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โครงการระบายภาพสีน ้า “White Roses” 
 

หลักการและเหตุผล 

การสร้างสรรค์ของสื่อสีน้้า ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกในเชิงทดลองเทคนิควิธีการ เพื่อ

สร้างทักษะประสบการณ์ ความช้านาญ ในการระบายสีที่แม่นย้า สามารถควบคุมการไหลซึมของสีน้้า

ได้ ตลอดจนการหาลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการใช้สีที่มีความโดดเด่นต่างกันไป ซึ่งเป็นทักษะความ

ช้านาญในระดับหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่ส้าคัญที่สุดก็คือ เราใช้สื่อสีน้้าเป็นสะพานหรือเครื่องมือที่จะระบาย

อารมณ์ ความรู้สึกของเราโดยมีความคิดหรือเจตนา เป็นตัวควบคุมตลอดจนมีองค์ประกอบทางการ

สร้างสรรค์ศิลปะอันได้แก่ สื่อดลใจ เทคนิค วิธีการ อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการ ความคิดฝันและ

ประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้คือ ความส้าคัญในการสร้างสรรค์เพราะถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันจนแยกไม่

ออกเกิดเป็นเอกภาพบ่งชี้ลักษณะตัวของผู้สร้างออกมา ถ้าเราสามารถใช้สื่อสีน้้ามาถ่ายทอดรูปแบบ

โดยมีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นประกอบอยู่ ผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อสีน้้าจะมีคุณค่าและมีเอกภาพ

สมบูรณ์ในตัวเองไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสื่อวัสดุใด 

ดังนั้น เทคนิคการระบายภาพสีน้้าจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริม

องค์ความรูด้้านศลิปะ อีกทั้งในปัจจุบันการระบายภาพสีน้้าได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น กล่าวได้

ว่าสีน้้าเป็นสื่อยอดนิยม โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปในหลากหลาย

อาชีพ ตลอดจนครู อาจารย์ นิยมใชส้ื่อประเภทนี้มาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจ และสามารถน้า

ความรูด้้านการระบายสีน้้าไปใช้ในการสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพของวิชาชีพครูได้ในอนาคต หรือ

สามารถน้าความรู้ไปใช้ในการจดัท้าผลิตภาพสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะโดยการน้าความรู้ด้านการ

ระบายสีน้้าไปพัฒนาและประยุกต์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนการสอนในสายวิชาชีพครู  เพื่อ

สร้างความน่าสนใจและเป็นการกระตุน้การเรียนรู้ของผู้เรยีนได้อกีทางหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้าไปปฏิบัติการระบายภาพสีน้้าของตนเองได้ และมีทักษะ

ประสบการณ์ในการใช้วัสดุ และเครื่องมือในการสร้างงาน เพื่อถ่ายทอดรูปแบบของการ

ระบายภาพสีน้้าด้วยเทคนิควิธีต่างๆ ได้ 

2. เพื่อพัฒนาผูเ้ข้ารับการอบรมใหผ้า่นกระบวนการสร้างงานศิลปะด้วยสื่อสีน้้า สามารถเข้าใจ

เทคนิค และน้าไปใช้ในสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะโดยผา่นการใชส้ื่อสีน้้า 
 

 

 
 



 
 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

2 
 

กลุ่มเป้าหมาย  

บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม จ้านวน ๒๐ คน 
 

กิจกรรมในหลักสูตร  

 ใช้การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ สัมมนา และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่

เกีย่วข้องและปัญหาที่เกิดขึน้จรงิจากการระบายสีน้้า 
 

ระยะเวลาในการอบรม 

 รุ่นที่ ๑  วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 รุ่นที่ ๒  วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

สถานที่อบรม 

 ณ ห้อง Co - Working Space ช้ัน ๑ อาคาร ดร.ศโิรจน์  ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

วทิยากร 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ พเิชษฐ  สุนทรโชติ 

 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

งบประมาณค่าใชจ้่าย 

  ค่าบริการทางวิชาการและการฝึกภาคปฏิบัติ  คิดเป็นเงินจ้านวน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันหา้ร้อย

บาทถ้วน)  ไม่รวมอุปกรณ์ 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผูเ้ข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ความเข้าใจในความส้าคัญของการระบายภาพสีน้้า รวมถึงเทคนิค

ขั้นตอนการระบายภาพสีน้้าที่จะท้าให้ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อภาพ ดว้ยการน้าความรูข้องการระบาย

ภาพสีน้้าไปประยุกต์ใช ้ 
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ก้าหนดการ โครงการระบายภาพสีน ้า "White Roses" 

ณ ห้อง Co- Working Space ชั น ๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

รุ่นที่ ๑  วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ และ รุ่นที่ ๒ วันอาทติย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา กิจกรรม 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้นในการระบายภาพสีน้้า เทคนิคการ

ระบายสีน้้า 

วิทยากรสาธิตและให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตาม 

-การระบายแบบเปียกบนเปียก 

-การระบายแบบแห้งบนเปียก 

-การระบายแบบแห้งบนแห้ง 

-การระบายเพื่อสร้างผวิบนระนาบรองรับ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  การปฏิบัติการความรู้เรื่องการวาดภาพสีน้้าดอกกุหลาบขาว (White 

Roses) วิทยากรจัดหุ่นใหต้ามที่ก้าหนด 
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mkw8951z 

 
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

โครงการระบายภาพสนี ้า “White Roses” 

 

๑. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) 

........................................................................................... ................................................................  

๒. สถานที่ท้างานปัจจุบัน

............................................................................................................. .............................................. 

........................................................................................................................................................... 

๓. โทรศัพท์มอืถือ .. .............................................................. .............................................................. 

๔. ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการอบรม  

   รุ่นที่ ๑  วันเสารท์ี่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑  

   รุ่นที่ ๒  วันอาทติย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

    ณ หอ้ง Co-Working Space ช้ัน ๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

(ลงช่ือ) ………………………………..……….……………………. ผูส้มัคร   

          (………………………………..……….…………………….)      

                                                               วันที่.........เดือน......................พ.ศ.................. 

 

หมายเหตุ 

๑ . โปรดส่งใบสมัครมายังฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

E-Mail : hcd_sdu@hotmail.com , โทรสาร ๐ ๒๖๖๘  ๙๔๑๑ , Line@ : mkw8951z ภายในวันท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๖๑ 

๒. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๖๕๔๓-๕ หรือเบอร์ภายใน ๖๙๐๕ 

    ผู้ประสานงาน คุณธัญญลักษณ์  เวชชศาสตร์  ๐๘ ๑๖๔๐ ๑๙๔๙ 

   คุณจิตรลดา  ผลนิล         ๐๘ ๖๘๘๑ ๒๔๖๘ 


