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บทคัดย่อ 
 

ธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่สร้างสรรค์ความงามก่อให้เกิดความสุนทรีย์ ที่ผ่านการรับรู้
ของมนุษย์ในรูปแบบอันเป็นรูปธรรม ได้แก่ ต้นไม้ ต้นหญ้า อากาศ น้้า ผืนป่า ภูเขา ล้าธาร ท้อง
ทะเล ท้องฟ้า แม่น้้า พื้นดิน เป็นต้น ในธรรมชาติล้วนมีความงาม มีปฏิกิริยาและกระบวนการ
เกิดขึ้นเป็นความงามอัตโนมัติ เมื่อข้าพเจ้ามองปะทะก่อให้เกิดการสัมผัส ทางรูป กลิ่น  คลื่น เสียง สี 
บรรยากาศ  เป็นความประทับใจที่ถูกบันทึกโดยผ่านการรับรู้ และน้าไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่มีการ
เชื่อมผสานของจังหวะลีลา การเคลื่อนไหว ไปสู่ความสงบ แล้วหวนกลับไปสู่ความเคลื่อนไหว 
แปรเปลี่ยนอีกครั้งเป็นวัฏจักร ประสาทสัมผัสทางการรับรู้ท้าให้เกิดสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกที่
สั่งสมเป็นประสบการณ์ กลายเป็นแรงจูงใจและผลักดันให้ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และถูกบันทึก
โดยกระบวนการทางศิลปะ 

การสร้างสรรค์จึงมีเค้าโครงมาจากมุมมองที่หลากหลายในธรรมชาติ ถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกจากจินตภาพผ่านการลดทอนทางรูปธรรมไปสู่นามธรรมโดยแสดงความงามของสีสัน 
บรรยากาศในความฉับพลันของการใช้ทีแปลงแสดงจังหวะลีลาอันเด็ดขาดและทรงพลัง แต่ในบาง
จังหวะได้ลดทอนลงเหลือเพียงความเรียบง่าย นุ่มนวลและละมุนละไม สอดประสานสลับกันไป
เพื่อสะท้อนความรู้สึกภายในใจ ผสานกับประเด็นความคิดเกิดจินตนาการ ความงามทางศิลปะ ใน
การใช้เทคนิคและกระบวนการที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
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Abstract 

Nature is wonderful. It creates beauty and aesthetic that human can sense in the form of 
concrete objects i.e., tree, grass, air, water, forest, stream, sea, sky and ground.  In nature, we can 
sense and react to beauty automatically. When I see nature, I can also touch, smell, hear and sense 
the atmosphere.  It is impressive memories that are memorized by recognizing and understanding 
in the combination of rhythm, movement and peaceful. After that, this cynical starts from 
peaceful, movement and change again and again. This sense of recognition inspired and 
motivated me to experiment, analysis and record in this piece of art. 

 This creation exposes diverse perspectives about nature. It expresses emotion from 
imagination in the form of abstract as well.  The beauty of colorful atmosphere is expressed 
through brush painting decisively and powerfully. In some parts, the artist lessens shades to 
simple, gentle and soft tone.  The mixing between hard and soft edges reflects the inner feeling 
and combines with the imagination from the artist’s idea, the beauty of art from individual 
technique and the process to express particular identity.     
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ข้าพเจ้าขอน้อมจิตร้าลึกคุณบิดา มารดา ผู้มีพระคุณอุปการะสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่าง ให้
ประสบความส้าเร็จในการศึกษาด้วยความเคารพ รวมถึงร้าลึกค้าสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า 
ที่ชี้น้าแนวทางในการด้าเนินชีวิต 
 ขอขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ที่ให้ความกรุณาสอนชี้น้า
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ได้รับความกรุณาจาก 
อาจารย์ทรงไชย บัวชุม ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ที่ให้ค้าแนะน้า และพาออกเดินทางเพื่อ
แสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง รวมทั้งประธานกรรมการสอบศิลปนิพนธ์และกรรมการทุก
ท่านที่กรุณาให้ค้าปรึกษาค้าแนะน้า ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยส่งผลให้ศิลปนิพนธ์ฉบับ
นี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากรที่
เอ้ือเฟื้อสถานที่อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการท้าผลงานศิลปนิพนธ์ 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคนที่ให้ค้าปรึกษา และช่วยเหลือให้ก้าลังใจในการ
ท้าศิลปนิพนธ์ 
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ค าน า 
 
 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศน์ศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม  ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้หัวข้อ   
ศิลปนิพนธ์เร่ือง "ธรรมชาติผันแปรสู่นามธรรม" (Transition from nature to abstraction) ตาม
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบัณทิต โดยเรียบเรียงให้สามารถเข้าถึงระบบแนวความคิด และ
การปฏิบัติอันเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณ์ในการเดินทางไปหาธรรมชาติ
ผ่านรูปแบบงานจิตรกรรม ผลงานศิลปะจึงเป็นเพียงสะพานเพื่อก้าวไปสู่ความคิด และสุนทรียภาพ
ของความงาม 
 เอกสารฉบับนี้อาจจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ได้มาศึกษานักศึกษาหรือผู้สนใจในงานศิลปะซึ่ง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งต่อผู้ได้ศึกษา 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
 
 จากความประทับใจในธรรมชาติที่มีความแตกต่าง การออกเดินทางเพื่อหาประสบการณ์จึง
เป็นจุดริเร่ิมของความคิด และเชื่อมโยงไปสู่ความรู้สึก ธรรมชาติที่กว้างใหญ่มีความหลากหลาย
ร่วมกับธรรมชาติของข้าพเจ้ารักอิสระ รักความสงบ แต่ภายในจิตใจแฝงไปด้วยอารมณ์อ่อนไหว 
และข้าพเจ้ามีความสนใจเร่ืองสี เทคนิคกระบวนการก่อเกิดเป็นแรงผลักดันในการน้าเสนอเร่ืองราว
ที่สะเทือนต่ออารมณ์และความรู้สึกเป็นปัจจัยหลักในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงาน
จิตรกรรม 
 
 ตามทฤษฎีอิมเพรสชั่นนิสหลังช่วงศตวรรษที่ 19 มีการเลิกใช้ทัศนียวิทยา (Perspective) 
เลิกสร้างปริมาตร (Modeling)  เลิกใช้แสงเงา (Chiaroscuro) แต่ถูกแทนที่ด้วยพื้นผิวหลากหลาย 
สีสันความหนาบางของสีต่างๆ  ท้าให้ผลงานมีความน่าสนใจและสามารถลึกลวงตาได้จนถึง
ศตวรรษที่ 20 ภาพจิตรกรรมยังคงเป็น 2 มิติและเป็นนามธรรมแต่มีความแปลกใหม่ใน
องค์ประกอบ และสีที่ผิดแปลกไปจากศิลปะแบบประเพณีนิยม 
 
 ศิลปะตะวันออกกับธรรมชาติ เป็นงานที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะ อย่างรูปแบบมีอิทธิพล
ทางภูมิประเทศมีรูปแบบเด่นชัดรับอิทธิพลทางศาสนา มีการน้าไปใช้ประโยชน์ และการด้ารงชีวิต 
เป็นศิลปะเป็นอุดมคติไม่ยึดหลักความจริงตามธรรมชาติ  เอาเป็นหลักมากเกินไปแม้จะใช้รูปแบบ
ของธรรมชาติเป็นพื้นฐาน แต่มิได้ให้ความส้าคัญเท่ากับลักษณะรูปแบบที่สร้างสรรค์โดยใช้
จินตนาการ จึงพยายามถ่ายทอดแนวคิดออกมาลักษณะสูงกว่าธรรมชาติ  และมุ่งเน้นเพื่อปรัชญาที่
ก่อเกิดสุนทรียภาพอันเต็มไปด้วยคุณค่าทางจิตวิญญาณ และความเต็มตื้นจากการสัมผัสรับรู้ถึง
ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ 
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ศิลปะกับนามธรรม คือ งานศิลปะที่ไม่มีอะไรเหมือนจริงในธรรมชาติเลย แต่จะเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่แสดงออกทางความคิดที่เป็นอิสระของเส้น สี และรูปทรง พลังทาง
อารมณ์ และความรู้สึก เน้นที่การแสดงออกแสวงหาวิธีการ ตัดทอนให้ธรรมชาติมีรูปทรงเรียบง่าย
อันเหลือเพียงแก่นและสร้างรูปทรงโดยไม่ค้านึงถึงเร่ืองราวใดๆ 

 ข้าพเจ้าปรารถนาสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความงามของธรรมชาติ  ก่อเกิดจาก
ประสบการณ์การรับรู้สัมผัส ธรรมชาติที่แตกต่าง อาศัยอยู่ร่วมกัน บนพื้นที่ทับซ้อนทั้งสภาพที่เป็น
จริง และที่ถูกตัดทอนด้วยความทรงจ้า ที่เกิดความคิด ความตระหนัก และน้าไปสู่การแสดงออก
ผ่านรูปแบบที่ ข้าพเจ้ามีการทดลอง บันทึกไปสู่การแสดงออกและการสร้างสรรค์ จากธรรมชาติที่
เป็นต้นแบบผันแปรไปสู่ผลงานศิลปะภาพจิตรกรรมที่เชื่อมโยงเป็นงานผลงานศิลปะนามธรรมที่
เกิดความสุนทรียะ  เกิดผลงานที่แสวงหากระบวนการทางศิลปะและยังเน้นให้ความส้าคัญถึงมิติ
ทางทัศนียภาพ อันเกิดจาก เส้น สี รูปทรง พลังทางอารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นอิสระ 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์การเขียนภาพที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในยุค ต่างๆ และ
การน้ามาปรับใช้ 

2. เพื่อสะท้อนประสบการณ์ของข้าพเจ้าจากธรรมชาติต่างมุมมองในสถานที่ต่างๆ และ
อารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อมุมมองและสถานที่ สรุปรวบรวมความคิดทดลองท้างานศิลปะ มาใช้ใน
การท้างานสร้างสรรค์ซึ่งแสดงทัศนคติ ความรู้สึกส่วนตัว สะท้อนความรู้สึกภายในและการรับรู้
ภายนอก บอกเล่าเร่ืองราวความประทับใจในหลายมุมมอง 

3. เพื่อให้ผลงานมีความเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่จริงสู่พื้นที่บนงานจิตรกรรมที่น้าเสนอ
ภาพความประทับใจโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ การแสดงอารมณ์อย่างฉับไว ลงบนพื้นที่ว่าง 
ใช้การทับซ้อนของเทคนิคเป็นจุดเชื่อมความเคลื่อนไหวไปสู่ความสงบนิ่ง 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายต้องการแสดงออกถึงภาพความประทับใจ ความงามและ
สุนทรียภาพจากธรรมชาติ ที่มีความแตกต่าง การอยู่ร่วมกันบนพื้นที่ทับซ้อนที่ถูกลดทอนด้วยความ
ทรงจ้าและประสบการณ์ น้าเสนอเทคนิค และกระบวนการทางศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดภาพ
ใหม่จากธรรมชาติที่มีการสรรค์สร้างความงาม ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในและการรับรู้
ภายนอกของข้าพเจ้า ธรรมชาติมีรูปทรง โครงสร้าง การประกอบกันของทุกสรรพสิ่งล้วนมาจาก
ทัศนธาตุทางธรรมชาติผสานโยงใยน่าค้นหา การทับซ้อนกันด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท้าให้
เห็นเวลา การน้าเสนอผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์ แรกเร่ิมจากการบันทึกภาพจากเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อบันทึกความเป็นปัจจุบันในเวลานั้น บันทึกด้วยสีน้้ามันเพื่อค้นคว้าทดลอง 
สีและบรรยากาศ ทั้งวิเคราะห์เพื่อให้เห็นประเด็นทางความคิด ของการประกอบกันทางทัศนธาตุ 
ถ่ายทอดผ่านอารมณ์ความรู้สึกโดยปราศจากการลอกเลียนต้นแบบ โดยใช้เทคนิคสีน้้ามันเป็นสื่อลง
บนผืนผ้าใบ ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการเขียนเป็นชั้นบางๆ ทับกันหลายชั้นเกิดเป็นน้้าหนัก
เพื่อให้รู้สึกถึงมิติของความเบาบางจนเป็นสภาวะบรรยากาศ ในบางพื้นที่เขียนทับด้วยชั้นสีที่หนา
ในบางจังหวะเพื่อให้เกิดความกลมกลืน ผสมผสานเทคนิคปละการปล่อยที่ว่างให้เป็นอากาศที่มีอยู่
ในธรรมชาติ การใช้สีที่หลากหลายเป็นลักษณะเฉพาะตัวให้เกิดเอกภาพ ใช้ฝีแปรงขนาดต่างๆ ให้
ความรู้สึกแตกต่าง และการเคลื่อนไหว ผสานกลมกลืนในรูปแบบนามธรรม ที่เกิดจากทัศนธาตุทาง
ศิลปะลดทอนให้เหลือเพียงความเรียบง่าย ความสงบ และอิสระ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่
ก่อให้เกิดความงามทางสุนทรียภาพ 

ขอบเขตในการสร้างสรรค์ 

ขอบเขตของเน้ือหา จากการรับรู้ภายนอกเป็นเร่ืองราวความประทับใจในความแตกต่างของ
ธรรมชาติ บนพื้นที่เดียวกันถูกทับซ้อนด้วยเวลา และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ผสานเชื่อมโยงกับ
การรับรู้ภายในด้วยอารมณ์ความรู้สึก ความอ่อนไหวขอบเขตของเนื้อหาจะแสดงเอกลักษณ์ให้เห็น
สองนัยที่แตกต่างกัน เนื้อหาด้านหนึ่งจะเป็นความประทับใจในธรรมชาติ อีกด้านหนึ่งจะแสดง 
อารมณ์ และการแสดงออกอย่างฉับไว 

ขอบเขตด้านเทคนิค เทคนิคจิตรกรรมและกระบวนการ เป็นสีน้้ามันบนผ้าใบโดยเน้น
เอกลักษณ์ของลักษณะเฉพาะของศิลปิน ฝีแปรงหลากหลายที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความกล้าใน
การปาดป้ายลงบนผ้าใบ  
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วิธีการศึกษา 

1. เก็บข้อมูลโดยใช้กล้องถ่ายภาพ บันทึกธรรมชาติที่พบเห็นและเกิดประเด็นทางความคิด 
หลังจากนั้นผ่านกระบวนการให้เกิดภาพถ่ายบนกระดาษ 
              2. ท้าเสก็ตช์ (sketch) โดยใช้พู่กันเขียนสีน้้ามันลงบนผ้า เพื่อค้นคว้าเร่ือง สี คู่สีที่ผสานอยู่
ในบรรยากาศของธรรมชาติและสีที่ให้ผลต่อความรู้สึกมากกว่าสีที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยตรง 
              3. ศึกษาหาข้อมูล ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของสถานที่ธรรมชาติ สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงเวลาและตัวแปรที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
              4. ศึกษาประวัติศาสตร์ดูงานศิลปินที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติในยุคต่างๆ ทั้งรูปแบบ 
เทคนิคและกระบวนการคิด จากสื่อต่างๆ จากหนังสือ ห้องสมุด ภาพยนตร์ วีดีโอ หอศิลป์ 
              5. น้าข้อมูลทั้งหมดมาคิดวิเคราะห์ทดลองหาความเป็นได้ในการแสดงออก ขึงผ้าใบบน
โครงเฟรมจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการท้างาน 
              6. เร่ิมลงมือปฏิบัติงานจริง ลงบนเฟรมผ้าในในขนาดต่าง ๆ เพื่อหาความลงตัวสมบรูณ์ 
              7.ให้เวลากับการปฏิบัติงานและผลน้าส้าเร็จมาคิดวิเคราะห์เพื่อต่อยอดพัฒนาเทคนิครวมถึง 
ประเด็นทางความคิด 

แหล่งข้อมูล 

1.  ธรรมชาติ 
2 . ห้องสมุด 

3.  สื่อต่างๆ 

4.  หนังสือ       
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บทท่ี 2 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

 
ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 
 จากที่ข้าพเจ้าได้ติดตามสังเกตและพิจารณาถึงธรรมชาติ  จึงย้อนกลับไปถึงอดีตเป็นภาพ
ความทรงจ้าคือ ทะเล ภูเขา สายน้้า พื้นดิน ต้นไม้ อากาศ ที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามฤดูกาล
เกิดขึ้นซ้้าแล้วซ้้าอีก ก่อเกิดเป็นประสบการณ์สั่งสมเป็นความรู้สึก จึงได้ออกเดินทางเพื่อบันทึก
ธรรมชาติที่พบเห็นรอบตัวในเวลาที่หลากหลาย เฝ้ามองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทั้งต้นแบบที่
เน้นรูปธรรมคือธรรมชาติที่อยู่เบื้องหน้าเปลี่ยนแปลงตามเวลาบรรยากาศกลิ่นและเสียงรวมไปถึง
รูปแบบที่เป็นนามธรรม คือ แรงสัมผัสที่ปะทะอารมณ์ความรู้สึกขณะนั้น การมองเห็นด้วยตาที่ถูก
ส่งมาเชื่อมโยงด้วยจิตท้าให้เกิดเป็นพลังอารมณ์ความรู้สึก เห็นเป็นความคิดเป็นกระบวนการทาง
ศิลปะ และการน้าไปใช้ต่อยอดรังสรรค์ผลงาน นั้นคือสิ่งที่เร่ิมต้นส้าหรับแรงบันดาลใจ การเดินทาง
ท้าให้พบเจอธรรมชาติที่แปลกใหม่ไม่คุ้นตาแต่เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นอยากบันทึกแล้วน้ามาท้างาน
ศิลปะ น้ามาคิดค้นวิธีการการสร้างสรรค์ 
 ถ่ายทอดความรู้สึกก่อให้เกิดแนวความคิดที่คลี่คลายสลายรูปทรง (From) ในแนวทางอิสระ
ผสมผสานด้วยสี พื้นผิว ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเน้นการผันแปรมาสู่ศิลปะแนวนามธรรม รวมถึงการ
บันทึกภาพจากกล้องถ่ายภาพที่แสดงเห็นความจริงของธรรมชาติ ณ ช่วงเวลานั้นการบันทึกด้วยสี
น้้ามันบนผ้าใบและการสร้างสรรค์ผลงานจริงโดยวิธีการลงสีน้้ามันบนผ้าใบ (Canvas) ในสตูดิโอ 
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ทัศนคติท่ีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

เพียงแค่ใบไม้ร่วง ดอกไม้โรย อาทิตย์อัสดง ก็สอนถึงความไม่เที่ยงของชีวิต 
ในขณะที่ขุนเขาอันมโหฬาร และท้องฟ้าอันไร้ขอบเขต ก็เตือนเราให้ตระหนักว่ามนุษย์
น้ันช่างเล็กกระจิดริด ไม่ต่างจากฝุ่นในจักรวาล หาได้ใหญ่โตคับโลกไม่ นอกจากสัจ
ธรรมหรือความจริงของชีวิตแล้ว จริยธรรมหรือบทเรียนส้าหรับการด้าเนินชีวิต ก็มีให้
เรียนรู้มากมายจากธรรมชาติ ในขณะที่มดและผึ้งสอนเราเ ก่ียวกับความขยันและความ
เสียสละ นกซึ่งบินท่องเที่ยวอย่างเสรีโดยมีเพียงปีกสองข้างเท่าน้ัน ก็สอนเราเก่ียวกับ
อิสรภาพที่ไม่ต้องอิงวัตถุ ส่วนต้นไม้ที่เปลี่ยนแดดให้เป็นร่มเงา เปลี่ยนขยะให้กลายเป็น
ดอกไม้หอมและผลไม้หวาน ก้าลังสอนเราใช่หรือไม่ว่า ควรรู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข 
และเปล่ียนอุปสรรคให้เป็นความส้าเร็จ 

ภูเขา หมู่เมฆ ต้นน้้า ล้าธาร ทะเล และน้้าตก สามารถเปิดใจของเราให้สว่าง
ไสวด้วยปัญญาได้เสมอ ขอเพียงแต่รู้จักมองหรือฟังให้เป็นด้วยใจที่สงบและว่างจาก
ความคิดปรุงแต่ง ใจที่สว่างด้วยปัญญาน้ีแหละที่สามารถบรรลุถึงอิสรภาพจากความ
ทุกข์ทั้งปวง เพราะพ้นจากความยึดม่ันถือม่ัน ความผันผวนปรวนแปรหรือความพลัด
พรากสูญเสียจึงท้าอะไรไม่ได้อีกต่อไป 

ความสว่างและอิสรภาพภายในเป็นศักยภาพที่เรามีอยู่ด้วยกันทุกคน จะเรียกว่า
เป็นธรรมชาติส่วนลึกที่สุดของเราก็ว่าได้ หากแต่ถูกปิดก้ันเอาไว้จนไม่สามารถแสดงตัว
ออกมาได้ กระน้ันก็ตาม ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราน้ัน สามารถที่จะเปิดใจเพื่อให้
ธรรมชาติส่วนลึกที่สุดน้ีปรากฏแก่เราอย่างบริบูรณ์ได้ หากเราพร้อมที่จะเรียนรู้จาก
ธรรมชาติภายนอกธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราน้ัน สามารถให้อะไรเราได้หลายอย่าง อย่า
พอใจแต่เพียงความตื่นตาตื่นใจเท่าน้ัน หากควรเข้าให้ถึงความสงบใจ และความสว่างใจ 
โดยมีอิสรภาพภายในเป็นจุดหมายในที่สุด1 

 

 

 

                                                           
1 พระไพศาล วิสาโล, ธรรมชาตบินัดาลใจ, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงไดจ้าก

http://www.visalo.org/article/jitvivat254906.htm 
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ภาพทิวทัศน ธรรมชาติเปนส่ิงธรรมดาสามัญท้ังในเร่ืองมุมมองแต แฝงไปด วยสุนทรียะของ

ความงามจากประสบการณของตัวขาพเจ าเองกลไกของธรรมชาติเกิดข้ึนเปนเร่ืองท่ีนาอัศจรรย ใจมี

การประกอบกันของส่ิงตางๆที่เรียงรอยสลับไปมาซอนกันเปนมิติกับปริมาตรมีจุดนําสายตาตาม

หลักทัศนียวิทยามีความแตกตางของธรรมชาติมีความลึกตื้นหนาบางเปนระยะทางแสงและเวลาเปน
แรงขับเคล่ือนทําให ธรรมชาติมีความงามมีความพิเศษตอความรูสึกของขาพเจาผลงานจึงกลายเปน
ผลของการแสดงออกท่ีตรงบริสุทธ์ิจากใจปราศจากการปรุงแตง 

 จุดมุงหมายของการสรางสรรคอยูบนพื้นฐานของการทํางานอย างอิสระปราศจากกรอบ

และเม่ือวิเคราะหถึงผลงานในระดับตางๆที่ผานมาขาพเจ ามีจุดมุงหมายท่ีสรางผลงานจิตรกรรมท่ี

แสดงถึงอารมณ อย างบริสุทธ์ิใจควบคูกับการสร างสุนทรียภาพท่ีเกิดประสานเช่ือมโยงกันของทัศน

ธาตุและจังหวะลีลาความบันดาลใจจากทิวทัศน และธรรมชาติถายทอดให เห็นถึงคุณคาทาง

สุนทรียภาพและอารมณ โดยปฏิเสธความประณีตละเอียดออนและความงดงามทางรูปทรงเปนการ

แปรเปล่ียนลดทอนตนแบบและความเปนจริงจากศิลปะลัทธิอิมเพรสชั่นนิสมและความประทับใจท่ี

สรางปรากฏการณ เฉพาะข้ึนมาให เห็นเพียงคร้ังเดียวในขณะน้ันหรือเปนการบันทึกบทบาทท่ีมีตอ
ความรูสึกคร้ังแรกซ่ึงปราศจากการไตรตรองลวงหน าแต ยังมีเร่ืองราวเปนเนื้อหามีการคิดตอยอด

และพัฒนาแปรเปล่ียนการแสดงออกของอารมณ มาจนถึงแนวจิตรกรรมนามธรรมแห งลัทธิแอบ
แตรกเอ็กซเพรสช่ันนิสโดยมีการตัดเร่ืองราวและความหมายของความเปนจริงเพื่อให เห็นถึงกลยทุธ
ท่ีจะนําเสนอกระบวนการให ผลงานมีแนวทางเฉพาะตัวแตเนื้อหาสาระสําคัญคือเจตนาให เห็นถึง

อารมณ ความรูสึกเห็นการเปล่ียนแปลงของทุกสรรพส่ิงท่ีอยูตรงหน าเคล่ือนไหวไมหยุดนิ่ง จากส่ิง

หนึ่งไปสูส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญทางธรรมชาติ 

ในการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของสรรพสิ่ง ตาไมทุกตา และรูปลักษณะทุกรูป ตางมี

รูปทรงท่ีแนนอนของมัน ในส่ิงเหลาน้ีมีการเจริญและเส่ือมสลายอย างตอเนื่อง กระแส

แห งการเปลี่ยนแปลงกลับกลายอันไหลเลื่อนอย างสม่ําเสมอ2 

 

 

                                                            
2 ฟริตจอฟ คาปรา, เตาแหงฟสิกส, พิมพครั้งที่ 2, The Tao of Physics, แปลโดย วเนช (กรุงเทพฯ: ดอก

หญ า, 2536), 133. 
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 การสร้างสรรค์ศิลปะมิใช่วาดภาพหรือปั้นรูปตามอารมณ์ตามใจ  และตามจินตนาการ
เท่านั้นแต่การสร้างสรรค์คือการท้างานที่มีระบบและระเบียบวิธีที่มีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนที่
ชัดเจน3 

 ข้าพเจ้าจึงได้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมชุดนี้เพื่อแสดงและถ่ายทอดความงดงามที่เกิดจาก
ธรรมชาติจากรูปธรรม คิดสร้างสรรค์ผันแปรเป็นนามธรรมจากจิตใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่
เป็นของตัวศิลปินเอง ถ่ายทอดลงบนผลงานเพื่อให้ผู้ชมรับรู้ถึงสภาวะอารมณ์ที่เกิดเป็นความงดงาม 
ความเคลื่อนไหว ความสงบ ความเรียบง่าย และเกิดความคิดทางปัญญาผ่านกระบวนการท้างาน 
และเทคนิคทางศิลปะผลงานการสร้างสรรค์เฉพาะที่แสดงตัวตน 

 

อิทธิพลจากประสบการณ์ทางศิลปะและธรรมชาติ 

 ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในภาคใต้ เป็นภูมิภาคของไทยขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก
และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและที่ราบมีฝนตก
ชุก สลับกับฤดูแล้งสั้นๆ ท่ามกลางวิถีชีวิตและธรรมชาติที่หลากหลาย การเดินทางท้าให้เกิดการ
เรียนรู้ในความแตกต่าง การเฝ้าสังเกตของข้าพเจ้าพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความน่า
ประทับใจในบางช่วงเวลา ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท้าให้เบิกบานใจ ประกอบกับ
การศึกษาเล่าเรียนทางศิลปะใช้ธรรมชาติเป็นต้นแบบ การสังเกตและลอกเลียนแบบการฝึกฝนทาง
กระบวนการศิลปะท้าให้เกิดความคิด ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้กล่าวมานั้นน้ามาต่อยอดในการ
สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี การใช้ธรรมชาติเป็นครู เป็นต้นแบบศึกษาร่วมประสบการณ์ทางศิลปะที่
เล่าเรียนมา เกิดเป็นการค้นคว้าหาความแปลกใหม่และกล้าท้าลายรูปแบบเดิมที่เคยเล่าเรียนมา 
สร้างสรรค์เป็นผลงานที่ให้คุณค่าและความงดงาม แสดงอารมณ์ความรู้สึก การศึกษาเล่าเรียนทาง
ศิลปะ เป็นผลให้การหามุมมองจากธรรมชาติ มีความแตกต่างจากมุมมองของคนอ่ืนทั่วไป การสร้าง
ผลงานทางศิลปะที่ถูกผสานด้วยจินตนาการ และองค์ประกอบทางศิลปะถูกเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่
พบเห็น จินตนาการส้าหรับมนุษย์นั้นถือเป็นส่วนส้าคัญ เพราะเป็นต้นก้าเนิดแห่งความคิดและริเร่ิม 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
 

                                                           
3 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพ์ริ้น

ติ้งแอนด์พบัลิชช่ิงิจ้ากัด, 2550), 63. 
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ภาพท่ี 1     พระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2     ทิวทัศน์ริมทะเลในตอนกลางวัน 
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 จินตนาการ นั้นหมายถึงพลังของจิตที่สร้างภาพขึ้นใหม่ภายในใจ ให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า
เป็นระเบียบกว่า หรือร้ายกาจกว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป จินตนาการจะท้าให้เกิดภาพขึ้นใน
ส้านึกเราเรียกภาพชนิดนี้ว่าจินตภาพ (Image) จิตนภาพเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้รับ
ทันทีจากเหตุการณ์ภายนอกหรือไม่ก็ได้หลายคร้ัง จินตนาการเกิดขึ้นจากการกระตุ้นของอารมณ์ที่
เกิดจากประสบการณ์ที่สะสมอยู่ภายใน4 

 เมื่อศิลปินเขียนรูปต้นไม้ขึ้นมาต้นหนึ่ง ความจริงในงานนั้นไม่ใช่ต้นไม้ แต่เป็นจินตนาการ
ของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ เมื่อศิลปินมองดูต้นไม้ในธรรมชาติเขาเห็นความสว่างหรือความมืด 
ความแข็งแกร่งหรือความอ่อนไหว ความใหญ่หรือความเล็ก ความสมบรูณ์ ความสงบหรือความบิด
เบี้ยวทนทุกข์จากแรงพายุ ความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านี้ของต้นไม้ต่างหากที่เป็นความจริงจาก
จินตนาการของศิลปินในงานศิลปะ ดังนั้นความจริงในงานศิลปะก็คือการแสดงออกของปฏิกิริยา
ของศิลปินที่มีความจริงในธรรมชาติหรือต่อความนึกคิดของศิลปินเอง ซึ่งเป็นความจริงแบบจิตวิสัย 
(Subjective Reality) และความจริงก็คือเนื้อหาของศิลปะนั่นเอง5 

 การเลือกหามุมมองให้ตรงกับความคิด เป็นกระบวนการหนึ่งส้าหรับการสร้างผลงาน
ทดลองใช้เทคนิคทางจิตรกรรม ที่มีความหลากหลายจนเกิดความช้านาญ และเป็นเทคนิคเฉพาะตัว
ที่ท้าให้เกิดอัตลักษณ์ ส้าหรับครอบครัวของข้าพเจ้าค่อนข้างหัวเก่าระเบียบ และขนบธรรมเนียมคน
ไทยเดิม ท้าให้ข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือสื่อที่ทันสมัย จึงฝังตัวอยู่กับการศึกษาเล่าเรียน
ศิลปะ การติดอิทธิพลคือการเรียนรู้หรือลอกเลียน การศึกษาศิลปะที่นักศึกษาเรียนจากผู้รู้หรือเป็น
ต้าราในขึ้นพื้นฐานก่อนที่จะศึกษาค้นคว้าทดลองหรือสร้างสรรค์6 

การเดินทางพบเห็นธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ โดยต่อมาภายหลังข้าพเจ้าจึงได้ตระหนัก ว่า
ทุกสิ่งอย่างนั้นล้วนเป็นเสมือนครูผู้บ่มเพาะ ให้ตัวข้าพเจ้ามีความสนใจในธรรมชาติเป็นพิเศษ 
เทียบเท่ากับความน่าสนใจในงานจิตรกรรม ที่ได้บันทึกความประทับใจซึ่งขณะเวลาหนึ่งลงบน
เฟรมผ้าใบด้วยสีและพู่กัน การได้ศึกษาเล่าเรียนทางศิลปะและความสนใจในธรรมชาติก่อเกิดเป็น
แรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าอยากที่จะสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้นมา 

 

                                                           
4 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที ่5 (กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช, 2542), 308-30. 
5 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, 312. 
6 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง, 16. 
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 ข้าพเจ้าให้ความสนใจเร่ืองการติดอิทธิพลและการลอกเลียน เพราะธรรมชาติของการศึกษา
เล่าเรียนต้องมีต้นแบบเพื่อเรียนรู้เลือกเอาสิ่งที่ดีกว่ามาใช้  ต้นแบบที่กล่าวถึงนอกจากธรรมชาติยัง
รวมไปถึงต้าราบทความชั้นครู และผลงานของศิลปินเป็นครูต้นแบบที่ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความสนใจ 
และเกิดการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ 

 

อิทธิพลจากการศึกษาศิลปะระดับพื้นฐาน 

 การเร่ิมต้นเรียนศิลปะในวัยเด็ก ในสถานศึกษาเร่ิมการเรียนรู้ การขีดเขียน พับกระดาษ ปั้น
ดินน้้ามันท้าการฝีมือศิลปะเด็กเป็นการแสดงออกที่ซื่อบริสุทธิ์เรียบง่ายไร้จริตมายา  มีแต่ความสวย
สดงดงาม การขีดเขียนเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่ท้าให้เห็นความสัมพันธ์ของภาพและพื้น 
ท้าให้รู้จักการวางต้าแหน่งวางทิศทางของภาพการขีดเขียนภาพในภาพในวัย เด็กไม่มีระเบียบอะไร 
แต่เมื่อมีการพัฒนาความสามารถในการขีดเขียนมากขึ้นตามประสบการณ์  ตามทักษะที่เรียนมา
สามารถใช้มือ เขียนตา การรับรู้ตามเข้าใจได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน เมื่อมีการพัฒนาช่วงในวัย
เด็กการก้าหนดรูปทรงยังไม่สมบรูณ์แต่จะดูเป็นรูปทรงมากขึ้นเร่ิมใกล้เคี ยงความจริง เป็นรูป
วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมทแยงมุม และเร่ิมรู้จักการออกแบบใส่จินตนาการเอารูปทรง
หลายรูปมาเขียนใส่รวมกัน อิทธิพลจากในชีวิตประจ้าวันจาการพบเห็นเร่ิมมีการเขียนหน้าคน และ
มีแขนขาประกอบเล็กน้อยเขียนตามความเข้าใจ แต่ปราศจากความถูกต้องในสัดส่วนทางกายวิภาค 
เมื่อมีการพัฒนาด้านทักษะในการรับรู้ ในวัยช่วงที่โตขึ้นเร่ิมเขียนภาพที่ดูเป็นเร่ืองราวได้ เช่น สัตว์
ยืนด้วยขาสองขามีใบหูอยู่บนหัว บ้านก็เป็นรูปผสมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าดอกไม้เป็นรูป
วงกลมบนเส้นตรงเคร่ืองบินเป็นเส้นเฉียงตัดกันรถยนต์ก็คือบ้านที่มีล้อบ้านก็ดูมีชีวิตจิตใจเหมือน
คน คือ บางบ้านเศร้า บางบ้านร่ืนเริง ภาพสัตว์ปนกับภาพคน สัตว์บางตัวมีหลายขา สัตว์บางตัวอาจ
เป็นคนก็ได้ด้วยเพราะใบหน้าเป็นใบหน้าคนมีผมรวมทั้งมีเท้าและมีขาสองข้างภาพสัตว์กับคนจึงดู
ผสมกัน 7เมื่อข้าพเจ้ามีความสนใจในศิลปะอย่างจริงจังจึงตั้งใจเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวะ และ
ระดับปริญญาตรี มีการพัฒนาทักษะอย่างจิงจังให้ท้าตามเนื้อหารูปแบบกายวิภาค  ทฤษฎี
องค์ประกอบ ทัศนียวิทยา และภาคปฏิบัติฝึกทักษะฝีมือโดยฝึกฝนปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนจริง 

                                                           
7 ประภัสสร นิยมธรรม, พัฒนาการด้านศิลปะการขีดเขียนวัยเด็กตอนต้น, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 

2560, เข้าถึงได้จากghttp://www.healthcarethai.com  
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 ประสบการณ์ทางศิลปะระดับพื้นฐานมีเจตนาลอกเรียน เพื่อการเรียนรู้ฝึกทักษะพัฒนาฝีมือ
เพื่อค้นหาปัจจัยไปสู่ความส้าเร็จ การศึกษาผลงานศิลปินศึกษาแนวความคิด และเทคนิควิธีการของ
ศิลปินในยุคต่างๆ เพื่อดูในเห็นคุณค่าและการพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน 

 

อิทธิพลจากการศึกษาศิลปะระดับการสร้างสรรค์ 

 เมื่อการเรียนศิลปะในส่วนที่เป็นทฤษฎี และภาคปฏิบัติสองส่วนควบคู่กันในระดับพื้นฐาน 
ถูกพัฒนามาเรียนในระดับที่สูงขึ้น ที่เน้นไปในการทดลองค้นหาแนวทางสร้างสรรค์เป็นการ
วิเคราะห์วิจารณ์ประเมินคุณค่าการศึกษา ในระดับนี้ยังมีต้นแบบเพื่อศึกษา และมีการแสดงออก
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในแบบเป็นลักษณะเฉพาะ จวบจนมีโจทย์จากต้นแบบหรือเป็นหัวข้อ 
เพื่อค้นหาความบันดาลใจ ความสนใจสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบและเนื้อหาที่มีความถนัดการ
ค้นคว้าและการทดลองเป็นกระบวนการเพื่อค้นหาบุคลิกเฉพาะตัว นอกจากการฝึกวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าให้กับผลงานเพื่อตรวจสอบข้อดีและข้อด้อยเป็นการพัฒนาความคิดและต่อยอดด้าน
การสร้างสรรค์ 

 อิทธิพลจากระดับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นท้าให้ข้าพเจ้าค้นหาบุคลิก  และตัวตนในงาน
ศิลปะในเร่ืองที่ถนัดและสนใจเป็นพิเศษจากการเรียนขั้นพื้นฐานการเขียนรูปทิวทัศน์  (Landscape) 
เป็นการท้าท้ายการรับรู้ และการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้า สื่อให้เห็นถึงการรับรู้
รสของสุนทรียะผ่านการใช้ตาสมองและจิตใจ 

 

อิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปกรรม 

 ผลงานศิลปกรรมในยุคต่างๆให้ประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นประวัติศาสตร์
ที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิดรวมถึงรูปแบบ และวิธีการเพื่อน้ามาปรับใช้ใน
กระบวนการสร้างสรรค์  ในแต่ละยุคจะเห็นผลงานศิลปะของศิลปินที่น้าเอาประสบการณ์มา
สร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากการเรียบเรียงระบบในศิลปะสาขาต่างๆ และยุคต่างๆ น้ามาปรับใช้
โดยมีรากฐานมาจากความเข้าใจต่อสิ่งที่เป็นอดีตซึ่งศิลปินเป็นผู้น้าอดีตมารับใช้ปัจจุบัน 
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ข้าพเจ้ามีความสนใจผลงานศิลปะในยุคต่างๆ ซึ่งน้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผลงานของ
ข้าพเจ้า แต่ผลส้าเร็จของผลงานแสดงผลได้ชัดเจนในรูปแบบศิลปะนามธรรม  (Abstract Art) ซึ่งมี
แนวความคิด และจุดมุ่งหมายในการแสดงออกที่เป็นเฉพาะของตัวข้าพเจ้าเอง โดยใช้พลังในการ
แสดงออกอย่างเต็มที่ให้ปรากฏอยู่เพียงทัศนธาตุที่พาดพิงไปถึงธรรมชาติที่กระจาย และแปรรูปซึ่ง
ปรากฏจากการลอกเลียนความเหมือนจริงทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ซึมซับรับรู้จากประสบการณ์
ที่มองเห็นมาแสดงออกด้วยทัศนธาตุ ถ่ายทอดให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวข้าพเจ้ากับธรรมชาติ
แท้จริงแล้วศิลปะนามธรรม คือ งานศิลปะที่สกัดตัดทอนรูปทรงของจริงที่เหลือไว้ซึ่งความบริสุทธิ์
แก่นแท้ของสิ่งนั้น ดังที่ปรากฏให้เห็นในผลงาน สาระส้าคัญไม่ได้อยู่ที่ต้นแบบจากธรรมชาติแต่
เป็นเพียงความรู้สึกที่ซับซ้อนทางกายภาพ และการแสดงออกของตัวข้าพเจ้าศิลปะในยุคที่ข้าพเจ้า
สนใจมีความเร่ิมต้นและให้ความส้าคัญเกี่ยวกับธรรมชาติ 

 ศิลปะโรแมนติก (Romanticism) เร่ิมตอนปลายศตวรรษที่ 18 โดยเน้นเร่ืองความรู้สึก
ส่วนตัวและลักษณะธรรมชาติโดยไม่ค้านึงถึงเหตุผล ในทางปฏิบัติ งานศิลปะพาคนให้หลุดพ้นจาก
ความเป็นจริงพาไปสู่ความฝัน และจินตนาการ แต่ศิลปินโรแมนติก  บางคนสนใจเร่ือง
ประวัติศาสตร์มาใส่อารมณ์ความรู้สึก 

 ศิลปินที่ข้าพเจ้าชื่นชอบในลัทธินี้คือ เทอร์เนอร์ (Joseph Matlord William Turner :1775-
1851)  เขียนภาพความผันผวนของลมฟ้าอากาศพายุ คลื่นลมได้รุนแรงด้วยสีและทีแปรง ท้าให้เกิด
เป็นภาพทางมโนคติ คือภาพไฟไหม้ตึกรัฐสภา (Burning of the Houses of Parliament) เทอร์เนอร์ 
เขียนภาพแอ็บสแตรกของแสง และสีออกมาในรูปของวิวโรแมนติกที่เต็มไปด้วยจินตนาการ และ
สัญลักษณ์ของความร้อนแรง มิใช่ภาพเหมือนจริงแต่เป็นเปลวไฟโหมกระพือฉายฉานอยู่ด้านบน 
ขณะที่ส่งเงาสะท้อนลงน้้า แสงและสี มีบทบาทยิ่งกว่ารูปทรง เขาสร้างบรรยากาศ ที่มักมีหมอกควัน
คลื่นลมแสงโชติช่วงที่ทุกอย่างเคลื่อนไหว8 

 

                                                           

 8 วีรวรรณ มณี, ภาพทิวทัศน์ในจิตรกรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 153-154. 
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ภาพท่ี 3     Joseph Matlord William Turner, Burning of the Houses of Parliamentเg-เข้าถึงได้จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/ 

 

ศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism) หรือความประทับใจเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 มี
การน้าเสนองานคร้ังแรกใน ค.ศ. 1874 โดยภาพเขียนของโมเน่ที่เขียนในปี ค.ศ. 1872 ผลงานที่
เกิดขึ้นเกิดจากความเชื่อที่มีผลต่อความประทับใจ (Impression) ต่อสิ่งที่มองเห็นจากภายในจิตใจ
โดยอาศัยความ บริสุทธิ์ใจหรือความซื่อสัตย์ที่จะถ่ายทอดปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้สภาวะแสงใน
ช่วงเวลานั้นศิลปินมีความสนใจต่อความประทับใจต่อสถานที่เวลา และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเพียงคร้ังเดียว แสดงถึงการบันทึกธรรมชาติที่มีความรู้สึกคร้ังแรกซึ่งปราศจาก
การปรงุแต่ง และถ่ายทอดออกมาโดยปราศจากการไตร่ตรองล่วงหน้า 
 งานจิตรกรรมของกลุ่มอิมเพรสชั่นนิสท์มากมายหลายชิ้น  ดูสดใสและเป็นอิสระ 
(Spontaneous) แต่แท้จริงเกิดจากการไตร่ตรองอย่างระมัดระวังเป็นขั้นตอนในปี  ค.ศ. 1901 โมเน่ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Burning_of_Parliament#/media/File:Joseph_Mallord_William_Turner,_English_-_The_Burning_of_the_Houses_of_Lords_and_Commons,_October_16,_1834_-_Google_Art_Project.jpg
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ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการร่างภาพอย่างรวดเร็วเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด  ในการเขียนรูปจากข้าง
นอกลงบนผืนผ้าใบให้เหมาะสมกับการน้ามาแขวนภายในห้องมากขึ้น9 
 กลุ่มอิมเพรสชั่นนิสม์มีข้อสนันสนุนในกระบวนการท้างาน จากทฤษฎีของเซอร์ไอแซก 
นิวตันเร่ืองแสงสีขาวที่ล่องผ่านแท่งแก้วปริซึมกระจายเป็นสีรุ้งหลากสี  พวกเขาจะไม่ใช้สีจาก
ธรรมชาติ (Earthcolour) และสีด้าแต่จะใช้สีจากสีเปกตรัมใช้วิธีการแต้มสีต่างๆ ที่เป็นสีบริสุทธิ์ 
(Purecolour) 
“เป็นภาพจับสิ่งซึ่งสายตาสัมผัสรับรู้ในบัดนั้นทันทีเป็นการแยกแยะสีที่มาประกอบกันเข้าเป็นแสง
ที่ส่องต้องสิ่งต่างๆ ท้าให้เกิดพื้นผิวภาพที่เต็มไปด้วยสีสันที่แปรเปลี่ยนเป็นภาพที่ เคลื่อนไหวไม่
หยุดนิ่ง" และนอกจากทฤษฎีของสีที่เกิดจากสเปกตรัมแล้ว ยังได้ทฤษฎีที่เกิดจากสีที่มองเห็นกับผล
ของภาพที่เกิดจากแสงกระทบตา ในเร่ืองหลักการประสานกัน และติดกันของสีของ เออแซนเชอ
เวรย (Euqe`ne cherceul) ที่มีรายละเอียดชัดเจนของหลักการประสานหรือตัดกันกับผลทางสายตา
เมื่อมองสีใกล้กัน 
 ศิลปินที่ข้าพเจ้าสนใจโมเน่ (Claude Monet) ซึ่งเป็นศิลปินสร้างสรรค์ผลงานหลายชิ้นที่ถูก
ผนวกด้วยความคิด และกระบวนการความปรารถนาที่จะสร้างงานโดยมีพื้นฐานจากการสังเกตและ
สะท้อนออกมา (Obser-vation and reflection) ผลงานสระบัว (Water lilies) ผลงานที่มีความ
กว้างยาวโอบฝาผนังสื่อให้เห็นเฉพาะพื้นผิวของสระบัวมากกว่าสายตาที่ลึกเลยเข้าไป  ไม่มีการ
แสดงเส้นขอบฟ้าแต่เป็นภาพดอกบัวท่ามกลางสีแสง และเงาของสิ่งที่อยู่รอบข้างเห็นเงาสะท้อน 
และพืชใต้น้้าอยู่บ้างเมื่อเข้าไปใกล้จะไม่เห็นรูปทรงที่ชัดเจนเป็นเพียงสีสันที่แต่งเต็มไปมาที่มีมวล
หนาและบางแทรกซ้อนและทิ้งรอยฝีแปรง แต่เมื่อถอยห่างออกดูสายตาจะเกิดการผสมให้ผลด้าน
ประสาทสัมผัสทางสายตา 
 

 

 

 

 

                                                           
9จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, โลกศิลปะศตวรรษที่ 20, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ด่านสุทราการพิมพ์, 2552), 

15. 
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ภาพท่ี 4     Claude Monet,Water lilies, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5     Claude Monet,Water liliesg, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Water_Lilies_(Monet_series)#/media/File:Monet_-_Nenúfares.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_Lilies_(Monet_series)#/media/File:Claude_Monet_045.jpg
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ศิลปะโพสต์-อิมเพรสชันนิสต์ (The Post-imapressionists) ที่เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1880 เป็น
ช่วงที่ละทิ้งทฤษฎีแสงสีวิทยาศาสตร์ 
 ศิลปินที่ข้าพเจ้าสนใจในผลงาน ปอลโกแกง (Paul Gauguin:1848-1903) เป็นศิลปินที่มุ่ง
ท้างานศิลปะที่เป็นเร่ืองสุนทรียภาพบริสุทธิ์ โดยมีการจัดการเส้นและสีได้ความบันดาลใจจากชีวิต
และธรรมชาติ มีวิธีคิดเป็นสัญลักษณ์  "สีก็เหมือนกับเสียงดนตรีสะท้อนกังวานสิ่งซึ่งเป็นธรรมดา
ที่สุดและท้าให้เกิดสิ่งที่ตามมาซึ่งยากที่จะอธิบายได้ด้วยค้าพูดนั่นคือพลังภายในของมัน" 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 6     Paul Gauguin, Martinique Landscape, 1887,  เข้าได้จาก https://www.wikiart.org/ 
 
 

 

https://www.wikiart.org/en/paul-gauguin/not-detected-1?utm_source=returned&utm_medium=referral&utm_campaign=referral


18 
 

 
 

ภาพทิวทัศน มารตินิก (Martinique Landscape) แสดงถึงความคิดท่ีตามรอยภาพวิวบนผิว

พรมถูกจัดวางแนวตกแตงบนพ้ืนผิวของภาพโดยไม สรางความลึกลวงตามีการหักเหรูปแบบศิลปะ

ไมให เหมือนอิมเพรสช่ันนิสมเพ่ือส่ือให ได อารมณ ของเกาะกลางทะเลที่มีแมกไมและพืชพันธุออก

ดอกสะพร่ังสงสีสันเจิดจ าอยูกลางประกายแดดให ได ความรูสึกว าทุกหนทุกแห งมีเสน ห เทาเทียมกัน

หมดมีการไลสีเขียวหลากหลายสีสันสลับเหล่ียมทับลงไปบนสีเหลืองท่ีอบอุนไมมีการให แสงและ

เงาเพื่อสรางปริมาตรแตใชวิธีการวางระนาบแบนๆทั้งขอบท่ีขรุขระและท่ีโคงมนซับซอนกันอยูเพื่อ

นําสายตาจากถนนด านหนาไปสูทิวทัศน เขาและทองฟ าด านหลังแมจะมีทีแปรงขาดชวงแบบอิม

เพราสชั่นนิสมแตเปนแนวแปรงท่ีกว างกว าและแบนราบกวาแลวก็ไมมีแสงกระทบพรางพราย

แบบอิมเพรสชั่นนิสมสีสันสดใสจะสะทอนให เห็นสีช้ันลางท่ีโพลข้ึนมาคละเคลากันกับสีและ

รูปทรงบนพ้ืนผิวท่ัวไป10 

 ปอลเซรูซีเย (Paul Se'rusier:1885-1927) เปนผูนําของกลุมนาบีสเปนศิลปนซิมบอลิสต 
(symbolist) ท่ีเขียนทิวทัศน เปนสัญลักษณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 Paul Se'rusier, The Talisman (Landscape of the Bois d'Amour), 1888, เขาถึงได จาก

https://upload.wikimedia.org/  

                                                            
10 Robert  Goldwater, Paul Gauguin (Newyork:HarrtN.Abrams,INC,Publishers,1983), 54. 
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ภาพวิวในป่าบัวดามูร์  (Landscape of the Bois d'Amour)  ด้วยสีน้้ามันบนฝีกล่องซิกการ์ไม้ 
เซรูซีเย ท้าตามค้าแนะน้าที่โกแกงท้าให้เข้าเห็นคุณค่า  "คุณเห็นต้นไม้ที่เป็นอย่างไรบ้าง ?  มันเป็นสี
เหลืองใช่ไหมระบายมันลงไปเลยส่วนเงานั้นเป็นสีน้้าเงิน ก็ใส่สีน้้าเงินสดๆ แรงไปสิแล้วก็ใบไม้สี
แดงน้ันอีกใส่สีแดงจัดเข้าไปให้เต็มที่เลย"11 โกแกงแนะน้าให้เซรูเยไม่ให้สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่
ตาเห็นแต่ให้น้าเอาเอกลักษณะถาวรวัตถุ มาแปรเปลี่ยนเป็นรูปทรงและสีโดยก้าจัดเอาออกไปเพื่อ
แสดงอารมณ์ความรู้สึก และจินตนาการจนกลายเป็นภาพนามธรรม 
 แวนโก๊ะ (Vincent Van Gogh:1853 – 1890) เป็นจิตรกรที่เพียรค้นหาวิธีแสดงออกซึ่ง
ความรู้สึกลึกลับของสิ่งธรรมดาสามัญซึ่งอาจเป็นคนสิ่งของหรือธรรมชาติโดยฉากชนบทที่บอก
ความคิดและความรู้สึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8    Vincent Van Gogh, The Starry Night, 1889, เข้าถึงได้จาก  https://en.wikipedia.org/ 
 

 

                                                           
11Charles Estienne, Gauguin: Biogreaphical and Critical atodies. (Gennva:Skira, 1953),  42.  

https://en.wikipedia.org/
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ผลงาน The Starry Night เป็นการน้าลีลาในธรรมชาติมาสร้างใหม่ ซึ่งใช่สีเป็นสัญลักษณ์ฝี
แปรงมีความคมชัด และมีพลังถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยสี ลักษณะเส้นที่มีความเฉพาะตัวมี
ความแปลกใหม่ ในศิลปะยุคนั้นมีอิทธิจากภาพพิมพ์ญ่ีปุ่นที่เข้าลักษณะเส้น มีความคลายการแกะ
ภาพพิมพ์มีความชัดเจนแบ่งความเคลื่อนไหว และรูปทรงต่างๆ ศิลปินมีมุมมองถ่ายทอดธรรมชาติ
ให้ปรากฏการณ์จริง และไม่ใช่การลอกเลียนธรรมชาติ การใช้ฝีแปรงสร้างจินตนาการด้วยความเป็น
อิสระ และฉับพลันทิ้งร่องรอยสีหนาแบบ Impasto สร้างรูปทรงพื้นที่ว่างเป็นจังหวะหมุนวนรอย
แปรงเกิดจากอารมณ์อันปั่นป่วนพลุ่งพล่าน สร้างความเคลื่อนไหวสะท้อนความปรารถนาภายใน
ผ่านทัศนธาตุ12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 9    Vassily Kandinsky, Murnau with church, 1910, เข้าได้จาก       

http://www.wassilykandinsky.net/ 
 

 
 

                                                           
12

 เรื่องเดียวกัน, 93 

http://www.wassilykandinsky.net/
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ศิลปะลัทธิส าแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ผลงานศิลปะแสดงถึงอารมณ์เป็นสิ่งส้าคัญ
เหนือกว่าความคิด ส้าแดงพลังอารมณ์ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับสุนทรียะ 
 ผลงานของ คานดิสสกี้  (Vasily Kandinsk y: 1866-1944) เป็นจิตรกรที่อยู่ในยุคนี้เชื่อว่า
ดนตรีและจิตวิญญาณส้าคัญกว่าวัตถุ การประสานสีและรูปทรงอยู่กับสภาวะภายใน ภาพมูร์เนาที่มี
โบสถ์ 1    ( Murnau with Churchi) เป็นภาพทิวทัศน์ที่เป็นเนื้อหาของศิลปิน และมีการแสดงความ
เหมือนจริงแค่เพียงบางส่วน มีการใช้ทีแปรงที่เป็นอิสระและฉับพลันไร้การค้านวณมีการปล่อย
พื้นที่ว่างของพื้นกระดาษ แต่ยังคงเหลือสัญลักษณ์ยอดแหลมของโบสถ์และแนวหมู่บ้าน การใส่สีที่
ปล่อยอิสระแนวเอียงลาดชันท้าให้เกิดพลังการเคลื่อนไหว สีขาวและสีน้าเงินท้าให้เกิดความสมดุล
เป็นบรรยากาศภูมิประเทศและรูปแบบของผลงานในยุคนั้นถือเป็นความแปลกใหม่เพราะเป็น
จุดเร่ิมต้นของศิลปะนามธรรม 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 10    Eleaine de Koonning , Juarez, 1958, เข้าถึงได้จาก

https://www.guggenheim.org/artwork/991 
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ศิลปะแอปสแทร๊กเอ็กเพรสชั่นนิสม์และแอ๊กชั่นเพ้นท์ติ้ง (Abstract Expressionism and 
Action Painting) เป็นรูปแบบงานจิตรกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิต่าง ๆ มาสู่กรรมวิธีการวาด
ภาพตามทรรศนะของตน ศิลปินหลายคนมีการรวมตัวกันเพื่อมุ่งแสวงหาแนวทางใหม่ศิลปินมี
ความเสี่ยงกล้าทดลองด้วยวิธีการที่ไร้ขอบเขต เพื่อค้นหาสภาวะภายในที่อยู่ภายใต้ส้านึกได้อย่าง
อิสระ รูปทรงของผลงานเกิดการเคลื่อนไหว การปล่อยจิตส้านึกส้าแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม
เป็นการเขียนภาพแบบ (Improvisation) และการปาดป้ายอย่างฉับพลันทันที (Spontaneous Gesture) 
เกิดเป็นความกลมกลืนภายในเช่นเดียวกับธรรมชาติ อันเกิดจากแรงผลักดันกับจิตมนุษย์โดยไร้การ
สกัดกั้นของระเบียบกฎเกณฑ์ กับเผชิญหน้ากับผลงานมีการโต้ตอบระหว่างศิลปินกับงาน ศิลปิน
ต้องตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นกับตัวผลงาน ท้าให้เกิดกระบวนการ ผลงานบางชิ้นมี
การลดรูปลงจนกระทั่งเหลือเพียงภาพสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม  (Abstract Symbol) โดยไม่
เลียนแบบธรรมชาติและศิลปินมุ่งเน้นการแสดงออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 11    Chu Teh-Chun, Les Brumes du Passe, เข้าถึงได้จาก 

      http://www.artmarketmonitor.com  
 
 

http://www.artmarketmonitor.com/wp-content/uploads/2015/10/Chu-Teh-Chun-Les-Brumes-du-Passe-7-9m-11.48m-HKD.jpg
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ศิลปินจีน Chu Teh – Chun (Chinese/French,b.1920) เป็นศิลปินจีนที่ไปศึกษาและไป
ท้างานศิลปะแนวนามธรรมที่ฝร่ังเศส เขาเกิดในประเทศจีน ในวัยเด็กศึกษาศิลปะแนวประเพณีใน
ประเทศบ้านเกิด หลังจากนั้นจึงไปศึกษาต่อที่ฝร่ังเศส หลังสงครามในปี 1949 เขากลับมาเป็น
อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ผลงานการสร้างสรรค์ของเขาเกี่ยวกับสีสันและการ
แสดงออกเป็นนามธรรม มีความบันดาลใจจากธรรมชาติผลงานมีขนาดใหญ่มีการแสดงส้าแดง
อารมณ์อย่าฉับพลันด้วยวิธีการและเทคนิค 

 
อิทธิพลท่ีได้จากปรัชญาและหลักสุนทรียภาพ 

 หลักปรัชญาหรือสุนทรียภาพ  มีการก้าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมามากมาย เพื่อน้ามาเป็น
องค์ประกอบส้าหรับประเมินคุณค่าในผลงานศิลปะ แต่ข้าพเจ้าน้าความรู้ความเข้าใจในหลัก
สุนทรียภาพมาใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์ท้าให้ผลงานของข้าพเจ้ามีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น 

 สุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเร่ืองความงามหรือสุนทรียภาพ (Aesthetic) ค้าว่าความ
งาม หมายถึง งาม ความงาม เป็นทั้งค้าคุณศัพท์และกริยาวิเศษ (จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต 
พ.ศ. 2525) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า "มีความหมายถึง งาม สวยลักษณะที่เห็นที่ฟังแล้วชวนยินดีพึง
พอใจ" 

ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเกิดจากการรับรูปทางประสาทสัมผัส คือ รูป รส กลิ่น เสียง 
สิ่งที่กายหรือสิ่งที่ใจนึกคิด เป็นการรับรู้จากการท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
และบางส่วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และกลมกลืนไปกับธรรมชาติ เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ เมื่อ
เกิดการรับรู้จะเกิดความรู้สึกมโนภาพในความคิด เป็นความตราตรึงความความประทับใจ ในช่วง
เวลาหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงบันทึกความประทับใจลงบนสื่อรองรับที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกเวลานั้นได้
ตรงจุด จากความตราตรึงเกิดเป็นความทรงจ้า เป็นมโนภาพแห่งจินตนาการ อารมณ์ในธรรมชาติ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาข้อมูลในการท้างาน ความคิดในกระบวนการสร้างสรรค์ต้องผนวก
กันจินตนาการเป็นมโนภาพจากประสบการณ์ 
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ในทางศิลปะ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง มีส่วนส้าคัญส้าหรับผู้ต้องการเป็นศิลปิน 
เพราะจ้าเป็นต้องมีการฝึกฝนปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะและการเรียนรู้จากผัสสะโดยตรง พร้อมกับศึกษา
หาความรู้ ในศาสตร์สาขาศิลปะของตนด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ให้เกิดประสบการณ์ตรงของ จอห์น 
ดิวอ้ี ได้ให้หลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ขาดไม่ได้ ในขณะเดียวกัน
ความรู้จากประสบการณ์ของศิลปินในอดีตก็เป็นประสบการณ์ที่ควรเรียนรู้ เพราะว่าการสร้างสรรค์
งานศิลปะล้วนมีประวัติของพัฒนาการที่เกิดการกระท้าต่อยอดจากแนวคิดและผลงานของศิลปินรุ่น
เก่ามาโดยตลอด เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนรุ่นหน่ึงมาสู่อีกรุ่นหนึ่งตลอด13 
 
อิทธิพลที่ได้รับจากทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 
 
 จากชีวิตที่เรียบง่ายและสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ ธรรมชาติสร้างความรู้สึกและ
พฤติกรรมให้มนุษย์มาพัฒนา เพื่อการด้ารงชีวิตจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ได้รังสรรค์สิ่งต่างๆ 
เกี่ยวกับศิลปะ เพื่อประโยชน์และบ้าเรอจิตวิญญาณ 
 ผลงานศิลปะเป็นภาษาภาพที่ถูกแฝงด้วยความงามที่หลากหลาย ผลงานที่สร้างขึ้นในยุค
ต่างๆ ได้เพิ่มความสลับซับซ้อนตามสภาพแวดล้อมทางสังคม ผนวกกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง 
ความงามเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดกันไม่ได้ในผลงานศิลปะ  แต่ความแปรเปลี่ยนในการมองความลึกซึ่ง
ทางสุนทรียภาพในงานศิลปะที่ข้าพเจ้าสนใจ มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  ปรัชญาว่าด้วยความจริงที่เป็นทฤษฎีความรู้เป็นแหล่งก้าเนิดของสุนทรียภาพ  ความจริงมี
หลายระดับ  Truth หมายถึง ความจริงแท้เป็นสัจธรรมอยู่ตามสภาพธรรมชาติ  
1. Real, Reality       หมายถึง      ความจริงเป็นกฎเกณฑ์ เป็นความจริงที่ขึ้นอยู่ตามกาลเวลา 
2. Fact       หมายถึง     ข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
3. สิ่งที่เป็นความรู้แท้จริง            มีลักษณะและคุณภาพสากล 
 
 
 
 
 
 
                                                           

13 ก้าจร สุนพงษ์ศร,ี สุนทรียศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ษริษทัทวี พริ้น, 1991), 91. 
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ทฤษฎีความรู้ 
 

 ทฤษฎีความรู้ ญาณวิทยาที่มีอยู่ในหลักสุนทรีศาสตร์ในการแสดงหาความรู้  4 ทฤษฎีหลัก 
คือ 
1. ปรัชญาลัทธิเหตุผลนิยม       คือ  ความรู้เกิดจากเหตุผล 
2. ปรัชญาลัทธิประจักษ์นิยม ประสบการณ์นิยม  คือ  เกิดจากประสบการณ์สัมผัส 
3. ปรัชญาลัทธิอนุมานนิยม      คือ  คิดหาเหตุผลกับประสบการณ์ร่วมกัน 
4. ปรัชญาลัทธิสัญชาตญาณนิยม    คือ  ความรู้ที่แท้จริงเกิดจาการหยั่งรู้ภายในจิต          
              อย่างกระจ่างแจ้งเกิดจากท้าสมาธิฝึกจิต 

 
ทฤษฎีสัมพัทธนิยม (Relativism) 
 
 ลัทธิสัมพัทธนิยม มีความเชื่อว่าสุนทรีย์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับวัตถุต่างมีหน้าที่
สัมพันธ์กัน เชื่อว่าเป็นสิ่งเป็นจริง 2 สิ่ง ไม่อาจลดทอนเหลือเพียงสิ่งเดียวกายกับจิตเป็นสิ่งที่จริงทั้ง
คู ่ในทางญาณวิทยาถือว่าการรับรู้ของจิตนั้นมีข้อมูลอยู่ 2 ชนิด ต้องมีสิ่งที่ปรากฏต่อประสาทสัมผัส
ที่เรียนรู้ว่า สภาพปรากฏนั้น 
  ตามทฤษฎีที่ปรากฏมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน ธรรมชาติเป็นเพียงแบบสภาวะ
อารมณ์ไม่เหมือนกับการถ่ายแบบจนเหมือนจริง มีการน้าความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปผสมผสาน เป็น
ส่วนท้าให้ข้อมูลมีความสมบรูณ์ แต่ผลสรุปของผลงานที่แสดงอารมณ์ และตัดทอนความเป็นแบบ
จนเหลือเพียงภาพรวมทั้งหมดของสี 
 ไคลฟ์ เบลล์ (Clive Bell, ค.ศ. 1881 - 1964) นักวิจารย์ชาวอังกฤษ ยกย่องวงการทัศนศิลป์
เชี่ยวชาญในผลงานจิตกรรมในผลงาน จิตรกรโพสต์ - อิมเพรสชั่นนิสต์ ฟานโก๊ะ, ปอล โกแกง, เซ
ซานน์ อธิบายลัทธินามธรรม อารมณ์ความรู้สึกเชิงสุนทรียภาพให้คุณค่าเพราะมีความสัมพันธ์
ระหว่างสีกับเส้นสิ่งเหล่านี้มีส่วนปลุกเร้าสุนทรียภาพ  
 " Form” ความหมายในเชิงนามธรรม ภาพรวมทั้งหมดของสี หรือเป็นจินตภาพแบบร่วม 
แสดงรูปลักษณ์ทั้งหมด 
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ศิลปะคือการแสดงออก (Art as Expression) เปนทฤษฎีท่ีปรากฏในปรัชญาศิลปะ

จุดมุงหมายของผลงานเพ่ือเสนอสุนทรียภาพรูปทรงสีสันแตตองสําแดงอารมณ ท้ังภายในใจและ

จุดมุงหมายท่ีตองออกมาแสดงความรูสึกอารมณ สะเทือนใจอารมณ เก็บกด 

 คอลลิงวูดกลาวถึงการแสดงออก คือ การรวมเอาหลากหลายอารมณ ความรูสึกการ

แสดงออกอารมณ ทางศิลปะเกี่ยวกับเจตนาการรับรูสึกความเก็บกดอารมณ สะเทือนใจสัมพันธกับ

เจตนคติและการสร างบรรยากาศ 

 

 อิทธิพลท้ังหมดท่ีได กลาวมาขางต น มีบทบาทในการทํางานสรางสรรค  ความรูความเขาใจ

สามารถศึกษาได จากกระบวนการทํางาน และกระบวนการทางความคิด จากความสนใจในแตละยุค 

มีความนาสนใจท่ีแตกตางกัน เปนประวัติศาสตรของการเปล่ียนแปลงการสรางสรรคศิลปะในยุค

ตางๆ  เปนชวงรอยตอท่ีนาสนใจ ปจจัยหลักท่ีทําให เกิดการเปล่ียนแปลง คือสภาพแวดลอมรอบตัว 

และความสนใจของศิลปนขอมูลความรูจากอิทธิพลในยุคตางๆ เปนปจจัยหลักท่ีทําให เห็น ขอดี 

ขอด อย ในแตละยุค ขาพเจาได ขมวดความคิดและความสนใจในเร่ืองตางๆ มาใชตอรองในการ

สรางสรรคผลงาน รวมถึงกระบวนการทํางาน เห็นกระบวนการคล่ีคลายจากรูปธรรมมาสูนามธรรม 

การหาท่ีมา การเกิดข้ึนของสีการใชสีเปนเอกลักษณ  เฉพาะตัวของศิลปน การรับอิทธิพลในแตละ

เร่ือง เปนจุดเร่ิมตนท่ีทําให เกิดความสนใจและนํามาพัฒนาสรางสรรคผลงาน 
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 
 
 ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มีวิธีการและการตั้งเป้าหมายของการหาข้อมูล
เร่ิมต้นจากการเดินทางเพื่อไปซึมซับสัมผัสความรู้สึกจากธรรมชาติ  และสภาพแวดล้อมจากพื้นที่
เหล่านั้นพิจารณาความแปรเปลี่ยนจากเวลาสภาพบรรยากาศ และความรู้สึกต่อสถานที่และเวลานั้น 
ขั้นตอนต่อมา คือ การบันทึกด้วยกระบวนการสีน้้ามันและภาพถ่ายเพื่อเป็นข้อมูลน้ามาซึ่ง
สร้างสรรค์ผลงาน 

 ข้อมูลจากการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคต่าง ๆ หลักปรัชญาสุนทรียศาสตร์ คือ
อิทธิพลที่ได้น้ามาประยุคให้สอดคล้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ ลัทธิศิลปะในยุคต่างๆท้าให้เห็น
กระบวนความคิด และการแสดงออก เป็นความรู้ที่ท้าให้เกิดการยึดโยงสอดคล้องเพื่อถ่ายทอดให้
เห็นซึ่งจุดมุ่งหมายของศิลปิน ซึ่งสามารถท้าให้เกิดจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 

 ประสบการณ์การเดินทางเป็นสิ่งที่ส้าคัญของข้อมูลในการน้ามาสร้างสรรค์ผลงาน เดินทาง
เพื่อซึมซับความสวยงามของสภาพความเป็นจริงของทิวทัศน์ บรรยากาศช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นความ
ประทับใจ การปรากฏและเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกเกิดจากก๊าซอุณหภูมิ มวลสาร
ชนิดต่างๆ องค์ประกอบหลายๆ ส่วนมารวมตัวกันกลายเป็นบรรยากาศในบริเวณว่างในโลกที่เป็น 3 
มิติที่แสดง ความยาว ความลึก ความกว้าง 
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ขั้นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 

ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า รูปแบบงานนามธรรมที่มีการคลี่คลายจากรูปธรรมจาก
ธรรมชาติ ผลงานมีการแสดงตัวทัศนธาตุ และหลักองค์ประกอบศิลป์ที่เด่นชัด 

 หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศน์ศิลป์ (Composition) คือการน้าเอาทัศนธาตุได้แก่ จุด 
เส้นรูปร่าง รูปทรง น้้าหนักอ่อนแก่ บริเวณที่ว่าง สีและพื้นผิวมาจัดเข้าด้วยกันจนเกิดความพอดี
เหมาะสม ท้าให้งานศิลปะชิ้นนั้นมีคุณค่าอย่างสูงสุด เร่ืองของเอกภาพ (Unity) การรวมกลุ่มก้อนไม่
แตกต่างกระจัดกระจายไปคนละทิศทาง จนท้าให้ขาดความสัมพันธ์กันในทางทัศนศิลป์ เอกภาพยัง
เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงเนื้อหา เร่ืองราวที่ต้องการแสดงอย่างชัดเจนด้วยความสมดุล  (Balance) 
ความสมดุลของสิ่งที่ซ้้าหรือเหมือนกัน  (Symmetrical) คือเป็นการน้าเอาส่วนประกอบที่มี
รูปลักษณะเหมือนกันมาจัดองค์ประกอบรวมเข้าด้วยกัน ให้ประสานกลมกลืนเกิดการถ่วงน้้าหนัก
ขององค์ประกอบส่วนต่างๆ ในลักษณะที่พอเหมาะพอดี จนรู้สึกว่ามีความสมดุลอาจด้วยการจัดวาง
ต้าแหน่งที่ตั้งช่องไฟระยะห่าง อัตราจ้านวนขนาดรูปร่างน้้าหนักอ่อนแก่  ฯลฯ ที่เหมือนกันหรือ
เท่าๆ กันจนเกิดเป็นเอกภาพเดียวกันมีจุดสนใจหรือการเน้น (Emphasis) ส่วนที่ส้าคัญที่สุดของภาพ
ที่ต้องการแสดงซึ่งน้าไปสู่การบอกเล่าเนื้อหาของภาพทั้งหมดหรือเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจให้
มองในทางทัศนศิลป์ จุดสนใจควรมีเพียงจุดเดียวซึ่งอาจเป็นส่วนที่แสดงความส้าคัญหรือสีสัน
สดใสที่สุด นอกจากนั่นยังเน้นให้เกิดจุดสนใจด้วยการสร้างความแตกต่างขึ้น ในภาพจุดสนใจไม่
จ้าเป็นจะต้องอยู่กึ่งกลางเสมอไปอาจอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพก็ได้  ความกลมกลืน (Harmony) 
เป็นสิ่งที่ส้าคัญที่สุดของการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์เพราะความกลมกลืนแบบคล้อยตามกัน  
หมายถึงการน้ารูปร่างรูปทรง เส้นหรือสีที่มีลักษณะเดียวกันมาจัดเช่นวงกลมทั้งหมด สี่เหลี่ยม
ทั้งหมด ซึ่งแม้ว่าอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันแต่เมื่อน้าภาพขึ้นมาจัดแล้วก็จะท้าให้ความรู้สึก
กลมกลืนกัน เมื่อกลมกลืนจะท้าให้เกิดจังหวะ (Rhythm) ระยะในการจัดภาพหรือการวางวัตถุซ้้าไป
ซ้้ามาอย่างสม่้าเสมอ เช่น ลายไทย การปูกระเบื้องหรือการแปรอักษรเป็นต้น 

ด้านเน้ือหา 

 สร้างสรรค์โดยการค้านึงถึงหลักทัศนธาตุ  ซึ่งน้ามารองรับเนื้อหาความคิด และมีผลต่อ
อารมณ์ความรู้สึก เนื้อหามีความหลากหลายในการแสดงออกของทัศนธาตุ  และผลงานมีความ
เชื่อมโยงกันจากจ้านวน และขนาดที่หลากหลาย ตอบโต้อย่างเข้มข้น ในการท้าความเข้าใจ
ผสมผสานเข้ากับจินตนาการถ่ายทอดความรู้สึกจากภายใน จากพลังของสีที่บ่งบอกความเป็นตัวตน
ผ่านกระกวนการวิเคราะห์จากภายในไปสู่สุนทรีย์ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีความเป็นนามธรรม
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ด้านรูปแบบ 

 ข้อมูลสร้างแรงบันดาลใจที่น้ามาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เป็นรูปแบบ  เพื่อแสดง
ความคิดความเข้าใจ กระตุ้นความรู้สึกของคนรับ อันเกิดจากการความรู้สึกภายในของศิลปินที่ส่ง
ต่อไปยังผู้รับกระตุ้นจินตนาการของผู้รับ ร่วมกับศิลปินที่แสดงออกอย่างฉับพลันซึ่งใช้หลัก
สุนทรียภาพในการมองหลักทัศนธาตุ และหลักองค์ประกอบศิลป์ 

เส้น 

 เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่ส้าคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกๆแขนง เส้นเป็น
พื้นฐานของทุกโครงสร้างทุกสิ่งในจักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกด้วยตัวของมันเองโดยการสร้างเป็น
รูปทรงต่างๆ ขึ้นงานศิลปกรรมของไทย และญ่ีปุ่นล้วนแล้วต้องมีเส้นเป็นหัวใจในการแสดงออก 
ศิลปินตะวันตกบางคน เช่น บอตติเชลลี่ (Sandro Botticelli) เบลค (William black) ดูฟี (Raoul 
Dufy) ปิกาสโซ (Pablo Picasso) ก็ใช้เส้นเป็นแกนส้าคัญแม้แต่ในงานประติมากรรมซึ่งส่วนมาก
แสดงด้วยวัสดุและปริมาตร ก็ยังประกอบขึ้นด้วยมวลของรูปทรงกับเส้นรูปนอกที่สมบูรณ์ถ้ามีมวล
ที่ปราศจากรูปก็ย่อมจะเรียกเป็นงานประติมากรรมไม่ได้ นอกจากนี้การเร่ิมต้นการพัฒนา
จินตนาการของงานทัศน์ศิลป์ ศิลปินไม่ว่าจะเป็นจิตรกร ประติมากรหรือสถาปนิกจะอาศัยเส้นเป็น
ปัจจัยส้าคัญทั้งสิ้น การใช้เส้นนั้นสามารถจะกระท้าได้อย่างรวดเร็วตรงใจ โดยสัญชาตญาณหรือใช้
อย่างพินิจพิเคราะห์ด้วยการใช้ปัญญา เส้นแสดงแก่นแท้ของทุกสิ่งได้อย่างเข้มข้น และย่นย่อใน
ที่สุด 

น้ าหนัก 

 น้้าหนัก (Value) อ่อนแก่ของแสงและเงาไม่ได้เกิดจากวัตถุเป็นแบบ แต่เกิดจากสีที่ผสาน
กันมีการทับซ้อนกันเป็นน้้าหนัก ในความเข้มระดับต่างๆ น้้าหนักจากแสงและเงาตามธรรมชาติ 
ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก 

สี 

 สี (color) สีเป็นส่วนของปรากฏการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ สีที่มีอยู่ในแสงแดดที่เป็นคลื่นแสง
ชนิดหน่ึง จะปรากฏให้เห็นเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้้าในอากาศ และเกิดการหักเหทอเป็นสีรุ้ง
ออกมา สีรุ้งที่เราเห็นในท้องฟ้ามีอยู่ 7 สี คือม่วง ม่วงน้้าเงิน สีน้้าเงิน เขียว เหลือง ส้มและแดง ถ้าเรา
น้าแท่งแก้วสามเหลี่ยม (Prism) มาให้แสงแดดส่องผ่านแท่งแก้วก็จะแยกสีออกจากแสง ให้เห็นเป็น
สีรุ้งเดียวกันสีแต่ละสีมีความถี่ของคลื่นแสงไม่เท่ากัน สีแดงมีความถี่ต่้าที่สุดและมีช่วงคลื่นที่ยาว
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ที่สุด คลื่นแสงจะความถี่ต่้ากว่าหรือสูงกว่า ม่วงยังมีอยู่อีกมากมาย เช่น อินฟาเรดที่มีความถี่ต่้ากว่า
แดง หรือแสงอัตตราไวโอเลตที่มีความถี่กว่าสีม่วง แต่ตามนุษย์นั้นไม่สามารถรับความถี่ขนาดนั้น
ได้เช่นเดียวกับที่หูของเราก็สามารถรับคลื่นเสียงที่มีความถี่ในช่วงหนึ่งได้เท่านั้น1 

ในผลงานสร้างสรรค์ สีท้าหน้าที่เป็นน้้าหนัก มีการใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ 
เพื่อสร้างบรรยากาศของงานให้มีความคล้ายคลึงในบรรยากาศตามธรรมชาติ  เพื่อให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกที่สื่อให้ถึงสภาวะภายใน 

พื้นผิว 

 พื้นผิว (texture) ในผลงานสร้างสรรค์แบ่ง เป็น 2 ชนิด คือพื้นผิวที่จับต้องได้ เกิดจากเนื้อสี
ที่มีความหนาท้าให้เกิดมิติ และพื้นผิวของร่องรอยจากพู่กัน และสีที่ทับซ้อนหรือเกิดจากตัวท้า
ละลายสีน้้ามัน จึงท้าให้รู้สึกว่าหยาบและละเอียดมีผลให้ผลงานมีความน่าสนใจ ฝีแปรงท้าให้เกิด
การเคลื่อนไหว และสีบรรยากาศอันเกิดจากผสานกลมกลืน ให้ผลทางอารมณ์และความรู้สึก 

ท่ีว่าง 

 ที่ว่าง (space) พื้นที่ว่างตามปกติจะกว้างขวางหาขอบเขตมิได้ เป็นที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ด้ารงอยู่ที่ว่างเป็นทัศนธาตุที่มองไม่เห็น จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุมาก้าหนดรูปร่าง หรือมา
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาขึ้น ที่ว่างจะเป็นเหมือนสนามหรือเวทีที่ทัศนธาตุอ่ืนๆ จะลงไปแสดงหรือปรากฏ
ตัวในบริบทของรูปทรง ทัศนศิลป์แต่ละประเภทใช้ที่ว่างต่างกัน ไปตามลักษณะของงานจิตรกรรม
ที่ใช้ที่ว่างเป็น 2 มิติแต่อาจท้าให้เกิดการลวงตาเป็น 3 มิติได้ ด้วยวิธีการประกอบกันของทัศนธาตุ
ต่างๆ ประติมากรรมที่ใช้ที่ว่างจริงๆ โอบล้อมลูบได้ และเจาะทะลุรูปทรงเป็น 3 มิติ สถาปัตยกรรม
ใช้ที่ว่างจริงเช่นเดียวกับ ปฏิมากรรม และเป็นที่ว่างที่ เราสามารถเข้าไปสู่ภายในได้อีกด้วย 
ประติมากรรมสิ่งแวดล้อม (Environmentel Sculpture) ใช้แนวความคิดที่ให้ผู้ดูเข้าไปอยู่ในที่ว่างที่
ห้อมล้อมไปด้วยรูปทรง ได้เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรม การเต้นระบ้าสมัยใหม่เป็นการสร้างที่ว่างให้
มีความหมายด้วยการก้าหนดและเปลี่ยนแปลงที่ว่างด้วยร่างกาย และลักษณะความเคลื่อนไหวของ
คน2 

                                                           
1 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช, 2542), 54. 
2 ชลูด นิ่มเสมอ,  เรื่องเดียวกัน, 65. 
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 ในผลงานสร้างสรรค์ที่ว่างเป็นพื้นที่รองรับกระบวนการทางความคิดและกระบวนการทาง
ศิลปะความงามของบรรยากาศในธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงกับตัวเทคนิคในผลงานการ
แสดงของเทคนิคท้างานร่วมกับพื้นที่ว่างมีการผสานเป็นเอกภาพ 

เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ 

 จากแนวความคิดแรงบันดาลใจน้าไปสู่เทคนิค และวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน จาก
รูปแบบธรรมชาติ เร่ิมจากประสบการณ์ที่ได้ออกเดินทางไปบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพหรือการ
บันทึกด้วยสีน้้ามันอย่างฉับพลันและน้ามาประมวลเป็นเทคนิคสีน้้ามันบนผ้าใบในสตูดิโอ คือการ
ใช้ทีแปรงกับสีผสมตัวสารละลายให้เกิดความบางลงทับบนผ้าใบ มีการทับซ้อนกันหลายชั้นเกิด
เป็นความรู้สึกที่บางเบาเหมือนบรรยากาศ ความหนาของมวลสีในบางจุด ช่วยให้งานมีความ
น่าสนใจเป็นการแยกแยะบรรยากาศและแสง ที่เป็นมวลเป็นการสร้างมิติลวงตา ท้าให้เกิดความ
เคลื่อนไหวเทคนิคมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวความคิด และเนื้อหาท้าให้มีความเข้าใจตรงกับ
เจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของศิลปนิพนธ์ 
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ภาพท่ี 12    ภาพตัวอย่างเทคนิค 
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อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลกล้องถ่ายรูป 
2. เฟรมผ้าใบ 
3. สีน้้ามัน  น้้ามันลินสีด 
4. ตัวท้าละลาย 
5. พู่กันแปรงทาสี 

 

ขัน้ตอนการสร้างภาพร่าง 

ประสบการณ์การเดินทาง คือการศึกษาและน้าข้อมูลมาสร้างภาพร่าง เพื่อวิเคราะห์ผลงาน
ให้เกิดความเข้าใจกับกระบวนการทางความคิด ก่อนน้าข้อมูลมาคลี่คลายจากความจริง น้าไปสู่การ
สร้างสรรค์โดยไม่ยึดติดกับความเป็นจริง เป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกตามทัศนคติและความ
เข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13    ภาพวัสดุอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 14     ภาพร่างผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15     ภาพร่างผลงานและขั้นตอนการท้างาน 
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ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง 

1. การขึ้นรูปด้วยสีน้้ามันและตัวท้าละลายพร้อมกับเอียงเฟรมหรือตั้งเฟรมไปตามทิศทาง
ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16     ภาพขั้นตอนการท้างาน 

 

2. เมื่อสีชั้นแรกแห้งสนิท น้าสีน้้ามันผสมกับน้้ามันลินสีด เจือจางความเข้มข้นของสีทับลง
ไปบนสีชั้นแรก โดยใช้สีให้ค่าน้้าหนักเข้ม กับแปรงขนาดใหญ่ในทิศทางตามรูปทรงเป็นภาพรวม
จากธรรมชาติ สีที่เข้มมีความเหลวมาก เมื่อลงไปในชั้นแรกจะเกิดตะกอนสีไหลตามแนวตั้งของ
เฟรม ใช้ตัวท้าละลายกับแปรงทับลงไปในบางจังหวะ เกิดการชะล้างในบางสีจังหวะเห็นพื้นหลังที่
ท้าก่อนหน้านี้ 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17     ภาพขั้นตอนการท้างาน 

 

3. ผสมเนื้อสีมีความเข้มข้นทับลงไปในชั้นที่ 2 ใช้แปรงสะอาดเกลี่ยทับในบางจังหวะใน
ขณะที่สีชั้นที่ 2 ยังไม่แห้งสนิทเป็นการเกลี่ยเพื่อสร้างความเบลอ ความชัด สร้างพื้นผิวด้วยน้้ายาล้าง
พู่กัน  
             4. ใช้สีหนาทับกันในบางจังหวะเพื่อขับเน้นและสร้างระยะ 
             5. เมือ่ดูภาพรวมแล้ว แทรกสี เน้ือสีสร้างมิติทางจิตรกรรมและสร้างระยะให้กับภาพเกิด
ความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น 
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ภาพท่ี 18     ภาพขั้นตอนการท้างาน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 19     ภาพขั้นตอนการท้างาน 
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บทท่ี 4 
 

บทวิเคราะห์และพัฒนาการในการสร้างสรรค์ 
 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จากความสนใจในเร่ืองราวจากธรรมชาติ เกิดการ

พัฒนาเทคนิคและวิธีการซึ่งน้าไปสู่การคลี่คลาย (Form) รูปทรง เพื่อให้แสดงเพียงร่องรอยของตัว
เทคนิคสีน้้ามันไปสู่อารมณ์ความรู้สึก และการแสดงออกเป็นเฉพาะตัว 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้แบ่งระยะการท้างานเป็น  3 ระยะ คือ 
1. การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 
2. การสร้างสรรค์ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์  ระยะที่ 1 (เทอมต้น) 
3. การสร้างสรรค์ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์  ระยะที่ 2 (เทอมปลาย) 

 
1. การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 
 เป็นชุดผลงานที่สร้างขึ้นในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559 โดยเน้นการศึกษาจากต้นแบบ
จากทิวทัศน์จากธรรมชาติ การแสดงออก เพื่อสื่ออารมณ์ที่มีต่อบรรยากาศทิวทัศน์ที่อยู่ตรงหน้า ซึ่ง
มีผลต่อความรู้สึก 
 แนวคิดในการสร้างสรรค์ จากธรรมชาติผันแปรไปสู่นามธรรม  การศึกษาธรรมชาติที่อยู่
ตรงหน้าในบรรยากาศ และช่วงเวลาขณะหนึ่ง เน้นการสร้างความจริงในกระบวนการรับรู้สิ่ง
เหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งน้ามาพัฒนาร่วมกับจินตนาการประกอบกับการทดลองด้าน
เทคนิค โดยใช้เทคนิคสีน้้ามัน และทีแปรง สร้างให้เกิดความรู้สึกและบรรยากาศ และการ
เคลื่อนไหวในช่วง ณ ขณะนั้น 
 ด้านรูปแบบของงาน มีการตัดทอนรูปทรงจากธรรมชาติ ทิวทัศน์ ภาพรวมมุมกว้าง  โดยใช้
สีน้้ามันสร้างให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก เทคนิคสีน้้ามันและตัวท้าละลายก่อให้เกิดความลื่นไหล
เหมือนน้้าและสายฝนที่ตกลงมาจากธรรมชาติ  การซ้อนกันของสีท้าให้ เกิดบรรยากาศและความ
บางเบา   
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การใช้แปรงที่หลากหลายเพื่อนแทนรูปทรงจากธรรมชาติ  การขยี้และปัดป้ายอย่างรวดเร็วท้าให้เกิด
การเคลื่อนไหว ท้าให้ภาพทิวทัศน์ มีการสลายรูปทรงที่ชัดเจนเหลือเพียงร่องรอยของแสงและสีใน
บรรยากาศ 
 ด้านองค์ประกอบศิลป์  ในการสร้างมิติความลึกลวงตาของภาพทิวทัศน์จากธรรมชาติ มี
ความส้าคัญมากบนระนาบงานจิตรกรรม 2 มิติ มวลของสีและชั้นของสีจะเป็นการน้าสายตาไปสู่จุด
ต่าง ๆ จุดและเส้นสร้างให้เกิดการเคลื่อนไหว จับเน้นด้วยน้้าหนักและแสงเงา เน้นการสร้าง
ระยะใกล้ไกล ในการสร้างผลงานในช่วงปี 4 มีการทดลองใช้สีแปรงขนาดต่าง ๆ และสีบางที่ทับ
ซ้อน และมวลสีที่หนาท้าให้เกิดระยะและบรรยากาศ มีการใช้สีคู่ตรงข้ามที่แสดงบรรยากาศและ
อารมณ์  เช่น สีม่วง - เหลือง ท้าให้เกิดบรรยากาศแสงที่ก้าลังเกิดขึ้นและแสงที่ก้าลังดับไป เหมือนคู่
สีที่อยู่ในวรรณะร้อนและเย็น ซึ่งเน้นได้ทั้งสองวรรณะ เป็นสภาวะอารมณ์ที่แยกไม่ออกใน 2 ขั้ว 2 
เวลา คือ แสงที่ก้าลังเกิดขึ้นในเวลาเช้า หรือแสงที่ก้าลังจะหมดลงในเวลาเย็น เป็นความรู้สึกที่
คลุมเครือ มีการแทรกสีส้มร่วมกับสีเหลืองในส่วนของสีสว่าง ท้าให้เกิดความสดใส ท้าให้รู้สึกถึง
ความหวังในส่วนของเงามีการน้าใช้ สีม่วง สีน้้าเงิน ทับซ้อนกันเป็นบรรยากาศจ้านวนปริมาณพื้นที่
มากกว่าแสง ท้าให้ภาพรวมมีความกลมกลืนและเกิดเอกภาพ 

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1. การสร้างมิติและระยะในภาพมีการจัดการน้อยเกิดไป ท้าระยะไม่ไกลมาก 
 2. น้้าหนักของสีมีการตัดกันอย่างรุนแรง ขาดน้้าหนักกลาง มีผลทางด้านความรู้สึก รู้สึกถึง
ความรุนแรง 
 3. เส้นและสีมีทิศทางที่ขัดแย้งกันมากในบางจุด ท้าให้ภาพขาดความเป็นเอกภาพ 
 4. ความหนาของสีในระยะหน้าน้อยเกินไป ขาดมิติที่แตกต่างและความเด่นชัด 
เทคนิคของตัวท้าละลายไหลทิศทางเดียวกัน ท้าให้ขาดความน่าสนใจ 
 
การแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ก้าหนดจุดน้าสายตาเพื่อสร้างระยะให้มีความใกล้ไกล และมิติที่ลึกลวงตาออกไป 
2. ทดลองหาเทคนิคที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
3. สร้างน้้าหนักที่หลายหลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างเข้มสุดและอ่อนสุด  เพื่อหาความ

กลมกลืนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4. การท้าผลงานหลายชิ้นเพื่อหาทิศทางของเส้น สี พู่กันที่กลมกลืนมากขึ้น 
5. ทดลองหาคู่สีใหม่ ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างกับผลงานชิ้นเดิม 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
  ชื่อผลงาน สายลมในพายุ 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  150 X 170 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 21  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
  ชื่อผลงาน สายลมบนผิวดิน 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  170 X 190 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 22 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
  ชื่อผลงาน สนามแสงและเงา 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  150 X 120 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 23 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 
  ชื่อผลงาน แสงแห่งความหวัง หมายเลข 1 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  170 X 300 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 24 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 
  ชื่อผลงาน แสงแห่งความหวัง หมายเลข 2 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  60 X 170 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 25 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 6 
  ชื่อผลงาน แสงแห่งความหวัง หมายเลข 3 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  35 X 170 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
 

 

 



46 
 

 

 

2. การสร้างสรรค์ผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ภาคเรียนท่ี 1  
 ในช่วงปีการศึกษา 2559 ขณะอยู่ชั้นปี 5 ภาคการศึกษาต้นเป็นช่วงแรกเร่ิมสร้างผลงาน

ศิลปนิพนธ์ในปีการศึกษานี้ได้สร้างผลงานเป็นชุดให้ความส้าคัญกับต้นแบบจากธรรมชาติมากขึ้น  
มีการบันทึกทิวทัศน์จากธรรมชาติหลากหลายมุมมอง ศึกษาจากต้นแบบและน้ามาพัฒนาเทคนิค
ถ่ายทอดเป็นมุมมองใหม่แสดงความสัมพันธ์ของอารมณ์ความรู้สึกภายใน   แบ่งรูปแบบออกเป็น 3 
ระยะ 

 ระยะแรก ศึกษาทิวทัศน์ในมุมมองที่น่าสนใจในบรรยากาศช่วงเวลาหนึ่งให้เชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึก ผลงานในช่วงแรกจะมีความชัดเจนของรูปทรงของต้นแบบใช้
สีน้้ามันและจัดองค์ประกอบของงานค้านึงถึงอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก 

 ระยะที่สอง น้าข้อมูลจาการศึกษาในระยะแรกมาพัฒนาทั้งรูปแบบและเทคนิคมาคลี่คลาย
เชื่อมโยงให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิดและเทคนิค ความชัดเจนของรูปทรงถูกตัดทอนย่อย
สลายกลายเป็นรอยทีแปรงที่เคลื่อนไหวไปมา การแสดงออกอย่างฉับพลันท้าให้เห็นการแสดงออก
ของอารมณ์ที่ถ่ายทองลงมาบนผลงานชุดน้ี  

 ระยะที่สาม มีการสลายรูปทรงจนไม่เหลือเค้าโครงเดิมผลงานแสดงตัวเด่นชัดในเร่ืองรอย
ทีแปรงและสีมีการใช้สีคู่ตรงข้ามตัดกันอย่างรุนแรงบนบรรยากาศที่บางเบา ความหนาของมวลสี
ต่างขนาดท้าให้เกิดมิติลวงตา 
             
ปัญหาที่พบในช่วงศิลปนิพนธ์ภาคเรียนท่ี 1 

 ปัญหาที่พบในระยะนี้ คือ ข้อมูลที่น้ามาศึกษามีมุมมองที่ไม่แตกต่างกันมาก การน้าโทนสี
จากธรรมชาติมาสร้างผลงานจริงมีน้อย ในบางชิ้นงานมีการคลี่คลายรูปทรงไม่เหลือเค้าโครง
เดิม  ท้าให้ผลงานขาดการเชื่อมโยงการสื่อสารจากธรรมชาติ  ผลงานบางชิ้นไม่เห็นที่มาและ
บรรยากาศ ผลงานกึ่งนามธรรมขาดจังหวะความลงตัว การผสานระหว่างรูปธรรมจากธรรมชาติและ
นามธรรม ขาดความกลมกลืนกัน ท้าให้ขาดความน่าสนใจทางรูปแบบและเทคนิคขาดการพัฒนา
เกิดการซ้้าไม่มีจุดสนใจ 

ปัญหาทางด้านเทคนิคเร่ิมต้นจากการขึ้นรูปผลงาน สีน้้ามันผสมกับตัวสารละลาย
เกิดปฏิกิริยาการแตกตัวท้าลายคุณสมบัติของสีน้้ามันในเร่ืองการแห้งช้า   ผลงานจึงแห้งเร็วเม็ดสี
ตกตะกอนในร่องผ้าใบเหมือนสายฝนที่ตกจากที่สูงลงสู่เบื้องต่้าจากนั้นจึงทับด้วยมวลสีที่หนา
ขึ้น  ท้าให้ภาพเกิดมิติที่ลึกลวงตาแต่วิธีการสร้างชั้นสีด้วยความบางต้องใช้ระยะเวลาในการ
สร้าง  สภาพแวดล้อมและอากาศท้าให้สีน้้ามันแห้งช้า และไวไม่มีเวลาเฉพาะตัว เวลาไม่เพียงพอต่อ
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การสร้างความลึก สีสันที่น้ามาใช้ไม่ได้ผ่านการผสมเท่าที่ควร คู่สีมีความเด่นชัดขาดการเจือจางด้วย
สีคู่สีอ่ืนๆ การตัดกันอย่างรุนแรงของสี  ท้าให้บรรยากาศของผลงานขาดความกลมกลืนทิศทางของ
พู่กันและร่องรอยของทีแปรงมีความสับสนและยุ่งเหยิง ต้องอาศัยการเขียนจ้านวนมากเพื่อหา
จังหวะที่ลงตัวเทคนิคของสีน้้ามันเร่ิมมีการจัดการน้อยลงไม่เกิดความน่าสนใจเท่าที่ควร  

 จากการท้าผลศิลปนิพนธ์ในช่วงภาคเรียนที่ 1  พบว่าการปฏิบัติงานในด้านการศึกษาจาก
ธรรมชาติต้นแบบและงานที่ผ่านการคลี่คลายรูปทรงมีจุดเชื่อมโยงน้อยกันมาก   ผลงานที่มีจ้านวน
น้อยท้าให้การแสดงออกไม่เต็มที่มุมมองต่างจากงานต้นแบบมาก ผลงานเด่นชัดเร่ืองของสีและที
แปรง  แต่ขาดเร่ืองมิติไกลลึกระยะของงานจึงดูไม่สมบูรณ์ 

ขณะที่ปฏิบัติงานเกิดปัญหาขึ้น  วิธีการแก้ไขสามารถท้าได้เพียงบางจุดเท่านั้นเพราะผลงาน
ต้องอาศัยการแสดงอย่างฉับพลัน  จ้าเป็นอย่างมาต้องแสดงร่องรอยการตัดสินใจและเลือกเก็บบาง
จุดไว้แต่โดยภาพรวมต้องการถ่ายทอดอารมณ์ให้ชัดเจนมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศให้ผู้รับชมรับเอา
สุนทรียภาพของงานและกระบวนการทางความคิดและการแสดงออกของตัวเทคนิค 
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ภาพท่ี 26 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 1 ชิ้นที่ 1 
  ชื่อผลงาน ชะอ้า หมายเลข 1 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  40 X 50 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 27 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 1 ชิ้นที่ 2 
  ชื่อผลงาน ชะอ้า หมายเลข 2 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  40 X 60 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 28 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 1 ชิ้นที่ 3 
  ชื่อผลงาน ชะอ้า หมายเลข 3 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  40 X 60 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 29  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 1 ชิ้นที่ 4 
  ชื่อผลงาน ชะอ้า หมายเลข 4 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  50 X 60 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 1 ชิ้นที่ 5 
  ชื่อผลงาน ชะอ้า หมายเลข 5 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  50 X 60 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 31  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 1 ชิ้นที่ 6 
  ชื่อผลงาน Land no.1 
  เทคนิค  Oil on canvas 
  ขนาด  100 X 150 cm 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 32 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 1 ชิ้นที่ 7 
  ชื่อผลงาน Land no.2 
  เทคนิค  Oil on canvas 
  ขนาด  100 X 150 cm 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 1 ชิ้นที่ 8 
  ชื่อผลงาน สองโทนคู่ขนาน หมายเลข  1 
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  135 X 245 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพท่ี 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 1 ชิ้นที่ 9 
  ชื่อผลงาน สองโทนคู่ขนาน  no.2 
  เทคนิค  Oil on canvas 
  ขนาด  85 X 245 cm 
  ปีที่สร้าง 2559 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  เลือกมุมกว้างจากทะเลชะอ้า 
แสดงทัศนียภาพโดยรอบจากระยะมองการทางสายตา จากมุมสูงไปสู่มุมต่้า บรรยากาศในช่วงเวลา
ตอนเย็นไม่มีแสงเด่นชัด มีเพียงสายลมจากทะเลกระทบฝั่ง จุดเด่นของมุมนี้คือเส้นน้าสายตาจาก
เนินทรายไปสู่ทะเล ความรู้สึก คือความเบาสบาย มีเสียงคลื่นและเสียงลม จากทะเลเข้ามากระทบฝั่ง 
ใช้เทคนิคสีน้้ามันในลักษณะเป็นชั้นบางเบา ใช้เนื้อสีน้อย มีการทิ้งร่องรอยของทีแปรงและปล่อย
ให้สีไหลไปตามธรรมชาติ 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ ใช้เส้นและจุดน้าสายตาสร้างระยะให้กับภาพ ใช้เทคนิคสีน้้ามันใน
ลักษณะเหลวและบาง ทับกันเป็นชั้น ผสานกลมกลืนกันเป็นบรรยากาศ  ท้าให้บรรยากาศดูฟุ้งไม่
ชัดเจนเห็นความเคลื่อนไหวและมีมิติดูไกล 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  เลือกมุมธรรมดาบ้านพัก 

ชาวประมงห้อมล้อมด้วยป่าริมปากแม่น้้า การเลือกมุมนี้เพื่อศึกษาบรรยากาศโดยรอบแล้ว จึง
ต้องการศึกษาโครงสร้างของสี สื่อด้วยวิธีการเพ้นท์ที่แตกต่างระหว่างการใช้มวลสีที่หนาและบาง 
เพื่อแยกความเป็นวัตถุและธรรมชาติ วิธีการเหล่านี้สามารถน้ามาปรับใช้ ในการท้า ผลงาน
สร้างสรรค์ได้ เพราะลักษณะการเขียนที่ต่างกันให้ผลกับความรู้สึกที่ต่างกัน 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ เป็นองค์ประกอบที่แสดงจุดเด่นของตัววัตถุคือโครงสร้างท่ามกลาง
พื้นที่ว่างหรือธรรมชาติ เป็นการแสดงจุดเด่นและเกิดการสร้างระยะให้กับภาพ บรรยากาศเห็นถึง
ความลื่นไหลและความไม่ชัดเจนของแสง 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  เป็นการศึกษาทิวทัศน์ดงตาล 

เลือกลักษณะการเขียนเฟรมแนวตั้ง เพื่อศึกษาการสร้างระยะและบรรยากาศดงตาลในช่วงหน้าแล้ง
เวลากลางวันอากาศที่ร้อนระอุ ท้าให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่ายราวกับร่างกายจะหลอมละลายมอง
ไปในระยะไกลไม่เห็นความคมชัด เลือกใช้วิธีการเขียนสีน้้ามันผสมกับตัวเทคนิค ท้าให้สีละลาย
ไหลไปตามทิศทางต่าง ๆ เลือกใช้สีโทนร้อนผสมกับสีโทนเย็น มุ้งเน้นการสร้างระยะและ
บรรยากาศโดยรอบ  

ด้านองค์ประกอบศิลป์ เป็นการเลือกองค์ประกอบง่าย ๆ ไม่มีความซับซ้อนมาก ใช้ทีแปรง
ขยี้  เพื่อให้เกิดพื้นผิวและร่องรอย จุดเด่น คือ การปล่อยสีให้ไหลในระยะหน้า เพื่อให้เกิด
จินตนาการไปสู่ระยะหลังโดยใช้สีบรรยากาศแทรกในระยะต่าง  ๆ พื้นที่ว่างในระยะหน้าเป็นการ
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เล่นกับพื้นที่ของเฟรมผ้าใบและพื้นที่ว่างของการเดินไปสู่ระยะด้านหลัง ผลง านชุดนี้ได้ศึกษา
ธรรมชาติจากต้นแบบแต่มีการคลี่คลายใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปประกอบในผลงานด้วย 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  เป็นการเลือกเขียนซากของวัตถุ

ในพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบ เป็นมุมที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนและการสร้างระยะในวัตถุที่ ใกล้กัน 
ในสภาวะที่แสงน้อย สามารถท้าได้โดยการใช้เทคนิคการเขียนแบบบางเบา เพื่อให้เห็นบรรยากาศ 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ จุดเด่นที่เกิดขึ้นของภาพนี้ คือ การใช้เทคนิคการปัดป้ายขยี้พู่กัน 
เพื่อสร้างระยะให้กับภาพนี้ เกิดเป็นความเบลอและความคมชัด มีการเลือกน้าสีจากต้นแบ บมาใช้
และสร้างบรรยากาศให้มีการลื่นไหลราวกับฝนตก มีการคลี่คลายรูปทรงในบางส่วนใช้ในการสร้าง
ระยะ 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  มุมนี้มีการถ่ายทอดอย่างเด่นชัด

มากในเร่ืองของวิถีชีวิตของชาวประมง กองอวนรวมกันสร้างบรรยากาศของวิถีชีวิต จุดเด่นในเร่ือง
ของสีและบรรยากาศโดยรอบเป็นความน่าสนใจของมุมนี้ จึงเลือกใช้เทคนิควิธีการสีน้้ามันบน
ผ้าใบการเร่ิมขึ้นต้นรูปโดยการหาโครงสร้างและบรรยากาศโดยรวม โครงหลักและจุดเด่นจุดน้า
สายตาในภาพนี้ ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดสี บรรยากาศและการเคลื่อนไหวตามเจตนารมณ์ที่สัมผัส
ได้ การแสดงออกจึงไม่ได้ลอกเลียนธรรมชาติในทุกแง่มุม แต่เป็นวิถีชีวิตที่ยังมีลมหายใจและมีการ
เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ จุดเด่นที่ท้าให้ผลงานชิ้นนี้ มีความน่าสนใจคือ สี เป็นการเลือกใช้สี
คู่ตรงข้ามในสัดส่วนที่แตกต่างกันท้าให้เกิดความกลมกลืนผสมผสานร่วมกับจินตนาการของตัว
ข้าพเจ้าเองที่ต้องการท้าให้วัตถุที่ไม่มีชีวิต มีการเคลื่อนไหวราวกับมีการใช้งานเกิดขึ้นตลอดเวลา
เป็นมิติที่ทับซ้อนกันระหว่างความจริงและจินตนาการ สร้างสุนทรียภาพทางการมองเกิดขึ้น รวมไป
ถึงได้เกิดการสร้างกระบวนการของตัวเทคนิคให้ท้างานมากขึ้น เป็นการจัดล้าดับความคิดความ
เข้าใจให้เกิดขึ้นขณะการท้างาน เน้นคลี่คลายรูปทรงบ้านในบางส่วนแต่ยังมีเค้าโครงหลงเหลือให้
เห็น 
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จากการท้างานผลงานชิ้นนี้ สามารถน้ากระบวนการสร้างรูปไปต่อยอดในการสร้างผลงาน
ได้ ทั้งในเร่ืองการน้าสีคู่ตรงข้ามและการใช้ทีแปรงปัดป้ายให้เกิดการเคลื่อนไหว 

จากผลงานชิ้นที่ 1 มาถึงผลงานชิ้นที่ 5 เป็นผลงานที่ออกไปศึกษาและเขียนจากธรรมชาติ
โดยตรง มีการพัฒนามากขึ้นในเร่ือง การใช้ทีแปรงที่อิสระท้างานร่วมการปล่อยให้สีน้้ามันไหลไป
ในทิศทางต่าง ๆ สามารถน้าเทคนิคเหล่านั้นมาพัฒนาต่อในการท้างานในสตูดิโอ 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  ชื่องาน “Land no.1” เป็น
ผลงานสร้างสรรค์ที่กลับมาท้าในสตูดิโอ งานชิ้นนี้เป็นการผสานกันระหว่างพื้นน้้าและพื้นทราย 
โดยใช้สีแทนค่าสัญลักษณ์เหล่านั้น ปราศจากการลอกเลียนธรรมชาติต้นแบบแต่น้ากระ บวนการ
ท้างานมาเรียบเรียงใหม่ในรูปทรงที่เป็นอิสระ 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ ในผลงานชิ้นนี้มีการน้าสีคู่ตรงข้ามมาสร้างสรรค์ผลงานและใช้
วิธีการเพ้นท์ทับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ในลักษณะอ่อนทับสีเข้มเส้นเป็นสื่อเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว 

ปัญหาที่เกิดจากการท้างานชิ้นนี้ คือ โดยภาพรวมของการท้างานชิ้นนี้คือขากความสมบูรณ์
ในเร่ืองจุดเด่น จุดส้าคัญภายในงาน ถึงแม้ว่าผลงานใช้สีให้เกิดการผสานกลมกลืนกัน แต่จุดเด่น
ภายในงานยังไม่มีความน่าสนใจและขาดมิติลวงลึก ซึ่งถือว่าเน้นปัจจัยหลักที่ท้าให้รู้สึกถึงอารมณ์
ความเน้นธรรมชาติ 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 7 ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2559  “Land no.2”ผลงานสร้างสรรค์

ชิ้นนี้ยังคงมองเห็นรูปธรรมภายนอก มีเส้นแบ่งของน้้าระยะพื้นน้้าและท้องฟ้าคั้นด้วยภูเขาสร้าง
ความแตกต่างด้วยเทคนิค เพื่อให้เกิดความผสานกลมกลืนกัน 

องค์ประกอบศิลป์ เป็นผลงานที่แสดงจุดเด่นในเร่ืองของบรรยากาศและสร้างความ
กลมกลืนด้วยจุดสี การทับซ้อนกันของ สี เกิดมิติ และการเคลื่อนไหวสร้างให้เกิดมวลและผลักระยะ
ได้ มีการคลี่คลายท้าลายความชัดเจนในบางจุด เพื่อใช้รองรับแนวความคิด มีการปล่อยให้เทคนิค
ของสีไหลอย่างอิสระแต่โดยภาพรวม ผลงานจาดน้้าหนักและความชัดเจนจึงท้าผลงานดูแบบใน
ระยะหน้าไม่มีความเด่นชัดมากท้าให้จุดสนใจไปอยู่ระยะหลัง 

จากผลงานชิ้นนี้จึง น้าข้อผิดพลาดในการสร้างระยะ และสีที่ดูไม่สดใสไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในผลงานชิ้นต่อไป 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 8 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  ชื่องาน “ สองโทนคู่ขนาน ” 
ผลงานชิ้นนี้เป็นการจับจังหวะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ การเคลื่อนไหวของใบไม้
ใบหญ้า กระทบด้วยสายลมในบรรยากาศฝนตก ในการเลือกสีคู่ตรงกันสีน้้าเงิน สีส้ม เป็น
ความชอบส่วนตัวเพราะเป็นความแตกต่างและให้ผลรุนแรง แสงสีส้มเป็นแสงให้ความรู้สึกถึงแสง
สว่าง นั้นคือ ความหวัง ความหวังเพียงน้อยนิดที่ก้าลังโดนกลืนด้วยบรรยากาศและเงา เป็นสองขั้ว
อารมณ์ที่เกิดการต่อสู้ขัดแย้งกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกัน เทคนิคสีที่ไหลลงมาไร้การควบคุม เน้น
อิสระ ให้ความรู้สึกถึงการไหลรวมกันสร้างจินตนาการและคิดต่อได้ 

องค์ประกอบศิลป์ เป็นองค์ประกอบที่แสดงจุดเด่นในเร่ืองการผสมกลมกลืนกันของคู่สี
ตรงข้าม ทีแปรงและตัวเทคนิคท้าให้เกิดการเคลื่อน เส้นอันเกิดฝีแปรงสามารถน้าสายตาไปยัง
จุดส้าคัญได้ การทับซ้อนกันของสีจากบางไปสู่มวลสี ท้าให้เกิดมิติได้ เคลื่อนที่ให้เข้ากันบางจุด 
เพื่อให้เห็นการผสมกลมกลืนกัน 

จากผลงานชิ้นนี้เป็นการน้าสีคู่ตรงข้ามจากผลงานชิ้นที่ 5 มาพัฒนาต่อโดยลดทอนความ
เป็น กองแห กองอวน ความเป็นรูปธรรมมาสร้างสรรค์ใหม่  เป็นสองขั้วที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง 
โดยน้าเทคนิคและวิธีการมาใช้เพื่อถ่ายทอด ผลงานชิ้นใหม่ผลงานชิ้นนี้ให้ผลดีในเร่ือง เทคนิคอัน
เกิดจากตัวท้าละลาย ท้าให้ผลงานมีความพิเศษ สามารถน้าเทคนิคมาพัฒนาต่อในผลงานชิ้นต่อไป 

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 9 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน “สองโทนคู่ขนาน 

หมายเลข 1”ผลงานเป็นการเปลี่ยนโทนสีคู่ตรงข้าม โดยรวมผลงานชิ้นนี้ใช้สีเหลืองแทนสีแสง ใช้
เทคนิคสีน้้ามันแทนระยะใกล้ไกล 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ มีความคล้ายคลึงกับชิ้นที่ 8  คือการใช้เส้นในการสร้างจุดเด่นสร้าง
การผสมกลมกลืนกัน มีการทับซ้อนกันของสี สร้างมวลสีให้มีความหนาในบางจุด เพื่อให้เกิดระยะ 

จากผลงานชิ้นที่ 8 และ 9 มีความคล้ายคลึงกันในเร่ืองของการเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามมา
แสดงออกและใช้เส้นเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว การติดตั้งผลงานจึงต้องน้าผลงาน 2 ชิ้นมาวางคู่กัน
เป็นผลงาน 1 ชุด เพื่อให้การผสานกันของตัวเทคนิคและสีให้ผลงานมีการตอบโต้กันสร้างอารมณ์
ร่วมกันระหว่างผลงานความรู้สึกสิ้นหวังและความหวังท้าให้ผลงานทีความกลมกล่อมมากขึ้น 
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ภาพท่ี 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 2 ชิ้นที่ 2 
  ชื่อผลงาน season no.2 
  เทคนิค  Oil on canvas 
  ขนาด  170 X 180 cm 
  ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพที ่37 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 2 ชิ้นที่ 3 
  ชื่อผลงาน summer no.1 
  เทคนิค  Oil on canvas 
  ขนาด  180 X 330 cm 
  ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพท่ี 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 2 ชิ้นที่ 4 
  ชื่อผลงาน summer no.2 
  เทคนิค  Oil on canvas 
  ขนาด  100 X 180 cm 
  ปีที่สร้าง 2560 



65 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39    ภาพรายละเอียดผลงาน  “summer no.1” 

 

 

 

ภาพท่ี 40    ภาพรายละเอียดผลงาน  “summer no.1” 
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ภาพท่ี 41    ภาพรายละเอียดผลงาน  “summer no.1” 
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ภาพท่ี 42  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ 2 ชิ้นที่ 5 
  ชื่อผลงาน ต้นแสงล้าธาร  
  เทคนิค  สีน้้ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  200 x 600 ซม. 
  ปีที่สร้าง 2560 
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ภาพท่ี 43 ภาพรายละเอียดผลงาน  “ต้นแสงแห่งธาร” 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 44 ภาพรายละเอียดผลงาน  “ต้นแสงแห่งธาร” 
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ภาพท่ี 45 ภาพรายละเอียดผลงาน  “ต้นแสงแห่งธาร” 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนท่ี 2 ชิ้นท่ี 1 ชื่อภาพ “ Season no.1 ”  ผลงานชิ้นนี้อารมณ์
ความรู้สึกการแสดงออกอย่างฉับพลัน โดยมีการเลือกและก้าหนดคู่สีที่จะน้ามาใช้เน้นสีคู่ตรงข้าม สี
บรรยากาศพระอาทิตย์ใกล้ตกในยามเย็น เป็นคู่สีที่คุ้นเคยมีการหยิบน้ามาใช้บ่อยครั้งในการท้างาน 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ คือ การใช้สีคู่ตรงข้ามมาสร้างความกลมกลืนกันใช้ทีแปรงอย่างฉับ
ไว ท้าให้เกิดการเคลื่อนไหว แต่โดยภาพรวมผลงานยังขาดมิติความเป็นระยะใกล้ไกลในผลงาน
น้อยลง ท้าให้ภาพดูแบนเส้นที่ขัดแย้งกันอย่างฉับพลัน ท้าให้ผลงานคู่ไม่เป็นธรรมชาติ 

ผลงานชิ้นนี้สามารถแก้ไขได้โดยให้เวลา เพื่อวิเคราะห์ผลงานให้มากขึ้นและการหาค่าสี
กลางเพื่อเน้นตัวผสานกลมกลืนให้เกิดความงดงามมากขึ้น 

 
ภาพผลงานศิลป์นิพนธ์ภาคเรียนท่ี 2 ชิ้นท่ี 2 “Season no.2 ” ผลงานชิ้นนี้อยู่ในชุดรวมกัน

กับผลงานชิ้นที่ 1 แต่มีความแตกต่างในเร่ืองการใช้โทนสีอย่างสิ้นเชิง เป็นการแสดงออกอย่าง
ฉับพลันเหมือนกัน แต่ในชิ้นนี้มีการเลือก สีสัน สดใส ตัวเทคนิคมีผลกับผลงานชิ้นมาก ความบาง
เบาและการทับซ้อนกันท้าให้เห็นเป็นจังหวะของน้้าที่ไหลอย่างเป็นอิสระ 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ ผลงานชิ้นนี้มีความโดดเด่นมากในเร่ือง ความสดใสจังหวะของฝี
แปรงเห็นความเคลื่อนไหวเหมือนแสงที่กระทบฝั่งเป็นจังการใช้สีที่มีการลดทอนความสดลงโดย
เจือจางด้วยสีขาว ลดค่าความรุนแรงลง เมื่อเทียบกับผลงาน Season no.1  

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนท่ี 2 ชิ้นท่ี 3 และชิ้นท่ี 4 เป็นผลงานชิ้นเดียวกันใช้การจัดวาง

ติดตั้งร่วมกันเป็น 1 ชุด ในลักษณะต่อเนื่องกัน คือมีการผสานกลมกลืนกันทั้งในเร่ืองของสีและ
เทคนิค งานชิ้นมีการใช้สีโทนร้อน เพิ่มความร้อนระอุในเดือนเมษายน สภาพแวดล้อมรอบตัวและ
สภาพภูมิอากาศ มีผลต่อการท้างานศิลปะชุดนี้มาก การผสานกันด้วยสีและทีแปรงเป็นจุดเด่นที่ท้า
ให้ผลงานชุดนี้มีความเคลื่อนไหว สีโทนร้อนโดยขัดด้วยสีโทนเย็น เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกัน 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ ผลงานชิ้นนี้มีจุดเด่นในเร่ืองการสร้างบรรยากาศของโทนสีให้
เป็นไปในลักษณะโทนเดียวกันขัดด้วยเปอร์เซ็นของสีคู่ตรงข้ามที่น้อยกว่า ลักษณะของเทคนิคที่เกิด
จากความบางทับด้วยสีที่หนาขึ้นเป็นล้าดับ เพื่อเป็นการสร้างระยะใกล้ไกลให้กับผลงาน ผลงานชิ้น
นี้มีการแสดงตัวเป็นนามธรรมอย่างเต็มรูปแบบ มีการคลี่คลายรูปทรงของธรรมชาติอย่างหมดสิ้น 
กลายเป็นสีและอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นที่แสดงตัวความบริสุทธิ์ของเนื้อหา 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลงานชิ้นนี้ คือ การปล่อยให้ตัวเทคนิคมีการไหลไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งภาพ เป็นการสร้างความซ้้าให้กับผลงาน ขาดการสร้างสรรค์และไม่สามารถพัฒนาต่อไปยังจุด
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อ่ืนได้ แม้ว่าผลงานชิ้นที่ 3 และ 4 เป็นผลงานชิ้นเดียวกัน แต่มีข้อบกพร่องคือสีไม่เข้ากันในบางจุด
ท้าให้ผลงาน 2 ชิ้นไม่มีการผสานกลมกลืนเท่าที่ควร 

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ เร่ิมจากน้าผลงานทั้ง 2 ชิ้น มาหาโครงสร้างโดยรวม โดยสร้าง
ความเป็นกลุ่มก้อน เพื่อก้าหนดทิศทางในการปัดป้ายทีแปรงให้เกิดจังหวะต่างๆ ในทิศทางเดียวกัน 
การสร้างมิติภายในงานสามารถท้าได้โดยใช้เนื้อสีให้มีความหนามากขึ้น เพื่อตัวเทคนิคมีความ
สมบูรณ ์

 
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาคเรียนท่ี 2 ชิ้นท่ี 5 ชื่อผลงาน “ ต้นแสงล าธาร ” ผลงานชิ้นนี้เป็น

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นสุดท้าย ขนาดและความกว้างของผลงานชิ้นนี้มีขนาดใหญ่และยาว เนื้อหา
ภายในรูป หยิบเอาโครงสร้างหลักของน้้าตกแห่งหนึ่งมาวางเป็นโครงหลัก เพื่อให้ผลงานชิ้นนี้มี
ขอบเขตเฉพาะตัวและสามารถจัดการกับพื้นที่ว่างได้และง่ายขึ้น ลดรูป สลายรูปทรงที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนให้เป็นร่องรอยของทีแปรง การจัดล้าดับความคิดในการท้างานชิ้นนี้คือ การวางแผนตั้งแต่
เร่ิมแรก คือ การสร้างชั้นของสีและตัวท้าละลายให้คล้ายกับว่าการไหลของน้้า จากที่สูงลงสู่ที่ต่้า 
การเพิ่มสีล้าดับที่ 2 เมื่อทับสีชั้นแรกก็สามารถท้าได้เป็นการสร้างบรรยากาศเหมือนการทับซ้อน
ของอากาศ  การวางโครงสีหลักในผลงานชิ้นนี้ต้องการผลงานมีสีลักษณะโทนเดียวกับธรรมชาติ 
คือการน้าสีเขียว และสีน้้าเงินเน้นโครงสีหลักการปล่อยพื้นที่ว่างของพื้นผิวผ้าใบให้ท้าหน้าที่เป็น
แสง เป็นระยะหลังมีการแทรกสีเหลือให้เป็นแสงที่ตกกระทบ ลดความคลุมเครือที่เกิดขึ้นภายใน
งาน 

ข้อดีของผลงานชิ้นน้ี คือ ด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นท้าให้พื้นที่การแสดงออกมากขึ้น สามารถใช้
สีในการแสดงตัวได้อย่างเต็มที่ ท้าให้เห็นพลังและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ในบางจังหวะของที
แปรงมีการสร้างความเบลอ และความเด่นชัดได้อย่างลงตัว มิติภายในงานสามารถน้าข้อผิดพลาด
จากชิ้นงานอื่นมาแก้ไขได้อย่างลงตัว ท้าให้ผลงานชิ้นนี้มีความเด่นในเร่ือง มิติและความลงตัวมีผล
ท้าให้ผลงานชิ้นนี้สามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้ 
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บทท่ี 5 
 

บทสรุป 
 
 

 ความงามท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  ปรากฏเกิดข้ึนปราศจากฝมือมนุษย มีสุนทรียภาพทาง

อารมณ  ท่ีสงผลต อการสัมผัสกับรับรูโดยตรงตอขาพเจ า ความเขาใจเหลานั้นเน นแรงบันดาลใจให
เกิดการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ภายใตหัวขอ “ ธรรมชาติผันแปรสูนามธรรม” (Transition 

from nature to abstraction)  แนวความคิดเกี่ยวกับ การผันแปรระหว างธรรมชาติท่ีพบเห็นและความ

จริงท่ีเปนนามธรรม ท่ีขาพเจ ารับรูถึงอารมณ ความรูสึกนั้น 

 อิทธิพลท่ีได รับในงานศิลปกรรมในยุคตางๆ เห็นความคิดการเช่ือมโยง ของทุกส่ิงรอบตัว

มาใชเปนพื้นฐานของความสนใจ เปนประสบการณ เร่ิมตนของการคิดต อในการสรางสรรค  ผลงาน

ศิลปนิพนธชุดนี้ มีการปรับเปล่ียนนําวิธีการในยุคต างๆ มาใชในการสรางสรรค 
 ผลท่ีได จากการศึกษาศิลปะคือ การเรียนรูการพัฒนาตนเองและความคิดมุงเน นไปสูการ

สรางสรรค  ส่ือให เห็นความจริงภายในให เห็นถึงแก นในเร่ืองท่ีสนใจ ขาพเจ าสนใจความงามท่ี

เกิดข้ึนธรรมชาติเปนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนแทนรูป แตส่ิงท่ีขาพเจาต องการส่ือให เห็นถึงนามธรรม คือ

อารมณ ความรูสึกท่ีขาพเจ าสัมผัสได ถึงความงามเหลานั้นจากการทดลองจึงได หลักการจัด

องคประกอบศิลปส่ือเปนภาษาที่จะแสดงออกใหเห็นความจริงเหลานั้น จากรูปทรงจากธรรมชาติ

กลายเปนรูปทรงใหม โดยลดทอนความเหมือนจริง แตสรางรูปทรงใหมจนก อเกิดเปน จังหวะความ

เช่ือมโยง กลมกลืนกันในความเคลื่อนไหว โตตอบ ขัดแย ง และประสานสัมพันธกันอย างลงตัวใน

การสรางสรรคกลายเปนความสมบูรณ  
 ทายท่ีสุดของการสรางสรรคผลงาน และจัดทําศิลปนิพนธชุดนี้ได สรุปกระบวนการทํางาน

และความคิดให สอดคลองกับเนื้อหามีจุดเช่ือมโยงกันกลายเปนรูปแบบนามธรรมท่ีแสดงบุคลิก 

อุปนิสัย และตัวตนท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวเอกสารประกอบศิลปนิพนธประกอบด วย ขอมูล ความคิด

กระบวนการวิเคราะหปญหาและพัฒนาผลงาน เพื่อให ตรงตามจุดมุงหมายและเปนประโยชน แก ผู
ศึกษาคนคว าและตัวของขาพเจ า ในการสรางสรรคและพัฒนาตอไปในอนาคต 
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์ 

ชื่อผลงาน        เทคนิค        ขนาด 
“ชะอ้า หมายเลข 1”     สีน้้ามันบนผ้าใบ   40 x 50  ซม. 
“ชะอ้า หมายเลข 2”     สีน้้ามันบนผ้าใบ   40 x 60 ซม. 
“ชะอ้า หมายเลข 3”     สีน้้ามันบนผ้าใบ   40 x 60 ซม. 
“ชะอ้า หมายเลข 4”     สีน้้ามันบนผ้าใบ   50 x 60 cm 
“Land no.1”    Oil on canvas             150 x 100 cm 
“Land no.2”    Oil on canvas                          150 x 100 cm 
“สองโทนคู่ขนาน หมายเลข 1”  สีน้้ามันบนผ้าใบ             135 x 245 ซม. 
“สองโทนคู่ขนาน หมายเลข 2”  สีน้้ามันบนผ้าใบ               85 x 245 cm 
 “Season no.1”    Oil on canvas             200 x 180 cm 
“Season no.2”    Oil on canvas                          170 x 180 cm 
“Summer no.1”    Oil on canvas                          330 x 180 cm 
“Summer no.2”    Oil on canvas             100 x 180 cm 
“ต้นแสงล้าธาร”    สีน้้ามันบนผ้าใบ             200 x 600 ซม. 
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