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 ้อเสนอแนะสา รับการสร้างสรรค์ ส่ือ า

เคลื่อน ว  มิติ ้านสุ า  สิ่งที่ า ม ้เลยคือการ

ศก าค้นคว้า ้อมลที่ กต้องจากแ ลง ้อมลเช่ือ ือ ้ 

การสรา้ง า ท่ีเ า้ จยาก เ้ า้ จงาย น้ ยการ ช้ ลกั

แนวคิ องสั ะ เ ้า จตัวสื่อเปนอยาง ีกอนที่จะจั

ทา และที่สาคั ต้องสื่อสารออกมา ้กลุมเปา มายนั้น

เ ้า จ ้งาย  จง ือเปนสิ่งสาคั ท่ี ้ สร้างสรรค์จะต้อง

คานง งเปนอยางยิ่ง

รร านุกรม

า า ทย

น  ก ชัย ชม ท  on  harmaco ogica   non  surgica  treatment for e i e s  i e s  digest สมาคม

 รคลมชักแ งประเทศ ทย  ประจาเ อืน เม ายน  มิ นุายน  

ชัยยศ อิ ว์ร นั ุ์  วารสารอา า สุ างค์ จันทวานิช  ท สัีงคมวิทยา  สานัก มิ แ์ งจุ าลงกร ม์ าวิทยาลัย   

ประส ชค นว นั ์ ิ ั น์  การ ช้ร สัท่ีปราก นงาน องนักเ ยีนการ์ตน ทย  วิทยนิ น นิ์เทศศาสตร์ม าบั ติ

 าควิชาการส่ือสารมวลชน บั ติวิทยาลัย จุ าลงกร ม์ าวิทยาลัย  

ศิริชัย ศิริกายะ  8  ้อเสนอแนะประเ นการส่ือสารเ ื่องานวิจัยนิเทศศาสตร์ ตามแนวคิ  ป ิปก ์สัม ัน ์              

 m iosis  นยุค จิิทัล  วารสารนิเทศ สยามปริทัศน์  

า าอังก
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การสรางสรรค ิตรกรรมดิ ิทัลชุด วัดเ น ิ

สุริยะ ายะเจริ   

ทคัดยอ

 บทความนี้เปนการอ ิบายการสร้างสรรค์จิตรกรรม ิจิทัลชุ  วั เ น จิ 8  ยมีวัต ุประสงค์เ ื่อการ

ศก ากระบวนการสรา้งสรรคจ์ติรกรรม จิิทลัอันนา ปสการป บัิตกิาร ลติจติรกรรม จิทิลั และเ ือ่อ บิายกระบวนการ

ป ิบัติการสร้างสรรค์ ลงานอยางเปน ั้นตอน 

ลงานสรา้งสรรค์ นชุ นี้ ร้บัแรงบนั าล จจากวั เ น จ ิ ย เ้ ยีน ว้เิคราะ อ์อกมาเปนแนวความคิ การสร้างสรรค์

ที่สื่อ งการบร าการระ วาง ื้นที่ทางจิตวิ า กับ ื้นที่ทองเที่ยว นสังคมรวมสมัย อง ี่ปุนที่ เ น รปแบบ อง

ลงานเปน า มิทัศน์ที่ประกอบ ป ้วยส าปตยกรรม สิ่งกอสร้าง และ า คน ย ช้แอปลิเคชั่นออ ต้เ สค์ สเกชต์ 

น อแ  เปนเครื่องมือ นการสร้างสรรค์ 

ลงานที่สาเรจมีจานวน  า  ย ้องค์ความร้  ประการ ้แก  จิตรกรรม ิจิทัลชุ นี้สามาร สื่อ งวั เ น จิ

นบรบิท อง ืน้ทีท่างจติวิ า ทามกลาง ลกวตั นุยิม  ัน้ตอนการสรา้งสรรคจ์ติรกรรม จิทิลั ว้ย อแ สามาร

ทา ้งายและ มจากั ส านที่  การ ช้ อแ ลิตงานจิตรกรรม ิจิทัลทา ้เรวและสะ วกเ มาะสา รับการ ลิตเ ื่อ

เ ยแ ร นสื่อสังคมออน ลน์  ลงานที่สาเรจสามาร นา ปสกระบวนการ ลิต ้า นสื่อตาง  ้งาย และ  สามาร

ปรับประยุกต์ ช้การสร้างสรรค์จิตรกรรม ิจิทัล ้วย อแ ้ทั้งงาน ้านศิลปกรรมและงานทาง ้านประยุกต์ศิลป ้

คาสาคั  การสร้างสรรค์  จิตรกรรม ิจิทัล  วั เ น จิ

 This artic e descri es the creation of digita  ainting in enso i Tem e 8  The ur ose 

is to stud  the creative rocess of digita  ainting  eading to the roduction of digita  ainting and to 

descri e the rocess of creative ork in ste

The creative ork in this series as ins ired  enso i Tem e  The author ana es the conce t of 

creativit  hich communicates the integration et een s iritua  s ace and the tourist s ace in con

tem orar  a anese societ  The ork is andsca e ased  featuring ui dings  architectures  and 

human imager  sing the Autodesk ketch ook A ication in iPad is a creative too  

 The ork is com eted in  images ith  kno edge   this digita  aintings can conve  the 

enso i Tem e in the conte t of a s iritua  s ace amid materia istic or ds   The rocess of creat

ing digita  ainting ith the iPad is sim e and un imited   sing iPads to roduce digita  art ork is 

fast and eas  to roduce for u ishing in socia  media   uccessfu  com etion can ead to eas  

re roduction in various media and  a ied digita  ainting  iPad  oth in the e d of ne arts 

and a ied art

 creativit  digita  ainting  enso i Tem e 
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ทนา

 จิตรกรรม ิจิทัล igita  Painting  มาย ง 

ลงานจติรกรรมทีเ่กิ จากการสรา้งสรรค์ ว้ยระบบ อง

คอม ิวเตอร์ นรปแบบตาง  จิตรกรรม ิจิทัลเปนการ

สร้างสรรค์จิตรกรรมรวมสมัยที่เปนที่นิยม นกลุมศิลปน 

นักวา า ประกอบ และนักออกแบบรุน มทั่ว ลก 

จิตรกรรม ิจิทัลมีรปแบบที่ มจากั และ ลาก ลาย 

 ศลิปนและจติรกรระ บั ลกอยางเ วิ  อคนยี ์

avid ockne  ที่ปจจุบันแม้อย นวัยชราแล้ว แตยัง

คงท ลองสร้างสรรค์ ลงานจิตรกรรม ิจิทัล นรปแบบ

เ าะตัว งานจิตรกรรม ิจิทัล องเ า ือเปนการ ช้

เครื่องมือส่ือสารรวมสมัยมาสร้างสรรค์งานศิลปะ นรป

แบบ องสื่อ ม แม้วามี ้วิจาร ์วา ลงานที่สร้างจาก

การวา น อแ  iPad  องเ านัน้ มคีุ สมบตัิ องการ

เปนศิลปะ รือ ม แตกมีนักวิจาร ์ ลายคนที่ชื่นชม น

การประ ยชน์จากเครื่องมือสมัย ม ้เกิ เปน ลงาน

สร้างสรรค์ นรปแบบเ าะตัว มตางจาก ลงาน

จติรกรรมบน นื า้ บ องเ า C aire Cain i er  

ออน ลน์

 สา รับ นบทความนี้ ้ เ ียนมีเปา มาย น

การนาเสนอกระบวนการสร้างจิตรกรรม ิจิทัล ้วย

แทบเลต Ta et  ประเ ท อแ  iPad  ่ง ้เ ียนตั้ง

คา ามกับการป ิบัติการวา การวา า บน อแ จะ

สามาร สร้างสรรค์ ลงานจิตรกรรม นรปแบบการวา

า รางเมือง r an ketch  ชุ  วั เ น จิ 8  

อง ้เ ียน ้ รือ ม การสร้างสรรค์นี้มีกระบวนการ

อยาง ร และมีองค์ความร้อะ รที่เกิ ้นบ้าง

วัต ุประสงคการสรางสรรค

  เ ือ่ศก ากระบวนการสรา้งสรรคจ์ติรกรรม

ิจิทัลอันนา ปสการป ิบัติการ

  เ ื่อ ลิต ลงานสร้างสรรค์ นรปแบบ

จิตรกรรม ิจิทัล ้วย อแ ที่ ้รับแรงบัน าล จจากวั

เ น จิ กรุง ตเกียว ประเทศ ี่ปุน

  เ ือ่อ บิาย ลงานสรา้งสรรค์ นรปแบบ อง

วิชาการ ยอ ิบาย งแรงบัน าล จ แนวความคิ  รป

แบบการนาเสนอ เทคนิคการสร้างสรรค์ ั้นตอนการ

สร้างสรรค์ ลงานที่สาเรจ และองค์ความร้ที่เกิ ้น

อ เ ตการสรางสรรค

  ลงานจิตรกรรม ิจิทัลชุ นี้สร้างสรรค์ ้น

ย ช้ า มิทัศน์ที่ประกอบ ป ้วยส าปตยกรรมและ

สิง่กอสรา้ง องวั เ น จ ิกรงุ ตเกยีว ประเทศ ีป่นุ เปน

แรงบัน าล จ นการสร้างสรรค์

  ลงานจิตรกรรม ิจิทลัชุ นี้สร้างสรรค์ ้วย

แทบเลตประเ ท อแ

  ลงานจติรกรรม จิทิลัชุ นีเ้ ยแ ร านส่ือ

สังคม นชองทาง องเ สบุก ace ook  และอินสตา

แกรม nstagram

ประ ยชนที่ ดรั

  มีความร้ นเรื่องกระบวนการสร้างสรรค์

จิตรกรรม ิจิทัลอันนา ปสการป ิบัติการอยางสังเ ป

  เปนการ ลิต ลงานสร้างสรรค์ นรปแบบ

จิตรกรรม ิจิทัล ้วย อแ ที่ ้รับแรงบัน าล จจากวั

เ น จิ กรุง ตเกียว ประเทศ ี่ปุน

  เปนการอ ิบาย ลงานสร้างสรรค์กระบวน 

การสรา้งสรรคอ์ยางเปนระบบเ ือ่แส งคุ สมบตัิ อง ล

งานสร้างสรรค์ นบริบทวิชาการ

รง ันดาล

 เ้ ยีน ร้บัแรงบนั าล จการสรา้งสรรค์ ลงาน

จติรกรรม จิทิลัชุ นีจ้ากการเ นิทาง ปเกบ อ้มล  วั

เ น จิ รืออา ากุสะคันนง Asakusa annon  รือ

ร้จัก นชื่อ วั อา ากุสะ  กรุง ตเกียว ประเทศ ี่ปุน น

เ ือนกุม า ัน ์ ศ   ่งวั เ น จิเปนวั น

ศาสนา ุท ที่เกาแกที่สุ น มิ าคคัน ต anto  และ

เปนส านทีน่ยิมสา รบันกัทองเทีย่วทัว่ ลก เ ราะ ะนัน้ 

วั เ น จิจงคลาคลา ป ้วย ้คน ลาก ลายที่เ ้ามา

เยือน ทั้งจากการเ ้ามาแสวงบุ และการทองเที่ยว ที่นี่

จงเปนมแี ลงการคา้และบรกิาร า้นตาง  รายรอบ ืน้ที่

เ ื่อจากรองรับ ้คนทั่ว ลกที่เ ้ามา 

 ความ เ นวั เ น จิตามทัศนะ อง ้เ ียน

นกร ีที่ ศก านี้  คืออัตลัก ์ องรปแบบทาง

ส าปตยกรรม องวั ที่ประกอบ ป ้วยมิติ อง ื้นที่ทาง

จิตวิ า ้กับนักแสวงบุ ทั่ว ลกและมิติ อง ื้นที่

การทองเทีย่วทีส่าคั องประเทศ ีป่นุ ง่การบร าการ

ระ วางรองรอย องอารย รรม บรา กับอุตสา กรรม

การทองเที่ยวที่เปนเศร กิจที่สาคั นยุคปจจุบัน เปน

ปจจยัสาคั ว้ั เ น จเิปนศนยก์ลางทีส่าคั องกรงุ

ตเกียวที่มีคุ สมบัติที่ เ นที่สุ น ้าน อง ื้นที่ทาง

ศิลปวั น รรมและ ื้นที่ทางเศร กิจสา รับนักทอง

เที่ยวทั่ว ลกปราร นา ปเยือน

นวความคิด

 ้เ ียนมีแนวความคิ นการสร้างสรรค์ ลงาน

ชุ นีว้า วั เ น จแิ งอา ากสุะเปนสั ลกั อั์นสาคั

องกรุง ตเกียวที่ สม สานระ วางมิติ อง ื้นที่ทางจิต

วิ า และความศรทั าเ มิกบั ืน้ทีท่างเศร กจิ ม

ที่มา ร้อมกับอุตสา กรรมการทองเที่ยว ่งเปนการ

จั การเชิงบร าการระ วางรากเ ง้า องอารย รรมที่

สืบทอ มาจากอ ีตกับทุนนิยม นส าวะสมัย ม อง

ีป่นุ ว้ยการประกอบสรา้งความ มาย มทาง มทิศัน์

วั น รรม ยปรับ ื้นที่ทางจิตวิ า ปส ื้นที่ อง

การทองเที่ยวอันสอ รับกับอานาจทางเศร กิจท่ีเปน

ลก สมอยางลงตัวจนเกิ เปนเอกลัก ์ องความเปน

ี่ปุน น ลกสมัย ม

รป การนาเสนอ

 รปแบบการนาเสนอ ลงานสร้างสรรค์ชุ นี้อย

นรปแบบ องจิตรกรรม ิจิทัลที่แส งรปลัก ์ อง มิ

ทัศน์ที่ประกอบ ้วยส าปตยกรรมและสิ่งกอสร้างที่

สัม ัน ์กับอัตลัก ์ องวั เ น จิ ยมีแรงบัน าล จ

จากรปแบบการวา อง องกลมุ เออรเ์บนิสเกตเชอรส์  

r an ketcher  ท่ีนาเสนอ า มทิศันเ์มอืง าน า

วา เส้น รือจิตรกรรม นรปแบบท่ี ลาก ลายและเ ย

แ ร ลงาน านเครือ ายสังคมออน ลน์ตาง  arc 

Taro o mes   8  ยสรา้งสรรค์ า วา ท่ีบนัทก

สิง่ทีเ่ นเ ือ่บอกเลาเรือ่งราวทีป่ราก อนัเปนการบนัทก

เวลาและส านที่ านรปแบบการสร้างสรรค์เ าะตัว

แล้วแบงปน านสื่อสังคมออน ลน์ มัส อร์สเปคเคน  

8  

 นอกจากนี้ยัง ้รับอิท ิ ล องรปแบบการ

สร้างสรรค์จิตรกรรม ิจิทัล อง เ วิ  อคนีย์ ที่วา มิ

ทัศน์ตาง  ้วยสีสันส ส ้วยเครื่องมือ น ปรแกรม อง

อแ  ง่ ม เ้จาะจง ปทีค่วามเ มอืนจรงิ องวตั  ุแต

สรา้งสรรคเ์สน้และสทีีป่ระทบั จลง ปบน า ทีป่ระกอบ

ป ้วย ิกเ ลนับล้าน Pi e  มตางจากการปา ปายสี

้วย กันลงบน ืน ้า บ

เทคนิคการสรางสรรค

 ลงานสร้างสรรค์ชุ นี้ ช้เทคนิคการวา า

บน น้าจอ อแ ่งเปนแทบเลตรปแบบ น่ง ้เ ียน ช้

ปากกาสา รับการวา บน น้าจอ อแ ประเ ท ัว ิลิ

คนและยัง ช้นิ้วมือ สม สานสา รับการวา า ้วย

การ ช้แอปลิเคชั่นออ ต้เ สค์ สเกชบุก Autodesk 

ketch ook A ication  ย ชชุ้ เครือ่งมอืแบบ ืน้

าน นแอปลิเคชั่นนี้ นการป ิบัติการบน น้าจอ อแ  

 ทัง้นี้ อ้ ี องการป บิตักิารวา า บน นา้จอ

อแ สามาร ปรับแก้ ยการย้อนกระบวนการ

ทางาน  ้ทา ก้ระบวนการทางานสามารแก้ ต้ลอ

เวลา ่งตางจากป ิบัติการสร้างสรรค์จิตรกรรม นรป

แบบเ ิมท่ี มสามาร ย้อนกระบวนการ ้ เ ราะ ะนั้น 

ความ เ นทาง า้นเทคนคิการสร้างสรรค์เชนนี ้จงเปน

ปจจัยสาคั ที่มี ล ้การป ิบัติงานมีความสะ วกและ

สร้างสรรค์ ้รว เรวแมนยาตามความประสงค์ อง ้

สร้างสรรค์ ้

ั้นตอนการสรางสรรค

  เ นิทางเกบ อ้มล  วั เ น จ ิกรงุ ตเกยีว 

ประเทศ ี่ปุน นเ ือนกุม า ัน ์ ศ  า ที่ 

  สารวจและสงัเกตส า แว ลอ้ม น ืน้ทีว่ั

เ น จิเ ื่อค้น ามมุมองที่เปนเอกลกั ท์ี่สาคั ตามที่

ตั้งเปา มาย ว้

  ช้การ าย า ้วยกล้อง ิจิทัล นการเกบ

้อมล  ส านที่จริง

  นา อ้มล า สม สานกับประสบการ ม์า

ประมวลเปนแรงบัน าล จ นการสร้างสรรค์

  วิเคราะ ์แรงบัน าล จสการประกอบสร้าง

เ ื่อ ้ ้เปนแนวความคิ  

  เลือก า ายที่มีรปและความ มายที่

สมั นั ก์บัแนวความคิ มาเปนตน้แบบ นการสรา้งสรรค์

  สร้างจินต า สมมุติ เ ื่อ ั นาองค์

ประกอบ อง า ยตั ทอน รือสร้างเสริม ้ า ที่

ปราก สามาร สื่อ ้ตรงเปา มายตามแนวความคิ

 8  การสร้าง า ลายเส้น ว้ยแอปลเิคชัน่ออ ต้

เ สค์ สเกชตบ์กุ ย ชเ้ครือ่งมอืบน นา้จอเ ือ่ เ้กิ รป

ราง  า ที่ 

  การวา เ ิม่เตมิ รอืล ทอนรปรางลายเสน้

ที่ มเกี่ยว ้องเ ื่อ ้เกิ เอก า และ ุลย า น ลงาน
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  ช้เแอปลิเคชั่นออ ต้

เ สค์ สเกชตบ์กุ ระบายสี ว้ยสสีนั

ส ส ยอ้างอิงกับสีจริง องวัต ุ

น า  แต มแส งความเ มือน

จริงเชิงสัจจะ Rea istic  แตเปน

ความเ มือนจริงตามทัศนะและ

ความร้สก อง ้เ ียนเ ื่อ ้เกิ

สุนทรียะตามรปแบบเ าะตัว

  ัน้ตอนการระบายสี ช้

การเคลื่อน วปากกาและนิ้วมือ

ตามอิสระ ยอ้างอิงรปลัก ์

จาก า วัต ุจริง และระบายสี

แบบ มเกลี่ยเรียบ Painter  

t e  เ ื่อแส งลัก ะ องรอง

รอยแปรง rush toke  คล้าย

งานจิตรกรรมแบบเอกเ รสชั่น         

นิสม์ ressionism  า ที่  

 

  เมื่อสร้างสรรค์ ลงาน

เสรจแล้ว า ที่   า ที่ 8  ้

เกบ ล์ า ว้ทั้ง น นวยความ

จา อแ และเครื่องคอม ิวเตอร์

เ ื่ อปองการ ล์ส เสีย รือ

ส าย

  นา ล์ า เ ยแ ร

านสื่อสังคมประเ ทเ สบุกและ

อินสตาแกรม า ที่   

  เกบ ล์ต้นแบบ ว้ ้

ปลอ ัยเ ื่อเ ยแ ร านการจั

แส งนิทรรศการตอ ป

า ที่  ้เ ียนเ ินทางเกบ ้อมล  วั เ น จิ กรุง ตเกียว ประเทศ ี่ปุน นเ ือนกุม า ัน ์ ศ

า ที่  ลัก ะการทางาน นแอ ลิเคชั่นออ ต้เ สค์ สเกชต์บุก บน น้าจอ อแ  รุน iPad mini 

า ที่  ั้นตอนการวา า จิตรกรรม ิจิทัล ชื่อ ive toried agoda

า ที่  ั้นตอนการวา า จิตรกรรม ิจิทัล ชื่อ ain a

า ที่  ั้นตอนการวา า จิตรกรรม ิจิทัล ชื่อ o omon ate

1

2

3

4

5

ลงาน ิตรกรรมดิ ิทัลที่สาเร

 
า ที่  า จิตรกรรม ิจิทัล ชื่อ ive toried agoda

า ที่  า จิตรกรรม ิจิทัล ชื่อ ain a

า ที่ 8 า จิตรกรรม ิจิทัล ชื่อ o omon ate

า ที่  า จิตรกรรม ิจิทัล ชื่อ o omon ate

เ ยแ ร ลงาน านอินสตาแกรม nstagram

7

8

6

องคความรที่เกิด ้น

  ลงานจิตรกรรม ิจิทัลชุ นี้สามาร สื่อ ง

วั เ น จิ นความ มายอ องการเปนส านที่ทาง                    

จิตวิ า ทามกลาง ลกวัต ุนิยม ้ตามเปา มาย

  การสร้างสรรค์จิตรกรรม ิจิทัล ้วย อแ

สามาร ทา ้งายและสามาร สร้างสรรค์ ้ ย มจากั

ส านที่เ ราะมี นา เลก น้า นักเบา สามาร เคลื่อน

ย้ายส านที่อยาง มจากั  เ ราะ ะนั้น การ ช้ อแ จง

มี ้อจากั นการสร้างสรรค์จิตรกรรม ิจิทัลที่น้อยกวา

การ ช้เครื่องคอม ิวเตอร์สวนบุคคล นแบบตาง

  การสร้างสรรค์ ลงานจิตรกรรม ้วย อแ

มีความเรวและสะ วก เ มาะสา รับการ ลิตเ ื่อเ ย

แ ร นสื่อสังคมออน ลน์ 

  เครือ่งมอืวา เ ยีน นแอ ลเิคชัน่ออ ตเ้ สค ์

สเกชต์บุก บน น้าจอ อแ มีความสามาร นการ

เลือกสรรเส้นและสีที่ ลาก ลาย ่งเปนการจาลอง ล

ป บิตักิารรองรอยการวา รปแบบอปุกร จ์รงิ แมว้า ล

ป ิบัติการที่เกิ ้นเปนรองรอยเสมือนที่เกิ ้น ้วยการ

ทางาน อง กิเ ล และ มมคีุ สมบตัิ องลกั ะ ืน้ วิ

ังเชนงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์บน ้า บกตาม ากแตกมีคุ สมบัติ องเส้นและสีเ าะที่แส งความสวยงาม และ

สามาร นา ปสกระบวนการ ลิต ้า านกระบวนการ ิม ์ นสื่อสิ่ง ิม ์ตาง  รือการแบงปน า นสื่อสังคมออน ลน์

้ ้วย
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  การสร้างจิตรกรรม ิจิทัล ้วยเครื่องมือวา

เ ยีน นแอ ลเิคชัน่ออ ตเ้ สค์ สเกชตบ์กุ ทีป่ บิตักิารบน

นา้จอ อแ สามาร ลติทัง้ นรปแบบ องงานทาง า้น

ศิลปกรรมรวมสมัย ine Art  ที่แส งคุ ลัก ะทาง

สนุทรยี า เ าะตวั  ้และยงัสามาร ปรบั ชก้บังานทาง

า้นประยกุตศ์ลิป A ied Art  นรปแบบตาง   ้เชน 

การเ ยแ ร นสื่อสิ่ง ิม ์ สื่อออน ลน์ รือการแส ง

นิทรรศการศิลปะ

สรุป บทความนีเ้ปนการศก ากระบวนการสรา้งสรรค์

จติรกรรม จิทิลัอนันา ปสการป บิตักิาร ย เ้ ยีน ร้บั

ความร้ นการสร้างสรรค์จิตรกรรม ิจิทัลมาก ้นจากการ

ท ลองป ิบัติการสร้างสรรค์ ้วยเคร่ืองมือ น อแ  ่ง

ลงาน นชุ  วั เ น จิ 8  ้รับแรงบัน าล จจาก

การที่ ้เ ียน ้เ ินทาง ปเยือนวั เ น จิ  กรุง ตเกียว 

ประเทศ ี่ปุน ย ้วิเคราะ ์แรงบัน าล จออกมาเปน

แนวความคิ นการสร้างสรรค์ที่สื่อ งการบร าการอ

องวั เ น จิระ วางมิติ อง ื้นที่ทางความเชื่อความ

ศรัท าอันเปน ื้นที่ทางจิตวิ า กับ ื้นที่ทองเที่ยว น

สังคมรวมสมัยที่มีเอกลัก ์ เ น 

 ลงานจิตรกรรม ิจิทัล นชุ นี้ มีรปแบบเปน

า มิทัศน์ที่ประกอบ ป ้วยทาง ้านส าปตยกรรม สิ่ง

กอสร้างและ า คน นสวน องเทคนิคนั้น ้เ ียน ช้ อ

แ และแอ ลิเคชั่นออ ต้เ สค์ สเกชต์ เปนเครื่องมือ น

การสรา้งสรรค ์ ง่มี ัน้ตอนการสรา้งสรรคอ์ยางเปนระบบ

ังที่กลาวมาแล้ว และองค์ความร้ที่เกิ จากกระบวนการ

สร้างสรรค์ ลงานชุ นี้นี้ คือการอ ิบาย งคุ ประ ยชน์

องการ ช้ อแ นการสร้างสรรค์จิตรกรรม ิจิทัล นมิติ
า ที่  เ ยแ ร ลงาน านเ สบุก ace ook

ตาง  ทีส่ามาร นา ปปรบั ชก้บังานสรา้งสรรค์ นสา าที่ ลาก ลาย ทัง้ นระ บัมอือาชี และ นระ บัม าชน ้ ช้ ยทัว่ ป

อเสนอ นะ 

 บทความน้ีเปนการอ บิายกระบวนการสรา้งสรรค์ ลงานชุ  ง่อยระ วางกระบวนการศก า นกร ตีาง  เ ราะ

ะนัน้ นกระบวนการ ัน้ตอน องการเ ยแ รและประเมนิคุ คา อง ลงานจงยงั มสมบร  ์และยงัมอีกี ลายกร ศีก า

ที่ควรนารปแบบกระบวนการสร้างสรรค์ ้วยเทคนิคจิตรกรรม ิจิทัล ังกลาวนี้ ป ช้ นการสร้างสรรค์ ลงาน เ ื่อนา ปส

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เ ื่อ าความเปน ป ้ ม  ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ นสา าที่ ลาก ลายตอ ป นอนาคต

รร านุกรม

อร์สเปคเคน  มัส  8  ื้น านและเทคนิคสา รับสเกต ์ า  r an sketching  The com ete guide  

 to techni ues  เนศ สัง ์สุวรร  ้แปล  นนทบุรี  อ ี ี รีเมียร์

o mes  arc Taro  The r an ketcher  Techni ues for eeing and ra ing on ocation  

 hio  orth ight ooks

i er  C aire Cain   Pad s an Artist s Canvas for avid ockne  เ ้า ง ้จาก htt s its ogs

 n times com the i ad is an artists canvas for david hockne  

เทคนิค นการกากั าพยนตรสั้น องนักศก า

ครงงาน าพยนตร ปการศก า

กร ีศก า าพยนตรสั้นเร่องเ ด ลวคราวนี้

มนต์ศัก ิ เก ศิรินทร์เท   สมคเน วรวิวั น์  

ทคัดยอ

 บทความวจิยัเรือ่ง เทคนคิ นการกากับ า ยนตรส์ัน้ องนกัศก า ครงงาน า ยนตร ์ปการศก า  กร ี

ศก า า ยนตรส์ัน้เรือ่งเ แลว้คราวนี้  มจีุ มงุ มายเ ือ่ทราบ งเทคนคิ นการกากบั า ยนตรส์ัน้ องนกัศก า ครง

งาน า ยนตร์ ปการศก า  เรื่องเ แล้วคราวนี้ ช้รปแบบการวิจัยเชิงคุ า ย ช้การสังเกตการ ์แบบมีสวน

รวม นลัก ะการบริ ารงาน นตาแ นง ้อานวยการสร้าง ายบริ าร

 ลการวจิยั บวาเทคนคิ นการกากบั า ยนตรส์ัน้เรือ่งนี้ แ้ก ประเ นแรกคือการกากบั า ยนตร์ ว้ยการ ช้

อุ มการ  ์และ ความคิ องตนเอง ก้ากบั า ยนตรม์คีวามชั เจน นแนวทางเนือ่งจากเปนคนเ ยีนบท า ยนตรเ์อง 

จงสามาร สือ่สาร ก้บั ร้วมงาน เ้ า้ จและทางาน นสวน องแตละบคุคล เ้ปนอยาง  ีอกีประเ น น่งคอืการกากบั

า ยนตรอ์ยางชั เจน นแนวทาง องการนาเสนอ นัน่คอืการกากบั า ยนตรต์ลกร้ายที่ ก้ากบั า ยนตร์ ศ้ก าเนือ้ า 

รปแบบ ลัก ะเ น อง า ยนตรต์ลกร้าย แลว้นามาสรา้ง า ยนตรเ์รือ่งเ แลว้คราวนีอ้ยางชั เจน และ ตรงรปแบบ

 

 This research artic e aims to stud  hort i m s irecting Tech

nics of i m Pro ect   Case tud  o ore et  This is 

ua itative research  using artici ant o servation as an          

e ecutive roducer  The resu t found that there are  techni ues  

ideo og  and se f as c ear  sho n since screen a  as ritten 

 the director  a so director s direction as c ear since he stud

ied the content and form of ad humorous m e o uent

ทนา

  เนือ่งจาก นปจจบุนั า ยนตรม์กีระบวนการ ลติทีร่ว เรว และ 

เอือ้อานวยตอการ ลติ ย ช้ทมีงานทีน่อ้ยลงกวาสมยัที่ ว้จิยั ส้รา้ง นเชงิ

อาชี เมือ่ประมา   กวาปกอน งันัน้การ ลติ า ยนตรส์ัน้ องนกัศก า

นปจจุบัน นสวน องกรรมวิ ีกสามาร ลิต ้ นศักย า ที่สอ คล้องกับ

 อาจารย์ประจาค ะนิเทศศาสตร์ ม าวิทยาลัยสยาม

า ที่  ปสเตอร์ า ยนตร์สั้นเรื่อง 

เ แล้วคราวนี้


