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บทที1่ 
 

บทนํา 
 
  เร่ิมตัง่แต่อารยธรรมต่างชาติท่ีไดเ้ขา้มาทาํเส้นทางการคา้ทางทะเล   ระหว่างสองซีกโลก
ตะวนัตกและตะวนัออก  โดยมีอารยธรรมอนัหลายหลายและมีหลายเช้ือชาติจีน โปตุเกส และชาว
มลาย ูมาสู่ จงัหวดั พงังา ภูเก็ต และ เมืองตะกัว่ป่าท่ีกล่าวมานั้น   ไดมี้การประกอบการคา้ทางการ
เดินเรือโดยการคา้นั้นไดมี้แร่ดีบุกท่ีเป็นสินคา้ท่ีสาํคญั โดยแถบฝ่ัง พงังา ภูเก็ต ระนอง โดยเฉพาะ
ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นอาคารตึกแถวร้านคา้บริเวณ มี อิทธิพลคือจีน ท่ีเรียกวา่ sino-ชิโน แลว้แปลงมาเป็น 
china ไชน่า ดงันั้นการก่อสร้างอาคารบา้นเรือนหรืออาคารพาณิชย ์ ในลกัษณะหนา้อาคารชั้นล่าง
ทาํเป็นช่องโคง้ ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะแบบโปตุเกสคืออาคารสองชั้นก่ึงร้านคา้ก่ึงท่ีอยู่อาศยั shop-
home หรือ semi residential ยาวต่อเน่ือง 2 ฟากถนนและเปิดโล่งเป็นทางเทา้ นอกจากตึกแถว
ดงักล่าวแลว้ยงัมีคฤหาสแบบฝร่ังและยงัคง    ดา้นความงามทางสถาปัตยกรรมทัง่เหลืออยูเ่คยไดรั้บ
ความนิยมอย่างสูงสุดตั้งแต่อดีต จนปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปจนทรุดโทรมขาดการดูแล   และ
มองขา้มไปจากสงัคมยคุใหม่ 1 
            การสร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้จึงไดน้าํหยิบเร่ืองราวเก่ียวกบั    มุมมองอาคารบา้นเรือนชิโน
โปตุกีสมาเป็นความบลัดาลใจในการสร้างสรรค ์ท่ีเก่ียวขอ้งความเป็นอยูแ่ละองคป์ระกอบความงาม
ทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความเก่ากบัการเปล่ียนแปลง ไปตามสภาพกาลเวลาท่ีเป็นส่ือและบอกถึง
สภาพมุมมองในการแสดงออกเป็น   รูปแบบผลงานสร้างสรรคท์างจิตรกรรมในขณะเดียวกนักบั
เร่ืองราวในสภาวะทางความรู้สึกต่อมุมมองท่ีแตกต่าง   ไปจากเดิมมาท่ีเคยไดม้องเห็นและแตกต่าง 
กนัออกไปแต่ละสถานท่ี        
                                                                              

                                                 
1 สุวนิยั วิพลชยั. “ย้อนอดตีเมืองภูเกต็…บนถนนสาย ชิโนปอร์ตุกสี” กินรี.  กรุงเทพฯ: บ.เมจิกโปร

ดกัชัน่จาํกดั. 2542.  
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ความเป็นมาและความสําคญัของการศึกษา 
 เรือนพกัท่ีอาศยัหรืออาคารบา้นเรือนในอดีตแต่ละท่ีจะแตกต่างออกไป  โดยจะกล่าว
มาน้ีไดจ้ากการแยกตามรูปแบบต่างสถานท่ี  โดยรูปลกัษณ์ของอาคารจะสร้างแบบยโุรปในปัจจุบนั
ยงัมีตึกแถวเก่าท่ียงัหลงเหลือในฝ่ังจงัหวดัทางตอนใตข้องไทยเช่น ภูเก็ต พงังา เป็นตน้ ลกัษณะจะมี
ลวดลายประดบัตกแต่ง   อาคารหอ้งแถวมีการพฒันามาจนถึงปัจจุบนัไดมี้การคา้ขายหลายเช้ือชาติ 
เช่น ไทย จีน องักฤษ  โปรตุเกส   ส่ิงท่ีกล่าวมามีส่วนหน่ึงต่อทางความรู้สึกและเคยชินจึงออกมา
เป็นแนวคิดในรูปแบบผลงานสร้างสรรค ์   ท่ีสะทอ้นถึงสภาพระบบสังคมท่ีเป็นอยูมี่ความแตกต่าง
กันออกไปลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ี  ยอ้มมีผลการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีทาํให้เกิดอารมณ์กับ
ความรู้สึกแตกต่างกนัรวมถึงการละเลยจากสงัคมยดุสมยัใหม่ในปัจจุบนั  ขา้พเจา้จึงเลง็เห็นวา่คุณค่า
ในมุมมองแต่ละมุมมองของอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส  ท่ีมีความเก่าแก่มาตั้งแต่อดีตและ
เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรคใ์นระบบความคิด   กบัความบลัดาลใจต่อมุมมองในบรรยากาศท่ี
แตกต่างกนัระหว่างกลางคืนและกลางวนัในแต่ละสถานท่ี  เป็นอีกปัจจยัหน่ึงของการสร้างสรรค์
ออกมาป็นผลงานจิตรกรรมเทคนิกผสมในคร้ังน้ี 
 
ความมุ่งหมายในการศึกษา 
 1.  รูปแบบเน้ือหาแสดงออกมุมมองอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีสท่ีมีเน้ือหาใน
สภาพความเป็นอยู่  กบัสังคมสมยัใหม่ตัง่แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นความเงียบเหงาจริง   ในการ
สร้างสรรค์ผลงานคร้ังน้ีเป็นอีกปัจจัยหน่ึงในการอยู่อาศัยหรือช่วงเวลา ท่ีปรับเปล่ียนไปเช่น
กลางวนักับกลางคืนตามสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีผูส้ร้างสรรค์ได้นํามาเสนอเป็นผลงาน
จิตรกรรมแบบ 2 มิติ 
 2.  รูปแบบผลงานแสดงออกเป็นรูปธรรมในลกัษณะ 2มิติ ก่ึงเหมือนจริง 
 3.  รูปแบบผลงานใชเ้ทคนิครูปแบบจิตรกรรมเทคนิคผสม โดยใช ้สีอะคลีลิค สีโป๊ว 
และ อ่ืนๆ ผสมบนผา้ใบตามความเหมาะสม 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ตอ้งการนาํเสนอมุมมองท่ีแสดงถึงช่วงระยะเวลาบรรยากาศ  
ท่ีเงียบเหงาและเส่ือมโทรมไปตามสภาพเวลาต่อส่ิงแวดลอ้ม    ท่ีเป็นส่วนประกอบมีทั้งความรู้สึก
ถึงมุมมองสภาพสงัคมเมืองในช่วงท่ียงัเป็นอยูต่่อปัจจุบนัลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ี    ยอ้มมีผลท่ีทาํใหเ้กิด
อารมณ์    มีความแตกต่างกนัรวมถึงการละเลยจากสงัคมตลอดเวลาเขา้ร้วมกบัสงัคมในปัจจุบนั 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 การสร่างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ชุดสถาปัตยกรรมในมุมมองท่ีเงียบเหงา ไดก้าํหนด
ขอบเขตของงานไวด้งัน้ี 
 1.ขอบเขตการแสดงถึงคุณค่าต่อมุมมองอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส ในทางตอน
ใตท้างฝ่ังอนัดามนัจะบอกถึงเร่ืองของความรู้สึกถึงความเงียบเหงา โดยใช้ลกัษณะมุมมองบาน
ประตูหนา้ต่าง ลวดลวยกบัพื้นผวิมาเป็นสญัลกัษณ์ในการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานวิทยานิพนธ์ 
 2.ขอบเขตดา้นรูปแบบผลงานเป็นจิตรกรรมท่ีใชเ้ทคนิคสีอะครายลิคและสีอ่ืนๆนาํมา
สร้างรูปแบบบนผนืผา้โดย   เป็นลกัษณะแบบผวินูนออกมาเป็น2มิติทัว่ทั้งภาพ ตามความเหมาะสม
โดยการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นแบบก่ึงเหมือนจริง 
 3.ขอบเขตดา้นเร่ืองของเทคนิคและสีขา้พเจา้ตอ้งการแสดงออกดว้ยสีบรรยากาศสีเทา
โดยรวมระหวา่งแสงเงากบัพื้นผวิแบ่งออกมาป็นความกลมกลืนกนัทัว่ทั้งภาพ 
 
ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 
 วิธีการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีมีขั้นตอนสรุปดงัน้ี 
 1.ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัมุมของอาคารสถาปัตยกรรมและความเป็นอยู่ ของชุมชนใน
ทอ้งถ่ินโดยใช้มุมมองของอาคารสถาปัตยกรรมและความเป็นอยู่ของชุมชนในทอ้งถ่ินโดยใช้
มุมมองบานหนา้ต่างและประตูท่ีเป็นแรงบนัดานใจในการสร้างสรรค ์
 2.รวบรวมขอ้มูลต่างๆจากหนังสือ บทความจากเอกสาร ภาพถ่ายในสถานท่ีจริงและ
ส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมกบัการสัมภาษณ์เพื่อความเขา้ใจท่ีนาํมาพฒันาแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
วิเคราะห์และจดัลาํดบัขั้นตอนของมุมมองท่ีเป็นตน้ความคิดเพ่ือพฒันาไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงาน
เสกต็จากขอ้มูลจริง 
 3.สร้างภาพร่างเสก็ตหลายภาพจากส่ือคอมพิวเตอร์และภาพก็อปป้ีจากหลายสีมา
รวมกนัเป็นเทคนิคในผลงานท่ีสร้างออกมาเป็นงานภาพร่างสี 
 4.สร้างภาพผลงานจริงโดยกระบวนการทางจิตรกรรมตามความเหมาะสมและตดัทอน
ไปจากเดิม 
 5.วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลต่อแนวคิดในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานในแต่ละ
ช้ิน 
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แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเช่นหนังสือประวติัศาสตร์ 
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและการสอบถามขอ้มูลกบับุคคลในทอ้งถ่ิน 
 2. ขอ้มุลท่ีไดจ้ากออกสาํรวจพ้ืนท่ีและถ่ายภาพมาแต่ละช่วงเวลา ขา้พเจา้ตอ้งการนาํมา
สร้างเป็นผลงานจิตรกรรม 
 3. สเกต็ภาพดว้ยสีนํ้ าจากภาพถ่ายและในสถานท่ีจริงตามความตอ้งการในการนาํเสนอ
ต่อวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 
 
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ผลงานชุด สถาปัตยกรรมในมุมมองท่ีเงียบเหงา ได้แบ่งออกป็นส่วนหน่ึงของการ
ทาํงานและการจดัรูปแบบผลงานท่ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.วสัดุอุปกรณ์ในการเกบ็ขอ้มูล เช่น กล่องถ่ายรูป สมุดเสกต็ เป็นตน้ 
 2.วสัดุอุปกรณ์ในการร่างภาพและสร้างเทคนิค 
 3. ดินสอ 
 4.ไมบ้รรทดั 
 5.สีอะคลายลิค 
 6.เกรียง 
 7.พูก่นั 
 8.แปรงทาสี 
 9.อุปกรณ์สาํหรับผสมสี 
 10.กระบอกฉีดนํ้า 
 11.สีนํ้ าพลาสติกแต่ละชนิดท่ีตอ้งการตามความเหมาะสมต่อผลงาน 
 12.เฟรมไมแ้ละผา้ใบ 
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บทที ่2 
ข้อมูลส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 
ทีม่าของแนวคดิและแรงบัลดาลใจ 
 ในพื้นท่ีจงัหวดัทางภาคใตข้องไทยซ่ึง  เป็นมุมมองทางอาคารสถาปัตยกรรมชิโนปอร์ตุกีส
จึงเป็นอาคารสองชั้นคือการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบยุโรปและศิลปะแบบจีน  โดยจะเป็นชุมชน
จีนแห่งแรกจึงไดมี้จาํนวนมากในสมยัก่อน    ปัจจุบนัยงัหลงเหลืออยูแ่บบชาํรุดทรุดโทรมบางหลงัยงัคง
แบบเดิมอยูม่าตัง่แต่อดีตจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  แบบตึกแถวและแบบบา้นเด่ียวซ่ึงในปัจจุบนัได้
เปล่ียน ไปตามสังคมสมยัใหม่จึงเป็นท่ีมาและเกิดเป็นแรงบนัดาลใจ  ในการสร้างสรรครู์ปแบบผลงาน
ในมุมมองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเงียบตามความรู้สึก   ของผูส้ร้างสรรคแ์ละผูท่ี้พบเห็นจริงโดยจะแสดงถึง
ขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมา 
 
ทศัน์คติในการสร้างสรรค์ 
 สังคมในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงกลบัลืมและมองขา้มส่ิงท่ีเคยมีความสาํคญัมาแต่อดีต   การ
สร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้จะมีอิทธิพลต่อความคิดและ    รูปแบบทางผลงานจิตรกรรมโดยใช้
มุมมองอาคารชิโนปอร์ตุกีสนาํมาสร้างสรรค ์ต่อผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 
 รูปแบบท่ีเน้ือหาในเร่ืองมุมมองอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส  ขา้พเจา้ไดค้น้พบถึงความ
เส่ือมโทรมในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีตึกสมยัใหม่เขา้มามีบทบาท  ตามแบบเชิงวตัถุนิยมในปัจจุบนัโดยเป็น
ส่วนใหญ่   จึงไดถู้กเปล่ียนไปในเร่ืองของมุมมองวฒันธรรมทั้งภายนอกและภายใน แต่รูปแบบอาคาร
สถาปัตยกรรมยงัคงอยูใ่นรูปแบบเดิมและยงัคงความมีเสน่ ในมุมมองท่ีเป็นเอกลกัษณ์รูปแบบอาคารท่ี
ร่วมสมยั 
 สรุปได้ว่าคุณค่าทางสถาปัตยกรรมรูปแบบชิโนโปรตุกีส ยงัคงมีทางด้านความงามใน
รูปแบบไทยสากล และเป็นอาคารแบบสองชั้นแบบสองฟากถนน  ท่ีเป็นศิลปะลวดลายคลาสสิกแบบ
ร่วมสมยัในเชิงความงามทางศิลปะแบบสากลในปัจจุบนั 
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อทิธิพลและแรงบันดาลใจจากมุมมองสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกสี 
 สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสแบ่งเป็นสองประเภทคือ ตึกแถว หรือ "เต้ียมฉู่" และ
คฤหาสน์หรือ "อัง่มอ้หลาว อัง่มอ้หลาวเป็นภาษาจีนฮกเก้ียน "อัง่มอ้" แปลว่า ฝร่ัง หรือชาวต่างชาติ 
ส่วนคาํวา่ "หลาว" แปลวา่ ตึกคอนกรีต อัง่มอ้หลาว กคื็อคฤหาสน์แบบฝร่ังท่ีนายหวัเหมืองแร่ สร้าง
เป็นท่ีอยูอ่าศยัในสมยันั้น โดยบา้นหลงัแรกท่ีสร้างข้ึนตามแบบชิโน-โปรตุกีส โดยช่างชาวจีนจาก
ปีนงั ก็คือ บา้นชินประชาของพระพิทกัษ ์ชินประชา    นายเหมืองตน้ตระกูลตณัฑวนิชตั้งอยู่ถนน
กระบ่ี ถือว่าเป็นตน้แบบของบา้นคหบดีจีนท่ีกระจายอยูท่ ัว่ทั้งเมืองภูเก็ต ตึกแถวเป็นอาคารสองชั้น
ก่ึงร้านคา้ก่ึงท่ีอยูอ่าศยั ลกัษณะ ลึกและแคบ ชั้นล่างแบ่งพ้ืนท่ีใชส้อยไปตามความลึกไดถึ้งห้าส่วน
ด้านหน้าเป็นร้านคา้หรือสํานักงาน ถดัไปเป็น ห้องรับแขก ห้องพกัผ่อน ห้องอาหาร ห้องครัว 
ภายในอาคารมกัมีฉ่ิมแจ ้หรือบ่อนํ้ าบาดาลหน่ึงบ่อและเจาะช่อง ให้อากาศถ่ายเทและแสงส่องเขา้
อาคาร ตึกแถวในภูเก็ตจึงเยน็สบาย ส่วนท่ีชั้นสองเป็นห้องนอนหนา้ตึกแถวมีทาง เดินเทา้ ทาํเป็น

ช่องซุม้โคง้เช่ือมกนัไปตลอด ทั้งแนวตึกแถว เรียกว่า อาเขต (arcade) โดยมีชั้นบนยื่นลํ้า ออกมา 
เป็น หลงัคากนัแดดกนัฝนซ่ึงตกเกือบตลอดปีนบัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสัมพนัธ์กบั สภาพภูมิอากาศ
อีกทั้งยงัแสดง ให้เห็นถึงความเอ้ืออาทร ของเจา้ของบา้นกบัผูส้ัญจร ท่ีชั้นสองดา้นหนา้อาคารเนน้
การเจาะช่องหน้าต่างเป็น ซุ้มโคง้คูหาละสามช่อง ขนาบขา้งดว้ยเสาแบบกรีก และโรมนั บนพื้น
ผนงัตกแต่งดว้ยลายปูนป้ันทั้งแบบจีน และ ตะวนัตก ผสมกนัอย่างลงตวั สามารถเดินชมไดท้ัว่ทั้ง
ถนนถลาง ดีบุก พงังา กระบ่ีและเยาวราชนอกจากน้ียา่น โคมเขียว โคมแดงในอดีตท่ีซอยรมณียก์็มี
ตึกสีสนัสวยแปลกตา 
 ลกัษณะของสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสคือการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ยุโรปและศิลปะจีน กล่าวคือ “สถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม” หรือ “อาคารแบบโคโลเนียล” 

(Colonial Style) ถา้เป็นอาคารสองชั้นก่ึงร้านคา้ก่ึงท่ีอยูอ่าศยั (shop-house or semi-residential) 
จะมีดา้นหนา้อาคารท่ีชั้นล่างมีช่องโคง้ (arch) ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะๆ เพื่อใหเ้กิดการเดินเทา้หรือท่ี
ภาษาจีนฮกเก้ียนเรียกว่า “หง่อคาข่ี” ซ่ึงมีความหมายว่า ทางเดินกวา้งห้าฟุต นอกจากอาเขตแลว้ 
อาคารแบบโคโลเนียลมีการนาํลวดลายศิลปะตะวนัตกแบบกรีก โรมนั หรือเรียกว่า “สมยัคลาสสิก” 
เช่น หน้าต่างวงโคง้เกือกมา้ หรือหัวเสาแบบโยนิก หรือไอโอนิก (แบบมว้นกน้หอย) และคอริน
เทียน (มีใบไมข้นาดใหญ่ประดบั) เป็นตน้ ซ่ึงนกัวิชาการบางท่านอาจเรียกสถาปัตยกรรมแบบน้ีว่า 
“นีโอคลาสสิก”ส่ิงท่ีผสมผสานศิลปะจีนคือ ลวดลายการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นภาพประติมากรรมนูน
ตํ่าหรือนูนสูงทาํดว้ยปูนป้ันระบายสีของช่างฝีมือจีนประดบัอยูบ่นโครงสร้างอาคารแบบโปรตุเกส
บานประตูหนา้ต่าง ตลอดจนการตกแต่งภายในท่ีมีลกัษณะเป็นศิลปะแบบจีน 
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อทิธิพลทางประวตัิศาสตร์ 
 ชาวโปรตุเกสไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานและทาํการคา้บริเวณเมืองท่ามะละกา และไดน้าํเอา
ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนวิทยาการตะวนัตกเขา้มาเผยแพร่ไดส้ร้างบา้น และสถาปัตยกรรมตาม
รูปแบบของตน     ซ่ึงช่างชาวจีนไดน้าํผงัการก่อสร้างไปดาํเนินการ แต่ลกัษณะของสถาปัตยกรรม
ไดเ้พี้ยนไปจากเดิมโดยช่างชาวจีนไดต้กแต่งลวดลายสญัลกัษณ์รวมถึงลกัษณะรูปแบบบางส่วนของ
ตวัอาคารตามคติความเช่ือของจีน เกิดการผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและจีน  
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัข้ึนท่ามกลางสังคมของกลุ่มชน 3 เช้ือชาติ อนัไดแ้ก่โปรตุเกส จีน และ
มาเลย ์ในดินแดนแหลมมลายตู่อมาเม่ือชาวดตัชแ์ละองักฤษเขา้มามีอิทธิพลในดินแดนแถบน้ี ก็ได้
ปรับปรุงรูปแบบของอาคารโดยดดัแปลงและเพ่ิมเติมลวดลายต่างๆ และมีช่ือเรียกลกัษณะการ
ก่อสร้างอาคารเหล่าน้ีว่า สถาปัตยกรรม “ชิโนโปรตุกีส” คาํว่า “ชิโน” หมายถึงคนจีน และคาํว่า 
“โปรตุกีส” หมายถึง โปรตุเกส    แมว้่าองักฤษและดตัชจ์ะเขา้มามีอิทธิพลในการผสมผสานศิลปะ
ของตนเขา้ไปในยคุหลงัดว้ยกต็ามกย็งัเรียกรวมกนัวา่ ชิโนโปรตุกีส 
 ในประเทศไทยพบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสได้ในจงัหวดัภูเก็ตรวมถึง   จงัหวดั
ระนอง กระบ่ี ตะกัว่ป่า พงังา หรือตรัง ซ่ึงอาคารส่วนใหญ่สร้างในสมยัของพระยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลสาํเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2444 
- 2456 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ภูเก็ตในสมยันั้นมีความสัมพนัธ์ทางดา้นการคา้กบัปีนงั อาคารแบบชิโน
โปรตุกีสได้ถูกสร้างข้ึน    โดยนักธุรกิจชาวจีนท่ีมีความร่ํารวยจากการทาํธุรกิจเหมืองแร่ดีบุก 
รวมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและองคก์รเอกชน องคก์รทอ้งถ่ินไดร่้วมกนัพฒันาและอนุรักษย์่าน
เมืองเก่าข้ึนมา มีการกาํหนดให้พื้นท่ีประมาณ 210 ไร่ ซ่ึงครอบคลุมถนนรัษฎา ถนนพงังา ถนน
เยาวราช ถนนกระบ่ี ถนนดีบุก ถนนถลาง ถนนเทพกระษตัรี    ให้เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ศิลปกรรม โดยออกเป็นประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดมี้การควบคุมให้พื้นท่ี
อนุรักษน้ี์ใหมี้ความสูงอาคารไดไ้ม่เกิน 12 เมตร และยงัไดส่้งเสริมใหมี้การพฒันาอาคารในรูปแบบ
ดั้งเดิมไวอ้ยา่งเช่นมีการใหเ้วน้ช่องทางเดินดา้นหนา้ และคงรูปแบบอาคารลกัษณะชิโนโปรตุกีสไว ้
เพื่อใหเ้ป็นเอกลกัษณ์สู่คนรุ่นหลงั  
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 สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสท่ีภูเก็ตมีเสน่ห์ และสวยท่ีสุดในประเทศไทย มนัสะทอ้น
ให้เห็นถึงความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจของภูเก็ตในสมยัอดีต อาคารเหล่าน้ีมนับอกเล่าอะไรเยอะมาก 
ทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวติัศาสตร์ สังคม ชาติพนัธ์ุท่ีมาอยู่อาศยั รวมไปถึงลวดลายปูนป้ันท่ี
เอามาประดบัก็มีเร่ืองราวความเป็นมา มีการเอาลวดลายท่ีเก่ียวกบัทางตะวนัออก อยา่งสัตวใ์นเทพ
นิยายมาประดบั มีความสวยงามและกมี็อะไรเยอะมาก การอนุรักษตึ์กเหล่าน้ีข้ึนมา เป็นการเสริมส่ง
ใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์ศิลป์ และสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น ทาํให้คนเห็นคุณค่า ขนาดคนต่างชาติ
ต่างเมืองยงัมาดู สมควรแก่การไดรั้บการอนุรักษไ์ว ้เพราะ สถาปัตยกรรมนั้นไม่เพียงแต่เชิดชูความ
สง่างามของบา้นเมือง แต่มนัยงัให้ปัญญาแก่ผูค้นดว้ย แลว้มนัจะตอบไดว้่าทาํไมตอ้งอนุรักษ์ไว ้
ไม่ใช่แค่ดูวา่สวยอยา่งเดียว 2 
 
อทิธิพลทางผลงานศิลปะทีเ่กีย่วข้อง 
 ผลงานวิทยานิพนชุดน้ีขา้พเจา้ไดอิ้ทธิพลและแรงบนัดาลใจของศิลปินแต่ละ บุคคล
มุมมองผลงานในแต่ละช้ิน  ในการสร้างสรรคอิ์ทธิพลทางผลงานของศิลปินไดแ้ก่   ปรีชา เถาทอง  
เอด็เวิด ฮอบเปอร์ (Edward Hopper)เอน็ดริว ไวทเ์อท็ (andrew wyeth) ดรีม มิทเชล (Dean Mitchell)  
เป็นตน้ผลงานแต่ละช้ินนั้นไดมี้การแสดงออก  ในรูปแบบงานเหมือนจริงจึงวิธีการคิดท่ีแต่ต่างกนัท่ี
มุมมองนอกจากนั้นขา้พเจา้สนใจในเร่ือง  บรรยากาศแสงเงา และพ้ืนผิว ผลงานในแนวคิดขา้พเจา้
ไดป้รับกลวิธีและบรรยากาศโดยส่วนตวัเขา้กบัวิธีการคิดของขา้พเจา้เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 สุวนิยั วิพลชยั. “ย้อนอดตีเมืองภูเกต็…บนถนนสาย ชิโนปอร์ตุกสี” กินรี.กรุงเทพฯ: บ.เมจิก โปร

ดกัชัน่จาํกดั 2542, 
 นกัเดินทาง   “เพือ่ความเข้าใจในแผ่นดนิ:ภูเกต็”   พิมพค์ร้ังท่ี 1 ตุลาคม 2543 
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ภาพข้อมูลทีเ่กีย่วกบักบัองค์ประกอบการตกแต่งลวดลายอาคารชิโนปอร์ตุกสี 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงภาพโครงสร้างอาคารชิโนปอร์ตุกีส 1 
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3ภาพข้อมูลทีเ่กีย่วกบัองค์ประกอบการตกแต่งลวดลายอาคารชิโนปอร์ตุกสี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2 แสดงภาพโครงสร้างอาคารชิโนปอร์ตุกีส 
 
 
                                                 

3  ปัญญา  เทพสิง . “ลวดลายตกแตกหน้าอาคารชิโนปอร์ตุกสี” จังหวดัภูเกต็. สงขลา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.2547. 
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ภาพข้อมูลทีเ่กีย่วกบักบัองค์ประกอบการตกแต่งลวดลายอาคารชิโนปอร์ตุกสี  
 

 
 
ภาพท่ี 3 แสดงภาพการตกแต่งลวดลายปูนป้ันหนา้อาคารชิโนปอร์ตุกีส 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงภาพลวดลายตกแต่งเสาล่าง ( colum )  
 

 

 
 
ภาพท่ี 5 แสดงภาพลวดลายตกแต่งเสาล่าง ( colum ) 2 
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ภาพข้อมูลทีเ่กีย่วกบักบัองค์ประกอบการตกแต่งลวดลายเสาอาคารชิโนปอร์ตุกสี2 
 

 
 
ภาพท่ี 6 แสดงภาพเสาแบบ Ionic Order เป็นแบบท่ีใหค้วามรู้สึกอ่อนชอ้ยนุ่มนวล มีลกัษณะเรียบ
กว่าดอริค ตอนบนและตอนล่างของเสามีขนาดเท่ากนั มีร่องเวา้ ๒๐ ร่องแต่ระหว่างร่องมีแถบเรียง 
(Filler) คัน่แต่ละร่องเวา้ตอนบนของเสาแกะสลกัเป็นรูปกน้หอย ( Volute)ส่วนบนจะมีแผน่ หิน
ส่ีเหล่ียม ( Abacus) คัน่ไวเ้สาแบบไอโอนิคน้ีมีขนาดเล็กกว่าเสาแบบดอริค และนิยมสร้างฐาน ( 
Base)ทาํใหเ้สามีรูปทรงระหงมากข้ึนซ่ึงต่างจากเสาแบบดอริคท่ีไม่นิยมสร้างฐานรองรับ 
 

 
 
ภาพท่ี 7 แสดงภาพเสาแบบ  Corinthian Order  ให้ความรู้สึกหรูหรา ฟุ่ มเฟือย นิยมนาํมาเป็น
แบบอยา่งใน สมยัโรมนั ลกัษณะหวัเสามีการตกแต่งโดยแกะเป็นรูปดอกไม ้ใบไม ้โดยดดัแปลงมา
จากใบอาคนัธสั (Acanthus) รูปร่างคลา้ยผกักาด ทาํเป็นใบซอ้นกนัสองชั้น แลว้แต่งดว้ยดอกไม ้
ส่วนล่างของเสามีฐานรองรับแบบเดียวกบัไอโอนิค 
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ภาพท่ี 8  แสดงภาพเสาแบบ Doric Order เป็นแบบท่ีเรียบง่าย มัน่คงแขง็แรง เป็นแบบแพร่หลาย
มากท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด วิหารท่ีงามท่ีสุดของกรีกมกัเป็นหวัเสาแบบน้ี เน่ืองจากชาวกรีกนิยม ความ
เรียบง่ายลกัษณะของเสาส่วนล่างจะใหญ่แลว้เรียวข้ึนเลก็นอ้ย  ตามเสาจะแกะเป็นร่องลึกเวา้ (Flute) 
๒๐ ร่อง ตอนบนของเสาจะมีค้ิวท่ีโคง้ออกมา ( Echinus) รองรับแผ่นหินส่ีเหล่ียม ( Abacus)
ต่อจากนั้นจึงเป็นโครงสร้างของจัว่ 
 
ภาพข้อมูลเกีย่วข้องกบัมุมมองในการสร้างสรรค์  

 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงภาพมุมมองขอ้มูลอาคารชิโนปอร์ตุกีสท่ีนาํมาสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 10 แสดงภาพมุมมองขอ้มูลอาคารชิโนปอร์ตุกีสท่ีนาํมาสร้างสรรค ์
 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงภาพมุมมองขอ้มูลอาคารชิโนปอร์ตุกีสท่ีนาํมาสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 12 แสดงภาพมุมมองขอ้มูลอาคารชิโนปอร์ตุกีสท่ีนาํมาสร้างสรรค ์
 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงภาพมุมมองขอ้มูลอาคารชิโนปอร์ตุกีสท่ีนาํมาสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 14  แสดงภาพมุมมองขอ้มูลอาคารชิโนปอร์ตุกีสท่ีนาํมาสร้างสรรค ์

 

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงภาพมุมมองขอ้มูลอาคารชิโนปอร์ตุกีสท่ีนาํมาสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 16 แสดงภาพมุมมองขอ้มูลอาคารชิโนปอร์ตุกีสท่ีนาํมาสร้างสรรค ์
 

 

 
 

ภาพท่ี 17 แสดงภาพมุมมองขอ้มูลอาคารชิโนปอร์ตุกีสท่ีนาํมาสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 18 แสดงภาพมุมมองขอ้มูลอาคารชิโนปอร์ตุกีสท่ีนาํมาสร้างสรรค ์
 

ภาพข้อมูลอทิธิพลทางผลงานศิลปกรรม 
 
 

 
 
ภาพท่ี 19 แสดงภาพผลงานของ Rustic Elegance by Dean Mitchell, 2004, watercolor, 20 x 30. 
Courtesy Bryant Galleries, New Orleans, Louisiana. 
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ภาพท่ี 20 แสดงภาพผลงานของ Dean Mitchell, Damaged Balcony, 22 x 30, 2006 
 

 
 

ภาพท่ี 21 แสดงภาพผลงานของ Dean Mitchell, One Way Out, 15 x 20, 2007 
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ภาพท่ี 22 แสดงภาพผลงานของ Andrew Wyeth (American, born 1917) Groundhog Day, 1959 

Tempera on Masonite  31 3/8 x 32 1/8 inches 
 

 
 
ภาพท่ี 23 แสดงภาพผลงานของ Andrew Wyeth Alvaro and Christina 1968, watercolor on paper 
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ภาพท่ี 24 แสดงภาพผลงานของ Andrew Wyeth, The Wales Farm 1967 Watercolor on paper 
 

 
 
ภาพท่ี 25 แสดงภาพผลงานของ Andrew Wyeth  Renfield 1999
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ภาพท่ี 26 แสดงภาพผลงานของ Andrew Wyeth  Off at Sea 1972 
 

 
 
ภาพท่ี 27 แสดงภาพผลงานของ ปรีชา  เถาทอง ช่ือผลงาน แสงและเงา เทคนิค, ขนาด100x114 ซม.      
สีอะคริลิคบนผา้ใบ  ปีท่ีสร้างงาน 1972  นิทรรศการ งานประมูลผลงานศิลปกรรมชั้นยอดของ
ประเทศไทย 
 
 



23 
 

 

 
 

ภาพท่ี 28 แสดงภาพผลงานของ ปรีชา  เถาทอง ช่ือผลงาน เวนิส 2519 
 

 
 

ภาพท่ี 29 แสดงภาพผลงาน ของ ปรีชา  เถาทอง  ฟลอเรนซ์ 2520 
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ภาพท่ี 30 แสดงภาพผลงานของ ปรีชา  เถาทอง  แสงและเงา 4 
 

 
 
ภาพท่ี 31 แสดงภาพผลงาน Edward Hopper Nighthawks 1942  Oil on canvas, 30 x 60 
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ภาพท่ี 32 แสดงภาพผลงาน Early Sunday Morning, 1930 by Edward Hopper 

 
 

 
 
ภาพท่ี 33 แสดงภาพผลงาน  Edward Hopper Sun in an Empty Room 1963 Oil on canvas  
28 3/4 x 39 
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ภาพท่ี 34 แสดงภาพผลงานของ Edward Hopper Summer Evening 1947 Oil on canvas, 30 x 42 
 

 
 

ภาพท่ี 35 แสดงภาพผลงานของ Edward Hopper  Rooms for Tourists, 1945 
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บทที ่3 
 

การกาํหนดรูปแบบ เทคนิค  และวธีิการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด สถาปัตยกรรมในมุมมองท่ีเงียบเหงา ไดน้าํเสนอ
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปแบบ สองมิติใชว้ิธีสร้างงานจิตรกรรมโดยอาศยั 
ช่วงเวลามุมมองเป็นตวักาํหนดซ่ึงได้บนัทึกถึงเน้ือหาเร่ืองราวในความรู้สึกจริง เป็นการสร้าง
ขั้นตอนนาํไปสู่การพฒันากระบวนการสร้างสรรคใ์นผลงานจริง 
 
วธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด สถาปัตยกรรมในมุมมองท่ีเงียบเหงา ขา้พเจา้ไดมี้การวางแผน
และเรียบเรียงเป็นลาํดบัขั้นตอนต่างๆซ่ึงง่ายต่อการปฎิบติัการโดยเร่ิมจากการสร้างผลงานจริงตาม
ขั้นตอนเป็นระยะเวลาต่อไปน้ี 
 
ระยะเวลาการหาข้อมูล 
 ขอ้มูลมุมมองจากประสบการณ์ทางความรู้สึก  เร่ืองเวลาในแต่ละช่วงโดยแบ่งออกเป็น 
3 ช่วงลกัษณะ คือช่วงของแสงธรรมชาติกลางวนั ช่วงแสงไฟในเวลาตอนกลางคืน และลายละเอียด
ส่วนต่างๆของขอ้มูล   
 1. เร่ืองของแสงธรรมชาติกลางวนันั้นโดยจะแสดงออกไดถึ้งความรู้สึกถึงมุมมองของ 
ลายละเอียดกบัความรู้สึกบอกถึงช่วงเวลาผา่นไปของแสงอาทิตย ์  
 2. ช่วงแสงไฟในเวลาตอนกลางคืนจะแสดงออกไดถึ้งความรู้สึกถึงมุมมอง  ความเงียบ
เหงาช่ึงปกตินั้นจะเดาไดย้ากกวา่แสงธรรมชาติ  หรือแสงของดวงอาทิตย ์  
 3. เร่ืองของรายละเอียดจะไดค้วามรู้สึกถึงบรรยากาศในความเงียบมาก  ท่ีจะไปพฒันา
ถึงความรู้สึกจริงจากมุมมองท่ีขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอ ตลอดจนการไดศึ้กษาขอ้มูลวตัถุท่ีเก่ียวขอ้ง
เร่ืองของพื้นผวิ รอยแตกของไมแ้ละปูนรวมทั้งบานประตูหนา้ต่าง และแสงกระทบลงตรงท่ีวตัถุ จึง
มีส่วนสาํคญัต่อการสร้างสรรคต่์อผลงานวิทยาในนิพนธ์คร้ังน้ี 
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ระยะเวลาการศึกษาหาข้อมูลมุมมองและความรู้สึก 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้นั้น ไดมี้การศึกษาเร่ืองของประวติัศาสตร์ 
ความเป็นมาโดยเฉพาะมุมมองลวดลายประดบัรวมทั้งความเช่ือท่ีมีความเป็นสิริมงคล ประเพณี
ความเป็นอยูข่องกลุ่มคนในทอ้งถ่ิน และไดส้ัมผสัความรู้สึกจริงมาตัง่แต่แรกเห็น  จนถึงปัจจุบนัซ่ึง
จะช่วยนาํไปสู่ขั้นตอนการสร้างสรรคศิ์ลปะต่อไป 
 
ระยะเวลาของการสร้างภาพร่าง 
 ในขั้นตอนการสร้างภาพร่างท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการประกอบการสร้างสรรค ์คือขอ้มูลรวม
กบัช่วงเวลาจากประสบการณ์ในพื้นท่ีจริง เช่นมุมท่ีอยูอ่าศยัเก่า ขอ้มูลจากหนงัสือ การไดบ้นัทึก
และสอบถามขอ้มูลรวมทั้งการถ่ายภาพในแต่ละมุมมองเพื่อจะนาํไปช่วยเสริมกระบวนการสร้างร่าง 
โดยเป็นจุดสาํคญัสาํหรับการร่างภาพต่อไป 
 ในขั้นตอนน้ีขา้พเจา้ไดจ้ดัทาํแบบร่างรวมกนั 2-3 แบบเพือ่มาวิเคราะห์ในการจดั
องคป์ระกอบผลงานสร้างสรรค ์การจดัทาํภาพร่างนั้นขา้พเจา้ไดแ้บ่งออกเป็นดงัต่อไปน้ี 
 1.ระยะเวลาการถ่ายภาพขอ้มูลในมุมมองท่ีน่าสนใจต่อความรู้สึกจริงโดยมุมมองท่ีตอ้งการ
นาํเสนอถึงควาเงียบเหงา  และจงัหวะของแสงเงาท่ีป็นตวัส่ือเรืองราวตามกระบวนการ  วิธีคิด
รวมทั้งมุมมองจาํกดัความเก่าและใหม่อยา่งลงตวัตามความเหมาะสม 
 2.ระยะการสร้างภาพการตดัต่อภาพสีจากคอมพิวเตอร์ โดยตอ้งการตดัมุมมองท่ีไม่ตอ้งการ
หรือเพิ่มบางส่วนตามตอ้งการเป็นตวับอกทิศทาง ใหล้งตวัซ่ึงวิธีการน้ีจะช่วยลดหยอ่นเร่ืองของเวลา 
ในการร่างสเก็ตสีบนกระดาษแต่จะช่วยเร่ืองการตัดและเพิ่มเร่ืองของแสง และเงาตามความ
เหมาะสม 
 3.ระยะการสร้างภาพสีเป็นขั้ นตอนของ  การนําภาพร่างจากภาพถ่ายท่ีตัดต่อจาก
คอมพิวเตอร์โดยวิธีการน้ีขา้พเจา้ได้ใช้เทคนิควิธีการเพน้สีโดยรวมดูเร่ืองของนํ้ าหนักแสงเงา  
เพราะขั้นตอนน้ีจะแสดงอารมณ์มากกว่าเทคนิคการตดัต่อจากคอมพิวเตอร์  เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์
มากข้ึนตามความรู้สึกท่ีตอ้งการแสดงออก และนาํๆปใชใ้นประกอบการสร้างสรรคต่์อไป 
   4.ระยะการสร้างผลงานจริง การสร้างภาพจริงไดน้าํภาพร่างมาขยายเป็นผลงาน โดยผ่าน
กระบวนการสร้างเป็นผลงานจิตรกรรม ขา้พเจา้ไดใ้ชว้สัดุสีผสม และการร่างภาพเพื่อเตรียมการ
สร้างพื้นผิมบนเฟรมผา้ใบ เป็นส่วนรวมของภาพตามลกัษณะให้มีพื้นผิวเหมือนจริงบนผืนเฟรม
ผา้ใบ 
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ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด สถาปัตยกรรมในมุมมองท่ีเงียบเหงา ไดมี้การศึกษา
ทดลองจากขอ้มูลจริงรวมทั้งภาพถ่ายเอกสารทางวิชาการ ท่ีเก่ียวกบัประวตัติศาสตร์ความป็นมาและ
มุมมองความเช่ือทางสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส บวกกบัการแสดงเป็นผลงานจิตกรรมรูปแบบ 2 
มิติและนาํเสนอการใชว้ิธีทางเทคนิคและวสัดุในการสร้างเป็นผลงานทางจิตกรรมโดยกาํหนด 
 
องค์ประกอบทศัน์ธาตุต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงาน1 
 1.เส้น ลกัษณะการใช้เส้นในผลงานขา้พเจา้จะบอกถึงเส้นตรงซ่ึงหมายถึงเส้นท่ีมีความ
มัน่คง หนกัเน่น คงทน เหมาะกบัหนา้ท่ีในงานสถาปัตยกรรมรวมทั้ง เส้นโคง้ของประตูหนา้ต่าง
บา้น ซ่ึงเป็นตวับอกถึงลกัษณะมุมมองเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส 
 2. สี  ในผลงานขา้พเจา้จะใชส้ภาพสีส่วนรวมเป็นหลกั ซ่ึงใชสี้โดยรวมของภาพนั้นจะเนน้
เร่ืองของสีซีเปีย (sepia) ซ่ึงในความรู้สึกของขา้พเจา้ตอ้งการแสดงถึงความทรงจาํ หรือความรู้สึก
ประทบัใจในช่วงเวลาท่ีเป็นอยู่โดยสีท่ีจะโดดเด่นนั้น  จะเป็นสีของแสงท่ีมากระทบในพ้ืนผิวตวั
อาคารสถาปัตยกรรมจึงสร้างเป็นจุดเด่นและจุดรองไดต้ามมุมมองท่ีขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอ 
 3.นํ้าหนัก  เป็นโครงสร้างของสีโดยรวมเป็นภาพโครงสร้างสีและนํ้ าหนกั พื้นผิวรวมกนั
โดยนํ้ าหนกัในผลงานจะเห็นค่านํ้ าหนกั  เป็นสีโดยมีมิติของพื้นผิวเป็น จุดหลกัและสีจุดรองลงมา
เพื่อเกิดภาพความเดล่ือนไหวตามความรู้สึก 
 4.รูปทรง  ขา้พเจ้าได้นํารูปทรงอาคารสถาปัตยกรรมในสถานท่ีจริง ไม่ว่าจะเป็นมุม
หน้าต่าง บานประตู ภาพโดยรวมรูปทรงทั้งหมดในผลงานขา้พเจา้จะเป็นรูปทรงเรขาคณิตโดย
ภาพรวมผลงานเป็นรูปแบบระนาบเดียวกนั และมุมเปอร์เสปคทีป 
 5.พื้นผิว  ขา้พเจ้าได้เตรียมการสร้างผิวสีให้เกิดนํ้ าหนักตามความตอ้งการและสร้างสี
ส่วนรวมใหเ้กิดเป็นพื้นผวิเหมืนจริงตามความเหมาะสมในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 6.ทศิทาง  ผลงานขา้พเจา้ไดใ้ชเ้ส้นจากนํ้ าหนกัพื้นผวิเป็นโครงสร้างหลกั ทาํใหเ้กิดทิศทาง
ของเส้นท่ีเกิดจากพื้นผวิโดยไม่ตอ้งปรับนํ้ าหนกัของสีมาก ซ่ึงรวมกลบัทางของแสงในงานท่ีทาํให้
เกิดเป็นจุดเด่นและเกิดความต่อเน่ือง 
 7.เนือ้หา  ในผลงานของขา้พเจา้ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 7.1.เน้ือหาท่ีเกิดจากเร่ืองราวเก่ียวกบัอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีสบริเวณ พื้นท่ีตอนใต้
ของไทยและประวติัศาสตร์ความเป็นมาในทอ้งถ่ิน 

                                                 
4 ศ.ชลูด  น่ิมเสมอ  “องค์ประกอบศิลปะ” พิมคร้ังท่ี 7  2553 
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 7.2.เน้ือหาท่ีเกิดจากผลงานทางทศัน์ศิลป์ เร่ืองเสน้ สี นํ้าหนกั รูปทรง พื้นผวิ ทิศทาง ทาํให้
เกิดความความกลมกลืนและผลทางความรู้สึก 
 
ภาพแบบร่างผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 
 
ภาพท่ี 36 แสดงภาพร่าง 2 แบบ ปรียบเทียบทั้งแบบสีและแบบรูปถ่ายจากการปรับในคอมพิวเตอร์
ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 37 แสดงภาพร่าง 2 แบบ เปรียบเทียบทั้งแบบสีและแบบรูปถ่ายจากการปรับในคอมพิวเตอร์
ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 38 แสดงภาพร่าง 2 แบบ เปรียบเทียบทั้งแบบสีและแบบรูปถ่ายจากการปรับในคอมพิวเตอร์
ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 39 แสดงภาพร่าง 2 แบบ เปรียบเทียบทั้งแบบสีและแบบรูปถ่ายจากการปรับในคอมพิวเตอร์
ช้ินท่ี 4 
 
 
 



34 
 

 
 

ภาพท่ี 40 แสดงภาพร่าง 2 แบบ เปรียบเทียบทั้งแบบสีและแบบรูปถ่ายจากการปรับในคอมพิวเตอร์
ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 41 แสดงภาพร่าง 2 แบบ เปรียบเทียบทั้งแบบสีและแบบรูปถ่ายจากการปรับในคอมพิวเตอร์
ช้ินท่ี 6 
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ภาพท่ี 42 แสดงภาพร่าง 2 แบบ เปรียบเทียบทั้งแบบสีและแบบรูปถ่ายจากการปรับในคอมพิวเตอร์
ช้ินท่ี 7 
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ภาพท่ี 43 แสดงภาพร่าง 3  แบบ เปรียบเทียบทั้งแบบสีและแบบรูปถ่ายจากการปรับในคอมพิวเตอร์
ช้ินท่ี 8 
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บทที ่4 

การดําเนินงานและการพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์  

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด สถาปัตยกรรมในมุมมองท่ีเงียบเหงา ขา้พเจา้ได้

คน้ควา้ขั้นตอนและกระบวนการแกไ้ขปรับปรุง    จึงนาํไปสู่การพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงานในแต่

ละช้ิน เพื่อมีความตอ้งการผลตามความรู้สึกในการนาํเสนอต่อการดาํเนินงาน  และพฒันาตาม

ระยะเวลาดงัต่อไปน้ี                                                               

ผลงานเร่ิมต้นการสร้างสรรค์ ช่วงที ่1                                                                       

 การสร้างสรรคผ์ลงานระยะเร่ิมตน้  ซ่ึงเป็นการทดลองในการหาแนวทางการพฒันาแนว

วิธีการคิดในการแสดงออกเร่ืองของมุมมอง และรูปแบบทางความรู้สึก การสร้างสรรคใ์นลกัษณะ

ดงักล่าว ขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ีองของประวติัศาสตร์ความเป็นมา  เวลาในการเปล่ียนแปลง

รวมทั้งลกัษณะมุมมอง ในผลงานระยะเร่ิมตน้นั้นไดมี้การใชก้ลวิธีเทคนิคจิตรกรรมรูปแบบผสม 

และ องค์ประกอบของภาพตามรูปแบบมุมมองภาพถ่ายเพ่ือการแสดงออก  เป็นมุมมองต่อ

ความรู้สึกในสถานท่ีจริง  

 ในส่วนเร่ืองของเวลาขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลในสถานท่ีจริงเพื่อสร้าง ประสบการณ์ทาง

ความรู้สึกจากแสงธรรมชาติ ทั้งกลางวนั ช่วงเช้า และช่วงบ่าย  ซ่ึงเป็นเหตุปัจจยัสําคญัในการ

แสดงออกทางดา้นอารมณ์ และความรู้สึกตามธรรมชาติ ขา้พเจา้มีความตอ้งการแสดงออกลกัษณะ

มุมมองของการสร้างสรรค ์   ซ่ึงไดมี้การเตรียมแหล่งขอ้มูลท่ีมาจากสถานจริงและเป็นส่วนหน่ึงท่ี

ขา้พเจา้อยู่   ในบริเวณทอ้งถ่ินบา้นเกิดท่ีไดอ้ยู่ทางภาคใต ้บริเวณ ณ จ.พงังา ภูเก็ต เป็นขอ้มูลจาก

ประสบการการณ์ของขา้พเจา้เองโดยตรง 
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สรุปผลงานเร่ิมต้นการสร้างสรรค์ช่วงที ่1                                                                        
 ผลงานเร่ิมต้นการสร้างสรรค์การสร้างสรรค์ช่วงท่ี 1 เป็นการคน้ควา้ทดลองการ
สร้างสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งรูปแบบเทคนิค เน้ือหาและแนวความคิด ท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้
มุมมองสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีสซ่ึงเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรค ์ผลงานเร่ิมตน้ในช่วงแรก คือ
ปัญหาเร่ืองของเทคนิควิธีการโดยการเขียนทบัซอ้นของพ้ืนผวิ โดยใชภ้าพเอกสารเพื่อช่วยเร่ืองของ
ลายละเอียดใหเ้กิดทศันธาตุ   เก่ียวกบัดา้นเน้ือหาของเร่ืองในการทดลองสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงน้ี 
จะไม่ค่อยเกิดผลทางดา้นเทคนิคท่ียงัไม่สอดคลอ้ง    กบัรูปแบบทางดา้นเน้ือหาเท่าท่ีควรขา้พเจา้ได้
ปรับมุมมองท่ีไดต่้างจากมุมธรรมชาติและ รูปแบบใหม่ในผลงานช้ินต่อไป 
 
ผลงานเร่ิมต้นการสร้างสรรค์ช่วงที ่2  
 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงท่ี 2 เป็นการสร้างสรรค์ท่ีได้ปรับส่ิงแวดล้อม และ 
มุมมองในช่วงบรรยากาศในเวลาของแสงบในตอนกลางคืน   โดยผลงานในช่วงน้ีขา้พเจา้ไดเ้น้น
เร่ืองของวสัดุพื้นผิวท่ีเขา้มารองรับแนววิธีการสร้างเพ่ือให้เกิดมิติท่ีนูน  ซ่ึงการในการทดลองการ
สร้างสรรคผ์ลงานในช่วงน้ี ไดมี้การปรับเปล่ียนไปจากเดิมจึงไม่ค่อยไดผ้ลตามความรู้สึกท่ีลงตวั  
เพราะเป็นช่วงท่ีการไดเ้ปล่ียนระบบวิธีการจากความรู้สึกแบบเดิม ในการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วง
น้ียอ่มส่งผลต่อการพฒันามุมมอง และบรรยากาศในเวลากลางคืนต่อไป 
 
สรุปผลงานเร่ิมต้นการสร้างสรรค์ช่วงที ่2 
 ผลงานยังคงมีเ น้ือหาเ ร่ืองราวเทคนิควิ ธีการเดิมแต่   ข้าพเจ้าได้ปรับมุมมอง
สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างจากมุมมองทางภาคใตโ้ดยมีขอ้เสียในดา้นเร่ืองความรู้สึก รวมถึงเร่ืองทาง
ความเป็นอยู่วฒันธรรมท่ีแตกต่างจากความเคยชิน ขา้พเจา้เน้นให้ความสําคญับรรยากาศมากกว่า
เร่ืองของมุมมอง    ท่ีเคยไดส้มัผสัจากสถานท่ีจริงมาเป็นแรงบลัดาลใจต่อการสร้างสรรคภ์าพผลงาน
โดยรวม  ซ่ึงดูแลว้ยงัไม่สมบูรณ์จึงจาํเป็นท่ีตอ้งปรับและเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีในผลงานช้ินต่อไป 
 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 จากการคน้ควา้และการสร้างสรรค์ผลงานในช่วง 2 ระยะแรกได้พบปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนจึงทาํให้ผลงานช่วงน้ีไดพ้ฒันา  เร่ืองเทคนิคมุมมองท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึนจึงไดเ้อาลกัษณะ
มุมมอง  ท่ีเป็นขอ้มูลในส่วนสาํคญัขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจเร่ืองของวมันธรรมทางตอนใต ้มากกว่ามุมมอง
ท่ีต่างจากวฒันธรรมท่ีคุณเคยชินมาตั้งแต่เด็ก ซ่ึงเป็นจุดประสงคใ์นการแสดงออก โดยการพฒันาท่ี
ได้นาํไปสู่การปรับเสก็ตและเทคนิควิธีการ หลายรูปแบบพื่อพูดถึงความเป็นมาและคุณค่าทาง
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ประวติัศาสตร์โดยมีเร่ืองราวของลวดลายบนสถาปัตยกรรม  เข้ามาร่วมเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
แหล่งท่ีมาเอกลกัษณ์ จากอดีตสู่ปัจจุบนั  ขา้พเจา้ไดแ้สดงมุมมองแบบระนาบและมุมมองทิศทาง
ของแสงเงา รวมถึงพื้นผวิท่ีไดแ้สดงออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม 
 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1 
 ผลงานช้ินนีเป็นผลงานเร่ิมต้นการสร้างสรรค์ในสถานท่ี   เป็นข้อมูลแสดงถึง
บรรยากาศมุมมองกลางคืนขา้พเจา้ไดเ้ขียนให้เป็นแสงไฟ    โดยการให้เห็นตามความเป็นจริงใน
ช่วงเวลาในขณะท่ีขา้พเจา้ไดรู้้สึกและสาํผสัไปตรงสถานท่ีคุน้เคยชิน 
 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2 
 ขา้พเจา้ไดพ้บปัญหาเร่ืองมุมมองในการร่างภาพท่ีมีลกัษณะท่ีเอียงเป็นเปอร์ การร่าง
ภาพผลงานในช้ิน้ียงัดูแลว้มีความผิดและเพ้ียรท่ีแตกต่างไปจากความเป็นจริงจึงจาํเป็นตอ้งพฒันา
ผลงานในช้ินต่อไป  
 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3 
 มุมมองผลงานช้ินน้ียงัคงนาํเสนอเหมือนกบั ช้ินท่ี 1และช้ินท่ี 2 คือรูปแบบของการ
เขียนยงัเป็นในลกัษณะบรรยากาศสีความเป็นจริงท่ีคลา้ยกนั ผลงานช้ินท่ี 3 น้ี ขา้พเจา้ไดค้วบคุม
นํ้าหนกัและการใชสี้ของภาพผลงานท่ีลงตวักวา่ช้ินท่ี 1และช้ินท่ี 2 
 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่4 
 ในผลงานท่ีผ่านมาขา้พเจา้รับรู้ถึงปัญหาหลายๆดา้น  ขา้พเจา้ไดป้รับปรุงและทดลอง
การปรับขนาดงานท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงผลงานช้ินน้ียงัคงนาํเสนอมุมมองบรรยากาศในความรู้สึกท่ีมืดสลวั  
โดยใชจ้งัหวะของแสงไฟให้เกิดความรู้สึกมีจงัหวะ  จึงไม่ทาํให้ดูภาพน่าเสนใจจึงไม่ทาํให้ภาพน่า
เบ่ือจนเกินไป 
 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่5 
 แสดงมุมมองแสงไฟท่ีมีนํ้ าหนักมากกว่าเงา โดยผลงานช้ินน้ีข้าพเจ้าแสดงเร่ือง
องค์ประกอบ แสงไฟท่ีส่งมาจากด้านลา้งของบานประตูหน้าต่างข้ึน  ไปบนหลงัคาบา้นบวกับ
ความรู้สึกท่ี  ขา้พเจา้ไดรั้บมาจากสถานท่ีจริงท่ีไดน้าํมาสร้างสรรค ์
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ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่6 
 ผลงานช้ินน้ีไดแ้สดงแสงท่ีลอดออกมาจากภายในบา้น แต่จะแสดงถึงบรรยากาศท่ีมี
ความเป็นสีเทาเกือบทัว่ทั้งภาพ   ขา้พเจา้ไดเ้ขียนและปรับปรุงในผลงานส่วนท่ีต่างไปจากธรมชาติ
มากกวา่ท่ีเป็นอยูจ่ริง จึงแสดงในเร่ืองสีความรู้สึกต่อตวัเองในการแสดงออก 
 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่7 
 ผลงานช้ินน้ีไดแ้สดงเร่ืองของเวลาท่ีคลา้ยกบั ช้ินท่ี6 เร่ืองควานรู้สึกท่ีเป็นสีเท่าเช่นเดิม 
แต่มีจุดเด่นในเร่ืองแสง ท่ีบานประตูดา้นซา้ยของภาพซ่ึงนํ้ าหนกัของภาพทั้งหมดนั้นไดเ้พิ่ม  แสง
ไฟท่ีแตกต่างออกมาจากบรรยากาศแสงท่ีบานประตู 
 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่8 
 ผลงานช้ินน้ีได้มีการพัฒนาจากช้ินท่ีผ่านมา โดยเน้นในเร่ืองพื้นผิว อารมณ์กับ
ความรู้สึกของแสงท่ีมืดสลวั       ซ่ึงใชสี้เทาแบบรวมๆไปทัว่ทั้งภาพโดยรวมเช่นเดิมแต่ภาพรวมนั้น
ไดป้รับเปล่ียน ไปตามความชาํนาญในเร่ืองของเทคนิคมายิง่ข้ึน    
 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่9 
 ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เนน้บรรยากาศเหมือนกบัผลงานในช้ินท่ี 8 เช่นเดิมแต่ไดป้รับเร่ือง
ของแสงไฟเขา้มาเพิ่มเติมมากกว่าบรรยากาศเงา   โดยจะสร้างแสงข้ึนมาเพื่อให้เกิดความเด่นและ
จดัการปรุงแต่งใหผ้ลงานสมบูรณ์แต่    ในกระบวนการดา้นเทคนิควิธีแนวคิดต่อผลงานช้ินน้ียงัคงดู
แลว้ยงัไม่มีความพอใจในเร่ืองความสมบูรณ์มาก  ขา้พเจา้ยงัคงตอ้งปรับและพฒันาเร่ืองความ
สมบูรณ์ในผลงานช้ินต่อไป 
 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่10 
 ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดป้รับลดทอนความเป็นจริงในเร่ืองของธรรมชาติแสงและเงาไป
มากโดยปรับ ใหเ้กิดบรรยากาศใหเ้กิดแสง จุดเด่นท่ีบานหนา้ต่างขา้พเจา้ตอ้งการสร้างมนัข้ึนมาเพื่อ
ตอบสนองต่อแนว  วิธีการคิดมากข้ึนโดยโครงสร้างของสีภาพรวมผลงานนั้ น  มีการให้เกิด
ความรู้สึกจากประสบการณ์ของตวัเองท่ีเคยสมัผสัจริงต่อส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้น 
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ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่11 
 ผลงานช้ินสุดทา้ยน้ีเป็นการทดลองการสร้างสรรคก่์อนผลงานวิทยานิพนธ์  ไดเ้ห็นถึง
การพฒันาของผลงานอย่างเห็นไดช้ดัโดยเฉพาะเร่ืองของบรรยากาศและพ้ืนผิว  ซ่ึงยงัคงพฒันา
เน้ือหาและการใช้โครงสีทางความรู้สึกและสีของแสงจริง  ผลงานช้ินน้ียงัคงเป็นเร่ืองมุมมอง
แบบเดิมเหมือนกบัช้ินท่ีผา่นมา   แต่จะไดป้รับเร่ืองของค่านํ้าหนกัมากกวา่ช้ินก่อนๆอยา่งเห็นไดช้ดั
ทั้งเร่ืองการแสดงสีจากความจริงและสีจากความรู้สึก  ต่อการสร้างสรรคไ์ปสู่ผลงานวิทยานิพนธ์
ต่อไป 
 
สรุปผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ภาพผลงานไดปรับปรุงพฒันามาอย่างต่อเน่ืองและเป็นมุมมองท่ีพฒันาตามขั้นตอน  
ซ่ึงในการทดลองการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์  แต่ยงัมีปัญหาเร่ืองของเทคนิควิธีการเลก็นอ้ยท่ี
ขา้พเจา้ตอ้งปรับในเร่ือง ของบรรยากาศให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนเพื่อนาํไปสู่ การพฒันาผลงานสร้างสรรค์
ในวิทยานิพนธ์ต่อไป มุมมองความรู้สึกวฒันธรรมกบัส่ิงแวดลอ้มต่อความเคยชิน 
ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  
ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด สถาปัตยกรรมในมุมมองท่ีเงียบเหงา เป็นการดาํเนินงานท่ีมี
ความต่อเน่ืองมาจากผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไดมี้การพฒันาในการแสดงออกให้มีความสมบูรณ์
และตรงกบัความรู้สึก มุมมองทางสังคมทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการนาํเสนอ โดยผลงานในระยะน้ียงัคงมี
แนวคิดอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบเดิม  คือมุมมองสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส ทางภาคใตไ้ดถ่้ายทอด
ความคิดกระบวนการทางผลงานศิลปะประกอบกบัลวดลายประดบั ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัขา้พเจา้
โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1 
 ไดน้าํเสนอมุมมอผลงานช้ินน้ี ขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอบรรยากาศแสงจากธรรมชาติ
จริง เป็นตน้แนววิธีการแรกเร่ิม ในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินแรกท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ  ปรับเปล่ียนเวลา
จากตอนกลางคืนโดยจะใช้แสงจากช่วงบ่าย  ซ่ึงจากช้ินท่ีผ่านๆมาโดยสร้างแสงท่ีเป็นรูปแบบ
แนวความคิดในผลงานช้ินท่ีผา่นมา   ขา้พเจา้จึงไดก้าํหนดมุมมองจากขอ้มูลท่ีมีลวดลายท่ีเป็นส่วน
เน้ือหา  ต่อแนวคิดในการดาํเนินผลงานแรกเร่ิมนาํไปสู่การนาํเสนอต่อผลงานช้ินต่อไป                         
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ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2 
 ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ตอ้งการนาํเสนอมุมมองในบรรยากาศตอนกลางคืนท่ีแตกต่างจาก
ผลงานช้ินแรก เหมือนกบัผลงานช้ินท่ีผา่นๆมาเช่นเคย  ขา้พเจา้ไดป้รับท่ีบรรยากาศแสงไฟในยาม
คํ่าคืนจึงกาํหนดพื้นท่ีสีเทาให้เกิดขอ้แตกต่าง  ระหว่างแสงและบรรยากาศเร่ืองของสีท่ีเป็นตวับอก
ทางความรู้สึกในดา้นความเหงา  ซ่ึงในผลงานช้ินน้ีไดรู้ปแบบขอ้มูลตรงท่ีแสงไฟภายในบานประตู
หนา้ต่างท่ีเป็นตวัเช่ือมเร่ืองราว  ดา้นเน้ือหาจากความเป็นจริงท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัท่ีขา้พเจา้ไดท้าํตาม
ขอ้มูลจากภาพถ่ายต่อการนาํเสนอ  
 
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3 
 ผลงานช้ินน้ีไดป้รับรูปแบบเหมือนกบัผลงานช้ินท่ี 2  เช่นกนัซ่ึงปรับสีท่ีแตกต่างไป
จากความเป็นจริงมากจึงใชสี้ทางดา้นความรู้สึกไปร่วมกบัผลงานโดยตรง     โดยตน้แบบผลงาน
ขา้พเจา้ใชน้ํ้ าหนกัของแสงมากกวา่เงามากกวา่ความรู้สึกท่ีเป็นอยูจ่ริง 
 
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่4 
 ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดส้ร้างข้ึนมาเหมือนมุมมองช้ินท่ี 3 แต่ไดป้รับเปล่ียนทิศทางแสง
เงา  ผลงานจึงมีความคลา้ยคลึงกนัซ่ึงโดยภาพรวมผลงานช้ินน้ี   จึงดูมีความเหงามากกว่าช้ินท่ีผา่นๆ
มามาก   ขา้พเจา้จึงมองเห็นถึงคุณค่าทางความรู้สึกจึงมีความเหมาะสมต่อผลงานช้ินน้ี  มากกว่าการ
ใชข้อ้มูลจริงท่ีมีอยู ่
 
 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่5 
 ผลงานช้ินน้ืขา้พเจา้ไดป้รับปรุงบรรยากาศผลงานเอาการเขียน  นํ้ าหนักสีเดียวจาก
ความรู้สึกจริงมากกว่าผลงานในช้ินท่ีผา่นมา  ซ่ึงผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดส้ร้างความรู้สึกมุมมองแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนเหมือนระหว่างสีขอแสงสภาพส่ิงแวดลอ้มความจริง  และการใชน้ํ้ าหนกัสีท่ีมาจาก
การเขียนภาพโดยรวมซ่ึงมีความประสานกลมกลืนกนัอยา่งลงตวั 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่6 
 ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดน้าํเสนอเหมือนกบัมุมมองช้ินท่ี5  โดยใชว้ิธีการเช่นเดียวกนักบั
ช้ินก่อนมีลกัษณะการใชล้ายละเอียดของลวดลายเป็นเน้ือหาของภาพ และไดก้าํหนดโครงสีตาม
แบบภาพรวมผลงานมีแสงไฟดา้นล่าง  ของบา้นจึงสร้างในเร่ืองเน้ือหาท่ีทาํใหเ้กิดและแบ่งออกเป็น
จุดเด่นข้ึนมาเป็นตวัรองรับต่อเร่ืองราวในผลงานช้ินน้ี 
 
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่7 
 ผลงานช้ินน้ีนาํเสนอมุมมองแบบเปอร์เฉียงซ่ึงผลงาน  ไดป้รับเร่ืองแสงท่ีมีความเป็น
จริงโดยองคป์ระกอบของงานนั้นขา้พเจา้ไดใ้ชน้ํ้ าหนักในเงา  ท่ีไดเ้ขียนเป็นสีของบรรยากาศจาก
พื้นผวิใน    ความรู้สึกต่อตวัเองตามมุมมองภาพตน้แบบร่างในการสร้างสรรค ์
 
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่8 
 ข้าพเจ้าได้นําเสนอผลงานช้ินน้ีในลักษณะมุมมองแนวเดียวกัน   แต่มีลักษณะ
บรรยากาศท่ีมีความรู้สึกท่ีแตกต่างจากผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินน้ี   ท่ีผา่นๆมาโดยการนาํเสนอผลงาน
ช้ินน้ีขา้พเจา้ไดป้รับปรุงเร่ืองของนํ้ าหนักสีท่ีแตกต่างจากความจริง   จากออนไปเขม้จึงมีพื้นผิวท่ี
สมบูรณ์เป็นตวัรองรับทางความรู้สึกท่ีตอ้งการ    ท่ีสภาพอารมณ์จากความเป็นจริงขั้นตอนการ
สร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีจึงจาํเป็นตอ้งใช ้ ความรู้สึกต่อการสร้างสรรคค์ร้ังน้ี 
  
ขั้นตอนการดําเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1.ในการสร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้ไดก้าํหนดกรรมวิธีและขั้นตอนในการสร้างสรรค ์
ดงัน้ี   ขั้นตอนการร่างภาพขั้นตอนน้ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสดัส่วนผลงาน  ในแต่ละช้ินงานใหมี้ความรู้สึก
แม่นยาํก่อนเพ่ือไม่ให้โครงสร้างของภาพมีความผดิเพี้ยนในภายหลงั  ขั้นตอนน้ีขา้พเจา้ไดร่้างภาพ
ผลงานใหช้ดัเจนก่อนจะสร้างพื้นผวิในขั้นตอนต่อไป 
 2.ขั้นตอนการสร้างมิติ ขั้นตอนน้ีขา้พเจา้ไดเ้พิ่มเติมนํ้ าหนกัของสีหรือวสัดุสีอะคลาย
ลิค สีทาบา้นเพื่อตอ้งการสร้างมิติในงานใหดู้แลว้มิติสีเหมือนจริง 
 3.ขั้นตอนการสร้างพื้นผิว ขา้พเจ้าได้สร้างพ้ืนผิวเพ่ือให้เกิดความเก่าข้ึนมา   เพื่อ
ตอบสนองต่อแนวคิดในมุมมองท่ีมีจริงในส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนั  ท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาของ
ธรรมชาติ 
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 4.ขั้นตอนการลงนํ้าหนกัสีในวีธีการน้ีขา้พเจา้ไดส้ร้างนํ้าหนกัการลงบรรยากาศ  สีเดียว
เพื่อเกิดแนวคิด เป็นวิธีการเพิ่มลดตามความเหมาะสม    ตามธรรมชาติจริงท่ีภาพขอ้มูลมาประกอบ
ในการสร้างสรรค ์  
 5.ขั้นตอนการตรวจดูความสมบูรณ์ผลงาน  ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยนการ
สร้างสรรคผ์ลงาน โดยการตรวจดูวา่ตอ้งเพ่ิมเติม   เร่ืองทางทศัน์ธาตุ เส้น สี นํ้าหนกั รูปทรง พื้นผวิ 
และ ทิศทางเพื่อความสมบูรณ์ของผลงานใหม้ากท่ีสุดเพื่อเป็นเอกภาพในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 
 
 
ผลงานสร้างสรรค์ช่วงที ่1 

 
 

 
 
ภาพท่ี 44 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 45 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 46 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 47 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 48 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 49 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 
 

ภาพท่ี 50 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 7 
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ภาพท่ี 51 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 8 
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ภาพท่ี 52 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 9 
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ผลงานสร้างสรรค์ช่วงที ่2 
 
 

 
 

ภาพท่ี 53 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 54 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 55 แสดงภาพผลงานสร้างสรรคช่์วงท่ี 2 ช้ินท่ี 3 
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บทที ่5 
 

สรุปการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
 
 มุมมองอาคารบา้นเร่ือนสถาปัตยกรรม ชิโนโปตุกีสเป็นมุมมองท่ีขา้พเจา้ พบเห็นมา
ตั้งแต่แรก รวมถึงความเป็นมาคุณค่าทางประวตัติศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์  ประกอบกบัลวดลาย
ประดบัท่ีมีอิทธิพลทางวฒันธรรม   จากศิลปะตะวนัตกและตะวนัออกผสมผสานเขา้ดว้ยกนัใน
ความงาม ขา้พเจา้เห็นถึงคุณค่าต่อเอกลกัษณ์จึงไดมี้การถ่ายทอด   ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานต่อศิลปะของขา้พเจา้โดยใชมุ้มมองอาคาร    ชิโนโปตุกีสเพ่ือสะทอ้นเร่ืองราวความเป็น
คุณค่าทางทศัน์ศิลป์ในยคุปัจจุบนั 
 วิทยานิพนธ์ชุด สถาปัตยกรรมในมุมมองท่ีเงียบเหงา เป็นรูปแบบการสร้างสรรคม์า
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีไดศึ้กษาและไดรั้บคาํวิจารณ์คาํแนะนาํ ผลงานจากอาจารยผ์ูส้อนช่วยให้
ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงขอบกพร่อง    และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานสร้างสรรค์แล้วจึงนําไปสู่
กระบวนการ ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพื่อหาวิธีการแกไ้ขปัญหา และพฒันาผลงาน
สร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามรูปแบบเทคนิค และอารมณ์ความรู้สึกท่ีต้องการนําเสนอการ
สร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนชุดน้ี ซ่ึงเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาผลงาน
สร้างสรรค ์
 นอกจากน้ีขา้พเจา้มีทศันะว่า การทาํงานศิลปะนั้นเสมือนการฝึกตนในทางดา้นเทคนิค
จิตรกรรม  การทาํงานชุดน้ีจึงอาศยัการฝึกฝนไปในตวัในทางดา้นทกัษะฝีมือ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ยอ่ม
เป็นอุปสรรคในการทาํงานมาตลอด     บางช้ินงานอาจไม่ลงตวัหรือสมบูรณ์เสมอไป การจดัการกบั
ทศันธาตุ  จึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทา้ทายในการทาํงานศิลปะ ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดในการท่ีจะ
ถ่ายทอดเน้ือหาอันเป็นสาระทางด้านแนวคิดอันสอดคล้องกัน ซ่ึงในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้ไดมี้ความพยายามฝึกฝนตนเองมาเป็นลาํดบั ทั้งน้ียงัมีเป้าหมายในการ
พฒันาผลงานศิลปะอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นผลความสาํร็จในภายภาคหนา้ 
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บรรณานุกรม 
 
 ปัญญา  เทพสิง . “ลวดลายตกแตกหน้าอาคารชิโนปอร์ตุกสี”   จงัหวดัภูเกต็.สงขลา       
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.2547. 
 สุวินยั วิพลชยั. “ย้อนอดีตเมืองภูเกต็…บนถนนสาย ชิโนปอร์ตุกสี” กินรี.กรุงเทพฯ:  
บ.เมจิก โปรดกัชัน่จาํกดั.2542. 
 น.ณ ปากนํ้า  “แบบแผนเรือนไทยในสยาม” พิมคร้ังท่ี 6  มีนาคม 2555 
 นกัเดินทาง   “เพือ่ความเข้าใจในแผ่นดิน:ภูเกต็”  พิมพค์ร้ังท่ี 1 ตุลาคม 2543 
 สยมุภู ยมนา  “ความประทบัใจในสถาปัตยกรรมท้องถ่ินผ่านงานจิตรกรรม”  สาขาวิชา
ทศัน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2550  
 เจะอบัดุลเลาะ เจะ็สอเหาะ  “รูปลกัษณ์ท้องถ่ินปัตตานี” สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะ
ไทย  บณัฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร 2552 
 ศ.ชลูด  น่ิมเสมอ   “องค์ประกอบศิลปะ”   พิมคร้ังท่ี 7  2553 
 ศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก  “แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง”   มิถุนายน 2550 
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รายละเอยีดผลงานการสร้างสรรค์ 
 

ผลงานเร่ิมต้นการสร้างสรรค์ในช่วงที ่1 
1. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 1 

     ช่ือผลงาน “ณ ช่วงเวลาในปัจจุบนั” ขนาด 150x150 เซนติเมตร เทคนิค จิตรกรรมผสม 
บนผา้ใบ  

2. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
     ช่ือผลงาน “ณ ช่วงเวลาในปัจจุบนั 2” ขนาด 200x150 เซนติเมตร เทคนิค จิตรกรรมผสม
บนผา้ใบ   

3. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
     ช่ือผลงาน “ณ ช่วงเวลาในปัจจุบนั 3” ขนาด 150x150 เซนติเมตร เทคนิค จิตรกรรมผสม
บนผา้ใบ  

4. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 4 
     ช่ือผลงาน “ณ ช่วงเวลาในปัจจุบนั 4” ขนาด 150x150 เซนติเมตร เทคนิค จิตรกรรมผสม
บนผา้ใบ  

5. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 5 
     ช่ือผลงาน “ณ ช่วงเวลาในปัจจุบนั 5” ขนาด 140x180 เซนติเมตร เทคนิค จิตรกรรมผสม
บนผา้ใบ  

6. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 6 
     ช่ือผลงาน “ณ ช่วงเวลาในปัจจุบนั 6” ขนาด 160x180 เซนติเมตร เทคนิค จิตรกรรมผสม
บนผา้ใบ  

7. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 7 
     ช่ือผลงาน “ณ ช่วงเวลาในปัจจุบนั 7” ขนาด 185x130 เซนติเมตร เทคนิค จิตรกรรมผสม
บนผา้ใบ  

8. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 8 
     ช่ือผลงาน “ณ ช่วงเวลาในปัจจุบนั 8” ขนาด 120x180 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิคบน
ผา้ใบ  

9. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 1 ช้ินท่ี 9 
     ช่ือผลงาน  “ณ ช่วงเวลาในปัจจุบนั 9” ขนาด 120x180 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิคบน
ผา้ใบ 
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ผลงานเร่ิมต้นการสร้างสรรค์ในช่วงที ่2 
1. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 2 ช้ินท่ี 1 

     ช่ือผลงาน “ไม่มีช่ือ” ขนาด 200x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิคบนผา้ใบ 
2. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

     ช่ือผลงาน “ไม่มีช่ือ” ขนาด 200x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิคบนผา้ใบ 
3. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 2 ช้ินท่ี 3 

     ช่ือผลงาน “ไม่มีช่ือ” ขนาด 200x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิคบนผา้ใบ 
4. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 2 ช้ินท่ี 4 

     ช่ือผลงาน “ไม่มีช่ือ” ขนาด 200x140 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิคบนผา้ใบ 
5. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 2 ช้ินท่ี 5 

     ช่ือผลงาน “ไม่มีช่ือ” ขนาด 200x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิคบนผา้ใบ 
6. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 2 ช้ินท่ี 6 

     ช่ือผลงาน “ไม่มีช่ือ” ขนาด 220x100 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิคบนผา้ใบ 
7. ผลงานเร่ิมตน้การสร้างสรรคช่์วงท่ี 2 ช้ินท่ี 7 

     ช่ือผลงาน “ไม่มีช่ือ” ขนาด 150x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิคบนผา้ใบ 
 
ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ 

1. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “ชิโนปอร์ตุกีส” ขนาด 180x160 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สีโป๊ว บน
ผา้ใบ 

2. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “ชิโนปอร์ตุกีส 2” ขนาด 200x135 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สีโป๊ว 
บนผา้ใบ 

3. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “มุมแห่งความเหงา” ขนาด 200x140 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สีโป๊ว 
บนผา้ใบ 

4. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน “ชิโนปอร์ตุกีส 3” ขนาด 300x200 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สีโป๊ว 
บนผา้ใบ 
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5. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
 ช่ือผลงาน “ชิโนปอร์ตุกีส 4” ขนาด 150x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สีโป๊ว 
บนผา้ใบ 

6. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 
 ช่ือผลงาน “ชิโนปอร์ตุกีส 5” ขนาด 150x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สีโป๊ว 
บนผา้ใบ 

7. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 
 ช่ือผลงาน “ชิโนปอร์ตุกีส 6” ขนาด 190x140 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค สีโป๊ว บน
ผา้ใบ 

8. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 
 ช่ือผลงาน “ชิโนปอร์ตุกีส 7” ขนาด 150x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สีโป๊ว 
บนผา้ใบ 

9. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 9 
 ช่ือผลงาน “ชิโนปอร์ตุกีส 8” ขนาด 200x135 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สีโป๊ว 
บนผา้ใบ 

10. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 10 
 ช่ือผลงาน “มุมแห่งความเหงา 2” ขนาด 200x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สี
โป๊ว บนผา้ใบ 

11. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 11 
 ช่ือผลงาน “มุมแห่งความเหงา 3” ขนาด 200x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สี
โป๊ว บนผา้ใบ 
 
ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

1. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “มุมหน่ึงท่ีชิโนปอร์ตุกีส” ขนาด 200x150 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค,สี
โป๊วบนผา้ใบ 

2. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “มุมหน่ึงท่ีชิโนปอร์ตุกีส 2” ขนาด 300x160 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค
,สีโป๊วบนผา้ใบ 
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3. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “มุมหน่ึงท่ีชิโนปอร์ตุกีส 3” ขนาด 250x190 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค
,สีโป๊วบนผา้ใบ 

4. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน “มุมหน่ึงท่ีชิโนปอร์ตุกีส 4” ขนาด 250x190 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค
,สีโป๊วบนผา้ใบ 

5. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
 ช่ือผลงาน “มุมหน่ึงท่ีชิโนปอร์ตุกีส 5” ขนาด 200x140 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค
,สีโป๊วบนผา้ใบ 

6. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 
 ช่ือผลงาน “มุมหน่ึงท่ีชิโนปอร์ตุกีส 6” ขนาด 200x140 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค
,สีโป๊วบนผา้ใบ 

7. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 
 ช่ือผลงาน “มุมหน่ึงท่ีชิโนปอร์ตุกีส 7” ขนาด 200x140เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค
,สีโป๊วบนผา้ใบ 

8. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 
 ช่ือผลงาน “มุมหน่ึงท่ีชิโนปอร์ตุกีส 8” ขนาด 300x160 เซนติเมตร เทคนิค สีอะคลายลิค
,สีโป๊วบนผา้ใบ 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกลุ       นาย สยมุภู ยมนา 
เกดิ      23 สิงหาคม 2527   
ทีอ่ยู่      66/5 หมู่ 1  ต.ทบัปุด  อ.ทบัปุด  จ.พงังา   82180 

Email      jaeyommana@hotmail.com 
     j.sayum@hotmail.com 
     jaeartart@hotmail.com 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ.2546   วิทยาลยัศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราซ 
 พ.ศ.2550   ศิลปบนัฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์   
     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 พ.ศ.2555   ศิลปมหาบณัฑิต  คณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยั 
     ศิลปากร 
 
เกยีติประวตั ิ
 พ.ศ. 2549       -  รางวลัสนบัสนุนศิลปกรรมเยาวช์นทกัษิณ คร้ังท่ี4 
 พ.ศ. 2550       -  รางวลัดีเด่นศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณ คร้ังท่ี5  
                    -  รางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงินศิลปกรรมรุ่นเยาว ์ 
         คร้ังท่ี24 
                    -  รางวลัโล่เกียรติคุณผูส้ร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวิทยาลยั 
         ในวนัสงขลานครินทร์ 
 
ประวตัิการแสดงงาน 
             พ.ศ.2549                       -นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณ คร้ังท่ี 4 
 พ.ศ.2550   -นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณ คร้ังท่ี 5 
     -นิทรรศการศิลปกรรมรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 24 

     -นิทรรศการ ศิลปกรรมเดก็ art what do you think 
       about life in  southern thailand   ณ หอศิลป 
       ภาคใต ้จ.ปัตตานี    
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 พ.ศ.2551              -นิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณ คร้ังท่ี 6 
     -นิทรรศการศิลปกรรมรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 25 
 พ.ศ.2552                -นิทรรศการศิลปกรรมรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 26 

 พ.ศ.2553   -นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค  
      คร้ังท่ี12     
     -นิทรรศการกลุ่มปริญญาโท conwayto   
        ณ หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน   
     -เขา้ร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสญัจร คร้ังท่ี 5 
     โดยสาํนกังานวตันธรรมแห่งชาติ ณ จงัหวดั 
      สงขลา  จงัหวดัปัตตานี และ จงัหวดัตรัง  
      ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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