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บทคัดย่อ
จิตรกรรมสีน้ำ�ในประเทศไทย ได้แสดงบทบาทขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งแสดงอัจฉริยภาพทางศิลปกรรมหลายด้าน ได้ทรงสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�ในลักษณะศิลปะเชิงพรรณนาได้อย่างงดงาม หลังจากนั้นระหว่างรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย พุทธศักราช 2475 จิตรกรสีน้ำ�ที่มีบทบาทในการสอนศิลปะและ
การสร้างสรรค์คือ พระสรลักษณ์ลิขิต (มุ่ย จันทรลักษณ์) ซึ่งเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่างและโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต (เปล่ง ไตรปิ่น)
ซึ่งผ่านการศึกษาศิลปะจากอังกฤษและสอนที่โรงเรียนเพาะช่างและหม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล ซึ่งเป็นจิตรกรสีน้ำ�สมัครเล่นและพัฒนาจิตรกรรมสีน้ำ�มาสู่การ
สร้างสรรค์สีน้ำ�เพื่อสีน้ำ�
ส่วนจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ ซึ่งพัฒนาขึ้นหลังปี 2475 จิตรกรสีน้ำ�ที่มีผลงานเด่นจากกลุ่ม จักรวรรดิศิลปิน เช่น เฉลิม นาคีรักษ์ มานะ บัวขาว วรรณสิทธิ์ ปูคะวณัช
วิจิตร ศุภโยธิน เปรม ไสยวงศ์ ซึ่งกลุ่มจักรวรรดิศิลปินโดยการนำ�ของ สด กูรมะโรหิต ได้มีบทบาทในช่วงปลายสงครามโลก ครั้งที่ 2 นอกจากจิตรกรสีน้ำ�ที่ผ่านการศึกษา
จากสถาบันศิลปะแล้ว ยังมีจิตรกรสีน้ำ�สมัครเล่นที่สร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�อย่างมีคุณภาพคือ หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สด กูรมะโรหิต
เป็นต้น
ในปัจจุบัน การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�ได้พัฒนามาอีกระดับหนึ่ง อารี สุทธิพันธุ์ ได้เป็นผู้เสนอการสร้างสรรค์สีน้ำ�อย่างเป็นระบบและได้เผยแพร่กระบวนการออกไป
อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีจิตรกรสีน้ำ�จำ�นวนมากขึ้น รูปแบบของจิตรกรรมสีน้ำ�หลากหลายขึ้นและสถาบันศิลปะให้ความสนใจทางด้านการเรียนการสอนสีน้ำ�มากขึ้นด้วย

Abstract
Watercolor painting in Thailand had shown its role in the reign of King Rama V,especially by Prince Narisara Nuvativongse who had shown his
geniuses in several works of art. He had also created watercolor painting in expressionism style so beautifully. Later on, during the reign of King
Rama V until before the change of governing to democratic regime in B.E. 2475 (A.D. 1932), watercolor painting artists who had their roles in arts
teaching and creative arts were Phra Soralaks Likhit (Mui Chantralaks). He used to teach at Poh Chang School and Praneet Silapakhum College, Khun
Patipark Pimlikhit (Pleng Traipin) who passed arts study course from England and taught at Poh School College. Another artist was H. S. H. Princess
Philai Lekha Diskul who was an amateur watercolor painting artist and had developed watercolor painting to be creations of watercolor for watercolor.
But for neo-modernism watercolor painting which was developed after B.E. 2475 (A.D. 1932), those outstanding watercolor painters from The
Leaque of Artists such as Chalerm Nakiraks, Manah Buakhao, Wanasith Pukavanaj, Vijitr Suphayothin, Prem Saiyavongse under the leadership of Sot
Kooramlohit had their roles by the end of World War II. Besides watercolor painting artists who graduated from arts institutes, there also were amateur
watercolor painters who created quality watercolor paintings. They were H. S. H. Prince Karawik Chakrabandhu, M.R. Seni
Pramoj, Sot Kooramalohit.
At present, creations of watercolor painting have developed up to another level. Aree Soothipunt was the one who presented systematized creation
of watercolor and had widely propagated the process. Nowadays, there are increasingly more watercolor painting artists with varieties of pattern.
More watercolor painters and arts institutes are more interested in learning and teaching watercolor paintings.

ภูมิหลัง
มนุษย์รู้จักการแก้ปัญหาเพื่อการดำ�รงชีวิตและรู้วิธีสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดเป็นรูปลักษณ์ มีความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย ก่อให้เกิดสุนทรียภาพเพื่อความพอใจ
สำ�หรับตนเองและเพื่อรับใช้สังคม พยายามบันทึกความเหมือนจากธรรมชาติหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้ผิดแปลกไปจากธรรมชาติ ถ้าเป็นการแก้ปัญหาบนระนาบเรียบ
แผ่นรองรับ เช่น กระดาษ ผ้า แผ่นหนัง กระดาน ฯลฯ ใช้สีหรือวัสดุอื่นประกอบกับสี แก้ปัญหาให้เกิดเป็นภาพ ตอบสนองความรู้สึกของผู้ดู เราเรียกผลงานนั้นว่า จิตรกรรม
หรือภาพเขียน
จิตรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ (fine arts) หรือศิลปะประเภทมุ่งแสดงออกทางความงาม ความรู้สึก ความศรัทธา เป็นผลงานที่มองเห็น ไม่
มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอย จิตรกรรมยังแยกประเภทแตกต่างกันออกไปตามสื่อและวัสดุที่นำ�มาใช้แก้ปัญหา เช่นถ้านำ�สีน้ำ�มาแก้ปัญหาบนระนาบเรียกว่า จิตรกรรมสีน้ำ�
ถ้านำ�สีน้ำ�มันมาใช้แก้ปัญหาบนระนาบเรียกว่าจิตรกรรมสีน้ำ�มัน หรือนำ�สีฝุ่นมาใช้แก้ปัญหาบนระนาบเรียกว่า จิตรกรรมสีฝุ่น การใช้สีต่างชนิดกัน วัสดุอุปกรณ์จะแตก
ต่างกันด้วย เช่นจิตรกรรมสีน้ำ�ใช้สีน้ำ�ระบายบนกระดาษขาว ใช้น้ำ�เป็นตัวละลายความเข้มข้นของสี จิตรกรรมสีน้ำ�มันใช้สีน้ำ�มันระบายบนผ้าใบ ใช้น้ำ�มันลินสีด
(linseed oil) ช่วยละลายไม่ให้สีเข้มข้นจนเกินไป ถ้าต้องการให้สีแห้งเร็วจะผสมด้วยน้ำ�มันสน เป็นต้น
สีน้ำ�เป็นสีที่ได้จากการผสมของรงควัตถุ กัมอารบิคและน้ำ� กัมอารบิค คือกาวที่ได้จากต้นไม้ตระกูลอะเดเชีย เช่นต้นกระถิน ซึ่งช่างไทยก็ใช้กาวกระถินผสมสีฝุ่น
เช่นกัน นอกจากนั้นยังอาจจะผสมกลีเชอรีนและน้ำ�ผึ้งเพื่อช่วยให้สีน้ำ�ไม่มีรอยแตก สีน้ำ�มีวิธีบรรจุหลายรูปแบบ เช่น ชนิดหลอด ชนิดตลับ และชนิดขวด ชนิดที่นิยมเป็น
ชนิดหลอด มีลักษณะเป็นครีมข้น มีหลายบริษัท มีคุณภาพแตกต่างกัน ปัจจุบันจิตรกรรมสีน้ำ�เป็นที่นิยมกันมาก จะเห็นได้จากการแสดงภาพเขียนของศิลปิน ส่วนใหญ่จะ
แสดงภาพจิตรกรรมสีน้ำ� ทั้งนี้เพราะการเตรียมผลงาน การสร้างผลงาน สามารถทำ�ได้ในระยะเวลาไม่นานนัก
การศึกษาทางด้านศิลปะได้ขยายวงกว้างขึ้น สถาบันต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนศิลปะเป็นวิชาหลัก จิตรกรรมสีน้ำ�เป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาต้องเรียน เพื่อการเรียนรู้
สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะด้วย แม้จิตรกรรมสีน้ำ�จะมีการเรียนการสอนแพร่หลายแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาค้นคว้าวิวัฒนาการของจิตรกรรมสีน้ำ�ที่มีบทบาทต่อ
วงการศิลปะในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ครู นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับการสร้างสรรค์ต่อไป
การศึกษาวิวัฒนาการจิตรกรรมสีน้ำ�ในประเทศไทยนี้จะมุ่งศึกษาเฉพาะจิตรกรรมสีน้ำ�โปร่งแสง (transparent watercolor painting) หรืออควาเริล (aquarelle)
ซึ่งใช้น้ำ�และพื้นกระดาษสีขาวช่วยให้สีอ่อนลง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.ศึกษาความเป็นมาของจิตรกรรมสีน้ำ�สากล
เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในจิตรกรรมสีน้ำ�ของไทย
2.เพื่อศึกษาจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยเริ่มต้นของไทย
3.เพื่อศึกษาจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ของไทย
4.เพื่อศึกษาจิตรกรรมสีน้ำ�ปัจจุบันของไทยที่มีผลต่อการเรียนการสอนจิตรกรรมสีน้ำ�ในสถาบันการศึกษา
วิธีดำ�เนินการวิจัย
1.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.ศึกษาจากการสัมภาษณ์นักวิชาการและศิลปิน
3.ศึกษาจากกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน
4.ศึกษาประกอบประสบการณ์ตรงของผู้วิจัย
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1.ศึกษาประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมสีน้ำ�ตะวันตกและจิตรกรรมสีน้ำ�ตะวันออก
2.ศึกษาจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยเริ่มต้นของไทยจากผลงานของสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นต้นมา
3.ศึกษาจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ของไทย โดยแบ่งจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ออกเป็น 2 ระยะดังนี้
3.1 จิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ระยะแรก ศึกษาจากศิลปินตัวแทนคือ เฉลิม นาคีรักษ์ สวัสดิ์ ตันติสุข
3.2 จิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ปัจจุบัน ศึกษาจากศิลปินตัวแทนคือ อารี สุทธิพันธุ์ ทั้งด้านกลวิธีและกระบวนการเรียนการสอนจิตรกรรมสีน้ำ�

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. จิตรกรรมสีน้ำ� หมายถึงผลงานภาพเขียนที่ใช้สื่อสีน้ำ�สร้างสรรค์ภาพบนระนาบรองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์ภาพบนพื้นกระดาษ มุ่งศึกษาเฉพาะ
จิตรกรรมสีน้ำ�โปร่งใส (transparent watercolor painting) หรืออควาเริล (aquarelle) ซึ่งใช้น้ำ�เป็นสื่อผสมสี เพื่อละลายให้สีอ่อนลงและสร้างค่าสีอ่อนบนพื้นภาพผสานกับ
ความโปร่งใสของสีน้ำ�และระนาบรองรับสีขาว
2. รูปแบบ (form) หมายถึง ปรากฏการณ์บนพื้นภาพที่แสดงให้เห็นส่วนประกอบศิลปะ (elements of art) เช่น รูปทรง เส้น สี โดยที่ส่วนประกอบเหล่านั้นแสดงความ
สัมพันธ์กันตามหลักการศิลปะ (principles of art) และกระตุ้นการรับรู้ความงามด้วยการมองเห็น
3. เนื้อหา (content) หมายถึง สาระบนพื้นภาพซึ่งมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ ซึ่งสาระเหล่านั้นอาจจะแสดงเรื่องราว แสดงสื่อดลใจ แสดงสัญลักษณ์หรือแสดงสาระ
เชิงนามธรรม
4.กลวิธี (techniques) หมายถึงปรากฏการณ์บนพื้นภาพซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการระบายสี (painting process) ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามรสนิยมของศิลปิน
แต่ละคน
5.กระบวนการระบายสี (painting process) หมายถึงการสร้างสรรค์จิตรกรรมด้วยการระบายสีอย่างอิสระบนพื้นภาพ โดยมุ่งเน้นความผสานกลมกลืนบนพื้นภาพ
ตามแนวทางรูปและพื้น (figure and ground)
6.กระบวนการลงสี (coloring process) หมายถึงการสร้างสรรค์จิตรกรรมตามแนวทางศิลปะหลักวิชา (academic art) ที่มุ่งเน้นการวาดภาพและการระบายสีใน
ขอบเขตที่ร่างภาพไว้
7.การระบายสีแบบเปียกบนเปียก (wet on wet painting) หมายถึงการระบายสีน้ำ�บนพื้นภาพที่เปียกหรือชื้นด้วยสีน้ำ�ที่เปียกชุ่ม เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไหลซึม
บนพื้นภาพ
8.การระบายสีแบบเปียกบนแห้ง (wet on dry painting) หมายถึงการระบายสีน้ำ�บนพื้นภาพที่แห้งด้วยสีน้ำ�ที่เปียกชุ่มเพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์รอยแปรง ขอบคม
บนพื้นภาพ
9.การระบายสีแบบแห้งบนแห้ง (dry on dry painting) หมายถึงการระบายสีน้ำ�บนพื้นภาพที่แห้ง ด้วยสีน้ำ�ที่ค่อนข้างแห้งหรือหมาดน้ำ� เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์
สีแห้งบนพื้นภาพ
10. การระบายสีแบบฉาบผิวหน้า (glazing painting) หมายถึงกระบวนการระบายสีที่ฉาบสีทับซ้อนกันตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปเพื่อก่อให้เกิดพื้นภาพที่โปร่งใสระหว่างชั้น
สีต่างๆ

อภิปรายสรุป
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องวิวัฒนาการจิตรกรรมสีน้ำ�ในประเทศไทย ได้ข้อมูลที่สรุปวิวัฒนาการจิตรกรรมสีน้ำ�ได้ 2 ระยะ ดังนี้
1.จิตรกรรมสีน้ำ�สมัยเริ่มต้น นับตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงระยะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
พุทธศักราช 2475
2.จิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ เริ่มตั้งแต่ระยะเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 มาจนถึงปัจจุบัน (2536) และในช่วงจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ๆ นี้
ยังแยกพิจารณาได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้
(1) ช่วงบุกเบิกจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่
(2) ช่วงจัดระบบจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่
จิตรกรรมสีน้ำ�สมัยเริ่มต้น
ศิลปกรรมประเพณีไทยได้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาเป็นเวลานานอาจนับได้ตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรี-อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศิลปกรรมทางด้านจิตรกรรมนั้น ช่างเขียนไทยนิยมใช้สีฝุ่นเป็นสื่อในการแสดงออกสืบทอดกันมาสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพผนังให้เราได้ชื่นชมและศึกษากันจนถึง ทุกวันนี้
สื่อจิตรกรรมสีน้ำ�หรือสีน้ำ�มันเพิ่งจะได้รับความนิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงที่ได้รับกระแสศิลปวัฒนธรรมจากตะวันตก
การระบายสีน้ำ�ในลักษณะสีน้ำ�โปร่งใส(transparent watercolor) หรือที่เราเรียกว่าìอควาเริลî (aquarelle) เพื่อถ่ายทอดภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัตถุ และการ
ระบายสีน้ำ� เพื่อการแสดงออกในแนวทางศิลปะสมัยใหม่หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการระบายสีน้ำ�เพื่อสีน้ำ�นั้น เป็นกระบวนการที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเป็นอย่างมาก
แม้ในปัจจุบันจะได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�จากศิลปะจีนร่วมสมัยด้วยก็ตาม
จากการที่ชาวตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอังกฤษ ซึ่งชื่นชมกับ
การเขียนภาพสีน้ำ� คงจะได้นำ�กระบวนการเขียนภาพสีน้ำ�มาสู่คนไทยด้วย เมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ์ อัครศิลปินของไทยได้ทรงแสดงบทบาทในฐานะจิตรกรสีน้ำ�อย่างเด่นชัด
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงใช้สีน้ำ�เป็นสื่อในการระบายภาพ รวมทั้งทรงใช้สีน้ำ�ในการระบายผลงานออกแบบของพระองค์ด้วย จิตรกรรมสีน้ำ�
ของพระองค์ ทรงชื่นชมเขียนภาพคน สัตว์และธรรมชาติ ทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วรรณคดีและศาสนา ด้วยรูปแบบที่พยายามผสมผสานความเหมือนจริงอย่าง
ตะวันตกกับรูปแบบอุดมคติอย่างตะวันออกนั้น ได้แสดงการถ่ายทอดรูปทรง แสงเงา และบรรยากาศ ด้วยสีน้ำ�อย่างงดงาม แม้ผลงานจิตรกรรมของพระองค์จะมีสภาพ

เป็นจิตรกรรมประกอบเรื่อง แต่สภาพสีน้ำ�ที่สะอาด โปร่งใส ประณีต และสะท้อนบรรยากาศได้อย่างงดงามนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�ที่ดีของ
ศิลปินไทยต่อมา ไม่ว่าจะเป็นภาพพระศรีสุริโยทัย ภาพพระมหาอุปราชแทงช้างพระที่นั่งทรง ภาพมัจฉาชาดก ภาพนางอุษาอุ้มสม บุษบาลงสรง เป็นต้น
ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ประกอบกับการศึกษาที่กว้างและลุ่มลึก ทั้งจากครูไทยและฝรั่ง รวมทั้งความสนพระทัยในศาสตร์แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
วรรณกรรม ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมทำ�ให้พระองค์ได้แสดงพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แขนงเหล่านั้นอย่างเด่นชัดและสำ�หรับการศึกษาทางด้าน
ทัศนศิลป์ก็เป็นที่เชื่อกันว่านอกจากพระองค์จะทรงแสวงหาด้วยพระองค์เองแล้ว การถวายคำ�แนะนำ�ของครูไทยและครูฝรั่ง รวมทั้งจาก ซี ริโกลี จิตรกรผู้เขียนภาพใน
พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งได้เคยสร้างสรรค์งานร่วมกัน คงจะถวายคำ�แนะนำ�ทางด้านจิตรกรรมตามแนวทางตะวันตกด้วยเช่นกัน
นอกจาก สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา นุวัดติวงศ์แล้ว ในรัชกาลที่ 5, 6, 7 ก็มีศิลปินสีน้ำ�อีก 2- 3 คน ที่มีบทบาททางด้านจิตรกรรมสีน้ำ� แม้จะไม่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดนักก็ตามคือ พระสรลักษณ์ลิขิต (มุ่ย จันทรลักษณ์) ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต (เปล่ง ไตรปิ่น) หม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล
จากประวัติของพระสรลักษณ์ลิขิต (มุ่ย จันทรลักษณ์) ท่านมีความสนใจในการวาดภาพเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ไปเรียน
การเขียนภาพกับครูฝรั่งในวังและเมื่อพระองค์เสด็จประพาสยุโรป ก็ทรงโปรดให้พระสรลักษณ์ลิขิตตามเสด็จไปด้วย ในการตามเสด็จประพาสยุโรปและศึกษาจิตรกรรมใน
อิตาลี ทำ�ให้มีโอกาสได้เห็นและได้ศึกษาวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมยุโรป ได้จดจำ�วิธีการต่างๆ นำ�มาผสานกับความรู้ความสามารถที่มีอยู่และสร้างสรรค์จิตรกรรมไว้
พระสรลักษณ์ลิขิตเคยสอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่างและโรงเรียนประณีตศิลปกรรม นิยมเขียนภาพคนเหมือน ภาพทิวทัศน์ และภาพลอกแบบ แม้หลักฐานที่
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันจะเป็นภาพจิตรกรรมสีน้ำ�มัน เช่นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 7 ภาพสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ภาพเจ้าพระยามหิทธรและ
ท่านผู้หญิง เป็นต้น
ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต (เปล่ง ไตรปิ่น) เคยสอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่าง ในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 ท่านจบการศึกษาด้านศิลปะจาก
ประเทศอังกฤษและเป็นผู้นำ�คนสำ�คัญในการสอนศิลปะสมัยใหม่ในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิตรกรรมในลักษณะศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) ทั้งจิตรกรรม
สีน้ำ�มันและสีน้ำ� สำ�หรับหม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล แม้จะทรงเป็นศิลปินสมัครเล่น มีจิตรกรรม สีน้ำ�มันและสีชอล์กหลงเหลือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลป์
มากกว่าจิตรกรรมสีน้ำ�ก็ตามแต่ความสามารถทางด้านจิตรกรรมสีน้ำ�ของท่านนับว่ามีคุณค่ายิ่ง หม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล ทรงเป็นธิดาของ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย หม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล ทรงโปรดเรื่องศิลปะการวาดภาพเป็นอย่างมาก สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งเป็นพระญาติก็ทรงให้การสนับสนุนแนะนำ�และช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เคยศึกษากับ ซี ริโกลี อีมัน เฟรนดี เอฟ ฟอร์โน ศิลป์ พีระศรี
ทรงชื่นชมกับการเขียนภาพคน ทิวทัศน์ หุ่นนิ่ง
กล่าวโดยสรุป สำ�หรับจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยเริ่มต้น ถ้าพิจารณาจากภาพผลงานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรม พระยานริศรานุวัดติวงศ์ รวมทั้งภาพผลงานของหม่อมเจ้า
หญิงพิลัยเลขา ดิศกุล เฉพาะหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ จะพบว่าการสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�ของ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์แสดงให้เห็นการใช้สื่อสีน้ำ�
สร้างสรรค์จิตรกรรมเล่าเรื่อง แสดงเนื้อหาทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศาสนา สื่อสีน้ำ�แสดงคุณสมบัติโปร่งใสเป็นภาพที่ผสานความสามารถและความประณีต
เรียบร้อยในเชิงช่างฝีมืออย่างงดงาม ส่วนจิตรกรรมสีน้ำ�ของ หม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล ได้ใช้สื่อสีน้ำ�เพื่อสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ� เป็นภาพต่างๆ ตามที่สนพระทัย
อันอาจถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของจิตรกรรมสีน้ำ�ในระยะเริ่มต้นของไทย
จิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่
การพิจารณาถึงจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ย่อมสัมพันธ์กับศิลปะสมัยใหม่ (modern art) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมสมัยใหม่ สังคมประชาธิปไตย เสรีภาพและปัจเจกภาพใน
สังคม เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของศิลปินและเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ศิลปะในลักษณะต่างๆ กัน มิใช่ศิลปะที่สืบทอดกันตามประเพณีนิยม
ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย อาจจะมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ-พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่มีขรัวอินโข่งเป็นตัวแทนยุคสมัยของการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมอิทธิพลศิลปะสมัยใหม่ยุโรป เมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เราหันไปรับศิลปะตะวันตกแบบเก่าหรืออาจกล่าวได้ว่าแบบ
ฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพยายามประยุกต์ศิลปะตะวันตกเก่าให้
เข้ากับศิลปะไทย จนกระทั่งเมื่อโรงเรียนเพาะช่างได้รับการสถาปนาขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและมหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย การศึกษาศิลปะและการสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ในเมืองไทยจึงเริ่มแสดงตัวชัดเจนขึ้น
การศึกษาศิลปะและการสร้างสรรค์ศิลปะในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 แม้จะเป็นทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรมหรือการช่าง
อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�ก็จะควบคู่ไปด้วยเสมอ แม้จะเป็นที่นิยมมากน้อยในแต่ละช่วงเวลาก็ตาม
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงที่สังคมและเศรษฐกิจมีปัญหาทั่วโลก ระยะสงครามเป็นช่วงของความเดือดร้อนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างสรรค์ศิลปะ
ศิลปินหันมาใช้สีน้ำ�เป็นสื่อในการแสดงออกมากขึ้น พุทธศักราช 2487 ได้มีกลุ่มศิลปินสาขาต่างๆ รวมตัวกันก่อตั้งจักรวรรดิศิลปิน (The League of Artists)
จักรวรรดิศิลปินเกิดขึ้นเพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมในเรื่องของแรงงานสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวรรณกรรมหรือทัศนศิลป์ โดยมี สด กูรมะโรหิต นักคิด
นักเขียน และนักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคม

เป็นผู้นำ�คนสำ�คัญในกลุ่มจักรวรรดิศิลปิน ทางด้านทัศนศิลป์ได้มีการจัดแสดงผลงาน 2 ครั้งที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ครั้งแรกระหว่าง 1-20 ธันวาคม 2487 และครั้ง
ที่ 2 ระหว่าง 15-18 พฤศจิกายนและ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2488 (วันที่ 18 พฤศจิกายน ไฟไหม้โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงบางส่วน การนิทรรศการต้องหยุดลง
ชั่วคราว)
จากการนิทรรศการศิลปะของจักรวรรดิศิลปินได้ปรากฏหลักฐานว่าศิลปินหลายต่อหลายคนได้มีบทบาทเด่นชัดทางด้านจิตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน
จิตรกรรมสีน้ำ� เช่น เฉลิม นาคีรักษ์ มานะ บัวขาว วรรณสิทธิ์ ปูคะวณัช วิจิตร ศุภโยธิน เปรม ไสยวงศ์ ซึ่งเป็นศิลปินจากโรงเรียนเพาะช่าง รวมทั้งศิลปินสมัครเล่นคือ
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และ สด กูรมะโรหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฉลิม นาคีรักษ์ ที่สร้างสรรค์งานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งจิตรกรรมสีน้ำ� สีน้ำ�มัน และจิตรกรรม
แบบไทยประยุกต์ จนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไป สำ�หรับจิตรกรรมสีน้ำ�ของเฉลิม นาคีรักษ์ นิยมเขียนภาพทิวทัศน์ สีสะอาดสดใส แสดงรอยพู่กันและการตัดสินใจอย่าง
มั่นใจ แสดงสภาพแสงและเงาชัดเจน
ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 นั้น มีศิลปินต่างชาติชาวญี่ปุ่นชื่อ โยโกต้า ได้เข้ามาสอนจิตรกรรมสีน้ำ�อยู่ที่โรงเรียนเพาะช่าง ซึ่งอาจมีผลต่อการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�ของ เฉลิม นาคีรักษ์ ด้วย ทั้งการสอนและรูปแบบจิตรกรรมสีน้ำ�ของโยโกต้า ได้ส่งอิทธิพลมาสู่ผู้ศึกษาศิลปะและการสร้างสรรค์ศิลปะ
ในสังคมไทยด้วย
หลังจากนั้นก็มีศิลปินสีน้ำ�ที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งคือ สวัสดิ์ สันติสุข เป็นศิษย์ของเฉลิม นาคีรักษ์และมามีบทบาทอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนช่างศิลป์
จิตรกรรมสีน้ำ�ของสวัสดิ์ ตันติสุข แสดงลักษณะเฉพาะตัว แม้จะแสดงลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติในระยะแรก ช่วงพุทธศักราช 2490 ต่อมาก็ได้เปลี่ยนแปลงโดยการ
แสดงกลวิธีให้เกิดคราบสีและการไหลซึมของสีน้ำ�มากขึ้น การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�ระยะหลัง จะสะท้อนรูปทรงธรรมชาติที่เรียบง่ายและแสดงประกายแสงชัดเจน
นอกจากศิลปินสีน้ำ�ที่ผ่านการศึกษาจากสถาบันศิลปะโดยตรงแล้ว ยังมีศิลปินสมัครเล่นที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�ที่มีคุณภาพคือ หม่อมเจ้าการวิก
จักรพันธุ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สด กูรมะโรหิต
สำ�หรับจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ได้พัฒนามาสู่ระบบการสอนและการสร้างสรรค์ โดยการนำ�ของ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ที่พยายามผสานระบบ
จากตะวันตก ตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะจิตรกรรมสีน้ำ�ของจีนและพัฒนาการจิตรกรรมสีน้ำ�ของไทยเข้าด้วยกัน อารี สุทธิพันธุ์ ได้เสนอการสร้างสรรค์จิตรกรรม
สีน้ำ�ในระบบ เอ เอส (A.S. System) ทั้งการเผยแพร่ทางด้านตำ�รา บทความ การเผยแพร่ต่อผู้สนใจ การแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำ�ของตน และการสอนที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ�ระบบ เอ เอส มุ่งพัฒนาจากกระบวนการพื้นฐาน (basic process) เช่น การระบายเรียบ การระบายทับ การระบายเปียก
การระบายแห้ง ฯลฯ ก่อนที่จะพัฒนากระบวนการพื้นฐานไปสู่การสร้างสรรค์ กระบวนการพื้นฐานของระบบเอ เอส ได้จัดไว้อย่างเป็นระบบชัดเจน
สำ�หรับจิตรกรรมสีน้ำ�ของ อารี สุทธิพันธุ์ จะนิยมเขียนทั้งภาพทิวทัศน์ วัดและภาพหญิงเปลือย ซึ่งภาพหญิงเปลือยนั้นใช้ชื่อเฉพาะว่า Colliwospa ซึ่งย่อมาจาก
color, light, woman, space และเป็นภาพที่ อารี สุทธิพันธุ์ สร้างสรรค์มากที่สุด
นอกจากนั้นแล้วจิตรกรรมสีน้ำ�สมัยใหม่ในปัจจุบันยังมีศิลปินและกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง จำ�นวนศิลปินมากขึ้น รูปแบบการสร้างสรรค์
หลากหลายขึ้น กลุ่มศิลปินมากขึ้น สถาบันศิลปะให้ความสนใจทางด้านการเรียนการสอนสีน้ำ�มากขึ้นและมีศิลปินสีน้ำ�สมัครเล่นมากขึ้นด้วย ศิลปินรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์
จิตรกรรมสีน้ำ�อย่างต่อเนื่อง เช่น โกศล พิณกุล นิติ วัตุยา ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ พิชิต ตั้งเจริญ วิโชค มุกดามณี วิรุณ ตั้งเจริญ สุชาติ วงศ์ทอง นุกูล ปัญญาดี
วรรณรัตน์ อินทร์อ่ำ� อัญชลี โสมดี ไพฑูรย์ จันทร์หอม ชัยวัฒน์ วรรณานนท์ ทวี เกศางาม ไสว วงษาพรหม เป็นต้น
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