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56901321: สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา 
คาํสาํคญั:   บรรยากาศ / วิถีชีวิต 
                 ฝนธรรม  บวัภุชพงศ:์ บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต.้ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  
ผศ.วิรัญญา  ดวงรัตน์ และ อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน. 81 หนา้. 
 

 วิทยานิพนธ์หวัขอ้เร่ือง “บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต”้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีแสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะตน โดยสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิค
ระบายสีนํ้ามนับนผา้ใบ ซ่ึงนาํแรงบลัดาลใจมาจากการพบเห็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้จากส่ิง
ปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ี
วางอยูใ่นเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน ทีดาํรงชีวิตดว้ยความเรียบง่าย สงบ แสดงบรรยากาศแห่งวิถีชีวิต
ชาวใตท่ี้มีความผกูพนัมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานถ่ายทอดแนวความคิด 
 ขอบเขตของการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา แสดงเน้ือหาเร่ืองราว โดยการผสมผสานระหว่าง ขอ้มูลจริงท่ี
ช่วยในการกาํหนดทิศทางของเร่ืองนาํมาผ่านกระบวนการทางความคิด และเป็นแรงบนัดาลใจ 
แสดงออกถึงบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้ทีดาํรงชีวิตดว้ยความเรียบง่าย สงบ 
 2. ขอบเขตทางรูปแบบสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน 2 มิติ มีรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) 
เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้
                3. ขอบเขตทางเทคนิควิธีการ สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการจิตรกรรมเทคนิคระบายสี
นํ้ ามนับนผา้ใบ ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างสรรค์ คือ 1. ขั้นตอนการสร้างสรรคภ์าพร่างผลงาน 2. 
ขั้นตอนการสร้างสรรค ์โดยผา่นกระบวนการจิตรกรรมเทคนิคระบายสีนํ้ ามนัและ 3. ขั้นตอนการ
นาํเสนอผลงาน ตั้งแต่ช่วงระยะเร่ิมตน้ไปจนถึงช่วงระยะสุดทา้ย 
 ผลของการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ข้าพเจ้าได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ผลงาน ให้ตอบสนองตรงตามแนวความคิดส่วนตัว รวมทั้ งแสดงออกถึงอารมณ์
ความรู้สึกถ่ายทอดออกมาผ่านเป็นผลงานดา้นจิตรกรรมเทคนิคระบายสีนํ้ ามนั  เพื่อให้ผูรั้บชม
ผลงาน ไดเ้ห็นคุณค่าในความงามตลอดจนเขา้ใจในวิถีชีวิตชนบทมากข้ึน 
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56901321: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
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 FONTHAM BUAPHUCHPHONG: THE ATMOSPHERE OF THAI’S SOUTHERN 
LIFE. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.WIRANYA DUANGRAT AND WISUD PO 
NGERN,Ph.D. 81 pp. 
 
                The main objective of the thesis “the Southern Thai way of life” is to create the art of 
the unique characteristics by using oleograph to create the two dimensional (2D) paintings/arts. 
To create these paintings, I have an inspiration from my experiences of the Southern Thai way of 
life as seen from the vernacular architectures such as the local houses, tools of living which place 
or hang on the wall and the ceiling as well as the tools which place on the balcony and a space 
under a Thai house or TaiThun. The paintings were created under the concept of the Southern 
Thai way of live that remains pastorally and peacefully. 
                The scope of this study can be divided into three main issues; 

                 1. The scope of content is an integration between the fact, which help to determine the 
story’s direction, and my inspiration  to express the Southern Thai way of life that remains 
pastorally and peacefully. 

                  2. The scope of creating the two dimensional paintings (2D) is a creation of a realistic 
of 2 dimensional paintings (2D) to show the story of the Southern Thai way of life. 

                 3. The scope of techniques  is a process of using oleograph techniques as the following 
methods; sketching method, method of using Oleograph techniques and presentation since the 
first step until the final step of all paintings. 
                In conclusion, the result of creating this thesis, I had completed the contents analysis 
and created the work of arts for response my own concept including to express my own passion 
through oil paintings. All of my arts were created to show audiences the Southern Thai way of life 
for their recognition and better understanding. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง “ บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้” จะสาํเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดีและมีคุณภาพของการศึกษาคน้ควา้ดา้นศิลปะนั้น ก็ดว้ยการสั่งสอน ช้ีแนะกระบวนการ
ทาํงานในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ดว้ยการช่วยเหลืออยา่งดียิง่ จากท่านศาสตราจารยเ์กียรติคุณ
ปรีชา  เถาทอง  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร รองศาสตราจารยป์ริญญา ตนัติสุข และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิรัญญา  ดวงรัตน์ อาจารย  ์ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 
คณาจารยใ์นคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้พร้อมทั้ง
แนะแนวทางในการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ เพื่อนมิตรสหายและครอบครัวของขา้พเจา้ 
ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในทุกๆดา้นดว้ยดีเสมอมา และสนับสนุน เป็นกาํลงัใจให้ขา้พเจา้มาโดย
ตลอดจนสาํเร็จการศึกษา 
 สุดทา้ย ขอบคุณตวัขา้พเจา้เอง ท่ีขยนั อดทน สู้ จนประสบความสาํเร็จ และกา้วเดินบน
เสน้ทางศิลปะอยา่งภาคภูมิ 
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