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ธรรมชาติ”เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของจิตใต้ส านึกภายในตวัเองท่ีมีต่อรูปทรงทาง
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ปรารถนาท่ีมีต่อเพศตรงขา้มผ่านรูปร่างรูปทรงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ  เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ 
เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบดว้ยรูปแบบเหมือนจริง จ านวน 8 ช้ิน  
 
 
______________________________________________________________________________
สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา……………………………              ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 1…………………………………  2……………………………........... 



จ 

 

56901328: MAJOR : VISUAL ARTS EDUCATION 
KEYWORDS : EMOTIONAL DESIRE/ NATURE 
 PANUPONG ONRAK: IMAGE OF EMOTIONAL DESIRE FROM NATURE: 
ASST.PROF. NAWIN BEADKHANG AND WISUD PO NGERN, Ph.D. 100 pp. 
 
 This creative arts thesis under the title “Image  of  Emotional  From Nature” is 
convey the emotions of the subconscious inner self to the natural shape through personal view.To 
present the appearance of emotional desire for the opposite sex out of shape that exists in nature 
which brings life experiences to learn and experience the shape of the rocks and water. The 
waterfall and water in nature.Enabling a better understanding of the natural beauty of a wonderful 
quaint and mysterious at the same time.With a style that is simple and natural as possible. There 
is a view that will stimulate thought and imagination or metaphorical sense of what to see and 
recognize.Which shows the dimensions of emotion and passion from the opposite sex within their 
own subconscious. 
 The scope of the study is divided into three parts: 1)The scope, content A study of 
the natural contours of the reflecting mood and desire for the opposite sex.2) the extent and 
patterns The second dimension of the artist studied painting in the cult-like. And artist who was 
inspired to create works.3) the extent of technical This study is the work of artists in the use of oil 
paint on canvas to guide the creative process. 
 This creative arts thesis under the title “Image  of  Emotional  From  Nature”  The 
works are inspired by emotion. And the desire for the opposite sex over the shape that exist in 
nature.As a result, two-dimensional paintings, oil on canvas with themes like pieces of eight. 
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 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจาก
รูปทรงในธรรมชาติ” ใหสําเร็จลงไดนั้น ตองขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยนาวิน  เบียด
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มุมมองทางความคิด  คําติชม  และแนวทางในการแกไขปญหา  เพื่อนํามาใชในการสรางสรรค
ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้จนสําเร็จลงไดดวยดี 
 ขอกราบขอพระคุณคณาจารยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพและ
คณาจารยคณะศึกษาศาสตรทุกทานท่ีคอยชวยเหลือชี้แนะและใหคําสอนตางๆ ในการเรียนและการ
สรางสรรคผลงาน ขอกราบขอบพระคุณ 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัว ท่ีคอยเล้ียงดูใหการอบรมส่ังสอน แนะนํา 
ตักเตือน ใหกําลังใจ และคอยสนับสนุนในเร่ืองของการศึกษา ท้ังการเอาใจใสในเร่ืองการเรียนและ
เงินสนับสนุนทุนการศึกษาใหขาพเจาไดศึกษาเลาเรียนจนถึงปจจุบัน 
 ขอบคุณทัศนศิลปศึกษารุน 5 ท้ังพี่ๆ เพื่อนๆและเจาหนาท่ีทุกทานท่ีคอยใหการ
ชวยเหลืออํานวยความสะดวกเร่ืองของสถานท่ีท้ังท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการติดต้ังผลงาน  
อีกท้ังยังคอยใหกําลังใจ ใหความสนุกสนานเร่ืองเรียน เร่ืองงาน และเร่ืองการใชชีวิต จนขาพเจา
สําเร็จการศึกษาแบบสมบูรณ ส่ิงดีงามท่ีเกิดข้ึนจากวิทยานิพนธชุดน้ี ขอใหเกิดข้ึนกับผูท่ีใหความ
ชวยเหลือและใหคําแนะสืบไป 
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1 

บทท่ี  1 
บทนํา 

 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ธรรมชาติ  คือ โลกทางกายภาพท่ีสรางสรรคส่ิงตางๆ ใหเกิดข้ึนมา  ท้ังผืนดิน  ผืนน้ํา  
ทองฟาอากาศ  ตนไม  และส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ ท่ีอยูรายลอมรอบตัวเรา   ธรรมชาติประกอบไปดวย 
2 คํา คือ ธรรมะ กับ ชาตะ ธรรมะ คือ ความจริงคือส่ิงท่ีปรากฏอยูตรงหนาสามารถจับตองได รับรู
ได สวนชาตะ คือ การเกิดซ่ึงเปนวัฏจักร เม่ือมีเกิดก็ตองมีดับ มีตาย ใบไมก็ตองเหี่ยวเฉาและรวง
หลนนั่นคือวัฏจกัร ดังนั้นธรรมชาติก็คือ วิถีหรือวัฏจักรของความจริงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันขณะ  ตัว
มนุษยเองก็คือธรรมชาติ  มีเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  มีความอยากได   มีความเสียใจ  มีอารมณความรูสึก  
ความอิจฉาริษยา  จินตนาการและความปรารถนา  ส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนจากประสบการณการรับรูในแต
ละสถานการณของชวงชีวิต  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไดเรียนรูจากธรรมชาติและการใชชีวิตอยูในสังคม 
 ธรรมชาตินั้นเปนส่ิงท่ีนาอัศจรรย และยังเปนแหลงทรัพยากรท่ีสําคัญของโลกใบน้ี  
เปนตนกําเนิดของความงามสามารถท่ีจะสรรคสรางไดท้ังส่ิงท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต  เปนส่ิงท่ีมีแรง
ดึงดูดใหเขาไปสัมผัสและเรียนรู  อีกท้ังยังเปนสถานท่ีท่ีทําใหเกิดแรงบันดาลใจและจินตนาการใน
การสรางสรรคผลงานศิลปะไดออยางดีเยี่ยมเพราะธรรมชาตินั้นมีรูปทรง  รูปราง  สีสัน  พื้นผิว  
ซอกหลืบ  และมิติมุมมองท่ีแตกตางกันออกไป  ซ่ึงแฝงไวดวยความลึกซ้ึง  ลึกลับ  เปดเผย  ซอน
เรน และสวยงามในเวลาเดียวกัน  ยกตัวอยางเชน  ภาพของกอนหินในแมน้ําลําธาร  บางคนอาจจะ
มองเห็นเปนเพียงภาพวิวทิวทัศนธรรมดาท่ัวๆ ไปท่ีสวยงามอยางธรรมชาติ   บางคนอาจจะมองเห็น
เปนภาพวิวทิวทัศนเหมือนกัน  แตสามารถรับรูไดถึงความรุนแรงและความรูสึกของสายนํ้าท่ีสาด
กระเซ็นไปกระทบกับกอนหินจนลอยไปในอากาศ  บางคนอาจจะไมไดมองท่ีทัศนียภาพของน้ําตก
ท่ีเห็นอยูตรงหนา  แตกลับมองลึกลงไปในรายละเอียดของรูปทรง  พื้นผิว  และชองวางของกอนหิน
และผิวน้ํา  จากนั้นจึงจินตนาการตอไปวาส่ิงท่ีมองเห็นนั้นคือรูปทรงของอะไรอาจจะเปนสัตว  
ส่ิงของตางๆ  หรือรูปรางสัดสวนของรางกายมนุษย  ดังนั้นแลวความงามท่ีแทจริงของธรรมชาติจึง
เปนส่ิงสามารถท่ีสัมผัสไดดวยการรับรูทางอารมณและความรูสึก  มากกวาการมองเห็นและการ
สัมผัสทางกายภาพ   
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ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  ส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการมองเห็นส่ิงแวดลอมรอบตัวท่ีมี
อยูในธรรมชาตินั้น  คือ  ประสบการณการรับรูจากสภาพแวดลอมในการใชชีวิตประจําวัน  อารมณ
ความรูสึกและความปรารถนาจากภายในจิตใจท่ีกอใหเกิดจินตนาการตอยอดจากส่ิงท่ีมองเห็นและ
สัมผัสซ่ึงจะเปนตัวกระตุนใหเกิดความคิดและการจินตนาการหรือความรูสึกเชิงเปรียบเทียบจากส่ิง
ท่ีมองเห็นและรับรูไดและจะแสดงใหเห็นถึงมิติของอารมณและความปรารถนาจากจิตใตสํานึก
ภายในของตัวเองโดยเฉพาะอารมณความรูสึกและความปรารถนาตอเพศตรงขามท่ีคนเราทุกคนนั้น
มีอยูกับตัวเราตลอดเวลาไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง  เพียงแตจะแสดงออกมาในรูปแบบใด
เทานั้น  ส่ิงนี้เองทําใหขาพเจาตองการนําเสนอและถายทอดภาพผลงานศิลปะจากรูปทรงกอนหิน  
ผิวน้ํา  แสงเงา  และสีสันท่ีมีอยูในธรรมชาติ  ผานทางดานเทคนิคผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันบนผืน
ผาใบดวยรูปแบบท่ีเหมือนจริง  ออกมาในมุมมองท่ีเรียบงายและสวยงามอยางธรรมชาติ  อีกนัย
หนึ่งก็สะทอนใหเห็นถึงมิติของความรูสึก  จินตนาการและอารมณความปรารถนาตอเพศตรงขาม
จากจิตใตสํานึกท่ีเกิดจากการมองเห็นส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อนําเสนอรูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ  ผาน
รูปแบบของงานจิตรกรรม   2  มิติ  แนวเหมือนจริง 
 2. ศึกษา  วิเคราะหรูปราง รูปทรง  มิติ  พื้นผิว  และสีสันท่ีมีอยูในธรรมชาติ  ซ่ึง
กอใหเกิดการรับรู  และจินตนาการตอยอด  จากการมองเห็นส่ิงท่ีมีอยูจริง 
 3. ศึกษา  วิเคราะหแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับสภาวะของการเรียนรูท่ีสงผลใหเกิด
จินตนาการในการมองเห็นส่ิงตางๆ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. เนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองราวของรูปทรงในความเปนธรรมชาติ ปาไม และนํ้าตก ท่ี
กอใหเกิดอารมณความรูสึกและจินตนาการตอยอดจากส่ิงท่ีมองเห็น ผานพ้ืนผิว  น้ําหนัก  แสงเงา  
และพ้ืนท่ีวาง 
 2. รูปแบบของงานจิตรกรรม  2  มิติแนวสัจจะนิยม  เพื่อแสดงใหเห็นถึงรูปแบบ 
รูปทรง  น้ําหนัก  แสงเงา  ท่ีมีอยูในธรรมชาติและสะทอนถึงอารมณความปรารถนา 
 3. กระบวนการและเทคนิคการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสีน้ํามัน 
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ขั้นตอนการสรางสรรค 
 1.การศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
  1.1ศึกษาและวิเคราะหทัศนธาตุท่ีใชในการสรางสรรค 
 1.1.1 เสน (Line) 
 1.1.2 รูปราง-รูปทรง(Shape-Form) 
 1.1.3 น้ําหนัก (Tone) 
 1.1.4 สี-พื้นผิว(Colour-Texture) 
 1.1.5 ความสมดุล (Balance) 
 1.1.6 พื้นท่ีวาง (Space) 
 1.2 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
 1.3 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเอกสารจากหนังสือและบทความ 
 2.การสรางภาพราง 
 3.การปฏิบัติงานสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 
 
วิธีการศึกษา 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารจากหนังสือ  บทความ  วารสารตางๆและวิทยานิพนธท่ี
เกี่ยวของ 
 2. ลงพื้นท่ีภาคสนาม น้ําตกในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง เพื่อรับรูถึงบรรยากาศ
ของความเปนธรรมชาติจริงๆ และบันทึกภาพขอมูลซ่ึงจะสงผลตอการถายทอดความรูสึกและ
แสดงออกในผลงาน 
 3. นําขอมูลมาวิเคราะห-สังเคราะห 
 4. ทําแบบราง  
 5. นําแบบรางใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ และแกไขตามคําแนะนํา 
 6. ปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

 
แหลงขอมูล 
 1. ขอมูลภาคเอกสาร 
 1.1 หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.2 หนังสือองคประกอบศิลป นิตยสารศิลปะ และบทความเกี่ยวกับศิลปะนูด 
 1.3 อินเตอรเน็ต 
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 2. ขอมูลภาคสนาม 
  2.1 หอศิลปสมเด็จกระนางเจาสิริกิติ์  หอศิลปโมคา  หอศิลปราชดําเนิน  หอศิลป
กรุงเทพฯ 
 2.2 อุทยานแหงชาติน้ําตกโตนงาชาง จังหวัดสงขลา  น้ําตกไพลวัลย จังหวัดพัทลุง  
และนํ้าตกอ่ืนๆ ในพื้นท่ีใกลเคียงภายในจังหวัดพัทลุง 
 
อุปกรณท่ีใชในการคนควา 
 อุปกรณ 
 1. กลองถายรูป 
 2. คอมพิวเตอร 
 3.เคร่ืองปร้ินเตอร 
 วัสดุ 

1.สมุดรางภาพ 
 2. ดินสอ 
 3. ยางลบ 
 4. กระดาษหนังสือพิมพ 
 5. สีน้ํามัน 
 6. น้ํามันสน 
 7. พูกัน 
 8. แปรงทาสี 
 9. คัตเตอร 
 10. เฟรมโครงไม 
 11. ผาใบ 
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บทที ่ 2 
อทิธิพลที่เกีย่วกบัการสร้างสรรค์ 

 
 

 อารมณ์  คือส่ิงท่ีแอบซ่อนและมีอยูภ่ายในจิตใจของคนเราทุกคน  ทั้งความรัก  ความ
ลุ่มหลง  ความปรารถนา   ความอยากไดอ้ยากมีในวตัถุต่างๆ  โดยเฉพาะเม่ือเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเพศตรงขา้มทั้งเพศชายและเพศหญิง  คนเราทุกคนจะมองไปท่ีรูปลกัษณ์ภายนอก  ลกัษณะทาง
กายภาพของร่างกาย  ความงามของรูปร่าง  ความสวยของหนา้ตาเส้ือผา้และการแต่งกาย  รวมไปถึง
การจินตนาการส่ิงท่ีอยูภ่ายใตเ้ส้ือผา้  เช่น สัดส่วน  ผวิหนงั  และซอกหลืบความงามของรูปร่างท่ีถูก
ปิดซ่อนอยู ่  ซ่ึงเราสามารถท่ีจะสังเกต  มองเห็น  และจินตนาการถึงรูปลกัษณ์ของอารมณ์เหล่าน้ีได้
จากรูปทรงในธรรมชาติ  ผ่านทางกระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  กระบวนการคิด  และ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะโดยอาศยัรูปร่าง  รูปทรง  พื้นผิว  แสงเงา  ท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติ  ขา้พเจา้จึงจ าแนกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานตามล าดบั  ดงัน้ี 
 1.ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบนัดาลใจ 
 2. อิทธิพลจากธรรมชาติ 
 3. อิทธิพลจากศิลปกรรม 
 3.1 อิทธิจากรูปแบบศิลปะ 
 3.2 อิทธิพลจากศิลปิน 
 
1. ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 ธรรมชาติ คือ ส่ิงท่ีมหัศจรรย ์คือส่ิงท่ียิ่งใหญ่ เพราะธรรมชาตินั้นได้สร้างสรรค์ส่ิง
ต่างๆ มากมายข้ึนมา ตั้งแต่ส่ิงท่ีใหญ่ๆ อย่างจกัรวาลหรือว่าโลกของเรา จนถึงป่าไม ้แม่น ้ า ล าธาร 
และส่ิงเล็กๆ อย่างจุลชีพ มนุษยเ์ราก็เป็นส่ิงท่ีธรรมชาตินั้นสร้างข้ึนมาให้มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มี
ความรู้สึกนึกคิด สัญชาติญาณ และอารมณ์ความรู้สึก 
 มนุษย์แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไป ทั้ งรูปร่าง หน้าตา สีผิว การศึกษา  
หนา้ท่ีการงาน  อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีทุกคนมีอยูเ่หมือนกนันัน่ก็คือ อารมณ์ 
อาจะเป็นความพึงพอใจ ความโกรธ ความร่าเริง ความเจ็บปวด ความผิดหวงั หรือความปรารถนา 
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อารมณ์แต่ละอย่างท่ีกล่าวมาน้ีจะแสดงออกมาเม่ืออยู่ภายใต้สถาการณ์หน่ึงท่ีมีส่ิงเร้าและ
ประสบการณ์คอยกระตุน้ ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมา อารมณ์นั้นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน
ภายใน เป็นพฤติกรรมท่ีคอยกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจท่ีน าไปสู่การแสดงออกของพฤติกรรมนั้น 
โดยเฉพาะอารมณ์ความปรารถนา ซ่ึงก็คือความรักหรือความพึงพอใจ ท่ีมีต่อเพศตรงขา้มนัน่เอง ไม่
ว่าจะเป็นผูช้ายหรือผูห้ญิงทุกคนล้วนมีส่ิงน้ีอยู่กับตวัทุกคน ซ่ึงท าให้เกิดเป็นพฤติกรรมความ
ตอ้งการทางเพศตามมานัน่เอง 
 อารมณ์ความปรารถนาท่ีมีต่อเพศตรงขา้มน้ี เกิดข้ึนจากความพึงพอใจในความงามของ
หน้าตา เส้ือผา้การแต่งกาย ลกัษณะนิสัย หรือว่ารูปร่างสัดส่วนของร่างกาย เช่น เรียวขา  สะโพก 
หน้าอก หรือแมก้ระทัง่อวยัวะเพศ  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีคือความรู้สึกจากจิตใตส้ านึกภายในท่ีเกิดข้ึน 
และเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีคอยกระตุน้จินตนาการและความรู้สึกเชิงเปรียบเทียบให้ขา้พเจา้สังเกต
และมองเห็นรูปทรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติในมุมมองท่ีความแตกต่างไปจากมุมมองปกติทัว่ไป จนเกิด
เป็นผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปะชุด รูปลกัษณ์ของอารมณ์ความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ 
นัน่เอง 
 
2. อทิธิพลจากธรรมชาติ 
 ธรรมชาติคือแหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัของโลกใบน้ี  เป็นตน้ก าเนิดของความงาม  เป็น
ส่ิงท่ีมีแรงดึงดูดให้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้และเป็นสถานท่ีท่ีท าให้เกิดแรงบันดาลใจและ
จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ออย่างดีเยี่ยม  หากแต่ธรรมชาตินั้นเป็นส่ิงท่ีลึกซ้ึง  
ลึกลบั  เปิดเผย  ซ่อนเร้น และสวยงามในเวลาเดียวกนั  ความงามท่ีแทจ้ริงของธรรมชาติจึงเป็นส่ิงท่ี
สัมผสัไดด้ว้ยการรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึก  มากกวา่การมองเห็นและการสัมผสัทางกายภาพ  
ฉะนั้นส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลมาจากความงามในธรรมชาตินั้นจึงเป็นส่วนของความลึกลบัและ
ซ่อนเร้นท่ีก่อใหเ้กิดจิตนาการจากการรับรู้และสัมผสั  ดงัท่ีจะไดเ้ห็นจากขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดล้งพื้นท่ี
ภาคสนามเพื่อท าการส ารวจขอ้มูล 
 2.1 ป่าไม้ 
 ป่าไม ้(Forest) หมายถึง บริเวณท่ีมีตน้ไมห้ลายชนิด ขนาดต่างๆ ข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่น
และกวา้งใหญ่พอท่ีจะมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น ความเปล่ียนแปลงของลมฟ้า
อากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน ้า มีสัตวป่์าและส่ิงมีชีวติอ่ืนซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
 ป่าไมใ้นประเทศไทย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
  2.1.1 ป่าไม่ผลดัใบ (Evergreen Forest) ป่าประเภทน้ีมีประมาณ 30% ของเน้ือท่ีป่า
ทั้งประเทศ สามารถแบ่งยอ่ยออกไปไดอี้ก ดงัน้ี  
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 2.1.1.1 ป่าดิบช้ืน (Tropical Rain Forest) มีอยูท่ ัว่ไปในทุกภาคของประเทศ 
และมากท่ีสุดแถบชายฝ่ังภาคตะวนัออก เช่น ระยอง จนัทบุรี และท่ีภาคใต ้กระจดักระจาย ตาม
ความสูงตั้งแต่ 0 - 100 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลซ่ึงมีปริมาณน ้ าฝนตกมากกว่าภาคอ่ืน ๆ ลกัษณะ
ทัว่ไปมกัเป็นป่ารกทึบ ประกอบดว้ยพนัธ์ุไมม้ากมายหลายร้อยชนิด ตน้ไมส่้วนใหญ่เป็นวงศย์าง ไม้
ตะเคียน กะบาก อบเชย จ าปาป่า ส่วนท่ีเป็นพืชชั้นล่างจะเป็นพวกปาล์ม ไผ่ ระก า หวาย บุกขอน 
เฟิร์น มอส กลว้ยไมป่้าและ เถาวลัยช์นิดต่างๆ 
   2.1.1.2 ป่าดิบแลง้ (Dry Evergreen Forest) มีอยูท่ ัว่ไปตามภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ ตามท่ีราบเรียบหรือตามหุบเขา มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 500 เมตร และมี
ปริมาณน ้ าฝนระหว่าง 1,000-1,500 ม.ม. พนัธ์ุไมท่ี้ส าคญั เช่น ยางแดง มะค่าโมง เป็นตน้ พื้นท่ีป่า
ชั้นล่างจะไม่หนาแน่นและค่อนขา้งโล่งเตียน 
   2.1.1.3 ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เป็นป่าท่ีอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 
ตั้งแต่ 1,000 เมตรข้ึนไป ส่วนใหญ่อยู่บนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือ และบางแห่งในภาคกลางและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่นท่ี อช.ทุ่งแสลงหลวง และ อช.น ้ าหนาว เป็นต้น มีปริมาณน ้ าฝน
ระหวา่ง 1,000 ถึง2,000 ม. พืชท่ีส าคญัไดแ้ก่ไมว้งศก่์อ เช่น ก่อสีเสียด ก่อตาหมูนอ้ย อบเชย ก าลงั
เสือโคร่ง เป็นตน้ บางทีก็มีสนเขาข้ึนปะปนอยูด่ว้ย ส่วนไมพ้ื้นล่างเป็นพวกเฟิร์น กลว้ยไมดิ้นและ
มอส ป่าชนิดน้ีมกัอยูบ่ริเวณตน้น ้าล าธาร 
   2.1.1.4 ป่าสน (Coniferous Forest) มีกระจายอยูเ่ป็นหยอ่ม ๆ ตามภาคเหนือ 
เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง เพชรบูรณ์ และท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดัเลย 
ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี มีอยูต่ามท่ีเขาและท่ีราบบางแห่งท่ีมีระดบัสูงจากน ้ าทะเลตั้งแต่ 
200 เมตรข้ึนไป บางคร้ังพบข้ึนปนอยูก่บัป่าแดงและป่าดิบเขา ป่าสนมกัข้ึนในท่ีดินไม่อุดมสมบูรณ์ 
เช่น สันเขาท่ีค่อนขา้งแห้งแลง้ ประเทศไทยมีสนเขาเพียง 2 ชนิดเท่านั้น คือสนสองใบและสนสาม
ใบ และพวกก่อต่าง ๆ ข้ึนปะปนอยู ่พืชชั้นล่างมีพวกหญา้ต่าง ๆ 
   2.1.1.5 ป่าพรุหรือป่าบึงน ้ าจืด (Fresh Water Swamp Forest) ระบบนิเวศของ
ป่าพรุนับว่ามีความแตกต่างจากแหล่งอ่ืนค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเป็นก่ึงป่าบกและก่ึง
ระบบของบึงน ้ า ป่าพรุในประเทศไทยซ่ึงเป็นพรุเขตร้อนมีพลงังานเพื่อการสร้างอินทรียวตัถุสูง 
และธาตุอาหารในดินก็มีมากพอสมควรแต่ปัญหาท่ีก าหนดระดบัการสร้างคือ สภาพดินท่ีเป็นกรด
จดัและมีน ้ าท่วมอยา่งต่อเน่ือง การสร้างผลผลิตมูลฐานทั้งหมดส่วนใหญ่เกิดข้ึนในไมย้ืนตน้ขนาด
ใหญ่ในระดบัเรือนยอดชั้นบนสุดและชั้นรอง ดงันั้นผลผลิตสดและใหม่ท่ีจะถ่ายทอดไปสู่สัตวจึ์ง
ข้ึนไปอยูใ่นระดบัสูง ดว้ยเหตุน้ีจึงมีสัตวท่ี์หากินในชั้นเรือนยอด (arboreal species) มากกว่าปกติ 
ในส่วนท่ีเป็นพื้นป่าเน่ืองจากมีน ้ าขงัระยะยาวนานเป็นส่วนใหญ่พืชท่ีอยูชิ่ดดินจึงมีนอ้ย ยกเวน้ใน



8 
 

 

ช่องวา่งท าให้ผลผลิตมูลฐานมีนอ้ย นอกจากน้ีเน่ืองจากการสกดักั้นพลงังานแสงจากเรือนยอดชั้น
บนท าใหพ้ืชคลุมดินข้ึนไดย้ากและโตชา้ ดว้ยเหตุน้ีปริมาณสัตวท่ี์เป็นผูเ้สพอินทรียวตัถุท่ีผิวดินจึงมี
ค่อนขา้งนอ้ยกวา่ป่าชนิดอ่ืน ในส่วนของผูย้อ่ยสลายนบัไดว้า่มีการด าเนินไปไดช้า้มาก เห็นไดจ้าก
การทบัถมของซากพืชท่ีหนาเกินกว่า 40 เซนติเมตรข้ึนไป สาเหตุท่ีท าให้ซากพืชสลายตวัยาก
เน่ืองจากความเป็นกรดของน ้ า ท่ีท่วมขงัอยู่โดยตลอดซ่ึงสกดักั้นการย่อยสลายของจุลินทรีย ์การ
ขาดสัตวใ์นดินและน ้ าค่อนขา้งน่ิงท าให้การคลุกเคลา้ของซากพืชกบัดินแร่ธาตุชั้นล่างเป็นไปโดย
ยาก อย่างไรก็ตามเน่ืองจากพื้นท่ีพรุเป็นท่ีลุ่มจึงเป็นแหล่งสะสมตะกอนจากป่าบกขา้งเคียงท าให้
ปัญหาการติดขดัของการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชหมดไป แต่ถา้หากมีการท าลายป่าชนิดน้ีลง
และเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีปลูกพืชลม้ลุก สภาพปัญหาเก่ียวกบัดินเปร้ียวก็จะรุนแรงยิ่งข้ึน 
อาจกล่าวไดว้า่สังคมป่าพรุเป็นระบบนิเวศท่ีค่อนขา้งเปราะบาง มีการเปล่ียนแปลงและเสียหายได้
ง่าย การพฒันาใด ๆ ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ  
   2.1.1.6 ป่าชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest) ระบบนิเวศของ
ป่าชายเลนจดัไดว้า่เป็นระบบท่ีเปิด ธาตุอาหารต่าง ๆ ท่ีหลัง่ไหลเขา้สู่ระบบนิเวศน้ีส่วนใหญ่ลงมา
กบัสายน ้ าจากระบบนิเวศท่ีอยู่ในแหล่งตน้น ้ า โดยเฉพาะป่าบก เมือง พื้นท่ีเกษตรกรรม และแหล่ง
อุตสาหกรรม ธาตุอาหารเหล่านั้นถูกเปล่ียนรูปเป็นผลผลิตอินทรียวตัถุพอกพูนในพืชและสัตวถู์ก
เก็บเก่ียวในรูปของเน้ือไม ้โดยเฉพาะถ่าน ไมฟื้น เปลือกไม ้และสัตวต่์าง ๆ โดยเฉพาะ กุง้ หอย ปู 
ปลา นก สัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม น ากลบัไปใช้และปลดปล่อยในระบบนิเวศอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในแผ่นดิน
ต่อไป ธาตุอาหารบางอยา่งอาจวนเวยีนกลบัลงมาอีกแต่อีกไม่นอ้ยอาจไม่หวนกลบัมา อยา่งไรก็ตาม
ระบบนิเวศป่าชายเลนมักเป็นผูไ้ด้มากกว่าผูเ้สีย จึงมักคงความสมบูรณ์สูงตลอดไป ลักษณะ
โครงสร้างของป่าชายเลนมีส่วนท่ีแตกต่างจากป่าบกอ่ืน ๆ อยู่มากคือ องค์ประกอบของผูส้ร้าง
อินทรียวตัถุ (producers) มิไดมี้เฉพาะพืชชั้นสูงเพียงอยา่งเดียว แต่มีแพลงตอนพืชท่ีมีส่วนการผลิต
ต่อปีค่อนขา้งสูงดา้ย นอกจากน้ียงัมีสาหร่ายอีกหลายชนิดท่ีมีการผลิตอินทรียวตัถุไดเ้ช่นกนั สนิท 
(2532) รายงานว่าป่าชายเลนท่ีจงัหวดัสตูลมีผลผลิตสุทธิเฉล่ียประมาณ 10.56-23.46 กิโลกรัม
คาร์บอนต่อเฮกแตร์ต่อวนั ส่วนการร่วงหล่นของซากพืชในป่าชนิดน้ีอยู่ในระหว่าง 3.44 ถึง 9.31 
ตนัต่อเฮกแตร์ต่อปี และมวลชีวภาพยืนตน้ประมาณ 20.06-710.81 ตนัต่อเฮกแตร์โดยน ้ าหนกัแห้ง 
ความแปรผนัข้ึนกบัแถบสังคมและสภาพทอ้งถ่ิน ส่วนผลผลิตขั้นมูลฐานของแพลงตอนในน ้ าใกล้
ป่าชายเลนตกประมาณ 4.69 ตนัคาร์บอนต่อเฮกแตร์ต่อปี (Wium-Anderson, 1979) การผุสลายใน
ป่าชายเลน (decomposition) ผูส้ลายท่ีส าคญัในป่าชายเลนไดแ้ก่ จุลินทรีย ์(microorganism) เช้ือรา 
(fungi) นอกจากน้ียงัมีผูช่้วยย่อยสลายท่ีท าให้อินทรียวตัถุกลายเป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ยอีกหลายชนิด 
โดยเฉพาะแมลงและคสัเตซีน (crustacean) เช่น ปู หอย กุง้ เพรียง เป็นตน้  
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   2.1.1.7 ป่าชายหาด (Beach Forest) เป็นป่าท่ีมีอยู่ตามชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นดิน
กรวด ทรายและโขดหินพนัธ์ุไมจ้ะต่างจากท่ีท่ีน ้ าท่วมถึง ถา้ชายฝ่ังเป็นดินทรายก็มีสนทะเล พืชชั้น
ล่างก็จะมีพวกตีนนก และพนัธ์ไมเ้ล้ือยอ่ืน ๆ อีกบางชนิด ถา้เป็นกรวดหรือหิน พนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนส่วน
ใหญ่ก็เป็นพวกกระทิง หูกวาง เป็นตน้ 
  2.1.2ป่าผลดัใบ (Deciduous Forest) แบ่งยอ่ยไดด้งัน้ี 
   2.1.2.1 ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่าชนิดน้ีมีอยูท่ ัว่ไปใน
ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตไ้ม่ปรากฏวา่มีอยู่ ป่าชนิดน้ีมกัจะมี
ไมส้ักข้ึนอยู่ปะปนอยู่ทัว่ไป โดยเฉพาะทางภาคเหนือและทางภาคกลางบางแห่ง ส่วนทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีป่าเบญจพรรณอยูน่้อย ลกัษณะของป่าเบญจพรรณ โดยทัว่ไปเป็นป่าโปร่ง
ประกอบดว้ยตน้ไมข้นาดกลางเป็นส่วนมาก พื้นท่ีป่าไม่รกทึบมีไมไ้ผช่นิดต่าง ๆ ข้ึนอยูม่าก ในฤดู
แลง้ตน้ไมท้ั้งหมดจะพากนัผลดัใบและมีไฟป่าไหมอ้ยูท่ ั้งปี มีพนัธ์ุไมข้ึ้นคละกนัมากชนิด เช่น ไม้
สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชนั ตะแบก เป็นตน้ พืชชั้นล่างก็มีพวกหญา้ พวกกก ไมไ้ผช่นิดต่าง ๆ 
เช่น ไผป่่า ไผร่วก ไผน่วล เป็นตน้ 
 2.1.2.2  ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest) ป่าชนิดน้ีมีอยู่มากทาง
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตแ้ละชายทะเลด้านตะวนัออกไม่
ปรากฏวา่มีอยู ่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนบัวา่มีมากท่ีสุด คือประมาณ 70-80% ของป่าชนิดต่าง ๆ ท่ี
มีอยูใ่นภาคน้ีทั้งหมด ป่าชนิดน้ีมีอยูท่ ัว่ไปทั้งท่ีราบและท่ีเขาสูง ดินมกัเป็นทรายและลูกรัง ซ่ึงจะมีสี
ค่อนขา้งแดง ในบางแห่งจึงเรียกว่าป่าแดง ส่วนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีป่าข้ึนตามเนินท่ี
เรียกวา่โคก จึงเรียกวา่ป่าโคก ลกัษณะป่าชนิดน้ีเป็นป่าโปร่งมีตน้ไมข้นาดเล็กและขนาดกลางข้ึนอยู่
กระจดักระจาย พื้นป่าไม่รกทึบ มีหญา้ชนิดต่าง ๆ และไมไ้ผข้ึ่นอยูโ่ดยทัว่ไป พนัธ์ุไมใ้นป่าน้ีไดแ้ก่ 
เตง็ รัง พะยอม มะขามป้อม เป็นตน้ 
 2.1.2.3 ป่าหญา้ (Savanna Forest) เป็นป่าท่ีเกิดหลงัจากท่ีป่าชนิดอ่ืน ๆ ถูก
ท าลายไปหมด ดินเส่ือมโทรมตน้ไมไ้ม่อาจเจริญเติบโตต่อไปได ้พวกหญา้จึงเขา้มาแทนท่ีพบไดทุ้ก
ภาคในประเทศ หญา้ท่ีข้ึนส่วนใหญ่เป็นหญา้คา แฝกหอม เป็นตน้ อาจมีตน้ไมข้ึ้นบา้ง เช่น กระโดน 
กระถินป่า ประดู่ ซ่ึงเป็นพวกทนทานไฟป่าไดดี้มาก1 
 

                                                           

 1ป่าไม้, เขา้ถึงเม่ือ  10  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก
http://seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=182:2009-11-19-09-26-
37&catid=47:200 
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 2.2 น า้ตก 
 น ้ าตก (Waterfall)  คือ น ้ าจากแหล่งสะสมน ้ าใตดิ้นบนภูเขาสูง ไหลมารวมตวักนัเป็น
ธารน ้า และจากธารน ้า ในหลายพื้นท่ีมารวมกนักลายเป็นสายธารขนาดใหญ่ ไหลลงสู่ผืนแผน่ดินท่ี
ต ่ากวา่ ซ่ึง จะมีพลงัการไหลท่ีรุนแรง มีการกดัเซาะในแนวด่ิง และยงัมีผลจากการท่ีสายน ้าไหล ผา่น
ผืนดินและแผ่นหินท่ีมีความแข็งแกร่งไม่เท่ากนั โดยพื้นดินจะถูกกดัเซาะออกไปก่อน จากนั้นพื้น
หินท่ีมีโครงสร้างอ่อน ก็จะถูกกดัเซาะให้สึกกร่อนเป็นร่องลึกกว่าพื้นหิน ท่ีมีโครงสร้างแข็ง เม่ือ
เวลาผ่านไป จึงเกิดเป็นผาน ้ าตกท่ีสูงชนั หรือลุ่มลึก โดยบริเวณ ตอนล่างของน ้ าตกจะเกิดเป็นแอ่ง
ลึกท่ีเรียกวา่ แอ่งฐานน ้าตก (Plunge-Pool) 
 ความงดงามและความแตกต่างกนัของน ้าตกแต่ละแห่งนั้น จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น 
โครงสร้างของผาหินท่ี แตกต่างกัน โดยน ้ าตกท่ีเกิดข้ึนบริเวณลานหินหรือผาหินแกรนิต จะมี
ลกัษณะสูงใหญ่ ไหลตกลงมาจากผาด่ิงชนั ผาหินมกัมีความมนัวาว เช่น น ้ าตกแม่ยะ น ้ าตกวชิระ
ธาร น ้ าตกแม่กลางบนดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ และน ้ าตกคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร  
เป็นตน้  ส่วนน ้ าตกท่ีเกิดจากผาหินท่ีมีโครงสร้างเป็นหินปูน จะเป็นน ้ าตกขนาดกลางและน ้ าตก
ขนาดเล็ก เน่ืองจากน ้ าตก ท่ีมีโครงสร้างหินปูนนั้น จะมีการพอกพูนของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็น
คราบหินปูนจบัเกาะ และเพิ่มขนาดข้ึนเร่ือย ๆ ตามชั้นน ้ าตก จึงเป็นน ้ าตกท่ีมีชั้นสั้ น ๆ มากมาย
หลายชั้น และมีลีลาการไหลท่ีอ่อนชอ้ย แผก่วา้งออกไปดา้นขา้ง เช่น น ้าตกหว้ยขมิ้น น ้ าตกไทรโยก  
น ้ าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี หรือน ้ าตกทีลอซู จงัหวดัตากและยงัมีโครงสร้างของผาน ้ าตกท่ีมี
ลกัษณะเป็นหินทราย สายน ้าตกมีลกัษณะราบกวา้ง มีลานหินหลุมหิน หรือ โพรงหินท่ีเรียกวา่กุมภ
ลกัษณ์ ซ่ึงเกิดจากกอ้นกรวดท่ีไหลมากบัสายน ้ าหมุนวน กลายเป็นตวัขุดเจาะอยา่งดี น ้ าตก ลานหิน
ทรายน้ีจะอยูท่างภาคอีสาน และภาคเหนือบางพื้นท่ี เช่น น ้ าตกตาดโตน จงัหวดัชยัภูมิ น ้ าตกสร้อย
สวรรค์ จงัหวดัอุบลราชธานี หรือน ้ าตกแก่งโสภา จงัหวดัพิษณุโลกนอกจากโครงสร้างของผาหิน
แลว้ สภาพผนืป่ารอบขา้งก็ยงัเป็นตวัช่วยใหน้ ้าตกเกิดความงดงามท่ีแตกต่างกนั เช่น น ้ าตกท่ีไหลลง
มาท่ามกลางผนืป่าดงดิบนั้น บริเวณของน ้ าตกก็จะชุ่มช้ืน เขียวขจี มีพืชเล็ก ๆ ท่ีอาศยัละออง น ้ าตก
งอกงามข้ึนปกคลุมพื้นท่ี เป็นพืชจ าพวกมอส เฟิร์น เป็นตน้ ส่วนผืนป่าท่ีมีลกัษณะเป็นป่าผลดัใบ 
หรือป่าเต็งรัง อย่างเช่นน ้ าตกตามลานหินทราย มกัมีลานหินราบเรียบกวา้งใหญ่อยู่สองขา้งของ
น ้าตก2 
 

                                                           

 2น า้ตก, เขา้ถึงเม่ือ  10  กุมภาพนัธ์  2559,  เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.oknation.net/blog/suppawan/2007/12/13/entry-7 
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 2.2.1น ้าตกโตนงาชา้ง 
 น ้ าตกโตนงาชา้งอยู่ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าโตนงาช้าง จงัหวดัสงขลา และสตูล
โตนงาชา้งเป็นช่ือน ้ าตกท่ีถูกจดัว่าสวยท่ีสุดของภาคใต ้อยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ค าวา่โตน เป็นภาษาทอ้งถ่ิน มีความหมายวา่ น ้ าตก แต่ดว้ยความผนัผวนทางการเมืองในภาคใต ้ป่า
โตนงาช้างถูกก าหนดเป็นพื้นท่ีสีแดงท่ีถูกปิดเป็นเวลาประมาณ 15 ปี จนถึงปี [พ.ศ. 2519] กรมป่า
ไมโ้ดยกองอนุรักษ์สัตวป่์าไดส่้งเจา้หน้าท่ีมาส ารวจ และพิจารณาเห็นว่าป่าโตนงาช้างเป็นป่าผืน
ใหญ่ผนืหน่ึงติดกบัประเทศมาเลเซีย เป็นป่าท่ีสมบูรณ์มีสัตวป่์าชุกชุมและคาดวา่อาจมีแรดอาศยัอยู่
ในพื้นท่ีดว้ย เป็นป่าตน้น ้ าท่ีมีล าธารหลายสายไหลลงสู่ท่ีราบลุ่มทะเลสาบสงขลาหล่อเล้ียงพื้นท่ี
กสิกรรมหลายแสนไร่ กองอนุรักษ์สัตวป่์า(ในเวลานั้น) กรมป่าไม ้เล็งเห็นว่าควรจดัตั้งเป็นเขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเพื่อควบคุมและป้องกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติดา้นสัตวป่์าและป่าไม ้แหล่งน ้ า 
แหล่งอาหาร ตลอดจนสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีมีความส าคญัต่อสัตวป่์าให้คงอยู่อย่าง
ถาวร จึงไดต้ราพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าโตนงาชา้งเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2521 ส านกังานเขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าโตนงาชา้งตั้งอยูท่ี่บริเวณน ้ าตกโตนงาชา้ง ทอ้งท่ี ต าบล
ทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ห่างจากอ าเภอหาดใหญ่ 26 กิโลเมตร เร่ิมจากหาดใหญ่ไป
ตามถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ - รัตภูมิ ถึงกิโลเมตรท่ี 13 บา้นหูแร่ มีเส้นทางเขา้น ้ าตกโตนงาช้าง
เป็นระยะทางอีก 13 กิโลเมตร อาณาเขตของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าโตนงาชา้งครอบคลุมทอ้งท่ีต าบล
ทุ่งต าเสา ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลท่าชะมวง ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลาและ
ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 182 ตารางกิโลเมตร หรือ 113,721ไร่ 
 ภูมิประเทศทั้งหมดเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มียอดเขาสูงสุด 932 เมตร จาก
ระดบัน ้ าทะเล ตามภูเขาด้านทิศตะวนัออกบางส่วนเป็นหน้าผาสูงชันเป็นทศันียภาพท่ีแปลกตา 
มองเห็นทะเลสาบสงขลาได ้สภาพป่าสมบูรณ์เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารท่ีส าคญัท่ีไหลลงสู่ทะเลสาบ
สงขลา เช่น คลองโตนงาช้าง คลองโตนปลิว คลองล าแชง คลองบริพตัร คลองดุสม คลองต ่า เป็น
ตน้ ภูเขารอบนอกลดระดบัของล าธารแต่ละแห่งอยา่งรวดเร็วก่อให้เกิดน ้ าตกตามล าธารใหญ่น้อย 
ทัว่ไป เช่น น ้ าตกโตนงาช้าง น ้ าตกโตนปลิว น ้ าตกคลองล าแชง น ้ าตกบริพตัร และน ้ าตกปาหนนั
น ้าตกโตนงาชา้งมีทั้งหมด 7 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นท่ี 1 โตนบา้ ชั้นท่ี 2 โตนปลิว ชั้นท่ี 3 โตนงาชา้ง ชั้นท่ี 4 
โตนด า ชั้นท่ี 5 โตนน ้าปล่อย ชั้นท่ี 6 โตนฤๅษีคอยบ่อ และชั้นท่ี 7 โตนเหมด็ชุน3 

 

                                                           

 3น า้ตกโตนงาช้าง,  เขา้ถึงเม่ือ  10  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก  https://th.wiki 
pedia.org/wiki/ 
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ภาพท่ี 21ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกโตนงาชา้ง  
 
 

 
 

ภาพท่ี 22 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกโตนงาชา้ง 
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 2.2.2 น ้าตกไพรวลัย ์
 น ้ าตกไพรวลัยต์ั้งอยูใ่นหน่วยพิทกัษ์ป่าบา้นพูด เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาบรรทดั 
อ.กงหรา ห่างจากตวัเมืองพทัลุงประมาณ 27 กม.น ้ าตกไพรวลัย ์เป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีไดรั้บการยก
ย่องว่างามท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคใต ้น ้ าตกไพรวลัย ์เป็นน ้ าตกขนาดใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัพทัลุง มี
ความสวยท่ีไม่แพน้ ้ าตกใดๆ ของภาคใต ้สายน ้ าไหลลงมาจากยอดเขาสูงอาบมาตามหน้าหินสีด า
โล่งๆ กวา้งประมาณ 15 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่เขา้ชมไดง่้ายสุดคือน ้ าตกชั้น
แรก ส่วนชั้นอ่ืนๆ ไม่มีเส้นทางท่ีแน่ชดัจึงไม่เป็นท่ีนิยม นกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวชั้นแรก สามารถ
ลงเล่นน ้ าได ้บรรยากาศรอบๆ น ้ าตกร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ จากน ้ าตกชั้นแรกไปยงัชั้นอ่ืนๆ ตอ้ง
ปีนป่ายไปตามโขดหินเป็นหนา้ผาสูงชนัอนัตราย ไม่ควรไปในฤดูฝน ถา้มีเวลามากพอก็สามารถไป
เท่ียวท่ีน ้าตกตะโหมด หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ น ้ าตกหม่อมจุย้ ตั้งอยูท่ี่หน่วยพิทกัษป่์าบา้นตะโหมด 
เป็นน ้าตกอยูก่ลางป่าท่ีร่มร่ืน แบ่งเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นนั้นมีช่ือเรียกต่างกนั มีแอ่งน ้าใหล้งเล่นได ้และ
อีกน ้ าตกหน่ึงท่ีไม่ควรพลาดคือ น ้ าตกมโนราห์ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า น ้ าตกบ้านโตน ตั้งอยู่หน่วย
พิทกัษ์ป่าบา้นโตน เป็นน ้ าตกขนาดกลางท่ีมีชั้นน ้ าตกเต้ียๆ สายน ้ าไหลแรงลงสู่ล าธาร ลกัษณะ
คล้ายกับแก่งขนาดใหญ่ ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการพกัแรม ทางเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเขา
บรรทดั มีบา้นพกัรับรอง 1 หลงั สามารถสอบถามในเวลาราชการ หรือติดต่อท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าเขาบรรทดั ตู ้ปณ.3 อ.เมือง จ.พทัลุง 930004 

 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย ์ 

                                                           

 4น า้ตกไพรวลัย์,  เขา้ถึงเม่ือ 10  กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก  https://changthaidot 
com.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2 
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ภาพท่ี 24 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย(์2) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 25 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย ์
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ภาพท่ี 26 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย ์
 
 

 
 

ภาพท่ี 27 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย ์
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ภาพท่ี 28 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย ์
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 29 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย ์
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ภาพท่ี 30 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย ์
 
 

 
 
ภาพท่ี 31 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย ์
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ภาพท่ี 32 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย ์
 
 

 
 

ภาพท่ี 33 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกไพรวลัย ์
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 2.2.3 น ้าตกหม่อมจุย้ 
 น ้ าตกหม่อมจุ้ย คืออีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของอ าเภอตะโหมด 
จงัหวดัพทัลุง โดยน ้าตกอยูห่่างจากตวัอ าเภอ 12 กิโลเมตร เป็นน ้าตกท่ีอยูท่่ามกลางป่าท่ีร่มร่ืน อยูใ่น
บริเวณหน่วยพิทกัษ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด ลักษณะของน ้ าตกจะแบ่งเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีช่ือ
แตกต่างกนั มีแอ่งน ้ าสามารถเล่นได้นอกจากมีสายน ้ าท่ีเย็นฉ ่ าไวค้อยตอ้นรับนักท่องเท่ียวแล้ว 
น ้าตกหม่อมจุย้ยงัมีลานกวา้งเหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ มีอาณาบริเวณท่ีร่มร่ืนดว้ยแมกไมน้านา
พรรณไวใ้ห้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาพืชพรรณไม้ต่างๆและยงัมีสถานท่ีรองรับในเร่ืองของการจดั
อบรมสัมมนา การเขา้ค่ายพกัแรม ของนกัเรียนนกัศึกษา5 
 

 

 
 
ภาพท่ี 34 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกหม่อมจุย้ 
 

                                                           

 5น า้ตกหม่อมจุ้ย,  เขา้ถึงเม่ือ  10  กุมภาพนัธ์  2559,   เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dek 
guide.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95
%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94 
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ภาพท่ี 35 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกหม่อมจุย้ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 36 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกหม่อมจุย้ 
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ภาพท่ี 37 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกหม่อมจุย้ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกหม่อมจุย้ 
 

 



32 
 

 

 
 

ภาพท่ี 39 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกหม่อมจุย้ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 40 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกหม่อมจุย้  
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ภาพท่ี 41 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกหม่อมจุย้ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีภาคสนามส ารวจขอ้มูลน ้าตกหม่อมจุย้ 
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3. อทิธิพลจากศิลปกรรม 
 3.1 อทิธิจากรูปแบบของงานศิลปะ 
 ศิลปะคืออะไร  ความหมายท่ีกวา้งท่ีสุดคือการท างานดว้ยทกัษะฝีมือ  ความสามารถ
พิเศษท่ีฝึกฝนมาดว้ยความพากเพียรจนเกิดความเชียวชาญ เช่น  ศิลปะแห่งการจดัดอกไม ้ ศิลปะ
แห่งการท าอาหาร  ศิลปะแห่งการพูด  หรือแมแ้ต่ศิลปะแห่งการต่อสู้  เป็นตน้  ซ่ึงบอกถึงความ
เช่ียวชาญทางดา้นฝีมือ  เทคนิค  และกลวิธีต่างๆ  ทางเทคนิคท่ีส่งผลลพัธ์ให้เกิดการประสานกนั
ขององคป์ระกอบต่างๆ  อยา่งพอเหมาะพอดี  และเกิดความงามในทา้ยท่ีสุด  ศิลปะจึงมีความหมาย
ควบคู่ไปกบัค าวา่ “งาม” และ “ดี”  อยูเ่สมอ และถา้เราพิจารณาส่ิงต่างๆ  รอบตวัเราใหดี้แลว้ก็จะรู้วา่
ศิลปะท่ีกล่าวถึงมาน้ีแฝงอยูใ่นทุกส่ิงทุอย่างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ตั้งแต่ของใชเ้ล็กๆ ในชีวิตประจ าวนั
ไปจนถึงส่ิงของใหญ่ๆ เช่น ปากกา  แวน่ตา  เส้ือผา้ อาคาร เคร่ืองบิน เรือ  ซ่ึงผุอ้อกแบบนอกจากจะ
คิดถึงประโยชน์ในการใชส้อย  ราคา  ความคงทนแลว้  หัวใจของการออกแบบก็คือ “ความงาม”6

หากจะพูดให้เข้าใจอย่างง่าย  ศิลปะก็คือส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  เป็นส่ิงท่ีไม่ได้เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ  ดงันั้นพระอาทิตยต์กดินท่ีเราวา่งดงามนั้นจึงไม่ใช่ศิลปะ  กอ้นหินท่ีถูกน ้ าซดักดัเซาะจน
มีรูปร่างต่างๆ  และอาจจะมีคุณค่าทางความงามก็ไม่ใช่ศิลปะเพราะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
แต่มา้นั่ง  บา้นเรือน  เข่ือนกั้นน ้ า  หรือภาพเขียน  ถึงจะมีรูปร่างท่ีน่าเกลียดเพียงไร  ก็นบัว่าเป็น
ศิลปะเพราะเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน7 
 การแบ่งแยกประเภทของศิลปะในปัจจุบนันั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  ซ่ึง
อาจจะแยกไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
  1. แยกประเภทโดยมองในมุมของประโยชน์ใช้สอย  หรือจุดมุ่งหมายในการ
สร้างสรรค์  แบ่งเป็น  2 ประเภทคือ  วิจิตรศิลป์(Fine Art)คือศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองต่อ
คุณประโยชน์ทางจิตใจและปัญญา  และประยุกต์ศิลป์(Applied Art)  คือศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ตอบสนองต่อคุณประโยชน์ทางร่างกายและประโยชน์ในการใชส้อย 
 2. แยกประเภทโดยมองในมุมของวธีิการส่ือสารแบ่งเป็น3  ประเภทคือ  ทศันศิลป์
ศิลปะท่ีส่ือสารด้วยการมองเห็น  คีตศิลป์หรือดุริยางคศิลป์ศิลปะท่ีส่ือสารด้วยการได้ยิน  และ
วรรณศิลป์ศิลปะท่ีส่ือสารดว้ยภาษาแห่งอกัษร 

                                                           

 6อิทธิพล  ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตกรรมข้ันสูง  (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บับริชช่ิง, 2550), 9. 
 7ชลูด  น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพาณิช. 2542), 1. 
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 3. แยกประเภทโดยมองในมุมของเทคนิคและวธีิการสร้างสรรค ์ แบ่งไดเ้ป็นหลาย
ประเภทคือ  จิตรกรรม  แระติมากรรม  ภาพพิมพ ์ ภาพถ่าย  วาดเส้น  ส่ือผสม  วดีิโออาร์ต  เป็นตน้ 
 4. แยกประเภทโดยมองในมุมของมิติของผลงานการสร้างสรรค์  แบ่งเป็น  2  
ประเภทคือ2  มิติ  เช่น  จิตรกรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  วาดเส้น  เป็นต้น และ 3 มิติ เช่น  
ประติมากรรม  ส่ือผสม  ศิลปะจดัวาง  เป็นตน้ 
 จากขา้งตน้เราจะเห็นแลว้ว่าศิลปะนั้นมีความหมายท่ีกวา้ง  และการแบ่งประเภทของ
ผลงานท่ีหลากหลาย  แต่ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงประเภทของผลงานจิตรกรรม  2  มิติ  ซ่ึงเป็นประเภท
ของงานศิลปะแบบหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้  จิตรกรรมคือวิธีการวาด
ภาพท่ีแสดงออกถึงแนวความคิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทหน่ึง มี
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานตั้ งแต่ยุคสมัยก่อนประวติัศาสตร์  ยุคประวติัศาสตร์เร่ือยมาจนถึงยุค
ปัจจุบนั  มีรูปแบบในการน าเสนอมากมายทั้งการวาดภาพทิวทศัน์เมือง(Landscape)  การวาดภาพ
ทิวทศัน์ทะเล(Seascape)  การวาดภาพคนเหมือน(Portrait)  การวาดภาพหุ่นน่ิง(still life) หรือวา่การ
วาดภาพเปลือย(Nude)  เป็นตน้  ซ่ึงรูปแบบในการน าเสนอน้ีจะแตกต่างกนัออกไปตามแต่ยุคสมยั
และลทัธิของศิลปะ   
 ศิลปะภาพเปลือยน้ีคือศิลปะในการเขียนภาพคนรูปแบบหน่ึงซ่ึงมีทั้งภาพคนคร่ึงตวั
(Portrait)  และภาพคนเต็มตวั(Figure)  ในปัจจุบนัมีคนท่ีมีจิตวิปริตพากนัเช่ือมโยงไปถึงภาพสาว
เปลือยท่ีอุจาดลามกซ่ึงมกัจะเห็นตามปฏิทินหรือนิตยสารรายสัปดาห์บางฉบบั  และหนงัสือพิมพ์
ฉบบัวนัอาทิตยบ์างฉบบั  ถึงขนาดท่ีมีการเขา้ใจผิดกนัไปวา่ภาพเหล่าน้ีเป็นภาพศิลปะ จนท าให้คน
เขา้ใจกนัไปวา่ภาพโป๊ของผูห้ญิงนั้นคือภาพศิลปะ  ทั้งๆ ท่ีในภาพเปลือยนั้นมีทั้งท่ีเป็นศิลปะและท่ี
เป็นอนาจาร  ทั้งท่ีจริงแลว้ภาพเขียนเปลือยนั้นมีมานานมากแลว้  จนอาจจะกล่าวไดว้า่ภาพเปลือยมี
มาตั้งแต่มนุษยเ์ร่ิมเขียนภาพเป็น  ศิลปะภาพเปลือยนั้นไม่ไดจ้  ากดัวา่จะตอ้งเป็นผูห้ญิงหรือหญิงสาว
เสมอไป  ภาพเปลือยของผูช้ายก็เป็นภาพท่ีงดงามได ้ ศิลปินบางคนกล่าววา่  ร่างกายของเพศชายนั้น
งดงามกวา่เพศหญิงดว้ยซ ้ า  ดูจากสัตวท์ัว่ไปไม่ว่าจะเป็น นก ไก หรือมา้  ร่างกายของเพศผูม้กัจะ
งดงามกว่าเพศเมียทั้งส้ิน  ศิลปะหญิงเปลือยตั้งแต่สมยัโบราณนั้นเกิดข้ึนกบัสภาพของสังคมท่ี
เหมาะสมกนั  ภาพหญิงเปลือยในบางยุคคือภาพท่ีบอกเล่าถึงต านานอนัเก่าแก่  และในบางยุคสมยั
ศิลปินก็กลบัเอาภาพของหญิงเปลือยนั้นมาตีแผค่วามเลวร้ายของสังคม  หรือบางคร้ังศิลปินก็ยกเอา
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ภาพเปลือยมาเป็นเพียงส่ือท่ีจะแสดงออกทางความงามของศิลปะและความเป็นตวัของตวัเอง
เท่านั้น8 
 อย่างท่ีได้ทราบกันแล้วว่าการวาดภาพเปลือย(Nude)  ได้มีการพฒันารูปแบบและ
เทคนิคในการสร้างสรรคม์าอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ค  าวา่  Nude  เป็นค าท่ีมาจากราก
ศพัท์ภาษาละตินNudus  หมายถึง  เปลือย  ไม่มีอะไรปกปิด ไม่มีอะไรป้องกนั  ว่างเปล่า  ไปพอ  
เป็นตน้  ในศตวรรษท่ี 17  ความหมายของค าวา่  Nude  ในฐานะของค าวิเศษณ์หรือค าขยายนั้นจะ
หมายถึง  เรียบๆ  ชดัแจง้  เปิด  นอกจากนั้นถา้เป็นค ากริยาก็ยงัหมายถึงการท าให้ใครบางคนสูญเสีย
อะไรบางอย่างไป  จนในศตวรรษท่ี 18   ค  าๆ น้ีก็เร่ิมถูกน ามาใช้ในเชิงสุนทรียะ(Aesthetics)  
อยา่งไรก็ตามค าๆ น้ีเร่ิมถูกน ามาใชก้บัมนุษยร์าวกลางศตวรรษท่ี 19  นอกจากนั้นยงัสามารถใชก้บั
อะไรท่ีไม่ใช่มนุษยไ์ดด้ว้ย  เม่ือค าวา่ Nude   สามารถใชก้บัวตัถุไดด้ว้ยก็ท าให้ค  าๆ น้ีเช่ือมโยงกบัค า
วา่   Naked  หรือเปลือย  ซ่ึงค าวา่  nude  กบั  naked  ถูกท าใหก้ลายมาเป็นอะไรท่ีอยูต่รงขา้มกนัหรือ
เป็นขั้วตรงกนัขา้ม   ความชดัเจนของความคิดของการแบ่งขั้นระหวา่ง  nude  กบั  naked  ปรากฏให้
เห็นไดใ้นศตวรรษท่ี  19  ระหวา่งผลงาน  nude  ของศิลปะและการคา้  ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวยงั
แสดงให้เห็นถึงเร่ืองทางศีลธรรม  เพราะเม่ือกล่าวถึง  naked  หรือเปลือยนั้นใชก้บัร่างกายท่ีไม่มี
เส้ือผา้  โดยค าๆ น้ีด าเนินไปพร้อมกบัการประเมินค่าท่ีแฝงวา่ส่ิงน้ีเป็นความดิบ(เถ่ือน)  ในขณะท่ี
nude  นั้นไม่ใช่เร่ืองของร่างกายท่ีเปลือยเปล่า  แต่แสดงใหเ้ห็นถึงความบริสุทธ์ิไม่มีความคิดอะไรท่ี
เก่ียวข้องกบัการสังวาสซ่ึงเป็นวิถีทางศิลปะแบบหน่ึง หรือก็คือการประเมินค่าในเชิงสุนทรียะ
(Aesthetics)  นั่นเองnude  จึงเป็นอะไรท่ีมากไปกว่าการช่ืนชมประเมินค่าร่างกาย  เพราะ  nude  
เป็นรูปแบบหน่ึงของการน าเสนอภาพทางศิลปะของร่างกายอนัล่อนจอ้น  ท่ีสัมพนัธ์กบัอะไรท่ีมาก
และนอกเหนือไปจากร่างกาย  อะไรท่ีมีความเป็นสากล(Universal)  อะไรท่ีเป็นโลกแห่งอุดมคติ
(Ideal) โลกท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นมายาคติของเน้ือหนงัมงัสา  เน่ืองดว้ยวา่ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ียงัไม่สมบูรณ์9 

                                                           

 8พิษณุ ศุภนิมิตร. , มหัศจรรย์แห่งศิลปะ (กรุงเทพฯ : สุดสปัดาห์ส านกัพิมพ,์ 2549), 
153-165. 
 9ธเนศ  วงศย์านนาวา, “นูด้จ  ากดัจากนูด้ไม่จ  ากดั,” ใน 100 นู้ดผู้หญงิในแนวนอน,นิวติั 
กองเพียร, บรรณาธิการ (ปธุมธานี : ส านกัพิมพส์นุกนึก, 2553), 11-12.  
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ภาพท่ี 43 ภาพ Danaeโดย Rembrandt (1926-1699) 
ท่ีมา : Rembrandt, Danae , เขา้ถึงเม่ือ 20  กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.hermitage 
museum.org/wps/portal/hermitage/?lng=th 
 

 
 

ภาพท่ี 44 ภาพ Étantdonnésโดย Marcel Duchamp (1946-1966) 
ท่ีมา : Marcel Ducham, Étantdonnés ,เขา้ถึงเม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
philamuseum.org/  
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 จากรูปภาพท่ี 43 และรูปภาพท่ี 44  ซ่ึงเป็นภาพตวัอยา่งผลงานภาพเปลือยหรือ nudeเรา
จะสังเกตไดว้า่ส่ิงท่ีรูปภาพแสดงออกมานั้นคือคุณค่าทางสุนทรียะ(Aesthetic)ในงานศิลปะ ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความงามของรูปทรงร่างกายมนุษยท่ี์เปลือยเปล่า  มากกว่าการน าเสนอเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการแสดงออกทางกามารมณ์และการสังวาส 
 
 3.2 อทิธิพลจากศิลปิน 
 3.2.1 สมภพ  แสงพรหม 
 สมภพ  แสงพรหม  ศิลปินชาวไทยจากจงัหวดัเชียงใหม่  จงัหวดัท่ีเกือบจะอยู่
เหนือสุดของประเทศไทย  เกิดเม่ือวนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2506  จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาศิลปกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายพั
เชียงใหม่  ผลงานของสมภพ  แสงพรหมเป็นงานจิตรกรรมแนวสัจจะนิยม(Realistic)  2 มิติ  เทคนิค
สีน ้ามนับนเฟรมผา้ใบ  ดว้ยทกัษะฝีมือท่ีช ่าชองของสมภพ แสงพรหม  ผลงานศิลปะจึงถูกถ่ายทอด
ออกมาจากความรู้สึกนึกคิดโดยหยิบยกเอาหินกรวดและกอ้นหินท่ีมีรายละเอียดของพื้นผิวอย่าง
ชดัเจนกบัการจดัองค์ประกอบท่ีลงตวัของแสงเงา  เพื่อใช้บอกเล่าเร่ืองราวและถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั10 
    

 
 
ภาพท่ี 45 หิน (Pebbles) 2010 (1) โดย  สมภพ  แสงพรหม 
ท่ีมา :Number 1 gallery [Exhibition”FORM OF THE SHADOW]”,หิน (Pebbles), เขา้ถึงเม่ือ  20  
กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.number1gallery.com/Exhibition.aspx?name=form-of-
the-shadow 
                                                           

 10สมภพ แสงพรหม, ประวตัิส่วนตัว, เขา้ถึงเม่ือ  20  กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.saengprom.com/index.php?page=artist&artid=1 
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ภาพท่ี 46 หิน (Pebbles) 2010 (2) โดย  สมภพ  แสงพรหม 
ท่ีมา : Number 1 gallery [Exhibition”FORM OF THE SHADOW]”,หิน (Pebbles),เขา้ถึงเม่ือ  20  
กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.number1gallery.com/Exhibition.aspx?name=form-of-
the-shadow 
 

 
 
ภาพท่ี 47 หิน (Pebbles) 2010 (3) โดย  สมภพ  แสงพรหม 
ท่ีมา : Number 1 gallery [Exhibition”FORM OF THE SHADOW]”,หิน (Pebbles),เขา้ถึงเม่ือ  20  
กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.number1gallery.com/Exhibition.aspx?name=form-of-
the-shadow 
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 3.2.2 ววิชิชา  ยอดนิล 
 วิวิชชา  ยอดนิล  เกิดเม่ือ  17 กรกฎาคม 2503  ส าเร็จการศึกษาศิลปบณัฑิตจาก  
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์(จิตรกรรม) มหาวิทยาลยัศิลปากร11  ผลงานของวิวิชชา  
ยอดนิล  นั้นเป็นงานจิตรกรรมภาพเขียนทิวทศัน์ทะเล  และภาพของโขดหินริมทะเล  แนวสัจจะ
นิยม(Realistic)  2 มิติ  เทคนิคสีอะคลิลิคบนเฟรมผา้ใบและกระดาษ  มุ่งเน้นในการน าเสนอ
บรรยากาศความเงียบสงบ  และความงามของธรรมชาติตามสภาพแวดลอ้มของความเป็นจริง  มีการ
เก็บรายละเอียดพื้นผิวท่ีขรุขระ  รอยแตกร้าวของโขดหินท่ีเกิดจากการกัดเซาะของคล่ืนทะเล  
องค์ประกอบของภาพถูกจดัวางให้มีความสมดุลกนัแบบบนล่าง  คือโขดหินท่ีมีสีเข้มและเป็น
จุดเด่นภายในภาพกบัพื้นทรายดา้นล่างท่ีแสดงถึงพื้นท่ีวา่งท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเงียบสงบ 
 

 
 

ภาพท่ี 48 Stone,1992/1 (1) โดย  ววิชิา  ยอดนิล 
ท่ีมา : VivichaYodnil, My Painting, เขา้ถึงเม่ือ  20  กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  https://www. 
facebook.com/photo.php?fbid=559358520865433&set=a.487835938017692&type=3&theater 

                                                           

 11ววิชิชา  ยอดนิล, Art Database, เขา้ถึงเม่ือ  20  กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Vivicha%20Yodnil 
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ภาพท่ี 49 Stonescape,2002โดย  ววิชิา  ยอดนิล 
ท่ีมา : VivichaYodnil,My Painting, เขา้ถึงเม่ือ20 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www. 
facebook.com/photo.php?fbid=137688183032471&set=a.487835938017692&type=3&theater 
 
 

 
 

ภาพท่ี 50S tone,1992/1 (2) โดย  ววิชิา  ยอดนิล 
ท่ีมา : VivichaYodnil, My Painting, เขา้ถึงเม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www 
.facebook.com/photo.php?fbid=137688243032465&set=a.487835938017692&type=3&theater 
    
 



42 
 

 

 3.2.3  ประทปี คชบัว 
 ประทีป คชบวั เกิดท่ีกรุงเทพฯมีอาชีพเป็นศิลปินอิสระ   จบการศึกษาปริญญาตรี
จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์(จิตรกรรม)   มหาวิทยาลยัศิลปากรผลงานของ
ประทีป  คชบวันั้น  เป็นงานจิตรกรรม  2  มิติ  แนวเหนือจริง(Surrealistic)  เทคนิคสีน ้ ามนับนเฟรม
ผา้ใบ  ศิลปะแนวเหนือจริงเป็นผลงานท่ีน าเสนอดว้ยรูปทรงสัญลกัษณ์  เพื่ อบอกเล่าเร่ืองราวของ
ความคิด  ผสมผสานกับจินตนาการความรู้สึกของศิลปินจนเกิดเป็นผลงานท่ีมีความฟุ้งฝันและ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว12  ตวัอย่างผลงานของประทีป  คชบัวท่ีน ามาน้ีอยู่ในผลงานชุด   “Nude: 
อารมณ์ชีกอ”  ซ่ึงเป็นการน าเสนอภาพเปลือยของหญิงสาวในมุมใหม่  โดยการพฒันา  คล่ีคลาย  
ปรับเปล่ียน  และดดัแปลงรูปร่างของผูห้ญิง  สร้างสรรคใ์หเ้กิดกลายเป็นรูปทรงทางสัญลกัษณ์แบบ
ใหม่  ซ่ึงก่อให้เกิดจินตนาการในการมองเห็นและการรับรู้ท่ีผิดแปลกไปจากเดิม  หากแต่ยงัคง
คุณค่าทางความงามของสุนทรียะ 

 

 
 

ภาพท่ี 51 Coconut, 2005โดย  ประทีป  คชบวั 
ท่ีมา : Andrew J.West, “PrateepKochabua : Destiny  to  Imagination”(Bangkok : Amarin  
Printing  and  Publishing Plc, 2013), 83. 

                                                           

 12ประทีป  คชบวั, ท้องร้อง สมองพูด' : งานภาพเขียนแนวเหนือจริง 2546 โดย ประทปี 
คชบัว(กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2546), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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ภาพท่ี 52 yolk, 2005 โดย ประทีป  คชบวั 
ท่ีมา : Andrew J.West, “PrateepKochabua : Destiny  to  Imagination” (Bangkok : Amarin  
Printing  and  Publishing Plc., 2013), 85. 
 

 
 

ภาพท่ี 53 Play by Grl, 2005 โดย ประทีป  คชบวั 
ท่ีมา : Andrew J.West, “PrateepKochabua : Destiny  to  Imagination” (Bangkok : Amarin  
Printing  and  Publishing Plc., 2013), 94. 
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 3.2.4  Connie Imboden 
 Connie Imboden เป็นช่างภาพชาวอเมริกา   ผลงานของConnie Imbodenเป็นท่ีรู้จกั
กันดีในวงกวา้ง   มีการแสดงผลงานทั้ งกลุ่มและเด่ียวทั้งท่ีหอศิลป์และพิพิธภณัฑ์ทัว่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, อเมริกาใต,้ ยุโรปและจีนผลงานภาพถ่ายของConnie Imbodenคือภาพถ่ายรูปเปลือย
ของผูช้ายและผูห้ญิงโดยอาศยัภาพท่ีเกิดจากการสะท้อนในน ้ าและกระจก   ซ่ึงเทคนิคในการ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายของConnie Imbodenนั้นไดน้ าเสนอมุมมองท่ีมีความแปลกใหม่ให้แก่
วงการถ่ายภาพ  และยงัเป็นแรงบนัดาลใจในการท างานให้กบัศิลปินถ่ายภาพรุ่นใหม่อีกดว้ย13ดว้ย
เทคนิคการถ่ายภาพท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ  Connie Imbodenท าให้ผลงานภาพเปลือย
ท่ีออกมานั้นมีทั้งความสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ของร่างกายมนุษยเ์พราะมีอวยัวะบางส่วนท่ีหายไป
และเกินออกมา  มีทั้งการทบัซอ้น และสะทอ้นกนัของรูปทรงของร่างกายจนเกิดเป็นรูปลกัษณ์ใหม่  
ซ่ึงการจะมองเห็นเป็นภาพอะไรนั้นก็ข้ึนอยู่กบัจินตนาการและจิตใตส้ านึกของผูช้มผลงานว่าใน
๘ณะท่ีก าลงัชมผลงานนั้นอยูใ่นสภาวะอารมณ์ใด 
 

 
 

ภาพท่ี 54 untitiled# 4442,1992-1996โดย  Connie Imboden 
ท่ีมา : Connie Imboden, Portfolios,เขา้ถึงเม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงได้จากhttp://con 
nieimboden.com/1992-1996 

                                                           

 13Connie Imboden, Biography, เขา้ถึงเม่ือ  20กุมภาพนัธ์2559, เขา้ถึงไดจ้าก  https:// 
en. wikipedia.org/wiki/Connie_Imboden 
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ภาพท่ี 55 untitiled#8355, 1997-2000โดย  Connie Imboden 
ท่ีมา : Connie Imboden, Portfolios, เขา้ถึงเม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://con 
nieimboden.com/1997-2000 
 

 
 

ภาพท่ี 56 untitiled#10900, 2001-2007 โดย  Connie Imboden 
ท่ีมา : Connie Imboden, Portfolios, เขา้ถึงเม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://connieim 
boden.com/2001-2007 
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 3.2.5  Sebastian Bieniek 
 Sebastian Bieniek เกิดเม่ือ  24  เมษายน 1975  ประเทศโปแลนด ์ จบการศึกษาจาก  
Art University of Braunschweig และ University of Art Berlin14  ผลงานของ  Sebastian  Bieniekท่ี
น ามาน้ีเป็นผลงานภาพถ่ายซ่ึงอยูใ่นชุดผลงาน  Body  Scape 2013-2015  ผลงานของเขามีจุดเด่นอยู่
ท่ีการน าเสนอส่วนเวา้  ส่วนโคง้  ซอกหลืบ  และความงามทางสุนทรียะของสรีระร่างกายมนุษย ์ 
โดยผลงานไดน้ าเสนอมุมมองในการถ่ายภาพท่ีมีการเปรียบเทียบสัดส่วนของร่างกายในแต่ละส่วน
เสมือนกบัภาพทิวทศัน์ในธรรมชาติ  เช่นเนินเขา  ถ ้า  หรือการซอ้นทบักนัของชั้นหินเป็นตน้ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 57 Bodyscape No.4, 2014โดย Sebastian Bieniek 
ท่ีมา : Sebastian Bieniek, Photo, เขา้ถึงเม่ือ20 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www 
.facebook.com/bienieksebastian/photos/a.10153365127666347.1073741905.74156301346/10153
370451856347/?type=3&theater  

                                                           

 14Sebastian Bieniek, Info, เขา้ถึงเม่ือ  20กุมภาพนัธ์  2559, เขา้ถึงไดจ้าก  
https://www.facebook.com/bienieksebastian/info/?tab=page_info 
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ภาพท่ี 58 Bodyscape No. 5, 2015  โดยSebastian Bieniek 
ท่ีมา : Sebastian Bieniek, Photo, เขา้ถึงเม่ือ20 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www 
.facebook.com/bienieksebastian/photos/a.10153365127666347.1073741905.74156301346/10153
371939261347/?type=3&theater 
 
 

 
 

ภาพท่ี 59 Bodyscape No.14, 2015 โดย Sebastian Bieniek 
ท่ีมา : Sebastian Bieniek, Photo,เขา้ถึงเม่ือ 20 กุมภาพนัธ์2559, เขา้ถึงได้จาก https://www 
.facebook.com/bienieksebastian/photos/a.10153365127666347.1073741905.74156301346/10153
457750676347/?type=3&theater 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห์อิทธิพลผลงานของศิลปินท่ีไดจ้ากรูปแบบการสร้างสรรคแ์ละรูปแบบทาง 
 แนวคิด 

ช่ือศิลปิน ผลงาน 
อทิธิพลทาง
แนวความคิด 

อทิธิพลทางด้าน
รูปแบบ 

1.สมภพ  
 แสงพรหม 

 

 

 
 
- 

การการใหค้่า
น ้าหนกัเขม้อ่อนของ

แสงเงาและ
บรรยากาศโดยรวม 

2.ววิชิชา  
 ยอดนิล 

 

 

 
 
 
- 

การเก็บรายละเอียด
ของรูปทรงพื้นผวิ
ของความเป็นวตัถุ
นั้นๆ และพื้นท่ีวา่ง

ภายในภาพ 

3.ประทีป  
คชบวั 

 

 

ต่อยอดจินตนาการ
ทางความคิดจากการ
มองเห็นโดยการสร้าง
รูปทรงใหม่ท่ีมีอยูเ่ดิม
ผสมผสานกบัรูปทรง

ในธรรมชาติ 

 
 
 
- 

4.Connie 
Imboden 

 

 

สร้างมิติใหม่ในการ
มองเห็นโดยการ

เปรียบเทียบสัดส่วน
ของร่างกายกบั

รูปทรงในธรรมชาติ 

 
 
- 

 
 
 



49 
 

 

ตารางท่ี 1 วิเคราะห์อิทธิพลผลงานของศิลปินท่ีไดจ้ากรูปแบบการสร้างสรรคแ์ละรูปแบบทาง 
 แนวคิด (ต่อ) 

ช่ือศิลปิน ผลงาน 
อทิธิพลทาง
แนวความคิด 

อทิธิพลทางด้าน
รูปแบบ 

5.Sebastian 
Bieniek 

 

 

เปรียบเทียบรูปร่าง
ของสรีระร่างกาย
มนุษยก์บัรูปทรงใน
ธรรมชาติก่อให้

จินตนาการต่อยอด
ทางความคิดและการ

มองเห็น 

- 
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บทท่ี  3 
ขั้นตอนในการสรางสรรคผลงาน 

 
 
 
 ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้  ไดนําเสนอผลงานการสรางสรรคผานรูปแบบงานจิตรกรรม
แนวสัจจะนิยม  2  มิติ  ดวยเทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ  โดยนําเสนอเร่ืองราวของรูปลักษณของ
อารมณความปรารถนาซ่ึงไดรับแรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติผานการศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม  เอกสาร  และบทความท่ีเกี่ยวของตามสมมติฐานท่ีตั้งไวรวมถึง
การคนหาเอกลักษณเฉพาะตัวผานกระบวนการคิด  การทํางาน  เทคนิค  รูปแบบ  จนเกิดเปนเปน
ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธชุด  “รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงใน
ธรรมชาติ”  ซ่ึงมีกระบวนการศึกษาการกําหนดรูปแบบและวิธีการสรางสรรคดังนี้ 
  
 1.วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 1.1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
 ทัศนธาตุท่ีใชในการสรางสรรค มี ดังนี้ 
 1.1.1 เสน (Line) 
 1.1.2 รูปราง-รูปทรง(Shape-Form) 
 1.1.3 น้ําหนัก (Tone) 
 1.1.4 สี-พื้นผิว(Color-Texture) 
 1.1.5 ความสมดุล (Balance) 
 1.1.6 พื้นท่ีวาง (Space) 
 1.2 การสรางภาพราง 
 1.3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 2. ข้ันตอนงานสรางสรรคผลงานกอนผลงานวิทยานิพนธ 
 3. ข้ันตอนดําเนินงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
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1.วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 1.1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
 1.1.1 สภาวะทางกายภาพของผิวน้ํา กอนหิน กิ่งไม ใบไม และสภาพแวดลอมใน
ธรรมชาติบริเวณใกลเคียง 
 1.1.2 ผลงานการของศิลปนท่ีมีเนื้อหา กระบวนการคิดและรูปแบบการทํางานท่ี
สอดคลองกับผลงานการสรางสรรค ไดแก  สมภพ แสงพรหม, วิวิชชา ยอดนิล, ประทีป คชบัว, 
Connie Imboden และ Sebastian Bieniek 
 1.1.3ทัศนธาตุท่ีใชในการสรางสรรค 
 การสรางสรรควิทยานิพนธจิตรกรรมชุดนี้มีพื้นฐานมากจากธรรมชาติ  ถึงแมวาตัว
ผลงานจะเปนการสรางสรรคตามแบบสัจจะนิยม  หรือเหมือนจริง  แตก็ประกอบไปดวยทัศนธาตุ
พื้นฐานหลายอยางดวยกัน ซ่ึงหากไปไมมีการจัดวางของทัศนธาตุท่ีลงตัวแลวผลงานการสรางสรรค
นี้ก็จะไรซ่ึงคุณคาทางสุนทรียะ    
 1.1.3.1เสน (Line)เสนในผลงานศิลปะของขาพเจาสวนนั้นคือเสนท่ีลักษณะ
หนาท่ีในการกําหนดพื้นท่ีหรือขอบเขตของรูปราง รูปทรง พื้นท่ีวาง  แสงเงา  และสี  เพื่อใหรูปราง
หรือรูปทรงนั้นเกิดเปนมิติ มีปริมาตรและเกิดพื้นท่ีในการลงสีและแสงเงา  แสดงออกมาในลักษณะ
ของเสนโคงของรูปทรงกอนหิน  เสนอิสระพล้ิวไหวท่ีคอยกําหนดรูปรางของผิวน้ํา หรือเสนหยัก
หยิกงอในการสรางพื้นผิวรอยแตกราวบนวัตถุ นอกจากนี้แลวเสนในผลงานชุดนี้ยังเปนตัวกําหนด
ขอบเขตของกลุมส่ิงของหรือรูปทรงท่ีอยูรวมกัน เชน กลุมของใบไมหรือกลุมของกอนหิน เปนตน  
 1.1.3.2รูปราง-รูปทรง(Shape-Form)รูปรางและรูปทรงในผลงานชุดนี้มีท้ัง
รูปรางรูปทรงที่มาจากธรรมชาติ  เรขาคณิต  และรูปรางรูปทรงอิสระ  ในสวนท่ีเปนรูปรางรูปทรง
จากธรรมชาติก็คือกอนหิน ใบไม กิ่งไม  ท่ีวางทับซอนกันจนเกิดเปนมิติของท่ีวางระหวางรูปทรงท่ี
มีลักษณะเปนรูปรางรูปทรงทางเรขาคณิต หรือเกิดเปนพื้นท่ีท่ีมีระนาบเปนหลุมหรือเปนแองท่ีมีน้ํา
อยูภายในซ่ึงก็คือรูปรางรูปทรงอิสระน่ันเอง 
 1.1.3.3น้ําหนัก (Tone)น้ําหนักคือสวนท่ีคอยสรางมิติหรือปริมาตรใหแก
รูปรางและรูปทรง อีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีคอยกําหนดลักษณะทิศทางของแสงเงาในผลงาน มีท้ังน้ําหนัก
สวาง  กลาง เขม และเขมสุด  นอกจากนี้แลวน้ําหนักยังสวนประกอบสําคัญท่ีคอยกําหนดขอบเขต
ของรูปรางและรูปทรงกับพื้นท่ีวางภายในผลงานอีกดวย 
 1.1.3.4สี -พื้น ผิว (Color-Texture)เนื่ องจากผลงานสร างสรรค เปนงาน
จิตรกรรมรูปแบบของแนวสัจจะนิยมหรือเหมือนจริง  สีของผลงานจึงเปนการเลียนแบบสีสันจาก
ธรรมชาติโดยอาศัยจากการสังเกตและการผสมเทียบเคียงสีใหมีความเหมือนกับสีในธรรมชาติมาก
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ท่ีสุด ซ่ึงมีท้ังสีออน กลาง เขม และเขมสุดอยูในผลงาน นอกจากเร่ืองของน้ําหนักแลวการแทนคาสี
ในผลงานก็เปนอีกสวนหนึ่งท่ีมีสวนในการสรางปริมาตรของรูปทรง และเปนสวนสําคัญในการ
สรางพื้นผิวของรูปทรงวัตถุเพื่อใหผลงานนั้นมีความเหมือนจริงมากท่ีสุด 
 1.1.3.5ความสมดุล (Balance)ดุลยภาพหรือความสมดุลคือการถวงน้ําหนัก  
แตในทางศิลปะแลวหมายรวมไปถึงความกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของสวนตางๆ ภายใน
รูปทรงหนึ่งหรือภาพผลงานนั้นๆ ดุลยภาพนั้นมี 2 แบบคือแบบสมมาตรและอสมมาตร  สังเกตได
จากเสนแกนในแนวด่ิงหรือเสนแกนในแนวราบของผลงาน  ซ่ึงความสมดุลนี้เกิดไดท้ังจากรูปราง 
รูปทรง สี หรือแมกระท้ังน้ําหนักของแสงเงาบนวัตถุ 
 1.1.3.6 พื้นท่ีวาง (Space)พื้นท่ีวางในภาพผลงานการสรางสรรคชุดนี้จะเปน
ลักษณะของพื้นท่ีวางแบบลวงตา เกิดจากการซอนทับของรูปทรงในท่ีนี้ก็คือกอนหินจนเกิดเปน
ชองวางระหวางรูปทรงข้ึนทําใหเกิดมิติความลึกในการมองเห็น หากแตในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนนั้นกลับมี
มวลของผิวน้ําซอนทับกันอยู  ซ่ึงในบางคร้ังพื้นท่ีวางแบบลวงตาน้ีอาจะอยูในรูปแบบของรูปทรง
วัตถุ กลาวคือพื้นท่ีวางจริงๆ ท่ีอยูระหวางรูปทรงท่ีเกิดข้ึนนั้นกลายเปนจุดเดน(focus) ของผลงานจึง
ทําใหรูปทรงในภาพนั้นกลายเปนพื้นท่ีวางลวงตาข้ึน ส่ิงนี้คือความยอนแยงท่ีเกิดข้ึนในสรางสรรค
ผลงานศิลปะ 
 ผลท่ีไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ 
 ดานเนื้อหาการสรางสรรคผลงานไดอาศัยพื้นฐานทางดานรูปทรงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ เชน  กอนหิน ใบไม แองน้ํา และก่ิงไม โดยอาศัยการเรียนรู สัมผัส ซึมซับลักษณะ
เฉพาะตัวของบรรยากาศท่ีมีความเงียบ  สงบรมร่ืน  และรูปทรงที่มีอยูตามธรรมชาติ  ผานมุมมอง
สวนตัวท่ีมีแรงกระตุนจากความรูสึกภายในและการศึกษาแนวความคิดจากศิลปนอยางประทีป คช
บัว, Connie Imbodenและ Sebastian Bieniekทําใหเกิดการตอยอดทางความคิดเชิงเปรียบเทียบและ
มิติใหมทางการมองเห็น  สงผลใหเกิดการจินตนาการจากส่ิงท่ีมองเห็นอยูตรงหนาแปรเปล่ียนเปน
ส่ิงท่ีมีรูปทรงใกลเคียงกันหรือวาคลายคลึงกันอยางนาอัศจรรย  ซ่ึงธรรมชาตินั้นไดสรรคสรางและ
ทําใหเราไดมองเห็นส่ิงเหลานี้มีความแปลกใหมอยูเสมอ 
 ดานรูปแบบและเทคนิคผลงานจิตรกรมสรางสรรคตามแนวทางและรูปแบบ
สัจจะนิยม(Realistic)  หรือแบบเหมือนจริง  เปนงานจิตรกรรม 2 มิติ ดวยเทคนิคสีน้ํามันบนเฟรม
ผาใบ  นําเสนอถึงความเงียบสงบ  เรียบงาย  ความงามท่ีอยูแลวในธรรมชาติ  ท้ังลักษณะของพื้นผิว  
พื้นท่ีวาง  รูปราง รูปทรง  และสีสันท่ีมีอยูตามความเปนจริง โดยการศึกษาจากผลงานและรูปแบบ
ในการทํางานของศิลปนคือ  สมภพ  แสงพรหม  และวิวิชชา  ยอดนิล  ซ่ึงตองอาศัยการศึกษา 
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สังเกต  อดทน  และทําความเขาใจในความเปนวัตถุนั้นๆ  เปนอยางมากเพื่อท่ีจะไดถายทอดผลงาน
ออกมาในลักษณะท่ีเหมือนจริงได 

 1.2 การสรางภาพราง 
 การสรางภาพรางเกิดจากการนําขอมูลภาพถายทางธรรมชาติท่ีไดจากการลงพื้นท่ี
ภาคสนามมาทําการวิเคราะหและในเบ้ืองตน เพื่อดูองคประกอบของภาพที่ไดจากสถานท่ีนั้นมี
ความสอดคลองกบัแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานหรือไม  โดยมุงเนนไปท่ีมุมมองของภาพ  
ลักษณะพื้นผิว  พื้นท่ีวาง  น้ําหนัก  แสงเงา  และบรรยากาศโดยรวมของภาพใหมีความกลมกลืนกัน 
เช่ือมโยงกัน จนเกิดเปนธรรมชาติในมุมมองใหมท่ีมีความเปนธรรมชาติอยางเต็มเปยม แตสามารถ
ท่ีจะตอยอดจินตนาการจากการมองเห็นเพื่อใหเกิดความรูสึกในเชิงเปรียบเทียบและกลายเปนจินต
ภาพท่ีเกิดข้ึนใหมไดจากนั้นจึงภาพท่ีไดมาสรางสรรคเปนผลงานจริง 
 1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 นําแบบรางท่ีผานการคัดเลือกและพิจารณาโดยอาจารยท่ีปรึกษา มาเทียบสัดสวนเพ่ือ
ทําการขยายเปนผลงานจริง ท้ังดานกวางและดานยาว ใหท้ังสองดานมีความเหมาะสมกัน โดยการ
ใชเทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบโดยการรางโครงสรางของรูปทรงหลักสําคัญของภาพกอน จากน้ัน
จึงคอยๆ เพิ่มเติมในสวนของรายละเอียดท่ีเล็กลงไปเร่ือยๆซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 1.3.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ เตรียมไมโครงเฟรมพรอมผาใบขึงใหตึงและได
ขนาดตามภาพผลงานท่ีตองการโดยการกําหนดความกวางและความยาวจากการขยายสัดสวนของ
ภาพรางตามตองการโดยใชหนวยเปนเซนติเมตร 
 1.3.2 การขยายแบบราง นําแบบรางท่ีคัดเลือกไวมาตีตารางเพ่ือนําไปเปนตัวอยาง
ในการเปรียบเทียบสัดสวนเพื่อขยายภาพใหใกลเคียงกับแบบรางมากท่ีสุด 
 1.3.3 การสรางภาพผลงานทําการทาสีรองพื้นบนเฟรมผาใบ จากน้ันจึงรางภาพ
ดวยดินสอรูปรางรูปทรงตามสัดสวนท่ีไดแบงไวในแบบราง ลงสีพื้นช้ันแรกบนรูปรางท่ีกําหนดไว
ใหเต็มพื้นท่ี และทําการเพ่ิมน้ําหนักเขมของสีเพื่อกําหนดทิศทางของแสงเงาและเปนการสรางมิติ
ของรูปทรงไปพรอมๆ กัน หลังจากรอใหสีช้ันแรกแหงจึงเร่ิมเก็บรายละเอียดของภาพผลงานและทํา
การสรางพื้นผิวลงบนรูปรางรูปทรงและทําการเทียบคูสีของภาพรวมใหมีความใกลเคียงกับความ
เปนวัตถุจริงมากท่ีสุด เม่ือสีช้ันนี้แหงจึงเร่ิมเก็บรายละเอียดของภาพอีกคร้ังเปนขั้นตอนสุดทาย โดย
คํานึงลักษณะทางกายภาพ พื้นผิว  รูปทรง และความเปนวัตถุนั้นๆ ใหมากท่ีสุด 
 1.3.4 การวิเคราะหผลงาน การศึกษาหาความแตกตางและความสัมพันธกันใน
รายละเอียดยอยขององคประกอบ และบรรยากาศโดยรวมของผลงานเพื่อตรวจสอบการแสดงออก



 

 

ดานเนื้อหา ร
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2. ขั้นตอนกา
 
และทดลองใ
งานท่ีสรางส
ทางธรรมชาติ
ตัวหลักในกา
ที่มาจากธรร
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ภาพท่ี 60งาน
 เท
 ขน
 ป2
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ารสรางสรรค
การสรางสร
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สรรคข้ึนดวยเท
ตทิี่มีบรรยากา
ารนําเสนอผล
มชาติ  โดยมี
ละไดนํามาปรั

นสรางสรรคผ
คนิควาดเสน
นาด60x80เซน
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นิควิธีการ เพื

ผลงานกอนผ
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พื่อเปนประโ
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งานแตละช้ิน
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จะมีลักษณะ

ทางคิดอยางตอ
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พนธ  ชิ้นท่ี  1

พัฒนาผลงาน

วิทยานิพนธ 
มคิด ผลงานที
มัน 2มิติ เปน
กษณทางกายภ
ที่สอดคลองก
อเนื่องซ่ึงขาพ
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นข้ันตอไปให
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ภาพของธรรม
กันในเร่ืองขอ
พเจาไดปรับป
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หสมบูรณ

ษาคนควา
มาจึงมีทั้ง
ความงาม
มชาติเปน
องรูปทรง
ปรุงแกไข

 



 

 

ภาพท่ี61งาน
 เท
 ขน
 ป2
 

 
ภาพท่ี 62งาน
 เท
 ขน
 ป2

สรางสรรคผล
คนิควาดเสน
นาด 60x80 
2548 

นสรางสรรคผ
คนิควาดเสน
นาด 60x80 
2548 

ลงานกอนผล
บนกระดาษ 
เซนติเมตร 

ผลงานกอนผล
บนกระดาษ 
เซนติเมตร 

 

 
ลงานวิทยานิพ

ลงานวิทยานิพ

พนธ ชิ้นท่ี 2 

พนธ ชิ้นท่ี 3 
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ภาพท่ี 63งานสรางสรรคผลงานกอนผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด 45x60 เซนติเมตร 
 ป2548 
 

 
 

ภาพท่ี 64 งานสรางสรรคผลงานกอนผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 5 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด 45x60 เซนติเมตร 
 ป2548 
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ภาพท่ี 65งานสรางสรรคผลงานกอนผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 6 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด100x 120 เซนติเมตร 
 ป2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 2วิเค
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2 

3 
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พื
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หาเร่ือง
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ป และ
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ทรงให
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ตารางท่ี 2วิเคราะหงานสรางสรรคผลงานกอนผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 1-6(ตอ) 
ชิ้น
ท่ี 

ภาพผลงาน แนวความคดิ 
การวิเคราะห 
ภาพผลงาน 

แนวทางการ
พัฒนา 

4 

 
 

นําเสนอรูปทรงใน
ธรรมชาติท่ี

สะทอนถึงรูปราง
ในจินตนาการ 

ผลงานแบนราบ 
ไมมีจุดเดน ขาด
ความนาสนใจ 

สรางมิติความ
ตื้นลึกให
ผลงาน เพิ่ม
จุดเดนภายใน

ภาพ 

5 

 
 

นําเสนอรูปทรงใน
ธรรมชาติท่ี

สะทอนถึงรูปราง
ในจินตนาการ 

มีความสมดุล
แบบไมเทากนัจุด 
เดนอยูในระยะ
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เพิ่มเติมการเกบ็
รายละเอียด
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และการจดัวาง
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ของอารมณความ
ปรารถนาผาน
รูปทรงท่ีมีอยูใน

ธรรมชาติ 

กอนหินคือพืน้ท่ี
วางลวงตาท่ีคอย
สรางมิติความต้ืน
ลึกใหภาพมีความ

นาสนใจ 

ปรับเปล่ียน
มุมมองในการ
จัดวางองคกอบ
ของภาพใหมี
ความนาสนใจ
และส่ือถึง

แนวความคิด
ใหมากยิ่งข้ึน 
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3. ขั้นตอนดําเนินงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากรูปทรงท่ีมีอยูในธรรมชาติ ผานการสังเคราะห
เปนความคิดรวบยอด บวกกับความคิดและจินตนาการท่ีตองการถายทอดลักษณะของความเปนไป
ของธรรมชาติแลว ขาพเจาเร่ิมลงมือปฏิบัติชิ้นงานตามข้ันตอนดังนี้ 
 3.1การทําภาพราง การทําภาพรางเปนภาพในโทนสีขาวดําเพื่อหาลักษณะการจัดวาง
องคประกอบของรูปรางรูปทรง ลักษณะของน้ําหนักแสงเงา และพื้นท่ีวางตามหลักความงามของ
สุนทรีรยะ เพ่ือใหเกิดความสมดุลและความเหมาะสมลงตัวของผลงาน และเพื่อใหผลงานท่ีทําการ
สรางสรรคในข้ันตอนตอไปนั้นตอบสนองกับรูปแบบทางกระบวนการความคิดมากท่ีสุด 
 

 

 

 

ภาพท่ี 66 ข้ันตอนการปรับภาพโทนสีและการคัดเลือกภาพราง 
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 3.2 การเตรียมอุปกรณหลังจากการคัดเลือกภาพรางแลวขั้นตอนตอมาคือการเตรียม
อุปกรณในการทํางานขั้นตอนตอไปเพื่อนําภาพรางท่ีไดมาสรางเปนผลงานจริง ดังนี้ ปนยิงแม็ก
สําหรับยิงผาใบเพ่ือยึดกับโครงเฟรม ไมบรรทัดปากกาสําหรับการตีตารางเทียบสัดสวนและการราง
ภาพ สี พูกันขนาดตางๆ และเกรียงสําหรับการผสมสีและวาดภาพ น้ํามันสนสําหรับลางพูกัน และ
น้ํายาเคลือบสีสําหรับทาเคลือบผลงานเพ่ือยืดอายุในการเก็บรักษาผลงาน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 67วัสดุและอุปกรณท่ีใชในงานสรางสรรคผลงาน 
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 3.3การรางภาพ หลังจากท่ีเตรียมอุปกรณสําหรับการทํางานและขึงผาใบยึดบนโครงไม
เรียบรอยแลวนั้น ใหทําการทาสีรองพื้นเฟรมเพื่อเปนการรองพ้ืนสีของภาพช้ันท่ีหนึ่ง เสร็จแลวทํา
การตีตารางเพื่อเปรียบเทียบการขยายสัดสวนจากภาพรางสูผลงานจริง และทําการรางภาพผลงาน
จริงดวยปากกา 

 
 

ภาพท่ี 68ข้ันตอนการเปรียบเทียบสัดสวนเพื่อขยายภาพรางเปนผลงานจริง 
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 3.4การลงสีชั้นท่ีหนึ่งเม่ือทําการรางภาพเสร็จเรียบรอยแลว จึงเร่ิมทําการลงสีช้ันแรก
โดยการเปรียบเทียบโทนสีกับภาพตนแบบใหมีความใกลเคียงกัน ซ่ึงขณะเดียวกันใหทําการแยก
น้ําหนักของสีเขมออน เพ่ือเปนการสรางระนาบพ้ืนผิวใหเกิดปริมาตรและมิติแสงเงาใหกับรูปทรง
ของกอนหินและวัตถุอ่ืนๆ ภายในภาพไปพรอมๆกัน 

 

 
 
ภาพท่ี 69ข้ันตอนการลงสีชั้นท่ีหนึ่งและการใหคาน้ําหนักเพื่อสรางระนาบพ้ืนผิวของรูปทรง 

 
  

 



 

 

 
การลงสีชั้นที
พื้นผิวใหกับ
อาศัยความอ
อยางมาก 

 

 
ภาพท่ี 70 ข้ัน
 
 

3.5การลงสีชั้
ที่สองตอไป ใ
ตัววัตถุและเป
ดทนในการท

นตอนการลงสี

ชั้นท่ีสอง เม่ือ
นข้ันตอนนี้จ
ปนการเก็บรา
ทํางาน การสั

สีชั้นท่ีสองแล

 

ลงสีชั้นท่ีหนึ่
ะคอยๆ ทํากา
ายละเอียดเบ้ื
งเกต และการ

ละการเก็บราย

ึงจนทั่วท้ังภา
ารเคลือบสีลง
้องตนของภา
รเปรียบโทน

ยละเอียดเบ้ือง

าพแลวใหรอจ
งไปบนภาพที่
าพไปพรอมๆ
สีของภาพวา

งตน 

จนสีแหง แล
ทีล่ะช้ันๆ เพื่อ

 กัน ซ่ึงข้ันต
าดกับภาพตน
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 3.6การใสรายละเอียด หลังจากท่ีรอสีชั้นท่ีสองแหงแลว จึงเร่ิมทําการใสรายละเอียด
ตางๆ ของผลงานเพ่ือแสดงถึงความเปนวัตถุนั้นๆ ท้ังพื้นผิว รอยแตกราว ตะไครน้ํา ของกอนหิน กิ่ง
ไม ใบไม ผิวน้ํา แสงเงาสะทอนตางๆ ท่ีเกิดจากแสงธรรมชาติและการสะทอนของผิวน้ํา เม่ือสีแหง
ดีแลวจึงคอยทาน้ํายาเคลือบผลงานเปนข้ันตอนสุดทายเพ่ือเปนการเก็บรักษาคุณภาพของผลงาน
และปองกันความสกปรกจากฝุนและรอยเปอน 

 

 

ภาพท่ี 71 ข้ันตอนการใสรายละเอียดผลงาน 
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ภาพท่ี 72 ผลงานวิทยานิพนธ รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ ชิ้นท่ี1 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด 100x120 เซนติเมตร 
 ป 2558 
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ภาพท่ี 73 ผลงานวิทยานิพนธ รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ ช้ินท่ี 2 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด 100x120 เซนติเมตร 
 ป 2558 
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ภาพท่ี 74 ผลงานวิทยานิพนธ รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ ชิ้นท่ี 3 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด 100x120 เซนติเมตร 
 ป 2558 
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ภาพท่ี 75 ผลงานวิทยานิพนธ รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ ชิ้นท่ี 4 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด 120x160 เซนติเมตร 
 ป 2559 
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ภาพท่ี 76 ผลงานวิทยานิพนธ รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ ชิ้นท่ี 5 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด 120x160 เซนติเมตร 
 ป 2559 
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ภาพท่ี 77 ผลงานวิทยานิพนธ รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ ชิ้นท่ี 6 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด 120x160 เซนติเมตร 
 ป 2558 
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ภาพท่ี 78 ผลงานวิทยานิพนธ รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ ชิ้นท่ี 7 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด 120x200 เซนติเมตร 
 ป 2559 
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ภาพท่ี 79 ผลงานวิทยานิพนธ รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ ช้ินท่ี 8 
 เทคนิคสีน้ํามันบนเฟรมผาใบ 
 ขนาด 150x180 เซนติเมตร 
 ป 2559 
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บทท่ี 4 
วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

 
 

 การดําเนินงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธหัวขอ“รูปลักษณของอารมณความ
ปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ” แบงการวิเคราะหผลงานออกเปน 2 ชวงคือ ชวงการดําเนินงาน
สรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธและชวงการดําเนินงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธดังนี้ 

 
1.วิเคราะหผลงานชวงการดําเนินงานสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ 
 กระบวนการสรางสรรคผลงานกอนชวงวิทยานิพนธนี้  สรางสรรคข้ึนโดยใชขอมูลท่ี
ผานการวิเคราะหแบบตอเนื่องจากแรงบันดาลใจในธรรมชาติ  ขอมูลการศึกษาคนควา  ผานการ
สรุป  สังเคราะห  ใหไดมาซ่ึงรูปแบบของแนวความคิดและเทคนิควิธี  การจากนั้นจึงนําสรางสรรค
เปนผลงานกอนชวงวิทยานิพนธ  จํานวน  6 ช้ิน  เพื่อเปนการเปรียบเทียบและนําไปปรับปรุงเพื่อ
นําไปใชในการปฏิบัติการสรางสรรคผลงานใชหัวขอวิทยานิพนธตอไป 
 1.1 แนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน 
 เนื่องดวยความใกลชิดกับธรรมชาติในวัยเด็กท่ีมีอิทธิพลตอการใชชีวิตประจําวัน
จนกระท่ังปจจุบัน ทําใหในชวงเร่ิมตนของงานสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธนี้ไดรับแรง
บันดาลใจจากความประทับใจในบรรยากาศของความเงียบสงบและความงดงามของธรรมชาติซ่ึง
เปนส่ิงท่ีมีความใกลชิดและอยูรายรอบตัวเราอยูตลอดเวลา จากการสัมผัส สังเกต และซึมซับใน
บรรยากาศของธรรมชาตินั้น ไดกอใหเกิดความประทับใจใหมทางดานความงามของรูปทรงและ
พื้นท่ีวางท่ีมีอยูในธรรมชาติซ่ึงมีความสวยงาม สลับซับซอน ซอนเรน  นาคนหา และนาสนใจใน
เวลาเดียวกันนั้น  ทําใหขาพเจาเกิดมุมมองท่ีแปลกใหมตอมิติของมุมมองในรูปทรงท่ีเกิดข้ึนและมี
อยูตามธรรมชาติ ทําใหเกิดการรับรูทางดานความงามของรูปทรงท่ีเปนตัวกระตุนอารมณความรูสึก
ภายในจิตใจ  และสะทอนใหเห็นถึงอารมณของความปรารถนาท่ีมีตอเพศตรงขาม  จึงตองการ
นําเสนอความรูสึกท่ีมีตอความงามของรูปทรงในธรรมชาตินี้ออกมาในรูปแบบของผลงานการ
สรางสรรคท่ีสะทอนใหเห็นถึงมุมมองและมิติของรูปทรงท่ีอยูในธรรมชาตินั้นสามารถที่จะสราง
จนิตนาการตอยอดใหเราไดไมจบส้ิน 

 

 



75 
 

 
 

 1.2 รูปแบบในการสรางสรรคผลงาน 
 กระบวนการสรางสรรคถายทอดเปนผลงานวาดเสน  และจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบ
เหมือนจริงโดยการศึกษาและสังเกตขอมูลจากมิติของรูปทรงพ้ืนผิว พื้นท่ีวาง  การเรียงตัวของ
รูปทรงกอนหินกับผิวน้ํา  และองคประกอบอ่ืนๆ ในธรรมชาติ และนําหลักการการจัดวาง
องคประกอบของทัศนธาตุทางกระบวนการศิลปะมาใชในการวิเคราะหขอมูลและสรางสรรค
ผลงาน  เร่ิมตนจากการจัดทําภาพรางเปนน้ําหนักขาว  เทา  ดํา  เพื่อคัดเลือกภาพท่ีมีการจัดวาง
องคประกอบทางดานรูปทรงและพื้นท่ีวางท่ีลงตัว  หลังจากน้ันจึงเร่ิมทํางานโดยการลงสีภาพรวม
ใหใกลเคียงกับความเปนจริงในธรรมชาติมากท่ีสุด  จากนั้นจึงเร่ิมเก็บรายละเอียดของผลงานโดย
การสังเกตพ้ืนผิว  และความเปนวัตถุนั้นๆ จากภาพรางตนแบบใหไดมากสุด 

 
2. วิเคราะหผลการดําเนินงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 การวิเคราะหการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธเปนการวิเคราะหการสรางสรรค
แบบตอเนื่องจากการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ซ่ึงไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
สรุปขอดีขอเสียตางๆ และปญหาในการสรางสรรคเพื่อนํามาใชปรับปรุงแกไข  และใชในการ
พัฒนาผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธชุด“รูปลักษณของอารมณความปรารถนาจากรูปทรงใน
ธรรมชาติ” ซ่ึงแสดงออกถึงความงดงามของมิติทางดานรูปทรงท่ีมีอยูในธรรมชาติท่ีกอใหเกิด
จินตนาการตอยอดทางดานความคิดและสะทอนใหเห็นถึงอารมณของความปรารถนาท่ีเกิดข้ึน
ภายในจิตใจ  สรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริง ดวยเทคนิคสีนามันบนเฟรมผาใบ 
อันมีรูปแบบเฉพาะตน มีผลงานท้ังส้ินจํานวน 8  ชิ้นซ่ึงไดวิเคราะหผลงานตามลําดับดังนี้ 
 2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 
 ผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1  มีการจัดวางองคประกอบของรูปทรงกอนหินในลักษณะท่ี
มีความสมดุลแบบเทากันท้ัง  2 ดาน  คือในระยะดานหนาของภาพมีรูปทรงของกอนหินวางทอด
ยาวในแนวนอน  โดยมีระยะหลังเปนรูปทรงของกอนหินจัดวางซอนทับกันอยูในแนวตั้ง  ลักษณะ
ดานบนโนมเอียงเขาหากัน  ท้ังดานซายและดานขวาของภาพจึงทําใหเกิดพื้นท่ีวางตรงกลางระหวาง
กอนหินท้ัง  2  กอน  ซ่ึงพื้นท่ีวางสวนนี้ก็คือระยะกลางและจุดเดนของภาพท่ีแสดงถึงผิวน้ําและเงา
สะทอนของกอนหินในระยะหลัง  ซ่ึงกอใหเกิดมิติในการมองเห็นแบบลอดผานเพ่ือท่ีจะมองเห็นส่ิง
ท่ีอยูดานในและดานหลังของกอนทินท้ังสอง  องคประกอบของรูปทรงในธรรมชาติในลักษณะนี้
ไดแสดงใหเห็นถึงสภาวะอารมณของความปรารถนาตอเพศตรงขามท่ีอยูภายในจิตใจ  โดย
เปรียบเสมือนตัวเรานั้นกําลังแอบมองบางสิ่งบางอยางท่ีมีอยูในมุม หรือมิติซอกหลืบของการทับ
ซอนกันของรูปทรงในความเปนจริง 



 

ภาพท่ี 80แสด
 
 

ภาพท่ี 81แสด

ดงตัวอยาง ผล

ดงการวิเคราะ

ลงานวิทยานิพ

ะหรูปทรงใน

 
 

 
พนธชิ้นท่ี 1 

 
ภาพผลงานวทิยานิพนธ ชิ้

 

 

ชิน้ท่ี 1 
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ภาพท่ี 82แสด
 
 
 
 
วางขององคป
แบบเทากัน  
ดานหนา  โด
เกิดพื้นท่ีวาง
พื้นท่ีวางในผ
ของงานจิตรก
ลักษณะของ
มากข้ึน  เพร
จินตนาการถึ
ลึกลับนาคนห

ดงการวิเคราะ

2.2การวิเครา
ผลงานวิทยา
ประกอบภาย
 แตกตางกันที
ดยการใชรูปท
ตรงกลางซ่ึงเ
ผลงานชิ้นนี้คื
กรรมในการส
รูปทรงในธร
ราะการวางตั
ถึงรูปรางของ
หาจากการมอ

ะหพื้นท่ีวางใ

าะหผลการดาํ
นิพนธชิ้นท่ี  
ยในภาพคลาย
ที่ลักษณะของ
ทรงของกอน
เปนจุดเดนภา
คือพื้นท่ีวางแบ
สรางระยะขอ
รรมชาติที่สะ
ตัวของกอนหิ
งมนุษยที่เผย
องผานรองหนิ

 
 

 
นภาพผลงาน

าเนินงานสราง
 2  มุมมองขอ
ยคลึงกับผลงา
งมุมมองของ
หินขนาดใหญ
ายในภาพ  คือ
บบลวงตาท่ีทํ
องภาพที่มีมุมม
ทอนถึงอารม
หินและมิติคว
ยใหเห็นสัดส
น 

นวิทยานิพนธ 

งสรรคผลงาน
องภาพเปนแบ
านช้ินท่ี 1  คื
ภาพซ่ึงผลงา
ญวางในแนว
อ พื้นท่ีของผิว
ทําใหเกิดมิติค
มองจากดานบ
มณความปรา
วามต้ืนลึกขอ
วนของผูหญิ

 ชิ้นท่ี 1 

นวิทยานิพนธ
บบมองลงมา
อจัดวางในลั
นช้ินท่ี 1  เป
วตั้งทั้งดานซา
วน้ํา  เงาสะท
ความต้ืนลึกข
บน  ผลงานวทิ
รถนาท่ีมีตอเ
องพื้นผิวน้ําภ
ญิงตรงชวงเรีย

 

ธชิ้นท่ี2 
าจากดานบน 
กษณะท่ีมีคว
นมุมมองท่ีม
ายและดานขว
อน  และใบไ
องผิวน้ํา ซ่ึงเ
ทยานิพนธชิน้
เพศตรงขามไ
ภายในรูป  ท
ยวขา สรางค

77 

  มีการจัด
ามสมดุล
องมาจาก
วา  ทําให
ไม  อีกท้ัง
ปนกลวิธี
นที่ 2  นี้มี
ไดชัดเจน
ทําใหเกิด
ความรูสึก



 

ภาพท่ี 83 แส
 
 

ภาพท่ี 84แสด

สดงตัวอยาง ผ

ดงการวิเคราะ

ผลงานวิทยานิ

ะหรูปทรงใน

 
 

 
นพินธชิ้นท่ี 2 

 
ภาพผลงานวิ

 

ทยานิพนธ ชิ้

 

ชิน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 85 แส
 
 
 
 
ผลงานกอน
ผลงานภาพนี
ภาพถูกจัดวา
หยดน้ําท่ีอยูท
สะทอนใหเห็
บนกอนหินใ
และใชรูปรา
โขดหินและร

สดงการวิเครา

2.3การวิเครา
ผลงานวิทยา
หนานี้  เนื่อง
นี้ไมมีมิติของ
างในลักษณะ
ทางดานบนข
ห็นถึงสภาวะข
ในการกระจา
างของหยดนํ้า
รอยหยดน้ําท่ี

ะหพื้นท่ีวางใ

าะหผลการดาํ
านิพนธชิ้นท่ี 
งจากภายในภ
ความลึกและ
ของความสม
ของภาพเนื่อง
ของความปรา
ายน้ําหนักเข
าเพื่อส่ือสารถึ
กระเซ็นบนก

 
 

 
ในภาพผลงาน

าเนินงานสราง
  3  มีมุมมอง
ภาพไมมีโคร
ะมิติที่เกิดจาก
มดุลไมเทากัน
งจากภาพนี้ไ
ารถนาไดชัดเ
มออน  ใชใบ
ถึงอารมณขอ
กอนหิน 

นวิทยานิพนธ

งสรรคผลงาน
งของภาพแบ
รงสรางรูปท
การทับซอนก

นแบบบนลาง
มมีมิติและระ
เจนมากนัก  ข
บไมในการก
องความปราร

ธ ชิ้นท่ี 2 

นวิทยานิพนธ
บมองลงมาจ
รงของกอนห
กันของกอนหิ
  จุดเดนภายใ
ะยะความลึก
ขาพเจาจึงไดใ
ระจายสีโทน
รถนาท่ีซอนเ

 

ธชิ้นท่ี 3 
จากดานบนเห
หินท่ีชัดเจน 
หิน  องคประ
ในภาพนี้คือใ
ทําใหไมสาม
ใชแสงเงาท่ีต
นน้ําตาลไปทั่
รนไวผานคว

79 

หมือนกับ
 จึงทําให
ะกอบของ
ใบไมและ
มารถที่จะ
กกระทบ

ทัวท้ังภาพ  
วามลึกใต



 

ภาพท่ี 86แสด
 

ภาพท่ี 87แสด

ดงตัวอยาง ผล

ดงการวิเคราะ

ลงานวิทยานิพ

ะหน้ําหนักเขม

 
 

 
พนธชิ้นท่ี 3  

 
มออนในภาพพผลงานวิทยา

 

านิพนธ ชิ้นท่ี

 

 3 
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ภาพท่ี 88 แส
 

 
 
ปรารถนาให
มาสรางสรรค
หนึ่ง  อีกท้ัง
ซอนของรูปท
กันอยูนั่นเอง
กอนหินสีน้ํา
ภาพแทนท่ีจะ

สดงการวิเครา

 
2.4การวิเครา
ผลงานวิทย
ชัดเจนมากข้ึน
คเปนผลงานจ
ยังอยูในตําแ
ทรงและซอก
ง  ขอผิดพลาด
าตาลสมทางข
ะเปนแองน้ํารู

ะหตําแหนงข

าะหผลการดาํ
านิพนธชิ้นที
น  ขาพเจาจึง
จริง  เนื่องจาก
หนงท่ีรายลอ
กหลืบท่ีมีควา
ดของผลงาน
ขวามือท่ีมีคว
รูปสามเหล่ียม

 
 

 
ของโทนสีน้ํา

าเนินงานสราง
ที่  4   เพื่อที่จ
เลือกภาพราง
กรูปรางของส
อมไปดวยขอ
มต้ืนลึกไมเท
ชิ้นนี้คือเร่ือง
ามโดดเดนข
มตรงกลางภา

 
 

ตาลในภาพผ

งสรรคผลงาน
จะนําเสนอถึ
งตนแบบท่ีมพีื
สามเหล่ียมเป ี
องรูปทรงของ
ทากัน  ประห
ของการความ
องโทนสีมาก
พอยางท่ีควร

ลงานวิทยานิ

นวิทยานิพนธ
ถึงเร่ืองราวข
พื้นท่ีวางเปนแ
รียบเสมือนสั
งกอนหิน  ซ่ึ
นึ่งวาเปนเรีย
มคุมโทนสีภ
กเกินไปทําให
จะเปน 

 

พนธ ชิ้นท่ี 3 

ธชิ้นท่ี 4 
ของอารมณข
แองน้ํารูปสาม
สัญลักษณทาง
งทําใหเกิดมิ
ยวขาท่ีกําลังเบี
ายในภาพ  โด
หกลายเปนจุด

81 

 

ของความ
มเหล่ียมนี้
งเพศแบบ
ติการทับ
บียดเสียด
ดยเฉพาะ
ดเดนของ



 

ภาพท่ี 89แสด
 

 
ภาพท่ี 90แสด

ดงตัวอยาง ผล

ดงการวิเคราะ

ลงานวิทยานิพ

ะหรูปทรงใน

 
 

 
พนธชิ้นท่ี 4 

ภาพผลงานวทิยานิพนธ ชิ้

 

 

ชิน้ท่ี 4 

82 



 

 

ภาพท่ี 91แสด
 
 
 
 
ถูกคุมใหอยูใ
โดดเดนข้ึนม
ระหวางเรียว
ตรงกลางภาพ
ส่ือสารไดถึง
แตกราวและ
น้ําดูโดดเดน 

ดงการวิเคราะ

2.5การวิเครา
ผลงานวิทยา
ในโทนสีเขม 
มาโดยรูปรางข
วขาอันอวบอ่ิม
พซ่ึงเปนพื้นที
งสีผิวของผูหญ
เหล่ียมมุมท่ีชั
 

ะหพื้นท่ีวางใ

าะหผลการดาํ
านิพนธชิ้นท่ี 
 เพื่อท่ีตองการ
ของแองน้ําท่ี
มเกิดจากการ
ที่วางหากแต
ญิงไดดีเทาท่ีค
ชัดเจนมากเกิน

 
 

 
นภาพผลงาน

าเนินงานสราง
 5 เปนภาพท่ี
รจะเนนใหผิว
เกิดข้ึนมีลักษ
รไหลกัดเซาะ
พื้นผิวของกอ
ควร  และพื้น
นไปน้ําหนักข

นวิทยานิพนธ 

งสรรคผลงาน
มีมุมมองจาก
วน้ําท่ีอยูระห
ษณะท่ีคลายค
ของน้ําไปตา
อนหินท่ีแทน
นผิวท่ีแสดงออ
ของภาพถูกคุ

 

  ชิ้นท่ี 4 

นวิทยานิพนธ
กดานบน น้ําห
วางรูปทรงขอ
ลึงกับอวัยวะ
ามรองหินแต
นคาเปนเรียวข
อกมาในภาพ
มใหอยูในโท

ธชิ้นท่ี  5 
หนักโดยรวม
องกอนหินกอ
เพศของหญิง
กราวและแส
ขานั้นไมสาม
พนั้นมีรองรอย
ทนสีเขมเพื่อเ

83 

มของภาพ
อนใหญดู
งสาวท่ีอยู
งสะทอน
มารถที่จะ
ยของรอย
นนใหผิว



 

ภาพท่ี 92แสด
 

ภาพท่ี 93แสด

ดงตัวอยาง ผล

ดงการวิเคราะ

ลงานวิทยานิพ

ะหรูปทรงใน

 
 

 
พนธชิ้นท่ี 5 

 
ภาพผลงานวทิยานิพนธ ชิ้ชิน้ท่ี5 

84 

 

 



 

 

ภาพท่ี 94แสด

 
 
เทากันท้ังสอ
ทับซอนของ
ใบไมแหงเข
ผลงานแลว เ
ผลงานชิ้นนี้จึ
เกิดข้ึนจากกา

ดงการวิเคราะ
 
 

2.6การวิเครา
ผลงานวิทยา
งดาน มีการใ
กอนหิน โทน
ขามาเพื่อใหภ
เพื่อท่ีจะใหผ
จึงไดเพิ่มแสง
ารมองเห็นแล

ะหพื้นท่ีวางใ

าะหผลการดาํ
านิพนธชิ้นที
ใชรูทปรงของ
นสีของภาพอ
ภาพงานดูมีค
ลงานสะทอน
งเงาท่ีตกกระ
ละรูปรางของ

 
 

 
นภาพผลงาน

าเนินงานสราง
ที่ 6  มีการจัด
งกอนหินมาก
อยูในโทนเย็น
วามชุมช้ืนม
นถึงแนวควา
ทบบนรูปทร
แสงเงาท่ีตกก

นวิทยานิพนธ 

งสรรคผลงาน
ดวางองคประ
ข้ึนกวาเดิมเพื
นสีเขียวมีการ
ากข้ึน นอกจ
มคิดของสภา
รงเขามาดวย  
กระทบใหมาก

 ชิ้นท่ี5 

นวิทยานิพนธ
ะกอบมีความ
พื่อใหเกิดพื้นท
แทรกสีโทน
จากพื้นท่ีวางท
าวะอารมณค
 ทั้งนี้ก็เพื่อกา
กข้ึน 

ธชิ้นท่ี 6 
มสมดุลของภ
ท่ีวางและมิติ
รอนของแสง
ท่ีเปนจุดเดน
ความปรารถน
ารตอเติมจินต
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ภาพแบบ
ที่เกิดการ
งแดดและ
นของภาพ
นามากข้ึน
ตนาการที่



 

ภาพท่ี 95แสด
 

 
ภาพท่ี 96แสด

ดงตัวอยาง ผล

ดงการวิเคราะ

ลงานวิทยานิพ

ะหรูปทรงใน

 
 

 
พนธชิ้นท่ี 6 

ภาพผลงานวทิยานิพนธ ชิ้

 

 

ชิน้ท่ี6 
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ภาพท่ี 97แสด
 
 
 
 
ทั้งสองดาน
เปรียบเสมือน
มิติมุมมองท่ี
เกิดข้ึนบนตัว
ธรรมชาตินั้น

ดงการวิเคราะ

2.7การวิเครา
ผลงานวิทยา
ดวยรูปทรง
นเรียวขาของ
มีความซับซ
วรูปทรงและบ
นไดสรางข้ึนม

ะหพื้นท่ีวางใ

าะหผลการดาํ
นิพนธชิ้นท่ี 7
ที่ เกิดข้ึนตา
หญิงสาวท่ีมีพ

ซอนนาคนหา
บรรยากาศโด
มาใหมีความน

 
 

 
นภาพผลงาน

าเนินงานสราง
7องคประกอบ
มธรรมชาติ
พื้นท่ีวางลวง
  ประกอบกั
ยรวมของภาพ
นาคนหาในส่ิ

นวิทยานิพนธ 

งสรรคผลงาน
บของภาพถูก
  ลักษณะกา
ตาในมิติของ
ับโทนสีเขียว
พทําใหเกิดบ
งท่ีแอบซอนอ

 

 ชิ้นท่ี6 

นวิทยานิพนธ
จัดวางใหมีค
ารวางตัวขอ
การทับซอนอ
วและแสงเงา
รรยากาศท่ีมีค
อยูภายใน  

ธชิ้นท่ี 7 
วามสมดุลแบ
องกอนหินใน
อยูตรงกลาง ท
ตกกระทบข
ความลึกลับซ
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บบเทากัน
นแนวต้ัง
ทําใหเกิด
องภาพท่ี
ซอนเรนท่ี



 

ภาพท่ี 98แสด
 

 
ภาพท่ี 99แสด

ดงตัวอยาง ผล

ดงการวิเคราะ

ลงานวิทยานิพ

ะหรูปทรงใน

 
 

 
พนธชิ้นท่ี 7 

ภาพผลงานวทิยานิพนธ ชิ้

 

 

ชิน้ท่ี7 
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ภาพท่ี100แส
 
 
 
 
เทากันท้ังสอ
ความคลายคลึ
มุมมองท่ีมีคว
บนตัวรูปทร
ธรรมชาตินั้น
 
 
 
 
 

สดงการวิเครา

2.8การวิเครา
ผลงานวิทยา
องดานดวยรูป
ลึงกับเรียวขา
วามซับซอนน
รงและบรรย
นไดสรางข้ึนม

ะหพื้นท่ีวางใ

าะหผลการดาํ
านิพนธชิ้นท่ี 
ปทรงที่เกิดข้ึน
ของหญิงสาว
นาคนหา  ประ
ากาศโดยรว
มาใหมีความน

 
 

 
ในภาพผลงาน

าเนินงานสราง
 8 องคปร
นตามธรรมช
วที่มีพื้นท่ีวาง
ะกอบกับโทน
มของภาพทํ
นาคนหาในส่ิ

นวิทยานิพนธ

งสรรคผลงาน
ะกอบของภา
าติ  ลักษณะก
ลวงตาระหวา
นสีเขียวและแ
าใหเกิดบรร
งท่ีแอบซอนอ

 

ธ ชิ้นท่ี 7 

นวิทยานิพนธ
าพถูกจัดวาง
การวางตัวขอ
างรูปทรงอยูต
แสงเงาตกกระ
รยากาศที่มีค
อยูภายใน  

ธชิ้นท่ี 8 
ใหมีความสม
องกอนหินใน
ตรงกลาง ทําใ
ะทบของภาพ
วามลึกลับซ
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มดุลแบบ
นแนวต้ังมี
ใหเกิดมิติ
พที่เกิดข้ึน
อนเรนท่ี



 

ภาพท่ี 101แส
 

 
ภาพท่ี 102แส

สดงตัวอยาง ผ

สดงการวิเครา

ผลงานวิทยานิ

าะหรูปทรงใน

 
 

 
นพินธชิ้นท่ี 8

นภาพผลงาน ิ

 

วิทยานิพนธ 

 

 

ชิ้นท่ี 8 
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ภาพท่ี103แส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สดงการวิเคราะหพื้นท่ีวางใ

 
 

 
ในภาพผลงานนวิทยานิพนธ

 

ธ ชิ้นท่ี8 
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ตารางท่ี 3สรุปการวิเคราะหงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1-7 
ชิ้น
ท่ี 

ภาพผลงาน แนวความคดิ 
การวิเคราะห 
ภาพผลงาน 

แนวทางการ
พัฒนา 

1 

 
 
 

นําเสนอ
รูปลักษณของ

อารมณ
ความรูสึก ความ
ปรารถนาท่ีมีตอ
เพศตรงขาม 
ผานรูปราง

รูปทรงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ 

องคประกอบ 
ของรูปทรงกอน
หินมีความสมดุล
แบบเทากนัท้ัง  
พื้นท่ีวางตรง
กลางระหวาง
กอนหิน คือ

จุดเดนของภาพท่ี
แสดงถึงผิวน้ํา
และเงาสะทอน
ของกอนหินใน
ระยะหลัง  ทําให
เกิดมิตใินการ
มองเห็นแบบ
ลอดผาน 

พัฒนาเร่ือง
มุมมองของ
ภาพผลงาน 
การเก็บ

รายละเอียด
ของรูปทรง 

พื้นผิวของวัตถุ 

2 

 
 
 

นําเสนอ
รูปลักษณของ

อารมณ
ความรูสึก ความ
ปรารถนาท่ีมีตอ
เพศตรงขาม 
ผานรูปราง

รูปทรงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ 

องคประกอบ
ภายในภาพมี

ความสมดุลแบบ
เทากัน ตางกันท่ี
มุมมองของภาพ 
ใชรูปทรงของ
กอนหินวางใน
แนวตั้งซายและ
ขวา  ทําใหเกดิ

พื้นท่ีวางแบบลวง
ตาตรงกลางภาพ 
คือ พื้นท่ีของผิว 

พัฒนาการเก็บ
รายละเอียด
ของผิวน้ําท่ียัง
มีความกระดาง
เปนเหมือน
กระจกเงา ไม
ใสอยางท่ีเปน
ในธรรมชาติ 
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ตารางท่ี 3สรุปการวิเคราะหงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1-7 (ตอ) 
ชิ้น
ท่ี 

ภาพผลงาน แนวความคดิ 
การวิเคราะห 
ภาพผลงาน 

แนวทางการ
พัฒนา 

   

น้ํา  เงาสะทอน  
และใบไม  ทําให
เกิดมิติความตืน้
ลึกของผิว 

 

3 

 
นําเสนอ

รูปลักษณของ
อารมณ

ความรูสึก ความ
ปรารถนาท่ีมีตอ
เพศตรงขาม 
ผานรูปราง

รูปทรงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ 

องคประกอบของ
ภาพมีความ
สมดุลแบบไม
เทากัน จดุเดน
ภายในภาพนี้คือ
ใบไมและหยดน้ํา
มีการใชแสงเงาท่ี
ตกกระทบในการ
กระจายนํ้าหนกั
เขมออน  ใช
ใบไมในการ
กระจายโทนสี
น้ําตาลไปท่ัวท้ัง

ภาพ 

พัฒนาเร่ืองการ
จัดวาง

องคประกอบ
ของภาพใหมี
ความนาสนใจ
มากยิ่งข้ึน 

4 

 
 

นําเสนอ
รูปลักษณของ

อารมณ
ความรูสึก ความ
ปรารถนาท่ีมีตอ
เพศตรงขาม 
ผานรูปราง

รูปทรงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ 

ลักษณะเดนของ
ภาพคือพื้นท่ีวาง
เปนแองน้ํารูป
สามเหล่ียม 

รูปทรงของกอน
หินรอบๆ ทําให
เกิดมิตกิารทับ
ซอนของรูปทรง
ท่ีมีความต้ืนลึก 

พัฒนาเร่ืองการ
ความคุมโทนสี

ของภาพ
ผลงานไมใหมี
สีใดโดดเดน
มากจนเกินไป 
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ตารางท่ี 3สรุปการวิเคราะหงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1-7 (ตอ) 
ชิ้น
ท่ี 

ภาพผลงาน แนวความคดิ 
การวิเคราะห 
ภาพผลงาน 

แนวทางการ
พัฒนา 

5 

 

นําเสนอ
รูปลักษณของ

อารมณ
ความรูสึก ความ
ปรารถนาท่ีมีตอ
เพศตรงขาม 
ผานรูปราง

รูปทรงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ 

น้ําหนกัของภาพ
ถูกคุมใหอยูใน
โทนสีเขมเพ่ือ
เนนใหรูปราง
ของผิวน้ําดูโดด

เดนข้ึนมา 
 

พัฒนาเร่ืองสี
ผิวของรูปทรง
กอนหินใหมี
ความนุมนวล 
ละเอียดออน 

6 

 

 
 

นําเสนอ
รูปลักษณของ

อารมณ
ความรูสึก ความ
ปรารถนาท่ีมีตอ
เพศตรงขาม 
ผานรูปราง

รูปทรงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ 

องคประกอบมี
ความสมดุลของ
ภาพแบบเทากนั
ใชรูทปรงของ
กอนหินมากข้ึน
เพื่อใหเกิดพืน้ท่ี
วางและมิตท่ีิทับ
ซอนโทนสีของ
ภาพอยูในโทน
เย็นแทรกสีโทน
รอนของแสงแดด
และใบไมแหงทํา
ใหภาพงานดูมี
ความชุมช้ืน 

พัฒนาเร่ืองแสง
เงาท่ีตกกระทบ

ใหมี
ความสัมพันธ
กับรูปทรงมาก

ยิ่งข้ึน 

 
 



95 
 

 
 

ตารางท่ี 3สรุปการวิเคราะหงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1-7 (ตอ) 
ชิ้น
ท่ี 

ภาพผลงาน แนวความคดิ 
การวิเคราะห 
ภาพผลงาน 

แนวทางการ
พัฒนา 

7 

 

 
 

นําเสนอ
รูปลักษณของ

อารมณ
ความรูสึก ความ
ปรารถนาท่ีมีตอ
เพศตรงขาม 
ผานรูปราง

รูปทรงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ 

องคประกอบของ
ภาพมีความ
สมดุลแบบ

เทากัน  ลักษณะ
การวางตัวของ
กอนหินใน
แนวตั้ง

เปรียบเสมือน
เรียวขาของหญิง
สาวท่ีมีพื้นท่ีวาง
ลวงตาในมิติของ
การทับซอนอยู

ตรงกลาง 
 

พัฒนาเร่ืองการ
ใหคาน้ําหนัก
ของรูปทรง
กอนหินท่ีอยู
ในมิติดานหลัง 
และการเก็บ
รายละเอียด
พื้นผิวของ

รูปทรงภายใน
ภาพผลงาน 

8 

 

นําเสนอ
รูปลักษณของ

อารมณ
ความรูสึก ความ
ปรารถนาท่ีมีตอ
เพศตรงขาม 
ผานรูปราง

รูปทรงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ 

องคประกอบของ
ภาพมีความ
สมดุลแบบ

เทากัน  ลักษณะ
การวางตัวของ
กอนหินใน
แนวตั้ง

เปรียบเสมือน
เรียวขาของหญิง
สาวท่ีมีพื้นท่ีวาง
ลวงตาอยูตรง

กลาง 

ภาพผลงานยัง
สามารถพัฒนา
ในเร่ืองมุมมอง
ของภาพ และ
การจัดวาง

องคประกอบ
ของภาพ เผ่ือ
ใหผลงาน 
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บทที ่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 

สรุป 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  หวัขอ้ “รูปลกัษณ์ของอารมณ์ความปรารถนาจาก
รูปทรงในธรรมชาติ” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีแสดงเน้ือหาเร่ืองราวท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงแง่มุมของความรู้สึกอารมณ์ และความปรารถนาท่ีมีต่อเพศตรงขา้ม ผา่นมุมมองส่วนตวัท่ีได้
จากการสังเกตรูปทรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ เพื่อเป็นการกระตุน้จินตนาการต่อยอดและความรู้สึกเชิง
เปรียบเทียบผา่นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด รูปลกัษณ์ของอารมณ์ความปรารถนาจาก
รูปทรงในธรรมชาติ ไดผ้า่นกระบวนการต่างๆ ในการสร้างสรรคโ์ดนเร่ิมตน้จากการประทบัใจใน
ความสวยงามและความเงียบสงบท่ีมีอยู่ในบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติ จากนั้นไดล้งพื้นท่ี
ภาคสนามเพื่อท าการเก็บขอ้มูลภาพถ่าย จึงได้เร่ิมสังเกตและซึมซับในเร่ืองความงามท่ีเก่ียวกับ
รูปทรงท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรค์ข้ึน ประกอบกบัอารมณ์ความปรารถนาท่ีมีต่อเพศตรงขา้มท่ีเป็น
ตวักระตุน้ความรู้สึกจากภายในจิตใจ ท าใหเ้กิดการมองเห็นรูปทรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติในมิติมุมมอง
ท่ีมีความแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงส่งผลให้เกิดการจินตนาการต่อยอดและความรู้สึกในเชิง
เปรียบเทียบถึงรูปลกัษณ์และความหมายท่ีแฝงอยูใ่นรูปทรงนั้นๆรวมไปถึงอิทธิพลท่ีไดรั้บจากลทัธิ
ศิลปะ และอิทธิพลท่ีไดรั้บจากศิลปินคือกระบวนการความคิดและวิธีการท างานในรูปแบบต่างๆ 
หลงัจากนั้นไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ สร้างภาพร่างตน้แบบ  และสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงข้ึนมา
ตามล าดบั 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในแต่ละช้ิน เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานต่อเน่ืองจาก
ช่วงก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีการพฒันาทั้งทางด้านเน้ือหาและรูปแบบในการน าเสนอและ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน การเลือกใชรู้ปทรงในธรรมชาติ มุมมองและมิติ
ในผลงานแต่ละช้ินจะแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีก็เพื่อส่ือใหเ้ห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนา
ท่ีมีต่อเพศตรงขา้มซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคอยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการจากการมองเห็นรูปทรงท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาตินัน่เอง นอกจากน้ียงัมีการใช้ทศันธาตุและหลกัขององคป์ระกอบศิลป์ในการสร้างสรรค์
ผลงาน เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง น ้าหนกั สี พื้นผวิ และพื้นท่ีวา่ง โดยการใชรู้ปทรงของกอ้นหินเป็น
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องคป์ระกอบหลกัของภาพเพื่อสร้างรูปทรงท่ีเปรียบเสมือนกบัสัดส่วนต่างๆของร่างกาย ท าให้เกิด
จุดเด่น พื้นผิว มิติของรูปทรง ระยะหนา้และหลงั และพื้นท่ีวา่งภายในภาพผลงาน นอกจากรูปทรง
กอ้นหินแลว้ยงัไดใ้ชผ้ิวน ้ าเขา้มาช่วยสร้างบรรยากาศและความความสมบูรณ์ของผลงานท่ีสะทอ้น
ถึงแนวความคิดและเน้ือหาของอารมณ์ความปรารถนาจากรูปทรงในธรรมชาติ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด รูปลกัษณ์ของอารมณ์ความปรารถนาจาก
รูปทรงในธรรมชาติ เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ แนวเหมือนจริง (Realism) สร้างสรรค์โดยใช้
เทคนิคสีน ้ ามนับนเฟรมผา้ใบ จ านวนทั้งส้ิน 8 ช้ิน เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานข้ึนเพื่อกระตุน้ให้เกิด
จินตนาการและความรู้สึกเชิงเปรียบเทียบท่ีเกิดจากการมองเห็นรูปทรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติแก่ผูช้ม
ผลงาน ผสมผสานกบัประสบการณ์ส่วนตวัจนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ในจินตนาการท่ีทบัซ้อนอยู่กบั
รูปทรงในความเป็นจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สามารถน ามา
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะไดห้ลายแง่มุมทั้งดา้นสัจธรรม ความงาม ความคิด  แลว้แต่มุมมองของ
แต่ละบุคคลซ่ึงมีความช่ืนชอบและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป เพราะธรรมชาตินั้ นมี
เร่ืองราวและส่ิงต่างๆ ท่ีน่าสนใจมากมายไม่จบส้ิน 
 2.หากตอ้งการท างานสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากอารมณ์ความรู้สึก
ส่วนตวัสู่รูปทรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาตินั้น จ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจง การลงพื้นท่ีภาคสนาม
เก็บขอ้มูลความงามของบรรยากาศและรูปทรงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติรวบรวมเป็นแรงบนัดาลใจและ
ซึมซบัความรู้สึกใหม้ากท่ีสุดเพื่อการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีการแสดงออกและสะทอ้นถึงความงามท่ี
มีอยูอ่ยา่งชดัเจนและลึกซ้ึง 
 3.  ควรเขา้ใจกระบวนการท างานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อท่ีจะไดน้ าเสนอ
ถึงแนวความคิด รูปแบบ เน้ือหา และวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานได้ตรงตามความตอ้งการ 
นอกจากน้ียงัต้องมีความอดทนต่อการท างานรู้จกัการสังเกต และท าความเขา้ใจในเน้ือหาหรือ
เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เพื่อท่ีจะไดพ้ฒันาผลงานไปในทิศทางตามท่ีวางแผนไวอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 
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