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บทคัดย่อภาษาไทย 

60901321 : ทัศนศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : อีกัวน่า 

นาย อิสราพงษ์ โพธิสาร: มโนภาพจากอีกัวน่า อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รอง
ศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ 

  
โดยส่วนตัวข้าพเจ้านั้นชอบเล้ียงสัตว์แปลกไว้หลายชนิด แต่มีส่ิงหนึ่งท่ีข้าพเจ้าหลงไหล

เป็นอย่างมากคือ อีกัวน่า มันเป็นสัตว์ที่มีถ่ินก าเนิดอยู่ในแถบประเทศแอฟริกาใต้ กินพืชผักเป็นอาหาร 
ลักษณะรูปร่างทุกตัวจะมีแผงหนาม หางยาวและขาท่ีทรงพลัง จากการท่ีเล้ียงดูทุกวัน แต่ละตัวท าให้
ได้สังเกตุเห็นความงามตามลักษณะเฉพาะของมัน ท้ังสีของผิวหนังท่ีมีเกล็ดและลวดลายปกคลุมท่ัว
ร่างกายท่ีแตกต่างกัน เมื่อมองเฉพาะจุดตามร่างกายจึงเกิดการมโนภาพท่ีเช่ือมโยงกับภูมิทัศน์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีความงามแตกต่างกันไป 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ีแสดงออกถึง
การจิตภาพจากการมองเห็นแล้วนึกคิดจินตนาการถึงส่ิงต่างๆในธรรมชาติ โดยเลือกมุมมองส่วนต่างๆ
ของพื้นผิวและสีสันท่ีแตกต่างกันออกไปของอีกัวน่า ท าให้เกิดมโนภาพแล้วขยายให้เป็นภาพภูมิทัศน์
ของทิวเขา ท้องฟูา และสภาพแวดล้อมในธรรมชาติท่ีมีความหลากหลาย โดยใช้เทคนิคสีน้ ามันบน
ผ้าใบ และน าเสนอผลงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60901321 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION) 
Keyword : Iguana 

MR. ITSARAPONG POTISAN : CONCEPTION FROM IGUANA THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR TINNAKORN KASORNSUWAN 

Personally, I prefer many kinds of exotic animals but the one that I 
fascinate with, is iguana, an animal that is native to South Africa. It eats vegettables 
as food. All of them have dewlap and a row of elongated scales running from the 
midline of their necks down to their long tails with powerful legs. 

From feeding them every day, the specific characteristic beauties of them 
can be noticed such as the colors of the skin which is coverd with scales and 
patterns across different body. Moreover, when looking at the specific points along 
the body, the imagery can be associated with various landscapes of natural beauty 
as well. This creative thesis series is to create works of art that express the imagery 
from the natural visible imagery which, I chose to inspect different colors, textures of 
iguanas' s skin, causing conception, then expanded into landscape of moutains and 
sky in the divers natural environment. Oil on canvas painting works technique was 
used to present 2 dimensional visual art. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด มโนภาพจากอีกัวน่า : Conception from Iguana 
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีช่วยให้ค าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดจนวิทยานิพนธ์ชุดนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ปรีชา เถาทอง ท่ีเป็นประธาน และรองศาสตราจารย์กันจณา ด าโสภี กรรมการภายนอก ท่ีมีส่วนใน
การสอบวิทยานิพนธ์ โดยได้ให้ค าแนะน าเพื่อน าไปต่อยอดสู่ผลงานทัศนศิลป์ชุดต่อๆไปได้  รวมถึง
คณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ท่ีอบรมส่ังสอนมอบ
ความรู้ และช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคอยติดต่อ
ประสานงานส่งรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร ผู้สร้างสรรค์จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา คณาญาติท้ังหลายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
การศึกษาเล่าเรียนในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นก าลังทรัพย์หรือก าลังใจท่ีมอบให้ล้วนแล้วมีผลต่อทางกายและ
ทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง 

ขอบคุณมิตรสหายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ครั้งนี้  อาทิเช่น เพื่อนๆพี่ๆทัศน
ศิลปศึกษา รุ่นท่ี 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนๆศิลปกรรมศึกษา รุ่นท่ี 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาท่ีให้ความช่วยเหลือ คอยให้ค าปรึกษาท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียนในครั้งนี้เสมอมา 

สุดท้ายนี้ขอบคุณตัวผู้สร้างสรรค์เองท่ีอดทน ฝุาฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆท่ีพบเจอ ตลอด 2 ปี
ท่ีผ่านมาท าให้ได้เรียนรู้เรื่องราวของงานศิลปะหลายสาขาหลายแขนงจนพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานของตนเอง และหวังว่าผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและผู้มีใจรักงาน
ศิลปะสืบต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

  

1. ความส าคัญของปัญหา และแรงบันดาลใจ 

 มนุษย์ทุกคนต่างก็มีรสนิยมความชอบการเล้ียงสัตว์ท่ีแตกต่างกันออกไป แต่จะมีสักกี่คนท่ี
ชอบเล้ียงสัตว์แปลก (Exotic pet) มีสัตว์ประเภทหนึ่งอยู่ในตระกูลสัตว์เล้ือยคลานจ าพวกกิ้งก่านั้นคือ
อีกัวน่า (Iguana) มันเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ บนหลังของมันจะมีกระโดงคล้ายแผงหนาม หางยาว
แข็งแรงบึกบึนและขาท่ีทรงพลังดูน่าเกรงขาม มีถิ่นก าเนิดอยู่ในแถบแอฟริกาใต้ คนท่ัวไปอาจมองว่า
น่าเกลียดน่ากลัว แต่มันกลับสร้างความถูกใจให้กับจริตส่วนตัวเป็นอย่างมากจึงต้องแสวงหาไว้
ครอบครอง อีกัวน่าเป็นสัตว์กินพืชผักใบเขียวเล้ียงดูแลให้เช่ืองเหมือนสัตว์ท่ัวไปได้ง่าย จาการท่ีเล้ียง
ดูแลเอาใจใส่อยู่ทุกวันจึงสังเกตเห็นลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวท่ีมีสีสันท่ีสวยงาม ผิวหนังท่ีมีเ กล็ด
ปุุมป ่า ลวดลายท่ีมีสีแทรกปกคลุมท่ัวร่างกายท่ีแตกต่างกัน และกระโดงหลังท่ีเหมือนแผงหนามช้ีตรง
อยู่บนสันหลังท่ีโค้งทอดยาวจรดหาง องค์ประกอบเหล่านี้มันท าให้เกิดความหลงใหล ประทับใจ  
มีความสุขทุกครั้งท่ีได้เห็นและสัมผัสจับต้อง 
 จริตส่วนตัวอีกประการหนึ่งคือการท่ีชอบไปพักผ่อนในสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติ ปุาไม้ 
น้ าตก ภูเขา ทะเล ระหว่างทางของการขับรถมักจะพบเห็นทัศนียภาพที่งดงามตามข้างทางเสมอ ส่ิงท่ี
พบเห็นบ่อยเมื่อออกไปต่างจังหวัดคงจะหนีไม่พ้นภูเขาซึ่งเป็นส่ิงก่อสร้างโดยธรรมชาติท่ีต้ังตระหง่าน 
อวดโฉมความงดงามท่ีแตกต่างกันไปของแต่ละลูก ภูเขาบางลูกมีรูปทรงท่ีแปลกตาดูตลกขบขัน  
บางลูกถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ท่ีเขียวขจี ซึ่งเมื่อรวมกับสีสันของบรรยากาศท้องฟูาท่ีงดงามตามช่วงเวลา
นั้น ส่ิงเหล่านี้ เป็นภาพท่ีน่าจดจ า ตรึงตาตรึงใจไปตลอด เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่ได้พบเห็นง่ายๆ  
ในชีวิตประจ าวัน 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการสร้างผลงานศิลปะท่ีแสดงออกถึงการ  
จินตภาพจากการมองเห็น แล้วนึกคิดจินตนาการถึงส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ โดยเลือกมุมมองส่วนของ
พื้นผิว สันหลังท่ียาว และสีสันท่ีแตกต่างกันออกไปของอีกัวน่า ท าให้เกิดการมโนภาพแล้วขยาย
เช่ือมโยงให้เป็นภาพภูมิ ทัศน์ของแนวเขาท่ีทอดยาว สร้างบรรยากาศของสีสันของท้องฟูา  
และสภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลาย โดยใช้เทคนิคสีน้ ามัน สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ และน าเสนอ
ผ่านผลงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ 
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานมโนภาพจากอีกัวน่า 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิด การมโนภาพ  
การจินตนาการ ในผลงานมโนภาพจากอีกัวน่า 
 3. เพื่อสร้างสรรค์จิตรกรรม 2 มิติตามแนวคิดเรื่อง มโนภาพจากอีกัวน่า 
 

3. กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี/แนวคิด 
- ทฤษฎีเกี่ยวกับจินตภาพ 
ทฤษฎีน้ี จึงเป็นการน าภาพ
ในอดีตของตนเองที่ เคย
ประสบมา แล้วสร้างจินต
ภาพใหม่เพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น 
(แหล่งที่มา : มนัส โกมลฑา
, 2562) 
- จินตภาพกับจินตนาการ 
เป็นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนพึง
ควรมี อาจจะเกิดขึ้นมาใน
รูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ ณ.ตอนน้ัน
ช่วงเวลา หรือปัจจัยอ่ืนๆ
ที่มากระตุ้น (แหล่งที่มา : 
ชะลูด น่ิมเสมอ, 2559) 
- องค์ประกอบศิลป์การ
น าเอาส่วนประกอบของ
ศิ ลปะ อั น ไ ด้แ ก่  เ ส้ น  สี 
น้ า ห นัก  รูป ร่ า ง รูปทร ง 
ขนาดสัดส่วน และลักษณะ
ผิว มาจัดรวมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความงามทาง
ศิลปะ (แหล่งที่มา : ศุภพงศ์ 
ยืนยง, 2547) 
 
 
 

อิทธิพลทางศิลปกรรม 
- ศิ ล ป ะ กึ่ ง น า ม อ ธ ร ร ม 
(Semi Abstract Art) 
เป็นศิลปะที่แสดงออกให้
เห็นความส าคัญของรูปแบบ
ธรรมชาติที่น้อยลง และให้
ส าคัญกับความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ส ร้า งสรรค์มากขึ้ น 
(แหล่งที่มา : ดนยา เช่ียว
วัฒกี, 2562) 
-ไมเคิล แพร็ททริค โอแรร่ี 
ศิลปินที่น าเสนอมุมมองของ
สั ดส่ วน ร่ า ง กายสั ตว์ ม า
น า เ ส น อ ใ น รู ป แ บ บ กึ่ ง
นามธรรม (แหล่งที่มา : My 
Modern met, 2012) 
- เนียม มะวรคะนอง 
ศิลปินที่น าเสนอเ ร่ืองราว
ของความไม่สมบูรณ์แบบ
ผ่านภาพแมว (แหล่งที่มา : 
Dooddot, 2012) 
- จิงอ้ีหวาง 
ศิลปินที่ถ่ายทอดเร่ืองราว
ชีวิ ตที่ เป รียบ เสมื อน ต้น
กระบองเพชร (แหล่งที่มา : 
ContemporaryArt 
Curator, 2012) 

 

แนวคิด 
- การสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ชุดน้ี เป็น
การสร้างผลงานศิลปะที่
แสดงออกถึงการจินต
ภาพจากการมองเห็น 
แล้วนึกคิดจินตนาการ
ถึงสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ 
โดยเลือกมุมมองส่วน
ของพื้นผิว สันหลังที่ยาว 
และสีสันที่แตกต่างกัน
อ อ ก ไ ป ข อ ง อี กั ว น่ า  
ท าให้เกิดการมโนภาพ
แล้ ว ข ย า ย เ ช่ื อ ม โ ย ง 
ให้เป็นภาพภูมิทัศน์ของ
แ น ว เ ข า ที่ ท อ ด ย า ว 
สร้างบรรยากาศของ
สีสันของท้องฟูา และ
สภาพแวดล้อมที่มีความ
หล า ก หล า ย  โ ด ย ใ ช้
เทคนิคสีน้ ามัน สีอะคริลิ
ค บ น ผื น ผ้ า ใ บ  แ ล ะ
น า เ สนอผ่ านผล งาน
จิตรกรรมแบบ 2 มิติ 

เทคนิค 
- จิตรกรรมแบบ 2 มิติ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
- น า ภ าพ ที่ ป รับแ ต่ ง
เสร็จสมบูรณ์พิมพ์ลง
อิ งค์ เ จ็ ท และท า ก า ร
ขั้นตอนทางศิลปกรรม 
- น าเสนอกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

รูปแบบ 
- กึ่ งนามอธรรม          
โ ด ย คั ด เ ลื อ ก ภ า พ 
close up ของอีกัวน่า
มาปรับแต่งให้เป็นภูมิ
ทั ศ น์ ข อ ง สั น เ ข า
เพิ่ ม เ ติมบรรยากาศ
ข อ ง ท้ า ฟู า ใ ห้ ภ า พ
ออกมาเป็นทัศนียภาพ
ของธรรมชาติที่แปลก
ใหม่      

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มโนภาพจากอีกวัน่า”  

ท่ีน าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมแบบ 2 มิติ จ  านวน 4 ช้ิน 
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4. สมมุติฐานของการศึกษา 

 ผลงานสร้างสรรค์ชุด “มโนภาพจากอีกัวน่า” เป็นการถ่ายทอดผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
งามของภูมิทัศน์ธรรมชาติกึ่งนามอธรรม โดยมีสัดส่วนของอีกัวน่ามาเป็นองค์ประกอบ ผ่านผลงาน
จิตรกรรมแบบ 2 มิติ เพื่อให้ผู้ชมผลงานได้เห็นความแปลกใหม่ของธรรมชาติในอุดมคติ 
 

5. ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการสร้างสรรค์ผลงานธรรมชาติตามจินตนาการ ประกอบกับ
บางส่วนของร่างกายอีกัวน่าท่ีมีลักษณะโค้งนูน ไม่ว่าจะเป็นแนวสันหลัง โคนหาง หรือโหนกหัวของ
อีกัวน่าท่ีมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือน ท าให้นึกถึงภูมิทัศน์ของสันเขาท่ีมี
ความงดงามแตกต่างกันตามลักษณะและช่วงเวลา 
 2. ขอบเขตด้านรูปแบบ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบภูมิทัศน์ทางธรรมชาติกึ่ง
นามธรรม ให้ออกมาในรูปแบบของงานจิตกรรมแบบ 2 มิติ 
 3. ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้สีน้ ามัน สีอะคริลิค ระบายลงบน
ผืนผ้าใบท่ีพิมพ์ลวดลาย เพื่อตอบสนองต่อส่ิงท่ีต้องการน าเสนอให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ 
 

6. ขั้นตอน วิธีการในการศึกษาและสร้างสรรค์ 

 6.1 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
  1.) ศึกษาลักษณะสัดส่วน ลวดลาย พื้นผิว ของอีกัวน่าท่ีตนเองเล้ียง  
  2.) ศึกษาข้อมูลภูมิทัศน์ทางธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
  3.) ลงพื้นท่ีภาคสนามเพื่อส ารวจ ถ่ายรูปภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ ทิวเขา ท้องฟูา 
  4.) ถ่ายรูปสัดส่วนของร่างกายอีกัวน่าตามแผนท่ีวางไว้ 
 6.2 ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 2 ระยะ 
 ระยะก่อนวิทยานิพนธ ์
  1.) คัดเลือกภาพต้นแบบ 
  2.) ร่างภาพลงบนผืนผ้าใบ                                                                                                   
  3.) ระบายสีตามแบบท่ีร่างไว้  
 ระยะช่วงวิทยานิพนธ ์
  1.) คัดเลือกภาพต้นแบบ 
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  2.) น าภาพที่คัดเลือกมาตัดต่อ ปรับแต่งบรรยากาศในโปรแกรม Adobe 
Photoshop 
  3.) น าเสนอภาพต้นแบบกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4.) น าภาพต้นแบบพิมพ์อิงค์เจ็ทลงบนผืนผ้าใบและระบายทับ 
 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 7.1 สัตว์แปลก (Exotic pet) หมายถึง สัตว์เล้ียงชนิดใดก็ตามท่ีไม่ใช่ สุนัข และแมว (ในชนิด
ปกติ) และไม่นับรวมในภาคปศุสัตว์ 
 7.2 อีกัวน่า (Iguana) หมายถึง สัตว์เล้ือยคลานจ าพวกกิ้งก่าต้นก าเนิดอยู่แถบแอฟริกาใต้ 
คล้ายกับตะกองของเมืองไทย แต่โตเต็มวัยมีขนาดใหญ่กว่าและกินพืชผักใบเขียวเป็นอาหาร 
 7.3 จริต หมายถึง นิสัย ความประพฤติ หรืออะไรก็ตามท่ีเป็นความชอบเป็นการส่วนตัว 
 7.4 ทัศนียภาพ หมายถึง ภาพวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 
 7.5 ตระหง่าน หมายถึง ส่ิงท่ีถูกเปรียบเทียบแทนความสูง 
 7.6 ตรึงตราตรึงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีมองแล้วเกิดความชอบ เกิดความประทับใจ 
 7.7 จินตนาการ หมายถึง ภาพที่คิดขึ้นมาในใจ 
 7.8 จินตภาพ หมายถึง ภาพท่ีคิดขึ้นมาในใจแล้วใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปมีส่วนร่วม 
 7.9 มโนภาพ หมายถึง การคิดภาพขึ้นมาในใจและประดิษฐ์ภาพเป็นส่ิงต่างๆ 
 7.10 จิตรกรรม 2 มิติ หมายถึง ภาพวาดสีน้ ามัน สีอะคริลิค บนผืนผ้าใบ 
 

8. วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 3) 

 8.1 วัสดุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
  8.1.1 สีอะคริลิค 
  8.1.2 สีน้ ามัน 
  8.1.3 ลินสีด 
  8.1.4 น้ ายาล้างพู่กัน 
  8.1.5 เฟรมผ้าใบ 
  8.1.6 สมุดจดบันทึก 
  8.1.7 ลูกแม็กเบอร์ 3 
 8.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
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  8.2.1 กล้องถ่ายภาพ 
  8.2.2 โทรศัพท์มือถือ 
  8.2.3 คอมพิวเตอร์ 
  8.2.4 พู่กัน 
  8.2.5 แปรงทาสี 
  8.2.6 จานสี 
  8.2.7 เครื่องยิงแม็กลม  
  8.2.8 ปั้มลม 
 

9. งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ประมาณ  55,000 บาท โดยจ าแนกเป็น 

 9.1 ค่าวัสดุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์     25,000   บาท 
 9.2 ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  20,000   บาท 
 9.3 ค่าจัดท าเอกสาร    10,000   บาท 
     รวมท้ังส้ิน 55,000   บาท 
 

10. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 10.1 สามารถสร้างสรรค์ผลงานภูมิทัศน์ทางธรรมชาติในรูปแบบเฉพาะตนท่ีเกิดจากการ  
มโนภาพจากอีกัวน่า 
 10.2 ได้ศึกษาและเข้าใจรูปแบบในการแสดงออกโดยการสร้างสรรค์ผลงานแบบจิตรกรรม
ผสม 
 10.3 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบกึ่งนามธรรม
ต่อไป 
 
 
 

 

 



  
 

6 

บทที่ 2 

เอกสาร ข้อมูลและศิลปกรรมที่เก่ียวข้อง 

  

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มโนภาพจากอีกัวน่า” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

รูปแบบการจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างอีกัวน่ากับภูมิทัศน์ทางธรรมชาติให้ออกมาเป็นผลงาน

ธรรมชาติแบบกึ่งนามธรรม ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จ าเป็นจะต้องอาศัยขอมูลด้านเอกสาร

และลงพื้นท่ีในการรวบรวมข้อมูล โดยสามารถจ าแนกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 

 1. อิทธิพลด้านเนื้อหา 

 2. รูปแบบ เทคนิควิธีการ 

 3. อิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปกรรม  

 

1. อิทธิพลด้านเนือ้หา 

 1.1 อิทธิพลท่ีส่งผลต่อแรงบันดาลใจ 

  1.1.1 ข้อมูลจากอีกัวน่า 

  อีกัวน่ามีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ท่ีนิยมเล้ียงในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายมีอยู่
ไม่กี่ชนิด ได้แก่ Green iguana ,Central spiny tail iguana ,White rhino iguana , Lesser 
antillean iguana 
  1.) Green iguana เป็นสายพันธุ์ดั่งเดิมท่ีอยู่ในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ 
เป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ สีเขียว ตรงกลางสันหลังมีกระโดงหนามแหลมต่ังแต่ต้นคอจนถึงหาง บริเวณ
ล าคอมีปุุมท่ีนูนขนาดใหญ่ มีเหนียงใต้คอ 
 
 

 

 

 
 
 

https://www.google.com/search?q=central+spiny+tail+iguana&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjd-qj936LiAhUMQI8KHZl3ChUQsAR6BAgJEAE
https://www.google.com/search?q=white+rhino+iguana&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilxKS34KLiAhUPinAKHS9BDGAQsAR6BAgIEAE
http://scholar.google.co.th/scholar?q=lesser+antillean+iguana&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.co.th/scholar?q=lesser+antillean+iguana&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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ภาพที ่1: ภาพถ่าย Green iguana 
(ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : สถานที่เลี้ยงของผู้วิจัย, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

ต่อมาภายหลังได้มีการพัฒนาเพ่ิมสีมากข้ึนจนเกิดเป็นอีกัวน่าสีใหม่ แต่ลักษณะร่างกายยังคงเหมือนเดิม 
 

  2.) Red iguana เกิดจาก Green iguana ท่ีจ านวนเม็ดสีส้มตามล าตัวที่ค่อนข้าง
เยอะกว่าสีเขียวผสมกัน ลูกท่ีเกิดมาจะมีสีแดงเข้ม หรือ ส้ม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 : ภาพถ่าย Red iguana 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : สถานที่เลี้ยงของผู้วิจัย, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 
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  3.) Blue iguana เกิดจากความบังเอิญของ Green iguana ท่ียีนส์มีความผิดปกติ
ของเม็ดสี (พิการ) เม็ดสีเหลืองไม่ท างานมาผสมกัน ลูกทีเกิดมาจะมีสีฟูา นักบรีดเดอร์จึงน าความ
พิการของเม็ดสีมาพัฒนาต่อจนเป็นสายพันธุ์ Blue iguana ท่ีคงท่ี 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3 : ภาพถ่าย Blue iguana 

 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : สถานที่เลี้ยงของผู้วิจัย, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

  4.) Albino iguana T- (เผือกตาแดง) เกิดจาก Green iguana ท่ียีนส์มีความปกติ

ของเม็ดสี (พิการ) เม็ดสีฟูา เม็ดสีด าไม่ท างานมาผสมกัน ลูกท่ีเกิดมาจึงเกิดเป็นสีเหลือง (เผือก) จะมี

ดวงตาสีแดงกลมใหญ่และฝูาฟาง เล็บสีขาวใส 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 : ภาพถ่าย Albino iguana T- 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : สถานที่เลี้ยงของผู้วิจัย, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 
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  5.) Albino iguana T+ (เผือกตาด า) เกิดจาก Green iguana ท่ียีนส์มีความปกติ

ของเม็ดสี (พิการ) เม็ดสีด าไม่ท างานมาผสมกัน ลูกท่ีเกิดมาจึงเกิดเป็นสีพิเศษ ผิวหนังค่อนข้างโปร่งใส 

ดวงตามีสีด าไม่ฝูาฟาง เล็บมีสีขาวใส 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 : ภาพถ่าย Albino iguana T+ 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : สถานที่เลี้ยงของกฤต โปษยกฤต, ถ่ายเมื่อ 12 เมษายน 2562)  

  6.) Snow iguana (สีขาวชมพู) เกิดจาก Blue iguana ผสมเข้ากับ Albino iguana 

T- (เผือกตาแดง) ท าให้ลูกท่ีเกิดออกมาเป็นสีฟูาท่ีมียีนส์ของ  Albino แต่ยังไม่แสดงเม็ดสีออกมา 

ต่อมาได้น าลูกในคอกเดียวกันมาผสมกันเอง เกิดการผิดปกติของเม็ดสีฟูา เหลือง ด า กลายเป็น Snow 

iguana 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 :  Snow iguana 
ที่มา : กลุ่มคนรักอีกัวน่า[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2321876484537671&set=g.1508544192707196&type=
1&theater&ifg=1 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2321876484537671&set=g.1508544192707196&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2321876484537671&set=g.1508544192707196&type=1&theater&ifg=1
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  7.) Albino iguana T+ (คาราเมล) เกิดจาก Albino iguana T+ (เผือกตาด า) มา

ผสมกันหรือพิการซ้ าซ้อน ลูกท่ีเกิดจะมีสีเหมือน Albino iguana T+ (เผือกตาด า) ท่ัวไป แต่มีโอกาส

ท่ีลูกจะมีตาสีเหลือง(ทับทิมสยาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 : ภาพ Albino iguana T+ (คาราเมล) 
ที่มา : กลุ่มคนรักอีกัวน่า[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1584982304969928&set=g.1508544192707196&type=
1&theater&ifg=1 

 1.1.2 ข้อมูลสัดส่วนร่างกายของอีกัวน่าท่ีเกี่ยวข้องกับการมโนภาพ 

 มุมมองของภาพใหม่ท่ีเกิดขึ้นบางครั้งต้องอาศัยประสบการณ์จากการเล้ียงดูอีกัวน่า เฝูาดู

พฤติกรรมการเคล่ือนไหว สัดส่วนของร่างกาย สีสัน ลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละตัว ซึ่งถ้า

สังเกตให้ดี มีบางมุมท่ีสามารถน าไปเช่ือมโยงกับภูมิทัศน์ของธรรมชาติได้ การท่ีจะเช่ือมโยงอีกัวน่าเข้า

กับภูมิทัศน์ธรรมชาติได้นั้น ต้องผ่านประสบการณ์จากการมองเห็นบางอย่างท่ีคล้ายคลึงกัน แม้

ผลลัพธ์ท่ีได้อาจจะขัดจากความเป็นจริงก็ตาม 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1584982304969928&set=g.1508544192707196&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1584982304969928&set=g.1508544192707196&type=1&theater&ifg=1
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ภาพที ่8 : ภาพถ่าย close - up Fiji iguana 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 12 เมษายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่9 : ภาพถ่าย close – up Green iguana 

 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : สถานที่เลี้ยงของผู้วิจัย, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 
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ภาพที ่10 : ภาพถ่าย close – up Abino iguana T- 

 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : สถานที่เลี้ยงของผู้วิจัย, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่11 : ภาพถ่าย close – up Red iguana 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : สถานที่เลี้ยงของผู้วิจัย, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 
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1.1.3 ข้อมูลจากการส ารวจแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 

 ส่วนตัวคือการชอบไปในสถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น ทุกครั้งท่ีขับรถไปจะได้พบเห็นส่ิง

ท่ีแปลกใหม่นั้นคือศิลปะที่ไม่เคยซ้ ากัน สถานท่ีภูมิทัศน์อาจจะเป็นเหมือนเดิมแต่ส่ิงท่ีไม่เหมือนเดิมคือ

บรรยากาศท่ีเปล่ียนแปลง มันท าให้เวลาท่ีอยู่ ณ ตอนนั้นจะสร้างความต่ืนเต้นให้เสมอ ซึ่งแน่นอน

แตกต่างจากงานศิลปะท่ีอยู่ตามหอศิลป์ มีองค์ประกอบ มีแนวความคิด แต่ส าหรับผู้วิ จัยแล้ว

ธรรมชาติก็คืองานศิลปะอย่างหนึ่ง เพียงแต่มันไม่สามารถพูดได้แค่นั้นเอง 

 ภูมิทัศน์ธรรมชาติของเขางู แต่ก่อนเขางูคือแหล่งท าเหมือนปูนคุณภาพดี แต่ด้วยภาครัฐและ

ประชาชนในพื้นท่ีเห็นสภาพความเส่ือมโทรมของสภาพภูมิประเทศ และวิวทิวทัศน์จึงได้มีการยกเลิก

สัมปทานการระเบิดและย่อยหินท่ีบริเวณนี้ไป เขางูกลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัด

ราชบุรีจึงได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานท่ีท่องเท่ียว 

 การเบียดเบียนธรรมชาติมักท าลายสถานท่ีสวยงามเพียงเพื่อต้องการแสวงหาประโยชน์โดยไม่

ค านึงถึงความงามด่ังเดิมของธรรมชาติ ปัจจุบันหลังจากท่ีได้ฟื้นฟู เขางูเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจ สวยงาม 

ด้วยความท่ีเป็นภูเขาหินท่ีสูงไม่มากและรูปทรงท่ีแปลก แหว่งๆ ขาดบิ่น ผิดกับภูเขาท่ัวๆไป  แต่ใน

ความแปลกนั้นยังมีส่ิงท่ีเกื้อกูลคือสีสันของท้องฟูาท่ีเป็นส่วนประกอบเพิ่มความงามได้อย่างลงตัว 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่12 : ภาพถ่ายภเูขาหินปูน 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : เขางู, ถ่ายเมื่อ 16 เมษายน 2562) 
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ภาพที ่13 : ภาพถ่ายภเูขาหินปูน 

 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : เขางู, ถ่ายเมื่อ 16 เมษายน 2562) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ภาพที ่14 : ภาพถ่ายภเูขาหินปูน 

 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : เขางู, ถ่ายเมื่อ 16 เมษายน 2562) 
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 อีกสถานท่ีเท่ียวหนึ่งท่ีเป็นแรงบันดาลใจคือ แก่งกระจาน อาจจะเป็นความบังเอิญท่ีได้ขับรถ

ไปเท่ียวกับเพื่อนๆ ขณะขับรถเข้าเขตพื้นท่ีจะได้เห็นความงามสองข้างทางท่ีเป็นสันเขาท่ีทอดยาว 

ภูเขาบางลูกก็สลับซับซ้อน บางลูกก็มีรูปทรงท่ีแปลกเหมือนก้อนอะไรบางอย่างมาวางนาบไว้กับผืน

แผ่นดิน จนท าให้คิดว่า ธรรมชาติบางครั้งก็ตลกถึงได้สร้างสรรค์ความงามท่ีแปลกประหลาดได้ออกมา

งดงามขนาดนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่15 : ภาพถ่ายสันเขา 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : แก่นกระจาน, ถ่ายเมื่อ 11 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่16 : ภาพถ่ายสันเขา 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : แก่นกระจาน, ถ่ายเมื่อ  11 มีนาคม 2562) 
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ภาพที ่17 : ภาพถ่ายสันเขา 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : แก่นกระจาน, ถ่ายเมื่อ 11 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่18 : ภาพถ่ายสันเขา 

 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : แก่นกระจาน, ถ่ายเมื่อ 11 มีนาคม 2562) 
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  1.1.4 ข้อมูลจากบรรยากาศท้องฟูา 

 ท้องฟูาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของภาพทิวทัศน์ ด้วยเรื่องสีสันท่ีสามารถเป็นตัวแปรส่ือ

อารมณ์บรรยากาศให้มีความสดใส หรืออึมครึม ยังเป็นตัวเสริมให้องค์ประกอบอย่างอื่นโดดเด่นมี

เสน่ห์ข้ึนได้ สามารถบอกเวลาต่ังแต่ตะวันขึ้นยันลับขอบฟูาด้วยโทนสีท่ีเปล่ียนแปลง และสร้างภาพให้

ดูมีระยะด้วยการไล่น้ าหนักสี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่19 : ภาพถ่ายบรรยากาศทอ้งฟ้าเวลาเชา้ 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : อ.บ้านแพ้ว, ถ่ายเมื่อ 11 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่20 : ภาพถ่ายบรรยากาศทอ้งฟ้าเวลากลางวัน 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : อ.บ้านแพ้ว, ถ่ายเมื่อ 11 มีนาคม 2562) 
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ภาพที ่21 : ภาพถ่ายบรรยากาศทอ้งฟ้าเวลาเย็น 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : อ.บ้านแพ้ว, ถ่ายเมื่อ 11 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่22 : ภาพถ่ายบรรยากาศทอ้งฟ้าเวลาพบค่ า 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : อ.บ้านแพ้ว, ถ่ายเมื่อ 11 มีนาคม 2562) 
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ภาพที ่23 : ภาพถ่ายบรรยากาศทอ้งฟ้าก่อนฝนตก 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : อ.บ้านแพ้ว, ถ่ายเมื่อ 11 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่24 : ภาพถ่ายบรรยากาศทอ้งฟ้ายามค่ าคืน 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : อ.บ้านแพ้ว, ถ่ายเมื่อ 11 มีนาคม 2562) 
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 1.2 อิทธิพลจากแนวคิด/ทฤษฎี 

  1.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับจินตภาพ 

 1.) ทฤษฎีการสร้างจินตภาพ (Imagery Theory) ของดอสเสย์ (Dossey) ทฤษฎีนี้เช่ือว่า 

การสร้างจินตภาพมีพื้นฐานมาจาก การเช่ือมต่อของช่องว่างระหว่างมิติของเวลา การสร้างจินตภาพ

เกิดขึ้นเพราะมีการทะลุเข้าไปในช่องว่างระหว่างมิติของเวลา ท าให้ ณ จุดนั้น ไม่มีอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต ขณะเกิดการสร้างจินตภาพเวลาจะคงอยู่อย่างนั้น ดังนั้น ทฤษฎีนี้ จึงเป็นการน าภาพในอดีต

ของตนเองท่ีเคยประสบมา แล้วสร้างจินตภาพใหม่เพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น 

 2.) ทฤษฎีการสร้างจินตภาพของฮอโรวิส (Horowitz) ทฤษฎีนี้เช่ือว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

การสร้างจินตภาพและรูปแบบของความคิดมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 ลักษณะท่ีหนึ่ง ความคิดท่ีมีผลต่อการตอบสนองของร่างกาย (enactive thought) ความคิด

ท่ีมีผลต่อการตอบสนองของร่างกายจะเป็นความคิดท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของร่างกาย เช่น การ

คิดถึงการยกของหนักจะท าให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อท่ีไหล่และแขน การคิดถึงภาพการกัดผล

มะนาวสีเหลืองท่ีสุกฉ่ าแล้ว ชิมรสเปรี้ยวของมะนาว กล้ามเนื้อบริเวณด้านหน้าของหูจะเกร็ง และมี

น้ าลายไหลออกมาจากปาก เป็นต้น 

 ความคิดท่ีท่ีมีผลต่อการตอบสนองของร่างกายดังกล่าว จะถูกควบคุมโดยสมองส่วนลิมบิค 

สมองส่วนนี้จะควบคุมภาวะอารมณ์ให้มีการตอบสนองทางร่างกาย การสร้างจินตภาพสามารถ

น ามาใช้ควบคุมความคิดท่ีมีผลต่อการตอบสนองของร่างกายได้ เพราะ การสร้างจินตภาพจะท าให้เกิด

การเช่ือมต่อของภาวะอารมณ์ กระตุ้นความคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของร่างกาย และน าไปสู่

การเปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีสามารถสังเกตได้ 

 ลักษณะท่ีสอง ความคิดในเชิงเปรียบเทียบวิเคราะห์วิจารณ์ (lexical thought)  ความคิดใน

เชิงเปรียบเทียบวิเคราะห์วิจารณ์เป็นความคิดในการส่ือสารให้มีความกระจ่างชัด ความคิดเชิง

วิเคราะห์ ความคิดนามธรรม การค านวณ การจดจ าเวลา การวิเคราะห์วิจารณ์ให้มีความชัดเจน โดย

ความคิดนี้จะอยู่ในสมองซีกซ้าย ซึ่งจะเกิดจากการเรียนรู้ในวัยเด็ก เก็บสะสมเป็นประสบการณ์ และ

เก็บไว้ในความทรงจ า เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาใหม่ บุคคลนั้นก็จะน าไปพิจารณาเปรียบเทียบ

ความเป็นเหตุและผลตามความเป็นจริง และประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลท่ีเกิดในขณะนั้น เกิด

เป็นพฤติก รรมและอารมณ์ ท่ีแสดงออก ลักษณะ ท่ีสาม  ความ คิดให้ เห็ นภาพ ( imaged 
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thought)  ความคิดให้เห็นภาพเป็นความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความฝัน การสร้างจินตนาการ และ

ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา โดยส่วนมากจะติดตัวมาต้ังแต่ก าเนิด ความคิด

ให้เห็นเป็นภาพจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนท่ีเด็กจะเริ่มหัดพูด 

 เมื่อเด็กเริ่มหัดพูด และบอกความรู้สึกหรือความคิดออกมาเป็นค าพูด ท าให้การพัฒนา

ความคิดให้เห็นเป็นภาพลดน้อยลง การเรียนในโรงเรียนจะท าให้สมองซีกซ้ายมีการพัฒนามากในเรื่อง

ความคิดเป็นเหตุเป็นผล และความคิดตรรกะวิทยา ขณะท่ีสมองซีกขวาจะพัฒนาช้าลง เช่น ความคิด

สร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่ความคิดเชิงเหตุเชิงผล เปรียบเทียบวิเคราะห์วิจารณ์จะเด่นกว่า

ความคิดให้เห็นเป็นภาพ 

 บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการสร้างจินตภาพไม่เท่ากัน บุคคลท่ีสมองซีกขวาเด่น จะ

สร้างจินตภาพได้ง่าย ขณะท่ีบุคคลสมองซีกซ้ายเด่น มักเกิดความขัดแย้งต่อการสร้างจินตภาพ 

เนื่องจากความคิดมักจะขึ้นอยู่กับความเป็นจริง ความเป็นเหตุเป็นผล แต่ก็สามารถสร้างจินตภาพได้ 

ถ้าทราบเหตุผลของการสร้างจินตภาพ และการฝึกจะต้องเริ่มจากการฝึกในระดับง่ายๆ ค่อยเป็นค่อย

ไป อาจจะต้องท าหลายๆ ครั้ง หรือใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน เป็นตัวกระตุ้นในการสร้างจินตภาพ 

 ความคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น จะท างานสัมพันธ์กันในขณะท่ีมีการสร้างจินตภาพ โดยการ

สร้างจินตภาพจะกระตุ้นสมองซีกขวาให้เกิดความคิดให้เห็นภาพ ซึ่งจะเป็นภาพสถานท่ีท่ีพึงพอใจ 

สถานท่ีท่ีรื่นรมย์ และขณะท่ีใช้ความคิดเห็นภาพสถานท่ีท่ีพึงพอใจนั้น จะเกิดการกระตุ้นสมองส่วนลิม

บิค ซึ่งจะเป็นส่วนท่ีควบคุมภาวะอารมณ์ ก่อให้เกิดอารมณ์ด้านบวก เกิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย 

เพลินเพลิน ขณะเดียวกันสมองซีกซ้ายจะได้รับข้อมูลตามเนื้อหาการสร้างจินตภาพ ก่อให้เกิดการใช้

ความคิดเชิงเหตุเชิงผล ความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ท าให้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ และเนื้อหา

ความคิดไปในทางท่ีถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง1 

 แนวความคิดข้างต้นสรุปได้ว่า ทฤษฎีการสร้างจินตภาพของดอสเสย์ มีพื้นฐานมาจาก

ประสบการณ์การที่ได้พบเห็นเรื่องราวส่ิงต่างๆมากมายท่ีผ่านมาต่ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วสร้างจินต

ภาพขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีรูปแบบท่ีดีกว่าเดิม ทฤษฎีการสร้างจินตภาพของฮอโรวิส เช่ือว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างการสร้างจินตภาพและรูปแบบของความคิดมี 2 ลักษณะ ลักษณะท่ีหนึ่งคือ ความคิดมีผลต่อ

                                                             
1 มนัส โกมลฑา,"ทฤษฎีเกี่ยวกับจินตภาพ."  เข้าถึงเมื่อ สืบค้นเมื่อเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562 จาก  
https://www.gotoknow.org/posts/264972. 
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การตอบสนองของร่ายกาย ลักษณะท่ีสองคือ แต่ละบุคคลจะไม่สามารถสร้างจินตนาการท่ีเท่ากันได้ 

ขึ้นอยู่กับความเด่นของสมองแต่ละซีกท่ีติดตัวมาต่ังแต่ก าเนิด บุคคลท่ีมีความเด่นของสมองซีกขวาก็

จะสามารถสร้างจินตภาพได้ง่าย บุคคลท่ีมีสมองซีกซ้ายเด่นมักจะมีข้อขัดแย้งต่อการสร้างจินตภาพ 

แต่สามารถสร้างจินตภาพได้ถ้าเข้าใจเหตุผลตามความเป็นจริง 

  1.2.2 จินตนาการ – จินตภาพ (Imagination - Image) 

 จินตนาการ คือ พลังของจิตท่ีสร้างภาพขึ้นใหม่ภายในใจ ให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า เป็น

ระเบียบกว่าหรือร้ายกาจกว่าส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติท่ัวไป จินตนาการจะท าให้เกิดภาพขึ้นในส านึก เรา

เรียกภาพชนิดนี้ว่าจินตภาพ (Image) จินตภาพเหล่านี้จะเช่ือมโยงกับประสบการณ์ท่ีได้รับทันทีจาก

เหตุการณ์ภายนอกหรือไม่ก็ได้ หลายครั้งทีเดียวท่ีจินตนาการเกิดขึ้นจากการกระตุ้นของธรรมารมณ์ 

หรืออารมณ์ท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีส่ังสมอยู่ภายใน 

 เมื่อมีจินตนาการ จินตภาพจะเกิดขึ้น จินตภาพนี้มีท้ังจินตภาพภายนอกและจินตภาพภายใน 

ถ้าวัตถุภายนอกกระตุ้นให้เราเกิดจินตนาการ วัตถุนั้นก็จะเป็นสภาพภายนอกหรือสภาพท่ีเป็นวัตถุ 

งานศิลปะก็คือจินตภาพท่ีเป็นวัตถุอย่างหนึ่ง วัตถุส่ิงของต่างๆท่ีมีความหมายต่ออาการของเราก็เป็น

สภาพภายนอก 

 จินตภาพภายใน คือ ภาพที่เกิดข้ึนภายในจิต เป็นภาพท่ีเห็นไม่ชัดเจนจับต้องไม่ได้ ต่อเมื่อได้

แสดงออกเป็นศิลปะภาพภายนอก ซึ่งอาจเป็นภาพล่างหรือเป็นงานศิลปะแล้วจึงจะรับรู้ได้ด้วยจักษุ

สัมผัส ในการสร้างสรรค์ศิลปะ จินตภาพภายนอกกับสภาพภายในจะมีบทบาทเพื่อเกื้อกูลต่อกัน และ

พัฒนาตัวเองต้ังแต่เริ่มต้น ท่ีคลายขึ้นทีละขั้น จนสมบูรณ์ถึงท่ีสุดในผลงานศิลปะท่ีส าเร็จลงแล้ว เมื่อ

จินตนาการสร้างจินตภาพภายในขึ้นจากสภาพภายนอก หรือจากการกระตุ้นของประสบการณ์ภายใน

ก็ตาม จินตภาพภายในท่ีเกิดขึ้นนี้จะได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นรูปร่างในงานวาดเส้น ในภาพล่าง

องค์ประกอบ หรือในแผ่นภาพท่ีศิลปินใช้สร้างงานโดยตรง งานร่างขั้นนี้จะเริ่มมีความหมายมากกว่า

จินตภาพที่เป็นต้นก าเนิดของจินตนาการ และจะเป็นจุดบันดาลใจให้ศิลปินจินตนาการเพื่อสร้างสภาพ

ภายในท่ีสมบูรณ์ขึ้น แล้วพัฒนาและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพล่างหรือเป็นงานศิลปะอีกขั้นหนึ่ง 

กระบวนการนี้จะด าเนินต่อไปจนจินตนาการส้ินสุดลง และได้กินสภาพท่ีสมบูรณ์ตามความปรารถนา

ของศิลปินในผลงานศิลปะที่สร้างส าเร็จแล้วนั้น 

 ศิลปินบางคนอาจพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการอย่างเดียว จนได้จินตภาพ

ภายในท่ีพัฒนาจนสมบูรณ์ท่ีสุด แล้วจึงแสดงออกเป็นผลงานศิลปะด้วยการสร้างจินตภาพภายนอก

เป็นส่ิงสุดท้ายอย่างฉับพลัน เช่น จิตรกรจีนสมัยโบราณท่ีเขียนภาพทิวทัศน์ดอกไม้ หรือภาพสัตว์ด้วย
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การตวัดปลายพู่กันอย่างฉับไว หลังจากท่ีได้ปลดปล่อยใจเข้ากับธรรมชาติท่ีอยู่ตรงหน้าอย่างเดิมด าจน

เกิดจินตภาพแจ่มจ้าขึ้นภายในแล้ว หรือมีผู้กล่าวว่ามีเกลันเจโล ปฏิมากรผู้ยิ่งใหญ่ของอิตาลีในสมัย

เรอนาซองซ์ มองเห็นรูปทรงในจินตนาการของเขาปรากฏชัดอยู่ภายในแท่งหินก่อนท่ีเขาจะเริ่มร่างรูป

เสียอีก แต่ส่วนมากแล้วศิลปินจะพัฒนางานของเขาด้วยการโต้ตอบโดยตรงระหว่างจินตนาการกับส่ิง

ท่ีเขาสร้างขึ้นจากเริ่มต้น ค่อยๆคล่ีคลายไปจนถึงขั้นสมบูรณ์พร้อมกันท้ังจินตภาพภายในและจินต

ภาพภายนอก2 

 แนวความคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การจินตนาการ การจินตภาพ คือการสร้างภาพขึ้นมาใหม่ซึ่ง

ภาพเหล่านั้นอาจจะอยู่เหนือความเป็นจริง เมื่อใส่อารมณ์ ความรู้สึกลงไปให้กับภาพจินตนาการจะ

เกิดเป็นการจินตภาพ จินตภาพนี้จะเช่ือมโยงกับประสบการณ์ท่ีผ่านมาเก็บสะสมไว้ภายในใจ แบ่ง

ออกเป็นจินตภาพภายใน และจินตภาพภายนอก ซึ่ งสองส่ิงเหล่านี้มีความเกื้อกูลกันคือ จินตภาพ

ภายในเป็นภาพท่ีเกิดขึ้นภายในไม่มีความชัดเจน ต้องอาศัยจินตภพภายนอกเป็นตัวส่ือสารถ่ายทอด

ออกมาให้เกิดความเข้าใจและชัดเจน 

  1.2.3 จินตภาพกับจินตนาการ 

 ทุกคนย่อมเคยฝันด้วยกันท้ังนั้น ไม่ว่าต้องการฝันหรือไม่ก็ตาม แม้แ ต่สัตว์ก็ฝันเหมือนกัน 

บางครั้งในเวลาท่ีแมวนอนหลับ หูและหางของมันจะกระดิกไปมา สุนัขก็ร้องครางหรือค าราม และเอา

อุ้งตีนของมันไขว่คว้าอากาศราวกับว่าก าลังต่อสู้กับอะไรอยู่ แม้ตอนก าลังต่ืนอยู่ก็เถอะ สัตว์ก็ยัง 

“มองเห็นอะไรแปลกๆ” อยู่นั้นเอง ขนของแมวจะต่ังชันขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผล ดังเห็นได้ในขณะท่ีมัน

จ้องมองเข้าไปในตู้มืดๆ เราเองก็เหมือนกันไม่ใช่หรือ เวลาตกใจกลัวอะไรขึ้นมา ขนของเราจะลุกชัน

เหมือนกัน 

 นั่นคือ...การท างานของจินตนาการ มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ประเภทเดียวท่ีมีจินตนาการ แต่มนุษย์ก็

เป็นสัตว์ประเภทเดียวท่ีสามารถบอกเล่าจินตนาการของตนให้ผู้อื่นรู้ได้ ถ้าเราเล่าให้ผู้อื่นฟังโดยใช้

ถ้อยค า นั่นคือ...เราแต่งเรื่องเกี่ยวกับการจินตนาการขึ้นมา และถ้าเราหยิบดินสอขึ้นมาวาดภาพแสดง

จินตนาการนั้นลงไปนั่นคือ...เราสร้างภาพวาด เพราะฉะนั้นการฝึกนึกฝันหรือจินตนาการ ก็คือ “การ

สร้างภาพขึ้นในใจของเรา” นั้นเอง 

                                                             
2 ชะลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อมรินทร์: พิมพ์ครั้งท่ี 10, 
2559,414 – 415.). 
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 จินตนาการของเราเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีต่างๆ กันหลายอย่าง เวลาเรานอนปุวยอยู่บนเตียงโดยไม่

มีอะไรท า มองดูรอยร้าวบนเพดาน ทอดสายตามองดูเพดานอยู่สักครู่หนึ่งรอยร้าวดูคล้ายกับสัตว์หรือ

ต้นไม้อะไรสักอย่าง จินตนาการของเราจะช่วยเติมเส้นสายท่ีไม่มีอยู่ท่ีนั้นจริงๆ ให้สมบูรณ์ขึ้น แม้แต่

รอยหยดหมึกในกระดาษท่ีพับสองส่วน อาจท าให้เรานึกถึงส่ิงต่างๆได้หลายอย่าง ท้ังๆ ท่ีภาพนั้นเกิด

ขึ้นมาเพราะเหตุบังเอิญแท้ๆ นักจิตทวิทยารู้เรื่องนี้ดี จึงสร้างภาพหยดหมึกขึ้นมาใช้ส าหรับทดสอบดู

ว่ามีอะไรอยู่ในใจของเรา เราแต่ละคนมองเห็นหยดหมกเดียวกันเป็นภาพต่างๆ กันไป แล้วแต่ว่าเรา

เป็นคนประเภทใด3 

 แนวความคิดข้างต้นสรุปได้ว่า จินตภาพกับจินตนาการเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนพึงควรมี อาจจะ

เกิดขึ้นมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ.ตอนนั้นช่วงเวลา หรือปัจจัยอื่นๆท่ีมา

กระตุ้น การจินตนาการของแต่ละคนจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่ีผ่านมา

เฉพาะของบุคคลเหล่านั้น 

  1.2.4 องค์ประกอบศิลป์  

 องค์ประกอบศิลป์หรือการจัดภาพเป็นค าท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการเขียนภาพ โดยถือว่า

เป็นส่ิงท่ีส่ือความหมายในผลงานภาพเขียนได้ดี ในทางศิลปะองค์ประกอบศิลป์ คือ การน าเอา

ส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะมาจัดวางเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงาม องค์ประกอบมิได้มีแต่

เฉพาะงานศิลปะเท่านั้นทุกส่ิงทุกอย่างในโลกล้วนแต่มีองค์ประกอบด้วยกันแทบท้ังส้ินเป็นต้นว่าต้นไม้

ท่ีประกอบไปด้วย ราก ล าต้น กิ่งไม้ ใบและผล หรือแม้กระท่ังโครงสร้างของหนังสือซึ่งประกอบไป

ด้วยเนื้อหา เรื่องราว การใช้ภาษาถ้อยค าอันเป็นองค์ประกอบของหนังสือ และในทางสถาปัตยกรรม

โครงสร้างท่ีส าคัญ คือ ฐาน พื้น ผนัง และส่วนต่างๆ ของอาคาร ดังนั้นในการเขียนภาพระบายสีงาน

ออกแบบ และงานถ่ายภาพถือว่าองค์ประกอบศิลป์ เป็นหัวใจและรากฐานอันเป็นส าคัญท่ีน ามาใช้ใน

งานศิลปะ 

 ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ 

 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้กล่าวถึง องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงการจัดมูลธาตุ ซึ่งอยู่

แยกกันให้เข้ามารวมตัวเป็นหมวดหมู่ อันท่ีจริงองค์ประกอบท่ีหาได้ง่ายท่ีสุดคือ การใช้เส้นสองเส้น

หรือเพียงสองมวลส่ิงเท่านั้น เมื่อเส้นสองเส้นหรือสองม้วนส่ิงเข้าประสานกันเป็นแนวต้ั ง จะได้

                                                             
3 กิติมา อมรทัต, ประวัติจิตกรรม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา: พิมพ์ครั้งท่ี 1, 
2540). 
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องค์ประกอบซึ่งเรียกว่า“เส้นแย้ง” และถ้าเส้นท่ีเข้าประสานกันนั้นมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีก็จะ

บังเกิดเป็นศิลปะ (ศิลป์ พีระศรี. 2987 : 6 - 7) 

 ชลูด นิ่มเสมอ ได้กล่าวถึง องค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลักของศิลปะ คือรูปทรงกับเนื้อหา 

รูปทรงคือส่ิงท่ีมองเห็นได้ในทางทัศนศิลป์ เป็นส่วนท่ีศิลปินสร้ างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมี

เอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Element) ซึ่งได้แก่ เส้น น้ าหนักอ่อนแก่ ท่ีว่าง สี และลักษณะพื้นผิว 

ส่วนหน้าหาตัวประกอบท่ีเป็นนามธรรมคือโครงสร้างของจิต ตรงกันข้ามกลับสุวรรณเป็นรูปทรง 

หมายถึง ผลท่ีได้รับจากงานศิลปะส่วนท่ีเป็นนามธรรมนี้นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง (Subject) และ

แนวเรื่อง (Theme) (ชลูด นิ่มเสมอ. 2531 : 18 - 19) 

 แฮรี่ สเตรนเบิร์ก ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะด้วยการใช้เส้น น้ าหนัก สี และลักษณะผิว ให้ปรากฏเป็นภาพขึ้นมาด้วยวิธีการจัดภาพ 

(Sternberg. 1958 : 3)4 

 แนวความคิดข้างต้นสรุปได้ว่า จากการศึกษาความหมาย ค าว่า องค์ประกอบศิลป์ท่ีมีผู้นิยาม

ไว้ต่างๆ กันพอจะประมวลผลได้ดังนี้ องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การน าเอาส่วนประกอบของศิลปะ

อันได้แก่ เส้น สี น้ าหนัก รูปร่างรูปทรง ขนาดสัดส่วน และลักษณะผิว มาจัดรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิด

ความงามทางศิลปะ และมีคุณค่าทางสุนทรียภาพ ส าหรับการจัดวางในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงการน าส่ิง

ต่างๆ มากองรวมด้วยกัน แต่เป็นการจัดภาพที่รู้จักการวางแผนเข้าใจเลือกส่ิงท่ีสัมพันธ์กันมารวมไว้ได้

ด้วยกันเป็นอย่างดี 

 

2. รูปแบบ เทคนิควิธีการ 

 2.1 จิตรกรรม 

 จิตรกรรมตามความหมายด่ังเดิมมาแต่บรรพกาล คือ ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ ท่ีมีเพียงด้าน

กว้างกับด้านยาว ส่วนมิติท่ี 3 คือปริมาตรและความลึกนั้นเกิดจากการใช้เส้น สี น้ าหนัก และพื้นผิว 

สร้างความลวงตาให้ดูลึกเข้าไปในลักษณะเช่นเดียวกับภาพถ่าย ท้ังจิตกรรมและภาพถ่ายรวมไปถึง

ภาพพิมพ์และวาดเส้น ซึ่งเป็นผลงาน 2 มิติด้วยกัน และมีมิติท่ี 3 ท่ีเป็นความลึก ดูลวงตาเหมือนกัน

นั้น มีลักษณะร่วมกันคือ เป็นภาพท่ีอยู่ในรูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบัติของกรอบส่ีเหล่ียม เหมือนกับ

หน้าต่างบ้านท่ีเปิดให้มองลึกทะลุออไปภายนอก โดยเฉพาะผลงาน 2 มิติท้ังหมดท่ีกล่าวมาในยุค

                                                             
4 ภพงศ์ ยืนยง, หลักการเขียนภาพ (กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์: พิมพ์ครั้งท่ี 1, 2547). 
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โบราณของตะวันตกมีลักษณะ “เหมือนจริง” เช่นเดียวกับภาพถ่าย การดูลวงตาลึกทะลุก าแพง

ออกไปภายนอกจึงเป็นเหมือน “หน้าต่างเปิดสู่โลกกว้าง” และจิตรกรรมในยุด่ังเดิมนี่เองท่ีมักจะนิยม

ใส่กรอบขนาดใหญ่ หนา และมีลวดลาย เคร่งขรึม สง่างาม เหมือนกับจะเป็น “สัญญะ” บ่งบอกถึง

การแบ่งเขตและแดนระหว่างโลกลวงตาแห่งศิลปะกับโลกแห่งชีวิตจริง ให้แยกออกจากกันเป็นเอกเทศ 

ท้ังยังแฝงความหมายว่านี่คือผลงานท่ีทรงคุณค่า ดังนั้นจึงควร “ดูแต่ตามืออย่าต้อง” 

 ในผลงาน 2 มิติด้วยกันระหว่างจิตรกรรมกับภาพพิมพ์ และภาพถ่ายนั้นแยกจากกันได้อย่าง

เด็ดขาดไม่สับสนด้วยเทคนิควิธีการท่ีแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง แต่ระหว่างจิตรกรรมและวาดเส้นนั้นมี

ลักษณะท่ีแตกต่าง และคล้ายกันบางส่วน ลักษณะเฉพาะแต่ด่ังเดิมของจิตกรรมจะเป็นภาพ 2 มิติท่ี 

ระบายด้วยสี ส่วนวาดเส้นโดยท่ัวไปจะ วาดด้วยเส้น และมีเพี ยงสีๆ เดียว เช่น น้ าตาล หรือด า 

จิตรกรรมนั้นเป็นภาพท่ีศิลปินระบายด้วยสีท่ีอาจเป็น สีน้ า สีน้ ามัน สีอะคริลิค หรือสีอื่นๆ ด้วยพู่กัน 

ในขณะท่ีวาดเส้นเป็นภาพท่ีศิลปินวาดด้วยเครื่องมือท่ีมีลักษะเป็นแท่ง เช่น ดินสอ ปากกา เครยอง 

ชาร์โคล ดังนั้นการวาดจึงเริ่มต้นด้วยเส้น และสร้างน้ าหนักอ่อนแก่ด้วยการขีดเส้นสานไขว้กันไปมาถี่

หรือห่างตามจุดมุ่งหมาย ส่วนท่ีซ้อนทับกันอยู่คือกลุ่มสีท่ีเป็นแท่ง เช่น สีชอล์ค สีเทียน สีพาสเทล ถ้า

ศิลปินใช้เครื่องมือเหล่นี้วาดแบบใช้เส้นสี ในลักษณะภาพร่างหรือวาดเส้นแท้ๆ ก็ยังเห็นได้ชัดถึงความ

เป็นวาดเส้นได้ แต่ในทางกลับกันถ้าศิลปินใช้แท่งสีเหล่านี้ระบายซ้อนทับหลายช้ันอย่างประณีต จน

กระท้ังคุณค่าของสีแสดงพลังในตัวเองเด่นชัด ผลงานก็อาจถูกจัดเป็นจิตรกรรมได้เช่นกัน5 

 2.2 การจัดองค์ประกอบของภาพ (Composition)  

 คือการน าเอาส่วนประกอบศิลปะหรือส่วนประกอบของทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง 

น้ าหนักอ่อนแก่ สี พื้นผิว มาจัดวางให้เหมาะสมตามจุดประสงค์ท่ีต้องการแสดงออก และจัดวางให้มี

ความสวยงาม น่าสนใจโดยจัดให้มีส่วนประธาน (Principle) ซึ่งเป็นโครงสร้าง และส่วนรอง 

(Subordinate) ซึ่งเป็นรายละเอียด 

 หลักการจัดองค์ประกอบของภาพที่ดีมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ 

 2.1.1 ความสมดุล (Balance) คือ ความสมบูรณ์ท่ีลงตัวของน้ าหนักของภาพไม่เอียงไปด้าน

ใดด้านหนึ่งจนมากเกินไป ไม่ขาดไป หรือเกินไป สอดคล้องกับการมองเห็นและการรับรู้ของมนุษย์ 

                                                             
5 อิทธิพล ต้ังโฉลก, แนวทางการสร้างสรรค์จิตกรรมช้ันสูง, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิซ
ซิ่ง: พิมพ์ครั้งท่ี 1, 2550). 
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  2.1.2 จุดสนใจ (Point of Interesting) หมายถึง ส่ิงท่ีมีความแตกต่างไปจาก

ส่วนรวม มีปริมาณน้อยกว่าส่วนรวม เช่น ส่วนรวมมืด จุดเด่นสว่าง หรือส่วนรวมเป็นสีโทนเย็น 

จุดเด่นเป็นสีโทนร้อน หรืออาจแตกต่างด้วยขนาดส่วนรวมเล็ก จุดเด่นใหญ่ เป็นต้น 

  2.1.3 ความเป็นเอกภาพ (Unity) ในการสร้างงานทัศนศิลป์ ตะมีท้ังความกลมกลืน 

และความต่างเข้ามาเป็นส่วนประกอบ กลมกลืนมากไปก็ท าให้ภาพดูนิ่งเฉย ตัดกันมากไปก็ท าให้ภาพ

ดูเข็งกระด้างจนเกินไป เราจึงต้องหาแนวกลางท่ีเหมาะสม ระหว่างความกลมกลืนกับความแตกต่าง 

ซึ่งก็คือความเป็นเอกภาพ อันหมายถึง ความเป็นเรื่องเดียวกัน การไปด้วยกันได้เป็นกลุ่มเดียวกัน ไม่

กระจัดกระจายขัดกับความรู้สึก 

 วิธีเลือกมุมมอง (Choosing your subject) ง่ายๆ มี 2 วิธี 

  1.) หัดทดลองร่างภาพคร่าวๆ เล็กๆ ลงบนกระดาษหลายๆ ภาพเด่ียวก็จะเกิด

องค์ประกอบของภาพที่น่าสนใจขึ้นมาเอง 

  2.) ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปตัว L จ านน 2 ช้ิน น ามาประกอบด้วยตัวหนีบ ปรับเล่ือน

ขยายขนาดได้ตามความเหมาะสม แล้วยกมาส่องมองหามุมมองท่ีน่าสนใจ เหมือนกับกล้องถ่ายรูป 

เล่ือนปรับได้ท้ังแนวตั้งและแนวนอน6 

 2.3 เทคนิคการระบายสี (Painting) 

 การระบายสีภาพทั่วๆ ไป จะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 

  2.3.1 การระบายโดยการต่อสีเรียบ  

 เป็นการต่อสีไปในตอนท่ีสียังไม่แห้ง สีแต่ละสีจะต่อกันดูเรียบเนียน นุ่มนวล เช่น การวาด

ใบหน้าคนวิธีนี้จะเหมาะ เพราะจะท าผิวเนื้อให้ดูเรียบเนียน แต่ส าหรับสีอะคริลิค เมื่อน ามาวาดด้วย

วิธีนี้ อาจจะยุ่งยากอยู่บ้างส าหรับผู้ยังไม่ช านาญ เพราะสีอะคริลิคเป็นสีท่ีแห้งเร็ว จึงจ าเป็นต้องมีการ

วางแผนก่อนท่ีจะลงมือวาดให้ดี เช่น ถ้าระบายสีแรกไปแล้ว เราจะต่อสีใดเป็นสีท่ีสอง สาม และสีต่อๆ 

ไป ควรผสมสีท่ีจะระบายไว้ก่อน แล้วท าการระบายตามแผนท่ีวางไว้ 

                                                             
6ก าพล วงษ์งามข า, ปฏิบัติการสีอะคริลิค (กรุงเทพฯ : วาดศิลป์: พิมพ์ครั้งท่ี 1, 2562). 
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  2.3.2 การระบายโดยการทับซ้อน คือการต่อสี เมื่อสีช้ันล่างแห้งแล้ว จึงระบายสีช้ัน

บน โดยการปัดสีแผ่วๆ ค่อยๆ ทับซ้อนกันเป็นช้ันขึ้นมา ผลก็คือ สีช้ันบนจะฉาบอยู่บนผิวหน้า แต่

ด้านล่างก็ยังคงมีเม็ดสีของสีช้ันล่างแทรกมาให้เห็น ข้อดีของการวาดภาพด้วยวิธีนี้คือ ท าให้ภาพดูหนัก

แน่น มีมิติ มีสีของบรรยากาศโดยรวมแทรกอยู่ 

  2.3.3 การระบายแบบเก็บรายละเอียด เป็นการใช้พู่กันเล็กๆ เก็บรายละเอียด เช่น 

ลากเส้น การสะกิด การเน้น  

 ในการระบายท่ีดีนั้น ควยจะระบายช่วงรอยต่อของขอบเขตต่างๆ ในภาพ เช่น รอยต่อช่วง

ใบหน้ากับพื้นหลัง ช่วงท่ีรอยต่อชนกันนั้น ควรจะระบายให้สีเหล่ือมกันบ้าง คือ ให้สีของพื้นหลัง

เหล่ือมเข้าไปในใบหน้าบ้าง อย่าระบายให้ขอบคมเกินไป เพราะภาพท่ีออกมาจะดูแข็งเกินไป และ

แทรกสีของวัตถุต่างๆ ท่ีอยู่ในภาพ ให้อยู่ในบรรยากาศโดยรวมด้วย7 

  2.4 สีน้ ามัน (Oil Paint) 

 สีน้ ามันได้ถูกพัฒนาขึ้นในยุคแรกของสมัยเรเนอสซองค์ เป็นสีท่ีเกิดจากผงเนื้อสีจากธรรมชาติ

ผสมกับน้ ามันลินสีด ซึ่งท าจากเมล็ดต้นแฟล็ก (Flax) ท่ีน ามาท าผ้าลินิน เมล็ดต้นแฟล็กมีคุฯสมบัติ

ละลายหมึกและสี หรือบางครั้งใช้ผงเนื้อสีผสมกับน้ ามันจากดอกค าฝอยหรือต้นแสด (Safflower) 

หรือน้ ามันจากดอกปฺอปปี้ (Poppy) สีน้ ามันท่ีโรงงานผลิตขึ้นจะท าขึ้นเป็นหลอด เพื่อให้ง่ายและ

สะดวกในการเก็บรักษาและใช้งาน แต่มีศิลปินที่นิยมท าสีน้ ามันขึ้นมาเองเพื่อให้ได้โทนสีท่ีต้องการโดย

ใช้ผงเนื้อสีมาบดให้เข้ากับน้ ามันลินสีด (Linseed) 

 สีน้ ามันใช้วาดลงบนผ้าใบลินินหรือแผ่นไม้อัด ปัจจุบันนิยมใช้ผ้าใบส าเร็จรูป หากต้องการ

ขนาดใหญ่ต้องหาผ้าใบหน้ากว้างแล้วน ามาเตรียมพื้นด้วยสีฝุุนผสมกาวกระถินหรือกาวกระดูก

กระต่าย แล้วใช้สีฝุุนผสมน้ ามันลินสีดลงทับอีก 2 – 3 ครั้ง ก็เป็นอันสามารถใช้งานได้ แต่ปัจจุบันมี

การผลิตสีรองพื้น (Gesso) ซึ่งใช้ผสมน้ าทาทับ 2 – 3 ครั้ง ก็ใช้ได้ดีเช่นกัน 

 มีศิลปินบางคนต้องการให้พื้นภาพแข็งจึงใช้ผ้าใบหุ้มบนไม้อัดแล้วท าสีรองพื้นก่อนน าไปเขียว

ก็มี ส าหรับผ้าใบจะหยาบหรือละเอียดให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้วาด ซึ่งมีจุดประสงค์ในการวาดแตกต่าง

กันไปถ้าต้องการเขียนละเอียดมากๆ ต้องใช้แบบละเอียด ถ้าต้องการให้มีฝีแปรงสนุกสนานอาจจะให้

หยาบข้ึน แต่ท้ังนี้จะอยู่ท่ีความเหมาะสมตามเนื้อหาท่ีวาดเป็นส าคัญ 
                                                             
7

 ก าพล วงษ์งามข า, ปฏิบัติการสีอะคริลิค.(กรุงเทพ:วาดศิลป์),พิมพ์ครั้งท่ี1,2562 
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 2.5 สีอะคริลิค (Acrylic) 

 สีอะคริลิค เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1940 – 1950 เมื่อมีการค้นคว้าทางด้านเทคนิควิธีกาด้าน

วัสดุอุปกรณ์ทางด้านศิลปะของนักวิทยาศาสตร์ ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 ซึ่งมีการค้นคว้าและพัฒนา

กันอย่างเต็มท่ี สีอะคริลิคท าจากยางไม้สังเคราะห์ (Synthetic resin) ผสมกับผงสี (Pigment) มี

คุณประโยชน์ในการวาดภาพของศิลปินและนักออกแบบในด้านการดูแลรักษาภาพผลงานท่ีไม่มีการ

เปล่ียนแปลงถึงแม้จะเก็บไว้เป็นเวลานาน อย่างไรก็ดีนักวาดภาพและศิลปินท่ีเคยวาดภาพด้วยเทคนิค

สีน้ าหรือสีน้ ามันบางคนจะไม่ชอบการวาดภาพด้วยเทคนิคสีอะคริลิค เพราะเทคนิคในการผสมและ

ความหนืดรวมท้ังการระบายจะมีความแตกต่างกัน ส่ิงท่ีตรงกันข้ามกับสีน้ ามันอย่างชัดเจนก็คือสี

น้ ามันจะแห้งไปช้าๆ แต่สีอะคริลิคจะแห้งเร็วแต่ศิลปินบางคนจะชอบวาดภาพด้วยสีอะคริลิคเพราะ

สะดวกและคุณภาพของสีอะคริลิคจะไม่เปล่ียนสีแม้จะถูกส่งจากแสงของหลอดฟลูออเรสเซนศ์ ไม่จืด

จาง ไม่เหลือง เหมือนเช่นสีชนิดอื่นๆ8 

 รูปแบบ เทคนิคข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จิตรกรรมคือ ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติท่ีมีเพียงด้าน

กว้างกับด้านยาว ส่วนมิติท่ี 3 เกิดจากการลวงตาท่ีเกิดจากการใช้เส้น สี น้ าหนัก เป็นตัวสร้างขึ้นมา 

จะเหมือนกับภาพถ่าย ภาพพิมพ์ และวาดเส้น ซึ่งอยู่ในรูปแบบปฏิบัติของกรอบส่ีเหล่ียม  

 การสร้างสรรค์จิตรกรรม 2 มิติส่วนมากนิยมใช้สีน้ ามัน สีอะคริลิค ในการสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับ

ความถนัดของแต่ละบุคคล คุณสมบัติขิงสีชนิดนี้มีความแตกต่างกันโดยส้ินเชิงคือ สีน้ ามันจะใช้เวลาใน

การแห้งท่ีช้า มีกล่ินแรง ส่วนสีอะคริลิคจะใช้เวลาในการแห้งไว ไม่มีกล่ิน การสร้างผลงานศิลปะท่ีดี

ต้องค านึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบ ผลงานต้องมีความสมดุล ก าหนดจุดน่าสนใจหรือจุดเด่นของ

ภาพ มีความเป็นเอกภาพ รูปเป็นไปในทิศทางและเรื่องราวเดียวกัน ไม่กลมกลืนหรือขัดแย้งจนเกินไป 

อีกส่ิงหนึ่งท่ีขาดไม่ได้คือเทคนิคการระบายสีมีอยู่ 3 ลักษณะคือ การระบายต่อเรียบ เป็นการระบายสี

ตอนท่ีสียังไม่แห้ง แต่ละสีจะต่อเรียบ มีความนุ่มนวล ต่อมาคือการระบายสีแบบทับซ้อน เป็นการ

ระบายโดยรอสีช้ันล่างแห้งจึงระบายทับซ้อนเป็นช้ันๆ ภาพจะดูหนักแน่นมีมิติ อย่างสุดท้ายคือการ

ระบายเก็บรายละเอียด เป็นการใช้พู่กันเล็กระบายสะกิดหรือเน้นในส่วนท่ีต้องการ  

                                                             
8 วิโชค มุกดามณี, เทคนิคการสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: พิมพ์ครั้งท่ี 1, 
2545). 
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3. อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม 

 3.1. แรงบันดาลใจท่ีได้รับจากลัทธิทางศิลปะ 

  3.1.1 ศิลปะกึ่งนามอธรรม (Semi Abstract Art)  

 เป็นศิลปะท่ีแสดงออกให้เห็นความส าคัญของรูปแบบธรรมชาติท่ีน้อยลง และให้ส าคัญกับ

ความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์มากขึ้น โดยการแสดงออกนั้นจะเห็นได้จากรูปแบบของธรรมชาติท่ีใช้

เป็นส่ือถูกลดลง ตัดทอนลง การจัดรูปแบบก็ไม่ค านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติท้ังหมด โดยเลือก

ตัดทอนเอารูปแบบจากความเป็นจริงเฉพาะลักษณะเด่นๆ ท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์

ในช่วงนั้นหรือขณะนั้น หรืออาจเกิดจากจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน เพื่อให้ผลงาน

มีรูปแบบท่ีดูแปลกตา น่าสนใจ รวมท้ังให้อารมณ์และความรู้สึกท่ีแปลกใหม่9 

 ศิลปะกึ่งนามธรรม เป็นศิลปะท่ีเริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอน

รูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงท่ีเหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร 

การสร้างศิลปะกึ่งนามธรรมนี้จะต้องมีจินตนาการในการสร้างสรรค์งาน เพื่อให้ผลงานมีรูปแบบท่ีแลดู

แปลก น่าสนใจ รวมท้ังให้อารมณ์และความรู้สึกไม่จ าเจ ท้ังเนื้อเรื่องและรูปแบบจะไม่ชัดเจนเหมือน

ศิลปะแบบเหมือนจริง  ดังนั้นผู้ชมงานศิลปะประเภทนี้จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ

งานแบบกึ่งนามธรรมด้วย คุณค่าของงานจะเน้นโครงสร้างองค์ประกอบสีท่ีแปลกน่าสนใจ ต่ืนเต้น 

และแนวความคิดหลายด้านหลายทางท่ีผู้ชมต้องจินตนาการด้วย 

 

 

 

 
 

ภาพที ่25 : ภาพผลงานของ Maciej Ciesla 
ที่มา : Maciej Ciesla Paintings[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                               

https://www.facebook.com/pg/Maciej-Cie%C5%9Bla-Paintings-
326515610809063/photos/?tab=album&album_id=579495618844393 

                                                             
9 ดนยา เช่ียววัฒกี,"ความหมายของคาว่า ‘ศิลปะ’ (Art."  เข้าถึงเมื่อ สืบค้นเมื่อเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 
2562 จาก  https://mymodernmet.com/agan-harahap-garden-fresh/. 

https://www.facebook.com/pg/Maciej-Cie%C5%9Bla-Paintings-326515610809063/photos/?tab=album&album_id=579495618844393
https://www.facebook.com/pg/Maciej-Cie%C5%9Bla-Paintings-326515610809063/photos/?tab=album&album_id=579495618844393
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 3.2 แรงบันดาลใจท่ีได้รับจากศิลปิน 

  3.2.1 ไมเคิล แพร็ททริค โอแรรี่ (Michael Patrick O'Leary ) 

เป็นศิลปินนักถ่ายภาพท่ีน่าท่ึง จากการท่ีศิลปินได้อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์จนท าให้ได้เห็น

รายละเอียดหลายอย่างของสัตว์ ศิลปินจึงมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานรูปถ่ายด้วยการใช้สัดส่วนตาม

ร่างกายของสัตว์ที่มีความงดงามด้วยองค์ประกอบของรูปทรงและสีสันท่ีเป็นเอกลักษณ์และน่าพิศวง 

เลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบ close up การซูมเข้าไปให้เห็นแค่บางส่วนของโครงสร้างเดิมของ

สัตว์ จัดองค์ประกอบท่ีเป็นกึ่งนามธรรม มีการใช้แสงและเงาเข้ามาช่วย เพื่อให้รูปแบบของภาพไม่ซ้ า

ใคร และภาพที่ได้ออกมาเป็นมุมมองท่ีคนท่ัวไปมักไม่ได้พบเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่26 : wild animals curiously displaced inside supermarkets 
ที่มา : My Modern met[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                               

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/ 

 

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/
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ภาพที ่27 : wild animals curiously displaced inside supermarkets 
ที่มา : My Modern met[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                                                        

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่28 : wild animals curiously displaced inside supermarkets 
ที่มา : My Modern met[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                                                                                                        

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/ 

 

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/
https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/
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ภาพที ่29 : wild animals curiously displaced inside supermarkets 
ที่มา : My Modern met[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                                                        

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่30 : wild animals curiously displaced inside supermarkets 
ที่มา : My Modern met[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                                                        

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/ 

 

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/
https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/
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ภาพที ่31 : wild animals curiously displaced inside supermarkets 
ที่มา : My Modern met[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                                                        

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่32 : wild animals curiously displaced inside supermarkets 
ที่มา : My Modern met[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                                                        

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/ 

https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/
https://mymodernmet.com/michael-patrick-oleary-wild-animal-portraits/
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4.2.2 เนียม มะวรคะนอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่33 : ภาพศิลปิน เนียม มะวรคะนอง 
ที่มา : Dooddot [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562.                                                                                                                  

เข้าถึงได้จาก https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-
the-arts-centre/ 

 

 เป็นศิลปินท่ีถ่ายทอดผลงานภาพวาดเสมือนจริงผ่านนิทรรศการ ท่ีช่ือว่า “แมวห่วย” 
จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจเกิดจากการเฝูาสังเกตการณ์ แมว เพื่อนตัวน้อยท่ีศิลปินได้เล้ียงไว้ซึ่งมี
ความใกล้ชิดและผูกพันมาก เพื่อค้นหาค าตอบจากชีวิตต่างสายพันธ์ ศิลปินได้ค้นพบค าตอบท่ีอยู่ในใจ
ตนเอง ระหว่างทางของการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ชีวิตเล็กๆ ท่ีไม่ได้พูดภาษามนุษย์ถูกเปล่ียนมาเป็น
ภาษาศิลปะให้กับศิลปินด้วยสายใยของสัญชาตญาณท่ีเช่ือมโยงถึงกัน รูปแบบของผลงานใน
นิทรรศการเป็นภาพวาดแมวตามจินตนาการท่ีแตกต่างกันของแมว 14 ตัว ท่ีมาจากต้นแบบคือแมวท่ี
ศิลปินเล้ียง ศิลปินต่ังใจวาดภาพให้มีจุดบกพร่อง เช่น รอยแผล หรือสีขนเหมือนปานด าท่ีส่ือถึง
แนวความคิดท่ีว่า ไม่มีใครเกิดมาแล้วจะสมบูรณ์แบบไปซะทุกคน ร่วมกับเทคนิคการวาดด้วย  
สีอะคริลิค ใช้พู่กันเล็กวาดเส้นขนทีละเส้น ค่อยๆไล่ระดับของน้ าหนักสี น้ าหนักแสงเงา เมื่อมองดูแล้ว
เสมือนขนแมวในภาพนั้นนุ่มนิ่มน่ากอดรัด กับดวงตาท่ีจ้องมองแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างลึกๆท่ี
ศิลปินต้องการจะส่ือ  

https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
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ภาพที ่34 : ผลงานของ เนียม มะวรคะนอง ในนิทรรศการ “แมวหว่ย” 
ที่มา : Dooddot [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562.                                                                                                                  

เข้าถึงได้จาก https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-
the-arts-centre/ 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่35 : ผลงานของ เนียม มะวรคะนอง ในนิทรรศการ “แมวหว่ย” 
ที่มา : Dooddot [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562.                                                                                                                  

เข้าถึงได้จาก https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-
the-arts-centre/ 

 

https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
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ภาพที ่36 : ผลงานของ เนียม มะวรคะนอง ในนิทรรศการ “แมวหว่ย” 
ที่มา : Dooddot [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562.                                                                                                                  

เข้าถึงได้จาก https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-
the-arts-centre/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่37 : ผลงานของ เนียม มะวรคะนอง ในนิทรรศการ “แมวหว่ย” 
ที่มา : Dooddot [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562.                                                                                                                  

เข้าถึงได้จาก https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-
the-arts-centre/ 

 

 

https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
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ภาพที ่38 : ผลงานของ เนียม มะวรคะนอง ในนิทรรศการ “แมวหว่ย” 
ที่มา : Dooddot [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562.                                                                                                                  

เข้าถึงได้จาก https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-
the-arts-centre/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่39 : ผลงานของ เนียม มะวรคะนอง ในนิทรรศการ “แมวหว่ย” 
ที่มา : Dooddot [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562.                                                                                                                  

เข้าถึงได้จาก https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-
the-arts-centre/ 

https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
https://www.dooddot.com/loser-cat-exhibition-by-niam-mawornkanong-subhashok-the-arts-centre/
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  4.2.3 จิงอี้หวาง (Jingyi Wang) 

 จิงอี้หวาง เป็นศิลปินท่ีท่ีอาศัยอยู่ในนิวยอร์เกิดและเติบโตในประเทศจีน จบการศึกษาจาก

สถาบันวิจิตรศิลป์กลางแห่งประเทศจีนในปี 2556 ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจิตรกรรม 

ได้รับปริญญา MFA จาก New York Academy of Art ในปี 2016 ศิลปินได้จัดนิทรรศการเด่ียวท่ีหอ

ศิลป์ Amerasia Bank ในนิวยอร์กในปี 2016 ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินประจ าถิ่นท่ี Terra 

Foundation of American Art ใน Giverny จากนั้นได้รับเชิญให้เข้าร่วมการเชิญ Plein-Air 

ประจ าปีครั้งท่ี 2 โดยสวนพฤกษศาสตร์นิวยอร์ก งานของศิลปินได้รับการจัดแสดงอย่างกว้างขวางท่ี 

Art New York 

 “ในช่วงเวลาวาดภาพของฉันใช้เวลากว่าครึ่งในการทาสีภูมิทัศน์ การอนุรักษ์และการรับรู้เป็น

แหล่งท่ีมาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของฉันซึ่งช่วยให้ฉันพัฒนาตัวเองต่อไป ฉัน

วาดทิวทัศน์และเมืองโบราณจ านวนมากท่ัวโลก เมื่อฉันมีถิ่นท่ีอยู่ของศิลปินใน Giverny ประเทศ

ฝรั่งเศส พืชบานและเห่ียวเฉาท าให้ฉันมีความคิดท่ีลึกซึ้ง พืชดูอ่อนแอกว่ามนุษย์แต่พวกมันใช้ชีวิตโดย

ปราศจากความกลัว ฉันต้องการแสดงแนวคิดนี้ผ่านทางพฤกษศาสตร์ ฉันเพิ่งทาสีต้นกระบองเพชร

หลายชุด ชุดนี้เป็นผลมาจากการค้นหาของฉันส าหรับวิธีท่ีจะน าภาพวาดแบบด้ังเดิมเป็นศิลปะร่วม

สมัย ฉันใช้ต้นกระบองเพชรเพื่อเปรียบเทียบชีวิต ฉันคิดว่ากระบองเพชรเหล่านี้มีความเป็นตัวของ

ตัวเอง”10 

 ผลงานชุดนี้ศิลปินมีแรงบันดาลใจมาจากต้นกระบองเพชรท่ีมีรูปทรงน่ารัก สวยงาม ล าต้น

เล็กแต่แฝงไว้ด้วยมั่นคงและแข็งแรง เป็นพืชท่ีอดทนปรับตัวตามสภาพอากาศเพื่อให้อยู่รอด ศิลปินจึง

มีแนวคิดสร้างผลงานท่ีเปรียบตัวเองเสมือนกับต้นกระบองเพชร สร้างสรรค์ในรูปแบบของการลวงตา 

เลือกมุมมองเฉพาะส่วนของล าต้นท่ีคนท่ัวไปไม่ค่อยได้สังเกตเห็น มาสร้างสรรค์ผลงานโดยจัด

องค์ประกอบให้ส่วนของล าต้นกระบองเพชรเป็นจุดเด่นและสร้างบรรยากาศด้วยสีสันของท้องฟูาเป็น

ตัวรองรองเพื่อผลักให้ต้นกระบองเพชรมีความโดดเด่นและน่าสนใจโดยใช้ สีอะคริลิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 

 

                                                             
10

 contemporary Art Curator,"Jingyi Wang."  เข้าถึงเมื่อ สืบค้นเมื่อเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562 
จาก  http://www.contemporaryartcurator.com/jingyi-wang?fbclid=IwAR2Kynnyr-EP-
0KjEvrXF3LZfBJKQ1mEw92Q4-1PqC7DXr1PCqbJ4P3RXs8 
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ภาพที ่40 : ผลงานของ Jingyi Wang 
ที่มา : Contemporary Art Curator[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                               
http://www.contemporaryartcurator.com/jingyi-wang?fbclid=IwAR2Kynnyr-EP-

0KjEvrXF3LZfBJKQ1mEw92Q4-1PqC7DXr1PCqbJ4P3RXs8 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่41 : ผลงานของ Jingyi Wang 
ที่มา : Contemporary Art Curator[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                               
http://www.contemporaryartcurator.com/jingyi-wang?fbclid=IwAR2Kynnyr-EP-

0KjEvrXF3LZfBJKQ1mEw92Q4-1PqC7DXr1PCqbJ4P3RXs8 
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ภาพที ่42 : ผลงานของ Jingyi Wang 
ที่มา : Contemporary Art Curator[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                               
http://www.contemporaryartcurator.com/jingyi-wang?fbclid=IwAR2Kynnyr-EP-

0KjEvrXF3LZfBJKQ1mEw92Q4-1PqC7DXr1PCqbJ4P3RXs8 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่43 : ผลงานของ Jingyi Wang 

ที่มา : Contemporary Art Curator[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก                               
http://www.contemporaryartcurator.com/jingyi-wang?fbclid=IwAR2Kynnyr-EP-

0KjEvrXF3LZfBJKQ1mEw92Q4-1PqC7DXr1PCqbJ4P3RXs8 
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ตารางที่ 1 : ตารางการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินที่มีอทิธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

ผลงานของศิลปิน อิทธิพลด้านรูปแบบ อิทธิพลด้านเทคนิค 
อิทธิพลด้านแนวคิด/

เน้ือหา 

สรุปอิทธิพลที่มีต่อ

การสร้างสรรค์งาน 

 

ไมเคิล แพร็ททริค โอแรร่ี 

Michael Patrick O'Leary 

ภาพถ่าย 

 

การเลื อกใช้สัดส่วน

ร่างกายของสัต ว์มา

น าเสนอในมุมมองที่ไม่

ค่อยได้สนใจหรือพบ

เห็น 

ถ่ายภาพ 

 

การถ่ายภาพแบบ 

Close – up การซูม

เข้าไปถ่ายในมุมมอง

ที่ต้องการ 

ใช้สัดส่วนตามร่างกาย

ของสัตว์ที่มีความงดงาม

ด้วยองค์ประกอบของ

รูปทรงและสีสันที่ เป็น

เอกลักษณ์และน่าพิศวง 

น าเอาจุดที่น่าสนใจ 

ของรูปแบบ เทคนิค 

และแนวคิด มาเป็น 

แนวทางในการ 

พัฒนาผลงาน 

เนียม มะวรคะนอง 

จิตรกรรม 2 มิติ 

 

ภาพแมวที่สื่อถึงอุปมา

อุปมัยในชีวิต 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

 

ต่ังใจวาดภาพให้มี

จุ ดบกพ ร่อ ง  เ ช่น

รอยแผล สีขน 

แรงบันดาลใจที่ได้จาก

การเลี้ ยงแมวจึงสร้าง

ภาพผลงานที่ใช้แมวที่มี

ต าหนิเปรียบเสมือนคน

ทั่วไปที่ เกิดมาแล้วจะ

สมบูรณ์แบบ 

น าเอาแนวคิดที่ได้จาก

สัตว์เลี้ยงมาเป็น 

แนวทางในการ 

พัฒนาผลงาน 

 

 

 

 

 

จิงอี้หวาง (Jingyi Wang) 

จิตรกรรม 2 มิติ 

 

การเลือกใช้ส่วนของ

ต้นกระบองเพชรมา

น าเสนอในมุมมองที่ไม่

ค่อยได้สนใจหรือพบ

เห็นที่ 

สีอะคริลิค 

สีน้ ามันบนผ้าใบ 

 

การจัดองค์ประกอบ

ที่มีต้นกระบองเพชร

เป็นจุดเด่นและสีสัน

ของท้องฟูาเป็นตัว

รอง 

ชี วิ ต ข อ ง ศิ ล ปิ น ที่

เ ป รี ย บ เ ส มื อ น ก า ร

ป รั บ ตั ว เ พ่ื อ ก า ร

ด า ร ง ชี วิ ต ข อ ง ต้ น

กระบองเพชร 

น าเอาจุดที่น่าสนใจ 

ของรูปแบบ เทคนิค 

และแนวคิด มาเป็น 

แนวทางในการ 

พัฒนาผลงาน 

สรุป 

ศิลปินสองคนเลือกใช้

สัต ว์และอีกห น่ึงคน

เลื อกใ ช้ รูปทรงของ

ธ ร ร ม ช า ติ ใ น ก า ร

สร้างสรรค์ผลงาน 

ศิลปินเลือกใช้ทักษะ

ในการส ร้างสรรค์

ผ ล ง า น ที่ มี ค ว า ม

น่าสนใจ 

ศิลปินได้แนวความคิด

มาจากสิ่ งที่อ ยู่ ใกล้ ตัว

ผ ส ม ผ ส า น กั บ

จินตนาการของศิลปิน

เอง 

น า เ อ า จุ ด เ ด่ น ที่

น่ า ส น ใ จ  รู ป แ บ บ 

เทคนิค แนวความคิด

มาเป็นแนวทางในการ

พัฒนาผลงาน 



  
 

43 

บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการสร้างสรรค์ 

  

 เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์ การก าหนดวิธีการด าเนินงานสร้างสรรค์จึงมี
ส่วนท่ีส าคัญในการพัฒนาผลงาน จึงได้ก าหนดรูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 2. รูปแบบของงานสร้างสรรค์ 

 3. วิธีการด าเนินงาน 

  3.1 กระบวนการการศึกษา 

  3.2 กระบวนการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 2 ระยะ 

   3.2.1 ระยะก่อนวิทยานิพนธ ์

   3.2.2 ระยะช่วงวิทยานิพนธ ์

 4. รายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 5. วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

 6. ผลงานส าเร็จ 

1. แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 จากการที่ชอบและเล้ียงสัตว์แปลก มีสัตว์ชนิดหนึ่งท่ีหลงใหลนั้นคืออีกัวน่า การท่ีเล้ียงดูแลอยู่

ทุกวัน จึงสังเกตเห็นลักษณะเฉพาะของแต่ละตัว สีสัน ผิวหนังท่ีมีเกล็ดตะปุุมตะป ่า และลวดลายปก

คลุมท่ัวร่างกายท่ีแตกต่างกัน เมื่อมองเฉพาะจุดตามโครงสร้างสัดส่วนของร่างกายอีกัวน่า จึงเกิดการ

มโนภาพที่เช่ือมโยงกับภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยเลือกมุมมอง

ส่วนต่างๆของพื้นผิวและสีสันท่ีแตกต่างกันออกไปของอีกัวน่า ท าให้เกิดมโนภาพแล้วขยายให้เป็นภาพ

ภูมิทัศน์ของสันเขา ท้องฟูา และสภาพแวดล้อมในธรรมชาติท่ีมีความหลายหลาย โดยใช้เทคนิคสี

น้ ามัน สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ และน าเสนอผลงานจิตรกรรมผสมแบบ 2 มิติ 
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2. รูปแบบของงานสร้างสรรค์ 

 รูปแบบผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมผสมแบบ 2 มิติ โดยใช้ภาพถ่ายจากสัดส่วนของร่างกาย

อีกัวน่าท่ีมีลักษณะโค้งนูนมาตัดต่อเป็นภูมิทัศน์ของแนวเขา เพิ่มเติมด้วย ต้นไม้ บรรยากาศสีสันของ

ท้องฟูาด้วยโปรแกรมโฟโต้ชอป ให้ภาพท่ีได้ออกมาเป็นทัศนียภาพของธรรมชาติในรูปแบบกึ่งนาม

อธรรม 

3. วิธีการด าเนินงาน 

 3.1 กระบวนการศึกษา   

  1. ก าหนดแผนผังแนวคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการเพื่อน ามาสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดเร่ือง 

มโนภาพจากอีกวัน่า 

น าภาพถ่ายสัดส่วนร่างกายของอีกวัน่า 

มาสร้างเป็นภาพของภูมิทศัน์ของสันเขา 

 

น าเสนอผา่นผลงานศิลปะดว้ยเทคนิค 

สีน ้ ามนั สีอะคริลิคบนผนืผา้ใบ 
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 2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลอีกัวน่า ข้อมูลทางธรรมชาติ แนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์ 

 3. ลงพื้นท่ีภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาสร้างภาพต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่44 : ภาพถ่ายช่วงล าตัวช่วงหน้าของ Fiji Iguana ที่ได้จาการลงพื้นที่ภาคนาม 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่45 : ภาพถ่ายช่วงสันหลังของ Panda spiny tailed Iguana ที่ได้จาการลงพื้นที่ภาคสนาม 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 
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ภาพที ่46 : ภาพถ่ายล าตัวช่วงหน้าของ ฟ้าราชัญอีกัวน่า ที่ได้จาการลงพื้นที่ภาคสนาม 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่47 : ภาพถ่ายช่วงกลางล าตัวถึงโคนหางของ Lesser antillean iguana ที่ได้จาการลงพื้นที่ภาคสนาม 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

http://scholar.google.co.th/scholar?q=lesser+antillean+iguana&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart


  
 

47 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่48 : ภาพถ่ายช่วงหัวถึงกลางล าตัวของ Albino iguana T+ (ทับทิมสยาม) ทีไ่ด้จาการลงพื้นที่
ภาคสนาม 

 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่49 : ภาพถ่ายช่วงโคนหางของ Lesser antillean iguana ที่ได้จาการลงพื้นที่ภาคสนาม 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

 

 

http://scholar.google.co.th/scholar?q=lesser+antillean+iguana&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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ภาพที ่50 : ถ่ายช่วงโคนหางของ ฟา้ราชัญอีกัวน่า ที่ได้จาการลงพื้นที่ภาคสนาม 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่51 : ภาพถ่ายสว่นหัวของ Cuban rock Iguana ที่ได้จาการลงพื้นที่ภาคสนาม 

(ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 
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ภาพที ่52 : ภาพถ่ายช่วงหัวถึงโคนหางของ Lesser antillean iguana ที่ได้จาการลงพื้นที่ภาคสนาม 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่53 : ภาพถ่ายโคนหางของ Cuban rock Iguana ที่ได้จาการลงพื้นที่ภาคสนาม 
 (ถ่ายโดยผู้วิจัย, สถานที่ : ฟาร์มอีกัวน่าชลบุรี, ถ่ายเมื่อ 10 เมษายน 2562) 

 

http://scholar.google.co.th/scholar?q=lesser+antillean+iguana&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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 3.2 กระบวนการสร้างสรรค์ 

  3.2.1 ระยะก่อนวิทยานิพนธ ์

  1.) คัดเลือกภาพถ่ายท่ีได้จากการเก็บข้อมูลมาท าการ Zoon in เพื่อสร้างภาพ

ต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่54 : ตัวอย่างภาพอีกัวน่าที่ได้จากการ Zoon in 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่55 : ตัวอย่างภาพอีกัวน่าที่ได้จากการ Zoon in 
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  2.) ส่งภาพต้นแบบท่ีคิดว่าจะสร้างสรรค์ให้อาจารย์คัดเลือก 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่56 : รูปถ่ายภาพต้นแบบที่คาดว่าจะสรา้งสรรค์ 
 

  3.) สร้างสรรค์ผลงานจากรูปถ่ายท่ีอาจารย์คัดเลือกโดยการร่างภาพบนผืนผ้าใบและ

ท าการระบายสี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่57 : ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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ภาพที ่58 : ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่59 : ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ตารางที่ 2 : วิเคราะหพ์ัฒนาผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 

ผลงานการ
สร้างสรรค์ 

ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 
1 

ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 
2 

ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 
3 

 
 

รูปภาพ
ผลงาน 

  
 
 
 
 

 
 

แนวคิด เร่ิมต้นระยะแรกโดยการก าหนดเน้ือหาจากเร่ืองราวใกล้ตัวที่พบเห็นจับต้องอยู่ทุกวัน อีกัวน่า จากประสบการณ์การ
เลี้ยงสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าสนใจอาทิเช่น ลวดลาย สีสัน ลักษณะของเกล็ดที่ปุุมป ่าไม่เท่ากัน จึงน าสิ่งเหล่าน้ีมา
สร้างสรรค์เป็นสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ และจัดวางในมุมมองใหม่ๆ จากแนวคิดดังกล่าวยังสามารถเจาะจงให้
เป็นสิ่งใดสิ่งหน่ึงในธรรมชาติได้ ซึ่งตอนน้ียังไม่สามารถก าหนดแนวทางได้ชัดเจน 

เทคนิค สีน้ ามันบนผืนผ้าใบ สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ 

ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร 150 x 180 เซนติเมตร 150 x 180 เซนติเมตร 

 
 
 

จุดเด่น 

เลือกใช้รูปทรงของสันหลังอีกัวน่าที่
มีโทนสีเขียวจัดองค์ประกอบให้อยู่
ด้านซ้ายจรดไปถึงมุมขวาของภาพ
เป็นจุดเด่น ซึ่งสื่อถึงมุมมองของแนว
เขาที่ ทอดยาวไกลออกไป  เก็บ
รายละเ อียดช่วงตัวแค่บางส่ วน
นอก น้ันทิ้ งเบลอเพื่อสร้างระยะ
ให้กับผลงาน 

การวางองค์ป ระกอบกลุ่ มของ

รูปทรงเรขาคณิตที่สื่อถึงก้อนหิน 

กระจัดกระจายอยู่ทั่วภาพขนาดเล็ก

ใหญ่พอเหมาะสม   

จัดองค์ประโดยใช้รูปทรงเรขาคณิต

ที่เป็นสามเหลี่ยมเป็นจุดเด่นและ

สีสันที่มีความชัดเจนสื่อถึงก้อนหินที่

ต่ังอยู่บนยอดเขา และก าหนดกลุ่ม

รูปทรงกลมให้เบลอเพื่อผลักระยะ

ให้ภาพระยะหน้าเด่นชัดมากขึ้น 

 
 
 
 

จุดท่ีควร
พัฒนา 

ส่วนรองของภาพคือพื้นที่ว่างที่อยู่

ข้างบนสื่อถึงบรรยากาศ เป็นตัวช่วย

สนับสนุนให้จุดเด่นน้ันชัดเจนขึ้น แต่

สามารถปรับเปลี่ยนสีสันจากเดิมที่

เป็นสีขาวครีม มีขีดขั้นด้วยสีเขียวอม

ฟูาเปลี่ยนเป็นสีของบรรยากาศของ

ท้องฟูา 

ก าหนดการใช้น้ าหนักค่อนข้างที่จะ

ขาดสมดุลโดยมุมขวาบนจะสว่าง

น้อยเพราะมีแค่บางจุดที่อยู่ตรง

กลางเป็นตัวก าหนดน้ าหนักกับ

มุมซ้ายล่างที่มีความเข้มกว่า เลยท า

ให้ภาพขาดจุดเด่นที่น่าสนใจ 

ควรเพิ่มสีสันสันและแทรกน้ าหนัก

แสงเงาใ ห้กลุ่ม รูปทรงกลมที่อ ยู่

ระยะหน้ามีมิติมากย่ิงขึ้น 

 
 
 

พัฒนาและ
ปรับปรุง 

สามารถสร้างสรรค์ภาพใ ห้เป็น

รูปแบบของภาพทิวทัศน์ โดยคัดสรร

มุมมองจากสัดส่วนสันหลังของอีกัว

น่าให้เป็นสันเขาและเพิ่มเติมสีสัน

บรรยากาศของท้องฟูาตามช่วงเวลา 

จากภาพรวมทั้งหมดภาพน้ีมองเป็น

ธรรมชาติในอุดมคติมากเกินไป ผู้ที่

ไ ด้ชมผลงานไม่สามรถมองแล้ว

เข้าใจตามแนวคิดได้ ควรเลือกสรร

มุมมองรูปแบบการน า เสนอที่

ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด 

เพิ่มเติมความเป็นธรรมชาติลงไปใน

ผลงาน อาจใส่พวกน้ าที่ไหลลงมา

จากยอดเขาหรือหมอกตอนเช้า

เพื่อให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้น 
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3.2.2 ระยะช่วงวิทยานิพนธ ์

 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสามารถแบ่งเป็น 

 1.) การสร้างภาพต้นแบบ  

 น าภาพถ่ายอีกัวน่าท่ีได้จากการคัดเลือก มาท าการ Zoom in แล้วตัดต่อสร้างภาพใหม่ให้

เป็นสันเขา สร้างระยะให้กับภาพด้วยการไล่สีบรรยากาศของท้องฟูาด้วยโปรแกรมโฟโต้ชอปเพื่อให้

เป็นภาพภูมิทัศน์ของธรรมชาติ ดังตัวอย่างการสร้างภาพต้นแบบต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

     

 
ภาพที ่60 : คัดเลือกภาพอีกัวน่า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่61 : ท าการ Zoom in ให้ได้ตามลักษณะของแนวภูเขา 
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ภาพที ่62 : น าภาพ Zoom in เข้าโปรแกรมโฟโต้ชอป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่63 : ท าการดราฟเฉพาะสว่นของสันหลังของอกัีวน่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่64 : สร้างภาพพื้นหลังที่ไล่ระดับสีเข้ม อ่อน และเลือกใช้สีทีเ่ป็นสีฟ้าอมเขียว 
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ภาพที ่65 : น าภาพอีกัวน่าเขา้มาใส่ในภาพพื้นหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่66 : ท าการเบลอแนวสันหลังสว่นขวาของอีกัวน่าเพื่อสรา้งระยะไกล  

และจ าท าให้ภาพไมแ่ข็งจนเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่67 : ภาพต้นแบบของผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที ่68 : ภาพต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่69 : ภาพต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่70 : ภาพต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 4 
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 2.) การสร้างสรรค์ผลงานลงบนผืนผ้าใบ 

 น าภาพต้นแบบมาพิมพ์อิงค์เจ็ทลงบนผืนผ้าใบ และท าการระบายสีน้ ามัน สีอะคริลิคทับและ
เก็บรายละเอียด เนื่องจากภาพท่ีพิมพ์อิงค์เจ็ทจะมีสีท่ีอ่อนลงผิดไปจากภาพต้นแบบเพราะวัสดุท่ี
รองรับการพิมพ์คือผ้าใบ จึงมีการระบายปรับเปล่ียนสีให้เหมาะสมกับผลงานดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที ่71 : น าผ้าใบที่พิมพอ์ิงค์เจ็ทด้วยภาพต้นแบบมาขึงกับโครงไม้เฟรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่72 : เมื่อขึงผ้าใบเสร็จแลว้จะเห็นได้ว่า ภาพที่พมิพ์อิงค์เจ็ทจะมีสีที่อ่อนลงกวา่ภาพต้นแบบ 
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ภาพที ่73 : เฟรมภาพต้นแบบที่พิมพ์ด้วยอิงค์เจ็ทก่อนระบายทับด้วยสีน้ ามัน สีอะคริลิค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่74 : เฟรมภาพต้นแบบที่พิมพ์ด้วยอิงค์เจ็ทก่อนระบายทับด้วยสีน้ ามัน สีอะคริลิค 
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ภาพที ่75 : เฟรมภาพต้นแบบที่พิมพ์ด้วยอิงค์เจ็ทก่อนระบายทับด้วยสีน้ ามัน สีอะคริลิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่76 : ระบายสีบรรยากาศท้องฟา้ด้วยสีฟา้อมเขยีวไล่น้ าหนักสีจากเข้มไปออ่นเพือ่สร้างระยะให้กับภาพ 
และระบายเพิ่มความเข้มให้ภาพด้วยโทนสีเขียวตรงสันหลังอีกัวน่าและเก็บรายละเอียดของพื้นผิว ลวดลาย 

ด้วยสีน ามัน สีอะคริลิค 
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ภาพที ่77 : ระบายสีบรรยากาศท้องฟา้ด้วยสีฟา้อมม่วงโดยไล่น้ าหนักสีให้ข้างบนเข้มข้างล่างออ่น และระบาย
เพิ่มความเข้มด้วยทีสีน้ าตาลเข้มบางส่วนบนลวดลายของอีกัวน่าเพื่อสร้างความเด่นชัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่78 : ระบายสีม่วงน้ าเงินไล่ความเข้มไปออ่นจากข้างบนเพื่อสร้างบรรยากาศของทอ้งฟ้าตอนหวัค่ า 

ระบายเก็บรายละเอียดของอีกัวน่าให้เด่นชัดขึ้นเพื่อสรา้งระยะหน้า และระบายเคลือบบางด้วยสีน้ าเงินอมม่วง
เพื่อสรา้งความเบลอในส่วนของอีกัวน่าที่เป็นระยะไกล 
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ภาพที ่79 : ระบายสีบรรยากาศท้องฟา้ด้วยสีน้ าเงินอมด าไล่ สร้างความสวา่งในระยะไกลด้วยการแทรกสีน้ าเงิน
อมเทา เพิ่มเติมสีของภูเขาด้วยสีของบรรยากาศทอ้งฟา้เพือ่ผลักระยะใหอ้ีกัวน่าดูเด่นขึ้น และระบายเพิ่มความ
เข้มให้อีกัวน่าในส่วนที่เป็นรอยย่นของผิวหนัง และเก็บรายละเอียดแสงด้วยการค่อยๆ จุดเพือ่เพิ่มความสวา่ง 

 

 

4. รายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางที่ 2 : ตารางรายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ก าหนดกรอบแนวคิด รูปแบบ และเทคนิค
วิธีการ 
(ต่อเน่ืองจากรายวิชา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) 

        

 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

        

ลงพ้ืนที่ภาคสนามส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล

เพ่ือน ามาสร้างภาพต้นแบบ 

 

        

สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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5. วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

  
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่80 : วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายส ี
 

 5.1 สีน้ ามัน (Oil color) 

  เป็นสีชนิดท่ีแห้งช้าท่ีประกอบด้วยวัตถุท่ีผสมกับน้ ามันระเหย (drying oil) ท่ีมักจะ

เป็นน้ ามันเมล็ดฝูาย ความข้นของสีก็อาจจะปรับได้โดยการเติมสารละลายเช่นน้ ามันสน หรือน้ ามัน

ลินสีด สีท่ีน ามันน ามาสร้างสรรค์ยี่ห้อ WINSOR NEWTON มีรายละเอียดสีดังนี้ 

  5.1.1 Titanium white   5.1.2 Zinc white 

  5.1.3 French ultramarine  5.1.4 Cobalt blue hue 

  5.1.5 Viridian hue   5.1.6 Sap green 

 5.2 สีอะคริลิค (Acrylic color)  

  เป็นสีท่ีมีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลีเมอร์ (Polymer) จ าพวก อะคริลิค 

(Acrylic) หรือ ไวนิล (Vinyl) เป็นสีท่ีมีการผลิตขึ้นมาใหม่ล่าสุด เวลาจะใช้น ามาผสมกับน้ า ใช้งานได้

เหมือนกับสีน้ า และสีน้ ามัน บ่อยครั้งท่ีเราเรียกเจ้าสีอะคริลิคว่าเป็นสีอัจฉริยะ เพราะมันสามารถ

น าไปใช้กับงานหลากหลายประเภท แถมยังระบายได้กับหลายพื้นผิวอีกต่างหาก ไม่ว่าจะเป็น โลหะ 

ไม้ พลาสติก แก้ว ผ้า และกระดาษ สีท่ีอะคริลิคน ามาสร้างสรรค์ยี่ห้อ SAKURA มีรายละเอียดดังนี้ 
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  5.2.1 Perm green   5.2.2 Sap green 

  5.2.3 Phthalo green   5.2.4 Yellow green 

  5.2.5 Yellow opaque   5.2.6 Naples yellow 

  5.2.7 Yellow ocher   5.2.8 Yellow deep 

  5.2.9 Cobalt blue   5.2.10 Blue primaire 

  5.2.11 Cerulean blue   5.2.12 Turquoise blue 

  5.2.13 Violet    5.2.14 Magenta purple 

  5.2.15 Dioxazine   5.2.16 Red 

  5.2.17 Burnt umber   5.2.18 Burnt sienna 

  5.2.19 Lamp black   5.2.20 Titanium white 

 5.3 น้ ามันลินสีด (Linseed Oil) 

  ในการเขียนภาพสีน้ ามัน น้ ามันลินสีดเป็นส่วนผสมเพื่อท าให้ตัวเนื้อสีมีความ

หลอมเหลว และเป็นตัวเช่ือมระหว่างสีหนึ่งกับสีหนึ่ง หรือหลายสีต่อหลายสี โดยใช้ปริมาณท่ี

พอเหมาะ ลงบนพื้นระนาบตามความรู้สึกและจินตนาการ ซึ่งจ าไว้ว่า น้ ามันลินสีด ก็เป็นตัวละลายสี

ให้เหลว เพราะฉะนั้นควรใช้ให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะน้อยได้ หากมากเกินไปก็เร่งสีให้แตก นานไปท าให้

ภาพเป็นหมันแล้วมีสีเหลือง 

 

 

 

 

 

ภาพที ่81 : น้ ามันลินสีด (Linseed Oil) 
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 5.4 พู่กัน (Brushes) 

  พู่กันท่ีน ามาเขียนภาพ อย่างน้อยควรมีขนาดท่ีแตกต่างกัน 3 ขนาด เพื่อน ามาใช้ใน

ขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการเขียนภาพ อีกท้ังวิธีในการเขียนภาพก็มีส่วนต่อการน าพู่กันแต่ละขนาดมาใช้

ให้เหมาะสมตามวิธีการนั้น แต่ในการเขียนภาพขั้นพื้นฐานควรใช้พู่กันให้ได้หลายขนาดตามความถนัด

เฉพาะตน ลักษณะพู่กันมี 2 ชนิด คือ พู่กันกลมและพู่กันแบน 

 5.5 ผ้าเช็ดพู่กัน 

  ในการล้างพู่กันทุกครั้ง ควรจะต้องผ่านการเช็ดพู่กันด้วยผ้าท่ีมีเนื้อนุ่ม ตัวเนื้อผ้าจะ

ดูดซับเนื้อสีท่ีติดอยู่ปลายพู่กันให้สะอาด  

 5.6 ภาชนะล้างพู่กัน 

  ควรเป็นวันดุท่ีคงทนและมีน้ าหนักพอสมควร เพื่อให้มีความมั่นคงเพื่อรองรับพู่กัน

ทุกๆขนาด ท่ีจะต้องผ่านการล้างให้สะอาด  

 5.7 ผ้าใบ (Canvas) 

  ในการเขียนภาพสีน้ ามัน สีอะคริลิค ผ้าใบท่ีใช้กันอยู่โดยท่ัวไปจะมีอยู่หลายพื้นผิว 

ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการน าไปใช้ เช่น ผ้าใบ ผ้าผิวเรียบ - เกล่ียสี ภาพผิวหยาบ - ส าเร็จรูป 

ท่ีผลิตมาจากโรงงาน ซึ่งจะมีขนาดต่างๆ ตามเจ้าของกิจการจะผลิตขึ้นมา โดยจะมีพื้นผิวท่ีหยาบและ

ละเอียดแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะส่งมาจากต่างประเทศ ซึ่งจะเหมาะกับศิลปิน และช่างเขียนท่ี

ต้องการคุณภาพของผลงานท่ีสมบูรณ์เป็นท่ีสุด 

 

   

 

 

 

 

ภาพที ่82 : ผ้าใบ (Canvas) 
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 5.8 กล้องถ่ายภาพ 

  กล้องถ่ายภาพท่ีใช้เป็นกล้องดิจิตอลท่ีมีความละเอียดในการถ่ายภาพสูง เอาไว้

ส าหรับใช้ในการถ่ายภาพข้อมูลของอีกัวน่า ข้อมูลของบรรยากาศธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่83 : กล้องถ่ายภาพ 
 

 5.9  สมุดจดบันทึก ปากกา 

  ในการบันทึกข้อมูล ต้องมีสมุดบันทึกและปากกาเอาไว้เขียนบันทึกรายละเอียด

ข้อมูลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่84 : สมุดจดบันทึก ปากกา 
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 5.10 คอมพิวเตอร์ (Computer) 

  เอาไว้ส าหรับท าการปรับแต่งภาพต้นแบบด้วยโปรแกรมโฟโต้ชอป และพิมพ์เอกสาร

ประกอบกับงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่85 : คอมพิวเตอร์ (Computer) 

  

 5.11 เครื่องยิงแม็กลม ปั้มลม 

  การขึงผ้าใบกับโครงไม้เฟรมต้องมีเครื่องยิงแม็กเพื่อเป็นตัวเช่ือมให้ผ้าใบยึดติดกับ

โครงไม้ ส าหรับเครื่องยิงแม็กลมต้องใช้คู่กับป้ัมลมเพราะจะท าให้การยิงไม้กับผ้าใบ ลูกแม็กจะติดสนิท

มากกว่าแม็กธรรมดาเพราะมีแรงลมเข้ามาช่วย 

 

 

 

 

 

ภาพที ่86 : เคร่ืองยิงแม็กลม ปั้มลม 
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6. ผลงานส าเร็จ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่87 : ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

 

ช่ือผลงาน มโนภาพจากอีกัวน่า 1 

ขนาด  130 x 180 เซนติเมตร 

เทคนิค  สีน้ ามัน สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ 
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ภาพที ่88 : ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 

 

ช่ือผลงาน มโนภาพจากอีกัวน่า 2 

ขนาด  130 x 180 เซนติเมตร 

เทคนิค  สีน้ ามัน สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ 
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ภาพที ่89 : ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 
  

ช่ือผลงาน มโนภาพจากอีกัวน่า 3 

ขนาด  130 x 180 เซนติเมตร 

เทคนิค  สีน้ ามัน สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ 
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ภาพที ่90 : ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 

 

ช่ือผลงาน มโนภาพจากอีกัวน่า 4 

ขนาด  130 x 180 เซนติเมตร 

เทคนิค  สีน้ ามัน สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ 
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   บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ 

 

การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ ์

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้อาศัยกระบวนการพัฒนาด้านแนวคิด รูปแบบการ

น าเสนอ และเทคนิคควบคู่กันไป ระยะเริ่มต้นการก าหนดแนวความคิดรูปแบบผลงานอาจยังไม่ชัดเจน 

ต่อมาภายหลังเริ่มพัฒนาสร้างสรรค์จนเกิดความชัดเจนในด้านแนวความคิดและรูปแบบผลงานนั้น

มากขึ้น 

 ในการวิเคราะห์พัฒนาผลงานสามารถแบ่งตามหัวข้อได้ดังนี้ 

  1. จุดเด่นของผลงาน 

   1.1 วิเคราะห์จุดเด่นส่วนรอง 

   1.2 วิเคราะห์การใช้สี 

   1.3 วิเคราะห์น้ าหนักแสงเงา 

   1.4 วิเคราะห์หลักดุลยภาพ   

  2. จุดท่ีควรพัฒนา 

  3. พัฒนาและปรับปรุง 
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1. จุดเด่นของผลงาน 

 1.1 จุดเด่น ส่วนรอง หมายถึง ในภาพเขียนท่ีดีนั้นควรมีจุดเด่นเพียงจุดเดียว หรือท่ีเรียกว่า

จุดสนใจของภาพ และจะต้องมีจุดรองมาสนับสนุนจุดเด่น 11 

                       

 

 

 

 

 

จุดเด่นของภาพ                                                    สว่นรองของภาพ 

ภาพที ่91 : ภาพจุดเด่น ภาพสว่นรองผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 
 

ตารางที่ 3 : ตารางวิเคราะห์จุดเด่น ส่วนรอง ผลงานวทิยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

จุดเด่นของภาพ ส่วนรองของภาพ 
 
เป็นรูปของสันหลังฟิจิอีกัวน่า มีลวดลายและ
ลักษณะผิวอยู่ในโทนสีเขียว มีมิติตามความต่ า
ความนูนของเกล็ด ส่ือถึงแนวสันเขาท่ีมีต้นไม้ท่ี
เขียวขจีปกคลุมท่ัวภูเขา มีความเด่นชัดเรื่อง
รูปทรงท่ีโค้งมองแล้วนุ่มนิ่มไม่แข็งกระด้าง 

 
เป็นส่วนของสีสันของบรรยากาศท้องฟูาท่ีสดใส 
มองแล้วสบายตา เป็นตัวช่วยสร้างระยะให้กับ
ภาพด้วยการไล่น้ าหนักจากเข้มไปอ่อน และเป็น
ส่วนท่ีสนับสนุนให้ภาพเด่นขึ้น 

 

 

 

                                                             
11 ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, จิตรกรรมพ้ืนฐาน, พิมพ์คร้ังที่ 1, (กรงเทพฯ : แปลน พร้ินท์ต้ิง, 2557), .145 
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จุดเด่นของภาพ                                                    สว่นรองของภาพ 

ภาพที ่92 : ภาพจุดเด่น ภาพสว่นรองผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
 
ตารางที่ 4 : ตารางวิเคราะห์จุดเด่น ส่วนรอง ผลงานวทิยานิพนธ์ ชุดที่ 2 

จุดเด่นของภาพ ส่วนรองของภาพ 
 
เป็นรูปของสันหลังแพนด้าสไปร์นี้เทลอีกัวน่า มี
ลวดลายและลักษณะผิวเป็นสีขาวด า มีกระโดง
หลังส้ัน มีมิติรอยย่นของผิวหนัง ส่ือถึงสันเขาท่ีมี
หิมะปกคลุมท่ัวภูเขา มีความเด่นชัดเรื่องรูปทรงท่ี
โค้งและสีสันท่ีสะดุดตาชวนน่ามอง และเพิ่มเติม
สีสันของธรรมชาติด้วยต้นสนสีเขียว  

 
เป็นส่วนของสีสันของบรรยากาศท้องฟูาท่ีสดใส 
มองแล้วสบายตา ไล่น้ าหนักจากเข้มไปอ่อน และ
เป็นส่วนท่ีสนับสนุนให้ภาพเด่นขึ้น 
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จุดเด่นของภาพ                                                    สว่นรองของภาพ 

ภาพที ่93 : ภาพจุดเด่น ภาพสว่นรองผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 
 

ตารางที่ 5: ตารางวิเคราะห์จุดเด่น ส่วนรอง ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 

จุดเด่นของภาพ ส่วนรองของภาพ 
 
เป็นรูปของโคนหางคิวบันร๊อคอีกัวน่า มีลวดลาย
และสีสันเป็นสีน้ าตาลอ่อนสลับด า ส่ือถึงแนวสัน
เขาหินชันท่ีลาดยาวเป็นเหล่ียมสัน แทรกสีสันท่ี
สวยงานเพื่อลดการมองภาพเสมือนแนวเขาท่ีดู
แล้วแหลมคมและเป็นอันตราย 

 
เป็นส่วนของสีสันของบรรยากาศท้องฟูาท่ีอึมครึม
ยามพบค่ า แทรกสีสันท่ีเกินความเป็นจริงโดยไล่
น้ าหนักจากเข้มไปอ่อนท่ีส่ือถึงกลุ่มเมฆฝนท่ีก าลัง
ก่อตัวแทรกกับแสงของดวงอาทิตย์ ท่ีก าลังลับ
ขอบฟูา  
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จุดเด่นของภาพ                                                    สว่นรองของภาพ 

ภาพที ่94 : ภาพจุดเด่น ภาพสว่นรองผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4 
 

ตารางที่ 6 : ตารางวิเคราะห์จุดเด่น ส่วนรอง ผลงานวทิยานิพนธ์ ชุดที่ 4 

จุดเด่นของภาพ ส่วนรองของภาพ 
 
เป็นรูปของแอนทิเล่ียนอีกัวน่า ผิวหนังมีสีน้ าตาล
อมด ามีกระโดงหลังยาวแหลม มีมิติรอยย่นของ
ผิวหนังส่ือถึงแนวเขาท่ีดูลึกลับ ข้างบนหนาม
แหลมกับช่วงล าตัวเพิ่มเติมสีสันของบรรยากาศ
เพื่อสร้างความกลมกลืน 

 
เป็นส่วนของสีท่ีเป็นโทนน้ าเงินของบรรยากาศ
ท้องฟูาท่ีสงบยามค่ าคืน แทรกภูเขาเพื่อเป็นตัว
สนับสนุนให้ภาพเด่นและเป็นก าหนดระยะไกล
ให้กับผลงาน  
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1.2 วิเคราะห์การใช้สี 

 

ตารางที่ 7: ตารางวิเคราะห์การใช้ส ี

 
ผลงานการ
สร้างสรรค์ 

 
ผลงานวิทยานิพนธ์  

ชุดที่ 1 

 
ผลงานวิทยานิพนธ์  

ชุดที่ 2 

 
ผลงานวิทยานิพนธ์  

ชุดที่ 3 

 
ผลงานวิทยานิพนธ์  

ชุดที่ 4 

 
รูปภาพ
ผลงาน 

    

 
 
 
 
สี 

 
 

โทนสีฟูา 30 % 
 
 
 

โทนสีเขียว 70 % 

 
 

โทนสีฟูา 30 % 
 
 
 

สขีาวสีน้ าตาลเข้ม 
 60 % 

 

สีเขียว 10 % 

 
 

ม่วงน้ าเงิน 30 % 
 

ม่วงเข้ม 15 % 
 

ฟูา 30 % 
 

เหลืองส้ม 25 % 

 
 
 
 

โทนสีน้ าเงิน 60 % 
 

โทนสี 
น้ าตาล 40 % 

 
 
 
 

อธิบาย 

การใช้สีโทนเย็น เป็นการ
วางสีโดยรวมเป็นสีโทนสี
เขียวคือแนวเขาที่ทอดยาว 
70 % และสีท้องฟูาคือโทน
สีฟูา 30 % เป็นการใช้สีที่
พอเหมาะ  ท าใ ห้ภาพ
กลมกลืนดูมีชีวิตชีวา สดใส 
ชวนน่าติดตาม 
 

เป็นการเลือกใช้สีบรรยากาศ 
คือโทนสีฟูา 30 % แทรกด้วย
การวางสีขาวตัดด้วยสีน้ าตาล
เข้มที่เป็นลวดลายของภูเขาที่
มีหิมะปกคลุม 60 % และ
กลุ่มต้นสนที่ใช้โทนสีเขียว 10 
% เป็นการใช้สีที่พอเหมาะ
สามารถอยู่ ด้วยกันไ ด้  แก้
ความน่าเบื่อในการใช้โทนสีที่
มีความกลมกลืนกัน ท าใ ห้
ภาพมีความเร้า ใจชวนน่า
ติดตาม 

การเลือกใช้สีคู่ตรงข้าม การ
วางสีโดยรวมเป็นสีบรรยากาศ
ท้ อ ง ฟู า คื อ ม่ ว ง น้ า เ งิ น  
30 % สีของภูเขาระยะหลัง
คือโทนม่วงเข้ม 15 % สีของ
แ น ว เ ข า ร ะ ย ะ ไ ก ล คื อ 
สีฟูา 30 % สีของแนวเขา
ระยะ ใ ก ล้ คื อสี เ หลื อ งส้ ม  
25 % การก าหนดอัตราส่วน
ของสีค่อนข้างมีความแปลก
ตาและมีความน่าสนใจ 

เป็นการเลือกใช้สีบรรยากาศ
ท้องฟูาคือโทนสีน้ าเงิน  แนว
เ ข า คื อ โ ท น สี น้ า ต า ล  ซึ่ ง
เลือกใช้สีในปริมาณที่เท่ากัน 
โดยทั้งสองส่วนจะแทรกสีของ
กันและกัน เพื่อส ร้างความ
กลมกลืน ท าให้ภาพแปลกตา
น่าสนใจ ดูลึกลับชวนติดตาม 
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1.3 วิเคราะห์น้ าหนักแสงเงา 
 

ตารางที่ 8 : ตารางวิเคราะห์น้ าหนักแสงเงา 
ผลงานการ
สร้างสรรค์ 

รูปภาพผลงาน น้ าหนัก 
(%) 

อธิบาย 

 
 

ผลงานวิทยานิพนธ ์
ชุดที่ 1 

  
น้ าหนักอ่อนสุด 25 % 
น้ าหนักอ่อน 40 % 
น้ าหนักกลาง 15 % 
น้ าหนักเข้ม 20 % 

น้ าหนักของภาพโดยรวมเป็นน้ าหนักอ่อนและ
มีน้ าหนักเข้มเป็นส่วนน้อย ท าให้ภาพรู้สึก
ส ว่ า ง สด ใ ส ใ น เ ว ล าก ลา งวั น  มอ ง เ ห็ น
รายละเอียดชัดเจน มีอัตราส่วนทุกน้ าหนักบน
แนวเขาโดยเฉลี่ยตามพื้นผิว ลวดลาย และ
น้ าหนักอ่อนสุดไปถึงอ่อนบริเวณบรรยากาศ
ของท้องฟูา 

 
 

ผลงานวิทยานิพนธ ์
ชุดที่ 2 

  
น้ าหนักอ่อนสุด 25 % 
น้ าหนักอ่อน 40 % 
น้ าหนักกลาง 15 % 
น้ าหนักเข้ม 20 % 

น้ าหนักของภาพโดยรวมมี อัตราส่ วนที่
ใกล้เคียงกันท าให้ภาพมีลักษณะประสาน
กลมกลืน นุมนวล ดูน่าสนใจ น้ าหนักบริเวณ
บรรยากาศท้องฟู าจะมี น้ าหนักกลางถึ ง
น้ าหนักอ่อนสุด น้ าหนักเข้มโดยรวมจะไป
แทรกอยู่บนลวดลายของภูเขา และเงาต้นสน
ที่อยู่ในระยะหน้า 

 
 
 

ผลงานวิทยานิพนธ ์
ชุดที่ 3 

  
น้ าหนักอ่อนสุด 10 % 
น้ าหนักอ่อน 50 % 
น้ าหนักกลาง 30 % 
น้ าหนักเข้ม 10 % 

เป็นการให้น้ าหนักมืด อึมครึม มีเมฆฝนบดบัง
แสง ตามระยะเวลาใกล้พบค่ า มีส่วนประกอบ
ของน้ าหนักอ่อนสุดที่เป็นแสงลอดผ่านลงมา
ระยะหน้าของแนวเขา เพราะเป็นจุดที่เห็นชัด
ที่สุด น้ าหนักเข้มอยู่บริเวณสันเขาระยะหลัง
ซึ่งแบ่งน้ าหนักชัดเจน มีน้ าหนักกลางแทรก
น้ าหนักอ่อนในส่วนของบรรยากาศท้องฟูา
ชวนติดตาม 
 

 
 

ผลงานวิทยานิพนธ ์
ชุดที่ 4 

  
น้ าหนักอ่อนสุด 10 % 
น้ าหนักอ่อน 40 % 
น้ าหนักกลาง 30 % 
น้ าหนักเข้ม 20 % 

เป็นการให้น้ าหนักประสานกลมกลืน ไล่
น้ าหนักอ่อน กลาง แก่  อย่าง นุ่มนวล มี
ส่ วนประกอบของ น้ า หนัก อ่อนบ ริ เ วณ
บรรยากาศของท้องฟูาไปถึงแนวเขาที่มีแสง
มาตกกระทบ มีน้ าหนักกลางและเข้มแทรก
เป็นเงาที่แสงส่องไม่ถึง 
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1.4 วิเคราะห์หลักดุลภาพ 

  

ตารางที่ 9 : ตารางวิเคราะห์หลักดุลยภาพ 
 

ผลงานวิทยานิพนธ ์

 
วิเคราะห์หลักดุลยภาพ 

 การใช้หลักดุลยภาพแบ่งภาพเขียนออกเป็น 4 ส่วน
เท่าๆกัน เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่า รูปทรงของภูเขาจะ
อยู่ส่วนล่าง สีของบรรยากาศท้องฟูาจะอยู่ส่วนบน 
น้ าหนักของสีที่ปรากฏข้างบนและข้างล่างจะมีดุลยภาพ
กัน แต่จะไม่เหมือนกันเน่ืองจากรูปทรงภูเขามีความเอน
เอียงไปทางส่วนซ้ายเป็นส่วนใหญ่ 

 การใช้หลักดุลยภาพแบ่งภาพเขียนออกเป็น 4 ส่วน
เท่าๆกัน เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่า รูปทรงของภูเขาจะ
อยู่ส่วนล่าง สีของบรรยากาศท้องฟูาจะอยู่ส่วนบน 
น้ าหนักของสีที่ปรากฏข้างบนและข้างล่างจะมีดุลยภาพ
กัน แต่จะแตกต่างตรงที่จุดเด่นคือรูปทรงของภูเขาจะโค้ง
กินพ้ืนที่มาทางส่วนขวาเล็กน้อย 

 การใช้หลักดุลยภาพแบ่งภาพเขียนออกเป็น 4 ส่วน
เท่าๆกัน เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่า รูปทรงของภูเขาจะ
อยู่ส่วนบนซ้ายลากจรดแนวเฉียงมาถึงส่วนล่างขวา สีของ
บรรยากาศท้องฟูาจะอยู่ส่วนบน น้ าหนักของสีที่ปรากฏ
ข้างบนและข้างล่างจะต่างกันเน่ืองจากแสงจะอยู่ส่วนล่าง
ขวา ท าให้ภาพเอนเอียงไปทางส่วนล่างขวาเล็กน้อย แต่
เน่ืองจากองค์ประกอบโดยรวมที่แทรกไปแต่อยู่ในแต่ละ
ส่วน จึงท าให้ภาพยังคงความสมดุล 

 การใช้หลักดุลยภาพแบ่งภาพเขียนออกเป็น 4 ส่วน
เท่าๆกัน เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่า รูปทรงของภูเขาจะ
เร่ิมจากส่วนซ้ายล่างลากจรดแนวเฉียงมาถึงส่วนบนขวา 
สีของบรรยากาศท้องฟูาจะอยู่ส่วนบน ภาพยังคงสมดุล
กันด้วยองค์ประกอบอื่น จะแตกต่างตรงที่สีและความ
เด่นชัดจะเอนเอียงมาทางส่วนล่างขวา 
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ตารางที่ 10 : ตารางวิเคราะห์จุดที่ควรพฒันาและปรับปรุง 

ผลงานการ
สร้างสรรค ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ชุดที่ 1 

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ชุดที่ 2 

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ชุดที่ 3 

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ชุดที่ 4 

 
 

ภาพผลงาน 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
เทคนิค 

สีน้ ามัน  
สีอะคริลิค 
บนผืนผ้าใบ 

สีน้ ามัน  
สีอะคริลิค 
บนผืนผ้าใบ 

สีน้ ามัน  
สีอะคริลิค 
บนผืนผ้าใบ 

สีน้ ามัน  
สีอะคริลิค 
บนผืนผ้าใบ 

 
ขนาด 

130 x 180 
เซนติเมตร 

130 x 180 
เซนติเมตร 

130 x 180 
เซนติเมตร 

130 x 180 
เซนติเมตร 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

จากที่ ได้ส่งงานต่อ
ค ณ ะ อ า จ า ร ย์ ไ ด้
ค าแนะน าว่า สีของ
บรรยากาศท้องฟูา
ควรไล่ระดับเข้มไป
อ่อน จากน้ันจึงไ ด้
ปรับปรุงและท าการ
แก้ไข 

จากที่ ได้ส่งงานต่อ
ค ณ ะ อ า จ า ร ย์ ไ ด้
ค าแนะน าว่า สีของ
บรรยากาศท้องฟูา
ควรไล่ระดับเข้มไป
อ่อน และระบายให้
เนียนไม่ให้เห็นรอย
พู่กัน จากน้ันจึงได้
ปรับปรุงและท าการ
แก้ไข 

จากที่ ได้ส่งงานต่อ
ค ณ ะ อ า จ า ร ย์ ไ ด้
ค าแนะน าว่า ภูเขาที่
อ ยู่ ร ะ ย ะ ห ลั ง มี
ลักษณะแข็งเกินไป 
เพ่ิมความชัดให้กับ
ระยะหน้า จากน้ัน
จึงได้ปรับปรุงและ
ท าการแก้ไข 

จากที่ ได้ส่งงานต่อ
ค ณ ะ อ า จ า ร ย์ ไ ด้
ค าแนะน าว่า ภูเขาที่
อ ยู่ ร ะ ย ะ ห ลั ง มี
ลักษณะแข็งเกินไป 
เพ่ิมความสว่างให้กับ
ภู เ ข า ร ะ ย ะ ห ลั ง 
จ า ก น้ั น จึ ง ไ ด้
ปรับปรุงและท าการ
แก้ไข 

 
 
 

พัฒนาและ
ปรับปรุง 

สั นห ลั ง อี กั ว น่ า ที่
น ามาสื่อเป็นแนวเขา
อาจจะมีได้มากกว่า 
1 ลูก และเลือกใช้
ข อ ง ที่ อ ยู่ ใ น
ธรรมชา ติจ าพวก
ก้ อ น เ ม ฆ  ห ม อ ก  
เ พ่ิ ม เ ติ ม แ ล ะ จั ด
องค์ประกอบให้เข้า
กับผลงาน 

สามารถเพ่ิมเติมด้วย
ทะเลสาบหรือแม่น้ า
ให้ไหลผ่านอยู่ระยะ
ห น้ า  เ พ่ื อ ให้ เ ป็ น
ผลงานเป็นภูมิทัศน์
ทางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ 

ส า ม า ร ถ ตั ดท อ น
กระโดงหนามออก
เ พ่ื อ ไ ม่ ใ ห้ ขั ด ต่ อ
ผ ล ง า น  เ พ่ิ ม เ ติ ม
ระยะไกลด้วยภาพ
วิวทิวทัศ น์จ าพวก
ทะเลที่มีสีสันสดใส 

สา มา รถ เ พ่ิ ม เ ติ ม
สีสันบรรยากาศตาม
สภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ 
เช่น เมฆฝนขณะก่อ
ตัว ขณะฝนก าลังตก 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 

1. สรุปผลการสร้างสรรค ์ 

 ผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “มโนภาพจากอีกัวน่า” เป็นการน าเสนอการจินตภาพ
จากการมองเห็น แล้วนึกคิดจินตนาการถึงส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ โดยเลือกมุมมองส่วนของพื้นผิว สัน
หลัง และสีสันท่ีแตกต่างกันของอีกัวน่า ท าให้เกิดการมโนภาพแล้วขยายเช่ือมโยงให้เป็นภาพภูมิทัศน์
ของแนวเขาท่ีทอดยาว เพิ่มเติมบรรยากาศของสีสันของท้องฟูา และสภาพแวดล้อมท่ีมีความ
หลากหลาย เพื่อให้ผู้ชมผลงานได้เห็นความแปลกใหม่ของธรรมชาติในอุดมคติท่ีแตกต่างจากความเป็น
จริง ในการสร้างสรรค์ผลงานได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้นไว้ เพื่อศึกษาแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ ศึกษารูปแบบและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิด การมโนภาพ การจินตนาการ 
ได้มีการรวบรวมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานให้
น าเสนอเนื้อหาเรื่องราวได้อย่างชัดเจน 
 ผลงานชุดนี้ ได้น าเสนอผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ โดยมีเทคนิคการสร้างสรรค์

ต่ังแต่ การถ่ายรูปสัดส่วนของร่างกายอีกัวน่า การคัดเลือกรูปถ่ายและน ามาปรับแต่งด้วยโปรแกรมโฟ

โต้ช็อป แล้วน าภาพต้นแบบไปท าการพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์อิงค์เจ็ทลงบนผืนผ้าใบ เพราะเป็น

กระบวนการท่ีสามารถท าให้เห็นรายละเอียดพื้นผิวของอีกัวน่าอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ท่ีสุด  แทน

ขั้นตอนการร่างภาพด้วยตนเอง และกระท าการระบายสี ปรับแต่งเพิ่มเติมตามความรู้สึกด้วยสีน้ ามัน 

สีอะคริลิค โดยผลงานท้ัง 4 ชุด ได้ส่ือความรู้สึกและความหมายผ่านรูปทรงอีกัวน่าเป็นหลัก เป็นการ

ผสมผสานระหว่างการจินตนาการกับความจริง เพื่อให้ผลงานออกมาในรูปแบบของธรรมชาติกึ่ง

นามธรรม 

2. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ท าให้ทราบถึงความสอดคล้องกันของ

ความงามท่ีอยู่บนร่างกายอีกัวน่าอาทิเช่น ความโค้งมนของสัดส่วนสันหลัง ลวดลาย สีสันท่ีแปลกตา

เป็นเอกลักษณ์ของท่ีแตกต่างของแต่ละตัว และความงามของรูปทรงภูเขาท่ีเกิดขึ้นเองธรรมชาติ เข้าใจ

กลไกหลักการเปล่ียนแปลงของสีสันบรรยากาศท้องฟูาตามช่วงเวลาท่ีผ่านไปท่ีเป็นส่วนส าคัญในการ

สนับสนุนแนวความคิด นอกจากนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานท าให้ได้ค้นพบว่า แรงบันดาลใจเบื้องต้นยัง
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ไม่เพียงพอต่อการสร้างสรรค์ จึงจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกับทดลอง

เทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ผลงานแสดงออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังได้รับอิทธิพลทางด้านแนวคิด 

ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการจินตนาการท่ีเป็นการน าภาพความสวยงามของธรรมชาติท่ีประทับใจจาการ

ท่ีได้ไปได้พบเห็นในสถานท่ีเหล่านั้น มาเช่ืองโยงกับอีกัวน่าตามแนวคิดการจินตภาพ แล้วสร้างสรรค์

ออกมาเป็นผลงานของภูมิทัศน์ธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ โดยการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีการ

น าเสนอผลงานท้ังหมด 4 ชุด แต่ละผลงานมีเนื้อหาและรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังการเลือกสาย

พันธ์ มุมมองสัดส่วนของร่างกายอีกัวน่าเพื่อน ามาสร้างภาพต้นแบบ และสีของบรรยากาศท้องฟูาตาม

ช่วงเวลา ดังต่อไปนี้ 

 ผลงานชุดท่ี 1 เป็นการน าเสนอภาพแนวสันเขาท่ีเขียวขจี ซึ่งเกิดจากการเลือกสัดส่วนต่ังแต่

สันหลังยาวจรดถึงโคนหางของฟิจิอีกัวน่า จัดองค์ประกอบให้ภาพมีน้ าหนักทางไปซ้าย ท้ิงระยะทาง

ขวาให้เห็นมุมมองระยะไกล ท าให้ภาพมีระยะใกล้ กลาง ไกล ปรับแต่งและเพิ่มเติมสีสันของท้องฟูา

ด้วยสีฟูาอมเขียวแสดงถึงบรรยากาศท่ีสดใส สบายตายามเช้า  

 ผลงานชุดท่ี 2 เป็นการน าเสนอภาพของสันเขาท่ีมีหิมะปกคลุม ซึ่งเกิดจากการเลือกสัดส่วน

ของสันหลังต่ังแต่ส่วนคอยาวจรดโคนหางของแพนด้าสไปร์นี่เทล จัดองค์ประกอบท้ิงน้ าหนักไป

ทางขวา เว้นระยะทางซ้ายให้ต่ ากว่า ปรับแต่งและเพิ่มเติมสีสันของท้องฟูาด้วยสีฟูาอมม่วง เพิ่มเติม

กลุ่มต้นสนเพื่อให้โดยรวมของภาพเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ สดช่ืน มีชีวิตชีวา  

 ผลงานชุดท่ี 3 เป็นการน าเสนอภาพของแนวเขาหินชันท่ีดูอันตราย ซึ่งเกิดจากการเลือก

สัดส่วนของโคนหางของคิวบันร็อคอีกัวน่าน ามาปรับแต่งเพิ่มเติมสีสันของท้องฟูาท่ีเกินจริง โดย

เลือกใช้สีโทนม่วงน้ าเงินส่ือถึงบรรยากาศท่ีอึมครึมยามพบค่ า แทรกสีบรรยากาศของท้องฟูาเข้าไปบน

เกร็ดของอีกัวน่าเพื่อให้ภาพดูกลมกลืน เพิ่มเติมยอดสันเขาระยะหลังเพื่อให้เปรียบเสมือนภูเขาอยู่ใน

ท่ามกลางแนวเขาท่ีสลับซับซ้อน 

 ผลงานชุดท่ี 4 เป็นการน าเสนอภาพของแนวเขาท่ีดูลึกลับ ซึ่งเกิดจากการเลือกสัดส่วนสัน

หลังยาวจรดโดนหางของแอนทิเล่ียนอีกัวน่า ปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยสีสันของท้องฟูาด้วยโทนสีน้ าเงิน 

ส่ือถึงบรรยากาศท่ีความสงบยามค่ าคืน เพิ่มเติมภูเขาให้อยู่ในระยะหลังเพื่อเป็นตัวผลักระยะให้ผลงาน

เด่นชัดมากขึ้น 
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3. ข้อเสนอแนะ 

 3.1 การลงภาคสนามในพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลอีกัวน่าในสถานท่ีท่ีเป็นฟาร์มเล้ียงอีกัวน่า

โดยเฉพาะ จะท าให้ได้ข้อมูลของสายพันธุ์ท่ีเป็นปัจจุบันและถูกต้องมากท่ี สุด พร้อมศึกษาเรื่องการ

ด ารงชีวิตของอีกัวน่า 

 3.2การเข้าไปในสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติจะช่วยให้เห็นและรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก 

ณ ตอนนั้นมากกว่าจากการหาข้อมูลในส่ือออนไลน์ 

 3.3 โครงสร้างของเฟรมต้องมีความแข็งแรง เนื่องจากขณะขึงผ้าใบให้ตึงจะท าให้เฟรมไม้  

บิดเบ้ียว และสร้างปัญหาต่อการสร้างสรรค์ผลงานได้ 

 3.4 แนวความคิดในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุด มโนภาพจากอีกัวน่า เป็นการน าเสนอ  

ภูมิทัศน์ของแนวเขาท่ีใช้ส่วนของสันหลังอีกัวน่ามาเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถใช้ส่วนอื่นของร่างกาย

อีกัวน่ามาเช่ืองโยงในรูปแบบอื่นได้ 

 3.5 การพิมพ์ภาพต้นแบบลงบนผืนผ้าใบสะดวกต่อการร่างภาพก็จริง แต่คุณภาพของสีจะ

อ่อนลงไปมาก ซึ่งอาจจะมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานได้ 
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ชื่อ-สกุล นายอิสราพงษ์  โพธิสาร 
วัน เดือน ปี เกิด 26 สิงหาคม 2535 
สถานที่เกิด จังหวัดราชบุรี 
วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาศิลปกรรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่อยู่ปัจจุบัน 44 หมู ่1 ต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
ผลงานตีพิมพ์ - 2562 นิทรรศการวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาทัศน

ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  “มากกว่าศิลปะ More Than Art 
#9” ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
- 2561 นิทรรศการ “แปด เก้า ก าลังสิบ” โดยนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขา
ทัศนศิลปศึกษา ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
- 2557 นิทรรศการ “Infinity of art” โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
นักศึกษาสาขาศิลปกรรมศึกษา รุ่น 8   
ณ ซีคอนบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
- 2556 นิทรรศการ “เปิดบ้านเอกะนาค” โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
นักศึกษาสาขาศิลปกรรมศึกษา   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รางวัลที่ได้รับ -   
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