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 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ (Creative Painting) รหัสวิชา FA24303 เป็น
วิชาในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ใช้ประกอบการสอนส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะที่มี
ความสนใจ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการของจิตรกรรมสร้างสรรค์ รูปแบบ
ชองงานจิตรกรรมประเภทต่างๆ น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม ให้ได้ผลงานจิตรกรรมที่มีเทคนิค 
แปลกใหม่น่าสนใจ มีความสวยงาม ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถน าไปบูรณาการในการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการแก่สังคมและมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นหรือชุมชน โดยพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถใช้กับ
การสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบของงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง
สังคม หรือชุมชนได้  

ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจในเรื่อง
จิตรกรรมสร้างสรรค์ ขอขอบคุณท่านอาจารย์และผู้รู้ทุกท่าน ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เขียนได้ศึกษาและ
น าไปปฏิบัติตลอดมา 
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แผนการบริหารการสอนประจ าวิชา จิตรกรรมสร้างสรรค์ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
      FA24303 จิตรกรรมสร้างสรรค์ (Creative Painting)      
 
2. จ านวนหน่วยกิต 
      3(2-2-5) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายงานวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ.พศิน เวียงแก้ว 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2/ชั้นปีที่ 2-4 
 

6. รายวิชาที่ ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      - 
 

7. รายวิชาที่ ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      - 
 
8. สถานที่เรียน 
      อาคาร 19 ห้อง 19101 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด 
      2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดในการสร้างงานจิตรกรรมได้  
      2. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของงานจิตรกรรมได้  
      3. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อวัสดุในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้  
      4. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้  
 
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
      เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการของจิตรกรรมสร้างสรรค์ได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้ โดยบูรณาการเรียนการสอนเพื่อให้น าไปใช้ในการบริการวิชาการแก่
สังคม และเกิดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นหรือชุมชน โดยพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถใช้กับการ
สร้างสรรค์ผลงานได้ ในรูปแบบของงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ในงานประยุกต์ศิลป์  
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมหรือชุมชนได้  
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
      ศึกษารูปแบบจากผลงานจิตรกรรมพื้นฐาน มาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของงานศิลปกรรม เพ่ือให้ได้
ผลงานจิตรกรรมที่มีเทคนิค ความแปลกใหม่น่าสนใจ มีความสวยงาม ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

32 10 32 80 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
 10 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
      - ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  
      - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
      - มีจรรยาบรรณทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ  
  1.2 วิธีการสอน        
      - มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียน  
      - มีการก าหนดข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียน ให้มีการวิจารณ์ผลงานโดยผู้สอนและผู้ร่วมชั้นเรียน  
  1.3 วิธีการประเมินผล 
      - ประเมินจากความเป็นต้นฉบับของผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบจากผลงานของ
ผู้อื่น  
      - การน าเสนอเนื้อหาในผลงาน ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อสังคมไทย  
      - ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและการส่งผลงานที่ตรงเวลา  
 
2. ความรู้ 
   2.1 ความรู้ที่ ต้องได้รับ 
      - มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
      - สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางทัศนศิลป์ในการออกแบบ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
      - สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทัศนศิลป์ และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
   2.2 วิธีการสอน 
      - บรรยายในชั้นเรียน และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน  
      - ส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษาความรู้จากตัวอย่างงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ ในลักษณะต่างๆ  
      - มีการศึกษานอกสถานที่  
   2.3 วิธีการประเมินผล 
      - ทดสอบความเข้าใจด้วยการตั้งค าถาม  
      - น าเสนอผลงานพร้อมอธิบายแนวคิดและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  
       
3. ทักษะทางปัญญา 

   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
      - สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
   3.2 วิธีการสอน  
      - บรรยายและตั้งค าถาม  
      - ปฏิบัติงานตามโจทย์  
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3.3 วิธีการประเมินผล 
      - ทดสอบความเข้าใจด้วยการตั้งค าถาม  
      - น าเสนอผลงานพร้อมอธิบายแนวคิดและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  
      - การส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
      - สามารถเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานในการวิเคราะห์รูปแบบผลงานการแก้ปัญหาและใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆในการแก้ปัญหาทั้งของตนเองและของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมตามที่ศึกษามา  
      -มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพที่ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  
   4.2 วิธีการสอน  
      - รายงานกลุ่ม  
      - ปฏิบัติงานกลุ่ม  
      - ปฏิบัติงานเดี่ยว  
   4.3 วิธีการประเมินผล 
      - สังเกตจากพฤติกรรมการท างานกลุ่มในชั้นเรียนของนักศึกษา และผลสัมฤทธิ์จากผลงาน  
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
      - มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับทางด้านทัศนศิลป์  
      - มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  
   5.2 วิธีการสอน  
      - บรรยายในชั้นเรียน ใหน้ักศึกษามีการค้นคว้า น าเสนอข้อมูล และตัวอย่างผลงานออกแบบทัศนศิลป์ 
เพ่ือเป็นแนวทาง การออกแบบผลงานของตนเอง  
      - ก าหนดให้นักศึกษามีการน าเสนอผลงานแบบร่างจากการวิเคราะห์การสืบค้นข้อมูล เพ่ือประกอบ
แบบในชั้นเรียน  
   5.3 วิธีการประเมินผล 
      - ประเมินจากผลงานของนักศึกษา ด้านทักษะทางความคิดสร้างสรรค์และรสนิยมทางศิลปะ  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  
 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ 

1-2 

บทที่ 1 ความเป็นมาของงาน
จิตรกรรม 
1. ความหมายของจิตรกรรม 
2. ความหมายของจิตรกรรมสื่อผสม 
3. ความเป็นมาของจิตรกรรม 
 

8 บรรยาย มอบหมายงาน จัดท า
รายงานเดี่ยว ปฏิบัติงาน
จิตรกรรมเพื่อสังเกตทักษะก่อน
เรียน น าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
วิเคราะห์ผล 

สื่อการสอน
มัลติมีเดีย 

3-4 

บทที่ 2 ประเภทของงานจิตรกรรม   
1. จิตรกรรมไทย 
    1.1 จิตรกรรมไทยโบราณ 
    1.2 จิตรกรรมไทยประเพณี 
    1.3 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย 

2. จิตรกรรมสากล 
    2.1 Impressionism 
    2.2 Cubism 
    2.3 Surrealism 
    2.4 Pop art 
    2.5 Collage art 
    2.6 Mix media 
    2.7 Graffiti art 

8 บรรยาย จัดท ารายงานกลุ่ม 
ค้นคว้าผลงานที่เก่ียวข้องกับ
จิตรกรรมไทย และจิตรกรรม
สากล น าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
สรุปผล 

สื่อการสอน
มัลติมีเดีย 

5 

บทที่ 3 แนวคิดในการสร้างงาน
จิตรกรรม  
1. แนวคิดในงานจิตรกรรม 
   1.1 แนวคิดเรื่องธรรมชาติแวดล้อม 
   1.2 แนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิต 
   1.3 แนวคิดเรื่องเหนือความเป็นจริง 
   1.4 แนวคิดเรื่องนามธรรม 
2 .อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
   2.1 อิทธิพลทางด้านแนวความคิด 
   2.2 อิทธิพลทางด้านรูปแบบ                                 
   2.3 อิทธิพลทางด้านเทคนิค  

4 บรรยาย จัดท ารายงานเดี่ยว
น าเสนองานหน้าชั้นเรียน  
ฝึกปฏิบัติลอกงานศิลปิน 
วิเคราะห์ผล 

สื่อการสอน
มัลติมีเดีย 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ 

6 

บทที่ 4 เทคนิคในการสร้างงาน
จิตรกรรม  
1. วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม 
2. เทคนิคในการสร้างสรรค์ 
3. ลักษณะเฉพาะในงานจิตรกรรม  

4 บรรยาย จัดท ารายงานกลุ่ม
น าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
วิเคราะห์ผล 

 
สื่อการสอน
มัลติมีเดีย 

7-8 

บทที่ 5 องค์ประกอบศิลป์ในงาน
จิตรกรรม  
1. ทัศนธาตุ 
    1.1จุด  

1.2เส้น  
1.3 รูปทรง  
1.4 ที่ว่าง  
1.5 พ้ืนผิว  
1.6 แสงเงา  
1.7 สี  

2. การจัดวางโครงสร้างองค์ประกอบใน
ภาพ 

8 บรรยาย ปฏิบัติพื้นฐานก่อนการ
สร้างงานจิตรกรรม ตรวจและ
วิจารณ์เชิงวิเคราะห์ผลงานของ  
นักศึกษา  

สื่อการสอน
มัลติมีเดีย 

9 

บทที่ 6 ทัศนียภาพ(Perspective)  
1. ระยะ  
2. มุมมอง  

4 บรรยาย ฝึกปฏิบัติงาน ตรวจ
และวิจารณ์เชิงวิเคราะห์ผลงาน
ของนักศึกษา  
 

สื่อการสอน
มัลติมีเดีย 

10-16 

บทที่ 7 การปฏิบัติงานจิตรกรรม
สร้างสรรค์ 
1. ค้นหาแรงบันดาลใจเบื้องต้น 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
3. ร่างภาพน าความคิด 
4. ถ่ายทอดลงสู่ผลงาน 
 

28 บรรยาย ฝึกปฏิบัติงานตาม
หัวข้อที่ก าหนด ตรวจและ
วิจารณ์เชิงวิเคราะห์ผลงานของ
นักศึกษา  
ทวนความรู้พ้ืนฐานบทที่ 1-7 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ 

ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

-ประเมินจากความเป็นต้นฉบับของผลงานจิตรกรรม
สร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบจากผลงานของผู้อ่ืน  
-การน าเสนอเนื้อหาในผลงาน ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อ
สังคมไทย  
-ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและการส่งผลงานที่ตรง
เวลา  

2-16 
เฉลี่ยใน
คะแนน  

รวมทั้งหมด  

2 ความรู้ 
-ทดสอบความเข้าใจด้วยการตั้งค าถาม ท าแบบทดสอบ  
-น าเสนอผลงานพร้อมอธิบายแนวคิดและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

2-16 
เฉลี่ยใน
คะแนน  

รวมทั้งหมด  

3 ทักษะทางปัญญา 

-ทดสอบความเข้าใจด้วยการตั้งค าถาม  
-น าเสนอผลงานพร้อมอธิบายแนวคิดและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน  
-การส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด  
-พัฒนาการของผลงานสร้างสรรค์ 

2-16 
เฉลี่ยใน
คะแนน  

รวมทั้งหมด  

4  
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

-สังเกตจากพฤติกรรมการท างานกลุ่มในชั้นเรียนของ
นักศึกษา และผลสัมฤทธิ์จากผลงาน  
-การส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด  

2-16 
เฉลี่ยใน
คะแนน  

รวมทั้งหมด 

5  

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสน
เทศะ 

-ประเมินจากผลงานของนักศึกษา ด้านทักษะทาง
ความคิดสร้างสรรค์และรสนิยมทางศิลปะ 

2-16 
เฉลี่ยใน
คะแนน  

รวมทั้งหมด  
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3. เกณฑ์การประเมินผล  
 

ระดับคะแนน เกรดที่ได้ 
80 - 100 A 

75 - 79 B+ 

70 - 74 B 

65 - 69 C+ 

60 - 64 C 

55 - 59 D+ 

50 - 54 D 

0 - 49 F 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารหลักและต ารา 
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะ ศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545.  
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา.109 มองพิศ มองผ่านงานศิลป์. กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง จ ากัด, 2547.  
ทวีเดช จิ๋วบาง. เรียนรู้ทฤษฎสีี. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2536.  
อัศนีย์ ชูอรุณ. จิตรกรรมร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้า, 2530.  
เกษม ก้อนทอง. วาดเส้นสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วาดศิลป์, 25345.  
Matthew Gail. Dada & Surrealism.Bangkok : The Great Fine Art Co.,Ltd, 2014. 
ชะลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์, 2545.  
พิษณุ ศุภนิมิต. Miracle of Art. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549. 
วิรุณ ตั้งเจริญ. สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2546. 
สุชาติ เถาทอง. ศิลปวิจารณ์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2537. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
wikipedia. 2559. กมล ทัศนาญชลี .[Online]Available : https://th.wikipedia.org/wiki/กมล             
        ทัศนาญชลี. 
wikipedia. 2559. ประวัติศาสตร์ของจิตรกรรม.[Online]Available : https://th.wikipedia.org/wiki/     

ประวัติศาสตร์ของจิตรกรรม. 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน). 2549.ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทย.               

[Online]Available : http://www.sac.or.th/ databases/archaeology/archaeology/เขา
เขียน. 

https://th.wikipedia.org/wiki/กมล
https://th.wikipedia.org/wiki/
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thailandtopvote. 2016.จังหวัดมหาสารคาม  [Online]Available : http://thailandtopvote.com/  
สิมวัดยางทวงวราราม. 

Wikipedia. 2558.จิตรกรรมไทย [Online]Available : http:// th.wikipedia.org/wiki/จิตรกรรมไทย. 
Aridglamor. 2017 ..sketching drawing and digital painting blog.[Online]Available :    

http://www.aridglamor.com/2014/03/spinning-the-color-wheel-basic-color-theory- 
part-1.  

perspectivethai.2013. การเขียน Perspectivethai.[Online]Available : http://www.               
perspectivethai.wordpress.com/2013/03/12/การเขียน-perspective. 

dalipaintings. 2011. Salvador Dali Painting,Biograpfy,Quotes .[Online]Available :  

http://www.dalipaintings.com/spider-of-the-evening.jsp#prettyPhoto. 

จิรชยุตม์ สุริยะนวนันท์.2016.บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน .[Online]Available :    

http://stationerypch.blogspot.com/2016/06/blog-post.html. 
pablopicasso.2009.Pablo Picasso Painting,Quotes,and Biography .[Online]Available :      

http://www.pablopicasso.org/the-weeping-woman.jsp. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      -นิตยสาร Fine Art รายเดือน  
      -www.Fineart-magazine.com  
      -http://www.interprint.su.ac.th  
      -Page Facebook #Art People Gallery  
      -Page Facebook #Art in America  
      -Page Facebook #World of Art  
      -Page Facebook #Art is a way oF survival 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dalipaintings.com/spider-of-the-evening.jsp#prettyPhoto
http://stationerypch.blogspot.com/2016/06/blog-post.html
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      - มีการประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถาม โดยนักศึกษาในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน  
      - มีการสอบถามนักศึกษาถึงความรู้ที่ได้รับ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน  
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      - มีการประเมินการสอนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโดยผู้สอน และผลงานของ           
นักศึกษา  
 
3. การปรับปรุงการสอน 
      - มีการประชุมภาควิชาในปลายภาคการศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      - มีการทวนสอบจากงานที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์  
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      - ผู้สอนประมวลแบบสอบถาม และ การสังเกตพฤติกรรม และคุณภาพของผลงานของนักศึกษา  
สรุปผลเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน  
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แผนการบริหารการสอนบทที่ 1 
ความเป็นมาของงานจิตรกรรม 

1.หัวข้อเนื้อหา 
1.1 ความหมายของจิตรกรรม 

1.2 ความหมายของจิตรกรรมสื่อผสม  
1.3 ความเป็นมาของงานจิตรกรรม 

 
2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังต่อไปนี้  

2.1 อธิบายความหมายของจิตรกรรมได้ 
2.2 อธิบายความเป็นมาของงานจิตรกรรมได้ 

 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายเนื้อวิชา 
3.2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ 
3.3 จัดท ารายงานเดี่ยว 
3.4 ปฏิบัติงานจิตรกรรมเพ่ือสังเกตทักษะก่อนเรียน 
3.5 น าเสนองานหน้าชั้นเรียน วิเคราะห์ผล 

 
4.สื่อการสอน 

4.1 สื่อการสอนมัลติมีเดีย (Multimedia) 
 
5.วิธีการประเมินผล 

5.1 ประเมินจากแบบทดสอบท้ายบท  
5.2 การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน 
5.3 การน าเสนอเอกสารหน้าชั้นเรียน 
5.4 การพัฒนาของทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
5.5 ความชัดเจนของเนื้อหารายงาน 
5.6 สังเกตจากพฤติกรรมการท างานกลุ่มในชั้นเรียนของนักศึกษา และผลสัมฤทธิ์จากผลงาน  
5.7 ประเมินจากผลงานของนักศึกษา ด้านทักษะทางความคิดสร้างสรรค์และรสนิยมทาง

ศิลปะ    
5.8 การตอบค าถามในชั้น  
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บทที่1 
 ความเป็นมาของงานจิตรกรรม 

 
ประวัติความเป็นมาของภาพวาดหรือจิตรกรรมมีความเป็นมาที่ยาวนานหลายศตวรรษแล้ว 

กาลเวลาได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของศิลปะมาจนถึงทุกวันนี้ ทุกพ้ืนที่ย่อมมีความคล้ายคลึงกันของ
รูปแบบชีวิต พิธีกรรมและการส่งต่อทางวัฒนธรรม การก าเนิดจิตรกรรมไม่อาจระบุความแน่ชัดได้จริง
แท้ หากแต่เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของที่มาและความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ของจิตรกรรม ผู้เขียนมุ่งเน้นเหตุผลในการถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรมที่เปลี่ยนผ่านตาม
ยุคสมัย เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการสร้างงานจิตรกรรม และมีเสรีภาพทางความคิดกับการเรียน
การสอน  เนื้อหาสาระในทุกบทเรียนอ้างอิงข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ที่ได้จากหนังสือ ต ารา ผู้รู้ และ
การวิเคราะห์จากความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการศึกษาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยแบ่งหัวข้อใน
การศึกษาเบื้องต้นออกเป็นหัวข้อดังนี้ 

1.1 ความหมายของจิตรกรรม 
1.2 ความหมายของจิตรกรรมสื่อผสม 
1.3 ความเป็นมาของงานจิตรกรรม   
 
1.1 ความหมายของจิตรกรรม  หมายถึง ภาพวาดสี ที่ถูกกระท าขึ้นด้วยเหตุผลหรือไร้เหตุผล

บนระนาบ 2 มิต ิไม่ว่าด้วยเหตุผลใดต้องเกิดจากปัญญา เพ่ือเป็นการสื่อสารผ่านภาพวาดสิ่งต่างๆ 
อารมณ ์สัญลักษณ์หรือนัยของผู้วาดให้กับผู้ดู เช่น บันทึกภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน อาจเป็นภาพความทรง
จ าหรือจินตนาการของผู้วาด   

 

 
 

ภาพที่ 1 ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ของผู้เขียน (พิธีกรรม) 2017.(สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
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1.2 ความหมายของจิตรกรรมสื่อผสม (Mix media painting) หมายถึง ภาพวาดที่ผสมสื่อ
ต่างๆมากกว่า 2 สื่อขึ้นไปบนระนาบ 2 มิติหรือ 3 มิติ เพ่ือแสดงความพิเศษในภาพ ทั้งเรื่องเทคนิค 
รูปแบบหรือนัยของสื่อที่น ามาใช้ เป็นการพัฒนารูปแบบและขยายขอบเขตของกระบวนการสร้างสรรค์
ทางจิตรกรรมอีกทางเลือกหนึ่ง 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลงานจิตรกรรมสื่อผสมของ ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.
2540 

(หนังใหญ่ อเมริกันอินเดียน)1991.(สื่อผสมบนกระดาษ) 
ที่มา : วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.2559.[Online] 
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ภาพที่ 3 ผลงานจิตรกรรมของผู้เขียน (อารมณ์จากเพลงฟิวชั่นแจส)2017.(สื่อผสมบนกระดาษ) 

 ผู้เขียนใช้เทคนิคการวาดจากสีประเภทต่างๆ ด้วยกัน 6แบบ คือ 1.สีอะคริลิค( Acrylic paint) 
2.ปากกาลูกลื่น(Ball pen) 3.ดินสอสี (Pencil colour) 4.เกรยอง( Crayon) 5.มาร์คเกอร์ (Marker 

pen) และ6.สีโกโก ้(Cocoa colour) ซึ่งเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติ 
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1.3 ความเป็นมาของจิตรกรรม  จิตรกรรมหรือภาพวาดนั้นอาจเริ่มต้นจากเหตุบังเอิญหรือ
ความตั้งใจของมนุษย์และสัตว์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เพียงเพ่ือแสดงอารมณ์หรือถ่ายทอดเหตุการณ์
หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเท่านั้น เช่น ร่องรอยเท้าหรือการขูดขีดที่ซ้อนกันบนพ้ืนดิน พ้ืนไม้ บนแผ่นหินของ
มนุษย์และสัตว์  ร่องรอยที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความสงสัย แต่ถึงอย่างไรภาพวาดที่เรียกจิตรกรรมเริ่ม
ก าเนิดขึ้นตามกลไกของธรรมชาติโดยมีนัยหรือปัญญา จากความเชื่อที่สามารถรับรู้ได้จากผู้วาดบ้าง 
เช่นภาพวาด คน สัตว์ สิ่งของ การกระท า หรือสัญลักษณ์บางอย่างบนผนังถ้ าตามธรรมชาติที่สิ่งมี
มนุษย์อาศัยอยู่ หรืออาจมีอยู่ทั่วโลกตามพ้ืนระนาบต่างๆของธรรมชาติตราบใดที่มนุษย์ยังค้นพบได้ไม่
จบสิ้น ภาพที่ปรากฏมักเขียนขึ้นภายในส่วนลึกของถ้ าอาจสะดวกต่อการท าพิธีกรรมของมนุษย์ในยุคนั้น 
เมื่อวิวัฒนาการเปลี่ยนไปภาพวาดเริ่มปรากฏขึ้นจากปัญญาที่บ่มเพาะของมนุษย์ ภาพ เหตุการณ์ 
เรื่องราว สถานที่  คน สัตว์ สิ่งของ รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่แฝงนัยทางประวัติศาสตร์ ดูมีเหตุมีผล
มากขึ้นตามช่วงเวลาในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผ่านวัสดุรองรับสี กระดาษ ผ้า ไม้แปรรูป 
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ รูปแบบของภาพเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของคนที่ก าหนดในแต่ละช่วงยุคสมัยพร้อมกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ ศีลธรรมและความคิดในแต่ละท้องถิ่น เนื้อหาในการสร้างสรรค์ภาพวาด
แปรผันไปตาม วิถีชีวิต ทัศนคติ ความพึงพอใจของผู้วาดเป็นตัวก าหนดตั้งแต่นั้นมา 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพเขียนผนังถ้ าลาส์โกซ์(Lascaux) ประเทศฝรั่งเศส 

แสดงภาพสัตว์ป่า กวาง ม้า วัว ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ที่มา : วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.2559.[Online] 



17 
 

 

ภาพที่ 5 ภาพเขียนผนังถ้ าลาส์โกซ์(Lascaux) ประเทศฝรั่งเศส 

แสดงภาพการล่าสัตว์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ที่มา : วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.2559.[Online] 

 

 

ภาพที่ 6 จิตรกรรมขูดหิน(Petroglyph) ของสวีเดนในยุคส าริด 

แสดงสัญลักษณ์ระหว่างคน สัตว์ สิ่งของ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ที่มา : วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.2559.[Online] 
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ภาพที่ 7 ภาพเขียนผนังถ้ าเขาเขียน จังหวัดพังงา 
แสดงภาพการล่าสัตว์ของชาวประมงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทย 

ที่มา : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)2549.[Online] 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพเขียนผนังถ้ าบริเวณวัดเขาจันทร์งาม จังหวัดนครราชสีมา 
แสดงภาพการล่าสัตว์และการอยู่เป็นกลุ่มในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทย 

ที่มา : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)2549.[Online] 

จากอดีตถึงปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของงานจิตรกรรม รูปแบบที่หลากหลาย
กลายเป็นตัวก าหนดความเป็นปัจเจกทางความคิดของผู้ที่ถ่ายทอดผลงานให้เห็นถึงวัฒนธรรมทาง
ความคิด การรับช่วงสุนทรียภาพทางศิลปะสืบต่อกันมาตามบริบทของการใช้ชีวิตของคนในแต่ละสังคม 
กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมพัฒนาตัวเองไปตามเวลา สถานที่และประสบการณ์ของผู้วาด 
วัสดุอุปกรณ์การวาดพัฒนาขึ้นตามเทคโนโลยีและการใช้งาน เทคนิควิธีการมีความหลากหลายในชั้นเชิง
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การปฏิบัติ การแสดงออกทางเนื้อหาภาพจิตรกรรมในปัจจุบันยังคงเป็นเรื่องปัจเจกตามยุคสมัยที่
เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมใหม่และวัฒนธรรมดั้งเดิม ขับเคลื่อนหมุนเวียนกันไปตามวัฏจักรของโลกอยู่
ตลอดเวลา  

 
เอกสารอ้างอิง 
wikipedia. 2559. กมล ทัศนาญชลี .[Online]Available : https://th.wikipedia.org/wiki/กมล 

ทัศนาญ    ชลี 
wikipedia. 2559. ประวัติศาสตร์ของจิตรกรรม.[Online]Available : 

https://th.wikipedia.org/wiki/   ประวัติศาสตร์ของจิตรกรรม 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน). 2549.ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทย.  

[Online]Available : http://www.sac.or.th/ databases/archaeology/archaeology/เขา
เขียน 

 
แบบฝึกหัดท้ายบท  

แบบอัตนัย จงตอบค าถามตามหัวข้อที่ก าหนด 
1.จิตรกรรมหมายถึงอะไร 
2.จิตรกรรมสื่อผสมหมายถึงอะไร 
3.อธิบายความเป็นมาของงานจิตรกรรมพอสังเขป 
 
แบบปฏิบัติ จงวาดภาพตามความถนัดเพื่อทดสอบความสามารถก่อนเรียน ขนาด A4 เทคนิค

อิสระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/กมล
https://th.wikipedia.org/wiki/
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แผนการบริหารการสอนบทที่ 2 
ประเภทของงานจิตรกรรม 

 
1.หัวข้อเนื้อหา 

1. จิตรกรรมไทย 
1.1 จิตรกรรมไทยพื้นบ้าน  
1.2 จิตรกรรมไทยประเพณี 
1.3 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย 

2. จิตรกรรมสากล 
 
2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังต่อไปนี้  

2.1 อธิบายเนื้อหาของจิตรกรรมในแต่ละประเภทได้ 
2.2 อธิบายความแตกต่างระหว่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลได้ 
2.3 อธิบายกระบวนการสร้างสรรค์จิตกรรมสากลในแต่ละรูปแบบได้ 

 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายเนื้อวิชา 
3.2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ 
3.3 จัดท ารายงานกลุ่ม 
3.4 น าเสนองานหน้าชั้นเรียน วิเคราะห์ผล 

 
4.สื่อการสอน 

4.1 สื่อการสอนมัลติมีเดีย (Multimedia) 
 
5.วิธีการประเมินผล 

5.1 ประเมินจากแบบทดสอบท้ายบท  
5.2 การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน 
5.3 การน าเสนอเอกสารหน้าชั้นเรียน 
5.4 ความชัดเจนของเนื้อหารายงาน 
5.5 สังเกตจากพฤติกรรมการท างานกลุ่มในชั้นเรียนของนักศึกษา และผลสัมฤทธิ์จากผลงาน  
5.6 การตอบค าถามในชั้นเรียน  
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บทที่ 2  
ประเภทของงานจิตรกรรม 

 
1. จิตรกรรมไทย 

เป็นภาพวาดที่เกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของจิตรกรไทย แสดงเรื่องราวทางพุทธศาสนา 
จิตรกรรมไทยเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันของหลายเชื้อชาติ เช่น อินเดีย ศรีลังกา จีน 
ญี่ปุ่น แต่มีรายละเอียดของรูปแบบที่แตกต่างกัน ถ่ายทอดเป็นภาพ 2มิติบนระนาบ มีเนื้อหาในเชิงอุดม
คติไทย (Idealistic) ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว มีตัวละครที่แบ่งระดับชั้นของความส าคัญและฉากหลังที่เขียน
ในลักษณะแบนซ้อนทับแบ่งระยะกันให้ลึกออกไปทางด้านหลังภาพ ตัวละครนิยมหันข้าง รูปร่างที่ใช้เป็น
เส้นที่ตัดอย่างอ่อนช้อยและประณีตไปตามประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาของจิตรกร นิยมใช้สีแบบเอกรงค์ คือ
ใช้สีใดสีหนึ่งเป็นหลักในการคุมสีบรรยากาศทั้งภาพ สามารถแยกประเภทของจิตรกรรมไทยได้ตาม
ลักษณะและช่วงเวลาของภาพดังนี้ 

1.1 จิตรกรรมไทยพื้นบ้าน 
1.2 จิตรกรรมไทยประเพณี 
1.3 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย 

 
1.1 จิตรกรรมไทยพ้ืนบ้าน 

       อาจเรียกไปตามถิ่นที่อยู่ของภาพตามชนบท เป็นภาพวาดในผนังวัด สมัยก่อนนิยมใช้สีฝุ่นมี
ลักษณะของรูปร่างที่ไม่ค านึงถึงสัดส่วนที่ถูกต้องตามกายวิภาคนัก เนื่องจากเป็นทักษะของช่างพื้นบ้านที่
อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนารูปแบบภาพเขียนไทยพ้ืนบ้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการในมุมมองของ
ตนเองกับความเชื่อหรือหลักค าสอนที่เล่าต่อกันมา ตัวละครหันข้างกระจายทั่วทั้งภาพ ไม่นิยมเขียนฉาก
หลังที่ซ้อนทับ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา วิถีชีวิต ความเชื่อ นิทานค าสอนพ้ืนบ้านดั้งเดิม แฝง
ด้วยสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอารมณ์ขันของช่างวาดที่ถ่ายทอดกันมาจากการบอกเล่ากันมารุ่นสู่รุ่น 
 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพเขียนผนังสิมวัดบ้านยาง จังหวัดมหาสารคามแสดงเรื่องราวความเชื่อทางพุทธศาสนา 
ที่มา : thailandtopvote.2016.[Online] 

 



24 
 

 
 

ภาพที่ 10 ภาพเขียนผนังสิมวัดยางทวงวราราม จังหวัดมหาสารคาม 
แสดงเรื่องราวความเชื่อทางพุทธศาสนา 

ที่มา : thailandtopvote.2016.[Online] 
 

1.2 จิตรกรรมไทยประเพณี 
      จิตรกรรมที่เรียกรวมไปถึงจิตรกรรมไทยพ้ืนบ้านด้วย นิยมใช้สีฝุ่นในการวาด เป็นภาพ

ประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ยาวนานถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา มีลักษณะของรูปร่างสัดส่วนที่
สวยงามอ่อนช้อยตามกายวิภาคในเชิงประยุกต์ ใช้สีฝุ่นในการวาด ตัวละครหันข้างทับซ้อนกับฉากหลัง
และมีรายละเอียดของสีและเส้นที่งดงามสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น เห็นได้จากผนังวัด โบสถ์ และผืนผ้าในงาน
ประเพณี ซึ่งมีการพัฒนาวาดลงวัสดุต่างๆไปตามยุคสมัย 

 

 
 

ภาพที่ 11 ภาพเขียนจิตรกรรมไทยประเพณี (Royal White Elephant) 
สถานที่(Walter Art Museum)แสดงเรื่องราวความเชื่อทางพุทธศาสนา 

ที่มา : Wikipedia.2558.[Online] 
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1.3 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Painting) 

      เป็นจิตรกรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบประเพณีดั้งเดิมที่เคยเป็นอยู่ตามวิวัฒนาการ
ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การรับเอาวัฒนธรรมต่างๆจากเชื้อชาติอ่ืนมาผสมผสาน พัฒนารูปแบบ
จิตรกรรมไทยให้เป็นสากลมากข้ึน ทั้งแนวคิด รูปแบบ และเทคนิค หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลงาน
จิตรกรรมไทยในอุดมคติของคนในยุคสมัยนี้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคน โดยส่วนมาก
จะเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ตามวิธีแบบสากลมากกว่าการพัฒนารูปแบบดั้งเดิมของไทย   

 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพวาดของผู้เขียน(ศาสนาหายนะ)2011.(สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
 

ภาพเขียนจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่รับอิทธิพลทางแนวคิด รูปแบบ และเทคนิคจากวิธีการของ
จิตรกรรมสากล แสดงเรื่องราวของพุทธศาสนาที่เสื่อมถอยจากกิเลสทั้งหลาย โดยใช้สัญลักษณ์ของเศียร
พระพุทธรูปที่มีใบหน้าผิดแปลกจากความงามดั้งเดิมเป็นความหมองมัว สถานที่ดูเหมือนราวกับฝันร้าย
จากสภาพสงคราม ผสมกับจินตนาการความเพ้อฝันในเรื่องเสียงดนตรีที่แสดงความขัดแย้งกับเนื้อหาโดย
สิ้นเชิงแต่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย 
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2. จิตรกรรมสากล 
 หรือจิตกรรมตะวันตกมีรูปแบบเฉพาะของงานที่มีความซับซ้อนทางด้านวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา รูปแบบงานมีการเชื่อมโยงกับจิตรกรรมตะวันออก ในความเข้าใจพื้นฐาน
ทักษะการวาด จิตรกรรมสากลมักถ่ายทอดความงามโดยแท้จริงจากธรรมชาติแวดล้อม โดยให้
ความส าคัญกับสิ่งที่มองเห็นทุกรายละเอียด ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของจิตรกรรมไทยทั้งแนวคิดและ
เทคนิควิธีการวาด แท้จริงแล้วจิตรกรรมสากลได้ขยายขอบเขตทางศิลปะออกไปมากจนเกิดการถกเถียง
กันในวงกว้างของคนท างานศิลปะมานานแล้ว ด้วยความคิดที่แปลกแยก ความแตกต่างของอุดมการณ์ 
ท าให้รูปแบบของจิตรกรรมสากลแตกแขนงออกไปมากมายจนอาจสับสนได้ว่างานจิตรกรรมชิ้นนี้ควรจัด
อยู่ในประเภทไหนของจิตรกรรม  
 ปัจจุบันความเป็นสากลของจิตรกรรมได้แผ่ขยายออกไปทั่วทั้งโลก ด้วยสื่อที่ทันสมัยจึงท าให้
วัฒนธรรมการวาดสื่อสารถึงกันได้ง่าย  จิตรกรรมของทุกเชื้อชาติจึงมีการพัฒนารูปแบบของตนอย่างเป็น
ระบบ ทุกพ้ืนที่มีความเป็นสากลเฉพาะที่เชื่อมโยงกันโดยไม่รู้ตัวเว้นหากแต่ยังมีพ้ืนที่ที่สื่อยังเข้าไปไม่ถึง  

รายวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นไปที่ แนวคิด เทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรมให้
เกิดความแปลกใหม่ จึงยกตัวอย่างระบบคิดและวิธีการสร้างสรรค์ของจิตรกรรมสากลมาเพียงบางส่วนที่
อาจเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในขั้นเริ่มต้นของการสร้างสรรค์จิตรกรรม โดยมีหัวข้อเบื้องต้นที่ใช้ศึกษา
กระบวนการสร้างสรรค์ดังนี้  

 
2. 1. Impressionism 
       ความประทับใจใหม่ของภาพวาดตามแบบจริงที่ตาเห็น นิยมวาด คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ 

แต่ที่มีแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับอารมณ์ความรู้สึกเป็นพิเศษในการถ่ายทอดสีสัน บรรยากาศ เช่น 
เปลี่ยนแปลงสีขึ้นใหม่เองตามอารมณ์ หรือความประทับใจในแสงสีของจิตกรที่เกิดจากจุดสีหลายๆจุด
รวมกัน เมื่อมองในระยะไกลจะเห็นจุดสีกลืนเข้าหากันเอง และเกิดกลุ่มสีใหม่ที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นเทคนิค
เฉพาะของงานประเภทนี้ 

 

 
 

 ภาพที่ 13 ภาพวาดของผู้เขียน(สระพลาสติก)2001.(สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
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          ภาพที่ 14 ภาพวาดของผู้เขียน(สระพลาสติก)2001.(สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
 
2.2 Cubism 

      หรือลูกบาศก์เหลี่ยม เป็นกระบวนการวาดภาพที่ดัดแปลง ปรับเปลี่ยนรูปทรงของธรรมชาติ
ให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม เพ่ือเพ่ิมมิติทางการมองเห็นให้แบ่งออกไปหลายทิศทางตามเหลี่ยมมุมที่
เกิดข้ึน เป็นการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมืองในระบบอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพวาดของผู้เขียน(King played trumpet)2016.(ดินสอด าบนกระดาษ) 
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2.3 Surrealism 
      การวาดภาพที่มีรูปแบบเหนือความเป็นจริง ความฝัน ความเพ้อฝัน จากสภาวะจิตใต้ส านึกท่ี
อยู่ภายในตัวตนของผู้วาด การผสานรูปร่างรูปทรงใหม่ที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่ เป็นการท้าทาย
ต่อสังคมให้ขบคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า 
 

 
 

ภาพที่ 16 ภาพวาดของผู้เขียน(เกมส์สงครามเพ้อฝัน)2008.(สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
 

2.4 Pop art 
      มาพร้อมกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย โดยภาพวาดมีลักษณะเด่นคือ มี
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนในสังคมบริโภคนิยม การเลือกถ่ายทอดในสิ่งที่สังคมเข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ
เนื้อหาภาพ เป็นภาพประชานิยมที่เข้าใจร่วมกัน ชัดเจน ตรงไปตรงมา หรือเป็นที่นิยมของคนหมู่มาก มี
การใช้เทคนิคการสกรีน สีสันสดใส ฉูดฉาดสะดุดตา การตัดแปะจาดวัสดุส าเร็จรูป  
 

 
 

ภาพที่ 17 ตัวอย่างภาพของ Andy Warhol บรมครูแนวPop Art  
(John Lennon)ไม่ทราบปี.(Silk Screen) ที่มา : Miracle of Art .2549 
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2.5 Collage art 

     เป็นเทคนิคการปะติดโดยใช้วัสดุส าเร็จรูปเช่น ภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เชือก กระดุม 
เข้ามาจัดการในผลงานจิตรกรรม เพื่อน าเสนอภาพลักษณ์ที่เกิดข้ึนใหม่ในระบบสังคมอุตสาหกรรม 

 

 
 

ภาพที่ 18 ภาพวาดของผู้เขียน(No War)2005.( Collage Art)  
เป็นเพียงตัวอย่างการใช้เทคนิคเข้ามาผสมในงานเพ่ือสร้างพ้ืนผิว ไม่ได้น าแนวคิดมาใช้ทั้งหมด 

 

2.6 Mix media 
     เป็นเทคนิคท่ีใช้สื่อต่างๆตั้งแต่ 2 สื่อขึ้นไปเข้ามาผสมผสานในงานจิตรกรรม เพ่ือให้เกิดมิติที่
แปลกใหม่ น่าสนใจ รวมไปถึงการขยายขอบเขตทางความคิดและรูปแบบงานจิตรกรรมให้กว้างออกไป 
 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพวาดของผู้เขียน(ไม่มีชื่อ)2005.( Mix media) 
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2.7 Graffiti art  

      กราพพิตี้อาร์ตเป็นการขูดขีด วาดเขียน พ่นสี ปะติดลงบนก าแพงหรือผนังระนาบ 2 มิติ 
ส่วนใหญ่ใช้สีสเปรย์และปากกามาร์คเกอร์ในการสร้างสรรค์งาน บางคนใช้เทคนิคสเตนซิลเพ่ือให้ได้
ผลงานที่คมชัดและสะดวกรวดเร็วต่อการหลบหนี นิยมแอบท าในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่นห้องน้ า 
รถไฟ ทางรถไฟใต้ดิน อุปกรณ์สาธารณะข้างทาง มีลักษณะเด่นเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ ค าด่าถากถาง
ประชดประขันสังคมเมือง หรือตัวการ์ตูนที่บ่งบอกถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง   

 

ภาพที่ 20 ภาพวาดของผู้เขียน(สิ่งมีชิวิตกลุ่มหนึ่ง)2007.(สีสเปรย์บนแผ่นไม้) 
 

 

ภาพที่ 21 ภาพออกแบบของผู้เขียน(สงครามมด)2007.(ปะติดแบบบนก าแพงสาธารณะ) 
จากภาพที่ 21 เป็นการใช้กระบวนการจากหลายๆแนวคิดมารวมกัน เช่น ออกแบบตัวละครด้วย

(Illustrator) การซ้ าภาพแบบ (Pop art) การติดแบบ (Collage art) และการแสดงออกในแบบ (Graffiti 
art) 
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แบบฝึกหัดท้ายบท  

แบบอัตนัย จงตอบค าถามตามหัวข้อที่ก าหนด 
1. จิตรกรรมไทยหมายถึงอะไร 
2. จิตรกรรมไทยพ้ืนบ้านหมายถึงอะไร 
3. จิตรกรรมไทยประเพณีหมายถึงอะไร 
4. จิตรกรรมไทยร่วมสมัยหมายถึงอะไร 
5. จิตรกรรมสากลหมายถึงอะไร 
6. อธิบายแนวคิดดังต่อไปนี้  

-Impressionism 
-Cubism 
 -Surrealism 
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แผนการบริหารการสอนบทที่ 3 
แนวคิดในการสร้างงานจิตรกรรม 

 
1.หัวข้อเนื้อหา 

1.แนวคิดในงานจิตรกรรม 
1.1 แนวคิดเรื่องธรรมชาติแวดล้อม 
1.2 แนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิต  
1.3 แนวคิดเรื่องเหนือความเป็นจริง  
1.4 แนวคิดเรื่องนามธรรม                                                                                                                                                 

2.อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม     
           2.1 อิทธิพลทางด้านแนวความคิด 
           2.2 อิทธิพลทางด้านรูปแบบ 

           2.3 อิทธิพลทางด้านเทคนิค 
2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังต่อไปนี้  
           2.1 อธิบายแนวคิดในงานจิตรกรรมแต่ละประเภทได้ 
           2.2 อธิบายอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมในแต่ละด้านได้ 
           2.3 วาดภาพลอกเลียนแบบงานศิลปินได้ 

3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

          3.1 บรรยายเนื้อวิชา 
          3.2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ 

          3.3 จัดท ารายงานเดี่ยว 

          3.4 น าเสนองานหน้าชั้นเรียน วิเคราะห์ผล 
4.สื่อการสอน 

         4.1 สื่อการสอนมัลติมีเดีย (Multimedia) 
5.วิธีการประเมินผล 

         5.1 ประเมินจากแบบทดสอบท้ายบท  
         5.2 การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน 

         5.3 การน าเสนอเอกสารหน้าชั้นเรียน 

         5.4 การฝึกทักษะในการลอกงานศิลปิน 

         5.5 ความชัดเจนของเนื้อหารายงาน    
         5.6 การตอบค าถามในชั้น  
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บทที่ 3  
แนวคิดในการสร้างงานจิตรกรรม 

 
1. แนวคิดในงานจิตรกรรม  

แนวคิดท่ีดีย่อมส่งผลให้งานมีคุณภาพที่ดี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของทั้งผู้วาดและผู้ดูด้วย
เช่นกันว่ามีประสบการณ์การศึกษาดูงานมากน้อยเพียงใด บางคนอาจไม่ยอมรับในแนวคิดของคนอ่ืน ไม่
ชอบแนวคิดนั้นเพราะมีทิฐิส่วนตัว การคิดเป็นกลางสามารถช่วยให้ทั้งผู้วาดและผู้ดูเข้าใจซึ่งกันและกันได้ 
แนวคิดในงานจิตรกรรมข้ึนอยู่กับผู้วาดว่าต้องการที่จะน าเสนออะไรให้ผู้ดูได้รับสุนทรียภาพนั้น ซึ่ง
แล้วแต่ปัจเจกของผู้วาดที่จะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเช่นไร แต่ต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองถ่ายทอดอย่าง
ลึกซึ้ง บางคนอาจวาดรูปสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะไม่รู้ว่าจะวาดอะไรดี บางคนอาจวาดรูปสิ่งหนึ่งเพียง
เพราะว่าชอบแต่ไม่รู้จะอธิบายในความชอบว่าอย่างไร บางคนอาจวาดรูปสิ่งหนึ่งเพราะว่าต้องการแสดง
ทัศนคติส่วนตัวที่มีให้กับสิ่งนั้นหรือมีนัยแฝงทางความคิด คนสุดท้ายที่กล่าวถึงดูมีแนวคิดที่น่าสนใจกว่า
ทุกคน จะเห็นได้ว่าความสามารถในการถ่ายทอดศิลปะของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน นั้นเป็นเหตุผลที่ว่าท าไม
จึงต้องเรียนรู้เรื่องแนวคิดในงานจิตรกรรม  

ในบทเรียนนี้จะยกตัวอย่างแนวคิดพ้ืนฐานเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงความส าคัญของแนวคิดใน 
งานจิตรกรรม น าไปประกอบการอธิบายภาพเพ่ือสื่อสารให้ผู้ดูได้เข้าใจถึงสุนทรียภาพนั้น วิธีการสร้าง
แนวคิดเบื้องต้นควรหาแรงบันดาลใจจากสิ่งที่พบเห็นก่อนแล้วขยายความถึงสิ่งนั้น มีความส าคัญอะไรที่
ต้องวาดภาพนั้นขึ้นมา อาจเป็นแค่ความงามภายนอกของสีสัน รูปทรงที่เห็น หรืออาจมีนัยที่ซ้อนอยู่ใน
ความคิดอีกระดับที่มีให้กับภาพนั้นได้ ผู้เขียนมีตัวอย่างการสร้างแนวคิดโดยจ าแนกประเภทของภาพ
ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

 
1.1 แนวคิดเรื่องธรรมชาติแวดล้อม 
     เช่น ทะเลแห่งหนึ่ง ตั้งค าถามให้กับตัวเองในความชอบ ชอบเพราะอะไร มีอะไรพิเศษในนั้น

ถึงชอบ เหตุใดจึงอยากวาดภาพทิวทัศน์ทะเล ภาพทิวทัศน์ทะเลให้ความรู้สึกแบบไหนกับเรา คนเรานั้น
จะมีความรู้สึกคล้ายกันหรือต่างกันออกไปได้เมื่ออยู่สถานที่เดียวกันเพราะต่างคนต่างมีอดีตหรือ
เหตุการณ์ของภาพความทรงจ าที่ไม่เหมือนกัน คนส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลายกับภาพทะเล แต่บางคนอาจมี
เรื่องสะเทือนใจจากภาพทิวทัศน์ทะเล ทะเลแต่ละที่มีองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างกัน ท าไมถึงต้อง
เป็นทะเลที่นี่ และท าไมต้องเป็นมุมนี้ แล้วชอบเวลาไหนมากกว่ากันเพราะที่เดียวกันต่างเวลาสีที่เห็นย่อม
ต่างกันท าให้อารมณ์ของภาพต่างกันไปด้วย เมื่อท าความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วแนวคิดท่ีได้ออกมาจะท า
ให้ภาพวาดนั้นถูกยกระดับขึ้นในเรื่องชั้นเชิงของความคิด ลองพิจารณาดูจากตัวอย่างแนวคิดต่อไปนี้ เช่น 
แนวคิดแรก“ฉันวาดทะเลเพราะว่าชอบ” แนวคิดที่สอง “ฉันวาดทะเลแห่งนี้เพราะความพิเศษของ
จังหวะคลื่นและบรรยากาศสีแสงที่กระทบในตอนพระอาทิตย์ตก มันท าให้ฉันนึกถึงเสียงระฆังในวัดที่ดัง
กึ่งก้องอยู่ในจิตใจที่บริสุทธิ์  เมื่อฉันเห็นมันความรู้สึกทุกอย่างที่สับสนวุ่นวายในใจกลับสลายออกไปกับ
ท้องทะเลเบื้องหน้ากลายเป็นความสุขสบายใจเข้ามาแทนที่ เปลี่ยนให้ตัวฉันเหมือนเข้าไปอยู่ในคลื่นเสียง
แห่งความศรัทธา” 
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1.2 แนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิต  
     เช่น งู งูอะไร งูมีหลายชนิด หลายขนาด หลายสี มีทั้งมีพิษและไม่มีพิษ ท าไมถึงเลือกวาด

ภาพงูตัวนั้น จะให้งูท าอะไรอยู่ในภาพ มีสิ่งอ่ืนเป็นตัวประกอบในภาพด้วยหรือไม่ นิสัยงูเปรียบเหมือนสิ่ง
ใดในนิสัยคนหรือไม่ งูแต่ละชนิดมีนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปตามคุณลักษณะของมัน เมื่อเรา
วิเคราะห์จากค าถามในใจเราที่อยากวาดภาพงู แล้วจึงจัดการกับภาพวาดนั้นให้ตรงตามแนวคิดท่ีได้ตั้งไว้ 
ตัวอย่างแนวคิดที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เป็นอย่างดีแล้ว เช่น “งูเห่าพิษสีด าอมแดงตัวนี้เปรียบดั่ง
ผู้หญิงหลายใจที่คอยท าร้ายความรู้สึกของฉัน ทุกครั้งที่เธออ้าปากและลืมตาค าพูดและสายตาของเธอดูไม่
น่าไว้ใจเหมือนลิ้นสองแฉกกับนัยน์ตาของงูเห่าที่จ้องมาทางฉัน ทุกครั้งที่ฉันจ้องมองหน้างูเห่าตัวนี้
รูปลักษณ์ของมันท าให้ฉันต้องตระหนักคิดถึงการเลือกผู้หญิงมาเป็นคู่ครอง”  

 
1.3 แนวคิดเรื่องเหนือความเป็นจริง  
     เช่น ภาพจากความฝัน ฝันแบบไหน ฝันว่าอะไร ฝันดีหรือฝันร้าย หรือจินตนาการที่เหนือ

ความจริงเช่น ม้าสิบขา รถมีปีก คนหัวมังกร ฯลฯ ความฝันหรือจินตนาการมีมากมายหลายรูปแบบ จึง
ต้องอธิบายขอบเขตและเรื่องราวให้พอเข้าใจ แต่อาจไม่ต้องเข้าใจถึงที่สุด เพราะภาพในฝันหรือ
จินตนาการบางอย่างไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลได้แท้จริง เปิดค าถามในภาพให้คนดูได้ตีความต่อบ้าง
เพ่ือเป็นการเพ่ิมอรรถรสในการดูงาน ตัวอย่างแนวคิดเช่น “จินตนาการจากภาพความทรงจ าเมื่อครั้งที่
ฝันร้าย ในตอนนั้นมีแสงร าไรอยู่เบื้องบน ขณะที่ตัวฉันค่อยๆจมลงสู่น้ าลึกท่ีอยู่ช่วงระหว่างช่องข้างบันได
ตึกสูง ความกลัว ในความตาย ท าให้ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อท่ีเต็มไปทั่วใบหน้า ฉันสัมผัสได้ใน
ช่วงเวลาก่อนหมดลมหายใจภาพนั้นท าให้ฉันได้คิดถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้กับชีวิตได้ทุกเม่ือ หรือมัน
อาจเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของฉันเอง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมันคอยเตือนให้ฉันต้องระวังการใช้ชีวิตให้
มากขึ้น”   

 
1.4 แนวคิดเรื่องนามธรรม  
     นามธรรมหมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าคืออะไร ตรงกันข้ามกับรูปธรรม เข้าถึงได้

จากความรู้สึกภายในที่ตามองเห็น มีเพียงสี รูปร่าง หรือรูปทรงที่ไม่มีชื่อแสดงตัวตนในการสื่อความหมาย
ที่แน่แท้ อารมณ์และจินตนาการเป็นส าคัญกว่ารูปทรงและเหตุผลที่ตายตัว อย่างเช่นความรุนแรงที่เป็น
รูปธรรมแสดงภาพตัวอย่างได้จากการใช้ค้อนทุบกระจกอย่างแรงจนแตกกระเด็น ส่วนความรุนแรงที่เป็น
นามธรรมยกตัวอย่างในเรื่องของอารมณ์ เช่นอาการโกรธเคืองจากค าด่าเสียดสีซึ่งไม่สามารถอธิบายเป็น
รูปร่างรูปทรงได้ ดังนั้นภาพวาดในแนวนามธรรมจึงเป็นภาพที่ผู้วาดและผู้ดูต้องใช้ประสบการณ์ใน
การศึกษาค่อนข้างสูง วิธีคิดเริ่มต้นควรเริ่มจากการใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นตัวก าหนดทิศทางของ
เรื่อง แนวคิดตัวอย่าง “สภาวะอารมณ์ที่เกิดจากความวุ่นวายของสังคมเมืองกรุง คน รถ สิ่งของ แสงไฟ 
เสียง สิ่งเหล่านี้มันรบกวนจิตใจฉันเหลือเกินเมื่อฉันได้ผ่านเข้าไปในนั้น มันอาจเหมาะส าหรับคนบางคน
แต่ส าหรับฉันมันดูเหมือนตลาดเครื่องจักรกลที่ไม่หลับนอน” 
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2. อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม  
ผลงานศิลปกรรมมีความส าคัญต่อการท างานศิลปะของศิลปินและผู้ที่สนใจ นักศึกษาที่เริ่มต้น

วาดภาพนั้น สามารถค้นหาแรงบันดาลใจของตัวเองในการศึกษาผลงานของศิลปินก่อน  เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งเรื่องแนวคิด เทคนิค และรูปแบบของงาน การจะวาดภาพ
จิตรกรรมสร้างสรรค์ที่ดีได้นั้นควรเกิดจากการศึกษาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงบวกกับการฝึกฝน
ทักษะทางศิลปะของตนเองอย่างสม่ าเสมอ สองอย่างนี้จะท าให้นักศึกษามีกระบวนการท างานที่เป็น
ระบบมากขึ้น โดยศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 อิทธิพลทางด้านแนวความคิด  
     แรงบันดาลใจในด้านแนวคิดของศิลปินที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ศึกษา สามารถน าแนวคิด

ไปแตกย่อยเป็นแนวคิดใหม่อีกได้ เช่น แนวคิดในเรื่องความรักท่ีผิดหวังของวัยรุ่น อาจแตกย่อยแนวคิด
ออกไปเป็นเรื่องความรักที่ผิดหวังของวัยรุ่นที่ไม่สมประกอบทางร่างกายเป็นต้น 

 

2.2 อิทธิพลทางด้านรูปแบบ 
      แรงบันดาลใจในด้านรูปแบบของศิลปินที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ศึกษา แบ่งรูปแบบเป็น
การใช้สี การใช้รูปร่างรูปทรง หรือการวางองค์ประกอบภายในตัวผลงาน สามารถน ารูปแบบที่ประทับใจ
ต่อยอดเป็นรูปแบบใหม่อีกได้ เช่นรูปแบบคิวบิสม์ (Cubism) การวาดด้วยรูปทรงเหลี่ยมมุมที่ซ้อนทับของ
อาคารในเมืองใหญ่ อาจน ารูปทรงเหลี่ยมมุมที่ซ้อนทับไปต่อยอดในภาพดอกไม้ในเมืองใหญ่ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาภาพแต่ยังคงไว้ด้วยรูปแบบของความเป็นเหลี่ยมมุมในแบบของคิวบิสม์ 
 

2.3 อิทธิพลทางด้านเทคนิค  
     แรงบันดาลใจในด้านเทคนิคของศิลปินที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ศึกษา อาจเป็นเทคนิคใน

การป้ายสี สลัดสี หรือเป็นการทดลองวัสดุในงานสื่อผสมชนิดเดียวกัน เช่นการใช้พลาสติกเผาไฟ
เหมือนกันแต่น าไปใช้ในแนวคิดที่แตกต่างกัน จากแนวคิดเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องศัลยกรรมที่เสื่ อม
สลายเป็นต้น 

    ตัวอย่างการรับอิทธิพลด้านรูปแบบและแนวคิดของผู้เขียนจากผลงานของ ซัลวาดอร์ ดาลี 
(Salvador Dali) ศิลปินแนวเซอร์เรียลลิส (Surrealism) บรมครูศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสในศตวรรษท่ี 
20 มีผลงานออกมามากมายหลายด้าน ที่โดดเด่นในงานจิตรกรรมคือรูปแบบของผลงานที่เต็มไปด้วยพลัง
จากจิตใต้ส านึกที่ปลดปล่อยออกมาจากภายใน แฝงนัยของรูปทรงและสัญลักษณ์ที่บิดเบือนในสภาวะกึ่ง
ฝัน ผู้เขียนรับอิทธิพลจากระบบคิด รูปแบบ น ามาพัฒนารูปแบบผลงานจิตรกรรมของตนเองให้เกิดเป็น
รูปแบบใหม่ เปลี่ยนเทคนิคการวาด โดยที่ซัลวาดอร์ ดาลี นั้นใช้สีน้ ามันวาดลงบนผ้าใบ แต่ผู้เขียน
เปลี่ยนเป็นใช้ปากกาลูกลื่นวาดบนกระดาษ เปลี่ยนเนื้อหาใหม่ตามบริบทของตนเอง แต่ยังคงใช้วิธีแสดง
อารมณ์ออกมาในแบบของความเพ้อฝันจากจิตใต้ส านึกของแนวเซอร์เรียลลิสที่คล้ายคลึงกัน  
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ภาพที่ 22 ผลงานของ ของ ซัลวาดอร์ ดาลี 
   ที่มา : Dalipaintings.2011.[Online] 
                                                                               ภาพที่ 23 ผลงานของผู้เขียน 

           

ภาพแสดงการรับอิทธิพลจาก ผลงานของ ของ ซัลวาดอร์ ดาลี ชื่อภาพ “Spider of the 
Evening”  วาดเมื่อปี ค.ศ.1940 ภาพซ้ายมือ และผลงานของผู้เขียน ชื่อภาพ “ท่วงท านองด้นใน
รูปทรง”วาดเมื่อปี ค.ศ.2013 ภาพขวามือ 

 
เอกสารอ้างอิง 
dalipaintings. 2011. Salvador Dali Painting,Biograpfy,Quotes .[Online]Available :   

                  http://www.dalipaintings.com/spider-of-the-evening.jsp#prettyPhoto 
Matthew Gail. Dada & Surrealism.Bangkok : The Great Fine Art Co.,Ltd, 2014 
 
แบบฝึกหัดท้ายบท  

แบบอัตนัย จงตอบค าถามตามหัวข้อที่ก าหนด 
1. แนวคิดในงานจิตรกรรมหมายถึงอะไร แบ่งออกเป็นประเภทใดบ้าง 
2. อิทธิพลจากผลงานจิตรกรรมมีความส าคัญอย่างไร 
 
แบบปฏิบัติ จงวาดภาพตามแบบภาพศิลปินที่ชื่นชอบเพ่ือฝึกทักษะทางด้านรูปแบบด้วยดินสอ 

 
 

http://www.dalipaintings.com/spider-of-the-evening.jsp#prettyPhoto
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แผนการบริหารการสอนบทที่ 4 
เทคนิคในการสร้างงานจิตรกรรม 

 
1.หัวข้อเนื้อหา 

1.1 วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม 
1.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์ 
1.3 ลักษณะเฉพาะในงานจิตรกรรม  
 

2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังต่อไปนี้  

2.1 อธิบายการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรมได้ 
2.2 อธิบายเทคนิคในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้ 
2.3 อธิบายลักษณะเฉพาะในงานจิตรกรรมได้  

 
3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายเนื้อวิชา 
3.2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ 
3.3 จัดท ารายงานกลุ่ม 
3.4 น าเสนองานหน้าชั้นเรียน วิเคราะห์ผล 
 

4.สื่อการสอน 
4.1 สื่อการสอนมัลติมีเดีย (Multimedia) 
 

5.วิธีการประเมินผล 
5.1 ประเมินจากแบบทดสอบท้ายบท  
5.2 การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน 
5.3 การน าเสนอเอกสารหน้าชั้นเรียน 
5.4 ความชัดเจนของเนื้อหารายงาน 
5.5 สังเกตจากพฤติกรรมการท างานกลุ่มในชั้นเรียนของนักศึกษา และผลสัมฤทธิ์จากผลงาน  
5.6 การตอบค าถามในชั้น  
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บทที่ 4 
เทคนิคในการสร้างงานจิตรกรรม 

 
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจะต้องศึกษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เข้าใจหน้าที่ของวัสดุแต่ละ

ชนิดก่อน ใช้อย่างไร ใช้ได้กี่แบบ สามารถใช้กับพ้ืนผิววัสดุแบบไหนได้บ้าง จากนั้นจึงน ามาทดลองใช้ และ
ปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอนของการท างาน จนเกิดเป็นผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

 
1. วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม 
       วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรมมีมากมายหลายประเภท ผู้เขียนเลือกวัสดุอุปกรณ์เฉพาะที่
เหมาะสม และสะดวกต่อทักษะของผู้เรียนในวิชานี้ จ าแนกประเภทวัสดุอุปกรณต์ามลักษณะการใช้งาน 
แนะน าวิธีการใช้ที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างวัสดุอุปกรณ์การวาดและชนิดของพ้ืนผิวรองรับ 
หากไม่ใช้ตามความเหมาะสมอาจท าให้วัสดุอุปกรณ์เสียหาย เกิดอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ผลงานและ
ได้ผลงานที่ไม่มีคุณภาพ  
       วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม จ าแนกประเภท ดังนี้ 

1.ประเภทของสี 
2.ประเภทของพู่กันและเกรียง 
3.ประเภทของพ้ืนระนาบส าหรับรองรับสี 
4.ประเภทจานสี 
 

1. ประเภทของสี 
1.1 สีน้ า (Water Colour) เนื้อสีโปร่งใส เหมาะส าหรับเขียนบนกระดาษท่ีมีความหนา วิธีใช้

ผสมน้ าตามความใสบางที่ต้องการ แห้งไวในอากาศปกติท่ีไม่เย็นชื้น สีน้ าไม่นิยมเขียนทับกันหลายครั้ง
เพราะจะท าให้สีหม่นลงหรือกระดาษเป็นขุย ควรเขียนด้วยความรวดเร็วและแม่นย า หากใช้เสร็จท าความ
สะอาดพู่กันออกได้ด้วยน้ าปกติ เมื่อใช้ช านาญแล้วจึงค่อยใช้ตัวผสมสร้างเทคนิคพ้ืนผิวหรือใช้พู่กันทรง
ต่างๆทีค่วบคุมสีและรูปร่างได้ง่ายขึ้น สีน้ านิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะสะดวกในการใช้ แต่ใช้ยาก
หากไม่ช านาญเรื่องเทคนิคต่างๆ ของการควบคุมระดับสีและรูปทรงในภาพ 

 
 

 
 

ภาพที่ 24 ตัวอย่างสีน้ า ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 



42 
 

 
1.2 สีอะคริลิค (Acrylic) เขียนได้บนพื้นผิวหลายชนิด เช่น กระดาษ 100 ปอนด์ขึ้นไป ผ้าใบ 

แผ่นไม้ แก้ว หรือโลหะ แต่สภาพการยึดเกาะที่คงทนขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีแต่ละยี่ห้อด้วย วิธีใช้ผสมน้ า
เหมือนสีน้ า ใช้น้ าปริมาณมากน้อยตามความเข้มข้นที่ต้องการ แห้งไว โปร่งแสง หากอยากให้แห้งช้าต้อง
ใช้น้ ายาแห้งช้าอะคริลิค (Retarder) ล้างสีจากพู่กันด้วยน้ า ข้อควรระวังอย่างทิ้งให้สีแห้งคาพู่กันเพราะ
จะท าให้ขนพู่กันนั้นเสียคุณภาพ  

 

 
ภาพที่ 25 ตัวอย่างสีอะครีลิค 

ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 

1.3 สีน้ ามัน (Oil Colour) เขียนได้บนพื้นผิวหลายชนิด แห้งช้า สีหนาแน่นเงางามเม่ือแห้ง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวและตัวผสมด้วย นิยมเขียนลงผ้าใบ เหมาะส าหรับเมืองหนาว วิธีใช้ผสมกับน้ ามัน
ลินสีด(Linseed Oil) หากต้องการให้แห้งเร็วต้องใช้น้ ายาผสมแห้งเร็ว  (Painting Medium Quick-
Drying) แต่อาจท าให้ค่าของสีลดลงไปบ้างเมื่อแห้งแล้ว ต้องศึกษาจากการใช้น้ ายาผสมแต่ละชนิด วิธีล้าง
สีจากพู่กันใช้น้ ามันสน(Turpentine) หรืออาจใช้น้ าผงซักฟอก ซันไลต์ หรือสบู่เข้มข้นล้างออกแทนได้ ข้อ
ควรระวังต้องเช็ดพู่กันให้สะอาดหลังล้างเสร็จ หากล้างไม่สะอาดสีและสารที่เกาะติดจะส่งผลเสียต่อภาพ
และพู่กันได้  คุณสมบัติสีน้ ามันไม่ค่อยเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทยนัก ภาพที่ได้จะดูแลรักษายาก
เชื้อราขึ้นง่ายเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน 

 

 
 

ภาพที่ 26 ตัวอย่างสีน้ ามัน 
ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 
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1.4 สีฝุ่น (Tempera Colour) เป็นสีที่ใช้กันมานานแล้ว ตั้งแต่การเขียนจิตรกรรมฝาผนังบนปูน

เปียก(Fresco) หรือใช้กาวจากยางไม้เพื่อในการยึดเกาะของสี ปัจจุบันสีฝุ่นมีคุณสมบัติการใช้งาน
เหมือนกับสีน้ า สีโปสเตอร์ เพราะผสมกาวมาเรียบร้อยแล้ว ใช้ได้ทั้งบนกระดาษ ผ้าใบ แผ่นไม้ ผนังปูน
หรือบนผิวโลหะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสีฝุ่นด้วย 

 

 
ภาพที่ 27 ตัวอย่างสีฝุ่น 

ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 

 1.5 สีไม้ (Colour Pencil) เป็นสีทีใช้ง่ายเหมาะส าหรับผู้วาดแรกเริ่มท่ีฝึกใหม่ๆ ปัจจุบันคุณภาพ
ของสีไม้สวยสดหลากหลายเฉดสีมากข้ึน มีทั้งระบายแห้งและระบายแบบสีน้ าได้ด้วย เหมาะส าหรับเขียน
บนกระดาษชนิดต่างๆได้ทุกแบบ 

 
 
 

ภาพที่ 28 ตัวอย่างสีไม้ 
ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 
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1.6 สีโปสเตอร์(Poster Colour) เนื้อสีค่อนข้างหนาทึบไม่โปร่งใส เหมาะส าหรับวาดบน

กระดาษ วิธีใช้ผสมน้ าแบบสีน้ า ทาซ้อนทับกันได้เมื่อสีแห้ง ล้างพู่กันด้วยน้ าปกติ หากวาดใส่ผ้าใบต้อง
ระวังอย่าให้โดนน้ า เพราะไม่สามารถยึดเกาะได้เหมือนสีอะคริลิคหรือสีน้ ามัน  
 

 
 

ภาพที่ 29 ตัวอย่างสีโปสเตอร์ 
ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 

 

 
2. ประเภทของพู่กันและเกรียง  

แยกการใช้งานตามลักษณะขนของพู่กัน เพราะสีแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน  
 
2.1 พู่กันแบน (Paintbrush Flat) เหมาะส าหรับภาพที่ใช้เหลี่ยมมุม ขอบคม  

 

 
 

ภาพที่ 30 ตัวอย่างพู่กันแบน 
ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online 
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2.2 พู่กันกลม (Paintbrush Standard Round) เหมาะกับภาพที่ใช้ความโค้งเว้า ขอบปลายโค้ง 
 

 
 

ภาพที่ 31 ตัวอย่างพู่กันกลม 
ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 

 
2.3 เกรียงส าหรับวาดภาพ (Durable Painting) เหมาะส าหรับภาพที่ต้องการเนื้อสีหน้านูน ใช้

ป้ายเหมือนฉาบปูน สร้างเทคนิคได้หลากหลายแต่ให้พ้ืนผิวที่ดูหยาบไม่เรียบเนียนเหมือนพู่กัน  
 

 
 

ภาพที่ 32 ตัวอย่างเกรียง 
ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 
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3.ประเภทของพ้ืนระนาบส าหรับรองรับสี 

3.1 เพรมผ้าใบ(Canvas Frame) ปัจจุบันมีแบบส าเร็จรูปขาย หลากหลายขนาดตามการใช้งาน 
เหมาะกับสีอะคริลิคและสีน้ ามัน  
 

 
ภาพที่ 33 ตัวอย่างเพรมผ้าใบขนาดต่างๆ 

ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 
 

3.2 กระดาษส าหรับเขียนภาพสี (Painting Paper) นิยมใช้กับสีน้ า สีโปสเตอร์และสีอะคริลิค 
สามารถใช้ได้กับสีชนิดแท่งได้เช่นกัน 

 

 

 
ภาพที่ 34 ตัวอย่างกระดาษพ้ืนผิวต่างๆ 

ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 
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4.ประเภทจานสี (Palette)  

จานสีแบบมีช่องสอดนิ้วไว้จับและแบบไม่มีช่อง ใช้ได้กับทุกสีที่ผสมน้ าหรือน้ ามัน ส าหรับจานสีสี
น้ ามันและสีอะคริลิค บางคนอาจน าวัสดุอื่นที่กันน้ ามาใช้แทนได้เช่นถาดภาชนะ แผ่นอะคริลิค หรือแผ่น
ไม้หุ้มพลาสติกเพราะเป็นการใช้เนื้อสีที่มีความเข้มข้นสูง ไม่เหมือนกับสีน้ าที่อาจไหลหกได้หากใช้จานสีที่
ไม่มีหลุมกัน 

 
 

ภาพที่ 35 ตัวอย่างจานสี 
ที่มา : บทความเครื่องเขียนอุปกรณ์ส านักงาน.2016.[Online] 

2.เทคนิคในการสร้างสรรค์ 

2.1 เทคนิคการเป่าสี (Colour blowing) 
      ผสมประเภทสีที่ต้องการให้เนื้อสีมีความเหลวพอที่จะเคลื่อนไหวได้ หยดสีลงบนพ้ืนผิวที่
ต้องการ จากนั้นใช้ลมปากเป่า อาจใช้หลอดหรือเครื่องเป่าลมชนิดอื่นช่วยให้เกิดร่องรอยแบบใหม่ 
ร่องรอยที่ได้ขึ้นอยู่กับการบังคับทิศทางและควบคุมแรงลม นิยมท าลงกระดาษ 100 ปอนด์ขึ้นไป หรือ
เฟรมผ้าใบ เพราะเป็นพื้นรองรับที่ทนต่อของเหลวได้ดี หากใช้กับกระดาษที่มีความบางจะท าให้เกิดรอย
ย่นที่ไม่สวยงาม หากใช้สีชนิดอื่นควรค านึงถึงการยึดเกาะระหว่างสีกับพ้ืนรองรับด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และการทดลองของผู้วาด ยกตัวอย่างแสดงการใช้เทคนิคเป่าสีของผู้เขียนดังต่อไปนี้ 
 

 
 

                      ภาพที ่36 (จังหวะของสีสัน), 2004 (สีหมึกบนกระดาษ) 
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ภาพที่ 37 (จังหวะของสีชมพูและเขียว), 2004 (สีหมึกบนกระดาษ) 

 

 

 

ภาพที่ 38 (จังหวะของสีด า), 2004 (สีหมึกบนกระดาษ) 

2.2 เทคนิคการดีดสี สลัดสี(Colour flick) 
     ผสมประเภทสีที่ต้องการให้เนื้อสีมีความเหลวพอที่จะเคลื่อนไหวได้ ดีดหรือสลัดสีด้วยนิ้วมือ 

พู่กันหรือขนแปรงประเภทอ่ืนที่มีความยืดหยุ่นได้ดี เช่นแปรงสีฟัน แปรงขัดห้องน้ าฯลฯ ลงบนพื้นผิวที่
ต้องการ อาจใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดอื่นช่วยให้เกิดร่องรอยแบบใหม่ ร่องรอยที่ได้ขึ้นอยู่กับการบังคับทิศทาง
และควบคุมแรงดีดแรงสลัด นิยมท าลงกระดาษ 100 ปอนด์ขึ้นไป หรือเฟรมผ้าใบ เพราะเป็นพื้นรองรับที่
ทนต่อของเหลวได้ดี หากใช้กับกระดาษท่ีมีความบางจะท าให้เกิดรอยย่นที่ไม่สวยงาม หากใช้สีชนิดอื่น
ควรค านึงถึงการยึดเกาะระหว่างสีกับพ้ืนรองรับด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการทดลองของผู้
วาด  
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ตัวอย่างภาพแสดงการใช้เทคนิคดีดสี สลัดสีของผู้เขียนดังต่อไปนี้ 
 

 

ภาพที่ 39 (จังหวะของสี), 2004 (สีหมึกบนกระดาษ) 

 

 

ภาพที่ 40 (สงครามอวกาศ), 2008 (สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 

2.3 เทคนิคการขูดขีด (Colour scraping) 
     ใช้ได้กับพื้นผิวและสีทุกชนิด ท าได้หลังการลงสีเสร็จไปแล้วระยะหนึ่งก่อนที่สีจะแห้งสนิท 

จากนั้นจึงใช้วัสดุที่มีความแหลมคมขูดขีดร่องรอยลงไปตามที่ต้องการ ผลที่ได้จะเห็นสีพ้ืนหลังเด่นชัด
ขึ้นมาตามรอยที่ขูด หากต้องการร่องรอยการขูดท่ีมีหลายสี ให้รองสีพ้ืนหลายสีหรือทับกันหลายสี โดยให้
สีแต่ละชั้นแห้งเสียก่อนจึงขูดขีดด้วยความลึกตามระดับชั้นของสี ความลึกตื้นและรูปร่างของร่องรอย
ขึ้นอยู่กับแรง ทิศทางและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ส่วนส าคัญท่ีมีผลต่อสีที่เกิดขึ้นจากร่องรอยขูดคือ
ระดับความแห้งของสี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการดูดซับสีของพ้ืนระนาบรองรับแต่ละประเภทด้วย ดังภาพตัวอย่าง
การใช้เทคนิคขูดขีดของผู้เขียน 
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        ภาพที่ 41 (NO IDEAR,I WANT), 2005 (สื่อผสมบนผ้าใบ) 
       แสดงการขูดท่ีพ้ืนหลังเพ่ือสร้างอารมณ์ของความขัดแย้ง 

 

 

         ภาพที่ 42 (!TOOM OH NO!), 2005 (สื่อผสมบนผ้าใบ) 
         แสดงการขูดท่ีพ้ืนหลังเพ่ือสร้างเรื่องราวความหลังก่อนตาย 
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2.4 เทคนิคการใช้ สเตนซิล  (Stencil)   
     (Stencil)  สเตนซิลคือ แผ่นลายฉลุ มีทั้งเป็นแผ่นพลาสติก วัสดุแข็ง หรือกระดาษ ท าได้

โดยการฉลุให้เกิดช่องว่างเป็นรูปร่างต่างๆตามที่ต้องการ เป็นเหมือนบล็อกส าเร็จรูปเพื่อใช้ทาบบนระนาบ
ที่ต้องการ สีที่ใช้นิยมใช้สีสเปรย์เพราะยึดติดได้ดีกับวัสดุหลายชนิด อาจใช้สีชนิดอื่นได้ตามคุณสมบัติของ
วัสดุ วิธีการท าแผ่นสเตลซิลอย่างง่าย คือ เตรียมกระดาษแข็ง วาดลายที่ต้องการใส่ ท าการฉลุออก อาจ
ใช้วัสดุส าเร็จรูปที่มีรูปร่างในตัวมาใช้ได้ เช่น ผาขวดน้ า ตุ๊กตา ลูกกุญแจ ฯลฯ เมื่อได้แบบแล้วน าไปทาบ
กับพ้ืนผิวที่ต้องการ จากนั้นจึงพ่นสีหรือดีดสีลงในช่องว่างภายในหรือภายนอกของแผ่นสเตลซิลจนได้สี
ตามท่ีต้องการจึงยกแผ่นสเตลซิลออก ข้อดีของเทคนิคสเตนซิล เหมาะส าหรับ การใช้รูปร่างที่มีสัดส่วน
สมจริง การซ้ าภาพหรือต้องการความคมชัดของรูปร่าง การใช้เทคนิคนี้สามารถทาบซ้อนทับได้หลายภาพ 
หลายสี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนที่ผู้วาดต้องการ  
 
 

ภาพตัวอย่างแสดงผลจากการใช้เทคนิคสเตนซิลของผู้เขียน  

 

       ภาพที่ 43 (ไม่มีชื่อภาพ), 2017 (สีอะคริลิคบนกระดาษ) 
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         ภาพที่ 44 (L.K.N.), 2017 (สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 

3. ลักษณะเฉพาะในงานจิตรกรรม  
หมายถึงลักษณะพิเศษที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ รวมไปถึงแนวคิดท่ีมีความโดด

เด่นเฉพาะตัว อาจใช้ค าว่ารูปแบบเฉพาะตัวของผู้วาด ความพิเศษจ าแนกออกตามองค์ประกอบในผลงาน 
โดยมีลักษณะเด่นที่เห็นชัด เช่นโทนสี รูปร่าง รูปทรง เทคนิค พ้ืนระนาบรองรับ ฉะนั้นผู้วาดที่ดีควรศึกษา
ลักษณะเฉพาะจากผลงานของศิลปินที่ตกผลึกในกระบวนการสร้างสรรค์ และน าไปพัฒนาต่อยอดเป็น
รูปแบบของตนเอง ผู้เขียนจะยกตัวอย่างผลงานที่มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของศิลปินบรมครูระดับโลก
และผลงานของผู้เขียนเองมาพอเข้าใจดังนี้ 

1. ภาพของ ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) 
           2. ภาพของ ปาโปล ปีกัสโซ (Pablo Picasso) 
           3. ภาพของ แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) 
           4. ภาพของ พศิน เวียงแก้ว (Pasin Viengkaew) 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
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1. ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) ลักษณะเฉพาะในผลงานคือ การไล่น้ าหนักสี แสงเงาที่ดูมันวาว
เหมือนโลหะ การใช้รูปทรงอิสระท่ีโค้งเหมือนเมล็ดถั่ว การใช้สัญลักษณ์การแขวนหรือค้ าสิ่งของในภาพ 
และเนื้อหาที่แสดงออกถึงจิตใต้ส านึก 

 

 

          ภาพที่ 45 (The Great Masturbator), 1929 (Oil on Canvas) 
         ที่มา : Dalipaintings.2011.[Online] 

 

 
 

               ภาพที่ 46 (Premonition of Civil War), 1936 (Oil on Canvas) 
                                         ที่มา : Dalipaintings.2011.[Online] 
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2. ปาโปล ปีกัสโซ (Pablo Picasso) ลักษณะเฉพาะในผลงานคือการใช้สีแบนๆ การตัดเส้นรูปร่าง การ
บิดเบือนรูปร่างรูปทรงให้ดูเป็นเหลี่ยมมุมเหมือนหน้ากากชนเผ่าพ้ืนเมือง 
 

 
 

ภาพที่ 47  (The Weeping Woman), 1937 (Oil on Canvas) 
         ที่มา : pablopicasso.2009.[Online] 

 

ภาพที่ 48 (The Weeping Woman), 1937 (Oil on Canvas) 
        ที่มา : pablopicasso.2009.[Online] 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
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3. แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) ลักษณะเฉพาะในผลงานคือการใช้สีสด ใช้เนื้อหาเก่ียวกับบุคคล
ส าคัญ หรือสิ่งที่มีอยู่อย่างแพร่หลายอย่างตรงไปตรงมา เทคนิคซิลสกรีน(Silk Screen) และการซ้ าภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 49  (Marilyn Monroe)  
ที่มา : โลกศิลปะ ศตวรรษที่ 20.2545 

 

 
 

                               ภาพที่ 50 (Campbell's Soup I), 1968 

                                           ที่มา : โลกศิลปะ ศตวรรษที่ 20.2545 
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4. ภาพของ พศิน เวียงแก้ว (Pasin Viengkaew) ลักษณะเฉพาะในผลงานคือการใช้สีสด ใช้เนื้อหา
เกี่ยวกับจินตนาการของเสียงดนตรี ความเพ้อฝัน และการใช้สัญลักษณ์ของฟองอากาศ คนเล่นกีต้าร์ 

 

 

 
ภาพที่ 51 (ไม่มีชื่อภาพ), 2009 (สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 52 (ไม่มีชื่อภาพ), 2009 (สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
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แบบฝึกหัดท้ายบท  

แบบอัตนัย จงตอบค าถามตามหัวข้อที่ก าหนด 
1.วัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิดมีผลต่อเทคนิคท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

2.จงอธิบายวิธีการใช้เทคนิคมา 1 เทคนิค 
3.ลักษณะเฉพาะในงานจิตรกรรมคืออะไร 
 

แบบปฏิบัติ จงฝึกเทคนิคตามที่ก าหนด  
1.เทคนิคการใช้สเตนซิล  
2.เทคนิคการขูดขีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dalipaintings.com/spider-of-the-evening.jsp#prettyPhoto
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แผนการบริหารการสอนบทที่ 5 
องค์ประกอบศิลป์ในงานจิตรกรรม 

 
1.หัวข้อเนื้อหา 

1. ทัศนธาตุ 
1.1 จุด 
1.2 จุด  
1.3 เส้น  
1.4 รูปทรง 
1.5 ที่ว่าง 
1.6 พ้ืนผิว 
1.7 แสงเงา 
1.8 สี 

2. การจัดวางโครงสร้างองค์ประกอบในภาพ 
2.1การจัดวางแบบเท่ากันทั้งสองข้าง โดยใช้กึ่งกลางภาพเป็นจุดศูนย์กลาง 
2.2 การจัดวางแบบไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ใช้ความรู้สึกจากน้้าหนักอ่อนแก่สร้างสมดุล

ด้วยสายตา 
2.3 การจัดวางแบบกระจายทั่วทั้งภาพ 

2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังต่อไปนี้  
           2.1 อธิบายแนวคิดในงานจิตรกรรมแต่ละประเภทได้ 
           2.2 อธิบายอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมในแต่ละด้านได้ 
           2.3 วาดภาพลอกเลียนแบบงานศิลปินได้ 

3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

          3.1 บรรยายเนื้อวิชา 
          3.2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ 

          3.3 จัดท้ารายงานเดี่ยว 

          3.4 น้าเสนองานหน้าชั้นเรียน วิเคราะห์ผล 
4.สื่อการสอน 

         4.1 สื่อการสอนมัลติมีเดีย (Multimedia) 
5.วิธีการประเมินผล 

         5.1 ประเมินจากแบบทดสอบท้ายบท  
         5.2 การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน 

         5.3 การน้าเสนอเอกสารหน้าชั้นเรียน 

         5.4 การฝึกทักษะในการลอกงานศิลปิน 

         5.5 ความชัดเจนของเนื้อหารายงาน    
         5.6 การตอบค้าถามในชั้น  
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บทที่ 5  
องค์ประกอบศิลป์ในงานจิตรกรรม 

 
การวาดภาพจิตรกรรมให้ดีได้นั้น ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์เสียก่อน โดยศึกษา

ให้เข้าใจหลักการวาดภาพเบื้องต้นจากเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
ทัศนธาตุ เป็นลักษณะต่างๆที่ประกอบอยู่ในทุกสิ่งและสัมผัสได้ด้วยตา ประกอบไปด้วย จุด เส้น 

รูปทรง ที่ว่าง พื้นผิว แสงเงา และสี 
          1.จุด เป็นต้าแหน่งเริ่มต้นของรอยการวาดเขียน รูปร่างสิ่งแวดล้อมทุกอย่างจะกลายเป็นจุดเมื่อ
ถูกมองจากระยะที่ห่างไกลออกไปมาก หากน้าจุดมารวมกันในรูปแบบต่างๆจะเกิดเป็นเส้น พ้ืนผิวและ
รูปร่างรูปทรงขึ้นได้ ตัวอย่างจุดลักษณะต่างๆ เช่น จุดไฝของคน จุดของเส้นประถนนมองดูเป็นเส้นแนว
ยาว จุดของผิวขนุนรวมกันเป็นพื้นผิวและรูปทรง 

 

 
 

                             ภาพที ่53 ตัวอย่างจุด (สงครามโครงมนุษย์), 2008 (สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
 

ผลงานของผู้เขียนแสดงการวาดรูปทรงของหัวกะโหลกท่ีมีลักษณะเหมือนจุดเรียงต่อกันเป็นเส้น 
ผสานเป็นรูปร่างคล้ายโครงมนุษย์ 
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          ภาพที่ 54 ตัวอย่างจุด (การเคลื่อนไหวของหัวกระโหลก), 2008 (สีอะคริลิคบนผ้าใบ)   
ผลงานของผู้เขียนแสดงการวาดรูปทรงหัวกะโหลกที่มีลักษณะเหมือนจุดเรียงต่อกันเป็นเส้นโค้ง

หลายเส้นซ้อนไขว้กัน เป็นเหมือนการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง 
 
2.เส้น เกิดจากการขีดลากเป็นแนวยาว  ในธรรมชาติปรากฏอยู่บริเวณแนวรอบวัตถุและ

สิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างรูปทรง เช่น เส้นรอบนอกของผลส้มมีลักษณะเป็นวงกลม หรืออาจอยู่ภายในวัตถุและ
สิ่งมีชีวิต เช่น ลายเส้นขาวด้าในตัวม้าลายเป็นต้น เมื่อน้าปลายเส้นมาบรรจบกันจะเกิดเป็นรูปร่างตาม
แนวที่บรรจบ  และหากน้าเส้นมาผสานรวมกันในรูปแบบต่างๆ จะเกิดเป็นพื้นผิวและรูปทรงขึ้นได้ตาม
น้้าหนักท่ีเกิดขึ้น ลักษณะของเส้นท้าให้เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกันไป เช่น เส้นตรงท้าให้รู้สึกมั่นคง เส้น
โค้งท้าให้รู้สึกอ่อนไหวหรือเคลื่อนไหว เส้นขยุกขยิกท้าให้รู้สึกสับสนวุ่นวาย โดยยกตัวอย่างจากภาพของ
ผู้เขียนที่แสดงลักษณะของเส้นที่แตกต่างกัน 

 
 

ภาพที่ 55 ตัวอย่างเส้นโค้งและเส้นตรง (การเคลื่อนไหวของมิติการต่อสู้), 2008 (สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
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      ภาพที่ 56 ตัวอย่างเส้นลักษณะต่างๆเกิดเป็นรูปร่าง (ไม่มีชื่อภาพ), 2006(มาร์คเกอร์บนแผ่น
สติ๊กเกอร์)   
 
 

 
 

ภาพที่ 57 ตัวอย่างเส้นโค้งอิสระท่ีซ้อนทับ (การเคลื่อนไหวและมิติของสี), 2004  
(หมึกด้าบนกระดาษ 100 ปอนด์)   
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ภาพที่ 58 ตัวอย่างเส้นที่ผสานกันจนเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงและท่ีว่าง (หลอมไทยเทียม), 2006 
 (มาร์คเกอร์บนกระดาษ) 

 

 
 

ภาพที่ 59 ตัวอย่างเส้นที่ผสานกันเป็นรูปร่าง (ทรงกีต้าร์), 2016 (มาร์คเกอร์บนกระดาษ) 
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3. รูปทรง วัตถุและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยน้้าหนักแสงเงาเป็นตัวสร้างมิติ มีปริมาตร ตื้น ลึก หนา บาง 
เช่น รูปทรงกลมของผลส้ม รูปทรงเหลี่ยมของรถเป็นต้น รูปทรงกรวยของโคนไอติม รูปทรงสามเหลี่ยม
ของพีระมิดรูปทรงอิสระของน้้าเป็นตัน  ตัวอย่างภาพวาดและประติมากรรมของผู้เขียนที่แสดงลักษณะ
ของรูปทรงที่แตกต่างกันดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 60 ตัวอย่างรูปทรง (หุ่นนิ่ง), 2001 (สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
 
 

 
 

ภาพที่ 61 ตัวอย่างรูปทรง(หุ่นนิ่ง), 2001 (สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
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ภาพที่ 62 ตัวอย่างรูปทรงหัวกะโหลกและรูปทรงอิสระ (ความหวานที่เกินเลย), 2009  
(สีอะคริลิคและปูนปลาสเตอร์) 

 
 

 
 

ภาพที่ 63 ตัวอย่างรูปทรงหัวกะโหลก (กะโหลกพรุน), 2009  
(ปูนปลาสเตอร์) 
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ภาพที่ 64 ตัวอย่างรูปทรงอิสระ(ความหวานที่เกินเลย), 2009 (สีอะคริลิคและปูนปลาสเตอร์) 
 
 

 
 

ภาพที่ 65 ตัวอย่างรูปทรงกระบอก (ศิลาปีศาจ), 2009 (สีอะคริลิคและปูนปลาสเตอร์) 
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ภาพที่ 66 ตัวอย่างรูปอิสระจากทรงสามเหลี่ยม (ปิ๊กปีศาจ), 2009 (ปูนปลาสเตอร์) 
 

 
 

ภาพที่ 67 ตัวอย่างรูปทรงกระบอก (รักนิรันดร์), 2009 (สีอะคริลิคและปูนปลาสเตอร์) 
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4. ที่ว่าง บริเวณว่างภายนอกหรือภายในรูปร่าง ที่ไม่ปรากฏลายละเอียดใดๆนอกจากสีหรือ
พ้ืนผิว เช่นที่ว่างของท้องฟ้าที่ไร้เมฆ ที่ว่างภายในสนามฟุตบอลเมื่อมองจากระยะไกล หากมองจาก
ระยะใกล้มากจะเห็นเป็นรูปร่างของต้นหญ้ามากกว่าเป็นที่ว่าง ที่ว่างมีอยู่ในทุกที่มากน้อยต่างกันไป หาก
มีมากจะท้าให้รู้สึกเคว้งคว้าง เงียบเหงา หากมีน้อยจะท้าให้รู้สึกอึดอัด วุ่นวาย  ตัวอย่างภาพวาดของ
ผู้เขียนที่แสดงลักษณะของที่ว่างภายในและท่ีว่างภายนอก สามารถมองเห็นเป็นรูปได้ทั้งสองแบบภายใน
และภายนอกดังรูปต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 68ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่างภายในสีเหลืองและที่ว่างภายนอกสีเขียว 
(สิ่งมีชีวิตในจินตนาการ), 2005(เทคนิคผสมบนแผ่นไม้) 

 
 

 
 

ภาพที่ 69 ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่างภายในสีขาวและท่ีว่างภายนอกสีน้้าเงิน 
(สิ่งมีชีวิตในจินตนาการ), 2005(เทคนิคผสมบนแผ่นไม้) 
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5.พื้นผิว บริเวณผิวภายนอกวัตถุและสิ่งมีชีวิต เพ่ิมสุนทรียภาพในการสัมผัสทางตาและทาง

ผิวหนัง การวาดภาพพ้ืนผิวที่สมจริงจะช่วยเพิ่มความรู้สึกและความน่าสนใจให้กับผลงานยิ่งขึ้นไปอีก 
ตัวอย่างพ้ืนผิวจากธรรมชาติ เช่น พ้ืนผิวทุเรียน พ้ืนผิวส้ม พื้นผิวกีวี่(Kiwi) ผลไม้ทั้งสามชนิดมีพ้ืนผิวที่ให้
ความรู้สึกแตกต่างกัน ผิวเรียบเนียนท้าให้รู้สึกสะอาด เกลี้ยงเกลา เรียบร้อย ส่วนผิวหยาบท้าให้รู้สึก แห้ง
แล้ง น่ากลัว อันตราย น่าค้นหา ทั้งนี้อารมณ์ความรู้สึกข้ึนอยู่กับรูปทรงและสีด้วย ตัวอย่างภาพวาดของ
ผู้เขียนที่แสดงลักษณะของพ้ืนผิวที่แตกต่างกันดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 70 ตัวอย่างพ้ืนผิวหยาบ (กิเลสภายในสู่ภายนอก), 2012(สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
 

 

 
ภาพที่ 71 ตัวอย่างพ้ืนผิวหยาบ (กิเลสภายในสู่ภายนอก), 2012(สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
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ภาพที่ 72 ตัวอย่างพ้ืนผิวเรียบเนียน (ผลึกแข็งน้าพาสู่หายนะ), 2006(สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
 

 
 

ภาพที่ 73 ตัวอย่างพ้ืนผิวเรียบเนียน (ผลึกแข็งน้าพาสู่หายนะ), 2006(สีอะคริลิคบนผ้าใบ) 
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6. แสงเงา น้้าหนักอ่อนแก่ภายในและภายนอกของวัตถุกับสิ่งมีชีวิต รูปแบบของแสงเงามี

ทิศทางและความเข้มข้นของแสงสีเป็นตัวก้าหนด แสงน้อยท้าให้เกิดเงาน้อยไปตามกัน แสงท้าให้เห็น
รูปร่างรูปทรงที่ชัดเจน หากไม่มีแสงเลยจะเกิดความมืดและท้าให้ทุกอย่างกลายเป็นที่ว่าง ทิศทางการตก
กระทบของแสงในธรรมชาติ เช่น แสงเงาของคนตอนเที่ยงเงาตกกระทบท้ามุมในแนวดิ่งมีลักษณะเล็ก
รอบบริเวณด้านล่างของพ้ืนผิวที่โดนแสง แสงตอนเช้าและตอนเย็นท้ามุมเฉียงท้าให้เกิดเงาที่ทอดยาว
กว่าความเป็นจริง ส่วนแสงที่เกิดจากมนุษย์ เช่นแสงจากหลอดไฟ ส่องมาจากหลายทิศทางในตอน
กลางคืนท้าให้เกิดเงาหลายทิศทางตามต้าแหน่งที่มาของแสงไฟ  

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมสร้างสรรค์ของผู้เขียนที่แสดงลักษณะของแสงเงาดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 74  ตัวอย่างเส้นที่ผสานกันจนเกิดแสงเงารวมเป็นรูปทรง โดยมีที่มาของแสงจากทาง
ด้านขวาของภาพเป็นหลัก (ทรงแซกโซโฟน), 2016 (เทคนิคผสมบนกระดาษ) 
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        ภาพที่ 75 ตัวอย่างแสงเงาของรูปทรงที่มีแสงมาจากคนละท่ี (ทางเลือก), 2015 (เทคนิคปะติด) 
 

 
 

              ภาพที่ 76 ตัวอย่างแสงเงาของรูปทรงที่มีแสงมาจากคนละที่ (Motley Crue), 1999  
(ดินสอด้าบนกระดาษ) 
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7. สี สีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ ดิน ฯลฯ สีที่มนุษยส์ังเคราะห์ขึ้น เช่น สีน้้า 
สีพลาสติก สีอะครีลิค ฯลฯ ไม่ว่าเป็นสีชนิดไหนสามารถน้ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้
ทั้งสิ้น สีแต่ละสีให้อารมณ์ที่แตกต่างกัน สีเดียวกันอาจให้ความหมายที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อและ
อารมณ์ความรู้สึก เช่นสีแดง หมายถึง ชาติ เลือด โทสะ พลังอ้านาจ ความร้อนแรง พระอาทิตย์ ความ
เป็นสิริมงคล มั่งค่ัง ความตาย คอมมิวนิสต์ฯลฯ  สีมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามชนิดของแหล่งที่มา การ
ใช้สีควรค้านึงถึงเนื้อหาของเรื่องที่จะสร้างสรรค์ให้มีความสัมพันธ์กันกับภาพ 

การผสมสีจากสีหลัก แดง เหลือง น้้าเงิน R= Red , Y =Yellow, B= Blue 
แดง + เหลือง = ส้ม 
เหลือง + น้้าเงิน = เขียว 
น้้าเงิน +  แดง = ม่วงคล้้า 
แดง + เหลือง + น้้าเงิน = น้้าตาลเข้มค่อนไปทางด้า  

 
 

 
 

ภาพที่ 77 ตัวอย่างสีหลักที่ผสมกันเป็นสีใหม่ 
ที่มา : Aridglamor. 2017[Online] 

 
 

การสร้างระดับความเข้มข้นของสี ท้าได้จากการใช้สี ขาว ด้า เทา(ขาว+ ด้า) หรืออาจใช้สีอ่ืนที่
ใกล้เคียงผสมเพ่ือลดเพ่ิมค่าน้้าหนัก แบ่งเป็น 3ระดับดังนี้  

1.(Tint)  การใช้สีขาวผสมกับสีอื่น จะให้ค่าสีที่ดูอ่อนลงตามสัดส่วน  
2.(Tone)  การใช้สีเทาผสมกับสีอ่ืน จะให้ค่าสีที่ดูหม่นลงตามสัดส่วน  
3.(Shade)  การใช้สีด้าผสมกับสีอ่ืน จะให้ค่าสีที่ดูมืดลงตามสัดส่วน  
สัดส่วนของสีที่ผสมมีผลต่อความเข้มอ่อนของสีที่เกิดขึ้น 
 



75 
 

 

 
 

ภาพที่ 78 ตัวอย่างตัวอย่างสีที่เกิดจากการผสม ขาว เทา ด้า 
ที่มา : Aridglamor. 2017[Online] 

 
2.การจัดวางโครงสร้างองค์ประกอบในภาพ 

 การวางต้าแหน่งสิ่งต่างๆในภาพควรค้านึงถึงความสมดุลที่เกิดข้ึน โดยใช้ความรู้สึกจากสายตาที่
มองภาพ เพื่อองค์ประกอบภาพที่งดงามไม่ตกหล่น ขาดเกิน หรือหนักไปทางใดทางหนึ่งจนเกินไป  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่แนวคิดและความพึงพอใจของผู้วาดด้วย หลักการจัดเบื้องต้นท้าได้โดยการจัดวางตามลักษณะดังนี้ 
 
1. การจัดวางแบบเท่ากันทั้งสองข้าง โดยใช้กึ่งกลางภาพเป็นจุดศูนย์กลาง 
 

 
 

ภาพที่ 79 แสดงการจัดภาพแบบเท่ากันทั้งสองข้างโดยสังเกตจากดวงตาและปากที่อยู่กึ่งกลางภาพ 
ที่มา : ผลงานของ นายพศิน เวียงแก้ว.2008 
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      ภาพที่ 80 แสดงการจัดภาพแบบเท่ากันทั้งสองข้างโดยสังเกตจากรูปทรงและตัวหนังสือที่อยู่กึ่งกลาง
ภาพ 

ที่มา : ผลงานของ นายพศิน เวียงแก้ว.1999 
 

2. การจัดวางแบบไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ใช้ความรู้สึกจากน้้าหนักอ่อนแก่สร้างสมดุลด้วยสายตา 

 

 
 

ภาพที ่81 แสดงการจัดภาพแบบไม่เท่ากันท้ังสองข้างโดยสังเกตจากบริเวณพ้ืนสีน้้าตาลแดงทั้งสองฝั่ง มี
เหวลึกสีเข้มที่คอยถ่วงสมดุลในภาพ 

ที่มา : ผลงานของ นายพศิน เวียงแก้ว.2009 
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3. การจัดวางแบบกระจายทั่วทั้งภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 82 แสดงการจัดวางแบบกระจายทั่วทั้งภาพโดยสังเกตจาก รูปร่างสีและใบหน้าคน 
          ที่มา : ผลงานของ นายพศิน เวียงแก้ว.2008 

 
เอกสารอ้างอิง 
Aridglamor. 2017 ..sketching drawing and digital painting blog.[Online]Available :   

http://www.aridglamor.com/2014/03/spinning-the-color-wheel-basic-color-
theory- 

part-1/ 
ชะลูด นิ่มเสมอ.องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์อมรินทร์, 2545  
 
แบบฝึกหัดท้ายบท  

แบบอัตนัย จงตอบค้าถามตามหัวข้อที่ก้าหนด 
1. ทัศนธาตุประกอบด้วยอะไรบ้าง อธิบายความส้าคัญของส่วนต่างๆ 
 
แบบปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติวาดภาพตามหัวข้อที่ก้าหนด  
1. การใช้จุดรวมให้เกิดภาพ 

2. การใช้เส้นในลักษณะต่าง ๆ เส้นนอน เส้นตั้ง เส้นเฉียง เส้นโค้ง เส้นหยัก เส้นขยุกขยิก
   

3. เขียนรูปร่าง สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม วงรี รูปร่างอิสระ 

4. สร้างน้้าหนักตามลักษณะพ้ืนผิวที่ก้าหนด เรียบ ขรุขระ 
5. วาดรูปทรง กลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ทรงกระบอก ทรงกรวย 
6. ผสมสีจากสีหลัก น้้าเงิน แดง เหลือง และผสมสีที่ได้เพ่ือลดเพิ่มความอ่อนแก่ด้วยสี ขาว เทา 

ด้า 
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แผนการบริหารการสอนบทที่ 6 
ทัศนียภาพ (Perspective) 

 
1.หัวข้อเนื้อหา 

1. ระยะ (Phase)  
 1.1 ระยะหน้า (The front)  
1.2 ระยะกลาง (Medium term)   
1.3 ระยะหลัง (Lately)   

2. มุมมอง (Point of View)    
   2.1 มุมมองจากาด้านบนลงมา (Bird's eye view) 
   2.2 มุมมองระดับสายตา (Eye level)  
2.3 มุมมองจากด้านล่างขึ้นไป (View from below) 

 
2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังต่อไปนี้  
           2.1 อธิบายแนวคิดในงานจิตรกรรมแต่ละประเภทได้ 
           2.2 อธิบายอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมในแต่ละด้านได้ 
           2.3 วาดภาพลอกเลียนแบบงานศิลปินได้ 

3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

          3.1 บรรยายเนื้อวิชา 
          3.2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ 

          3.3 จัดท ารายงานเดี่ยว 

          3.4 น าเสนองานหน้าชั้นเรียน วิเคราะห์ผล 
4.สื่อการสอน 

         4.1 สื่อการสอนมัลติมีเดีย (Multimedia) 
5.วิธีการประเมินผล 

         5.1 ประเมินจากแบบทดสอบท้ายบท  
         5.2 การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน 

         5.3 การน าเสนอเอกสารหน้าชั้นเรียน 

         5.4 การฝึกทักษะในการลอกงานศิลปิน 

         5.5 ความชัดเจนของเนื้อหารายงาน    
         5.6 การตอบค าถามในชั้น  
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บทที่ 6  
ทัศนียภาพ (Perspective) 

 
ทัศนียภาพหรือภาพที่มองเห็นเบื้องหน้าประกอบไปด้วย ธรรมชาติแวดล้อมที่แบ่งระยะการ

มองเห็นออกไปเป็นความตื้นลึกของภาพ หน้า กลาง หลัง องค์ประกอบที่เห็นเปลี่ยนไปตามมุมมองของ
ต าแหน่งจุดน าสายตา ความชัดเจนที่เห็นอาจผันแปรไปตามการโฟกัส(Focus) หรือจุดที่สายตาเพ่งไป 
ทัศนียภาพที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปจะเป็นภาพทิวทัศน์ที่ทอดยาวออกไปในระยะไกลหรือระยะใกล้ขึ้นอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ตรงนั้นด้วย เช่น ทะเล ป่าเขา เมือง แม่น้ าและสถานที่ต่างๆ ที่เป็นที่โล่งไม่มีก าแพงหรือ
สิ่งที่บดบังมุมมอง จะเป็นทิวทัศน์ระยะไกล หากเป็นสถานที่ที่เป็นมุมทึบ เช่น ห้องเรียน หรือวิวภายใน
ตัวอาคารสถานที่ มีก าแพงล้อมลอบจะเป็นทิวทัศน์ระยะใกล้ ในเชิงของศิลปะทัศนียภาพของงาน
จิตรกรรมอาจไม่เป็นไปตามหลักที่ตาเห็นเสมอไปขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลงานและแนวคิดของผู้วาดด้วย 

ทัศนียภาพที่เราเห็นสามารถส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเราได้ตามองค์ประกอบภายในที่เห็น เช่น
ความตื้นลึก บรรยากาศ สี แสง เหตุการณ์และความหนาแน่นของสิ่งแวดล้อม ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 83 ภาพวาดของวินเซนต์ แวน โก๊ะ(Vincent Van gogh). Irises (pink/gree)  
วาดภาพเมื่อ พ.ค. ปี ค.ศ.1890  

เป็นภาพวาดสีน้ ามันบนพ้ืนผ้าใบ ขนาดภาพ 73.7 x 92.1 ซม.  
สถานที่แสดง The Metropolitan Museum of Art เมืองนิวยอร์ก 

ที่มา : โลกศิลปะ ศตวรรษท่ี 20.2545 
 

ดอกไม้สดให้ความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา หากแห้งเหี่ยวไปจะท าให้รู้สึกอ่อนแอ สิ้นหวัง จากใน
ภาพแสดงถึงสีของดอกไม้ที่ดูเหมือนก าลังจะเหี่ยวเฉา เป็นทัศนียภาพระยะใกล้เนื่องจากมีแค่ระยะหน้า
กับระยะหลัง ระยะกลางช่องว่างพ้ืนสีเขียวด้านหลังแจกันดูแคบจนแทบไม่มีให้เห็น แต่พ้ืนหลังก าแพงสี
ขาวช่วยหลอกตาท าให้รู้สึกว่าภาพดูมีมิติที่ไกลออกไป 
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ภาพที่ 84 ภาพวาดของวินเซนต์ แวน โก๊ะ(Vincent Van gogh). Starry Night  
Over The Rhone วาดในปี ค.ศ.1888 
ที่มา : โลกศิลปะ ศตวรรษท่ี 20.2545 

 
จากภาพแสดงทัศนียภาพระยะไกลเนื่องจากมีระยะหน้า กลาง หลัง ที่ทอดยาวไกลออกไป

บรรยากาศสีแสงในตอนกลางคืนท าให้ดูรู้สึกอบอุ่นท่ามกลางอากาศท่ีหนาวเย็น  
 

 
 

ภาพที่ 85 ภาพวาดของวินเซนต์ แวน โก๊ะ(Vincent Van gogh).  
(Vincent’s Bedroom) 1888 

ที่มา : โลกศิลปะ ศตวรรษท่ี 20.2545 
จากภาพแสดงทัศนียภาพระยะใกล้เนื่องจากมีระยะหน้าและระยะหลัง ก าแพงห้องบดบังความ

ลึกของภาพ ที่ว่างภายในไม่ท าให้ภาพดูอึดอัดจนเกินไป บรรยากาศสีแสงในห้องท าให้ดูรู้สึกอบอุ่นและ
เป็นมิตร หรือบางที่อาจดูแล้วรู้สึกเหงาและว้าเหว่เพราะไม่มีใครอาศัยอยู่ภายในห้องนอน  
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ภาพที่ 86 ภาพวาดของวินเซนต์ แวน โก๊ะ(Vincent Van gogh).  
Trees in the Asylum Garden  

วาดภาพเมื่อปี ค.ศ.1889 เป็นภาพวาดสีน้ ามันบนพ้ืนผ้าใบ 
ที่มา : โลกศิลปะ ศตวรรษท่ี 20.2545 

 

จากภาพแสดงทัศนียภาพระยะไกลแต่ดูเหมือนใกล้เนื่องจากมีระยะหน้าและระยะกลาง ส่วน
ระยะหลังแทบจะมองไม่เห็น เนื่องจากภาพของต้นไม้ในระยะกลางที่บดบัง บรรยากาศของภาพดูแล้ว
รู้สึกร้อนด้วยโทนสีส้มแดงที่ใช้ มีความเคลื่อนไหวของใบไม้ที่ดูมีพลังชีวิต พลังลม หรืออาจเป็นอารมณ์ที่
แปรปรวนของผู้วาดเองเป็นได้  

 

 
 

ภาพที่ 87 ภาพวาดของโกลด มอแน(Claude Monet)  
(LE PONT JAPANOIS A GIVERNY).1899 

ที่มา : โลกศิลปะ ศตวรรษท่ี 20.2545 
 

จากภาพแสดงทัศนียภาพระยะไกลแต่ดูเหมือนใกล้เนื่องจากมีระยะหน้าและระยะกลาง ส่วน
ระยะหลังจะมองไม่เห็น เนื่องจากภาพของต้นไม้ในระยะกลางที่บดบังท้ังหมด บรรยากาศของภาพดูแล้ว
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รู้สึกร่มรื่นด้วยโทนสีเขียวที่ใช้ หากมองผิวเผินจะรู้สึกอึดอัดและลายตาเนื่องจากรายละเอียดของต้นไม้ที่
เต็มอยู่ทั่วภาพ 

ทัศนียภาพสามารถแบ่งสัดส่วนออกได้ตามระยะและมุมมองดังนี้ 
1. ระยะ (Phase) หมายถึงความใกล้ไกลของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เห็นในภาพ ซึ่งสิ่งแวดล้อม

ทั้งหลายที่เราเห็นจะเป็นตัวก าหนดระยะต่างๆ ทีเกิดข้ึน ดังนั้นระยะที่เกดขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับ
มุมมองที่เห็นด้วยเช่นกัน ส่วนความชัดเจนในรายละเอียดของภาพที่ปรากฏการโฟกัสด้วยสายตาจะเป็น
ตัวก าหนดความชัดของภาพนั้น หากเราโฟกัสที่ระยะหน้าก่อน ระยะถัดไปจะมีความชัดของภาพน้อยลง
ตามล าดับและหากเราโฟกัสที่ระยะหลังก่อน ระยะท่ีย้อนออกมาด้านหน้าจะมีความชัดของภาพน้อยลง
ตามล าดับ  

 

 
 

ภาพที่ 88 แสดงระยะของต้นไม้ 
ที่มา : perspectivethai.2013.[Online] 
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ระยะขั้นพื้นฐานในภาพแบ่งออกเป็น 3 ระยะ หน้า กลาง หลังดังต่อไปนี้ 

     1.1 ระยะหน้า (The front) สิ่งที่เห็นใกล้สายตาที่สุด มีความชัดเจนในสี รูปร่าง รูปทรง 
ขนาดที่เห็นใหญ่กว่าความเป็นจริงเมื่ออยู่ใกล้ตาหรือเทียบกับวัตถุที่อยู่ไกลออกไปในทัศนียภาพนั้น 

 

 
 

ภาพที่ 89 แสดงการโฟกัสระยะหน้าของดอกไม้ 
ที่มา : perspectivethai.2013.[Online] 

 
 

 
 

ภาพที่ 90 แสดงการโฟกัสระยะหน้าของตุ๊กตา 

ที่มา : perspectivethai.2013.[Online] 
 

 



86 
 

1.2 ระยะกลาง (Medium term)  ระยะที่อยู่ลึกออกไปจากระยะหน้า ความชัดเจนของ
สิ่งแวดล้อมในภาพลดน้อยลงมาตามล าดับความใกล้ไกล เป็นระยะที่ช่วยให้ภาพมีมิติเพ่ิมมากขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 91 แสดงการโฟกัสระยะกลางของกล้องถ่ายรูป 

ที่มา : perspectivethai.2013.[Online] 
 

1.3 ระยะหลัง (Lately)  ระยะที่อยู่ท้ายสุดที่ตามองเห็น มีความชัดเจนน้อยที่สุดในภาพหาก
โฟกัสที่ระยะหน้า ขนาดสิ่งแวดล้อมเล็กลงไปตามระยะทางความลึก 

 

 
 

ภาพที่ 92 แสดงการโฟกัสระยะหลังของขวดน้ า 

ที่มา : perspectivethai.2013.[Online] 
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ภาพที่ 93 (จินตนาการริมหาดและเสียงเพลง) สีอะคริลิคบนผ้าใบ ในภาพแสดงระยะหน้าเป็น

ภาพกล่องกับฟองอากาศ ระยะกลางเป็นภาพคนเล่นกีต้าร์และระยะหลังเป็นภาพคลื่นน้ าที่ซัดใส่โขดหิน
กับท้องฟ้าตามล าดับ 

ที่มา : ผลงานของ นายพศิน เวียงแก้ว.2009 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 94 (ออกกิเลส) สีอะคริลิคบนผ้าใบ ในภาพแสดงระยะหน้า กลาง หลัง ที่ดูลึกไกลออกไป 
ที่มา : ผลงานของ นายพศิน เวียงแก้ว.2011 
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2. มุมมอง (Point of View)   เป็นต าแหน่งของการมองที่ท าให้ภาพเปลี่ยนไปตามระดับหรือ

ทิศทาง โดยแบ่งคร่าวๆออกเป็น 3 มุมมอง มองจากด้านบน มองระดับสายตา มองจากด้านล้าง 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 95 มุมมอง 
ที่มา : perspectivethai.2013.[Online] 

 
 
 

จากภาพแสดงสัดส่วนของรูปทรงสี่เหลี่ยมในแต่ละมุมมอง บน กลาง ล่างที่มีความแตกต่างกัน 
วิธีการวาดต้องเช็คจุดน าสายตา Vanishing point ( v.p ) โดยสังเกตจากเส้นระนาบแนวนอนของวัตถุ
ชี้ไปทางทิศไหนจากนั้นลากเส้นจากระนาบแนวนอนของวัตถุเข้าหาจุดน าสายตาเพ่ือง่ายต่อการวาด
สัดส่วนที่ถูกต้อง 
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   2.1 มุมมองจากด้านบนลงมา (Bird's eye view) เมื่อมองจากที่สูงภาพที่ปรากฏจะมี

ลักษณะเล็กลงไปตามความสูงของต าแหน่งการมอง สิ่งที่ใกล้ตาจะมีขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริงเมื่อ
เทียบกับสิ่งที่อยู่ไกลออกไป จะเห็นด้านบนของสิ่งแวดล้อมมีขนาดใหญ่ไล่ระดับลงมา 

   

 
 

ภาพที่ 96 มุมนกมอง 
ที่มา : perspectivethai.2013.[Online] 

 2.2 มุมมองระดับสายตา (Eye level) เป็นการมองตรงไปข้างหน้า จะเห็นด้านหน้าของ
สิ่งแวดล้อมไล่ระดับออกไปตามทิศต่างๆ ขนาดสัดส่วนของสิ่งแวดล้อมมีผลต่อองศาที่เกิดขึ้นต่อรูปร่าง
และรูปทรง 

 

 
 

ภาพที่ 97 มุมมองระดับสายตา 

ที่มา : perspectivethai.2013.[Online] 
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 2.3มุมมองจากด้านล่างขึ้นไป (View from below) หากเรามองขึ้นสู่ด้านบนจะเห็นด้านล่าง

ของสิ่งแวดล้อมมีขนาดใหญ่ไล่ระดับขึ้นไปตามความสูง องศาของเส้นรูปร่างและรูปทรงพุ่งขึ้นในแนวดิ่ง
ตามขนาดและสัดส่วนของภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 98 มุมมองจากด้านล้างข้ึนไป 

ที่มา : perspectivethai.2013.[Online] 
 

 
 

ภาพที่ 99 มุมมองจากด้านล้างข้ึนไป 

ที่มา : perspectivethai.2013.[Online 
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แบบฝึกหัดท้ายบท  

 
แบบอัตนัย จงตอบค าถามตามหัวข้อที่ก าหนด 
1. ทัศนียภาพหมายถึงอะไร 
2. อธิบายระยะในภาพ 
3. อธิบายมุมมองในภาพ 
 
แบบปฏิบัติ จงวาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 
1. ฝึกวาดภาพมุมมองระดับสายตาให้มีระยะหน้า กลาง หลัง 
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แผนการบริหารการสอนบทที่ 7 
การปฏิบัติงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 

 
1.หัวข้อเนื้อหา 

1. ค้นหาแรงบันดาลใจเบื้องต้น 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
3. ร่างภาพน าความคิด 
4. ถ่ายทอดลงสู่ผลงาน 

 
2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังต่อไปนี้ 
           2.1 อธิบายแนวคิดในงานจิตรกรรมแต่ละประเภทได้ 
           2.2 อธิบายอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมในแต่ละด้านได้ 
           2.3 วาดภาพลอกเลียนแบบงานศิลปินได้ 

3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

          3.1 บรรยายเนื้อวิชา 
          3.2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ 

          3.3 จัดท ารายงานเดี่ยว 

          3.4 น าเสนองานหน้าชั้นเรียน วิเคราะห์ผล 
4.สื่อการสอน 

         4.1 สื่อการสอนมัลติมีเดีย (Multimedia) 
5.วิธีการประเมินผล 

         5.1 ประเมินจากแบบทดสอบท้ายบท  
         5.2 การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน 

         5.3 การน าเสนอเอกสารหน้าชั้นเรียน 

         5.4 การฝึกทักษะในการลอกงานศิลปิน 

         5.5 ความชัดเจนของเนื้อหารายงาน    
         5.6 การตอบค าถามในชั้น  
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บทที่ 7  
การปฏิบัติงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 

 
การปฏิบัติงานจิตรกรรมสร้างสรรค์เริ่มจากการหาแรงบันดาลใจ แนวคิด รูปแบบของงานซึ่ง

หมายถึงรูปแบบผลงานของผู้วาดหรือรูปแบบของผลงานศิลปินที่ศึกษา ประกอบด้วย เนื้อหา 
องค์ประกอบ เทคนิค จากนั้นจึงร่างภาพน าความคิดแล้วถ่ายทอดลงสู่ตัวงาน ก่อนการปฏิบัติงาน
จิตรกรรมสร้างสรรค์จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องราวความเป็นมา การรับอิทธิพล หลักองค์ประกอบศิลป์
เบื้องต้น แนวคิด รูปแบบของผลงาน และเทคนิควิธีการให้ละเอียดเสียก่อน จึงจะสามารถสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมได้ถูกต้องตามหลักการทางศิลปะในรูปแบบต่างๆตามท่ีมุ่งหมายไว้ ผลงานที่สร้างสรรค์จะมี
คุณภาพมากน้อยกันไปตามระยะของการฝึกฝน เมื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรมอย่างเป็น
ระบบแล้ว จึงฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยมี 4 ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้  

1. ค้นหาแรงบันดาลใจเบื้องต้น 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
3. ร่างภาพน าความคิด 
4. ถ่ายทอดลงสู่ผลงาน 
 
1. ค้นหาแรงบันดาลใจเบื้องต้น ศึกษาเรื่องราวที่จะน ามาวาดภาพ ค้นหาสิ่งพิเศษที่ท าให้เกิด

ความชอบ สร้างเป็นแนวคิดเฉพาะตัวที่ต้องการน าเสนอ ปรุงแต่งจนได้รูปประโยคที่สละสลวยและ
น่าสนใจเพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่รูปแบบของผลงาน บางครั้งรูปแบบผลงานน าไปสู่แนวคิดเนื่องจากความ
ฉับพลันที่เกิดข้ึนจากการวาดภาพขึ้นก่อนจากอารมณ์ขณะนั้น แรงบันดาลใจเบื้องต้นสามารถแบ่งได้ตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

- แรงบันดาลใจจากความฝัน ฝันเรื่องอะไร 

- แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต วิถีแบบไหน 

- แรงบันดาลใจจากความทรงจ า เรื่องเก่ียวกับอะไร 

- แรงบันดาลใจจากอารมณ์ อารมณ์ไหน 

- แรงบันดาลใจจากทัศนียภาพ ทัศนียภาพอะไร 

- แรงบันดาลใจจากรูปร่างรูปทรง  รูปร่างรูปทรงของอะไร   
- แรงบันดาลใจจากเสียงเพลง เสียงแบบไหน 

- แรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์แบบไหน 
 - แรงบันดาลใจจากความเชื่อ ความเชื่อในเรื่องอะไร 
 

ตัวอย่างเช่น แรงบันดาลใจจากเกมส์และความเพ้อฝัน เกมส์สงครามที่ต่อสู้กันเปรียบกับการ
เอาชนะกันของมนุษย์ที่ยังมีความโลภอยู่ภายใน จินตนาการเป็นการต่อสู้ในแบบเพ้อฝันที่เกินความเป็น
จริง 
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2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมดินสอ กระดาษ สี พู่กัน จานสี ผ้าเช็ดท าความสะอาด น้ าล้างสี 

ผ้าใบส าเร็จรูปพร้อมเขียน และวัสดุอื่นๆที่น ามาใช้ในการสร้างเทคนิคเฉพาะ  
 
ภาพตัวอย่างอุปกรณ์การสร้างสรรค์จิตรกรรมของผู้เขียน 

 

                                  

                       ภาพที่ 100 พู่กัน                                           ภาพที่ 101 จานสี 
 
 
 
 

                                       
              ภาพที่ 102 แก้วน้ า                                           ภาพที่ 103 ผ้าเชดสี 
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ภาพที่ 104 เฟรมผ้าใบ                                                ภาพที่ 105 สีอะคริลิค 

  
3. ร่างภาพน าความคิด การวาดรูปร่างรูปทรง จัดองค์ประกอบ เพ่ือให้ได้ภาพตามท่ีต้องการ 

สามารถวาดไว้ได้หลายภาพเพ่ือที่จะเลือกภาพที่ตรงตามเนื้อหามากท่ีสุด  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 106 ภาพร่างน าความคิด 
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4. ถ่ายทอดลงสู่ผลงาน วาดตามแบบภาพร่างที่เตรียมไว้ ด้วยดินสอสีอ่อนเพ่ือเวลาลงสีแล้วจะ

ได้ไม่เห็นร่องรอยของดินสอ จากนั้นจึงลงสีจากระยะที่ไกลสุดเลื่อนขึ้นมาตามล าดับระยะเพราะต้องวาด
ซ้อนทับกัน ไม่นิยมวาดจากระยะหน้าสุดก่อน แต่บางคนอาจวาดระยะหน้าก่อนได้ตามความถนัดหรือ
เทคนิคเฉพาะ ภาพที่วาดขึ้นอาจมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบไปตามอารมณ์ของผู้วาดขณะนั้นด้วย 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของแต่ละคน 
 

ภาพตัวอย่างผลงานของนักศึกษาที่เรียนวิชาจิตกรรมสร้างสรรค์ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 107 ใช้เทคนิคผสมผสานจากสื่อวัสดุต่างๆ จากธรรมชาติ (Mix media) 
 

 
 

ภาพที่ 108 ใช้เทคนิคผสมผสานจากสื่อวัสดุต่างๆ จากธรรมชาติ (Mix media) 
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ภาพที่ 109 ใช้เทคนิคผสมผสานจากสื่อวัสดุต่างๆ จากธรรมชาติ (Mix media) 
 

 
 

ภาพที่ 110 ใช้เทคนิคผสมผสานจากสื่อวัสดุต่างๆ (Mix media) 
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ภาพที่ 111 ใช้เทคนิคปะติด (Collage art) ด้วยวัสดุสังเคราะห์ 
 
 

 
 

ภาพที่ 112 ใช้เทคนิคผสมผสานจากสื่อวัสดุต่างๆ (Mix media) 
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ภาพที่ 113 ใช้เทคนิคปะติด (Collage art) ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ 
 

 
 

ภาพที่ 114 วาดภาพนามธรรม (Abstract) 
 

 
 

ภาพที่ 115 วาดภาพนามธรรม (Abstract)  
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ภาพที่ 116 วาดภาพประทับใจ (Impressionism) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 117 วาดภาพเหนือความเป็นจริง (Surrealism) 
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เอกสารอ้างอิง      
ชะลูด นิ่มเสมอ.องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์, 2545  
พิษณุ ศุภนิมิต.Miracle of Art. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549 
วิรุณ ตั้งเจริญ.สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2546 
สุชาติ เถาทอง.ศิลปวิจารณ์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2537 
 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 เป็นการรวมเอาพ้ืนฐานทั้งหมดที่ได้จากบทท่ี 1-7 น ามาศึกษาวิเคราะห์ 
สรุปออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะ และสามารถอธิบายถึงเหตุผลในการ
สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา หัวข้อปฏิบัติ 1 เรื่องต่อ 1 สัปดาห์ 

 
แบบอัตนัย  
จงอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานจิตรกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
 

แบบปฏิบัติ จงวาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนดให้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
วาดภาพประทับใจ (Impressionism) 
1. ศึกษาแนวคิด รูปแบบผลงานตัวอย่าง 
2. เขียนแนวคิดท่ีต้องการสื่อสารกับคนดู 
3. ท าภาพร่างน าความคิด 
4. ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 
5. น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนพร้อมอธิบายถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 
วาดภาพมิติเหลี่ยมมุม (Cubism) 
1. ศึกษาแนวคิด รูปแบบผลงานตัวอย่าง 
2. เขียนแนวคิดท่ีต้องการสื่อสารกับคนดู 
3. ท าภาพร่างน าความคิด 
4. ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 
5. น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนพร้อมอธิบายถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 
วาดภาพเหนือความเป็นจริง (Surrealism) 
1. ศึกษาแนวคิด รูปแบบผลงานตัวอย่าง 
2. เขียนแนวคิดท่ีต้องการสื่อสารกับคนดู 
3. ท าภาพร่างน าความคิด 
4. ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 
5. น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนพร้อมอธิบายถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
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วาดภาพประชานิยม (Pop art) 
1. ศึกษาแนวคิด รูปแบบผลงานตัวอย่าง 
2. เขียนแนวคิดท่ีต้องการสื่อสารกับคนดู 
3. ท าภาพร่างน าความคิด 
4. ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 
5. น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนพร้อมอธิบายถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 
ใช้เทคนิคปะติด (Collage art) ด้วยวัสดุส าเร็จรูป  
1. ศึกษาแนวคิด รูปแบบผลงานตัวอย่าง 
2. เขียนแนวคิดท่ีต้องการสื่อสารกับคนดู 
3. ท าภาพร่างน าความคิด 
4. ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 
5. น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนพร้อมอธิบายถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 
ใช้เทคนิคผสมผสานจากสื่อวัสดุต่างๆ (Mix media) 
1. ศึกษาแนวคิด รูปแบบผลงานตัวอย่าง 
2. เขียนแนวคิดท่ีต้องการสื่อสารกับคนดู 
3. ท าภาพร่างน าความคิด 
4. ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 
5. น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนพร้อมอธิบายถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 
วาดภาพด้วยเทคนิคสเตนซิล (stencil)  เป็นเทคนิคหนึ่งในกราฟฟิตี้ อาร์ต (Graffiti art) 
1. ศึกษาแนวคิด รูปแบบผลงานตัวอย่าง 
2. เขียนแนวคิดท่ีต้องการสื่อสารกับคนดู 
3. ท าภาพร่างน าความคิด 
4. ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 
5. น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนพร้อมอธิบายถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 
 
นายพศิน เวียงแก้ว  Mr. Pasin Viengkaew  
เกิดวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2525  อายุ 35 ปี 
ที่อยู่ 192/16 ม. 7 ซ.บ้านเก่าน้อย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 086-6377914 

 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2547 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศ.ศบ.) สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.2552 ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
 

ประวัติการแสดงงาน  
- นิทรรศการ “ลานศิลปะ” ครั้งที่ 1 ณ.โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 

- นิทรรศการศิลปะทิวทัศน์และหุ่นนิ่ง ครั้งที่ 4 ณ. ห้างสรรพสินค้าโอเอซิส พลาซ่า จ.ขอนแก่น 2544  

- นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 7 ณ. หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์หาวิทยาลัยขอนแก่น  2546 

- นิทรรศการ “TGT” ณ. ร้าน coffe cafe จ.ขอนแก่น 2547 

- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ.หอศิลป์จ าปาศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549  

- นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม “ก้าวแรก” starting point ณ.หอศิลป์จามจุรี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
2551 

- ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ.โรงแรม
เจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น 2552  
- แสดงงานศิลปะกลุ่มอีสาน ณ. ทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี 2554 

- ร่วมแสดงนิทรรศการงานมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติ อ.อาจารย์ นนทิวรรธร์ จันทนะผะลิน เนื่องใน
วาระด ารงต าแหน่งคณบดีครบ 2 วาระ (8 ปี)  ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ จ.มหาสารคาม 2554 
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- แสดงงานศิลปะกลุ่มภาวนา ณ. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 2556  

- แสดงงานศิลปะกลุ่มอีสานไร้แนว ณ.ร้านกราฟิกค่าเฟ่ จ.อุดรธานี 2556 
- ร่วมแสดงงานในโครงการ ถนนศิลปะครั้งที่ 10 ณ.สะพานขาว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
2556 

- ร่วมแสดงงาน ครบรอบ 20 ปีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2557  
- ร่วมแสดงงานในโครงการ ถนนศิลปะครั้งที่ 11 ณ.สะพานขาว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
2557 

- ร่วมแสดงงานในโครงการ ถนนศิลปะครั้งที่ 12 ณ.สะพานขาว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
2558 

- ร่วมแสดงงานในโครงการ ถนนศิลปะครั้งที่ 13 ณ.สะพานขาว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
2559 

- ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”  ณ.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ.นครปฐม 2559  
- ร่วมแสดงนิทรรศการกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ART _VERR#1 PROJECT ARTS EXHIBITION  
ณ.ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จ.อุดรธานี 2559 
- ร่วมแสดงนิทรรศการกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5  ART _VERR#2 PROJECT ARTS EXHIBITION  
ณ.ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จ.อุดรธานี 2559 
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “โขง” ครั้งที่ 1 THE FIRS EXHIBITION GROUP KHONG  ณ ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมรช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย จ.หนองคาย 2559 
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “ธ ผู้สถิตในดวงใจคนไทยทั่วหล้า” ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2559 
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “ธ ผู้สถิตในดวงใจคนไทยทั่วหล้า” ณ.ศูนย์การค้าเซนทัล จ.อุดรธานี 2559 
- ร่วมแสดงนิทรรศการในโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12                  
ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2560  
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮักแพง แจ้งใจ”ลาว-ไทย 
2560 

 

ผลงานวิชาการ 
- น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”  ณ.มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จ.นครปฐม 2559  
- น าเสนอผลงานในโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12 ณ วิทยาลัย-            
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2560  
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