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ค าส าคัญ :  วัฒนธรรม/ประเพณี/พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9/พระราชพิธีเดือนสิบสอง 
                  นพรัตน์  ขาวทุ่ง : พระราชพิธีเดือนสิบสองกับพระมหากษตัริย์รัชกาลที่9 อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : ศ.ปรีชา  เถาทอง และ อ.ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน. 84 หน้า. 
 
 วิทยานิพนธ์  หัวข้อเรื่อง  พระราชพิธีเดือนสิบสองกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9  มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการสืบทอด เรื่องราว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พระราชพระพิธีเดือนสิบสอง แหล่งต้นก าเนิด ของพระ
ราชพิธีประเพณีจองเปรียง ในคติความเชื่อ ความศรัทธา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ แลเป็นการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 9  ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยแบบ
ประเพณีร่วมสมัย เทคนิค โดยสีอะคริลิคบนผ้าใบ ในรูปแบบรูปธรรม ผสมผสานด้วย อารมณ์ ความรู้สึก ความ
ศรัทธา ถ่ายทอด ความประณีตงดงาม อ่อนหวาน ในงานศิลปะไทย สะท้อนถึงบุคลิกภาพลักษณะ ลีลาท่าทาง 
การแต่งกาย โดยใช้รูปแบบผู้คนในสมัยปัจจุบัน บอกเล่าเรื่องราว รายละเอียดแบบรูปธรรม แสดงออกด้วย สี 
บรรยากาศ รูปร่างรูปทรง  ในรูปแบบงานเฉพาะตัว 
 ขอบเขตของการศึกษา เป็นการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลสถานที่จริงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบ ผลงานศิลปะไทย เพื่อสนองอารมณ์ความต้องการจะถ่ายทอด เรื่องราว อารมณ์ 
ความรู้สึก สู่แนวทางการสร้างสรรค์แบบรูปธรรม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการซึมซับประเพณีลอยกระทง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัย ห่วงใยพสกนิกร
ประชาชนไทย และทรงให้ความส าคัญเกี่ยวกับ ประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีต จนถึง
ปัจจุบัน  แลศึกษารูปแบบผลงานศิลปะของศิลปินที่ได้รับอิทธิพลทางประเพณีและเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาวิเคราะห์รูปแบบวิธีการ  เทคนิคขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผสานกับประสบการณ์
โดยตรงที่ได้อิทธิพลทางด้าน สภาพแวดล้อม อิทธิพลทางด้านประวัติศาสตร์ อิทธิพลทางด้านธรรมชาติ โดยใช้
กระบวนการทางทัศนธาตุ เส้นรูปร่าง รูปทรง สีค่าน้ าหนัก พื้นผิว ตอบสนอง อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการที่
จะถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์จากรูปธรรม อ้างอิงประวัติศาสตร์ แปรสภาพด้วยความเป็นสมัยปัจจุบัน เรียบ
เรียงเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ประเพณีโบราณ สู่สายตาอารยชนวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมสมัยที่มีความ
งดงามควรค่าแก่ศิลปะประเพณีไทยสร้างสรรค์เป็นผลงานจ านวน 2 ภาพด้วยเทคนิคสีอะคริลิค ขนาด 180X130 
เซนติเมตร 
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54901323 : VISUAL ARTS 
KEYWORDS: CULTURE / TRADITION / KING RAMA IX / TWELVE MONTHS ROYAL CEREMONY 
 NOPPARAT KHAOTHUNG: THE TWELFTH MONTH’S ROYAL CEREMONY AND THE KING RAMA 
IX .  THESIS ADVISORS: PROF. PREECHA THAOTHONG AND  WISUD PO-NGERN, Ph.D.84 pp. 

 
 

 The thesis titled “The Twelfth Month’s Royal Ceremony and King Rama IX” is developed to tell and 
pass on the story, arts and tradition of the Twelfth Month’s Royal Ceremony, which, based on Buddhist and 
Brahman beliefs, is the origin of the royal lantern procession ritual called “Jong-Bpriang,” and to honor the 
royal institution in the reign of King Rama IX. I am inspired to create a contemporary traditional artwork using 
acrylic colors and painting on canvas. The concrete piece of art shows a mixture of emotions, feelings and 
faiths while depicting the elaboration and beauty of traditional Thai arts. Modern man is present in the work to 
show the characteristics, postures, movements and dressing. Specific colors, atmosphere, figures and shapes 
are also applied to show an Concrete. 

Impressed with Sukhothai’s traditional Loi Krathong celebration that has been passed down for 
generations and grateful for His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s care for Thais and attention to traditions 
that have been performed since old days, the work is developed from real historical traces. The work is created 
to convey Thai characteristics in order to express stories, emotions and feelings in a concrete form of creation. 
I have also studied artwork created by artists that are inspired by the King-honoring ceremonies and 
celebrations. I have analyzed and integrated their methods, techniques and procedures into my direct 
experiences that are exposed to environmental, historical and natural influences. Visual elements, lines, 
figures, shares, colors and color tones and textures are deployed to reflect emotions, feelings and wishes in a 
concrete form of creation. The work also tells historical stories and is displayed in a modern form. It unveils to 
the civilized citizens the stories behind ancient traditions and Thailand’s beautiful contemporary cultures, the 
beauty from which I cannot resist creating an artwork. The work include two180X130 centimeters paintings 
using acrylic colors. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การค้นคว้าข้อมูลและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ได้ผลส าเร็จลุล่วงไปตาม
ขบวนการขั้นตอนเป็นอย่างดีทั้งนี้ ข้าพเจ้าน้อมร าลึกถึงพระคุณของบิดามารดาที่คอย ส่งเสริมและ
ให้ก าลังใจข้าพเจ้าเป็นอย่างดีตลอดมาขอขอบพระคุณศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร ที่เมตตาเอาใจ
ใส่กับลูกศิษย์ทัศนศิลปศึกษาทุกๆคนเป็นอย่างดี  และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ปรีชา  เถา
ทอง อาจารย์ดร.วิสูตร โพธิ์เงินอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ปรีย์กลิ่น 
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์    เจริญวงศ์ รองศาสตราจารย์ศิริพงศ์  พะยอมแย้ม รองศาสตราจาร
ปริญญา  ตันติสุข อาจารย์ดร. เตยงาม   คุปตะบุตร ที่คอยเป็นดูแลห่วงใยให้ก าลังใจเสมอมารวมถึง
อาจารย์ทุกๆท่าน 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านอาจารย์ธงชัย  ศรีสุขประเสริฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาวิน เบียดกลาง  อาจารย์คงศักดิ์   กรุงกลางดอน  รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุรรณ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ อาจารย์อภิชัย ภิรมณ์รักษ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการทั้งคณะจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์และ
ศึกษาศาสตร์ ในการประสานงานให้ค าแนะน าต่างๆตลอดมา 
 ท้ายที่สุดข้าพเจ้าขอให้อ านาจพระคุณศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกป้องคณาอาจารย์ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผองเพื่อนในระดับมหาบัณฑิตทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีดีด้วยความดีงามข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณ 
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บทท่ี 1 
     บทน ำ 
 
ท่ีมาความส าคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 
 
  ศิลปวัฒนธรรมเป็นเร่ืองส ำคัญยิ่งในควำมเป็นชนชำติ หำกชำติใดไร้เสียซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นตัวของตัวเอง ชำตินั้นจะคงควำมเป็นชำติอยู่ไม่ได้ เพรำะศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
เป็นตัวสะท้อนอำรมณ์ ควำมรู้สึก สนองควำมต้องกำรและวิธีกำรควบคุมโดยมีข้อบังคับหรือ 
บทลงโทษและเมื่อเกิดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีย่อมเกี่ยวข้องกับสถำบันทำงศำสนำ
สถำบันพระมหำกษัตริย์กำรปกครองแรกเร่ิมอำรยธรรมอียิปต์ยุคโบรำณมีพิธีกรรมที่ซับซ้อน มี
ควำมเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังควำมตำย จึงมีกำรท ำมัมมี่เกิดขึ้นกำรบูชำเทพเจ้ำรำส่วนมำกเป็น
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศำสนำ จึงก่อเกิดศิลปะอันมีค่ำทั้งด้ำน จิตรกรรม สถำปัตยกรรม ประติ
กรรมโดยเฉพำะกำรสร้ำงพีระมิด ซึ่งขณะนี้ยัง เป็นที่ขบคิดของนักวิทยำศำสตร์ว่ำท ำด้วยกลวิธีใด
จำกนั้นไล่เรียงมำจนถึงยุคกรีก-โรมันซึ่งเชื่อเร่ืองควำมอุดมสมบูรณ์ กำรมีเหตุมีผลเชื่อเร่ืองชีวิต
หลังควำมตำยเหมือนอียิปต์แต่ไม่มีกำรจัดสุสำนที่ยิ่งใหญ่เหมือนอียิปต์ ต่อมำยุคของโรมัน
ศิลปวัฒนธรรมนั้นได้รับอิทธิพลมำจำกกรีก  ชำวโรมันต่ำงยอมรับว่ำศิลปะกรีกเหมือนกับ Philip 
ของ Macedon และ Alexander ซึ่งเขำทั้งหลำยได้พิจำรณำแล้วว่ำ  
วัฒนธรรมและศิลปะกรีกนั้นเหนือกว่ำวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
 มหำอ ำนำจชนชำติตะวันตก เป็นสิ่งที่เรำต้องเรียนรู้และเข้ำใจว่ำกำรล่ำอำณำนิคมส่งผล
มำกมำยมหำศำลเกี่ยวกับกำรรับวัฒนธรรมต่ำงๆเข้ำมำมีบทบำท กำรเป็นเมืองขึ้นของเหล่ำประเทศ
มหำอ ำนำจ เช่น อังกฤษ โปรตุเกส ฮอลันดำ ฝร่ังเศส ย่อมส่งผลให้ได้รับวัฒนธรรมประเพณี
รวมทั้งวิวัฒนำกำรทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีให้มีควำมเจริญตำมอำรยธรรม ส่วนร่องรอยอำรย
ธรรมของชนชำติตะวันออก เร่ิมตั่งแต่อียิปต์ ชมพูทวีป ศรีลังกำ จีน ทวำรวดี คุปตะ ส่วนมำก
รองรับพีธีกรรมทำงศำสนำทั้งสิ้น 
 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยนั้นแสดงออกถึงเอกลักษณ์คุณค่ำควำมเป็นไทย แต่ก่อนทีจะ
มำเป็นชนชำติไทยล้วนได้รับอิทธิพลจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอกเข้ำสู่สังคม ผสมผสำนกับกำรด ำเนิน
ชีวิต ศำสนำมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยทั้ง ศำสนำพุทธ ศำสนำพรำหมณ์ 
เกี่ยวข้องไปถึงประเทศเพื่อนบ้ำน มอญ เขมร กำรอพยพของชนชำติจีน กำรล่ำอำณำนิคมของชน
ชำติตะวันตกสิ่งเหล่ำนี้เข้ำมำมีบทบำท สอดคล้องผสมผสำนกับวิถีชีวิตประจ ำวันของคนไทย ก่อ
เกิดเป็นประเพณีอันดีงำม สืบทอดต่อๆกันมำล้วนแตกต่ำงไปทำงควำมเชื่อ ศำสนำ กำรด ำรงชีวิต
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ของแต่ละภูมิภำค จังหวัดจนถึงระดับประเทศ ควำมผูกพันกับธรรมชำติ พิธีกรรมสอดคล้องกับ
ฤดูกำล จนเกิดประเพณีไทยที่มีลักษณะท้องถิ่นเช่น ภำคเหนือประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่
เป็ง ภำคใต้ประเพณีผ้ำขึ้นธำตุหรือประเพณีเดือนสิบ ภำคกลำงประเพณีแรกนำขวัญ ภำคอีสำน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
              ซึ่งประเพณีเหล่ำนี้จะเป็นกิจกรรมทำงสังคมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคมให้เกิด
ควำมรู้สึก สำมัคคี เข้มแข็ง และกำรมีส่วนร่วม ด้วยว่ำคนในสมัยก่อน หำกเกิดอำกำร รู้สึกบั่นทอน 
จิตใจไม่มั่นคง ก็จะมีพิธีกรรม รองรับ เป็นสื่อ เป็นพลัง แก้ไข จิตใจให้กลับมำมั่นคงเหมือนเดิม 
ดังเช่น ประเพณีพิธีกรรมส่วนบุคคล กำรท ำขวัญ 3 วัน เพื่อให้เกิดควำมสบำยใจ ว่ำเด็กที่เกิดมำจะ
มีอำยุรอดไปถึงตลอดชีพ หำกผ่ำน 3วันที่ก ำหนดนี้อีกทั้งประเพณียังสำมำรถยึดเหนี่ยวให้เกิดควำม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย ไม่มีกำรแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่ำเพรำะหำกมีควำมเชื่อควำม
ศรัทธำไปทิศทำงเดียวกันย่อมเกิดควำมแตกแยกได้ยำกประเพณียังมีควำมส ำคัญอีกเป็นเหมือน
สัญลักษณ์ชี้น ำในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้องตำมคติควำมเชื่อระเบียบ  และวิถีชีวิต
ของคนในสังคมนั้น 
 ในประวัติศำสตร์ตั้งแต่สมัยยุคอียิปต์โบรำณยุคกรีก-โรมัน ประเพณีชนชำติตะวันออก  
ในสมัยที่เทคโนโลยีหรือวิทยำศำสตร์ไม่ก้ำวหน้ำ ไม่สำมำรถอธิบำยกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ
ของธรรมชำติได้ เช่น กำรเกิด จันทรคลำส สุริยุปรำคำ จึงเกิดพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงขอขมำเคำรพ
ปกป้องไม่ให้เกิดเภทภัยต่ำงๆตำมมำมีควำมเชื่อทำงศำสนำเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกต่อกำร
ด ำรงชีวิตของมนุษย์ พิธีกรรมต่ำงๆนั้นส่วนมำกมีขึ้นเพื่อสนองรองรับควำมเชื่อทำงศำสนำนั้นๆ
เมื่อมีกฎระเบียบแบบแผนที่ต้องประพฤติปฏิบัติต่อๆกันมำ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงควำม
เจริญรุ่งเรืองของชนชำติน้ันๆ 
 ในประเทศไทยจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมมำตั้งแต่อดีตกำลเช่นกันไทยเรำมี
ประเพณีที่จัดขึ้นในแต่ละเดือนประจ ำฤดูกำล และปฏิบัติสืบเนื่องทุกๆปีในส่วนที่เป็นพระรำชพิธี
ของ พระมหำกษัตริย์ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประมุขของประเทศชำติ และประเพณีที่เป็นส่วนของรำษฎร
ทั้งสิบสองเดือนมีมำตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นรำชธำนีจนถึงปัจจุบันแต่จำกกำรศึกษำพบปัญหำว่ำ
ประเพณีบำงอย่ำงได้สูญหำยไปในสมัยเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย และ
ได้รับกำรฟื้นฟูขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ให้กลับมำมีบทบำทต่ำงๆในกำรด ำรำงชีวิตของ
ประชำชน โดยมีประเพณีดังต่อไปนี้ 
  พระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ จัดให้มีพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินตรวจพลสวนสนำมของ
หน่วยทหำรรักษำพระองค์ มีกำรตกแต่งโคมไฟและประดับธงชำติตำมสถำนที่รำชกำร บ้ำนเรือน 
ห้ำงร้ำน เพื่อถวำยพระเกียรติ 
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 ประกำศยกเลิกวันที่ 24 มิถุนำยน เป็นวันชำติ และก ำหนดวันชำติใหม่ คือ วันที่ 5 ธันวำคม 
ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ใช้มำจนถึงปัจจุบัน 
 ฟื้นฟูพระรำชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ 
 ฟื้นฟูพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินทอดผ้ำพระกฐินโดยกระบวนพยุหยำตรำทำง
ชลมำรค 
 ฟื้นฟูพระรำชพิธีเสด็จพระรำชด ำเนินโดยกระบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค 
 ฟื้นฟูพระรำชพิธีเดือนสิบสอง พระรำชพิธีจองเปรียง 
 จำกควำมส ำคัญของประเพณีลอยกระทงกำรประกอบพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหำกษัตริย์
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ผลัดแผ่นดินมำถึงสมัยอยุธยำ เปลี่ยนรัชกำลเป็นรัตนโกสินทร์ประเพณีลอย
กระทงก็ยังคงสืบต่อโดยพระเจ้ำแผ่นดินในสมัยรัชกำลนั้น ประกอบกับข้ำพเจ้ำเป็นคนจังหวัด
สุโขทัยได้พบเห็น และมีประสบกำรณ์โดยตรงกับประเพณีเดือนสิบสองหรือประเพณีลอยกระทง 
ได้ศึกษำค้นคว้ำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะไทยร่วมสมัย เมือได้ศึกษำพบ
ข้อมูลหลักฐำนที่ชี้ชัดว่ำ ประเพณีลอยกระทง ปรำกฏหลักฐำนในหลักศิลำจำรึกในสมัยสุโขทัย
เกี่ยวข้องพิธีกรรมกับพระมหำกษัตริย์ในยุคสมัย พระร่วงเจ้ำ เป็นธรรมเนียมที่พระเจ้ำแผ่นดินต้อง
ประกอบพิธีกรรม ตำมหลักศำสนำพรำหมณ์  ข้ำพเจ้ำตระหนักถึงคุณค่ำวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง มีควำมรู้สึกควำมผูกพัน ดื่มด่ ำ ส ำนึกรักบ้ำนเกิดต้องกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
พร้อมทั้งอยำกมีส่วนในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโดยกำรเล่ำเร่ืองเป็นรูปธรรม ผ่ำนงำน
ศิลปะไทยร่วมสมัยโดยใช้หลักทำงทัศนธำตุ เทคนิค เส้น รูปร่ำง รูปทรง สีค่ำน้ ำหนัก พื้นผิว 
ผสมผสำนกับจินตนำกำรด้วยควำมรู้สึกของข้ำพเจ้ำเข้ำกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบันก่อเกิดเป็น
แรงบันดำลใจสร้ำงสรรค์ผลงำน  “ พระรำชพิธีเดือนสิบสองกับพระมหำกษัตริย์รัชกำลที่ 9 ” 
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1. เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนแบบรูปธรรมศิลปะไทยแบบประเพณีร่วมสมัยลักษณะในกำร
สร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่สะท้อนสภำพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันท่ำมกลำงควำมอลังกำรของกำรจัด
พิธีกำรควำมสงบของบรรยำกำศในยำมค่ ำคืนและเพื่อจรรโลงฟื้นฟูคติควำมเชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยประเพณีร่วมสมัยในยุครัชกำลที่9 
 2. ยกย่องและเชิดชูเทิดพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์ทีมีควำมเกี่ยวข้องกับพระรำช
ประเพณีเดือนสิบสองในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกำลที่ 9 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตทำงด้ำนเนื้อหำ ถ่ำยทอดเร่ืองรำวประเพณีควำมเชื่อควำมศรัทธำเกี่ยวกับ
ประเพณีลอยกระทงในสมัยสุโขทัยจนมำถึงยุคปัจจุบันในรัชกำลที่ 9 สีสัน บรรยำกำศสีค่ำน้ ำหนัก
เหมำะสมกับเร่ืองรำว 
 2. ขอบเขตทำงด้ำนรูปแบบแสดงออกในรูปแบบรูปธรรมสร้ำงสรรค์แบบประเพณีไทย
ร่วมสมัย โดยถ่ำยทอด อำรมณ์ควำมรู้สึก ควำมศรัทธำ และควำมประณีตอ่อนหวำนในงำนศิลปะ
ไทยที่สะท้อนถึงบุคลิกภำพทั้งลักษณะลีลำท่ำทำงหน้ำตำกำรแต่งกำยโดยใช้รูปแบบคนสมัย
ปัจจุบันเป็นตัวบอกเล่ำเร่ืองรำวบรรยำกำศโทนสีสภำพแวดล้อมปัจจุบันสิ่งเหล่ำนี้สะท้อนรูปแบบ
ลักษณะงำนเป็นแบบเฉพำะตัวผู้เขียน 
 
นิยามศัพท ์
ประเพณีเดือนสิบสอง หมำยถึง วันส ำคัญวันหนึ่งของชำวไทย ตรงกับวันขึ้น15ค่ ำ เดือน12 ตำม
ปฏิทินจันทรคติไทยตำมปฏิทินจันทรคติล้ำนนำ มักจะตกอยู่ในรำวเดือนพฤศจิกำยน ตำมปฏิทินสุ
ริยคต ิ
สถาบัน  หมำยถึง สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม  คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้นเพรำะเห็นประโยชน์ว่ำมีควำม
ต้องกำรและจ ำเป็นแก่วิถีชีวิตของตนเช่น  สถำบันพระมหำกษัตริย์สถำบันครอบครัว สถำบัน
ศำสนำสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรเมือง 
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วิธีการด าเนินการ 

 ศึกษำส ำรวจรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนเอกสำรและภำคสนำมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอย
กระทงและพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกำลที่ 9 แบ่งได้ 
2 ส่วนคือ 

 1. ส ำรวจข้อมูลจำกประวัติศำสตร์ประเพณีไทยตั้งแต่สมัยสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยำ
สถำนที่จริง  
 2. ศึกษำข้อมูลด้ำนเอกสำรวิชำกำรเกี่ยวกับประเพณีเนื่องในเทศกำลจำกข้อมูลต่ำงๆที่ได้
ท ำกำรค้นคว้ำจึงสำมำรถถอดแบบออกมำ ผสมผสำนกับจินตภำพในควำมคิดท ำให้เกิดงำน
สร้ำงสรรค์เป็นผลงำน 
 3. วิเครำะห์ผลงำนก่อนศิลปะนิพนธ์ 
 4. น ำข้อมูลมำวิเครำะห์เป็นแนวเข้ำสู่กระบวนกำรร่ำงแนวควำมคิด 
 5. น ำภำพมำร่ำงขยำย เข้ำสู่ขั้นตอนกำรท ำศิลปนิพนธ์ บนผ้ำใบจ ำนวน 2 ภำพให้ได้ตำม
วัตถุประสงค์ที่ต้องกำร 
 6. เรียบเรียงเอกสำรวิทยำนิพนธ์ เพื่อจัดท ำรูปเล่ม 
 7. เผยแพร่วิทยำนิพนธ์สู่สำธำรณชน 
 
เครื่องมือในการท าศิลปนิพนธ์ 
  ผลงำนเป็นงำนจิตรกรรมไทยเขียนบนผ้ำใบจึงมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้เคร่ืองมือดังน้ี 
 อุปกรณ์ 
 สมุดร่ำงภำพ 
 พู่กัน พู่กันแบน ปลำยตัดเฉียง  เบอร์12, 24 
 พู่กันแบนแบบปกติ เบอร์ 10, 14, 20 
 พู่กันพิเศษ สง่ำมยุระเบอร์ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
 แปรงทำสี ขนำด 4 นิ้วคร่ึง 
 แปรงสีฟันส ำหรับดีดสี  
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วัสดุ 
 1. ดินสอร่ำงภำพสีขำว มำสเตอร์ART 
 2. สีอะคริลิค  ยี่ห้อ WINSOR&NEWTON ได้แก่ 
    2.1  สีฟ้ำ (Cerulean Blue Hue ) 
   2.2  สีฟ้ำ (Deep Turquoise) 
    2.3  สีด ำ (Lamp Black) 
    2.4  สีน้ ำตำล (Burnt Umber) 
    2.5  สีแดง(Crimson) 
    2.6  สีม่วง (Winsor Violet) 
    2.7  สีม่วงแดง (Permanent Magenta) 
    2.8  สีน้ ำเงิน ( Ultramarine) 
    2.9  สีเขียว ( Permanent Green Middle) 
    2.10 สีเหลือง ( Yellow Medium) 
    2.11 สีขำว ( Titanium White) 
    2.12 สีเงิน (Silver) 
    2.13 สีทอง (Gold) 
 3.เฟรมผ้ำใบ จ ำนวน 2 ชิ้น ขนำด 130X180 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.ได้พัฒนำแนวควำมคิดทำงด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะไทย ให้ร่วมสมัยมำกขึ้น 
 2.ได้พัฒนำทักษะฝีมือและเทคนิคกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะในกำรสร้ำงพื้นผิวด้วย แปรงสีฟัน 
ขนำดเล็กใหญ่ตำมควำมเหมำะสมของงำน ดีดสีให้ฟุ้งเป็น ในกำรสร้ำงพื้นผิว 
 3.ได้ผลงำนจิตรกรรมไทยแบบประเพณีร่วมสมัยที่เกิดจำกแรงบันดำลใจควำมรู้สึก
ประทับใจ ควำมรู้สึกผูกพันและเทิดทูนในสถำบันพระมหำกษัตริย์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

                                                          7 

     บทท่ี2 
 
   พื้นฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 
 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อ 
ศาสนาไสยศาสตร์การประพฤติปฏิบัติตนในสังคมตามจารีตประเพณีพบเห็นจากประสบการณ์
โดยตรงต่อสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความสนใจความต้องการจะ
ถ่ายทอดออกมาเป็นแนวทางความคิดเพื่อปูพื้นฐานไปในการสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาผลงาน
วิทยานิพนธ์รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้สึกรักผูกพันอันดีงามที่มีต่อประเพณีลอยกระทงในถิ่น
ฐานบ้านเกิดความศรัทธาที่มีต่อศาสนารวมไปถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อ
วัฒนธรรมจารีตประเพณีสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานของผู้วิจัยทั้งสิ้นจึงขอจ าแนก
อิทธิพลที่มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 4 ประเภทดังนี ้

1. ความหมายของประเพณี 

2. ความส าคัญของประเพณีไทยกับพระมหากษัตริย์ 

3. ศาสนาและความเชื่อ 

4. อิทธิพลทางศิลปกรรม 

1. ความหมายของประเพณี 
 ประ เพณีนั้นความหมาย  ว่ า  สิ่ งที่ นิ ยมถือปฏิบัติสืบๆต่อกันจนเป็นแบบ แผน
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจารีตประเพณีมีจุดประสงค์เพื่อให้สังคมเกิดการยอมรับสิ่งที่เป็นสิริ
มงคลเกิดความสบายใจ ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผลไร่นาเราจึงพบว่าประเพณีไทยส่วนมาก
เกี่ยวข้องกับการเกิดการเลี้ยงดู การบวช และการตาย รวมไปถึงฤดูกาล ประเพณีบางอย่างที่ปรับให้
เข้ากับสมัยความเหมาะสม เช่น ประเพณีการสวมเสื้อผ้าเข้าเฝ้าแบบประเพณีตะวันตกประเพณีใน
เร่ืองความเชื่อเร่ืองภูตผีวิญญาณเทวดา ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ ประเพณีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นแบบฉบับเอกลักษณ์ของชนชาติไทย 
  โดยสามารถแยกสาเหตุการเกิดประเพณีได้ดังนี้ 
 1.   เกิดจากความเชื่อในอ านาจของสิ่งที่ไม่มีตัวตน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
 2.   เกิดจากความจ าเป็นเฉพาะหน้า  เช่นคนสมัยก่อนไม่สามารถหาเคร่ืองมือที่สะอาดไป
กว่าไม้ฉีกใหม่ได้จึงนิยมใช้ไม้รวกๆตัดสายสะดือเลยเป็นประเพณีที่นิยมสืบต่อๆกันมา 
 3.   เกิดจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
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 4.   เกิดจากการประกอบอาชีพ 
 5.   เกิดจากจิตใจอันสูงส่งของบุคคลในสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 6.   เกิดจากความเชื่อและความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา 
 7.   เกิดจากการรับวัฒนธรรมต่างชาติ 
โดยพระราชประเพณีนั้นมีทั้งหมด 12 เดือน เรียกว่าประเพณี สิบสองเดือนตามพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 มีทั้งหมด ได้แก่ 
พระราชพิธี  
 เดือน 1      พระราชพิธีไล่เรือ 
 เดือน 2      พระราชพิธีบุษยาภิเษก 
 เดือน 3      พระราชพิธีศิวาราตรี,พระราชพิธีธานยเทาะห์ 
 เดือน 4      พระราชพิธีรดเจตร,พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ 
 เดือน 5  พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล,พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน,พระราชพิธีทอดเชือก
,พระราชพิธีสงกรานต์ 
 เดือน 6       พระราชพิธีพืชมงคล ,พระราชพิธีจรดพระนังคัลขวัญแรก,พระราชพิธีวิสาขบู
ชา 
 เดือน 7       พระราชพิธีเคณฑะทิ้งข่าง,พระราชพิธีทูลน้ าล้างบาท 
 เดือน 8       พระราชพิธีเข้าพรรษา 
 เดือน 9       พระราชพิธีตุลาภาร,พระราชพิธีพรุณศาสตร์ 
 เดือน 10     พระราชพิธีสารท,พระราชพิธีกวนข้าวทิพย์,พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
 เดือน 11     พระราชพิธีแข่ง 
 เดือน 12     พระราชพิธีจองเปรียง เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นในเดือนสิบสองของทุกๆปีถือ
ว่าปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ตามค าโบราณเป็นการบูชาพระเจ้าสามองค์ คือ พระ
อิศวร พระนารายณ์ พระพรหม แต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินนับถือศาสนาพุทธจึงกล่าวว่าเป็นการลอย
เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โดยพระมหากษัตริย์พระเจ้า
แผ่นดินในสมัยนั้นจะเสด็จลงประพาสล าน้าในเวลาค่ าเพื่อลอยพระประทีปหรือกระทงหลวงซึ่ง
ประดิษฐ์ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามมีพระราชกุศลต่างๆในเวลากลางวันเชื่อกันว่าสาเหตุที่
ลอยโคมหรือลอยพระประทีปนั้นเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติการบูชาสายน้ ารวมไปถึงความ
เชื่อทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์เกิดพิธีกรรมการเฉลิมฉลองการจัดงานร่ืนเริงให้กับ
ผู้ร่วมงานโดยต้นก าเนิดอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าจังหวัดสุโขทัยเป็น
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ต้นแบบประเพณีลอยกระทงโดยรับอารยธรรมประเพณีนี้มาจากประเทศอินเดียพิธีกรรมทาง
ศาสนาพราหมณ์มาผสมผสานกับพุทธศาสนาจนกลายเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าจังหวัด
และเป็นวัฒนธรรมของประเทศชาติ 
 ด้วยความส าคัญของประเพณีดังกล่าวส่งผลให้ข้าพเจ้ารับอิทธิพลประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกรักผูกพันกับวิถีชีวิตชาวบ้านคนพื้นเมืองในจังหวัดสุโขทัยน ามาเป็น
แนวทางในสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์เสนอถ่ายทอดในรูปแบบรูปธรรมจินตภาพใน
มโนความคิดให้เป็นเร่ืองราวที่คงไว้ซึ่งจารีตประเพณีโบราณและมาถอดความโดยเสนอเร่ืองราว
ของผู้คนในสมัยปัจจุบันให้เป็นงานที่ร่วมสมัยมากขึ้น 
 
2. ความส าคัญของประเพณีไทยกับพระมหากษัตริย์ 

 สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากจะมีหน้าที่ปกป้องป้องกันและรักษาเอกราชของชนชาติไทยยังเป็นผู้สร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย และศิลปกรรมอีกด้วย เช่น ด้านประเพณีและพิธีส าคัญต่างๆพระมหากษัตริย์ทรงมี
บทบาทสร้างสรรค์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
โดยตรง เช่น พระราชพิธีราชาภิเษกพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีเกี่ยวกับ
ศาสนา เช่นพระราชพิธีด าเนินทอดผ้ากฐินวันส าคัญทางศาสนาล้วนแต่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้น า
ปฏิบัตินอกจากนั้นพระมหากษัตริย์ยังเป็นผู้น าทางด้านศิลปวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตเพราะ
เป็นศูนย์กลางของประเพณีและวัฒนธรรมชาวบ้านจะเลียนประพฤติตาม เช่นการแต่งกาย การปรุง
อาหาร กระนั้นยังรวมไปถึงเป็นผู้ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา การปฏิสังขรณ์ศาสนสถานการ
สังคายนาพระไตรปิฎกและทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาทุกศาสนาแก่ราษฎร 
 เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าจึงสามารถรับรู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทส าคัญทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพราะนอกจากจะถือเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่สืบทอด 
กันมาอย่างยาวนาน เท่ากับประวัติศาสตร์ของชาติ ถึงแม้ในยามช่วงสงคราม บ้านเมืองคับขัน ต้อง
ท าศึกสงครามกับอาณาประเทศใกล้เคียงที่เข้ามารุกรานแบ่งแยกเขตดินแดน แต่พระมหากษัตริย์ 
กับยังทรงชุบเลี้ยงช่าง ครู และผู้รู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีท าให้สามารถสืบต่อได้ถึงปัจจุบัน
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์คือผู้อนุรักษ์ของเก่าที่มีอยู่การฟื้นฟูสิ่งที่ก าลังสูญหายและ
การสร้างสรรค์ของใหม่ที่พัฒนารากฐานที่มั่นคงตั้งแต่คร้ังสมัยกรุงสุโขทัยล่วงมาจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์ 
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 2.1 ยุคสมัยสุโขทัย สมัยตอนต้นการเมืองการปกครองเป็นไปในแบบพ่อปกครองลูก หาก
ราษฎรมีเร่ืองทุกข์ร้อนให้สั่นกระดิ่งร้องทุกข์ และพระมหากษัตริย์จะช่วยตัดสินคดีความให้
ยุติธรรมที่สุดต่อมาในยุคสมัยตอนปลายเป็นการปกครองแบบธรรมราชามีการสร้างความสัมพันธ์
กับอาณาจักรอ่ืนๆ เช่นอาณาจักรเมืองนครศรีธรรมราช ความสัมพันธ์กับเมืองลังกา อาณาจักรมอญ 
อาณาจักรลาว จีนและมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านนาเร่ิมตั้งแต่สมัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มี
ความสัมพันธ์อันดีกันมาตลอดท าให้มีความมั่นคงต่อชนชาติไทยทรัพยากรที่ตั้งของอาณาจักร
สุโขทัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ าเจ้าพระยาสลับกับที่ดอน จึงมีน้ าอุดม
สมบูรณ์ในหน้าฝน น้ าน้อยในหน้าแล้ง ดังความในสิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงดังนี้ 
“เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว” 
 “สร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง” 
“ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมืองนี้” 
“หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้” 
“กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ าตระพังโพย สีใสกินดี” 
 สังคมวัฒนธรรมประเพณีสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นภายหลังก าจัดอาณาจักรของ
ขอม บ้านเมืองรุ่งเรืองมีความสมัครสมานสังคมยึดมั่นในพระพุทธศาสนาดังในศิลาจารึกว่า  มัก
ทาน มักทรงศีล มักโอยทาน และทรงศีล เมื่อพรรษาทุกคนซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนตั้งมั่นอยู่ใน
ศีลธรรมอันดีงาม อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญทางด้าน ศิลปกรรม ภาษา วรรณกรรม ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
 ประเพณีของอาณาจักรสุโขทัยส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  การสร้างวัด
วาอาราม ประเพณีการบวชการจักมหรสพรื่นเริงในงานออกพรรษา  
 
พระราชพิธี 
 พระราชพิธีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย ได้แก่ พระราชพิธีวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญ
เดือนหก เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีการท าบุญ ถือศีล ปล่อย
สัตว์  นอกจากนี้ยังมีพระราชประเพณีที่มีมาตั้งคร้ังสมัยกรุงสุโขทัย และได้ปฏิบัติสืบทดมาถึงมัย
กรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น “พระราชพิธีจองเปรียง” “พระราชพิธีลอยพระประทีป” 
หรือที่ เรียกกันว่าพระราชพิธีเดือนสิบสอง ในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นทุกๆปีในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นงานนักขัตฤกษ์ที่ร่ืนเริง ไปทั่ว
กัน ไม่เฉพาะแต่การหลวงท่านั้น แต่รวมไปถึงชาวบ้าน ราษฎร อีกด้วย โดยเชื่อว่าการลอยโคม 
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เป็นการบูชาขอขมา พระแม่คงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ ลอยความทุกข์ ความโศกให้ลอยไปกับ
แม่น้ า  ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานแทบทุกจังหวัด โดยเฉพาะทางภาคเหนือ นอน
จากจังหวัดสุโขทัยที่จัดงานมีมหรสพตรงตามหลักสิลาจารึก มีพุ ตะไล ไฟพะเนียง มีนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวปีละมากๆแล้ว จังหวัดเชียงใหญ่ก็จัดงานยิ่งใหญ่ มีขบวน
แห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก จังหวัดตาก มีการลอยกระทงสายสวยงามตระการตาแก่ผู้พบเจอเป็น
อย่างยิ่ง 
 2.2 ยุคสมัยอยุธยา  มีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจเป็นเมืองที่งดงาม
ราวสรวงสรรค์ความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรม ดนตรี ถึงขีดสุดเป็นที่
สนใจของชาวต่างชาติที่เข้ามาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีท ามาค้าขายในสมัยนั้นส่งผลให้วัฒนธรรมยังคง
สืบสานต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันการปกครองในระยะแรกยังเอาการปกครองแบบสมัยสุโขทัยมาใช้
แต่เป็นบทบาทพระมหากษัตริย์ให้เป็นแบบสมมติเทพหรือเรียกกันว่าเป็นระบบการปกครองแบบ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ปัญหาที่ส าคัญในการปกครองสมัยอยุธยาคือการแย่งชิงราชสมบัติ
และอ านาจของขุนนางฝ่ายต่างๆเนื่องจากขาดความสามัคคีและไม่มีระบบการสืบราชสมบัติที่
แน่นอนขาดประสิทธิภาพสังคมไทยในสมัยอยุธยาประกอบไปด้วยบุคคลห้ากลุ่มได้แก่ 
พระมหากษัตริย์ เจ้านายชนชั้นสูง  ขุนนาง ไพร่ ทาส  
  วัฒนธรรมประเพณีสมัยอยุธยา สมัยอยุธยาถือว่าเป็นยุคทองของสยามประเทศมี
วัฒนธรรมเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก ทั้ง วัฒนธรรมทางด้านดนตรีวิวัฒนาการจากสมัยสุโขทัย มีวง
ดนตรีเคร่ืองสาย วงมโหรีและรับวิวัฒนาการจากชนชาติตะวันตกจากประเทศฝร่ังเศส คือ 
บัณเฑาะว์ มีการแสดงโขน หนังใหญ่โดยที่นิยมมากคือเร่ืองรามเกียรติ์รับอิทธิพลวรรณกรรมมา
จาก รามายณะของประเทศอินเดีย  
 พระราชพิธี ในสมัยอยุธยามีพระราชพิธีต่างๆมากมาย เช่นพระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธี
สมโภชพระบรมมหาราชวัง โดยจะมีการจัดพิธีกรรมการละเล่นถวายต่อพระที่นั่งพระราชพิธีการ
แข่งเรือถือว่าเป็นประเพรีที่ส าคัญมากเพราะมีการเสี่ยงทายเกี่ยวข้องกับบ้านเมือง 
  พระราชพิธีเดือนสิบสอง เป็นประเพณีลอยกระทงในเดือนสิบสองที่ประชาชนนิยมกัน
หนักหนา เพราะก่อให้เกิดความสุข สนุกสนาน เป็นพิเศษ เรียกกันว่า “พระราชพิธีจองเปรียง” (ซัก
โคม)  ในพระราชวัง แลตามบ้านเรือนทั้งในพระนครและนอกพระนครโดยทั่วกัน ก าหนด 15 วัน
ถึงวันขึ้น 15 ค่ าโปรดให้ท าจุลกฐินคือทอดผ้าให้เสร็จในวันเดียวกัน(เอาผ้าผืนนั้นพระราชทาน
กฐิน)และพระมหากษัตริย์เป็นผู้น าทางพิธีกรรมดังในสมัยแผ่นดิน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรม
โกศ” ตามบรรดาริมน้ าสองฝั่งฟาก ต่างปักไม้ไผ่ล ายาวขึ้นเป็นเสาโน้มลงมาผูกเชือกชักโคมต่างๆ 
คร้ันได้เวลาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเสด็จโดยกระบวนเรือ พร้อมด้วยกรมพระวังบวรสถานมงคล
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สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้ามหาพระยามหาอุปราช เรือที่เสด็จล้วนปิดทอง มีกันยาดาลสี
และผูกม่านในล าเรือปักเชิงทองซองเงิน มีเทียนจุดตลอดล า มีเรือข้าราชการล้วนแต่งประที )น า
เสด็จด้วยเป็นอันมาก ในการพระราชพิธียังมีกระดาษท าเป็นรูปดอกบัวสีแดงบ้าง สีขาวบ้าง มีเทียน
จุดอยู่ในนั้นปล่อยลอยตามน้ าลงมาเป็นอันมาก และมีระบ าดนตรีเล่นมาในเรือล านั้นด้วย พระราช
พิธีเดือนสิบสองนั้น มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตคนในสมัยก่อน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย มาถึงสมัยอยุธยา 
และล่วงมาถึงสมัยปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการขมขมาแด่ พระแม่คงคาแล้ว ยังแสดงการส านึก
บุญคุณต่อทรัพยากรแหล่งน้ าอันเป็นสิ่งที่จ าเป็นในชีวิตซึ่งขาดไม่ได้ยังสร้างความสนุกสนานร่ืน
เริงใจ สรรค์สร้างความสมัครสมาน สามัคคี อันดีงามต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ยังธ ารงส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีไทยอีกด้วย 
  2.3 ยุครัตนโกสินทร์  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ย้ายราชธานีมาทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2325 ด้วยสาเหตุทางยุทธศาสตร์การขยายเมืองต่อไป
เป็นพระราชกรณียกิจทั้งในการสร้างกรุงเทพมหานครการวางรากฐานของบ้านเมืองในด้านต่างๆ
ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ส่งผลให้รัชกาลต่อมาปฏิบัติและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายุคทองของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรม 
ศิลปกรรม อยู่ในยุค ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในรัชกาลที่ 2  เมื่อถึงรัชกาลที่ 4 
จนถึงรัชกาลที่ 7 บ้านเมืองได้รับอารยธรรมจากชนชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทอย่างมากส่งผลให้
เกิดการปฏิรูประเบียบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย  ในยุค
รัชกาลที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเพณีลอยกระทงหรือพระราชพิธีเดือนสิบ
สองนั้นได้ทรงสั่งเพิกถอนพิธีกรรมนี้ สาเหตุเพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประเพณีพิธีกรรมพระ
ราชพิธีเดือนสิบสองเป็นการสิ้นเปลืองเกินไปแต่มีรับสั่งให้ลอยโคมเพียงส่วนพระองค์ภายใน
มหาราชวังจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงฟื้นฟู
พระราชประเพณีต่างๆขึ้นมาใหม่รวมไปถึงพระราชประเพณีเดือนสิบสองจึงเกิดการเขียน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระราชประเพณีทั้งสิบสองเดือนเป็นไปตามฤดูกาลความเหมาะสมดังที่พระ
เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาและด้วยพระปรีชาชาญทางด้านการปกครองที่ทรง
เล็งเห็นการเสียเปรียบเกี่ยวกับชาติตะวันตกมหาอ านาจที่ใช้สยามประเทศเป็นเส้นทางผ่านการล่า
อาณานิคมพระองค์ทรงปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างให้สอดคล้องรับกับอารยธรรม
ตะวันตกเพื่อไม่ให้ต่างชาติดูแคลนว่าสยามประเทศมีวัฒนธรรมที่ป่าเถื่อนเกินไปและด้วยชาติ
มหาอ านาจนี้เองที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมบางประการยังส่งผลให้การ
ปกครองปรับเปลี่ยนไปด้วยในสมัยรัชกาลที่ 7  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการ
ปฏิรูปการเมืองคร้ังใหญ่เป็นการปกครองในแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุขประเทศไทยมีส่วนร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
พระมหากษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยทรงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์มรดกโลก และ
การสร้างเอกลักษณ์ไทย ทรงมีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ทรงมีต่อศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นย่อมมีความแตกต่าง
กันไปบ้าง  เป็นไปตามครรลองความเหมาะสมของยุคสมัยและความจ าเป็นของบ้านเมืองแต่มีสิ่งที่
น่าสังเกตส าหรับพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์นี้ทุกพระองค์ล้วนสนพระราชหฤทัย
และทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง บางพระองค์ทรงโปรดหลายแขนงและ
ทุกพระองค์ทรงให้ความส าคัญกับงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพร้อมทั้งทรงเป็น
องค์ผู้สร้างงานศิลปะหรือมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดด้วย  จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าพระมหากษัตริย์
ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในช่วงแรกทรงเป็นนักรบ นักปกครองและศิลปินและในช่วงเวลาต่อมา
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเป็นนักการทูตนักพัฒนา และศิลปิน  พระอัจฉริยภาพ
ในความเป็นศิลปินจึงมีอยู่อย่างมั่นคงเฉพาะในพระบรมราชจักรีวงศ์นี้สืบทอดมายาวนานถึง
รัชกาลปัจจุบันเป็นเวลากว่าสองศตวรรษ 
 ด้วยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชในพระบรม
ราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อเมืองไทยและคนไทยนั้นมากมายเป็นอเนกปริยายนอกจากจะทรงปกบ้าน
ครองเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยความที่ทรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยจึงมีอิทธิพลในแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทย “พระราชพิธีเดือนสิบสอง กับ
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9” เพื่อสืบสานคุณค่าของประเพณีลอยกระทงอันดีงามของไทยต่อไป 
 
3.ศาสนาและความเชื่อ 
 ความเชื่อเป็นสิ่งที่เกิดกับมนุษย์และมีอยู่ในทุกผู้ทุกคนเมื่อมีความเชื่อ ต้องมีความศรัทธา 
ดังที่พุทธศาสนากล่าวว่า “ความเชื่อ”ก็คือ “ศรัทธา” ความเลื่อมใสเห็นดีเห็นงามเมื่อในสมัยโบราณ
ยังไม่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาพิสูจน์ปรากฏการณ์ธรรมชาติมนุษย์จึงมีแต่ความสงสัยว่าท าไม
จึงเป็นเช่นนั้นท าไมจึงเป็นเช่นนี ้ท าไมมีภูเขาสูงมีแม่น้ ามีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีฝนตกมีเสียงฟ้า
ร้องฟ้าผ่าเมื่อหาค าตอบไม่ได้ คนที่มีปัญญาก็คิดหาเหตุผลที่ท าให้เกิดสิ่งต่างๆนั้นขึ้นจึงได้เกิด
ต านาน ความเชื่อขึ้นมากมายความคิดเช่นน้ีคงจะมีทุกชาติทุกภาษาจึงมีความเชื่อในเร่ืองเดียวกันแต่
ต่างกันไปตามความคิดและบางเร่ืองได้กลายเป็นประเพณีเป็นศาสนาไปโดยปริยาย 
 กล่าวเฉพาะความเชื่อเร่ืองลอยกระทงเป็นประเพณีที่ท ากันหลายประเทศนอกจากไทยก็มี
พม่า ลาวเขมรและจีน แต่ประวัติความเป็นมาหรือความเชื่อถือต่างกันไปแม้ไทยเราเองก็มีเร่ืองไม่
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ตรงกันฉะนั้นจึงแจกแจงพอสังเขปถึงประเพณีลอยกระทงไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่จะเล่าถึง
ความเชื่อ ศาสนาประเพณีเกี่ยวกับการลอยกระทงของประเทศอื่นๆด้วยเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ 
กล่าวโดยรวมประเทศที่มีการลอยกระทงเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและท าการเกษตร
เช่นเดียวกันแต่ท าต่างวันกันเช่นประเพณีจีนที่มีการลอยกระทงภายหลังพิธีกินเจตกอยู่ในเดือน
11 ตามความเชื่อของจีนว่าในสมัยโบราณเมืองจีนมักเกิดอุทกภัยอยู่เนืองๆเป็นเหตุให้ชาวบ้าน
ชาวเมืองจมน้ าตายปีละมากๆและหาซากศพไม่พบฉะนั้นเขาจึงนิยมลอยกระทงส่งเคร่ืองเซ่นไหว้
ให้คือนอกจากมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็จะมีสุราอาหารคาวหวานพร้อมด้วยกระดาษเงินกระดาษ
ทองลงไปด้วยการลอยกระทงดังกล่าวนี้เห็นจะมุ่งเป็นเคร่ืองเซ่นเฉพาะคนที่จมน้ าตายเท่านั้นส่วน
การลอยกระทงภายหลังการกินเจได้ยินว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกข์โศกโรคภัยความเชื่อจึง
ต่างกันอยู่ในพวกที่ถือประเพณีคล้ายจีน เช่น ญวน  ซึ่งท าพิธีกงเต็กก็มีการลอยกระทงเคร่ืองเซ่น
เช่นเดียวกันตามที่กล่าวมานี้อาจมีความเชื่อไม่เหมือนกันเพราะปรากฏว่าท าแบบไทยๆก็มี 
 ตามคติโบราณของไทยถือว่าคืนวันเพ็ญ เดือน 12  เป็นคืนที่ดวงเดือนเต็มดวงสว่างที่สุด
ในรอบปี  เมื่อ 60 ปีมาแล้วในสมัยที่ผู้เขียนอยู่ในวัยรุ่นวันเพ็ญเดือนสิบสองเป็นคืนที่สว่างราวกับ
กลางวันท้องฟ้าแจ่มใสใบไม้ใบหญ้าที่ถูกหยดน้ าค้างจะเปล่งประกายเมื่อต้องแสงจันทร์หนุ่มสาว
พายเรือชมกระทงในแม่น้ าอย่างสนุกสนานเพราะน้ าแม่น้ าไหลเอ่ือยๆ กระทงที่มีแสงเทียนแสงธูป
ช่วยท าให้แม่น้ ามีเสน่ห์น่าชมขึ้นอีกมากนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่าในวันเพ็ญเดือนสิบสองเป็นเวลา
ที่ดอกโกมุทในนาคพิภพบาน 
ในพม่าเรียกวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้ว่าเดือนตาสว่างมอน  เป็นเดือนที่ดวงจันทร์แจ่มใสที่สุด เป็น
เดือนที่สนุกสนานเบิกบานใจมีเทศกาลต่างๆ มากมาย เช่น ทอดกฐินลอยกระทงบูชาพระอุป
คุต พม่าเขามีเพลงโบราณบทหนึ่ง  แปลเอาความได้ว่า 
“พ่อเฒ่าหลังคุ่มอย่าเพิ่งตาย 
“อยู่ดูงานตาสว่างมอนก่อนเถิดนะ” 
แสดงว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สนุกที่สุดของพม่าถ้าผู้เฒ่าจะตายเสียก่อนได้เห็นงานตาสว่ างมอนก็น่า
เสียดาย 
 ในหนังสือประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชของ “ดิเรก  พรตตะเสน” กล่าวว่า “สมัย
พระเจ้าศรีธรรมโศกราชกรุงปาตลีบุตรสร้างพระเจดีย์เป็นพุทธบูชาแปดหมื่นสี่พันองค์มีพระยา
มารปรากฏขึ้นขัดขวางจะท าลายพระเจดีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราชได้ทรงขอร้องให้พญานาคชื่ อ
อุปคุต  ซึ่งอาศัยอยู่ในสะดือทะเลช่วยก าจัดพระยามารจนส าเร็จชาวบ้านชาวเมืองเลยเอาดอกไม้ธูป
เทียนใส่กระทงลอยบูชาพญานาคอุปคุตเป็นการระลึกคุณสืบมา 
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 ทางภาคพายัพ(ภาคเหนือ)ก าหนดงานประเพณีลอยกระทงเร่ิมในวันขึ้น 13 ค่ า  เดือน 12 
เป็นวันจ่ายวันขึ้น14ค่ าเป็นวันท าบุญที่วัดวันจ่ายก็คือวันที่ซื้อของเตรียมท าบุญและเตรียมจัดท า
กระทงถ้าเป็นวัดใหญ่ในละแวกหมู่บ้านซึ่งมักจะท ากระทงใหญ่เป็นรูปเรือตั้งไว้กลางลานวัดใน
กระทงบรรจุข้าวสาร  น้ าตาล ไม้ขีดไฟ เทียนไขและของกินของใช้ต่างๆคร้ันถึงวันขึ้น 15 ค่ าซึ่ง
เรียกกันว่าเป็นเดือนยี่ (เดือนยี่ของภาคเหนือตรงกับเดือน 12 ของภาคกลางเพราะทางเหนือนับ
เดือนเร็วไป 2 เดือน)ถือเป็นวันส าคัญ 
ในตอนเช้าวันขึ้น15ค่ าชาวบ้านจะไปท าบุญที่วัดเมื่อกลับจากวัดก็น าของกินไปแจกเพื่อบ้าน
ส่วนมากจะเป็นขนมเทียน พวกเด็กผู้หญิงน าช่อดอกไม้ไปมอบให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปถือศิลอยู่ที่วัด
ตั้งแต่ในวันขึ้น15 ค่ านั้น พอตกตอนค่ าวันขึ้น 15 ค่ า ก็น าผางประทีปที่ท าด้วยดินเผาซึ่งมีรูปและ
ขนาดเท่ากับถ้วยตะไลเล็กๆแต่ปากผายในผางประทีปนี้หยอดขี้ผึ้งปนน้ ามันมะพร้าวมีไส้จุดน าไป
ตั้งไว้ที่หน้าพระประธานในโบสถ์บ้างจุดบูชาไว้ตามหิ้งบ้างตามซอกประตูหน้าต่างภายในเรือน
บ้างชาวบ้านถือกันว่าการจุดประทีปเป็นสิ่งส าคัญมากถ้าไม่จุดยักษ์จะมาเอาตัวไปนี่ก็เป็นเร่ืองที่
เชื่อกันมาแต่โบราณบางทีจะเป็นการขู่เพื่อไม่ให้ละทิ้งประเพณีก็เป็นได้ 
 การลอยกระทงในแม่น้ าปิงสมัยโบราณตามประเพณีกล่าวว่าเมื่อเจ้าผู้ครองนครพร้อม
ด้วยบริวาลน ากระทงลอยประทีปเป็นปฐมฤกษ์แล้วราษฎร์ก็น ากระทงใหญ่ของวัดในละแวกบ้าน
ของตนที่กล่าวมาข้างต้นไปลอยพร้อมกับกระทงใบเล็กๆ ท าด้วยกาบมะพร้าวเป็นรูปต่างๆใส่กล้วย
อ้อยลงลอยไปด้วยเป็นกระทงส่วนตัว  
 ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่าคติความเชื่อเร่ืองการลอยกระทงมีต่างๆกันไปสุดแต่จะได้รับ
การบอกเล่าสืบต่อกันมาอย่างไรหรือมีผู้คิดเห็นอย่างไรใครเชื่ออย่างไรก็คิดว่าอย่างนั้นถูกคร้ังหนึ่ง
เคยเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเกิดขึ้นคร้ังกรุงสุโขทัยมีนางนพมาศเป็นผู้คิดประดิษฐ์กระทงรูป
ดอกบัวถวายพระเจ้าแผ่นดินให้ทรงลอยและเชื่อกันว่าเป็นการลอยกระทงไปสักการบูชารอยพระ
พุทธบาทที่นัมมทานทีบางที่อาจกล่าวได้ว่าคนไทยเชื่อกันว่าได้ลอยกระทงไปบูชาทั้งๆที่ไม่ทราบ
ว่าอยู่ที่ไหนแต่ลอยด้วยความศรัทธา ความเชื่อ 
 จากจดหมายเหตุของลาลูแบร์แล้วยังมีหนังสือเก่าอีกเร่ืองหนึ่งเป็นจดหมายเหตุระยะทาง
ราชทูตลังกาเข้ามาขอคณะสงฆ์ที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อพ.ศ.2234ในแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศได้กล่าวไว้
ตอนหน่ึงว่า 
“ตามบรรดาวัดริมฝั่งแม่น้ าทั้ง 2 ฟากทุกวัดต่างปักไม้ไผ่ล ายาวเป็นเสาโน้มปลายไม้ลงมาผูกเชือก
ชักโคมต่างๆ(คร้ันได้เวลา)พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเสด็จโดยกระบวนเรือพร้อมด้วยกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและเจ้าพระยามหาอุปราช เรือที่เสด็จล้วนปิดทองมีกันยาคาด
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สีและผูกม่านในล าเรือปักเชิงทองและเงิน มีเทียนจุดตลอดล า...ในการพิธีนี้  ยังมีโคมกระดาษท า
เป็นรูปดอกบัวสีแดงบ้างสีขาวบ้างมีเทียนจุดในนั้นปล่อยลอยน้ าลงมาเป็นอันมาก” 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงบันทึกไว้ในหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นว่า 
“ค าที่ว่าลอยโคมที่เรียกในกฎมณเฑียรบาลบางทีจะหมายความว่าโคมบัวที่ลอยน้ านี้เองในชั้นกรุง
รัตนโกสินทร์ใช้ดอกบัวสดปักเทียนบ้างเย็บใบตองใบพลับพลึงเป็นกระทงเจิมปักธูปเทียนและ
ดอกไม้บ้างท าเป็นเรือหยวกปักธูปเทียนดอกไม้บ้างจึงเรียกกันว่าลอยกระทงไม่ได้เรียกว่าลอยโคม
ตามกฎหมายเก่าจนเป็นที่ฉงนสนเท่ห์ของผู้ศึกษาโบราณคดี  ว่าที่เรียกว่าลอยโคมในกฎมณเฑียร
บาลนั้นจะหมายความว่าเอาโคมซึ่งวักในพิธีจองเปรียงเสร็จแล้วลงลอยน้ าหรืออย่างไรพึ่งมาเห็น
ในจดหมายเหตุของราชทูตลังกาว่าครั้งกรุงเก่าเขาลอยโคมจริงๆ” 
สรุปว่าลอยโคมก็คือที่เรามาดัดแปลงท าเป็นกระทงในชั้นหลังแล้วเรียกว่า ลอยกระทง นั่นเอง 
 ดังนี้จะเห็นว่าการลอยกระทงได้เปลี่ยนรูปแบบมาตามล าดับสมัยที่ท าเป็นรูปโคมก็เรียกว่า
ลอยโคมเมื่อเปลี่ยนเป็นกระทงก็เรียกว่าลอยกระทงลักษณะของกระทงก็ไม่เป็นแบบตายตัวว่า
จะต้องเป็นรูปดอกบัวในสมัยรัตนโกสินทร์กระทงหลวงใช้เรือรูปสัตว์ต่างๆก็มีในสมัยรัชกาลที่
3 โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการท ากระทงใหญ่ถวายท าเป็นรูปถังบ้างแพหยวกกว้าง
แปดศอกเก้าศอกบ้าง บางทีท าเป็นเขาพระสุเมรุต้องลงทุนลงแรงมากคนท าก็นับร้อยค่าเลี้ยงคน
เลี้ยงพระที่เป็นช่างเป็นเงินถึงยี่สิบชั่งก็มีจะพรรณนาทั้งหมดก็จะยืดยาวมากเกินไป 
กล่าวเฉพาะความเชื่อเร่ืองการลอยกระทงอาจสรุปได้ว่าในชั้นเดิมพวกพราหมณ์คงจะริเร่ิมขึ้นก่อน
จึงมีเร่ืองนางนพมาศเกิดขึ้นอาจเป็นการบูชาพระเป็นเจ้ามาก่อน  ต่อมาเกิดต านานเพิ่มขึ้น
พระพุทธศาสนาแข็งแรงขึ้นจึงมีการลอยกระทงบูชาพระพุทธศาสนาที่แม่น้ านัมมทานทีและบูชา
พระเกศธาตุบนดาวดึงส์สวรรค์ส่วนผู้ที่เห็นบุญคุณของน้ าก็ลอยกระทงบูชาแม่พระคงคา 
 จากความคิดความเชื่อของคนโบราณสรุปได้ว่าจะมุ่งไปในทางพระพุทธศาสนาก็มีมุ่งไปในทาง
รู้จักบุญคุณของน้ าก็มีส่งผลให้มีอิทธิพลโดยตรงแก่ผู้วิจัยได้ตระหนักเห็นความส าคัญว่า ประเพณี
ลอยกระทงมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาประกอบพิธีกรรมความเชื่อตามหลักศาสนา
พราหมณ์ ผู้วิจัยจึงได้รับความเชื่อความเลื่อมใส ความศรัทธา และอยากจะรักษาประเพณีลอย
กระทงนี้ ไม่ให้สูญหายไปจึงสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีถ่ายทอดเป็นงาน
ศิลปะของผู้วิจัย 
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4. อิทธิพลทางศิลปกรรม 

 จากผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าได้พัฒนามาจากรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เป็นในรูปแบบงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าจากงานจิตรกรรมไทยที่มี
มาอย่างยาวนาน ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ที่ล้วนส่งผลสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
อันดี งามของชาติ มีคุณค่าทางศิลปะและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเร่ืองที่เกี่ยวกับ ศาสนา 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ จารีตประเพณี วัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนการ
แสดงการเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ ของแต่ละยุคสมัยและสาระอ่ืน ๆ ที่ประกอบกันเป็นภาพจิตรกรรม
ไทย ให้ความรู้สึกในความงามอันบริสุทธิ์น่าชื่นชม เสริมสร้างสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจมวล
มนุษยชาติได้เป็นอย่างดีงานจิตรกรรมไทยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าแบ่ง
ตามหลักใหญ่ๆได้ 2 ประเภทดังนี ้ 
 4.1จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional Painting) เป็นศิลปะที่มีความประณีต
สวยงาม แสดงความรู้สึกถึงชีวิติจิตใจเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยนแช่มช้อย
ละมุนละไม สร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนได้ลักษณะประจ าชาติ มีลักษณะ และรูปแบบ
เป็นพิเศษ นิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคารที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและอาคารที่เกี่ยวกับบุคคล
ชั้นสูง เช่น โบสถ์ วิหาร พระที่นั่งวังบนผืนผ้าบนกระดาษและบนสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆโดยเขียน
ด้วยสีฝุ่น ตามกรรมวิธีของช่างเขียนไทยแต่โบราณเนื้อหาที่เขียนมักเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับอดีตพุทธ
ประวัติทศชาติชาดกไตรภูมิ วรรณคดีประเพณีและวิถีชีวิตไทย พงศาวดารต่างๆส่วนใหญ่นิยม
เขียนประดับผนังพระอุโบสถ วิหารอันเป็น(Idealistic) ผนวกเข้ากับเร่ืองราวที่กึ่งลึกลับมหัศจรรย์ 
ซึ่งคล้ายกับงาน จิตรกรรมในประเทศแถบตะวันออกหลายๆ ประเทศ เช่น อินเดีย ศรีลังกา จีนและ
ญ่ีปุ่น เป็นต้นเป็นภาพที่ระบายสีแบนเรียบ ด้วยสีค่อนข้างสดใส และมีการตัดเส้นเป็นภาพ 2 มิติ 
ให้ความรู้สึกเพียงด้านกว้างและยาว ไม่มีความลึก ไม่มีการใช้แสงและเงามาประกอบ จิตรกรรม
ไทยแบบประเพณีมีลักษณะพิเศษในการจัดวางภาพแบบเล่าเร่ืองเป็นตอนๆตามผนังช่องหน้าต่าง 
โดยรอบโบสถ์ วิหาร และผนังด้าน หน้าและหลังพระประธานภาพจิตรกรรมไทยมีการใช้สี
แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยทั้งเอกรงค์ และพหุรงค์ โดยเฉพาะการใช้สีหลายๆสีแบบพหุรงค์
นิยมมากในสมัยรัตนโกสินทร์เพราะได้สีจากต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อค้าขายด้วย ท าให้ภาพ
จิตรกรรมไทยมีความสวยงามและสีสันที่หลากหลายมากขึ้น 
 รูปแบบลักษณะตัวภาพในจิตรกรรมไทยซึ่งจิตรกรไทยได้สร้างสรรค์ออกแบบไว้เป็น
รูปแบบอุดมคติที่แสดงออกทางความคิดให้สัมพันธ์กับเนื้อเร่ืองและความส าคัญของภาพเช่นรูป
เทวดา นางฟ้า กษัตริย์นางพญา นางร า จะมีลักษณะเด่นงามสง่าด้วยลีลาอันชดช้อยแสดงอารมณ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความรู้สึกปีติยินดีหรือเศร้าโศกเสียใจด้วยอากัปกิริยาท่าทาง ถ้าเป็นรูปยักษ์ มาร ก็แสดงออกด้วย
ท่าทางที่บึกบึนแข็งขันส่วนพวกวานรแสดงความลิงโลดคล่องแคล่วว่องไวด้วยลีลาท่วงท่าและ
หน้าตาส าหรับพวกชาวบ้านธรรมดาสามัญก็จะเน้นความตลกขบขันสนุกสนานร่าเริงหรือเศร้า
เสียใจออกทางใบหน้าส่วนช้างม้าเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็มีรูปแบบแสดงชีวิตเป็นธรรมชาติซึ่งจิตรกร
ไทยได้พยายามศึกษา ถ่ายทอดอารมณ์สอดแทรกความรู้สึกในรูปแบบได้อย่างลึกซึ้ง เหมาะสม 
สวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลช่าง 
 โดยรูปแบบงานจิตรกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีจารีตประเพณีต่างๆผู้วิจัยได้น ามา
ศึกษาตั้งแต่กรรมวิธีวิธีการท าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมรวมไปถึงสีที่ใช้ตลอดจน
คุณลักษณะของสกุลช่างในแต่ละสมัยต่างๆที่มีแบบเฉพาะของช่างในสมัยโบราณพอจ าแนก
ออกเป็นยุคสมัยต่างๆและเพื่อให้เห็นชัดเจนต่อการมีอิทธิพลในงานสร้างสรรค์ข้าพเจ้าขอ
ยกตัวอย่างรูปภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีในแต่ละยุคสมัยดังนี้ 
/ ในสมัยสุโขทัยงานจิตรกรรมไทยจะเป็นแบบภาพสลักลายเส้นบนแผ่นหินชนวนปรากฏ
หลักฐานที่วัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัย เนื้อหายังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีแต่ที่น ามาประกอบ
เพราะว่า สมัยสุโขทัยถือว่าเป็นราชธานีในยุคแรกของสยามประเทศดังนั้นแล้วศิลปกรรมทั้ง
ทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ย่อมมีอิทธิพลต่อสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์  
 
 

 
 

             
ภาพที่ 1 หลักศิลาจารึกบนแผ่นศิลา อุโมงค์วัดศรีชุม 
ที่มา      น ณ.ปากน้ า(นามแฝง),วิวัฒนาการไทย(กรุงเทพ:เมืองโบราณ,2551), 98 
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 เป็นภาพลายเส้นจารึกบนแผ่นศิลาในอุโมงค์วัดศรีชุมจิตรกรรมเป็นภาพลายเส้นและลาย
เขียนฝุ่น ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะศรีลังกา ทั้งตัวภาพเทวดา ใบหน้า คอมีรอยหยัก มงกุฎทรง 
เคร่ืองแต่งกายล้วนเป็นแบบลังกาทั้งสิ้นเป็นภาพเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ชาดก สีที่ใช้ 
เป็นแบบ สีด า แดง เรียกว่าสีเอกรงค์ แต่มีน้ าหนักอ่อนแก่ เล่นจังหวะสวยงาม 
 ในสมัยอยุธยา ภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยา เป็นภาพจิตรกรรมไทยประเพณีที่มีอายุเร่ิมตั้งแต่
การสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 1893-2310 ลักษณะรูปแบบ เทคนิค 
วัฒนธรรม ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย จีน เขมร และอิทธิพลศิลปะไทยยุคก่อนสมัยอยุธยา ในระยะ
ใช้สีวรรณะเอกรงค์ตามแบบสมัยสุโขทัย  ต่อมาเมื่อการติดต่อกับต่างประเทศ ท าให้มีสีต่างๆเพิ่ม
เข้ามา นิยมเขียนเร่ืองอดีตพุทธ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก เทพชุมนุม ลวดลายต่างๆ มีการปิดทอง
ภาพที่ส าคัญและท าลายดอกไม้ร่วงที่พื้นหลัง สถานที่ตั้งจิตรกรรมส่วนใหญ่พบที่อุโบสถ ปรางค์ 
วิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร กุฏิ ตู้พระธรรม สมุดข่อย และพระบฏ1 
 
  

 
 

ภาพที่ 2 ภาพในสมุดเล่มนี้เป็นเร่ืองที่น ามาจาก ปัญญาสชาดก  อันเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ใน
สมัยอยุธยา เช่น เร่ืองปาจิตกุมาร เร่ืองนางกังรี เร่ืองสุธนู 
ที่มา    http://www.oknation.net/blog/print.php?id=1082912 
                                           
 1

 น ณ.ปากน้ า(นามแฝง),วิวัฒนาการไทย(กรุงเทพ:เมืองโบราณ,2551), 98 

 2 OK Nation,น าชมสมุดภาพวัดสุวรรณภูมิ,Accessed September 12,2013,available from 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=1082912 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=108291
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=108291
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ภาพที่ 3 พระราชพิธีอภิเษกพระเจ้าชายสิทธัตถะและพระนางสิริมหามายา 
จิตรกรรมฝาผนังวัดไชยทิศ วัดเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 
 

 
 
ภาพที่4 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม อนันตพระพุทธเจ้ากับอัครสาวกซ้ายขวา 
ที่มา:       จิตรกร บุษบา, เท่ียวเมืองราชบุรี, accessed September 12,2013,available from 
http://letsgothai.net/wall-painting-wat-kongkaram/ 
  
 
 
 
  
  

http://letsgothai.net/wall-painting-wat-kongkaram/
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 จากการศึกษารูปแบบผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีสมัยอยุธยาส่วนมากนั้นจะนิยม
เขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับอดีตพุทธ พุทธชาดกเพื่อรองรับความเชื่อทางศาสนา หรือในมัยก่อนภาพ
จิตรกรรมเป็นการรับใช้พระพุทธศาสนาโครงสร้างสีส่วนใหญ่เป็นสีเขียวสด แดง และน้ าตาลเข้ม
สดใช้สีสันที่สดใสมาก จุดเด่นของจิตรกรรมอยู่ที่การเขียนภาพคน ลักษณะความมีชีวิตชีวา ความ
เคลื่อนไหว และการแสดงอารมณ์ต่างๆ ของตัวละครในภาพ ยังไม่ค่อยปรากฏเกี่ยวกับประเพณี 
ต่างๆซักเท่าไหร่ ในส่วนมากส่งผลแค่สะท้อน วิถีชีวิตชาวบ้านแต่ด้วยงานจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณีสมัยอยุธยา มีอิทธิพลต่อสมัยรัตนโกสินทร์ ดังที่จะได้กล่าวต่อไปในสมัยรัตนโกสินทร์ที่
มีบทบาทและส่งอิทธิพลต่องานของข้าพเจ้า 
 ในยุครัตนโกสินทร์จิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่เข้าสู่จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่ 1-5  เร่ิมคลี่คลายจากการใช้สีพื้นหลังที่มีลักษณะบางเบาแบบ
อยุธยา มาเป็นแบบพื้นที่มีความเข้มของน้ าหนักทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมเปลี่ยนไปจาก
เดิมในสมัยอยุธยาตอนปลาย  การเขียนพื้นเข้มหรือบางแห่งใช้สีสดใส จะหนุนตัวภาพซึ่งมีสีอ่อน
หรือสดใสกว่าให้เด่นชัดขึ้น พร้อมทั้งมีการปิดทองให้แวววาว สะดุดตาส าหรับเคร่ืองประดับ เน้น
ให้ภาพดูวิจิตรตระการตาขึ้น ในยุคสมัยรัชกาลที่1 นั้น บ้านเมืองพึ่งเป็นปึกแผ่น พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ท าการบูรณาศิลปกรรม ประเพณี และมีการสร้างวัดใหม่ๆ
เกิดขึ้น สีที่นิยมใช้ในงานล้วนเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ น ามาบดจนเป็นสีฝุ่น เช่น สีขาวจาก
หินปูน สีแดงจากดินแดง สีด าจากเขม่า(คราม) ในยุครัชกาลที่1-3 เนื้อเร่ืองยังเกี่ยวกับ พุทธประวัติ 
ทศชาติชาดก วรรณคดี คนธรรพ์ กินรี แต่พอปลายรัชกาลที่3 อิทธิพลการเขียนภาพแบบตะวันตก
เข้ามามีบทบาท 
 จากนั้นพอเข้าสู่ในยุครัชกาลที่ 4-5อิทธิพลตะวันตกเร่ิมหลั่งไหลเข้ามาพร้อมๆกับ
วัฒนธรรม การกิน การอยู่ การแต่งกายการเมือง การปกครอง ตลอดจนประเพณี อีกทั้งยังอยู่
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีวัฒนธรรมศิลปะยุโรปพร้อมๆกับการล่า อาณานิคม  เพราะฉะนั้นแล้ว 
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีจึงมีการแบ่ง ออก เป็น ทั้งแบบที่ยังเป็นไทยแท้,แบบที่นิยมตะวันตก,มี
การใช้น้ าหนักให้ภาพดูมีมิติขึ้น จากที่เคยเป็นแบบ 2 มิติ อีกทั้งยังมีการเขียนเร่ืองราวประเพณีทั้ง
สิบสองเดือน โดยในแต่ละยุคปรากฏหลักฐานช่างฝีมือเยี่ยมในแต่ละยุคอาจารย์ทองอยู่ ครูคงแป๊ะ 
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ท่านขรัวอินโข่ง ในสมัยรัชกาลที่4 สมเด็จพระนริศรานุวัติวงศ์ตั้งแต่สมัยที่ 6 
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ในรัชกาลที่8 
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เทคนิคการเขียนจิตรกรรมประเพณีโบราณ 
 การเตรียมผนัง คนโบราณใช้ปูนเพชรมีคุณสมบัติแข็งและแกร่งได้จากการน าปูนขาวไป
หมักต าจนเนื้อเหนียวแน่นผสมกับทรายน้ าจืดที่ร่อนและล้างจนสะอาด ในสัดส่วนที่พอเหมาะ คือ 
กาวหนัง ½ ส่วน น้ าอ้อย ½ ส่วน ปูน 7 ส่วน ทราย 14 ส่วน ส่วนการเตรียมปูนปั้นจะต้องผสมเยื่อ
กระดาษที่มีเส้นใยเหนียวลงไปด้วยเพื่อให้ยึดเกาะกันดียิ่งขึ้น 
 การฉาบจะฉาบเป็นชั้นๆชั้นล่างวจะฉาบด้วยปูนผสมทรายหยาบ ชันที่สองด้วยปูนผสม
ทรายละเอียด จับระดับและขัดหน้าให้เรียบเป็นมัน ช่างโบราณใช้กะลาผ่าคร่ึงหรือหอยเบี้ยตัวโตๆ 
ขัดผิวบนฉาบผนังให้เรียบเป็นมน แล้วขั้นสุดท้ายขัดด้วยใบตองแห้ง บางคร้ังถ้ายังขรุขระอาจต้อง
รองพื้นอีกชั้น 
การรองพื้นใช้ดินสอพองที่กรองและเกรอะจนสะอาดดีแล้วหมักแช่น้ าไว้ เปลี่ยนตัวบ่อยๆ จนดี 
แล้วน าดินสอพองนี้ผสมกับน้ ากาวที่เคี่ยวจากเน้ือในเม็ดมะขาม การผสมไม่มีสูตรตายตัว แต่ขึ้นอยู่
กับความหนาบางของปูนรองพื้นเดิมเมื่อเตรียมได้ที่ดีแล้วใช้ทาบนผนังเป็นรองพื้นส าหรับจะเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยต่อไป 
การเตรียมเครื่องมือ 
 สมุดร่างภาพ นิยมใช้สมุดข่อย 
 พู่กัน ที่ใช้มี 2 ชนิด พู่กันหูวัว และพู่กันใช้ส าหรับตัดเส้น 
 แปรง ประดิษฐ์ขึ้นเองจากเปลือกกระดังงาไทย(การเวก) 
 โกร่งหรือกะลา ใช้ผสมกับกาวบดให้เข้ากันดีก่อนที่จะเขียน 
สีที่ใช้ในงานจิตรกรรมไทย 
 สีด า ได้จากเขม่าไฟ, ผงถ่าน, งาช้าง,หมึกจีน 
 สีดินเหลือง ได้จากการน าดินเหลืองมากรองเอาเน้ือดินบริสุทธิ์  
 สีเหลืองหรดาล ได้จากการน าดินเหลืองมากรองเอาเน้ือดินบริสุทธ์ 
 สีดินแดง ได้จากดินลูกรัง สีแดงชาด เป็นสีส าเร็จที่ได้จากเมืองจีน สีแดงลิ้นจี่ ได้จากเมล็ด
พันธ์ต้นชาดหรคุณ สีแดงเสนได้จากลูกพิกุล 
 สีขาว ได้จากหินปูนหรือเปลือกหอย สีขาวจากออกไซด์ของตะกั่ว ท าจากสนิมของตะกั่ว
ซึ่งมีสีขาวจัดและเนื้อละเอียดมากสีน้ าเงินจากพืช ได้จากต้นใบครามน ามาต้ม สีน้ าเงินจากแร่ เป็น
แร่ชนิดหน่ึงน ามาฝนและกรองเกรอะให้ได้เนื้อสีบริสุทธิ์ 
จากนั้นยังมีขั้นตอน การเตรียมสีฝุ่น การเตรียมกาวผสมกับเนื้อสีและการผสมสี จบขั้นตอนเทคนิค
วิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีที่กล่าวมาพอสังเขป 
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ภาพที่  5จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสรรย์ กรุงเทพ รัชกาลที่1 พระเจ้าสุทโธทนะทรงกระท า
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
 กล่าวได้ว่าพระราชประเพณีพีธีกรรมนั้นสยามประเทศได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย แล้ว
การนับถือศาสนาก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียจากภาพเราได้เห็นได้ว่าเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธิ
ประวัติพุทธเจ้าพิธีแรกนาขวัญนั้นถูกสอดแทรกในเร่ืองราวพุทธประวัติและ ถือว่าพระมหากษัตริย์
ไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงความสมบูรณ์ของพืชไร่ เกษตรกรรมใน
แต่ละปี3 
 
 
 

                                           
 3 OK Nation,จิตรกรรมฝาผนังท่ีแทรกวิถีชาวบ้านได้งดงาม, Accessed September 12,2013, Availabie From   

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=225883 
 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=225883
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ภาพที่  6 พระราชพิธีลอยกระทงที่ท่าราชวรดิฐ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเสนาสราม ราช
วรวิหารใน รัชกาลที่ 4  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

 
 
ภาพที่7  จิตรกรรมฝาผนัง ชุดปริศนาธรรมอุโบสถวัดบรมนิวาสกรุงเทพฯศิลปะรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่1-8 4 
 จิตรกรรมฝาผนัง ชุดปริศนาธรรม อุโบสถวัดบรมนิวาสเป็นผลงานของ ท่านขรัวอินโข่ง 
ท่านเป็นคนบางจานจังหวัดเพชรบุรี บวชเป็นบรรพชิตอยู่ตลอดอายุขัยท างานรับใช้เบื้องพระยุคล

                                           
 4คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี1-8.(กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นติง้แอนด์พับลิชช่ิง, 2541.), 74-77 
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บาทรัชกาลที่ 4 เป็นที่โปรดปรานมากถูกไว้วางใจให้เขียนภาพปริศนาธรรมตามรับสั่งแต่วิธีการ
เขียนนั้นเป็นการผสมผสานแนวคิดแบบตะวันตกเข้ามาโดยใช้หลักทัศนียวิทยาบรรยากาศของสี 
แต่มีมิติความลึกที่มีแสงเงาเข้ามาในภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่มีความคิดแบบอุดมคติในผลงาน
ของขรัวอินโข่ง จะมีภาพชาวต่างประเทศ ภาพบ้านเมืองฝร่ังและสภาพแวดล้อมชองต่างประเทศ 
อยู่ในการเขียน ซึ่งเอาเค้าโครงจากภาพพิมพ์ที่ส่งเข้ามาในประเทศไทย  
 ในสมัยรัชกาลที่ 4  เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากจิตรกรรมแบบ
ขนบธรรมเนียมประเพณี มาสู่จิตรกรรมแบบสากล การเขียนเลียนแบบธรรมชาติ มีบรรยากาศ มี
แสงเงา ผู้บุกเบิกแนวทางเขียนนี้ได้แก่ อาจารย์ ขรัวอินโข่ง ส่วนมากเล่าเร่ืองสุภาษิตพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ กรุงศรีอยุธยา และ รัชกาลที่5 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับประเพณีทั้ง สิบสองเดือน ข้าพเจ้าได้ศึกษาจิตรกรรมไทยมาตั้งแต่ สมัย
เรียนเพาะช่าง จิตรกรรมไทยของท่านขรัวอินโข่งย่อมส่งอิทธิพลให้กับข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก5  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 5คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ,ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี1-8.(กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2541.), 77. 
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ภาพที่  8 จิตรกรรมภาพพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สมัยรัชกาลที่ 5 ในพระ
อุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพ6 
 เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกท านาที่รู้จักกันเป็นสากลเพราะเป็นพิธีหลวง คือ พระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมีขึ้นในเดือน6ข องภาคกลางหรือราวเดือนพฤษภาคม
ช่วงเข้าฤดูฝนเร่ิมต้นฤดูการผลิตใหม่ 
หนังสือ พระราชพิธี12เดือน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 อธิบายว่าเดิมมีแค่พิธีแรกนาขวัญหรือ
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีอย่างพราหมณ์ แล้วมาเพิ่ม พิธีพืชมงคลเป็นพิธีพุทธเข้าในสมัย
รัชกาลที่ 4 เพื่อท าขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆให้เจริญงอกงามดี 
แรกนาขวัญ คือการท านาจ าลองที่ลงมือไถนาท านา แล้วมีพิธีสู่ขวัญ (ตามความเชื่อของคนอุษา
อาคเนย์ว่า ขวัญมีอยู่ทุกทั่วตัวคน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ รวมถึงท้องนา) อ้อนวอนบนบานต่อ
อ านาจเหนือธรรมชาติ บันดาลให้ท านาจริงได้ข้าวเจริญงอกงาม 
 
 

                                           
 6 Suvarnnabhumi,พิธีเพื่อนาแรกของฤดูเพาะปลูก, Accessed September 12 ,2013, Availabie From    

http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/2011/05/06052554/ 
 

http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/2011/05/06052554/
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ภาพที่  9 จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพเร่ืองประเพณีลอย
กระทงในพระราชพิธี 12 เดือน สมัยรัชกาลที่ 4-5 ภายในวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม7 
  
 จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสันนิษฐานว่าเขียนใน
สมัยสมัยรัชกาลที่5 โดยใช้เทคนิคการวาดภาพแบบสีฝุ่นจิตรกรรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีสิบ
สองเดือนสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ วัฒนธรรมของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในด้าน
พิธีกรรมทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ประเพณีไทยการแต่งกาย
ของชาวไทยและชาวต่างชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสถาปัตยกรรม 
 ทั้งนี้ในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ทรงร้ือฟื้นประเพณีต่างๆให้กลับมาเป็นกฎปฏิบัติตามราช
ประเพณีดังเดิมจึงทรงให้มีการเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณีทั้ง สิบสองเดือนเกิดขึ้นข้าพเจ้าได้
ศึกษาประเพณีจิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามได้เดินทางไปดูภาพเขียนใน
สถานที่จริง สืบเนื่องตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เขียนเร่ืองราวพระราชพิธีเดือนสิบสองเป็นวิทยานิพนธ์สมัย
ปริญญาตรีที่เพาะช่างจิตรกรรมไทยแบบประเพณีในรัชกาลที่ 5 จึงส่งผลและมีอิทธิพล กับงาน
สร้างสรรค์ทั้งแนวความคิด ขั้นตอนวิธีการเล่าเร่ือง บรรยากาศ โทนสี ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุค
สมัยมากขึ้น 
 
  
                                           
 7

 ASTV, Travel, Accessed September 12,2013, Availabie From   

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9470000085711 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9470000085711
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 4.1.2จิตรกรรมไทยประเพณีร่วมสมัย  
 จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย (Thai Contemporary Painting) จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเป็น
ผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก ความเจริญทางการศึกษา การคมนาคม การ
พาณิชย์ การปกครอง การรับรู้ข่าวสาร ความเป็นไปของโลกที่อยู่ห่างไกล ฯลฯ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดและแนวทางการแสดงออกของศิลปินในยุคต่อๆมาซึ่งได้พัฒนาไปตามสภาพเว
ดล้อมความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความเป็นอยู่ความรู้สึกนึกคิดและความนิยมในสังคมสะท้อนให้
เห็นถึงเอกลักษณ์ใหม่ของวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่งอย่างมีคุณค่าเช่นเดียวกันอนึ่ งส าหรับ
ลักษณะเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแนวทางเดียวกันกับลักษณะศิลปะแบบ
ตะวันตกในลัทธิต่างๆ ตามความนิยมของศิลปินแต่ละคน 
 เร่ิมตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ถือว่างานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีได้เปลี่ยนเป็นแนวทาง
ปฏิบัติมาเป็นแบบร่วมสมัยหรือ แบบสากลมากขึ้น ด้วยที่ว่าประเทศไทยประสบภัยจากการคุกคาม
ของจักรวรรดินิยมตะวันตก จึงต้องมีการฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมเกิดขึ้น พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้
จัดการประกวดวาดภาพเขียนขึ้น ในปี พ.ศ. 2460 ที่พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ก่อเกิดศิลปกรรม
ใหม่ๆขึ้น ทั้งงานประติมากรรม คนเหมือน จิตรกรรมภาพเหมือน สถาปัตยกรรมแบบยุโรปงาน
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย 
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ภาพที่  10 จิตรกรรมฝาผนัง สีปูนแห้งในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพ 
พระบาทสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมนริศรานุวัตติวงศ์ เป็นผู้ทรงออกแบบ และให้ คาร์โล ริโกลี เป็นผู้ลงสี  
8 

 พระบาทสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมนริศรานุวัตติวงศ์ พระนามเดิม พระองค์เจ้าจิตรเจริญ เป็นพระ
ราชโอรสองค์ที่ 62 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2406 ทรงรอบรู้ศิลปะหลายแขนงทั้งงานจิตรกรรมงานประติมากรรมการ
ออกแบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม การดนตรีรวมทังการประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทมโหรี
และบทละครพระองค์ไม่เคยเข้าโรงเรียนช่างหรือทรงเรียนกับครูช่างทางใดอย่างจริงจังแต่ทรง
ศึกษาด้วยการสังเกต จดจ า ซักถามในงานจิตรกรรมแบบไทยนั้นทรงเร่ิมฝึกหัดตั้งแต่เร่ิมลอกเลียน
ภาพจิตรกรรมจากบานประตูและใช้จ าเอา ส่วนการเขียนแบบตะวันตกได้ศึกษาสังเกตคอยติดตาม
ฝร่ังชวา ออสเตรียชื่อนายไปรยา สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นอริยบุคคล ทรงมีชื่เสียงและเกียรติคุณเป็นเลิศในงานการช่างและศิลปกรรม 
สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.มีพระชนมายุ 83 ปี 10 เดือน 12วัน 
 
 

                                           
 

8คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี1-8.(กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2541.), 224. 
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ภาพที่  11 จิตรกรรมฝาผนัง ห้องที่ 1พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 
กรุงเทพ พระเทวาภินิมิต (ฉาย เทียมศิลปไชย) เป็นผู้เขียน ในรัชกาลที่ 79 
 
 ในสมัยยุครัชกาลที่7 สังคมทางการเมืองการปกครอง ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก โดย
กลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเอง ว่า “คณะราษฎร์” เรียกร้องการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
เป็นระบอบประชาธิปไตย และพระองค์ทรงสละพระราชอ านาจและพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกแก่พระราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 และอยู่ในยุคประสบปัญหา
เศรษฐกิจตกต่ า สังคมเร่ิมเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ แนวความคิดตามแบบอย่างสังคมตะวันตก แนวทาง
สร้างสรรค์ศิลปกรรมจึงเป็นในแบบปรับเปลี่ยนค่อยเป็นค่อยไป  จิตรกรรมไทยจึงเป็นไปในแบบ
ร่วมสมัยตะวันตก มีแสงเงา ภาพสถาปัตยกรรมดูเหมือนจริงดังจะเห็นได้จาก เร่ืองรามเกียรติ์ ที่วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 
 
 
 
 

 
 

                                           
 

9
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี1-8.(กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นติง้แอนด์พับลิชช่ิง, 2541.), 235. 
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ภาพที่  12 ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (เฟื้อ หริพิทักษ์ผู้เขียน)ในรัชกาลที่ 8 
 

 
 
ภาพที่  13 ภาพบุพการี หรือคุณยายกับอีสี (แมว) (เฟื้อ หริพิทักษ์ผู้เขียน)ในรัชกาลที่ 810 
 ในยุคสมัยรัชกาลที่ 8 ศิลปะร่วมสมัยและรับอิทธิพลจากตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด การ
เขียนภาพคนเหมือน พระบรมฉายาลักษณ์ เกิดจากกลุ่มจักรวรรดิศิลปินทั้งทางด้านวรรณกรรม 

                                           
 

10
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี1-8.(กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นติง้แอนด์พับลิชช่ิง, 2541.), 284-285. 
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จิตรกรรม ก าเนิดโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สู่โรงเรียนศิลปากร(มหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน) 
โดยศาสตราศิลป์ พีระศรี  และได้สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เร่ิมมีการเขียนประกวดวาดภาพ
จากแขนงต่างๆการแสดงศิลปกรรมเป็นร่วมสมัยโดยปริยาย  
 เร่ิมเข้าสู่ยุคปัจจุบันในรัชสมัยรัชกาลที่ 9ในยุคสมัยปัจจุบันการเขียนภาพจิตรกรรมไทย มี
ทั้งแบบร่วมสมัยและยังมีแบบอนุรักษ์ไว้ร่วมอยู่ ศิลปินท างานตอบสนอง อารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเอง หากประทับใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็สามารถน ามาถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมได้ งานแบบ
ประเพณีศิลปินนั้นได้เขียนทั้งในแบบสมัยใหม่บ้างก็ดี ทั้งแบบประเพณีตัวภาพแบบสมัยอยุธยา
หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นบ้างก็ดี ล้วนแต่สะท้อนถึง ความมีอิสระเสรีความรู้สึกนึกคิดของคน
สมัยปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ศึกษาจิตรกรรมไทยประเพณีแบบร่วมสมัย ในยุคปัจจุบัน นอกเหนือจากที่
ศึกษาจากยุคแบบประเพณีไทยดั้งเดิมมาแล้ว งานศิลปกรรมของศิลปินบางท่าน ถือว่ามีอิทธิพลต่อ
ผลงานของผู้วิจัยโดยจะยกตัวอย่างให้เห็นในหัวข้อต่อไป 
 
4.2 ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผู้วิจัยได้เร่ิมต้นจากศึกษาจิตรกรรมแบประเพณีไทย
โบราณจนมาถึงศึกษาจากศิลปินที่มีอิทธิส่งผลต่อผลงานของผู้วิจัยนั้นเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับ
ประเพณีลอยกระทง จึงจ าเป็นที่ต้องศึกษาจากศิลปินที่ท าเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง 
และศึกษาผลงานของศิลปินที่ท าเกี่ยวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชไม่ว่าจะทางด้านรูปแบบวิธีการน าเสนอแนวทางทางความคิดเทคนิควิธีการแล้วน ามา
ปรับเปลี่ยนให้สมดุลกับงานของตนเองอีกทั้งยังศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการทดลองสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีร่วมสมัยด้วยตนเองและจากประสบการณ์ที่เคยท าผลงานเกี่ยวกับ
ประเพณีมาแล้วจึงมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ที่
สมบูรณ์  
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 อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2460 ที่อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศิลปินอาวุโสคนส าคัญด้านจิตรกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการ
ศิลปะและศิลปศึกษาโดยทั่วไปมีผลงานดีเด่นทั้งในแบบศิลปะสมัยใหม่และศิลปะแบบประเพณี
ประยุกต์ ผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับชีวิตและประเพณีไทยมีความยึดมั่นและศรัทธาในศิลปะได้
สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานเกือบ 50 ปี มีผลงานแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศ เคยได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมหลายคร้ังและหลายแห่ง ในด้านการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางศิลปะนั้น 
 งานศิลปะของอาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ โดยหลักนั้นคืองานจิตรกรรมซึ่งมีทั้งแนวสากล
สมัยใหม่ และแนวประเพณีประยุกต์ ส่วนเทคนิคที่ใช้มีทั้งสีน้ ามัน สีน้ า สีฝุ่น และสีพลาสติก ส่วน
เนื้อหาและเร่ืองราวที่เขียนนั้นมีหลากหลายตั้งแต่ภาพหุ่นนิ่งภาพทิวทัศน์ภาพบุคคลและภาพ
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยซึ่งผลงานเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานที่ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปผลงานส าคัญที่ได้สร้างสรรค์และมีคุณค่าผลงานของอาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์มีลักษณะ
เฉพาะตัวโดดเด่นผู้วิจัยรู้สึกประทับใจในพลังการสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครอีกทั้งยังเห็นในแบบ
รูปธรรมได้ชัดเจนทั้งในผลงานชุดลอยกระทง ทั้งตัวภาพ ตัวละครนั้นมีเสน่ห์ สนุกสนาน ให้ความ
บันเทิงและรอยยิ้มแก่ผู้ชมผลงาน ด้วยคุณค่าผลงานที่แปลกใหม่เฉพาะตัวผู้วิจัยจึงเอามาเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ในผลงานของตนเอง 11 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

11 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,เฉลิม นาคีรักษ์,September 12,2013,available from http://th.wikipedia.org 

http://th.wikipedia.org/


 
34 

 
 

 
 

 
 
ภาพที่  14 เทศกาลสงกรานต์สีน้ ามันบนผ้าใบ โดย  ศาสตราจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ 
 

 
 
ภาพที่ 15 ลอยกระทง สีน้ ามันบนผ้าใบ โดย  ศาสตราจารย์ เฉลิม นาคีรักษ์12 
  
 
 
 
 

                                           
 

12
 ART online,ลอยกระทง, Accessed September 12,2013, available from 

http://www.cpss.ac.th/learnonline/art_bun_52/Art/picture_chalearm.html 

http://www.cpss.ac.th/learnonline/art_bun_52/Art/picture_chalearm.html


 
35 

 
 

 
 

 ศิลปิน สมยศ ไตรเสนีย ์เป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ผลงานที่ส าคัญคือ เหรียญ
ทองจิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 5,6  และรางวัลพู่กันทอง ชื่อผลงาน “แสงสว่างจากพลังบารมี” 
ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย  เป็นผลงานที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา แสดงถึงความศรัทธา ที่พระองค์ได้ให้ความส าคัญ
กับพระพุทธศาสนา มีความงดงามและมีความขลังในบรรยากาศในค่ าคืน   
 ดังนี้เองผู้วิจัยจึงรู้สึกประทับใจ ผลงาน เพราะว่าทั้งทางด้านสีสัน บรรยากาศยามค่ าคืน 
งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีส่วนสอดคล้องกับผลงานของข้าพเจ้าทางด้าน
เร่ืองราวบางส่วนและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่กระนั้นถึงงานข้าพเจ้าจะมี
บรรยากาศยามค่ าคืน และมีการยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัวแต่เร่ืองราวของผู้วิจัยเป็นแบบประเพณีมีเร่ืองราวความเป็นมาวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจริงและ
มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและประเพณีลอยกระทงยังเป็นประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยอีกด้วย 
 
 

 
 
ภาพที่ 16 สมยศ ไตรเสนีย์ 
รางวัลพู่กันทอง ชื่อผลงาน “แสงสว่างจากพลังบารมี” ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย13   

                                           
13 พิษณุ ศุภนิมิตร,ศิลปะสมัยใหม่ของไทยและนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย,(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

ตะวันออก,2535) , 85. 
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 อาจารย์จักรพันธ์    โปษยกฤต  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจ าปี
พุทธศักราช 2543 ได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 52 นายช่างเอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นผู้มีบทบาทในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยผลงานของท่านมีความโดดเด่น ลักษณะลีลา
เป็นนาฏลีลาที่อ่อนหวานแช่มช้อย ผลงานของท่านส่วนมากเป็นงานเขียนเกี่ยววรรณคดี นาฏศิลป์ 
ละครร า รวมไปถึงการสร้างหุ่นกระบอก 
 ตัวละครหญิงในวรรณคดี นางร า หรือแม้กระทั่งเทพนารีมหาเทวีเทพ แต่งองค์ทรงเคร่ือง
ต่างกันและหลากหลายมีบุคลิกที่แตกต่างแต่งดงามราวภาพฝันและมีชีวิตชีวาเสมือนจริง  อ.จักร
พันธ์ โปษยกฤตถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการเขียนภาพตัวคนไม่ว่าจะเขียนแบบไทยประเพณีหรือ
แบบประเพณีร่วมสมัยด้วยที่ว่ารูปแบบตัวละครและตัวคนมีอยู่ในผลงานของข้าพเจ้าประกอบกับ
ตัวภาพเป็นนางร า ระบ าสุโขทัย มีการแต่งองค์ทรงเคร่ืองแบบนางละคร ผู้วิจัยจึงได้เรียนรู้เทคนิค
วิธีการเขียนตัวภาพ การลงสีของ อ.จักรพันธ์ โปษยกฤต เพื่อพัฒนางานในการสร้างสรรค์ของ
ข้าพเจ้าต่อไป 
 

 

 
 
ภาพที่ 17 นางกวัก อาจารย์จักรพันธ์    โปษยกฤต14 

                                           
 

14
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติจักรพันธุ์  

โปษยกฤต (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง,2546), 16. 
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ภาพที่  18 พระลักษมี อาจารย์จักรพันธ์    โปษยกฤต 
  
 จากการศึกษาพื้นฐานความคิดเทคนิควิธีการและอิทธิพลที่ได้รับน ามาสร้างสรรค์ใน
ผลงานของข้าพเจ้า ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มใหญ่ๆคือ อิทธิพลทางประเพณี สถาบัน ศาสนาและ
ความเชื่อ และรูปแบบทางศิลปกรรมโดยกล่าวได้ว่าผู้วิจัยนั้นได้รับความรู้สึกประทับใจกับ
ประเพณีลอยกระทงในถิ่นฐานที่ได้อาศัยอยู่ประกอบไปด้วยความเชื่อและศาสนาที่ได้เคารพนับถือ
และประเพณีนั้นเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จากนั้นจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบงาน
ประเพณีจากผู้รูท้ี่มีประสบการณ์มาแล้วน ามาคิดวิเคราะห์ก่อตัวสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจนได้ผล
งานในรูปแบบรูปธรรมเป็นงานประเพณีไทยแบบร่วมสมัยในผลงานชุด “พระราชพิธีเดือนสิบ
สองกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่915 
 

                                           
 

15
 Good heart makes me beautiful,จิตรกรรมฝีมืออ.จักรพันธ์ โปษยกฤต, Accessed September 14,2013 , 

Availabie From   http://www.oknation.net/blog/jj/2007/05/04/entry-1 

http://www.oknation.net/blog/jj/2007/05/04/entry-1
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบงานจิตรกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย 

  
 
 
 
 

สมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งที่มา ลักษณะที่ส าคัญ 

 

สมัยสุโขทัย 

 

 

 

 

หลักศิลาจารึกบนแผ่นศิลา

อุโมงค์วัดศรีชุมเป็นภาพ

ลายเส้นจารึกบนแผ่นศิลา 

ในอุโมงค์วัดศรีชุม

จิตรกรรมเป็นภาพลายเส้น

และลายเขียนฝุ่น  

 

 

ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะศรี

ลังกาทั้งตัวภาพเทวดา ใบหน้า 

คอมีรอยหยัก มงกุฎทรง เคร่ือง

แต่งกายล้วนเป็นแบบลงักา

ทั้งสิ้นเป็นภาพเรื่องราวเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา ชาดก สีที่ใช้ 

เป็นแบบ สีด า แดง เรียกว่าสีเอก

รงค์ แต่มีน้ าหนักอ่อนแก่ เล่น

จังหวะสวยงาม 

 

สมัยอยุธยา

ตอนต้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพในสมุดเล่มน้ีเป็นเร่ือง

ที่น ามาจาก ปัญญาสชาดก

อันเป็นท่ีรู้จักกันอย่าง

แพร่หลาย ในสมัยอยุธยา 

เช่น เร่ืองปาจิตกุมาร เรื่อง

นางกังรี เรื่องสุธนู 

 

 

เป็นงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาท่ี

ทรงคุณค่าเขียนในสมุดข่อยเป็น

สมุดสีขาวเขียนด้วยหมึกด า

เรื่องราวเก่ียวกับพุทธชาดก

,ปัญญาสชาดก,ทศชาติ,สีที่นิยม

ใช้พ้ืนหลังเป็นสีโทนสว่าง

จุดเด่นอยู่ที่ตัวภาพและมี

ลวดลายท่ีวิจิตรบรรจงเป็น

ส่วนประกอบโดยใช้สีเขยีวและ

สีแดงท าให้ภาพดูเด่นชัดและมี

ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น  
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบงานจิตรกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย (ต่อ) 
 

สมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งที่มา ลักษณะที่ส าคัญ 

 

สมัยอยุธยา

ตอนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคา

รามอดีดพระพุทธเจ้า หรือ 

อนันพระพุทธเจ้ากับอัคร

สาวกซ้ายขวาเชื่อกันว่า

ภาพส่วนน้ีเป็นภาพเก่าที่

เขียนในสมัยอยุธยา 

 

เป็นงานจิตรกรรมไทยท่ีมีความ

งดงามด้วยเรื่องราวของอดีต

พระพุทธเจ้าการจัด

องค์ประกอบเป็นไปในรูปแบบ

ซ้ าๆด้วยตัวภาพแบบเดียวกัน

และมีเหล่าอัครสาวกท้ังซ้ายขวา

โทนสีพ้ืนหลังเป็นสีขาวและตัว

ภาพจีวรเป็นสีแดงท าให้ตัวภาพ

ดูโดดเด่นประกอบกับลวดลาย

ของตาลปัตรและไต้ภาพมีความ

งดงามวิจิตรบรรจงสง่ผลให้เป็น

งานจิตรกรรมสมัยอยุธยาท่ี

ทรงคุณค่าและควรอนุรักษ์

สืบไป 

 

สมัยอยุธยา

ตอนปลาย 

 

 

 

พระราชพิธีอภิ เษกพระ

เจ้าชายสิทธัตถะและพระ

นางสิริมหามายา 

จิตรกรรมฝาผนังวัดไชย

ทิศ วัดเก่าสมัยอยุธยาตอน

ปลาย 

 

 

ในสมัยอยุธยาตอนปลายเริ่มมี

การใช้สีมากขึ้นและนิยมใช้สี

เข้มเป็นพ้ืนหลังแทนที่จะเป็นสี

ขาวหรือโทนสีสว่างอย่างที่เคยๆ

ท าสีพ้ืนหลังเป็นสีด าหรือสีแดง

ตัดด้วยสีทองที่ เป็นดอกไม้ไม้

ร่วงตัวภาพเครื่องทรงรวมทั้ง

เคร่ืองแต่งกายเป็นสีทองตัดเส้น

ด้วยสีแดงท าให้ตัวภาพโดดเด่น

สวยงาม 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบงานจิตรกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

สมัย   ตัวอย่างภาพ แหล่งที่มา ลักษณะที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

 สถาปัตยกรรมท่ีหรูหราอลังการ

องค์ประกอบเน้นจุดส าคัญที่

เรื่องราวและตัวภาพอยู่ตรง

กึ่งกลางสองข้างเท่ากันมีเส้นน า

สายตาคือตัวละครหันไปใน

ทิศทางเดียวกันทั้งหมดท าให้

ภาพดูสมบูรณ์สวยงามและเป็น

ต้นแบบในสมัยรัตนโกสินทร์

ต่อๆมา 

 

สมัย

รัตนโกสินทร์

ตอนต้น 

 

 

 

 

จิตรกรรมฝาผนังพระท่ีน่ัง

พุทไธสรรย์ กรุงเทพ 

รัชกาลที1่พระเจ้าสุทโธท

นะทรงกระท าพิธีจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ 

 

 

เป็นงานที่ใช้ลายเส้นละเอียดตัด

ตัวภาพตัวละครให้มีความโดด

เด่นขึ้นมาใช้สีแดงเป็นภาพพ้ืน

หลังจุดเด่นนิยมใช้สีทองแล้ว

ตัดเส้นด้วยสีแดงท าให้ภาพ

สถาปัตยกรรมอลังการมาก

องค์ประกอบแบ่งความส าคัญๆ

เป็นในเรื่องราวของแต่ละตอน

แต่จะลดหลั่นกันไปตามล าดับ

ของเรื่องราวในแต่ละฝาผนัง 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบงานจิตรกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย (ต่อ) 
 

สมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งที่มา ลักษณะที่ส าคัญ 

 

สมัย

รัตนโกสินทร์

ในรัชกาลที4่-6 

 

 

 

 

 

 

 

จิตรกรรมฝาผนังประเพณี

ลอยกระทงในพระราชพิธี

12 เดือนสมัยรัชกาลที่ 4-5 

ภายในวัดราชประดิษฐ์สถิต

มหาสีมาราม 

 

 

จิตรกรรมเกี่ยวกับประเพณี12

เดือนรวบรวมพระราชประเพณีที่

ส าคัญๆไว้มีกลิ่นอายของชนชาติ

ตะวันเริ่มมีหลักทัศนียภาพการ

เขียนสถาปัตยกรรมท่ีเหมือนจริง

มากขึ้นมีระยะใกล้ไกลแต่ก็ยังคง

ใช้สีทองในการเขียนช่อใบระกา

เสมา ท าให้ภาพดูเด่นขึ้นเพราะสี

แดงของหลังคาวัดตัวภาพเป็น

แบบร่วมสมัยคือยังคงเป็นแบบ

จิตรกรรมไทยประเพณีสมัยก่อน

แต่ใช้หลักแสงเงของสีให้แลดูมี

มิติมากขึน้ 

 

สมัย

รัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที7่ 

 

 

 

จิตรกรรมฝาผนัง ห้องที่ 1

พระระเบียงวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม 

พระบรมมหาราชวัง 

กรุงเทพ พระเทวาภินิมิต 

(ฉาย เทียมศิลปไชย) เป็น

ผู้เขียน ในรัชกาลที่ 7 

 

 

 

การเขียนภาพฝาผนังในสมัย

รัชกาลที่ 7 เป็นไปตามหลัก

ทัศนียภาพอย่างชัดเจนทั้งตัว

ภาพสถาปัตยกรรม ภาพน้ีจุดเด่น

อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพในการ

ประกอบพีธีแรกนาขวัญโดยมี

ระยะใกล้ กลาง ไกลและมีเส้นน า

สายตาไปยังจดุส าคัญของภาพ16 

 
 

                                           
16 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1-8.(กรุงเทพ :อมรินทร,์2541) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)ศิลปินสมัยปัจจุบัน 
 

สมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งที่มา ลักษณะที่ส าคัญ 

 

ศิลปิน 

สมัยปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

หนังสือ84 ปีชาติกาล 

ศาสตราจารย์เฉลิม นาคี

รักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา

ทัศนศิลป(์จิตรกรรม) ปี

2531 

 

 

 

เ ป็ น ง า น แ บ บ ป ร ะ เ พณี ไ ท ย

ประยุกต์เป็นภาพประเพณีลอย

กระทง มี เอกลักษณ์ที่ โดดเด่น

เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ได้อารมณ์

ความรู้สึกตัวภาพตัวละครพลิ้ว

ไหวแสดงสีหน้าที่เห็นชัดเจนสีสัน

ในโทนอบอุ่นคือสีเหลืองและสีม่วง

เป็นหลักมีระยะใกล้ที่เป็นตัวภาพ

ที่มีมิติโดยตัวภาพที่อยู่ ใกล้จะมี

ขนาดใหญ่จนเล็กไปตามระยะของ

ตัวภาพในแบบร่วมสมัย 

  

 

 

สมยศ ไตรย์เสนีย์ ศิลปะ

สมัยใหม่ของไทย 

นิทรรศการศิลปกรรมร่วม

สมัยของธนาคารกสิกรไทย 

 

 

 

เป็นผลงานที่ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เ น่ื อ ง ใ น ว โ ร ก า ส เ ฉ ลิ ม พ ร ะ

ชนมพรรษาครบ 60 พรรษา แสดง

ถึงความศรัทธา ที่พระองค์ได้ให้

ความส าคัญกับพระพุทธศาสนา มี

ความงดงามและมีความขลังใน

บรรยากาศในค่ าคืนโดยใช้สีทอง

ทั้งภาพแล้วเพ่ิมบรรยากาศด้วยสี

เขียวให้ดูมืดครึ้ม ตัวภาพเรื่องราว

เป็นสมัยปัจจุบันจุดเด่นที่ส าคัญ

คือพระมหากษัตริย์กับพระราชินีที่

อยู่ตรงกลางเป็นผลงานที่งดงาม

ไปด้วยความศรัทธา 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)ศิลปินสมัยปัจจุบัน 
 

สมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งที่มา ลักษณะที่ส าคัญ 

 

ศิลปิน 

สมัยปัจจุบัน 

 

 

 

อาจารย์จักรพันธ์ โปษ-ยก

ฤต  นิทรรศการศิลปกรรม

เชิดชูเกียรติเน่ืองในวาระ

ครบรอบ 60 ปี คณะ

จิตรกรรมประติมากรรม 

และภาพพิมพ์ 

 

 

ผลงาน นาง  กวัก  ของท่ านมี

ความโดดเด่น ลักษณะลีลาเป็น

นาฏลีลาที่อ่อนหวานแช่มช้อย 

ตัวละครหญิงในวรรณคดี แต่ง

องค์ทรงเครื่องได้งามใช้โทนสี

เข้มเป็นภาพพ้ืนหลังและใช้โทนสี

สว่างของตัวภาพท าให้ภาพโด

เด่นขึ้นมามีบุคลิกงามราวภาพ

ฝันและมีชีวิตชีวาเสมือนจริง 
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สรุปตารางเปรียบเทียบงานจิตรกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย 
  
 จากการเปรียบเทียบจากตารางจะเห็นได้ว่างานจิตรกรรมไทย แรกเร่ิมเดิมทีเป็นในรูปแบ 
บไทยประเพณีแบบ 2 มิติ  ในยุคสมัยสุโขทัยเป็นเพียงการเขียนลายเส้นบนแผ่นศิลาด้วยสีฝุ่นต่อมา
ในสมัยอยุธยา เขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับ พุทธศาสนา พุทธประวัติ ทศชาติ สีที่นิยมใช้ยังมีไม่กี่สีนิยม
เขียนเป็นโทนแบบสว่างลวดลายงดงามพลิ้วไหวจนมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสีที่นิยมใช้
ในงานล้วนเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติน ามาบดจนเป็นสีฝุ่น เช่น สีขาวจากหินปูน สีแดงจากดิน
แดง สีด าจากเขม่า(คราม) ในยุครัชกาลที่1-3 เนื้อเร่ืองยังเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก 
วรรณคดี คนธรรพ์ กินรี แต่พอปลายรัชกาลที่3 อิทธิพลการเขียนภาพแบบตะวันตกเข้ามามีบทบาท
พอถึงรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่6 อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาท าให้การเขียนภาพจิตรกรรม
เป็นไปในรูปแบบผสมระหว่างจิตรกรรมไทยกับภาพเขียนตะวันตกมีมิติมากขึ้นมีหลักทัศนียภาพ
การเขียนต้นไม้ สถาปัตยกรรม ร่วมสมัยมากขึ้น เขียนต้ังตั้งแต่การเล่าเร่ืองประวัติศาสตร์ ประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อๆกันมา วรรณคดี พุทธประวัติ มักใช้โครงสีเป็นสีเข้มเขียนภาพกลุ่มคน
จ านวนมาก เขียนภาพอาคารแบบฝรั่งปะปนกันกับสถาปัตยกรรมไทย มีการเขียนระยะใกล้ไกลใน
รัชกาลที่ 5 ได้เขียนลงบนผืนผ้าใบและแผ่นกระดานและนิยมเป็นภาพจิตรกรรมแบบแขวนเพื่อ
สะดวกในการพกพาสีที่ใช้มีมากขึ้นเพราะได้น าเข้ามาจากตะวันตก อีกทั้งมีการว่าจ้างจากศิลปิน
อิตาลีหลายท่านในรัชกาลที่6 ผู้ที่พัฒนาวงการศิลปะไทยให้มีความร่วมสมัยมากก็คือ ศาสตราจา
คอร์ราโด  เฟโรจี ต่อมาโอนสัญชาติเป็นไทย ชื่อ ศิลป์  พีระศรี  มีทั้งงานประติมากรรมคนเหมือน 
อนุสาวรีย์ สถาปัตยกรรม ท าให้เกิดบุคคลทีมีฝีมือมากมาย เช่น พระบาทสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมนริศรา
นุวัตติวงศ์ พระเทวานิมิต (ฉาย  เทียมศิลปะไชย) พระวรรณวาดวิจิตร จารุวิจิตร ศิลป์ พีระศรี  พอ
ถึงยุคสมัยรัชกาลที่ 7ได้มีเกิการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่า “ 
คณะราษฎร์”เรียกร้องการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นประชาธิปประไตย แนว
ทางการสร้างสรรค์จึงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จนเกิดรูปแบบทางศิลปกรรม 2 ลักษณะคือ เป็น
รูปแบบศิลปกรรมไทยตะวันตกเป็นแนวทางที่เหมือนจริงอย่างตะวันตกที่ใช้กฏเกณฑ์ สัดส่วน 
ขนาด รูปแบบ ทัศนียภาพ มาใช้เพื่อสร้างความลึกโดยผสมผสานกับแนวอุดมคติอย่างศิลปะไทย 
เป็นการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง กับ รูปแบบศิลปกรรมตะวันตก คือจ้างช่างฝีมือศิลปินจาก
ตะวันตกเขียนภาพเหมือนจริงในพระบรมมหาราชวังนิยมเขียนภาพสีน้ ามันเป็นรูปเหมือน 
 จากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ได้ก่อตั้ง โรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะ(เพาะช่างใน
ปัจจุบัน)ขึ้นเป็นการเรียนในช่างต่างๆและภายหลังก่อตั้งกรศิลปากรขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นหน่วยงาน
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ที่มีความรับผิดชอบงานทางด้านศิลปกรรมโดยรง โดยผู้ก่อตั้งคือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กล่าว
ได้ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นรากเหง้าส าคัญในการเติบโตของศิลปะสมัยใหม่
เพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่ 8 ศิลปะจึงพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆทั้งมีการจัดการประกวด
ศิลปกรรมภาพเขียนส่งเสริมให้ศิลปินรู้จักท ามาหากินยกตัวอย่างเช่น การจัดประกวดศิลปกรรมใน
งานฉลองรัฐธรรมนูญพอมาถึงในรัชกาลที่ 9 รัชกาล ปัจจุบัน ศิลปินนิยมเขียนภาพบนผืนผ้าใบ
สามารถใช้สีได้หลากหลายชนิดเพราะมีการน าเข้ามาอย่างหลากหลาย ผู้ที่ยังอนุรักษ์ศิลปะไทย
แบบโบราณก็อนุรักษ์ต่อไป ผู้ที่ชื่นชอบความเป็นสมัยใหม่ก็น ามาประยุกต์ให้งานโบราณกับความ
ใหม่เข้าด้วยกันเป็นงานศิลปกรรมแบบร่วมสมัย ศิลปินมีอิสระในการท างานมากขึ้นทั้งยังใช้
แนวความคิดที่ลึกเข้าไปในการน าเสนองาน ผู้วิจัยนั้นเป็นคนสมัยใหม่ที่คาบเกี่ยวระหว่าง
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่ได้ศึกษามาที่ โรงเรียนเพาะช่าง บวกกับประสบการณ์โดยตรงที่ได้
ท างานและเป็นคนในยุคสมัยปัจจุบันข้าพเจ้าจึงพัฒนางานมาในรูปแบบที่เป็นประเพณีถักทอ
ความคิดร้อยเรียงแนวทางศึกษารูปแบบงานของศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจจนเกิดศิลปกรรมไทย
ประเพณีร่วมสมัยในแนวงานของตนเอง  
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บทท่ี 3 
  การก าหนดรูปแบบและการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
  
 เน่ืองจากการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยเป็นรูปแบบไทยประเพณีร่วมสมัยและ
เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณีพระราชพิธีเดือนสิบสองหรือประเพณี  “พิธีจองเปรียง” ซึ่งเป็น
ประเพณีวัฒนธรรมประจ าปีของจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับการสืบทอดต่อๆกันมาอย่างยาวนานใน
แผ่นดินสยามสมัยพระร่วงเจ้าปัจจุบันเป็นที่ตั้งของจังหวัดสุโขทัยที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงเกิดความรู้สึกประทับใจจึงน ามาท าเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบประเพณีร่วม
สมัยในรูปแบบลักษณะเฉพาะตัว ข้าพเจ้ามีกระบวนการสร้างสรรค์เป็นล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 
วิธีการด าเนินการ 
 ศึกษาส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารและภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอย
กระทงและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 แบ่งได้ 
2 ส่วนคือ 
 1.  ศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์ประเพณีไทยตั้งแต่สมัยสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยา
สถานที่จริง จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย,วัดตระพังเงินตระพังทอง,ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ในจังหวัดสุโขทัย,วิถีชีวิตผู้คนในสังคมปัจจุบันศึกษางานของศิลปินไทยในรูปแบบงานรูปธรรม
เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  
 2.  ศึกษาข้อมูลด้านเอกสารวิชาการจดหมายเหตุประเพณีเนื่องในเทศกาล ของ เสถียร 
โกเศศ ประเพณีเดือนสิบสอง ของ มณี  พยอมยงค์   วรรณคดีเกี่ยวกับขนบประเพณี ของ ผศ.สาย
ทิพย์ นุกูลกิจ  พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับ
พระราชพิธีสิบสองเดือนหลักศิลาจารึก ในสมัยสุโขทัย จากข้อมูลต่างๆที่ได้ท าการค้นคว้าจึง
สามารถถอดแบบออกมาผสมผสานกับจินตภาพในความคิดท าให้เกิดงานสร้างสรรค์เป็นผลงาน 
  3. วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
  3.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์คร้ังที่ 1 
  3.2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์คร้ังที่ 2 
  3.3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์คร้ังที่ 3 
  3.4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์คร้ังที่ 4 
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4. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  4.1 การแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
  4.2 ขั้นตอนการร่างภาพ 
  4.3 ขั้นตอนลงสีเสก็ตภาพโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

48 
 
1.  ศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์ประเพณีไทย 
 

 
 
ภาพที่  19ประเพณีลอยกระทงที่วัดมหาธาตุ 
ที่มา      อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สุโขทัย.ลอยกระทง, 19 พฤศจิกายน 2556. 
 

 
 
ภาพที่  20 ประเพณีลอยกระทงอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ที่มา      อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สุโขทัย.ลอยกระทง, 19 พฤศจิกายน 2556. 
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ภาพที่  21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 
  

 
 
ภาพที่  22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร17 
 

  

                                           
17 มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน,ในหลวง-พระเทพฯ ทรงลอยพระประทีป บริเวณพลับพลา ร.5 ท่าน  าโรงพยาบาลศิริราช, 

Accessed November 28,2013, Availabie From 
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000145399 

 

Accessed%20November%2028,2013,%20Availabie%20From%20http:/www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000145399
Accessed%20November%2028,2013,%20Availabie%20From%20http:/www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000145399
Accessed%20November%2028,2013,%20Availabie%20From%20http:/www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000145399
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเสด็จพระราชด าเนินไปทรงลอยพระประทีป ณ ท่าน้ าโรงพยาบาลศิริราชบริเวณพลับพลา
ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์เพื่อทรงลอยพระประทีปเนื่องวันลอยกระทงตามราชประเพณี 

จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสถานที่จริงเทศกาลลอยกระทงในอุทยานแห่งชาติ
ประวัติศาสตร์สุโขทัยท าให้ได้เห็นถึงประเพณีลอยกระทงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นท าให้จินตภาพได้ถึง
ประเพณีวัฒนธรรมสมัยแต่เก่าก่อนจากนั้นจึงสามารถถอดแบบออกมาเป็นผลงานได้อย่างลงตัว
ประกอบกับได้เห็นถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับประเพณีลอยกระทงยิ่งเป็นแรงขับเคลื่อน
ให้มวลทั้งความคิด มโนภาพ ตกตะกอนเป็นผลงานสร้างสรรค์แบบรูปธรรมประเพณีไทยร่วมสมัย 

 
2.  ศึกษาข้อมูลด้านเอกสารวิชาการ  
 จากการอ้างอิงข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับ ประเพณีเน่ืองในเทศกาล ของ เสถียร โกเศศ 
ประเพณีเดือนสิบสอง ของ มณี  พยอมยงค์   วรรณคดีเกี่ยวกับขนบประเพณี ของ ผศ.สายทิพย์ นุ
กูลกิจ  พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับพระราช
พิธีสิบสองเดือนหลักศิลาจารึกในสมัยสุโขทัยจะขอยกตัวอย่างพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ดังนี ้
 
ว่าด้วยเร่ืองพระราชพิธีเดือนสิบสอง 
 พระราชพิธีจองเปรียงการพระราชพิธีเดือน 12 ซึ่งมีมาในกฎมนเทียรบาลว่าพิธีจองเปรียง 
ลดชุดลอยโคม ตรวจดูในความพิสดารในกฎหมายนั้นเองก็ไม่มีข้อความใดกล่าวถึ งเสาโคมและ
การจุดโคมอย่างหนึ่งอย่างใดชัดเจน หรือจะเป็นด้วยเป็นการจืด ผู้ที่แต่งถือว่าใครๆก็เห็นตัวอย่าง
อยู่แล้ว ไม่ต้องกล่าว มีความแปลกออกไปนิดเดียว แต่การที่ว่าการพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม 
และเติม “ลงน้ า” เข้าอีกค าหนึ่ง ค าที่ว่า “ลงน้ า” นี้จะแปลว่ากระไรก็สันนิษฐานยาก จะเข้าใจว่าเอา
โคมที่เป็นโครงไม้ไผ่หุ้ม ผ้าที่ชักอยู่บนเสามาแต่ต้นเดือนลดลงแล้วไปทิ้งลงน้ า ก็ดูเคาะไม่ได้การ
เลย หรืออีกอย่างหนึ่งจะเป็นพิธีที่ว่าเมื่อลดโคมแล้ว ลอยกระทง สมมติว่าเอาโคมนั้นลอยไปตาม
ลัทธิพราหมณ์ ที่พอใจลอยอะไรๆจัดอยู่ เช่นกับลอยบาปล้างบาป จะถือว่าเป็นลอนเคราะห์ลอน
โศกอย่างใดไปได้หลอกกระมัง การก็ตรงกับลอยกระทง ลางทีจะสมมุติว่าลอยโคม ข้อความตาม
กฎมนเทียรบาลมีอยู่แต่เท่านี้ส่วนการพระราชพิธี ซึ้งได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้นับว่าเป็นพระราช
พิธีพราหมณ์ มิได้เกี่ยวข้องด้วยพระพุทธศาสนาสืบมา ก าหนดที่ยกโคมนั้นตามประเพณีโบราณว่า 
ถ้าปีใดมีอธิกมาสให้ยกโคมตั้งแต่วันขึ้นค่ าหนึ่งไป จนวันแรมสองค่ าเป็นวันลดโคม ถ้าปีใดไม่มี
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อธิกมาสให้ยกโคมขึ้นสิบสี่ค่ า เดือนอ้ายขึ้นค่ าหนึ่ง เป็นวันลดโคม อีกนัยหนึ่งว่าก าหนดตาม
โหราศาสตร์ว่าพระอาทิตย์ถึงราศีพิจิก พระจันทร์อยู่ราศีพฤษภเมื่อใด เมื่อนั้นเป็นก าหนดที่จะยก
โคม อีกนัยหนึ่งก าหนดดวงดาวกัตติกาคือดาวลูกไก่ ถ้าเห็นดาวลูกไก่นั้น ต้ังแต่ค่ าจนรุ่งเมื่อใด เป็น
เวลายกโคม การที่ยกโคมนั้นตามค าโบราณกล่าวว่ายกขึ้นเพื่อบูชาพระเจ้าทั้งสาม คือพระอิศวร 
พระนารายณ์ พระพรหม การซึ่งว่าบูชาพระเจ้าทั้งสามนี้เป็นต้นต าราแท้ในเวลาถือไสยศาสตร์ แต่
คร้ังเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงนับถือพระพุทธศาสนา ก็กล่าวว่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณี
ในดาวดึงส์พิภพ และบูชาพระพุทธบาท ซึ่งปรากฏอยู่ ณ หาดทรายเรียกว่านะมะทานที เป็นฝูงนาค
ทั้งปวงสักการบูชาอยู่ แต่ถึงว่าโคมไฟที่อ้าวว่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธบาทดังนี้แล้ว ก็ยัง
เป็นพิธีของพราหมณ์พวกเดียว คือตั้งแต่พระราชพิธี พราหมณ์ก็เข้าพิธีในพระบรมมหาราชวังและ
เวลาเช้าถวายน้ าพระมหาสังข์ตลอดจนวันลดโคม เทียนซึ่งจะจุดโคมนั้นก็หาเปรียง คือ ไขข้อพระ
โคซึ่งพราหมณ์น ามาถวายทรงทา การบูชากันด้วยน้ ามันไขข้อนี้ก็เป็นลัทธิพราหมณ์แท้ เป็นธรรม
เนียมสืบมา จนแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด าริว่าการพระราชพิธี 
ทั้งปวงควรจะให้เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาทุกๆพระราชพิธี จึงโปรดให้มีการสวดมนต์เย็น ฉันเช้า
ก่อนเวลาที่ยกเสาโคม พระสงฆ์ที่สวดมนต์นั้น พระราชาคณะไทย 1 พระครูปริตรไทย 4 เพราะ
ราชาคณะรามัญ 1 พระครูปริตรรามัญ 4 รวมเป็น 10 รูป เวลาทรงศีลแล้ว ก่อนสวดมนต์ มี
อาลักษณ์อ่านค าประกาศแสดงเร่ืองพระราชพิธี  และพระราชด าริซึ่งทรงจัดเพิ่มเติม และ
พระราชทานแผ่พระราชกุศลแก่เทพยาดาทั้งปวง แล้วพระสงฆ์จึงได้สวดมนต์ต่อไป เวลาเช้าพระ
ฤกษ์ทรงรดน้ าสังข์และเจิมเสาโคมชัยแล้วจึงได้ยก พระสงฆ์สวดชยันโตในเวลายกเสานั้นด้วย คร้ัง
พระสงฆ์ฉันแล้วถวายไทยทาน ขวดน้ ามัน,ไส้ตะเกียง,โคม ให้ต้องเร่ืองกันกับพระราชพิธีการสวด
มนต์เลี้ยงพระยกโคมนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกไม่ใครจะขาด เสาโคมชัย
ประเทียบนั้นตั้งอยู่หน้าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์แต่เดิมมา มีโคมชัยสามต้น โคมประเทียบสามต้น 
เสาใช้ไม้แก่นยาว 11 วา เสาโคชันที่ยอดเสามีฉัตรผ้าขาว โครงไม้ไผ่ 9 ชั้น โคมประเทียบ 7 ชั้น 
เสาตระเกียบทาปูนขาวตลอด มีหงส์ลูกพรวนติดชักขึ้นไปให้มีเสียงดัง ตัวโคมโครงไม้ไผ่หุ้มผ้า
ขาว โคมบริวารเสาไม้ไผ่100ต้น ฉัตรยอด 3ชั้นท าด้วยกระดาษ ปลายฉัตรเป็นธง ตัวโครงไม้ไผ่ปิด
กระดาษ โคมชัยโคมประเทียบเป็นพนักงานสี่ต ารวจ โคมบริวารเป็นพนักงานต ารวจนอกต ารวจ
สนม รอบพระราชวังมีโคมเสาไม้ไผ่ ตัวโคมข้างในสานเป็นชะลอม ปิดกระดาษเป็นรูปกระบอก
ตรงๆ เป็นกรมล้อมพระราชวังท า ปักตามใบเสมาก าแพงมีจ านวนโคม 200 คร้ังเมื่อแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีเติมขึ้นพระที่นั่งอนันตสมาคม(พระที่นั่งอนันต
สมาคมในพระราชนิพนธ์นี้หมายว่าองค์แรก สร้างเมื่อในรัชการที่ 4 อยู่หลังพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ 
เดี๋ยวนี้ร้ือเสียแล้ว) โคมชัย 2ต้น โคมบริวาร 10ต้น แต่ใช้โคมแก้วกระจก สีเขียว,สีแดง,สีน้ าเงิน,สี
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เหลือง,สีขาว, อย่างละคู่ การพระราชพิธียกเสาโคมชัยนี้เมื่อเวลาเสด็จประทับอยู่พระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมาน ก็ท าที่พระที่นั่งอาภรณ์ภิโทกข์ เมื่อเวลาเสด็จไปประทับอยู่ในพระที่นั่งฝ่ายบูรพ
ทิศ ก็ท าที่พระที่นั่งพทุไธสวรรย์บ้าง ด้วยมีเสาโคมชัยขึ้นในที่นั้น และเสด็จประพาสตามหัวเมืองมี
พระราชวังแห่งใด ก็โปรดให้ยกเสาโคมชัยส าหรับพระราชวังนั้น คือที่วังจันทรเกษม วังนารายณ์
ราชนิเวศน์ และพระนครคิรี และที่วังปฐมเจดีย์ทุกแห่งเทียนซึ่งส าหรับจุดโคมชัยคืนละ 24 เล่ม 
(หรือมีเสาชัยทางพระที่นั่งอนันตสมาคมก็เป็น 32 เล่ม) ฟั่นที่ห้องมนัสการเล่มยาวๆพอจุดได้ 3 
ชั่วโมง ยังเหลือเศษในสวดมนต์ยกโคมชัย เจ้าพนักงานน าเทียนนี้ไปเข้าพิธีด้วย แล้วจึงเก็บไว้ถวาย
วันละ 24 เล่มหรือครบส ารับหนึ่ง เวลาพระเสด็จพระราชด าเนินออกประทับที่ เสาโคมชัย 
มหาดเล็กน าพานเทียน 24 เล่มกับเทียนชนวนซึ่งเสียบอยู่กับเชิงเล่ม 1 วางในพานเล่ม1ขึ้นถวาย
พระมหาราชครูพิธีจึงน ารับเปรียบขึ้นถวาย บ่ายพระพักตร์สู่ทิศศรีของวันนั้น แล้วทรงเจิมทั้งมัด
นั้นด้วยเปรียงเป็นรูปอุณาโลม ด้วยคาถา “อรห  สัมมา สัมพุทโธ” แล้วจึงทรงหาเปรียงทั่วทุกเล่ม
เทียน ชักเทียนออกจากมัด 6 เล่ม พระมหาราชครูจึงจุดเทียนชนวนซึ่งมีมาแต่โรงพิธี จากโคมซึ่ง
ตามเพลิงพิธีนั้นมาถวาย ทรงเทียนชนวนซึ่งเสียบมากับเชิงจุดเพลิงจากเทียนชนวนพราหมณ์แล้ว
ทรงบริกรรมคาถา “ทิวา ตปติ อาทิจโจ” จนถึง “มังคลัตถ  ปสิทธิยา” แล้วจึงจุดเทียน ๖ เล่มนั้น เมื่อ
ติดทั่วกันแล้วทรงอธิษฐานด้วยคาถา “อรห  สัมมาสัมพุธโธ” จนตลอดแล้วจึงได้พระราชทานเทียน
เล่ม 1ให้กรมพระต ารวจรับไปปักในโคมชัยต้นที่หนึ่ง ที่เหลือนั้นอีก 4 เล่ม พระราชทานพระเจ้าลูก
เธอไปทรงจุดโคมชัยโคมประเทียบ ในเวลาเมื่อทรงชักสายในโคมชัย เจ้าพนักงานโคมแตรสังข์
ฆ้องชัยพิณพาทย์จนสิ้นเวลาที่ยกโคม ทีแต่ยามแรกยามเดียว เมื่อยกโคมเสร็จแล้วจึงพระราชทาน
เทียนส าหรับโคมชัยโคมประเทียบที่ยังเหลืออยู่อีก 18 เล่ม ส าหรับเปลี่ยนอีก 3 ยาม และเทียน
ชนวนที่เสียบอยู่บนเชิง ให้กรมพระต ารวจรับไปจุดโคมบริวาร เทียนชนวนซึ่งเหลืออยู่อีกเล่มหนึ่ง
นั้น พระราชทานพระมหาราชครูพิธีส าหรับจะได้น ามาเป็นชนวนจุดเพลิงถวายในคืนหลังๆต่อไป 
การจุดโคมชัยนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงจุดเองไม่ใคร่จะขาด แต่คร้ัง
เมื่อมีเสาโคมทางหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้น ไม่ได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงยกโคมทางพระ
ที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์นี้ โปรดให้พระเจ้าลูกเธอเสด็จมาทรงยกโคมที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเอง 
ตลอกจนโคมบริวารทั้ง 12 ต้นโดยมาก แต่การซึ่งยกโคมนี้ได้ความว่า เมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลายกโคมยามแรกเป็นเวลาที่เข้าพระบรรทม ไม่ได้เสด็จออกทรงยกโคมเลย ต่อ
คราวที่ 2 เวลาเสด็จออกทรงธรรม มหาดเล็กจึงได้น าเทียนถวายทรงจุดพระราชทานให้ กรมพระ
ต ารวจออกเปลี่ยน แต่ในแผ่นดินปัจจุบันนี้  (ร.5) เสด็จออกบ้าง ไม่ออกบ้าง ถ้าไม่เสด็จออก 
พราหมณ์ต้องส่งเปรียงและเพลิงเข้าไปข้างใน ทรงจุดพระราชทานพระเจ้าลูกเธอออกมายกโคม 
เหมือนในแผ่นดินสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาที่ไม่ได้เสด็จออกนั้นและมีเสาโคมใน
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พระบรมมหาราชวังปักประจ าทุกต าหนักเจ้านาย ถ้าเป็นต าหนักเจ้าฟ้าใช้เสาไม้แก่ทาขาว ฉัตรผ้า
ขาว 5 ชั้น โคมโครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวอย่างเดียวกันกับโคมประเทียบมีครบทุกพระองค์ ถ้าเป็น
ต าหนักพระองค์เจ้าหรือเรือนข้างในใช้เสาไม้ไผ่ โคมโครงไม้ไผ่ปิดกระดาษอย่างโคมบริวารมีทั่ว
ทุกต าหนัก แต่โคมทั้งปวงใช้ตระเกียงด้วยถ้วยแก้วหรือชามทั้งสิ้น เหมือนโคมบริวารข้างนอก ตาม
วังเจ้านายซึ่งอยู่นอกพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่พระราชวังบวรฯ เป็นต้นลงไปมีเสาโคม แต่ใน
พระราชวังบวรฯเท่านั้น มีโคมชัย,โคมประเทียบ,โคมบริวาร คล้ายในพระบรมมหาราชวัง วังเจ้า
ฟ้ามีเสาโคมเหมือนโคมชัยแต่ใช้ฉัตร 5 ชั้น เจ้านายนอกนั้นตามแต่เจ้าของจะท า ในการพระราชพิธี
จองเปรียงนี้ มีหน้าที่ของมหาดเล็กซึ่งมักจะลืมหรือไม่รู้สึกบ่อย คือเวลาเย็นพลบพนักงานน าเทียน
ออกมาส่ง ลางทีก็ไม่มีใครรับ เวลาจะทรงต้องเรียกกันโวยวายอย่างหนึ่ง หรือถ้ารับเทียนแล้วเวลา
จะน าไปถวายมักจะจุดเทียนชนวนเข้าไปถวาย การที่มหาดเล็กท าดังนี้เป็นการไม่ระวังในหน้าที่
ของตัวเองและไม่รู้จักจ า อีกอย่างหนึ่ง เมื่อเสด็จออกพระราชทานเทียนให้พระเจ้าลูกเธอ หรือ
ไม่ได้เสด็จออกพระราชทานเทียนให้พระเจ้าลูกเธอออกไป ก็เป็นหน้าที่ของมหาดเล็กที่จะเชิญพระ
เจ้าลูกเธอไปทรงจุดโคมทุกๆเสา และช่วยชักสายในเวลาที่ทรงชักโคมนั้นด้วย ส่วนพนักงานของ
กรมพระต ารวจน้ัน เป็นหน้าที่ของเจ้ากรมพระปลัดกรมจ่าเจ้าของเวร ต้องมาคอยรับเทียนไปติดใน
โคมชัยใบแรกที่จะทรงชัก เมื่อเวลาทรงชักต้องคอยโรยหางเชือก หรือถ้าเวลาฝนตกลงมาเชือก
เปียกชื้นชักฝืดก็ต้องมาช่วยสาวเชือกชักโคมนั้นด้วยอีกโคมหนึ่ง แล้วรับเทียนส าหรับเปลี่ยนโคม
และเทียนชนวนไปจุดโคมบริวาร ในพระราชพิธีจองเปรียงมีการที่ส าหรับจะไม่เรียบร้อยพร้อม
เพียงอยู่เพียงเท่านี้18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

18
 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระราชพิธีเดือนสิบสอง,(กรุงเทพ : โรงพิมพ์พระจันทร,์2496) 
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3. วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 3.1 ผลงานระยะเร่ิมแรก 

ผลงานระยะเร่ิมแรก เป็นงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีไทย 2 มิติ เขียนด้วยสีอะคริลิค 
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ประเพณีของจังหวัดสุโขทัย น าเสนอ
วัฒนธรรมในเมืองโบราณวัดมหาธาตุของสุโขทัย มีมหรสพ ร่ืนเริง สนุกสนาน มีพ่อค้าแม่ค้าขาย
ของคลาคล่ า ภาพผู้คนน าเสนอเป็นรูปแบบปัจจุบัน เทคนิคคือใช้สีเขียนลงบนผ้าใบจากนั้นพุ ไฟ 
แสงสีจะใช้เทคนิค ดีดด้วยแปรงสีฟันให้มีลักษณะฟุ้งและกลมกลืนกับภาพเขียนและเร่ืองราวมีการ
สอดแทรกผู้คนโดยเอา ผู้คนที่รู้จักคณาอาจารย์ที่เคารพเพื่อนฝูงมิตรสหายเข้าร่วมไปในงานเพื่อ
เป็นสีสันให้เกิดความสนุกสนานร่ืนเริงบันเทิงหาใช่การล้อเลียนไม่ลักษณะโทนสีเป็นสีครามน้ า
เงินเข้มเกือบด าเมื่อเป็นบรรยากาศของท้องฟ้า และมีโทนสี น้ าเงิน ม่วง ฟ้า เป็นบรรยากาศโดยรวม
ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอผลงานที่ระลึกถึงความทรงจ าความประทับใจความภาคภูมิใจในประเพณี
เผาเทียนเล่นไฟในจังหวัดสุโขทัยเพื่อให้เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันไป 
 
 3.2 ขั นตอนสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
  

 
 
ภาพที่   23 ขั้นตอนการเตรียมพื้นลงสีแบล็คกราวแล้วใช้ดินสอสีขาวเสก็ตโครงสร้างโดยรวม
ทั้งหมด เร่ิมท างาน เดือนกันยายน2555 
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ภาพที่   24 ขั้นตอนการเตรียมพื้นลงสีพื้นหลังโดยแปรงสีฟันและฝีแปรงขนาดใหญ่ดีดสีท าพื้นผิว 
เร่ิมท างาน เดือนกันยายน2555 

 

 
 
ภาพที่   25 ลงสีตัวภาพสถาปัตยกรรมและโครงสร้างทั้งหมดโดยรวมเร่ิมท างาน เดือนกันยายน
2555 
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ภาพที่  26 ลงสีตัวภาพสถาปัตยกรรมและโครงสร้างทั้งหมดโดยรวม 12ตุลาคม2555 
 

 
 
ภาพที่   27 เก็บรายละเอียดตัดเส้นตัวภาพและสิ่งของโดยรวมทั้งหมด24ตุลาคม2555 
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ภาพที่  28 เก็บรายละเอียดตัดเส้นตัวภาพและสิ่งของโดยรวมทั้งหมด24ตุลาคม 2555 

 

 
 
ภาพที่  29 เก็บรายละเอียดโดยรวมทั้งหมด 25ตุลาคม2555 
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ภาพที่   30 เป็นภาพส าเร็จที่น ามาตกแต่งอีกคร้ังหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนเพื่อให้งาน
สมบูรณ์มากขึ้นโดยใส่แสงสี พุไฟตะไลให้สมบูรณ์ ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม2556 
  
 ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานคือในระยะเร่ิมแรกอาจมีการค้นหาเทคนิคที่ไม่ใช่แค่เป็น
งานเขียนจิตรกรรมแบบประเพณีไทยอย่างเดียวข้าพเจ้าต้องการได้เทคนิควิธีการที่สามารถช่วยให้
การสร้างสรรค์ผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้นและเป็นการสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย 
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ตารางท่ี 3  การพัฒนาผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ 
 
    ระยะ 

รูปภาพ 
ระยะที1่ ระยะที2่ ระยะที3่ ระยะที4่ 

 
ภาพผลงาน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
  

 

แนวคิด 
 

น าเสนอวัฒนธรรม
ประเพณีเผาเทียน
เล่นไฟในจังหวัด
สุโขทัยทดลอง
สร้างสรรค์ด้วย
เทคนิครองพ้ืนด้วย
การสลัดสี 

น า เ ส น อ วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ
ในรูปแบบร่วมสมัยมาก
ขึ้น 

มีมหรสพรื่นเริง 
สนุกสนานมีพ่อค้าแม่ค้า
ขายของคลาคล่ า ภาพผู้คน
น าเสนอเป็นรูปแบบ
ปัจจุบัน 

ถ่ า ย ท อ ด ป ร ะ เ พ ณี ล อ ย
กระทงวัฒนธรรมอันดีงามที่
มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
ปัจจุบันให้สืบทอดต่อไป 

เทคนิค 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
และแปรงสีฟัน 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
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ตารางท่ี 3  การพัฒนาผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์(ต่อ) 
 

 ระยะที1่ ระยะที2่ ระยะที3่ ระยะที4่ 

 

ลักษณะ
พิเศษ 

 

 
เป็นการลงสีพ้ืนหลงั
โดยรวมๆแต่มีการใช้
พ้ืนผิวด้วยของแปรง
สีฟันมาเพิ่มในภาพ
ให้ภาพมีสีสันเด่นชัด
ขึ้นการดีดสี 

 

 
เป็นการลงสีตัวภาพ
สถาปัตยกรรมและ
โครงสร้างทั้งหมด
โดยรวมเมื่อระบายสีลง
ไปสีพ้ืนจะขึ้นมาท าให้สี
ภาพคนกับแบร็คกราว
ผสมผสานกลมกลือนเป็น
โทนเดียวกัน 

 

 
เป็นการเก็บรายละเอียด
ตัดเส้นตัวภาพและ
สิ่งของโดยรวมทั้งหมด
โดยน าบุคคลที่รู้จักมามี
ส่วนร่วมในภาพเขียนท้ัง
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อนที่เรียนด้วยกันท าให้
ภาพมีสีสันสนุกสนานมี
ชีวิตมากขึ้น 

 

 
เก็บรายละเอียดโดยรวม
ทั้งหมดและใสแ่สง พลุไฟ
ตะไลลงไปในภาพท าให้ 
ภาพมีบรรยากาศที่สนุกสาน 
งดงามตระการตา และ
ผสมผสานกันดีกับวัฒนธรรม
ที่มีมายาวนานกับผู้คนสมัย
ปัจจุบันเป็นงานที่โดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ศิลปินและวัฒนธรรมประจ า
จังหวัดสุโขทัย 

 
 

 
ปัญหาที่พบ

และ
แนวทาง 
แก้ไข 

 
การควบคุมน้ าหนักสี
โทนสีที่ใช้เทคนิค
สลัดสีด้วยฝีแปรง
ใหญ่ยังไม่เกิดผลใด
ใดแนวทางแก้ไขต่อ
โดยได้ใช้แปรงสีฟัน
ขนาดต่างๆดีดสีไป
บนผ้าใบได้ผลใน
การสร้างพ้ืนผิวและ
น้ าหนักของสีแต่
จ าเป็นที่จะต้องท า
หลายๆครั้งเพ่ือให้
ได้ผลตามรูปแบบที่
ต้องการจะ
สร้างสรรค์ 

 
การลงสีตัวภาพต้องลงสี
หลายครั้งๆเพื่อไม่ให้สี
ของตัวภาพ และ
โครงสร้างสถาปัตยกรรม
ดูบางเบาจนขาดเนื้อและ
น้ าหนักของสีจนเกินไป
แนวทางแก้ไขคือลงด้วย
เนื้อสีซ้ าไปมา3-4ครั้งและ
ใช้สีในบรรยากาศลูบ
น้ าหนักไปเรื่อยๆจนได้
บรรยากาศทั้งตัวภาพ
สถาปัตยกรรมเป็นไปใน
โทสีเดียวกัน 

 
การตัดเส้นและเน้น
น ้าหนักตัวภาพและ
โครงสร้างโดยรวมต้อง
ค้านึงถึงระยะใกล ้กลาง 
ไกลขององค์ประกอบ
ทั งหมด แนวทางแก้ไขคือ
เน้นรายละเอียดของตัว
ภาพ มหรสพและตัว
สถาปัตยกรรมทาง
ด้านหน้าและจุดส้าคัญ
ของภาพให้ดูเด่นขึ นมา
จากภาพพื นหลังและค่อย
ไล่น ้าหนัก ใกล ้ไกล ให้
เป็นระยะตามหลัก
ทัศนียภาพและในแบบ
จิตรกรรมร่วมสมัย
ปัจจุบัน 

 
การเก็บรายละเอียด
โครงสร้างโดยรวมดูแล้ว
เหมือนง่ายแต่ปัญหาที่พบคือ
ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
คลุมโทนสี เช่นการใชแ้อร์
บัสแต่ตัวผู้เขียนภาพใช้ฝี
แปรงขนาดใหญ่และใช้สี
บรรยากาศผสมโดยใช้น ้า
เยอะมากกว่ากว่าเนื อสีค่อยๆ
ลูบน ้าหนักจนได้บรรยากาศ
โดยองค์ทั งหมดให้มคีวาม
สมบูรณ์และสวยงามย่ิงขึ น 
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ตารางท่ี 3  การพัฒนาผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์(ต่อ) 
 

 ระยะที1่ ระยะที2่ ระยะที3่ ระยะที4่ 

 
การพัฒนา
ผลงาน 

 

 
ได้ทดลองเทคนิค
มากขึ้นจากเดิมที่
เขียนด้วยสี- 
อะคริลิคบนผ้าใบ
เพียงอย่างเดียว 

 
ได้ใช้บรรยากาศที่ร่วม
สมัยกว่าเดิมและมี่ความ
เข้าใจในรูปแบบงานร่วม
สมัยมากขึ้นเช่นงานเป็น
บรรยากาศยามค่ าคืนก็ได้
ใช้โทนสี น้ าเงิน ม่วง ฟ้า 
ในสมัยที่ศึกษาเล่าเรียนที่
เพาะช่าง 

 
พัฒนาจากผลงานสมัย
เรียนปริญญาตรีที่เพาะ
ช่างจากรูปแบบตัวภาพ
สมัยโบราณเป็นใน
รูปแบบตัวภาพที่เหมือน
จริงมากขึ้นและ
สอดคล้องกับเรื่องในสมัย
ปัจจุบันที่ต้องการ
ถ่ายทอด 

 
มีการพัฒนาจากงานที่ผ่านมา
ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น
จากที่เคยท ารูปแบบประเพณี
ไทยเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
ประเพณีไทยร่วมสมัยใช้สีได้
บรรยากาศดีมากขึ้นรูปภาพมี
ความสนุกสนานและมีสีสัน
สวยงาม 
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4. ขั นตอนในการสร้างสรรค์ 
 4.1การแสดงออกทางทัศนศิลป์ 

จากการประมวลความคิดจนถึงกระบวนการแสดงออกทางทัศนศิลป์ ข้าพเจ้าต้องการ
ถ่ายทอด ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ ความศรัทธา และความประทับใจ ด้วยความมุ่งแสดงออก
เร่ืองราวเป็นผลงานสร้างสรรค์ให้มีลักษณ์ที่ เชื่อมโยงกับพระราชพิธี เดือนสิบสองกับ
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 โดยประสานรวมกับองค์ประกอบทัศนธาตุสุนทรียภาพเพื่อให้ได้
ผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายกระบวนการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ 
 เส้น (Line) เป็นส่วนประกอบส าคัญในการแสดงพื้นที่ของรูปร่างรูปทรงและลายละเอียด
ของเร่ืองราวด้วยสามารถจัดแบ่งองค์ประกอบเรียงล าดับความส าคัญของผลงานในการสร้างสรรค์ 
อีกทั้งยังมีจังหวะเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ท่าทางทั้งอิสระและแบบแผนที่ก าหนดไว้ตามอารมณ์
ความรู้สึกและจินตนาการข้าพเจ้าได้ใช้เส้นในการน าเสนอผลงานผ่านการขัดเกลาจากรูปแบบ
หลายๆรูปแบบจนได้ผลส าเร็จที่ลงตัวทั้งนี้ทั้งนั้นลายเส้นของของข้าพเจ้าได้ลงรายละเอียดที่
ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมเมืองโบราณของจังหวัดกลุ่มผู้คนประชาชนตัวละครนางร าข้า
ราชบริพารและ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเส้นน าสายตาไปยังจุดที่ส าคัญของภาพมีระยะใกล้
ไกลทั้งวัตถุสิ่งของตัวภาพ สถาปัตยกรรมเพื่อผลส าเร็จในการลงมือในขั้นตอนต่อไป 
 สีและค่าน  าหนัก (Color and Volume) เป็นส่วนที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกในงาน และเป็น
ตัวก าหนดให้เกิดบรรยากาศโดยรวมโดยงานของข้าพเจ้าเป็นลักษณะโทนสีเน้นบรรยากาศไปใน
ยามค่ าคืนโดยใช้โทนสีที่ข้าพเจ้า พึงพอใจ รู้สึกสบายตา และร่มเย็น เป็นโทนสี  ม่วง ฟ้า น้ าเงิน 
เป็นหลัก และเหมาะสมกับเร่ืองราวเน้นสีที่ต้องการบ่งบอกเร่ืองราวอย่างชัดเจนเมื่อมีแสงสว่างก็
ใช้ลักษณะโทสีที่อบอุ่นเช่น สีเหลือง ไล่ระยะสีใกล้ กลาง ไกล เมื่อเป็นบรรยากาศที่มืดก็ใช้โทนสี
ที่เย็นสบายตา เช่น สีน้ าอมม่วงสีน้ าเงินครามเป็นต้นทั้งนี้เพื่อเป็นไปเทคนิคกระบวนการในการ
สร้างสรรค์ต่อไปและเป็นผลส าเร็จ 
 พื นผิว (Texture)  ข้าพเจ้าได้ใช้ลักษณะของพื้นผิวที่เป็นสีบรรยากาศ โดยรวมเป็น
ตัวก าหนด โครงสร้างโดยรวมเป็นขั้นตอนที่ท าก่อนที่จะลงสีรายละเอียดของงานโดยข้าพเจ้าใช้
เทคนิคการสลัดสีด้วยปรงสีฟัน เพื่อให้เกิดพื้นผิวที่น่าสนใจส าหรับงาน ลักษณะโทนสี ม่วง ฟ้า น้ า
เงิน แดง เป็นระยะพื้นหลัง แต่ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้เป็นส่วนที่เด่นเกิน เร่ืองราวที่ก าหนด เป็นเพียง
กระบวนที่ทดลองเพื่อเทคนิคให้เหมาะสมกับงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าต่อไป 
ในขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการก่อนผลงานวิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานและ
พัฒนาผลงานของข้าพเจ้าได้ทดลองวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเร่ืองรูปแบบ
แนวความคิด ตลอดจนเทคนิควิธการเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานมีความสมบูรณ์ที่สุด 
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4.2 ขั นตอนการร่างภาพ  

ขั นตอนการร่างภาพ เมื่อข้าพเจ้าได้ผ่านกระบวนทางแนวความคิดเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ทั้ง รูปร่าง ลายเส้น เพื่อจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมกับเร่ืองราวเน้อหาของงานพระ
ราชประเพณีเดือนสิบสองกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9  
 

 
ภาพที่  31 ภาพร่าง ลายเส้น แบบที่1 พระราชประเพณีเดือนสิบสองกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9 
ช่วงเดือน ธันวาคม 2555 
 เมื่อวิเคราะห์รูปแบบแล้วมีการวางโครงสร้างโดยรวมเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับพระราช
ประเพณี ลายเส้นได้แบ่งความส้าคัญของเร่ืองราวโดยให้ความส้าคัญของประเพณีและ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 เท่าๆกัน ตัวภาพ ผู้คน ตัวละคร นางร้า มี
ขนาดระยะใกล้ไกลอย่างชัดเจน 

 
ภาพที่   32 ภาพร่าง ลายเส้น แบบที่2 พระราชประเพณีเดือนสิบสองกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9
ช่วงเดือน ธันวาคม 2555เมื่อวิเคราะห์ ตามโครงสร้างโดยรวม ภาพมีจุดสนใจใหญ่ตรงกึ่งกลางของ
ภาพที่เป็นจุดรวมเส้นน้าสายตา ภาพผู้คนที่ก้าลังเดินมายังวัดมหาาตุ เน้นน้ามาทางภาพคนเล่น
ดนตรี นางร้า ตัวละครและที่พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เป็นการจัดองค์ประกอบที่สมบูรณ์เพื่อกระบวนการในการสร้างสรรค์งานต่อไป 
4.3 ขั้นตอนลงสีเสก็ตภาพโดยรวม 
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ภาพที่  33 ภาพร่างโครงสร้างสี ช่วงเดือน ธันวาคม 2555 
 จากภาพร่างลายเส้นทั้ง 2 รูปแบบผู้วิจัยได้ใช้บรรยากาศโทนสีในยามค่ าคืนโทนสี เป็นสี
ม่วง น้ าเงิน แดง ที่มีความสงบความขลังความศรัทธาแต่กระนั้นก็ยังมีแสงสีตระการตา พลุไฟ ให้
เหมาะสมกับเป็นประเพณี เผาเทียนเล่นไฟประจ าจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน 
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     บทท่ี 4 
 

วิเคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นการรวบรวมกระบวนการในการสร้างสรรค์งานทั้ง
เทคนิควิธีการที่ได้ทดลองท าด้วยนนเองใน่ววงระยะเวลากวอนวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นการน าเสนอ
ผลงานศิลปนิพนธ์ให้ได้นรงนามแนวทางความคิดให้ได้มากที่สุดโดยมีปัญหาและอุปสรรค
ข้อผิดพลาดนวางๆที่เกิดขึ้นท าให้ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขผลงานและพัฒนางานอยวางเป็นขั้นนอนโดย
ผลงานศิลปนิพนธ์มุวงเน้นเน้ือหาเกี่ยวกับพระรา่ประเพณีเดือนสิบสองกับพระมหากษันริย์รั่กาล
ที่ 9 เพื่อแสดงถึงความรักความผูกพันนวอขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโบราณและเทิดพระเกียรนิ
นวอพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยวางเป็นล้นพ้นผวานแนวความคิดที่สอดคล้องกลมกลืนเป็น
ผลงานวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์มีรูปแบบเทคนิควิธีการดังนี้ 
 
การสร้างสรรค์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ เป็นการคิด รวมรวบ และสรุปผลงานทั้งหมดที่
ผวานมา นั้งแนวกระบวนการทางความคิด การศึกษารูปแบบงานประเพณีในสมัยกวอน การศึกษา
รูปแบบศิลปกรรมที่ได้ รับอิทธิพลปละประสบการณ์โดยนรงการทดลองท าผลงานกวอน
วิทยานิพนธ์สวงผลให้เกิกระบวนการรวางภาพ กระบวนการรวางสี  ผวานการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เคี่ยวเข็ญจาก คณาอาจารย์ เกิดเป็นผลงานในุ่ดวิทยานิพนธ์แบบประเพณีไทยรววมสมัยุ่ด “ พระ
รา่พิธีเดือนสิบสองกับพระมหากษันริย์รั่กาลที่ 9 ”  
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ขั้นตอนการท าผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี1 
 

 
 
ภาพที่   34 ลงสีโดยรวมเนรียมพื้น่ววงเดือน มกราคม 
สีที่ใ่้ในการเนรียมพื้น มีสีมววง สีน้ าเงิน สีฟ้า สีมววงแดง การที่ใ่้โทนสีลักษณะของโทนเย็นเป็น
สววนมากนั้นเพราะให้เข้ากับบรรยากาศนอนกลางคืนได้ดี 
 
2.การเตรียมพื้น 

 

 

ภาพที่  35ลงสีสร้างพื้นผิว เทคนิคสลัดสีด้วยแปรงสีฟัน่ววงเดือน มกราคม 2556 
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3.ลงรายละเอียดโครงสร้างโดยรวม 
 
 

 

 
ภาพที่   36 ลงสีภาพโดยรวมทั้งหมด่ววงเดือน มกราคม 2556 
 

         
 
ภาพที่  37 ลงสีสถาปันยกรรม นัวภาพ พลับพลา่ววงเดือน มกราคม 2556 
 เมื่อได้เนรียมพื้นแล้วจึงลงสีโดยรวมทั้งภาพเร่ิมจากสถาปันยกรรมและผู้คนดังในภาพ 
ปัญหาที่พบการลงสีโดยรวมท าให้ยากแกวการควบคุมน้องมีการลงซ้ าๆในลักษณะโทนสีเดียวกัน 
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ภาพที่   38 ลงรายละเอียดนัดเส้นนัวละคร่ววงเดือน เมษายน 2556 
 
 เมื่อได้ลงสีบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดแล้ว จึงได้ลงสีกับนัวละครทั้งสีนัวที่มีลักษณะ
นวางกัน บางคนผิวขาว บางคนผิวคล้ า ในสววนที่โดนแสงจะสววางในสววนที่ไมวมีแสงจะมืดคล้ ายัง
เน้นสววนส าคัญในพลับพลาเพื่อพระเจ้าอยูวหัวภูมิพลอดุลยเด่ และพระบรมมหารา่ินีนาถ เดวน่ัด
ขึ้น 
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ภาพที่  39 ผลงานวิทยานิพนธ์่ิ้นที่1 
 ขนาด  130/182 
 ปีพ.ศ.     2556 
 เทคนิค    สีอะคริลิค 
 ่ื่อศิลปิน  นพรันน์ ขาวทุวง 
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ขั้นตอนการท าผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี 2 

 

 
 
ภาพที่   40 ระยะที่1ลงสีโดยรวมเนรียมพื้นโดยใ่้เทคนิคทั้งสลัดสีด้วยพูวกันแปรงใหญว และดีดด้วย
แปรงฟันเป็นพื้นผิวระยะหลัง 
 

 
 
ภาพที่   41 ระยะที่2  เมื่อลงสีและท าพื้นผิวโดยรวมแล้ว จากนั้นรวางโครงสร้างโดยรวมของ
สถาปันยกรรม วัดวาอารามนวาง นลอดจนร้านค้า เป็นการรวางแบบองค์รวม 
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ภาพที่   42 ระยะที่3 ลงสีพื้นผิวโดยการใ่้แปรงสีฟันแบบละเอียดดีดลงไปในภาพโดยใ่้อุปกรณ์
นิโน้ กันสีไมวให้กระจายออกไปจากที่เราก าหนดไว้ 
 

 

 
 
ภาพที่   43 ระยะที่4 ลงสีภาพคน นัวละครนางร า สถาปันยกรรม ร้านค้า กระทงใหญว 
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ภาพที่  44 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่2 
 ขนาด  130/182 
 ปีพ.ศ.     2556 
 เทคนิค    สีอะคริลิค 
 ชื่อศิลปิน  นพรัตน์ ขาวทุ่ง 
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สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ได้ผ่านกระบวนการคิด รวมรวบ และสรุปผลงาน

ทั้งหมดที่ผ่านมา ตั้งแต่ การศึกษารูปแบบงานประเพณีในสมัยก่อน การศึกษารูปแบบศิลปกรรมที่
ได้รับอิทธิพลปละประสบการณ์โดยตรง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยตนเอง การทดลอง
ท าผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ส่งผลให้เกิด การปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในแบบประเพณีร่วมสมัยมาก
ขึ้น ทั้งทางด้านรูปแบบ องค์ประกอบใหญ่ๆ การแต่งกายผู้คนสมัยปัจจุบัน สีสันเช่นพุ ตะไล การ
แสดงเสียงสี เสียงที่เกิดขึ้นจากประสบการณืที่ได้เห็นตามความเป็นจริงสะท้อนเร่ืองราวที่เกิดขึ้น
ในสมัยปัจจุบันและต้องการแสดงถึงความซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เทิดพระเกีรยติพระบารมีจนเกิดเป็นผลงานในชุดวิทยานิพนธ์แบบ
ประเพณีไทยร่วมสมัยชุด“พระราชพิธีเดือนสิบสองกัพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9”  
 สรุปผลงานวิทยานิพนธ์ได้ผ่านกระบวนการทางความคิดแนวทางการปฏิบัติได้รับแรง
บันดาลใจความประทับใจความรู้สึกผูกพันอิทธิพลจากวัฒนธรรมประเพณีศึกษางานจิตรกรรมใน
สมัยโบราณ ศึกษาศิลปกรรมศิลปินที่เป็นผลงานเกี่ยวกับประเพณีประกอบกับประสบการณ์โดย
ตรงที่ได้ท าผลงานเกี่ยวกับประเพณีไทยน ามาวิเคราะห์ทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมใน
รูปแบบรูปธรรม นอกเหนือจากผลงานศิลปกรรมแล้วยังได้รับรู้ถึงการเกิดของประเพณีไทยต่างๆ
คติความเชื่อรวมไปถึงท าไมถึงต้องมีประเพณีลอยกระทง และเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ได้อย่างไร 
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ตารางท่ี 4 การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
       ระยะ    
รูปภาพ 

ระยะที1่ ระยะที2่ ระยะที3่ ระยะที4่ 

 
ภาพผลงาน   
ชิ้นที่ 1 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
เทคนิค 

 

ร่างภาพด้วยดิสอและสีอะคริลิคในการเส
ก็ตภาพโครงสร้างสีโดยรวม 
 

สี อ ะ ค ริ ลิ ค บ น
ผ้าใบ 
และแปรงสีฟัน 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
 

แนวคิด เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานแบบรปูธรรมศิลปะไทยแบบประเพณีร่วมสมัยฟ้ืนฟูคติความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีลอย
กระทงยกย่องและเชิดชูเทิดพระเกียตริสถาบัพระมหากษัตริย์ทีมีความเก่ียวข้องกับพระราชประเพณีเดือนสิบสองใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่ 9 

ลักษณะ
พิเศษ 

 
 
 
 

การจัดองค์ประกอบโครงสร้างโดยรวม
ทั้งในรูปแบบการร่างภาพและภาพร่างเส
ก็ตสีมีความสมดุลและความงามตาม
หลักทัศนศิลป์เน้นล าดับความส าคัญของ
เรื่องราวประเพณีและความส าคัญของส
ถาบัพระมหากษัตริย์และตามหลัก
ทัศนียภาพที่มีระยะ ใกล้ กลางไกล และมี
เส้นจุดน าสายตาไปในทิศทางเดียวกัน 
 

การลงสีพ้ืนหลัง
เป็นสีเข้มและใช้
เ ทค นิ คทั้ ง ส ลั ด
ด้วยฝีแปรงและ
แปรงสีฝันขนาด
เล็กใหญ่ส่งผลให้
มีพ้ืนผิวแทนที่จะ
เ ป็ น สี ล ง พ้ื น ที่
เรียบจนเกินไป 

มีโครงสร้าง
องค์ประกอบที่
สวยงามทั้ง
โครงสร้างสีและ
สถาปัตยกรรมเน้น
ในส่วนที่ส าคัญให้
สว่างขึ้นและใน
ส่วนที่เป็น
บรรยากาศมืดครึ้ม 

ใ ห้ ค ว า ม ง ด ง า ม ท า ง ด้ า
สุนทรียภาพทั้งสี เส้น ตัวภาพ
สถาปัตยกรรม พ้ืนผิว ของ
ทั ศ น า ตุ  มี ลั ก ษ ณ ะ ง า น
จิตรกรรมไทยที่มีเอกลักษณื
เฉาะตัว 
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นารางที่ 4 การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์(นวอ) 

 
 

 
ปัญหาที่พบ
และแนวทาง 

แก้ไข 
 

 
การร่างแบบโครงสร้าง
ลายเส้นจ าเป็นท่ีจะต้องวัด
ขนาดรูปภาพที่ต้องการจะ
เขียนให้เหมาะสมกับขนาด
ของรูปภาพเพ่ือให้ทั้งตัว
ภาพ สถาปัตยกรรมเมื่อ
ขยายใหญ่ลงบนผ้าใบอาจมี
ความคลาดเคลื่อนไม่
เหมาะสมกบัขนาดแนว
ทางแก้ไขในการร่างลายเส้น
ต้อง ย่ออัตราส่วนจากขนาด
ของจริง เช่น 180/130 ซม.
เวลาร่างภาพต้องย่อขนาด
มาเป็น 18/13 ซม.เพราะเมื่อ
น าภาพร่างไปขยายจะคูณ
ด้วย 10% จะท าให้ภาพ
ขยายพอดีกับขนาดของ
เฟรมและง่ายในการลงมือ
ปฏิบัติงาน 

 
การลงสีบรรยากาศโดยรวมใน
โทนสีเข้มเป็นภาพพ้ืนหลัง
ปัญหาที่พบเป็นด้านเทคนิคท่ี
สร้างพ้ืนผิวอาจจะต้องมีการ
ลงซ้ าๆหลายๆรอบเพ่ือให้เกิด
พ้ืนผิวตามที่เราต้องการ 
 
 

 
การลงสีรายละเอียด
สถาปัตยกรรม ตัวภาพ 
ต้องท าให้สมดุลกับภาพ
บรรยากาศโดยรวมเพ่ือ
ไม่ให้ดูเด่นและออกจาก
โทนสีทีก าหนดไวแ้นว
ทางแก้ไขใช้สบีรรยากาศ
ลงไปกับสีของ
สถาปัตยกรรมของตัว
ภาพ สถาปัตยกรรม เช่น
เมื่อตัวภาพสีขาว ควร
ผสมสีน้ าเงินเข้มลงไป
บ้างเพ่ือเบรคสีตัวภาพ
ไม่ให้เด่นจนเกินไปและ
อยู่ในโทนสีของ
บรรยากาศโดยรวม 
 

 
 

 
 

 
การตัดเส้นทั้งตัวภาพ 
สถาปัตยกรรม พลับพลา
เน้นจุดที่ส าคัญ และการ
ใช้สีที่เป็นสีสว่างเน้น
จุดส าคัญให้มีความ
เด่นชัดขึ้นมา จากน้ันจึง
ใช้น้ าสีบรรยากาศไล่
น้ าหนักให้อยู่ในโทน
เดียวกัน เน่ืองจาก
ผลงานพัฒนามาจาก
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์
จึงไม่พบปัญหาและ
สามารถท าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
 
 

 

 

 
การพัฒนา
ผลงาน 

 

 
การจัดองค์ประกอบใน
รูปแบบสมัยใหม่และพัฒนา
เป็นไปตามหลักทัศนียภาพ
เหมาะสมกบัสมัยปัจจบุันที่
ต้องการจะถ่ายทอด 

 
การลงสีพ้ืนคลุมบรรยากาศได้
ง่ายกว่าผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ 
การใช้แปรงสีฟันขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกบังาน
ท าให้ในส่วนที่เป็นแสงฟุ้งมาก
ขึ้นสีดูเย็นตาและถ่ายทอด
อารมณ์ได้ด ี
 

 
การเขียนรายละเอียดตัว
ภาพท าได้กลมกลืนกับสี
บรรยากาศดีขึ้นรวมท้ัง
สถาปัตยกรรมมีการเน้น
จุดเด่นของภาพไดด้ี 
องค์ประกอบไม่แน่น
จนเกินไปได้อารมณ์
ความรู้สึกขึงขลังและแสง
ตระการตาเหมาะสมกับ
เรื่องราวท่ีต้องการ
ถ่ายทอดเป็นอย่างด ี

 
ลงสี พ้ืนบรรยากาศได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้นพ้ืน
หลั งดู ชั ด เ จนขึ้ นและ
กลมกลืนกับสีของตัว
ภ าพ  สถ าปั ต ยกรรม 
สิ่ งของได้ เป็นอย่ างดี
องค์ประกอบสมบูรณ์มี
จุดเด่นอยู่ก่ึงกลางภาพ 
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นารางที่ 4 การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์(นวอ) 

ภาพผลงาน   
ชิ้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
แนวคิด 

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานแบบรปูธรรมศิลปกรรมไทยแบบประเพณีร่วมสมัยสะท้อนสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจบุัน สื่อถงึ
ความอลังการของจัดประเพณีลอยกระทง ความสงบของบรรยากาศยามค่ าคืน ความศรัทธาของการบูชาพระแม่คงคา และ
การลอยบูชาพระพุทธบาท เพ่ือจรรโลงฟื้นฟูคติความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและต้องการยกยองเชิดชูพระเกีย
ตริสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความเก่ียวข้องกับพระราชประเพณีเดือนสิบสองในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชในรัชกาล ท่ี 9 

 
เทคนิค 

 
ร่างลายเส้นด้วยดินสอบน

กระดาษ 
 

 
สีอะคริลิคและแปรงสีฟัน 

 
สีอะคริลิคและแปรง 

สีฟัน 

 
สีอะคริลิคและแปรง
สีฟัน 

 
ลักษณะ
พิเศษ 

การจัดองค์ประกอบ 
ลายเส้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เป็นไปตามหลักทัศนียภาพ 

การใช้โทนสีเข้มท าให้ตัวภาพดู
เด่นชัดยิ่งขึ้นและมีพ้ืนผิวท่ี
เหมาะสมกบัผลงานสง่ผลให้
ภาพดูร่วมสมัยมากขึ้น 

บรรยากาศสวยงาม มีความ
อ่อนหวานด้วยสีที่ใช้ ผลัก
ระยะ ใกล้ กลาง ไกลและมี
จุดเด่นตรงกลางของภาพท า
ให้ภาพโดดเด่นมีมิติ 

สวยงามทั้งทางด้าน
สุนทรียศาสตร์ ท้ัง
ทางด้านทศันธาตุ 
เส้น สี ค่าน้ าหนัก 
พ้ืนผิว และมี
องค์ประกอบที่
สมบูรณ์ เป็นภาพที่
มีเอกลักษณะ
เฉพาะตัวของ
ศิลปินและ
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง 

 
ปัญหาที่พบ
และแนว
ทางแก้ไข 

ร่างภาพให้เหมาะสมกับ
ขนาดของเฟรมการ
แก้ปัญหาคือ เวลาร่างภาพ
ให้ย่อ อัตราส่วนจากของ
จริง เช่น 180X130 ซม.
ลดลงเหลือ 180X130 ซม. 
 
 

การท าสีบรรยากาศโดยรวมโดย
ใช้โทนสีเข้ม คือ สีน้ าเงิน ม่วง 
ม่วงแดงและพ้ืนผิวภาพพ้ืนหลัง
ไม่พบปัญหาเพราะได้เรียนรู้จาก
ผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์และ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 ท า
ให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้น 

   
 

การลงสีทั้งตัวภาพ
สถาปัตยกรรม เน้นภาพ
ระยะหน้าใช้สีสว่างแต่ก็เป็น
สีในโทนเดียวกันในภาพพ้ืน
หลังท าใหบ้รรยากาศดูมี
สีสันและจากการท่ีได้เรียนรู้
เทคนิคผลงานท้ังก่อน
วิทยานิพนธ์และผลงาน
วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1ท าให้ไม่
เกิดปัญหาใดใด และท าให้
การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การตัดเส้นทั้งตัว
ภาพสถาปัตยกรรม
เน้นจุดส าคัญของ
ภาพตามล าดับคลุม
โทนให้อยู่ใน
บรรยากาศเดียวกัน
ไม่ให้โดดเด่นจาก
โทนสีจนเกินไปไม่
พบปัญหาการ
ท างานรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 
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นารางที่ 4 การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์(นวอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การพัฒนา
ผลงาน 

 

 
ได้พัฒนาจากผลงาน
วิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 ในการ
จัดองค์ประกอบทีส่มบูรณ ์

 
ได้ท าพ้ืนผิวโดยพัฒนาจาก
เดิมที่เป็นการลงสีแบบ

ราบเรียบ   
 

 
ได้พัฒนาจากผลงาน
วิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 ภาพ
ดูมีความอ่อนหวานมีมิติ
และกล้าใช้สีสร้างสีสัน
มากขึ้นลงสีพ้ืน
บรรยากาศได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้นพ้ืนหลังดู
ชัดเจนขึ้นและกลมกลืน
กับสีของตัวภาพ 
สถาปัตยกรรม สิ่งของได้
เป็นอย่างดีองค์ประกอบ 

 
ได้พัฒนาจาก
ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ชิ้นที่ 1และผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ 
ในรูปแบบร่วมสมัย 
มีความงดงาม 
ความศรัทธาด้วย
โทนสี แม้จะเป็น
การสะท้อน
สภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันแต่ด้วยโทน
สีของภาพท าให้มี
จินตนาการเหมือน
หลุดไปอยู่ในโลก
แห่งสีสันทีไ่ม่
เหมือนจริง 
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การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
 
 การจัดนิทรรศการ กลุวมNANAที่หอศิลป์ PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทวาพระ 

 

 
 
 ภาพที่  45 นิทรรศการกลุวม NANA 
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ภาพท่ี  : 46 ภาพผลงานในสูนจิบันร 

 

 
ภาพที่   47ภาพผลงานแนวความคิดในสูจิบันร 
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              บทท่ี 5 
 

   อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
สรุป 
 ประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเป็นรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมมีความเชื่อความ
ศรัทธา ของประเพณีไทยเสมือนเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ผู้คนมาเป็นเวลาช้านานและด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ส่งผลในการสร้างสรรค์ผลงานแก่ข้าพเจ้า ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้
ถูกพัฒนาอย่างมีระบบตามขั้นตอนรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้พบเจอในช่วงเวลาที่ผ่าน
การทบทวนและกลั่นกรองสร้างสรรค์จนเกิดขึ้นเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในแบบศิลปกรรมไทย
ประเพณีร่วมสมัยในผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “พระราชพิธีเดือนสิบสองกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
9” ผู้วิจัยสรรค์สร้างขึ้นมาด้วยจิตสํานึกที่ดีอันมีต่อประเพณีไทยแต่โบราณในสมัยสุโขทัยทั้งคติ 
ความเชื่อศาสนา ที่ถ่ายทอดเร่ืองราวในการวิถีชีวิตในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงผสมผสานกับ
อารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการทางด้านเทคนิควิธีการลงบนผ้าใบ ด้วย
สีอะคริลิค ในการถ่ายทอดซึ่งเกิดผลสําเร็จตรงตามจุดมุ่งหมายในการสร้างและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะที่มีอารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณ และคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กับสังคมไทยในปัจุบัน 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ“พระราชพิธีเดือนสิบสองกับพระมหากัต
ริย์รัชกาลที่9” เสมือนแทนการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่คร้ังแผ่นดินสยามในสมัย
พระร่วงเจ้าปัจจุบันคือที่ตั้ งจังหวัดสุโขทัยประเพณีนี้แทนความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อ
พระพุทธศาสนาความเชื่อไสยศาสตร์ทางศาสนาพราหมณ์ประกอบกับความเชื่อของผู้คนใน
สมัยก่อนที่สํานึกในบุญคุณของสายน้ําอันเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตก่อให้เกิดเป็นจารีตประเพณี
ที่ดีงามสิบต่อกันมาและจารีตประเพณีดังกล่าวจําเป็นต้องมีสถาบันหรือพระมหากษัตริย์เป็นผู้นํา
สืบทอดการปฏิบัติประเพณี ด้วยเหตุและผลทางด้านความคิดวิเคราะห์ผ่านขั้นตอนการสร้างสรรค์
ด้วยประสบการณ์กลั่นกรองมาในรูปแบบศิลปกรรมแบบรูปธรรม จึงเป็นผลงานศิลปะไทย
ประเพณีร่วมสมัยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้สืบไป 
 ส่วนปัญหาที่พบในการเขียนภาพผู้คนลงไปในภาพเขียนจะต้องใส่ลักษณะกิริยาท่าต้องให้
แสดงอารมณ์ร่วมกับเร่ืองราวโดยตรงและการใช้สีต้องมีการทับซ้อนกันหลายคร้ังกว่าจะได้แบบที่
สมบูรณ์หากมีการทํางานในชิ้นต่อไปคงต้องหาอุปกรณ์ช่วยลดการปฏิบัติงาน เช่นการใช้แอร์บลัส
หรือทําเป็นพื้นผิวด้วยเทคนิควิธีการอ่ืนนอกจากการใช้แปรงสีฟันเข้าช่วยการจัดองค์ประกอบผู้คน
ดูหนาแน่นไม่มีช่องไฟแต่โครงสร้างโดยรวมสมบูรณ์เป็นทึ่งพอใจ 
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อภิปราย 
 การทําวิทยานิพนธ์ ในเร่ืองพระราชพิธีเดือนสิบสองกับพระมหากัตริย์ในรัชกาลที่ 9 
จุดประสงค์ เพื่อจรรโลงฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามทีมีมาตั้งแต่คร้ังสมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยปัจจุบัน และเพื่อยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นผู้นําทางด้านพระราช
ประเพณีต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสําคัญอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานโดยถ่ายทอด
สะท้อนเร่ืองราวจากสังคมสมัยปัจจุบันทั้งด้าน การแต่งกาย สถาปัตยกรรม บรรยากาศโดยรวม 
ประกอบไปด้วยประสบการณ์โดยตรง ที่มีความประทับใจต่อประเพณีลอยกระทงและการรับรู้จาก
สถานที่จริงโดยผู้วิจัยเป็นคนสุโขทัยโดยกําเนิด จึงสามารถเป็นแรงกระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจมน
การสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบรูปธรรมได้อย่างสมบูรณ์ โดยมี
ความงามทางด้านสุนทรียศาสตร์ตามหลักทัศนธาตุ เส้น รูปร่างรูปทรง สีค่าน้ําหนักและพื้นผิว 
เป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยเร่ิมจากการศึกษาค้นคว้า  ทั้ งทางด้าน
ประวัติศาสตร์ที่ เป็นแหล่งกําเนิดของประเพณี ที่มีของการเกิดประเพณีลอยกระทง และ
จุดประสงค์ของการการลอยเพื่ออะไร เพื่อขอขมาพระแม่คงคาตามหลักศาสนาพราหมณ์ การบูชา
รอยพระพุทธบาทตามหลักศาสนาพุทธ ทั้งยังศึกษษรูปแบบศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยอีกด้วย โดยศึกษารูปแบบผลงานของศิลปินที่ได้รับการยอมรับ
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจและมีความเกี่ยวข้องกับผลงาน
อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของท่านมีบทบาททางด้าน ทัศนียภาพ ลักษณะ
ท่าทางของตัวละคร อาจารย์จักพันธ์ โปษยกฤต ผลงานของท่านมีบทบาททางด้านความงามนาฏ
ลีลาท่าท่างของตัวละคร นางรําที่มีความอ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์ สมยศ ไตรเสนีย์ ผลงาน
ของท่านมีบทบาททางด้านบรรยาศโทนสี การไล่น้ําหนักยามค่ําคืนเมื่อได้ศึกษาผลงานของศิลปิน
ประวัติศาสตร์ เร่ืองราวของประเพณีจึงนํามาสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ สู่การร่างภาพจาก
แนวความคิด การร่างภาพสีด้วยสีอะคริลิค จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการทําผลงานวิทยานิพนธ์
ทางด้านจิตรกรรมไทยร่วมสมัยทั้งทดลองเทคนิคต่างๆเช่น จากการทดลองทําพื้นผิว แสงสี ด้วย
การดีดแปรงสีฟันให้ให้เกิดพื้นผิวที่เหมาะสมกับผลงานและส่งผลงานให้งาสร้างสรรค์ไม่
ราบเรียบจนเกินไปอย่างที่เคยได้ทํามา ทั้งนี้ทั้งนั้นมีการทดลองแก้ไขเพื่อให้เมาะสมกับผลงานอาทิ
เช่น การลงสีบรรยากาศโดยรวมในโทนสีเข้มหากต้องการให้เกิดแสงสว่างเพื่อเน้นจุดเด่นของ
เร่ืองราวและตัวภาพจําเป็นที่จะต้องลงซ้ําๆหลายๆรอบเพื่อให้เกิดร่องรอยของพื้นผิวและแสงสว่าง
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ตามที่เราต้องการและนําไปสู่ผลงานที่สมบูรณ์ได้และยังนําไปสู่วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ที่สําเร็จตามเป้าหมาย 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับคําแนะนําและรับคําปรึกษาจากศิลปินอาวุโส
และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ในการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา
เทคนิควิธีการ และความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้สําเร็จตามเป้าหมายและถุกต้อง 
โดยสามารถคิดวิเคราะห์ผลงานของตนเองรวมถึงปัญหาแกละการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เทคนิค
ของการสร้างสรค์และข้อมูลเพื่อนําไปสู่ผลงานสร้างสรรค์ต่อไปในภายภาคหน้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงจําเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานต้ังแต่สมัยยุคหิน ยุคอียิปต โรมัน-กรีก ชนชาติเอเชียรวมไปถึงความ
เชื่อต่างๆที่ปฏิบัติต่อๆกันการเกิดมาประเพณีต่างๆรวมไปถึงประเพณีลอยกระทง 
 1. ต้องศึกษารูปแบบศิลปกรรมไทยตั้งแต่ สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นการ
พัฒนาแนวงานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากศิลปะนิพนธ์ชุดนี้
เป็นการเทิดทูนสถาบันมหากัตริย์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลเดชรัชกาลที่ 9  จึงจําเป็นที่ต้องศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระราช
ประเพณีไทยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรจะต้องไปพบเห็นสถานที่จริงในการจั ดประเพณีลอย
กระทงเพื่อนํามาสร้างสรรค์ผลงานให้สมจริงยิ่งขึ้น 
 2. การลงสีพื้นบรรยากาศสําคัญมากเพราะเป็นตัวกําหนดโครงสร้างโดยรวมของภาพ
ทั้งหมดต้องศึกษาค้นหาเทคนิคใหม่ๆเสมอเพื่อให้ได้งานที่แตกต่างออกไปจากเดิมหากมีการทําชุด
ใหม่อาจจะต้องหาวัสดุ ผ้าซิ่นแทนการเขียนบนผ้าใบ ปักเย็บลงไปบนผ้าเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับ
ประเพณีลอยกระทงในการเขียนเร่ืองราวประเพณีเป็นการเขียนแบบรูปธรรมเข้าใจง่ายดังนั้น
อาจจะไม่ต้องเขียนรายละเอียดมากแต่ต้องเขียนให้สื่อได้ว่าเป็นประเพณีเกี่ยวกับอะไรและต้องการ
สื่ออะไรผลงานชุด พระราชพิธีเดือนสิบสองกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 เป็นผลงานที่น่าสนใจ
และสามารถนําไปพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ได้ในอนาคต 
 3. การเขียนเร่ืองราวเกี่ยวพระมหากษัตริย์อาจไม่จําเป็นต้องเขียนพระองค์ท่านเป็นรูปภาพ
บุคคลในเร่ืองราวแต่อาจมีการใช้  พระปรมาภิไทยที่สื่อถึงสถาบันพระมหาก ษัตริย์ในยุค
รัตนโกสินทร์โดยเฉพาะ สื่อถึงพระมหากษัตริย์ 
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