียบชีวิตมนุษย์กับบัว 9 ระยะตั้งแต่
แรกเกิดจนกระทั่งเสื่อมสลายไป ข้าพเจ้าน าเรื่องการถ่ายทอดผลงานการเสื่อมลายของบัวและการ
สอดแทรกเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของอาจารย์โกศล พิณกุล มาเป็นส่วนหนึ่งขอการ
สร้างสรรค์ผลง 

 
 
 
 

http://www.thairath.co.th/
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4.  ผลงานของอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก 

 

ภาพที่ 19 อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ( ที่มา https://mgronline.comเข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 
2562 ) 

อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ถือได้ว่าอาจารย์เป็นผู้เก่งกาจในการใช้สีน้ าเป็นอย่างมากด้วย
ผลงานที่มีความประณีตและวิธีการหยิบอารมณ์ความพลิ้วไหวของดอกไม้ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
ผลงานที่เป็นที่รู้จักคือการวาดภาพดอกบัวหลวง อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ ถือเป็นศิษย์เอกของอาจารย์จักร
พันธุ์ โปยษยกฤต จึงไม่แปลกที่จะได้รับการถ่ายทอดรูปแบบงานที่ดูแล้วมีความอ่อนหวานบวกกับ
อารมณ์ที่เป็นไปอย่างมีเสน่ห์และงดงาม ข้าพเจ้าได้เลือกน าวิธีการจัดลักษณะของบัวในผลงานของ
อาจารย์มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอีกทั้งยังสังเกตถึงการใช้อารมณ์ในภาพและการ
ใช้สีที่ดูประณีตมาเป็นแบบอย่างของแรงบันดาลใจอีกด้วย 

ภาพผลงาน 

 

ภาพที่ 20 ภาพผลงานของอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ( ที่มา www.bangkrod.blogspot.com 
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 ) 

http://www.bangkrod.blogspot.com/
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 ผลงานของอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพากจะเน้นในเรื่องการเก็บรายละเอียดของผลงานได้
อย่างประณีตสามารถถ่ายทอดถึงลักษณะความอ่อนช้อยของบัวได้อย่างสมจริงแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้อย่างชัดเจนข้าพเจ้าน าวิธีการถ่ายทอดความงดงามจากธรรมชาติคือการวาดภาพบัวให้มีลักษณะที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงในธรรมชาติมาถ่ายทอดและสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามแบบฉบับของตนเอง 

ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากแนวคิด/ทฤษฎี/เทคนิควิธีการ จาก
ศิลปิน 

 

 

 

 

 

 

ผลงานศิลปะ อิทธิพลด้าน
รูปแบบ 

อิทธิพลด้าน
เทคนิค 

อิทธิพลด้าน
แนวความคิด 

สอิทธิพลที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

 
 
 

 
 

ผลงานของทวี นันทขว้าง 
 

รูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ 2 มิติ โดย
มีการสร้างสรรค์งาน
ในลักษณะ 
Panorama ท าให้
ภาพดูมีความกว้าง 
ยิ่งใหญ่และ
สอดคล้องกับความ
เป็นบึงบัว  
 

เป็นการใช้เทคนิค
สีน้ ามันบนผ้าใบ 
สามารถใช้สีใน
การถ่ายทอด
ช่วงเวลาได้เป็น
อย่างดี 
 

การถ่ายทอดความ
งดงามจากบัวด้วย
ความคิดจาก
ประสบการณ์และ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
สร้างสรรค์
ผสมผสานระหว่าง
แบบความเหมือน
จริงกับเหนือความ
จริง 

อิทธิพลที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ในเรื่อง
เทคนิคการใช้สีที่
แสดงอารมณ์ของภาพ
และการถ่ายทอดงาน
จากบัวท่ีมีการ
สอดแทรก
แนวความคิดที่เกี่ยว
ของกับหลักของ
พระพุทธศาสนาจาก
ประสบการณ์ของ
ตนเอง 
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 อิทธิพลด้าน
รูปแบบ 

อิทธิพลด้าน
เทคนิค 

อิทธิพลด้าน
แนวความคิด 

สอิทธิพลที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

 
 
 

 
 
 
ผลงานของโกลด มอแน 
(Claude Monet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ 2 มิติ 
โดยมีการ
สร้างสรรค์งานใน
ลักษณะ 
Panorama ท า
ให้ภาพดูมีความ
กว้าง ยิ่งใหญ่ 
สะดุดตาแก่ผู้ที่ได้
สัมผัสในการวาด
ภาพบึงบัวบาง
ชิ้นใช้การติดตั้ง
ตัวงานใน
ลักษณะโค้งตาม
แนวยาวท าเกิด
ความรู้สึกถึงบึง
บัวที่ห้อมล้อมผู้ที่
ได้ชม 
 

เป็นการใช้
เทคนิคสีน้ ามัน
บนผ้าใบวาด
ภาพบัวจาก
ความ
ประทับใจโดย
ใช้วิธีการทิ้ง
รอยฝีแปรง
แบบฉับพลัน 
เมื่อมองภาพ 
ผลงานใกล้ๆจะ
ดูแทบไม่ออก
ว่าเป็นภาพ
อะไรงานของ
มอแน ส าหรับ
ผู้ที่มาชมต้อง
ถอยไปจนได้
ระยะถึงจะเห็น
การถ่ายทอด
ความงามที่
เกิดข้ึนจากบึง
บัว 

เป็นผู้น าแห่งลัทธิ 
“Impressionism” 

คือการถ่ายทอด
ความงดงามจาก
ความประทับใจ
ภาพผลงานของ
มอแนที่ข้าพเจ้า
เลือกมาเป็นภาพ
บึงบัวที่มอแนเกิด
ความประทับใจ

จากสวนหลังบ้าน
ของตนเองและใช้
ช่วงเวลาในการ
ถ่ายทอดได้เป็น

อย่างดี 
 
 

อิทธิพลที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ในเรื่อง
เทคนิคการใช้สี
และการน าบัวมา
สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความ
ประทับใจและ
ถ่ายทอดออกมา
อย่างฉับพลัน
ตลอดจนการ
ก าหนดลักษณะ
ของภาพแบบ 
Panorama ที่
แสดงถึงความ
กว้างไกลของบึง
บัว 
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ผลงานศิลปะ อิทธิพลด้าน
รูปแบบ 

อิทธิพลด้าน
เทคนิค 

อิทธิพลด้าน
แนวความคิด 

สอิทธิพลที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

 
 
 
      

 
 
  ผลงานของโกศล พิณกุล 

 

รูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ 2 มิติ 
โดยมีการ
สร้างสรรค์งานใน
ลักษณะ 
Panorama ท า
ให้ภาพดูมีความ
กว้าง ยิ่งใหญ่ 
สะดุดตาแก่ผู้ที่ได้
สัมผัสในการวาด
ภาพบึงบัว 
 
 

เป็นการใช้
เทคนิคสีน้ าบน
กระดาษ
สามารถท าให้
เกิดอารมณ์และ
ความรู้สึก
อ่อนโยนใน
ลักษณะของบัว
ได้เป็นอย่างดี มี
การใช้สีที่ตรง
ตามความคิด
อย่างช่ าชอง
เช่น สีแสดง
ลักษณะของบัว
ที่เจริญวัย ไป
จนถึงสีที่แสดง
ความร่วงโรย 
เป็นต้น 
 

มีการน า
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เข้ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ถ่ายทอดเรื่องราว
ของชีวิตมนุษย์ไว้
ในภาพเริ่มตั้งแต่
การเกิดไปจนถึง
วัยร่วงโรยโดยการ
น าดอกบัวมาใช้
เป็นสัญลักษณ์
แห่งการ
เปลี่ยนแปลงอัน
เป็นสัจธรรมที่ทุก
คนไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ 

อิทธิพลที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ในเรื่อง
เทคนิคการใช้สี
และถ่ายทอดความ
เป็นบึงบัวตาม
ลักษณะจริงอีกท้ัง
ยังสอดแทรก
หลักธรรมในเรื่อง
ของสัจธรรมของ
ชีวิตคือการเปรียบ
กับการใช้ชีวิตของ
คนตลอดจนการ
ก าหนดลักษณะ
ของภาพแบบ 
Panorama  



  41 

 

 

 

 

 

ผลงานศิลปะ อิทธิพลด้าน
รูปแบบ 

อิทธิพลด้าน
เทคนิค 

อิทธิพลด้าน
แนวความคิด 

สอิทธิพลที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

 
 

 
ผลงานของพันธุ์ศักดิ์ 
 จักกะพาก 

 

รูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ 2 มิติ 

เป็นการใช้
เทคนิคสีน้ าบน
กระดาษ มีการ
เก็บรายละเอียด
ของภาพได้
อย่างเชี่ยวชาญ 
จึงท าให้ผลงาน
ทุกชิ้นมีความ
นุ่มนวลอ่อนโยน 
และเป็นที่
ประทับใจแก่ผู้
ได้สัมผัส 

ถ่ายทอดรูปแบบ
งานที่ดูแล้วมี
ความอ่อนหวาน
บวกกับอารมณ์ที่
เป็นไปอย่างมี
เสน่ห์และงดงาม 
ข้าพเจ้าได้เลือก
น าวิธีการจัด
ลักษณะของบัวใน
ผลงานของ
อาจารย์มาเป็น
แรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์
ผลงานอีกท้ังยัง
สังเกตถึงการใช้
อารมณ์ในภาพ
และการใช้สีที่ดู
ประณีตมาเป็น
แบบอย่างของแรง
บันดาลใจ 

อิทธิพลที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ในเรื่อง
การถ่ายทอดความ
ประทับใจถึง
ลักษณะของบัวที่
เห็นจริงออกมา
เป็นผลงานได้อย่าง
เชี่ยวชาญ 
ตลอดจนการใช้สี
ในการเก็บ
รายละเอียดในทุก
สัดส่วนของบัวได้
เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์อิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับเรื่องหลักการใช้ทฤษฎีทางด้านศิลปะจาก
ศิลปิน 
 

 

ผลงานศิลปะ 

 
อิทธิพลด้านหลักการใชท้ฤษฎี

ทางด้านศิลปะจากศิลปิน 

 
อิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์

ผลงาน 
 
 
 
 
 
       

ผลงานของอาจารย์ทวี นันทขว้าง 

มีการวางต าแหน่ งของภาพได้อย่าง
น่าสนใจ สร้างความสมดุลในภาพด้วย
ถ่ายเทน้ าหนักของสี ตลอดจนการให้
จังหวะในส่วนของบัวที่ดูมี ช้ันเชิงเกิด
ความรู้สึกที่ดูใกล้และไกล ใช้สีโทนเทา-
ด า ที่แสดงถึงลักษณะมืด สะท้อนความ
อ้างว้างให้กับภาพได้เป็นอย่างดีตลอด
บอกถึงความรู้สึกสงบ ราบเรียบ แฝง
ด้วยปรัชญาทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 

  ข้ า พ เ จ้ า น า เ รื่ อ ง ก า ร จั ด
องค์ประกอบของภาพมาปรับใช้กับ
งานของตน เองคื อการก าห น ด
ระยะใกล้ไกลสะท้อนลักษณะจริงใน
ธรรมชาติของบึงบัว และน าหลักการ
ใช้สีที่แสดงความมืดมาประยุกต์กับ
ผลงานในช่วงเวลากลางคืน 

 

 

 

    

 

 ผ ล งาน ข อ ง โก ล ด  ม อ แ น  (Claude 

Monet) 

 

 

 

มีการก าหนดต าแหน่งระหว่างบัวกับพื้น

น้ าท่ีสะท้อนเงาจากท้องฟ้าได้เป็นอย่างดี 

สร้างความสมดุลในภาพด้วยการใช้

น้ าหนักของสีได้อย่างลงตัว มีการสร้าง

ลักษณะพื้นผิวในภาพที่ดูนูนขึ้นมาด้วย

การทับซ้อนกันของสี สามารถใช้สีที่

แสดงถึงห้วงอารมณ์ในเวลาต่างๆ ได้เป็น

อย่างดีสามารถถ่ายทอดความประทับใจ

ในเวลาที่เห็นลงสู่ผลงานได้อย่างช่ าชอง 

 

 

 

ข้าพเจ้าน าหลักการจัดองค์ประกอบ

ในภาพเรื่องของการวางต าแหน่งมา

ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของ

ตน เอง และน าหลักการใช้สี ใน

ช่วงเวลาต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจ

ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ผลงานศิลปะ 

 
อิทธิพลด้านหลักการใชท้ฤษฎี

ทางด้านศิลปะจากศิลปิน 

 
อิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

           ผลงานของโกศล พิณกุล 

 

 

 

 

มีการก าหนดต าแหน่งของดอกบัวและใบ

บัวในลักษณะต่างๆได้อย่างน่าสนใจ

สามารถเล่าเรื่องในภาพด้วยจังหวะของ

ดอกบัวที่ต่างกันน ามาเปรียบเทียบกับ

การเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์ในแต่ละ

ช่วงวัย สร้างความสมดุลของภาพด้วย

การใช้รูปร่ารูปทรงและการใช้สีได้อย่าง

เหมาะสม สามารถใช้สีที่สะท้อนความ

เขียวชอุ่มไปจนถึงความเหี่ยวเฉาร่วงโรย

ของใบบัวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการ

สร้างระยะของภาพด้วยการใช้น้ าหนัก

ของส ี

ข้าพเจ้าน าเรื่องของการก าหนด

รูปร่างรูปทรงของบัวในลักษณะ

ต่างๆมาเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานตลอดจนการใช้สีที่

เป็นจริงในธรรมชาติมาปรับใช้กับ

งานของตนเอง 

 

 
 

            ผลงานของพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก 

 

สามารถวางต าแหน่ งของลั กษณ ะ

ดอกบัวใบบัวและฝักบัวได้อย่างน่าสนใจ 

ก า ร ใ ช้ จั งห วะ แ ล ะ ลี ล าที่ มี ค ว า ม

อ่อนหวานสอดคล้องกับความจริงใน

ธรรมชาติ สร้างความสมดุลในภาพด้วย

รูปทรงและสี ได้อย่างลงตั ว มีความ

ประณีตในการใช้สีแสดงความรู้สึกถึง

ความนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนเก็บ

รายละเอียดในงานได้อย่างช านาญใช้สี

สร้างลักษณะความเป็นจริงในธรรมชาติ

ของบัวได้อย่างชัดเจน 

 

ข้าพเจ้าน าหลักการใช้จังหวะลีลา

ท่าทางของบัวมาเป็นแรงบันดาลใจ

ในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดจน

การใช้สีที่แสดงความสมจริงให้งาน 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการสร้างสรรค์ 

 

การสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ ชุด บัว : ความตายที่งดงาม นี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการ แนวทางและเทคนิคในการสร้างสรรค์จากการบันทึกรวบรวมข้อมูลและแรง
บันดาลใจอย่างเป็นระบบโดยละเอียด ชัดเจน ครอบคลุมหัวข้อ และได้ด าเนินการสร้างสรรค์โดยใช้
ทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ผสานกับเนื้อหาเรื่องราวผ่านสุนทรียภาพเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ชิ้นงานเกิดความน่าสนใจ 
 เมื่อได้ชมผลงานสามารถเกิดห้วงเวลาแห่งความสุข ผู้วิจัยได้เลือกการสร้างสรรค์ผลงาน
จ านวน 3 ชิ้นงาน โดยใช้ช่วงเวลาเป็นตัวก าหนดการสร้างสรรค์ผลงานคือ ชิ้นที่ 1 เวลาเช้ามืด ชิ้นที่ 2 
เวลากลางวัน และชิ้นที่ 3 เวลากลางคืน ตั้งใจให้ผลงานแสดงออกถึงความงดงามในการตายของบัว
น ามาผ่านการสร้างสรรค์และจัดองค์ประกอบเพ่ือให้เกิดการสื่อสารทางความรู้สึก ตามแนวความคิด
ความประทับใจด้วยปรากฏการณ์ทางหลักการจัดองค์ประกอบที่เลือกสรร น ามาวิเคราะห์เพ่ือ
ประกอบการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  2 มิติ ผ่านรูปแบบเทคนิคสื่อผสม และถ่ายทอดตาม
กระบวนการทางทัศนศิลป์ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจของการเริ่มแนวคิดงานเป็นเรื่องราวของความประทับใจมี 2 

ประการคือ  
   1. แรงบันดาลใจที่ได้รับจากการเสื่อมสลายของบัวในท้องถิ่นของผู้วิจัย 

1.1 ลักษณะภาพของบึงบัวที่เสื่อมสลาย 
1.2 ลักษณะการเสื่อมสลายของใบบัว ฝักบัว ดอกบัวและการร่วงหล่นของกลีบ
ดอกบัว 
1.3 ช่วงเวลาในการถ่ายทอดความประทับใจ 

                  2. แรงบันดาลใจที่ได้รับจากศิลปิน  
ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องการ น าความประทับใจดังกล่าวมาถ่ายทอดเป็นรูปธรรมด้วยผลงาน 

สื่อผสม รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ ผลงานเป็นตัวแทนของความประทับใจในความงดงามจากการ
ตายของบวั 
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1. แรงบันดาลใจที่ได้รับจากการตายของบัวในท้องถิ่นของผู้วิจัย 

 1.1 ลักษณะภาพของบึงบัวที่เสื่อมสลาย 

 

ภาพที่ 21 ภาพบึงบัวเสื่อมสลาย ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 

 1.2 ลักษณะการเสื่อมสลายของใบบัว ฝักบัว ดอกบัวและการร่วงหล่นของกลีบดอกบัว 

 

ภาพที่ 22 ภาพการเสื่อมสลายของใบบัว ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
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ภาพที่ 23 ภาพการเสื่อมสลายของฝักบัว ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
 

 

                             ภาพที่ 24 ภาพการเสื่อมสลายของดอกบัว ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
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ภาพที่ 25 ภาพการหล่นร่วงของกลีบดอกบัว ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
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 1.3 ช่วงเวลาในการถ่ายทอดความประทับใจ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ บัว : ความตายที่งดงามชุดนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ช่วงเวลาใน
การถ่ายทอดความประทับใจ 3 ช่วงเวลา คือ 1. ช่วงเวลาเช้ามืด 2. ช่วงเวลากลางวัน 3. ช่วงเวลา
กลางคืน 

 1.3.1 ภาพร่างบึงบัวเวลาเช้ามืด 

  

ภาพที่ 26 : ภาพร่างบึงบัวเวลาเช้ามืด ( โดยผู้วิจัย ) 

1.3.2 ภาพร่างบึงบัวเวลากลางวัน 

ภาพที่ 27 : ภาพร่างบึงบัวเวลากลางวัน ( โดยผู้วิจัย ) 
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1.3.3 ภาพร่างบึงบัวเวลากลางคืน 

 

ภาพที่ 26 ภาพร่างบึงบัวเวลากลางคืน ( โดยผู้วิจัย ) 
2. แรงบันดาลใจที่ได้รับจากศิลปิน 

2.1 อาจารย์ทวี  นันทขว้าง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 ภาพผลงาน อาจารย์ทวี นันทขว้าง( ที่มา www.rama9art.org/artisan/artdb/artists 
เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม2562 ) 



  50 

ผลงานของอาจารย์ทวี  นันทขว้าง เป็นงานทัศนศิลป์ 2 มิติ โดยมีการสร้างสรรค์งานใน
ลักษณะ Panorama ท าให้ภาพดูมีความกว้าง ยิ่งใหญ่และสอดคล้องกับความเป็นบึงบัว เป็นการ
ใช้เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ สามารถใช้สีในการถ่ายทอดช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี  มีแนวความคิดการ
ถ่ายทอดความงดงามจากบัวด้วยความคิดจากประสบการณ์และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สร้างสรรค์ผสมผสานระหว่างแบบความเหมือนจริงกับเหนือความจริง มีการวางต าแหน่งของภาพ
ได้อย่างน่าสนใจ สร้างความสมดุลในภาพด้วยถ่ายเทน้ าหนักของสี ตลอดจนการให้จังหวะในส่วน
ของบัวที่ดูมีชั้นเชิงเกิดความรู้สึกที่ดูใกล้และไกล ใช้สี โทนเทา-ด า ที่แสดงถึงลักษณะมืด สะท้อน
ความอ้างว้างให้กับภาพได้เป็นอย่างดีตลอดบอกถึงความรู้สึกสงบ ราบเรียบ แฝงด้วยปรัชญาทาง
พระพุทธศาสนา 

 

ภาพที่ 28 ภาพผลงานของผู้วิจัย 

ข้าพเจ้าน าเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพจากผลงานของอาจารย์ทวี  นันทขว้าง มาปรับใช้กับ
งานของตนเองคือการก าหนดระยะใกล้ไกลสะท้อนลักษณะจริงในธรรมชาติของบึงบัว และน า
หลักการใช้สีที่แสดงความมืดมาประยุกต์กับผลงานในช่วงเช้ามืดและเวลากลางคืนและน าเทคนิคการ
ใช้สีที่แสดงอารมณ์ของภาพกับการถ่ายทอดงานจากบัวที่มีการสอดแทรกแนวความคิดที่เกี่ยวของกับ
หลักของพระพุทธศาสนาจากประสบการณ์ของตนเองมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเอง 
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2.2 โกลด มอแน (Claude Monet) 

 

ภาพที่ 29 ภาพผลงาน โกลด มอแน (Claude Monet)  ( ที่มา https://th.m.wikidata.org เข้าถึง
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 ) 

 

ผลงานของโกลด มอแน (Claude Monet) เป็นงานทัศนศิลป์ 2 มิติ โดยมีการสร้างสรรค์งาน
ในลักษณะ Panorama ท าให้ภาพดูมีความกว้าง ยิ่งใหญ่ สะดุดตาแก่ผู้ที่ได้สัมผัสในการวาดภาพบึง
บัวบางชิ้นใช้การติดตั้งตัวงานในลักษณะโค้งตามแนวยาวท าเกิดความรู้สึกถึงบึงบัวที่ห้อมล้อมผู้ที่ได้ชม 
เป็นการใช้เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบวาดภาพบัวจากความประทับใจโดยใช้วิธีการทิ้งรอยทีแปรงแบบ
ฉับพลัน เมื่อมองภาพผลงานใกล้ๆจะดูแทบไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรงานของโกลด มอแน (Claude 
Monet)  ส าหรับผู้ที่มาชมต้องถอยไปจนได้ระยะถึงจะเห็นการถ่ายทอดความงามที่เกิดขึ้นจากบึงบัว 
เป็นผู้น าแห่งลัทธิ “Impressionism” คือการถ่ายทอดความงดงามจากความประทับใจภาพผลงาน
ของโกลด มอแน  (Claude Monet) ที่ข้าพเจ้าเลือกมาเป็นภาพบึงบัวที่ โกลด มอแน  (Claude 
Monet) เกิดความประทับใจจากสวนหลังบ้านของตนเองและใช้ช่วงเวลาในการถ่ายทอดได้เป็นอย่าง
ดี 

 

ภาพที่ 30 ภาพผลงานของผู้วิจัย 
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ข้าพเจ้าน าหลักการจัดองค์ประกอบภาพของ โกลด มอแน  (Claude Monet)  ในเรื่องของ
การวางต าแหน่งมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และน าหลักการใช้สีที่สื่อถึงช่วงเวลาต่าง ๆ 
ของความประทับใจมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน น าเทคนิคการใช้สีที่แสดงออกถึง
รอยทีแปรงที่มีความฉับพลันมาประยุกต์ใช้ในผลงานของข้าพเจ้าเอง และการน าบัวมาสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความประทับใจและถ่ายทอดออกมาตลอดจนการก าหนดลักษณะของภาพแบบ 
Panorama ที่แสดงถึงความกว้างไกลของบึงบัวให้สะท้อนออกมาจากความเป็นจริงในธรรมชาติ 

2.3 อาจารย์โกศล พิณกุล 

 

ภาพที่ 31 ภาพผลงานอาจารย์โกศล พิณกุล ( ที่มา www. myfamily-friend.blogspot.com เข้าถึง
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 ) 

 

ผลงานของอาจารย์โกศล พิณกุล เป็นงานทัศนศิลป์ 2 มิติ โดยมีการสร้างสรรค์งานใน
ลักษณะ Panorama ท าให้ภาพดูมีความกว้าง ยิ่งใหญ่สะดุดตาแก่ผู้ที่ได้สัมผัสในการวาดภาพบึงบัว 
ใช้เทคนิคสีน้ าบนกระดาษสามารถท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกอ่อนโยนในลักษณะของบัวได้เป็น
อย่างดี มีการใช้สีที่ตรงตามความคิดอย่างช่ าชองเช่น สีแสดงลักษณะของบัวที่เจริญวัย ไปจนถึงสีที่
แสดงความร่วงโรย เป็นต้นมีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ตลอดจนถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ไว้ในภาพเริ่มตั้งแต่การเกิดไปจนถึงวัยร่วงโรยโดยการน า
ดอกบัวมาใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีการ
ก าหนดต าแหน่งของดอกบัวและใบบัวในลักษณะต่างๆได้อย่างน่าสนใจสามารถเล่าเรื่องในภาพด้วย
จังหวะของดอกบัวที่ต่างกันน ามาเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย 
สร้างความสมดุลของภาพด้วยการใช้รูปร่ารูปทรงและการใช้สีได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้สีที่สะท้อน
ความเขียวชอุ่มไปจนถึงความเหี่ยวเฉาร่วงโรยของใบบัวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการสร้างระยะของ
ภาพด้วยการใช้น้ าหนักของสี 

http://www.thairath.co.th/
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานของผู้วิจัย 
 

ข้าพเจ้าน าเรื่องของการก าหนดรูปร่างรูปทรงของบัวในลักษณะต่างๆ จากอาจารย์โกศล พิณ
กุล มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนการใช้สีที่เป็นจริงในธรรมชาติสามารถ
แสดงออกถึงเรื่องของความสมบูรณ์ของบัวตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งลักษณะการใช้สีที่แสดงออกใน
ความเสื่อมสลายของบัวมาปรับใช้กับงานของตนเอง อีกท้ังน าเรื่องการสอดแทรกหลักธรรมผ่านความ
เป็นบึงบัวได้อย่างลงตัวไว้ในผลงาน ตลอดจนการก าหนดลักษณะของภาพแบบ Panorama ที่แสดง
ความกว้างไกล ยิ่งใหญ่ และสอดคล้องกับลักษณะความเป็นจริงในธรรมชาติมาปรับใช้ในงานของ
ตนเอง 

2.4 อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก 

 

ภาพที่ 33 ภาพผลงานของอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ( ที่มา www.bangkrod.blogspot.com 
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 ) 

ผลงานของอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก เป็นการใช้เทคนิคสีน้ าบนกระดาษ มีการเก็บ
รายละเอียดของภาพได้อย่างเชี่ยวชาญ จึงท าให้ผลงานทุกชิ้นมีความนุ่มนวลอ่อนโยน และเป็นที่
ประทับใจแก่ผู้ได้สัมผัสสามารถวางต าแหน่งของลักษณะดอกบัวใบบัวและฝักบัวได้อย่างน่าสนใจ การ

http://www.bangkrod.blogspot.com/
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ใช้จังหวะและลีลาที่มีความอ่อนหวานสอดคล้องกับความจริงในธรรมชาติ สร้างความสมดุลในภาพ
ด้วยรูปทรงและสีได้อย่างลงตัว มีความประณีตในการใช้สีแสดงความรู้สึกถึงความนุ่มนวลอ่อนหวาน
อ่อนโยนเก็บรายละเอียดในงานได้อย่างช านาญใช้สีสร้างลักษณะความเป็นจริงในธรรมชาติของบัวได้
อย่างชัดเจน 

 

 
                                       

ภาพที่ 34 ภาพผลงานของผู้วิจัย 
  ข้าพเจ้าน าหลักการใช้จังหวะลีลาท่าทางของบัวจากผลงานของอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก  
มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนการใช้สีที่แสดงความสมจริงให้งานถ่ายทอด
ความประทับใจถึงลักษณะของบัวที่เห็นจริงออกมาเป็นผลงานได้อย่างเชี่ยวชาญ และน าเรื่องของการ
ใช้สีในการเก็บรายละเอียดในทุกสัดส่วนของบัวได้เป็นอย่างดีมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเอง 

2. รูปแบบของการสร้างสรรค์ 
รูปแบบในการแสดงออกเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากความประทับใจในความงดงามของบัวที่

ตายจากบึงในถิ่นฐานบ้านเกิดของข้าพเจ้า โดยการสร้างสรรค์ผลงานผ่านงานทัศนศิลป์ 2 มิติ โดยใช้
เทคนิคสื่อผสม 
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม 

3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 ศึกษาและท าความเข้าใจผลงานศิลปะโดยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร บทความ งานวิจัย 

และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนวคิด/ทฤษฎี  ประเภทของบัวหลวง การรับรู้ความงามทางศิลปะ หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเรื่องของชีวิตและความตาย  ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ งานจิตรกรรม งานสื่อผสม  

     3.2 ศึกษาการเรียนรู้ ข้อมูลต่างๆจากการทดลองสร้างสรรค์ด้านเทคนิค วิธีการที่ตรงกับ
แนวคิดการสร้างสรรค์ 

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลของศิลปิน ด้านแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการจนเกิด
องค์ความรู้ใหม่ตามแนวคิดของการสร้างสรรค์ 

  3.4 ศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 2 มิติ เทคนิคสื่อผสม 

3.5 ศึกษาข้อมูลศิลปะจากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพบัว รวมถึง
การแสดงความรู้สึก คุณค่า ความประทับใจและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

3.6 น าผลงานที่สร้างสรรค์มาวิเคราะห์โดยใช้หลักทางทฤษฎีศิลปะเพ่ือให้ผลงานชุด  บัว : 
ความตายที่งดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถพัฒนาในระดับต่อไปได้ 

      

 4. รายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนนิการ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ แบ่งระยะเวลาด าเนินงานเป็น 7 ช่วง ดังนี้ 

4.1 ระยะเวลาช่วงที่  1  ก าหนดกรอบแนวคิด รูปแบบ และแรงบันดาลใจเพ่ือน ามา
สร้างสรรค์ผลงาน 

4.2 ระยะเวลาช่วงที่ 2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
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4.3 ระยะเวลาช่วงที่ 3 ลงพื้นที่ภาคสนามส ารวจและเก็บข้อมูลเพื่อน ามาเป็นต้นแบบของการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

4.4 ระยะเวลาช่วงที่ 4 ทดลองรูปแบบและวางแผนในการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
4.5 ระยะเวลาช่วงที่ 5 ร่างแบบผลงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจริง

จ านวนหลายๆ ชิ้น แล้วเลือกแบบร่างที่ดีและเหมาะสมที่สุด 
4.5.1 เลือกแบบร่างที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง  
4.5.2  ก าหนดขนาดของผลงานจริง 
4.5.3 ด าเนินการตามข้ันตอนทางงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม 

4.6 ระยะเวลาช่วงที่ 6 ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
4.7 ระยะเวลาช่วงที่ 7 น าเสนอผลงานพร้อมแนวความคิดและท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

 
5. วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

5.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

5.1.1 กล้องถ่ายภาพ 
5.1.2 โทรศัพท์มือถือ 

5.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

5.2.1   สีอะคริลิค 

 

ภาพที่ 36 สีอะคริลิค ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
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5.2.2 สีไม้ 

 

ภาพที่ 37 สีอะคริลิค ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
5.2.3 ผ้าใบวาดภาพ 

   

   ภาพที่ 38 ผ้าใบวาดภาพ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
5.2.4 เกียงวาดภาพ 

 

ภาพที่ 39 เกียงวาดภาพ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
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5.2.5 พู่กัน 

 

ภาพที่ 40 พู่กัน ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
5.2.6 แปรงทาสี 

 

ภาพที่ 41แปรงทาสี ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
5.2.7 ลูกกลิ้งทาสี 

 

ภาพที ่42ลูกกลิ้งทาสี ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
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5.2.8 ปากกาเมจิก 

 

ภาพที ่43ปากกาเมจิก ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
5.2.9 โครงเฟรมวาดภาพ 

 
 

ภาพที่ 44 โครงเฟรมวาดภาพ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 

6 เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด บัว : ความตายที่
งดงาม  

6.1  ก าหนดกรอบแนวคิด รูปแบบ และแรงบันดาลใจเพ่ือน ามาสร้างสรรค์ผลงาน   

        ผลงาน บัว : ความตายที่งดงาม ชุดนี้นี้เป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยใช้เทคนิคสื่อผสมผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดโดยการใช้ช่วงเวลา 3 ช่วง คือเวลาเช้ามืด เวลากลางวัน เวลากลางคืน มาเป็น
ข้อก าหนดในการสร้างสรรค์ผลงาน ลักษณะผลงานจะเป็นบึงบัวที่มีความงดงามในความเหี่ยวแห้งโรย
ราทั้ง 3 ช่วงเวลาตามท่ีกล่าวมา 

5.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
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5.4 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล โดยการถ่ายภาพบัวในบึงที่ตาย และหาลักษณะของการเสื่อสลายใน
ส่วนต่างๆ ของใบบัว ดอกบัว ฝักบัว กลีบบัว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

   

ภาพที่ 45 ภาพฝักบัวเสื่อมสลาย ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) ภาพที่ 46 ภาพฝักบัวเสื่อมสลายสร้างสรรค์โดย
ผู้วิจัย 

               

ภาพที่ 47 ภาพลักษณะความผุพรุนของใบบัว ( ถ่ายโดยผู้วิจัย )     

 

ภาพที่ 48 ภาพลักษณะความผุพรุนของใบบัว สร้างสรรค์โดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 49 ภาพบึงบัวเสื่อมสลาย ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 

 

ภาพที่ 50 ภาพบึงบัวเสื่อมสลายสร้างสรรค์โดยผู้วิจัย 

 

                                     ภาพที่ 51 ภาพดอกบัวเสื่อมสลาย ( ถ่ายโดยผู้วิจัย )   
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ภาพที่ 52 ภาพดอกบัวเสื่อมสลาย สร้างสรรค์โดยผู้วิจัย 

  

ภาพที่ 53 ภาพกลีบดอกบัวหล่นร่วง ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 

 

  

ภาพที่ 54 ภาพกลีบดอกบัวหล่นร่วงสร้างสรรค์โดยผู้วิจัย 
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6.4 การทดลองรูปแบบและวางแผนในการด าเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

     6.4.1  การทดลองรูปแบบวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม ชิ้นที่ 1        
( วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ) เป็นการทดลองรูปแบบด้านแนวความคิดที่แสดงถึงการน าความประทับ
เกี่ยวกับการตายของบัวน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนทดลองการจัด
องค์ประกอบของภาพในเรื่องของการวางต าแหน่งเพ่ือให้ผลงานเกิดความน่าสนใจ และทดลอง
เกี่ยวกับการใช้สีในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกโดยใช้รูปแบบของงานจิตรกรรมเทคนิคสีไม้ 

 

ภาพที่ 55 ภาพบัว ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด A2 รูปแบบจิตรกรรม เทคนิค สีไม้ 

   6.4.2 การทดลองรูปแบบวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม ชิ้นที่ 2 ( วิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ) เป็นการทดลองรูปแบบด้านแนวความคิดคือการน าช่วงเวลาเข้ามาใช้ในการ
ถ่ายทอดลักษณะของบึงบัวในเวลาเย็น ตลอดจนทดลองการจัดองค์ประกอบของภาพให้เกิดความรู้สึก
ถึงบึงบัวที่มีความกว้างโดยการก าหนดขนาดภาพแบบ Panorama มาใช้ในการสร้างสรรค์งานของ
ตนเอง และการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการคือมีการปรับเปลี่ยนจากที่เคยใช้สีไม้เพียงอย่างเดียวมาเป็น
ใช้วัสดุหลาย ๆ อย่างในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น สีชอล์ก สีอะคริลิก สีโปสเตอร์ สีไม้ ปากกาเมจิก 
เป็นต้น ผลงานชิ้นที่ 2 นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคสื่อผสม 
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 ภาพที่ 56 ภาพบัว ( โดยผู้วิจยั ) ขนาด 1 x 2.2 เมตร รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ เทคนิค สื่อผสม 

    6.4.3 การทดลองรูปแบบวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม ชิ้นที่ 3 ( 
วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ) เป็นการทดลองรูปแบบด้านแนวความคิดคือการน าหลักทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น คือแสดงออกถึงความตายของบัว
ในธรรมชาติซึ่งมีมุมมองของความตายที่ร่วงเรี่ยวเหี่ยวเฉาแต่ยังสอดแทรกความงดงามอยู่ด้วยกลีบ
ดอกบัวที่หล่นร่วงท าให้ไม่วิตกถึงความตายที่น่ากลัวเพียงอย่างเดียว ตลอดจนทดลองการจัด
องค์ประกอบของภาพในเรื่องของการสร้างสรรค์ขนาดใบบัวให้มีขนาดเท่าจริงมีการเว้นที่ว่างให้เกิด
อากาศในภาพมากขึ้นเพ่ิมขนาดภาพให้มีขนาดใหญ่กว่างานชิ้นที่ 2  และการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการ 
คือการใช้เกียงให้มีขนาดแตกต่างกันในการสร้างใบบัวเพ่ือจะได้เกิดความหลากหลาย และเพ่ิมวิธีการ
ปาดสีที่แสดงความเฉียบพลับของร่องลอยการปาดมากขึ้น 

 

 

ภาพที่ 57 ภาพบัว ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 1.4 x 2.4 เมตร รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ เทคนิค สื่อผสม 
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    6.4.4 การทดลองรูปแบบวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม ชิ้นที่ 4( วิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ) เป็นการทดลองรูปแบบด้านแนวความคิดคือการถ่ายทอดความตายของบัวให้
เกิดความรู้สึกประทับใจมากขึ้นโดยการใช้ช่วงเวลากลางคืนมาก าหนดขอบเขตในการสร้างสรรค์
ผลงาน แต่จะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่ไม่น่ากลัวหรือวิตกกังวลกับความตายมาเกินไปตลอดจน
ทดลองการจัดองค์ประกอบของภาพให้มีความรู้สึกถึงบึงบัวที่มีความไกลออกไปด้วยการเว้นพ้ืนน้ าจน
เกิดที่ว่างมีการใช้กลีบบัวที่ร่วงหล่นเพ่ือน าสายตายเข้าไปสู่ความไกลจนสิ้นสุดสายตา และพัฒนา
รูปแบบของชิ้นงานแบบ Panorama ที่ดูกว้างมากขึ้นในแนวทางของศิลปินที่ได้ศึกษาคือผลงานของ  
โกลด มอแน (Claude Monet)  เพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงบึงบัวที่ยิ่งใหญ่  และการพัฒนาด้านเทคนิค
วิธีการในการเลือกสร้างสรรค์ภาพลงบนเฟรมผ้าใบ ใช้สีอะคริลิกท่ีหนามากข้ึนท าให้เกิดความรู้สึกและ
อารมณ์ถึงพ้ืนผิวที่มีความนูนออกมา ตลอดจนเพิ่มความฉับพลันของรอยแปรงและเกียงในการปาด 
 

 

ภาพที ่58 ภาพบัวตาย ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 1.5 x 4 เมตร รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ เทคนิค  
สื่อผสม 

6.5 ร่างแบบผลงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยใช้ช่วงเลาทั้ง 3 

ช่วง คือเวลาเช้ามืด เวลากลางวัน เวลากลางคืน เป็นตัวก าหนดขอบเขตในการ

สร้างสรรค์งาน 
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6.5.1 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม เวลาเช้า

มืด ชิ้นที่ 1 

  

ภาพที่ 59 ภาพร่างบัวเวลาเช้ามืด ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 6 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม 

6.5.2 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายทีง่ดงาม เวลาเช้า

มืด ชิ้นที่ 2 

 

 ภาพที่ 60 ภาพร่างบัวเวลาเช้ามืด ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 8 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม     
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ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม เวลาเช้ามืด ชิ้นที่ 3 

 

ภาพที่ 61 ภาพร่างบัวเวลาเช้ามืด ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 7 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม 

6.5.3 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม เวลาเช้า

มืด ชิ้นที่ 4 

 

ภาพที่ 62 ภาพร่างบัวเวลาเช้ามืด ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 5 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม 
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6.5.4 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม เวลา

กลางวัน ชิ้นที่ 1 

 

ภาพที่ 63 ภาพร่างบัวเวลากลางวัน ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 7 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม 

6.5.6 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม เวลา

กลางวัน ชิ้นที่ 2 

 

ภาพที่ 64 ภาพร่างบัวเวลากลางวัน ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 6 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม 
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6.5.7 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายทีง่ดงาม เวลา

กลางวัน ชิ้นที่ 3 

 

 

ภาพที่ 65 ภาพร่างบัวเวลากลางวัน ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 5 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม 
 

6.5.8 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม เวลา

กลางวัน ชิ้นที่ 4 

 

ภาพที่ 66 ภาพร่างบัวเวลากลางวัน ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 5 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม 
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6.5.9 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม เวลา

กลางคืน ชิ้นที่ 1 

  

ภาพที่ 67ภาพร่างบัวเวลากลางคืน ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 6 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม 

 

    6.5.10 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม เวลา

กลางคืน ชิ้นที่ 2 

 

ภาพที่ 68ภาพร่างบัวเวลากลางคืน ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 5 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม 
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   6.5.11 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม เวลา

กลางคืน ชิ้นที่ 3 

 

ภาพที่ 69ภาพร่างบัวเวลากลางคืน ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 8 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
เทคนิค สื่อผสม 

   6.5.12 ภาพผลงานแบบร่าง วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายทีง่ดงาม เวลา

กลางคืน ชิ้นที่ 4 

 

ภาพที่ 70ภาพร่างบัวเวลากลางคืน ( โดยผู้วิจัย ) ขนาด 6 x 12 นิ้ว รูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ
เทคนิค สื่อผสม 
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6.6 ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

6.6.1 ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายทีง่ดงาม 

เวลาเช้ามืด 

  6.6.1.1 ขั้นตอนการรองพ้ืนลงบนผ้าใบขนาด 1.5 x 4 เมตร โดยใช้สีอะคริลิก  

 

 

 

ภาพที่ 71ภาพการรองพ้ืน ( โดยผู้วิจัย ) 
6.6.1.2 ขั้นตอนการวางต าแหน่งและก าหนดโครงสร้างของภาพ 

 



  73 

 

ภาพที่ 72ภาพการวางต าแหน่งและก าหนดโครงสร้างของภาพ ( โดยผู้วิจัย ) 
 

   6.6.1.3 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด 

 

ภาพที่ 73ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียด ( โดยผู้วิจัย ) 
 

 6.6.1.4 ภาพที่เสร็จสมบูรณ์ 



  74 

 

ภาพที่ 74ภาพ บัว : ความตายที่งดงาม เวลาเช้ามืดที่เสร็จสมบูรณ์ ( โดยผู้วิจัย ) 
 

6.6.2 ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายทีง่ดงาม 

เวลากลางวัน 

6.6.2.1 ขั้นตอนการรองพ้ืนลงบนผ้าใบขนาด 1.5 x 4 เมตร โดยใช้สีอะคริลิก 

 

 
 

ภาพที่ 75ภาพการรองพ้ืน ( โดยผู้วิจัย ) 
6.6.2.2 ขั้นตอนการวางต าแหน่งและก าหนดโครงสร้างของภาพ 
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ภาพที่ 76ภาพการวางต าแหน่งและก าหนดโครงสร้างของภาพ ( โดยผู้วิจัย ) 
 

       6.6.2.3 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด 

 

ภาพที่ 77ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียด ( โดยผู้วิจัย )   
        6.6.2.4 ภาพที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 78ภาพ บัว : ความตายที่งดงาม เวลากลางวันที่เสร็จสมบูรณ์ ( โดยผู้วิจัย ) 
 

6.6.3 ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ บัว : ความตายที่งดงาม 

เวลากลางคืน 

6.6.3.1 ขั้นตอนการรองพ้ืนลงบนผ้าใบขนาด 1.5 x 3 เมตร โดยใช้สีอะคริลิก 

 

 

ภาพที่ 79ภาพการรองพ้ืน ( โดยผู้วิจัย ) 
6.6.3.2 ขั้นตอนการวางต าแหน่งและก าหนดโครงสร้างของภาพ 
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ภาพที่ 80ภาพการวางต าแหน่งและก าหนดโครงสร้างของภาพ ( โดยผู้วิจัย ) 
 

              6.6.3.3 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด 
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ภาพที่ 81ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียด ( โดยผู้วิจัย ) 
 

6.6.3.4 ภาพที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 82ภาพ บัว : ความตายที่งดงาม เวลากลางคืนที่เสร็จสมบูรณ์ ( โดยผู้วิจัย ) 
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บทที่ 4  

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ บัว : ความตายที่งดงามชุดนี้ ข้าพเจ้าน าแรงบันดาลใจที่ได้จาก
การเสื่อมสลายของบัวในท้องถิ่นของตนเอง มาวิเคราะห์ใน 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1. การวิเคราะห์
ลักษณะของบึงบัวที่เสื่อมสลาย โดยข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจเบื้องต้นจากการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลถึง
ลักษณะภาพบึงบัวที่เสื่อมสลายที่แท้จริง ต่อมาได้ศึกษาค้นคว้าจากผลงานของศิลปินที่มีลักษณะ
สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับงานของข้าพเจ้านั่นก็คือผลงานของโกลด มอแน (Claude Monet) ที่มีการ
สร้างสรรค์ภาพผลงานในลักษณะ Panorama จึงท าให้ผลงานที่ถ่ายทอดถึงบึงบัวเกิดความสมจริง 
ยิ่งใหญ่ และส่งผลต่อผู้ที่ชมงานศิลปะได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าจึงเลือกลักษณะงานที่มีความกว้างให้
เหมาะสมกับลักษณะความเป็นบึงบัวมากที่สุด  2. การวิเคราะห์ลักษณะการเสื่อมสลายของใบบัว 
ฝักบัว ดอกบัวและการร่วงหล่นของกลีบดอกบัว หลังจากที่ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลถึงลักษณะต่าง ๆ 
ของการเสื่อมสลายของบัวแล้วนั้นข้าพเจ้าได้ศึกษาถึงผลงานของศิลปินต้นแบบหลาย ๆ ท่านที่มี
ลักษณะผลงานใกล้เคียงกับงานของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าเลือกวิธีการถ่ายทอดลักษณะของบัวจาก
ผลงานของอาจารย์ พันธุ์ศักดิ์  จักกะพาก และสอดแทรกหลักธรรมในผลงานจากอาจารย์ทวี  นันท
ขว้างและอาจารย์โกศล พิณกุล จากนั้นได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานโดยน าเทคนิคสื่อผสมมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายทั้งสีอะคริลิก สีน้ ามัน สีไม้ ปากกาเมจิก แล้วสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่าน
ความคิดของตนเองจนเกิดลักษณะงานที่มีเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งสามารถถ่ายทอดทุกลักษณะจาก
ความเสื่อมสลายของใบบัว ฝักบัว ดอกบัวและการหล่นร่วงของกลีบดอกบัวได้เป็นอย่างดี 3. วิเคราะห์
ช่วงเวลาในการถ่ายทอดความประทับใจ ส าหรับช่วงเวลาเป็นสิ่งที่มีผลส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ชุดนี้เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าน าช่วงเวลาที่ประทับใจจากการที่ได้สัมผัสจริงมาเป็นแรงบันดาลใจ
เบื้องต้นของการถ่ายทอดผลงานโดยเลือกช่วงเวลาเช้ามืด ช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลากลางคืน
เป็นข้อก าหนดในการสร้างสรรค์ผลงานโดยส่วนหนึ่งได้ศึกษาจากผลงานของศิลปินต้นแบบคือ โกลด 
มอแน (Claude Monet) ศิลปินที่ถือว่าใช้ช่วงเวลาในการถ่ายทอดสู่ผลงานได้เป็นอย่างดีตลอดจนการ
สร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ดูนิ่งและสงบ ในผลงานช่วงเวลาเช้ามืด จากผลงานของอาจารย์ทวี  
นันทขว้างมาใช้เป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์จึงท าให้ผลงานของข้าพเจ้าที่ได้เกิดความรู้สึกที่ตรงตาม
เจตนาเป็นอย่างมาก 
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ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ บัว : ความตายที่งดงาม ชุดนี้ ได้อาศัยกระบวนการใน
การพัฒนาด้านแนวคิดกับรูปแบบการน าเสนอและเทคนิคควบคู่กันไป ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้มีการ
ก าหนดแนวคิดไว้เพียงคร่าวๆและเริ่มพัฒนาจนเกิดความชัดเจน ในด้านแนวคิดนั้นมากยิ่งขึ้น 

โดยข้าพเจ้าแบ่งขั้นตอนการพัฒนาแนวความคิดผลงานช่วงก่อนออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
1. วิเคราะห์แนวความคิดผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 
2. วิเคราะห์แนวความคิดผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ 

1. วิเคราะห์แนวความคิดผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 
ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 

ภาพที่ 83ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์แนวความคิดผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน บัว 
ขนาด 1.4x 2.2 เมตร 

เทคนิค สื่อผสม 

วิเคราะห์แนวความคิด ในระยะแรกข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ Panorama เพ่ือให้ทอดคล้องกับ
ลักษณะของความเป็นบึงบัวที่ได้เห็นจริงจากธรรมชาติ จากนั้นก าหนดเนื้อหาโดยเริ่มจาก
เรื่องรางของความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับ บัว ซึ่งเป็นพรรณไม้น้ าที่มีอยู่อย่างมากในพ้ืนถิ่น
ของข้าพเจ้า คือ ต าบลแหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในช่วงฤดูแล้งบึงบัวที่
เคยมีสีเขียวชอุ่มและสีชมพูก็กลับกลายเป็นสีน้ าตาลทั้งบึงด้วยความเป็นไปของธรรมชาติ 
ข้าพเจ้ามองเห็นถึงความงดงามของการตายของบัวดังกล่าว จึงน ามาเป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานซึ่งยังไม่สามารถก าหนดช่วงเวลาในภาพที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ได้
อย่างชัดเจน 
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ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 

ภาพที่ 84ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์แนวความคิดผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

ชื่อผลงาน บัวความตายที่งดงาม 1 
ขนาด 1.4 x 2.4 เมตร 

เทคนิค สื่อผสม 

วิเคราะห์แนวความคิด ผลงานชิ้นนี้เป็นการน าเสนอเรื่องราวที่เป็นความประทับใจจากการเสื่อมสลาย
ของบัวโดยข้าพเจ้าใช้ลักษณะการจัดภาพแบบ Panorama โดยได้แรงบันดาลใจ
มาจากการศึกษาผลงานของศิลปินหลาย ๆ ท่านที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกับงาน
ของตนเอง คือโกลด มอแน (Claude Monet) และผลงานของอาจารย์ทวี  นันท
ขว้าง ที่มีการถ่ายเรื่องราวที่เก่ียวกับบัวในลักษณะเป็นบึงที่กว้าง ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้า
น าช่วงเวลาเย็นมาเป็นข้อก าหนดในการสร้างสรรค์ผลงานพร้อมเพ่ิมเติมความ
ร่วงโรยของกลีบดอกบัวอันเป็นสัญญะของความตายโดยได้รับแรงบันดาลใจใน
เรื่องของการสอดแทรกหลักธรรมเข้าไปสู่ผลงานจากการศึกษาผลงานของ
อาจารย์โกศล  พิณกุล แต่ยังขาดในเรื่องความสมบูรณ์ขององค์ประกอบในภาพ 
และลักษณะที่แท้จริงในการตายของบัวในธรรมชาติ เช่น ลักษณะการเสื่อมสลาย
ของใบบัว ดอกบัว ฝักบัว กลีบดอกบัว ก้านบัว เป็นต้น โดยต้องน าสิ่งที่มองเห็น
และรับรู้ได้ในธรรมชาตินั้นถ่ายออกมาเป็นความเสื่อมสลายที่เกิดขึ้นในแบบที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรา 
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ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 

ภาพที่ 85ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะห์แนวความคิดผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน บัวความตายที่งดงาม 2 
ขนาด 1.5 x 4 เมตร 

เทคนิค สื่อผสม 

วิเคราะห์แนวความคิด ผลงานชิ้นนี้เป็นการน าเสนอเรื่องราวที่เป็นความประทับใจจากการเสื่อมสลายของบัว
โดยข้าพเจ้าเลือกวิธีการจัดภาพแบบ Panorama ให้เกิดความกว้างมากกว่าผลงาน
ชิ้นที่ 2 และน าช่วงเวลากลางคืนมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยได้
ศึกษาถึงลักษณะผลงานของศิลปินที่มีความสอดคล้องในเรื่องการใช้เวลามาถ่ายทอดสู่
ผลงานคืองานของโกลด มอแน (Claude Monet)  มีการเพ่ิมเติมการจัดองค์ประกอบ
ในภาพให้เกิดความน่าสนใจมากข้ึน พร้อมทั้งสร้างสรรค์ลักษณะการเสื่อมสลายของ
บัวในส่วนต่างๆให้ดูมีมิติและความสมจริงมากข้ึนในแบบฉบับของตนเองโดย
การศึกษาผลงานของศิลปินที่ถ่ายทอดเรื่องของลีลาและการให้สัดส่วนของบัวหลวงที่
สวยงามจากผลงานของอาจารย์พันธุ์ศักดิ์  จักกะพาก แต่ยังขาดในเรื่องของการจัด
ระยะของภาพให้ดูมีความใกล้ไกลโดยการน าสีเข้ามาเป็นส่วนช่วย และในเรื่องของ
การกระจายน้ าหนักของภาพให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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2.วิเคราะห์แนวความคิดผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ 

 

ภาพที่ 86ภาพผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 

ตารางที่ 7ตารางวิเคราะห์แนวความคิดผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน บัวความตายที่งดงาม เวลาเช้ามืด 

ขนาด 1.5 x 4 เมตร 
เทคนิค สื่อผสม 

วิเคราะห์
แนวความคิด 

ผลงานชิ้นนี้เป็นการน าเสนอความงดงามท่ีเกิดขึ้นจากความประทับใจในการเสื่อมสลาย
ของบัวโดยข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการจัดภาพแบบ Panorama เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของความเป็นบึงบัวมากท่ีสุดโดยได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของศิลปินคือ โกลด 
มอแน (Claude Monet) และผลงานของอาจารย์ทวี  นันทขว้าง ข้าพเจ้าได้สังเคราะห์
ถึงการน าช่วงเวลาของความประทับใจในเวลาต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นบัวในท้องถิ่นของ
ตนเอง มาเป็นข้อก าหนดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการใช้ช่วงเวลา 3 ชว่ง คือ 1. 
เวลาเช้ามืด 2. เวลากลางวัน 3. เวลากลางคืนมาเป็นข้อก าหนดในการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยผลงานบัวความตายที่งดงาม เวลาเช้ามืด ชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดถึง
บรรยากาศในช่วงเวลาดังกล่าวให้มีความนิ่งและสงบสอดแทรกถึงเรื่องความธรรมดา
ของการเสื่อมสลายได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของศิลปินคือผลงานของอาจารย์ทวี 
นันทขว้างและอาจารย์โกศล พิณกุล ตลอดจนพัฒนาการจัดองค์ประกอบของภาพให้มี
ความน่าสนใจ เว้นพื้นที่ในภาพให้ภาพดูมีอากาศ มีการถ่ายทอดลักษณะของการเหี่ยว
แห้งโรยราของบัวที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง น ากลีบดอกบัวที่มีความร่วงโรย
อันเป็นสัญลักษณ์ความงดงามจากความตายมาสอดแทรกในส่วนต่าง ๆ ใช้ขนาดและสี
ของวัตถุในภาพเป็นส่วนช่วยในการจัดการบรรยากาศให้ดูมีความลึก และความใกล้ไกล 
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ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 

ภาพที่ 87ภาพผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 

ตารางที่ 8ตารางวิเคราะห์แนวความคิดผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ช่ือผลงาน บัวความตายที่งดงาม เวลากลางวัน 
ขนาด 1.5 x 4 เมตร 
เทคนิค สื่อผสม 

วิเคราะห์แนวความคิด ผลงานช้ินนี้เป็นการน าเสนอความงดงามที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของบัวโดยข้าพเจ้าใช้
ลักษณะการก าหนดภาพแบบ Panorama แสดงลักษณะความเป็นบึงบัวท่ีกว้างไกลโดยการศึกษา
รูปแบบจากผลงานของโกลด มอแน (Claude Monet) และผลงานของอาจารย์ทวี  นันทขว้าง 
ผลงานช้ินนี้ข้าพเจ้าได้น าช่วงเวลาของความประทับใจเวลากลางวัน มาเป็นข้อก าหนดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ผลงานช้ินนี้จะแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของลักษณะในทุกๆส่วนของบัว ที่
เสื่อมสลายทั้งใบบัว ฝักบัว ดอกบัวจากเวลาที่ไปตามธรรมชาติ มีการก าหนดสีที่เข้มและอ่อนของ
ท้องฟ้าแสดงถึงก้อนเมฆด้านบนที่พาดผ่านบึงบัว แล้วตกกระทบลงมาสู่พื้นน้ า โดยการใช้โทนสี
ม่วง น้ าเงิน ฟ้า และเทา ในการสร้างบรรยากาศซึ่งได้รับแรงบันดาลจากผลงานของโกลด มอแน 
(Claude Monet)  ใบบัวที่มีความพุพรุนหักงออย่างหนาแน่นแสดงถึงบรรยากาศที่เคยอุดม
สมบูรณ์แต่สุดท้ายทุกชีวิตก็ต้องจบลงด้วยความตายถือเป็นสิ่งธรรมดาของโลกใบนี้ แต่อย่างไรก็
ตามยังมีงดงามที่สอดแทรกอยู่เสมอ กลีบบัวขนาดน้อยใหญ่ที่ร่วงหล่นน ามาซึ่งความงดงามที่แอบ
แฝงจากความตายของบัวในบึงนี้ได้เป็นอย่างดีโดยข้าพเจ้าได้แรงบันดาลด้านแนวความคิดการ
สอดแทรกหลักธรรมะสู่ผลงานจากผลงานของอาจารย์ทวี  นันทขว้าง และอาจารย์โกศล  พิณกุล 
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ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 

ภาพที่ 88ภาพผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 

ตารางที่ 9ตารางวิเคราะห์แนวความคิดผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

ช่ือผลงาน บัวความตายที่งดงาม เวลากลางวัน 
ขนาด 1.5 x 3 เมตร 
เทคนิค สื่อผสม 

วิเคราะห์
แนวความคิด 

ผลงานช้ินนี้เป็นการน าเสนอความงดงามที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของบัวโดยข้าพเจ้าไดน้ าช่วงเวลา
ของความประทับใจของเวลากลางคืน มาเป็นข้อก าหนดในการสร้างสรรค์ผลงาน การเสื่อมสลายของ
บัวในเวลากลางคืนจะสามารถส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของภาพได้เป็นอย่างดี เพราะถ้านึกถึง
เรื่องความตายก็จะนึกถึงความเศร้าโศกความมดืมิด เวลากลางคืนคงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน
โดยข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจในการถ่ายทอดถึงเรื่องบรรยากาศและเวลาจากการศึกษาผลงานของ
ศิลปินคือ โกลด มอแน (Claude Monet) และผลงานของอาจารย์ทวี  นันทขว้าง ผลงานช้ินนี้ต่าง
จากอีก 2 ช้ินท่ีผ่านมาโดยการจัดลกัษณะของภาพเป็นแนวตั้ง เพื่อต้องการถ่ายทอดระยะของบึงบัวให้
ดูมีความไกลออกไปดูเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตา ด้านบนของภาพเว้นระยะไว้เพื่อแบ่งเป็นเขตของท้องฟ้าใน
เวลากลางคืน การสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้ใช้สีที่แสดงออกถึงลักษณะส่วนประกอบของบัวที่ดูหม่น ๆ 
มากกว่า 2 ช้ินที่ผ่านมา มีการน าสายตาของภาพด้วยการใช้กลีบบัวที่หล่นบนพื้นน้ าจากใกล้ตาจน
น าไปสู่จุดสิ้นสุดสายตา 
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3. วิเคราะห์พัฒนาการด้านขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์นับว่ามีส่วน
ส าคัญที่ท าให้ผลงานเกิดการพัฒนาและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยข้าพเจ้าแบ่งขั้นตอนและกระบวนการ
สร้างสรรค์ออกเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้  

1. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิต ิ
2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยน าเสนอข้อมูลงานวิจัยภาพถ่าย 

1. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิต ิ
   

   

ภาพที่ 89 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ 
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ตารางที่ 10 ตารางวิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิเคราะห์ขั้นตอนและ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ในรูปแบบงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 

 
ขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เริ่ม
จากการก าหนดกรอบแนวคิด รูปแบบ และแรงบันดาลใจเพ่ือ
น ามาสร้างสรรค์ผลงาน ส าหรับกรอบแนวคิดจะใช้ช่วงเวลา 3 ช่วง 
คือเวลาเช้ามืด เวลากลางวัน และเวลากลางคืนมาเป็นตัว
ก าหนดการสร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบของงานจะเป็นงาน
จิตรกรรม 2 มิติ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม เมื่อก าหนดกรอบแนวคิด
แล้วขั้นตอนต่อไปคือการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นจากทฤษฎี วิธีการ ผลงานของ
ศิลปิน เมื่อศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงลงพ้ืนที่ภาคสนามส ารวจ
และเก็บข้อมูลเพื่อน ามาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน คือ
การเก็บภาพความเหี่ยวแห้งโรยราของบัวในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นใบ ดอก ฝัก กลีบร่วงหล่น เป็นต้น จากนั้นร่างแบบผลงาน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจริงจ านวนหลายๆ ชิ้น 
แล้วเลือกแบบร่างที่ดีและเหมาะสมที่สุดเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานโดยขั้นตอน
แรกจะเป็นการรองพ้ืนภาพลงบนผ้าใบตามขนาดที่ก าหนด การ
รองพ้ืนนั้นจะต้องยึดตามโครงร่างของแบบร่างด้วยเมื่อเสร็จแล้ว
ขั้นตอนต่อไปเป็นการวางโครงร่างต าแหน่งภาพโดยขั้นตอนนี้
จะต้องใส่รายละเอียดให้ได้มากท่ีสุดจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการ
เก็บรายละเอียดของภาพด้วยสีไม้และปากกาเมจิก 

 
วิเคราะห์ปัญหาที่พบ 

 

ขั้นตอนในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นช่วงเวลาหน้าฝนจึงหาภาพ
บัวที่เหี่ยวแห้งโรยราได้ยากกว่าปกติต้องหาในหลาย ๆ ที่ 
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4.วิเคราะห์พัฒนาการเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 วิธีการ เทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เริ่มต้นจาการทดลองในช่วงก่อนผลงาน

วิทยานิพนธ์จนพัฒนามาสู่ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ โดยข้าพเจ้าแบ่งขั้นตอนพัฒนาการเกี่ยวกับวิธีการ 

เทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ 

ออกเป็น 2 ช่วงดังนี้ 

1. วิเคราะห์วิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุอุปกรณ์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 

2. วิเคราะห์วิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุอุปกรณ์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ 

1. วิเคราะห์วิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุอุปกรณ์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 

 

ภาพที่ 90 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
ตารางที่ 11ตารางวิเคราะห์วิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุอุปกรณ์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน บัว 
ขนาด 1.4x 2.2 เมตร 

เทคนิค สื่อผสม 

วิ เ ค ร า ะ ห์ วิ ธี ก า ร 
เทคนิ ค  การใช้ วัสดุ
อุปกรณ ์

ในช่วงแรกเป็นช่วงค้นคว้าและทดลองเทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ โดยการใช้กระดาษ
ติดลงบนแผ่นไม้อัด แล้วรองพ้ืนด้วยสีอะคริลิก เพ่ือสร้างบรรยากาศของผลงาน 
จากนั้นใช้เกียงและแปรงขนาดต่าง ๆ ลงสีอะคริลิกเป็นรูปใบบัวในลักษณะต่าง ๆ 
ขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดด้วยสีไม้ สีชอล์ก และปากกาเมจิก ในตัวใบ
บัว 

วิเคราะห์ปัญหาที่พบ เนื่องจากใช้สีชอล์กเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรายละเอียดจึงเป็นปัญหากับการใช้
ปากกาเมจิก เพราะจะท าให้ปากกาเมจิกอุดตันและเสียได้ง่าย  
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ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 

ภาพที่ 91 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 

ตารางที่ 12ตารางวิเคราะห์วิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุอุปกรณ์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน บัวความตายที่งดงาม 1 
ขนาด 1.4 x 2.4 เมตร 

เทคนิค สื่อผสม 

 
วิ เ ค ร า ะ ห์ วิ ธี ก า ร 
เท คนิ ค  การใช้ วั ส ดุ
อุปกรณ ์

ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุรองพ้ืนจากการใช้ไม้อัดเป็นการติด
กระดาษลงบนฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อจะได้งานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และใช้เกียงที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นในการสร้างสรรค์งานเพราะต้องใบบัวที่มีขนาดเท่าของจริง มี
การน าสีอะคริลิกสีชมพูมาใช้ในการสร้างกลีบดอกบัวที่ร่วงโรย มีการยกเลิก
การใช้สีชอล์กในการเก็บรายละเอียด ใช้เพียงปากกาเมจิกและสีไม้  

วิเคราะห์ปัญหาที่พบ กระดาษที่ใช้เป็นระนาบในการสร้างสรรค์ผลงานเมื่อน ามาติดลงบนฟิวเจอร์
บอร์ดแล้วใช้สีใช้สีอะคริลิกรองพ้ืนกระดาษจะโปร่งและเป็นคลื่นซึ่งท าลาย
ความงดงามของภาพ ประกอบกับฟิวเจอร์บอร์ดที่น ามาใช้นั้นไม่มีความ
เสถียรต่อรูปทรง มักพบปัญหาในเรื่องของการหักงอ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ต่อการติดตั้งผลงาน 

 

 

 

 



  91 

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 

ภาพที่ 92 ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ( ถ่ายโดยผู้วิจัย ) 
 

ตารางที่ 13ตารางวิเคราะห์วิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุอุปกรณ์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน บัวความตายที่งดงาม 2 
ขนาด 1.5 x 4 เมตร 

เทคนิค สื่อผสม 

วิเคราะห์วิธีการ 
เทคนิค การใช้วัสดุ

อุปกรณ์ 

ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้รองรับผลงานเป็นผ้าใบเขียนภาพ แทนการ
ใช้กระดาษและใช้สีอะคริลิกสีด ามาเป็นสีหลักในการสร้างบรรยากาศของ
ผลงาน ส่วนการเก็บรายละเอียดของใบจะใช้สีไม้โทนสีน้ าตาลมาเป็นสีหลักของ
การสร้างสรรค์ผลงาน 

วิเคราะห์ปัญหาที่
พบ 

ผ้าใบเขียนภาพมีขนาดใหญ่จึงยากต่อการขึงให้ตึงในทุก ๆ มุม 
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2. วิเคราะห์วิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุอุปกรณ์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ 

 

 

ภาพที่ 93 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ 

ตารางที่ 14ตารางวิเคราะห์วิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุอุปกรณ์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ 
 

 
 
 
 
 
วิ เค ร า ะ ห์ วิ ธี ก า ร 
เทคนิค การใช้วัสดุ
อุปกรณ ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีการพัฒนาและต่อยอดในเรื่องของวิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมกับภาพที่สร้างสรรค์มากขึ้น ด้านวิธีการนั้นข้าพเจ้าจะ
เลือกใช้สีรองพ้ืนให้ตรงกับข้อก าหนดของงานมากที่สุดคือ ผลงานที่อยู่ในช่วงเช้ามืดจะ
ใช้สีโทนสีเทาหม่น ๆ และสีเทาอ่อน ๆ เป็นหลักในการสร้างบรรยากาศของภาพ ส่วน
ช่วงเวลากลางวันจะใช้สีโทนสีฟ้า สีม่วง สีน้ าเงิน สีเทา สีขาว ในการสร้างบรรยากาศ 
และช่วงเวลากลางคืนจะใช้สีด า สีเทาเข้ม ๆ สีเทา ในการสร้างบรรยากาศ ด้าน
เทคนิคนั้นขณะรองพ้ืนข้าพเจ้าได้สร้างความหนาและทับถมกันของสีให้มากขึ้น โดย
การใช้แปรงขนาดใหญ่เพ่ือทิ้งรอยแปรง ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความฉับพลันในการใช้แปรง
ทาสีพ้ืน ส่วนวิธีการสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของบัวจะเลือกใช้เกียงในขนาดที่
แตกต่างกันเพ่ือให้รูปทรงไม่เท่ากันจนเกินไปจะท าให้ภาพไม่มีความน่าสนใจ จากนั้น
จะเก็บรายละเอียดในเรื่องของความผุพรุน 
ของใบบัวด้วยการใช้สีไม้โทนสีเหลืองและน้ าตาล และท าขอบในด้วยสีด าจากปากกา
เมจิกจะท าให้มีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น 

วิเคราะห์ปัญหาที่พบ ผลงานมีขนาดใหญ่ยากต่อการควบคุมต าแหน่ง และการควบคุมน้ าหนักของภาพ 
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บทที่ 5 

 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการสร้างสรรค์ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด บัว : ความตายที่งดงาม เป็นการน าความงดงามจากการตายของบัวใน

ถิ่นฐานบ้านเกิดของผู้วิจัยน ามาใช้เป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ซึ่งมีการพัฒนาทั้งด้านรูปแบบ แนวความคิด เทคนิคและวิธีการของการสร้างสรรค์ผลงาน
จนกลายเป็นลักษณะผลงานเฉพาะตัวของผู้วิจัยเอง จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลจากเกิดจากความผูกพัน
จากบัวหลวงปทุมที่มีลักษณะดอกสีชมพูสามารถพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ าในต าบลแหลมบัว อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อถึงฤดูแล้งบึงบัวที่มีความเขียวขจีสลับกับสีชมพูก็เกิดความ
เปลี่ยนแปลงกลายเป็นสีน้ าตาลทั้งบึง ถ้ามองลึกลงไปถึงลักษณะการตายของบัวในบึงจะพบความ
งดงามแอบซ่อนอยู่ เช่น ลักษณะของใบบัวที่มีความผุพรุน บางใบยังมีสีเขียวหลงเหลืออยู่บ้างแต่ก าลัง
จะถูกสีเหลืองและสีน้ าตาลยึดพ้ืนที่ความสดใส ฝักบัวที่มีความบิดเบี้ยวเกิดช่องว่างในส่วนที่เคยห่อหุ้ม
เมล็ดบัวกลายเป็นสีด าและมีเมล็ดสีเขียวอมน้ าตาลนอนนิ่งอยู่ กลีบดอกบัวที่ค่อย ๆ หล่นร่วงบนผิวน้ า
บ้างก็ค้างอยู่บนใบแห้งสีน้ าตาล นับเป็นภาพที่ส่งผลถึงแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี โดยเลือกการ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสมและได้รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลวิธีการการถ่ายทอด
ความงดงาม งานสื่อผสม ทฤษฎีทางศิลปะ อิทธิพลจากศิลปิน อิทธิพลจากผลงานศิลปะ หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ก่อนสร้างสรรค์ผลงานได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ในการน ามาเป็นต้นแบบของผลงาน คือการถ่ายภาพความเหี่ยวแห้งของใบบัว ฝักบัว และการร่วง
หล่นของกลีบดอกบัว ในลักษณะต่าง ๆ จากนั้นข้าพเจ้าได้ร่างภาพต้นแบบที่จะใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานจริง แล้วเลือกภาพร่างที่เหมาะสมที่สุด เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าได้ท าการ
สร้างสรรค์ผลงานตามขั้นตอนและกระบวนการทางศิลปะ ได้แก่ขั้นที่ 1 การรองพ้ืน ขั้นที่ 2 การวาง
ต าแหน่งและก าหนดโครงสร้างของภาพ ขั้นที่ 3 การเก็บรายละเอียดของภาพ 

 ผลงานชุดนี้มีการจัดภาพแบบ Panorama เพ่ือถ่ายทอดลักษณะความกว้างใหญ่ของบึงบัวโดย
ได้แรงบันดาลจากศิลปินคือ โกลด มอแน (Claude Monet) และผลงานของอาจารย์ทวี  นันทขว้าง 
มาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังน าความประทับใจของแต่ละช่วงเวลาคือ เวลาเช้ามืด 
เวลากลางวัน และเวลากลางคืน มาเป็นตัวก าหนดการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นจึงให้อารมณ์และ
ความรู้สึกของบึงบัวในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ผลงานที่ใช้ช่วงเวลาเช้ามืดมาเป็นตัวก าหนดจะ
เกิดความรู้สึกสงบ นิ่ง สุขุม แต่ข้าพเจ้ายังสอดแทรกความงดงามด้วยกลีบดอกบัวสีชมพูที่หล่นอยู่บน
ผิวน้ าและค้างอยู่บนใบสร้างองค์ประกอบของภาพให้มีความน่าสนใจด้วยการปล่อยที่ว่างส่วนกลาง
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แสดงลักษณะความมีอากาศและส่งผลให้ไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดมากเกินไป  ผลงานที่ใช้ช่วงเวลา
กลางวันมาเป็นตัวก าหนดสามารถถ่ายทอดถึงลักษณะความชัดเจนของทุกวัตถุในบึงบัวที่ตายได้เป็น
อย่างดีข้าพเจ้าน าบรรยากาศของท้องฟ้าที่สดใสด้วยสีฟ้า ม่วง ขาว น้ าเงิน แสดงถึงการพาดผ่านบึงบัว
แล้วตกกระทบมาสู่พื้นน้ าส่วนผลงานที่ใช้ช่วงเวลากลางคืนมาเป็นตัวก าหนดข้าพเจ้าน าวิธีการจัดภาพ
แบบแนวตั้งมาใช้เพราะต้องการให้ผลงานดูมีระยะที่ไกลออกไปและมีการเว้นขอบท้องฟ้าที่แสดงถึง
ช่วงเวลากลางคืนไว้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศการเลือนหายไประหว่างบึงบัวกับท้องฟ้าส าหรับ
ผลงานชิ้นนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการแสดงลักษณะของความตายได้เด่นชั ดที่สุดจากการใช้สีที่
ค่อนข้างมืดในขณะเดียวกันก็ยังใช้กลีบดอกบัวสีชมพูมาสอดแทรกลักษณะของความงดงามและน า
สายตาจากระยะใกล้ไปจนถึงระยะสุดสายตา 

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองและพัฒนาเทคนิคของตนเองอย่างต่อเนื่องจนเกิด
เป็นความลงตัวในแบบฉบับของตนเองเป็นที่น่าพอใจและสนุกในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการใช้
เทคนิคสื่อผสมซึ่งมีวัสดุหลายอย่างประกอบด้วย สีอะคริลิก สีน้ ามัน สีไม้ สีทาบ้าน ปากกาเมจิก มาใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีการพัฒนาจากระนาบแต่เดิมที่เป็นกระดาษเนื่องจากมีปัญหาด้านการ
โปร่งและย่นจึงเปลี่ยนมาใช้เฟรมผ้าใบ และพัฒนาการรองพ้ืนภาพจากที่เคยใช้สีชอล์กในการรองพ้ืน
แต่เกิดปัญหาการหลุดร่วงของสีซึ่งบางครั้งตัวเนื้อสีจะไปผสมกับสีอะคริลิกที่เราใช้เป็นหลักในการ
สร้างสรรค์ภาพจึงท าให้สีผิดเพ้ียนและที่ส าคัญจะเกิดความเสียหายในการใช้ปากกาเมจิกเก็บ
รายละเอียดภาพเพราะมักจะอุดตันเมื่อวาดลงบนพ้ืนที่เป็นสีชอล์ก เรื่องสุดท้ายคือการพัฒนาการใช้
วัสดุให้มีความหลากหลายและแตกต่างกันเพราะจะส่งผลให้งานน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้เกียงที่
ขนาดต่างกันจะได้ใบบัวในลักษณะที่ไม่เหมือนกันท าให้ผลงานเกิดความสมจริงในเรื่องของขนาดและ
สัดส่วน 

 

2. อภิปรายผล 

จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิยานิพนธ์ชุดนี้ การถ่ายทอดความงดงามจากการ
ตายของบัว นับเป็นจุดประสงค์หลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนแรงบันดาลใจที่ได้รับจากบัว
หลวง ผลงานของศิลปิน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องของชีวิตและความตาย ทฤษฎีหลักการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ การสร้างงานสื่อผสม งานจิตรกรรม การใช้สีในงานศิลปะ ทฤษฎีความงามทาง
ศิลปะก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานนั้นมีการพัฒนาทั้งด้านแนวความคิด รูปแบบ เทคนิควิ ธีการ
ในช่วงผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ และพัฒนามาสู่ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ในด้านแนวความคิดเริ่มต้นจาก
การน าเสนอความรักและความผูกพันที่เกี่ยวของกับบัวในท้องถิ่นของข้าพเจ้า จากนั้นเป็นการน า
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มุมมองในเรื่องของภาพความทรงจ าในการเสื่อมสลายของบัวในบึงมาต่อยอดและพัฒนาแนวความคิด 
รูปแบบ เทคนิควิธีการสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง 

ด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ถือเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในขั้นตอนการรอง
พ้ืนต้องทับสีให้มีความแน่นและต้องเลือกโทนสีพ้ืนให้เหมาะสมกับบรรยากาศของภาพตามข้อก าหนด 
เสน่ห์ของการรองพ้ืนต้องทาด้วยแปรงที่มีขนาดต่าง ๆ กันและต้องระบายให้มีความฉับพลันจึงจะเกิด
รอยแปรง ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดด้วยสีไม้และปากกาเมจิกต้องค านึงถึงความพอดีไม่มากและ
น้อยจนเกินไปหากมากไปจะกลบสีอะคริลิกด้านล่างจนขาดความสวยงาม 

จากการที่ได้ท าการทดลองผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เป็นประโยชน์อย่างมากที่จะเป็นแนวทางที่ดี
เพ่ือน ามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในเรื่องของการทดลองด้านเวลาข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจ
มาจากการศึกษาผลงานของศิลปินนั้นก็คือโกลด มอแน (Claude Monet) ซึ่งเวลาที่เหมาะสมกับ
ชิ้นงานมากที่สุดคือช่วงเวลาเช้ามืดและกลางคืนเพราะเกิดความรู้สึกถึงความตายและความสงบนิ่งได้ดี
ที่สุดซึ่งความตายนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลในเรื่องของการ
สอดแทรกหลักธรรมสู่ผลงานจากอาจารย์ทวี  นันทขว้าง และอาจารย์โกศล  พิณกุล ช่วงเวลาเช้ามืด 
และเวลากลางคืนสามารถสร้างสัญญะที่ เกี่ยวข้องกับบัวในลักษณะของรูปร่างที่ปะปนไปกับ
บรรยากาศของความมืดแต่กลับสะท้อนออกมาในเรื่องของความสวยงามที่เกิดจากความตายได้เป็น
อย่างดี ส่วนการทดลองด้านการจัดภาพแบบ Panorama นั้นท าให้ข้าพเจ้าถ่ายทอดลักษณะความเป็น
บึงบัวได้อย่างชัดเจนและเกิดพ้ืนที่ขนาดใหญ่สามารถใช้วัสดุในขนาดต่างๆให้มีความหลากหลายจึงท า
ให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขและสนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างมาก ส่วนการทดลองด้านเทคนิค
ช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ถึงปัญหาของวัสดุแต่ละชนิดที่เราน ามาใช้ร่วมกันบางอย่างสามารถใช้ด้วยกันได้แต่
บางอย่างควรหลีกเลี่ยงและหาแนวทางแก้ไขใหม่เพ่ือให้สะดวกและเหมาะสมที่สุดกับการสร้างสรรค์
ผลงานจริง 

3. ข้อเสนอแนะ 

       การลงพื้นที่เพ่ือเก็บภาพตัวอย่างที่จะใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานบางครั้งอาจไม่ตรง
ตามเวลาที่เราก าลังศึกษา เช่นการหาภาพตัวอย่างการเหี่ยวแห้งของบัว อาจเลยฤดูการในธรรมชาติจึง
ท าให้เกิดอุปสรรคในการค้นหา หากสนใจในวิทยานิพนธ์เรื่องใดที่จะท าควรเก็บภาพที่เป็นข้ อมูล
พ้ืนฐานไว้แต่เนิ่นๆ 

3.1 การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสร้างผลงานควรเลือกให้มีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับงาน 
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3.2 การติดตั้งผลงานถือเป็นสิ่งส าคัญภาพผลงานที่วาดบนผ้าใบที่มีขนาดใหญ่ จ าเป็นจะต้องใช้
คนหลาย ๆ คน ดึงให้ตึงก่อนเย็บงานเข้ากับโครงเฟรม เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาความไม่พอดีของภาพ 
และการหย่อน 
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https://sites.google.com/a/dontantm.ac.th. 
"งานสื่อผสม."  เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2562 จาก  www.sukunya2424.blogspot.com  
"การใช้สี."  เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 จาก  https://suthidawed.wordpress.com. 
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ชื่อ-สกุล เจษฎา มีแสงพันธ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 27 สิงหาคม 2529 
สถานที่เกิด จังหวัดนครปฐม 
วุฒิการศึกษา 2542 ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อ าเภอนครชัย

ศร ีจังหวัดนครปฐม  
2547 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนแหลมบัววิทยา อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม  
2552 ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศ
ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 43/2 หมู่ 6 ต าบล แหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ผลงานตีพิมพ์ 2551 นิทรรศการ After Learning NPRU โดยนักศึกษาสาขาศิลปกรรม 

(ออกแบบนิเทศศิลป์)   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2561 นิทรรศการ “แปด เก้า ก าลังสิบ” โดยนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขา
ทัศนศิลปศึกษา   
  ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
2562 นิทรรศการวิทยานิพนธ์ “มากกว่าศิลปะ More Than Art #9”โดย
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต  
สาขาทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม   
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