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                 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 
KEY WORD: ATMOSPHERE / WAY OF LIFE 
 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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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
 วิถีชีวิตชนบทภาคใตท่ี้อยูร่่วมกบัธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศ ท่ีส่งผล
ให้เกิดวิถีแห่งการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่นการทาํนา การทาํประมง  การทาํสวนยางพารา 
การทาํสวนผลไม ้การเล้ียงสัตว ์รวมไปถึงการสร้างบา้นเรือน  เป็นการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความเรียบ
ง่าย สงบ ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ทาํใหเ้กิดการรู้จกัปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในพื้นถ่ิน 
 เอกลกัษณ์ของชาวใตแ้สดงผา่นเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นการประกอบอาชีพ ประเพณี
วฒันธรรม  แสดงถึงภูมิปัญญาและจิตวิญญาณแห่งชนบท จากวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพนัทางด้าน
ครอบครัว การไดเ้กิดและไดอ้าศยัอยูใ่นสถานท่ีจริง ไดเ้ห็นถึงการสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนถ่ินจากอดีด
จวบจนถึงปัจจุบนั ท่ีอยูใ่นความทรงจาํของขา้พเจา้ ถือเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาคน้ควา้ตวัตน 
เพื่อถ่ายทอดความประทบัใจจากความทรงจาํท่ีซ่อนไว ้โดยแสดงผา่นรูปทรง วสัดุท่ีมีอยูแ่ละเห็นได้
จริงในทอ้งถ่ิน ตามท่ีขา้พเจา้รับรู้และสัมผสัไดถึ้งกล่ินอายของธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความ
ผูกพนั ความประทบัใจ และความทรงจาํตั้งแต่วยัเยาว ์ขา้พเจา้จึงนาํเอาประสบการณ์ ของความ
ผกูพนัและความประทบัใจ แห่งวิถีชีวิตชาวใตน้ั้น มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
ถ่ายทอดเร่ืองราว บอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึก แสดงออกมาในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ โดยนาํเอาวสัดุ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นวิถีชีวิตประจาํวนัและใชใ้นการเกษตรกรรมหรือการประมง ท่ีจดัวางหรือหอ้ย
แขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน ท่ีให้ความรู้สึกของความ
เป็นพื้นถ่ินภาคใต ้มาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยมีเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบับรรยากาศแห่งวิถี
ชีวิตของชาวใต ้ท่ีเป็นการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย สงบ 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของเร่ืองทีศึ่กษา 
 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการตั้งถ่ิน
ฐานและชุมชนของมนุษยม์าแต่คร้ังอดีตกาล เพราะมนุษยต์อ้งอาศยัทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเป็น
ปัจจยัในการดาํรงชีวิต ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น บริเวณชายทะเลหรือเกาะต่างๆ  ท่ี
ราบลุ่มแม่นํ้ า ท่ีราบรอบๆ ทะเลสาบตลอดจนท่ีราบชายฝ่ังทะเล มกัเป็นแหล่งชุมชนโบราณท่ี
ปรากฏหลกัฐานอยู่ตราบจนถึงปัจจุบนั การตั้งถ่ินฐานของคนในท่ีราบลุ่มจึงมกัตั้งอยู่ริมนํ้ า เพื่อ
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สะดวกต่อการเดินทาง ด้วยปัจจยัด้านความมัน่คงของทรัพยากรนํ้ า ทาํให้ไดอ้าหารจากสัตวน์ํ้ า 
รูปแบบของชุมชนจึงเกิดข้ึนเป็นแนวยาวคู่ขนานไปตามลาํนํ้ าและจดัตั้งเป็นชุมชนถาวร ชาวบา้นมี
อาชีพท่ีสมัพนัธ์กบัธรรมชาติเช่น ทาํประมงพ้ืนบา้น ทาํนา สานกระจูด ซ่ึงเป็นไปอยา่งเหมาะสมกบั
สภาพภูมิลกัษณ์  ส่วนทางดา้นกายภาพ ความเอ้ืออารีของคนในชุมชนไดส้ะทอ้นผ่านการสร้าง
บ่อนํ้ าสาธารณะและศาลา ตลอดจนพ้ืนท่ีเล็กๆระหว่างเรือนหรือพื้นท่ีถนนหน้าบา้นท่ีถูกใชง้าน
ร่วมกนั เช่น ใชต้ากกระจูด ตากปลา เป็นตน้  
 ความผูกพนัในวิถีชีวิตชนบททางภาคใตต้ั้งแต่วยัเยาว ์ไดส้ร้างความประทบัใจ  และ
กระตุน้อารมณ์ความรู้สึกเกิดเป็นแรงบนัดาลใจท่ีพบเห็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้ ท่ีมีอยู่ใน
สภาพจากความเป็นจริงท่ีตอบสนองต่อส่ิงท่ีพบเห็นจากส่ิงปลูกสร้างบ้านเรือน วสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมประเพณีและส่ิงแวดลอ้มในชนบทภาคใต ้เป็นการดาํเนินวิถีชีวิต
ท่ีมีความเรียบง่าย สงบ ท่ีสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนักบัเน้ือหาเร่ืองราวท่ีตอ้งการนาํเสนอผลงาน
สร้างสรรคจิ์ตรกรรมบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1. ศึกษาวิถีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มในชนบทภาคใต ้  
 2. สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีสะทอ้นสภาพความเป็นจริงท่ีตอบสนองต่อส่ิงท่ีพบ
เห็น ใหเ้ห็นถึงสภาพวิถีชีวิตท่ีเป็นการดาํเนินชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย สงบ เพื่อแสดงความคิด อารมณ์  
ความรู้สึกตามทศันคติส่วนตวั 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
    1. ไดผ้ลการศึกษาวิถีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มในชนบทภาคใต ้  
     2. ไดผ้ลสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีมีอยูใ่นสภาพจากความเป็นจริงท่ีตอบสนองต่อ
ส่ิงท่ีพบเห็น ตลอดจนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพวิถีชีวิต เป็นการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย สงบ
เพื่อแสดงความคิด อารมณ์  ความรู้สึกตามทศันคติส่วนตน 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา  เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบับรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
 2. ขอบเขตทางดา้นรูปแบบนาํความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สร้างสรรคผ์ลงานข้ึนมาใหม่ 
โดยผ่านตัวส่ิงปลูกสร้าง บ้านเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ ท่ีสะท้อนวฒันธรรมประเพณีและ
ส่ิงแวดลอ้มในชนบทภาคใตเ้กิดการผสมผสานทางดา้นวสัดุและรูปทรง ผา่นจิตรกรรม 2 มิติ  
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 3. ขอบเขตของเทคนิควิธีการ ใชก้ลวิธีการระบายสีนํ้ามนับนผนืผา้ใบ เกิดเป็นมิติ  
 

ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและจากประสบการณ์จริง ท่ีใชชี้วิตใน
ทอ้งถ่ินชนบทภาคใตต้ั้งแต่วยัเยาว ์
 2. ศึกษาขอ้มูลจากการคน้ควา้ในสถานท่ีอนัเป็นพื้นท่ีจริง ดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลรูปภาพ 
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือผูพ้กัอาศยัในพื้นท่ี ซ่ึงในส่วนน้ีถือเป็นประสบการณ์ตรงของ
ขา้พเจา้ท่ีเป็นส่วนสาํคญั  ไดเ้ขา้ไปซึมซบั บรรยากาศการดาํเนินวิถีชีวิตของคนในพื้นถ่ิน ท่ีบ่งบอก
ถึงเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของแต่ละทอ้งถ่ิน 
 3. ศึกษาผลงานศิลปกรรม เน่ืองจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของขา้พเจา้อยู่ใน
รูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ขา้พเจา้ จึงตอ้งศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลงานศิลปกรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ือศึกษารูปแบบการนาํเสนอ เทคนิค  วิธีการ ซ่ึงตรงต่อการแสดงออกท่ีตนเองสนใจ 
คือเร่ืองศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตในชนบท โดยสร้างสรรค ์รูปแบบจิตรกรรมเพ่ือแสดงออก
ถึงความงามของบรรยากาศแห่งวิถีชีวิต 
 4. ออกแบบภาพตน้ร่างของผลงาน 
 5. นาํแบบภาพตน้ร่างของผลงานไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 6. สร้างสรรคผ์ลงานโดยเทคนิควิธีการท่ีกาํหนด 
 

วธีิการศึกษา 
 1. ศึกษาขอ้มูลจากภาคเอกสาร หนงัสือองคป์ระกอบของศิลปะ หนงัสือชีวิตไทย ชุด ฮีด
ฮอยเฮา 
 2. ศึกษาขอ้มูลภาคสนาม โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบนัทึกโดยการเขียนและการ 
ถ่ายภาพ 
 3. ทาํภาพร่างโดยใช้ข้อมูลท่ีผ่านการซึมซับทางด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
คดัเลือก  ภาพร่างท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวท่ีดีและลงตวั มาปฏิบติังานจริง 
 4. นาํเสนอผลงานและประเมินผลงาน เพื่อปรับปรุงแกไ้ขพร้อมพฒันาผลงานใหมี้ความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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แหล่งข้อมูลทีนํ่ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 
 1. หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 2. หมู่บา้นทะเลนอ้ย ตาํบลทะเลนอ้ย อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง, หมู่บา้นปากผนงั  
ตาํบลปากผนัง อาํเภอปากผนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช และหมู่บา้นชุมชนเกา้เส้ง อาํเภอเมือง  
จงัหวดัสงขลา 
 3. ทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูรู้้ ผูอ้าวุโส ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั และ
ชาวบา้นในทอ้งถ่ิน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
 วสัดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค ์
 1. ดินสอ HB 
 2. ยางลบ 
 3. สีนํ้ ามนัวินเซอร์ (Winser) 
 4. พูก่นัระบายสีนํ้ามนั 
     4.1 พูก่นักลมเบอร์ 1 2 6 10 และเบอร์ 12 
     4.2 พูก่นัแบนเบอร์  2 6 10 12 16 20 และเบอร์ 24 
 5.  จานสีนํ้ามนั 
 6.  ผา้เช็ดพูก่นั 
 วสัดุและอุปกรณ์ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล 
 1. ดินสอ 
 2. กระดาน 
 3. กลอ้งถ่ายภาพ 
 4. สมุดบนัทึก 
 5. คอมพิวเตอร์ 
 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1. ไดเ้รียนรู้และไดส้ัมผสับรรยากาศวิถีชีวิตชนบทท่ีมีความผกูผนัถ่ายทอดความรู้สึก
สงบ เรียบง่าย ผ่านส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยู่กบัฝา
ผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน 
 2. ไดพ้ฒันาแนวความคิดและทกัษะเก่ียวกบัการจดัวาง การใชพ้ื้นท่ีว่าง สี แสง-เงา ใน
การสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้
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 3. ไดพ้ฒันาแนวความคิด ทกัษะและกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีมี
รูปแบบเฉพาะตวั 
 4. ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีสามารถทาํให้ผูช้มเกิดการเรียนรู้ และเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม
บรรยากาศวิถีชีวิตชนบทชาวใต ้
 5. ไดค้น้หาการแสดงออกทางศิลปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะตน 
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บทที ่2 
 

พืน้ฐานความคดิและอทิธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
ทีม่าของแนวคดิและแรงบันดาลใจ 
 ความผกูพนัในวิถีชีวิตชนบททางภาคใตต้ั้งแต่วยัเยาว ์ไดส้ร้างความประทบัใจ  และได้
กระตุน้อารมณ์ ความรู้สึกเกิดเป็นแรงบนัดาลใจท่ีพบเห็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้ ท่ีมีอยู่ใน
สภาพจากความเป็นจริงท่ีตอบสนองต่อส่ิงท่ีพบเห็นจากส่ิงปลูกสร้างบ้านเรือน วสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือหอ้ยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน 
อนัวฒันธรรมประเพณีและส่ิงแวดลอ้มในชนบทภาคใต ้ เป็นการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย 
สงบ ท่ีสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับเน้ือหาเร่ืองราวท่ีต้องการนําเสนอสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมบรรยากาศแห่งวิถีชีวิต 
 

แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 
 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการตั้ง
ถ่ินฐานและชุมชน ของมนุษยม์าแต่คร้ังอดีตกาล เพราะมนุษยต์อ้งอาศยัทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น
เป็นปัจจยัในการดาํรงชีวิต ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น บริเวณชายทะเลหรือเกาะ
ต่างๆ  ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า ท่ีราบรอบๆ ทะเลสาบ ตลอดจนท่ีราบชายฝ่ังทะเล มกัเป็นแหล่งชุมชน
โบราณท่ีปรากฏหลกัฐานอยู่จนปัจจุบนั การตั้งถ่ินฐานของคนในท่ีราบลุ่มจึงมกัตั้งอยู่ริมนํ้ า เพื่อ
สะดวกต่อการเดินทาง ดว้ยปัจจยัความมัน่คงของทรัพยากรนํ้ า ทาํใหไ้ดม้าซ่ึงอาหารจากสัตวน์ํ้ า เกิด
เป็นรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนท่ีจดัตั้งเป็นแนวยาวไปตามลาํนํ้าและเป็นชุมชนถาวร ชาวบา้นมีอาชีพ
ท่ีสมัพนัธ์กบัธรรมชาติเช่น ทาํประมงพ้ืนบา้น ทาํนา สานกระจูด ซ่ึงเป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัสภาพ
ภูมิลกัษณ์  ส่วนทางดา้นกายภาพ ความเอ้ืออารีของคนในชุมชน ไดส้ะทอ้นผ่านการสร้างบ่อนํ้ า
สาธารณะและศาลา ตลอดจนพื้นท่ีเล็กๆ ระหว่างเรือนหรือพื้นท่ีถนนหนา้บา้นท่ีถูกใชง้านร่วมกนั 
เช่น ใช่ตากกระจูด ตากปลา เป็นตน้  
 ความผูกพนัในวิถีชีวิตชนบทตั้งแต่วยัเยาวไ์ดส้ร้างความประทบัใจ  และไดก้ระตุน้
อารมณ์ ความรู้สึกเกิดเป็นแรงบนัดาลใจให้ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคภ์าพผลงานจิตรกรรมท่ีสะทอ้น
บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้ ท่ีมีอยูใ่นสภาพจากความเป็นจริงท่ีตอบสนองต่อส่ิงท่ีพบเห็นจาก ส่ิง
ปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ี
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วางอยู่ในเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมประเพณีและส่ิงแวดลอ้มในชนบท
ภาคใต  ้เป็นการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย สงบ ท่ีสอดคลอ้งไปในทางเดียวกันกบัเน้ือหา
เร่ืองราวท่ีต้องการนําเสนอสาระทางรูปทรง ท่ีก่อให้เกิดสุนทรียะภาพและความงามจากการ
ประสานสมัพนัธ์กนัอยา่งกลมกลืนของบรรยากาศแห่งวิถีชีวิต  
 จากเอกลกัษณ์ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ประเพณีและวฒันธรรมของภาคใต ้ความ
ผกูพนัทางดา้นครอบครัว วิถีชีวิต การไดถื้อกาํเนิดเกิดข้ึนและอาศยัอยูใ่นสถานท่ีจริง  เป็นเร่ืองราว
ท่ีถ่ายทอดออกมาจากความประทบัใจยอ่ส่งผลใหผู้ส้ร้างสรรค ์แสดงออกดว้ยผลงานศิลปะท่ีมีความ
เป็นลกัษณะเฉพาะตนอยา่งมีปัจเจก เพ่ือการสะทอ้นอารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีอยู่ภายในจิตใจ เกิดเป็น
ผลงานทศันศิลป์ท่ีมีคุณค่าและส่ือความหมายท่ีลึกซ้ึงกินใจไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากวถีิชีวติชนบทภาคใต้ 
 ขา้พเจา้มีความผกูพนัในวิถีชีวิตชนบทตั้งแต่วยัเยาว ์มีความผกูพนักบัคนในครอบครัว  
ชาวบา้นในพื้นถ่ิน ผกูพนักบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้
ท่ีจัดวางหรือห้อยแขวนอยู่กับฝาผนังหรือเพดาน และท่ีวางอยู่ในเรือนชานหรือใต้ถุนเรือน 
วฒันธรรมประเพณี ซ่ึงไดก้ลายเป็นขอ้มูลและมีความสําคญัต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้
เป็นอยา่งมาก โดยมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 เรือนไทยภาคใต้ 
  เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของภาคใตมี้ลกัษณะเป็นคาบสมุทร มีทั้งมรสุมตะวนัตก
และตะวนัออกพดัผา่นจึงมีฝนตกชุกมีพายแุละลมแรงเกือบตลอดปี แมอ้ากาศค่อนขา้งร้อนจดัเพราะ
ใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร แต่ก็มีความช้ืนสูง สภาพเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมพื้นบา้นของภาคใต้
หลายประการ 
 เอกลกัษณ์พิเศษอยา่งหน่ึงของเรือนไทยภาคใตอ้นัเน่ืองจากมีฝนตกชุกและความช้ืนสูง 
คือ การไม่ฝังเสาลงในพ้ืนดิน แต่จะวางทุกเสาลงบน "ตีนเสา" โดยใชท่้อนไมเ้น้ือแขง็ หรือกอ้นหิน 
หรือหล่อเป็นแท่งซีเมนตร์องรับไว ้แลว้ใชว้ิธีบากประกบ ใชข่ื้อแปและคานบงัคบัเสาใหต้อ้งเขา้รูป 
แลว้จึงข้ึนตั้งวางจนัทนัแป และเคร่ืองประกอบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ตง รอด ระแนงมุงหลงัคาปูพื้นและกั้นฝา 
เคร่ืองเหล่าน้ีจะช่วยยึดโยงกนัเองสามารถทรงตวัเรือนไวท้ั้งหมดอย่างมัน่คง เหตุท่ีไม่ฝังเสาลงใน
ดิน เพราะเม่ือฝนตกชุกสภาพดินยดืหยุน่มาก โอกาสเสาจะทรุดมีไดม้าก นอกจากนั้นพื้นดินท่ีชุ่มช้ืน
ด้วยนํ้ าฝนจะเป็นท่ีอยู่ของปลวกและเช้ือราต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะกัดกร่อนทาํให้เสาผุพงัเร็วข้ึน 
นอกจากนั้น การใชดิ้นเสารองรับยงัช่วยใหเ้ป็นผลดีต่อการเคล่ือนยา้ยบา้นอีกดว้ย 
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 การท่ีภาคใตมี้ลมแรง และฝนชุกตลอดปี บงัคบัให้ชาวภาคใตป้ลูกเรือนมีความสูงไม่
มากนกั มีหลงัคาลาดชนัและให้ปลายเสาเอนเขา้ในเล็กนอ้ย และหากมีการกั้นฝากระดาน จะนิยม
วางกระดานตามแนวนอน ให้ริมล่างของแผ่นบนทบัริมบนของแผ่นล่างตามลาํดบั เหตุท่ีทาํให้ตวั
เรือนเต้ียก็เพ่ือไม่ให้เกิดการตา้นลมมากจนเกินไปและการทาํให้หลงัคาลาดชนั ก็เพื่อไม่ให้เกิดลม
ปะทะปลายจากหรือหางกระเบ้ือง และทาํใหน้ํ้ าฝนท่ีตกตอ้งหลงัคาไหลเร็วและเสด็จนํ้ าเร็วข้ึน การ
ท่ีนํ้ าฝนไม่ขงัและแฉะช้ืนอยูน่าน  ช่วยใหห้ลงัคาคงมีความทนและไม่ร่ัวซึม และการท่ีตอ้งจดัปลาย
เสาให้เอนเขา้หากันเล็กน้อยนั้นเรียกตามภาษาถ่ินว่า "ทรงช้างเยี่ยว" ช่วยให้ฝาท่ีกั้นมีลกัษณะ
ส่วนล่างค่อยๆ ผายออกเลก็นอ้ย คุณลกัษณะเช่นน้ี ช่วยผอ่นการตา้นลมไดดี้ยิ่งข้ึน ทั้งยงัช่วยบงัคบั
ให้ลมบางส่วนลอดผ่านช่องลมเหนือฝาเขา้ไปในตวับา้น ทาํให้อากาศถ่ายเทไดดี้ข้ึน นอกจากน้ียงั
ช่วยกันไม่ให้ฝนสาดเขา้ใต้ถุนบ้าน เพราะโดยปกติใต้ถุนบ้านจะใช้ประโยชน์หลายลักษณะ 
โดยเฉพาะทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลท้ะเล เช่น ชาวทะเลนอ้ย  ชาวปากผนงั  ชาวชุมชนเกา้เสง้ สภาพท่ีพายจุดั
และฝนตกชุก เป็นเง่ือนไขบงัคบัให้การปลูกเรือนสมยัก่อนนิยมปลูกเป็นเรือนโดดเด่ียวไม่นิยมทาํ
ระเบียงออกมาทางดา้นขา้ง หรือดา้นสกดั เพราะลมมรสุมมกัพดัพานํ้ าฝนสาดเขา้ระเบียงทาํใหเ้รือน
ผุเร็ว หรือหากมีการรับเอาอิทธิพลจากแบบเรือนถ่ินอ่ืนมาทาํเป็นระเบียง หรือมีชานแล่นระหว่าง
เรือน ๒ หลงัหรือทาํระเบียงขา้งเพียงหลงัเดียว ก็ตอ้งทาํฝากั้นหรือปิดกนัสาดจนมิดชิด เพ่ือป้องกนั
ฝนสาด 
 ชานเรือนภาคใตนิ้ยมปูพื้นดว้ยไมเ้ค่ียมหนาประมาณ 2 น้ิว กวา้งประมาณ 12 น้ิว ให้มี
ความยาวตลอดห้อง ไม่นิยมต่อกลาง การปูพื้นนิยมเวน้ช่องห่างกนัประมาณ 1 น้ิว และไม่ตอ้งตอก
ตะปู ทั้งน้ีเพราะไมเ้ค่ียมทนแดดทนฝนดีกวา่ไมอ่ื้นๆ นํ้าฝนจะไดไ้มข้งัในร่องไม ้
 การวางตวัอาคารของเรือนภาคใตนิ้ยม "ปลูกลอยหวงั" คือปลูกให้ดา้นยาวพุ่งไปทิศ
ตะวนัตกและทิศตะวนัออกจนเกิดเป็นคติความเช่ือว่า "ห้ามปลูกเรือนขวางหวัน่" คือห้ามปลูกดา้น
ยาวพุ่งไปทิศเหนือและทิศใต ้เหตุผลท่ีแทจ้ริงคือการปลูกขวางตะวนันอกจากหนา้บา้นตอ้งหันไป
ทิศตะวนัตกหรือทิศตะวนัออกอนัทาํให้แสงแดดส่องร้อนจดัตลอดคร่ึงวนัแลว้ ยงัเป็นการตา้นทาง
ลมทางฝน ฝนจะสาดเขา้บา้นและอาจจะถูกพายพุดัพงัไดง่้าย เวน้แต่เรือนขา้ว ซ่ึงมกัปลูกอยา่งมัน่คง
เป็นพิเศษ และมีขา้วบรรจุอยู่เต็ม จึงเป็นการยากท่ีจะถูกพายพุดัพงัได ้และเรือนขา้วนั้นยงัตอ้งการ
ใหแ้ดดส่องอยูต่ลอดวนั เพื่อขา้วจะไดไ้ม่อบช้ืนเสียเร็ว 
 หน้าต่างบา้นภาคใตม้กัเจาะเป็นช่องเล็กๆ ถา้ทาํให้เปิดปิดไดม้กัเปิดเขา้ขา้งใน หรือ
หากจะเปิดบานหน้าต่างออกขา้งนอกจะใชว้ิธีแขวนห้อย แลว้ใชไ้มค้ ํ้ายนัให้ส่วนล่างเปิดอา้ออก 
โดยวิธีน้ีหนา้ต่างจึงไม่ตอ้งใชข้อสบั มีคุณสมบติักนัลมพดัไดดี้และสะดวกในการปิดเปิด   
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 หนา้จัว่ ซ่ึงชาวภาคใตเ้รียกว่า "หุ้มกลอง" นิยมปิดทึบ ถา้เป็นบา้นแบบหลงัคามุงดว้ย
กระเบ้ือง หลงัคาส่วนท่ียื่นเลยหน้าจัว่ออกมาจะตีไมก้ระดานใตร้ะแนง เพื่อกนัไม่ให้ลมพดัพา
กระเบ้ืองปลิว เรียกส่วนน้ีว่า "หนา้ผา้" และตรงเชิงของหนา้จัว่จะทาํเป็นหลงัคาขวางเอียงลาดลงมา
เพื่อกนัฝนสาดเรียกหลงัคาส่วนน้ีว่า "ปี กนก" จะเห็นไดว้่าธรรมชาติมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์
อยา่งมาก เพราะไม่วา่จะทาํการส่ิงใดธรรมชาติกล็ว้นเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยทั้งส้ิน1 

 ลกัษณะเรือนไทยภาคใต้ (เรือนไทยมุสลมิ) 
 บา้นเรือนนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคญัของมนุษย  ์เพื่อป้องกันอนัตรายจากลมฟ้า
อากาศและสัตวร้์ายซ่ึงตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ตลอดจนจารีตประเพณี
ทางสังคม และรูปแบบการดาํเนินชีวิต สาํหรับเรือนไทยมุสลิม นอกจากจะสร้างข้ึนเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยด์งักล่าวแลว้ ยงัสะทอ้นให้เห็นอิทธิพลของศาสนาอิสลามท่ีมีต่อ
การสร้างบา้นเรือนอยา่งแทจ้ริง ทั้งในรูปแบบการใชพ้ื้นท่ี การอยูอ่าศยั การประกอบกิจกรรมในการ
ดาํรงชีวิต และการประดบัตกแต่งตวัเรือนให้งดงาม โดยทัว่ไปเรือนมุสลิมมกัเป็นเรือนแฝด และ
สามารถต่อขยายไปไดต้ามลกัษณะของครอบครัวขยาย โดยมีชานเช่ือมต่อกนั และมีการเล่นระดบั
พื้นเรือนให้ลดหลัน่กนัไป เช่น พื้นบริเวณเฉลียงดา้นบนัไดหนา้แลว้ยกพื้นไปเป็นระเบียง จากพื้น
ระเบียงจะยกระดบัไปเป็นพื้นตวัเรือนจากตวัเรือนจะลดระดบัไปเป็นพื้นครัว จากพ้ืนครัวจะลด
ระดบัเป็นพื้นท่ีซกัลา้ง ซ่ึงอยู่ติดกบับนัไดหลงั การลดระดบัพื้นจะเห็นไดช้ดัว่า มีการแยกสัดส่วน
จากกนัในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ บางตวัเรือนเม่ือสร้างตวัเรือนหลกัเสร็จแลว้ ยงัตอ้งกาํหนด
พื้นท่ีใหเ้ป็นบริเวณท่ีใชท้าํพิธีละหมาด ซ่ึงเป็นกิจวตัรท่ีตอ้งกระทาํวนัละ 5 คร้ัง 
 ส่วนการกั้นห้องเพื่อเป็นสัดส่วนเรือนไทยมุสลิมจะกั้นแต่ท่ีจาํเป็นนอกนั้นจะปล่อย
พื้นท่ีใหโ้ล่ง เพราะชาวไทยมุสลิมใชเ้รือนเป็นท่ีประกอบพิธีทางศาสนา นอกจากนั้นยงัไม่นิยมตีฝ้า
เพดาน เพราะภาคใตมี้อากาศร้อนและฝนตกชุก อากาศจึงอบอา้ว และมกัจะเวน้ช่องลมใตห้ลงัคาให้
ลมโกรกอยูต่ลอดเวลา การท่ีตวัเรือนยกพื้นสูง ชาวไทยมุสลิมจึงสามารถใชใ้ตถุ้นประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ใชเ้ป็นบริเวณประกอบอาชีพเสริม คือ ทาํกรงนก 
สานเส่ือกระจูด หรืออาจใชว้างแคร่เพื่อพกัผอ่น บางบา้นอาจกั้นเป็นคอกสตัว ์เป็นตน้ 
 เน่ืองจากประเพณีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมจะแยกกิจกรรมของชายหญิงอย่าง
ชดัเจน ตวัเรือนจึงนิยมมีบนัไดไวท้ั้งทางข้ึนหนา้บา้นและทางข้ึนครัว โดยทัว่ไปผูช้ายจะใชบ้นัได

                                                            

 
1
 ประพฒัน์ กุสุมานนท์, ชีวิตไทย ชุด ฮีตฮอยเฮา ( กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว, 2537), 9. 
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หนา้ ส่วนผูห้ญิงจะใชบ้นัไดหลงับา้น รวมทั้งเป็นการไม่รบกวนแขกในการเดินผ่านไปมาอีกดว้ย 
ลกัษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมของเรือนไทยมุสลิม คือ การสร้างเรือนโดยการผลิตโดยการผลิต
ส่วนประกอบของเรือนก่อน แลว้จึงนาํส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นข้ึนประกอบกนัเป็นตวัเรือนอีกทีหน่ึง 
ขณะเดียวกนั เม่ือตอ้งการยา้ยไปประกอบในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ตวัเรือนกส็ามารถแยกออกไดส่้วน ๆ ไดเ้สา
เรือนจะไม่ฝังลงดิน แต่จะเช่ือมยึดต่อกบัตอม่อหรือฐานเสาเพ่ือป้องกนัปลวก เน่ืองจากมีความช้ืน
สูงมาก 
 นอกจากน้ีเรือนไทยมุสลิมยงัแยกส่วนท่ีอยูอ่าศยั (แม่เรือน) ออกจากครัว โดยใชเ้ฉลียง
เช่ือมต่อกนั ทั้งน้ีเพราะเช่ือว่าบริเวณแม่เรือนเป็นบริเวณท่ีสะอาด ส่วนบริเวณครัวนั้นสามารถทาํ
สกปรกไดโ้ดยง่ายแลยงัสามารถดบัเพลิงไดส้ะดวกเม่ือเกิดเพลิงไหมบ้ริเวณครัว โดยสรุป เรือนไทย
มุสลิมมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ดงัน้ี 
 หลงัคาเป็นหลงัคาทรงสูง มีความลาดชนั เพื่อใหน้ํ้ าฝนไหลผา่นโดยสะดวก โดยทัว่ไป
มี 3 แบบ คือ หลงัคาจัว่ หลงัคาป้ันหยา หลงัคาจัว่มนิลา มีหารต่อชายคาออกไปคลุมบนัได เน่ืองจาก
ฝนตกชุกมากในบริเวณภาคใต ้
 1. ไม่นิยมฝังเสาเรือนลงไปในพื้นดิน แต่จะใชต้อม่อหรือฐานเสาท่ีทาํโดยไมเ้น้ือแขง็ 
ศิลาแลง หรือเสาก่ออิฐฉาบปูนรองรับ 
 2. วิธีสร้างเรือนจะประกอบส่วนต่าง ๆ ของเรือนบนพื้นดินก่อนแลว้จึงยกส่วน
โครงสร้างต่าง ๆ ข้ึนประกอบเป็นตวัเรือนอีกทีหน่ึง การสร้างเรือนวิธีน้ีทาํใหส้ะอาดในการยา้ยบา้น 
ซ่ึงนิยมยา้ยบา้นทั้งหลงัโดยใชค้นหาม โดยถอดส่วนท่ีมีนํ้ าหนกัมากออกเสียก่อน เช่น ฝา กระเบ้ือง
มุงหลงัคา ฯลฯ 
 3. ไม่นิยมสร้างร้ัวกั้นบริเวณเรือน แต่จะปลูกไมผ้ล เช่น มะพร้าว มะม่วง ขนุน กลว้ย 
เพื่อใหร่้มเงา และเป็นการแสดงอาณาเขตของบา้นเรือน ซ่ึงนิยมสร้างแยกกนัเป็นหลงั ๆ 
 4. การวางตวัเรือนจะหนัหนา้เขา้หาเส้นทางสัญจรทั้งทางนํ้ าและทางบก ซ่ึงสามารถรับ
ลมบกและลมทะเลได ้
 5. นอกจากเรือนพกัอาศยัแลว้ ยงัมีอาคารประกอบบา้นเรือนอีกไดแ้ก่ “ศาลา” ซ่ึงมี
รูปทรงของหลงัคาคลอ้ยตามความนิยมของรูปแบบเรือนพกัอาศยั เช่น หลงัคาจัว่ หลงัคาป้ันหยา 
ศาลาเหล่าน้ีจะสร้างข้ึนตามลกัษณะการใชส้อย เช่น ใชป้ระชุมหรือพบปะสังสรรคข์องชาวบา้น
ศาลาใชส้าํหรับเป็นท่ีหลบแดดฝนระหวา่งเดินทาง 
 6. สถานท่ีหรืออาคารประกอบตวัเรือนจะอาํนวยความสะดวกในหารประกอบอาชีพ
ของชาวใต ้เช่น เรือนชาวนาจะมียุง้ขา้วขนาดเลก็สาํหรับเก็บขา้วเปลือกไวห้นา้บา้น เรือนชาวสวน
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ยางพาราจะมีโรงสําหรับทาํนํ้ ายางให้เป็นแผ่นและท่ีตากยาง เรือนชาวประมงจะมีท่ีตากปลา เป็น
ตน้   
 เ รือนไทยภาคใต้ตอนบน  เฉพาะเรือนท่ีสร้างในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา ส่วนมากเป็นเรือนชาวไทยพุทธ มกัเป็นเรือนไมไ้ม่ใหญ่ ขนาด 
2-3 ช่วงเสา ใตถุ้นไม่สูงนกั ทรงเต้ียกว่าเรือนไทยภาคกลาง เสาเรือนไม่ฝังดิน แต่ตั้งอยูบ่นตีนเสา
แผ่นหินท่ีรองรับเสา เพื่อไม่ให้เสาจมดิน ปัจจุบนัมกัทาํเป็นเสาคอนกรีตรับเสาไม ้หลงัคาทาํเป็น
หลงัคาจัว่ มุงจาก กระเบ้ือง หรือสังกะสี ยอดป้ันลมไม่แหลมอย่างป้ันลมเรือนไทยภาคกลาง หาง
ป้ันลมนิยมทาํตวัเหงา รูปหางปลา ฝาเรือนตีเกร็ดตามแนวนอน หรือแนวตั้งอย่างฝาสายบวั ประตู
หนา้ต่างขนาดเล็ก ใชแ้กนหมุน วงกบหนา้ต่าง ประตู เขา้เดือย แกะสลกัเป็นรูปดาว หรือดอกไม ้มี
ทั้งท่ีสร้างเป็นเรือนเด่ียวและเรือนหมู่ท่ีมีมากกว่าหน่ึงหลงั เรือนใหญ่มีระเบียงตามดา้นยาว และมี
หลงัคา ต่อดว้ยชานโล่งเช่ือมเรือนแต่ละหลงัเขา้ดว้ยกนั 

นอกจากเรือนไม้จริงแล้ว ยงัมีเรือนท่ีสร้างข้ึนชั่วคราว ท่ีเรียกว่า ขนํา ซ่ึงใช้เป็นท่ีพกัชั่วคราว 
เช่นเดียวกบั หา้ง ตูบ และเถียง โดยใชว้สัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินคือ หลา หรือศาลา ท่ีพกัคนเดินทาง มกั
สร้างอยา่งง่ายๆ บางแห่งกั้นหอ้งสาํหรบพกัแรมไดด้ว้ย 

 เรือนไทยภาคใต้ตอนล่าง ส่วนมากเป็นเรือนชาวไทยมุสลิม มกัสร้างดว้ยไมเ้ป็นเรือน
แฝด มีชานแล่นกลาง ไม่นิยมกั้นห้อง มกัมีบนัไดดา้นหนา้บา้นและหลงับา้น เรือนครัวอยูด่า้นหลงั 
และระเบียงดา้นหน้า ฝาเรือนทาํดว้ยไมจ้ริง สังกะสี หรือไมไ้ผ่ มีหนา้ต่างตํ่าจรดพื้น เหนือกรอบ
หนา้ต่างเป็นช่องระบายลม กลางยอดจัว่ทาํเป็นเสาไมเ้ลก็ๆ สองขา้งทาํเป็นไมฉ้ลุ สังกะสีฉลุ เรือน
ไทยมุสลิมแบ่งออกเป็น 3 แบบ โดยใชรู้ปแบบของหลงัคาเป็นเคร่ืองกาํหนด คือ 

 1. เรือนหลงัคาป้ันหยา หรือเรือนหลงัคา ลีมะฮ ์แปลวา่ 5 หมายถึง เสน้สนัหลงัคา 5 สนั
ของหลงัคาแบบป้ันหยา นิยมสร้างกนัทัว่ไปในภาคใต ้อาจสร้างมากกวา่หน่ึงหลงั 

 2. เรือนหลงัคาจัว่มนิลา หรือ บลานอ หลงัคาเป็นแบบป้ันหยา แต่มีจัว่อยา่งนอ้ย 3 จัว่ 
คือ จัว่เรือนแฝด และจัว่ขนาดเล็กของเฉลียงดา้นหนา้ ยอดจัว่ตกแต่งดว้ยลวดลายฉลุ เรือนบลานอ
อาจไดรั้บแบบอยา่งมาจากสถาปัตยกรรมของชาวฮอลนัดา ในอดีตท่ีมีอิทธิพลในแหลมมลาย ูและ
ชวา 

 3. เรือนหลงัคาจัว่ หรือแบบแม และเรือนหลงัคาจัว่สามเหล่ียม อาจไดรั้บแบบอยา่งมา
จากหลงัคาเรือนไทยภาคกลาง เพราะมีป้ันลมเหมือนกนัแต่ไม่ทาํยอดแหลม 
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 นอกจากเรือนท่ีใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัในบริเวณภาคใตต้อนล่างดงักล่าวแลว้ ยงัมีอาคารท่ี
พกัคนเดินทางมีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง รวมทั้งอาคารในศาสนาอิสลาม เช่น สุเหล่า หรือ
มสัยสิแบบดั้งเดิมท่ีมีรูปแบบเฉพาะท่ีน่าสนใจ2 

 อาชีพของชาวใต้  
 ชาวใตส่้วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน จบัสัตวน์ํ้ า และทาํ
ประมงตามชายฝ่ังทะเล ทั้งน้ีแลว้แต่ทาํเลท่ีตั้งบา้นเรือนดว้ย เช่น ผูท่ี้อยูท่ี่ราบเชิงเขา ท่ีราบระหว่าง
เขา จะมีอาชีพทาํสวนยางพาราและทาํสวนผลไม ้ทาํไร่ยาสูบ (ยากลาย) ส่วนผูท่ี้อยูท่ี่ราบลุ่ม มีอาชีพ
ทาํนา จบัสตัวน์ํ้ า และพวกท่ีอยูริ่มชายฝ่ังทะเล กจ็ะทาํนา จบัสตัวน์ํ้ า และทาํประมงชายฝ่ัง เป็นตน้  
การทาํนา 
 ชาวนาใชไ้ถ คราด แอก มีเคร่ืองมือเกบ็เก่ียวขา้ว เช่น แกะ เคียว ตรูด ครกสี ครกสากตาํ
ขา้ว แสกหาบขา้ว กระดง้ฝัดขา้ว กระดง้มอญ กระสอบจูดใส่ขา้วเปลือก คนภาคใตนิ้ยมใชแ้กะเก็บ
ขา้วทีละรวง สามารถเก็บขา้วไดห้มด มีหลอ้(เกราะ) แขวนคอววัควาย เสียงหลอ้ดงัเป็นการแสดง
ตาํแหน่งท่ีอยู ่ 
 การทาํสวนยางพารา 
 เคร่ืองมือมีถว้ยหรือพรกยาง มีดตดัยาง ตะเกียงแก๊ส หินลบัมีด หมวก ถงันํ้ ายาง รางยาง 
จกัรรีดยาง นํ้ายาฆ่ายาง ชาวสวนจะต่ืนตั้งแต่ตี 2 - 3 ออกกรีดยาง เน่ืองจากตอนย ํ่ารุ่งอากาศเยน็
สบาย นํ้ายางจะไหลออกมา   
 การทาํไร่ยาสูบ 
 ชาวใตมี้พนัธ์ุยาสูบพื้นเมือง จะใชเ้วลาทาํไร่ยาสูบหลงัจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้และปลูก
ในพื้นท่ีก่อนปลูกยางพารา เคร่ืองมือในการฝานใบยาสูบ มีข่ือฝานยา มีดฝานยา แผงตากยา และโอ่ง
เกบ็ยา  
 การทาํสวนผลไม้ 
 มีเคร่ืองมือไม่มากนกั เช่น จอบ เสียม มีด พร้า กรอมเก็บผลไม ้ไมข้อย ตะกร้า โยงผกู
ดว้ยตะขอไมส้าํหรับผกูก่ิงไม ้เม่ือข้ึนเกบ็บนตน้สูงมีเชือกยาวสาํหรับหยอ่นตะกลา้ใหค้นขา้งล่าง 
และยงัมีผา้แล่สะพายไหล่สาํหรับใส่พืชผกัและผลไมบ้างชนิด มีเข่งและโตร๊ะสาํหรับใส่ผลไม ้  
  
 

                                                            

 2"เรือนไทยภาคใต"้ วัฒนธรรม 52, 4, เขา้ถึงเม่ือ 5 ธันวาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
www.thaieditorial.com 
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 การเลีย้งสัตว์  
 ชาวใตจ้ะเล้ียงสตัวไ์วข้า้งบา้น ส่วนใหญ่จะเล้ียงไก่เพื่อเกบ็ไข่ไก่ปรุงอาหาร มีเคร่ืองมือ 
ไดแ้ก่ รังไข่ กรอมไก่    
  การจับสัตว์นํา้จืด 
 เม่ือถึงฤดูนํ้ าหลาก ชาวใตจ้ะใชไ้ซ ส้อน ยอ โมร่ ไปดกัจบัปลาจบักุง้ ส่วนแห เบด็ทง 
เบด็ราว ตะขอ้ง สุ่ม เจย้ ใชจ้บัปลาตามหนองนํ้า ลาํคลอง ปลาจึงเป็นอาหารหลกัของคนใต ้ 
  การประมงชายฝ่ัง 
 ชาวประมงใชเ้บ็ดราวผกูไซดกัปลา มีการจบัปลาดุกทะเลในรูบริเวณนํ้ าต้ืน (โดยใช้
เคร่ืองมือ ไซ สวิง ไมพ้าย ส่วนเวลากลางคืนเม่ือนํ้าใส จึงออกหาปลา ใชฉ้มวกแทงปลา ส่วนบริเวณ
ป่าชายเลน และลาํคลองจะดกัปลาดว้ยแร้ว จบักุง้ดว้ยฉมวก ยามว่างชาวใตช้อบเล้ียงนกเขา นกกรง
หวัจุก เพ่ือไวฟั้งเสียงนกร้อง ตอนรุ้งเชา้จะชกักรงนกข้ึนบนเสาสูงใหน้กเขาตากแดด ชอบแขวนรัง
นกเพื่อใหน้กเขาอยูอ่าศยั แขวนลูกลมกงัหนัไมฟั้งเสียงลมกงัวาลยามลมพดั และเล่นว่าวชนิดต่าง ๆ 
เม่ือลมว่าวมาวิถีชีวิตชาวใตแ้ต่ดั้งเดิม เป็นชีวิตท่ีสงบเรียบง่ายแต่มีหลกัคิด อุดมการณ์ และยทุธวิธี
อนัทนัสมยัทนัเหตุการณ์ เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าส่ิง
ดีๆ เหล่าน้ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไปตามกระแสวตัถุนิยมของสังคมปัจจุบนั จึงเป็นหนา้ท่ีของทุกคน
จะตอ้งช่วยกนัฉุดร้ังกระแสท่ีฉาบฉวยและสืบสานความดีงาม เพื่อการพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกท่ี
ควร ซ่ึงจะเป็นการพฒันาแบบยัง่ยนืต่อไป3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 
3
 วิถีความเป็นอยู่ภาคใต้ , เข้าถึงเม่ือ 5 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://region.prd.go.th/ewt_news.php.?nid=5188 
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เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 เคร่ืองมือจบัปลา 
              (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
 

 เคร่ืองมือจับปลา มีมากมายหลายชนิดประเภท ซ่ึงส่วนใหญ่ทาํดว้ยไมไ้ผเ่ป็นหลกั เช่น
สุ่ม (จบัปลา) นาง (ชนาง ก็เรียกใชช้อ้นดกัจบักุง้ปูปลาขนาดเลก็) เชงเลง (ปากกวา้งหางเรียวใชด้กั
ปลา) เจย้ (ตะแกรง ใชต้ากกุง้ปลา ตากพริก ร่อนขา้วสาร) นัง่ไดน้อนได ้(หรือหญดก็เรียก คือ อีจูท้ ั้ง
แบบตั้งและแบบนอนใชด้กัปลา) โลด – เล่ (เคร่ืองดกัปลาแบบให้ปลากระโดดข้ึนมาคา้งบนราง
ร้าน) สอ้น (รูปร่างเลก็ยาวคลา้ยกระบอกกรวยใชด้กักุง้ปลาขนาดเลก็) ไซ (มีหลายแบบ เช่น ไซลาว 
มีรูปร่างเลก็ยาวใชด้กักุง้ ไซดกัปลา ไซหัวหมู) รูปร่างของไซแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน แต่ส่วนท่ี
เหมือนกนัคือมี “งา” อยูข่า้งใน ดงัปริศนาคาํโบราณท่ีวา่ “ชา้งตายในนางอกงาในพงุ”ตะขอ้งหรือ  
“ ขอ้ง ” สาํหรับขงัปู ปลา กุง้ หอย มีหลายชนิดและลางชนิดก็เรียกช่ือกบัการใชง้านต่างออกไป เช่น 
จง หรือขอ้งจงมีขนาดเลก็ทรงชะลูดปากเรียว (ใชใ้ส่กุง้ ปู ปลา) ขอ้ง (ทัว่ไปใชใ้ส่หอย ปู ปลา) ขอ้ง
ไหล (ใชด้กัปลาไหล) ไซขงัปลา (ไซทนกเ็รียก) ขอ้งบา (คือตะขอ้งแบบมีบ่า ๒ ขา้ง มกัมีขนาดใหญ่ 
ใชใ้ส่ปลา) ขอ้งนัง่ได ้คืออีจูน้ัน่เอง สุ่มจบัปลาก็มีหลายชนิด เช่น สุ่มหนง (สุ่มปลาธรรมดาทัว่ไป) 
สุ่มออ (สุ่มขนาดเลก็ผกูซ่ีถ่ีๆ สาํหรับครอบปลาท่ีรวมอยูก่นัมากๆ) เป็นตน้ ในหนงัสือสุบินสาํนวน
เก่าเล่าเร่ืองจบัปลาไว ้ 
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 สาด คือเส่ือซ่ึงชาวปักษใ์ตเ้รียก “สาด” เป็นคาํไทยโบราณ สาดมีหลายชนิดแตกต่างกนั
ตามวสัดุท่ีทาํ จึงมกัเรียกควบกบัช่ือวสัดุท่ีนาํมาสานเป็นสาด เช่น “สาดจูด” ก็คือเส่ือท่ีทอสานดว้ย
ตน้กระจูด (มีมากท่ีทะเลน้อย จ.พทัลุง) “สาดเตย” ก็คือเส่ือท่ีสานจากใบเตย (ลาํเจียกมลายเูรียก
ปาหนนั) ซ่ึงเป็นวสัดุธรรมชาติ หาไดง่้าย จึงนิยมทาํใชก้นัมาแต่โบราณ นอกน้ียงัมีสาดพอ้ สาดสาคู 
สาดคลา้ ฯลฯ เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 สาด 
              (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
 

 ปัจจุบนัพฒันาโดยการยอ้มเส้นวสัดุท่ีใชส้านให้เป็นสีต่างๆ สานออกมาเป็นลายสอง 
ลายสาม ลายดอกจนัทร์ ลายกา้นแย่ง ลายตาสมุก ฯลฯ อย่างสวยงาม นอกจากใชปู้รองนั่งแลว้ยงั
นาํไปเป็นวสัดุประดบัตกแต่งอาคารบา้นเรือน ร้านคา้ไดอี้กหลายแบบอยา่งน่าสนใจ 
 เหลก็ขูด คือกระต่ายขดูมะพร้าวในภาคกลาง แต่ของปักษใ์ตนิ้ยมทาํท่ีรองนัง่ใหเ้ป็นรูป
สตัวแ์ละรูปคนซ่ึงมีความแตกต่างและน่าสนใจกวา่ เช่น ทาํเป็นรูปสุนขั มา้ หมู เต่า เป็ด นก กระต่าย 
ตะกวด เสือ ฯลฯ ท่ีทาํเป็นรูปคนในท่านัง่นอนหมอบในอิริยาบถแปลกๆ ก็มี ข้ึนอยู่กบัอารมณ์ขนั
ของผูท้าํ และท่ีจะขาดไม่ไดคื้อ ส่วนหัวหรือปากท่ีติดเหลก็ขดูมะพร้าวนั้น ลางทีก็ทาํเป็นรูปอวยัวะ
เพศชาย เน่ืองจากวา่คนขดูมะพร้าวมกัจะเป็นผูห้ญิง จึงแสร้งทาํใหดู้ขบขนัอยา่งร้าย เพื่อเรียกร้อยยิม้
เป้ือนจากผูพ้บเห็นไดเ้สมอ และการออกปากขดูมะพร้าวในงานบุญงานบวชงานวดั เป็นเหตุใหห้นุ่ม
สาวไดพ้บรักกนักมี็ดงัเพลงลูกทุ่งวา่ “เหลก็ขดูมีกนัทุกบา้น เวลามีงานเล้ียงดงัครูดๆ เหลก็ขดูมนัพดู
ไม่ได ้ถา้มนัพดูไดม้นัคงจะพดู ไอเ้ฒ่าน้ีกบัอีสาวนัน่ มนันัง่จีบกนับนหลงัเหลก็ขดู” แต่รูปคนสัตว์
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เหล่าน้ี ช่างทาํอยา่งมีศิลปะและมีความประณีตสวยงามแปลกตา จึงมีผูนิ้ยมสะสมเป็น “คอนเลคชัน่” 
ตั้งแสดงไวใ้หช้มดว้ย 
  ด้ง คือ กระดง้ มีหลายชนิด ท่ีสาํคญัมี ๒ อยา่ง คือ กระดง้ฝัดขา้วกบักระดง้มอน กระดง้
ฝัดขา้วสานดว้ยไมไ้ผ่รูปร่างกลมหรือกลมรีหัวเล่ียม กระดง้นอกจากใชฝั้ดขา้ว ร่อนขา้วแลว้ ยงัใช้
ตากอาหาร ตากปลา กุง้ ตากส่ิงของต่างๆไดส้ารพดั แมก้ระทัง่ใชเ้ป็นท่ีนอนของเด็กอ่อนแรกเกิด ท่ี
เรียกกระด้งมอนสานข้ึนจากไมไ้ผ่เหมือนกัน ภาษาพ้ืนเมือง “มอน” แปลว่า กลม แปลว่า เฝ้า
วนเวียนท่ีจะมาทาํมิดีมิร้าย แลว้ในท่ีน้ีมีความหมายว่า กระดง้ทรงกลม ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่ากระดง้
ฝัดขา้วมาก การนาํไปใชฝั้ดขา้วไม่ไดจึ้งนิยมใชง้านอ่ืน เช่น ตากขา้ว ตากอาหาร ตากยาสูบ พริก 
ฯลฯ และตากส่ิงของอ่ืนๆ โดยเฉพาะดงัมีคาํพงัเพยวา่ “สานดง้ใส่ขา้วเจาะนํ้าเตา้ใส่นํ้ า” เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ดง้ 
              (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
 

 กรงนก ชาวปักษใ์ตนิ้ยมเล้ียงนก ๒ ชนิด ไวป้ระจาํบา้น คือ นกเขาชวา (นกเขาเล็ก) 
และนกกรงหวัจุก (ปรอดหวัโขน) ทั้งน้ี เพื่อเอาไวฟั้งเสียงท่ีไพเราะ เพื่อสร้างความสุขใจเพลิดเพลิน 
เพื่อดูเล่นแกรํ้าคาญเป็นงานอดิเรก อีกทั้งเป็นส่ิงท่ีเชิดหนา้ชูตาในสังคม และถือเป็นสิริมงคลใหโ้ชค
ลาภตามรสนิยมและความเช่ือของทอ้งถ่ินดว้ย ยิ่งในปัจจุบนั นกมีราคาแพงจึงกลายเป็นของลํ้าค่ามี
ราคา โดยเฉพาะนกท่ีเคยชนะการประกวดซ่ึงมีเป็นประจาํเกือบทุกปี โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัยะลา ก็มี
นกต่างประเทศมาร่วมแข่งขนัดว้ย 
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 คนปักษ์ใต้รู้จักเล้ียงนกเขาชวากันมาแต่โบราณ อย่างตํ่ าก็สมัยอยุธยาแต่ไม่ได้
แพร่หลายอยา่งในปัจจุบนั ถือเป็นการเล้ียงไวดู้เล่นของชาวบา้นก่อนท่ีจะมีคนเมืองสนใจเอามาเล้ียง
บา้ง เขา้ใจว่าแต่เดิม คนแขกชวาคงเล้ียงไวดู้เล่นเป็นตวัอยา่งก่อนหรือเป็นพนัธ์ุนกท่ีมาจากชวา คน
ไทยจึงไดเ้ล้ียงตามและเรียกนกชนิดน้ีว่า “นกเขาชวา” เหมือนกบัท่ีคนแต่ก่อนเรียก “เป็ดวา” (เป็ด
ชวา) “เบ้ียวา” (เบ้ียชวา) ท่ีพบในภาคใต ้เป็นตน้ ส่วนนกกรงหวัจุก (นกปรอดหวัโขน) มีผูนิ้ยมเล้ียง
นอ้ยมาก 

 
ภาพท่ี 4 กรงนกแบบทรงกลม 
              (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 5 กรงนกแบบทรงส่ีเหล่ียม 
              (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
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 สาํหรับกรงนกนิยมทาํเป็น 2 แบบ คือ แบบทรง 4 เหล่ียม (สาํหรับนกกรงหัวจุก) กบั
ทรงกลม (สาํหรับนกเขาชวา) ขนาดกน้กวา้ง 12 – 14 น้ิว สูง 16 – 18 น้ิว ซ่ึงลูกกรงทาํดว้ยไมไ้ผ่
เหลาใหก้ลมเลก็อยา่งประณีต หวักรงนกทาํจากไมเ้น้ืออ่อนทุกชนิดยกเวน้ไมย้างพารา มีราคาตั้งแต่ 
100 – 1,000 บาทข้ึนกบัลวดลายความสวยงามของไมย้ิ่งแกะกลึงจากงาชา้งยิ่งแพง ส่วนหัวตะขอ
แขวนประดิษฐจ์ากโลหะทองเหลืองหรือเงินเป็นรูปหวัสัตวหิ์มพานตท์าํเป็นตวัอิเหนาของชวาอยา่ง
สวยงาม ปัจจุบนักรงรูปทรงกลมจะไดรั้บความนิยมมากกว่า มีการประดิษฐ์ตกแต่งอยา่งวิจิตร เช่น 
ผา้คลุมกรงจะใชสี้สันสวยงามราคาแพง ชายผา้จะมี 4 มุมยาวแหลมห้อยลงมาเกือบถึงกน้กรง มี
ลูกตุ้มแก้วระยา้ผูกห้อยสะท้อนแสงจับตาน่ามองยิ่งนัก ลางทีมีการแกะสลักลายท่ีซ่ีกรงอย่าง
สวยงามเรียก “กรงแกะดอก” กรงนกกรงหัวจุกก็จะแกะสลกัลวดลายส่วนฐานและส่วนขอบบน
อยา่งประณีต 
  เคร่ืองใช้ในครัว นอกจากมีหมอ้ มีกระทะ หลายชนิดและหลายรูปทรง เช่น เผลง้ (ใช้
ใ ส่ข้าวสาร  ใส่นํ้ า กิน )  และเ ป็นเค ร่ือง ป้ันดินเผาตามแบบโบราณแล้ว  ชาวปักษ์ใต้ย ัง
มี “สวด” ลกัษณะใกลเ้คียงกบั “หวด” ในภาคกลาง คือ ลกัษณะคลา้ยเป็นหมอ้ 2 ใบ แฝดติดต่อกนั 
ตรงกลางจึงคอดก่ิว ส่วนบนเรียก “ตวัผู”้ ส่วนลูกล่างเรียก “ตวัเมีย” ตรงคอดก่ิวนั้นเองมีตะแกรง
หรือ“เพดาน” เจาะรูเล็กๆ หลายรูสําหรับให้ไอนํ้ าจากด่านล่างระเหยข้ึนมาได้ เพราะเป็นหมอ้
สาํหรับน่ึงขา้วเหนียวและอ่ืนๆ 
  จาํพวก “หวกั” (จวกั) ใชต้กัแกง แล่ง (ใชต้วงขา้วสาร) ป้อย (ใชต้วงขา้วสารใส่หมอ้หุง
ขา้ว) โหลก (กะโหลก) ใชใ้ส่ของขนาดเล็กๆ จิปาถะ พรกเคย (ใชล้ะลายกะปิ) พรกลอด (ทาํขนม
ลอดช่อง) พรกลา (ทาํขนมลา) ฯลฯ อุปกรณ์เคร่ืองใช้เหล่าน้ีมักทาํด้วยกะลามะพร้าว (พรก) 
เ น่ืองจากภาคใต้มีสวนมะพร้าว ท่ีหาได้ง่ ายโดยทั่วไปไม่ มีวันจบส้ิน  และถือเ ป็นวัส ดุ
ประเภท “สารพดัประโยชน์” ในงานหตัถกรรมจะเลือกใชเ้ฉพาะกะลามะพร้าวลูกแก่ๆ ขดัเงาใหเ้ป็น
มนัดาํ มีการตกแต่งเป็นลวดลายสวยงามเพื่อเกิดความน่าใชแ้ละคดัสรรคุณภาพใหแ้ขง็แรงคงทนดี4 
 

 
 
 
 

                                                            

 
4
 เคร่ืองมือจับปลา วัฒนธรรมภูมิปัญญาภาคใต้, เขา้ถึงเม่ือ 6 ธนัวาคม 2557. เขา้ถึงได้

จาก region.prd.go.th/ewt_news.php.?nid=5188 
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ภาพข้อมูลทีเ่ป็นอทิธิพลเกีย่วกบัวถีิชีวติ 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ภาพแสดงวิถีชีวิตชาวบา้น 
            (ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 7 ภาพแสดงวิถีชีวิตชาวบา้น 
            (ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
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ภาพท่ี 8 ภาพแสดงวิถีชีวิตชาวบา้น 
            (ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 9 ภาพแสดงวิถีชีวิตชาวบา้น 
            (ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
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ภาพท่ี 10 ภาพแสดงบรรยากาศหมู่บา้นกลางนํ้า 
              (ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ภาพแสดงเคร่ืองมือจบัสตัวน์ํ้ า 
              (ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั, ณ หมู่บา้นทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง, ธนัวาคม 2557) 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากธรรมชาติ 
 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการตั้ง
ถ่ินฐานและชุมชนของมนุษย ์ เพราะมนุษยต์อ้งอาศยัทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเป็นปัจจยัในการ
ดาํรงชีวิต ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ เช่น บริเวณชายทะเลหรือเกาะต่างๆ  ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า ท่ีราบ
รอบๆ ทะเลสาบ ท่ีราบชายฝ่ังทะเล จึงมกัเป็นแหล่งชุมชนโบราณท่ีปรากฏหลกัฐานอยู่จนปัจจุบนั 
นอกจากน้ีรูปแบบของการตั้งถ่ินฐานของชุมชนก็เป็นไปตามสภาพแวดลอ้มในแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น 
การตั้งถ่ินฐานของคนในท่ีราบลุ่มมกัตั้งอยู่ริมนํ้ า เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง มีความมัน่คงของ
ทรัพยากรนํ้ า ไดอ้าหารจากสัตวน์ํ้ า รูปแบบของชุมชนจึงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองยาวไปตามของลาํนํ้ า
และเป็นชุมชนถาวร ชาวบา้นมีอาชีพท่ีสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ เช่น ทาํประมงพ้ืนบา้น ทาํนา สาน
กระจูด ซ่ึงเป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ  ฉะนั้น นยัสาํคญัเช่นน้ีไดเ้กิดความหมายใน
ดา้นสุนทรียะ ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ ท่ีจะสามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นองค์ความรู้ในรูปของงานสร้างสรรค์ท่ีส่ือความหมายผ่านเทคนิคและการประสาน
สัมพนัธ์กนัอยา่งกลมกลืนของบรรยากาศแห่งวิถีชีวิต  แสดงเร่ืองราวและบรรยากาศของวิถีชนบท
กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นความงามในอุดมคติทางดา้นทศันศิลป์ 
 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากครอบครัว 
 จากประสบการณ์ตรงของขา้พเจา้ ซ่ึงเคยไดใ้ชชี้วิตอยูใ่นครอบครัวชนบทตั้งแต่วยัเยาว ์
สร้างความประทบัใจ  ความรู้สึกผกูพนั  ก่อเกิดเป็นตวัตนและบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งวิถีชนบท ได้
กระตุน้อารมณ์และความรู้สึก เกิดเป็นแรงบนัดาลใจสาํคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะชุดน้ี ดว้ย
การพบเห็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้ ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง ซ่ึงตอบสนองต่อส่ิงท่ีพบ
เห็นจาก ส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน ขา้วของเคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน 
และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน วฒันธรรมประเพณีและส่ิงแวดลอ้มในชนบทภาคใต ้เป็น
การดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย สงบ ท่ีสอดคลอ้งไปในทางเดียวกันกับเน้ือหาเร่ืองราว ท่ี
ตอ้งการนาํเสนอสาระทางรูปทรง ท่ีก่อใหเ้กิดสุนทรียะภาพและความงาม จากการประสานสัมพนัธ์
กนัอยา่งกลมกลืนของบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้
 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากผลงานศิลปกรรมของศิลปินไทย 
 ดํารง วงศ์อุปราช 
 เป็นศิลปินท่ีสร้างสรรคง์านศิลปะมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 จนถึงวาระ
สุดทา้ยของชีวิตในปี พ.ศ. 2545  เขาเคยศึกษาทดลองและคน้ควา้วิธีการสร้างสรรคง์านศิลปะ ดว้ย
เทคนิคและรูปแบบต่างๆ มากมายหลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Impressionism, Realism, 
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Cubism และ Abstract จนในท่ีสุดกส็ามารถคน้พบรูปแบบและแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
ท่ีเป็นแบบฉบบัของตนเอง เทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมท่ีเป็น เอกลกัษณ์ของศิลปินผูน้ี้คือการ
เขียนภาพดว้ยหมึก สีฝุ่ น และสีอะคริลิค บนผนืผา้ใบหรือกระดาษ 
 ภาพเขียนของดาํรงมกัจะมีบา้นเรือน ภูเขา แม่นํ้ า และทอ้งทุ่ง เป็นองคป์ระกอบหลกั
สาํคญั ดว้ยความประทบัใจในทอ้งถ่ินชนบทไดเ้รียกร้องให้ศิลปิน หวนคืนถ่ินดว้ยการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมในแนวน้ี ส่ิงท่ีน่าสังเกตในงานจิตรกรรมของศิลปินผูน้ี้คือ ภาพหมู่บา้นในชนบท
ของเขา มกัจะปราศจากผูอ้ยู่อาศยัเสมอ อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าบา้นเรือนและทอ้งทุ่งในภาพของ
ดาํรงจะปราศจากการปรากฏกายของมนุษยก์็ตาม แต่บรรยากาศ ภายในภาพก็มิไดดู้เงียบเหงาวงัเวง
และไร้ซ่ึงชีวิต ขา้วของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกษตรกรรมหรือ
การประมง ท่ีวางอยู่ในเรือนชานหรือใตถุ้นเรือนเพ่ือรอคอยผูเ้ป็นเจา้ของให้กลบัมาหยิบใช้ ก็
นับเป็นองค์ประกอบหลกัสําคญัท่ีสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับภาพผลงานของเขาเพราะส่ิงของ
เหล่าน้ี เปรียบประดุจดงัลมหายใจแห่งชีวิตและเงาท่ีเคล่ือนไหวของมนุษยใ์นงานของดาํรง และ
ถึงแมว้่ารูปแบบในการเขียนภาพจิตรกรรมของดาํรง จะจดัอยู่ในลกัษณะก่ึงเสมือนจริงก็ตาม แต่
ภาพเขียนของเขาก็มิไดน้าํเสนอในแบบเหมือนจริงหรือเขียนมาจากสถานท่ีจริง เพราะภาพชนบท
ของ เ ข า  ได้ ถู ก กลั่น ก รอ งออกม าจ ากคว ามประทับ ใ จและ จินตนาก า รขอ ง ศิ ล ปิน 
ดงันั้น จุดมุ่งหมายหลกัในการสร้างสรรคง์านศิลปะของดาํรง จึงมิไดอ้ยูท่ี่การนาํเสนอภาพทิวทศัน์
และหมู่บา้นในชนบท แต่ภาพชีวิตในชนบท ท่ามกลางธรรมชาติอนังดงามและสงดัเงียบ ตลอดจน
วิธีการนาํเสนอท่ีเรียบง่ายและตรงไปตรงมา คือส่ือสะทอ้นบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยความงดงาม 
ความเงียบสงบ และความสันโดษ ซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิและปัญญา และตรงกบัหลกัปรัชญาทาง
พุทธศาสนาตลอดจนจุดมุ่งหมายในการดาํรงชีวิตของศิลปินผูน้ี้ ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความอิสระ 
เรียบง่าย และสมถะ 
 ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองของภาพบา้นเรือนในชนบทท่ีปราศจากผูอ้ยู่อาศยั  แต่บรรยากาศ
ภายในภาพก็มิไดดู้เงียบเหงาวงัเวงและไร้ซ่ึงชีวิต หากแต่สะทอ้นดว้ยรูปทรงขา้วของเคร่ืองใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกษตรกรรมหรือการประมง ซ่ึงวางอยู่ในเรือนชาน
หรือใตถุ้นเรือนท่ีสร้างความมีชีวิตชีวาใหก้บัผลงาน 
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ภาพท่ี 12 ช่ือผลงาน "หมู่บา้นชาวประมง, 2503"  เทคนิค สีฝุ่ นบนผา้ใบ  ขนาด 89 X 109 ซม.            
               ผลงาน อาจารยด์าํรง วงศอุ์ปราช 
ท่ีมา: ผลงาน อาจารย์ดํารง วงศ์อุปราช, เขา้ถึงเม่ือ 2 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://     
         www.psgartgallery.su.ac.th  
 

 
 
ภาพท่ี 13 ช่ือผลงาน "Back to village 1994"  เทคนิค สีฝุ่ น สีอะคริลิค บนผา้ใบ ขนาด 37x77 ซม.  
               ผลงาน อาจารยด์าํรง วงศอุ์ปราช 
ท่ีมา: ผลงาน อาจารย์ดํารง วงศ์อุปราช, เขา้ถึงเม่ือ 2 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://  
         www.sombatpermpoongallery.com 
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 ถวลัย์   ดัชนี 
 ผลงานจิตรกรรมของ ถวลัย ์ ดชันี เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม และวงการศิลปกรรม
ของไทย ภาพรวมจิตรกรรมท่ีถวลัย ์ ดชันี ไดส้ร้างสรรคข้ึ์น มีรูปแบบเฉพาะตวั เป็นความงามท่ี
เกิดข้ึนภายใตรู้ปแบบท่ีต่างไปจากงานจิตรกรรมอ่ืนๆ เพราะผลงานท่ีส่ืออารมณ์ท่ีดูลึกลบั น่า
สะพรึงกลวั ดว้ยภาพลกัษณะของอสูร หรือสัตวต่์างๆ ในท่าทีเกร้ียวกราว โทนสีขาวดาํมืดคร้ึมเป็น
หลกั และยงัใชฝี้แปรงหรือการแรเงาท่ีสําแดงอารมณ์ออกมาจากภายในอย่างเต็มเป่ียม แต่ภายใต้
ความน่าเกรงขามดงักล่าว กลบัห่อหุ้มไวซ่ึ้งพุทธปรัชญาอนัลึกซ้ึง สะทอ้นถึงความรักท่ีมีต่อทุก
สรรพส่ิงอย่างลน้พน้ งานของถวลัยด์ชันีมีอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะหลายอย่างทั้งงานศิลปะไทย
โบราณ งานจิตรกรรมแบบตะวนัตกทั้งสมยัเรอนาซอง(Renaissance) งานจิตรกรรมสมยัใหม่ ซ่ึง
ข้ึนอยูแ่ต่ละช่วงเวลาของการสร้างสรรค ์ว่างานลกัษณะใดจะครอบคลุมใหอิ้ทธิพลแก่ตวัจิตรกร ส่ิง
ท่ีมีค่านํ้ าหนกัมากและมีอิทธิพลท่ีทาํใหเ้กิดรูปแบบเฉพาะ ท่ีแสดงความเป็น “ถวลัย ์ดชันี” หรือเกิด
เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของจิตรกรผูน้ี้อย่างท่ีเรารับรู้อยา่งในปัจจุบนั นั้นคืออิทธิพลจากงานศิลปะ
ไทยท่ีเป็นตวักาํหนดกรอบและถือเป็นโครงสร้างหลกัของการสร้างสรรค์อย่างชดัเจน ซ่ึงส่งผล
ครอบคลุมต่อเน้ือหา รูปแบบงาน และองคป์ระกอบวิธีการหลายๆประการ ท่ีเป็นลกัษณะของงาน
ประยกุตศิ์ลปะไทยท่ีสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ เป็นโครงสร้างแนวความคิดหลกัท่ีจะนาํกระแสอ่ืนๆ ซ่ึงจะ
มาผสมผสานอยู่ดว้ยในผลงาน หรือกระแสความคิดแบบอ่ืนๆทั้งน้ีหลกัใหญ่ใจความท่ีเราตอ้งทาํ
ความเขา้ใจก่อนเป็นจุดก่อนคืออิทธิพล ท่ีมาเป็นแกนหลกั และจุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคข์อง
ถวลัยด์ชันีอยา่งชดัเจน กคื็องานภาพมารผจญ 
 ถวลัย ์ดชันี เป็นจิตรกรท่ีทาํงานศิลปะอยา่งต่อเน่ือง และมีแนวทางการพฒันาผลงานท่ี
ชดัเจนมาตั้งแต่แรกในการนาํเสนอเร่ืองคติทางพุทธศาสนาดว้ยการมีจุดยนืท่ีชดัเจนเป็นการสะทอ้น
ความเช่ือของคนตะวนัออก แสดงการหล่อหลอมรวมระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ ระหว่าง
ตะวนัออกกบัตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั เน้ือหาสาระของงานจิตรกรรมไดโ้นม้นาํเอาแนวความคิดเก่ียวกบั
ความเช่ือความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นโครงสร้างหลกัในการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม ซ่ึงถวลัย์
ไดส่ื้อสารกบัสังคมโดยใชจิ้ตรกรรมเป็นภาษาภาพ และหลายภาพไดส้ะทอ้นคุณค่าของโลกทศัน์
โบราณท่ีเราหลงลืมเสียแลว้ มนัไดถู้กนาํกลบัมาใหม่โดยการตีความหมายทั้งในส่วนรูปธรรมและ
นามธรรม เป็นคุณค่าท่ีบอกกบัสงัคม รูปลกัษณ์ของงานจึงออกมาดูรุนแรงในท่วงท่าและนํ้ าหนกัจดั
จา้นชดัเจนในแสงเงา แต่ทั้งน้ีก็แฝงไวด้ว้ยความอ่อนโยน ความอ่อนนอ้มต่อโลกไม่ต่างจากคติชน
โบราณ เป็นการสัง่สอนมนุษยไ์ดเ้ห็นถึงวิถีทางแห่งการด้ินรนต่อสูเ้พื่อเอาชนะกิเลสทั้งปวง 
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 ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองการใชสี้ในโทนภาพขาวดาํ   โทนสีแดงดาํ  และบรรยากาศมืดคร้ึม
เป็นหลกั ดว้ยการเนน้แสงและนํ้ าหนกัเงาเพื่อให้เกิดบรรยากาศและเพ่ิมความสัมพนัธ์ให้ลงตวัใน
ส่วนรวมของผลงาน ทั้งเน้ือหาและเร่ืองราวของบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตในชนบทของชาวใต ้
 

 
 

ภาพท่ี 14 ช่ือผลงาน "Untitled" เทคนิค สีนํ้ ามนั บนผา้ใบ ขนาด 200 x 401 ซม. ผลงาน อาจารย ์      
               ถวลัย ์ดชันี 
ท่ีมา: ผลงาน อาจารย์ถวลัย์ ดัชนี, เขา้ถึงเม่ือ 2 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://  
        www.rama9art.org/thawan/w6.html 
 

 
 

ภาพท่ี 15 ช่ือผลงาน  "Future" เทคนิค สีนํ้ ามนั บนผา้ใบ ขนาด 200 x 220 ซม.. ผลงาน อาจารย ์
               ถวลัย ์ดชันี 
ท่ีมา: ผลงาน อาจารย์ถวลัย์ ดัชนี, เขา้ถึงเม่ือ 2 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://  
        hilight.kabook.com/view/107723 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากงานศิลปกรรม 
 จิตรกรรมเป็นมรดกทางศิลปกรรมและมีคุณค่ายิ่งของไทย  เป็นผลงานศิลปะท่ี
แสดงออกดว้ยการขีดเขียน การวาด และระบายสี เพ่ือใหเ้กิดภาพ  เป็นงานศิลปะท่ีมี 2 มิติ เป็นรูป
แบน ไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได ้ความงาม
ของจิตรกรรมเกิดจากการใชสี้ในลกัษณะต่าง ๆ กนั 
 การสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ชุดน้ี  ขา้พเจา้ไดน้าํเอาลกัษณะเฉพาะตวัของงานจิตรกรรม 
ซ่ึงเป็นการเขียนเส้นสีเรียบๆ มีนํ้ าหนกัแสงเงาเนน้แสดงรูปร่างรูปทรงของส่ิงนั้นและมีการกาํหนด
ขนาดของภาพเล็ก ใหญ่ ตามความเป็นจริงจากวิถีชีวิต  เขียนรายละเอียดเป็นเร่ืองราวของวิถีชีวิต
โดยใชค้่านํ้ าหนกัสีอ่อนแก่และโครงสีโดยรวมเป็นสีโทนเดียวกนั 
 ศิลปะแบบเหมือนจริง ( Realistic ) 

 ความเหมือนจริง  (Realistic ) หมายถึง  ความเหมือนจริง  หรือลกัษณะเหมือนจริง 

 ศิลปะแบบเหมือนจริง ( Realistic Art ) หมายถึง  ผลงานศิลปะท่ีมีรูปแบบลกัษณะใน

แนวเหมือนจริง  ในส่วนเน้ือหาขอ้มูลท่ีเป็นจริงก็เป็นความเหมือนจริงอยา่งหน่ึง ดงันั้นเม่ือกล่าวถึง

 ศิลปะแบบเหมือนจริงจะมี 2 ความหมาย คือ 

 1. รูปแบบ 

 2. ลกัษณะงานศิลปะท่ีมีขอ้มูลจริง เน้ือหาจากความจริง 

 ศิลปินบางคนอาจมี  “ รูปแบบท่ีเป็นความเหมือนจริง ” แต่ไม่มีลกัษณะของความเป็น

จริงศิลปินบางคนอาจมีขอ้ของความเป็นจริงจากขอ้มูลแต่ไม่มีรูปแบบเหมือนจริง เช่นภาพลอ้

การเมือง  

 ศิลปินบางคนอาจมีทั้งรูปแบบและขอ้มูลจากความเป็นจริง 

 รูปแบบของงานศิลปะแบบเหมือนจริง ( Realistic Art ) 

 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 1. รูปแบบเหมือนจริงแบบตามหลกัวิชา ซ่ึงถูกตอ้งตามหลกัวิชาทฤษฎีกายวิภาคการ

เขียนทศันียวิทยาหรือการใชแ้สงเงาตามหลกัการท่ีถูกตอ้งทั้งโครงสร้างและส่วนละเอียด 

 2. รูปแบบเหมือนจริงตามแบบธรรมชาติ ซ่ึงจะดูมีความอิสระมากกว่าแบตามหลกัวิชา 

ไม่คาํนึงถึงการเกบ็ส่วนละเอียดแต่จะพิจารณาถึงโครงสร้างท่ีดูใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ 
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 3. รูปแบบเหมือนจริงแบบการถ่ายภาพ เป็นผลงานเหมือนจริงท่ีมีมาจากภาพ ถ่าย

ลกัษณะแสงเงาไม่เป็นธรรมชาติดูกระด้าง  มีพื้นผิวเป็นภาพถ่าย ไม่แสดงความมีชีวิตชีวาตาม

ธรรมชาติ5 

 ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
  ทศันธาตุ  คือ  ธาตุต่างๆ ท่ีศิลปินใชใ้นการสร้างรูปทรงเพ่ือให้เห็นได ้ประกอบดว้ย  
จุด  เสน้ นํ้าหนกั  แบบรูปของท่ีวา่ง  สี  และลกัษณะผวิ 
 จุด ( Point)  
 ก่อนเร่ิมทศันธาตุอ่ืนๆ จะขอกล่าวถึงธาตุก่อน เพราะจุดเป็นธาตุเบ้ืองตน้ท่ีสุดของการ
มองเห็น จุดมีมิติเป็นศูนย ์ ไม่มีความกวา้ง  ความยาว  หรือความลึก  เป็นธาตุท่ีไม่สามารถจะแบ่ง
ออกไดอี้ก เป็นส่ิงท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีจะใชส้ร้างรูปทรงและสร้างพลงัเคล่ือนไหวของท่ีวา่งข้ึนในภาพได ้
 ในธรรมชาติเราจะเห็นจุดกระจายซํ้ าๆ อยูท่ ัว่ไปในท่ีว่าง เช่น  จุดท่ีสุกใสของกลุ่มดาว
ในทอ้งฟ้า  ลายจุดในตวัสตัวแ์ละพืชบางชนิด  เม่ือเราอยูบ่นท่ีสูงมองลงมายงักลุ่มคน  จะเห็นเป็นจุด
กระจายเคล่ือนไหวไปมา  มิติก็ไม่มี  หรือรวมกลุ่มกนั  จุดท่ีเราเห็นซํ้ าๆเหล่าน้ีทาํให้เกิดตาํแหน่ง
ของรูปทรง  ( จุด )  ในท่ีว่างข้ึน ซ่ึงเป็นการเร่ิมแรกท่ีสุดขององคป์ระกอบศิลป์  ในท่ีว่างจะทาํให้ท่ี
วา่งนั้นมีความหมายข้ึนมาทนัที 
 เส้น ( Line ) 
      ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์บ่งว่า  งานทศันศิลป์ช้ินแรกๆของมนุษยน์ั้นเร่ิมจาก
เส้นดงัท่ีเราจะเห็นไดจ้ากภาพเขียนตามผนงัถํ้าของคนสมยัดั้งเดิม ( Primitive )  การเร่ิมตน้ของงาน
ศิลปะในวยัเด็กก็ใช้เส้นเช่นเดียวกัน  เส้นเป็นทัศนธาตุเบ้ืองต้นท่ีสําคัญท่ีสุด  เป็นแกนของ
ทศันศิลป์ทุกๆแขนง  เสน้เป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกส่ิงในจกัรวาล   เส้นแสดงความรู้สึกได้
ทั้งตวัของมนัเอง  และดว้ยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆข้ึน 
 คุณลกัษณะของเส้น 
 เส้นมีมิติเดียว  คือ  ความยาว   มีลกัษณะต่างๆ  มีทิศทาง  และมีขนาด  ลกัษณะต่างๆ
ของเสน้  ไดแ้ก่  ตรง  โคง้  คด  เป็นคล่ืน  ฟันปลา  เกลด็ปลา  กน้หอย  ชดั  พร่า  ประ ฯลฯ  ทิศทาง
ของเส้น  ไดแ้ก่  แนวราบ  แนวด่ิง แนวเฉียง แนวลึก  ขนาดของเส้น เส้นไม่มีความกวา้ง มีแต่เส้น
หนา  เสน้บาง หรือเสน้ใหญ่  เสน้เลก็ 
                                                            

 5 วิโชค มุกดามณี, ทศันศิลป์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 (กรุงเทพฯ: พฒันาคุณภาพ 
วิชาการ, 2555), 62. 
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 ความรู้สึกทีเ่กดิจากลกัษณะของเส้น 
 1. เส้นตรงให้ความรู้สึกแขง็แรง  แน่นอน  ตรง  เขม้  ไม่ประนีประนอม  หยาบ  และ
เอาชนะ 
 2. เส้นโคง้นอ้ยๆ หรือเส้นเป็นคล่ืนน้อยๆให้ความรู้สึกสบาย  เปล่ียนแปลงได ้ เล่ือน
ไหล  ต่อเน่ือง  มีความกลมกลืนในความเปล่ียนทิศทาง  ความเคล่ือนไหวชา้ๆ สุภาพ 
 3. เสน้โคง้วงแคบ  เปล่ียนทิศทางรวดเร็ว มีพลงัเคล่ือนไหวรุนแรง 
 4. เสน้โคง้ของวงกลม  การเปล่ียนทิศทางท่ีตายตวั  ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 5. เสน้โคง้กน้หอย   ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว  คล่ีคลาย  และเติบโตเม่ือมองจากภายใน
ออกมา 
 6. เส้นฟันปลาหรือคดท่ีหกัเหโดยกะทนัหนั  เปล่ียนทิศทางรวดเร็วมากทาํใหป้ระสาท
กระตุก  ใหจ้งัหวะกระแทก  เกร็ง  ทาํใหนึ้กถึงพลงัไฟฟ้าความรู้สึกท่ีเกิดจากทิศทางของเส้นเส้นทุก
เสน้มีทิศทาง  คือ  ทางนอน  ทางตั้ง  หรือทางเฉียง  ในแต่ละทิศทางจะใหค้วามรู้สึกต่อผูดู้ต่างกนั 
     6.1 เส้นนอน  กลมกลืนกบัแรงดึงดูดของโลก  ให้ความรู้สึกพกัผ่อน  เงียบ  เฉย  
สงบ   ผอ่ยคลาย  ไดแ้ก่  เสน้ขอบฟ้า  ทะเล  ทุ่งกวา้ง  คนนอน 
     6.2 เส้นตั้ง  ให้ความสมดุล  มัง่คง  แข็งแรง  พุ่งข้ึน  จริงจงั  และเงียบขรึม  เป็น
สญัลกัษณ์ของความถูกตอ้ง  ซ่ือสตัย ์ เป็นผูดี้  มีความสมบูรณ์ในตวั 
     6.3 เสน้เฉียง  เป็นเสน้ท่ีอยูร่ะหวา่งเสน้นอนกบัเสน้ตั้ง  ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว  ไม่
สมบูรณ์  ไม่มัน่คง  ตอ้งการเสน้เฉียงอีกเสน้หน่ึงมาช่วยใหเ้กิดความสมดุล 
     6.4 เส้นท่ีเฉียงและโคง้  ให้ความรู้สึกขาดระเบียบ  ตามยถากรรม  ให้ความรู้สึกพุ่ง
เขา้หรือพุง่ออกจากท่ีวา่ง 
 เส้นโครงสร้าง ( Structural  Line ) 
 คือเส้นท่ีมองไม่เห็นด้วยตา  เป็นเส้นในจินตนาการท่ีผูดู้จะรู้สึกหรือปะติดปะต่อ
เช่ือมโยงจากจุดหน่ึงไปจุดหน่ึง  เส้นชนิดน้ีเดินทางดว้ยความรู้สึก  ไม่ใช่ดว้ยการเห็น  เป็นเส้นท่ีมี
ความสําคญัมากในศิลปะ  พลงัอาํนาจในงานศิลปะท่ีจะเคล่ือนไหวหรือหยุดน่ิงผ่อยคลายหรือตึง
เครียด  กอ็ยูท่ี่เสน้โครงสร้างหรือเสน้ภายในท่ีมองไม่เห็นน้ี  เสน้โครงสร้างมีอยู ่6 อยา่งดว้ยกนัคือ 
 1. เสน้แกนของรูปทรง 
 2.  เสน้รูปนอกของกลุ่มรูปทรง 
 3. เสน้ท่ีลากดว้ยจินตนาการจากจุดหน่ึงถึงจุดหน่ึง 
 4. เสน้ท่ีแสดงความเคล่ือนไหวของท่ีวา่ง 
 5. เสน้โครงสร้างของปริมาตร 
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 6. เสน้โครงสร้างขององคป์ระกอบ 
 นํา้หนักอ่อนแก่ของแสงและเงา  ( Tone ) 
 นํ้ าหนัก  คือ  ความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูกแสงสว่าง  และบริเวณท่ีเป็นเงาของวตัถุ  
หรือการระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนความแก่ของสีหน่ึง  หรือหลายสี  หรือบริเวณท่ีมีสีขาว  สี
เทาหรือสีดาํ  ในความเขม้ระดบัต่างๆในช้ินงานหน่ึง  นํ้ าหนักท่ีใช้ตามลกัษณะของแสงเงา  ใน
ธรรมชาติจะทาํให้เกิดปริมาตรของรูปทรง  นอกจากจะให้ปริมาตรและความแน่นแก่รูปทรงแลว้  
นํ้ าหนักยงัให้ความรู้สึกและอารมณ์ดว้ยการประสานความอ่อนแก่ในตวัของมนัเองอีกดว้ย  ใน
นามธรรมเราจะไดรั้บความรู้สึกจากความอ่อนความแก่ของนํ้าหนกัท่ีประสานกนัอยูใ่นภาพโดยตรง  
โดยไม่ตอ้งผา่นรูปทรงท่ีรู้ไดเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งใด 
 คาํจํากดัความของนํา้หนัก 
 1. บริเวณมืดและสวา่งของภาพ 
 2. ความอ่อนแก่ของสีเทาลาํดบัต่างๆจากดาํมาขาว 
 คุณลกัษณะของนํา้หนัก 
     1. มี 2 มิติ  คือ  ความกวา้ง  กบัความยาว 
    2. มีทิศทาง 
    3. มีลกัษณะต่างๆเช่นเดียวกบัเสน้  คือ  ยาว  สั้น  เป็นคล่ืน  ฯลฯ 
    4. มีรูปร่าง  ไดแ้ก่  กลม  เหล่ียม  อิสระ ฯลฯ 
   5. มีความอ่อนแก่ 
   6. มีลกัษณะผวิต่างๆ 
 หน้าทีข่องนํา้หนัก 
 1. ใหค้วามแตกต่างระหวา่งรูปกบัพื้น  หรือรูปทรงกบัท่ีวา่ง 
 2. ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวดว้ยการนาํสายตาของผูดู้  บริเวณท่ีนํ้ าหนกัตดักนัจะดึงดูด
ความสนใจ  และถา้มีบริเวณท่ีนํ้ าหนกัตดักนัหลายแห่ง  จะนาํสายตาให้เคล่ือนจากบริเวณหน่ึงไป
อีกบริเวณหน่ึงตามจงัหวะท่ีศิลปินกาํหนดไว ้ ซ่ึงอาจกลมกลืนสมํ่าเสมอ  หรือกระแทกกระทั้น
รุนแรง 
 3. ใหค้วามเป็น  2  มิติ 
 4. ใหค้วามเป็น 3  มิติแก่รูปทรง 
 5. ใหค้วามรู้สึกในภาพ 
 6. ใหค้วามรู้สึกดว้ยการประสานกนัของนํ้าหนกั 
 การใช้นํา้หนักด้วยวธีิต่างๆกนัของศิลปิน 
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 1. ใหแ้สงเขา้ทางดา้นหน่ึง อีกดา้นหน่ึงเป็นเงา  เป็นวิธีการของศิลปินท่ีเขียนภาพแบบ
เหมือนจริงทัว่ไป 
 2. ให้แสงเขา้ตรงหนา้  ส่วนท่ีอยูใ่กลจ้ะมีนํ้ าหนกัอ่อน  ส่วนท่ีอยูไ่กลจะมีนํ้ าหนกัแก่  
เป็นวิธีการใหป้ริมาตรแก่รูปทรงในงานจิตกรรมสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยา  (  Renaissance ) 
 3. แสงเกิดข้ึนจากจุดกลางของภาพ  ส่วนมากจะเป็นแสงเทียน  หรือแสงไฟฟ้า 
 4. แสงเกิดข้ึนในจุดท่ีตอ้งการ  ส่วนอ่ืนจะอยู่ในเงามืด  เช่น  งานจิตรกรรมของ เรมบ
รันต ์ ( Rembrandt )และปรีชา  เถาทอง 
 5. แสงกระจายเล่ือนไหลไปทัว่ภาพ  โดยเกือบไม่คาํนึงถึงปริมาตรของรูปทรง  เน้น
ความใกล ้ ไกล  ลึก  ต้ืน  ดว้ยบรรยากาศของนํ้ าหนกั  เช่นงานจิตรกรรมของเลโอนาร์โด  ดา  วินชี(   
Leonardo  Da  Vinci )ใหค้วามรู้สึกลึกซ้ึงเชิงกวีนิพนธ์ 
 6. แสงสว่างจา้ไม่มีเงา  มีนํ้ าหนักอ่อนทั้งรูปและพื้น ไม่เน้นปริมาตรของรูปทรง  แต่
เนน้ความสวา่งของแสงและสี  เช่น  งานศิลปะของอิมเพรสชัน่นิสม ์
 7. แสงท่ีเตน้ระริกกระจายไปทัว่ภาพ เช่น  งานของเอ  เกรโก 
 แบบรูปของทีว่่าง  ( Space   Pattern ) 
 ท่ีว่างเป็นส่ิงท่ีมีอยู่เองตามธรรมชาติ  โดยท่ีศิลปินไม่ตอ้งลงทุนซ้ือหา ท่ีว่างท่ีมีอยู่
ทัว่ไป จะมีมิติท่ีกวา้ง  ยาว  ลึก  ท่ีหาขอบเขตมิได ้ แต่ท่ีว่างในงานศิลปะเป็นท่ีว่างท่ีถูกกาํหนดแลว้
ใหมี้ลกัษณะและมิติตามท่ีศิลปินตอ้งการ  ท่ีว่างเป็นทศันธาตุท่ีมีบทบาทสาํคญัมากในองคป์ระกอบ
ของรูปทรง  มีความสมัพนัธ์กบัรูปทรงและทศันธาตุอ่ืนๆ  
 คาํจํากดัความของแบบรูปของทีว่่าง 
 1. หมายถึง  ท่ีวา่งท่ีถูกกาํหนดดว้ยเสน้ใหมี้รูปร่างข้ึน 
 2. แผน่ของนํ้าหนกั 
 3. แผน่ราบท่ีมีลกัษณะ 2 มิติ หรือประกอบกนัเป็น 3 มิติ 
 4. บริเวณท่ีวา่งท่ีเป็นบวกหรือเป็นลบ 
 คุณลกัษณะของแบบรูปของทีว่่าง 
 มีความกวา้ง  ความยาว  ความลึก  ทิศทาง  และลกัษณะทัว่ๆไปเช่นเดียวกบัเส้นและ
นํ้าหนกั  มีทิศทาง  เคล่ือนไหวไดร้อบตวัทั้งทางด่ิง  ทางราบ  ทางเฉียง  และทางลึก 
 สี  ( Colour ) 
 สีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่ามหัศจรรย ์  สีมีอยู่ในแสงแดด  เป็นคล่ืนแสงชนิด
หน่ึง  จะปรากฏให้เห็นเม่ือแสงแดดส่องผ่านละอองนํ้ าในอากาศและเกิดการหักเหทอเป็นสีรุ้ง
ออกมา  สีรุ้งท่ีเราเห็นในทอ้งฟ้ามีอยู ่ 7  สี  คือ  ม่วง  ม่วงนํ้าเงิน  นํ้าเงิน  เขียว  เหลือง  สม้  และแดง 
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 คาํจํากดัความของสี  
 1. แสงท่ีมีความถ่ีของคล่ืนในขนาดท่ีตามนุษยส์ามารถรับสมัผสัได ้
 2. แม่สีท่ีเป็นวตัถุ  ( Pigmentary  Primary  ) ซ่ึงประกอบดว้ยเหลือง  แดง  นํ้าเงิน 
 3. สีท่ีเกิดจากการผสมของแม่สี 
 คุณลกัษณะของสี 
 สีเป็นทัศนธาตุท่ีสําคัญและมีบทบาทมากท่ีสุดในงานจิตรกรรม  นอกจากจะมี
คุณลกัษณะของทศันธาตุอ่ืนๆอยูค่รบถว้นแลว้  ยงัมีลกัษณะพิเศษเพิ่มข้ึนอีก  3   ประการคือ ความ
เป็นสี  ( Hue ) หมายถึงวา่  เป็นสีอะไร  เช่น  แดง  เหลือง  เขียว ฯลฯ  ตามวงจรสีธรรมชาติ นํ้าหนกั
ของสี  ( Value )  หมายถึง  ความสว่างหรือความมืดของสี  ถา้เราผสมสีขาวเขา้ไปในสีสีหน่ึง  สีนั้น
จะสวา่งข้ึน  หรือมีนํ้าหนกัอ่อนลง  และถา้เราเพ่ิมสีขาวเขา้ไปทีละนอ้ยๆเป็นลาํดบั  เราจะไดค้่าของ
สีหรือนํ้าหนกัของสีท่ีเรียงลาํดบัจากแก่ท่ีสุดไปจนอ่อนท่ีสุด 
 ความจดัของสี ( Intensity ) หมายถึง  ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสีสีหน่ึง  สีท่ีถูก
ผสมดว้ยสีดาํจะหม่นลง  ความจดัหรือบริสุทธ์ิจะลดลง  ความจดัของสีจะเรียงลาํดบัจากจดัท่ีสุดไป
จนหม่นท่ีสุดไดห้ลายลาํดบั  ดว้ยการค่อยๆเพิ่มปริมาณของสีดาํท่ีผสมเขา้ไปทีละนอ้ย  จนถึงลาํดบั
ท่ีความจดัของสีมีนอ้ยท่ีสุด  คือ  เกือบดาํ  
 วงสีธรรมชาติ 
 ถา้เราเอาแถบสีของสีรุ้งกินนํ้ ามาโคง้เขา้ใหเ้ป็นวงกลม  เราจะไดว้งท่ีมี 8  สี  โดยเพิ่มสี
ม่วงแดงซ่ึงเป็นรอยบรรจบกนัของม่วงกบัแดงเขา้ไป 1  สี 
 แม่สีหรือสีขั้นตน้  (Primary   Colours )  ในจาํนวน  12  สีน้ีมีอยู ่3 สีท่ีเราไม่อาจผสม
ข้ึนไดคื้อ  เหลือง  แดง  และนํ้ าเงิน  เราเรียกว่า  แม่สี  แม่สีทั้งสามน้ีสามารถจะนาํมาผสมกนัใหเ้กิด
เป็นสีอะไรกไ็ด ้
 สีขั้นท่ี 2  ( Secondary  Colours )   ถา้นาํแม่สีทั้งสามน้ีมาผสมกนัเขา้ทีละคู่  เราจะไดสี้
ขั้นท่ี 2 หรือลูกสีเพิ่มข้ึนอีก 3 สี  คือ สม้ เขียว และม่วง 
 สีขั้นท่ี 3  (Tertiary  Colours )  และถา้เรานาํสีขั้นท่ี 2   ผสมกบัแม่สีทีละคู่  เราจะไดสี้
เพิ่มข้ึนอีก  6 สี  คือ  เหลืองสม้  แดงสม้  เขียวเหลือง  เขียวนํ้าเงิน  ม่วงแดง  และม่วงนํ้าเงิน 
 สีกลาง  (Neutray   Colours)   ถา้นาํสีทุกสีมาผสมรวมกนัเขา้ จะไดสี้เทาแก่ๆเกือบดาํ  
เรียกวา่  สีกลาง  แม่สี 3 มาผสมรวมกนัเขา้กไ็ดสี้กลางเช่นเดียวกนั 
 คู่สี  (Complementary  Colours )    
 สีท่ีอยู่ตรงกนัขา้มกนัในวงจรธรรมชาติเป็นคู่สีกนั  ถา้นาํมาวางเคียงกนัจะให้ความ
สดใส  ให้พลงัความจดัของสีซ่ึงกนัและกนั  ทาํให้เกิดการตดักนัหรือขดัแยง้กนัอย่างมาก  บางทีก็
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เรียกคู่สีน้ีว่าเป็นสีตดักนัอยา่งแทจ้ริง  ( True  Contrast )  คู่สีน้ีถา้นาํมาผสมกนัจะไดเ้ป็นสีกลาง  ถา้
นาํสีหน่ึงเจือลงไปในสีคู่ของมนัเลก็นอ้ย  จะทาํใหสี้นั้นหม่นลง  ถา้เจือมากจะหม่นมาก  จิตรกรบาง
กลุ่มใชสี้คู่หรือสีตรงขา้มน้ีแทนสีดาํในการทาํสีใหห้ม่นลง 
 สีข้างเคยีง (Analogous   Colours )    
 สีท่ีอยูข่า้งเคียงกนัในวงสีธรรมชาติ  เช่น  เหลืองกบัเหลืองสม้จะกลมกลืนกนั ถา้ยิง่ห่าง
กนัออกไป ความกลมกลืนจะลดนอ้ยลง ความขดัแยง้หรือความตดักนัจะเพ่ิมมากข้ึนการตดักนัของ
สีแบบน้ีเรียกว่า  การตดักนัพร้อมกนั  (Simultaneous Contrast)  และถา้สีทั้งสองห่างกนัไปจนถึงจุด
ตรงกนัขา้มกนั กจ็ะกลายเป็นคู่สีหรือสีตดักนัอยา่งแทจ้ริง   สีท่ีตดักนัพร้อมกนัน้ีถา้นาํมาเคียงกนั  สี
ตรงขา้มของแต่ละสีจะทอรังสีเขา้ไปเจืออีกสีหน่ึง ทาํใหสี้นั้นดูเปล่ียนไป เช่น เม่ือนาํเหลืองกบัแดง
มาเคียงกนั  สีเหลืองจะดูเป็นสีเหลืองเขียวข้ึนและสีแดงจะดูเป็นแดงม่วง 
การใชสี้ 
 การใชสี้มีอยู ่2 วิธีใหญ่ๆ คือ การใชสี้กลมกลืน กบัการใชสี้ตดักนั แต่จะใชใ้หก้ลมกลืน
หรือตัดกันเพียงไรนั้ น   ย่อมข้ึนอยู่กับจุดหมายของศิลปินแต่ละคนในแต่ละงาน การใช้สีก็
เช่นเดียวกบัการใชท้ศันธาตุอ่ืนๆ ถา้กลมกลืนจนเกินไปกจื็ดชืดและน่าเบ่ือถา้ตดักนัมากเกินไปก็เกิด
ความขดัแยง้ยงัสบัสนจนทนไม่ไดก้ารใชสี้ทั้งสองวิธีน้ียงัพอแยกออกไดเ้ป็น 7 แบบ  คือ 
 สีเอกรงค ์(Monochrome) ไดแ้ก่ การใชสี้สีเดียวท่ีมีนํ้ าหนกัอ่อนแก่หลายลาํดบัเป็นการ
ใชสี้กลมกลืนแบบสีเดียว 
 สีขา้งเคียง  เป็นการใชสี้กลมกลืนแบบ 2  สี  หรือ  3  สี   
 สีตรงขา้ม  เป็นการใชสี้ตดักนัอยา่งแทจ้ริง 
 สีเกือบตรงขา้ม  เป็นการตดักนัของสีท่ีไม่ใช่คู่สี 
 สีตรงขา้ม 2 คู่เคียงกนั เป็นการใช้สีท่ีตดักนัน้อยกว่าวิธีท่ี 3 เพราะมีสีขา้งเคียงท่ี
กลมกลืนกนัอยูด่ว้ย 
 สี 3 เสา้  เป็นการใชสี้ท่ีตดักนัดว้ยความเป็นแม่สี  มีความเด่นอยูใ่นตวัของทุกสี 
 สี 7  เสา้  เป็นการใชสี้ตดักนัอยา่งแทจ้ริงถึง 2 คู่  แต่กย็งัตดักนันอ้ยกวา่วิธีท่ี 3  เพราะยงั
 มีสีขา้งเคียงท่ีพอจะเป็นตวักลางใหเ้ขา้กนัไดบ้า้ง  เช่น  เหลืองส้มกบัแดง  หรือ  เหลือง
สม้กบัเขียว  แดงกบัม่วง  หรือแดงกบัเหลืองสม้ 
 สีอุ่น –  สีเยน็  (Warm Tone - Cool Tone) 
  ถา้เราแบ่งวงสีธรรมชาติออกเป็น 2  ซีกดว้ยเสน้ด่ิงสน้หน่ึง ซีกทางซา้ยมือซ่ึงมีเหลือง  
(คร่ึงหน่ึง) เหลืองสม้  สม้  แดงสม้  แดง  ม่วงแดง  และม่วง  (คร่ึงหน่ึง)  จะเป็นสีท่ีอยูใ่นวรรณะอุ่น  
ซีกทางขวาซ่ึงมีเหลือง  (อีกคร่ึงหน่ึง)  เหลืองเขียว  เขียว  นํ้ าเงินเขียว  นํ้ าเงิน  ม่วงนํ้ าเงิน  และม่วง  
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(อีกคร่ึงหน่ึง)  จะอยูใ่นวรรณะเยน็  สีม่วงและเหลืองเป็นสีท่ีอยูใ่นวรรณะกลางๆ  ถา้อยูใ่นกลุ่มของ
สีอุ่นกจ็ะอุ่นดว้ย  ถา้อยูใ่นกลุ่มสีเยน็กจ็ะเยน็ดว้ย  ในการทดลองวดัอุณหภูมิของแถบสีท่ีเกิดจากการ
หักเหของแสงดว้ยเคร่ืองวดัท่ีมีความไวมากๆปรากฏว่า  ทางดา้นท่ีเป็นสีแดงจะมีอุณหภูมิสูงกว่า
ดา้นสีนํ้าเงิน  
 ศิลปินมีสีเป็นวสัดุเพียงอยา่งเดียวก็สามารถสร้างงานจิตรกรรมท่ีสมบูรณ์ได ้ เพราะใน
สีมีเสน้  (เสน้รอบนอกของบริเวณสีหรือสีท่ีเขียนเป็นเสน้)  มีนํ้ าหนกัอ่อนแก่ของสี มีความเป็นสี  มี
ความจดั  มีลกัษณะผวิ  มีท่ีวา่งของแผน่สีอยูค่รบถว้น  
 ลกัษณะผวิ (Texture)   
 ลกัษณะผิว  หมายถึง  ลกัษณะของบริเวณพื้นผิวของส่ิงต่างๆท่ีเม่ือสัมผสัจบัตอ้งหรือ
เม่ือเห็นแลว้รู้สึกไดว้่าหยาบ  ละเอียด  มนั  ดา้น  ขรุขระ  เป็นเส้น  เป็นจุด  เป็นกาํมะหยี่  ฯลฯ
ลกัษณะผวิมี 2  ชนิด  คือ 
 1. ลกัษณะผวิท่ีเราจบัตอ้งได ้ เช่น  กระดาษทราย  ผวิสม้  แกว้  ฯลฯ   
 2. ลกัษณะผิวท่ีทาํเทียมข้ึน  เม่ือมองดูจะรู้สึกว่าหยาบหรือละเอียด  แต่เม่ือสัมผสัจบั
ตอ้งเขา้จริงกลบัเป็นพื้นผวิเรียบๆ  เช่น  วสัดุสังเคราะห์ท่ีทาํผวิเป็นลายไม ้ ลายหิน  หรือการใชร้อย
พูก่นัในงานจิตรกรรมบางช้ิน 
 ลกัษณะผิวโดยทัว่ไปถือว่าเป็นทศันธาตุท่ีมิไดเ้ป็นหลกัในการสร้างรูปทรง  เพราะตวั
มนัเองมีขอ้จาํกดัไม่มีลกัษณะทัว่ไปสมบูรณ์เหมือนธาตุอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้  แต่ก็มีศิลปินร่วมสมยั
หลายคนใชล้กัษณะผิวเป็นทศันธาตุท่ีสําคญัในการสร้างงาน  ดว้ยการใชพ้ื้นผิวของวสัดุต่างๆมา
ประกอบเป็นรูปทรงท่ีสมบูรณ์6 
 

                                                            

 6 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557), 
43 - 82. 
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บทที ่3 
 

วธีิการดําเนินงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 
 ในการศึกษาขอ้มูลเพื่อนาํไปสู่กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานของวิทยานิพนธ์หวัขอ้ 
 “ บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตของชาวใต ้” เป็นการนาํลกัษณะรูปทรงมาจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือหอ้ยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใต้
ถุนเรือน ตามแบบอย่างท่ีสืบทอดมาจากวิถีทางวัฒนธรรมความเช่ือและประเพณี ท่ีมีอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มในชนบทภาคใต ้โดยการเนน้เน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบับรรยากาศแห่งวิถีชีวิตของชาวใต ้
ท่ีเน้นความสงบ เรียบง่าย เพื่อให้เห็นถึงสาระทางรูปทรงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึก อยา่งมีขั้นตอน ซ่ึงไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 
 

ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 
 เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประสบการณ์จริง ท่ีขา้พเจา้ไดใ้ชชี้วิตและเติบโตข้ึนมาใน
ทอ้งถ่ินชนบทภาคใตต้ั้งแต่วยัเยาว ์จึงเห็นความสาํคญัของการลงพ้ืนท่ีจริง เก็บขอ้มูลรูปภาพ พดูคุย 
สอบถาม เพื่อซึมซบับรรยากาศการดาํเนินวิถีชีวิตของคนในพ้ืนถ่ิน ท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์อนัโดด
เด่น นอกจากน้ีการศึกษาผลงานศิลปกรรมกเ็ป็นส่วนสาํคญั เน่ืองจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงาน
ของขา้พเจา้เป็นรูปแบบ จิตรกรรม 2 มิติ ขา้พเจา้จึงตอ้งศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานศิลปกรรม
ทั้งของไทยและต่างประเทศ เพ่ือศึกษารูปแบบการนาํเสนอ เทคนิค วิธีการ ท่ีตรงต่อการแสดงออก
และความน่าสนใจแลว้จึงนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลและสังเคราะห์ให้ตรงกบัความรู้สึกท่ีตอ้งการแสดง
ออกมาเป็นผลงานชุดน้ี  
 

ขั้นตอนการประมวลความคดิ 
 เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ในสถานท่ีจริง  ซ่ึงเป็นประสบการณ์ตรง
ของขา้พเจา้ท่ีเป็นชาวใตแ้ละใชชี้วิตในทอ้งถ่ินชนบทอยู่แลว้  โดยการศึกษาและทาํความเขา้ใจถึง
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น จากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยู่
กบัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน ซ่ึงเป็นไปตามวฒันธรรมประเพณี
และส่ิงแวดลอ้มในวิถีชนบทภาคใต ้และนาํขอ้มูลเบ้ืองตน้มาวิเคราะห์หาวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ท่ีตรงกบัความรู้สึกส่วนตวั และแสดงออกผ่านผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค ์ซ่ึงแบ่งขั้นตอนเป็น
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ลาํดบัทั้งเน้ือหาทางดา้นเร่ืองราว เน้ือหาทางดา้นทศันศิลป์ และเน้ือหาทางดา้นสญัลกัษณ์ อธิบายพอ
สงัเขปไดด้งัน้ี 
 เนือ้หาทางด้านเร่ืองราว 
 เป็นเน้ือหาเก่ียวกบับรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้แสดงเร่ืองราวและบรรยากาศของ
ชนบทและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง เป็นการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย สงบ รวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชนบท สะทอ้นนยัความจริงของวิถีชนบท  ท่ีค่อยๆเส่ือมและ
สลายเลือนรางไปตามกาลเวลาแต่ละยคุสมยั 
 เนือ้หาทางด้านทศันศิลป์  
 เป็นการแสดงออกในรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยัท่ีเน้นรูปทรงจากส่ิงปลูกสร้าง
บา้นเรือน ขา้วของเคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยูใ่นเรือน
ชานหรือใตถุ้นเรือน โดยอาศยัรูปทรงของสถาปัตยกรรมแบบชนบทเป็นตวัสร้างความกลมกลืน
ใหก้บัค่านํ้าหนกัสีอยา่งเป็นเอกภาพ  ส่ือความหมายท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์  เป็นการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึก โดยการใชคุ้ณลกัษณะของทศันธาตุทางศิลปะดงัต่อไปน้ี 
 รูปทรง ( Form  )   
 ขา้พเจา้ใชรู้ปทรงจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน ขา้วของเคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือหอ้ยแขวน
อยู่กบัฝาผนังหรือเพดาน และท่ีวางอยู่ในเรือนชานหรือใตถุ้นเรือนของชาวใตใ้นชนบท เป็นส่ือ
แสดงเน้ือหา อารมณ์ ความรู้สึก สะทอ้นภาพวิถีชีวิตในชนบทของชาวใต ้

 นาํเสนอรูปทรงทั้งในแบบจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือนและขา้วของเคร่ืองใช ้ เนน้แสดง
อารมณ์ ความรู้สึกผ่านส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน ขา้วของเคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยู่กบัฝา
ผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน ภาพท่ีแสดงรูปทรงให้ผลทางความรู้สึก
ถึงความเงียบ สงบ ดว้ยลกัษณะรูปทรงท่ีถ่ายทอดรูปแบบเสมือนจริง สะทอ้นถึงบรรยากาศแห่งวิถี
ชีวิต สอดคลอ้งกบัแนวคิดและความมุ่งหมายในการสร้างสรรค ์ 
 สี นํา้หนัก ( color and tone ) 
 สีท่ีใชส่ื้อความหมายจะสอดคลอ้งกบัการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และรูปแบบ
การนาํเสนอ โดยการใชจิ้ตวิทยาของสี โทนสี ซ่ึงบรรยากาศท่ีครอบคลุมดว้ยการใชค้่านํ้ าหนกัของสี 
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ดาํ สามารถแสดงออกถึงความทุกข ์ ความเงียบ  ความสงบ ใหเ้กิดข้ึนภายในภาพได ้ ส่วนมากจะใช้
สี ขาว เทา ดาํ นํ้ าตาล เป็นหลกัของการสร้างสรรค ์ซึงแสดงค่านํ้ าหนกัสีท่ีเขม็ อ่อน มืด สว่าง เป็น
ส่ิงเนน้ใหผ้ลงานเกิดมีระยะมิติ เป็นลกัษณะเด่นท่ีตอ้งการแสดงออกตามแนวความคิด สีในผลงาน
ชุดน้ี แสดงออกตามความรู้สึกในบรรยากาศท่ี มืดสลวั มีการเนน้สีให้ดูสว่างเฉพาะในส่วนท่ีแสดง
รูปทรงเคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ า  ส่วนขา้วของเคร่ืองใช ้และบา้นเรือนใชสี้ท่ีเขม้ เช่น สีเทา  สีดาํเป็นตวั
ประสานเพ่ือให้เกิดความรู้สึกสงบและความผสานกลมกลืน และตอ้งการแสดงถึงบรรยากาศตาม
หลกัแห่งความเป็นจริงในวิถีชีวิตชนบท  
 พืน้ทีว่่าง ( space ) 
 พื้นท่ีว่างท่ีเกิดข้ึนโดยรอบของกลุ่มรูปทรงบ้านเรือน เป็นพื้นท่ีท่ีครอบคลุมด้วย
บรรยากาศค่านํ้ าหนกัของสีท่ีดูมืดสลวั ใหค้วามรู้สึกหนกัแน่น เงียบขรึม  สงบและลึกลบั พื้นท่ีว่าง
สร้างความหมายและช่วยเนน้ความสาํคญัของรูปทรงใหเ้ด่นชดั1 
 เนือ้หาทางด้านสัญลกัษณ์ 

 เป็นการนําเสนอสัญลกัษณ์โดยการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านการแสดงออก
รูปทรงส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน ขา้วของเคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยู่กบัฝาผนงัหรือเพดาน 
และท่ีวางอยู่ในเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน ท่ีเกิดจากวิถีชีวิตชนบทและสภาพแวดลอ้ม แสดงนยัส่ือ
ความหมาย การใชชี้วิตแบบเรียบง่าย สงบ และการอยูร่วมกบัธรรมชาติแบบกลมกลืน 
 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 การศึกษาเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 การสร้างภาพร่าง นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและซึมซบัจากสภาพแวดลอ้มในสถานท่ี
จริงมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์เป็นภาษาภาพและสร้างภาพร่างเบ้ืองตน้ดว้ยดินสอบนกระดาษ 
เพื่อหาโครงสร้างโดยรวมและกาํหนดตาํแหน่งของรูปทรงท่ีใชป้ระกอบเร่ืองราว ตลอดจนศึกษา
ลกัษณะแง่มุม มุมมองต่างๆลงบนระนาบ ผนวกกบัความคิดสร้างสรรคร่์วมลงไปในขณะร่างภาพ  
โดยใชว้ิธีสร้างภาพร่างเบ้ืองตน้หลายๆภาพ  แลว้จึงนาํมาเลือกสรรภาพร่างท่ีเหมาะสม  เพื่อใชใ้น
การขยายเป็นผลงานสร้างสรรคต์ามขั้นตอนต่อไป 
 
 

                                                            

 1ชลูด  น่ิมเสมอ,  องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 
2542 ), 18. 
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 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
 เม่ือได้ภาพแบบร่างท่ีตรงต่อเป้าหมาย  แนวความคิด อารมณ์และความรู้สึกแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปจึงสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ซ่ึงพอจะสรุปขั้นตอนการสร้างสรรคไ์ดด้งัน้ี 
 การร่างภาพ  นาํภาพตน้แบบท่ีเลือกมาขยายขนาดลงบนผา้ใบโดยการร่างภาพตามภาพ
ตน้แบบ 
 การลงสี  ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้ไดส้ร้างบรรยากาศภาพรวมดว้ยค่านํ้ าหนกัสี
ใหเ้กิดความกลมกลืน เพื่อใหต้รงกบัความคิด อารมณ์และความรู้สึก โดยจะใชสี้ ขาว เทา ดาํ นํ้าตาล 
เป็นหลกัของการสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นโทนสีท่ีแสดงค่านํ้ าหนักเขม้ อ่อน มืด สว่าง เป็นส่ิงเน้นให้
ผลงานมีระยะมิติ มีลกัษณะเด่นท่ีตอ้งการแสดงออกตามแนวความคิด สีในผลงานชุดน้ี แสดงออก
ตามความรู้สึกในบรรยากาศท่ี มืดสลวั มีการเนน้สีให้ดูสว่างในส่วนท่ีภาพแสดงมีเคร่ืองมือจบัสัตว์
นํ้ า  ส่วนวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้อ่ืนๆและบา้นเรือนจะใช้สีท่ีดูเขม้จัด ได้แก่ สีเทา  สีดาํเป็นตัว
ประสาน ให้เกิดความรู้สึกและความกลมกลืนข้ึน เพื่อตอ้งการแสดงถึงบรรยากาศตามหลกัแห่ง
ความเป็นจริงในวิถีชีวิตชนบท  
 คดัค่านํ้าหนกัสีของรูปทรง ใหดู้ชดัเจนข้ึน เช่น รูปทรงของส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองมือจบัสตัวน์ํ้ า   
 ขั้นตอนสุดทา้ย  เป็นการเก็บรายละเอียดและปรับแต่งค่านํ้ าหนักสีโดยรวมอีกคร้ัง 
เพื่อใหภ้าพผลงานโดยรวมเกิดความผสานกลมกลืน ระหวา่งรูปทรงจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือหอ้ยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใต้
ถุนเรือนท่ีทบัซ้อนกนัไปมา รวมไปถึงการประสานกนัของค่านํ้ าหนักสีในแต่ละรูปร่างรูปทรง ท่ี
สัมพนัธ์กันกับรูปทรงของบ้าน และพื้นท่ีว่างในบรรยากาศโดยรวมทั้ งหมด แล้วจึงแต่งเก็บ
รายละเอียดของภาพเป็นคร้ังสุดทา้ย เพื่อใหผ้ลงานเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี  16 การใชดิ้นสอร่างภาพโครงสร้างโดยรวม 
 

 

ภาพท่ี 17 การลงสีนํ้ามนั สร้างบรรยากาศโดยรวม 
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ภาพท่ี 18 การลงสีนํ้ามนั สร้างบรรยากาศโดยรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 19 คดันํ้าหนกัของรูปทรง ใหดู้ชดัเจนข้ึนมา 
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ภาพท่ี 20 การแต่งเกบ็รายละเอียดในขั้นตอนสุดทา้ย 
 
ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีพฒันาการและมีความ
เปล่ียนแปลงไปจากผลงานชุดท่ีผ่านมาเป็นอย่างมาก ถือเป็นการทดลองกระบวนการสร้างสรรค์
ทางดา้นเทคนิคโดยเฉพาะการใชสี้นํ้ ามนัเขียนสร้างบรรยากาศภายในภาพผลงาน ซ่ึงไดผ้ลตามท่ี
ตอ้งการในการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงการจดัวางองคป์ระกอบท่ีดูเรียบง่าย  
ผลงานในช่วงน้ี ใชเ้ร่ืองราวเก่ียวกบับรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใตใ้นชนบทโดยถ่ายทอดเร่ืองราว
ผา่นส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน 
และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน ซ่ึงผลงานดงักล่าวมีจาํนวนทั้งส้ิน 3  ช้ินผลงาน ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 21 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 22 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 23 ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
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บทที ่4 
 

วเิคราะห์ผลการดําเนินงานสร้างสรรค์ 

 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นการนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับรรยากาศ
แห่งวิถีชีวิตชาวใตใ้นชนบทโดยถ่ายทอดผ่าน ส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดั
วางหรือห้อยแขวนอยู่กับฝาผนังหรือเพดาน และท่ีวางอยู่ในเรือนชานหรือใต้ถุนเรือน เพื่อ
แสดงออกถึงการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย สงบ และการอยู่รวมกบัธรรมชาติแบบกลมกลืน 
ในพื้นถ่ินชนบทภาคใต ้อนัเป็นบา้นเกิดและเป็นภูมิลาํเนาของขา้พเจา้โดยมีระยะเวลาในการทดลอง
คน้ควา้และสร้างสรรค ์รวมทั้งแกไ้ขปัญหาต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 ผลงานท่ีสร้างสรรคใ์นช่วงวิทยานิพนธ์ เป็นการรวบรวมความคิดให้มีความชดัเจน มี
การพฒันาเทคนิค รูปแบบ เน้ือหา มุมมองในการแสดงออก จากขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีพบเห็นจากสถานท่ี
จริงในชนบท มาเป็นตวัแทนแสดงนยัถึงการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย สงบ และการอยู่รวม
กบัธรรมชาติแบบกลมกลืน ในวิถีชีวิตของคนในชนบท โดยเนน้ความเป็นพื้นผวิของส่ิงปลูกสร้าง
บา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ให้มีความเป็นวตัถุท่ีแสดงร่องรอยความเก่า ดว้ยคราบไคล
ต่างๆ ซ่ึงบ่งช้ีไดว้า่วตัถุดงักล่าวถูกหอ้ยแขวนไวโ้ดยผา่นการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อส่ือถึง
ความเป็นวิถีชีวิต  และเลือกนาํเสนอมุมมองให้ตวัวตัถุเหล่านั้นมีความน่าสนใจและดูโดดเด่นมาก
ยิ่งข้ึน ด้วยการลดความสําคญัของรายละเอียดบางส่วนลงในระยะหลงั เพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ภาพรวม ท่ีเน้นความผสานสัมพนัธ์ ระหว่างเน้ือหาทางดา้นทศันธาตุและเร่ืองราวของบรรยากาศ
แห่งวิถีชีวิตในชนบทของชาวใต ้
 

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 
 การศึกษาเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 การสร้างภาพร่าง นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและซึมซบัจากสภาพแวดลอ้มในสถานท่ี
จริงมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์เป็นภาษาภาพและสร้างภาพร่างเบ้ืองตน้ดว้ยดินสอบนกระดาษ 
เพื่อหาโครงสร้างโดยรวมและกาํหนดตาํแหน่งของรูปทรงท่ีใชป้ระกอบเร่ืองราว ตลอดจนศึกษา
ลกัษณะแง่มุม มุมมองต่างๆลงบนระนาบ ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมลงไปในขณะร่าง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

 
 

ภาพ โดยใชว้ิธีสร้างภาพร่างเบ้ืองตน้หลายๆภาพ  แลว้จึงนาํมาเลือกสรรภาพร่างท่ีเหมาะสม  เพื่อใช้
ในการขยายเป็นผลงานสร้างสรรคต์ามขั้นตอนต่อไป 
การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 
 เม่ือได้ภาพแบบร่างท่ีตรงต่อเป้าหมาย แนวความคิด อารมณ์และความรู้สึกแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปจึงสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ซ่ึงพอจะสรุปขั้นตอนการสร้างสรรคไ์ดด้งัน้ี 
 การร่างภาพ นาํภาพตน้แบบท่ีเลือกมาขยายขนาดลงบนผา้ใบโดยการร่างภาพตามภาพ
ตน้แบบ 
 การลงสี  ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้ไดส้ร้างบรรยากาศภาพรวมดว้ยค่านํ้ าหนกัสี
ใหเ้กิดความกลมกลืน เพื่อใหต้รงกบัความคิด อารมณ์และความรู้สึก โดยจะใชสี้ ขาว เทา ดาํ นํ้าตาล 
เป็นหลกัของการสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นโทนสีท่ีแสดงค่านํ้ าหนักเขม้ อ่อน มืด สว่าง เป็นส่ิงเน้นให้
ผลงานมีระยะมิติ มีลกัษณะเด่นท่ีตอ้งการแสดงออกตามแนวความคิด สีในผลงานชุดน้ี แสดงออก
ตามความรู้สึกในบรรยากาศท่ี มืดสลวั มีการเนน้สีให้ดูสว่างในส่วนท่ีภาพแสดงมีเคร่ืองมือจบัสัตว์
นํ้ า  ส่วนวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้อ่ืนๆและบา้นเรือนจะใช้สีท่ีดูเขม้จัด ได้แก่ สีเทา  สีดาํเป็นตัว
ประสาน ให้เกิดความรู้สึกและความกลมกลืนข้ึน เพื่อตอ้งการแสดงถึงบรรยากาศตามหลกัแห่ง
ความเป็นจริงในวิถีชีวิตชนบท  
 คดัค่านํ้าหนกัสีของรูปทรง ใหดู้ชดัเจนข้ึน เช่น รูปทรงของส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองมือจบัสตัวน์ํ้ า   
 ขั้นตอนสุดทา้ย เป็นการเก็บรายละเอียดและปรับแต่งค่านํ้ าหนักสีโดยรวมอีกคร้ัง 
เพื่อใหภ้าพผลงานโดยรวมเกิดความผสานกลมกลืน ระหวา่งรูปทรงจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือหอ้ยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใต้
ถุนเรือนท่ีทบัซ้อนกนัไปมา รวมไปถึงการประสานกนัของค่านํ้ าหนักสีในแต่ละรูปร่างรูปทรง ท่ี
สัมพนัธ์กันกับรูปทรงของบ้าน และพื้นท่ีว่างในบรรยากาศโดยรวมทั้ งหมด แล้วจึงแต่งเก็บ
รายละเอียดของภาพเป็นคร้ังสุดทา้ย เพื่อใหผ้ลงานเสร็จสมบูรณ์ 
 ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์มีจุดเด่นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 1. เทคนิค การสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยเทคนิควิธีการท่ีพฒันาสืบเน่ืองมาตั้งแต่ผลงาน
ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ทาํให้ขา้พเจา้มีความเขา้ใจธรรมชาติของสีนํ้ ามนัมากยิ่งข้ึน สามารถท่ีจะ
ควบคุมและรู้จงัหวะในการขดู ถู เช็ดดว้ยพู่กนัขนแขง็ทาํใหเ้กิดร่องรอยในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ อนัจะทาํ
ใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
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 2. เน้ือหาของบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตในชนบทของชาวใต ้
                  เช่นเดียวกบัผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์  แต่มีแง่มุมท่ีน่าสนใจดา้นการแสดงออก
ทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะตน และตรงกบัวตัถุประสงคข์องการสร้างสรรค์
มากยิง่ข้ึน 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระยะการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ือง
จากการสร้างสรรคผ์ลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ เก่ียวกบัการจดัองคป์ระกอบภาพ  การจดัจงัหวะ
องคป์ระกอบของรูปทรง การสร้างค่านํ้ าหนกั สี พื้นท่ีว่าง  บรรยากาศและความสว่างความมืด  ยงั
ไม่สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ทาํให้รูปทรงทั้งจุดเด่นและจุดรองขาดความสําคญั ส่ือความหมายทาง
ความคิด ความรู้สึกไม่เพียงพอในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จึงแก้ไขด้วยการทดลอง
ปรับเปล่ียนการจดัองคป์ระกอบให้เกิดลกัษณะมุมมองต่างๆกนั อนัไดแ้ก่ วิธีการวางองคป์ระกอบ
โดยการกาํหนดให้จุดเด่นอยูใ่นตาํแหน่งบริเวณก่ึงกลางภาพ ทาํให้ภาพมีความสมดุล รู้สึกถึงความ
มัน่คง  เงียบสงบและมีความเรียบง่าย หรือวิธีการจดัวางตาํแหน่งรูปทรงไวท้างดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น 
ในส่วนดา้นซา้ย ขวา บนหรือส่วน ล่างของภาพ และใหอี้กดา้นหน่ึงของภาพเป็นพื้นท่ีว่าง ซ่ึงทาํให้
พื้นท่ีวา่งนั้นมีความสาํคญัและทาํงานส่งเสริมร่วมกบักลุ่มรูปทรง ช่วยใหรู้ปทรงมีความสาํคญัและมี
ความโดดเด่นมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนัพื้นท่ีว่างดงักล่าวก็สามารถส่ือความหมายทางดา้นอารมณ์
ความรู้สึกพร้อมกนัอีกดว้ย 
 ปัญหาจากการใชรู้ปทรงไม่เหมาะสม อนัเกิดจากการขาดการลดทอนรูปทรง จนทาํให้
ภาพเป็นการเล่าเร่ืองมากเกินไป ซ่ึงแกไ้ขปัญหาดว้ยการลดทอนรูปทรงใหเ้หลือนอ้ยลง เนน้เฉพาะ
รูปทรงท่ีใหส้าระสาํคญัทางดา้นความหมาย และความรู้สึก เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัเน้ือหาของ
ภาพโดยตรง จนบางคร้ังอาจทาํใหผ้ลงานแต่ละภาพดูซํ้ ากนั การแกไ้ขปัญหาในส่วนน้ี จึงไดท้าํการ
ปรับเปล่ียนมุมมองและตาํแหน่งของรูปทรงในส่วนเด่นและส่วนรองให้มีความแตกต่างกนั มีการ
จดัสรรพื้นท่ีว่างกบัรูปทรงให้เกิดการกระจายตวัในตาํแหน่งต่างๆภายในพื้นท่ีว่างของภาพ ทาํให้
การแสดงออกทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถส่ือความหมายไดส้มบูรณ์และชดัเจนยิง่ข้ึน1 
    การพฒันาค่าคมชดัของนํ้ าหนักสี การกาํหนดพื้นท่ีว่าง  การสร้างบรรยากาศ  ความ
สว่างความมืด ให้เกิดความผสานกลมกลืนกนัของภาพรวม เพ่ือให้ตรงกบัแนวความคิด ท่ีตอ้งการ

                                                            

 
1
 อิทธิพล  ตั้งโฉลก,  แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2550), 185-186. 
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สะทอ้นความเป็นจริง ดว้ยค่านํ้ าหนกัสีเขม้ อ่อน มืด สว่าง เป็นตวัเนน้ใหผ้ลงานเกิดระยะและมิติ มี
ลกัษณะเด่นท่ีตอ้งการแสดงออกความรู้สึก ผ่านรูปทรงเคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ าท่ีดูสว่าง  ส่วนวสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใช ้และบา้นเรือนจะใชสี้ท่ีเขม้ เช่น สีเทา  สีดาํ เป็นตวัประสานใหเ้กิดความรู้สึกสงบ 
สนัโดษ ซ่ึงเป็นค่านํ้ าหนกัสีโดยภาพรวม เพราะตอ้งการแสดงถึงบรรยากาศตามความเป็นจริงในวิถี
ชีวิตชนบท และสอดแทรกความคิด จินตนาการส่วนตวัของขา้พเจา้ลงไปในตวัผลงาน 
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ภาพท่ี 24  ภาพแสดงขั้นตอนการร่างภาพ ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 
 

ภาพท่ี 25 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 26 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 27 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 28 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 29 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 30  ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 32 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 33 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 34 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

 
 

  ภาพท่ี 35 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 36 ภาพแสดงขั้นตอนการร่างภาพ ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 37 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 38 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 39 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 41 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 42 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 43 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            ภาพท่ี 44 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 45 ภาพแสดงขั้นตอนการร่างภาพ ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 46 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 
 

ภาพท่ี 47 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 48 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 49 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 50 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 

 

ภาพท่ี 51 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 52  ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
          

 
 

ภาพท่ี 53 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
             

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 54 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 55 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 56 ภาพแสดงขั้นตอนการร่างภาพ ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 57 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 58 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 59 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 60 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนรูป ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 61 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 62 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 63 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 64 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 65 ภาพแสดงรายละเอียด ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการสร้างสรรคแ์ละผลงานวิทยานิพนธ์ 
ผลงาน ผลงานช้ินที ่1 ผลงานช้ินที ่2 

 
 
 
 

รูป
ผลงาน 

 

 

 

 
 

ขนาด 140 X 190 เซนติเมตร 140 X 110 เซนติเมตร 

เทคนิค สีนํ้ามนั บนผา้ใบ 

แนวคดิ 
 
 
 
 

ความผกูพนัในวิถีชีวิตชนบททางภาคใตต้ั้งแต่วยัเยาว ์ไดส้ร้างความประทบัใจ  และไดก้ระตุน้อารมณ์ ความรู้สึกเกิด
เป็นแรงบนัดาลใจท่ีพบเห็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้ ท่ีมีอยูใ่นสภาพจากความเป็นจริงท่ีตอบสนองต่อส่ิงท่ีพบ
เห็นจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยู่
ในเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน อนัวฒันธรรมประเพณีและส่ิงแวดลอ้มในชนบทภาคใต ้ เป็นการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความ
เรียบง่าย สงบ ผา่นจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 

ลกัษณะ 
พเิศษ 
 
 
 

เป็นองคป์ระกอบมุมกวา้ง เพื่อเพิ่มรายละเอียด รวมถึงมีการเนน้
ให้ดูสว่างในจุดท่ีมีเคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ า  ส่วนขา้วของเคร่ืองใช ้
และบ้านเรือนใช้สีท่ีเข็ม สีเทา  สีดาํเป็นตัวประสานให้เกิด
ความรู้สึกและความกลมกลืนข้ึนดว้ย แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศ
แห่งวถีิชีวติชนบท 

เป็นการสร้างบรรยากาศ ท่ีใช้สีน้อยสี มีการเน้น
ให้ดูสว่างในจุดท่ีมีเคร่ืองมือจบัสัตว์นํ้ า ใช้สีดาํ
เ ป็นตัวประสานให้ เ กิดความรู้สึกและความ
กลมกลืน นํ้ าหนกัโดยรวมเข็มมากเพราะตอ้งการ
แสดงถึงบรรยากาศตามหลกัแห่งความเป็นจริงใน
วถีิชีวติชนบท 

ปัญหา 
 
 

การใช้รูปทรงไม่เหมาะสม โดยขาดการลดทอนรูปทรง จนทาํ
ใหภ้าพเป็นการเล่าเร่ืองมากเกินไป 

  การจัดจังหวะองค์ประกอบของรูปทรง  ทั้ ง
จุด เ ด่นและ จุดรองขาดความสําคัญ   ย ังไ ม่
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั ส่ือความหมายทางความคิด 
ความรู้สึกไม่เพียงพอ 

การแก้ไข
แล ะ ก า ร
พฒันา 

ด้วยการลดทอนรูปทรงให้เหลือน้อยลง  เน้นรูปทรงท่ีให้
สาระสําคัญทางความหมาย  และความรู้สึก  มีความหมาย
เหมาะสมกบัเน้ือหาของภาพโดยตรง 
 

 วิธีการจดัวางตาํแหน่งรูปทรงไวท้างดา้นใดดา้น
หน่ึง ในส่วนดา้นซ้าย ขวาหรือดา้นบน ล่าง ของ
ภาพ และใหอี้กดา้นหน่ึงของภาพเป็นพื้นท่ีวา่ง ซ่ึง
จะทาํให้พื้นท่ีว่างมีความสําคัญทาํงานร่วมกับ
รูปทรงช่วยใหรู้ปทรงมีความโดดเด่นมากยิง่ข้ึน 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางท่ี 1 สรุปผลการสร้างสรรคแ์ละผลงานวิทยานิพนธ์ (ต่อ) 
ผลงาน ผลงานช้ินที ่3 ผลงานช้ินที ่4 

 
 
 
 
   รูป
ผลงาน 

 

 

 

ขนาด 140 X 190 เซนติเมตร 140 X 110 เซนติเมตร 

เทคนิค สีนํ้ามนั บนผา้ใบ 

แนวคดิ 
 
 
 
 

ความผกูพนัในวิถีชีวิตชนบททางภาคใตต้ั้งแต่วยัเยาว ์ไดส้ร้างความประทบัใจ  และไดก้ระตุน้อารมณ์ ความรู้สึกเกิด
เป็นแรงบนัดาลใจท่ีพบเห็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้ ท่ีมีอยูใ่นสภาพจากความเป็นจริงท่ีตอบสนองต่อส่ิงท่ีพบ
เห็นจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือห้อยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยู่
ในเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน อนัวฒันธรรมประเพณีและส่ิงแวดลอ้มในชนบทภาคใต ้ เป็นการดาํเนินวิถีชีวิตท่ีมีความ
เรียบง่าย สงบ ผา่นจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 

ลกัษณะ 
พเิศษ 
 
 
 

เป็นองค์ประกอบมุมกวา้ง เพื่อเพิ่มรายละเอียด รวมถึงมีการ
เน้นให้ดูสว่างในจุดท่ีมีเคร่ืองมือจับสัตว์นํ้ าและข้าวของ
เคร่ืองใช ้ส่วนบา้นเรือนใชสี้ท่ีเขม็   ใชสี้ดาํเป็นตวัประสานให้
เกิดความรู้สึกและความกลมกลืน แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศ
แห่งวถีิชีวติชนบท 

เป็นการสร้างบรรยากาศ ท่ีใชสี้นอ้ยสี มีการเนน้ให้
ดูสว่างในจุดท่ีมีเคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ า ใชสี้ดาํเป็นตวั
ประสานให้เ กิดความรู้สึกและความกลมกลืน 
นํ้ าหนักโดยรวมเข็มมากเพราะต้องการแสดงถึง
บรรยากาศตามหลกัแห่งความเป็นจริงในวิถีชีวิต
ชนบท 

ปัญหา 
 

วสัดุอุปกรณ์ระยะหลงัมีความโดดเด่นมากเกินไป รูปทรงต่างๆอาจทาํใหแ้ต่ละภาพดูซํ้ ากนั  
 

การแก้ไข
แล ะก า ร
พฒันา 

ลดความสําคัญของรายละเอียดบางส่วนลงในระยะหลัง 
เพื่อให้เกิดบรรยากาศและเพ่ิมความสัมพันธ์ให้ลงตัวใน
ส่วนรวมของผลงาน 
 

โดยการปรับเปล่ียนมุมมองและตําแหน่งของ
รูปทรงในส่วนเด่นและส่วนรองให้มีความแตกต่าง
กนั 
 

                                                                                
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่5 
 

อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 ในการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุด “ บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต”้ มีทั้งหมด 4 ช้ิน ซ่ึง
มีแรงบนัดาลใจและมีแนวความคิดมาจากการพบเห็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต  ้ ท่ีมีอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือหอ้ยแขวน
อยู่กบัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยู่ในเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน ทีดาํรงชีวิตดว้ยความเรียบง่าย 
สงบ   
 ผลงานชุดน้ี ขา้พเจา้ไดใ้ชรู้ปทรงทั้งในแบบจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือนและขา้วของ
เคร่ืองใช ้ เนน้แสดงอารมณ์ ความรู้สึกผ่านส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวาง
หรือห้อยแขวนอยู่กบัฝาผนังหรือเพดาน และท่ีวางอยู่ในเรือนชานหรือใตถุ้นเรือน ภาพท่ีแสดง
รูปทรงให้ผลทางความรู้สึกถึงความเงียบ สงบ ดว้ยลกัษณะรูปทรงท่ีถ่ายทอดรูปแบบเสมือนจริง 
สะทอ้นถึงบรรยากาศแห่งวิถีชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการและเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์
คือกระบวนการจิตรกรรมเทคนิคการระบานสีนํ้ ามนับนผา้ใบ เป็นเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัการวางแผน 
ฝึกฝนและทดลองในเทคนิคในกระบวนการท่ีสร้างสรรค ์
 ผลงานทั้งหมด 4 ช้ิน โดยใช้รูปแบบท่ีเหมือนจริง (Realistic) มีลกัษณะเป็น 2 มิติ 
แสดงถึงบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใตใ้นชนบท ในแต่ละมุมมองของการจดัองคป์ระกอบ ผลงาน
วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี1 เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีมีการจดัองคป์ระกอบเป็นมุมกวา้ง  
รวมถึงมีการเนน้ใหดู้สว่างในจุดท่ีมีเคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ า  ส่วนวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้และบา้นเรือน
ใช้สีท่ีเข็ม สีเทา  สีดําเป็นตัวประสานให้เกิดความรู้สึกและความกลมกลืน แสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชนบทผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ในการ
สร้างบรรยากาศ ท่ีใช้สีน้อยสี มีการเน้นให้ดูสว่างในจุดท่ีมีเคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ า ใช้สีดาํเป็นตวั
ประสานให้เกิดความรู้สึกและความกลมกลืน นํ้ าหนักโดยรวมเข็มมากเพราะตอ้งการแสดงถึง
บรรยากาศตามหลกัแห่งความเป็นจริงในวิถีชีวิตชนบทผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 เป็นการถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึก ท่ีมีการจดัองคป์ระกอบเป็นมุมกวา้ง เพื่อเพิ่มวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงมีการเนน้
ใหดู้สวา่งในจุดท่ีมีเคร่ืองมือจบัสตัวน์ํ้ าและวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ส่วนบา้นเรือนใชสี้ท่ีเขม็   ใชสี้ดาํ
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เป็นตวัประสานใหเ้กิดความรู้สึกและความกลมกลืน แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชนบท
และผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4เป็นการสร้างบรรยากาศ ท่ีใชสี้นอ้ยสี มีการเนน้ให้ดูสว่างในจุดท่ีมี
เคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ า ใชสี้ดาํเป็นตวัประสานให้เกิดความรู้สึกและความกลมกลืน นํ้ าหนกัโดยรวม
เขม็มากเพราะตอ้งการแสดงถึงบรรยากาศตามหลกัแห่งความเป็นจริงในวิถีชีวิตชนบท 
 รูปทรงท่ีใชท้ั้งในแบบจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือนและขา้วของเคร่ืองใช ้ เน้นแสดง
อารมณ์ ความรู้สึกผา่นส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือหอ้ยแขวนอยูก่บั
ฝาผนังหรือเพดาน และท่ีวางอยู่ในเรือนชานหรือใต้ถุนเรือน ภาพท่ีแสดงรูปทรงให้ผลทาง
ความรู้สึกถึงความเงียบ สงบการใหค้่านํ้ าหนกัโดยรวมจะใชสี้ ขาว เทา ดาํ นํ้าตาล เป็นหลกัของการ
สร้างสรรค ์ซึงแสดงค่านํ้ าหนักสีท่ีเข็ม อ่อน มืด สว่าง เป็นส่ิงเน้นให้ผลงานเกิดมีระยะมิติ เป็น
ลกัษณะเด่นท่ีตอ้งการแสดงออกตามแนวความคิด 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมดน้ีจะนาํเสนอผลงาน โดยการจดัเรียงลาํดบัตั้งแต่ช้ินท่ี 1 ถึง
ช้ินท่ี 4 เพื่อให้เห็นมุมมองการจดัวางองคป์ระกอบในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
เก่ียวกบัเร่ืองบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใตใ้นชนบท สะทอ้นใหเ้ห็นถึงนยัความจริงของวิถีชนบทท่ี
ดาํรงชีวิตดว้ยความเรียบง่าย สงบ ท่ีค่อยๆเส่ือมและสลายเลือนรางไปตามกาลเวลาแต่ละยคุสมยัซ่ึง
บางส่วนของผลงานก็สามารถตอบสนองถึงจุดหมายท่ีไดว้างไว ้แต่บางส่วนของผลงานก็ยงัตอ้งมี
การแกไ้ขปรับเปล่ียน สาเหตุมาจากการจดัจงัหวะองคป์ระกอบของรูปทรง การสร้างค่านํ้ าหนกั สี 
พื้นท่ีว่าง  บรรยากาศและความสว่างความมืด  ยงัไม่สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ทาํให้รูปทรงทั้งจุดเด่น
และจุดรองขาดความสาํคญัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีตอ้งหมัน่ฝึกฝนและ
ทดลองให้มากเพื่อให้ตรงจุดมุ่งหมายท่ีวางไว  ้และทาํให้การแสดงออกทางความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึก สามารถส่ือความหมายไดส้มบูรณ์และชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

อภิปรายในการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต”้สร้างสรรคเ์พื่อนาํเสนอ เน้ือหา
สาระบรรยากาศของชนบทและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง ท่ีดาํรงชีวิตดว้ยความเรียบง่าย สงบ จาก
การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบว่ายงัตอ้งมีการพฒันาทกัษะเทคนิควิธีการของจิตรกรรมเทคนิคการ
ระบายสีนํ้ ามนั และตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของบรรยากาศ บา้นเรือนวสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใช ้จงัหวะของแสงเงาและการสร้างบรรยากาศท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราว 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “ บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต”้น้ี เป็นการนาํเสนอผลงานใน
รูปแบบจิตรกรรมเทคนิคการระบายสีนํ้ ามนั ซ่ึงไดแ้รงบนัดาลใจแนวความคิดมาจากการพบเห็น
บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้ ท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงจากส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือน วสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ท่ีจดัวางหรือหอ้ยแขวนอยูก่บัฝาผนงัหรือเพดาน และท่ีวางอยูใ่นเรือนชานหรือใต้
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ถุนเรือน ทีดาํรงชีวิตดว้ยความเรียบง่าย สงบ  จากการดาํเนินงานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด
น้ี ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความคิดจินตนาการ และความเป็นตัวตนออกสู่สังคมภายนอกผ่าน
กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  โดยไดรั้บการช้ีแนะแนวทางจากเหล่าคณาจารย ์ทาํใหไ้ดรั้บ
รู้ถึงขั้ นตอนการปฏิบัติงาน  การเลือกใช้ทัศนธาตุต่างๆ  เพื่อให้เข้ากับรูปแบบของผลงาน 
แนวความคิดตลอดจนเทคนิค วิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน ดว้ยหวงัว่าการศึกษาคน้ควา้ และแกไ้ข
ปัญหาต่างๆระหว่างการปฏิบติังานคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาสร้างสรรค์ผลงานทาง
ทศันศิลป์ท่ีมีคุณภาพและประโยชน์แก่การพฒันาผลงานสืบต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
 1. การถ่ายทอดมุมมองทางสังคม จาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลจากสถานท่ีจริง การไดเ้ขา้ไป
ศึกษา สังเกต สัมภาษณ์ นั้นจะเป็นประโยชน์ในการซึมซับทั้งกายภาพและทางความคิดไดอ้ย่าง
ลึกซ้ึง 
 2. ควรศึกษาในเร่ืองการใชสี้ เพื่อสร้างบรรยากาศภาพรวมดว้ยค่านํ้ าหนกัสี ให้เกิด
ความกลมกลืนในงานจิตรกรรม เพื่อใหต้รงกบัความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
 3. นอกจากศึกษารูปแบบผลงานของศิลปินไทยแลว้ ควรมีการศึกษารูปแบบผลงาน
ศิลปินชาวต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือการพฒันาแนวความคิด เทคนิค และวิธีการในการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรม 
 4. การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในเร่ือง บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้เป็นเพียง
แนวทางในการพฒันาสร้างสรรคใ์นรูปแบบหน่ึง ซ่ึงสามารถทาํการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการศึกษาต่อยอดการสร้างสรรคใ์นอนาคตได ้
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รายละเอยีดผลงานการสร้างสรรค์ 
 
ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
ช้ินท่ี 1 ช่ือผลงาน  บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้1  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 
            ขนาด 130 X 180 เซนติเมตร 
            เทคนิค สีนํ้ ามนั 
ช้ินท่ี 2 ช่ือผลงาน  บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้2  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 
             ขนาด 120 X 150 เซนติเมตร 
             เทคนิค สีนํ้ ามนั 
ช้ินท่ี 3 ช่ือผลงาน  บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้3  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 
             ขนาด 130 X 180 เซนติเมตร 
              เทคนิค สีนํ้ ามนั 
ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์   จํานวน  4  ช้ิน 
ช้ินท่ี 1 ช่ือผลงาน  บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้4  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 
             ขนาด 140 X 190 เซนติเมตร 
             เทคนิค สีนํ้ ามนั 
ช้ินท่ี 2 ช่ือผลงาน  บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้5  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 
             ขนาด 140 X 110 เซนติเมตร 
              เทคนิค สีนํ้ ามนั 
ช้ินท่ี 3 ช่ือผลงาน  บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้6  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 
              ขนาด 140 X 190 เซนติเมตร 
              เทคนิค สีนํ้ ามนั 
ช้ินท่ี 4 ช่ือผลงาน  บรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต ้7  ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 
             ขนาด 140 X 110 เซนติเมตร 
             เทคนิค สีนํ้ ามนั 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกลุ                           นายฝนธรรม  บวัภุชพงศ ์                                                                  
ภูมิลาํเนาเดิม                       จ.พทัลุง 
ทีอ่ยู่                                    56 / 15 ถนนบางแวก 158 แขวงบางไผ ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
โทร                                    086-8997782 
ประวตัิการศึกษา          
          พ.ศ. 2519      โรงเรียนบา้นใสยาว 
          พ.ศ. 2525      โรงเรียนควนขนุน 
          พ.ศ. 2540      ศิลปกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี   
          พ.ศ. 2556                กาํลงัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาทศันศิลปศึกษา คณะ
                        จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพแ์ละคณะศึกษาศาสตร์        
                        บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวตัิการแสดงผลงาน     
 พ.ศ. 2545      นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ   
                                         พระบรมราชินีนาถ  คร้ังท่ี 7  ณ  โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2546      นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้  ฯ  
                                         พระบรมราชินีนาถ  คร้ังท่ี 8  ณ  โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ 
      พ.ศ. 2547       นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ  
                                         พระบรมราชินีนาถ   คร้ังท่ี 9   ณ  โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ 
      พ.ศ. 2547      นิทรรศการสืบสายใยศิลป์ ครู  -  ศิษย ์ คร้ังท่ี  4 Art -  Exhibition   
                                         Grand  Hall,   River  City  Shopping  Complex.  
      พ.ศ. 2547      นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ศิลปินรวมใจช่วยผูป่้วยมะเร็ง                      
                                         ณ  โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ                                             
      พ.ศ. 2548                 นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็พระราชบิดา  
                                         ณ   มหาวิทยาลยัมหิดล  
      พ.ศ. 2548      นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ  
                                         พระบรมราชินีนาถ   คร้ังท่ี 10    ณ  โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ 
      พ.ศ. 2548      นิทรรศการสืบสายใยศิลป์ ครู  -  ศิษย ์ คร้ังท่ี  5  Art - Exhibition   
                                         Grand  Hall,  River  City  Shopping  Complex.   
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 พ.ศ. 2549             นิทรรศการศิลปกรรมธารศิลป์รินไหล ร้อยศิลปินไทย ริน 
                                นํ้าใจใหผู้พ้ิการ   ณ ศูนยก์ารคา้ธนิยะพลาซ่าสีลม  กรุงเทพฯ                                             
      พ.ศ. 2549         นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็พระราชบิดา  37  ปี    
                                        วนัคลา้ยวนัพระราชทานนามมหาวิทยาลยัมหิดล ณ มหาวิทยาลยัมหิดล 
     พ.ศ. 2549         นิทรรศการศิริราชรวมใจศิลปินถวายพระพรฉลองสิริราชสมบติัครบ   
                                         60  ปี  ณ  โรงพยาบาลศิริราช   กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2549         นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ   
                                         พระบรมราชินีนาถ  คร้ังท่ี 11  ณ  โรงแรมมณเฑียร   กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2549          นิทรรศการสืบสายใยศิลป์  ครู  -  ศิษย ์ คร้ังท่ี  6 Art -  Exhibition   
                                         Grand  Hall,  River  City  Shopping   Complex   
     พ.ศ. 2550          นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็พระราชบิดา   38  ปี   
                                        วนัคลา้ยวนัพระราชทานนามมหาวิทยาลยัมหิดล ณ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
     พ.ศ. 2550          นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ   
                                        พระบรมราชินีนาถ  คร้ังท่ี  12   ณ   โรงแรมมณเฑียร   กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2550          นิทรรศการศิริราชรวมนํ้าใจศิลปินเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา             
                                        ณ โรงพยาบาลศิริราช   กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2551          นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ  80  พรรษา  ศิลปินอิสระ  96   
                                        รวมใจเทิดไทอ้งคร์าชนัย ์ ณ  โรงแรมอิมพิเรียลควินส์ปาร์ค กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2551          นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็พระราชบิดา   39  ปี   
                                        วนัคลา้ยวนัพระราชทานนามมหาวิทยาลยัมหิดล ณ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
     พ.ศ. 2551          นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ   
                                        พระบรมราชินีนาถ  คร้ังท่ี  13   ณ   โรงแรมมณเฑียร   กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2551 นิทรรศการสืบสายใยศิลป์  ครู  -  ศิษย ์ คร้ังท่ี  7 Art -  Exhibition   
                                         Grand  Hall,   River   City  Shopping    Complex    
     พ.ศ. 2552 นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็พระราชบิดา   40  ปี  
                                         วนัคลา้ยวนัพระราชทานนามมหาวิทยาลยัมหิดล ณ  มหาวิทยาลยัมหิดล                              
     พ.ศ. 2552 นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ   
                                  พระบรมราชินีนาถ  คร้ังท่ี 14   ณ   โรงแรมมณเฑียร   กรุงเทพฯ  
    พ.ศ. 2553     นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา 41  ปี 
            วนัพระราชทานนามมหาวิทยาลยัมหิดล ณ มหาวิทยาลยัมหิดล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 
 

     พ.ศ. 2553      นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาส 60  ปี 
             ราชาภิเษกสมรส ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2553      นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษามหาราช                     
                                         ณ   โรงแรมมณเฑียร   กรุงเทพฯ  
     พ.ศ. 2553      นิทรรศการศิลปกรรมชุดคน กลุ่มชง  ณ  พิพิธภณัฑบ์า้นหตัถกรรม 
                                         และศิลปกรรม  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จงัหวดัสงขลา 
     พ.ศ. 2554      นิทรรศการศิลปกรรมชุดคน กลุ่มชง  ณ   ร้าน coffee saloon                           
                                         อาํเภอเมือง  จงัหวดัพทัลุง 
     พ.ศ. 2554      นิทรรศการศิลปินแดนใตส้ร้างสนัติสุข กระทรวงวฒันธรรม 
               ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  จงัหวดัตรัง     
     พ.ศ. 2554      นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็พระราชบิดา 42  ปี   
                                         วนัคลา้ยวนัพระราชทานนามมหาวิทยาลยัมหิดล ณ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
     พ.ศ. 2554      นิทรรศการศิลปินแดนใต้สร้างสันติสุข กระทรวงวัฒนธรรม ณ 
             พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์  จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
     พ.ศ. 2554      นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษามหาราช                         
                                         ณ  หา้งเซนทรัลเฟสติวลัพทัยา เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
     พ.ศ. 2554      นิทรรศการครุศิลป์สร้างสรรคง์านศิลป์กบัศิลปินแห่งชาติ รุ่น 2 
             ณ หออคัรศิลปิน จงัหวดัประทุมธานี 
     พ.ศ. 2554      นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ   
                                         พระบรมราชินีนาถ  คร้ังท่ี 16   ณ  โรงแรมมณเฑียร   กรุงเทพฯ  
     พ.ศ. 2554      นิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทศันศิลป์นานาชาติแห่งประเทศ 
                                         ไทย คร้ังท่ี 3 ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ   กรุงเทพ ฯ  
     พ.ศ. 2554      นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษามหาราช                              
                                         ณ หา้งเซนทรัลเฟสติวลัพทัยา เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี                                                       
     พ.ศ. 2554      นิทรรศการศิลปกรรมโครงการจิตรกรไทย รวมใจสูภ้ยันํ้ าท่วม 2554    
                                         ณ  แกรนฮอลล ์ชั้น 1 สยามดิสคฟัเวอร่ี กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปินร่วมสมยั ร่วมใจสูภ้ยันํ้ าท่วม                                   
                                         ณ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์  กรุงเทพฯ                                                                   
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการศิลปกรรมโครงการนิทรรศการ 85 พรรษา รถไฟฟ้าสู่งาน 
                                         ศิลป์  ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ล้ิงค ์มกักะสนั กรุงเทพฯ 
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     พ.ศ. 2555      นิทรรศการศิลปกรรม THAILAND SCAPE  ณ   K. VILLAG   
                                         GALARE   สุขมุวิท 26  กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการศิลปกรรม ศิลป์ฟรีสไตร์ ณ  หอศิลป์เซเวนรังสรรค ์                    
                                         สาธร  กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ   
                                         พระบรมราชินีนาถ  คร้ังท่ี 17   ณ  โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ  
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปะการกศุล ศิลปาศรี คร้ังท่ี 3 หิมพานต ์    
                                         ณ   K. VILLAG  GALARE   สุขมุวิท 26  กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมยั เน่ืองในวนัศิลป์ พีระศรี                        
                   ณ  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการ ลูกศิษยคิ์ดถึงอาจารย ์ คร้ังท่ี 2  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลยั 
                                         ศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการภาพวาด โดยสาํนกังานเลขาธิการศาลยติุธรรม  กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการโครงการแสดงผลงานศิลปะเพื่อการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2                        
                                         ART TO LEARN  ณ หอศิลป์วงัหนา้ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์     
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั                     
                                         ณ  โรงแรมอิมพิเรียลควินส์ปาร์ค กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2555      นิทรรศการสรรคศิ์ลป์ศิริราช เฉลิมพระเกียรติ  คร้ังท่ี 1                                             
                                         ณ  โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2556      นิทรรศการโครงการแสดงผลงานศิลปะเพื่อการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2   
                                         ART TO LEARN    ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี    
     พ.ศ. 2556      นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั                    
                                         คร้ังท่ี 3  ณ หา้งเซนทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  จ.ชลบุรี                                                            
     พ.ศ. 2556      นิทรรศการศิลปะ ความรักใตแ้สงจนัทร์  กรุงเทพฯ       
     พ.ศ. 2556      นิทรรศการโครงการแสดงผลงานศิลปะเพื่อการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2  
                                         ART TO LEARN  ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยันเรศวร  จ.พิษณุโลก                
     พ.ศ. 2556      นิทรรศการภาพเขียนสุวรรณบรรพต สยามพทุธศิลป์ คร้ังท่ี 1                                       
                                         ณ ศาลาสุวรรณบรรพต  วดัสระเกศ  กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2556      นิทรรศการภาพเขียนศิลปะไทยไปอาเซียน ( คลบัหนา้พระลาน )                            
                                         ณ  หอศิลป์เซเวนรังสรรค ์ กรุงเทพฯ 
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     พ.ศ. 2556      นิทรรศการภาพเขียน สายใยรักจากเพื่อน ( คลบัหนา้พระลาน )                        
                                         ณ  หอ้งศิลป์นิทรรศมารศรี วงัสวนผกักาด  กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2556      นิทรรศการโครงการแสดงผลงานศิลปะเพื่อการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2   
                                         ART TO LEARN   ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย    
     พ.ศ. 2556      นิทรรศการภาพวาดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเดจ็พระนางเจา้ฯ  
                                         พระบรมราชินีนาถ คร้ังท่ี 18  ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2556      นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 
             พรรษา เทิดไทม้หาราชินี  ณ  ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2556      นิทรรศการหวัขอ้  "Seascape"  ของศิลปินกลุ่มคลบัหนา้พระลาน   
                                         ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูนํ้า ชั้นลอย 
 พ.ศ. 2556       นิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทศันศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศ  
                                         ไทย คร้ังท่ี 6  ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2557      นิทรรศการศิลปกรรมคลบัหนา้พระลานสญัจร คร้ังท่ี 2                                              
                                         ณ หอศิลปวฒันธรรมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2557      นิทรรศการศิลปกรรม ART TO LEARN คร้ังท่ี 3                                                             
                                         ณ หอศิลป์ริมน่าน จงัหวดัน่าน 
     พ.ศ. 2557      โครงการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ "เพชรบูรณ์ เมืองแห่งความสุข”              
                                         ณ พทุธอุทยานเพชรบูรณ์ อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์      
     พ.ศ. 2557      นิทรรศการศิลปะ ART TO LEARN                                          
                                         ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก  
     พ.ศ. 2557      นิทรรศการ 77 ศิลปิน ฉลอง 7 ปี หอศิลป์เซเวนรังสรรค ์     
                                         ณ  หอศิลป์เซเวนรังสรรค ์ กรุงเทพฯ 
     พ.ศ. 2557      นิทรรศการศิลปกรรม “ อารยะ ชาติพนัธ์ุ ” ณ  หอศิลป์มหาวิทยาลยั  
                                         นเรศวร จ. พิษณุโลก 
     พ.ศ. 2557      นิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทศันศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศ 
                                         ไทย คร้ังท่ี  7  ณ หอศิลป์ราชดาํเนิน  
     พ.ศ. 2558      นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มหอไตร คร้ังท่ี 4 ณ พิพิธภัณฑสถาน
             แห่งชาติ หอศิลป์เจา้ฟ้า  กรุงเทพฯ    
          พ.ศ. 2558      นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ  คร้ังท่ี 61 
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