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ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  
 การเขียนภาพเหมือนบุคคลถือเปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมในรูปแบบหน่ึงโดยปรากฏเดนชัดในยุคท่ีการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของบรรดาบุคคลช้ันสูงและศาสนจักรในทวีปยุโรป ซ่ึงมีปรากฏภาพเขียนของบุคคลสําคัญ ๆ 

ท่ีมียศถาบรรดาศักดิ์ รวมถึงภาพเขียนท่ีเลาเร่ืองราวและเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป ท่ีสะทอนสภาพสังคม การเมือง วัฒนธรรม

และศาสนา ของยุคน้ัน ๆ โดยภาพเขียนเหลาน้ันมกัปรากฏภาพบุคคลอยูในเร่ืองราวภายในภาพเสมอ 

 อน่ึงในชวงเวลาดังกลาวไดเกิดมีจิตรกรท่ีมีความสามารถและมีทักษะในการเขียนภาพเหมือนบุคคล ท่ีบอกเลาเร่ืองราวและ

เหตุการณสําคัญตาง ๆ ของยุคสมัย ผานผลงานจิตรกรรม ซึ่งประกอบดวยภาพของคนท้ังท่ีเปนบุคคลเดี่ยวและกลุมคน โดยจิตรกรท่ีมี

ผลงานในการเขียนภาพลักษณะดังกลาวท่ีเปนท่ีประจักษและมีผลงานสรางสรรคเปนท่ีปรากฏเดนชัด ตัวอยางเชน Sir Peter Pual 

Rubens จิตรกรชาวอังกฤษท่ีมีความสามารถในการเขียนภาพจนไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิใหเปนขุนนาง  Renbrandt Harmensz 

van Rijin จิตรกรชาวดัทชท่ีมีผลงานการเขียนภาพบุคคลท่ีมีความโดดเดนมีลักษณะของการใชเทคนิควิธีการท่ีมีความซับซอนสูงและ

สามารถสรางมิติความลึกในภาพไดอยางนาอัศจรรยอีกท้ังยังเปนจิตรกรท่ีมีอิทธิพลตอการเขียนภาพบุคคลมาทุกยุคทุกสมัย  John Singer 

Sargent จิตรกรชาวอเมริกันท่ีมีชื่อเสียงมากอีกผูหนึ่งมีผลงานการเขียนภาพบุคคลท่ีมีลักษณะโดดเดนมีเอกลักษณ โดยจุดเดนในงานของ

เขาคือการผสมผสานความรูและทักษะเชิงชางในการเขียนภาพบุคคลของจิตรกรในอดีตรวมกับเทคนิควิธีการแสดงออก เฉพาะตัวสงผลให

ผลงานภาพเขียนของเคามีลักษณะท่ีมีความรวมสมัยมากท่ีสุดผูหนึ่ง นอกจากท้ัง 3 ทาน ที่ไดกลาวมายังมีจิตรกรท่ีมีความสามารถในการ

เขียนภาพเหมือนบุคคลท่ีไมไดกลาวถึงอีกมากมายหลายทาน  

 จากท่ีไดกลาวมาแลววาโดยสวนใหญเร่ืองราวท่ีปรากฏในภาพเขียนหรือภาพบุคคลท่ีอยูในภาพเขียนสวนใหญน้ันจะเปนภาพของ

บุคคลท่ีมีความสําคัญหรือมีบทบาทตอสังคมในชวงเวลาน้ันๆ โดยบุคคลท่ีปรากฏอยูในภาพสวนใหญมักเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังทางดานการเมือง สังคม วัฒนธรรมรวมถึงศาสนา และมีบุคลิกภาพเดนชัด มีศักยภาพในตนเองตลอดจนมี

คุณูปการในการสรางสรรคสังคมหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอความคิดทศันคติหรือความเชื่อของผูคนในสังคม ในชาติหรือตอโลกควร

คาตอการรําลึกถึงและจดจําไวตลอดไป 

 จากแนวความคิดดังกลาวขาพเจาในฐานะผูสรางสรรคผลงานจิตรกรรมและในฐานะท่ีเปนประชาชนคนไทยยอมไมมีบุคคลทานใด

ท่ีสราง แรงบันดาลใจอันย่ิงใหญใหเกิดขึ้นกับตัวขาพเจาและผูคนท่ัวทั้งแผนดินรวมถึงสวนตางๆของโลกอีกทั้งยังเปนผูจุดประกายความคิด

ท้ังตอการดําเนินชีวิต สรางแรงบันดาลใจในการท่ีจะทําใหเกิดความมุงม่ันมีพลัง อันแรงกลาท่ีจะเสริมสรางผลักดันความดีงามใหเกิดข้ึนท้ัง

แกตัวเองสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ของปวงชนชาวไทย

ทรงเปนความหมายท้ังหมดของคุณธรรมความดีงามท่ีขาพเจาไดกลาวอางถึง ในฐานะท่ีขาพเจาเปนจิตรกรการเขียนภาพบุคคลท่ีจะ

ประกอบดวยคุณสมบัติอันดีงามครบถวนจนสามารถสรางแรงบันดาลใจท่ีย่ิงใหญในการท่ีจะถายทอดพระบารมีของพระองคผานผลงาน

จิตรกรรมท่ีมุงแสดงถึงพลังพระบารมีอบอุนเปนพลังแกชีวิตท้ังวันและยังสามารถสะทอนถึงความจงรักภักดีอันหาท่ีสุดไมไดท่ีขาพเจาและ

ปวงชนชาวไทยมีตอพระองค 
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วัตถุประสงค 

 เพื่อสรางสรรคผลงานจิตรกรรมภาพคนเหมือนท่ีถายทอดความรูสึกประทับใจความศรัทธาเคารพเทิดทูนของผูสรางสรรคผลงาน

ท่ีมีตอในหลวงรชักาลที ่9 พระผูทรงมีนํ้าพระทัย เปยมดวยเมตตาธรรมและทรงเปนพระมหากษัตริยท่ีเปนท่ีรักย่ิงของปวงชนชาวไทย 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

 1. รวบรวมขอมูลท่ีเปนภาพถายในอริยาบทและแงมุมตางๆโดยพยายาม เนนลักษณะของภาพท่ีมีองคประกอบและการจัดวาง
ภาพท่ีนาสนใจตามมุมมองของผูสรางสรรค 
 2. นําภาพท่ีเปนขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหเพื่อแยกแยะถึงขอดีและขอดอยของแตละภาพเพ่ือนําไปสูการคัดเลือกภาพท่ีมีความลง
ตัวท่ีสดุในการท่ีจะนํามาเขียน 
 3. นําภาพท่ีเลือกไวมาจัดวางองคประกอบ (Composition) ใหมเพื่อหาขอสรุปในการกําหนดขนาดรวมถึงสัดสวน (Proportion) 
ของภาพท่ีจะเขียนใหมีความเหมาะสมและสัมพันธกันมากท่ีสุด 
 4. เม่ือไดขนาดภาพท่ีเหมาะสมแลวจึงมีการกําหนดขนาดของเฟรมผาใบ (Canvas) จากน้ันจึงนํามารางภาพเพ่ือกําหนดขอบเขต
ของลายเสนดวยดินสอดําโดยในลักษณะการเขียนภาพบุคคลการจัดภาพจึงมีลักษณะแบบสมมาตร(Symmetry) 
 5. ขั้นตอนการลงสีพื้นท้ังน้ีเน่ืองจากภาพท่ีไดเลือกมาเปนตนแบบมีลักษณะเดิมเปนภาพขาวดําเน่ืองจากเปนภาพเกาท่ี เคยได

ถายไวในอดีตซึ่งอยูในยุคท่ียังไมมฟีลมสีถายรูปเมื่อภาพไดมารับการเผยแพรในยุคปจจุบันจึงไดมีผูนําภาพมาตกแตงโดยการใส สีเพ่ิมเขาไป

ในภาพขาวดําเดิม ทําใหลักษณะของสีท่ีปรากฏอยูในภาพมีลักษณะบิดเบือนไมเปนไปตามขอเท็จจริงและโดยเฉพาะอยางย่ิงไมตรงกับ

ความคิดสรางสรรคของผูสรางงาน ในการถายทอดดังน้ันจึงจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดโครงสรางของสีในภาพข้ึนมาใหมท้ังหมดจาก

ความรูและความเขาใจของผูสรางงานเองโดยใน ขั้นตอนแรกน้ีไดมีการลงสีพื้นซ่ึงเปนช้ันท่ีหนึ่งของภาพ โดยใชสีท่ีมีลักษณะเปนสีสวนรวม

ของสีนํ้าตาล (Mono chrome) โดยกําหนดใหมีลักษณะสีท่ีมีความโปรงใส (Transparent) เพื่อใชเปนสวนลกึท่ีสุดในภาพ 

 6. เม่ือสีชั้นแรกแหงแลวใหลงสีช้ันท่ี 2 โดยกําหนดโครงสรางของสีใหมีลักษณะแบบขาวดํา (Shade and Tint)เพ่ือใชเปน

โครงสรางของนํ้าหนัก (Tone) ของภาพอีกท้ังยังชวยในเร่ืองของการควบคุมสีในชั้นตอๆไปดวย 

 7. เม่ือสีช้ันที่เปนสีขาวดําแหงแลวจึงเร่ิมลงนํ้าหนักสีชั้นตอไปโดยในข้ันตอนน้ีมีการ ใชสีในลักษณะใกลเคียงกับสีในช้ันแรกคือ ใช

สีในโทนนํ้าตาลมาสรางนํ้าหนักในสวนตางๆของภาพท้ังน้ีมีการควบคุมใหมีลักษณะสีในสวนของบริเวณท่ีเปนเงาใหมีความโปรงใส 

(Transparent) และในบริเวณท่ีเปนแสงใหมีลักษณะแบบก่ึงทึบ (Semi opaque) โดยในการลงสีขั้นตอนน้ีนอกจากจะใชสีโทนนํ้าตาลเปน

หลักแลว ยังไดมีการแยกตําแหนงของโทนสีท่ีอยูในสวนตางๆ ของใบหนาใหมีความเดนชัดมากขึ้น 

 8. มีการใชสีท่ีมีลักษณะทึบตัน  (Opaque) ระบายเพิ่มโดยเขียนใหมีความทับซอนกับนํ้าหนักของพ้ืนช้ันท่ีผานมาท้ังน้ีเพ่ือใหเกิด

ลักษณะความนูนของสวนประกอบตางๆ ท่ีตองการในภาพผสมผสานกับการใชฝแปรง (Brush work) เพื่อแสดงพ้ืนผิวและรองรอยสื่อความ

เปนผิวเน้ือของคน 

 9. การลงสีสวนท่ีเปนพื้นหลังของภาพซึ่งเปนสวนท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนใหเกิดความเดนชัดของใบหนาของบุคคลท่ีเขียน 

(Dominance) โดยกําหนดใชโครงสีของสีเทาเปนหลัก และมีการระบายสีอื่นๆ แทรกเขาไปในพ้ืนหลังของภาพรวมกับสีเทาดวย  

(Tonality) แตควบคุมใหโครงสรางหลักของสีในพ้ืนภาพยังคงมีลักษณะเปนสีเทาเพ่ือใชสรางนํ้าหนักท่ีเปนกลางเพื่อชวยขับเนนใหสีท่ีมี

ความสดกวามีความเดนชัดมากขึ้น  (Intensity) 

 10. เมื่อเขียนสวนประกอบตางๆในภาพไดครบถวนสมบูรณแลวจึงนําภาพมาพิจารณาอีกครั้งหน่ึงเพื่อท่ีจะเพิ่มหรือลดทอน

รายละเอียดบางอยางในภาพและเพื่อใหภาพมีเอกภาพ (Unity) มากท่ีสุดโดยในสวนรายละเอียดของเครื่องแตงกายไดมีการลดรายละเอียด

และความสดสวางของสีบางสวนลง เพ่ือท่ีเม่ือประกอบกับรายละเอียดสวนอื่นของภาพแลวสามารถทํางานสัมพันธกันโดยตองมุงเนนใหเกิด

ความเดนชัดท่ีสุดในบริเวณใบหนา โดยท้ังน้ีท้ังน้ันภาพท่ีเสร็จสมบูรณจะตองสามารถสื่อถึงอารมณความรูสึกของผูสรางสรรคผลงานท่ีมีตอ

บุคคลท่ีเขียนและรวมถึงอารมณความรูสึกของบุคคลท่ีอยูในภาพท่ีสะทอนความรูสึกใหผูท่ีชมภาพไดสัมผัส 
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ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

 ภาพเขียนสีนํ้ามันบนผาใบขนาด 60 × 80 เซนตเิมตร (ไมรวมกรอบ) 

 

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  

 

 
 

องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

 1. การรวบรวมขอมูลท่ีมีความหลากหลายชวยสงเสริมทักษะในการวิเคราะหจําแนกแยกแยะความเหมือนและความตาง 
รายละเอียดปลีกยอยท่ีมีอยูในขอมูลแตละแบบ ชวยใหสามารถหาขอสรุปท่ีมีความชัดเจนมีการจัดลําดับหมวดหมูของขอมูลท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกันอันนําไปสูการจัดเก็บและการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
 2. การเปรียบเทียบลักษณะของขอมูลท่ีเปนภาพถายในเชิงกายภาพซ่ึงในท่ีน้ีเปนภาพถายของบุคคลชวยใหสามารถวิเคราะห
รายละเอียดเก่ียวกับ โครงสรางของกายวิภาคท่ีเปนองคความรูหลักสําคัญของการเขียนภาพบุคคลซ่ึงนอกจากจะชวยในเร่ืองของการ
ทบทวน ถึงสิ่งท่ีเรยีนรูแลวยังชวยใหสามารถมองเห็นมิติใหมของความรูท่ีเกิดขึ้นจากการวิเคราะหแยกแยะขอมูลท่ีมีความหลากหลาย 
 3. การคนควาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาพเขียนในอดีตหลายยุคหลายสมัย ชวยใหสามารถจําแนกแยกแยะ ในหลักการเขียนภาพ
ของจิตรกรแตละคนท่ีมีความประทับใจท้ังในสวนท่ีมีเปนความเหมือนและความตางรวมถึงเอกลักษณและวิธีการแสดงออกของจิตรกรแต
ละคนเพื่อท่ีสามารถจะนําเอาขอดีท่ีมีนายจิตรกรแตละคนนํากลับมาพัฒนาเปนองคความรูใหมท่ีเกิดจากการสังเคราะหขอมูลดังกลาว
ออกมาเปนแนวทางและทฤษฎีของตนเองได 
 4. ชวยใหสามารถกําหนดและลําดับความสําคัญของการทํางานสรางสรรคโดยสามารถเขาใจวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงค
รอง ท้ังนี้หมายรวมถึงเมื่อมีการเขียนภาพสามารถกําหนดความสําคัญของรายละเอียดสวนตางๆในภาพใหมีลักษณะท่ีแตกตางกันท้ังน้ี
เพื่อใหเกิดความสมดุลยและเอกภาพมากท่ีสุดในงานสงัสรรค 
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