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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 
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MR. PATIPAN KHIAMTHONGKUM : THE LUMINOUS COLOR AND LIGHT : 
AESTHETICS IN PAINTING OF UAB SANASEN  THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR KRISNA HONGUTEN, Ph.D. 

Colors and light are the most important elements in painting to exhibit personal 
traits of a painter. Uab Sanasen is Thai visual artist who fascinating and earnestly exploring ideas 
and principles of luminous colors and light behind traditional western paintings. As a 
subsequence, he successfully applied the knowledge and developed this brilliant approach into his 
notable creations. This article will be focus on a study and analysis of Uab’s contemporary 
artworks by observing and researching remarkable characters of colors and light which bear in his 
distinctive paintings in various subjects such as landscape, still-life, and nude painting. To be 
precise, those paintings lay his inspirations that influences his progress in each artwork’s 
development in term of conceptual ideas, techniques, and his typical measurement of colors and 
light that excellently used in his creations. 
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ปฏิภาณ  เค่ียมทองค า 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ............................................................................................................................ ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ฉ 

สารบญั ............................................................................................................................................. ช 

สารบญัภาพ ......................................................................................................................................ฌ 

บทท่ี 1 บทน า .................................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความส าคญั ......................................................................................................... 1 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการวิจยั ................................................................................ 3 

ขอบเขตของการวจิยั ..................................................................................................................... 3 

ขั้นตอนการวิจยั............................................................................................................................. 4 

เวลาท่ีใชใ้นการวจิยั ...................................................................................................................... 4 

วธีิการวจิยั ..................................................................................................................................... 4 

แหล่งขอ้มูล ................................................................................................................................... 5 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการคน้ควา้ ............................................................................................................ 5 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการวิจยั .......................................................................................................... 5 

การเสนอผลงาน ............................................................................................................................ 5 

บทท่ี 2 ประวติัศิลปิน ......................................................................................................................... 7 

บทท่ี 3 ผลงานการสร้างสรรค ์......................................................................................................... 90 

ผลงานจิตรกรรมท่ีสร้างสรรคร์ะหวา่งปี พ.ศ. 2503 -2520.......................................................... 92 

ผลงานจิตรกรรมท่ีสร้างสรรคร์ะหวา่งปี พ.ศ. 2521 - 2531....................................................... 102 

ผลงานจิตรกรรมท่ีสร้างสรรคใ์นระหวา่งปี พ.ศ. 2531 - 2550 .................................................. 153 

   



  ซ 

ภาพหุ่นน่ิง ......................................................................................................................... 154 

ภาพเหมือนบุคคล .............................................................................................................. 201 

ภาพเปลือย ......................................................................................................................... 216 

ภาพทิวทศัน์ ....................................................................................................................... 220 

ภาพเขียนหลงักระจกของจีน ............................................................................................. 233 

จิตรกรรมนามธรรม ........................................................................................................... 236 

ผลงานจิตรกรรมประเภทเน้ือหาดา้นศาสนา...................................................................... 239 

บทท่ี 4  พฒันาการของศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย ................................................................. 260 

กบัแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคศิ์ลปะของ อวบ สาณะเสน ..................................................... 260 

รูปแบบเหมือนจริงหรือสัจนิยม (Realism) ............................................................................... 283 

รูปแบบแนวศิลปะสมยัใหม่ (Modern Art) ............................................................................... 295 

สีและแสงในงานจิตรกรรมของอวบ สาณะเสน ....................................................................... 318 

บทท่ี 5 บทสรุป.............................................................................................................................. 323 

รายการอา้งอิง ................................................................................................................................ 327 

ประวติัผูเ้ขียน ................................................................................................................................ 333 

 



 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพท่ี 1 อวบ สาณะเสน .................................................................................................................... 7 

ภาพท่ี 2 นายเอือ้ สาณะเสน บิดาของอวบ ......................................................................................... 8 

ภาพท่ี 3 นางสาลี่ สาณะเสน และอวบ ท่ีมา : อวบ สาณะเสน 72 ปี, (กรุงเทพฯ: บริษัท สาณะศิลป์ 
จ ากัด, 2550), 4. .................................................................................................................................. 8 

ภาพท่ี 4 อวบในวยัเยาว์ ...................................................................................................................... 9 

ภาพท่ี 5 อวบในสมยัเป็นนักศึกษา ................................................................................................... 10 

ภาพท่ี 6 อวบในสมยัเป็นนักศึกษา ................................................................................................... 16 

ภาพท่ี 7 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผลงานการถ่ายภาพของอวบและสมบัติ ................................... 22 

ภาพท่ี 8 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผลงานการถ่ายภาพของอวบและสมบัติ ................................... 23 

ภาพท่ี 9 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผลงานการถ่ายภาพของอวบและสมบัติ ................................... 23 

ภาพท่ี 10 หนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับปฐมฤกษ์ ออกเผยแพร่ในปี พ.ศ.2506 (หน้าปก) ท่ีมา : 
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีท่ี1, ฉบับท่ี 1 (มิถนุายน 2506): หน้าปก. .................................................... 26 

ภาพท่ี 11 สูจิบัตรศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี14 (หน้าปก) ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 14 (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวพร, 2506), หน้าปก. ....................... 27 

ภาพท่ี 12 รายช่ือผู้ ท่ีได้รับรางวลัในศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี14 ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 14 (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวพร, 2506), 11. ...................... 27 

ภาพท่ี 13 บัตรเชิญการแสดงงานกลุ่มท่ีประเทศมาเลเซีย ................................................................ 28 

ภาพท่ี 14 สูจิบัตรการแสดงงานกลุ่มท่ีประเทศมาเลเซีย (หน้าปก) .................................................. 28 

ภาพท่ี 15 ภายในสูจิบัตรการแสดงงานกลุ่มท่ีประเทศมาเลเซีย หน้าท่ีเกี่ยวกับอวบ สาณะเสน ....... 29 

ภาพท่ี 16 โปสเตอร์การแสดงงานกลุ่มท่ีประเทศสิงคโปร์ ............................................................... 30 

ภาพท่ี 17 บรรยากาศภายในห้องแสดงงานของหอขวัญศิลปะสถาน ............................................... 31 

ภาพท่ี 18 พิธีเปิดหอขวัญศิลปะสถาน โดยมพีระยาอนุมานราชธนเป็นประธานเปิดงาน ................ 32 

   



  ญ 

ภาพท่ี 19 พระยาอนุมานราชธนลงนามในสมดุเยีย่มชมในวนัเปิดหอขวัญศิลปะสถาน .................. 32 

ภาพท่ี 20 บรรยากาศในวันเปิดหอขวัญศิลปะสถาน ........................................................................ 33 

ภาพท่ี 21 อวบเข้าพิธีมงคลสมรสกับวิสุตาท่ีหอขวัญศิลปะสถาน ................................................... 35 

ภาพท่ี 22 อวบ สาณะเสน และประยรู อุลุชาฎะ ขณะส ารวจโบราณสถานท่ีจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา ........................................................................................................................... 36 

ภาพท่ี 23 อวบ สาณะเสน และประยรู อุลุชาฎะ ขณะส ารวจโบราณสถานท่ีจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา ........................................................................................................................... 36 

ภาพท่ี 24 อวบระหว่างการส ารวจโบราณสถานท่ีจังหวดัพระนครศรีอยธุยา ................................... 37 

ภาพท่ี 25 สูจิบัตรงานแสดงนิทัศนการอนุสรณ์ 200 ปี อยธุยา จัดแสดงท่ีท่าวาสุกรี (หน้าปก) ........ 38 

ภาพท่ี 26 สูจิบัตรงานแสดงนิทัศนการอนุสรณ์ 200 ปี อยธุยาจัดแสดงท่ีท่าวาสุกรี (ปกใน) ........... 38 

ภาพท่ี 27 หนังสือ “ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนท่ีอยธุยา” (หน้าปก) ................................................... 39 

ภาพท่ี 28 หนังสือ “มหาธาต”ุ (หน้าปก) ......................................................................................... 41 

ภาพท่ี 29 พระธาตุจอมเพชร จังหวดัเพชรบุรี ภาพถ่ายฝีมือของอวบในหนังสือ “มหาธาตุ” (ถ่ายเม่ือ 
พ.ศ. 2533) ....................................................................................................................................... 42 

ภาพท่ี 30 วดัใหญ่ชัยมงคล จังหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาพถ่ายฝีมือของอวบในหนังสือมหาธาตุ 
(ถ่ายเม่ือ พ.ศ. 2515) ......................................................................................................................... 42 

ภาพท่ี 31 ผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  จังหวดั
พระนครศรีอยธุยาภาพถ่ายฝีมือของอวบในหนังสือ “มหาธาต”ุ (ถ่ายเม่ือ พ.ศ.2541)..................... 43 

ภาพท่ี 32 วดัพระราม จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ภาพถ่ายฝีมือของอวบในหนังสือ “มหาธาต”ุ (ถ่าย
เม่ือ พ.ศ. 2514) ................................................................................................................................ 43 

ภาพท่ี 33 ตราสัญลักษณ์สถาบันไทยคดีศึกษา ท่ีออกแบบโดยอวบ สาณะเสน ............................... 45 

ภาพท่ี 34 วิสุตา สาณะเสน ขณะไปส ารวจเร่ืองผ้าท่ีบ้านหาดเสีย้ว .................................................. 47 

ภาพท่ี 35 วิสุตา สาณะเสน กับคุณยายช่างทอผ้าท่ีบ้านหาดเสีย้ว ..................................................... 47 

ภาพท่ี 36 พระพิมพ์ทวารวดี ออกแบบโดย อวบ สาณะเสน ............................................................ 48 

ภาพท่ี 37 เหรียญหลวงปู่เพ่ิม รุ่นท่ีเจด็ อวบออกแบบโดย อวบ สาณะเสน ...................................... 48 

 



  ฎ 

ภาพท่ี 38 ภาพศูนย์ศิลปนวลนาง พ.ศ. 2521 .................................................................................... 49 

ภาพท่ี 39 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 .................................................................................. 50 

ภาพท่ี 40 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 .................................................................................. 50 

ภาพท่ี 41 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 .................................................................................. 51 

ภาพท่ี 42 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 .................................................................................. 51 

ภาพท่ี 43 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 .................................................................................. 52 

ภาพท่ี 44 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 .................................................................................. 53 

ภาพท่ี 45 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 .................................................................................. 55 

ภาพท่ี 46 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปนวลนาง ........................................................... 55 

ภาพท่ี 47 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปนวลนาง ........................................................... 56 

ภาพท่ี 48 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปนวลนาง ........................................................... 56 

ภาพท่ี 49 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปนวลนาง ........................................................... 57 

ภาพท่ี 50 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง ......................................................... 57 

ภาพท่ี 51 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง ......................................................... 58 

ภาพท่ี 52 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง ......................................................... 59 

ภาพท่ี 53 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง ......................................................... 60 

ภาพท่ี 54 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง ......................................................... 60 

ภาพท่ี 55 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง ......................................................... 61 

ภาพท่ี 56 ภาพถ่ายสมเดจ็พระสังฆราช แต่งภาพด้วยเทคนิคสีน า้มนั ............................................... 62 

ภาพท่ี 57 อุเทน เตชะไพบูลย์ และ อวบ สาณะเสน ผู้ร่วมก่อตั้งมลูนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ 
(BSO) ............................................................................................................................................... 64 

ภาพท่ี 58 อวบได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรท่ีภาพยนตร์สโมสร .......................................................... 65 

ภาพท่ี 59 สูจิบัตรงานแสดงภาพจิตรกรรมร่วมสมยั ของ อวบ สาณะเสน ท่ีโรงแรมมณเฑียร 
(หน้าปก) ......................................................................................................................................... 66 

 



  ฏ 

ภาพท่ี 60 หนังสือ Ten Thai Contemporary Artist ........................................................................... 66 

ภาพท่ี 61 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี .............................................................................. 68 

ภาพท่ี 62 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี .............................................................................. 68 

ภาพท่ี 63 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี .............................................................................. 69 

ภาพท่ี 64 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี .............................................................................. 69 

ภาพท่ี 65 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี .............................................................................. 70 

ภาพท่ี 66 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี .............................................................................. 70 

ภาพท่ี 67 สูจิบัตรการแสดงงานนิทรรศการภาพเขยีนท่ีโรงแรมโอเรียนเตล็ (หน้าปก) ................... 71 

ภาพท่ี 68 สูจิบัตรการแสดงผลงานท่ีเพนนินซูล่า พลาซ่า (หน้าปก) ................................................ 72 

ภาพท่ี 69 หน่ึงในภาพผลงานซ่ึงจัดแสดงท่ีเพนนินซูล่า พลาซ่า ...................................................... 73 

ภาพท่ี 70 บทความเกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานของอวบและครอบครัวท่ีโรงแรมดุสิตธานี ........... 74 

ภาพท่ี 71 ผลงานซ่ึงจัดแสดงท่ีโรงแรมดุสิตธานี ............................................................................. 75 

ภาพท่ี 72 หน่ึงในผลงานซ่ึงจัดแสดงท่ีโรงแรมดุสิตธานี ................................................................. 76 

ภาพท่ี 73 หน่ึงในผลงานซ่ึงจัดแสดงท่ีโรงแรมดุสิตธานี ................................................................. 77 

ภาพท่ี 74 ชาโตค าอูนท่ีเชียงใหม่ ..................................................................................................... 78 

ภาพท่ี 75 นิตยสาร Fine Art เล่มท่ีมภีาพของอวบขึน้ปก ................................................................. 80 

ภาพท่ี 76 นิตยสาร Fine Art เล่มท่ีมภีาพผลงานของอวบขึน้ปก ...................................................... 81 

ภาพท่ี 77 สูจิบัตรการจัดแสดงงานนิทรรศการ “72 ปี อวบ สาณะเสน” ......................................... 82 

ภาพท่ี 78 จากซ้าย วิสุตา ส.ศิวลักษณ์ อังคาร กัลยาณพงศ์ และอวบ ................................................ 83 

ภาพท่ี 79 ภายในห้องแสดงงานนิทรรศการ “72 ปี อวบ สาณะเสน” .............................................. 84 

ภาพท่ี 80 ภายในห้องแสดงงานนิทรรศการ “72 ปี อวบ สาณะเสน” .............................................. 85 

ภาพท่ี 81 อวบ สาณะเสน พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ............................. 93 

ภาพท่ี 82 วิสุตา สาณะเสน พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ........................... 93 

ภาพท่ี 83 อู๋ พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ................................................... 94 

 



  ฐ 

ภาพท่ี 84 อ้อม พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. .............................................. 94 

ภาพท่ี 85 โอ พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ................................................. 95 

ภาพท่ี 86 วิสุตา หัสบ าเรอ พ.ศ. 2508 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .......................... 96 

ภาพท่ี 87 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2520 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. .......................................... 97 

ภาพท่ี 88 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2520 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. .......................................... 97 

ภาพท่ี 89 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. .......................................... 98 

ภาพท่ี 90 กุหลาบปี 20 พ.ศ. 2520 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. .................................. 99 

ภาพท่ี 91 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2520 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ........................................ 100 

ภาพท่ี 92 ครบรอบแต่งงาน 11 ปี พ.ศ. 2520 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............. 100 

ภาพท่ี 93 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2520 ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ................................................................. 101 

ภาพท่ี 94 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2522 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 55.88 x 91.44 ซม. ...................................... 103 

ภาพท่ี 95 ไม่มช่ืีอ เดือนกันยายน พ.ศ. 2526 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ................ 103 

ภาพท่ี 96 เก้าอีสี้เขยีว พ.ศ. 2522 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ................................ 104 

ภาพท่ี 97 เก้าอีสี้ม่วง พ.ศ. 2525 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ................................. 105 

ภาพท่ี 98 โต๊ะเคร่ืองแป้ง พ.ศ. 2527 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 76.2 x 121.92 ซม. ... 106 

ภาพท่ี 99 ลายน า้ทอง พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม.......... 107 

ภาพท่ี 100 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. .............. 107 

ภาพท่ี 101 เบญจรงค์กับผ้าหาดเสีย้ว พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 
81.28 ซม. ...................................................................................................................................... 108 

ภาพท่ี 102 เบญจรงค์ พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ......... 108 

ภาพท่ี 103 เบญจรงค์กับผ้าหาดเสีย้ว พ.ศ. 2527 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 
81.28 ซม. ...................................................................................................................................... 109 

ภาพท่ี 104 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2525 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 110 

ภาพท่ี 105 ไวโอลินสีเทา พ.ศ. 2526 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .......................... 111 

 

 



  ฑ 

ภาพท่ี 106 Simplify พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ........... 111 

ภาพท่ี 107 ไวโอลินคอนแชร์โต้ของบรามส์ พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 
60.96 x 81.28 ซม. .......................................................................................................................... 112 

ภาพท่ี 108 คอนแชร์โต้ส าหรับไวโอลินกับโอโบ พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 
60.96 x 81.28 ซม. .......................................................................................................................... 112 

ภาพท่ี 109 แอปเป้ิลกับผเีส้ือ พ.ศ. 2527 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 30.48 x 35.56 ซม. .................... 113 

ภาพท่ี 110 จิบชายามบ่าย พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .......................... 114 

ภาพท่ี 111 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. .................................... 114 

ภาพท่ี 112 ความทรงจ า พ.ศ. 2523 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............................ 115 

ภาพท่ี 113 ดนตรี#1 พ.ศ. 2524 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. .................................... 116 

ภาพท่ี 114 ดนตรี#2 พ.ศ. 2524 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. .................................... 117 

ภาพท่ี 115 ดนตรี#3 พ.ศ. 2524 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. .................................... 118 

ภาพท่ี 116 วิสุตา พ.ศ. 2527 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ....................................... 119 

ภาพท่ี 117 Humoresque พ.ศ. 2523 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 22.86 x 33.02 ซม. ........................... 120 

ภาพท่ี 118 อ้อม พ.ศ. 2523 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 30.48 x 35.56 ซม. ........................................ 121 

ภาพท่ี 119 อ้อมขวัญ สาณะเสน พ.ศ. 2524 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 53.34 x 68.58 ซม. ............... 122 

ภาพท่ี 120 อู่แก้ว สาณะเสน พ.ศ. 2528 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 58.42 x 73.66 ซม. ..................... 123 

ภาพท่ี 121 อ้อมขวัญ พ.ศ. 2529 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ................................... 124 

ภาพท่ี 122 อ้อมขวัญกับตุ๊กตา พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 83.82 x 119.38 ซม. ................ 125 

ภาพท่ี 123 Self-Portrait พ.ศ. 2528 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ............................. 126 

ภาพท่ี 124 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2521 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 127 

ภาพท่ี 125 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2523 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 128 

ภาพท่ี 126 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2524 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 129 

ภาพท่ี 127 ป่าเขยีว พ.ศ. 2525 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม....................................... 130 

 



  ฒ 

ภาพท่ี 128 บ้านประมง พ.ศ. 2525 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ............................... 131 

ภาพท่ี 129 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2528 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 132 

ภาพท่ี 130 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2529 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 133 

ภาพท่ี 131 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2527 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 134 

ภาพท่ี 132 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2527 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 134 

ภาพท่ี 133 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2528 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 135 

ภาพท่ี 134 ชายทะเล พ.ศ. 2529 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ................................... 136 

ภาพท่ี 135 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 30.48 x 40.64 ซม. .................................... 137 

ภาพท่ี 136 ลา กรีมา พ.ศ. 2521 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. .................................. 138 

ภาพท่ี 137 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2521 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. .................................... 139 

ภาพท่ี 138 สาวเปลือย พ.ศ. 2521 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 81.28 x 101.6 ซม. .............................. 140 

ภาพท่ี 139 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2521 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. .................................... 141 

ภาพท่ี 140 ฝัน พ.ศ. 2523 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 137.16 x 170.18 ซม. ...................................... 142 

ภาพท่ี 141 ฝร่ังส่องกล้อง พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ........................... 143 

ภาพท่ี 142 ไซมอน วอลเลส พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ..................... 144 

ภาพท่ี 143 ชาจีน พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ........................................ 145 

ภาพท่ี 144 ม่ะเหมีย่ว แมวน า้ พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................... 146 

ภาพท่ี 145 นวลนาง พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. .................................... 147 

ภาพท่ี 146 ตึกดิน พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ........................................ 148 

ภาพท่ี 147 สบาย สบาย พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............................ 149 

ภาพท่ี 148 เส้ือแดง พ.ศ. 2531 สีน า้บนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. .......................................... 149 

ภาพท่ี 149 ค าหวาน พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................. 150 

ภาพท่ี 150 อวดสาว พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................. 151 

ภาพท่ี 151 ร้านถ่ายรูป พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ................................ 152 

 



  ณ 

ภาพท่ี 152 ไม่มช่ืีอ เดือนมนีาคม พ.ศ. 2535 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. .............. 156 

ภาพท่ี 153 ไม่มช่ืีอ เดือนมนีาคม พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .............. 157 

ภาพท่ี 154 ไม่มช่ืีอ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. ......... 158 

ภาพท่ี 155 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 159 

ภาพท่ี 156 กุหลาบ พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม....................................... 160 

ภาพท่ี 157 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2538 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 161 

ภาพท่ี 158 ดอกไม้ในตะกร้า พ.ศ. 2543 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................... 162 

ภาพท่ี 159 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2535 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 162 

ภาพท่ี 160 กุหลาบและพลับพลึง พ.ศ. 2535 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ................ 163 

ภาพท่ี 161 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2541 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 10 x 12 ซม. .............................................. 163 

ภาพท่ี 162 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2539 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 164 

ภาพท่ี 163 กุหลาบในแจกันเหลี่ยม พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ............ 165 

ภาพท่ี 164 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 166 

ภาพท่ี 165 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2543 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 167 

ภาพท่ี 166 กุหลาบในเหยือกน า้ พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. .................. 167 

ภาพท่ี 167 กาทองเหลือง พ.ศ. 2535 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 86.36 ซม. ............................ 169 

ภาพท่ี 168 กาทองเหลืองกับจานเชิงเบญจรงค์ พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.9 ซม.
 ....................................................................................................................................................... 169 

ภาพท่ี 169 ไหเขมร พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. ..................................... 170 

ภาพท่ี 170 กาเงิน พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. ........................................ 171 

ภาพท่ี 171 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. ...................................... 172 

ภาพท่ี 172 กาทองเหลือง พ.ศ. 2548 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. ............................ 173 

ภาพท่ี 173 ไวโอลินกับไหเขมร พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 101.6 x 101.6 ซม. ................ 173 

ภาพท่ี 174 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2538 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 174 

 



  ด 

ภาพท่ี 175 ดนตรีกับดอกไม้ พ.ศ. 2544 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ..................... 175 

ภาพท่ี 176 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2546 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 20.32 x 25.4 ซม. ...................................... 176 

ภาพท่ี 177 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2548 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 20.32 x 25.4 ซม. ...................................... 177 

ภาพท่ี 178 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2548 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 178 

ภาพท่ี 179 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2535 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............ 179 

ภาพท่ี 180 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2536 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 82.28 ซม. ............ 180 

ภาพท่ี 181 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2537 สีอะคริลิกและสีน า้มันบนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............ 181 

ภาพท่ี 182 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2539 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............ 182 

ภาพท่ี 183 เบญจรงค์ กุหลาบ และพานทองเหลือง พ.ศ. 2547 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ... 182 

ภาพท่ี 184 จังหวะเร็ว พ.ศ. 2537 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ........ 183 

ภาพท่ี 185 Bach Violin Partitas พ.ศ. 2539 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............... 184 

ภาพท่ี 186 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2542 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 185 

ภาพท่ี 187 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2542 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 186 

ภาพท่ี 188 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2543 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 30.48 ซม. .................................... 186 

ภาพท่ี 189 ไวโอลินสีขาว พ.ศ. 2544 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. . 187 

ภาพท่ี 190 ไวโอลิน สตอร่ี พ.ศ. 2540 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 188 

ภาพท่ี 191 ไวโอลินกับธรรมชาติ พ.ศ. 2533 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 
ซม. ................................................................................................................................................ 189 

ภาพท่ี 192 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2534 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............ 190 

ภาพท่ี 193 ไวโอลินและเบญจรงค์ พ.ศ. 2535 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 
ซม. ................................................................................................................................................ 191 

ภาพท่ี 194 ไวโอลินสีฟ้า พ.ศ. 2542 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ... 192 

ภาพท่ี 195 คารวะ แวน ไอ๊ค์ พ.ศ. 2547 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม.
 ....................................................................................................................................................... 193 

 



  ต 

ภาพท่ี 196 อกาลิโก พ.ศ. 2547 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ........... 194 

ภาพท่ี 197 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 20.32 x 20.32 ซม. .................................... 195 

ภาพท่ี 198 ความหลัง สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ......................... 195 

ภาพท่ี 199 ดับเบิลไวโอลินคอนแชร์โต้ พ.ศ. 2543 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 
81.28 ซม. ...................................................................................................................................... 196 

ภาพท่ี 200 ไวโอลิน พ.ศ. 2543 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .......... 197 

ภาพท่ี 201 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2545 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............ 198 

ภาพท่ี 202 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............ 198 

ภาพท่ี 203 ไม่มช่ืีอ สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............................. 199 

ภาพท่ี 204 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2541 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 40.64 ซม. ...................................... 200 

ภาพท่ี 205 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2544 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 201 

ภาพท่ี 206 สุภาพสตรี พ.ศ. 2538 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 111.76 ซม. ............................. 203 

ภาพท่ี 207 Self Portrait พ.ศ. 2545 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. .............................. 204 

ภาพท่ี 208 เกบ็ดอกไม้ พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 91.44 ซม. ................................ 205 

ภาพท่ี 209 น้องจ๊ิบนั่ง พ.ศ. 2549 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............................... 206 

ภาพท่ี 210 อู่แก้ว พ.ศ. 2548 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 17.78 x 22.86 ซม. ...................................... 207 

ภาพท่ี 211 โรเจีย ฟาน แดร์ เวย์เดน Portrait of a Woman with a Winged Bonnet ค.ศ.1440 สีน า้มนั
บนไม้โอ๊ค ขนาด 32 x 47 ซม. ....................................................................................................... 208 

ภาพท่ี 212 Self Portrait พ.ศ. 2541 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. .............................. 209 

ภาพท่ี 213 วิสุตา สาณะเสน พ.ศ. 2533 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ....................... 210 

ภาพท่ี 214 อู่แก้ว พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ........................................ 211 

ภาพท่ี 215 Self Portrait พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้ากระสอบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................. 212 

ภาพท่ี 216 เดก็ชาวเขา พ.ศ. 2549 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 101.6 ซม. .............................. 213 

ภาพท่ี 217 อู่แก้ว รูปเขยีนหลังกระจก ขนาด 17.78 x 63.5 ซม. ..................................................... 214 

 



  ถ 

ภาพท่ี 218 อ้อมขวัญ รูปเขยีนหลังกระจก ขนาด 20.32 x 25.4 ซม. ............................................... 215 

ภาพท่ี 219 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2533 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. ............ 216 

ภาพท่ี 220 สาวงามกับผลไม้ พ.ศ. 2533 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม.
 ....................................................................................................................................................... 217 

ภาพท่ี 221 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2543 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 218 

ภาพท่ี 222 เพลินแสงจนัทร์ พ.ศ. 2550 สีน ้ามนับนผา้ใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. ...................... 218 

ภาพท่ี 223 สุริยฉาน พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบขนาด 71.12 x 91.44 ซม. ................................... 219 

ภาพท่ี 224 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2535 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 220 

ภาพท่ี 225 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 221 

ภาพท่ี 226 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 221 

ภาพท่ี 227 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2532 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 222 

ภาพท่ี 228 พาย ุพ.ศ. 2532 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ......................................... 223 

ภาพท่ี 229 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2534 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 224 

ภาพท่ี 230 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 224 

ภาพท่ี 231 ทะเลสาบขาว1 พ.ศ. 2533 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. .......................... 225 

ภาพท่ี 232 ทะเลสาบขาว2 พ.ศ. 2534 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 91.44 x 114.3 ซม. ........................ 226 

ภาพท่ี 233 ทะเล พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ....................................... 227 

ภาพท่ี 234 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2539 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 227 

ภาพท่ี 235 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2546 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 228 

ภาพท่ี 236 อีสานแล้ง พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ 60.96 x 91.44 ซม. .......................................... 229 

ภาพท่ี 237 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 229 

ภาพท่ี 238 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 230 

ภาพท่ี 239 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2532 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................... 231 

ภาพท่ี 240 ฟ้าหลังฝน พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ............................... 231 

 



  ท 

ภาพท่ี 241 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2538 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 232 

ภาพท่ี 242 ไม่มช่ืีอ รูปเขยีนหลังกระจก ขนาด 30.48 x 45.72 ซม. ................................................ 233 

ภาพท่ี 243 ส าเภาจีน รูปเขยีนหลังกระจก ขนาด 28.86 x 28.86 ซม. ............................................. 234 

ภาพท่ี 244 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2533 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 235 

ภาพท่ี 245 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2542 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 20.32 x 20.32 ซม. .................................... 236 

ภาพท่ี 246 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2534 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 30.48 x 40.64 ซม. .................................... 237 

ภาพท่ี 247 เต้นร า พ.ศ. 2534 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. ...................................... 238 

ภาพท่ี 248 ธรรมะ พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 27.94 x 35.56 ซม. .................................... 239 

ภาพท่ี 249 ในฝัน พ.ศ. 2532 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 30.48 x 40.64 ซม. ...................................... 240 

ภาพท่ี 250 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2544 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 20.32 x 25.4 ซม. ...................................... 241 

ภาพท่ี 251 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2546 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 241 

ภาพท่ี 252 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2546 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 242 

ภาพท่ี 253 อารมณ์ดี พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ................................... 242 

ภาพท่ี 254 ฝันดี พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. .......................................... 243 

ภาพท่ี 255 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2544 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 244 

ภาพท่ี 256 อวบ และอ้อมขวัญ สาณะเสน ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 
ซม. ................................................................................................................................................ 245 

ภาพท่ี 257 ผลบุญ พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 81.28 x 101.6 ซม. ..................................... 246 

ภาพท่ี 258 นางลอย พ.ศ. 2532 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. .................................. 247 

ภาพท่ี 259 ดนตรีกับความฝัน พ.ศ. 2545 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ..................... 248 

ภาพท่ี 260 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2546 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 249 

ภาพท่ี 261 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ...................................... 249 

ภาพท่ี 262 ดนตรีบาโร้ค#2 พ.ศ. 2532 สีน า้มนับนกระดาษ ขนาด 38.1 x 48.26 ซม. .................... 250 

ภาพท่ี 263 ดนตรีบาโร้ค#1 พ.ศ. 2538 สีน า้มนับนกระดาษ ขนาด 38.1 x 48.26 ซม. .................... 251 

 



  ธ 

ภาพท่ี 264 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2539 สีน า้มนับนผ้าใบ 40.64 x 50.8 ซม. ................................................ 252 

ภาพท่ี 265 ดนตรีกับความรัก พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. ..................... 252 

ภาพท่ี 266 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 253 

ภาพท่ี 267 เจ้าเมืองหนุ่ม พ.ศ. 2542 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 60.29 ซม. ........................... 254 

ภาพท่ี 268 เจ้านางน้อย พ.ศ. 2542 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. ............................... 255 

ภาพท่ี 269 ไม่มช่ืีอ พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. ...................................... 255 

ภาพท่ี 270 เจ้าหญิงเมืองน่าน พ.ศ. 2549 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 91.44 x 121.92 ซม. .................. 256 

ภาพท่ี 271 หนุ่มล้านนา พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. ผลงานร่วมกับอู่แก้ว
สาณะเสน ...................................................................................................................................... 257 

ภาพท่ี 272 สาวล้านนา พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. ผลงานร่วมกับอู่แก้ว
สาณะเสน ...................................................................................................................................... 257 

ภาพท่ี 273 พระบรมรูปสมเดจ็พระบูรพมหากษัตริยาท่ีปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ................................................................................................................................................ 261 

ภาพท่ี 274 ภาพพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคร้ังด ารงพระยศเป็นสมเดจ็เจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึก เสดจ็กลับจากราชการทัพท่ีเขมร เพดานโดมด้านทิศเหนือ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม ..... 262 

ภาพท่ี 275 ภาพเหตุการณ์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสดจ็ประทับเบือ้งหน้าพระพุทธ
ชินสีห์ แวดล้อมด้วย พระภิกษุและนักบวชต่างชาติศาสนนิกายต่างๆ แสดงนัยแห่งพระราชจรรยา ท่ี
ทรงเป็นองค์ศาสนูปถมัภกของทุกศาสนาโดยไม่รังเกียจกีดกัน เพดานโดมด้านทิศตะวันตกพระท่ี
นั่งอนันตสมาคม ............................................................................................................................ 263 

ภาพท่ี 276 ภาพพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยทาน และทรงเลิก
ประเพณีทาสเพดานโดมด้านทิศใต้ของท้องพระโรงกลาง พระท่ีนั่งอนันตสมาคม ...................... 264 

ภาพท่ี 277 ภาพเหตุการณ์พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสดจ็ออกประทับ ณ พระท่ีนั่ง
บุษบกมาลาท่ีมขุเดจ็ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท เน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช 
เม่ือ พ.ศ. 2454เพดานโดมด้านทิศตะวนัออกของท้องพระโรงกลางพระท่ีนั่งอนันตสมาคม ......... 264 

ภาพท่ี 278 ภาพพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 เสดจ็เลียบพระนคร โดย
กระบวนพยหุยาตราสถลมารค ด้านหลังเป็นการก่อสร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ท่ีทรงมี

 



  น 

พระราชด าริสร้างเพ่ิมเติมให้สูงใหญ่ขึน้ เพ่ือเป็นศรีสง่าแก่พระนครหลวง เพดานด้านใต้ของโดมทิศ
ตะวนัออกพระท่ีนั่งอนันตสมาคม ................................................................................................. 265 

ภาพท่ี 279 ภาพพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เสดจ็เลียบพระนครโดยกระบวน
พยหุยาตราสกลมารค ฉากหลังเป็นภาพป้อมเผดจ็ดัสกร พระมหาเจดีย์ในวดัพระเชตุพนฯ และพระ
มหาปราสาทราชมณเฑียรในพระบรมหาราชวงั ซ่ึงได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้าง และบูรณะให้
สวยงาม เพดานด้านเหนือของโดมทิศตะวันออกพระท่ีนั่งอนันตสมาคม...................................... 265 

ภาพท่ี 280 ภาพงานจิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง พระเวสสันดรชาดก  ตอน คณะทูตมาจากเมืองกลิงครา
ชมาขอช้างเผือกนามว่า ปัจจัยนาเคนทร์ ช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสีพีไปยงัเมืองของตน เพราะ
เช่ือว่าจะช่วยให้เมืองของตนท่ีก าลังแห้งแล้ง มคีวามอุดมสมบูรณ์ขึน้มา พระเวสสันดรกท็รงยกช้าง
ปัจจัยนาเคนทร์ให้แก่เมืองกลิงคราชพระอุโบสถ วดัราชาธิวาส .................................................... 266 

ภาพท่ี 281 กัณฑ์กุมาร จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองเวสสันดรชาดก ในพระอุโบสถวดัราชาธิวาส สมเดจ็ฯ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ออกแบบ คาร์โลริโกลีเขยีนภาพ ............................................. 267 

ภาพท่ี 282 ภาพพระราชพงศาวดารแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ ตอน ช้างทรงพระมหาอุปราชแทงช้าง
พระท่ีนั่ง วาดโดย สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ .................................................... 268 

ภาพท่ี 283 ภาพผลงานจิตรกรรม วาดโดย ขรัว อินโข่ง ................................................................. 269 

ภาพท่ี 284 ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเหตุการณ์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสดจ็ฯ 
ทอดพระเนตรสุริยปุราคาท่ีต าบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ พระท่ีนั่งทรงผนวช วดัเบญจม
บพิตร ............................................................................................................................................. 270 

ภาพท่ี 285 ภาพปกหนังสือ “ภาพนางงามในวรรณคดี” ส านักพิมพ์ไทยวฒันาพาณิชวาดโดย 
เหม เวชกร ..................................................................................................................................... 271 

ภาพท่ี 286 จิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุม พระวิหารหลวงพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารวาดโดย 
พระยาอนุศาสน์จิตรกร .................................................................................................................. 272 

ภาพท่ี 287 ภาพพระราชพงศาวดารสมเดจ็พระนเรศวรสุบินนิมิตว่า จระเข้ใหญ่ว่ายน า้เข้ามาจะท า
ร้ายพระองค์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวดัสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยธุยา วาดโดย  
พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)    ราวปี พ.ศ. 2474........................................................... 273 

ภาพท่ี 288 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ือง รามเกียรต์ิ ระเบียงคด วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วาดโดย เหม 
เวชกร พ.ศ. 2473 ........................................................................................................................... 274 



  บ 

ภาพท่ี 289 จ ารัส เกียรติก้อง ภาพเปลือย พ.ศ. 2592 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 90 x 132 ซม.
 ....................................................................................................................................................... 275 

ภาพท่ี 290 มเีซียม ยิบอินซอย วิถแีห่งความฝัน พ.ศ. 2492 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 90 x 112 
ซม. ................................................................................................................................................ 276 

ภาพท่ี 291 ทว ีนันทกว้าง ภูเขาทอง พ.ศ. 2494 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50 x 63 ซม. ........ 277 

ภาพท่ี 292 บัณจบ พลาวงศ์ หญิงสาว พ.ศ. 2497 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบขนาด 120 x 85.3 ซม. .. 278 

ภาพท่ี 293 ประสงค์ ปัทมานุช วดักับเจดีย์ พ.ศ. 2492 เทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษ ขนาด 38 x 27 ซม.
 ....................................................................................................................................................... 279 

ภาพท่ี 294 สมโภชน์ อุปอินทร์ แม่บ้านในชนบท พ.ศ. 2503 เทคนิคสีน า้มนั ............................... 279 

ภาพท่ี 295 ทว ีนันทขว้าง ดอกบัว พ.ศ. 2499  เทคนิคสีน า้มันบนแผ่นไม้อัด ขนาด 120 x 182 ซม.
 ....................................................................................................................................................... 280 

ภาพท่ี 296 พิชัย นิรันต์ จุดจบ เทคนิคสีน า้มนั ............................................................................... 281 

ภาพท่ี 297 สวสัด์ิ ตันติสุข ป่าสนท่ีดอยขนุตาล พ.ศ. 2517 เทคนิคสีน า้มนั ................................... 282 

ภาพท่ี 298 ซานโดร บอตติเชลล ี Portrait of a Young Woman ค.ศ.1485 - 1490  เทคนิคสีฝุ่ นบน
แผ่นไม้ ขนาด  24.8 x 38.7  ซม. .................................................................................................... 285 

ภาพท่ี 299 Nicolaes van Verendael  A tulip, roses, iris and other flowers in a glass vase on a 
ledge .............................................................................................................................................. 287 

ภาพท่ี 300  Gerret Willemsz  Still Life with a Herring, Rummer, Wanli Dish, and Bread ค.ศ.1646  
เทคนิคสีน า้มนับนแผ่นไม้ ขนาด 58 x 68 ซม. ............................................................................... 288 

ภาพท่ี 301  Jan van Kessel   Studio of Jan van Kessel I ค.ศ. 1657 - 1670  เทคนิคสีน า้มนับนแผ่น
ทองแดงขนาด 16.4 x 21.9 ซม. ...................................................................................................... 288 

ภาพท่ี 302 Claesz   Still life with a watch ค.ศ. 1631 สีน า้มนับนแผ่นไม้ ขนาด 43.5 x 52 ซม. .... 289 

ภาพท่ี 303 จาคอบ ฟัน รอยส์ดาล  Edge of a Forest with a Grainfield ค.ศ. 1656 เทคนิคสีน า้มนับน
บนผ้าใบขนาด 103.8 x 146.2 ซม. ................................................................................................. 290 

ภาพท่ี 304  Pieter de Molijn (1595–1661 ) Landscape with a Cottage ค.ศ. 1629 เทคนิคสีน า้มนั
บนบนผ้าใบ ขนาด 37.5 x 55.2 ซม. ............................................................................................... 290 

 



  ป 

ภาพท่ี 305  จาคอบ ฟัน รอยส์ดาล  Landscape with a House in the Grove ค.ศ. 1646 เทคนิคสี
น า้มนับนบนผ้าใบขนาด 105 x 162 ซม. ........................................................................................ 291 

ภาพท่ี 306  Philips Koninck (1619–1688)  An Extensive Wooded Landscape ค.ศ. 1670 เทคนิคสี
น า้มนับนบนผ้าใบขนาด 83.2 x 113.3 ซม. .................................................................................... 292 

ภาพท่ี 307  จอห์น คอนสเตเบิล The Cornfield ค.ศ. 1826 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบขนาด 122 x 
143 ซม. ......................................................................................................................................... 293 

ภาพท่ี 308  จอห์น คอนสเตเบิล The Hay Wain ค.ศ. 1821 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบขนาด 130 x 
185 ซม. ......................................................................................................................................... 293 

ภาพท่ี 309 จอห์น คอนสเตเบิล The Leaping Horse ค.ศ. 1852 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบขนาด 
142 x 187.3 ซม. ............................................................................................................................. 294 

ภาพท่ี 310  เฟ้ือ ทองอยู่ (หริพิทักษ์)  เพชรบุรี พ.ศ. 2492 เทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษบรู๊ฟ เกียรตินิยม
อันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2492 .......................................... 296 

ภาพท่ี 311  สวสัด์ิ ตันติสุข วัดพระแก้ว พ.ศ. 2497 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60 x 90 ซม. 
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2497 ......................... 298 

ภาพท่ี 312  ประยรู อุลุชาฎะ จันทบุรี พ.ศ. 2498 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 70 x 101 ซม. 
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2498 ......................... 299 

ภาพท่ี 313  ปอล เซซาน  Mount Sainte Victoire ค.ศ. 1904 - 1906  เทคนิคสีน า้มันบนผ้าใบ ขนาด 
70 x 92 ซม. .................................................................................................................................... 300 

ภาพท่ี 314  ปอล เซซาน  The Chateau de Medan ค.ศ. 1880 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบขนาด 59.1 x 
72.4 ซม. ........................................................................................................................................ 300 

ภาพท่ี 315 เรมบรันต์ ฮาร์เมินส์โซน ฟัน ไรน์  Mountain Landscape with Thunderstorm ค.ศ. 1638 
เทคนิคสีน า้มนับนบนแผ่นไม้ขนาด 52 x 72 ซม. .......................................................................... 301 

ภาพท่ี 316  เรมบรันต์ ฮาร์เมินส์โซน ฟัน ไรน์   Landscape with a Stone Bridge ค.ศ. 1638 เทคนิค
สีน า้มนับนบนแผ่นไม้ขนาด 29.5 x 42.5 ซม. ................................................................................ 302 

ภาพท่ี 317  จาคอบ  ฟัน รอยส์ดาล Windmill of Wijk bij Duurstede ค.ศ. 1670  เทคนิคสีน า้มนับน
บนผ้าใบ ขนาด 83 x 101 ซม. ........................................................................................................ 303 

 



  ผ 

ภาพท่ี 318  จาคอบ  ฟัน รอยส์ดาล  View of Naarden ค.ศ. 1647  เทคนิคสีน า้มนับนบนแผ่นไม้ 
ขนาด 34.8 x 67 ซม. ...................................................................................................................... 303 

ภาพท่ี 319  แอลเบิร์ต เบียร์สตัดท์  Indian Canoe ค.ศ. 1886  เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบ ขนาด 
69.2 x 90.8 ซม. .............................................................................................................................. 304 

ภาพท่ี 320 แอลเบิร์ต เบียร์สตัดท์  Among the Sierra Nevada, California ค.ศ. 1868  เทคนิคสีน า้มนั
บนบนผ้าใบ ขนาด 182.88 x 305.13 ซม. ....................................................................................... 305 

ภาพท่ี 321 ซัลวาดอร์ ดาลี  Moment de transition  ค.ศ. 1934  เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบ ขนาด 54 
x 65 ซม. ......................................................................................................................................... 306 

ภาพท่ี 322  ซัลวาดอร์ ดาลี (1904 – 1989) The Persistence of Memory ค.ศ. 1931 เทคนิคสีน า้มนั
บนบนผ้าใบขนาด 24.1 x 33 ซม. ................................................................................................... 306 

ภาพท่ี 323  เรเน่ มากริท  L'empire des lumières ค.ศ. 1958 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบขนาด 40 x 
50 ซม. ........................................................................................................................................... 307 

ภาพท่ี 324  เรเน่ มากริท  The Giant ค.ศ. 1936 เทคนิคสีกวอชบนกระดาษขนาด 30 x 38.5 ซม. .. 307 

ภาพท่ี 325  ปอล เซซาน  Still Life with Flowers and Fruit ค.ศ. 1988 - 1990 เทคนิคสีน า้มนับน
ผ้าใบ  ขนาด 65.5 x 82 ซม. ............................................................................................................ 308 

ภาพท่ี 326  ปาโบล ปิกัสโซ่  Violin and Grapes ค.ศ. 1912 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 
61 ซม. ........................................................................................................................................... 309 

ภาพท่ี 327  ชอร์ช บาร์ค  Violin and Candlestick ค.ศ. 1910 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.17 x 
60.96 ซม. ...................................................................................................................................... 310 

ภาพท่ี 328 ปาโบล ปิกัสโซ่  Head of a Woman ค.ศ. 1960 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 54 x 65.1 
ซม. ................................................................................................................................................ 311 

ภาพท่ี 329 ปาโบล ปิกัสโซ่  Woman with Folded Arms ค.ศ. 1901 – 1902 เทคนิคสีน า้มันบนผ้าใบ 
ขนาด 58 x 81 ซม. ......................................................................................................................... 312 

ภาพท่ี 330 Henry Fuseli (1741 – 1825)  The Nightmare ค.ศ. 1871 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 
101.7 x 127.1 ซม. .......................................................................................................................... 313 

ภาพท่ี 331 อองรี มาตีส  Woman with a Hat ค.ศ. 1905 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 59.69  x  
80.65 ซม. ...................................................................................................................................... 314 

 



  ฝ 

ภาพท่ี 332 มาร์ค ชากาล  Over the Town ค.ศ. 1918 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 45 x 56 ซม. 317 

ภาพท่ี 333 วิลเลียม เทอร์เนอร์  The Slave Ship ค.ศ. 1840  เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 90.8 x 
122.6 ซม. ...................................................................................................................................... 319 

ภาพท่ี 334 วิลเลียม เทอร์เนอร์ The Burning of the Houses of Parliament ค.ศ. 1835 เทคนิคสีน า้มนั
บนผ้าใบ ขนาด 92.7 x 123 ซม. ..................................................................................................... 320

 



 

บทที ่1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

  สีและแสงเป็นหน่ึงในทัศนธาตุท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างมาก 

โดยเฉพาะในงานจิตรกรรม ศิลปินตะวนัตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไดร่้วมกนัพฒันาเทคนิค

และวิธีการในการสร้างสีและแสงในงานจิตรกรรมมาอยา่งต่อเน่ือง จนท าให้สีและแสงในงาน

จิตรกรรมมีความแตกต่างและหลากหลายไปตามแนวคิดสร้างสรรคข์องศิลปินในแต่ละยุคแต่ละ

สมยั หลงัจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานศิลปะจากตะวนัตกเร่ิมแพร่หลายเขา้มาในประเทศ

สยามตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา ศิลปินไทยก็เร่ิมให้ความสนใจเก่ียวกบัเทคนิคและทฤษฎี

การสร้างสีและแสงในงานจิตรกรรมตามแบบอย่างจิตรกรรมตะวนัตก ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัของขรัวอินโข่งในวดับวรนิเวศวิหาร เป็นตน้ ล่วงมาจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 8 เม่ือ

ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี เร่ิมก่อตั้งสถาบนัการศึกษาศิลปะอย่างเป็นระบบในประเทศไทย ซ่ึง

ต่อมาไดก้ลายเป็นคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากรในปัจจุบนั 

นักศึกษาศิลปะจึงมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้ทั้ งรูปแบบ แนวคิด และเทคนิคการ

สร้างสรรค์จิตรกรรมตามแบบแผนตะวนัตก ซ่ึงก็รวมไปถึงเทคนิคและทฤษฎีการสร้างสีและ

แสงในงานจิตรกรรมอยา่งถูกตอ้งดว้ย ดว้ยเหตุน้ี แนวคิด เทคนิค และทฤษฎีเก่ียวกบัสีและแสง

ในงานจิตรกรรมจึงได้รับการพฒันาและต่อยอดทางความคิดอย่างจริงจงัและเป็นระบบมาก

ยิง่ข้ึน 

  อวบ สาณะเสนเป็นศิลปินไทยท่านหน่ึงท่ีให้ความสนใจและศึกษาอย่างจริงจงัมาโดย

ตลอดเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีของสีและแสงในงานจิตรกรรมตามแบบอยา่งศิลปะตะวนัตก 

จากนั้นจึงน ามาประยุกตใ์ห้เขา้กบัแนวคิดการสร้างงาน และสามารถพฒันาต่อยอดสร้างความ

โดดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บังานจิตรกรรมของตนไดส้ าเร็จในท่ีสุด  

  อวบ สาณะเสน เป็นศิลปินท่ีมีความสามารถรอบด้าน ดงัจะเห็นได้จากบทบาทและ

หน้าท่ีอนัหลากหลายของเขา เพราะเขาเป็นทั้งครู นักดนตรี ช่างภาพ จิตรกร และนักจดัการ

ศิลปะ ถึงแมอ้วบจะเกิดในครอบครัวท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัศิลปะโดยตรง แต่ครอบครัวของเขา

ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นศิลปิน  บิดาของอวบเป็นนกัดนตรีสมคัรเล่นและเป็นช่างภาพ ดว้ย
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เหตุน้ี อวบจึงได้รับความรู้และแรงบนัดาลใจในด้านการดนตรีและการถ่ายภาพมาจากบิดา 

พี่ชายคนโตเป็นสถาปนิก ส่วนพี่ชายคนรองเป็นนกัดนตรี ในปี พ.ศ. 2493 อวบไดรั้บปริญญา

ศิลปบณัฑิต สาขาจิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างก าลังศึกษาศิลปะ นอกจาก

ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี จะเป็นอาจารยท่ี์อวบเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก แลว้ท่านยงัมีอิทธิพล

ต่อความคิดและแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานของอวบตลอดชีวิต ส าหรับอวบค าสอนของท่าน

คือรากฐานของความรู้ทางด้านศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เก่ียวกับศิลปะหลักวิชา1 

นอกจากนั้นศาสตราจารยศิ์ลป์ยงัช้ีให้เห็นวา่ ศิลปะมิไดเ้ป็นเพียงการใชค้วามรู้ทกัษะในการวาด

รูปเท่านั้น แต่ศิลปะยงัมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัศาสนา ปรัชญา ดนตรี และการละคร ฯลฯ 

แนวคิดดงักล่าวไดช่้วยส่งเสริมให้อวบกลายเป็นผูใ้ฝ่หาความรู้และขวนขวายศึกษาหาความรู้ใน

สาขาวชิาอ่ืนๆ อยูต่ลอดเวลา  

  เน่ืองจากการท่ีอวบเป็นนกัดนตรีสมคัรเล่น ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการเล่น

ไวโอลิน เขาจึงไดใ้ห้มุมมองเก่ียวกบัตนเองในดา้นดนตรีว่า “ผมมองตวัเองเป็น Performing Artist  

เหมือนกบันกัดนตรีท่ีดี ตอ้งเล่นเพลงของคีตกวต่ีางๆ ไดทุ้กสไตล”์ 
2 เช่นเดียวกบัมุมมองเก่ียวกบั

ตนเองในดา้นศิลปะวา่ “ผมเป็นศิลปินก็เหมือนกบันกัดนตรีท่ีมีความสามารถจะเล่นเพลงของผู ้

แต่งคนไหนก็ได ้ในฐานะท่ีผมเป็นจิตรกร ผมก็ควรจะใชว้ิธีการ (Style) ไหนๆ ก็ได”้3
 จากมุมมอง

ดงักล่าวประกอบกบัการถูกฝึกมาให้เป็นผูใ้ฝ่รู้ ท  าให้อวบตั้งใจขวนขวายท่ีจะศึกษาและทดลอง

สร้างงานจิตรกรรมในหลากหลายกระบวนแบบตามอยา่งศิลปะตะวนัตก เพื่อน ามาประยุกตใ์ห้

เข้ากับแนวความคิด มโนคติ และรสนิยมของตน ถึงแม้ผลงานสร้างสรรค์ของอวบจะ

หลากหลายทั้งรูปแบบและเน้ือหา แต่ความโดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในงานจิตรกรรมของศิลปิน

ท่านน้ีคือ “สีและแสงอนัสวา่งใส”   

  ศิลปิน นกัวิจารณ์ ลูกศิษย ์และผูค้นทัว่ไป มกักล่าวถึงผลงานจิตรกรรมของอวบว่า สี

และแสงท่ีแสดงถึงความรู้สึกสว่างไสว ใสสะอาด บางเบา นุ่มนวล4 ได้กลายเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นทั้งหลาย5  ผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะตวั

ในเร่ืองของสีและแสงอยา่งเด่นชดัของอวบไดแ้ก่ กลุ่มผลงานประเภทหุ่นน่ิงท่ีเป็นภาพดอกไม ้

กลุ่มภาพทิวทศัน์  กลุ่มภาพเคร่ืองชามเบญจรงค์ และผลงานชุดท่ีจดัแสดง ณ เพนนินซูล่า 

พลาซ่า เป็นตน้   
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  ความประทบัใจของผูว้ิจยั ท่ีสอดคลอ้งกบัผูค้นส่วนใหญ่ ซ่ึงช่ืนชมและยกยอ่งการใชสี้

และแสงอนัสว่างใสและงดงามในงานจิตรกรรมของอวบ ไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจให้ผูว้ิจยั

ตระหนกัถึงคุณค่าและปรารถนาท่ีจะศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างสีและแสงท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ในผลงานจิตรกรรมของ อวบ สาณะเสน  

  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นศึกษาผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัของอวบ ท่ีได้

รวบรวมมาจดัแสดงในนิทรรศการ “อวบ สาณะเสน 72 ปี” จ านวน 251 ภาพ เป็นหลกั โดยจะให้

ความส าคญักบัการศึกษาทดลองเก่ียวกบัสีและแสงในงานจิตรกรรมตามกระบวนแบบทางศิลปะ

ท่ีหลากหลายของตะวนัตก รวมทั้งการน าความรู้ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้และพฒันาผลงานจน

สามารถบรรลุถึงแนวทางการสร้างสรรคท่ี์โดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของอวบ สาณะเสน   เพื่อ

สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งและชดัเจนในเชิงทฤษฎีศิลป์ ซ่ึงสามารถเป็นองคค์วามรู้ทาง

ประวติัศาสตร์ศิลป์แก่นกัวชิาการและนกัศึกษาศิลปะ รวมทั้งศิลปินและผูส้นใจต่อไป  
  

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1. ศึกษาแนวคิด เทคนิค และรูปแบบการสร้างสีและแสงในงานจิตรกรรมของอวบ 

สาณะเสน โดยเนน้ไปท่ีผลงานจิตรกรรม ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ “อวบ สาณะเสน 72 ปี” เป็น

หลกั  

  2. วเิคราะห์พฒันาการในดา้นแนวคิด เทคนิค และรูปแบบของการสร้างสีและแสง

ในงานจิตรกรรมของอวบ สาณะเสน จากผลงานในนิทรรศการดงักล่าว โดยเปรียบเทียบกบัผลงาน

ของศิลปินต่างประเทศและศิลปินไทย ท่ีมีแนวทางการสร้างสีและแสงในงานจิตรกรรมท่ีคลา้ยคลึง

กนั เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางความคิดและเทคนิค ท่ีต่อยอดกลายเป็นความโดดเด่นและ

เอกลกัษณ์ในงานจิตรกรรมของอวบ   

  

ขอบเขตของการวจัิย 

  มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัเร่ืองสีและแสงในงานจิตรกรรมของอวบ 

สาณะเสน โดยใชผ้ลงานจิตรกรรมท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ “อวบ สาณะเสน 72 ปี” เป็นกรณีศึกษา 
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เพื่อเป็นพื้นฐานน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจในการศึกษา และวิเคราะห์พฒันาการดา้นแนวคิด เทคนิค 

รูปแบบ การสร้างงานจิตรกรรมท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปินท่านน้ี 

 

ขั้นตอนการวจัิย  

      1. รวบรวมขอ้มูลจากผลงานจริงของศิลปิน หนงัสือ บทความวชิาการ สูจิบตัร การ

สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัชีวิตและผลงานของอวบ สาณะ

เสน โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสีและแสงในผลงานจิตรกรรมของอวบ สาณะเสน 

      2. ศึกษาแนวคิด เทคนิค และรูปแบบ ในการสร้างสีและแสงในผลงานจิตรกรรม

ของอวบ สาณะ-เสน จากขอ้มูลเอกสารต่างๆ ท่ีรวบรวมไวใ้นขอ้ 1. โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมท่ี

แสดงในนิทรรศการ “อวบ สาณะเสน 72 ปี” 

                            3. วิเคราะห์พฒันาการทางแนวคิด เทคนิค  และรูปแบบ ของการสร้างสีและแสง 

ในงานจิตรกรรมของอวบ สาณะเสน โดยเปรียบเทียบกับผลงานของศิลปินอ่ืนท่ีสร้างสรรค์

จิตรกรรมในแนวเดียวกนั 

        4.  สรุปผลการศึกษาและการวเิคราะห์เพื่อเขียนรายงานการวจิยั 

        5.  เสนอรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย  

   ประมาณ 2 ปี 8 เดือน โดยเร่ิมงานวิจยัราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559  และเสนอ

วทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระราวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 

วธีิการวจัิย  

   งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากผลงาน

จิตรกรรม หนงัสือ บทความวิชาการ สูจิบตัร นิตยสาร การสัมภาษณ์   และเอกสารอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสีและแสงในงานจิตรกรรมของอวบ สาณะเสน เพื่อเป็นพื้นฐานน าไปสู่ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกับพฒันาการด้านแนวคิด เทคนิค และรูปแบบของการสร้างสีและแสงในงาน
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จิตรกรรมของอวบ สาณะเสน โดยใชผ้ลงานท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ “อวบ สาณะเสน 72  ปี” เป็น

กรณีศึกษา  

 

แหล่งข้อมูล 

   1. หนงัสือ บทความวชิาการ สูจิบตัร และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   2.  ผลงานจิตรกรรมทั้งจากผลงานจริงและภาพถ่ายผลงานท่ีตีพิมพ์ในส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ 

   3. ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

                         4. การสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า   

   1.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายภาพ เคร่ืองบนัทึกเสียง ฯลฯ  

   2.  อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ  

   3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

   4. หนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพ ์และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวจัิย  

   ประมาณ 50,000 บาท  

 

การเสนอผลงาน 

   น าเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ท่ีมีการจัดพิมพ์เป็น

รูปเล่มการวิจยัท่ี  สมบูรณ์ และน าเสนอในรูปแบบรายงานการวิจยัต่อท่ีประชุมทางวิชาการหรือ

ตีพิมพเ์ผยแพร่ในรูปแบบคดัยอ่  
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เชิงอรรถบทที ่1 

 

 1 John Hoskin. Ten Contemporary Thai Artists. Bangkok : Graphis Co.,Ltd ,1984.  48. 

 2 เกลา้ สาณะเสน. นิทรรศการผลงานศิลปกรรม – อวบ สาณะเสน 72 ปี. กรุงเทพฯ : บริษทั อมรินทร์พ
ร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2550.  6. 

 3 John Hoskin. Ten Contemporary Thai Artists. Bangkok : Graphis Co.,Ltd ,1984.  57. 

 4 อ านาจ เยน็สบาย. สีสนัและความงาม. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ตน้ออ้,   2 531.  220-221. 

 5 พิษณุ ศุภนิมิตร. อวบ สาณะเสน 72 ปี.  กรุงเทพฯ :  สาธุรกิจโรงพิมพ ์บริษทั    อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์
พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2550.  23 - 24.    
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บทที ่2 

ประวตัิศิลปิน 

 

อวบ สาณะเสน ในช่วงปฐมวยั 

 อวบ สาณะเสน (ภาพที่ 1) เกิดเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2478 ณ บา้นเลขท่ี 80 ส่ีแยกเสา

ชิงช้า ถนนบ ารุงเมือง แขวงเสาชิงช้า อ .พระนคร กรุงเทพฯ บิดาช่ือ นายเอ้ือ มารดาช่ือ นางสาล่ี 

สาณะเสน (ภาพท่ี 2 และ 3) บิดาของอวบคือผูสื้บสกุลพระราชทาน “สาณะเสน”จากพระยาวิสูตร

โกษาแห่งเมืองจนัทรบูร นายเอ้ือเป็นนกัธุรกิจเจา้ของร้านคา้ช่ือ “ยง่ฮั้ว” ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น 

“ดาวแดง”ในภายหลงั ร้านดงักล่าวถือว่าประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียงพอสมควรในสมยันั้น 

ร้านยง่ฮั้ว นอกจากจะใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบธุรกิจแลว้ยงัเป็นท่ีพกัอาศยัของนายเอ้ือและครอบครัว

อีกดว้ย1  

 

 

ภาพท่ี 1 อวบ สาณะเสน                                                                                                                             
 ท่ีมา : Hoskin, John. TEN CONTEMPORARY THAI ARTISTS (Bangkok: Graphis, 1984), 43.   
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ภาพท่ี 2 นายเอือ้ สาณะเสน บิดาของอวบ                                                                                                     

 ท่ีมา : haiku [นามแฝง], ครูอวบ สาณะเสน๑, เข้าถึงเม่ือ 23 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=17-04-2010&group=2&gblog=30 

 

ภาพท่ี 3 นางสาลี ่สาณะเสน และอวบ 
ท่ีมา : อวบ สาณะเสน 72 ปี, (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 4.   

 

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=17-04-2010&group=2&gblog=30
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 อวบมีพี่น้องห้าคน เรียงล าดบัจากพี่คนโต คือ พี่ฉะออ้น  พี่เอม  พี่สะอาด พี่ชอุ่ม และพี่

ละเอียด ส่วนอวบเป็นน้องเล็กของบา้น (ภาพท่ี 4)   อวบและพี่ๆ อาศยัอยู่ในบา้นซ่ึงเป็นตึกหลงั

ใหญ่ส่ีชั้น ตวัตึกยาวไปถึงบา้นหมอ้ ชั้นล่างของอาคารเป็นร้านคา้ ดงันั้น อวบและพี่ๆ จึงมีพื้นท่ี

กวา้งส าหรับเล่นกนัตามประสาเด็กอยา่งสนุกสนาน2 

 

ภาพท่ี 4 อวบในวยัเยาว์ 
ท่ีมา : haiku [นามแฝง], ครูอวบ สาณะเสน๑, เข้าถึงเม่ือ 23 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก     
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=17-04-2010&group=2&gblog=30 

 

 บิดาของอวบนอกจากจะเป็นนกัธุรกิจแล้ว ยงัเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในเร่ืองดนตรี

โดยเฉพาะการเล่นไวโอลิน ท าให้ใครหลายต่อหลายคนมาขอฝากตวัเป็นลูกศิษยลู์กหาของเขา มาก

ไปกวา่นั้น นายเอ้ือยงัสนใจการถ่ายภาพเป็นอยา่งมาก นบัไดว้า่เขาเป็นช่างภาพมือสมคัรเล่นผูห้น่ึง

ท่ีมีฝีมือการถ่ายภาพดีมาก อีกทั้งยงัมีความรู้เร่ืองการลา้งฟิล์มและการอดัขยายรูป  จนสามารถกวาด

รางวลัชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพจากเวทีต่างๆ มากมาย3 

 กิจวตัรประจ าวนัของผูเ้ป็นบิดาในความทรงจ าของอวบ คือ ในเวลาเชา้ของทุกวนั นายเอ้ือ

จะลงมาท่ีชั้นล่างของบา้นเพื่อเตรียมเปิดห้างร้านและตรวจดูบญัชีต่างๆ ในช่วงบ่ายนายเอ้ือจะนัง่

รถสามล้อไปหาสินคา้ในย่านส าเพ็ง และกลบัมาบา้นในเวลาเยน็ หลงัเสร็จจากการรับประทาน

อาหารม้ือเยน็ นายเอ้ือจะเร่ิมเล่นไวโอลินท่ีเขารัก และมกัจะสอนลูกๆ ใหเ้ล่นไวโอลินดว้ยเสมอ พี่ๆ 

ของอวบจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ในการเล่นไวโอลินใหอ้วบ ตกดึก นายเอ้ือไดใ้ชเ้วลายามท่ีมืดสนิท

ลา้งฟิล์มและอดัขยายรูปต่างๆ ท่ีตนเองถ่ายไวบ้นชั้นส่ีซ่ึงเป็นชั้นบนสุดของบา้น กิจวตัรประจ าวนั
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ของบิดาท่ีอวบไดพ้บเห็นอยูทุ่กวนัคืน ท าให้อวบค่อยๆ ซึมซบัและคุน้เคยกบัการเล่นดนตรีเละการ

ถ่ายภาพโดยไม่ไดค้าดคิดเลยวา่ในอนาคตทั้งดนตรีและการถ่ายภาพจะกลายมาเป็นส่ิงส าคญัท่ีแยก

ไม่ออกจากชีวติของตน4 (ภาพท่ี 5) 

 

 

ภาพท่ี 5 อวบในสมยัเป็นนักศึกษา 
ท่ีมา : haiku [นามแฝง], ครูอวบ สาณะเสน๑, เข้าถึงเม่ือ 23 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก   
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=17-04-2010&group=2&gblog=30 

 

 ความเป็นศิลปินของอวบเร่ิมฉายแววเม่ือเขาเร่ิมขีดๆ เขียนๆ ตามผนังบ้านตั้งแต่อายุ

ประมาณ 3 - 4 ขวบ เม่ือถึงวยัเขา้เรียน อวบไดเ้ขา้เรียนชั้นอนุบาลท่ีโรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด 

ในชั้นอนุบาล อวบมกัถูกคุณครูท าโทษอยู่เป็นประจ า สาเหตุเพราะอวบชอบแอบวาดรูปในสมุด

การบา้น และชอบแอบไปเล่นชิงชา้ในสนามเด็กเล่นโดยไม่บอกคุณครูดว้ยความรักอิสระมาตั้งแต่

เด็ก เด็กชายอวบในวยัเจริญเติบโต เร่ิมซึมซบัความรู้ดา้นศิลปะมากข้ึนจากพี่ชายคนหน่ึงของเขาซ่ึง

ศึกษาท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เน่ืองจากนิสิตคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ในสมยันั้นมีการบา้นตอ้งท าส่งอาจารยเ์ยอะมาก และบางคร้ังเม่ือพี่ชายท างานส่งไม่ทนั เขาก็

มกัจะให้อวบช่วยท าเสมอ งานส่วนใหญ่ท่ีอวบสามารถช่วยพี่ชายของเขาท าไดน้ั้นมกัเป็นงานวาด

เส้น (Drawing) ท่ีตอ้งลอกภาพจากหนงัสือประวติัศาสตร์ศิลปะ ซ่ึงเป็นหนังสือเก่ียวกบัรูปแบบ

สถาปัตยกรรม ท่ีนิสิตจะตอ้งลอกแบบส่งอาจารย ์ผลจากการช่วยผูเ้ป็นพี่ท  าให้อวบเร่ิมช านาญใน

การวาดเส้น และไดเ้รียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัศิลปะโดยเฉพาะประวติัศาสตร์ศิลป์5 
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 ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ครอบครัวของอวบได้หนีภยัสงครามไปอยู่บา้นซ่ึงสร้างไวท่ี้ 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และช่วงเวลาน้ีเองท่ีบิดา ผูเ้ป็นเสมือนแรงบนัดาลและผูป้ลูกฝัง

วญิญาณแห่งการสร้างสรรค ์ไดจ้ากอวบไป หลงัสงครามสงบ คุณแม่สาล่ีไดพ้าลูกๆ กลบัมาอยูบ่า้น

ในพระนครตามเดิม เม่ือกลบัมาไดส้ักระยะหน่ึง ไดเ้กิดไฟไหมข้ึ้นท่ีบา้นของอวบ ความเสียหาย

ของบา้นอนัเกิดจากไฟไหมน้ั้นยากเกินกว่าจะซ่อมแซมได ้คุณแม่สาล่ีจึงตดัสินใจขายท่ีดินท่ีนั่น 

แลว้พาลูกๆ ไปเช่าบา้นอยูแ่ถวส่ีพระยาเป็นการชัว่คราว จากนั้นไดย้า้ยไปอยูบ่า้นในตรอกไวตีถนน

สีลม6 

 อวบ สาณะเสน เร่ิมเขา้เรียนในระดบัมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนอสัสัมชญั ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ี

ให้ความส าคญักบัวิชาศิลปะอย่างมากแห่งหน่ึง และมีวิชาสอนการวาดภาพตามแบบตะวนัตกดว้ย 

เช่น การร่างภาพดว้ยการตีตารางเพื่อใหไ้ดส้ัดส่วนถูกตอ้งตามภาพตน้แบบเป็นตน้ ท่ีโรงเรียนน้ีอวบ

ไดพ้บกบัมาสเซอร์เฉิด สุดดารา ซ่ึงเป็นครูสอนศิลปะคนแรกของอวบ ท่ีอวบรักและเคารพมากและ

ท่านเองก็รักและเอ็นดูอวบมากเช่นกนั อวบเร่ิมให้เวลากบัการฝึกฝนวาดภาพมากข้ึนทั้งในชัว่โมง

เรียน ทั้งจากกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน เช่นการเขียนโปสเตอร์ฟุตบอลกีฬาประเพณีของโรงเรียน7 

ในช่วงท่ีอวบศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญเขามีเพื่อนสนิทอยู่สองคน คือ “นิด” หรือ 

นายแพทยว์ิชัย โปษยะจินดา และ สุลกัษณ์ ศิวรักษ์ หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม ส.ศิวรักษ์ อวบและ

เพื่อนๆ ทั้งสองคนน้ีมกัจะร่วมกนัท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยกนัเสมอ เช่น คร้ังหน่ึงน าโดย สุลกัษณ์ ศิว

รักษ์ พวกเขาไดร่้วมกนัจดัท านิตยสารท่ีอ่านกนัเองในชั้นเรียน ช่ือ “ยุววิทยา” โดยอวบท าหน้าท่ี

ออกแบบปก ส่วนเพื่อนบางคนท่ีลายมือสวยก็จะรับหน้าท่ีเป็นคนคดัลอกเร่ืองท่ีลงในนิตยสารน้ี 

นิตยสาร “ยวุวทิยา” ด าเนินไปไดร้ะยะหน่ึงก็ตอ้งปิดตวัลง เม่ือเร่ืองรู้ไปถึงครูประจ าชั้นและอาจารย์

ฝ่ายปกครอง บรรณาธิการรุ่นเยาวอ์ยา่ง สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์พร้อมดว้ยเพื่อนๆ ผูร่้วมจดัท านิตยสารต่าง

ถูกกล่าวหาว่าปลุกป่ันยุยงให้เพื่อนนักเรียนกระด้างกระเด่ือง และถึงขั้นถูกกล่าวหาร้ายแรงว่า 

บรรณาธิการของนิตยสารเป็นคอมมิวนิสต์เลยทีเดียว8 นอกจากประสบการณ์ด้านศิลปะภายใน

โรงเรียนแล้วอวบยงัหาประสบการณ์ภายนอกโรงเรียนด้วยเช่นกนั ในช่วงท่ีอวบก าลงัศึกษาอยู่

ประมาณชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ 5 ขณะท่ีเพื่อนๆ พากนัใช้เวลาในวนัหยุดไปกบัการเท่ียวเตร่  

อวบกลบัไปฝึกคดัลอกภาพรามเกียรต์ิจากผนงัระเบียงคด วดัพระแกว้ การฝึกฝนเขียนภาพอยา่งเป็น

กิจวตัรท าใหอ้วบเร่ิมช านาญในการเขียนภาพศิลปะไทย ต่อมา อวบไดท้ดลองเขียนภาพรามเกียรต์ิท่ี

ไปลอกมาบนกระดาษสีด าและตกแต่งลวดลายดว้ยสีทอง แลว้น าไปฝากขายท่ีร้านคา้หนา้ปากซอย
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ใกล้บ้าน ปรากฏว่ามีคนมาซ้ือภาพของเขาอยู่เร่ือยๆ อวบรู้สึกภาคภูมิใจกับค่าขนมอนัเกิดจาก

น ้าพกัน ้าแรงของตนเองตั้งแต่ยงัเด็ก นอกจากการเขียนภาพขายแลว้ถา้มีใครมาจา้งให้เขียนป้ายอวบ

ก็ยนิดีรับเขียนเป็นอาชีพเสริมดว้ยเช่นกนั 

 เม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 อวบกบัเพื่อนสนิททั้งสองคนจ าตอ้งแยกยา้ยกนัไปตามวิถีทาง

ของตน เพื่อนรักของอวบอย่าง นายแพทย์วิชัย โปษยะจินดา ได้ไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาเพื่อเตรียมศึกษาต่อดา้นแพทยศาสตร์ส่วนอวบนั้นจะให้ไปศึกษาต่อในสายวิชาท่ีเพื่อน

สนิทเลือก ก็มิใช่ทางท่ีถนดัส าหรับเขา หลงัจากแยกกบัเพื่อนๆ ไดไ้ม่นานนกั อวบก็ตอ้งเขา้รับการ

รักษาตวัในโรงพยาบาลอยูพ่กัหน่ึงเน่ืองจากปัญหาเก่ียวกบัโรคปอด หลงัออกจากโรงพยาบาล อวบ

ไดไ้ปสมคัรท างานเป็นช่างเขียนลายไทยท่ีร้านเคร่ืองถม “ไทยนคร” ซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นการผลิต

เคร่ืองถมท่ีดีมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย เพราะมักได้รับการว่าจ้างผลิตงานส่งส านัก

พระราชวงัและส านกันายกรัฐมนตรีอยู่เสมอ เม่ือผูจ้ดัการร้านไทยนครเห็นแววความสามารถของ

อวบท่ีต่างไปจากช่างเขียนลายคนอ่ืนๆ จึงเร่ิมมอบหมายงานให้อวบไดเ้ขียนลายท่ียาก ละเอียด และ

ตอ้งอาศยัความประณีตมากข้ึน เน่ืองจากร้านไทยนครเป็นร้านเคร่ืองถมเก่าแก่จึงมีแบบลายไทย

ส าหรับเขียนเคร่ืองถมเก็บไวเ้ป็นจ านวนมาก แบบลายไทยเหล่าน้ีเปรียบเสมือนกบัคลงัขุมทรัพย์

ทางความรู้ส าหรับอวบ อวบจึงมกัจะขออนุญาตยมืแบบลายไทยจากผูจ้ดัการเพื่อน ากลบัไปฝึกเขียน

ต่อท่ีบา้น ดว้ยเหตุน้ีกิจวตัรประจ าวนัของอวบอีกอย่างหน่ึงก็คือการใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูก่บัการฝึก

คดัลอกแบบลายไทย กล่าวคือ ในเวลากลางวนัอวบจะท าหนา้ท่ีเป็นช่างเขียนลายเคร่ืองถมของร้าน

ไทยนคร ส่วนในเวลากลางคืนก็จะกลายเป็นนกัเรียนผูใ้ฝ่รู้นัง่อยู่หน้าโป๊ะไฟเพื่อฝึกฝนเขียนลาย

ไทยแบบต่างๆ อยา่งขะมกัเขมน้ ไม่วา่จะดึกด่ืนเพียงใดอวบก็ไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหน่ือยเพราะเขารู้สึก

สนุกและมีความสุขทุกคร้ังกบัส่ิงท่ีตนก าลงัท าอยู ่อวบใชชี้วติในแบบน้ีไดป้ระมาณหน่ึงปี9 

วนัหน่ึงหลงัเลิกงานจากร้านไทยนคร อวบไดไ้ปเดินเท่ียวชมงานรัฐธรรมนูญท่ีจดัข้ึนใน

สวนลุมพินีซ่ึงมีเตน้ท์จดัแสดงส่ิงอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจมากมาย แต่แลว้อวบก็ตอ้งไปสะดุดตาเขา้กบั

เตน้ท์ๆ  หน่ึง ส่ิงท่ีอยูภ่ายในเตน้ท์นั้นสร้างความอศัจรรยใ์จแก่อวบเป็นอยา่งมาก และท าให้เขากา้ว

เทา้เขา้ไปในเตน้ทน์ั้นราวกบัตอ้งมนตส์ะกด ภาพท่ีอวบเห็นในเตน้ทแ์ละจ าฝังใจคือ การสาธิตการ

ป้ันรูปคนเหมือนและการวาดภาพคนเหมือน ซ่ึงอวบมาทราบภายหลังว่าผูส้าธิตการป้ันรูปคน

เหมือนนั้นคือ อาจารยสุ์วรรณี สุคนธ์เท่ียง ส่วนผูท่ี้สาธิตการวาดรูปคือ อาจารยป์ราณี ตนัติสุข 

นอกจากนั้ นภายในเต้นท์อีกด้านยงัมีการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 ของโรงเรียน
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ศิลปศึกษา (วิทยาลยัช่างศิลป์ในปัจจุบนั) อีกดว้ย อวบไม่รอชา้ รีบเดินเขา้ไปถามวิธีท่ีตนจะไดเ้ขา้

ไปศึกษาบา้ง เม่ือทราบรายละเอียดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้อวบก็กลบัไปพร้อมกบัจุดหมายท่ีตนเฝ้า

คน้หามานาน วนัรุ่งข้ึนก่อนท่ีอวบจะไปสมคัรสอบท่ีโรงเรียนศิลปศึกษาเขาไดเ้ขา้ไปขออนุญาต

ผูจ้ดัการร้านเคร่ืองถมไทยนคร เม่ือผูจ้ดัการไดท้ราบว่าอวบก าลงัจะไปศึกษาศิลปะต่อก็ดีใจและ

สนับสนุนการตดัสินใจของอวบ เพราะผูจ้ดัการทราบดีว่าความสามารถท่ีอวบมีนั้นยงัสามารถ

พฒันาต่อยอดไปไดอี้กยาวไกลนกั การไดเ้ขา้มาท างานท่ีร้านเคร่ืองถมไทยนครเป็นเวลา 1 ปี เต็ม 

นอกเหนือจากการได้เขา้มาท างานเพื่อประกอบอาชีพ ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีอวบมีโอกาสไดเ้ขา้มาเก็บ

เก่ียวประสบการณ์อนัมีค่าในการท างานศิลปะดว้ย ร้านไทยนคร จึงเปรียบเสมือนส านกัวิชาหน่ึงท่ี

ฝึกฝนและให้ความรู้กบัอวบในหลากหลายดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมวิธีต่างๆ ในการท างาน

หัตถศิลป์ เช่น ความรู้เก่ียวกับการใช้น ้ ายากัดกรด การใช้น ้ ายาลงรัก การดุนและการตีข้ึนรูป

เคร่ืองเงินเป็นตน้ หลงัจากลาผูจ้ดัการเป็นท่ีเรียบร้อยอวบจึงมุ่งหนา้ไปท าส่ิงท่ีเขาไดต้ดัสินใจอยา่ง

แน่วแน่ไวแ้ลว้10 

การจะเขา้เป็นนักเรียนของโรงเรียนศิลปศึกษาได้นั้นจะตอ้งผ่านการสอบคดัเลือกก่อน 

ผูส้มัครสอบจะต้องมาสอบปฏิบัติตามวนัและเวลาท่ีทางโรงเรียนได้ก าหนดไว ้อวบยงัจดจ า

เหตุการณ์ในวนัสอบคดัเลือกไดเ้ป็นอย่างดี ในการสอบปฏิบติั ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งวาดหุ่นปูนป้ันนูน

สูงท่ีก าหนดมาให้เสร็จภายในหน่ึงวนั หลังจากสอบไปได้เพียงประมาณสามสิบนาที อวบ

สังเกตเห็นวา่ผูเ้ขา้สอบคนหน่ึงเดินไปส่งงานกบัผูคุ้มสอบ แลว้เดินออกห้องไป จากนั้นไม่นานนกั

อวบคิดว่าผลงานของตนเองก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว เพราะในขณะนั้นเขาไม่ทราบจริงๆ ว่า

จะตอ้งเพิ่มเติมเสริมแต่งส่ิงใดลงไปในงานของเขาอีก หลงัจากตดัสินใจส่งงานให้กบัผูคุ้มสอบแลว้ 

อวบจึงไดอ้อกจากหอ้งสอบเป็นคนท่ีสอง ภายนอกห้องสอบอวบไดพ้บกบัผูส่้งผลงานก่อนหนา้เขา

ก าลงันั่งรอผลการสอบอยู่ อวบได้ท าความรู้จกักบัชายคนนั้น และไดท้ราบว่าเขาผูน้ั้นช่ือ สุเชาว ์

ศิษยค์เณศ ทั้งคู่พูดคุยกนัอยูเ่ป็นเวลานานและเร่ิมสงสัยวา่เพราะเหตุใดผูเ้ขา้สอบท่ีเหลือจึงยงัสอบ

ไม่เสร็จเสียที ทั้งอวบและสุเชาวเ์ร่ิมรู้สึกขวญัเสีย ใจคอไม่ดี เม่ือเห็นว่าผูเ้ขา้สอบคนอ่ืนๆ ต่างดู

จริงจงัและใชเ้วลาในการท าขอ้สอบยาวนานกวา่พวกตน สุดทา้ยอวบและสุเชาวต่์างพาสรุปกนัเอง

วา่ พวกเขาทั้งสองจะตอ้งไม่ผ่านการสอบในคร้ังน้ีเป็นแน่ แต่เม่ือผลการสอบออกมา ปรากฏวา่ทั้ง

อวบและสุเชาวต่์างสอบผ่านทั้งคู่ ไม่เพียงเท่านั้นยงัไดค้ะแนนในการสอบเป็นอนัดบัตน้ๆ อีกดว้ย 

ดังนั้น สุเชาว์จึงกลายเป็นเพื่อนใหม่คนแรกของอวบในฐานะนักเรียนรุ่นท่ีสองของโรงเรียน

ศิลปศึกษา11 
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หลงัจากอวบเขา้เรียนในโรงเรียนศิลปศึกษาได้ไม่นานนกั เขาไดล้ม้ป่วยจนตอ้งไดรั้บการ

ผ่าตดัและรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลโรคปอดเป็นเวลาหน่ึงปี เม่ือหายดีและแข็งแรงข้ึน อวบจึง

กลบัมาศึกษาต่อตามเดิม แต่เน่ืองจากตอ้งหยุดเรียนมาเป็นเวลานานจึงท าให้อวบตอ้งเร่ิมเรียนใหม่

พร้อมกบันกัเรียนรุ่นท่ี 3 การเรียนการสอนในโรงเรียนศิลปศึกษาเป็นไปอย่างเขม้ขน้ อวบตอ้ง

ศึกษาเล่าเรียนวิชาพื้นฐานทางศิลปะมากมาย นโยบายของโรงเรียนศิลปศึกษาในขณะนั้น มี

จุดมุ่งหมายเพื่อวางรากฐานพื้นฐานด้านศิลปะต่างๆ ให้แก่ผูเ้รียน รวมทั้งฝึกทกัษะความรู้ความ

ช านาญใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือไปต่อยอดการศึกษา ในระดบัท่ีสูงต่อไป 

เช่น ท่ีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นตน้ เพราะขณะนั้นโรงเรียน

ศิลปศึกษาก็คือโรงเรียนเตรียมศิลปากรนั่นเอง คณาจารย์ผู ้ท  าหน้าท่ีอบรมสั่งสอนนักเรียนท่ี

โรงเรียนศิลปศึกษาล้วนเป็นลูกศิษยส์ายตรงของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ทั้งส้ิน ช่วงเวลานั้น

อาจารยป์ระยูร อุลุชาฎะ ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนศิลปศึกษา อาจารยป์ระยูรผูน้ี้คือผูร่้าง

หลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนศิลปศึกษาตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากศาสตราจารยศิ์ลป์ พี

ระศรี12 วิชาท่ีถูกก าหนดให้เรียน ประกอบด้วย รายวิชาเอกคือ วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม 

องค์ประกอบศิลป์ และ รายวิชาโทคือ ประวติัศาสตร์ศิลป์ ทฤษฎีศิลป์ Projection และศิลป์ไทย 

นอกจากนั้นยงัมีวิชาสามัญอ่ืนๆ อีก เช่น หลักภาษาไทย เป็นต้น13 นอกจากจะด ารงต าแหน่ง

ผูอ้  านวยการโรงเรียนแล้ว อาจารยป์ระยูรยงัท าหน้าท่ีเป็นอาจารยส์อนวิชาประวติัศาสตร์ศิลป์ ซ่ึง

เป็นวิชาท่ีอวบโปรดปรานมากวิชาหน่ึง บางคร้ังบางโอกาสอาจารย์สุวรรณี สุคนธ์เท่ียง ก็อาจ

สับเปล่ียนมาสอนวิชาประวติัศาสตร์ศิลป์บา้ง ทั้งอาจารยป์ระยูรและอาจารยสุ์วรรณีเป็นอาจารยท่ี์

อวบเคารพมากท่านทั้งสองต่างก็เอ็นดูอวบมากดว้ยเช่นกนั คร้ังหน่ึงเม่ืออาจารยป์ระยูรและอาจารย์

สุวรรณีทราบวา่อวบเล่นไวโอลินได ้ท่านจึงขอให้อวบเล่นเพลงท่ีท่านชอบให้ฟังและให้รางวลัเป็น

ก๋วยเต๋ียวหน่ึงชาม ฝีมือการบรรเลงไวโอลินของอวบสร้างความประทบัใจให้อาจารย์ทั้งสองท่าน

เป็นอยา่งมาก เหตุการณ์น้ีจึงน่าจะท าใหอ้วบกลบัไปเล่นดนตรีอีกคร้ังก็เป็นได้14 

อวบใชเ้วลาสองปีในการเรียนศิลปะท่ีโรงเรียนศิลปศึกษาอย่างมีความสุข แมว้่าการเรียน

วชิาต่างๆ จะหนกัหนาเพียงใด แต่เขาก็ยงัคงเรียนอยา่งมีความสุข ความสุขในการศึกษาเล่าเรียนส่ง

ให้ผลการเรียนในแต่ละวิชาของเขามีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงมาก ดว้ยเหตุน้ีอวบจึงสามารถศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษาท่ีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลยัศิลปากรไดโ้ดยไม่ตอ้งสอบ

เขา้ อวบไม่ไดค้าดคิดมาก่อนว่าในอนาคตอนัใกล ้ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร เขาก าลงัจะไดพ้บกบั
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อาจารย์คนส าคญัท่ีสุดในชีวิตของเขา และอาจารย์ผูน้ี้เองจะเป็นผูม้อบค าสอน ค าช้ีแนะ และ

แนวทางต่างๆ ท่ีอวบจะไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองยดึถือไปตลอดเส้นทางแห่งชีวิตการเป็นศิลปินของเขา 

 

อวบ สาณะเสน กบัชีวติการศึกษาในคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปี พ.ศ.2498 อวบ สาณะเสน ได้ก้าวเข้าสู่การศึกษาศิลปะในคณะจิตรกรรมและ

ประติมากรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ืออวบไดเ้ขา้มาสัมผสักบัการเรียนการสอนของสถานศึกษา

แห่งน้ีในฐานะนกัศึกษาใหม่ เขาจึงพบวา่ความยากล าบากประกอบกบัความเขม้ขน้ในเน้ือหาวิชา

เรียนอันหนักหน่วงท่ีเขาได้เคยพบในโรงเรียนศิลปศึกษานั้น เทียบมิได้เลยกับท่ีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เน้ือหาของวชิาเรียน รวมทั้งการเรียนการสอนท่ีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มีความ

ละเอียดลึกซ้ึงและความซบัซอ้นเป็นอยา่งมาก หลกัสูตรท่ีอวบตอ้งศึกษานั้นเกิดมาจากวิสัยทศัน์อนั

ยาวไกลของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ท่ีตอ้งการจะวางรากฐานให้นกัศึกษามีพื้นฐานความรู้ทาง

ศิลปะอยา่งสมบูรณ์แบบทั้งทางดา้นปฏิบติัและทฤษฎี หลกัสูตรของคณะน้ีตอ้งใชเ้วลาเรียนทั้งหมด

ถึงห้าปีโดยในชั้นปีท่ี 1 - 3 จะเป็นการศึกษาวิชาพื้นฐานต่างๆ ทางศิลปะ เม่ือจบชั้นปีท่ี 3 แลว้ ผูท่ี้

ไม่ศึกษาต่อจะไดรั้บวฒิุการศึกษาในระดบัอนุปริญญา โดยศาสตราจารยศิ์ลป์เห็นวา่ความรู้ในระดบั

อนุปริญญาก็เพียงพอแลว้ส าหรับผูต้อ้งการจะออกไปประกอบอาชีพ แต่หากผูใ้ดมีความประสงคจ์ะ

ศึกษาต่อในระดบัชั้นปีท่ี 4 - 5 ศาสตราจารยศิ์ลป์จะเป็นผูต้ดัสินดว้ยตวัของท่านเองวา่ นกัศึกษาคน

ไหนควรจะไปศึกษาต่อในวิชาเอกสาขาใดจึงจะเหมาะสมกบัความสามารถ ผูท่ี้จบการศึกษาใน

ระดบัชั้นปีท่ี 5 จะไดรั้บวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรีโดยสมบูรณ์15 

 แมก้ารศึกษาเน้ือหาของแต่ละรายวิชาจะตอ้งอาศยัความพยายามและความอุตสาหะมาก

เพียงใด อวบก็หาได้รู้สึกว่าการเรียนท่ีคณะจิตรกรรมนั้นยากเยน็เกินไปส าหรับเขาประสบการณ์

ต่างๆ ท่ีอวบไดรั้บระหวา่งศึกษาอยูท่ี่คณะจิตรกรรมและประติมากรรม กลายเป็นความประทบัใจท่ี

ฝังแน่นอยูใ่นความทรงจ าของเขามิรู้ลืมเสมอมา 

 อวบเร่ิมตน้การศึกษาในชั้นปีท่ี 1 - 3 ดว้ยการเรียนรู้วิชาพื้นฐานต่างๆ ทั้งปฏิบติัและทฤษฎี           

(ภาพท่ี 6) ซ่ึงประกอบดว้ยรายวิชาเอกไดแ้ก่ วิชาวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม องค์ประกอบ

ศิลป์ และรายวชิาโทไดแ้ก่ วิชาประวติัศาสตร์ศิลป์ ทฤษฏีสี กายวิภาค ภาพพิมพแ์กะไม ้Projection, 

Shadow Perspective, Research on Thai Art รวมทั้งวิชาสถาปัตยกรรมไทยและสากลเป็นตน้ 
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รายวิชามากมายดงักล่าวท าให้อวบไม่อาจห้ามใจให้เขา้ไปถามศาสตราจารยศิ์ลป์ถึงสาเหตุท่ีบรรจุ

วิชาเหล่านั้นไวใ้นหลกัสูตร และอวบก็ไดรั้บค าตอบจากผูท่ี้เป็นอาจารยว์า่ “ลูกศิษย์ฉันต้องไม่อด

ตาย” 16  

 

 

ภาพท่ี 6 อวบในสมยัเป็นนักศึกษา 
ท่ีมา : Haiku [นามแฝง], ครูอวบ สาณะเสน๑, เข้าถึงเม่ือ 23 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=17-04-2010&group=2&gblog=30 

 

 

 เม่ือกล่าวถึงบทบาทในการเป็นครูของศาสตราจารยศิ์ลป์ ส าหรับอวบแลว้อาจกล่าวไดว้่า

ศาสตราจารยศิ์ลป์เป็นครูผูมี้วิธีการสอนลูกศิษยแ์บบ “ถึงลูกถึงคน” ก็ว่าได้ ยกตวัอย่างเช่นการ

อธิบายให้นกัศึกษาเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีสีคู่ตรงขา้ม (Complementary Colour) เพื่ออธิบายบทเรียน

ใหน้กัศึกษาเขา้ใจชดัเจนศาสตราจารยศิ์ลป์จึงพานกัศึกษาออกไปเรียนกลางแจง้เพื่อดูการสาธิตของ

ท่าน โดยเร่ิมจากการน ากระดาษสีขาวแผน่ใหญ่ไปวางบนพื้นกลางแดดแลว้จึงน ากระดาษวงกลมสี

แดงมาวางทบับนกระดาษสีขาว ท่านให้นกัศึกษาเพ่งไปท่ีกระดาษวงกลมสีแดงครู่หน่ึง แลว้จึงดึง

กระดาษวงกลมสีแดงออกท าให้นกัศึกษาเห็นวงกลมสีเขียวปรากฏอยู่บนกระดาษสีขาวทนัที การ

สอนของศาสตราจารยศิ์ลป์โดยการสาธิตให้นกัศึกษาไดป้ระจกัษ์จริงเช่นน้ี ส่งผลให้ลูกศิษยข์อง
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ท่านทุกคนไม่มีวนัลืมบทเรียนในวนันั้นเลย นอกจากวิธีการสอนท่ีน่ายกยอ่งแลว้ศาสตราจารยศิ์ลป์

ยงัเน้นเร่ืองความตั้งใจและความใส่ใจในการเรียนของนกัศึกษามาก ในชัว่โมงสอนศาสตราจารย์

ศิลป์จะเขม้งวดและจริงจงัมากกวา่ในเวลาปกติเพราะตอ้งการจะให้ลูกศิษยมี์ความรู้ มีปัญญา และ

เขา้ถึงเน้ือหาของวชิาท่ีศึกษาอยู ่ดว้ยเหตุน้ีท่านจึงจะมีความสุขมากเม่ือเห็นนกัศึกษาตั้งใจขยนัศึกษา

เล่าเรียน และจะมีความสุขมากยิ่งข้ึนไปอีกเม่ือไดเ้ห็นงานศิลปะท่ีมีคุณภาพของนกัศึกษา ท่านมอง

ออกวา่นกัศึกษาคนไหนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท างาน หากนกัศึกษาตั้งใจท างานแลว้ แต่ผลงานออกมา

ไม่สู้ดีนัก ท่านจะไม่ดุลูกศิษยข์องท่านเลย แต่ท่านจะเรียกให้ไปพบเพื่ออธิบายขอ้บกพร่องและ

วธีิการแกไ้ข แต่ถา้ท่านเห็นวา่ลูกศิษยค์นใดท าผลงานออกมาไม่ดีเพราะไม่ใส่ใจแลว้ ท่านจะอารมณ์

เสียและจะแสดงกิริยาดุดนัเป็นอยา่งมาก บางคร้ังศาสตราจารยศิ์ลป์ถึงกบัโยนผลงานของนกัศึกษาท่ี

ไม่ตั้งใจท างานออกมาจากห้องท างานของท่านเลยก็มี ซ่ึงอวบเข้าใจดีว่า สาเหตุท่ีท่านว่ากล่าว

นกัศึกษาอย่างรุนแรงเช่นนั้นเป็นเพราะความหวงัดีไม่ตอ้งการให้ลูกศิษยอ์อกนอกลู่นอกทาง ท่าน

จึงปรามลูกศิษยข์องท่านเม่ือเห็นสมควรดว้ยวธีิน้ี17 

 นอกจากการให้ความส าคญักบัวิชาศิลปะโดยตรงแลว้ ศาสตราจารยศิ์ลป์ยงัช้ีให้นกัศึกษา

เห็นความส าคญัของศาสตร์ในสาขาอ่ืนดว้ย เช่น ศาสนา ปรัชญา การละคร ดนตรี และภาพยนตร์

เป็นตน้ บางคร้ังเม่ือมีภาพยนตร์เร่ืองใหม่ๆ ท่ีดีมีประโยชน์ต่อการศึกษาออกฉาย ศาสตราจารยศิ์ลป์

ถึงกบัแจกเงินใหน้กัศึกษาไปชมภาพยนตร์เร่ืองนั้นแลว้น ามาวจิารณ์แลกเปล่ียนมุมมองและทศันคติ

ท่ีไดจ้ากการชม  ตวัอยา่งเช่น ภาพยนตร์เร่ือง Fantasia18 ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ของ Walt Disney ท่ีไม่มี

บทพากย ์มีแต่เพียงภาพท่ีสอดคลอ้งไปกบัดนตรีเท่านั้นความท่ีอวบมีนิสัยใฝ่รู้ชอบศึกษาคน้ควา้อยู่

ตลอดเวลา ค าสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ ท่ีสนับสนุนให้ลูกศิษย์ขยนัท างานและขวนขวายหา

ความรู้เพิ่มเติมจากส่ิงต่างๆ รอบตวั จึงกลายเป็นแรงกระตุน้ให้อวบท่ีมีนิสัยใฝ่รู้อยู่แล้ว รักการ

แสวงหาความรู้มากข้ึนยิง่กวา่เดิม 

 นอกจากศาสตราจารยศิ์ลป์ ท่ีเป็นอาจารยผ์ูใ้กลชิ้ดกบัอวบแลว้ ยงัมีอาจารยเ์ฟ้ือ หริพิทกัษ ์

อีกท่านหน่ึง ท่ีใกลชิ้ดกบัอวบในฐานะครูผูถ่้ายทอดความรู้ให้กบัศิษยอี์กเช่นกนั อาจารยเ์ฟ้ือเป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากในสาขาจิตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองหลักการใช้สี 

ศาสตราจารย์ศิลป์จึงมอบหมายให้อาจารย์เฟ้ือท าหน้าท่ีสอนวิชาจิตรกรรม อวบจ าได้ว่าเวลาท่ี

อาจารยเ์ฟ้ือสอนนกัศึกษานั้น ท่านจะเร่ิมดว้ยการค่อยๆ หลบัตาลงและจะค่อยๆ ถ่ายทอดเน้ือหาจาก

ล าดบัความคิดภายในให้ออกมาเป็นค าพูด  แต่เม่ือเพื่อนร่วมชั้นของอวบเห็นผูส้อนหลบัตาพูดจึง
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ค่อยๆ พากนัแอบหนีออกจากห้องเรียนไปกนัหมดเหลือแต่เพียงอวบผูเ้ดียวท่ียงัคงนัง่ฟังอยู่ อวบ

รู้สึกเสียดายแทนเพื่อนๆ ท่ีหนีออกจากห้องเรียนไป เพราะเน้ือหาต่างๆ ท่ีอาจารยเ์ฟ้ืออธิบายนั้น

ลว้นแลว้แต่เป็นความรู้ท่ีส าคญัและมีคุณค่ามากส าหรับผูเ้รียนศิลปะโดยเฉพาะทางสาขาจิตรกรรม 

ในเวลาท่ีอาจารยเ์ฟ้ือตรวจผลงานจิตรกรรมของนกัศึกษานั้น ส่ิงท่ีท่านให้ความส าคญัมากเป็นพิเศษ

คือเร่ืองการใช้สี โดยก่อนท่ีจะไปตรวจงาน อาจารยเ์ฟ้ือจะเดินตรวจดูจานสีท่ีนกัศึกษาใช้เสียก่อน 

เพียงแค่พิจารณาดูจานสีเท่านั้นท่านก็สามารถวิเคราะห์ล่วงหนา้ไดว้่าสีสันในงานของนกัศึกษาแต่

ละคนจะมีลกัษณะไปในทางดีหรือร้ายเช่นไรโดยท่ียงัมิไดไ้ปเห็นงานจริง การมีโอกาสไดเ้ป็นศิษย์

ของผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเช่นน้ี ท าให้อวบซึมซับจดจ าค าสอนต่างๆ ของผูเ้ป็นครูได้อย่าง      

ข้ึนใจ19 

 เม่ืออวบเรียนจบชั้นปีท่ี 3 เขาไดศึ้กษาต่อในระดบัชั้นปีท่ี 4 - 5 โดยเลือกสาขาวิชา

จิตรกรรมเป็นวิชาเอกการเรียนการสอนในชั้นปีท่ี 4 และปีท่ี 5 จะเพิ่มความเขม้ขน้และจริงจงัมาก

ข้ึน แต่จะมีอิสระในการสร้างสรรคง์านมากข้ึนดว้ยเช่นกนั การเสนองานและการสร้างสรรคผ์ลงาน

นั้นจะข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีไดท้  าการตกลงกบัศาสตราจารยศิ์ลป์เป็นกรณีไป อยา่งเช่นวิชา Composition 

ท่ีท าเป็นทีละ Project ไปเร่ือยๆ เป็นตน้20 ในส่วนของวิชาท่ีตอ้งเรียนรวมกนัก็ยงัคงตอ้งเรียนตาม

เวลาท่ีก าหนดในตารางสอนเช่น วิชาวาดเส้น วิชาวิจารณ์ศิลปะ วิชาสุนทรียศาสตร์ วิชาดนตรีกบั

ศิลปะ เป็นตน้ ซ่ึงวิชาวิจารณ์ศิลปะ วิชาสุนทรียศาสตร์ และวิชาดนตรีกบัศิลปะนั้น ศาสตราจารย์

ศิลป์เป็นผูส้อนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วิชาวิจารณ์ศิลป์ในชั้นปีท่ี 5 นั้น ส าคญัมากเป็นพิเศษ เน้ือหา

ของวิชาจะศึกษาเปรียบเทียบศิลปะตะวนัออกกบัตะวนัตก ศาสนากบัศิลปะ สังคมกบัศิลปะ ศึกษา

ถึงภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงให้อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตความเช่ือทางศาสนา 

ปรัชญา ตลอดจนศิลปะของแต่ละประเทศ ศึกษาประวติัศาสตร์ศิลป์ไทย พุทธศิลป์ในประเทศไทย

วา่มีความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นอย่างไร รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบความลึกซ้ึงผลงานของ

ศิลปินในแต่ละยุคสมยั  และพิจารณาระดบัคุณค่าของศิลปะแต่ละยุคสมยัดว้ยการไดศึ้กษาทั้งสาม

วิชาน้ีจากศาสตราจารย์ศิลป์ ท าให้อวบตระหนักรู้ว่าครูของเขาผูน้ี้เข้าถึงศิลปะอย่างลึกซ้ึงมาก

เพียงใด นอกจากนั้นยงัมีวิชาความรู้เก่ียวกบัเทคนิคทางศิลปะต่างๆ ท่ีศาสตราจารยศิ์ลป์น ามาสอน

เสริมให้กบัลูกศิษยอ์ย่างละเอียด อย่างทางดา้นจิตรกรรมนั้นศาสตราจารยศิ์ลป์สอนหลกัวิธีแบบ

โบราณ คือตั้งแต่กรรมวธีิการเตรียมพื้นวสัดุ เช่น ผา้ใบ ไม ้ฯลฯ เรียนรู้เร่ืองสี (Pigment) เทคนิคการ

เขียนสีฝุ่ น (Tempera) สีฝุ่ นผสมไข่ (Egg Tempera) สีฝุ่ นผสมข้ีผึ้ง (Encaustic Painting) สีชอล์ก 

(Pastel) ขั้นตอนการเขียนจิตรกรรมฝาผนงั (Mural Painting) วิธีการเขียนสีปูนเปียก (Fresco) และ
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เฉพาะสีปูนเปียก (Fresco) นั้น จะตอ้งท าจริงทุกขั้นตอนตั้งแต่เตรียมน ้ าปูน ออกแบบร่างปรุเส้นท่ี

ร่างไว ้ฉาบปูน ตบฝุ่ น ลงปูนและเขียนใหเ้สร็จสมบูรณ์ ส าหรับภาพพิมพน์ั้นศาสตราจารยศิ์ลป์สอน

ให้รู้หลกัและเทคนิควิธีการพิมพห์ลายอยา่ง เช่น แม่พิมพไ์ม ้(Woodcut) แม่พิมพโ์ลหะ (Etching) 

แม่พิมพหิ์น (Lithograph) หากแต่ปฏิบติัจริงเพียงภาพพิมพไ์ม ้(Woodcut) เท่านั้น แมก้ระทัง่เทคนิค

การสร้างฉากละคร การจดัแสงส าหรับบนเวทีละคร การท าโครงสร้างฉากละคร ศาสตราจารยศิ์ลป์

ก็น าความรู้มาถ่ายทอดใหลู้กศิษยด์ว้ยเช่นกนั21 

 ขณะท่ีอวบก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 เป็นช่วงเวลาท่ีคณะมณัฑนศิลป์ก่อตั้งมาไดไ้ม่นานนกั 

ช่วงเวลานั้น คณะมณัฑนศิลป์ขาดแคลนครูผูส้อนวิชาองค์ประกอบศิลป์ และดว้ยเหตุท่ีอวบเป็น

นกัศึกษาท่ีมีความสามารถและผลงานอนัโดดเด่นในวิชาองค์ประกอบศิลป์ ประกอบกบัวิญญาณ

ความเป็นครูในตัวอวบศาสตราจารย์ศิลป์จึงมอบหมายให้อวบท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์สอนวิชา

องค์ประกอบศิลป์แทนท่าน ทั้งท่ีขณะนั้นอวบยงัเป็นนักศึกษาอยู่ คร้ังแรกอวบพยายามปฏิเสธ

เพราะไม่กล้ารับผิดชอบงานส าคญัน้ีแต่ศาสตราจารย์ศิลป์พยายามช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นและ

อธิบายวธีิการสอนท่ีคณะมณัฑนศิลป์วา่จะตอ้งเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง ในท่ีสุดอวบก็แสดงให้เห็นวา่

ศาสตราจารยศิ์ลป์หาได้มองความสามารถของเขาผิดไม่ เพราะนกัศึกษาวิชามณัฑนศิลป์ต่างพากนั

ติดอกติดใจวิชาองค์ประกอบศิลป์ท่ีอวบเป็นผูส้อน อย่างไรก็ตาม เบ้ืองหลงัความส าเร็จของการ

สอนท่ีดีมีคุณภาพของอวบนั้ นก็มาจากการวางแผนการสอนของศาสตราจารย์ศิลป์นั่นเอง 

ศาสตราจารยศิ์ลป์เป็นผูก้  าหนดเน้ือหาและอธิบายวิธีการสอนในแต่ละบทเรียนให้อวบฟังเพื่อจะได้

น าไปถ่ายทอดให้นักศึกษาอีกทอดหน่ึง ส าหรับผลงานหรือการบา้นของนักศึกษา อวบจะเป็นผู ้

รวบรวมแลว้น ามาให้ศาสตราจารยศิ์ลป์ตรวจดว้ยตวัของท่านเอง ในเวลาท่ีท่านตรวจผลงานของ

นกัศึกษาจะเป็นช่วงเวลาท่ีอวบไดรั้บความรู้มาก เพราะศาสตราจารยศิ์ลป์จะวิเคราะห์ผลงานให้เห็น

ทั้งจุดดีและจุดด้อยของนักศึกษาแต่ละคน พร้อมแนะน าวิธีการพฒันาหรือแก้ไขว่าควรจะไปใน

ทิศทางใด ถึงแมว้่าท่านจะไม่เคยไดพ้บนกัศึกษาโดยตรง แต่ท่านก็สามารถจดจ านกัศึกษาไดอ้ย่าง

แม่นย  า จากผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของนกัศึกษาแต่ละคน ศาสตราจารยศิ์ลป์ติดตามพฒันาการของ

นกัศึกษาแต่ละคนจากผลงานอยูเ่สมอวา่นกัศึกษาคนน้ีก่อนหน้านั้นท างานแบบไหน ต่อมาท างาน

แบบไหน มีพฒันาการในการท างานดีข้ึนหรือแยล่งอยา่งไร ท่านสามารถมองอนาคตของนกัศึกษา

ไดจ้ากผลงานวา่หากลกัษณะผลงานเป็นแบบน้ีควรจะกา้วต่อไปอยา่งไรดีจึงจะประสบความส าเร็จ 

ศาสตราจารยศิ์ลป์จะคอยบอกกบัอวบเสมอวา่ “นายต้องสอนคนไม่เก่ง การสอนศิลปะนี่ให้ดูแลคน

ไม่เก่งให้มาก คนเก่งไม่ต้องไปดูแลมาก เขาเก่งแล้ว ให้ไปดู ไปช่วยคนท่ีเขาไม่ค่อยมีนิสัย ท าไม่
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ค่อยได้” การท่ีอวบไดรั้บโอกาสให้ท าหนา้ท่ีสอนวิชาองคป์ระกอบศิลป์ท่ีคณะมณัฑนศิลป์คร้ังนั้น 

นอกจากจะท าให้เขาได้รับประสบการณ์ในการเป็นครูผูส้อนโดยตรงดว้ยตวัของเขาเอง ทั้งยงัได้

เรียนรู้ประสบการณ์การเป็นครูผา่นประสบการณ์ของศาสตราจารยศิ์ลป์อีกดว้ย ดงันั้นจึงอาจกล่าว

ไดว้า่ แววแห่งความเป็นครูของอวบไดเ้ปล่งประกอบออกมาเป็นคร้ังแรกท่ีน่ี และจะทอแสงต่อไป

ในภายภาคหนา้อยา่งไม่ส้ินสุด22 

 เม่ืออวบข้ึนชั้นปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นปีการศึกษาสุดทา้ย อวบยิ่งรู้สึกว่าแต่ละรายวิชาเรียนดูจะยาก

มากข้ึนกวา่ชั้นปีก่อนๆ ทั้งนั้น โดยเฉพาะวิชาปฏิบติั ในปีการศึกษาสุดทา้ยน้ีมีงานในวิชาเรียนหน่ึง

ท่ีอวบตอ้งท าเป็น  “Large Composition” ซ่ึงเป็นผลงานขนาดใหญ่พอสมควร ในเวลานั้นอวบไม่มี

เงินพอท่ีจะซ้ือสีน ้ ามนัมาใชเ้ขาจึงตอ้งใชสี้ฝุ่ นแทน การท าผลงานช้ินน้ีตอ้งมีระเบียบแบบแผนเป็น

ขั้นเป็นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยอวบจะตอ้งส่งแบบร่างผลงานให้ศาสตราจารยศิ์ลป์ตรวจ แลว้ท่านจะ

ถามเก่ียวกบัแนวความคิดของงาน เช่น เร่ืองท่ีจะท านั้นเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใด จะท าหรือน าเสนออยา่งไร 

จะศึกษาเน้ือหาขอ้มูลอย่างไร เม่ือไดค้  าตอบเป็นท่ีพอใจแลว้ ศาสตราจารยศิ์ลป์จึงจะให้เร่ิมลงมือ

ปฏิบติังานได้ หลังจากผ่านขั้นตอนนั้นแล้ว อวบใช้เวลาเพียงไม่นานนัก ก็ท  างานเสร็จเป็นท่ี

เรียบร้อย ในขณะท่ีเพื่อนร่วมชั้นคนอ่ืนๆ เพิ่งจะเร่ิมลงพื้นภาพผลงานกนัอยู่ แต่เม่ือศาสตราจารย์

ศิลป์เขา้มาตรวจผลงานของอวบ ท่านกล่าวเพียงสั้นๆ วา่ “ไม่ได้เร่ือง” และไดส้ั่งให้อวบลบงานเก่า

ออกแล้วเร่ิมท าใหม่ อวบต้องลบและเร่ิมต้นท างานใหม่อยู่ เ ช่นน้ีถึงส่ีคร้ัง กระทั่งคร้ังท่ี ส่ี 

ศาสตราจารยศิ์ลป์จึงให้คะแนน ดว้ยความสงสัยใคร่รู้ในคุณภาพงานแต่ละช้ินของตน อวบจึงถาม

ศาสตราจารยศิ์ลป์วา่ “อาจารย์ รูปสุดท้ายนี่ดีไหม” ศาสตราจารยศิ์ลป์ตอบกลบัมาดว้ยน ้ าเรียบเฉย

ว่า “ฉันว่ารูปแรกดีกว่านาย” ค  าตอบของศาสตราจารยศิ์ลป์ยิ่งสร้างความงุนงงสับสนให้กบัอวบ

มากข้ึนไปอีก อวบจึงรีบถามกลบัไปว่า “แล้วท าไมอาจารย์ให้ผมท าอีกละ” ศาสตราจารยศิ์ลป์จึง

ตอบผูเ้ป็นศิษยก์ลบัมาดว้ยค าถามวา่ “กน็ายอยากท าเร็ว ท ามากไม่ดีหรือนาย ท ามากดีกว่าใช่ไหม” 

เม่ือไดย้นิเช่นนั้นอวบจึงกล่าวอะไรต่อไปไม่ออก เพราะการท่ีเขาตอ้งลบผลงานแลว้ท าใหม่ถึงส่ีคร้ัง

นั้นเป็นส่ิงท่ีหนกัหนาสาหัสไม่นอ้ยเลย อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์ในคร้ังนั้นก็เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็น

ถึงศกัยภาพและความรู้ความสามารถในการใชสี้ฝุ่ นของอวบไดเ้ป็นอยา่งดี23 

 ในช่วงประมาณชั้นปีท่ี 5 น้ีเอง ท่ีอวบไดรู้้จกัเพื่อนรุ่นน้องผูห้น่ึง ช่ือ สมบติั วรรณทรัพย ์

นกัศึกษารุ่นท่ีสองของคณะมณัฑนศิลป์ อวบและสมบติัสนิทสนมกนัมากเพราะการทั้งคู่สนใจการ

ถ่ายภาพเช่นเดียวกนั ส าหรับอวบนับว่าผูกพนักบัการถ่ายภาพมาตั้งแต่ยงัเด็ก ทั้งจากการได้เห็น
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กิจกรรมการถ่ายภาพ ลา้งฟิลม์ อดัภาพ ของช่างภาพมือสมคัรเล่นเช่นบิดาของเขาเป็นทุนเดิม ทั้งการ

แสวงหาความรู้เร่ืองการถ่ายภาพจากการขอยืมกล้องคนรู้จกัมาทดลองถ่ายภาพตามความชอบ

ส่วนตวั ดงันั้น เม่ืออวบไดม้ารู้จกักบัสมบติั จึงเสมือนไดม้าพบกบัเพื่อนผูรู้้ใจกนั ต่อมาอวบและ

สมบติัไดคิ้ดท าส่ิงท่ีเขารักร่วมกนั นัน่คือการถ่ายภาพศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ผูเ้ป็นท่ีเคารพของ

ศิษยท์ั้งหลาย การด าเนินการถ่ายภาพเป็นไปไดด้ว้ยดี อวบน าความรู้เร่ืองการจดัแสงจากค าสอนของ

ศาสตราจารยศิ์ลป์มาประยกุตใ์ช ้วสัดุอุปกรณ์เช่นกลอ้งถ่ายภาพ อวบกบัสมบติัใชก้ลอ้ง “ลินคฮ์อป” 

ซ่ึงสมบติัยมืมาจากกองโบราณคดีเน่ืองจากตอนนั้นยงัไม่มีใครใช ้ส่วนฟิล์มและน ้ ายาลา้งภาพนั้นก็

ใช้ของท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีอวบและสมบติัจะหามาได้ นอกจากนั้นทั้งคู่ยงัได้สร้างห้องมืด

ส าหรับลา้งอดัภาพจากห้องสุขาห้องหน่ึงของคณะจิตรกรรมและประติมากรรมทั้งอวบและสมบติั

ต่างพิถีพิถนักบัขั้นตอนการลา้งฟิลม์และอดัภาพเป็นอยา่งมาก ต่อมาภาพถ่ายอาจารยผ์ูเ้ป็นท่ีรักและ

เคารพยิ่งของศิษย์ศิลปากรอันเกิดจากความมุ่งมั่นตั้ งใจของเขาทั้ งคู่  ได้กลายเป็นภาพถ่าย

ประวติัศาสตร์คร้ังส าคญัของวงการศิลปะในประเทศไทย อาจกล่าวไดว้า่ภาพถ่ายศาสตราจารยศิ์ลป์ 

พีระศรี ทุกภาพ ท่ีทุกคนในวงการศิลปะไทยรู้จกัคุน้เคยหรือน ามาท าซ ้ า ลว้นแลว้แต่เป็นผลงานของ

อวบและสมบติัแทบทั้งส้ิน24 (ภาพท่ี 7 8 และ 9) 
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ภาพท่ี 7 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผลงานการถ่ายภาพของอวบและสมบัติ 
ท่ีมา : Haiku [นามแฝง], ครูอวบ สาณะเสน๑, เข้าถึงเม่ือ 23 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=17-04-2010&group=2&gblog=30 
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ภาพท่ี 8 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผลงานการถ่ายภาพของอวบและสมบัติ 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2551, 2 กันยายน). Photography. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-  %E0%B8%AA% 
E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 
 

 

ภาพท่ี 9 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผลงานการถ่ายภาพของอวบและสมบัติ 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2551, 2 กันยายน). Photography. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA% 
E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 
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 หลงัจากประสบความส าเร็จจากการถ่ายภาพศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี อวบกบัสมบติัก็คิด

อยากจะบนัทึกกิจวตัรประจ าวนัของศาสตราจารยศิ์ลป์เป็นภาพเคล่ือนไหวหรือภาพยนตร์บา้ง โดย

เร่ิมจากบนัทึกภาพตั้งแต่ศาสตราจารยศิ์ลป์มาถึงมหาวิทยาลยัเวลา 07.00 น. และก าลงัไขประตูเขา้

ห้องท างาน เป็นตน้ แต่ทั้งอวบและสมบติัก็ไดแ้ต่เพียงแค่ฝัน เพราะทั้งคู่ไม่รู้ว่าจะไปหากลอ้งถ่าย

ภาพยนตร์มาจากไหน เพราะขณะนั้นเป็นของราคาแพงมาก เม่ือคิดถึงเร่ืองน้ีข้ึนมาคร้ังใด อวบราว

กบัจะไดย้นิค าพูดของศาสตราจารยศิ์ลป์แวว่ดงัข้ึนมาเสมอวา่ “พรุ่งนีก้ส็ายเสียแล้ว” 25 

 

 

อวบ สาณะเสน กบัประสบการณ์หลังจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรม  
 
 อวบ สาณะเสน ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรม
และประติมากรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 2503  ช่วงเวลาหลงัจากน้ีคือจุดเร่ิมตน้การใช้
ชีวิตของอวบท่ีเขาจะไดก้า้วไปสู่การผจญภยัในหลากหลายแง่มุมตามแต่บทบาทหนา้ท่ีท่ีจะไดเ้ขา้
ไปสัมพนัธ์ขอ้งเก่ียว อนัท่ีจริงเคยมีผูใ้หญ่จากทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีช่องส่ีบางขุนพรหม มา
ติดต่ออวบให้ไปท างานดา้นศิลปกรรมท่ีสถานีตั้งแต่อวบยงัไม่ส าเร็จการศึกษา ดว้ยเหตุน้ี เม่ืออวบ
ส าเร็จการศึกษาเขาจึงไดเ้ขา้ท างานในต าแหน่งเจา้หน้าท่ีดา้นศิลปกรรมการออกแบบฉากละครท่ี
สถานีโทรทศัน์แห่งน้ีทนัทีตามท่ีรับการทาบทามมาก่อนแลว้ ถือไดว้า่ความรู้การท าฉากละครท่ีได้
ศึกษาเล่าเรียนมาจากศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี เป็นประโยชน์มากส าหรับหนา้ท่ีการงานของอวบ
ในขณะนั้น อยา่งไรก็ตาม ถึงแมห้นา้ท่ีหลกัของอวบจะเป็นงานออกแบบฉากละคร แต่เขาก็มีหนา้ท่ี
ดูแลรับผดิชอบงานดา้นศิลปกรรมอ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั ไม่เวน้แมแ้ต่การถ่ายภาพ เน่ืองจากทางสถานีมี
กลอ้งบนัทึกภาพอยูเ่คร่ืองหน่ึง และในช่วงเวลาท่ีอวบไดเ้ขา้ไปท างานกบัทางสถานีนั้น ยงัไม่มีผูใ้ด
สามารถน าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ แต่การท่ีอวบเป็นผูมี้ความรู้เร่ืองกล้องถ่ายรูปและการ
ถ่ายภาพเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ อวบจึงกลายเป็นผูดู้แลและรับผิดชอบกลอ้งดงักล่าวไปโดยปริยาย และ
ตอ้งท าหน้าท่ีเป็นช่างภาพในโอกาสต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย อวบจึงมีโอกาสได้กลบัมาใช้
กลอ้งถ่ายภาพอยา่งจริงจงัอีกคร้ัง หลงัจากท่ีไดศึ้กษาและเก็บเก่ียวประสบการณ์อยูเ่ร่ือยมา26 
 ช่วงเวลาท่ีอวบท างานอยู่ท่ีสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีช่องส่ี บางขุนพรหม  อวบมีโอกาสได้
แวะเวยีนเขา้ไปเยีย่มเยยีนศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี เป็นคร้ังคราว ดว้ยความท่ีศาสตราจารยศิ์ลป์ช่ืน
ชมและเช่ือถือในฝีมือทางศิลปะของศิษย์ผูน้ี้ ท่านจึงได้ขอให้อวบมาเป็นอาจารย์พิเศษท่ีคณะ
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มณัฑนศิลป์และโรงเรียนศิลปศึกษา เม่ืออวบไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีดงักล่าวจากผูเ้ป็นอาจารยเ์ขาก็
น้อมรับค าขอนั้นด้วยความเต็มใจ27 อวบเร่ิมต้นท าหน้าท่ีอาจารย์พิเศษวิชาวาดเส้นท่ีโรงเรียน
ศิลปศึกษา ดว้ยความท่ีเขาเป็นครูหนุ่มท่ีมีความกระตือรือร้นอย่างเต็มเป่ียม เขาจึงทุ่มเทก าลงักาย
ก าลงัใจไปกบัการสอนอย่างขยนัขนัแข็ง แมแ้ต่เวลาหลงัเลิกเรียนแลว้ อวบยงัอยูค่อยให้ค  าปรึกษา
ช้ีแนะแก่นกัศึกษาดว้ยสีหน้ายิ้มแยม้แจ่มใสอารมณ์ดีอยู่เสมอ เหตุน้ีจึงท าให้อวบ หรือ “ครูอวบ” 
เป็นท่ีเคารพรักของลูกศิษยเ์ป็นอย่างมาก แต่การท าหน้าท่ีเป็นอาจารยพ์ิเศษท่ีโรงเรียนศิลปศึกษา
ของอวบไดด้ าเนินต่อไปเพียงช่วงระยะเวลาหน่ึงก็ตอ้งยุติลง หากแต่ความประทบัใจท่ีอวบไดทิ้้งไว้
กบัลูกศิษยข์องเขาทั้งหลายนั้นยงัคงตราตรึงอยูใ่นความทรงจ าของพวกเขาไม่เส่ือมคลาย28 
 ในปี พ.ศ. 2505 สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เพื่อนสนิทของอวบตั้งแต่คร้ังยงัเรียนมธัยมศึกษาท่ี
โรงเรียนอสัสัมชญั ไดเ้ตรียมโครงการจดัท าหนงัสือ “สังคมศาสตร์ปริทศัน์” ข้ึน ดว้ยความท่ีอวบ
คอยใหค้  าปรึกษาดา้นศิลปะแก่สุลกัษณ์มาโดยตลอด สุลกัษณ์จึงขอให้อวบช่วยมาดูแลให้ค  าปรึกษา
ด้านงานศิลป์กับทางสังคมศาสตร์ปริทศัน์ เช่น การออกแบบปก เป็นตน้ หนังสือสังคมศาสตร์
ปริทศัน์ฉบบัปฐมฤกษ ์(ภาพท่ี10) พิมพเ์ผยแพร่ในปี พ.ศ. 250629 ส่ิงท่ีสร้างสีสันให้กบัหนงัสือเล่ม
น้ีคือ บทกวขีององัคาร กลัยาณพงศ ์ท่ีมีช่ือวา่ “วกัทะเลเทใส่จาน” ซ่ึงก่อให้เกิดเสียงวิพากษว์ิจารณ์
ตามมาให้กบัหนงัสือเล่มน้ีเป็นอยา่งมาก กระแสวิพากษ์วิจารณ์ท่ีหนาหูและแพร่กระจายไปทัว่ท า
ใหช่ื้อเสียงของ องัคาร กลัยาณพงศ ์เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งความสัมพนัธ์ระหวา่งสุลกัษณ์ ศิวรักษ ์
กบั องัคาร กลัยาณพงศ ์เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือคร้ังท่ีสุลกัษณ์ ส าเร็จการศึกษามาจากประเทศองักฤษ และได้
กลบัมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2501 เม่ืออวบกบัสุลกัษณ์ไดห้วนมาพบกนัอีกคร้ัง สุลกัษณ์ไดเ้ปรย
กบัอวบว่าอยากจะไปเท่ียวชมพระนครศรีอยุธยา  อวบจึงพาสุลกัษณ์ไปรู้จกักบัองัคาร และขอให้
องัคารเป็นผูน้ าชมสถานท่ีต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา สุลกัษณ์รู้สึกประทบัใจในตวัขององัคารมาก 
เม่ือองัคารได้ท่องบทกวีท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัพระนครศรีอยุธยาให้กบัสุลกัษณ์ฟัง ความประทบัใจ
ดงักล่าวจึงเป็นมูลเหตุท่ีท าให้บทกวีขององัคารเขา้ไปอยู่ในหนังสือสังคมศาสตร์ปริทศัน์ฉบบั
ปฐมฤกษแ์ละฉบบัอ่ืนๆ  ซ่ึงสุลกัษณ์ท าหนา้ท่ีเป็นบรรณาธิการ30 
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ภาพท่ี 10 หนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับปฐมฤกษ์ ออกเผยแพร่ในปี พ.ศ.2506 (หน้าปก) 
ท่ีมา : สังคมศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี1, ฉบับท่ี 1 (มิถนุายน 2506): หน้าปก. 

 
 ในปี พ.ศ. 2506 อวบไดส่้งผลงานจิตรกรรมเขา้ร่วมประกวดในงานศิลปกรรมแห่งชาติคร้ัง
ท่ี 14 จ านวนสองช้ิน โดยใชช่ื้อผลงานวา่ “หญิงสาว” เหมือนกนัทั้งสองช้ินในคร้ังนั้นภาพหน่ึงของ
อวบไดรั้บรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดงสาขาจิตรกรรม แต่ดว้ยนิสัยของอวบท่ีไม่ใคร่
ท างานศิลปะเพื่อการประกวดประชันเท่าใดนักท าให้การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 14 ในคร้ังนั้น เป็นคร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ยของเขา31 (ภาพท่ี 11 และ 12) ใน
ปีเดียวกนัน้ี อวบและเพื่อนอีกส่ีคนคือ องัคาร กลัยาณพงศ ์อนนัต ์ปาณินท ์พิชยั นิรันต ์พนม สุวรรณ
นาถ ไดร่้วมกนัไปจดัแสดงผลงานศิลปะของตนท่ีประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ตามล าดบั (ภาพท่ี 
13 - 16) นิทรรศการแสดงผลงานของ 5 ศิลปินไทย น้ีท  าให้ชาวต่างชาติไดป้ระจกัษถึ์งความสามารถ
ในการสร้างสรรคศิ์ลปะของศิลปินไทยวา่ไม่ไดด้อ้ยไปกวา่ชาติใดๆเลย32 
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ภาพท่ี 11 สูจิบัตรศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี14 (หน้าปก) 
ท่ีมา : มหาวิทยาลยัศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที ่14 (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวพร, 2506), 
หน้าปก. 

 

ภาพท่ี 12 รายช่ือผู้ ท่ีได้รับรางวลัในศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี14 
ท่ีมา : มหาวิทยาลยัศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที ่14 (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวพร, 2506), 
11. 
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ภาพท่ี 13 บัตรเชิญการแสดงงานกลุ่มท่ีประเทศมาเลเซีย 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). The 1963 "Exhibition of Five Siamese Artists"  at 
KL & Singapore. Program & invitation cards. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-
Sanasen-%E0% B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0 %B8%B2%E0%B8%93% 
E0%B8%B0 %E0% B9% 80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 
 

 

ภาพท่ี 14 สูจิบัตรการแสดงงานกลุ่มท่ีประเทศมาเลเซีย (หน้าปก) 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). The 1963 "Exhibition of Five Siamese Artists" at KL 
& Singapore. Program & invitation cards. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-
%E0% B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8% B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E 
0%B9%8 0 %E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 
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ภาพท่ี 15 ภายในสูจิบัตรการแสดงงานกลุ่มท่ีประเทศมาเลเซีย หน้าท่ีเกี่ยวกับอวบ สาณะเสน 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). The 1963 "Exhibition of Five Siamese Artists" at KL 
& Singapore. Program & invitation cards. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-
%E0% B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8% 93%E0%B8% B0% 
E0%B9% 80 %E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 
 

 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
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ภาพท่ี 16 โปสเตอร์การแสดงงานกลุ่มท่ีประเทศสิงคโปร์ 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). The 1963 "Exhibition of Five Siamese Artists" at KL 
& Singapore. Program & invitation cards. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-
%E0 % B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8% B2%E0%B8%93%E0%B8%B0% 
E0%B9%80% E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 

 
 ดงัท่ีเคยกล่าวไวใ้นตอนตน้วา่ อวบและหมอนิดหรือนายแพทยว์ชิยั โปษยะจินดา เป็นเพื่อน
รักกนัมาตั้งแต่เม่ือคร้ังยงัเรียนชั้นมธัยม แต่ทั้งคู่ต่างตอ้งแยกยา้ยกนัไปศึกษาต่อในสายวิชาท่ีตนถนดั
และสนใจ อย่างไรก็ตาม ทั้งอวบและนายแพทยว์ิชัยก็ยงัคงรักใคร่สนิทสนมกนัดงัเดิม  อาจเป็น
เพราะทั้งคู่มีรสนิยมทางศิลปะเหมือนกนั ดว้ยเหตุน้ีนายแพทยว์ิชยั จึงมาเยี่ยมเยือนอวบบ่อยคร้ังท่ี
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลยัศิลปากร ในช่วงท่ีอวบยงัเป็นนกัศึกษาอยู่ กระทัง่ใครต่อใครในร้ัว
ศิลปากรพากนัเขา้ใจผดิไปวา่นายแพทยว์ิชยัเป็นนกัศึกษาของคณะจิตรกรรมดว้ยเช่นกนั การไดเ้ขา้
มาสัมผสัและใกลชิ้ดในแวดวงศิลปะโดยมีอวบเป็นส่ือกลาง  ท าให้นายแพทยว์ิชยัไดต้ระหนกัถึง
ปัญหาและอุปสรรคของคนท างานศิลปะท่ีตอ้งประสบพบเจอเหมือนๆ  กนัคือ การขาดแคลนพื้นท่ี
หรือเวทีแสดงผลงานของพวกเขา ท าใหค้นท างานศิลปะหรืออาชีพศิลปินนั้น ดูเป็นอาชีพท่ีหาความ
มัน่คงไดย้ากกวา่อาชีพอ่ืนๆ นายแพทยว์ชิยัและอวบจึงมีความคิดท่ีจะลองเปิดแกลเลอร่ีสักแห่งหน่ึง 
เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานสู่สาธารณะชน พร้อมกับ
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สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง นายแพทยว์ิชยัและอวบไดต้ั้งความหวงัวา่การแสดงผลงานศิลปะ
จะสามารถสร้างรายไดไ้ม่มากก็น้อยให้กบัแกลเลอร่ี และคงท าให้แกลเลอร่ีสามารถพอเล้ียงตวัเอง
ไดแ้ละคงอยูไ่ดเ้ร่ือยไป เม่ือมีความคิดเห็นพอ้งตอ้งกนัเช่นนั้น นายแพทยว์ิชยัจึงน าความคิดนั้นไป
ปรึกษาหารือกบัพี่ๆ ของเขาอีกคร้ัง สุดทา้ยโครงการสร้างแกลเลอร่ีก็ไดรั้บการยอมรับและเห็นชอบ
จากทุกฝ่าย การจดัสร้างแกลเลอร่ีของนายแพทยว์ชิยัและอวบจึงเร่ิมตน้ข้ึนในเวลาต่อมา33 
 แกลเลอร่ีในฝันของนายแพทยว์ิชยัและอวบไดถู้กเนรมิตข้ึนในย่านถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
ซ่ึงในช่วงเวลานั้นถือวา่เป็นสถานท่ีท่ีห่างไกลและไปไดย้ากพอสมควร แกลลอร่ีเป็นอาคารชั้นเดียว 
มีสวนอยูต่รงกลาง (ภาพท่ี 17) ดา้นหลงัอาคารมีพื้นท่ีเล็กๆ ตั้งโตะ๊เกา้อ้ีไม ้2 - 3 ชุดส าหรับร้านกาแฟ
กลางแจง้ เพื่อให้แขกท่ีมาชมงานไดน้ัง่ด่ืมกาแฟและรับประทานอาหารวา่งเป็นการผอ่นคลาย แกล
เลอร่ีดงักล่าวไดถู้กตั้งช่ือไวอ้ย่างหรูว่า “หอขวญัศิลปะสถาน” หลงัจากหอขวญัศิลปะสถานสร้าง
เสร็จสมบูรณ์แลว้ จึงจดัให้มีพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการข้ึนในปี พ.ศ. 2507 โดยพระยาอนุมานราชธน
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด (ภาพท่ี 18 - 20) หอขวญัศิลปะสถานแห่งน้ีจดัแสดงงานศิลปะ
อย่างหลากหลายและต่อเน่ือง เช่น นิทรรศการแสดงผลงานของอาจารยท์วี  นันทขวา้ง และงาน
นิทรรศการ “บางกอกดอลส์” ของคุณหญิงทองกอ้น จนัทวิมล ซ่ึงมีมากมายหลายชุดดว้ยกนัเช่น ชุด
ตลาดน ้ า ชุดทพัยกัษ์และทพัลิงจากรามเกียรต์ิ ฯลฯ ซ่ึงเป็นนิทรรศการท่ีน าตุ๊กตามาจดัแสดงมาก
ท่ีสุดในสมยันั้น34 

 

ภาพท่ี 17 บรรยากาศภายในห้องแสดงงานของหอขวญัศิลปะสถาน 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). หอขวญั. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/ Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8% AA% 
E0%B8%B2%E0% B8%93%E0%B8% B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 
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ภาพท่ี 18 พิธีเปิดหอขวญัศิลปะสถาน โดยมพีระยาอนุมานราชธนเป็นประธานเปิดงาน 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). หอขวญั. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/ Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8% AA% 
E0%B8%B2%E0% B8%93%E0%B8% B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 
 

 

ภาพท่ี 19 พระยาอนุมานราชธนลงนามในสมดุเยีย่มชมในวนัเปิดหอขวญัศิลปะสถาน 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). หอขวญั. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/ Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8% AA% 
E0%B8% B2%E0%B8%93%E0%B8% B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
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ภาพท่ี 20 บรรยากาศในวนัเปิดหอขวญัศิลปะสถาน 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). หอขวญั. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/ Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8% AA% 
E0%B8%B2%E0% B8%93%E0%B8% B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 

 
 ในปี พ.ศ. 2507 ของสุลกัษณ์คิดวางโครงการจะจดังานฉลองวนัคล้ายวนัเกิดแด่พระยา
อนุมานราชธน ใหส้มเกียรติกบัคุณงามความดีท่ีท่านไดส้ร้างไว ้สุลกัษณ์ไดห้มายตา “หอขวญัศิลปะ
สถาน” เป็นสถานท่ีส าหรับการจดังาน ซ่ึงทั้งอวบและนายแพทยว์ิชยัต่างเห็นชอบดว้ย งานน้ีไดจ้ดั
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ซ่ึงเป็นวนัคลา้ยวนัเกิดของท่าน ในงานนอกจะมีการจดัเล้ียง
แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแด่พระยาอนุมานราชธนแลว้ ยงัมีการจดันิทรรศการแสดงผลงาน
ศิลปะของศิลปินสมคัรเล่นควบคู่ไปกบังานหลกัดว้ย ซ่ึงไดส้ร้างความประทบัใจให้กบัผูเ้ป็นเจา้ของ
วนัเกิดและแขกทั้งหลายท่ีมาร่วมงานเป็นอนัมาก ศิลปินสมคัรเล่นท่ีน างานศิลปะมาร่วมแสดงลว้น
แล้วแต่เป็นบุคคลผูมี้ช่ือเสียงท่ีไม่ค่อยมีผูใ้ดล่วงรู้ว่าท่านเหล่าน้ีมีฝีมือในการวาดภาพด้วย เช่น 
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมทย์ ทวี บุณยเกตุ หลวงมศัยจิตรการ เป็นต้น หลังจากงานท่ีจัดข้ึนประสบ
ความส าเร็จอย่างดียิ่ง สุลกัษณ์จึงเห็นวา่หอขวญัศิลปะสถาน แห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับ
การจดักิจกรรมในลกัษณะน้ี35 
 ดว้ยเหตุน้ี ในปี พ.ศ. 2508  ซ่ึงเป็นปีท่ีพระวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากรจะมี
พระชนมายคุรบ 80 ปี สุลกัษณ์จึงตั้งใจจะจดังานถวายพระองคท์่านท่ีหอขวญัศิลปะสถานอีกเช่นเคย 
โดยงานนิทรรศการศิลปะท่ีจะจดัร่วมไปกบังานร่ืนเริงนั้น สุลกัษณ์เห็นวา่ควรเป็นผลงานศิลปกรรม
ยุคเก่า ท่ีเสด็จในกรมฯทรงสนพระทยั  เช่น หัวโขน หนงัใหญ่ ภาพจิตรกรรมอิเหนา พระพุทธรูป
โบราณ เป็นตน้ ในวนัเปิดนิทรรศการ พระยาอนุมานราชธนเป็นผูอ่้านค าทูลเชิญเสด็จในกรมฯ ให้

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
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ทอดพระเนตรงานศิลปกรรมต่างๆ ท่ีจดัแสดงไว ้พระองคท์่านทรงพอพระทยัมาก สร้างความปล้ืม
ปีติให้กบัเหล่าผูร่้วมกนัจดังานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งบรรดาแขกท่ีมาร่วมชมงานต่างพากนัช่ืนชมการจดั
งานคร้ังน้ียกใหญ่ ถึงแมจ้ะมีผูร่้วมงานบางท่านกล่าวช่ืนชมกบัสุลกัษณ์วา่ การจดังานนิทรรศการน้ี
เป็นประโยชน์มาก แต่ก็เป็นงานภายในท่ีคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้และไม่อาจเขา้ถึง จึงมีผูแ้นะน าวา่ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกวา้งควรจะจดังานให้ยิ่งใหญ่กว่าน้ีจึงจะเป็นการดี ค าแนะน าดงักล่าว
นบัเป็นแรงสนบัสนุนให้สุลกัษณ์คิดการจดังานคร้ังใหม่ให้ยิ่งใหญ่สมค าเรียกร้อง งานคร้ังใหม่ท่ีสุ
ลกัษณ์ตั้งใจจะจดัข้ึนนั้นเป็นงานท่ีมีจุดประสงค์เพื่อร าลกัถึงการเสียกรุงคร้ังท่ี 2 โดยตั้งช่ือเป็น
ทางการว่า “งานอนุสรณ์อยุธยา 200 ปี” การจดังานคร้ังน้ีมีกรรมการจดังานมาจากหลากหลายฝ่าย
ดว้ยกนั ทุนหลกัในการจดังานไดรั้บการสนับสนุนจากมูลนิธิอาเซีย  และสุลกัษณ์ได้มอบเงินทุน
ส่วนหน่ึงจากมูลนิธิอาเซีย ให้ประยูร อุลุชาฎะ น าไปใช้ในการส ารวจและคน้ควา้ศิลปะโบราณท่ี
พระนครศรีอยธุยา การส ารวจของประยรูจะเร่ิมตน้ข้ึนราวปลายปี พ.ศ. 250636 
 วนัท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2509 อวบได้เขา้พิธีมงคลสมรสกบัวิสุตา หัสบ าเรอ (ภาพท่ี 21) 
สุภาพสตรีผูมี้รสนิยมด้านความงามเหมือนกับอวบ  วิสุตาเคยเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมและ
ประติมากรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2503 - 2506 วิสุตาเป็นกุลสตรีไทยผูถึ้ง
พร้อมด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติ  หากผูใ้ดได้รู้จักหรือติดตามข่าวคราวของเธอ จะทราบว่า 
นอกจากวิสุตาจะเป็นสตรีผูมี้ความงามแบบไทยแลว้ เธอยงัเกิดมาพร้อมกบัพรสวรรคท่ี์ปรากฏอยู่
ในน ้าเสียงอนัไพเราะของเธอ เสียงท่ีจะกอ้งกงัวานเขา้ไปสะกดหวัใจของใครก็ตามท่ีสดบัรับฟังบท
เพลงท่ีเธอขบัขาน สถานส าหรับจดังานมงคลสมรสในคร้ังน้ีก็คือหอขวญัศิลปะสถาน ภายในงาน
ลว้นเตม็ไปดว้ยแขกผูมี้ช่ือเสียง ท่ีต่างเขา้มาร่วมแสดงความยนิดีกบัคู่บ่าวสาว ผูท่ี้ไดใ้ห้ฤกษง์ามยาม
ดีทั้งวนัหมั้นและวนัแต่งงานคือ ประยูร อุลุชาฎะ อาจารยผ์ูเ้ป็นท่ีรักและเคารพยิ่งของอวบ นบัตั้งแต่
ไดเ้ขา้พิธีววิาห์ความรักของอวบและวสุิตาก็มัน่คงเร่ือยมาอยา่งไม่มีวนัเส่ือมคลาย37 
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ภาพท่ี 21 อวบเข้าพิธีมงคลสมรสกับวิสุตาท่ีหอขวญัศิลปะสถาน 
ท่ีมา : วิสุตา สาณะเสน, วฒันธรรมการใช้ผ้าในวถิชีีวติแบบไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั วิสคอมเซ็นเตอร์ จ ากัด, 
2545), 43.  
 
 

 ประมาณปลายปี พ.ศ. 2509 ประยูร อุลุชาฎะ เร่ิมเดินทางไปส ารวจโบราณสถานและ
โบราณวตัถุในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อวบกบัวิสุตาซ่ึงเพิงผ่านการเขา้พิธีสมรสมาไดไ้ม่นานก็
ได้ติดตามไปช่วยเหลือผูเ้ป็นครูอย่างไม่ทอ้ถอยต่อความเหน็ดเหน่ือย (ภาพท่ี 22 - 24)  เพราะ
ขณะนั้นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานส่วนใหญ่ยงัเป็นท่ีเปล่ียวรกร้าง ตน้ไมข้ึ้นหนาทึบ จนกลาย
สภาพเป็นป่าดงหรือหนองบึง  ท าให้การส ารวจเต็มไปด้วยความยากล าบาก  อวบท าหน้าท่ีบนัทึก
รายละเอียดต่างๆ ในการส ารวจทั้งโบราณสถานและโบราณวตัถุ เน่ืองจากสถานท่ีท าการศึกษาและ
ส ารวจมีมากมายหลายแห่งการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ จึงตอ้งท าอยา่งเป็นระเบียบแบบแผนและเป็นไป
ตามขั้นตอนตามท่ีประยรู ผูน้ าการส ารวจ ไดก้ าหนดไว ้อวบบนัทึกขอ้มูลการส ารวจทั้งดว้ยวิธีเขียน
ลายเส้นลวดลายตกแต่งอาคารหรือรายละเอียดต่างๆ ทั้งบนัทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพความรู้
เก่ียวกบัการถ่ายภาพของอวบไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากส าหรับการบนัทึกและเก็บขอ้มูล
หลกัฐานในคร้ังนั้นนอกจากน้ี อวบยงัเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาเก่ียวกบัความรู้ดา้นการ
ถ่ายภาพแก่ครูของเขา  เพื่อท่านจะได้น าความรู้ท่ีมีจ  าเป็นต่อการท างานส ารวจไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ไดใ้นโอกาสต่อไป38  
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ภาพท่ี 22 อวบ สาณะเสน และประยรู อุลชุาฎะ ขณะส ารวจโบราณสถานท่ีจังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา : ชีวติและผลงานของ ประยรู อุลุชาฎะ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, 2538. พิมพ์ในโครงการตีพิมพ์หนังสือ
ชีวิตและผลงานของศิลปินไทย), 17. 
 

 

ภาพท่ี 23 อวบ สาณะเสน และประยรู อุลชุาฎะ ขณะส ารวจโบราณสถานท่ีจังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา : ชีวติและผลงานของ ประยรู อุลุชาฎะ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, 2538. พิมพ์ในโครงการตีพิมพ์หนังสือ
ชีวิตและผลงานของศิลปินไทย), 27. 
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ภาพท่ี 24 อวบระหว่างการส ารวจโบราณสถานท่ีจังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา : ชีวติและผลงานของ ประยรู อุลุชาฎะ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, 2538. พิมพ์ในโครงการตีพิมพ์หนังสือ
ชีวิตและผลงานของศิลปินไทย), 27. 

 
 ระหวา่งวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2510 ประมาณ 5 เดือน 
ของการส ารวจโบราณสถานท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นช่วงเวลาท่ีคณะส ารวจของประยูร อุลุ
ชาฎะ  ต้องพากเพียรตรากตร าในการท างานอย่างหนัก  ซ่ึงก็หมายรวมถึงอวบ  ผู ้ท่ีท  าหน้าท่ี
บนัทึกภาพและขอ้มูลต่างๆ ดว้ย เม่ือการส ารวจส้ินสุดลงและการประมวลขอ้มูลต่างๆ เสร็จสมบูรณ์
แลว้ คณะกรรมการผูร่้วมจดังาน “อนุสรณ์อยุธยา 200 ปี” จึงไดก้ าหนดให้มีพิธีเปิดงาน “อนุสรณ์
อยุธยา 200 ปี” ในวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2510 ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการน้ีจัดแสดงไปจนถึงวนัท่ี  21 เมษายน  พ.ศ. 2510  (ภาพท่ี  25 และ  26) ภายในงาน
นิทรรศการ จดัแสดงขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทั้งแผนท่ี ภาพเขียนลายเส้นรูปถ่าย ฯลฯซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นฝีมือการถ่ายภาพของอวบ39 หลังจากงานนิทรรศการเสร็จส้ินลงจึงได้มีการพิมพ์
หนงัสือ “หา้เดือนกลางซากอิฐปูนท่ีอยธุยา” โดย น.ณ ปากน ้า (ประยรู อุลุชาฎะ) (ภาพท่ี 27) ซ่ึงเรียบ
เรียงเน้ือหาจากบนัทึกและขอ้มูลต่างๆ ระหวา่งการส ารวจไวอ้ยา่งละเอียด การไดมี้ส่วนร่วมท างาน
ในคณะส ารวจของอวบคร้ังน้ีไม่เพียงแสดงให้เห็นความกตญัญูท่ีมีต่อครูอาจารยเ์ท่านั้น แต่ยงัแสดง
ให้เห็นถึงหวัใจของผูท่ี้รักและเห็นคุณค่าในศิลปกรรมของชาติท่ีบรรพบุรุษไดทิ้้งไวเ้ป็นมรดกแก่
ลูกหลานไทย  โดยไม่หว ัน่ต่ออุปสรรคเบ้ืองหน้าเพราะอวบทราบดีว่าการอุทิศตนคอยติดตาม
ช่วยเหลืออาจารย  ์นอกจากตนจะไดรั้บความรู้อนัไม่สามารถจะหาจากแหล่งอ่ืนไดแ้ลว้ ยงัจะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในแง่ของการศึกษาและการอนุรักษต่์อไปในอนาคต 
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ภาพท่ี 25 สูจิบัตรงานแสดงนิทัศนการอนุสรณ์ 200 ปี อยธุยา จัดแสดงท่ีท่าวาสุกรี (หน้าปก) 
ท่ีมา : คณะอนุกรรมการจัดนิทัศนการอนุสรณ์อยธุยา, สูจบิัตรการแสดงนิทศันการ งานอนุสรณ์
อยธุยา 200 ปี (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวพร, 2510), หน้าปก.  
  

 
ภาพท่ี 26 สูจิบัตรงานแสดงนิทัศนการอนุสรณ์ 200 ปี อยธุยาจัดแสดงท่ีท่าวาสุกรี (ปกใน) 
ท่ีมา : คณะอนุกรรมการจัดนิทัศนการอนุสรณ์อยธุยา, สูจบิัตรการแสดงนิทศันการ งานอนุสรณ์
อยธุยา 200 ปี (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวพร, 2510), หน้าปก.   
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ภาพท่ี 27 หนังสือ “ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนท่ีอยธุยา” (หน้าปก) 
ท่ีมา : น.ณ. ปากน า้ [นามแฝง], ห้าเดอืนกลางซากอิฐปูนทีอ่ยธุยา, พิมพ์คร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2558), 
หน้าปก. 

 
 ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ี หอขวญัศิลปะสถาน ท่ีอวบและนายแพทยว์ิชยัเป็นผูบ้ริหารงาน ได้
จดัแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะของเฟ้ือ หริพิทกัษ์ ศิลปินระดบัปรมาจารย์ ซ่ึงเป็นการแสดง
นิทรรศการเด่ียว โดยเร่ิมเปิดงานในวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2510 นิทรรศการคร้ังน้ีอาจถือไดว้า่เป็น
งานแสดงศิลปะคร้ังสุดทา้ยของหอขวญัศิลปะสถานซ่ึงตอ้งปิดตวัลงเน่ืองจากหลายปัจจยัปัญหา
ดว้ยกนั หน่ึงในนั้นคือเร่ืองทุนทรัพย ์ในการบริการงานถึงแมก้ารจดังานนิทรรศการแต่ละคร้ังของ
หอขวญัศิลปะสถานจะได้รับการตอบรับอย่างคบัคัง่จากมหาชนเสมอ  แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
ยอมรับวา่ ในช่วงเวลาท่ีหอขวญัศิลปะสถานด าเนินกิจการอยูน่ั้นเป็นช่วงเวลาท่ีตลาดในประเทศยงั
ไม่พร้อมกบัการซ้ือขายงานศิลปะเช่นในต่างประเทศคนไทยส่วนใหญ่ในสมยันั้นยงัไม่รู้จกัการ
บริโภคงานศิลปะ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้กิจการของหอขวญัศิลปะสถานขาดทุน ผูร่้วมก่อตั้งต่างตอ้ง
ตดัสินใจพากนัจ าใจวางมือ ท าใหห้อขวญัศิลปะสถานตอ้งยติุบทบาทและปิดตวัลงในท่ีสุด ถึงแมห้อ
ขวญัศิลปะสถานจะปิดฉากลงและกลายเป็นต านาน หากความรักในศิลปะของอวบและนายแพทย์
วชิยัก็หาไดส้ิ้นสุดลงตามไปดว้ยไม่40 

การติดตามประยูร อุลุชาฎะ ไปส ารวจโบราณสถานและโบราณวตัถุในคร้ังนั้น ไดส้ร้าง
ความสุขและความประทับใจให้กับอวบเป็นอย่างมาก  แม้ว่าหน้า ท่ีการส ารวจจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาส าหรับโครงการอนุสรณ์อยุธยา 200 ปี ของประยูรจะส้ินสุดลง แต่ผูมี้เลือดนกั



  40 

โบราณคดีและนักประวติัศาสตร์ศิลปะเต็มตวัอย่างประยูรหาได้เป็นการส้ินสุดไม่ หากแต่เป็น
จุดเร่ิมตน้ เพราะประยรูยงัคงศึกษาคน้ควา้และส ารวจสถานท่ีท่ีเขาสนใจใคร่รู้แต่ยงัไปไม่ถึงอยา่งไม่
หยุดหย่อน ท าให้อวบมีโอกาสได้ติดตามไปด้วยบ่อยคร้ัง และเม่ืออวบเห็นว่านายแพทย์วิชัยมี
รสนิยมและความรักทางศิลปะเช่นเดียวกนัจึงไดช้กัชวนให้นายแพทยว์ิชยัมาท่องเท่ียวผจญภยัตาม
โบราณสถานร่วมกบัคณะของประยูร ยิ่งนายแพทยว์ิชยัไดไ้ปสัมผสัโบราณสถานและโบราณวตัถุ
ของไทย ก็ยิง่เกิดความประทบัใจเพิ่มมากข้ึน นายแพทยว์ิชยัเร่ิมเรียนรู้การถ่ายภาพและการใชก้ลอ้ง
ถ่ายภาพจากอวบเพื่อถ่ายภาพโบราณสถานต่างๆ ท่ีไดไ้ปเยี่ยมเยือนอย่างมีความสุข  และในท่ีสุด
นายแพทยว์ชิยัก็ตกหลุมรักโบราณสถานและโบราณวตัถุของไทยอยา่งหมดหวัใจ มากไปกวา่นั้นยงั
เกิดความรู้สึกหวงแหนและต้องการจะรักษามรดกอนัล ้ าค่าให้คงอยู่ตลอดไป เม่ือได้รู้ถึงความ
ต้องการของตนเองแล้ว  ระหว่างปี พ.ศ.2513  - 2519  นายแพทย์วิชัยจึงเร่ิมตระเวณถ่ายภาพ
โบราณสถานและโบราณวตัถุต่างๆ เกือบทัว่ประเทศไทย เพราะเขารู้ดีวา่นบัวนัโบราณสถานและ
โบราณวตัถุของไทยจะเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา ดงันั้นการถ่ายภาพเพื่อเก็บรายละเอียดขอ้มูล
ต่างๆ จึงเป็นบนัทึกทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงเสมือนการหยุดเวลาสภาพของส่ิงนั้นไวใ้ห้คงท่ี เพื่อจะได้
เป็นขอ้มูลใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาประวติัศาสตร์แห่งศิลปวฒันธรรมต่างๆ ของชาติสืบไป41 
 เม่ือการท่องเท่ียวถ่ายรูปโบราณสถานและโบราณวตัถุตามจงัหวดัต่างๆ ของนายแพทยว์ิชยั
ด าเนินไดไ้ปสักระยะหน่ึง นายแพทยว์ชิยัจึงไดเ้ร่ิมชกัชวนเพื่อนพอ้งในวงการแพทยม์าร่วมกิจกรรม
ถ่ายภาพดว้ยกนัเช่น นายแพทยเ์ฉลียว ปิยะชน เป็นตน้ ความเพลิดเพลินจ าเริญใจจากการถ่ายภาพท า
ใหมี้สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน กระทัง่เร่ืองราวการท ากิจกรรมของกลุ่มบุคลดงักล่าวทราบ
ไปถึงผูบ้ริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงรู้สึกช่ืนชมกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์น้ี จึงไดคิ้ดวิธีการ
น าผลงานภาพถ่ายโบราณสถานและโบราณวตัถุต่างๆ  เหล่าน้ี ออกเผยแพร่สู่วงวิชาการและ
สาธารณชน โดยในเบ้ืองตน้เห็นวา่ควรจะท าในรูปแบบสมุดภาพประกอบค าอธิบายและอยา่งสั้นๆ 
ประมาณกลางปี พ.ศ. 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจึงไดม้อบหมายให้ฝ่ายวิจยัจดัท าโครงการวิจยั
เร่ือง “มหาธาตุ” โดยมีจุดมุ่งหมายวา่จะน าขอ้มูลดงักล่าวมาจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือประเภทหนงัสือหา
ยากเพื่อทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเป็นเคร่ืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบสามรอบในปี  พ.ศ. 2534 โดยมุ่งหมายท่ีจะคน้ควา้
เร่ืองราวเก่ียวกบัความศรัทธาและความเช่ือถือของคนไทยในพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีมีอยู่อย่างมัน่คงแน่นแฟ้น อนัเป็นท่ีมาของการสร้างวดัมหาธาตุ และพระบรม
ธาตุเจดียท์ัว่ราชอาณาจกัรไทย นายแพทยว์ิชยั โปษยะจินดา ซ่ึงขณะนั้นด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นหัวหน้า
โครงการเพื่อต่อความคิดและจ าเป็นกิจการต่อจากท่ีได้ริเร่ิมไว  ้นอกจากน้ียงัมีคณาจารย์ นิสิต 
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ขา้ราชการ จากคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลยัอีกจ านวนหน่ึง รวมทั้งศิลปินอิสระอีกหลายท่าน 
พร้อมเขา้ร่วมโครงการน้ีอย่างแข็งขนั อีกทั้งตั้งใจทุ่มเทก าลงัความรู้ความสามารถอย่างไม่ย่อทอ้ 
สุดทา้ยแลว้ผลแห่งความตั้งใจและความสามคัคีจึงท าใหโ้ครงการวจิยัและหนงัสือ “มหาธาตุ”  (ภาพ
ท่ี 28) เสร็จสมบูรณ์และประสบความส าเร็จดังท่ีได้มุ่งมัน่ไว  ้ถือได้ว่าหนังสือ “มหาธาตุ” เป็น
หนงัสือท่ีมีคุณภาพทั้งเน้ือหาสาระและภาพประกอบ  ภาพถ่ายโบราณสถานโบราณวตัถุต่างๆ ท่ี
ปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “มหาธาตุ” นั้นลว้นแลว้แต่เป็นผลงานอนัเกิดจากความตั้งใจมัน่ของผูท่ี้รักการ
ถ่ายภาพและศิลปวฒันธรรมไทยโดยแท ้และอวบ สาณะเสน ก็เป็นผูห้น่ึงท่ีฝากผลงานภาพถ่ายไวใ้น
หนงัสืออนัทรงคุณค่าเล่มน้ีดว้ยเช่นกนั42 (ภาพท่ี 29  -  32) 
 

 
ภาพท่ี 28 หนังสือ “มหาธาต”ุ (หน้าปก) 
ท่ีมา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์ พร้ินติง้กรุ๊พจ ากัด, 2534), หน้าปก. 
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ภาพท่ี 29 พระธาตจุอมเพชร จังหวดัเพชรบุรี ภาพถ่ายฝีมือของอวบในหนังสือ “มหาธาต”ุ (ถ่ายเม่ือ พ.ศ. 2533) 
ท่ีมา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์ พร้ินติง้กรุ๊พจ ากัด, 2534), 17. 

 

 
ภาพท่ี 30 วดัใหญ่ชัยมงคล จังหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาพถ่ายฝีมือของอวบในหนังสือมหาธาต ุ(ถ่ายเม่ือ พ.ศ. 
2515) 
ท่ีมา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์ พร้ินติง้กรุ๊พจ ากัด, 2534), 17. 
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ภาพท่ี 31 ผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  จังหวดัพระนครศรีอยธุยา
ภาพถ่ายฝีมือของอวบในหนังสือ “มหาธาต”ุ (ถ่ายเม่ือ พ.ศ.2541) 
ท่ีมา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์ พร้ินติง้กรุ๊พจ ากัด, 2534), 42. 

 

 
ภาพท่ี 32 วดัพระราม จังหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาพถ่ายฝีมือของอวบในหนังสือ “มหาธาต”ุ (ถ่ายเม่ือ พ.ศ. 
2514) 
ท่ีมา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์ พร้ินติง้กรุ๊พจ ากัด, 2534), 89. 
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 ในปีเ ดียวกับท่ีหอขวัญศิลปสถานได้ปิดตัวลง  อวบได้ลาออกจากการท างานท่ี
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม และได้เร่ิมเขา้ท างานท่ี SEATO (SOUTHEAST ASIA 

TREATY หรือ องค์กรสนธิสัญญาป้องกนัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ เป็นวนัแรกในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2511 ในต าแหน่ง“ARTIST ILLUSTRATION”43 อวบไดใ้ช้ความรู้ความสามารถทั้งการ
เขียนภาพและ การถ่ายภาพ รวมทั้งประสบการณ์การท างานจากท่ีท างานเดิมมาใชใ้นการถ่ายภาพ
และเขียนภาพประกอบท่ี SEATO  แต่หลงัจากอวบท างานท่ีองคก์รน้ีไดไ้ม่นานนกั SEATO ก็ตอ้ง
ปิดตวัลง ในช่วงเวลานั้นประจวบกับท่ีสุลกัษณ์ ศิวรักษ์ ได้เขา้ไปรับต าแหน่งบรรณาธิการของ
ส านกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช สุลกัษณ์จึงไดใ้ห้ชวนอวบให้ไปร่วมงานดว้ย ประมาณปลายปี พ.ศ. 
2511 อวบจึงไดเ้ร่ิมท างานท่ีส านกังานพิมพไ์ทยวฒันาพานิช ในฝ่ายแผนงานดา้นศิลปะ หนา้ท่ีของ
อวบยงัคงเก่ียวขอ้งกบัการเขียนภาพและการถ่ายภาพรวมทั้งการจดัระบบภาพเขียนและภาพถ่ายให้
เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ต าแหน่งหน้าท่ีของอวบในส านักพิมพ์แห่งน้ี ท าให้ท่ี
สามารถสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์เช่น กลอ้งและกระดาษอดัภาพเพื่อใชส้ าหรับกิจการดา้นการถ่ายรูปของ
ส านกัพิมพไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี อวบจึงสามารถศึกษาทดลองวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ดา้นการถ่ายภาพ ลา้งฟิลม ์
อดัและขยายภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี นบัไดว้า่เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพท่ีส าคญัของ
อวบ การท่ีอวบเป็นคนขยนัตั้งใจท างาน และซ่ือสัตย  ์อวบจึงเป็นท่ีรักและไดรั้บความไวว้างใจจาก
เจา้ของส านกัพิมพ์ ท าให้ชีวิตการท างานของอวบท่ีไทยวฒันาพานิชมีแต่ความสุขเสมอมา กระทัง่
ตน้ปี พ.ศ. 2514 สุลกัษณ์ เพื่อนผูเ้ป็นบรรณาธิการของส านักพิมพ์ ไดมี้ความคิดเห็นบางประการ
ขดัแยง้กบัเจา้ของส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช ซ่ึงส่งผลให้สุลกัษณ์และเพื่อนร่วมงานในทีมของเขา
ตอ้งลาออกจากการท างานท่ีส านกัพิมพแ์ห่งน้ีไปพร้อมกนัดว้ย44 หลงัจากนั้นไม่นานนกั ผูมี้ความรู้
ความสามารถเฉกเช่นอวบก็ไดรั้บการทาบทามไปเป็นอาจารยพ์ิเศษ ท่ีแผนกอิสระวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อวบเร่ิมเขา้ท างานท่ีน่ีในวนัแรกเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 251445  วิชาท่ี
อวบรับผิดชอบมีเน้ือหาเก่ียวกับการออกแบบส่ิงพิมพ์ต่างๆ และด้วยพรสวรรค์แห่งผูถ่้ายทอด
ความรู้ท่ีติดตวัอวบมา จึงท าให้อวบกลายเป็นอาจารยผ์ูเ้ป็นท่ีรักของนกัศึกษาทั้งหลาย แมว้า่เขาจะ
เป็นเพียงอาจารยพ์ิเศษก็ตามในเวลาไม่นานนกัความสามารถของอวบก็เป็นท่ียอมรับและเล่ืองลือไป
ทัว่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กระทัง่สถาบนัไทยคดีศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไดข้อให้
อวบออกแบบตราสัญลักษณ์ของทางสถาบนั  โดยองัคาร กัลยาณพงศ์ เป็นผูป้ระดิษฐ์ตวัอกัษร
ประกอบตราสัญลกัษณ์ของสถาบนั (ภาพท่ี 33) ผลงานน้ีไดส้ร้างความพึงพอใจให้กบัทางสถาบนั
ไทยคดีศึกษาเป็นอยา่งมาก และตราสัญลกัษณ์น้ียงัคงใชอ้ยูจ่วบจนถึงปัจจุบนั46 
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ภาพท่ี 33 ตราสัญลกัษณ์สถาบันไทยคดศึีกษา ท่ีออกแบบโดยอวบ สาณะเสน 
ท่ีมา : สถาบันไทยคดีศึกษา, สถาบันไทยคดศึีกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, เข้าถึงเม่ือ 17 มกราคม 2561, เข้าถึง
ได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8
%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0
%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A
7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B
8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E
0%B8%A3%E0%B9%8C 
 

 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2515 ขณะท่ีอวบยงัคงเป็นอาจารยพ์ิเศษท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์อยู่
นั้น วิสุตา สาณะเสน ภรรยาผูเ้ป็นท่ีรักของอวบได้เปิดร้าน  “นวลนาง” ท่ี สยามเซ็นเตอร์ ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีสร้างตลาดให้กบัผา้พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมให้ชาวบา้นได้ฟ้ืนฟูการทอผา้โดยมีตลาดน้ี
รองรับ เม่ือกล่าวถึงความรู้เก่ียวกบัผา้ของวิสุตา ถือไดว้่าเธอเป็นหน่ึงในผูท้รงภูมิเลยก็วา่ได ้เน่ือง
ดว้ยความสนใจและหลงใหลในผา้ไทยมาตั้งแต่แรกรุ่นเป็นทุนเดิม ประกอบกบัในช่วงท่ีเธอได้
ติดตามผูเ้ป็นสามีไปช่วยงานอาจารยห์ลายต่อหลายท่านตามทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลในต่างจงัหวดั เช่น 
การติดตามไปช่วยงานประยรู อุลุชาฎะ ดงัท่ีไดเ้คยกล่าวไวแ้ลว้ ท าให้อวบและวิสุตาสองสามีภรรยา
ท่ีรักในศิลปวฒันธรรมไทย ไดไ้ปพบเจอผา้พื้นถ่ินต่างๆ มากมาย ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ทั้งคู่ไดเ้ก็บเก่ียว
ประสบการณ์ความรู้เร่ืองผา้พื้นถ่ินมาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นท่ียอมรับในวงการผา้ไทย ในช่วงตน้ปี 
พ.ศ. 2513 วสุิตากบัอวบไดเ้ดินทางไปถึงอ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั เพื่อศึกษาเร่ืองผา้พื้นถ่ิน
หาดเส้ียว ขณะนั้นผูค้นในทอ้งถ่ินดั้งเดิมส่วนใหญ่เลิกทอผา้ไปแลว้ การไปศึกษาและเก็บขอ้มูลของ
อวบและวิสุตาในคร้ังนั้น ส่งผลให้ผา้หาดเส้ียวฟ้ืนคืนชีพข้ึนใหม่อีกคร้ัง (ภาพท่ี  34 และ  35)   
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นอกจากน้ีวิสุตาและอวบยงัตระเวนศึกษาส ารวจเร่ืองผา้ในทอ้งถ่ินอ่ืนๆ อีกเช่น ผา้ตีนจกท่ีหมู่บา้น
ทุ่งบางตาป่ิน ต าบลด่านช้าง อ าเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี และอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั
อุทยัธานี เป็นตน้นอกจากร้านนวลนางจะเนน้หนกัในการเป็นตลาดรองรับผา้พื้นถ่ินแลว้ ภายในร้าน
ยงัมีสินคา้หัตถศิลป์อ่ืนๆ อีกเช่น เคร่ืองสานและเคร่ืองป้ันดินเผา ส่ิงท่ีช่วยสร้างสีสันให้กบัร้านอีก
อย่างหน่ึงคือ ภาพวาดของอวบ  ท่ีติดแสดงไวภ้ายในร้านพร้อมจ าหน่าย ท าให้ “ร้านนวลนาง” 
เปรียบเสมือนกบัแกลเลอร่ีกลายๆ อาจกล่าวไดว้่า “ร้านนวลนาง” เป็นร้านแรกท่ีพยายามส่งเสริม
งานศิลปหตัถกรรมของไทยในศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในขณะนั้น47 ช่วงเวลาน้ีอวบและ
วิสุตาต่างมีหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบของตนเองด้วยกนัทั้งคู่ ระหว่างท่ีอวบประกอบอาชีพของตน
ตามปกติ และเก็บเก่ียวประสบการณ์ไปเร่ือยๆ ตามแต่โอกาสจะเอ้ืออ านวย เขายงัไดรั้บเชิญให้ไป
เป็นหน่ึงในคณะผูร่้วมก่อตั้ง “วารสารเมืองโบราณ” ร่วมกบัประยูร อุลุชาฎะและบุคคลอ่ืนๆโดย
อวบท าหน้าท่ีฝ่ายศิลปกรรมให้กบัวารสาร48 นอกจากนั้น อวบยงัเป็นผูอ้อกแบบพระพิมพท์วารวดี    
(ภาพท่ี 36) และเหรียญ “หลวงปู่เพิ่มรุ่นท่ีเจ็ด” ให้กบัวดับางแกว้49 (ภาพท่ี 37) อีกดว้ย ในปี พ.ศ. 
2520 ความรุนแรงทางการเมืองขณะนั้น ส่งผลให้อวบตอ้งตดัสินใจยื่นใบลาออกจากการปฏิบติั
หน้าท่ีในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และช่วงเวลาใกล้เคียงกนัน้ี ร้านนวลนางท่ีวิสุตาเป็นผูด้  าเนิน
กิจการไดห้มดสัญญากบัทางสยามเซ็นเตอร์และทางห้างก็ดูจะไม่ยอมให้ต่อสัญญาเพิ่ม ท าให้อวบ
และวิสุตาตอ้งยุติภาระหน้าท่ีท่ีได้กระท ามาอย่างต่อเน่ืองไวเ้พียงเท่าน้ี  หากแต่การว่างเวน้จาก
ภารกิจดังกล่าวของทั้งสองกลบัเปิดโอกาสคร้ังส าคญัให้พวกเขาได้ท าในส่ิงท่ีพวกเขารัก ทนัที
หลงัจาก ม.ร.ว. พนัธ์ุทิพย ์บริพตัร ทราบเร่ืองดงักล่าวของอวบและวิสุตา ท่านจึงไดม้อบหมายให้ทั้ง
คู่มาดูแลศูนยศิ์ลปะเมฆพยบัแทนเหล่าศิลปินทั้งหลายท่ีอยูก่่อนหน้า ศูนยศิ์ลปะเมฆพยบัตั้งอยู่ใน
ซอยอรรถการประสิทธ์ิใกลก้บัหอศิลป์พีระศรีโดยมี ม.ร.ว.พนัธ์ุทิพย  ์บริพตัร เป็นประธานมูลนิธิ
ศิลป์พีระศรี จุดประสงคข์องการจดัตั้งหอศิลป์พีระศรีคือเพื่อเป็นศูนยก์ลางศิลปวฒันธรรม และศูนย์
รวมของศิลปินและผูส้นใจในงานศิลปะ รวมทั้งเพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับจดัแสดงงานศิลปะและการท า
กิจกรรมศิลปะต่างๆ ในศูนยศิ์ลปะเมฆพยบัยงัมีท่ีพ  านกัอาศยัของศิลปินท่ีมารวมตวักนัท ากิจกรรม
ต่างๆ ทางศิลปะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลงัจากท่ีอวบและวิสุตาไดย้า้ยเขา้ไปเป็นผูดู้แลแลว้จึงไดข้อ
เปล่ียนช่ือจาก “ศูนยศิ์ลปะเมฆพยบั” มาเป็น “ศูนยศิ์ลปนวลนาง” อนัเป็นมงคลนามเดิมส าหรับวิสุ
ตาตั้งแต่คร้ังเปิดร้านท่ีสยามเซ็นเตอร์50  
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ภาพท่ี 34 วิสุตา สาณะเสน ขณะไปส ารวจเร่ืองผ้าท่ีบ้านหาดเสีย้ว 
ท่ีมา : วิสุตา สาณะเสน, วฒันธรรมการใช้ผ้าในวถิชีีวติแบบไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั วิสคอมเซ็นเตอร์ จ ากัด, 
2545), 117.  
 

 
ภาพท่ี 35 วิสุตา สาณะเสน กับคณุยายช่างทอผ้าท่ีบ้านหาดเสีย้ว  
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2557, 9 มิถนุายน). [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8% AA% 
E0%B8%B2% E0%B8%93%E0%B8%B0% E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
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ภาพท่ี 36 พระพิมพ์ทวารวดี ออกแบบโดย อวบ สาณะเสน 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2555, 24 กรกฎาคม). ส าหรับคนท่ีชอบพระเคร่ือง-พระพิมพ์. 
[Facebook]. Retrieved from https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8% AD%E0% B8% 
A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA% E0%B8% B2%E0%B8% 93%E0%B8%B0% E0%B9%80% E0% 
B8%AA%E0%B8%99-32637967447/ 
 

 
ภาพท่ี 37 เหรียญหลวงปู่เพ่ิม รุ่นท่ีเจด็ อวบออกแบบโดย อวบ สาณะเสน 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2555, 24 กรกฎาคม). ส าหรับคนท่ีชอบพระเคร่ือง-พระพิมพ์. 
[Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8% AD%E0% B8% A7% 
E0%B8%9A-%E0%B8%AA% E0%B8% B2%E0% B8%93% E0%B8%B0% E0%B9%80% E0%B8% 
AA%E0%B8%99-32637967447/ 
 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
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 การไดเ้ขา้มาเป็นผูดู้แลศูนยศิ์ลปะนวลนางแห่งน้ีถือเป็นโอกาสคร้ังส าคญัของอวบ ท่ีท าให้
เขาก้าวเดินเขา้สู่วิถีแห่งศิลปินอย่างเต็มตวั ความจริงแล้วอวบตั้งใจจะละทิ้งภาระหน้าท่ีการงาน
ต่างๆ ของเขาเพื่อมุ่งท างานศิลปะอย่างจริงจงัตั้งแต่ตอนอายุ 40 ปี แลว้ แต่ความคิดน้ีไดม้าสัมฤทธ์ิ
ผลเม่ือเขายา่งเขา้สู่อายุ 42 ปีน่ีเอง โอกาสอนัประจวบเหมาะเช่นน้ีตอบรับกบัความคิดท่ีจะเร่ิมอุทิศ
ตนใหก้บัการสร้างสรรคศิ์ลปะท่ีตนรัก ดว้ยเหตุน้ี อวบจึงไดป้รับปรุงโครงสร้างและสภาพแวดลอ้ม
ของศูนยศิ์ลปนวลนางคร้ังใหญ่ อาคารสามหลงัท่ีรกร้างและสกปรกเพราะขาดการดูแลของศูนย์
ศิลปะเมฆพยบั  ได้รับการบูรณะซ่อมแซมตกแต่งจากการรังสรรค์ของอวบและวิสุตาจนท าให้
สถานท่ีแห่งน้ีกลบัมางดงามมีชีวติชีวาอยา่งผดิหูผดิตา 
 ศูนยศิ์ลปะนวลนาง มีขอบเขตกวา้งขวาง ประกอบดว้ยดว้ยเรือนไมช้ั้นเดียว 3 หลงั ซ่ึงเป็น
ทั้งท่ีพกั ท่ีท างานศิลปะ และท่ีจดักิจกรรมทางศิลปะต่างๆ ดว้ย  (ภาพท่ี 38 - 44)  ขอ้ผูกพนัเก่ียวกบั
การก่อตั้งศูนยศิ์ลปนวลนางท่ีถูกก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนโดย ม.ร.ว.พนัธ์ุทิพย  ์บริพตัร ท่ีว่า “ตอ้ง
บริหารศิลปะใหแ้ก่ประชาชน” 51 คือตวัก าหนดบทบาทท่ีชดัเจนของศูนยศิ์ลปะนวลนาง นัน่คือ เป็น
สถานท่ีส าหรับใหผู้มี้ความสนใจทางดา้นศิลปะไดเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้ ดงันั้นพนัธกิจหลกัๆ ของอวบ
ในการบริหารจดัการศูนยศิ์ลปะนวลนาง คือการเตรียมความพร้อมดา้นสถานท่ีส าหรับท างานศิลปะ 
มีสตูดิโอส าหรับถ่ายภาพ สถานท่ีฝึกซ้อมเล่นดนตรี โรงเรียนสอนศิลปะส าหรับผูส้นใจ  พื้นท่ีใน
การจดัแสดงและจ าหน่ายของสะสมต่างๆ รวมทั้งการบริการห้องอาหาร หรือ “ครัวนวลนาง” 
ส าหรับแขกท่ีเขา้มาเยีย่มชม52  
 

 
ภาพท่ี 38 ภาพศูนย์ศิลปนวลนาง พ.ศ. 2521 
ท่ีมา : “บ้านศิลปะของ อวบ สาณะเสน,” ตกแต่ง (ม.ป.ป.): 70.   
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ภาพท่ี 39 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521  
ท่ีมา : “บ้านศิลปะของ อวบ สาณะเสน,” ตกแต่ง (ม.ป.ป.): 71.  

 

 
ภาพท่ี 40 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 
ท่ีมา : “บ้านศิลปะของ อวบ สาณะเสน,” ตกแต่ง (ม.ป.ป.): 72.   
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ภาพท่ี 41 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 
ท่ีมา : “บ้านศิลปะของ อวบ สาณะเสน,” ตกแต่ง (ม.ป.ป.): 73.   

 

 
ภาพท่ี 42 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 
ท่ีมา : “บ้านศิลปะของ อวบ สาณะเสน,” ตกแต่ง (ม.ป.ป.): 74.   
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ภาพท่ี 43 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 
ท่ีมา : “บ้านศิลปะของ อวบ สาณะเสน,” ตกแต่ง (ม.ป.ป.): 76.   
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ภาพท่ี 44 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 
ท่ีมา : “บ้านศิลปะของ อวบ สาณะเสน,” ตกแต่ง (ม.ป.ป.): 77.   
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 ช่วงเวลาท่ีท างานและใชชี้วติอยูท่ี่ศูนยศิ์ลปะนวลนางนบัวา่เป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัมากในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะดา้นต่างๆ ของอวบ สานะเสน โดยเฉพาะการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม
ซ่ึง  อวบใส่ใจและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  เขาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวาดภาพ
หลากหลายรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีเขารักและพึงพอใจ พฒันาการทางเทคนิควธีิการต่างๆ ท่ีไดเ้ก็บ
เก่ียวสั่งสมมาท าให้เกิดผลงานช้ินงามหลายช้ินข้ึนท่ีน่ี ณ ศูนยศิ์ลปะแห่งน้ี อวบตั้งใจสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะอยา่งขยนัขนัแข็งถึงแมว้า่ช่วงเวลาก่อนหนา้น้ีเขาจะท างานศิลปะมาอยา่งต่อเน่ืองโดย
มิได้ว่างเวน้ตั้งแต่ส าเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรม แต่ภาระหน้าท่ีหลกัซ่ึง
จะตอ้งรับผดิชอบ ท าใหไ้ม่อาจท างานศิลปะไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเหมือนกบัท่ีท างานในศูนยศิ์ลปนวลนาง53 
 อวบไดป้รับปรุงต่อเติมเรือนหลงัหน่ึงภายในศูนยศิ์ลปนวลนางให้เหมาะสมกบัการเป็น
สตูดิโอส าหรับถ่ายภาพโดยการร้ือกระเบ้ืองลอนหลงัคาเดิมออกแทนท่ีกระเบ้ืองโปร่งแสงแลว้บุ
เพดานดว้ยกระจกฝ้าเพื่อใหแ้สงธรรมชาติผา่นเขา้มา (ภาพท่ี 45) เพื่อเวลาถ่ายภาพจะไดแ้สงนุ่มนวล
สวยงามตามรสนิยมของอวบ54 การถ่ายภาพส่วนใหญ่จึงเกิดข้ึนภายในสตูดิโอแห่งน้ี ส่วนใหญ่
มกัจะเป็นภาพถ่ายบุคคล โดยอวบจะท าหน้าท่ีในการจดัแสง การจดัวางท่าทางโดยรวมของบุคคล 
ส าหรับการจดัฉากและการเลือกหาอุปกรณ์ประกอบฉากนั้นจะเป็นหน้าท่ีของวิสุตา ส่วนการ
แต่งหนา้ซ่ึงมีความส าคญัเช่นกนั อวบก็ไดช่้างแต่งหน้าคนส าคญัอย่าง อรณภา กฤษฎี มาช่วยงาน
ความพิถีพิถนัในทุกรายละเอียด ท าให้ภาพถ่ายท่ีออกมานั้นงดงามทั้งแสง สี และองค์ประกอบ 
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเป็นอยา่งมาก ช่ือเสียงทางดา้นการถ่ายภาพของอวบโด่ง
ดังมากข้ึน ท าให้บรรดาผูท่ี้มีช่ือเสียงหลายต่อหลายคนแวะเวียนเข้ามาขอให้อวบถ่ายภาพให ้     
(ภาพท่ี 46 - 54) ขณะนั้นสตูดิโอของอวบนบัเป็นสตูดิโอท่ีมีการจดัแสงในการถ่ายภาพท่ีสมบูรณ์
แบบท่ีสุด55 ความส าเร็จดา้นการถ่ายภาพของอวบมิไดส้ิ้นสุดลงเพียงเท่าน้ีเพราะจุดสูงสุดนั้นอยู่ท่ี
การคน้พบเทคนิคการแต่งภาพถ่ายของเขา กล่าวคือ ประสบการณ์การถ่ายภาพ การลา้งฟิลม์ และ
การอดัขยายภาพมากมายหลากหลายรูปแบบ ท าให้อวบมีโอกาสทดลองแต่งภาพถ่ายของเขาดว้ย
การระบายสีเพิ่มเติมทบัไปบนภาพถ่ายท่ีเขาไดท้  าการอดัขยายไวแ้ลว้ดว้ยสีน ้ ามนั ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ 
ภาพถ่ายมีแสง สี บรรยากาศ ใหอ้ารมณ์ความรู้สึกราวกบัภาพจิตรกรรม (ภาพท่ี 55 -  56) สร้างความ
ประทบัใจพร้อมกบัความฉงนสนเท่ห์ในเทคนิคพิเศษท่ีอวบเป็นผูคิ้ดคน้ เพราะขณะนั้นเทคโนโลยี
ต่างๆ เก่ียวกบัการแต่งภาพถ่ายยงัไม่ไดถู้กพฒันาให้ทนัสมยัเหมือนเช่นในปัจจุบนั จึงถือวา่เทคนิค
วธีิการของอวบเป็นส่ิงท่ีล ้ายคุมากในช่วงเวลานั้น56  
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ภาพท่ี 45 ภาพศูนย์ศิลปะนวลนาง พ.ศ. 2521 
ท่ีมา : “บ้านศิลปะของ อวบ สาณะเสน,” ตกแต่ง (ม.ป.ป.): 75.   
 

 
ภาพท่ี 46 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปนวลนาง 
ท่ีมา : วิสุตา สาณะเสน, วฒันธรรมการใช้ผ้าในวถิชีีวติแบบไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั วิสคอมเซ็นเตอร์ จ ากัด, 
2545), 76. 
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ภาพท่ี 47 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปนวลนาง 
ท่ีมา : วิสุตา สาณะเสน, วฒันธรรมการใช้ผ้าในวถิชีีวติแบบไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั วิสคอมเซ็นเตอร์ จ ากัด, 
2545), หน้าปก. 
 

 
ภาพท่ี 48 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปนวลนาง 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2557, 24 กันยายน). คุณพูลลาภ เรืองศุข portrait ถ่ายโดย อ.อวบ สาณะ
เสน. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD% E0%B8%A7% E0% 
B8%9A-%E0%B8%AA% E0%B8%B2%E0% B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-
32637967447/ 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447/


  57 

 
ภาพท่ี 49 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปนวลนาง 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2557, 24 กันยายน). คุณพูลลาภ เรืองศุข portrait ถ่ายโดย อ.อวบ สาณะ
เสน. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD% E0%B8%A7% E0% 
B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-
32637967447 
 

 
ภาพท่ี 50 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2558, 19 สิงหาคม). Portrait photos of Khun Daojai Paichitr by A.Uab 
& Wisuta Sanasen, circa 1958-86, when my parent still offering portrait studio services. [Facebook]. เข้าถึงได้
จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA% 
E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447 

 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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ภาพท่ี 51 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2558, 19 สิงหาคม). Portrait photos of Khun Daojai Paichitr by A.Uab 
& Wisuta Sanasen, circa 1958-86, when my parent still offering portrait studio services. [Facebook]. เข้าถึงได้
จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA% 
E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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ภาพท่ี 52 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2558, 19 สิงหาคม). Portrait photos of Khun Daojai Paichitr by A.Uab 
& Wisuta Sanasen, circa 1958-86, when my parent still offering portrait studio services. [Facebook]. เข้าถึงได้
จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA% 
E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447 

 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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ภาพท่ี 53 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2557, 4 กมุภาพันธ์). รูปถ่าย Portrait ของคุณ Wannaporn Viravan ฝีมือ 
อ. อวบ สาณะเสน. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8% AD%E0 
%B8%A7% E0% B8%9A-%E0%B8%AA% E0%B8% B2%E0%B8%93%E0% B8%B0%E0%B9% 80%E0% 
B8%AA%E0%B8%99-3263 7967447 
 

 
ภาพท่ี 54 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2558, 13 เมษายน). ภาพถ่ายคุณจ๊ิ อัจฉราพรรณ และคุณม้า อรนภา โดย อ. 
อวบ (และผ้าไทยสวยๆ โดยคุณวิสุตา สาณะเสน). [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-
Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2% E0%B8%93% E0% B8% 
B0% E0% B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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ภาพท่ี 55 ผลงานภาพถ่ายจากสตูดิโอของศูนย์ศิลปะนวลนาง 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 2 พฤษภาคม). ภาพถ่าย คุณจ๊ิ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ โดย    
อ.อวบ สาณะเสน. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8% AD%E0% 
B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8% B2%E0%B8%93%E0% B8%B0%E0% B9%80%E0% B8% 
AA%E0%B8%99-32637967447 

 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447


  62 

 
ภาพท่ี 56 ภาพถ่ายสมเดจ็พระสังฆราช แต่งภาพด้วยเทคนิคสีน า้มนั 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). Somdej Phra Yannasangwon, the Supreme 
Patriarch, an oil-paint retouch work by A.Uab in 1989 on the original photograph of his Holliness. Yes, 
thatwas the pre-Photoshop ere. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-
%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0% B8%AA%E0%B8%B2% E0%B8%93%E0%B8% 
B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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 ส าหรับดา้นดนตรีอนัเป็นส่ิงท่ีอวบรักและผกูพนัมาตั้งแต่ยงัเด็ก เน่ืองจากศูนยศิ์ลปนวลนาง

มีพื้นท่ีมากเพียงพอ อวบจึงไดน้ดัเพื่อนๆ ท่ีรักดนตรีคลาสสิกมาพบเจอ และร่วมเล่นดนตรีดว้ยกนั

อย่างร่ืนรมยก่์อนหน้าน้ี ถา้อวบกบักลุ่มเพื่อนสมาชิกจะรวมตวักนัเพื่อซ้อมหรือเล่นดนตรีก็มกัจะ

ไปท ากิจกรรมกนัท่ีบา้นของ นาวาตรีปิยะพนัธ์ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ผูมี้ความรู้ความสามารถทางดา้น

ดนตรีท่ีอวบให้ความเคารพอย่างมาก และท่านผูน้ี้ยงัเป็นหลานของ ม.ล. พวงร้อย สนิทวงศ์ นัก

ดนตรีหญิงคนส าคญัของเมืองไทย ผูป้ระพนัธ์เพลง “บวัขาว” อนัเล่ืองช่ืออีกดว้ย57 

 การซ้อมดนตรีคลาสสิกในสถานท่ีมีความพร้อมสรรพอย่างท่ีบา้นของ นาวาตรีปิยะพนัธ์ 

เป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ กระทัง่วิสุตา สาณะเสน ผูท้  าหนา้ท่ีเป็นนกัร้องของกลุ่ม เกิดความคิดวา่ควร

จะเล่นบทเพลงไทยท่ีมีความเป็นสากลบา้ง สมาชิกในกลุ่มจึงเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ บทเพลงไทยต่างๆ 

ท่ี ม.ล. พวงร้อย ไดเ้ป็นผูป้ระพนัธ์ มีลกัษณะท่ีตอ้งตามแนวคิดน้ีซ่ึงต่อมาไดน้ าไปสู่การถือก าเนิด

ของแผ่นเสียง “พวงร้อย”ข้ึน แผ่นเสียงพวงร้อยเป็นการน าบทเพลงต่างๆ ท่ีม.ล.พวงร้อย ได้

ประพนัธ์ไวม้าเล่นและบนัทึกเสียงอย่างเป็นทางการ โดยผูข้บัร้องคือ วิสุตา ผูเ้ล่นเปียโนคือ นาวา

ตรีปิยะพนัธ์ ผูเ้ล่นไวโอลินคือ อวบ ฯลฯ การจดัท าแผ่นเสียงพวงร้อยในคร้ังนั้นถือเป็นหน่ึงใน

ความส าเร็จทางดา้นดนตรีของอวบ ต่อมา เม่ืออวบมีสถานท่ีส่วนตวัท่ีเหมาะสมส าหรับการเล่นและ

ซ้อมดนตรีกบัเพื่อนๆ อย่างศูนยศิ์ลปนวลนางแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มศกัยภาพทางดนตรีของอวบให้สูงข้ึน

กวา่เดิม ดว้ยเหตุน้ีในปี พ.ศ. 2525 ศูนยศิ์ลปนวลนางแห่งน้ีเองจึงไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของการถือ

ก าเนิดวงดนตรี BSO หรือช่ือเต็ม “Bangkok Symphony Orchestra” ซ่ึงมีอวบเพื่อนๆ นกัดนตรี และ

ผูห้ลกัผูใ้หญ่หลายท่าน เป็นผูร่้วมก่อตั้งข้ึน (ภาพท่ี 57) ปัจจุบนัวง BSO ยงัคงเป็นวงดนตรีท่ีโด่งดงั

วงหน่ึงของประเทศและยงัไดฝ้ากผลงานส าคญัต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง ส าหรับผูท่ี้รู้จกัอวบแต่เพียง

ผิวเผินคงยากจะล่วงรู้ได้ว่าจิตรกรอย่างเขาจะมีความสามารถและบทบาทต่อวงการดนตรีของ

ประเทศไทยไดม้ากถึงเพียงน้ี58  
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ภาพท่ี 57 อุเทน เตชะไพบูลย์ และ อวบ สาณะเสน ผู้ ร่วมก่อตั้งมลูนิธิวงดริุยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 8 มนีาคม). คุณอุเทน เตชะไพบูลย์ กับ อ. อวบ ผู้ ร่วมก่อตั้งและ

บริหารงานมลูนิธิวงดริุยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) ในระยะแรกเร่ิม. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0% 
B8%B2%E0%B8%93%E0%B8% B0% E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447 

 

 การตดัสินใจเลือกอวบและวิสุตามาท าหน้าท่ีบริหารจดัการศูนยศิ์ลปนวลนางไม่ท าให ้

ม.ร.ว. พนัธ์ุทิพย ์บริพตัร ผดิหวงั เพราะทั้งคู่บริหารศูนยศิ์ลปะแห่งน้ีดว้ยใจรักและทุ่มเท ดงัจะเห็น

ไดจ้ากการเอาใจใส่ในการตกแต่งสถานท่ีเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เหมาะกบัการเป็นพื้นท่ีทาง

ศิลปะ อวบมกัจะน าเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีเป็นของเก่าและของพื้นบา้นหลากหลายชนิด 

เช่น โตะ๊ ตู ้เกา้อ้ี ผา้ แจกนั ฯลฯ มาตกแต่งภายในสถานท่ีให้สวยงาม ส่ิงของเหล่าน้ีลว้นเป็นของรัก

ของหวงท่ีอวบและวิสุตาได้ช่วยกนัเก็บสะสมมานานหลายปี ท าให้ศูนยศิ์ลป์นวลนางดูราวกบัเป็น

พิพิธภณัฑร์วบรวมเอาของเก่าของหายากมาจดัแสดงใหผู้ค้นท่ีมีรสนิยมช่ืนชอบของเก่าสวยๆ งามๆ  

ไดเ้ขา้มาเยีย่มชม ของสะสมบางช้ินหากมีผูส้นใจอวบก็ยนิดีขายใหด้ว้ยเช่นกนั59  ดว้ยเหตุน้ีเองจึงท า

ให้มีผูค้นมากหน้าหลายตาแวะเวียนไปท่ีศูนย์ศิลปนวลนางด้วยวตัถุประสงค์ต่างกนั หากล้วน

แลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองศิลปะทั้งส้ิน ดูเหมือนวา่ศูนยศิ์ลปนวลนางจะประสบผลส าเร็จอยา่งดีเยี่ยม

ในการเป็นศูนยก์ลางทางสุนทรียภาพแห่งศิลปะตามท่ีอวบไดต้ั้งใจไวต้ั้งแต่แรกเร่ิมโดยแท ้ 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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 กิจการภายในศูนยศิ์ลป์นวลนางรุ่งเรืองอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัอวบก็ไดเ้ขา้ไปมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมภายนอกต่างๆ เป็นคร้ังเป็นคราวดว้ยเช่นกนัเช่น พ.ศ. 2525 อวบและวิสุตาไดรั้บ

เชิญให้ไปร่วมเป็นคณะกรรมการการตดัสินรางวลัสุพรรณหงส์ทองค า คร้ังท่ี 460 พ.ศ. 2527 อวบ

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะท างานเตรียมโครงการจดัตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ ณ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และในเวลาใกลเ้คียงกนัก็ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยากรท่ีภาพยนตร์สโมสร ณ 

หอศิลป์แห่งชาติ61 (ภาพท่ี 58)    ในปี พ.ศ. 2526 อวบไดแ้สดงผลงานศิลปะในงานนิทรรศการเด่ียว

คร้ังแรก  “งานแสดงภาพจิตรกรรมร่วมสมยั ของ อวบ สาณะเสน” ท่ีโรงแรมมณเฑียร62 (ภาพท่ี 59) 

ช่ือเสียงของอวบเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง โดยเฉพาะในแวดวงศิลปะ ในปี พ.ศ. 2529 อวบไดรั้บยก

ย่องให้เป็นหน่ึงในศิลปินท่ีปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือ “Ten Thai Contemporary Artist”63            

(ภาพท่ี 60) 

 
ภาพท่ี 58 อวบได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรท่ีภาพยนตร์สโมสร 
ท่ีมา : ลงุจอ [นามแฝง], ภาพยนตร์สโมสร : ภาพยนตร์ยงัให้เกดิปัญญา, เข้าถึงเม่ือ 26 มกราม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2575 

http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2575
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ภาพท่ี 59 สูจิบัตรงานแสดงภาพจิตรกรรมร่วมสมยั ของ อวบ สาณะเสน ท่ีโรงแรมมณเฑียร (หน้าปก) 
ท่ีมา : จอห์น ฮอสกิน้, งานแสดงภาพจติรกรรมร่วมสมัย ของ อวบ สาณะเสน (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หน้าปก. 

 

 
ภาพท่ี 60 หนังสือ Ten Thai Contemporary Artist 
ท่ีมา : Hoskin, John.  TEN CONTEMPORARY THAI ARTISTS (Bankok: Graphis, 1984), 43 - 44.   
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กล่าวไดว้า่ช่วงเวลาท่ีอวบมีโอกาสไดเ้ขา้มาบริหารศูนยศิ์ลปนวลนางนบัเป็นยคุทองแห่งวิถี

ความเป็นศิลปินของเขาเลยก็ว่าได ้อย่างไรก็ตาม ค ากล่าวท่ีว่า “งานเล้ียงตอ้งมีวนัเลิกรา” ไดเ้กิด

ข้ึนกบัศูนยศิ์ลปนวลนาง เม่ือ ม.ร.ว.พนัธ์ุทิพย ์บริพตัร ไดจ้ากไปอย่างไม่มีวนัหวนกลบัเม่ือตน้ปี 

พ.ศ. 2530 ซ่ึงประจวบกบัสัญญาการเช่าพื้นท่ีท ากิจการศูนยศิ์ลปนวลนางส้ินสุดลง และทายาทไม่มี

ความประสงคจ์ะสืบต่อเจตนารมณ์ของ ม.ร.ว. พนัธ์ุทิพย ์ในการเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีส าหรับสร้างสรรค์

ผลงานและจัดกิจกรรมทางศิลปะอีกต่อไปศูนย์ศิลปนวลนางจึงจ าต้องยุติหน้าท่ีในการเป็น

ศูนยก์ลางศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทยไปตลอดกาล64 

 อวบและวิสุตาไดย้า้ยออกจากศูนยศิ์ลปนวลนางไปอยูท่ี่อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ใน

บา้นทรงไทยหลงังามท่ีสันโดษและเงียบสงบท่ามกลางแมกไมอ้นัเขียวขจี ติดกบัแม่น ้ าสะแกกรังท่ี

มีน ้ าสมบูรณ์ตลอดปี เม่ือคร้ังท่ีอวบและวิสุตาได้เขา้มาสืบเสาะคน้ควา้เร่ืองผา้ท่ีจงัหวดัอุทัยธานี 

และไดม้าพบกบัท่ีดินผนืงามแห่งน้ีเขา้โดยบงัเอิญจึงไดซ้ื้อเก็บไว ้และไดต้ดัสินใจปลูกเป็นเรือนพกั

อาศยั เจา้ของบา้นไดต้ั้งช่ือให้กบัเคหสถานแห่งน้ีว่า “วิสุตาศิลปาคาม”65 (ภาพท่ี 61 - 66) ในเดือน

มกราคม ปี พ.ศ. 2530 อวบไดจ้ดัแสดงงาน “นิทรรศการภาพเขียน ของ อวบ สาณะเสน” ท่ีโรงแรม

โอเรียนเตล็ กรุงเทพฯ66 (ภาพท่ี 67)  จากนั้นไม่นานนกัอวบไดเ้ร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมข้ึนมา

ชุดหน่ึงซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีอวบตั้งใจสร้างผลงานให้มีแนวความคิดท่ีชดัเจน และไดน้ าออกแสดงท่ี 

Peninsula Plaza เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2531 (ภาพท่ี 68 และ 69)  ผลงานชุดน้ีไดส้ร้างความต่ืนตา

ต่ืนใจให้แก่ผูท่ี้คอยติดตามผลงานของอวบเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นผลงานจิตรกรรมท่ีแสดงให้

เห็นอิทธิพลจากศิลปะไทยอยา่งชดัเจน และยงัมีเน้ือหาแฝงนยัลอ้เลียน สร้างความขบขนัให้กบัผูช้ม

เป็นอย่างมาก67 ในปีเดียวกันน้ีอวบและครอบครัวได้จดัแสดงงานศิลปะข้ึนท่ีโรงแรมดุสิตธานี 

ภายในนิทรรศการแสดงผลงานท่ีสร้างสรรคแ์ละสะสมโดยสมาชิกในครอบครัว เช่น งานจิตรกรรม

ของอวบ สาณะเสน อู่แกว้ สาณะเสน ออ้มขวญั สาณะเสน และผา้ไทยของสะสมของวิสุตา สาณะ

เสน เป็นตน้68 (ภาพท่ี 70 - 73) 
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ภาพท่ี 61 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี 
ท่ีมา : ประเทือง ครองอภิรด,ี “เพชรกลางดง,” สกาว in- house mag (2536): 60. 

 

        
ภาพท่ี 62 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี  
ท่ีมา : ประเทือง ครองอภิรด,ี “เพชรกลางดง,” สกาว in- house mag (2536): 61. 
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ภาพท่ี 63 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี 
ท่ีมา : ประเทือง ครองอภิรด,ี “เพชรกลางดง,” สกาว in- house mag (2536): 62. 
 

 

 

      
ภาพท่ี 64 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี 
ท่ีมา : ประเทือง ครองอภิรด,ี “เพชรกลางดง,” สกาว in- house mag (2536): 63. 
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ภาพท่ี 65 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี 
ท่ีมา : ประเทือง ครองอภิรด,ี “เพชรกลางดง,” สกาว in- house mag (2536): 64. 

 

 

 

     
ภาพท่ี 66 บ้านอวบและวิสุตาท่ีจังหวดัอุทัยธานี 
ท่ีมา : ประเทือง ครองอภิรด,ี “เพชรกลางดง,” สกาว in- house mag (2536): 65. 
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ภาพท่ี 67 สูจิบัตรการแสดงงานนิทรรศการภาพเขียนท่ีโรงแรมโอเรียนเตล็ (หน้าปก) 
ท่ีมา : นิทรรศการภาพเขียน ของ อวบ สาณะเสน (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หน้าปก. 
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ภาพท่ี 68 สูจิบัตรการแสดงผลงานท่ีเพนนินซูล่า พลาซ่า (หน้าปก) 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2554, 29 สิงหาคม). Exhibition at Peninsula Plaza 18 March 1988. 
[Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0% B8%A7%E0% B8% 
9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-326 
37967447   
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ภาพท่ี 69 หน่ึงในภาพผลงานซ่ึงจัดแสดงท่ีเพนนินซูล่า พลาซ่า 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2554, 29 สิงหาคม). Exhibition at Peninsula Plaza 18 March 1988. 
[Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8% AD%E0%B8% A7%E0% 
B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-
32637967447 
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ภาพท่ี 70 บทความเกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานของอวบและครอบครัวท่ีโรงแรมดสิุตธานี 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). Pamphlet of the family exhibition at the Lobby 
Lounge, Dusit Thani Hotel, mid 1988 (BE.2531). [Facebook]. เข้าถึงได้จากhttps://www.facebook.com/Uab-
Sanasen-%E0%B8% AD% E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0% B8%93%E0% 
B8%B0%E0%B9% 80%E0%B8% AA%E0%B8%99-32637967447 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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ภาพท่ี 71 ผลงานซ่ึงจัดแสดงท่ีโรงแรมดสิุตธานี 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). Pamphlet of the family exhibition at the Lobby 
Lounge, Dusit Thani Hotel, mid 1988 (BE.2531). [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-
Sanasen-%E0%B8%AD% E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8% 93%E0% 
B8%B0%E0%B9%80%E0% B8%AA% E0%B8%99-32637967447 

 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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ภาพท่ี 72 หน่ึงในผลงานซ่ึงจัดแสดงท่ีโรงแรมดสิุตธานี 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). Pamphlet of the family exhibition at the Lobby 
Lounge, Dusit Thani Hotel, mid 1988 (BE.2531). [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-
Sanasen-%E0%B8% AD %E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA% E0%B8%B2%E0%B8%93%E 
0%B8%B0%E0%B9%8 0%E0%B 8% AA%E0%B8%99-32637967447 

 

 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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ภาพท่ี 73 หน่ึงในผลงานซ่ึงจัดแสดงท่ีโรงแรมดสิุตธานี 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2560, 13 ธันวาคม). Pamphlet of the family exhibition at the Lobby 
Lounge, Dusit Thani Hotel, mid 1988 (BE.2531). [Facebook]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Uab-
Sanasen-%E0%B8% AD% E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0 %B8%93% E0% 
B8%B0%E0% B9%80%E0%B8% AA %E0%B8%99-32637967447 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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 อวบและวิสุตาใชชี้วิตอยูท่ี่จงัหวดัอุทยัธานีจนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2538 เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่

น ้าท่วมถึง 2 เมตร ท าใหบ้า้นวสุิตาศิลปาคาม ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรงเกินกวา่ก าลงัของอวบ

และวิสุตาจะบูรณะได ้อวบจึงไปสร้าง “ชาโตค าอูน” ท่ีอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ (ภาพท่ี 74)  

ครอบครัวสาณะเสนยา้ยเขา้ไปอยูอ่ยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2539 บา้นค าอูน

หรือชาโตค าอูนนอกจากจะเป็นท่ีพกัอาศยัแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงผลงานศิลปะ

ต่างๆ ทั้งท่ีอวบสร้างสรรคข้ึ์นเองหรือจากศิลปินท่านอ่ืนๆ รวมทั้งของสะสมทั้งหลายของอวบและวิ

สุตาซ่ึงเปิดให้ผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้เยี่ยมชม นอกจากน้ีอวบยงัตอ้งการจะให้ชาโตค าอูนเป็นพื้นท่ีส าหรับ

จดัแสดงงานของศิลปิน ท่ีตอ้งการจะน าผลงานของตนมาเผยแพร่อีกดว้ย69  

 

 
ภาพท่ี 74 ชาโตค าอูนท่ีเชียงใหม่ 
ท่ีมา : haiku [นามแฝง], ครูอวบ สาณะเสน๑, เข้าถึงเม่ือ 23 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=17-04-2010&group=2&gblog=30 
 

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=17-04-2010&group=2&gblog=30
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 อวบใช้ชีวิตบั้นปลายท่ีบา้นค าอูนเร่ือยมาอยา่งสงบสุข ในปี พ.ศ. 2547 อวบไดรั้บการยก

ยอ่งจากนิตยสาร Fine Art ให้เป็นหน่ึงใน Master of Thailand70 (ภาพท่ี 75 และ 76) และดว้ยค าขอ

จากลูกๆ ทั้ งสามของอวบ คือ อู่แก้ว อ้อมขวัญ และเกล้า สาณะเสน ท่ีปรารถนาจะจัดงาน

นิทรรศการคร้ังส าคญัซ่ึงจะรวบรวมผลงานทั้งหลายของผูเ้ป็นบิดามาจดัแสดงท าให้ปลายปี พ.ศ. 

2550 ได้เกิดงานนิทรรศการ “อวบ สาณะเสน 72 ปี” ท่ีหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ (ภาพท่ี 77 - 80) โดยงานนิทรรศการดงักล่าวเป็นการรวบรวมผลงานตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบนัของอวบท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยจดัแสดงให้สาธารณชนไดช่ื้นชมประจกัษถึ์งพุทธิ

ปัญญาความรู้ความสามารถอนัสูงส่งแห่งศาสตร์แห่งศิลป์ของศิลปินอาวุโสผูน้ี้ นิทรรศการ “อวบ 

สาณะเสน 72 ปี” นบัเป็นงานนิทรรศการคร้ังสุดทา้ยของอวบ เพราะหลงัจากนั้นประมาณหน่ึงปี 

สุขภาพของอวบเร่ิมอ่อนแอและทรุดลง ตามมาดว้ยความเจ็บป่วยท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน ภรรยา

และลูกๆ ของอวบพยายามทุกวิถีทางท่ีจะรักษาอาการของอวบให้ดีข้ึน แต่ก็มิอาจฝืนสัจธรรมแห่ง

ชีวิตได ้อวบจากไปอยา่งสงบเม่ือเชา้ของวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2553 น ามาซ่ึงความโศกเศร้าอาลยั

ของผูท่ี้รัก เคารพ และศรัทธาในตวัของเขาเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบนัชาโตค าอูนอนัเป็นท่ีพกัพิงสุดทา้ย

ของอวบอยู่ภายใตก้ารดูแลของวิสุตาและลูกๆ ทุกอย่างยงัคงสภาพเดิมราวกบัว่าอวบมิไดจ้ากไป

ไหน แต่ยงัคงอยูเ่พื่อเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท่ี้รักและเห็นคุณค่าในผลงานของเขาตลอดไป 
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ภาพท่ี 75 นิตยสาร Fine Art เล่มท่ีมภีาพของอวบขึน้ปก 
ท่ีมา : เดือนฉายผู้ชนะ ผู้ประเสริฐ, “Master of Thailand,” Fine Art 1, 9 (ตลุาคม 2547): หน้าปก. 
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ภาพท่ี 76 นิตยสาร Fine Art เล่มท่ีมภีาพผลงานของอวบขึน้ปก 
ท่ีมา : เดือนฉายผู้ชนะ ผู้ประเสริฐ, “Master of Thailand,” Fine Art 1, 9 (ตลุาคม 2547): หน้าปก.   
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ภาพท่ี 77 สูจิบัตรการจัดแสดงงานนิทรรศการ “72 ปี อวบ สาณะเสน” 
ท่ีมา : เกล้า สาณะเสน และสุชาดา ภิรมย์ภักดี,  นิทรรศการผลงานศิลปกรรม – อวบ สาณะเสน 72 ปี (กรุงเทพฯ: 
บริษทั อัมรินทร์พร้ินติง้แอนพับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2550), หน้าปก.   
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ภาพท่ี 78 จากซ้าย วิสุตา ส.ศิวลกัษณ์ อังคาร กัลยาณพงศ์ และอวบ 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2554, 10 ตลุาคม). 72 Years Exhibition. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA% 
E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447    
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ภาพท่ี 79 ภายในห้องแสดงงานนิทรรศการ “72 ปี อวบ สาณะเสน” 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2554, 10 ตลุาคม). 72 Years Exhibition. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA% E0% 
B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447
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ภาพท่ี 80 ภายในห้องแสดงงานนิทรรศการ “72 ปี อวบ สาณะเสน” 
ท่ีมา : Uab Sanasen - อวบ สาณะเสน, (2554, 10 ตลุาคม). 72 Years Exhibition. [Facebook]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/Uab-Sanasen-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0% 
B8%B2% E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-32637967447 
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เชิงอรรถท้ายบทที ่2 

1เกลา้ สาณะเสน และสุชาดา ภิรมยภ์กัดี,นิทรรศการผลงานศิลปกรรม – อวบ สาณะเสน 72 ปี
(กรุงเทพฯ: บริษทั อมัรินทร์พร้ินติ้งแอนพบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2550), 3.  

2สมัภาษณ์ ละเอียด ศรีประดิษฐ,์ ผูเ้ป็นพี่สาวของอวบ สาณะเสน,27 กนัยายน 2560. 
3เกลา้ สาณะเสน และสุชาดา ภิรมยภ์กัดี,นิทรรศการผลงานศิลปกรรม – อวบ สาณะเสน 72 ปี

(กรุงเทพฯ: บริษทั อมัรินทร์พร้ินติ้งแอนพบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2550), 3-4. 
4สมัภาษณ์ ละเอียด ศรีประดิษฐ,์ ผูเ้ป็นพี่สาวของอวบ สาณะเสน,27 กนัยายน 2560. 
5เดือนฉายผูช้นะ ผูป้ระเสริฐ, “Master of Thailand,” Fine Art 1, 9 (ตุลาคม 2547): 42.  
6สมัภาษณ์ ละเอียด ศรีประดิษฐ,์ ผูเ้ป็นพี่สาวของอวบ สาณะเสน,27 กนัยายน 2560. 
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บทที่ 3 

ผลงานการสร้างสรรค์ 

 
อวบ สาณะเสน ศิลปินอาวโุสหน่ึงในลูกศิษยท่ี์ใกลชิ้ดและไดรั้บการอบรมสั่งสอนโดยตรง

จากศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ในชีวิตการท างานของอวบ เขาตอ้งรับบทบาทหนา้ท่ีอนัหลากหลาย 
ท าให้เขามีประสบการณ์รอบด้าน ทั้งยงัเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลมากมายในหลายวงการ ซ่ึงต่างก็
ยอมรับนบัถือในความรู้ความสามารถของอวบดว้ยกนัทั้งส้ิน แมจุ้ดเร่ิมตน้ชีวิตการท างานของอวบ
หลงัส าเร็จการศึกษาจากร้ัวมหาวิทยาลยั จะไม่ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยอาชีพศิลปินโดยตรง แต่เขาก็มิเคยเหิน
ห่างจากการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะเลยแมแ้ต่นอ้ย นัน่คงเป็นเพราะอวบถือวา่ศิลปะคือส่ิงส าคญัใน
ชีวิตของเขา ศิลปะเป็นส่ิงท่ีเล้ียงชีวิตอวบและครอบครัวของเขาให้เป็นปกติสุขเร่ือยมา อวบได้
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในหลากหลายรูปแบบและเน้ือหาตามบุคลิกของผูท่ี้รักการศึกษา 
คน้ควา้ และทดลอง เขาไม่เคยหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี แมก้ระทัง่ช่วงบั้นปลายของชีวิตศิลปินผูน้ี้ยงัคงศึกษา
เทคโนโลยอีนัทนัสมยัเพื่อน ามาปรับใชก้บัการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของเขาอยูเ่สมอ ภาพผลงาน
ท่ีปรากฏในสูจิบตัร “อวบ สาณะเสน 72 ปี” จ านวน 251 ภาพ นบัเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงให้เห็น
ผลงานจิตรกรรมอนัทรงคุณค่าทั้งในเชิงสุนทรียะและฝีมือทางเชิงช่าง ท่ีอวบไดส้ร้างสรรคไ์วต้ลอด
ชัว่ชีวติของเขา 
 อวบ สาณะเสน เกิดมาในฐานะลูกชายคนเล็กของครอบครัวนักธุรกิจหนุ่ม นายเอ้ือ    
สาณะเสน และนางสาล่ี สาณะเสน บิดาเป็นเจา้ของกิจการร้านคา้ช่ือดงัยา่นเสาชิงชา้ หากแต่เอ้ือก็
เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีมีหัวใจเป็นศิลปิน เขาเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอยา่งหาตวัจบัยากทางดา้นดนตรี
โดยเฉพาะการสีไวโอลินและด้านการถ่ายภาพ แม้ว่าเอ้ือจะเป็นเพียงนักดนตรีและช่างภาพ
สมคัรเล่น แต่เขาก็มีลูกศิษยลู์กหาและผูส้นใจเขา้มาขอความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์อยูเ่ป็น
นิจ อวบคุน้เคยกบัการเล่นไวโอลินและการถ่ายภาพของผูเ้ป็นบิดามาตั้งแต่เขาจ าความได ้กระทัง่ผู ้
เป็นบิดาตอ้งจากไปอยา่งไม่มีวนักลบัเม่ืออวบมีอายไุดเ้พียงประมาณ 10 ปี โดยยงัไม่ทนัไดมี้โอกาส
ถ่ายทอดความรู้ใด ๆ เก่ียวกบัการเล่นเคร่ืองดนตรีและการใชก้ลอ้งถ่ายภาพให้กบับุตรชายคนเล็ก
เลยแมแ้ต่น้อย อย่างไรก็ตาม การเล่นไวโอลินและการถ่ายภาพก็ยงัประทบัอยูใ่นความทรงจ าของ
อวบไม่เส่ือมคลาย ดว้ยสายเลือดแห่งศิลปินอนัเขม้ขน้ของผูเ้ป็นบิดาท่ีไหลเวียนอยูใ่นตวัอวบ ท าให้
เขาสนใจศิลปะมาตั้งแต่วยัเยาว ์ช่วงเวลาท่ีอวบศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เขาจะมี
ความสุขมากเม่ือได้เรียนวิชาศิลปะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีอวบเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนอสัสัมชัน 
นอกจากจะได้พบครูสอนวิชาศิลปะท่ีสนับสนุนและให้ค  าแนะน าอวบอย่างเต็มท่ีแล้ว อวบยงัมี
โอกาสไดช่้วยในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนท่ีตอ้งใช้ความรู้ความสามารถดา้นศิลปะอยู่บ่อยคร้ัง 
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เม่ือความสนใจศิลปะโดยเฉพาะการวาดภาพเพิ่มพูนมากข้ึนทุกวนั จึงท าใหอ้วบเร่ิมออกไปศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกห้องเรียน เช่น การไปฝึกคัดลอกลายภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ือง
รามเกียรต์ิท่ีระเบียงคดวดัพระแกว้ เป็นตน้ เม่ืออวบส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอสัสัมชนั เขาได้
ไปสมคัรเป็นช่างเขียนลายเคร่ืองถมท่ีร้านเคร่ืองถมไทยนคร ท าให้อวบมีโอกาสเรียนรู้และฝึก
ทกัษะ การเขียนลายไทยอย่างจริงจงัเป็นเวลานานถึง 1 ปี ก่อนท่ีจะเขา้ไปศึกษาต่อท่ี โรงเรียน
ศิลปศึกษา ในร้ัวโรงเรียนศิลปศึกษาเป็นช่วงเวลาท่ีอวบมีความสุขมาก เพราะอวบไดศึ้กษาในส่ิงท่ี
เขารัก อีกทั้งอวบยงัไดรั้บความรักความเอน็ดูจาก ประยูร อุลุชาฎะ ผูอ้  านวยการโรงเรียนศิลปศึกษา
ในขณะนั้น ความรักและความขยนัในการศึกษาเล่าเรียนของอวบท่ีสถานศึกษาแห่งน้ี ท าให้อวบมี
ผลการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก จนสามารถเข้าศึกษาต่อท่ีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้โดยไม่ต้องสอบเข้า เม่ืออวบได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ความตั้งใจศึกษาหาความรู้และขยนัขนัแข็งในการท างานศิลปะท าให้อวบกลายเป็นหน่ึง
ในลูกศิษย์สายตรงท่ีมีความใกล้ชิดกับ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นอย่างมาก นอกจาก
ศาสตราจารยศิ์ลป์จะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัอวบแล้ว ทศันคติหลายประการของท่าน เช่น การ
ส่งเสริมให้ลูกศิษยมี์ความรู้ในศาสตร์หลายสาขาได้หล่อหลอมให้อวบกลายเป็นคนช่างศึกษา
ทดลองสร้างงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบและเทคนิคอยู่ตลอดเวลา ค าสอนต่างๆ ของ
ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ไดห้ย ัง่รากฝังลึกเขา้ไปในจิตใจและความคิดของอวบ เขาไดใ้ชค้  าสอน
ของครูท่ีเขาเคารพมากท่ีสุดผูน้ี้ เป็นเคร่ืองช้ีน าแนวทางบนวิถีแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะตลอดชีวิต
ของเขา 
 ค าสอนส าคญัของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี อนัเป็นหลกัการพื้นฐานดา้นศิลปะท่ีอวบได้
รับมามีหลายประการดว้ยกนั เช่น “นกัศึกษาศิลปะควรเป็นผูมี้ความรู้สึกไว (Sensitive) เป็นไดโ้ดย
อตัโนมติั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของความงาม หรือสุนทรียะ ซ่ึงการมีความรู้สึกในเร่ืองของ
ความงามนั้น คือการมองเห็นส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอียดลึกซ้ึง มองเห็นเป็นสามมิติ เช่น ถา้เขียนภาพ
คนก็ควรมองเห็นลกัษณะส าคญัท่ีแสดงความเป็นตวัตนของบุคคลนั้นๆ และสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ี
เห็นนั้นออกมาได ้รวมทั้งเร่ืองของการลงสีก็ควรจะมองเห็นสีท่ีอยูบ่นวตัถุและสามารถถ่ายทอดได้
อย่างลึกซ้ึง”1 หรือ “ก่อนท่ีจะท าส่ิงใดเราควรเขา้ใจส่ิงนั้นให้ลึกซ้ึงเสียก่อน ศิลปะเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
เรียนรู้ ตอ้งหมัน่สังเกตส่ิงต่างๆ รอบตวั สังเกตธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งเขา้ใจและเขา้ถึงความ
เป็นจริงของส่ิงนั้นๆ หลงัจากท่ีเราเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแทแ้ลว้ เราจึงจะสามารถปรับประยุกตส่ิ์งนั้นๆ 
ได้โดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ และเม่ือเรารู้จักท่ีจะสังเกตหรือศึกษาส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติท่ีอยูร่อบตวัแลว้ เราควรจะตอ้งสังเกตส่ิงท่ีอยู่ภายในดว้ย นัน่คือจิตใจของเราเอง ศิลปะ
เม่ือพน้เร่ืองของเทคนิคเราตอ้งดูท่ีจิตใจของศิลปิน ถา้นายเขา้ใจรูปของเวอร์เมียแลว้ นายจะท าบาป
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ไม่ไดเ้พราะมนัละเอียดละเมียดละไมเหลือเกิน มนังดงามจริงๆ”2  หรือค าสอนท่ีวา่ “ศิลปะคือการ
แสดงออก (Expression) และส่ิงท่ีแสดงออกไปนั้น ควรจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เห็นถึงพุทธิปัญญา ทกัษะ 
และอารมณ์ ศิลปะจะแสดงตวัตนของคนๆ นั้นออกมา นัน่คือศิลปะท่ีเรียกไดว้า่ท าไดถึ้งพร้อมจริงๆ 
ทั้งอารมณ์และจิตวญิญาณ รูปแบบหรือสไตล์ ไม่ใช่ส่ิงส าคญั แต่ส่ิงส าคญัคือจะตอ้งท าให้ถึงพร้อม
ในส่ิงท่ีท านั้นจริงๆ”3 มากไปกว่าน้ีศาสตราจารย์ศิลป์มกัส่งเสริมให้นักศึกษารู้จกัขวนขวายหา
ความรู้ในศาสตร์ต่างสาขาท่ีนอกเหนือไปจากศิลปะ เช่น ศาสนา ปรัชญา การดนตรี ฉากละคร 
ภาพยนตร์ ฯลฯ ดงันั้น ท่านจะสนบัสนุนให้นกัศึกษาอ่านหนงัสือเป็นประจ า ท่านมกัจะบอกกบัลูก
ศิษยข์องท่านเสมอว่า “นายไม่อ่านหนงัสือ นายจะรู้อะไร”4 ค  าสอนเหล่าน้ีเปรียบเสมือนแสงแห่ง
ปัญญาท่ีอวบใชส่้องน าทางเพื่อกา้วเดินไปสู่จุดหมายในโลกแห่งศิลปะไดอ้ยา่งมัน่คงตลอดชีวิตของ
เขา 
 
 

ผลงานจิตรกรรมทีส่ร้างสรรค์ระหว่างปี พ.ศ. 2503 -2520  

 
 ตั้งแต่อวบส าเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร ใน
ปี พ.ศ. 2503 กระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2520 เป็นช่วงเวลาท่ีอวบประกอบอาชีพในบริษทัและหน่วยงาน
หลายแห่ง แต่เขายงัคงสร้างสรรคง์านจิตรกรรมดว้ยใจรักอยา่งต่อเน่ือง ตามความพึงพอใจของเขา
โดยมิไดคิ้ดท่ีจะน าไปแสดงนิทรรศการแต่อยา่งใด ผลงานท่ีสร้างข้ึนในช่วงเวลาน้ีมีทั้งภาพเหมือน
บุคคล (Portrait) ภาพทิวทศัน์ (Landscape) และภาพหุ่นน่ิง (Still Life)  ซ่ึงมีหลายรูปแบบแตกต่าง
กนัตามความพึงพอใจของตวัเขาเอง 
 
 ภาพเหมือนบุคคลท่ีอวบไดส้ร้างสรรคไ์วใ้นช่วงเวลาน้ีส่วนใหญ่จะเป็นภาพบุคคลคนใน
ครอบครัวท่ีเขารักหรือมิตรสหายท่ีสนิทสนม ส่วนใหญ่มกัเขียนแบบเหมือนจริงแนวอะคาเดมิค 
(Academic) เช่น ภาพ อวบ สาณะเสน (ภาพท่ี 81) วิสุตา สาณะเสน (ภาพท่ี 82) อู๋ (ภาพท่ี 83) อ้อม 
(ภาพท่ี 84) และ โอ (ภาพท่ี 85) ผลงานบางช้ินแสดงให้เห็นอิทธิพลจากผลงานในยุคบลู (Blue 
Period) ของปาโบล ปิกสัโซ่ เช่น ภาพ วิสุตา หัสบ าเรอ (ภาพท่ี 86) 
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ภาพท่ี 81 อวบ สาณะเสน พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

284. 

 

ภาพท่ี 82 วสุิตา สาณะเสน พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

285. 
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ภาพท่ี 83 อู๋ พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

286. 

 

 

 

ภาพท่ี 84 อ้อม พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

287. 
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ภาพท่ี 85 โอ พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

288. 
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ภาพท่ี 86 วสุิตา หัสบ าเรอ พ.ศ. 2508 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

313. 
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 ภาพทิวทศัน์ของอวบส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทศัน์จากจินตนาการ ท่ีเน้นค่าความแตกต่าง
ระหวา่งแสงและเงา และการไล่ค่าน ้าหนกัสีเพื่อสร้างบรรยากาศให้กบัภาพ เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพ
ท่ี 87)  บางภาพเผยให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสม ์(Surrealism) เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ 
(ภาพท่ี 88) และ ไม่มช่ืีอ     (ภาพท่ี 89) 

  

ภาพท่ี 87 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2520 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

191. 

 

ภาพท่ี 88 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2520 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

179. 
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ภาพท่ี 89 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2518 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

199. 

 
 ภาพหุ่นน่ิงนั้นมีจ านวนค่อนขา้งมาก ส่วนใหญ่มกัเป็นภาพดอกไมใ้นแจกนั ซ่ึงมกัเขียนใน
แนวอิมเพรสชัน่นิสม ์(Impressionism) อวบจะใชโ้ทนสีหวานละมุนคลา้ยสีพาสเทล (Pastel) ท่ีให้
ความรู้สึกอนัอ่อนหวานและสร้างบรรยากาศในจินตนาการท่ีฟุ้งฝันนุ่มนวล เช่น ภาพ กุหลาบปี 20 
(ภาพท่ี 90) ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 91) ครบรอบแต่งงาน 11 ปี (ภาพท่ี 92) และ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 93) เป็นตน้  
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ภาพท่ี 90 กหุลาบปี 20 พ.ศ. 2520 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

232. 
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ภาพท่ี 91 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2520 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

230. 

 

 

ภาพท่ี 92 ครบรอบแต่งงาน 11 ปี พ.ศ. 2520 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 

ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษัท สาณะศิลป์ 
จ ากัด, 2550), 233. 
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ภาพท่ี 93 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2520 ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

243. 

 

 ผลงานท่ีอวบสร้างสรรค์ข้ึนระหว่างปี พ.ศ. 2503 - 2520 เป็นผลงานท่ีสร้างข้ึนจากความ
ใฝ่ใจในศิลปะของศิลปินยามท่ีเขาวา่งเวน้จากงานประจ า ดงันั้น ศิลปินจึงเลือกรูปแบบการสร้างงาน
ตามแนวท่ีเขาสนใจและนิยมชมชอบ ดงัจะเห็นไดจ้ากการเขียนภาพท่ีเนน้บรรยากาศในห้วงแห่ง
ความฟุ้งฝันจาก จินตนาการเป็นส าคญัมากกว่าจะน าเสนอภาพในโลกแห่งความเป็นจริงแต่เพียง
อยา่งเดียว  
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ผลงานจิตรกรรมทีส่ร้างสรรค์ระหว่างปี พ.ศ. 2521 - 2531  

 
ระหว่างปี พ.ศ. 2521 - 2531 อวบและวิสุตา ได้รับความไวว้างใจจาก ม.ร.ว.พนัธ์ุทิพย ์

บริพตัร ให้ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร “ศูนยศิ์ลปะเมฆพยบั” ท่ีต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น “ศูนยศิ์ลปะนวล
นาง” ท าให้อวบมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเขารักอย่างจริงจงั นบัได้ว่าเป็นช่วงเวลาท่ี
อวบสามารถพฒันารูปแบบและแนวคิดในการสร้างงานจิตรกรรมท่ีกลายเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
ไม่วา่จะเป็นภาพทิวทศัน์ ภาพหุ่นน่ิง หรือภาพท่ีมีเน้ือหาอ่ืนๆ ในหลากหลายรูปแบบการสร้างงาน
ตามความพึงพอใจของตวัเอง   
 ผลงานจิตรกรรมประเภท ภาพหุ่นน่ิง ท่ีอวบได้สร้างสรรค์ไวข้ณะอยู่ท่ีศูนย์ศิลปนวล
นางในช่วงแรกจะเป็นภาพดอกไม้ในแจกัน เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 94) และ ภาพ ไม่มีช่ือ     
(ภาพท่ี 95) ซ่ึงเขียนในโทนสีพาสเทล ท่ีใหค้วามรู้สึกอ่อนหวานประกอบกบัการสร้างบรรยากาศให้
ฟุ้งฝันคลา้ยกบัภาพหุ่นน่ิงท่ีอวบไดส้ร้างไวใ้นช่วงเวลาก่อนหน้าน้ี แรงบนัดาลในการสร้างสรรค์
ภาพหุ่นน่ิงยงัมาจากเคร่ืองเรือนเก่าท่ีเขากบัวิสุตาช่วยกนัแสวงหามาสะสมไว ้เช่น เกา้อ้ี โต๊ะเคร่ือง
แป้ง เตียง เป็นตน้ ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นในภาพ เก้าอีสี้เขยีว (ภาพท่ี 96) เก้าอีสี้ม่วง (ภาพท่ี 97) และ โต๊ะ
เคร่ืองแป้ง (ภาพท่ี 98) ผลงานทั้งสามช้ินแสดงให้เห็นความสนใจของอวบท่ีมีต่อศิลปะเซอร์เรียลลิ
สมอ์ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีของสะสมท่ีอวบรักมากอยา่งเช่น เคร่ืองเบญจรงคแ์ละผา้หาดเส้ียว ก็เป็น
แรงบนัดาลใจในการวาดภาพหุ่นน่ิงของเขาดว้ยเช่นกนั อวบจดัวางองค์ประกอบเคร่ืองเบญจรงค์
ภายในภาพแบบลดหลัน่ ท าให้เกิดการทบัซ้อนกนัของรูปทรงท่ีน่าสนใจ ลวดลายของเคร่ืองชาม
เบญจรงคแ์ละผา้หาดเส้ียวช่วยเพิ่มสีสันชวนสะดุดตาใหก้บัผลงานชุดน้ีเป็นอยา่งมาก เช่น ภาพ ลาย
น า้ทอง (ภาพท่ี 99) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 100) เบญจรงค์กับผ้าหาดเสี้ยว (ภาพท่ี 101) เบญจรงค์ (ภาพท่ี 
102) และ เบญจรงค์กับผ้าหาดเสีย้ว (ภาพท่ี 103) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 94 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2522 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 55.88 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

242. 

 

ภาพท่ี 95 ไม่มีช่ือ เดือนกันยายน พ.ศ. 2526 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

241. 
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ภาพท่ี 96 เก้าอี้สีเขียว พ.ศ. 2522 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

244. 
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ภาพท่ี 97 เก้าอี้สีม่วง พ.ศ. 2525 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

245. 
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ภาพท่ี 98 โต๊ะเคร่ืองแป้ง พ.ศ. 2527 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 76.2 x 121.92 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

99. 
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ภาพท่ี 99 ลายน ้าทอง พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

97. 

 

 

ภาพท่ี 100 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

100. 
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ภาพท่ี 101 เบญจรงค์กบัผ้าหาดเส้ียว พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

93. 

 

ภาพท่ี 102 เบญจรงค์ พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

98. 
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ภาพท่ี 103 เบญจรงค์กบัผ้าหาดเส้ียว พ.ศ. 2527 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

86. 
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  ความใกลชิ้ดและความรู้สึกผูกพนักบัเคร่ืองดนตรีในฐานะนกัดนตรีท าให้เคร่ือง
ดนตรีกลายมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมของอวบดว้ยเช่นกนั เช่น ภาพ 
ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 104) ไวโอลินสีเทา (ภาพท่ี 105)  Simplify (ภาพท่ี 106) ไวโอลินคอนแชร์โต้ของ 
บรามส์ (ภาพท่ี 107 ) และ คอนแชร์โต้ส าหรับไวโอลินกับโอโบ (ภาพท่ี 108) เป็นตน้ ภาพหุ่นน่ิงท่ี
มีไวโอลินเป็นองค์ประกอบส าคญัและภาพหุ่นน่ิงท่ีอวบสร้างสรรค์ในช่วงเวลาน้ีเผยให้เห็นความ
สนใจในศิลปะเซอร์เรียลสิสมข์องอวบอยา่งชดัเจน ดงัเช่น ภาพ แอปเป้ิลกับผีเส้ือ (ภาพท่ี 109) เป็น
ตน้ นอกจากนั้นยงัมีภาพหุ่นน่ิงท่ีเขียนในแบบอิมเพรสชัน่นิสมด์ว้ยเช่นกนั เช่น ภาพ จิบชายามบ่าย 
(ภาพท่ี 110) และ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 111) 
 
 

 

ภาพท่ี 104 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2525 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

144. 
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ภาพท่ี 105 ไวโอลินสีเทา พ.ศ. 2526 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

80. 

 

 

ภาพท่ี 106 Simplify พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

156. 
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ภาพท่ี 107 ไวโอลนิคอนแชร์โต้ของบรามส์ พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

151. 

 

 

ภาพท่ี 108 คอนแชร์โต้ส าหรับไวโอลนิกบัโอโบ พ.ศ. 2526 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 
ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

162. 
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ภาพท่ี 109 แอปเป้ิลกบัผเีส้ือ พ.ศ. 2527 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 30.48 x 35.56 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

256. 
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ภาพท่ี 110 จบิชายามบ่าย พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

250. 

 

ภาพท่ี 111 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

266. 
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 จิตรกรรมประเภทภาพเหมือนบุคคล ท่ีอวบไดส้ร้างสรรค์ขณะอยู่ท่ีศูนยศิ์ลปะนวลนาง มี
หลากหลายรูปแบบอนัไดแ้ก่ แนวเซอร์เรียลลิสม์ เช่น ภาพ ความทรงจ า (ภาพท่ี 112)  ดนตรี #1 
(ภาพท่ี 113) ดนตรี # 2 (ภาพท่ี 114)  ดนตรี # 3 (ภาพท่ี 115) และ วิสุตา (ภาพท่ี 116) ผลงานทั้ง 5 
ภาพน้ี มีรูปแบบและองคป์ระกอบเหมือนกนั องคป์ระกอบภายในภาพประกอบดว้ยภาพบุคคล ซ่ึง
เป็นภาพตวัของอวบเองหรือวิสุตาหญิงผูเ้ป็นท่ีรักของเขา และภาพหุ่นน่ิง ถึงแมผ้ลงานทั้ง 5 ภาพน้ี
จะไม่ไดส้ร้างในช่วงเวลาเดียวกนัก็ตาม แต่ก็มีรูปแบบและวธีิการน าเสนอคลา้ยกนั นอกจากนั้นยงัมี 
ภาพ Homoresque (ภาพท่ี 117) ซ่ึงเขียนในแนวเซอร์เรียลลิสม์ท่ีต่างไปจากผลงานห้าช้ินน้ี ตรงท่ีมี
การหลอมรวมรูปทรงขององคป์ระกอบท่ีเป็นมนุษย ์(อวบ) กบัวตัถุ (ไวโอลิน) เขา้ดว้ยกนั ผลงาน
ภาพเหมือนบุคคลมีทั้งแบบอะคาเดมิค เช่น ภาพ อ้อม (ภาพท่ี 118)  อ้อมขวัญ (ภาพท่ี 119)  อู่แก้ว 
สาณะเสน (ภาพท่ี 120) และแบบอิมเพรสชัน่นิสม ์เช่น ภาพ อ้อมขวัญ (ภาพท่ี 121) และ อ้อมขวัญ
กับตุ๊กตา (ภาพท่ี 122) นอกจากนั้นยงัมีผลงานท่ีแสดงให้เห็นอิทธิพลผลงาน       ยุคบลูของ ปาโบล 
ปิกสัโซ่ เช่น ภาพ Self Portrait (ภาพท่ี 123) ซ่ึงเหมือนกบัภาพ วิสุตา (ภาพท่ี 81) ในยคุก่อนหนา้น้ี 
 

 

ภาพท่ี 112 ความทรงจ า พ.ศ. 2523 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

71. 
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ภาพท่ี 113 ดนตรี#1 พ.ศ. 2524 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

70. 
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ภาพท่ี 114 ดนตรี#2 พ.ศ. 2524 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

68. 
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ภาพท่ี 115 ดนตรี#3 พ.ศ. 2524 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

69. 
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ภาพท่ี 116 วสุิตา พ.ศ. 2527 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

247. 
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ภาพท่ี 117 Humoresque พ.ศ. 2523 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 22.86 x 33.02 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

66. 
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ภาพท่ี 118 อ้อม พ.ศ. 2523 สีน า้มันบนผ้าใบ ขนาด 30.48 x 35.56 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

297. 
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ภาพท่ี 119 อ้อมขวญั สาณะเสน พ.ศ. 2524 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 53.34 x 68.58 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

296. 
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ภาพท่ี 120 อู่แก้ว สาณะเสน พ.ศ. 2528 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 58.42 x 73.66 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

295. 
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ภาพท่ี 121 อ้อมขวัญ พ.ศ. 2529 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

298. 
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ภาพท่ี 122 อ้อมขวญักบัตุ๊กตา พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 83.82 x 119.38 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

299. 
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ภาพท่ี 123 Self-Portrait พ.ศ. 2528 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

290. 

 
 โอกาสในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะอยา่งเต็มท่ีท่ีศูนยศิ์ลปะนวลนางท าให้อวบสามารถ
พฒันาผลงานศิลปะของตนไดอ้ยา่งอิสระในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะจิตรกรรมทิวทศัน์ท่ีมี
หลากหลายรูปแบบ มีทั้งงานแนวโรแมนติกเหมือนกบัผลงานยคุแรก (พ.ศ. 2503 – 2520)  เช่น ภาพ 
ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 124) นอกจากนั้นยงัมีการทดลองก าหนดทิศทางของแสงภายในภาพไวใ้นฉากหลงั
ใหมี้ลกัษณะเหมือนภาพยอ้นแสง ซ่ึงช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กบัภาพไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ภาพ ไม่มี
ช่ือ (ภาพท่ี 125) ภาพทิวทศัน์บางภาพ ถูกลดทอนรายละเอียดลงและให้สีสันท่ีต่างจากธรรมชาติ 
เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 126) และ ป่าเขียว (ภาพท่ี 127) ท าให้มีบรรยากาศคลา้ยภาพจิตรกรรม
แนวเซอร์เรียลลิสม์  ผลงานบางช้ินทิ้งรายละเอียดมากจนกลายเป็นศิลปะรูปแบบก่ึงนามธรรม 
(Semi Abstract ) เช่น ภาพ บ้านประมง (ภาพท่ี 128) ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 129) และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 130) 
ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ียงัมีภาพทิวทศัน์ท่ีมีรูปแบบคลา้ยภาพทิวทศัน์ของกลุ่ม “Duct School” เช่น 
ภาพ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 131)  ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 132)  ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 133)  และ ชายทะเล (ภาพท่ี 134)  
ภาพทิวทศัน์แนวอิมเพรสชัน่นิสมท่ี์เขียนแบบทิ้งฝีแปรงดว้ยการปาดป้ายสีสันอนัสดใสก็ปรากฏให้
เห็นในภาพ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 135) 
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ภาพท่ี 124 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2521 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

219. 
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ภาพท่ี 125 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2523 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

218. 
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ภาพท่ี 126 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2524 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

201. 
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ภาพท่ี 127 ป่าเขียว พ.ศ. 2525 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

192. 
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ภาพท่ี 128 บ้านประมง พ.ศ. 2525 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

190. 
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ภาพท่ี 129 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2528 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

221. 
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ภาพท่ี 130 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2529 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

188. 
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ภาพท่ี 131 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2527 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

177. 

 

 

ภาพท่ี 132 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2527 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

175. 
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ภาพท่ี 133 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2528 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

195. 
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ภาพท่ี 134 ชายทะเล พ.ศ. 2529 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

170. 
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ภาพท่ี 135 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 30.48 x 40.64 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

217. 

 

 
 ส าหรับผลงานจิตรกรรมประเภทภาพเปลือยนั้น อวบมกัจะกล่าววา่ มีผูใ้ห้ความสนใจกบั
งานประเภทน้ีของเขาเป็นอยา่งมาก อวบสร้างสรรคภ์าพเปลือยตามจินตนาการและรสนิยมของเขา 
ส่วนใหญ่มกัใชสี้สันท่ีนุ่มนวลประกอบกบัการสร้างบรรยากาศท่ีฟุ้งฝัน จึงท าให้ผลงานภาพเปลือย
ของอวบกา้วขา้มและอยูห่่างจากภาพอนาจารไปไกลแสนไกล ภาพเปลือยท่ีอวบวาดไว้ในช่วงเวลา
ท่ีอยู่ศูนยศิ์ลปนวลนาง ไดแ้ก่ ภาพ ลา กรีมา (ภาพท่ี 136) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 137) สาวเปลือย (ภาพท่ี 
138) และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 139) เป็นตน้ ภาพ ฝัน (ภาพท่ี 140) เป็นภาพเปลือยท่ีมีช่ือเสียงของอวบ 
เพราะเขียนในแนว “Symbolism” ซ่ึงแตกต่างไปจากงานช้ินอ่ืนๆ  ผลงานช้ินน้ีมกัถูกน าไปเป็น
ภาพประกอบในหนงัสือหรือบทความท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัอวบ สาณะเสน  
 
 
 



  138 

 

ภาพท่ี 136 ลา กรีมา พ.ศ. 2521 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

277. 
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ภาพท่ี 137 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2521 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

281. 
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ภาพท่ี 138 สาวเปลอืย พ.ศ. 2521 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 81.28 x 101.6 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

279. 
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ภาพท่ี 139 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2521 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

278. 
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ภาพท่ี 140 ฝัน พ.ศ. 2523 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 137.16 x 170.18 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

273. 

 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2530 - 2531 ซ่ึงเป็นช่วงสุดท้ายท่ีอวบและวิสุตาจะได้ท าหน้าท่ีเป็น
ผูบ้ริหารกิจการของศูนยศิ์ลป์นวลนาง อวบไดส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีน่าสนใจข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึงไดแ้รง
บนัดาลใจมาจากภาพตวักากในจิตรกรรมฝาผนงัของไทย แนวคิดหลกัในการสร้างงานคือ ภาพลอ้
เลียนแบบข าๆ เก่ียวกบัคน สังคม และวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ผลงานชุดน้ีไดน้ าไปจดั
แสดงนิทรรศการท่ี เพนนินซูล่า พาซ่า (Peninsula Plaza) และไดรั้บการตอบรับจากผูช้มท่ีติดตาม
ผลงานของอวบเป็นอยา่งดี ตวัอยา่งผลงานในชุดน้ี ไดแ้ก่ ภาพ ฝร่ังส่องกล้อง (ภาพท่ี 141) ไซมอน 
วอลเลส (ภาพท่ี 142) ชาจีน (ภาพท่ี 143) มะเหมี่ยว แมวน า้ (ภาพท่ี144) นวลนาง (ภาพท่ี 145) ตึก
ดิน (ภาพท่ี 146) สบาย สบาย (ภาพท่ี 147) เส้ือแดง (ภาพท่ี 148) ค าหวาน (ภาพท่ี 149) อวดสาว 
(ภาพท่ี 150) และ ร้านถ่ายรูป (ภำพท่ี 151) เป็นต้น 
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ภาพท่ี 141 ฝร่ังส่องกล้อง พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

119. 
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ภาพท่ี 142 ไซมอน วอลเลส พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

111. 
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ภาพท่ี 143 ชาจนี พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

81. 
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ภาพท่ี 144 ม่ะเหมี่ยว แมวน ้า พ.ศ. 2530 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

133. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  147 

 

ภาพท่ี 145 นวลนาง พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

110. 
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ภาพท่ี 146 ตึกดนิ พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

121. 
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ภาพท่ี 147 สบาย สบาย พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

125. 

 

 

ภาพท่ี 148 เส้ือแดง พ.ศ. 2531 สีน า้บนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

128. 
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ภาพท่ี 149 ค าหวาน พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

120. 
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ภาพท่ี 150 อวดสาว พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

124. 

 

 

 



  152 

 

 

 

ภาพท่ี 151 ร้านถ่ายรูป พ.ศ. 2531 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

132. 
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ผลงานจิตรกรรมทีส่ร้างสรรค์ในระหว่างปี พ.ศ. 2531 - 2550  

 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2531 - 2550 คือช่วงเวลาท่ีอวบและวิสุตา สาณะเสน ได้ท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้

และบริหารศูนยศิ์ลปนวลนาง ซ่ึงถือไดว้่าเป็นช่วงชีวิตท่ีดีท่ีสุดของอวบ เขาไดอุ้ทิศช่วงเวลาเกือบ 
10 ปีน้ีให้กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะอย่างเต็มท่ี         
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดว้ยความรักและความมุ่งมัน่ท าให้ผลงานของอวบมีพฒันาการท่ีกา้ว
ไกลไปจากเดิม และซบัซ้อนทั้งดา้นรูปแบบและความคิดมากยิ่งข้ึน อาจกล่าวไดว้า่ช่วงเวลาน้ีเป็น
จุดสูงสุดในชีวิตศิลปินของอวบเลยก็ว่าได้5 หากแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขน้ีกลบัผ่านพน้ไปอย่าง
รวดเร็ว เม่ือ ม.ร.ว. พนัธ์ุทิพย ์บริพตัร์ ผูม้อบโอกาสอนัล ้ าค่าน้ีแก่อวบและวิสุตา จากไปอย่างไม่มี
วนัหวนกลับ ซ่ึงก็เป็นเวลาเดียวกันกับท่ีสัญญาเช่าพื้นท่ีของศูนย์ศิลปนวลนางใกล้ส้ินสุดลง 
ประกอบกบัผูเ้ป็นทายาทไม่มีความประสงคจ์ะต่อสัญญาการเช่าพื้นท่ีศูนยศิ์ลปะให้กบัอวบและวิสุ
ตา จึงส่งผลใหกิ้จการของศูนยศิ์ลปนวลนางท่ีด าเนินกิจกรรมทางศิลปะเพื่อสาธารณชนผูส้นใจตาม
เจตนารมณ์ของเจา้ของท่ีดินคนเก่า ตอ้งปิดตวัลงอยา่งน่าเสียดายในปี พ.ศ. 2531 ซ่ึงนบัเป็นการปิด
ฉากบทบาทของศูนยศิ์ลปนวลนางอนัเล่ืองช่ือไปโดยปริยาย 

หลงัจากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2530 - 2531 อวบและวิสุตา สาณะเสน ไดย้า้ยไปใชชี้วิตอยู่ท่ี
อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี  พวกเขาไดป้ลูกเรือนหลงังามบนท่ีดินซ่ึงไดซ้ื้อไวน้านแลว้ เคหาสน์
สถานหลงังามท่ามกลางธรรมชาติอนัร่มร่ืนและสงบร่มเย็นไม่ไกลจากแม่น ้ าสะแกกรังช่างเป็น
สถานท่ีอนัเหมาะสมแก่การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส าหรับอวบยิง่นกั 
 อวบและวิสุตาใช้ชีวิตอยูท่ี่จงัหวดัอุทยัธานีอยา่งมีความสุข ณ ท่ีแห่งน้ีนอกจากอวบจะท า
กิจกรรมเก่ียวกับศิลปะอย่างต่อเน่ืองแล้ว ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีอวบเข้าร่วมกบัชุมชน  เช่น การ
ร่วมกบัคนในชุมชนจดังานบุญต่างๆ ทางศาสนาเป็นตน้ ดว้ยความท่ีอวบเป็นผูมี้จิตใจดีงาม ชอบ
สร้างบุญสร้างกุศลเป็นพื้นฐานอยู่แลว้ เขาจึงเขา้ร่วมงานกบัชุมชนอยู่เป็นนิจ นอกจากน้ีพิธีวิวาห์
ของออ้มขวญั สาสะเสน บุตรสาวคนท่ีสองของอวบและวิสุตา ก็ยงัจดัข้ึนท่ีจงัหวดัอุทยัธานีตาม
ประเพณีแบบยอ้นยุค โดยขอให้แขกผูม้าร่วมงานสวมเคร่ืองแต่งกายแบบไทย ซ่ึงช่วยสร้างสีสัน
และบรรยากาศใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มพื้นถ่ินเป็นอยา่งมาก แต่ในปี พ.ศ. 2538 ไดเ้กิดอุทกภยัคร้ัง
ใหญ่ข้ึนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี ส่งผลใหเ้คหาสนส์ถานของอวบไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัเกินก าลงัท่ี
อวบและวสุิตาจะบูรณะซ่อมแซมให้กลบัคืนดงัเดิมได ้สุดทา้ยในปี พ.ศ. 2539  อวบและวิสุตาจึงจ า
ใจยา้ยถ่ินฐานจากจงัหวดัอุทยัธานีไปท่ีอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และได้ปลูกสร้างเคหาสน์
สถานแห่งใหม่ช่ือวา่ “ชาโตอ าอูน” เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยัและสถานท่ีจดัเก็บรวบรวมของสะสมต่างๆ 
อนัทรงคุณค่าของอวบและวสุิตาเพื่อเปิดใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้มาเยีย่มชมดว้ยความอบอุ่นจนถึงทุกวนัน้ี 
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 ชาโตค าอูน เป็นสถานท่ีท่ีอวบไดใ้ชชี้วติในบั้นปลายอยา่งสงบสุขไปกบัการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2539 กระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2553 
 
 ช่วงเวลาท่ีอวบใชชี้วิตอยูท่ี่จงัหวดัอุทยัธานีจวบจนกระทัง่ยา้ยไปพ านกัท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่
(ระหว่าง พ.ศ. 2531-2552) อวบได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเน่ือง6 ช่วงเวลาน้ีอวบได้
สร้างสรรคศิ์ลปะอยา่งอิสระ โดยปราศจากพนัธนาการใดๆ อวบไม่มีความคิดท่ีจะสร้างกฎเกณฑ์มา
เป็นกรอบจ ากดัการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของเขา อวบรักท่ีจะสร้างผลงานตามความพอใจตนเป็น
หลัก7 อิสระทางความคิดในการสรรค์สร้างผลงานศิลปะท าให้ช่วงเวลาน้ีปรากฏผลงานใน
หลากหลายรูปแบบ เน้ือหา และประเภท อนัได้แก่ ภาพจิตรกรรมภาพหุ่นน่ิง ภาพเหมือนบุคคล 
ภาพเปลือย ภาพทิวทศัน์ และภาพเขียนหลงักระจกแบบจีน ผลงานแต่ละประเภทจะมีรูปแบบและ
เน้ือหาหลากหลายแตกต่างกนัไปดว้ย 

 

 ภาพหุ่นน่ิง  

 
 ผลงานจิตรกรรมประเภทภาพหุ่นน่ิงท่ีอวบไดส้ร้างสรรคข้ึ์นในช่วงเวลาน้ี มีเน้ือหา
หลากหลายตามความสนใจของเขา และเม่ือพิจารณาจากองประกอบภายในภาพประเภทหุ่นน่ิงท่ีมี
จ านวนมากของอวบแลว้ ท าใหส้ามารถแยกกลุ่มตามองคป์ระกอบหลกัของภาพไดด้งัน้ี  คือภาพหุ่น
น่ิงดอกไมใ้นแจกนั เคร่ืองใชภ้ายในบา้น เคร่ืองเบญจรงค ์และไวโอลิน เป็นตน้ 
 
ภาพหุ่นน่ิงดอกไม้ในแจกนั 
 
 การเขียนภาพดอกไมน่้าจะสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กบัอวบไม่นอ้ย เพราะอวบ
เขียนภาพดอกไม้ในแจกนัไวอ้ย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ต้น อวบมีความเช่ียวชาญในการเขียนภาพ
ดอกไมห้ลากหลายสายพนัธ์ุและสีสันไดอ้ย่างสวยสดงดงาม ภาพดอกไมข้องเขาอบอวลดว้ยกล่ิน
หอมจรุงใจ แจกนัใส่ดอกไมข้องเขาก็เปล่ียนแปลงแตกต่างกนัไปทั้งรูปทรงและวสัดุท่ีเป็นแกว้และ
เคร่ืองเซรามิก ซ่ึงแสดงให้เห็นฝีมือทางเชิงช่างในการเขียนวสัดุต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมือนจริงของอวบ 
ดว้ยเหตุน้ี ภาพหุ่นน่ิงดอกไมใ้นแจกนัของเขาจึงสร้างความประทบัใจให้กบัผูช้มเป็นอยา่งยิ่ง เช่น 
ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 152) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 153) และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 154) ผลงานทั้งสามภาพน้ีเผย
ใหเ้ห็นการจดัวางภาพหุ่นน่ิงท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากช่างเขียนสกุลช่างดตัช์ (Dutch School) ยุคบา
โรก (Baroque)  ของประเทศเนเธอร์แลนด ์แต่อวบไดแ้สดงออกถึงความเป็นไทยดว้ยการเพิ่มเคร่ือง
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เบญจรงคเ์ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในภาพไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ ผลงานชุดน้ีนอกจากจะเผยให้เห็นความ
ช่ืนชมในฝีมือและเทคนิคของบรมครูช่างยโุรปแลว้ ยงัสะทอ้นความภาคภูมิใจของอวบในการศึกษา
ผลงานช่างโบราณจนถึงแก่นท าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานไดเ้ทียบเคียงผลงานชั้นบรมครูได้
อยา่งเตม็ภาคภูมิ นอกจากน้ียงัมีภาพดอกไมใ้นแจกนัหรือตระกร้าท่ีมีสีสันสดใสงดงามตามแบบอิม
เพรสชัน่นิสม์ เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ  (ภาพท่ี 155)  กุหลาบ  (ภาพท่ี 156) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 157)  และ 
ดอกไม้ในตระกร้า (ภาพท่ี 158) เป็นตน้ ท่ีน่าสนใจคือภาพ  ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 156) และ ไม่มีช่ือ (ภาพ
ท่ี 157) ท่ีใชโ้ทนสีอ่อนหวานแบบสีพาสเทลปาดป้ายจนเกิดบรรยากาศฟุ้งฝัน รวมทั้งภาพ ดอกไม้
ในตระกร้า (ภาพท่ี158) ท่ีทิ้งฝีแปรงอยา่งอิสระชวนใหเ้ช่ือมโยงไปถึงผลงานของ ปีแยร์ โอกุสต ์เรอ
นวัร์ (Pierre-Auguste Renoir, ค.ศ. 1841-1919) ศิลปินอิมเพรสชัน่นิสมช์าวฝร่ังเศส จะต่างกนัตรงท่ี
อวบใชเ้น้ือสีท่ีบางเบามากกวา่ ซ่ึงช่วยเพิ่มความนุ่มนวลให้กบัภาพของเขาไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรก็
ตาม ผลงานภาพหุ่นน่ิงรูปดอกไมใ้นแจกนัส่วนใหญ่ของอวบค่อนขา้งออกแนวประยุกต์ศิลป์เสีย
มากกวา่ เช่น ภาพ ไม่มช่ืีอ  (ภาพท่ี 159) กุหลาบและพลับพลึง (ภาพท่ี 160) ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 161) ไม่
มช่ืีอ  (ภาพท่ี  162)  และ กุหลาบในแจกันเหลี่ยม (ภาพท่ี 163) ส าหรับ ภาพ กุหลาบในแจกันเหลี่ยม 
(ภาพท่ี 163) เผยให้เห็นลูกเล่นในการเขียนภาพของอวบท่ีปรับแต่งรายละเอียดกลีบใบและรูปทรง
ของดอกไมใ้ห้กลายเป็นเหล่ียมท่ีนุ่มนวลลอ้กบัเหล่ียมแข็งของแจกนัไดอ้ย่างน่าท่ึง ซ่ึงเผยให้เห็น
รูปแบบการสร้างงานแนวคิวบิสมท่ี์เป็นแบบฉบบัของอวบอยา่งชดัเจน 
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ภาพท่ี 152 ไม่มีช่ือ เดือนมนีาคม พ.ศ. 2535 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

258. 
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ภาพท่ี 153 ไม่มีช่ือ เดือนมนีาคม พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

259. 
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ภาพท่ี 154 ไม่มีช่ือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

260. 

 

 

 



  159 

 

 
ภาพท่ี 155 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

234. 

 



  160 

 
ภาพท่ี 156 กหุลาบ พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

225. 
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ภาพท่ี 157 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2538 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

226. 
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ภาพท่ี 158 ดอกไม้ในตะกร้า พ.ศ. 2543 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

265. 

 

 
ภาพท่ี 159 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2535 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

231. 
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ภาพท่ี 160 กหุลาบและพลบัพลงึ พ.ศ. 2535 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

235. 

 
ภาพท่ี 161 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2541 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 10 x 12 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

229. 
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ภาพท่ี 162 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2539 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

224. 
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ภาพท่ี 163 กหุลาบในแจกนัเหลีย่ม พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

237. 

 
 ในผลงานบางภาพอวบไดผ้สมผสานศิลปะรูปแบบเก่าและใหม่เขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างลงตวั 
เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 164) ท่ีอวบใช้สีสร้างบรรยากาศโดยรวมของภาพให้มืดสลัวตาม
แบบอย่างภาพเขียนของสกุลช่างดัตช์แห่งเนเธอร์แลนด์ แต่ก็มีการเติมสีสันอนัสดใสและทิ้ง
ร่องรอยการปาดป้ายฝีแปรงอิสระแบบอิมเพรสชนันิสม์เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้กบัภาพ นบัว่า
เป็นผลงานท่ีไดผ้สมผสานรูปแบบทางศิลปะท่ีแตกต่างกนัใหเ้ขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั 
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ภาพท่ี 164 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

261. 
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 ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 165) เป็นผลงานภาพหุ่นน่ิงท่ีอวบใช้วิธีการปรับแต่งรายละเอียด
รวมทั้งการให้น ้ าหนักแสงเงาขององค์ประกอบภายในภาพเพื่อทดลองเขียนภาพในแนวโมเดิร์น 
อาร์ต ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 

 
ภาพท่ี 165 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2543 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

236. 

 
 ภาพ กุหลาบในเหยือกน า้ (ภาพท่ี 166) เป็นผลงานท่ีสืบสานรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงาน
ของอวบในช่วงก่อนหน้าน้ีคือระหว่าง พ.ศ. 2520 - 2531 ดงัจะเห็นได้จากการใช้สีและการให้
น ้าหนกัแสงเงาท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะวิธีการตดัเส้นดว้ยสีขาวท่ีเกิดจากการขูดสีภาพออก ท าให้
ดูคลา้ยลายเส้นแบบภาพพิมพไ์ม ้เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 166 กหุลาบในเหยอืกน ้า พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

227. 
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ภาพหุ่นน่ิงเคร่ืองใช้ภายในบ้าน 

 
 ภาพจิตรกรรมหุ่นน่ิงท่ีมีองค์ประกอบเป็นเคร่ืองใช้ภายในบา้นปรากฏบ่อยคร้ังในภาพ
จิตรกรรมของอวบ ความรักและความสนใจในของเก่าของโบราณของอวบและวิสุตาท าให้ทั้งคู่มี
งานอดิเรกสะสมเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใชภ้ายในบา้นท่ีเป็นของโบราณซ่ึงนบัวนัมีแต่จะสูญหายไป
ตามกาลเวลา ความรักและความช่ืนชมในความงดงามและคุณค่าอนัประเมินมิไดข้องส่ิงของเหล่าน้ี
สะทอ้นให้เห็นในภาพหุ่นน่ิง ซ่ึงอวบน าเสนอไวใ้นหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกบัภาพหุ่นน่ิง
ดอกไมใ้นแจกนั ไม่วา่จะเป็นภาพหุ่นน่ิงท่ีเขียนตามแบบสกุลช่างดตัช์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึง
เน้นความสามารถทางเชิงช่างในการเขียนส่ิงของและวสัดุต่างๆ ไดเ้หมือนจริงตามธรรมชาติ เช่น 
ภาพ กาทองเหลือง (ภาพท่ี 167) กาทองเหลืองกับจานเชิงเบญจรงค์ (ภาพท่ี 168) ไหเขมร (ภาพท่ี 
169) กาเงิน (ภาพท่ี 170) ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 171) กาทองเหลือง (ภาพท่ี 172)  และ ไวโอลินกับไหเขมร 
(ภาพท่ี 173) เป็นตน้ หรือภาพหุ่นน่ิงแนวโพสต์อิมเพรสชั่นนิสม์ตามแบบฉบบัของปอล เซซาน 
(Paul Cezanne, ค.ศ. 1839-1906) หน่ึงในศิลปินคนส าคญัท่ีสร้างจิตรกรรมแบบโพสตอิ์มเพรสชัน่
นิสม ์(Post-Impressionism) เช่น ภาพ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 174) ดนตรีกับดอกไม้ (ภาพท่ี 175) และ ไม่มี
ช่ือ (ภาพท่ี 176) เป็นต้น การจัดวางองค์ประกอบท่ีเน้นโครงสร้างของภาพและการลดทอน
รายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ให้เหลือเพียงรูปทรงง่ายๆ ของทั้ง 3 ภาพน้ี เผยให้เห็นแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมตามแบบปอล เซซาน อย่างชัดเจน นอกจากน้ียงั
ปรากฏผลงานแนวโมเดิร์น อาร์ต ตามแบบปาโบล ปิกสัโซ่ ศิลปินคนส าคญัท่ีพฒันาแนวทางการ
สร้างงานจิตรกรรมแบบคิวบิสม์ เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 177) และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 178) การ
เปล่ียนรูปทรงธรรมชาติให้เป็นเหล่ียมเป็นสันและการจดัวางองคป์ระกอบภาพให้ซ้อนทบักนัอยา่ง
เป็นเอกภาพของ 2 ภาพน้ี เผยใหเ้ห็นความสนใจของอวบท่ีมีต่อแนวทางการสร้างงานศิลปะแบบคิว
บิสมอ์ยา่งชดัเจน 
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ภาพท่ี 167 กาทองเหลอืง พ.ศ. 2535 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 86.36 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

252. 

 

 

ภาพท่ี 168 กาทองเหลอืงกบัจานเชิงเบญจรงค์ พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.9 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

249. 
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ภาพท่ี 169 ไหเขมร พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

248. 
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ภาพท่ี 170 กาเงิน พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

246. 
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ภาพท่ี 171 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

268. 
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ภาพท่ี 172 กาทองเหลอืง พ.ศ. 2548 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

253. 

 
ภาพท่ี 173 ไวโอลนิกบัไหเขมร พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 101.6 x 101.6 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

269. 
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ภาพท่ี 174 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2538 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม.  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

257. 
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ภาพท่ี 175 ดนตรีกบัดอกไม้ พ.ศ. 2544 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

264. 
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ภาพท่ี 176 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2546 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 20.32 x 25.4 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

263. 
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ภาพท่ี 177 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2548 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 20.32 x 25.4 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

57. 
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ภาพท่ี 178 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2548 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

56. 
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ภาพหุ่นน่ิงเคร่ืองเบญจรงค์ 
 
 เคร่ืองเบญจรงค์เป็นงานหัตถศิลป์อีกอย่างหน่ึงท่ีอวบหลงใหลมาเป็นเวลานาน การ
ออกแบบรูปทรง สีสัน และลวดลายอนัวิจิตรของเคร่ืองเบญจรงค์ สร้างความประทบัให้กบัอวบ
ทั้งส้ิน อวบสะสมและศึกษาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของเคร่ืองเบญจรงค์ดว้ยความสนใจจน
กลายเป็นผูห้น่ึงท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการดูเคร่ืองเบญจรงคเ์ป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุน้ี เคร่ือง
เบญจรงคจึ์งกลายเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีปรากฏให้เห็นในงานจิตรกรรมของเขาอยูเ่สมอ เช่น ภาพ 
ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 179) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 180) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 181) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 182)  และ เบญจ
รงค์ กุหลาบ และพานทองเหลือง (ภาพท่ี 183) เป็นตน้ ภาพหุ่นน่ิงเคร่ืองเบญจรงคข์องอวบมีความ
โดดเด่นทั้งในเร่ืองการจดัวางองคป์ระกอบแบบง่ายๆ และชดัเจน ท่ีน่าสนใจคือ สีสันของฉากหลงั
อนัว่างเปล่าท าให้บรรยากาศโดยรวมของภาพมีลกัษณะคล้ายจิตรกรรมแนวเหนือความเป็นจริง 
ความรักและความช่ืนชมในความงามและคุณค่าของเคร่ืองเบญจรงค์ไทยสะทอ้นผ่านสีสันและ
ลวดลายของเคร่ืองเบญจรงค์ท่ีศิลปินบรรจงวาดดว้ยฝีมือทางเชิงช่างอนัเยี่ยมยอด การเขียนภาพ
เคร่ืองเบญจรงค์น่าจะสร้างความสุขและความพึงพอใจแก่ศิลปินไม่นอ้ย เพราะอวบไดส้ร้างสรรค์
ภาพวาดเคร่ืองเบญจรงคอ์นัวิจิตรออกมาให้คนชมอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมบ้างช่วงอาจจะเวน้ระยะห่าง
ในการสร้างสรรคไ์ปบา้งก็ตาม 
 

 
ภาพท่ี 179 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2535 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

90. 
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ภาพท่ี 180 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2536 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 82.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

89. 
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ภาพท่ี 181 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2537 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

94. 
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ภาพท่ี 182 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2539 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

88. 

 

 
ภาพท่ี 183 เบญจรงค์ กหุลาบ และพานทองเหลอืง พ.ศ. 2547 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ 
ขนาด 60.96 x  81.28 ซม. 

ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

92. 
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ภาพหุ่นน่ิงไวโอลิน 
 
 ส าหรับอวบแลว้ ไวโอลินถือเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจของเขายิ่งนกั การท่ีอวบ
เป็นนักสีไวโอลินสมคัรเล่นฝีมือเยี่ยมผูห้น่ึง ประกอบกับความรักอย่างหมดหัวใจท่ีมีต่อเสียง
ไวโอลิน ท าให้ไวโอลินกลายเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างไม่รู้จบและใน
หลากหลายรูปแบบใหก้บัอวบ  

เม่ือเปรียบเทียบกบัภาพหุ่นน่ิงอ่ืนๆ ภาพหุ่นน่ิงไวโอลินจะมีความหลากหลายทางรูปแบบ 
การจดัวางองค์ประกอบ การน าเสนอท่ีซับซ้อน และแนวคิดท่ีล ้ าลึกมากกว่า รูปทรงพื้นฐานของ
ไวโอลิน ท่ีมีทั้งเส้นตรง เส้นโคง้ และเส้นเวา้ ท าใหไ้วโอลินกลายเป็นองคป์ระกอบยอดนิยมในภาพ
จิตรกรรมแนวคิวบิสม ์ผลงานของปิกสัโซ่และบร๊าคไดใ้หแ้รงบนัดาลใจในการสร้างงานศิลปะแบบ
คิวบิสม์ให้กบัอวบโดยเฉพาะแนวคิดในการตดัรูปทรงและทิ้งปริมาตรของวตัถุ รวมทั้งการจดัวาง
องค์ประกอบให้ซ้อนทับกันอย่างเป็นเอกภาพ ซ่ึงอวบได้น ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
จิตรกรรมแนวน้ีของเขาอยา่งน่าสนใจ เช่น ภาพ  จังหวะเร็ว  (ภาพท่ี 184) Bach Violin (ภาพท่ี 185) 
ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 186) ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 187) ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 188)  และ ไวโอลินสีขาว (ภาพท่ี 189) 

 

 
ภาพท่ี 184 จงัหวะเร็ว พ.ศ. 2537 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

161. 
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ภาพท่ี 185 Bach Violin Partitas พ.ศ. 2539 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

160. 
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ภาพท่ี 186 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2542 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

138. 
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ภาพท่ี 187 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2542 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

148. 

 

 
ภาพท่ี 188 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2543 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

149. 
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ภาพท่ี 189 ไวโอลนิสีขาว พ.ศ. 2544 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

165. 
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 ผลงานบางช้ินเผยให้เห็นอิทธิพลของแนวคิดในการสร้างงานศิลปะด้วยกรรมวิธีปะติด 
(Collage) ของกลุ่มจิตรกรคิวบิสม ์เช่น ภาพ ไวโอลิน สตอร่ี  (ภาพท่ี 190) ซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราวของ
ไวโอลินผ่านการตดัเอาบางส่วนของภาพจิตรกรรมของศิลปินเรอเนสซองส์มาประกอบเป็นภาพ
ใหม่ นอกจากน้ียงัมีภาพหุ่นน่ิงไวโอลินท่ีเขียนในแนวเซอร์เรียลลิสม์ เช่น ภาพ ไวโอลินกับ
ธรรมชาติ (ภาพท่ี 191) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 192) ไวโอลินและเบญจรงค์ (ภาพท่ี 193) ไวโอลินสีฟ้า 
(ภาพท่ี 194)  คารวะแวนไอ๊ค์ (ภาพท่ี 195)  อกาลิโก (ภาพท่ี 196) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 197)  ความหลัง 
(ภาพท่ี 198)  ดับเบิลไวโอลินคอนแชร์โต้ (ภาพท่ี 199) ไวโอลิน (ภาพท่ี 200) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 201) 
ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 202) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 203) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 204) และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 205) เป็นตน้ 
นอกจากไวโอลินท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของภาพแลว้ ผลงานแนวน้ีมกัมีฉากหลงัเป็นภาพทิวทศัน์ 
และบางคร้ังมกัปรากฏวตัถุหรือส่ิงของบางอยา่งท่ีมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ เช่น นาฬิกา ในภาพท่ี 
196 และบางอยา่งก็เป็นเพียงองคป์ระกอบหน่ึงของภาพเท่านั้น เช่น เคร่ืองเบญจรงค ์ในภาพท่ี 193 
เป็นตน้ หรือการคดัลอกบางส่วนของภาพจิตรกรรมท่ีมีช่ือเสียงของครูช่างตะวนัตกมาใส่ไวใ้นภาพ
เพื่อเป็นการคารวะหรือเทิดทูนบูชาความสามารถของศิลปินผูย้ิ่งใหญ่ท่ีให้แรงบนัดาลใจแก่ตน เช่น 
ภาพท่ี 195 ซ่ึงคดัลอกเฉพาะส่วนท่ีเป็นผา้โพกผมจากภาพเหมือนของ Govanna Tornabuoni โดย 
Domenico Ghirlandaio ศิลปินอิตาเลียนสมยัเรอเนสซองซ์ เป็นตน้     
   

 
 ภาพท่ี 190 ไวโอลนิ สตอร่ี พ.ศ. 2540 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

167. 
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ภาพท่ี 191 ไวโอลนิกบัธรรมชาติ พ.ศ. 2533 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

164. 
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ภาพท่ี 192 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2534 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

159. 
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ภาพท่ี 193 ไวโอลนิและเบญจรงค์ พ.ศ. 2535 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

142. 
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ภาพท่ี 194 ไวโอลนิสีฟ้า พ.ศ. 2542 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

145. 
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ภาพท่ี 195 คารวะ แวน ไอ๊ค์ พ.ศ. 2547 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

55. 
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ภาพท่ี 196 อกาลโิก พ.ศ. 2547 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

140. 
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ภาพท่ี 197 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 20.32 x 20.32 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

166. 

 

 
ภาพท่ี 198 ความหลงั สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

147. 
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ภาพท่ี 199 ดบัเบิลไวโอลนิคอนแชร์โต้ พ.ศ. 2543 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

154. 
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ภาพท่ี 200 ไวโอลนิ พ.ศ. 2543 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

163. 
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ภาพท่ี 201 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2545 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

155. 

 

 
ภาพท่ี 202 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

152. 
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ภาพท่ี 203 ไม่มีช่ือ สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

158. 
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ภาพท่ี 204 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2541 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 40.64 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

83. 
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ภาพท่ี 205 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2544 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

150. 

 

ภาพเหมือนบุคคล 

 
 จิตรกรรมประเภทภาพเหมือนบุคคล เป็นผลงานอีกประเภทหน่ึงท่ีอวบสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเน่ือง ส่วนใหญ่มกัเป็นภาพเหมือนตวัเอง ภรรยาและบุตรอนัเป็นท่ีรัก รวมทั้งมิตรสหายท่ีใกลชิ้ด 
นอกจากนั้นยงัมีภาพผลงานท่ีไดรั้บการวา่จา้งใหเ้ขียนดว้ย  

ภาพเหมือนบุคคลของอวบสร้างสรรค์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผลงานภาพเหมือนบุคคล
แบบเหมือนจริง แสดงให้เห็นความสามารถทางเชิงช่างในการเขียนภาพเหมือนบุคคลของอวบได้
เป็นอย่างดี เพราะนอกจากอวบจะเขียนภาพบุคคลได้อย่างเหมือนจริงแล้ว ยงัสะท้อนให้เห็น
บุคลิกภาพของผูเ้ป็นแบบไดอ้ยา่งมีชีวติชีวาราวกบัมนุษยท่ี์มีเลือดเน้ือและลมหายใจจริงๆ เช่น ภาพ 
สุภาพสตรี (ภาพท่ี 206) และ ภาพ  Self  Portrait (ภาพท่ี 207) เม่ือพิจารณาเทคนิคการเขียนภาพและ
โครงสีของ 2 ภาพน้ี จะเห็นความสามารถของอวบในการศึกษาผลงานภาพเหมือนของศิลปินสกุล



  202 

ช่างดตัช์อยา่งละเอียดจนสามารถน าเทคนิคการเขียนภาพของครูช่างตะวนัตกมาประยุกตใ์ชใ้นการ
เขียนภาพจิตรกรรมของตนไดอ้ยา่งดีเยี่ยม เช่นเดียวกบั ภาพ เกบ็ดอกไม้ (ภาพท่ี 208) และ น้องจ๊ิบ
นั่ง (ภาพท่ี 209) ท่ีอวบสามารถจบัภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กน้อยมาไวใ้นภาพจิตรกรรมได้
อย่างเหมือนจริงและเป็นธรรมชาติท่ีสุด และเม่ือสังเกตทิวทศัน์ในฉากหลงัของภาพ เก็บดอกไม้ 
(ภาพท่ี 208) จะเห็นแรงบนัดาลใจจากการเขียนภาพทิวทศัน์ในแนวของ จอห์น คอนสเตเบิล (John 
Constable, ค.ศ. 1776 - 1834) ศิลปินยคุโรแมนติกขององักฤษ โดยเฉพาะการก าหนดแสงและโครง
สีท่ีสร้างบรรยากาศภายในภาพ นอกจากน้ียงัมีผลงานอีกช้ินหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นความสนใจของ
อวบต่อเทคนิคการเขียนภาพเหมือนของครูช่างตะวนัตก เช่น ภาพ อู่แก้ว (ภาพท่ี 210) ซ่ึงอวบเขียน
เลียนแบบ A Woman (ภาพท่ี 211)  ของโรเจีย ฟาน แดร์ เวยเ์ดน (Rogier van der Weyden, ค.ศ. 
1400 - 1464) ศิลปินชาวเฟลมิช ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 โดยการวาดภาพใบหนา้อู่แกว้บุตรสาวคน
โตแทนท่ีใบหนา้หญิงสาวและเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ บางอยา่งบา้งเล็กนอ้ยตามความพอใจของ
ตน8 ผลงานดงักล่าวเผยให้เห็นถึงความช่ืนชมในผลงานชั้นครูโบราณ (The Old Master) ของอวบ
อยา่งชดัเจน 
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ภาพท่ี 206 สุภาพสตรี พ.ศ. 2538 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 111.76 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

314. 
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ภาพท่ี 207 Self Portrait พ.ศ. 2545 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

293. 
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ภาพท่ี 208 เกบ็ดอกไม้ พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

308. 
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ภาพท่ี 209 น้องจิบ๊นั่ง พ.ศ. 2549 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

309. 
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ภาพท่ี 210 อู่แก้ว พ.ศ. 2548 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 17.78 x 22.86 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

291. 
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ภาพท่ี 211 โรเจีย ฟาน แดร์ เวย์เดน Portrait of a Woman with a Winged Bonnet ค.ศ.1440 สีน า้มันบนไม้โอ๊ค 
ขนาด 32 x 47 ซม.  
ท่ีมา :  Curiator Beta, Portrait of a Woman with a Winged Bonnet (or Lady Wearing a Gauze Headdress) by 

Rogier Van Der Weyden, เข้าถึงเม่ือ 29 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://curiator.com/art/rogier-van-der-

weyden/portrait-of-a-woman-with-a-winged-bonnet-or-lady-wearing-a-gauze-headd 

 
 ภาพ Self  Portrait (ภาพท่ี 212) เป็นผลงานภาพเหมือนตวัเองท่ีแสดงให้เห็นอุปนิสัยใฝ่รู้
ตลอดเวลาของอวบ ภาพน้ีสร้างข้ึนจากโปรแกรมตกแต่งภาพดว้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อวบใช้
ความรู้จากการศึกษาเทคโนโลยีสมยัใหม่มาทดลองปรับแต่งสีสันให้กบัภาพถ่ายรูปเหมือนของ
ตนเอง แลว้น ามาเป็นตน้แบบในการเขียนภาพสีน ้ ามนัแบบอิมเพรสชัน่นิสม ์ผลงานช้ินน้ีจึงนบัเป็น
หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นอุปนิสัยใฝ่รู้ตลอดเวลาของศิลปินผูน้ี้ไดเ้ป็นอย่างดี ภาพเหมือนบุคคลท่ี
น่าสนใจในช่วงเวลาน้ี ไดแ้ก่ ภาพ วิสุตา (ภาพท่ี 213)  อู่แก้ว (ภาพท่ี 214) Self Portrait (ภาพท่ี  
215) และ เดก็ชาวเขา (ภาพท่ี 216) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 212 Self Portrait พ.ศ. 2541 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

292. 
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ภาพท่ี 213 วสุิตา สาณะเสน พ.ศ. 2533 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

302. 
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ภาพท่ี 214 อู่แก้ว พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

312. 
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ภาพท่ี 215 Self Portrait พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้ากระสอบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

67. 
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ภาพท่ี 216 เดก็ชาวเขา พ.ศ. 2549 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 101.6 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

315. 
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 ความสนใจศิลปะหลากหลายรูปแบบท าใหอ้วบสร้างภาพเหมือนท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก
ภาพเขียนหลงักระจกของจีนข้ึนมาชุดหน่ึง คือ ภาพเหมือนของบุตรสาวทั้ง 2 คน คือ ภาพ อู่แก้ว               
(ภาพท่ี  217) และ อ้อมขวญั (ภาพท่ี  218) 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 217 อู่แก้ว รูปเขียนหลงักระจก ขนาด 17.78 x 63.5 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

74. 
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ภาพท่ี 218 อ้อมขวญั รูปเขียนหลงักระจก ขนาด 20.32 x 25.4 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

76. 
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ภาพเปลือย 

 
 อวบไดส้ร้างสรรค์จิตรกรรมภาพเปลือยไวจ้  านวนหน่ึงท่ีเป็นภาพสาวงามในอุดมคติซ่ึง
สร้างสรรคม์าจากจินตนาการของจิตรกรแทบทั้งส้ิน ภาพเปลือยท่ีอวบไดส้ร้างสรรคข้ึ์นระหวา่ง ปี 
พ.ศ. 2531 – 2550 บางภาพค่อนไปในทางประยุกต์ศิลป์ เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ  (ภาพท่ี  219) และ     
สาวงามกับผลไม้ (ภาพท่ี 220) ซ่ึงมีการจดัวางองค์ประกอบภาพอย่างง่ายๆ ปล่อยฉากหลงัให้ว่าง
เปล่า มีตระกร้าผลไม้เป็นเคร่ืองประกอบฉาก และใช้สีสันท่ีอ่อนหวานสดใสและสีซีดจาง 
นอกจากนั้นยงัมีภาพหญิงสาวเปลือยในบรรยากาศเหนือความเป็นจริงราวกบัอยูท่่ามกลางดินแดน
แห่งความฝัน เช่น  ภาพ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี  221)  เพลินแสงจันทร์  (ภาพท่ี  222) และ สุริยฉาน (ภาพท่ี  
223) ผลงานเหล่าน้ีเผยใหเ้ห็นแรงบนัดาลใจจากภาพจิตรกรรมของ ดนัเต กาเบรียล โรเซตติ (Dante 
Gabriel Rosetti , ค.ศ. 1828-882) ศิลปินกลุ่มภารดรภาพก่อนราฟาแอล (Pre-Raphaelite)  
 

 
ภาพท่ี 219 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2533 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

274. 
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ภาพท่ี 220 สาวงามกบัผลไม้ พ.ศ. 2533 สีอะคริลิกและสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

276. 
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ภาพท่ี 221 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2543 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

275. 

 

 
ภาพท่ี 222 เพลนิแสงจนัทร์ พ.ศ. 2550 สีน ้ ามนับนผา้ใบ ขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ชอ้งมาศ ราชภณัฑารักษ ์(บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากดั, 2550), 

272. 
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ภาพท่ี 223 สุริยฉาน พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบขนาด 71.12 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

280. 
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ภาพทิวทศัน์ 

 
 การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ ถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดาส าหรับอวบ เน่ืองดว้ยใน
ชีวิตของอวบมกัมีเหตุให้ตอ้งออกเดินทางอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสืบเสาะแสวงหา
ผา้พื้นถ่ินกบัวสุิตา หรือการไปช่วยส ารวจโบราณสถานตามจงัหวดัต่างๆ กบั ประยรู อุลุชาฎะ ท าให้
อวบไดมี้โอกาสออกไปเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเขาอาจจะยงัไม่เคยรู้จกัและประสบพบเจอมาก่อน และใน
การเดินทางแต่ละคร้ัง อวบไดรั้บผลพลอยไดอ้นัเป็นประโยชน์ยิ่งส าหรับเขา นัน่คือ การไดส้ัมผสั
กบัธรรมชาติอนังดงามระหวา่งการเดินทาง ซ่ึงจะประทบัอยูใ่นความทรงจ าของเขามิรู้ลืม และต่อมา
ไดถู้กถ่ายทอดลงบนผนืผา้ใบกลายเป็นภาพจิตรกรรมทิวทศัน์ท่ีผสมผสานระหวา่งความประทบัใจ
ในความงดงามของธรรมชาติและจินตนาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2550 อวบได้สร้างสรรค์
จิตรกรรมภาพทิวทศัน์ไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี  224) และ ไม่มีช่ือ        
(ภาพท่ี  225) ซ่ึงน าเสนอภาพธรรมชาติอนัสงบงดงามท่ีชวนให้รู้สึกถึงบรรยากาศยามเชา้อนัสดช่ืน
ตามแบบจิตรกรรมทิวทัศน์สกุลช่างดัตช์ ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 226)  ท่ีแสดงบรรยากาศของ
ธรรมชาติยามเยน็อนัมืดสลวั สีและแสงท่ีอวบใช้ภายในภาพลว้นสร้างความรู้สึกท่ีเงียบเหงาคลา้ย
ภาพจิตรกรรมทิวทศัน์ของเรมบรันท ์ศิลปินชาวดตัช์สมยับาโรกผูโ้ด่ง 
 

 
ภาพท่ี 224 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2535 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

205. 
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ภาพท่ี 225 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

196. 

 

 
ภาพท่ี 226 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

204. 
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 นอกจากน้ียงัมีจิตรกรรมทิวทศัน์ท่ีใชแ้สงและสีสร้างบรรยากาศแบบโรแมนติก เช่น ภาพ 
ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 227) พายุ (ภาพท่ี 228) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 229)  และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 230) โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 229) และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 230) ท่ีใชเ้ทคนิค “Snow dot” ของ จอห์น 
คอนสเตเบิล แต่งแตม้สีขาวอนัสุกสวา่งเพื่อสร้างความมลงัเมลืองให้กบัภาพ ส่วน ภาพ พายุ (ภาพท่ี 
228) ท่ีน าเสนอภาพคล่ืนลมอนัรุนแรงในทอ้งทะเลก็ชวนให้นึกถึงภาพจิตรกรรมของวิลเลียม เทอร์
เนอร์ (Joseph Mollord William Turner, ค.ศ. 1776 - 1851) ศิลปินโรแมนติกผูย้ิ่งใหญ่ของประเทศ
องักฤษยิง่นกั  
 
 
 

 
ภาพท่ี 227 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2532 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

171. 
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ภาพท่ี 228 พาย ุพ.ศ. 2532 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

202. 
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ภาพท่ี 229 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2534 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

206. 

 

 
ภาพท่ี 230 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

182. 
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ภาพทิวทศัน์แบบอิมเพรสชั่นนิสม์สองภาพท่ีน่าสนใจคือ ภาพ ทะเลสาบขาว 1 (ภาพท่ี 
231) และ ทะเลสาบขาว 2 (ภาพท่ี 232) ซ่ึงมีการจดัวางองคป์ระกอบภาพคลา้ยกนั แต่ใชสี้สันสร้าง
บรรยากาศใหแ้ตกต่างกนั เพื่อศึกษาแสงเงาในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอวบน่าจะไดรั้บแนวคิดใน
การสร้างงานมาจากการศึกษาเร่ืองแสงเงาในลกัษณะน้ีมาจาก โกลด โมเน (Claude Monet, ค.ศ. 
1840 - 1926) ศิลปินอิมเพรสชัน่นิสมผ์ูย้ิง่ใหญ่ 

 
 

 
ภาพท่ี 231 ทะเลสาบขาว1 พ.ศ. 2533 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

198. 
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ภาพท่ี 232 ทะเลสาบขาว2 พ.ศ. 2534 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 91.44 x 114.3 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

208. 

 

 ภาพทิวทศัน์ท่ีเขียนแบบทิ้งฝีแปรงอนัอิสระและโครงสีแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ เช่น ภาพ 
ทะเล    (ภาพท่ี 233)  ภาพ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 234)  และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 235) หรือแบบโพสตอิ์มเพรส
ชัน่นิสม ์เช่น ภาพ อีสานแล้ง (ภาพท่ี 236)   ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 237)  และ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 238)  
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ภาพท่ี 233 ทะเล พ.ศ. 2536 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

180. 

 
ภาพท่ี 234 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2539 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

185. 
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ภาพท่ี 235 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2546 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

216. 
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ภาพท่ี 236 อีสานแล้ง พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ 60.96 x 91.44 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

178. 

 

 
ภาพท่ี 237 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

214. 
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ภาพท่ี 238 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

215. 

 

 

ภาพทิวทศัน์ในบรรยากาศแบบเหนือจริง เช่น ภาพ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 239) ฟ้าหลังฝน (ภาพท่ี 
240) และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 241) ซ่ึงมีบรรยากาศห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริงดูราวกบัว่าเป็น
ภาพทิวทศัน์ของดินแดนแห่งความฝันก็มิปาน 
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ภาพท่ี 239 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2532 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

173. 

 

 
ภาพท่ี 240 ฟ้าหลงัฝน พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

203. 
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ภาพท่ี 241 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2538 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

213. 
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 ภาพเขียนหลังกระจกของจีน 

 
 อวบ สาณะเสน เป็นศิลปินผู ้ท่ี รักและสนใจการศึกษาทดลองสร้างสรรค์ศิลปะใน
หลากหลายรูปแบบ และเทคนิค หน่ึงในนั้นคือภาพวาดท่ีใชเ้ทคนิคการเขียนภาพหลงักระจกสมยั
โบราณของจีนถึงเมว้่าเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยาก แต่ก็น่าสนใจและท้าทาย
ความสามารถของจิตรกร อวบสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคน้ีออกมาไดอ้ย่างสวยงาม เช่น ภาพ อู่
แก้ว (ภาพท่ี 217) อ้อมขวัญ (ภาพท่ี 218) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 242) และ ส าเภาจีน (ภาพท่ี 243) เป็นตน้ 
นอกจากนั้นยงัมี ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 244) ท่ีไม่ไดเ้ขียนภาพลงบนหลงักระจก แต่เป็นการเขียน
เลียนแบบภาพเขียนหลงักระจกของจีนดว้ยเทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ 
 
 

 
ภาพท่ี 242 ไม่มีช่ือ รูปเขียนหลงักระจก ขนาด 30.48 x 45.72 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

77. 
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ภาพท่ี 243 ส าเภาจนี รูปเขียนหลงักระจก ขนาด 28.86 x 28.86 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

79. 
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ภาพท่ี 244 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2533 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

78. 
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จิตรกรรมนามธรรม 

 
 ส าหรับอวบ สาณะเสน การเขียนภาพนามธรรมอาจจะเป็นส่ิงท่ีมิค่อยไดส้ร้างสรรคบ์่อยนกั 
หากก็หาใช่ว่าจะมิได้ปรากฏให้พบเห็นเลย ด้วยความเป็นผู ้ท่ี มีความรู้ความสามารถด้าน
องคป์ระกอบศิลป์เป็นอยา่งดี การสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะนามธรรมให้สมบูรณ์งดงามนั้นคง
มิใช่เร่ืองท่ียากเท่าใดนกัส าหรับเขา ผลงานภาพนามธรรมของอวบ เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 245) 
ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 246) และ เต้นร า (ภาพท่ี 247) แสดงให้เห็นความรู้ความเขา้ใจในพื้นฐานทางดา้น
องคป์ระกอบของศิลปินผูน้ี้ไดอ้ยา่งหาตวัจบัยาก 
 

 

 
ภาพท่ี 245 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2542 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 20.32 x 20.32 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

82. 
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ภาพท่ี 246 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2534 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 30.48 x 40.64 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

58. 
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ภาพท่ี 247 เต้นร า พ.ศ. 2534 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

63. 
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ผลงานจิตรกรรมประเภทเน้ือหาด้านศาสนา 

 
 อวบ สาณะเสน ถือว่า เป็นศิลปินผู ้หน่ึงท่ีมี จิตใจงดงาม เป็นผู ้เ ล่ือมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอยา่งยิง่ ภาพ ธรรมะ (ภาพท่ี 248) เป็นภาพจิตรกรรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนา
เพียงไม่ก่ีภาพท่ีอวบไดส้ร้างสรรคไ์ว ้ 
 
 

 
ภาพท่ี 248 ธรรมะ พ.ศ. 2537 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 27.94 x 35.56 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

54. 
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ระหว่าง ปี พ.ศ. 2531 - 2550 อวบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไวห้ลากหลายรูปแบบ ท่ี
น่าสนใจคือรูปแบบซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความไร้เดียงสาทั้งในเร่ืองของกระบวนการสร้างสรรคแ์ละ
เน้ือหาของภาพท่ีคลา้ยคลึงกบัศิลปะรูปแบบนาอีฟอยูไ่ม่นอ้ย แนวคิดในการสร้างงานรูปแบบน้ีมา
จากบุตรสาวคนท่ีสองคือ ออ้มขวญั สาณะเสน ภาพวาดแบบเด็กๆ ของบุตรสาว ซ่ึงแสดงออกถึง
ความอ่อนโยนและความไร้เดียงสาสร้างความประทบัใจให้กบัผูเ้ป็นบิดาจนเกิดเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการสร้างงานศิลปะแนวนาอีฟข้ึน เช่น ภาพ ในฝัน (ภาพท่ี 249) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 250) ไม่มีช่ือ 
(ภาพท่ี 251) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 252) อารมณ์ดี (ภาพท่ี 253)  ฝันดี (ภาพท่ี 254) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 255) 
และ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 256)  เป็นตน้ ส าหรับ ภาพ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 256) เป็นผลงานท่ีอวบน าภาพเขียน
ของออ้มขวญัมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ใบ จึงนบัเป็นผลงานร่วมกนัของบิดาและ
บุตรสาวซ่ึงสร้างความประทบัใจและความอ่ิมเอมใจใหค้นทั้งคู่ตลอดมา9 

 

 
ภาพท่ี 249 ในฝัน พ.ศ. 2532 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 30.48 x 40.64 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

53. 
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ภาพท่ี 250 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2544 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 20.32 x 25.4 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

304. 

 

 
ภาพท่ี 251 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2546 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

306. 
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ภาพท่ี 252 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2546 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

305. 

 

 
ภาพท่ี 253 อารมณ์ด ีพ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

303. 
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ภาพท่ี 254 ฝันด ีพ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

60. 
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ภาพท่ี 255 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2544 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

52. 
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 ภาพท่ี 256 อวบ และอ้อมขวญั สาณะเสน ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม.  
ท่ีมา : บ้านค าอูน อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 
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 ศิลปะเซอร์เรียลลิสม ์เป็นรูปแบบศิลปะท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคจิ์ตรกรรมของอวบไม่
นอ้ย ดงัจะเห็นไดจ้าก ภาพ ผลบุญ (ภาพท่ี 257) และ นางลอย (ภาพท่ี 258) ท่ีคลา้ยคลึงกบัผมงาน
ของมาร์ค ชากาล (Marc Chagall, ค.ศ. 1889 - 1985) ศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ท่ีสร้างสรรคง์านอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง  นอกจากน้ียงัมีผลงานอ่ืนๆ ท่ีเขียนในแนวเซอร์เรียลลิสม์หรือแนวฝันๆ อีก
ดว้ย เช่น ภาพ วิสุตา (ภาพท่ี 213) Self  Portrait (ภาพท่ี 215) ดนตรีกับความฝัน (ภาพท่ี 259) ไม่มี
ช่ือ (ภาพท่ี 260) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 261)     ดนตรีบนโร๊ค #2 (ภาพท่ี 262) ดนตรีบาโร้ค #1 (ภาพท่ี 
263) ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 264) และ ดนตรีกับความรัก (ภาพท่ี 265) เป็นตน้ 
 
 

 
ภาพท่ี 257 ผลบุญ พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 81.28 x 101.6 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

126. 
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ภาพท่ี 258 นางลอย พ.ศ. 2532 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60.96 x 81.28 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

127. 
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ภาพท่ี 259 ดนตรีกบัความฝัน พ.ศ. 2545 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

310. 
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ภาพท่ี 260 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2546 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

301. 

 

 
ภาพท่ี 261 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

311. 
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ภาพท่ี 262 ดนตรีบาโร้ค#2 พ.ศ. 2532 สีน า้มนับนกระดาษ ขนาด 38.1 x 48.26 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

65. 
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ภาพท่ี 263 ดนตรีบาโร้ค#1 พ.ศ. 2538 สีน า้มนับนกระดาษ ขนาด 38.1 x 48.26 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

62. 
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ภาพท่ี 264 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2539 สีน า้มนับนผ้าใบ 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

61. 

 

 
ภาพท่ี 265 ดนตรีกบัความรัก พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 50.8 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

300. 
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 ความสนใจในภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะการเขียนภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทย
ภาคเหนือ ท าให้อวบสร้างผลงานข้ึนมาชุดหน่ึง ท่ีเผยให้เห็นแรงบนัดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัในวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 266) เจ้าเมืองหนุ่ม (ภาพท่ี 267) เจ้านาง
น้อย (ภาพท่ี 268) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 269) เจ้าหญิงเมืองน่าน (ภาพท่ี 270) หนุ่มล้านนา (ภาพท่ี 271) 
และ สาวล้านนา (ภาพท่ี 272) เป็นตน้ 
 
 
 

 
ภาพท่ี 266 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2540 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

114. 
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ภาพท่ี 267 เจ้าเมืองหนุ่ม พ.ศ. 2542 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 40.64 x 60.29 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

129. 
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ภาพท่ี 268 เจ้านางน้อย พ.ศ. 2542 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

109. 

 

 
ภาพท่ี 269 ไม่มีช่ือ พ.ศ. 2547 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 25.4 x 30.48 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

307. 
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ภาพท่ี 270 เจ้าหญิงเมืองน่าน พ.ศ. 2549 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 91.44 x 121.92 ซม. 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

115. 
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ภาพท่ี 271 หนุ่มล้านนา พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. ผลงานร่วมกับอู่แก้วสาณะเสน 
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

112. 

 

 
ภาพท่ี 272 สาวล้านนา พ.ศ. 2550 สีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 60.96 ซม. ผลงานร่วมกับอู่แก้วสาณะเสน  
ท่ีมา : ช้องมาศ ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ), อวบ สาณะเสน 72 ปี  (กรุงเทพฯ: บริษทั สาณะศิลป์ จ ากัด, 2550), 

113. 
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 จากการพิจารณาผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมของ อวบ สาณะเสน ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2531-
2550 เผยใหเ้ห็นแนวคิดสร้างสรรคแ์ละเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมท่ีหลากหลาย รวมทั้งรูปแบบ
การสร้างงานท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบและเทคนิคการเขียนภาพ
ทิวทศัน์ ท่ีอวบศึกษามาจากภาพจิตกรรมของศิลปินยุโรปชั้นครูหลายคน เช่น การใช้แสงเงา การ
สร้างบรรยากาศภายในภาพ หรือเทคนิคการเขียนรายละเอียดทั้งทอ้งฟ้า ผืนดิน และตน้หญา้ ศิลปิน
ผูใ้หแ้รงบนัดาลใจ เช่น จอห์น คอนสเตเบิล วลิเลียม เทอร์เนอร์ และศิลปินสกุลช่างดชัต ์โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เรมบรันท ์
 จิตรกรรมฝาผนงัทางภาคเหนือของไทย รูปเขียนหลงักระจกแบบจีน ก็ให้แรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรคง์านศิลปะแก่อวบดว้ยเช่นกนั 
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 เชิงอรรถท้ายบทที ่3 

 

1สมัภาษณ์ วสุิตา สาณะเสน, ผูเ้ป็นภรรยาของอวบ สาณะเสน, 10 มกราคม 2559.   
2เดือนฉายผูช้นะ ผูป้ระเสริฐ, “Master of Thailand,” Fine Art 1, 9 (ตุลาคม 2547): 54. 
3เร่ืองเดียวกนั, 49. 
4อวบ สาะเสน, “หลายเร่ืองหลายรสจากอาจารยศิ์ลป์,” ใน อาจารย์ศิลป์กบัลูกศิษย์, นิพนธ์ ข าวไิล, 

บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ส านกัวิจยัศิลป์ พีระศรี, 2551), 334.   
5สมัภาษณ์ นิวติั กองเพียร, ผูเ้ป็นเพ่ือนร่วมงานของอวบ สาณะเสน, 13 กนัยายน 2560. 
6สมัภาษณ์ อู่แกว้ สาณะเสน, ผูเ้ป็นบุตรสาวคนแรกของอวบ สาณะเสน, 22 สิงหาคม 2561. 
7พีรกิจ ก่ีศิริ, ผูก้  ากบั, อวบ สาณะเสน กบังานวจิิตรศิลป์ ตอนท่ี 3/3 (การเป็นศิลปิน-ความคิดและ

ปรัชญา)  [ภาพยนตร์], กรุงเทพฯ: อู่แกว้ สาณะเสน, 2550.  
8สมัภาษณ์ อู่แกว้ สาณะเสน, ผูเ้ป็นบุตรสาวคนแรกของอวบ สาณะเสน, 20 สิงหาคม 2561. 
9สมัภาษณ์ อู่แกว้ สาณะเสน, ผูเ้ป็นบุตรสาวคนแรกของอวบ สาณะเสน, 29 สิงหาคม 2561. 
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บทที ่4  

พฒันาการของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย  

กบัแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะของ อวบ สาณะเสน 

 
 จากการศึกษาประวติัชีวิตและผลงานของอวบ สาณะเสน สามารถสังเกตได้ว่าอวบ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไวห้ลากหลายประเภท นอกจากนั้นยงัไดเ้ห็นแรงบนัดาลใจของอวบ
อนัเกิดจากความประทบัใจในผลงานศิลปะของศิลปินหรือช่างตะวนัตก ท่ีท าให้อวบสร้างผลงานท่ี
แตกต่างไปจากศิลปะแนวประเพณีของไทย ดงักล่าวไวใ้นบทท่ี 3 เม่ือพิจารณาผลงานโดยรวมของ
อวบจะสามารถแบ่งแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะของอวบออกได้ 2 รูปแบบ คือ    รูปแบบแนว   
สัจนิยม (Realism) และสมยัใหม่ (Modern Art) 

 ผลงานในรูปแบบสัจนิยมของอวบ ส่วนใหญ่จะไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปินเอกสมยัฟ้ืนฟู
ศิลปะวิทยา (Renaissance) หรือยุคบาโรก (Baroque) ของยุโรปโดยเฉพาะสกุลช่างดชัต์ (Dutch 
School) ส าหรับผลงานในรูปแบบศิลปะสมยัใหม่ จะสังเกตเห็นแรงบนัดาลใจจากศิลปินยุคโมเดิร์น 
อาร์ตในหลากหลายแนวทาง เช่น อิมเพรสชัน่นิสม ์(Impressionism) โพสตอิ์มเพรสชัน่นิสม ์(Post-
Impressionism) คิวบิสม์ (Cubism) เอ็กเพรสชัน่นิสม์ (Expressionism) ซิมโบลลิสม์ (Symbolism) 
เซอร์เรียลลิสม์ (Surealism) นามธรรม (Abstract) ก่ึงนามธรรม (Semi Abstract) เป็นตน้ ซ่ึงการ
สร้างสรรคผ์ลงานของอวบทั้งรูปแบบสัจนิยมและสมยัใหม่ส่วนใหญ่มกัเป็นผลงานประเภท หุ่นน่ิง 
(Still Life) ภาพเหมือนบุคคล (Portrait) ทิวทศัน์ (Landscape) เสียเป็นส่วนใหญ่ 

 โดยทัว่ไปอวบ มกัสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบพร้อมๆ กนั ไม่วา่จะเป็น
ผลงานประเภทเน้ือหาใด อยา่งไรก็ตามการน าผลงานของศิลปินเอกของยุโรปท่ีตนช่ืนชอบมาเป็น
แรงบนัดาลใจและมาประยกุตเ์ขา้กบัการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง ไดน้ าไปสู่การพฒันารูปแบบ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนของอวบได้ในท่ีสุด อย่างไรก็ตามเราคงไม่สามารถท าความเขา้ใจกบั
ผลงาน รวมทั้งวธีิการสร้างงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบของอวบไดเ้ลย หากเราไม่ยอ้นกลบัไป
พิจารณาผลงานศิลปกรรมท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้และระหวา่งท่ีอวบไดศึ้กษาศิลปะท่ีคณะจิตรกรรมและ
ประติมากรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ทิศทางการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการทางศิลปะของไทยท่ีน าไปสู่ศิลปะไทยสมยัใหม่ 
มิได้มีจุดเร่ิมต้นมาจากการก าเนิดของโรงเรียนศิลปากรเม่ือ ปี พ.ศ. 2487 หรือการประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติเม่ือปี พ.ศ. 2492 หากแต่เร่ิมมีพฒันาการมาตั้งแต่เม่ือประมาณสมยัรัชกาลท่ี 5 
โดยการท่ีสยามประเทศไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบันานาอารยประเทศทางตะวนัตกท าให้ศิลปวฒันธรรม
จากชาติตะวนัตกค่อยๆ หลัง่ไหลเขา้มา ซ่ึงหน่ึงในสาเหตุท่ีส าคญัท่ีมีการรับศิลปวฒันธรรมจากชาติ
ตะวนัตกนั้น คือ การท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงสนพระทยัในศิลปะตะวนัตก 
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โดยเฉพาะรูปแบบการสร้างงานแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติตั้งแต่ทรงเป็นยุวกษตัริย ์ต่อมาเม่ือได้
เสด็จประพาสยุโรปเพื่อเจริญสัมพนัธไมตรีกบันานาอารยประเทศทั้งหลาย และไดท้อดพระเนตร
เห็นความงดงามของศิลปะตะวนัตก ดว้ยพระเนตรของพระองคเ์องจึงทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะ
น าความศิวิไลเหล่าน้ีเขา้สู่สยามประเทศ เพื่อให้ประเทศสยามสามารถพฒันาเขา้สู่การเป็นอารยะ
ประเทศ และไดรั้บการยอมรับจากประเทศท่ีเจริญแลว้ นบัแต่บดันั้นประเทศสยามก็เปิดประตูรับ
ศิลปวัฒนธรรมในหลายด้านจากชาติตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานศิลปะ ทั้ ง
ประติมากรรมและจิตรกรรม เป็นตน้ 

 

 ความสนพระราชหฤทยัในศิลปะแนวเหมือนจริง ของรัชกาลท่ี 5 จะเร่ิมตน้ท่ีประติมากรรม
และจิตรกรรมภาพเหมือนดงัจะสังเกตไดจ้ากเม่ือคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ประดิษวรการ ป้ันพระบรมรูปรัชกาลท่ี 1 - 4 ข้ึนระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2412 - 2414 (ภาพท่ี 273) เพื่อสักการบูชาในฐานะพระเทพบิดรแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึง
ปัจจุบนัประดิษฐานอยู่ท่ีปราสาทพระเทพบิดร หรือเม่ือคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ให้จอร์จ เออร์เนสต ์ซอลโล (Georger Ernest Saulo) ประติมากรชาวฝร่ังเศส
ป้ันและหล่อพระบรมรูปทรงมา้ ซ่ึงเป็นพระบรมรูปเหมือนของพระองค ์ก าลงัทรงมา้อยา่งสง่างาม 
เพื่อประดิษฐาน ณ ลานหนา้พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม1 

 

 
ภาพท่ี 273 พระบรมรูปสมเดจ็พระบูรพมหากษตัริยาท่ีปราสาทพระเทพบิดร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ท่ีมา : oknation, เข้าถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/834/46834/images/been/DSCF5618.JPG 

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/834/46834/images/been/DSCF5618.JPG
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 ดา้นจิตรกรรมนั้น เร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงไดจ้ากการเร่ิมน าเขา้จิตรกรชาวอิตาลีอยา่ง แกลิ
เลโอ คินี (Galileo Chini) และคาร์โล ริโกลี (Carlo Rigoli) เพื่อเขียนจิตรกรรมปูนเปียกบนเพดาน
โดมพระท่ีนั่งอนันตสมาคม  ระหว่างปี พ.ศ. 2455 - 2456 ทั้งหมด 6 ภาพ โดยแต่ละภาพเป็น
รูปแบบท่ีผสานกนัของศิลปะแบบนีโอ-คลาสสิค โรแมนติก และอิมเพรสชั่นนิสม์ ภาพผลงาน
ดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานิศรานุวดัติวงศ ์(ภาพท่ี 274 - 279) 

 

 

 
ภาพท่ี 274 ภาพพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกคร้ังด ารงพระยศเป็นสมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
เสดจ็กลบัจากราชการทัพท่ีเขมร เพดานโดมด้านทิศเหนือ พระท่ีน่ังอนันตสมาคม 
ท่ีมา : tnews, เข้าถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.tnews.co.th/contents/350757 
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ภาพท่ี 275 ภาพเหตกุารณ์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสดจ็ประทับเบือ้งหน้าพระพทุธชินสีห์ แวดล้อม
ด้วย พระภิกษแุละนักบวชต่างชาติศาสนนิกายต่างๆ แสดงนัยแห่งพระราชจรรยา ท่ีทรงเป็นองค์ศาสนูปถมัภกของ
ทุกศาสนาโดยไม่รังเกียจกีดกัน เพดานโดมด้านทิศตะวนัตกพระท่ีน่ังอนันตสมาคม 
ท่ีมา : tnews, เข้าถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.tnews.co.th/contents/350757  

 

 

 

 

 

 

https://www.tnews.co.th/contents/350757
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ภาพท่ี 276 ภาพพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยทาน และทรงเลิกประเพณีทาสเพดาน
โดมด้านทิศใต้ของท้องพระโรงกลาง พระท่ีน่ังอนันตสมาคม 
ท่ีมา : tnews, เข้าถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.tnews.co.th/contents/350757  

 

 

 
ภาพท่ี 277 ภาพเหตกุารณ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวเสดจ็ออกประทับ ณ พระท่ีน่ังบษุบกมาลาท่ี
มขุเดจ็ พระท่ีน่ังดสิุตมหาปราสาท เน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เม่ือ พ.ศ. 2454เพดานโดมด้าน
ทิศตะวนัออกของท้องพระโรงกลางพระท่ีน่ังอนันตสมาคม 
ท่ีมา : tnews, เข้าถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  https://www.tnews.co.th/contents/350757  
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ภาพท่ี 278 ภาพพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลท่ี 2 เสดจ็เลยีบพระนคร โดยกระบวนพยหุยาตรา
สถลมารค ด้านหลงัเป็นการก่อสร้างพระปรางค์วดัอรุณราชวราราม ท่ีทรงมพีระราชด าริสร้างเพ่ิมเติมให้สูงใหญ่
ขึน้ เพ่ือเป็นศรีสง่าแก่พระนครหลวง เพดานด้านใต้ของโดมทิศตะวนัออกพระท่ีน่ังอนันตสมาคม 
ท่ีมา : dooasia, เข้าถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.dooasia.com/trips/detail_recommend_admin.php?id=366  

 

 
ภาพท่ี 279 ภาพพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เสดจ็เลยีบพระนครโดยกระบวนพยหุยาตราสกล
มารค ฉากหลงัเป็นภาพป้อมเผดจ็ดัสกร พระมหาเจดีย์ในวดัพระเชตพุนฯ และพระมหาปราสาทราชมณเฑียรใน
พระบรมหาราชวงั ซ่ึงได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้าง และบูรณะให้สวยงาม เพดานด้านเหนือของโดมทิศ
ตะวนัออกพระท่ีน่ังอนันตสมาคม 
ท่ีมา : dooasia, เข้าถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  http:/ /www.dooasia.com /trips/detail_recommend 
_admin .php?id=366   

 

http://www.dooasia.com/trips/detail_recommend_admin.php?id=366
http://www.dooasia.com/trips/detail_recommend_admin.php?id=366
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 นอกจากท่ีพระท่ีนั่งอนันตสมาคมแล้ว ท่ีวดัราชาธิวาสยงัมีงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีมี
ความส าคญัอีกเช่นกนั กล่าวคือ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดมี้การบูรณะพระอุโบสถวดัราชาธิวาส รวมทั้ง
การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถใหม่หมดดว้ย ซ่ึง คาร์โล ริโกลี เป็นผูเ้ขียนภาพ
และสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ เป็นผูอ้อกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าว 
แสดงเน้ือหาเร่ืองพระเวสสันดรชาดก กณัฑ์ต่างๆ ส่ิงท่ีน่าสนใจในภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระ
อุโบสถวดัราชาธิวาสคือ การการเขียนภาพโดยใชห้ลกัทศันียวิทยาและกายวิภาคของตะวนัตกมาใช้
ในการออกแบบและสร้างสรรค์งานจิตรกรรมท าให้ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระอุโบสถวดัราชาธิ
วาสแตกต่างไปจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัแห่งอ่ืน ท่ีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกนั   (ภาพท่ี 280 - 281) 
ดงันั้นจึงถือได้ว่าจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัราชาธิวาสแสดงให้เห็นจุดเร่ิมตน้ของการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการสร้างงานจิตรกรรมของไทยอยา่งชดัเจน รวมทั้งยงัเป็นแรงบนัดาลใจต่อ
การสร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทยสมยัใหม่ต่อไป2 

 

 
ภาพท่ี 280 ภาพงานจิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง พระเวสสันดรชาดก  ตอน คณะทูตมาจากเมืองกลิงคราชมาขอ
ช้างเผือกนามว่า ปัจจัยนาเคนทร์ ช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสีพีไปยงัเมืองของตน เพราะเช่ือว่าจะช่วยให้เมือง
ของตนท่ีก าลงัแห้งแล้ง มคีวามอุดมสมบูรณ์ขึน้มา พระเวสสันดรกท็รงยกช้างปัจจัยนาเคนทร์ให้แก่เมืองกลิง
คราชพระอุโบสถ วดัราชาธิวาส 

ท่ีมา : pantip, เข้าถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก,  https://pantip.com/topic/36890558 

https://pantip.com/topic/36890558


  267 

 

ภาพท่ี 281 กัณฑ์กมุาร จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองเวสสันดรชาดก ในพระอุโบสถวดัราชาธิวาส สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวดัติวงศ์ออกแบบ คาร์โลริโกลเีขียนภาพ 
ท่ีมา : sookjai, เข้าถึงเม่ือ 17 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.sookjai.com/index.php?topic=64803.0  

 

เม่ือปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้จดัการประกวด
ภาพเขียนประกอบโคลงพระราชพงศาวดารจ านวน 92 ภาพ เพื่อน าไปจดัแสดงในงานออกพระเมรุ
พระราชทานเพลิงพระศพพระราชโอรส พระราชธิดา และพระอคัรชายาในรัชการท่ี 5 ณ ทอ้ง
สนามหลวง ผลงานจิตรกรรมสีฝุ่ นบนกระดาษเหล่าน้ีถูกน าไปใส่กรอบเพื่อจดัแสดงซ่ึงแตกต่างไป
จากจิตรกรรมแบบเก่าท่ีมกัจะเขียนบนผนงัโบสถ์ และมีรูปแบบสมยัใหม่ต่างไปจากภาพจิตรกรรม
ไทยในอดีต เช่น ภาพ “พระราชพงศาวดารแผ่นดินพระเจา้ทา้ยสระ ตอนช้างทรงพระมหาอุปราช
แทงชา้งพระท่ีนัง่ (ภาพท่ี 282) วาดโดยสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ผลงานดงักล่าว
แสดงให้เห็นการใช้หลักการทางทศันียวิทยาและน ้ าหนักแสงเงาท่ีสมจริงตามแบบอย่างศิลปะ
ตะวนัตก ซ่ึงเผยให้เห็นอิทธิพลของศิลปะตะวนัตกในการสร้างงานจิตรกรรมของไทยขณะนั้น  
อยา่งไรก็ตามแนวโนม้ในการสร้างสรรคจิ์ตรกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกไดเ้กิดข้ึนมาก่อนหนา้น้ี
แลว้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยมีขรัวอินโข่ง เป็นผูบุ้กเบิก ตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ภาพท่ี 283) 
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ภาพท่ี 282 ภาพพระราชพงศาวดารแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ ตอน ช้างทรงพระมหาอปุราชแทงช้างพระท่ีน่ัง วาด
โดย สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ 
ท่ีมา : กฤษณา หงษ์อุเทน, “ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย: วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงแห่งฐาน
รากทางศิลปวฒันธรรมของชาติ”  (ภาควิชาทฤษฎศิีลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2561), 293. 
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ภาพท่ี 283 ภาพผลงานจิตรกรรม วาดโดย ขรัว อินโข่ง 
ท่ีมา : reurnthai, เข้าถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.reurnthai.com/index.php?topic=1871.0   

 

 

 นอกเหนือจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัดงักล่าวมาแลว้ยงัมี ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระท่ีนัง่
ทรงผนวช วดัเบญจมบพิตร ซ่ึงสร้างสรรคโ์ดยศิลปินนิรนาม ผลงานมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก
ทั้งการเขียนภาพให้มีระยะแบบสามมิติ การเขียนภาพคนแบบเหมือนจริงทั้งหน้าตา สรีระ และ
เส้ือผา้ รวมทั้งการเขียนภาพท่ีมีเน้ือหาทางประวติัศาสตร์และเหตุการณ์ส าคญัของบา้นเมืองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในสมยันั้น เช่น ภาพบนัทึกเหตุการณ์เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาท่ีต าบลหวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นตน้ 
(ภาพท่ี 284) 
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ภาพท่ี 284 ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเหตกุารณ์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสดจ็ฯ ทอดพระเนตร
สุริยปุราคาท่ีต าบลหว้ากอ จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พระท่ีน่ังทรงผนวช วดัเบญจมบพิตร 
ท่ีมา : กฤษณา หงษ์อุเทน, “ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย: วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงแห่งฐาน
รากทางศิลปวฒันธรรมของชาติ”  (ภาควิชาทฤษฎศิีลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2561), 242. 

 

 อาจกล่าวไดว้า่ในช่วงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จิตรกรไทยท่ี
ทรงอิทธิพลมากท่ีสุดคือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ รูปแบบการสร้างสรรค์
จิตรกรรมของพระองคเ์ป็นแรงบนัดาลใจส่งทอดมาสู่ศิลปินและช่างศิลปกรรมในรุ่นต่อมา อาทิเช่น 
พระเทวาภินิมมิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหม เวชกร ผูเ้คยเรียนรู้การเขียนรูปจากริโกลี รูปแบบท่ี
โดดเด่นในภาพเขียนของเหม เวชกร คือ ภาพคนท่ีมีใบหน้าและเคร่ืองแต่งกายเป็นชาวสยาม แต่มี
กล้ามเน้ือและการระบายแสงเงาอย่างเหมือนจริง ซ่ึงแสดงให้เห็นอิทธิพลเทคนิคการเขียน
ภาพเหมือนจริงแบบตะวนัตกทั้งการเขียนภาพให้มีระยะแบบสามมิติเทคนิคการเขียนภาพเหมือน
จริงแบบตะวนัตกทั้งการเขียนภาพให้มีระยะแบบสามมิติ การเขียนรูปทรงมนุษย์ให้งดงามได้
สัดส่วน ลกัษณะทางกายวภิาคถูกตอ้ง การวางองคป์ระกอบภาพ การใชสี้ เป็นตน้ (ภาพท่ี 285) 
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ภาพท่ี 285 ภาพปกหนังสือ “ภาพนางงามในวรรณคด”ี ส านักพิมพ์ไทยวฒันาพาณิชวาดโดย เหม เวชกร 
ท่ีมา : bangkokoldbook, เข้าถึงเม่ือ 17 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bangkokoldbook.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539505038&Ntype=17  

 

 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ไดป้รากฏภาพจิตรกรรมฝา
ผนงั ท่ีพระวิหารหลวงวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร วาดโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกรศิลปินคู่
พระทยัของในหลวงรัชกาลท่ี 6 ความน่าสนใจของภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีน่ีคือ ภาพเทพชุมนุม 
(ภาพท่ี 286) ซ่ึงแสดงให้เห็นลกัษณะเหมือนจริงทั้งสัดส่วนและความถูกตอ้งทางกายวิภาค รวมทั้ง
การให้น ้ าหนักแสงเงาซ่ึงแสดงให้เห็นความรู้ความสามารถของจิตรกรและอิทธิพลจากศิลปะ
ตะวนัตกไดเ้ป็นอยา่งดี 



  272 

 
ภาพท่ี 286 จิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุม พระวิหารหลวงพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารวาดโดย พระยา
อนุศาสน์จิตรกร 
ท่ีมา : archprofessionalpractice, เข้าถึงเม่ือ 10 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://archprofessionalpractice 
.blogspot.com /2013/02/blog-post_2.html  

 

 เม่ือย่างเข้ารัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาอนุศาสน์จิตรกรก็
ได้รับมอบหมายให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวดัสุวรรณดารารามราชวรวิหารจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นภาพเล่าเร่ืองพระราชพงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัในวหิารแห่งน้ีเผยใหเ้ห็นอิทธิพลรูปแบบการเขียนภาพแบบตะวนัตกของจิตรกรท่ี
เขียนภาพมนุษยใ์หมี้ลกัษณะทางกายวิภาคแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ การผลกัระยะภายในภาพ  
และหากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบการเขียนภาพแบบทิ้งฝีแปรงตามแนวทางของศิลปะอิมเพรส
ชัน่นิสม ์(ภาพท่ี 287) ส่ิงน้ีเคยปรากฏอยูใ่นภาพจิตรกรรมฝาผนงัของคาร์โล ริโกลี ท่ีไดส้ร้างสรรค์
ไวใ้นพระอุโบสถวดัราชาธิวาสดว้ยเช่นกนั 
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ภาพท่ี 287 ภาพพระราชพงศาวดารสมเดจ็พระนเรศวรสุบินนิมิตว่า จระเข้ใหญ่ว่ายน า้เข้ามาจะท าร้ายพระองค์ 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวดัสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยธุยา วาดโดย  พระยาอนุศาสน์จิตรกร 
(จันทร์ จิตรกร)    ราวปี พ.ศ. 2474  
ท่ีมา : กฤษณา หงษ์อุเทน, “ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย: วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงแห่งฐาน
รากทางศิลปวฒันธรรมของชาติ”  (ภาควิชาทฤษฎศิีลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2561), 287. 

 

 ในปี พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้จัดงานฉลองกรุง
รัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี หน่ึงในการเตรียมงานฉลองคือการบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานและ
ศิลปวตัถุท่ีส าคญัเช่น การซ่อมภาพจิตรกรมฝาผนงัในพระระเบียงคด วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ี
เขียนข้ึนตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี1 โดยการซ่อมแซมคร้ังน้ีมีพระเทวาภินิมมิตเป็นแม่กอง มีช่างและ
ศิลปินกว่า 70 คน เขา้มาร่วมในโครงการการบูรณะในคร้ังน้ีดว้ย ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือ เหม เวชกร 
(ภาพท่ี 288) 
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ภาพท่ี 288 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ือง รามเกียรต์ิ ระเบียงคด วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วาดโดย เหม เวชกร พ.ศ. 
2473 
ท่ีมา: becommon, เข้าถึงเม่ือ 10 มิถนุายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://becommon.co/culture/who-is-hem/  

 

 หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา จนถึงปี พ.ศ. 2500 ไดมี้การจดั
งานฉลองรัฐธรรมนูญในเดือนธนัวาคมเป็นประจ าทุกปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 กรมศิลปากรไดมี้การ
จดัการประกวดประณีตศิลปกรรมข้ึนเป็นคร้ังแรก ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ตอ้งการแสดงถึงความงามของ
ประเทศ เพื่อใหค้นในชาติเกิดความภาคภูมิใจ3 รวมทั้งเปิดโอกาสใหค้นสร้างงานศิลปะไดมี้พื้นท่ีใน
การแสดงออก จากหลกัฐานภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมท่ีเขา้ร่วมประกวดซ่ึงปรากฏเพียงภาพถ่าย ปี 
พ.ศ. 2480 และ 2481 และมีแต่ภาพผลงานประติมากรรม ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริงเป็นส่วนใหญ่ 
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ในขณะท่ีงานจิตรกรรมจะปรากฏหลกัฐานใหเ้ห็นก็ต่อเม่ือมีการจดัเวทีศิลปกรรมแห่งชาติตั้งแต่คร้ัง
แรกในปี พ.ศ. 2492 เป็นตน้มา 

 การจดัการศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังแรกเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2492 โดยรูปแบบผลงานท่ีอยูใ่น
กระแสความนิยมขณะนั้นคือ ผลงานรูปแบบเหมือนจริง และรูปแบบอิมเพรสชัน่นิสม์ เช่น ภาพ 
ภาพเปลือย  (ภาพท่ี 289 )  ผลงานท่ีมีรูปแบบเรียลลิสติกของ จ า รัส เกียรติก้อง และภาพ                    
วิถีแห่งความฝัน (ภาพท่ี 290) ผลงานรูปแบบอิมเพรชชัน่นิสม์ของ มีเซียม ยิบอินซอย หลงัจากได้
ศึกษาเรียนรู้ศิลปะ “โมเดิร์น อาร์ต” ศิลปินหนุ่มๆ ของไทยในขณะนั้นก็เร่ิมสร้างงานศิลปะแนว 
“โมเดิร์น อาร์ต” ตามหลงัศิลปินตะวนัตก เพื่อไม่ใหศิ้ลปินไทยลืมรากเหงา้ของตนเอง ศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี จึงแนะน าใหน้กัศึกษาศิลปะยอ้นกลบัไปศึกษาศิลปกรรมเก่าแก่อนัทรงคุณค่าของชาติ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคศิ์ลปะสมยัใหม่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองดว้ย เหตุน้ีเองจึงเกิด
รูปแบบศิลปะท่ีแสดงให้เห็นการผสมผสานกันระหว่างบริบทเน้ือหาความเป็นไทยกบัรูปแบบ
ศิลปะโมเดิร์น อาร์ตในแนวทางต่างๆ ในช่วงเวลาดงักล่าวน้ียงัแสดงให้เห็นถึงความต่ืนตวัของ
ศิลปินไทยในการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง และประยุกตผ์ลงานเพื่อแสวงหารูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง 

 

  
ภาพท่ี 289 จ ารัส เกียรติก้อง ภาพเปลอืย พ.ศ. 2592 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 90 x 132 ซม. 
ท่ีมา: suchartsawasdsri, เข้าถึงเม่ือ 2 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://suchartsawasdsri.wordpress.com/ 
2011/02/11/% 
E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%
82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%
B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/ 

 

https://suchartsawasdsri.wordpress.com/2011/02/11/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://suchartsawasdsri.wordpress.com/2011/02/11/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://suchartsawasdsri.wordpress.com/2011/02/11/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://suchartsawasdsri.wordpress.com/2011/02/11/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://suchartsawasdsri.wordpress.com/2011/02/11/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
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ภาพท่ี 290 มเีซียม ยิบอินซอย วถิแีห่งความฝัน พ.ศ. 2492 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 90 x 112 ซม.  
ท่ีมา : หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์

พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2544), 88. 

 

ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทยมีรูปแบบท่ีหลากหลายไปตามความสนใจของศิลปินหนุ่มๆ 
แต่ละคนได้แก่ผลงานแนวทางอิมเพรสชัน่นิสม์ เช่น ภูเขาทอง (ภาพท่ี 291) ของ ทวี นนัทขวา้ง 
และ หญิงสาว (ภาพท่ี 292) ของ บณัจบ พลาวงศ ์เป็นตน้ ผลงานแนวทางคิวบิสม ์เช่น วัดกับเจดีย์ 
(ภาพท่ี 293) ของ ประสงค ์ปัทมานุช และ แม่บ้านในชนบท (ภาพท่ี 294 ) ของ สมโภชน์ อุปอินทร์ 
เป็นตน้ ผลงานแนวเซอร์เรียลลิสม ์เช่น ดอกบัว (ภาพท่ี 295) ของ ทว ีนนัทขวา้ง และ จุดจบ (ภาพท่ี 
296) ของพิชยั นิรันต์ เป็นตน้ และผลงานแนวก่ึงนามธรรมเช่น ป่าสนท่ีดอยขุนตาล (ภาพท่ี 297) 
ของ สวสัด์ิ ตนัติสุข เป็นตน้ ผลงานเหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นบรรยากาศในแวดวง
ศิลปะของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในร้ัวมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีบรรดาศิลปินเลือดใหม่หลายต่อ
หลายคน พยายามแสวงหารูปแบบศิลปะท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนอย่างขยนัขนัแข็ง เพื่อสร้าง
ช่ือเสียงบนเวทีศิลปกรรมแห่งชาติ อนัเป็นเวทีการแสดงออกทางศิลปะท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดหน่ึงเดียวใน
ขณะนั้น 
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ภาพท่ี 291 ทว ีนันทกว้าง ภูเขาทอง พ.ศ. 2494 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50 x 63 ซม.  
ท่ีมา : หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์

พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2544), 101. 
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ภาพท่ี 292 บัณจบ พลาวงศ์ หญิงสาว พ.ศ. 2497 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบขนาด 120 x 85.3 ซม.  
ท่ีมา :หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์

พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2544), 115. 
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ภาพท่ี 293 ประสงค์ ปัทมานุช วดักบัเจดย์ี พ.ศ. 2492 เทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษ ขนาด 38 x 27 ซม. 
ท่ีมา : รองศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486 - 2546 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2548), 33. 

 

 
ภาพท่ี 294 สมโภชน์ อุปอินทร์ แม่บ้านในชนบท พ.ศ. 2503 เทคนิคสีน า้มนั  
ท่ีมา : หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์

พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2544), 161. 
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ภาพท่ี 295 ทว ีนันทขว้าง ดอกบัว พ.ศ. 2499  เทคนิคสีน า้มนับนแผ่นไม้อัด ขนาด 120 x 182 ซม.  
ท่ีมา : รองศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486 - 2546 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2548), 56. 
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ภาพท่ี 296 พิชัย นิรันต์ จดุจบ เทคนิคสีน า้มนั  
ท่ีมา : รองศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486 - 2546 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2548), 69. 
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ภาพท่ี 297 สวสัด์ิ ตันติสุข ป่าสนทีด่อยขุนตาล พ.ศ. 2517 เทคนิคสีน า้มนั  
ท่ีมา : คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9, ศิลปะแห่งรัชกาลที ่9 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป. 

พิมพ์เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พทุธศักราช 2539), 227. 

 

 จากการศึกษาพฒันาการของศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย ตั้ งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ถึง
ประมาณปี พ.ศ. 2505 จะเห็นวา่ศิลปะไทยแบบประเพณีดั้งเดิมค่อยๆ ถูกแทนท่ีดว้ยศิลปะแนวใหม่
ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะตะวนัตกทั้งแนวเหมือนจริง อิมเพรสชัน่นิสม์ และศิลปะสมยัใหม่ ใน
หลากหลายแนวทาง อยา่งไรก็ตามศิลปินทั้งหลายต่างก็พยายามแสวงหาเอกลกัษณ์ในการสร้างงาน
ศิลปะท่ีเป็นเฉพาะตนอย่างไม่หยุดย ั้ง ชวนให้รู้สึกได้ว่าบรรยากาศของการสร้างงานศิลปะใน
ช่วงเวลาดงักล่าว เตม็ไปดว้ยอิสระแห่งการเรียนรู้ การทดลอง และคน้หาส่ิงใหม่ท่ีทา้ทายท่ีส่งเสริม
ใหศิ้ลปินกลา้คิด กลา้ท า กลา้แสวงหาการเรียนรู้ส่ิงใหม่ แต่ก็มิไดห้ลงลืมและทิ้งส่ิงเก่าอยา่งไม่เห็น
คุณค่า 

 อวบ สาณะเสน ก็เป็นศิลปินอีกผูห้น่ึงท่ีอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการสร้างงานศิลปะใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ส าหรับอวบการได้เขา้ไปบ่มเพาะเรียนรู้ศิลปะอย่างลึกซ้ึงในร้ัวมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปรียบเสมือนกบัเบา้หลอมท่ีค่อยๆ หลอมรวมองค์ความรู้ ความคิด ทศันคติการฝึกฝน
ทกัษะฝีมือ ใหก้ลายเป็นอวบ สาณะเสน ท่ีเรารู้จกัในท่ีสุด 

 ความจริงท่ีวา่กระแสการศึกษาทดลองรูปแบบศิลปะในแนวทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย เป็นส่ิง
ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของอวบอยูม่าก หากแต่ก็ตอ้งยอมรับวา่ ผลงานของอวบ
ในทุกรูปแบบท่ีเขาไดศึ้กษาทดลองและสร้างสรรค์นั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงความรู้ความเขา้ใจอย่าง
แตกฉานของอวบ และถึงแมอ้วบจะสร้างสรรคผ์ลงานหลากหลายรูปแบบสักเท่าใด สุดทา้ยแลว้เขา
ก็แสดงให้เห็นถึงรูปแบบศิลปะอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีงดงามสมบูรณ์แบบ ซ่ึงประทบัอยูใ่น
ใจของผูช้มอยา่งไม่รู้ลืม 



  283 

อวบ สาณะเสน เป็นศิลปินท่ีสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไวม้ากมาย หลายรูปแบบและ
ประเภท ผลงานสร้างสรรค์ของเขาสะทอ้นให้เห็นความประทบัใจในผลงานของครูช่างโบราณ 
(The Old master) ของยโุรป ดงันั้น การจะเขา้ใจแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรคท่ี์เป็นเอกลกัษณ์
ของจิตรกรผูน้ี้จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาพิจารณาและวิเคราะห์ผลงานของเขาตามรูปแบบการสร้างงาน
อย่างเป็นระบบโดยเปรียบเทียบกบัผลงานของครูช่างท่ีให้แรงบนัดาลใจกบัเขา โดยจะแบ่งเป็น
รูปแบบการสร้างสรรค์แนวเหมือนจริง (Realistic) และสมยัใหม่ (Modern Art) ซ่ึงพิจารณาตาม
ประเภทของผลงานเป็นหลกั 

 

รูปแบบเหมือนจริงหรือสัจนิยม (Realism)  

 ศิลปะรูปแบบเหมือนจริงเป็นรูปแบบแรกท่ีอวบไดศึ้กษาเรียนรู้มาตั้งแต่คร้ังเร่ิมเรียนศิลปะ
ท่ีโรงเรียนศิลปศึกษา (วิทยาลยัช่างศิลป์) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับนักเรียนศิลปะนั้น
จะตอ้งฝึกการเขียนภาพในแนวน้ีก่อนแล้วจึงสามารถไปทดลองสร้างงานในรูปแบบอ่ืน ตลอด
ระยะเวลาท่ีอวบเจริญเติบโตกระทัง่เขา้ศึกษาศิลปะท่ีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ศิลปะรูปแบบเหมือนจริงเป็นท่ีนิยมมากในประเทศไทย การศึกษาศิลปะแนวเหมือนจริง
ผา่นการศึกษาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะโดยศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี เป็นผูส้อน และการไดเ้ห็น
ภาพผลงานเหล่าน้ีจากหนงัสือน่าจะสร้างความประทบัใจให้นกัศึกษาศิลปะเช่นอวบเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะเทคนิคในการเขียนภาพเหมือนจริงของศิลปินสกุลช่างดตัช์ท่ีสามารถเขียนภาพเหมือน
บุคคล ส่ิงของเคร่ืองใช ้ท่ีท าจากวสัดุต่างๆ เช่น โลหะ แกว้ ดินเผา  ผกัผลไม ้ฯลฯ ไดอ้ยา่งเหมือน
จริงตามธรรมชาติอยา่งน่าประทบัใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขียนภาพเหมือนบุคคลไดอ้ยา่งเขา้ถึงจิต
วญิญาณราวกบัมีชีวติและลมหายใจจริง แน่นอนวา่ผลงานเหล่าน้ียอ่มสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัการ
สร้างผลงานในลกัษณะน้ีแก่อวบเป็นอย่างยิ่ง ดงัจะเห็นไดจ้ากผลงานภาพเหมือนท่ีอวบสร้างข้ึน 
เช่น  ภาพ อวบ สาณะเสน (ภาพท่ี 81)  วิสุตา สาณะเสน (ภาพท่ี 82)  อู๋ (ภาพท่ี 83)  อ้อม (ภาพท่ี 84)
โอ (ภาพท่ี 85)  สุภาพสตรี (ภาพท่ี 206)  เกบ็ดอกไม้ (ภาพท่ี 208) และ น้องจ๊ิบนั่ง (ภาพท่ี 209) เป็น
ตน้ 

ภาพเหมือนของอวบส่วนใหญ่มกัจะเป็นภาพเหมือนบุคคลในครอบครัวทั้งตวัของเขาเอง 
ภรรยาหรือลูกๆ เป็นภาพท่ีอวบเขียนข้ึนเพราะอยากจะเขียน ราวกบัเป็นการจดบนัทึกความรักท่ีเขา
มีต่อครอบครัวอย่างแน่นแฟ้น อวบเป็นจิตรกรเพียงไม่ก่ีคนท่ีสามารถเขียนภาพเหมือนบุคคลได้
อยา่งเหมือนจริงตามธรรมชาติและยงัสามารถสะทอ้นจิตวิญญาณความรู้สึกของผูเ้ป็นแบบออกมา
ให้เห็นอย่างชัดเจนได้ด้วย ผลงานภาพเหมือนของอวบจะปรากฏให้ได้เห็นอยู่เร่ือยๆ ตลอด
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ระยะเวลาในการสร้างสรรค์งานศิลปะของเขา ท่ีน่าสนใจคือช่วงเวลาท่ีอวบและวิสุตาได้รับ
มอบหมายใหบ้ริหาร “ศูนยศิ์ลปนวลนาง” นอกจากอวบจะรับงานถ่ายภาพเหมือนเชิงศิลปะแลว้ ยงั
รับเขียนภาพเหมือนบุคคลดว้ยสีน ้ ามนัดว้ย ซ่ึงเขาไดใ้ชเ้ทคนิคและฝีมือทางเชิงช่างท่ีไดฝึ้กฝนเล่า
เรียนจากมหาวิทยาลยัศิลปากรมาพฒันางานภาพเหมือนของเขา บางคร้ังก็น าภาพเขียนของช่าง
โบราณมาทดลองเขียน เหมือนกบัเป็นการศึกษาเทคนิคและวธีิการเขียนภาพของศิลปินผูน้ั้นหรืออยู่
ในลกัษณะของการบูชาครูเช่น ภาพ อู่แก้ว (ภาพท่ี 210) ซ่ึงอวบไดน้ าเอาภาพเขียนหญิงสาวคนหน่ึง 
ภาพ A Woman (ภาพท่ี 211) ของโรเจีย ฟาน แดร์ เวยเ์ดน (Rogier van der Weyden, ค.ศ. 1399 – 
1400)       ศิลปินชาวเฟลมิช สมยัเรอเนซองส์ มาเป็นแม่แบบในการเขียน อยา่งไรก็ตาม อวบได้
ปรับเปล่ียนรายละเอียดบางอยา่งของภาพตน้ฉบบัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสายตาของแบบ ซ่ึงในผลงาน
ของโรเจีย ฟาน แดร์ เวยเ์ดน หญิงสาวจะมองเหลือบตามองออกมานอกภาพมาสู่ผูช้ม ส่วนในภาพ 
อู่แก้ว (ภาพท่ี 210) สายตาของหญิงสาวไม่ไดจ้บัจอ้งไปท่ีหน่ึงท่ีใดเพียงแต่มองออกมานอกภาพ
เฉยๆ ไม่ไดม้องมายงัผูช้ม จากภาพน้ีท าให้เราเห็นวา่การท่ีอวบใชภ้าพของโรเจีย ฟาน แดร์ เวยเ์ดน 
มาเป็นแบบเขียนภาพเหมือนบุตรสาวของตน น่าจะเป็นเพราะความโดดเด่นของการเขียนภาพผา้
คลุมศีรษะสีขาวของหญิงสาวท่ีช่างโบราณสามารถเขียนรอยพบัต่างๆ หรือแมก้ระทัง่เส้ือผา้ท่ีมีรอย
ย ับย่นบริเวณหน้าอก หรือขนสัตว์ท่ีประดับขอบเส้ือก็สามารถเขียนได้อย่างเหมือนจริง 
ความสามารถในการเขียนวสัดุต่างๆ ไม่วา่จะเป็นแพรผา้ ไม ้โลหะ หรือแกว้ ของสกุลช่างดตัช์น่าจะ
สร้างความประทบัใจให้กบัอวบเป็นอยา่งมาก ถึงกบัทดลองศึกษาเทคนิคการเขียนภาพเหมือนจริง
โดยใชผ้ลงานภาพเหมือนชั้นเยีย่มของโรเจีย ฟาน แดร์ เวยเ์ดน มาเป็นตน้แบบ ภาพ ไวโอลิน สตอร่ี  
(ภาพท่ี 190) ก็เป็นอีกผลงานหน่ึงท่ีอวบสร้างข้ึนในลกัษณะบูชาครูเช่นเดียวกนักบัภาพ อู่แก้ว (ภาพ
ท่ี 210) โดยภาพของหญิงสาวท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใน ภาพ ไวโอลิน สตอร่ี  (ภาพท่ี 190) ของอวบ
นั้น มาจากภาพ Portrait of a Young Woman (ภาพท่ี 298 ) ของ ซานโดร บอตติเชลลี (Sandro 
Botticelli, ค.ศ. 1449 - 1510) ศิลปินอนัเล่ืองช่ือในสมยัเรอเนซองส์อีกผูห้น่ึง 
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ภาพท่ี 298 ซานโดร บอตติเชลล ี Portrait of a Young Woman ค.ศ.1485 - 1490  เทคนิคสีฝุ่ นบนแผ่นไม้ ขนาด  
24.8 x 38.7  ซม.  
ท่ีมา : topofar, Botticelli, เข้าถึงเม่ือ 3 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก  

https://www.topofart.com/artists/Botticelli/art-reproduction/6242/Bust-of-a-Young-Woman.  

ในบางคร้ังถึงแมอ้วบจะเขียนภาพเหมือนในสตูดิโอ แต่ก็อาจจะสร้างฉากหลงัท่ีเป็นภาพ
ธรรมชาติเพื่อเนน้ความสดใสมีชีวติชีวาให้กบัตวัแบบ เช่น ภาพ เกบ็ดอกไม้ (ภาพท่ี 208) และ ภาพ 
น้องจ๊ิบนั่ง (ภาพท่ี 209) ซ่ึงเป็นภาพเด็กน้อยท่ีอาศยัอยู่ใกลบ้า้นอวบท่ีเชียงใหม่ความสดใสน่ารัก
ของเด็กน้อยถูกเน้นให้เห็นอย่างเด่นชดัดว้ยฉากธรรมชาติท่ีเป็นทุ่งหญา้ป่าเขาท่ีเขียวชอุ่มงดงาม 
และมีธารน ้ าไหลเยน็ฉ ่า ภาพเด็กน้อยถือตะกร้าใส่ดอกไมสี้สวยสด สวมผา้ถุงทอลวดลายเรียบๆ 
แต่งงดงาม สร้างความสดช่ืนร่ืนรมยใ์หก้บัภาพเหมือนเด็กนอ้ยเป็นอยา่งยิ่ง ภาพทิวทศัน์ในฉากหลงั
รวมทั้ งภาพดอกไม้ใบหญ้าท่ีข้ึนงอกงามอยู่บนพื้นดินเขียนแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ
เช่นเดียวกบัภาพเด็กนอ้ย ต่างจากภาพ สุภาพสตรี (ภาพท่ี 206) ซ่ึงเป็นภาพเหมือนของสุภาพสตรีวยั
กลางคน ท่ีเขียนในสตูดิโอ ถึงแมสุ้ภาพสตรีผูน้ี้จะมิไดมี้ใบหนา้งดงามหรืออยูใ่นวยัสาว แต่การจดั
วางท่าทางให้ดูสงบน่ิงโดยการให้แบบยืนตรง มือทั้งสองขา้งประสานกนัดา้นหน้าอย่างหลวมๆ 
ศีรษะตั้งตรง สายตามองไปทางดา้นขา้งออกไปนอกภาพ สีหน้าถึงแมน้จะเรียบเฉยแต่ก็เต็มไปดว้ย
ความรู้สึก เคร่ืองแต่งกายเรียบง่าย เส้ือคอจีนสีส้มแบบเรียบๆ ดูหรูหราข้ึนดว้ยสร้อยคอไข่มุกขนาด
ใหญ่รอบล าคอและผา้คลุมพื้นเขียวลายดอกไมสี้ส้มและฟ้า ใบหนา้เรียบเฉย ทรงผมท่ีดดัแต่งอยา่ง
ประณีต เส้ือผา้ท่ีเรียบหรู รวมทั้งเคร่ืองประดบัอนัประกอบไปดว้ย ตุม้หู สร้อยคอ และแหวนทบัทิม
ลอ้มเพชรขนาดใหญ่ในน้ิวนางขา้งซ้าย รวมทั้งการจดัวางท่าทางท่ีอยูใ่นอาการสงบน่ิงไม่แข็งเกร็ง
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แต่เป็นธรรมชาติ ช่วยเน้นความสง่างามและบุคลิกลกัษณะท่ีสะทอ้นความเป็นผูดี้มีรสนิยมของ
สุภาพสตรีท่านน้ีให้เห็นอยา่งชดัเจน รายละเอียดบนใบหน้าของสุภาพสตรีท่านน้ีไม่วา่จะเป็นปาก 
แก้ม คาง คิ้ว หน้าผาก เผยให้เห็นความสามารถทางเชิงช่างในการเขียนรายละเอียดใบหน้าคน
โดยเฉพาะริมฝีปากท่ีเคลือบดว้ยลิปสติกสีแดงเขม้ อวบสามารถใชเ้ทคนิคและฝีมือทางเชิงช่างของ
ตนเขียนภาพเหมือนน้ีไดอ้ยา่งยอดเยี่ยม ฉากหลงัท่ีวา่งเปล่าก็ยงัท าให้เห็นความสามารถในการใชสี้
สร้างรายละเอียดท่ีน่าสนใจของโครงสร้างผนงัไดอ้ยา่งดีเยี่ยม ภาพเหมือนบุคคลภาพน้ีถือไดว้า่เป็น
ผลงานภาพเหมือนบุคคลชั้นเยี่ยมช้ินหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นความสามารถในการเขียนภาพเหมือน
บุคคลดว้ยเทคนิคของช่างเขียนมืออาชีพท่ีเช่ียวชาญทั้งลกัษณะกายวภิาค การเขียนวสัดุท่ีเป็นผา้ซ่ึงมี
คุณลกัษณะต่างกนัทั้งผา้ทอและผา้ไหม วสัดุท่ีเป็นพลอย เป็นไข่มุก รวมไปถึงความสามารถในการ
ถ่ายทอดบุคลิกภาพของผูเ้ป็นแบบผา่นสีหนา้และท่าทางเพื่อสะทอ้นความเป็นตวัตนหรือบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคลของผูน้ั้นออกมาไดอ้ยา่งชาญฉลาด ภาพเหมือนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเขียนแบบเหมือนจริงตาม
ธรรมชาติในลกัษณะน้ีเช่น ภาพ อ้อม (ภาพท่ี 118) อ้อมขวัญ (ภาพท่ี 119) และ อู่แก้ว (ภาพท่ี 120) 
ภาพเหมือนตนเองท่ีเขียนแนวเหมือนจริงแบบทิ้งฝีแปรง ท่ีแสดงให้เห็นความสามารถในการเขียน
ภาพในอีกเทคนิคหน่ึงของอวบก็คือ ภาพ Self Portrait (ภาพท่ี 123) 

ภาพหุ่นน่ิงของอวบเผยให้เห็นแรงบนัดาลใจจากการเขียนภาพหุ่นน่ิงของสกุลช่างดตัช์สมยับาโรก 

ไม่วา่จะเป็นการจดัแบบรูปดอกไมใ้นแจกนั การเลือกสรรเคร่ืองประกอบฉากท่ีมีรูปทรงและวสัดุ

หลากหลายแตกต่างกนั เช่น เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเคลือบ โลหะ ส าริด กระจาดหวาย ผา้ โต๊ะไม ้เคร่ือง

เบญจรงค์ เคร่ืองเคลือบดินเผา รวมไปถึงดอกไมน้านาพรรณ  ไวโอลิน และผลไมต่้างๆ เช่น ภาพ 

ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 152) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 153) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 154) กาทองเหลือง (ภาพท่ี 167) กา

ทองเหลืองกับจานเชิงเบญจรงค์ (ภาพท่ี 168) ไหเขมร (ภาพท่ี 169) กาเงิน (ภาพท่ี 170) ไม่มีช่ือ 

(ภาพท่ี 171)  กาทองเหลือง (ภาพท่ี 172) และไวโอลินกับไหเขมร (ภาพท่ี 173) ผลงานเหล่าน้ีเผยให้

เห็นความสามารถในการเขียนภาพดอกไมท่ี้มีสีสันสดใส หลากหลายสายพนัธ์ุ ทั้งกลีบใบไดอ้ยา่ง

สดใสเหมือนจริงตามธรรมชาติ เช่นเดียวกบัเปลือกอนัแน่นกรอบของแอปเป้ิลและลูกสาล่ีผิวของ

ลูกองุ่นท่ีเคลือบดว้ยแป้งบางๆ ตามธรรมชาติ ความใสโปร่งแสงของแจกนัและกระปุกแกว้ กาน ้ า

ทองเหลืองท่ีมนัวาวผิวสีขาวนวลและบางเฉียบของถว้ยกระเบ้ืองเคลือบ ลวดลายและสีสันท่ีสดใส

ของเคร่ืองเบญจรงค์เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 100)  เบญจรงค์กับผ้าหาดเสี้ยว  (ภาพท่ี 101)      

เบญจรงค์ (ภาพท่ี 102)  เบญจรงค์กับผ้าหาดเสีย้ว (ภาพท่ี 103) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 179) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 

180) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 181) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 182) และ เบญจรงค์ กุหลาบ และพานทองเหลือง         

(ภาพท่ี 183) พื้นผวิท่ีมนัวาวของไหเคลือบดินเผา ทั้งหมดน้ีอวบไดใ้ชค้วามสามารถทางเชิงช่างทาง
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จิตรกรรมถ่ายทอดคุณสมบติัของผวิวสัดุต่างๆ ออกมาไดอ้ยา่งเหมือนจริงตามธรรมชาติ และเผยให้

เห็นความประทบัใจและแรงบนัดาลใจท่ีได้รับจากภาพจิตรกรรมหุ่นน่ิง ของสกุลช่างดตัช์อย่าง

ชดัเจน  ภาพ A tulip, roses, iris and other flowers in a glass vase on a ledge (ภาพท่ี 299)  Still Life 

with a Herring, Rummer, Wanli Dish, and Bread (ภาพท่ี 300)  Studio of Jan van Kessel I        

(ภาพท่ี 301)  และ Still life with a watch (ภาพท่ี 302) 

 

 

ภาพท่ี 299 Nicolaes van Verendael  A tulip, roses, iris and other flowers in a glass vase on a ledge 
ค.ศ.1657 - 1670  เทคนิคสีน า้มนับนแผ่นไม้ ขนาด 28x 38ซม.  

ท่ีมา : Wikimedia,  Nicolaes van Veerendael, เข้าถึงเม่ือ 4 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicolaes_van_Veerendael_- _A_tulip, _roses,_ 
iris_and_other_flowers_in_a_glass_vase_on_a_ledge.jpg  

 

https://www.mutualart.com/Artwork/A-tulip--roses--iris-and-other-flowers-i/2119CBFB24C8DD29
https://www.mutualart.com/Artwork/A-tulip--roses--iris-and-other-flowers-i/2119CBFB24C8DD29
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ภาพท่ี 300  Gerret Willemsz  Still Life with a Herring, Rummer, Wanli Dish, and Bread ค.ศ.1646  เทคนิคสี
น า้มนับนแผ่นไม้ ขนาด 58 x 68 ซม.  
ท่ีมา : Lempertz, Gerret Willemsz, เข้าถึงเม่ือ 10 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก   https://www.lempertz.com/ 

en/catalogues /lot/1108-1/1051-gerret-willemsz-heda.html  

 

 
ภาพท่ี 301  Jan van Kessel   Studio of Jan van Kessel I ค.ศ. 1657 - 1670  เทคนิคสีน า้มนับนแผ่นทองแดงขนาด 
16.4 x 21.9 ซม.  
ท่ีมา : Christies, studio of jan van kessel I Antwerp, เข้าถึงเม่ือ 10 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก  

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/studio-of-jan-van-kessel-i-antwerp-5367947-details.aspx  
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ภาพท่ี 302 Claesz   Still life with a watch ค.ศ. 1631 สีน า้มนับนแผ่นไม้ ขนาด 43.5 x 52 ซม. 
ท่ีมา : Wikimedia, Claesz, เข้าถึงเม่ือ 14 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://commons.wikimedia.org/wiki 

/File:Claesz. _Heda_Still_life_with_a_watch.jpg   

 

 

ภาพทิวทศัน์ของอวบถึงแม้จะเขียนแบบเหมือนจริงแต่ก็เป็นภาพทิวทัศน์ท่ีสร้างจาก
จินตนาการมิใช่เป็นภาพทิวทศัน์ท่ีมีอยูจ่ริงบนโลกน้ีและไม่ใช่ทิวทศัน์ในประเทศไทย ภาพ ไม่มีช่ือ 
(ภาพท่ี 131) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 132) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 133) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 134) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 224) 
ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 225) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 226) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 227) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 229) และ ไม่มีช่ือ 
(ภาพท่ี 230) ลกัษณะภูมิประเทศทุ่งนาป่าเขาทางน ้ าไหลและแม่น ้ า ดูราวกบัเป็นทิวทศัน์ของทวีป
ยุโรป มากกวา่ดงัเช่นภาพทิวทศัน์ของศิลปินสกุลช่างดตัช์ ภาพ Edge of a Forest with a Grainfield 
(ภาพท่ี 303) Landscape with a Cottage (ภาพท่ี 304)  Landscape with a House in the Grove (ภาพ
ท่ี 305)  An Extensive Wooded Landscape (ภาพท่ี 306) และภาพทิวทศัน์ของ จอห์น คอนสเตเบิล 
จิตรกรชาวองักฤษ  The Cornfield  (ภาพท่ี 307) The Hay Wain      (ภาพท่ี 308) และ The Leaping 
Horse (ภาพท่ี 309) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 303 จาคอบ ฟัน รอยส์ดาล  Edge of a Forest with a Grainfield ค.ศ. 1656 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบ
ขนาด 103.8 x 146.2 ซม.  
ท่ีมา : Nordonart Wordpress, Kimbell Art Museum purchases major 17th century Dutch Landscape Painting 

by Jacob van Ruisdael, เข้าถึงเม่ือ 14 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://nordonart.wordpress.com/ 

2014/03/09/kimbell-art-museum-purchases-major-17th-century-dutch-landscape-painting-by-jacob-van-
ruisdael/  

 

 
ภาพท่ี 304  Pieter de Molijn (1595–1661 ) Landscape with a Cottage ค.ศ. 1629 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบ 
ขนาด 37.5 x 55.2 ซม.  
ท่ีมา : Metmuseum, works of art, เข้าถึงเม่ือ 14 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.metmuseum.org/ 

toah/works-of-art/95.7/  

 

https://nordonart.wordpress.com/2014/03/09/kimbell-art-museum-purchases-major-17th-century-dutch-landscape-painting-by-jacob-van-ruisdael/
https://nordonart.wordpress.com/2014/03/09/kimbell-art-museum-purchases-major-17th-century-dutch-landscape-painting-by-jacob-van-ruisdael/
https://nordonart.wordpress.com/2014/03/09/kimbell-art-museum-purchases-major-17th-century-dutch-landscape-painting-by-jacob-van-ruisdael/
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/95.7/
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/95.7/
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ภาพท่ี 305  จาคอบ ฟัน รอยส์ดาล  Landscape with a House in the Grove ค.ศ. 1646 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบ
ขนาด 105 x 162 ซม.  
ท่ีมา : Wikimedia, Jacob Isaacksz van Ruisdael, เข้าถึงเม่ือ 14 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://commons 

.wikimedia. org/wiki/File:Jacob_Isaacksz._van_Ruisdael_-_Landscape_with_a_House_in_the_Grove_-
_WGA20472.jpg  

 

 

 

 

 

 

 



  292 

 
ภาพท่ี 306  Philips Koninck (1619–1688)  An Extensive Wooded Landscape ค.ศ. 1670 เทคนิคสีน า้มนับนบน
ผ้าใบขนาด 83.2 x 113.3 ซม.  
ท่ีมา : Metmuseum, Works of Art, เข้าถึงเม่ือ 14 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก   https://www.metmuseum.org/ 

toah/works-of-art/1980.4/  

 

 

 

 

 

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1980.4/
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1980.4/
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ภาพท่ี 307  จอห์น คอนสเตเบิล The Cornfield ค.ศ. 1826 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบขนาด 122 x 143 ซม.  
ท่ีมา : Wikipedia, The Cornfield, เข้าถึงเม่ือ 16 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/ wiki/ 

The_Cornfield  

 

 
ภาพท่ี 308  จอห์น คอนสเตเบิล The Hay Wain ค.ศ. 1821 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบขนาด 130 x 185 ซม.  
ท่ีมา : Wikipedia, The Hay Wain, เข้าถึงเม่ือ 16 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/ 

The_Hay_ Wain  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cornfield
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cornfield
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hay_Wain
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hay_Wain
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ภาพท่ี 309 จอห์น คอนสเตเบิล The Leaping Horse ค.ศ. 1852 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบขนาด 142 x 187.3 
ซม.  
ท่ีมา : Royalacademy, Constable, เข้าถึงเม่ือ 14 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก  https://www.royalacademy. org.uk 

/article / constable-gainsborough-turner-landscape   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.royalacademy.org.uk/article/constable-gainsborough-turner-landscape
https://www.royalacademy.org.uk/article/constable-gainsborough-turner-landscape
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รูปแบบแนวศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) 

 ผลงานสร้างสรรคแ์นวสมยัใหม่ของอวบมีจ านวนไม่นอ้ยและหลากหลายประเภทเช่นกนั 

ไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทศัน์ภาพเหมือนบุคคล ภาพหุ่นน่ิง และภาพนามธรรม ซ่ึงเผยให้เห็นความ

สนใจของอวบในการสร้างผลงานแนวร่วมสมยั ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมในแวดวงศิลปะร่วมสมยัของ

ประเทศไทยขณะนั้น 

 รูปแบบศิลปะสมยัใหม่ท่ีปรากฏในงานสร้างสรรคข์องอวบมีทั้งจิตรกรรมแนวอิมเพรสชัน่

นิสม์ (Impressionism) โพสต์อิมเพรสชัน่นิสม์ (Post - Impressionism) แนวเหนือความเป็นจริง 

(Surealism) แนวก่ึงนามธรรม (Semi abstract) และแนวนามธรรม (Abstract) ฯลฯ  เทคนิคการเขียน

ภาพแบบทิ้งฝีแปรงแนวอิมเพรสชัน่นิสม์และโพสต์อิมพรสชัน่นิสมป์รากฏข้ึนในประเทศไทยมา

ตั้งแต่คร้ังปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 ในฉากหลงัของภาพจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถ วดัราชาธิวาส 

ฝีมือของ คาร์โล  ริโกลี (ภาพท่ี 281) และในภาพจิตรกรรมฝาผนงัเก่ียวกบัพระประวติัสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช พระวิหาร วดัสุวรรณดาราราม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 287) และต่อมา

ไดแ้พร่หลายในวงการศิลปะไทยช่วงหลงัการปฏิวติั พ.ศ. 2475 ภาพเขียนแนวอิมเพรสชัน่นิสมแ์ละ

โพสต์อิมเพรสชั่นนิสม์ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในกลุ่มศิลปินจากโรงเรียนเพาะช่างและ

โรงเรียนศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ดังจะสังเกตได้จากผลงานจิตรกรรมท่ีได้รับรางวลั

ศิลปกรรมแห่งชาติในช่วงปีแรกๆ โดยเฉพาะเหรียญทองและเหรียญเงินจะเป็นผลงานแนวอิมเพรส

ชัน่นิสม์และโพสต์อิมเพรสชัน่นิสมแ์ทบทั้งส้ิน เช่น  ผลงาน วิถแีห่งความฝัน (ภาพท่ี 290) ของ มี

เซียม ยิปอินซอย และ เพชรบุรี (ภาพท่ี 310) ของ เฟ้ือ หริพิทกัษ์ ท่ีไดรั้บรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั

หน่ึงเหรียญทอง ในงานศิลปกรรม คร้ังแรกปี พ.ศ. 2492 
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ภาพท่ี 310  เฟ้ือ ทองอยู่ (หริพิทักษ์)  เพชรบุรี พ.ศ. 2492 เทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษบรู๊ฟ เกียรตินิยมอันดับ 1 
เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2492 
ท่ีมา : art2.culture, artistDetail & art, เข้าถึงเม่ือ 17 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://art2.culture.go.th 

/index.php? case=artistDetail&art_id=64&page=&side=ach_prt&detail=reward  

 ความส าเร็จของภาพจิตรกรรมแนวอิมเพรสชัน่นิสม์และโพสต์อิมเพรสชัน่นิสม์จากการ

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติติดต่อกนันานหลายปี ท าให้การเขียนภาพจิตรกรรมแนวน้ีไดรั้บความ

นิยมเพิ่มข้ึน และมีอายุยาวนานมากข้ึนกวา่ทศวรรษ อาจกล่าวไดว้า่ไม่มีจิตรกรไทยคนใดในยุคนั้น

ท่ีไม่เคยเขียนภาพในแนวน้ี  เช่น  ภาพ ภูเขาทอง (ภาพท่ี 291) ของ ทวี นนัทกวา้ง ท่ีไดรั้บรางวลั

เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงเหรียญทอง จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2494 วัดพระ

แก้ว (ภาพท่ี 311) ของ สวสัด์ิ ตนัติสุข ซ่ึงได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง จากการ

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2497 และ จันทบุรี  (ภาพท่ี 312) ของ ประยรู อุลุชาฎะ  ซ่ึง

ไดรั้บรางวลัเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงเหรียญทอง จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 

2498 เป็นตน้ กระแสความนิยมในศิลปะอิมเพรสชัน่นิสม์และโพสตอิ์มเพรสชัน่นิสม์ในขณะนั้น  

จึงนับเป็นแรงบนัดาลส าคัญให้อวบสร้างสรรค์ผลงานในแนวน้ีด้วยเช่นกัน ผลงานจิตรกรรม

แนวอิมเพรสชัน่นิสม์ของอวบแสดงให้เห็นการใชเ้ทคนิคการทิ้งฝีแปรงเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวา

ให้กบัพื้นผิวของงานจิตรกรรม และการปาดป้ายสีสันอนัสดใสท่ามกลางบรรยากาศอนักระจ่างชดั

จากแสงสว่างของวนัตามท่ีตาของศิลปินสังเกตเห็น เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 135)  ทะเล (ภาพท่ี 

233)  ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 234)  และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 235)  ผลงานเหล่าน้ีเผยให้เห็นแรงบนัดาลใจจาก

ความงดงามของสีสันอนัสดใสในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทศัน์ของทุ่งนาป่าเขาหรือภาพ

ชายทะเลท่ีอวบรังสรรคผ์า่นรูปแบบและเทคนิคของศิลปินใหญ่ในยุคอิมเพรสชัน่นิสม ์เช่นเดียวกบั

ผลงานภาพทิวทัศน์ แนวโพสต์ อิม เพรสชั่น นิสม์  เ ช่น  ภาพ  อีส านแ ล้ว  (ภ าพ ท่ี  236 )                           
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ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 237) และ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 238) ท่ีใชสี้เนน้โครงสร้างของภาพจิตรกรรมตามรูปแบบ

และเทคนิคการเขียนภาพแนวโพสต์อิมเพรสชัน่นิสม์ของเซซาน (ภาพท่ี 313 และ 314)  เป็นตน้  

ความช ่าชองในการสร้างสรรคง์านหลากหลายรูปแบบท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงานของศิลปิน

ยุโรปหลายยุคหลายสมยั ท าให้อวบสามารถพฒันารูปแบบการสร้างสรรค์จิตรกรรมทิวทศัน์ใน

หลากหลายเทคนิคจนกลายมาเป็นภาพทิวทศัน์ท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของศิลปินเองไดอ้ย่างน่าช่ืนชม 

ดงันั้น ผลงานจิตรกรรมทิวทศัน์ของอวบจึงเป็นการผสมผสานประสบการณ์ในการใชสี้ แสง และ

บรรยากาศ ผา่นเทคนิคอนัเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปินหลายคนและหลายยุคสมยั  (ภาพท่ี 87  88  124 

– 127 และ 241) รวมทั้งสะทอ้นให้เห็นร่องรอยแห่งแรงบนัดาลใจท่ีอวบไดรั้บมาจากศิลปินสกุล

ช่างดตัช์ เช่น ภาพทิวทศัน์ในจินตนาการของ เรมบรันท์ ฮาร์เมินส์โซน ฟัน ไรน์  (Rembrandt, 

Harmensz van Rijn ค.ศ. 1606 – 1669) (ภาพท่ี 315 และ ภาพท่ี 316) จาคอบ  ฟัน รอยส์ดาล ศิลปิน

ทิวทศัน์ผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงสมยับาโรก ของเนเธอแลนด์ เช่น (ภาพท่ี 317 และ 318) หรือภาพ

ทิวทศัน์ท่ีให้บรรยากาศและสีสันแนวโรแมนติกของแอลเบิร์ต เบียร์สตดัท ์(Albert Bierstadt, ค.ศ. 

1830 – 1902) จิตรกรอเมริกนัเช้ือสายเยอรมนัคนส าคญั ช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19  (ภาพท่ี 319 

และ 320) นอกจากนั้น ภาพ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 89)  ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 239)  และ ฟ้าหลังฝน (ภาพท่ี 240)  

ของอวบก็สะท้อนให้เห็นแรงบันดาลใจจากศิลปินกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ เช่น ซัลวาดอร์ ดาลี 

(Salvador Dalí, ค.ศ. 1904 - 1989)  (ภาพท่ี 321 และ 322) และ เรเน่ มากริท (Rene Magritte , ค.ศ. 

1898 –  1967) (ภาพท่ี 323 และ 324) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 311  สวสัด์ิ ตันติสุข วดัพระแก้ว พ.ศ. 2497 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 60 x 90 ซม. เกียรตินิยมอันดบั 
1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2497 
ท่ีมา : Mayjer2407, เข้าถึงเม่ือ 17 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://mayjer2407.blogspot.com/  
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ภาพท่ี 312  ประยรู อุลชุาฎะ จนัทบุรี พ.ศ. 2498 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 70 x 101 ซม. เกียรตินิยมอันดบั 1 
เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2498 
ท่ีมา : รองศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486 - 2546 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2548), 55. 
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ภาพท่ี 313  ปอล เซซาน  Mount Sainte Victoire ค.ศ. 1904 - 1906  เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 70 x 92 ซม.  
ท่ีมา : Csfvisualcommunication, Paul Cezanne, เข้าถึงเม่ือ 20 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก  

https://csfvisualcommunication.wordpress.com/category/paul-cezanne/  

 

 
ภาพท่ี 314  ปอล เซซาน  The Chateau de Medan ค.ศ. 1880 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบขนาด 59.1 x 72.4 ซม.  
ท่ีมา : Csfvisualcommunication, Paul Cezanne, เข้าถึงเม่ือ 20 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก  

https://csfvisualcommunication.wordpress.com/category/paul-cezanne/ 

 

 

 

https://csfvisualcommunication.wordpress.com/category/paul-cezanne/
https://csfvisualcommunication.wordpress.com/category/paul-cezanne/
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ภาพท่ี 315 เรมบรันต์ ฮาร์เมินส์โซน ฟัน ไรน์  Mountain Landscape with Thunderstorm ค.ศ. 1638 เทคนิคสี
น า้มนับนบนแผ่นไม้ขนาด 52 x 72 ซม.  
ท่ีมา : akg images, archive, เข้าถึงเม่ือ 20 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.akg-

images.com/archive/Mountain-Landscape-with-Thunderstorm-2UMDHUDTGP7C.html  
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ภาพท่ี 316  เรมบรันต์ ฮาร์เมินส์โซน ฟัน ไรน์   Landscape with a Stone Bridge ค.ศ. 1638 เทคนิคสีน า้มนับนบน
แผ่นไม้ขนาด 29.5 x 42.5 ซม.  
ท่ีมา : Wikimedia, Rembrandt, เข้าถึงเม่ือ 22 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Rembrandt_-_Landscape_with_a_Stone_Bridge_-_WGA19244.jpg  
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ภาพท่ี 317  จาคอบ  ฟัน รอยส์ดาล Windmill of Wijk bij Duurstede ค.ศ. 1670  เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบ 
ขนาด 83 x 101 ซม.  
ท่ีมา : Wikipedia, Windmil, เข้าถึงเม่ือ 22 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก  https:// en.wikipedia.org/wiki /Windmill 
_at _Wijk _bij_Duurstede  

 

 
ภาพท่ี 318  จาคอบ  ฟัน รอยส์ดาล  View of Naarden ค.ศ. 1647  เทคนิคสีน า้มนับนบนแผ่นไม้ ขนาด 34.8 x 67 
ซม.  
ท่ีมา : Wikimedia, Jacob Isaacksz. van Ruisdael, เข้าถึงเม่ือ 22 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://commons.wikimedia .org/wiki/File:Jacob_Isaacksz._van_Ruisdael_-_View_of_Naarden_-
_Google_Art_Project.jpg  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windmill_at_Wijk_bij_Duurstede
https://en.wikipedia.org/wiki/Windmill_at_Wijk_bij_Duurstede
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacob_Isaacksz._van_Ruisdael_-_View_of_Naarden_-_Google_Art_Project.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacob_Isaacksz._van_Ruisdael_-_View_of_Naarden_-_Google_Art_Project.jpg
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ภาพท่ี 319  แอลเบิร์ต เบียร์สตดัท์  Indian Canoe ค.ศ. 1886  เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบ ขนาด 69.2 x 90.8 ซม.  
ท่ีมา : Wikimedia, Albert Bierstadt, เข้าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จากhttps://commons. wikimedia.org/ 

wiki/ File:Albert_Bierstadt_-_Indian_Canoe.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Bierstadt_-_Indian_Canoe.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Bierstadt_-_Indian_Canoe.jpg
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ภาพท่ี 320 แอลเบิร์ต เบียร์สตัดท์  Among the Sierra Nevada, California ค.ศ. 1868  เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบ 
ขนาด 182.88 x 305.13 ซม.  
ท่ีมา : Wikipedia, Albert Bierstadt, เข้าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก  https://en.wikipedia.org/ wiki/ 

File:Albert _Bierstadt_-_Among_the_Sierra_Nevada,_California_-_Google_Art_Project.jpg  

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Albert_Bierstadt_-_Among_the_Sierra_Nevada,_California_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Albert_Bierstadt_-_Among_the_Sierra_Nevada,_California_-_Google_Art_Project.jpg
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ภาพท่ี 321 ซัลวาดอร์ ดาล ี Moment de transition  ค.ศ. 1934  เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบ ขนาด 54 x 65 ซม.  
ท่ีมา : Christies, Salvador dali 1904 - 1989, เข้าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.christies.com/ lotfinder/Lot/salvador-dali-1904-1989-moment-de-transition-5790389-details.aspx  

 
ภาพท่ี 322  ซัลวาดอร์ ดาลี (1904 – 1989) The Persistence of Memory ค.ศ. 1931 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบ
ขนาด 24.1 x 33 ซม.  
ท่ีมา : moma, เข้าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก, https://www.moma.org/collection/works/79018  

 

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/salvador-dali-1904-1989-moment-de-transition-5790389-details.aspx
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ภาพท่ี 323  เรเน่ มากริท  L'empire des lumières ค.ศ. 1958 เทคนิคสีน า้มนับนบนผ้าใบขนาด 40 x 50 ซม.  
ท่ีมา : artnet, Magritte, เข้าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.artnet.com/artists/ren%C3%A9-

magritte/lempire-des-lumi%C3%A8res-U6nKFKYinU0l-1vP9akq3w2  

 
ภาพท่ี 324  เรเน่ มากริท  The Giant ค.ศ. 1936 เทคนิคสีกวอชบนกระดาษขนาด 30 x 38.5 ซม.  
ท่ีมา : flickr, Gandalfsgallery, เข้าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.flickr.com/photos 

/gandalfsgallery/ 17319599195  

 

http://www.artnet.com/artists/ren%C3%A9-magritte/lempire-des-lumi%C3%A8res-U6nKFKYinU0l-1vP9akq3w2
http://www.artnet.com/artists/ren%C3%A9-magritte/lempire-des-lumi%C3%A8res-U6nKFKYinU0l-1vP9akq3w2
https://www.flickr.com/photos/gandalfsgallery/17319599195
https://www.flickr.com/photos/gandalfsgallery/17319599195
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 จากประสบการณ์ในการเขียนภาพทิวทศัน์ท่ีสั่งสมมานานของอวบท าให้เขาสามารถ

พฒันาการเขียนภาพทิวทศัน์ให้สูงข้ึนไปอีกขั้นหน่ึง นัน่คือ การใช้ความสามารถทั้งทางเทคนิค ทั้ง

ความรู้ทางเชิงช่างเก่ียวกบัแสง สี เส้น การทิ้งฝีแปรง สร้างสรรคภ์าพทิวทศัน์ท่ีลดรูปออกมาในแนว

ก่ึงนามธรรมได้อย่างงดงามและมีชั้นเชิง จนกล่าวไดว้่าเป็นการพฒันาการเขียนภาพทิวทศัน์จน

สามารถสร้างเอกลกัษณ์อนัเป็นของตนเองไดส้ าเร็จ เช่น ภาพ บ้านประมง (ภาพท่ี 128)  ไม่มีช่ือ 

(ภาพท่ี 129)  และ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 130)   เป็นตน้    

นอกจากน้ียงัมีผลงานแนวอิมเพรสชัน่นิสมแ์ละโพสตอิ์มเพรสชัน่นิสม ์ในอีกหลากหลาย

ประเภทไม่วา่จะเป็นภาพเหมือนบุคคล เช่น ภาพ อ้อมขวัญ (ภาพท่ี 121)  อ้อมขวัญกับตุ๊กตา (ภาพท่ี 

122)  Self Portrait (ภาพท่ี 212)  อู่แก้ว (ภาพท่ี 214)  และ เดก็ชาวนา (ภาพท่ี 216) เป็นตน้ หรือภาพ

หุ่นน่ิงดอกไมใ้นแจกนัแนวอิมเพรสชัน่นิสม ์เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 155)  ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 157)  

และ ดอกไม้ในตระกร้า (ภาพท่ี 158)  และแนวโพสต์อิมเพรสชัน่นิสม์ตามแบบฉบบัของเซซาน 

เช่น ภาพ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 164)  และ (ภาพท่ี 325)   

 

 
ภาพท่ี 325  ปอล เซซาน  Still Life with Flowers and Fruit ค.ศ. 1988 - 1990 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ  ขนาด 
65.5 x 82 ซม.  
ท่ีมา : Wikipedia, Paul Zanne, เข้าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://de.wikipedia.org/ 

wiki/Datei:Paul_ C%C3%A9zanne__Fleurs_dans_un_pot_de_gingembre_et_fruits_-_Google_Art_Project.jpg  
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 ผลงานภาพหุ่นน่ิงดอกไม้ในแจกัน รวมทั้ งภาพหุ่นน่ิงท่ีมีเคร่ืองดนตรีหรือไวโอลิน

ประกอบฉาก บางภาพสะทอ้นใหเ้ห็นความสนใจทดลองการเขียนภาพแนวคิวบิสมด์ว้ยเช่นกนั เช่น 

ภาพ กุหลาบในแจกันเหลี่ยม  (ภาพท่ี 163)  ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 165)  จังหวะเร็ว (ภาพท่ี 184)  ไม่มีช่ือ 

(ภาพท่ี 187)  ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 188)  และ ไวโอลินสีขาว (ภาพท่ี 189) เป็นตน้  

 การตดัทอนรูปทรงของไวโอลินออกเป็นส่วนๆ แลว้น ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัอีกคร้ังหน่ึง 

เผยใหเ้ห็นความเขา้ใจในความคิดสร้างสรรคแ์บบคิวบิสมข์องอวบอยา่งเด่นชดั ไวโอลินเป็นเคร่ือง

ดนตรีท่ีศิลปิน “โมเดิร์น อาร์ต” หลายคนน ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสร้างงานศิลปะ ไม่

วา่จะเป็นปิกสัโซ่ (ภาพท่ี 326) หรือ ชอร์ช บาร์ค (Georges Braque, ค.ศ. 1882 – 1963)  (ภาพท่ี 327) 

และดว้ยเหตุท่ีไวโอลินเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีอวบรู้จกัและเช่ียวชาญในการเล่นเป็นอยา่งดี จึงท าให้อวบ

ได้รับแนวคิดของศิลปินสมยัใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานของตนเอง ซ่ึงก็นับว่าเขา

ประสบความส าเร็จไม่นอ้ยในการน าไวโอลินมาเป็นองคป์ระกอบในการสร้างงานแนวคิวบิสมข์อง

เขา 

 

 

ภาพท่ี 326  ปาโบล ปิกัสโซ่  Violin and Grapes ค.ศ. 1912 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.8 x 61 ซม.  
ท่ีมา : tallengestore, Products, เข้าถึงเม่ือ 24 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก  https://www.tallengestore.com/ 

products/violin-and-grapes-violon-et-raisins-art-by-pablo-picasso-framed-prints  

https://www.tallengestore.com/products/violin-and-grapes-violon-et-raisins-art-by-pablo-picasso-framed-prints
https://www.tallengestore.com/products/violin-and-grapes-violon-et-raisins-art-by-pablo-picasso-framed-prints
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ภาพท่ี 327  ชอร์ช บาร์ค  Violin and Candlestick ค.ศ. 1910 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 50.17 x 60.96 ซม.  
ท่ีมา : Wikipedia, Georges Braque, เข้าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/ wiki/ 

Georges _Braque#/media/File:Violin_and_Candlestick.jpg  

 

 ผลงานแนว “โมเดิร์น อาร์ต” ของอวบบางภาพ สร้างสรรค์ข้ึนมาจากความสนใจท่ีจะ

ทดลองสร้างงานในหลากหลายรูปแบบตามความพอใจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนบุคคล

แนวเซอร์เรียลลิสม์ ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นภาพเหมือนของวิสุตาและอวบเอง เช่น ภาพ ความทรงจ า 

(ภาพท่ี 112) ดนตรี #1 (ภาพท่ี 113)  ดนตรี #2 (ภาพท่ี 114)  ดนตรี #3 (ภาพท่ี 115)  วิสุตา  (ภาพท่ี 

116)  Humoresque  (ภาพท่ี 117)  วิสุตา สาณะเสน (ภาพท่ี 213) และ Self Portrait  (ภาพท่ี 215) 

ผลงานเหล่าน้ีจะเขียนในบรรยากาศแบบเหนือความจริง มกัจะปรากฏภาพเชิงสัญลกัษณ์ เช่น ตุ๊กตา 

เคร่ืองดนตรี เช่น เปียโน ไวโอลิน เชลโล ซ่ึงอาจจะสะทอ้นให้เห็นถึงภาพท่ี ฝังอยู่ในจิตใตส้ านึก

ของศิลปิน และจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงความผูกพนัของอวบท่ีมีต่อเคร่ืองดนตรีท่ีเขารัก เช่น ภาพ 

ความทรงจ า  (ภาพท่ี 112)  ดนตรี #1 (ภาพท่ี 113)  ดนตรี #2  (ภาพท่ี 114) โดยเฉพาะ ภาพ ดนตรี 

#3 (ภาพท่ี 115)  Humoresque (ภาพท่ี 117)  Self Portrait (ภาพท่ี 215) ท่ีแสดงให้เห็นอิทธิพลของ 

ปิกสัโซ่อยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 328) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque#/media/File:Violin_and_Candlestick.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque#/media/File:Violin_and_Candlestick.jpg


  311 

 

ภาพท่ี 328 ปาโบล ปิกัสโซ่  Head of a Woman ค.ศ. 1960 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 54 x 65.1 ซม.  
ท่ีมา : Metmuseum, Works of art, เข้าถึงเม่ือ 12 ตลุาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  https://www.metmuseum.org/ 

toah/works-of-art/1990.192/  

 

 นอกจากผลงานท่ีสร้างสรรคใ์นรูปแบบเซอร์เรียลลิสมข์องอวบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

ยงัปรากฏให้เห็นแนวทางการสร้างงานของศิลปินในกลุ่มคิวบิสม์ ซ่ึงเป็นการลดรูปและการผสาน

รูปทรงขององค์ประกอบภายในภาพท่ีแตกต่างกันเข้าด้วยกัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่งมนุษยแ์ละเคร่ืองดนตรีหรืออาจส่ือถึงการผสานกนัของอวบกบัเคร่ือง

ดนตรีอยา่งไวโอลินท่ีเขารักอยา่งเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะ  ภาพ  Self Portrait  (ภาพท่ี 215)    เป็น

การน ารูปทรงของมนุษย ์เคร่ืองดนตรีและเสียงดนตรีท่ีเป็นนามธรรมมา ผสานกนัผา่นเส้นและสีท่ี

หลอมรวมกนัจนเป็นเอกภาพ ผลงานน้ีนับเป็นภาพเหมือนท่ีสะทอ้นความเป็นตวัตนของศิลปิน

ออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

 นอกจากภาพเขียนแนวคิวบิสม์ตามแบบฉบบัของปิกสัโซ่แลว้ อวบยงัเคยไดท้ดลองเขียน

ภาพตามแบบภาพเขียนยุคบลูของปิกสัโซ่ดว้ย เช่น ภาพ วิสุตา หัสบ าเรอ (ภาพท่ี 86) เม่ือน าภาพ

ผลงานดงักล่าวมาพิจารณาเปรียบเทียบกบัผลงานยุคบลูของปิกสัโซ่ เช่น  ภาพ Woman with Folded 

Arms  (ภาพท่ี 329) จะเห็นแรงบนัดาลใจจากผลงานยุคบลู ท่ีอวบให้ความสนใจไม่นอ้ย ในขณะท่ี

ผลงานบางช้ิน เช่น ภาพ ดนตรี #3 (ภาพท่ี 115) ไม่มีช่ือ  และ  Self Portrait (ภาพท่ี 215)  แสดงให้

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1990.192/
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1990.192/
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เห็นอิทธิพลของศิลปะแนวเอ็กเพรสชั่นนิสม์จากรูปร่างและรูปทรงขององค์ประกอบท่ีบิดเบ้ึยว

แสดงอารมณ์อยา่งรุนแรง 

 

 
ภาพท่ี 329 ปาโบล ปิกัสโซ่  Woman with Folded Arms ค.ศ. 1901 – 1902 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 58 x 81 
ซม.  
ท่ีมา : Wikipedia, Femme aux Bras Crois, เข้าถึงเม่ือ 12 ตลุาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  https://en.wikipedia.org/ 

wiki/Femme_aux_Bras_Crois%C3%A9s  

 

 ในส่วนของภาพเขียนแนวนาอีฟ (Naive) ของอวบ เช่น ภาพ ในฝัน (ภาพท่ี 249)  ฝันด ี 

(ภาพท่ี 254) และ ไม่มีช่ือ  (ภาพท่ี 256) ได้แนวคิดมาจากความประทบัใจของอวบท่ีมีต่อภาพ

ผลงานของบุตรสาวหรือออ้มขวญั สาณะเสน ท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์น 

 นอกจากนั้นอวบยงัทดลองสร้างงานในหลากหลายรูปแบบตามความสนใจของเขา เช่น 

ภาพ  ฝัน  (ภาพท่ี 140) ท่ีแสดงให้เห็นแรงบนัดาลใจจากผลงานแนวซิมโบลลิสม์ (Symbolism) 

(ภาพท่ี 330) ภาพ เพลินแสงจันทร์ (ภาพท่ี 222) ท่ีท าให้ระลึกถึงจิตรกรรมแนวภราดรภาพก่อน

ราฟาแอล (Pre-Raphaelite) ในแบบฉบบัของ ดนัเต เกเบรียล โรเซตติ (Dante Gabriel Rossette, 

1828-1882) (ภาพท่ี 331)  รวมทั้ง ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 255) ท่ีเผยให้เห็นอิทธิพลของศิลปะแนวโฟ

วสิม ์(Fauvism) (ภาพท่ี 332) เป็นตน้ 

https://www.moma.org/artists/4609?locale=en
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ภาพท่ี 330 Henry Fuseli (1741 – 1825)  The Nightmare ค.ศ. 1871 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 101.7 x 127.1 
ซม.  
ท่ีมา : dia, nightmar, เข้าถึงเม่ือ 12 ตลุาคม 2561, เข้าถึงได้จาก   https://www.dia.org/art/collection/ object/ 

nightmare-45573  

 

 
ภาพท่ี 331 ดนัเต เกเบรียล โรเซตติ  A Vision of Fiammetta ค.ศ. 1878 เทคนิคสีน ้ ามนับนผา้ใบขนาด 90 x 140 

ซม.  

ท่ีมา : wikipedia, A Vision of Fiammetta, เขา้ถึงเม่ือ 19 ตุลาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://en.wikipedia .org/ 

wiki/A_Vision_of_Fiammetta  

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Vision_of_Fiammetta
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Vision_of_Fiammetta
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ภาพท่ี 331 อองรี มาตีส  Woman with a Hat ค.ศ. 1905 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 59.69  x  80.65 ซม.  
ท่ีมา : Wikipedia, Woman with a Hat, เข้าถึงเม่ือ 19 ตลุาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia. org/ 

wiki/Woman_with_a_Hat  
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 อวบสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมสมยัใหม่ในหลากหลายแนวทางและหลากหลายประเภท 

จนกระทัง่กล้าแกร่งท่ีจะก้าวเขา้สู่การสร้างงานแนวนามธรรมบริสุทธ์ิ ซ่ึงมิได้เล่าเร่ืองราวใดๆ 

นอกจากการส่ือสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกผ่านเส้น สี และฝีแปรงท่ีงดงามลงตวัและสมบูรณ์แบบ

ขององค์ประกอบภายในภาพเป็นส าคญั เช่น ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 245) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 246) และ 

เต้นร า (ภาพท่ี 247) เป็นตน้ 

 ถึงแม้นว่าผลงานแนวนามธรรมบริสุทธ์ิของอวบจะมีเพียงไม่มาก แต่ก็ เผยให้เห็น

ความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานในแนวน้ีของอวบอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตาม อวบก็คงไม่ชอบ

แนวทางการสร้างงานในแนวน้ีเท่าใดนัก เน่ืองจากผลงานแนวน้ีของเขามีเพียงไม่มาก จึงท าให้

สามารถสรุปได้ว่าการสร้างงานในแนวนามธรรมคงเป็นเพียงความสนใจของศิลปินท่ีต้องการ

ทดลองสร้างสรรคง์านในลกัษณะอ่ืนท่ีต่างจากรูปแบบท่ีเขาเคยสร้างสรรคม์าก่อนก็เป็นได ้ 

ดงัท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ อวบเป็นจิตรกรท่ีสร้างสรรค์ศิลปะในหลากหลายรูปแบบและ

ประเภท เขาไม่เพียงสนใจศึกษาทดลองวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะในหลากหลายแนวทางของศิลปะ

ตะวนัตกเท่านั้น แต่ยงัสนใจวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทางตะวนัออกอีกดว้ย 

ดงัจะเห็นไดจ้ากความสนใจในเทคคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมหลงักระจกของจีนท่ีซับซ้อน แต่

ส าหรับอวบนบัเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถของเขา อวบไดท้ดลองเขียนภาพหลงักระจกไวห้ลาย

ภาพดว้ยกนั เช่น ภาพ (ภาพท่ี 217  218 242 และ 243) และมีผลงานช้ินหน่ึง ซ่ึงถูกเขียนในแบบ

ภาพเขียนหลงักระจกของจีน แต่อวบเขียนเป็นภาพจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ใบ (ภาพท่ี 244) ซ่ึง

แสดงให้เห็นนิสัยชอบศึกษาเรียนรู้ส่ิงใหม่แลว้น ามาประยุกต์กบัความรู้และทกัษะเดิมของตนเอง

ของอวบอยา่งชดัเจน 

แรงบนัดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัทางภาคเหนือของไทยท าให้อวบไดส้ร้างผลงาน

ข้ึนมาชุดหน่ึง ผลงานชุดน้ีน าเอารูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน 

มาประยกุตใ์หม่โดยใส่เน้ือหาท่ีแฝงการลอ้เลียนแบบข าๆ เช่น ภาพอวดสาว (ภาพท่ี150)  เป็น ภาพ

ฝร่ังเดินท าท่าหล่อโชวส์าวท่ีมองออกมาจากหน้าต่างบา้น เป็นภาพการพบกนัโดยบงัเอิญระหว่าง

หนุ่มฝร่ังต่างชาติและสาวไทย โดยมีหมาเห่าอยูบ่นถนน  ผลงานช้ินอ่ืนๆ ในชุดน้ี เช่น ภาพฝร่ังส่อง

กล้อง (ภาพท่ี141) และ ไซมอน วอลเลส (ภาพท่ี142) เป็นตน้  อวบน าเอาเน้ือหาบางเน้ือหาท่ีเขา

สนใจและประทบัใจมาสร้างในลกัษณะคลา้ยกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงั แต่น ามาเขียนเล่าเร่ืองใหม่

ไดอ้ยา่งน่าสนใจ เช่น ภาพหญิงสาวเปลือยอกท่ีปรากฏอยูร่ะหวา่งช่องประตู (ภาพท่ี146) ภาพหญิง
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สาวชายหนุ่มซ่ึงแอบพลอดรักกนัหลงัโขดหินท่ามกลางภาพธรรมชาติอนังดงามในฉากหลงั (ภาพท่ี 

149)  และภาพฤๅษีซ่ึงก าลงัชมนกท่ีโผล่ตวัออกมาจากโทรทศัน์ด้วยกริยาผ่อนคลาย (ภาพท่ี147) 

อวบน ารูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขาเรียนรู้มาประยุกตใ์ช้ในการเขียนภาพประเภท

อ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั เช่น ภาพหุ่นน่ิงท่ีมีกาน ้าลายครามตั้งอยูใ่กลแ้จกนัดอกไมแ้ละมีผลทบัทิมเป็นส่วน

หน่ึงขององค์ประกอบในภาพดว้ย (ภาพท่ี 143) ภาพสัตวป์ระหลาดท่ีมีหวัเป็นแมวและมีหางเป็น

ปลา (ภาพท่ี144)  ภาพเหมือนของวิสุตาท่ีเขียนออกแนวหญิงสาวโบราณในภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

(ภาพท่ี145) หรือภาพบา้นเมืองท่ีมีลกัษณะคลา้ยยา่นเมืองเก่าในกรุงเทพฯ มีรถตุ๊กๆ วิ่งผา่น มีบา้น

ไมส้องชั้นตั้งเด่นเป็นสง่าช่ือ “ฉายานวลนาง” (ภาพท่ี151 ) ซ่ึงเขียนแนวลอ้กิจการถ่ายภาพท่ี “ศูนย์

ศิลปนวลนาง”ความโดดเด่นของผลงานชุดน้ีอยูท่ี่การน าเอารูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงั

ทางภาคเหนือและการใช้โทนสีท่ีใกลเ้คียงกนัมาผสมผสานเขา้กบัการตดัเส้นขอบนอกดว้ยเส้นสี

ขาวท่ีดูคลา้ยการเซาะร่องเส้นขอบนอกในงานภาพพิมพแ์กะไม ้เสน่ห์ของผลงานชุดน้ีอยู่ท่ีความ

สามรถของอวบในการน ารูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมไทยภาคเหนือมาประยุกตใ์ห้เขา้กบัเน้ือหา

จากจินตนาการเชิงลอ้เลียนแบบข าๆ ของศิลปินเอง ผลงานชุดน้ีจดัแสดงข้ึนท่ีเพนนินซูล่า พลาซ่า 

นบัเป็นผลงานอีกชุดหน่ึงของอวบท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก  

รูปแบบการสร้างงานท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ น าไปสู่

การสร้างสรรค์ภาพ “นางลอย” ในปี พ.ศ. 2532 (ภาพท่ี258) และภาพ “ผลบุญ” ในปี พ.ศ. 2550 

(ภาพท่ี257) ซ่ึงเผยใหเ้ห็นรูปแบบการสร้างงานจิตรกรรมแนวเหนือความเป็นจริงตามแบบฉบบัของ 

มาร์ค ชากาล (MarcChagall, ค.ศ. 1889 - 1985) (ภาพท่ี 333) 
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ภาพท่ี 332 มาร์ค ชากาล  Over the Town ค.ศ. 1918 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 45 x 56 ซม.  
ท่ีมา : Wikiart, Marc Chagall, เข้าถึงเม่ือ 14 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก  https://www.wikiart.org/en/marc-

chagall/over-the-town-1918  

แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมของอวบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 – 2550 ดงัท่ีกล่าว

มาแล้วขา้งตน้ เผยให้เห็นแนวทางการสร้างงานจิตรกรรมในหลากหลายรูปแบบ ประเภท และ

เน้ือหา รวมทั้งความสนใจในการสร้างงานศิลปะทั้งรูปแบบสัจนิยมและศิลปะสมยัใหม่ของยุโรป

ช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 รวมไปถึงการทดลองสร้างงานท่ีเป็นเทคนิคเฉพาะของทางตะวนัออก 

เช่น ภาพเขียนหลงักระจกของจีนและรูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัของทางภาคเหนือมา

ใชใ้นการสร้างสรรคง์านศิลปะของอวบอีกดว้ย 

ผลงานจิตรกรรมของอวบแมจ้ะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากงานศิลปะหลายแหล่ง แต่ผลงาน

ของเขาก็มีเสน่ห์ในแบบฉบับของอวบเอง และถึงแม้ภาพจิตรกรรมของอวบจะมีรูปแบบท่ี

หลากหลาย แต่ก็เผยให้เห็นลกัษณะเด่นในการสร้างงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเขาอย่างชดัเจน อาจ

กล่าวไดว้่าอวบเป็นศิลปินไทยร่วมสมยัท่านหน่ึง ท่ีสร้างผลงานอนัยอดเยี่ยมและทรงคุณค่าเป็น

มรดกใหก้บัวงการศิลปะไทย 

  

 

https://www.wikiart.org/en/marc-chagall/over-the-town-1918
https://www.wikiart.org/en/marc-chagall/over-the-town-1918
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สีและแสงในงานจิตรกรรมของอวบ สาณะเสน 

 จากการศึกษาผลงานโดยรวมของ อวบ สาณะเสน แมอ้วบจะสร้างผลงานในหลายรูปแบบ

และหลายประเภทจากความประทบัใจในศิลปะของศิลปินตะวนัตกไม่วา่จะเป็นแบบสัจนิยมหรือ

สมยัใหม่ แต่ความโดดเด่นในผลงานจิตรกรรมของอวบก็คือ สีและแสงอนัสวา่งใสท่ีปรากฏในงาน

จิตรกรรมแทบทุกประเภทของเขา  

 สีและแสงเป็นทศันธาตุท่ีส าคญัต่อการสร้างงานศิลปะโดยเฉพาะในงานจิตรกรรม ศิลปิน

ตะวนัตกในอดีตไดพ้ฒันาการใชสี้ในงานจิตรกรรมอยา่งต่อเน่ือง ท าให้สีและแสงในภาพจิตรกรรม

ท่ีศิลปินสร้างสรรค์ในแต่ละยุคสมยัมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากอวบศึกษาผลงานของศิลปิน

ตะวนัตกอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองมาโดยตลอด ความเขา้ใจในแนวคิดและเทคนิคการใชสี้และแสง

ในงานจิตรกรรมตะวนัตกท าให้อวบน าทศันธาตุทั้งสองน้ีมาพฒันาต่อจนสามารถสร้างเอกลกัษณ์

ให้กบัผลงานของตนเองไดส้ าเร็จ ดงัจะเห็นไดจ้ากการใช้สีและแสงในผลงานสร้างสรรค์แทบทุก

ประเภทของอวบ โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ ประสบการณ์และความช ่ าชองในการ

สร้างสรรค์จิตรกรรมทิวทศัน์ในหลากหลายรูปแบบท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงานของศิลปิน

ยุโรปหลายสมยั ท าให้อวบสามารถสร้างภาพจิตรกรรมทิวทศัน์ท่ีงดงามสวา่งใสดว้ยแสงและสีอนั

เป็นเอกลกัษณ์ของศิลปินเองไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม แรงบนัดาลใจจากภาพจิตรกรรมของศิลปินกลุ่มสกุล

ช่างดตัช์สมยับาโรกท่ีใชค้วามแตกต่างของสีสันและแสงเงาเป็นตวัช่วยเนน้อารมณ์ความรู้สึกภายใน

ภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรมบรันท ์(ภาพท่ี 315 และ 316) และ จาคอป ฟัน รอยส์ดาล      (ภาพท่ี 303 

และ 305) รวมทั้งภาพจิตรกรรมท่ีใช้สีสันอนัสดใสและแสงสวา่งอนัเจิดจา้สร้างบรรยากาศแนวโร

แมนติก ตามแบบฉบบัของ วิลเลียม เทอร์เนอร์ จิตรกรองักฤษ (ภาพท่ี 334 และ 335 ) และ แอล

เบิร์ต เบียร์สตดัท ์(ภาพท่ี 319 และ 320) จิตรกรชาวอเมริกาเช้ือสายเยอรมนั ไดห้ลอมรวมกลายเป็น

สีและแสงอนักระจ่างใสท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในงานจิตรกรรมของ อวบ สาณะเสน เช่น ภาพไม่มีช่ือ 

(ภาพท่ี 88) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 124) ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี126)  ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 132)  ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี133) 

พายุ(ภาพท่ี 228) และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 241) ผลงานเหล่าน้ีของอวบเผยให้เห็นเทคนิคการใช้สีและ

แสงท่ีเนน้ค่าความแตกต่างระหวา่งแสงและเงาอยา่งเด่นชดั โดยเฉพาะ ภาพ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 88) ไม่

มช่ืีอ (ภาพท่ี 124) ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 126) และ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 241) เราจะเห็นพฒันาการในการใชสี้ท่ี

สดใสและการวางต าแหน่งแสงไวใ้นฉากหลงัของภาพ ท าให้ดูราวกบัว่าแสงสวา่งค่อยๆ ส่องลอด

ผ่านจากจุดก าเนิดแสงในฉากหลงัและค่อยๆ กระจายส่องสว่างผ่านองค์ประกอบของภาพท่ีเป็น

ตน้ไมล้ าธารมาสู่ฉากหน้าของภาพ ท าให้องค์ประกอบของภาพอยู่ในลกัษณะฟุ้งกระจาย แต่ก็
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หลอมรวมกนัไดด้ว้ยโครงสีท่ีเป็นตวัสร้างรูปทรงให้กบัตน้ไมแ้ละทุ่งนาป่าเขา  ภาพทิวทศัน์ของ

อวบจึงนบัเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ในการใชสี้และแสงของศิลปินตะวนัตกท่ีอวบไดศึ้กษา

เรียนรู้เขา้ใจและฝึกฝนจนช านาญแลว้จึงน ามาพฒันาต่อให้กลายเป็นสีและแสงในภาพจิตรกรรมท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง สีสันสดอ่ิมในภาพทิวทศัน์ของอวบท่ีถูกเนน้ย  ้าดว้ยประกายแสงอนัสวา่ง

ใสจากจินตนาการของศิลปินถูกน ามาประยุกต์ใช้กบัภาพเขียนหุ่นน่ิง โดยเฉพาะภาพชุดหุ่นน่ิง

เคร่ืองเบญจรงค์ของอวบ เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของภาพหุ่นน่ิงชุดเบญจรงค์อยูท่ี่แสงและสีภายใน

ภาพท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ฉากหลงัของภาพงดงามดว้ยประกายแสงอนัมลงัเมลืองและเงาบางๆ 

ท่ีทาบทบัลงบนผนงัห้องท่ีวา่งเปล่า หากสังเกตให้ดีจะพบวา่แสงและเงาแทบจะไม่ทาบทบัลงบน

องคป์ระกอบท่ีเป็นเคร่ืองเบญจรงคเ์ลย แต่จะปรากฏอยูใ่นฉากหลงัท่ีวา่งเปล่า ส่งผลให้ภาพหุ่นน่ิง

ชุดเบญจรงคข์องอวบเอิบอ่ิมไปดว้ยพลงัของแสงและเงาท่ีเคล่ือนไหวไปมาอยา่งอิสระบนฉากหลงั 

และยงัสร้างความมีชีวิตชีวาและความโดดเด่นให้กบัองค์ประกอบท่ีเป็นเคร่ืองเบญจรงค์ราวกบัว่า

เคร่ืองเบญจรงค์เหล่าน้ีอยู่ท่ามกลางบรรยากาศในอีกมิติหน่ึงท่ีเหนือความเป็นจริง      (ภาพท่ี 101  

102  179  180  182 และ 183) 

 

 

ภาพท่ี 333 วิลเลยีม เทอร์เนอร์  The Slave Ship ค.ศ. 1840  เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ ขนาด 90.8 x 122.6 ซม.  
ท่ีมา : Wikipedia, The Slave Ship, เข้าถึงเม่ือ 20 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก    https://en.wikipedia.org/ wiki/ 

The_Slave_Ship#/media/File:Slave-ship.jpg  
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ภาพท่ี 334 วิลเลยีม เทอร์เนอร์ The Burning of the Houses of Parliament ค.ศ. 1835 เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ 
ขนาด 92.7 x 123 ซม.  
ท่ีมา : Wikiart, William Turner, เข้าถึงเม่ือ 20 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.wikiart.org/en/william-

turner/the-burning-of-the-houses-of-parliament-3  

 

 

 เช่นเดียวกนัภาพหุ่นน่ิงดอกไมใ้นแจกนัของอวบซ่ึงน าเทคนิคการเขียนภาพท่ีใช้สีสดอ่ิม

และแสงสว่างกระจ่างใสมาสร้างบรรยากาศท่ีฟุ้งกระจายดงัปรากฏในภาพทิวทศัน์ ภาพหุ่นน่ิง

ดอกไมใ้นแจกนัของอวบ (ภาพท่ี 90  92  93  95 และ 157) งดงามดว้ยสีและแสงอนันุ่มนวล อบอุ่น 

สดใส แสงท่ีปรากฏภายในภาพดูราวกบัส่องมาจากฉากหลงัของภาพคลา้ยกบัภาพทิวทศัน์ของอวบ 

ขณะเดียวกนัความเจิดจา้ของพลงัแห่งแสงอนันุ่มนวลน้ีก็ดูราวกบัจะหลอมรวมเขา้ไปในทุกอณูของ

องคป์ระกอบท่ีเป็นดอกไม ้ใบไม ้และแจกนั เช่นเดียวกบัภาพหุ่นน่ิงเคร่ืองเบญจรงคท่ี์ฉากหลงัของ

ภาพแมจ้ะวา่งเปล่า แต่ก็มีโครงสร้างอนัเกิดจากประกายแสงและการเคล่ือนไหวอนัไม่หยุดน่ิงของ

เงาบางๆ ท่ีเคล่ือนไหวไปมาอยูใ่นบรรยากาศอนัวา่งเปล่าของหอ้ง 

 หลกัการใช้สีในลกัษณะน้ีนบัเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานทุกรูปแบบ

ของอวบ เช่น ผลงานแนวเซอร์เรียลลิสม ์ เช่น ภาพ ไวโอลินและเบญจรงค์ (ภาพท่ี 193) และ ไม่มี

ช่ือ (ภาพท่ี 239) ผลงานแนวก่ึงนามธรรม เช่น ภาพ บ้านประมง (ภาพท่ี128) ผลงานแนวโพสตอิ์ม

เพรสชัน่นิสม ์เช่น ภาพ ไม่มช่ืีอ (ภาพท่ี 238) 
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 ภาพเปลือยของอวบซ่ึงเขียนข้ึนจากจินตนาการมากกวา่จะเขียนจากแบบท่ีเป็นคนจริงก็เป็น

ผลงานอีกประเภทหน่ึงท่ีมีการใช้สีและแสงในท านองเดียวกนักบัภาพอ่ืนๆ ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

ภาพสาวเปลือยของอวบนั้นอ่อนหวาน งดงาม ราวภาพในความฝันท่ีพร้อมจะมลายหายไปกบัการ

กระจายตวัของสีและแสงท่ีฟุ้งอยูใ่นบรรยากาศท่ีเอิบอ่ิมไปดว้ยแสงสว่างอนันุ่มนวลท่ีส่องมาจาก

พื้นหลงัของภาพ เช่น ภาพ ลา กรีมา (ภาพท่ี 136) สาวเปลือย (ภาพท่ี 138 )  และ ไม่มีช่ือ (ภาพท่ี 

139) 

 เทคนิคการเขียนภาพท่ีก าหนดให้แสงราวกบัส่องสว่างออกมาจากฉากหลงัของภาพและ

การใช้โครงสีท่ีสดอ่ิมและใสสะอาด ท าให้องค์ประกอบภายในภาพจิตรกรรมของอวบราวกบัจะ

สามารถแตกตัวและฟุ้งกระจายไปกับบรรยากาศอนับางเบาและนุ่มนวล การใช้สีและแสงใน

ลกัษณะน้ีไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น และสุนทรียภาพในงานจิตรกรรมของ อวบ สาณะเสน 

อยา่งแทจ้ริง 
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เชิงอรรถท้ายบทที ่4 

  1สุธี คุณาวชิยานนท.์  จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ :บริษทั อมรินทร์พร้ิน

ต้ิง แอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2549, 19.  

 2กฤษณา หงษอุ์เทน, “ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย: วจิยัเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความ

มัน่คงแห่งฐานรากทางศิลปวฒันธรรมของชาติ” (ภาควชิาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2561), 295 - 296. 

  3สุธี คุณาวชิยานนท.์  จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ :บริษทั อมรินทร์พร้ิน

ต้ิง  แอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2549, 49.  
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บทที ่5 

บทสรุป 

 

 อวบ สาณะเสน เป็นจิตรกรร่วมสมยัไทยท่ีสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไวห้ลากหลาย

รูปแบบและหลายประเภท ถึงแมว้่าช่วงเวลาหลงัจบการศึกจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร อวบจะไม่ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการประกอบอาชีพเป็นศิลปินโดยตรง เน่ืองจากตอ้ง

ไปประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนก็ตาม แต่ในช่วงเวลา 17 ปี ท่ีประกอบอาชีพในองค์กร บริษทั ห้าง

ร้าน และหน่วยงานต่างๆ อวบก็ยงัคงใชเ้วลาวา่งในการสร้างงานศิลปะตามความพึงพอใจของเขา

อย่างสม ่าเสมอ อวบมีโอกาสไดเ้ร่ิมสร้างงานศิลปะอย่างจริงจงั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นตน้ไป 

โดยเฉพาะระหวา่งปี พ.ศ. 2521 – 2531 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอวบและวิสุตาไดรั้บความไวว้างใจจาก 

ม.ร.ว.พนัธ์ุทิพย ์บริพตัร ใหท้  าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร “ศูนยศิ์ลปนวลนาง” ซ่ึงแต่เดิมคือ “ศูนยศิ์ลปเมฆ

พยบั” ช่วงเวลาน้ีน่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีอวบมีความสุขมากท่ีสุดเพราะเขาไดมี้โอกาสสร้างงานศิลปะ

ท่ีเขารักไดอ้ยา่งจริงจงั จนสามารถพฒันารูปแบบและแนวคิดในการสร้างงานจิตรกรรมท่ีกลายเป็น

เอกลกัษณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผลงานประเภทภาพทิวทศัน์ หุ่นน่ิง ภาพเหมือนบุคคล หรือ

ผลงานท่ีมีเน้ือหาอ่ืนๆ ถึงแมว้า่หลงัจากปี พ.ศ. 2531 เป็นตน้มา “ศูนยศิ์ลปนวลนาง” จะตอ้งปิดตวั

ลง แต่ช่วงเวลาหลงัจากนั้นจนถึงปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ีอวบเสียชีวิต เขาก็ยงัสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความรักและความมุ่งมัน่ ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นตน้มา เผยให้เห็น

พฒันาการทางศิลปะท่ีกา้วไกลไปจากเดิม การสร้างงานท่ีซับซ้อนทางรูปแบบและความคิดมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงก็เป็นพฒันาการท่ีต่อเน่ืองมาจากการสร้างงานในช่วงปี พ.ศ. 2521 - 2531 นัน่เอง นบัวา่

เป็นช่วงเวลาท่ีอวบไดส้ร้างงานอยา่งต่อเน่ืองตามความพึงพอใจ  

การได้เรียนศิลปะโดยตรงกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และลูกศิษย์สายตรงของ

ศาสตราจารยศิ์ลป์ท่ีโรงเรียนศิลปศึกษาและมหาวิทยาลยัศิลปากร ท าให้อวบมีโอกาสไดส้ัมผสักบั

ผลงานศิลปะชั้นครูท่ีสร้างสรรคโ์ดยลูกศิษยส์ายตรงของศาสตราจารยศิ์ลป์ การมีโอกาสไดเ้รียนวิชา

ประวติัศาสตร์ศิลป์และเห็นแบบอยา่งการสร้างงานศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมยัของยุโรป ผา่นการ

อธิบาย วิเคราะห์และวิจารณ์งานศิลปะจากศาสตราจารยศิ์ลป์ และประยูร อุลุชาฎะ รวมทั้งไดเ้ห็น

การเปล่ียนแปลงรูปแบบศิลปะสมยัใหม่ไทยในยุคตน้ๆ และไดเ้ห็นการสร้างงานท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตนของศิลปินไทยท่ีเป็นครูบาอาจารยแ์ละรุ่นพี่ดว้ยตาตนเองขณะนั้น ท าให้อวบไดเ้ก็บเก่ียว
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ประสบการณ์มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบและ

ประเภทในเวลาต่อมา ผลงานสร้างสรรค์โดยรวมของอวบแตกต่างจากศิลปินคนอ่ืนท่ีมกัจะสร้าง

งานรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงแลว้จึงค่อยๆ พฒันาจนคน้พบรูปแบบอนัป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง แต่

อวบสร้างผลงานในหลากหลายรูปแบบ เน้ือหา และประเภทไปพร้อมๆ กนั ตามความพอใจของ

ตนเอง อย่างไรก็ตาม เราสามารถแบ่งผลงานโดยรวมของอวบออกไดเ้ป็นสองรูปแบบใหญ่ๆ คือ 

รูปแบบสัจนิยมและสมยัใหม่ รูปแบบสมยัใหม่ หมายรวมถึงศิลปะแนวอิมเพรสชัน่นิสม ์โพสตอิ์ม

เพรสชัน่นิสม ์เอ็กเพรสชัน่นิสม ์คิวบิสม ์เซอร์เรียลลิสม ์ เป็นตน้ อวบพฒันาความสามารถทางเชิง

ช่างและความคิดสร้างสรรค์ของเขาจากการศึกษาผลงานศิลปะชั้นเอกของบรมครูช่างยุโรป เขา

เรียนรู้เทคนิคดา้นการเขียนภาพหุ่นน่ิง ภาพทิวทศัน์ และภาพเหมือนบุคคล มาจากการศึกษาผลงาน

ของศิลปินสกุลช่างดตัช์ ท่ีสามารถเขียนภาพเหมือนบุคคล รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ท ามาจากวสัดุ

ต่างๆ เช่น แกว้ โลหะ ดินเผา ฯลฯ ไดอ้ย่างละเอียด  เหมือนจริงตามธรรมชาติอย่างน่าประทบัใจ 

ความประทบัใจน้ีท าใหอ้วบเพียรพยายามฝึกฝนทกัษะฝีมือใหส้ามารถสร้างงานแนวสัจนิยมไดอ้ยา่ง

เยี่ยมยอด ด้วยเหตุน้ีภาพบุคคลท่ีอวบเขียนข้ึนจึงไม่เพียงจะเหมือนกับตัวบุคคลต้นแบบตาม

ธรรมชาติจริงๆ แต่ยงัสะทอ้นความมีชีวติและจิตวญิญาณของบุคคลนั้นออกมาไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ 

ผลงานแนวศิลปะสมยัใหม่ของอวบ ท่ีสร้างในหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นอิมเพรสชัน่นิสม ์ 

โพสตอิ์มเพรสชัน่นิสม ์เอ็กเพรสชัน่นิสม ์คิวบิสม ์หรือเซอร์เรียลลิสม ์ฯลฯ ไม่เพียงเผยให้เห็นแรง

บนัดาลใจจากผลงานของศิลปินยุคโมเดิร์นอาร์ตท่ีมีช่ือเสียงไม่วา่จะเป็น โกลด โมเน ปอล เซซาน 

ปาโบล ปิกสัโซ่ และมาร์ค ชากาล เท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นให้เห็นความสนใจในเทคนิค วิธีการ และ

พฒันาการทางความคิดของการสร้างงานในแต่ละแนวทางของอวบอย่างเห็นไดช้ดั อยา่งไรก็ตาม

ผลงานเหล่าน้ีก็เป็นเพียงแรงบนัดาลใจในการทดลองการสร้างงานศิลปะในแนวทางใดแนวทาง

หน่ึงเท่านั้น  

 นอกจากนั้นอวบไม่เพียงแต่สนใจศึกษาทดลองวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะในหลากหลาย

แนวทางและเทคนิคของทางตะวนัตกเท่านั้น แต่ยงัสนใจศึกษาทดลองรูปแบบและเทคนิคการเขียน

ภาพของทางตะวนัออกดว้ยเช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีอวบสร้างผลงานดว้ยเทคนิคการเขียนภาพ

หลงักระจกของจีนซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีค่อนขา้งยากและซบัซอ้นอยูไ่ม่นอ้ยข้ึนมาชุดหน่ึง ผลงานชุดท่ี

จดัแสดงข้ึนท่ีเพนนินซูล่า พลาซ่า ก็สะทอ้นให้เห็นแรงบนัดาลใจจากรูปแบบจิตรกรรมฝาผนงัทาง

ภาคเหนือของไทยท่ีอวบไดไ้ปสัมผสั ความประทบัใจท่ีอวบไดรั้บท าให้เขากลบัมารังสรรคผ์ลงาน

ท่ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นการน าเอารูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรรมฝาผนังมาประยุกต์เข้ากับ
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จินตนาการและเน้ือหาท่ีแฝงการลอ้เลียนแบบข าๆ ท่ีสร้างความเพลิดเพลินและจินตภาพให้กบัผูช้ม

ไดอ้ย่างน่าประทบัใจ ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่น่าแปลกใจท่ีผลงานชุดน้ีไดรั้บการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

ผูช้มเป็นอยา่งมาก  

ถึงแมผ้ลงานทั้งหมดของอวบ หากมองอยา่งผิวเผิน จะดูคลา้ยกบัการสร้างงานท่ีปราศจาก

ทิศทาง เน่ืองดว้ยเป็นการสร้างงานจากการน าเอารูปแบบทางศิลปะจากหลายแหล่ง โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง จากผลงานชั้ นครูของศิลปินตะวนัตก รวมทั้ งการสร้างงานในหลากหลายประเภท เช่น 

ภาพเหมือนบุคคล ภาพทิวทศัน์ และภาพหุ่นน่ิงก็ตาม แต่เม่ือเราไดศึ้กษาผลงานการสร้างสรรคข์อง

อวบอยา่งจริงจงั เราก็จะสามารถเห็นถึงแรงบนัดาลใจอนัยิ่งใหญ่ของศิลปินผูน้ี้ท่ีมีต่อศิลปินชั้นครู 

ซ่ึงไดก้ลายมาเป็นแรงกระตุน้ส าคญัในการสร้างสรรคศิ์ลปะ และท่ีสะทอ้นให้เห็นความเช่ียวชาญ

ของฝีมือทางเชิงช่าง เทคนิคการสร้างงานท่ียอดเยี่ยม และพฒันาการทางรูปแบบศิลปะท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของตนเอง   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกลกัษณ์ของสีและแสงอนัสวา่งใสท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานทุกประเภท

ของอวบ ท่ีพฒันาข้ึนมาจากการศึกษาและทดลองเขียนภาพตามแบบฉบบัของจิตรกรเอกของยุโรป

ในสมยับาโรกและศิลปินสมยัใหม่ เอกลกัษณ์ของสีและแสงดงักล่าวคือการก าหนดแสงอนันุ่มนวล

และสว่างใสไวใ้นฉากหลงัของภาพ ท าให้ดูราวกบัว่าแสงสว่างค่อยๆ ส่องลอดผา่นจากจุดก าเนิด

แสงในฉากหลงัและค่อยๆ กระจายส่องสวา่งผา่นองคป์ระกอบต่างๆ ภายในภาพมาสู่ฉากหนา้ของ

ภาพ ลกัษณะเช่นน้ีปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในงานภาพทิวทศัน์ของอวบ ท่ีแสงสวา่งอนัเจิดจา้จาก

ฉากหลงัท าให้องค์ประกอบของภาพอยู่ในลกัษณะฟุ้งกระจาย แต่ก็หลอมรวมกนัไดด้ว้ยโครงสีท่ี

เป็นตวัสร้างรูปทรงขององค์ประกอบต่างๆ ภายในภาพอยา่งตน้ไม ้ทุ่งนา และป่าเขา เช่นเดียวกบั

แสงและสีในภาพหุ่นน่ิงดอกไมใ้นแจกนัของอวบท่ีงดงามดว้ยสีและแสงอนันุ่มนวล อบอุ่น สดใส 

แสงท่ีปรากฏภายในงานดูราวกับส่องมาจากฉากหลังของภาพคล้ายกับภาพทิวทัศน์ของอวบ 

ขณะเดียวกนัความเจิดจา้ของพลงัแห่งแสงอนันุ่มนวลน้ีก็ดูราวกบัจะหลอมรวมเขา้ไปในทุกอณูของ

องคป์ระกอบท่ีเป็นดอกไม ้ใบไม ้และแจกนั เช่นเดียวกบัภาพหุ่นน่ิงเคร่ืองเบญจรงคท่ี์ฉากหลงัของ

ภาพแมจ้ะวา่งเปล่า แต่ก็มีโครงสร้างอนัเกิดจากประกายแสงและการเคล่ือนไหวอนัไม่หยุดน่ิงของ

เงาบางๆ ท่ีเคล่ือนไหวไปมาอยูใ่นบรรยากาศอนัวา่งเปล่าของหอ้ง เทคนิคการเขียนภาพท่ีก าหนดให้

แสงดูราวกบัส่องสวา่งออกมาจากฉากหลงัของภาพและการใชโ้ครงสีท่ีสดอ่ิมและใสสะอาด ท าให้

องค์ประกอบภายในภาพจิตรกรรมของอวบราวกับจะสามารถแตกตัวและฟุ้งกระจายไปกับ
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บรรยากาศอนับางเบาและนุ่มนวล การใชสี้และแสงในลกัษณะน้ีไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น

และสุนทรียภาพในงานจิตรกรรมของ                อวบ สาณะเสนอยา่งแทจ้ริง 

 

 ผลงานของอวบเป็นงานศิลปะบริสุทธ์ิ ท่ีมอบความสุขใจและความประทบัใจใหก้บัผูช้มใน

ยุคสมยัของเขาอย่างสม ่าเสมอ อาจเป็นเพราะผลงานเหล่าน้ีสร้างข้ึนมาจากความรัก ความสุข และ

ความมุ่งมัน่ท่ีจะรังสรรคผ์ลงานศิลปะดว้ยจิตวญิญาณท่ีแทข้องศิลปินช่ือ อวบ สาณะเสน    
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8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B
8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8
%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%
AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C 

สัมภาษณ์ ปิยะพร กญัชนะ. (2561, 13 กุมภาพนัธ์ 2561) ผูร่้วมงานของอวบ สาณะเสน ณ วารสารเมือง
โบราณ/Interviewer: ป. เค่ียมทองค า. 

สัมภาษณ์ วสุิตา สาณะเสน. (10 มกราคม 2559, 10 มกราคม 2559) ผูเ้ป็นภรรยาของอวบ สาณะเสน/
Interviewer: ป. เค่ียมทองค า. 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สัมภาษณ์ อู่แกว้ สาณะเสน. (1 มิถุนายน 2560, 1 มิถุนายน 2560) ผูเ้ป็นบุตรสาวคนแรกของอวบ 
สาณะเสน/Interviewer: ป. เค่ียมทองค า. 

สัมภาษณ์ อู่แกว้ สาณะเสน. (3 พฤษภาคม 2560, 3 พฤษภาคม 2560) ผูเ้ป็นบุตรสาวคนแรกของอวบ 
สาณะเสน/Interviewer: ป. เค่ียมทองค า. 

สัมภาษณ์ อู่แกว้ สาณะเสน. (20 สิงหาคม 2561, 20 สิงหาคม 2561) ผูเ้ป็นบุตรสาวคนแรกของอวบ 
สาณะเสน/Interviewer: ป. เค่ียมทองค า. 

สัมภาษณ์ อู่แกว้ สาณะเสน. (22 สิงหาคม 2561, 22 สิงหาคม 2561) ผูเ้ป็นบุตรสาวคนแรกของอวบ 
สาณะเสน/Interviewer: ป. เค่ียมทองค า. 

สัมภาษณ์ อู่แกว้ สาณะเสน. (29 สิงหาคม 2561, 29 สิงหาคม 2561) ผูเ้ป็นบุตรสาวคนแรกของอวบ 
สาณะเสน. 

สาณะเสน, อ. (3 พฤษภาคม 2560, 3 พฤษภาคม 2560) ผูเ้ป็นบุตรสาวคนแรกของอวบ สาณะเสน/
Interviewer: ป. เค่ียมทองค า. 

สุธี คุณาวชิยานนท.์ (2549). จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่ (พิมพค์ร้ังท่ี 1 ed.). กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พ
ร้ินต้ิง แอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน). 

สุธี คุณาวชิยานนท.์  จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ :บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง  
แอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 49. . (2549). จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่ (พิมพค์ร้ังท่ี 1 ed.). 
กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง  แอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน). 

สุลกัษณ์ ศิวรักษ.์ (2540a). ช่วงหลงัแห่งชีวติ ส.ศิวรักษ.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 
สุลกัษณ์ ศิวรักษ.์ (2540b). ช่วงหลงัแห่งชีวติ ส.ศิวรักษ.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 
สุลกัษณ์ ศิวรักษ.์ (2561).  Retrieved 16 มกราคม 2561 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153198012157448&id=32637967
447&substory_index=0 

สูจิบตัรการแสดงนิทศันการ งานอนุสรณ์อยธุยา 200 ปี. (2510). พระนคร: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศิวพร. 
อดีต อนุรักษ ์อนาคต นิทรรศการภาพถ่ายสถาปัตยกรรมและศิลปวตัถุตามวดัและโบราณสถาน ถ่าย

ระหวา่ง พ.ศ. 2514-2519 โดย วชิยั โปษยะจินดา. (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). 
อวบ สาณะเสน. (2551a). หลายเร่ืองหลายรสจากอาจารยศิ์ลป์. อาจายศิ์ลป์กบัลูกศิษย,์ 336.  
อวบ สาณะเสน. (2551b). หลายเร่ืองหลายรสจากอาจารยศิ์ลป์. อาจายศิ์ลป์กบัลูกศิษย,์ 340.  
อวบ สาณะเสน. (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). บนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ. 
อวบ สาณะเสน. (ม.ป.ท.,ม.ป.ป. 
-a). หลกัสูตรการเรียน ศิลปะของอ.ศิลป์ พีระศรี. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153198012157448&id=32637967447&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153198012157448&id=32637967447&substory_index=0
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อวบ สาณะเสน. (ม.ป.ท.,ม.ป.ป. 
-b). หลกัสูตรการเรียน ศิลปะของอ.ศิลป์ พีระศรี. 5.  
อวบ สาะเสน. (2551a). หลายเร่ืองหลายรสจากอาจารยศิ์ลป์. อาจายศิ์ลป์กบัลูกศิษย,์ 340.  
อวบ สาะเสน. (2551b). หลายเร่ืองหลายรสจากอาจารยศิ์ลป์. อาจายศิ์ลป์กบัลูกศิษย,์ 339.  
อวบ สาะเสน. (2551c). หลายเร่ืองหลายรสจากอาจารยศิ์ลป์. อาจายศิ์ลป์กบัลูกศิษย,์ 341.  
อวบ สาะเสน. (2551d). หลายเร่ืองหลายรสจากอาจารยศิ์ลป์. อาจารยศิ์ลป์กบัลูกศิษย,์ 334.  
อ านาจ เยน็สบาย. (2531). สีสันและความงาม. กรุงเทพฯ: ตน้ออ้. 
 

 

 



 



 

ประวัติผู้เขียน  
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ช่ือ-สกุล ปฏิภาณ เค่ียมทองค า 
วนั เดือน ปี เกดิ 15 มีนาคม 2532 
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