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 MONGKOL CHAIWONG: A RESEARCH OF ART COMPOSITIONS FROM THAI 
TRADITIONAL ILLUSTRATIONS FROM 1949 TO 2001. THESIS ADVISORS :  
 
 The purposes of this research were to study art compositions from Thai traditional 
illustrations from 1949 – 2001.  The sample consisted of 20 Thai traditional illustrations from 
20 illustrators and the results revealed that  

1.  Most concepts of the sample are created from ideas and experiences by  
1) studying Thai history and olden Thai arts 2) reading and studying Thai literatures 3) living 
in Thai culture and Thai local traditions  4) studying the concepts of Buddhist traditions  
5) studying and learning from the Thai traditional experts and instructors 6) learning by 
doing and 7) being given knowledge and experiences from the ancestor. 

2.  The concepts about visual communication arts of the sample are composed of 7 
features.  They are 1) cold and warm colours 2) lights and shades in order to express time 
and directions 3) values of colours, lights and shades  4) principles 5) balances  6) lines 
and 7) planes.  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
  
ความเปนมาของปญหา 

 
ในการเรียนการสอนศิลปะตั้งแตอดีตที่ผานมานั้น ไดมุงเนนกิจกรรมประเภทศิลปะ

ปฏิบัติเปนสวนใหญ   ท้ังในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซ่ึงการมุงเนน
ทางดานทักษะปฏิบัติโดยที่ไมมีการศึกษาดานอื่นๆ ใหสัมพันธกันนั้น ยอมสงผลใหผลงาน
ทางดานศิลปะไมพัฒนาเทาที่ควร และผลงานคงไมสามารถสรางความเขาใจศิลปะในแงมุมที่
ตางไปจากความรูดานทักษะปฏิบัติทางดานเดียวได (วิรุณ  ตั้งเจริญ 2532 : 260)  ดังนั้น นัก
การศึกษาทางดานศิลปะตางเห็นวาความรูครบคุณคา ศิลปะควรจะประกอบดวยเนื้อหา 4 แกน
คือศิลปะปฏิบัติ ศิลปวิจารณ สุนทรียศาสตรและประวัติศาสตรศิลป น่ันคือการศิลปะสอนให
ผูเรียนสามารถไปทําศิลปะ (ศิลปะปฏิบัติ) ที่มีสุนทรียะ สามารถวิจารณศิลปะอยางมีความรูดวย
หลักเกณฑทางดานการวิจารณและประวัติศาสตรศิลปได (มะลิฉัตร  เอ้ืออานันท ม.ป.ป. : 60) 

และจากการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย ซ่ึงมีผลงานศิลปกรรมที่สะทอน
ใหเห็นถึงการซึมซับ ถายเทจนเกิดลักษณะเดนทางชนชาตินั้น ในเรื่องนี้ สวัสด์ิ  ตันติสุข (2523 : 
ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาววา ศิลปะไทยไดแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ 
ดังจะเห็นไดจากพระที่นั่ง โบสถ วัดวาอาราม จิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูป ฯลฯ งานศิลปกรรม
เหลานี้ลวนมีคุณคาอยางยิ่งในทางดานศิลปะ โบราณคดี ประวัติศาสตร และสาระอื่นๆ ในแตละ
ชวงเวลาของประวัติศาสตร และมีประโยชนตอการศึกษาคนควา นับวาเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติอันมีคุณคายิ่ง และผลจากการวิจัยของ วินัย ผูนําพล พบวา ประเทศตางๆ ในเอเชีย
อาคเนย ไดแก  พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร  อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไทย ขาดความ
เปนตัวของตัวเอง เม่ือกระแสของอิทธิพลตะวันตกแพรกระจายมาคนไทยสวนใหญก็รับวัฒนธรรม
ดังกลาวไว โดยขาดการไตรตรองในการสรางสรรค ไมมีปรัชญาที่เดนชัด ทําใหคุณคาของงาน
ศิลปกรรมประจําชาติดอยลง (วินัย ผูนําพล 2521 : 43) 

โดยเฉพาะสังคมไทยในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา  ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ  
อยางรวดเร็วจนเห็นไดชัด อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการและ 
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ระบบการสื่อสารขอมูลที่รวดเร็ว  ประกอบกับการเปดประเทศมากขึ้น  จึงสงผลใหมีการรับเอา
วิทยาการสมัยใหมมาใชในการดํารงชีวิต  และมีการถายทอดวัฒนธรรมจากตางประเทศมากขึ้น
เปนลําดับ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532 : 73)  จากเหตุดังกลาว ยอมสงกระทบตอ
ศิลปกรรมประเพณีไทยดวยเชนกัน ซ่ึงไดกอใหเกิดวิวัฒนาการศิลปกรรมประเพณีไทยในชวงกวา
ทศวรรษที่ผานมาไดคลี่คลายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะผูสรางสรรคงานศิลปกรรมประเพณีไทยก็ตาง
หาแนวทางการแสดงออก ซ่ึงเปนสัญลักษณสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณศิลปกรรม
ประเพณีไทยในกระบวนแบบใหมกลายเปนศิลปกรรมแนวประเพณีที่มีรากฐานมาจากศิลปกรรม
ประเพณีไทยในอดีต 

การศึกษาธรรมชาติเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่มีความปรารถนาจะมีความ
เขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องโลกและชีวิตหรือศาสตรที่ตนเกี่ยวของ ผูที่มีความสุข หรือไดรับ
ความสําเร็จในชีวิตเปนจํานวนไมนอยที่เปนผูที่เขาใจ เห็นคุณคาของธรรมชาติ และสามารถนํา
ประสบการณที่ไดจากธรรมชาติมาใชในชีวิติประจําวัน หรือประยุกตเขากับวิชาชีพของตน
ทางดานปรัชญาและศาสนา เราไดประจักษแลววาพระพุทธเจาของเรานั้นเปนผูท่ีเห็นคุณคาของ
ธรรมชาติเปนอยางยิ่ง และนําธรรมชาติมาใชเปนตัวอยางสําหรับเผยแผรพุทธธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สวนในศิลปะและการออกแบบก็มีบุคคลสําคัญ เชน เเฟรงค ลอยด ไรท (Frank  
Lloyd  Wright)  ซ่ึงเปนสถาปนิกอเมริกัน ผูมีช่ือเสียงเปนที่ไดรับการยกยองอยางสูงในแวดวงของ
นักออกแบบสถาปตยกรรมทั่วโลก เปนที่รูกันโดยทั่วไปในบรรดาผูที่สนใจวา เเฟรงค ลอยด ไรท 
ใหความสําคัญแกธรรมชาติเปนอยางยิ่งเชนกัน  ประติมากรเอกของโลกผูหนึ่งคือ เฮ็นร่ี มัวร  ที่ได
เคยกลาววา การสังเกตธรรมชาตินั้นเปนสวนหนึ่งของชีวิตศิลปน เพราะจะชวยขยายขอบเขตของ
ความรูเรื่องรูปทรงใหกวางไกล ทําใหจิตใจสดชื่น แลวยังเสริมสรางแรงบันดาลใจอีกดวย สวน
ปรมาจารยดานศิลปะและการออกแบบของไทยนั้นก็ไดฝากผลงานที่แสดงใหเห็นวา มีธรรมชาติ
เปนครู  เชน ทานผูออกแบบลายไทยตางๆ อาทิ ลายกนก ลายดอกพิกุล ลายประจํายาม ฯลฯ 
นอกจากนั้นตัวอยางขางตนกไดแสดงใหเห็นแลววาทั้งองคประกอบของการออกแบบ  และกําเนิด
ทฤษฎีการออกแบบลวนมีปรากฏอยูอยางชัดเจนในธรรมชาติแลว (อางอิงใน มาโนช   กงกะนันท 
2530 : 6)  

ในประเทศไทยมีศิลปนที่มีชื่อเสียงโดงดังหลายทาน  ซึ่งไดออกแบบและเขียน
ภาพประกอบเรื่อง (Illustrators)  ไดอยางยอดเยี่ยม  เชน  พระวรรณวาดวิจิตร (ทอง  จารุวิจิตร) 
เขียนภาพปางมารผจญ  สงไปตีพิมพเมืองนอกไดรับความนิยมมาก  ภาพนางฟาอันเกิดแก
ดอกบัวออกแบบและวาดโดยเจากรมแดง  ภาพพุทธประวัติ  ออกแบบและวาดโดยนายทองชาง
เขียน และนายจาง  ซ่ึงสมัยนั้นไมสามารถนํามาพิมพในประเทศไทยได   เพราะยังไมมเีครือ่งพมิพ  
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ซ่ึงหมอบรัดเลย ไดบันทึกไวในหนังสือบางกอกกาเลนดาร ประจําป ค.ศ. 1870 (พ.ศ. 2413) ได
พิมพภาพประกอบตางๆ  เพื่อนํามาทําปฏิทิน งานเขียนภาพประกอบสวนมากจะนําภาพมา
ออกแบบและจัดพิมพปฏิทินประจําปของบริษัทหางราน และสวนราชการตางๆ ที่มีช่ือเสียงมาก
คือ ภาพประกอบประเพณีสงกรานต ปฏิทินป พ.ศ.2474 ของนายโพธิ์ ใจออนนอม ครูโรงเรียน
เพาะชาง  ภาพประกอบประเพณีสงกรานตของศิลปนคณะชาง ภาพประกอบเรื่องของครูเสนห 
คลายเคลื่อน  และภาพประกอบหนังสือของครูออด อําไพ ของโรงพิมพราษฎรเจริญ 

งานภาพประกอบ (Illustrators) มีความโดงดังมากในยุคของเหม เวชกร เปนชางเขียน
ภาพประกอบตํารากระทรวงกลาโหมและวาดภาพประกอบใหสํานักพิมพเพลินจิตต ซ่ึงมีผลงาน
ประมาณ 6 หมื่นภาพ  ซ่ึงแตละภาพลวนแตแสดงวิถีชีวิตไทยไดอยางดีเยี่ยม เชน ภาพนักเรียน
นายรอย (พ.ศ. 2475)  ภาพสายลมหวนและภาพนิสิต (พ.ศ. 2476)   ภาพบานผีสิง (พ.ศ. 2477)  
ภาพผีและภาพเหยียบยอดอก (พ.ศ. 2478)  ภาพแผลเกา (พ.ศ. 2479) และภาพศรีธนญชัยเสียรู  
(พ.ศ. 2480)  

นักเขียนที่มีชื่อเสียงมากในราว พ.ศ. 2498 ที่ไดเขียนแบบเรียนชุดเด็กชายปญญา – 
เด็กหญิงเรณู ฝนตกแดดออก ไปโรงเรียน เที่ยวรถไฟ  เขียนโดยเหม  เวชกร  ฉันท สุวรรณะบุณย  
คิด โกศลวัฒน  และเฉลิม นาคีรักษ (อเนก  นาวิกมูล 2542 : 8)   

สมาคมศิลปกรรมไทย ซ่ึงกอต้ังใน พ.ศ.2497 โดยในตราสารไดระบุวัตถุประสงคของ
สมาคมอยางชัดเจนวา สงเสริมเกียรติคุณและวัฒนธรรมทางศิลปกรรมไทย (สมาคมศิลปกรรม
ไทย 2497 : 2)  

นอกจากนั้น ยังมีความหมายในการเผยแพรความคิดผานสื่อหนังสือและสื่ออื่นๆ ทําให
ลักษณะบุคคลและลักษณะกลุม เชน คณะชาง  เหม เวชกร  เฉลิม นาคีรักษ (อํานาจ  เย็นสบาย 
2531 : 137)  

จากหลักฐานดังกลาวพบวา ทานเหลานี้ลวนมีจุดยืนที่จะฟนฟูสนับสนุนและสรางสรรค 
ศิลปกรรมแนวประเพณีไทยทั้งสิ้น  แตดังที่กลาวมาแลววาสถานการณแวดลอมตางๆ ในขณะนั้น 
ไดเอ้ืออํานวยศิลปะแบบตะวันตกในประเทศไทย ซ่ึงมีแนวโนมจะเติบโต (อํานาจ เย็นสบาย 2531 
: 137) แมวา การพัฒนาทางสังคมจะเอื้อตอการพัฒนาศิลปะตะวันตกเพียงใดก็ตาม ศิลปแนว
ประเพณีไทยยังคงดํารงอยูในฐานะที่มีลักษณะเฉพาะทางชนชาติมีความไดเปรียบในฐานะที่
ผูกพันกับประวัติศาสตรชาติไทย มีสถาบันหลักของชาติใหการสนับสนุน เปนเหตุใหจิตรกรที่เขียน
ภาพไทยที่ยึดแนวทางในการทํางานศิลปกรรมแนวประเพณีไทยไดย้ําจุดยืนของตนเอง โดย
จัดการแสดงภาพเขียนขึ้นเปนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2507 (สงวน  รอดบุญ 2506 : 37) โดยเฉพาะ 
เฉลิม นาคีรักษ  ท่ีไดช่ือวา เปนผูประยุกตจิตรกรรมประเพณีไทยดวยรูปแบบและเรื่องราวที่
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งดงามอยางใหมข้ึนมา  จนเปนที่กลาวขานกันโดยทั่วไป (วิรุณ ตั้งเจิญ 2533 : 217) โดยมี
แบบอยางเฉพาะที่สืบตอมาจนถึงปจจุบันที่ยาวนานจนเกิดลักษณะเฉพาะทางชนชาติและมี
ลักษณะที่สอดคลองกับระเบียบวิถีการดําเนินชีวิตในแตละชวงของประวัติศาสตรชาติไทย (สวัสด์ิ 
ตันติสุข 2533 : ไมปรากฏเลขหนา) 
 
จุดประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาองคประกอบศิลปจากภาพประกอบแนวประเพณีไทยจากการออกแบบ 
และการเขียนภาพประกอบ 

2. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาผลงานการออกแบบ  การเขียนภาพประกอบ  และ 
พัฒนาผลงานออกแบบภาพประกอบ 

3.  เพื่อปลูกฝงเจตคติระหวางผลงานศิลปะการออกแบบกับแนวประเพณีและสังคม 
ไทย 
 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 

1.  ผลของการศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางการวิเคราะห วิจารณและศึกษาคนควา 
ประวัติศาสตรการออกแบบภาพประกอบแนวประเพณีไดอยางมีหลักเกณฑ 

2.  เปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมแนวประเพณีไทย   ซึ่งเปนการ 
พัฒนาวิชาชีพทางการออกแบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 

ผลงานการเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทยของศิลปนไทยที่นํามาวิเคราะหในครั้ง
นี้ จํานวน 20 คน  แบงเปนผลงานตางๆ ดังนี้ 

1.  ผลงานออกแบบและเขียนภาพประกอบวรรณคดีไทย  
2.  ผลงานออกแบบและเขียนภาพประเพณีไทย  
3.  ผลงานออกแบบและเขียนภาพพระพุทธศาสนา  
4.  ภาพประวัติศาสตร  
5.  ภาพลายเสน  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.  ศิลปะ (Art) หมายถึง เปนฝมือทางการชาง การแสดงออกมาใหปรากฏขึ้นไดอยาง
งดงาม  นาพึงพอใจ  และเกิดอารมณสะเทือนใจ  ที่เปนผลแหงพลังความคิดสรางสรรคของ
มนุษย  ที่แสดงออกในรูปลักษณตางๆ  ใหปรากฏ  ซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทับใจ  หรือความ
สะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ  พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยม และทักษะของแตละคน 
เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย  ขนมธรรมเนียม  จารีต  ประเพณี  หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา 

2.  องคประกอบศิลป (Composition) หมายถึง ส่ิงที่ศิลปนและนักออกแบบใชเปนสื่อ
ในการแสดงออกและสรางความหมาย โดยการนํามาจัดเขาดวยกันใหเกิดเปนรูปทรงเดนชัด และ
จัดระเบียบสวนตางๆ  เหลานั้น  ใหประสานกลมกลืนกันในงานศิลปะ 

3.  หลักในการจัดองคประกอบศิลป หมายถึง โครงสรางหลักของศิลปะ โดยนํารูปทรง  
ซ่ึงเปนสิ่งที่มองเห็นไดในทัศนศิลป  ที่ศิลปนสรางขึ้นดวยการประสานกันอยางมีเอกภาพของทัศน
ธาตุ (Visual Elements) ไดแก เสน  น้ําหนักออนแกของขาว – ดํา ที่วาง สี ลักษณะพื้นผิว รูปทรง 
สมดุลย  และระนาบ ใหความพอใจตอความรูสึกสัมผัส  เปนความสุขทางตา พรอมกันนั้นก็สราง
เนื้อหาใหกับตัวรูปทรงเอง และเปนสัญลักษณใหแกอารมณ ความรูสึก หรือปญญาความคิดที่
เกิดข้ึนในจิตดวย  และเนื้อหาที่เปนองคประกอบที่เปนนามธรรม  หรือโครงสรางทางจิต  ตรงกัน
ขามเปนสวนที่เปนรูปทรง  ที่หมายถึงผลที่ไดรับจากงานศิลปะ  ซึ่งสวนที่เปนนามธรรมนี ้นอกจาก
เนื้อหาแลวยังมี  เรื่อง (Subject) และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยูดวย  โดยทั้ง 3 สวนนี้ตางมีความ
เช่ือมโยงและซอนทับอยู  เรื่องกับเนื้อหาในงานบางประเภทจึงเกือบแยกจากกันไมออก แตในงาน
บางประเภทเกือบไมเกี่ยวของกันเลย    

4.  ศิลปะแนวประเพณีไทย  หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีวิวัฒนาการมาจากอดีต จน
เกิดลักษณะที่สอดคลอง กลมกลืนกับระเบียบการดําเนินชีวิตของชนชาติไทย  และพัฒนามา
จนถึงปจจุบัน อันเปนผลมาจากการที่สังคมไทยไดเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องมาจากการวิวัฒนาการ
ความเจริญของโลกทางดานตางๆ  จนเปนเหตุใหศิลปนไดพยายามคลี่คลายผลงานไปตามสภาพ
ของสังคมและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของศิลปะไทย หรือศิลปะแนวประเพณีไทย หรือมี
เอกลักษณของชาติไทย 

5.  ภาพประกอบแนวประเพณีไทย  หมายถึง  ผลงานทัศนศิลปที่แสดงลักษณะอันเปน 
เอกลักษณของศิลปะไทยที่มีความสัมพันธกับระเบียบ วิถีการดําเนินชีวิตของชนชาติไทยในแตละ
ชวงเวลาของประวัติศาสตรชาติไทยและพัฒนามาถึงปจจุบันนั้น  โดยไมมีความหมายครอบคลุม
ไปถึงศิลปกรรมแนวประเพณีไทยแบบอนุรักษที่ปรากฏอยูในพุทธสถาน 
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บทที่ 2 
 

เอกสารที่เกีย่วของกับการศึกษาคนควา 
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1.  ความหมายขององคประกอบศิลป 
2.  หลักขององคประกอบศิลป 
3.  ความหมายของศิลปะแนวประเพณีไทย 
4.  ลักษณะของศิลปกรรมไทย 
5.  รูปแบบศิลปกรรมแนวประเพณีไทย 
6.  เอกสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องราวของศิลปกรรมแนวประเพณีไทย 
7.  การวิจารณทัศนศิลป 

 

1.  ความหมายขององคประกอบศิลป 
 

เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้มีความครบถวนในเนื้อหาสาระ ผูวิจัยจึงไดคนควาและรวบรวม
ความรูเกี่ยวกับความหมายและความเขาใจเกี่ยวกับเรื่ององคประกอบศิลป ดังนี้ 

ถาจะพิจารณาตามตามความหมายของศิลปะนั้น  พอจะกลาวไดวา ศิลปะคือส่ิงที่
มนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงออกทางดานอารมณ ความรูสึก ความคิดหรือความงาม ก็จะเห็นไดวา 
ศิลปะมีองคประกอบที่สําคัญอยู 2 สวน คือ สวนที่มนุษยสรางขึ้น ซ่ึงไดแกโครงสรางทางวัตถุที่
มองเห็นได หรือรับรูไดดวยประสาทสัมผัสสวนหนึ่ง กับสวนที่เปนการแสดงออกอันเปนผลที่เกิด
จากโครงสรางทางวัตถุน้ัน อีกสวนหนึ่ง เราเรียกองคประกอบสวนแรกวา รูปทรง (Form) หรือ 
องคประกอบทางรูปธรรม และเรียกสวนหลังวา เนื้อหา (Content) หรือองคประกอบทาง
นามธรรม ดังนั้นองคประกอบที่เปนโครงสรางหลักของศิลปะคือรูปทรงกับเนื้อหา (ชลูด นิ่มเสมอ 
2538 : 18) 

คําวา Composition มาจากภาษาละตินวา Compositio หมายถึง การจัดเขาดวยกัน
ในทางศิลปะ Composition แปลวา องคประกอบแหงศิลป (สงวน รอดบุญ 2522 : 50) หมายถึงการ 
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นําสวนประกอบของศิลปะ (Elements of Art) มาจัดเขาดวยกันตามความคิด จินตนาการหรือ
ดวยประสบการณผูสรางแตละคน โดยอาศัยหลักของศิลปะสรางใหเกิดการประสานกลมกลืนกัน
อยางเปนเอกภาพ 

องคประกอบศิลปตามพจนานุกรมฉบับเว็บสเตอร (Webster 1961 : 196) ไดอธิบาย
ไววา ในทางวิจิตรศิลปหมายถึงศิลปะหรือการปฏิบัติ กระทําใหเกิดการรวมกันของสวนประกอบ
ตางๆ ในผลงาน และสวนประกอบทั้งหมดนั้นจะตองประสานกลมกลืนกัน 

ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับภาษาอังกฤษเปนไทยของ สอ เสถบุตร (ม.ป.ป. : 
144) ไดใหความหมาย Composition ไววา คือสวนประกอบ สัดสวน ส่ิงที่ประกอบขึ้น ความเรียง 
เพลงที่แตงข้ึน และวัตถุผสม 

อาลเลน และ โฮลเดน (Allen and Holden 1979 :194)  ไดกลาวถึงความหมายของ 
องคประกอบศิลปไวคือ การจัดระเบียบสวนตางๆ ภายในงานศิลปะใหประสานกลมกลืนกันท้ัง
ภาพ รูปที่มีองคประกอบที่ดีจะแสดงความสมดุลของรูปทรง  การใชสี  คาน้ําหนักออนแก  สวน
ตางๆ บริเวณวาง จังหวะและเนื้อหาที่เปนเอกภาพ (อางอิงใน เทียนชัย  ตั้งประเสริฐ 2533 : 2)  

Arts Fundamentals Theory And Practice ใหคําจํากัดความคําวา องคประกอบศิลป 
ไววา องคประกอบของศิลปะหมายถึง เครื่องหมายที่นํามาจัดรวมกันแลว จะเกิดเปนรูปทรงตางๆ 
ข้ึน ศิลปนจะใชองคประกอบของศิลปะเปนสื่อความหมายในการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค
ของตน องคประกอบพ้ืนฐานดังกลาว ไดแก เสน รูป น้ําหนักออนแก ลักษณะผิวและสี  และจาก
หนังสือ The Art of Color And Design กลาววา องคประกอบของการออกแบบ คือองคประกอบ
ที่สามารถมองเห็นไดประกอบดวย  เสน  ทิศทาง  รูป  ขนาด ลักษณะผิว น้ําหนักออนแกและสี  
องคประกอบเหลานี้เปรียบเสมือนตัวอักษรที่นักประพันธใชในการเรียบเรียงถอยความอันไพเราะ    
และองคประกอบดังกลาว  เมื่อถูกนํามาจัดรวมเขาดวยกันเกิดเปนรูปทรงขึ้น (พีระพงษ กุลพิศาล 
2532 : 53 )  

ศิลป พีระศรี (2487 : 6) กลาวไวในหนังสือทฤษฎีแหงองคประกอบ ของมหาวิทยาลัย 
ศิลปากรวา องคประกอบแหงศิลปะนั้น หมายถึงการจัดมูลธาตุ ซ่ึงแยกกันอยูใหเขารวมกันเปน
หมวดหมู  

องคประกอบศิลป หมายถึง การนําเอาสิ่งของ วัตถุ มนุษย สัตวหรือหลายๆ ส่ิงหลายๆ  
อยาง หลายๆ ประเภท มารวมกันอยูในที่เดียวกัน โดยจัดสิ่งตางๆ ตามที่กลาวมานั้น โดยยึด
หลักการจัดภาพ (จํานง  วงศสวาง 2506 : 13) 

จึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา องคประกอบศิลป หมายถึงสิ่งที่ศิลปนและนักออกแบบ 
ใชเปนสื่อในการแสดงออกและสรางความหมาย  โดยการนํามาจัดเขาดวยกันใหเกิดเปนรูปทรง 
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เดนชัด โดยจัดระเบียบสวนตางๆเหลานั้นใหประสานกลมกลืนกันในงานศิลปะ 
 
2.  หลักองคประกอบศิลป 
 

2.1  ประเภทขององคประกอบศิลปะ  
พีระพงษ กุลพิศาล (2532 : 53) ไดอธิบายวา ผูมีประสบการณและความชํานาญใน

การใชองคประกอบเหลานี้ไดเปนอยางดีก็คือ นักออกแบบ จิตรกร ประติมากรและสถาปนิก 
องคประกอบที่เปนพื้นฐานและมีความสาํคัญจริงๆ  จําแนกเปน 5 อยาง คือ 

1. เสน คือ เคร่ืองหมายหรือ ร้ิวรอยที่เกิดจากการลากหรือขีดเขียนดวยวัสดุ เครื่องมือ 
ลงบนระนาบผิวตางๆ อยางตอเนื่องหรือขาดเปนชวงๆ ก็ได ซ่ึงเสนนั้นมีมากมายหลายประเภท 
คือ เสนตรง เสนคดลูกคลื่น เสนคดเคี้ยวไปมา เสนโคง เสนหยัก 

2. สี เปนองคประกอบของศิลปะ   ท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกของมนุษยมากมาย  ซ่ึง 
องคประกอบชนิดอื่น ท้ังเด็กและผูใหญตางมีความประทับใจเกี่ยวกับสีไดโดยไมยากนัก คนที่ไม
เขาใจภาพเขียนที่เรียกกันวา แบบ Abstract ก็ยังสามารถชื่นชม ตื่นตากับการใชสีของภาพเขียน
ประเภทนี้ได โดยทั่วไปแลวสีมีความหมายอยู 2 นัย คือ หมายถึงความรูสึกทางจักษุสัมผัส และ 
หมายถึงวัตถุอยางหนึ่งที่ศิลปนใชในการสรางงานศิลปะ ทฤษฎีสี ไดแบงแมสี ไดแก นํ้าเงิน 
เหลือง แดง 

3. ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะระนาบผิวของวัตถุใดๆ  ซ่ึงสามารถรับรูไดดวยการ
สัมผัส แตะตอง หรือดวยการมอง ซ่ึงจะเปนพื้นผิวของวัตถุจริงหรือเกิดจากการสรางสรรคของ
ศิลปนก็ได ซ่ึงไดแบงลักษณะพื้นผิวไว 3 ชนิด คือ ลักษณะผิวที่เปนของจริง ลักษณะผิวเลียนแบบ  
ลักษณะผิวที่คิดคนข้ึน 

4.  รูปรางและรูปทรง รูปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ รูปราง และ รูปทรง 
5.  พื้นที่และชองไฟ (Space) ในทางทัศนศิลป ไดแบงเปน 2 อยาง คือ 3 มิติ และ 2 

มิติ 
 
2.2  หลักการจัดองคประกอบ 
ผูมีบทบาทสําคัญสําคัญในการนําเอาองคประกอบตางๆ มาใชใหเกิดคุณคาและความ

งาม คือ ศิลปนและนักออกแบบ ซ่ึงไดแบงหลักเกณฑในการจัดองคประกอบ เปน 3 ประการ คือ 
ความมีสมดุล ความเดนและความกลมกลืน 

ชลูด  นิ่มเสมอ (2538 : 27) ไดอธิบายวา ทัศนธาตุเปนสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปนจะนํามา 
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ประกอบกันเขาใหเปนรูปทรง เพื่อส่ือความหมายตามแนวเรื่องหรือตามแนวความคิดที่เปน
จุดหมายนั้น ประกอบดวย จุด เสน นํ้าหนัก ที่วาง สีและลักษณะผิว 

ท่ีวาง มีคําจํากัดความคือ ปริมาตรที่รูปทรงกินเนื้อที่อยู อากาศที่โอบรอบรูปทรง 
ระยะหางระหวางรูปทรง (ชองไฟ) ปริมาตรของที่วางที่ถูกลอมดวยขอบเขต แผนภาพ 2 มิติที่
จิตรกรใชเขียนรูป การเขียนภาพลวงตาใหเกิดความลึกในงานทัศนศิลป 2 มิติ ปฏิกิริยาระหวางสี
กับรูปทรงทําใหเห็นเปนความลึกตื้นของพื้นผิว 

เอกภาพ คือ การรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสวนตางๆ อันไดแก ความคิด 
รูปทรงและอาจรวมถึงการแสดงออกดวย ซ่ึงสามารถแบงไดเปน เอกภาพของความคิด เอกภาพ
ของการแสดงออกและเอกภาพของรูปทรง 

ดุลยภาพ เปนกฎเกณฑอันหนึ่งของเอกภาพ หมายถึง การถวงน้ําหนักที่เทากัน 2 ขาง
ของสิ่งของหรือรูปทรง 

จังหวะ คือการซ้ําที่เปนระเบียบงายๆ  ซับซอนกันข้ึนจนเปนรปูทรงของศลิปะ จังหวะใน
งานศิลปะ คือ การซ้ําอยางมีเอกภาพและความหมาย 

สัดสวน เปนกฎเกณฑของเอกภาพที่เกี่ยวกับความสมสวนซึ่งกันและกันของขนาด ใน
สวนตางๆของรูปทรงและระหวางรูปทรง  

น. ณ ปากน้ํา (2526 : 5)  ไดกลาวถึงหลักขององคประกอบศิลปไววา  จะตองมี
กฎเกณฑดังตอไปนี้ คือ จังหวะ การออกแบบแบบ 2 ขางเทากัน  รูปทรง  ชองไฟ  ส่ิงที่แตกตาง
กัน  เสนตั้งกับเสนนอน  เสนเฉียงหรือเสนทแยง สวนรองและการซ้ํา 

เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ (2533 : 2) กลาววา หลักขององคประกอบศิลปตองประกอบ
ไปดวย เอกภาพ ดุลยภาพ  จุดเดน  การเนน  การซ้ําและการผันแปร  จังหวะ  และการเคลื่อนไหว 

ศิลป พีระศรี (2487 : 6) ไดกลาววา  หลักขององคประกอบศิลป คือ เสนแยง  เสนผาน
สับบอดิเนชั่น  การแผพุงออกไปโดยรอบตัว  การซ้ํา  การสมสวนทรง  สัดสวน  และชองไฟ 

 
3.  ความหมายของศิลปะแนวประเพณีไทย 
 

คําวา “ ศิลปกรรมแนวประเพณีไทย “ (Thai Traditional Art) ในภาษาไทยใชคํา
แตกตางออกไป ไดแก ศิลปกรรมไทยรวมสมัย ศิลปกรรมแนวประเพณี ศิลปกรรมประจําชาติ 
ศิลปกรรมแบบไทยประเพณีและศิลปกรรมแนวประเพณีไทย เปนตน ซ่ึงยากแกการใหคํานิยาม
หรือกําหนดความหมายอยางแนชัด เพราะความคิดของงานแตละยุคสมัยตางกัน ดังตัวอยางที่
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ผูวิจัยไดรวบรวมความหมายศิลปกรรมประเพณีไทย อันสงผลตอศิลปกรรมแนวประเพณีไทยใน
ปจจุบัน  
ซ่ึงมีผูใหคํานิยามดังตอไปนี้ 

จุลทัศน พยาฆรานนท (2533 : 53)  ไดอธิบายวา  ประเพณี  เปนคําที่คนไทยยืมมา
จากภาษาสันสกฤตวา  ปรเวณี   มาใช คํานี้แปลวา ผูก หรือตระบิด ซ่ึงหมายถึง การตกลง การ
ยอมรับหรือความเชื่อ ถาสรุปแลวความหมายเกี่ยวกับศิลปกรรมประเพณีไทยเปนศิลปกรรมซึ่ง
สําเร็จข้ึนตามความเชื่อและการยอมรับอยางไทย 

สมชาติ  มณีโชติ (2529 : 1)   กลาวถึงศิลปะประเพณีไทยวา  เปนศิลปะที่มีความ 
ประณีตสวยงาม แสดงความรูสึกชีวิตจิตใจ และความเปนไทยที่มีความออนโยน สรางสรรคสืบ
ตอกันมาตั้งแตอดีตจนไดลักษณะประจําชาติที่มีลักษณะและรูปแบบเปนพิเศษ 

วิรุณ  ตั้งเจริญ (2533 : 4) ไดสรุปความหมายศิลปะไทยวาจิตรกรรมและประติมากรรม
ที่มีแบบแผนเปนเอกลักษณของไทย  โดยมีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจนอดีตกาล 

วิบูลย  ล้ีสุวรรณ (2526 : 15) กลาววา ศิลปะประเพณีตั้งแตอดีตมานั้น  จะมีมูลเหตุที่
เปนองคประกอบสําคัญผสานกันใหเกิดการสรางสรรคศิลปะ คือ ขนบประเพณวีัฒนธรรม อันเปน
วิถีชีวิตของประชาชน  สืบตอกันแตโบราณกาล 

สวัสด์ิ  ตันติสุข (2523 : ไมปรากฏเลขหนา)  ไดกลาวถึงศิลปะไทยแบบประเพณีวา   
สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือที่เรียกวา  พุทธศิลป  มีแบบอยางทําสืบตอกันมาแต
โบราณจนถึงปจจุบันนี้ 

กลาวโดยสรุปไดวาศิลปกรรมประเพณีไทยในอดีตนั้น เปนผลงานที่มีศิลปกรรมที่มีการ
พัฒนาการมาเปนระยะเวลายาวนานจนเกิดลักษณะเฉพาะทางชนชาติ และมีลักษณท่ีสอดคลอง
กันระเบียบกับระเบียบวิถีชีวิต ในแตละชวงประวัติศาสตรไทย  จนปจจุบันวิวัฒนาการความเจรญิ
ของโลกในดานตางๆ  ไดกาวหนาไปตามกาลสมัยเปนกระแสอิทธิพลสืบเนื่องมาโดยตลอด  สงผล
ตอการคลี่คลายความกาวหนาของศิลปกรรมประเพณีไทย  เปนเหตุใหศิลปนไทยไดคลี่คลาย
ผลงานไปตามสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมจนเกิดศิลปกรรมแนวประเพณีไทย (Thai Traditional 
Art) ในที่สุด ซึ่งมีผูใหคํานิยามไวดังตอไปน้ี 

สมชาติ  มณีโชติ (2529 : 3)  ไดกลาวถึงผลงานศิลปกรรมแนวประเพณีไววาเปนผล
ของการกาวหนาของศิลปนที่ใฝหาแนวทางการแสดงออก ใหมีความประสานสัมผัสอยางตรงใจ
ที่สุดในการสรางสรรค  ซ่ึงเปนสัญลักษณสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณใหมของวัฒนธรรม
ไทยในอีกรูปแบบหนึ่งสวนใหญเปนอิทธิพลของศิลปะจากตะวันตกในแตลัทธิเปนสําคัญ 
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สวัสด์ิ  ตันติสุข  (2523 : ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาววา ศิลปกรรมไทยรวมสมัยหรือ
เขาใจกันวา เปนศิลปไทยสมัยใหม  เปนงานศิลปะที่ถูกสรางสรรคขึ้นจากความรูสึกนึกคิดอยางมี
อิสระ  โดยศิลปนซึ่งสวนใหญยังมีชีวิตอยู มีลักษณะแตกตางไปศิลปะไทยในอดีต  ทั้งนี้เปนเพราะ
ชีวิตปจจุบันและสภาพสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลจากอดีตเปนอันมาก  เนื่องความเจริญของโลกใน
ดานตางๆ  จึงทําใหเกิดอิทธิพลซ่ึงกันและกันทั้งทางตะวันตกและตะวันออก  ศิลปะรวมสมัยของ
ไทยจนเปนเสมือนหนึ่งตัวแทนอันชี้ใหเห็นถึงความคิดเห็นอันสรางสรรคอันแสดงถึงวัฒนธรรม
ของไทยปจจุบันดวยเชนกัน 

สน  สีมาตรัง (2525 : 20) ไดสรุปวา ศิลปนแนวประเพณีไทยทุกคนตางไดรับความ
บันดาลใจจากสภาพแวดลอม ดวยเหตุนี้นี้จึงมีเจตนาอยางบริสุทธิ์ใจที่จะสะทอนถึงวัฒนธรรม
ของประเทศและมนุษยชาติ 

ดํารง  วงศอุปราช (2525 : 117) ไดกลาววา  ศิลปะแบบประเพณีสมัยใหมของไทยเปน
ผลผลิตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม  สังคมยุคใหมไม ได เปนสังคมที่มี
ลักษณะเฉพาะทองถิ่น แตมีหลายสิ่งที่มีลักษณะรวมกับสังคมอื่นๆ เพราะมีการติดตอ สัมพันธ
และแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น ไมใชเปนศิลปกรรมแบบประเพณีแทๆ  แตเปนผลงานที่ดัดแปลงมา
จากศิลปะแบบประเพณีอีกทีหนึ่ง 

กลาวโดยสรุป ผลงานศิลปกรรมแนวประเพณีไทยนั้น  เปนผลงานที่มีวิวัฒนาการมา
จากอดีตจนเกิดลักษณะสอดคลอง  กลมกลืนกับระเบียบการดําเนินชีวิตของชนชาติไทยและ
พัฒนามาจนถึงปจจุบัน อันเปนผลมาจากสังคมไทยไดเปล่ียนแปลง สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการ
ความเจริญของโลกทางดานตางๆ เปนเหตุใหศิลปนไดพยายามคลี่คลายผลงานไปตามสภาพ
สังคมและสิ่งแวดลอม 
 
4.  ลักษณะของศิลปกรรมไทย 
 

ประเพณีไทยมีอารยธรรมสืบทอดมานาน และมีศิลปกรรมอันงดงามตามประเพณีนิยม
เปนภาพสะทอนอุดมการณ การดํารงชีวิต และสภาพแวดลอมของสังคมไทยสืบมา ศิลปกรรมที่
พัฒนาสืบทอดมาจากอดีตสูอารยธรรมสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร ซ่ึง วิรุณ ไกรฤกษ  
(2518 : คํานํา) ไดแสดงใหเห็นถึงความรุงโรจนทั้งดานสถาปตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม  
วรรณคดี นาฏศิลป  และดุริยางคศิลป  เปนอยางดี   ซ่ึงในการวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงเฉพาะ
ลักษณะเดนของผลงานเฉพาะจิตรกรรมและประติมากรรมเทานั้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 12

4.1  ผลงานทางดานจิตรกรรมไทย 
จิตรกรรมไทยเปนมรดกทางศิลปกรรมวัฒนธรรมที่มีคุณคายิ่งของคนไทยที่ควรแก

การศึกษาทั้งทางดานประวัติศาสตรและสุนทรียศาสตร ดังที่ เช้ือ สาริมาน (2515 : 2) ไดกลาววา 
ผลงานจิตรกรรมไทยมีคุณประโยชนหลากหลายประการทั้งทางดานวิชาการ แบบอยางฝมือชาง  
และเปนหลักฐานอันสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่ถายทอดสภาพชีวิต สังคมความ
เปนจริงในสมัยนั้น ดังนั้น ภาพจิตรกรรมไทยจึงเปรียบเสมือนเอกสารที่จารึกเรื่องราวตางๆ เชน 
ชีวิตความเปนอยู จารีตประเพณี ลัทธิศาสนา อันสืบเนื่องมาแตโบราณ สวน ชมพูนุท พงษประยูร 
(2515 : 1) น้ัน ถือวาเปนอีกผูหนึ่งที่สนใจศึกษาจิตรกรรมไทย  โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังของ
ไทย  ซึ่งไดเขียนหนังสือเรื่อง  จิตรกรรมและภาพลายเสนในประเทศไทย  ไดแสดงความคิดเห็น
สอดคลองกันวาภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยนอกจากจะมีคุณคาทางศิลปะแลว ยงัเปนหลกัฐาน
จารึกสําคัญ ทั้งมีเรื่องราวสะทอนใหเห็นถึงความเปนไปทางประวัติศาสตร โบราณคดี ลัทธิ
ศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่มีมาตั้งแตโบราณไดเปนอยางดี  ดังนั้น จึงกลาวไดวา 
จิตรกรรมไทยนับเปนมรดกล้ําคาที่ควรแกการสืบทอดไวเปนอยางดี 

ทางดานรูปแบบในงานจิตรกรรมไทย สาเหตุที่สําคัญของการสรางรูปแบบใหเกิดเปน
แบบแผนและมีลักษณะเฉพาะนั้นสืบเนื่องมาจากคนไทยในอดีตมีขอจํากัดในการรูภาษาหนังสือ  
จึงเปนเหตุผลใหมีการสรางรูปแบบ เพื่อเปนเสมือนสื่อเพื่อบอกเลาเร่ืองของพระพุทธศาสนาใหคน
ทั้งหลายเขาใจวา ภาพกษัตริย เทพยดา ฯลฯ เพราะสิ่งเหลานี้นับเปนสิ่งที่ดีที่สุดในสมัยนั้น 
(วิบูลย  ล้ีสุวรรณ 2523 : 29) 

จุลทัศน  พยาฆรานนท (2529 : 269) กลาววา รูปแบบงานจิตรกรรมไทย หมายถึง 
รูปภาพที่ชางไทยไดสรางขึ้นแทนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิต วัตถุหรือจากการคิดฝน ดวย
การใชเสนเปนหลักในการสรางรูปสรรพสิ่งตางๆ ใหแสดงความหมายไดดวยตัวของมันเอง ทําให
ผูชมรับรู เขาใจและเกิดอารมณตางๆ  

สงวน รอดบุญ (2524 : 57 – 60)  ไดกลาวถึงรูปแบบของจิตรกรรมไทยสมัยตางๆ ไว 
ดังนี้ 

สมัยสุโขทัย ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีใหเห็นนอยมาก เชน ที่วัดเจดียเจ็ดแถว เปนภาพ
อดีตพุทธ   ที่ผนังเพดานวัดศรีชุมเปนภาพลายเสนจําหลัก  หนาตรง  หนาซีก  และหนาเสี้ยวที่
องคพระปรางควัดพระพายหลวงเปนรูปเทวดา 

สมัยอยุธยา ไดรับรูปแบบมาจากสุโขทัย  เชน  ท่ีวัดราชบูรณะ เปนภาพอดีตพุทธ ที่วัด
มหาธาตุ เปนภาพอดีตพุทธเรียงกันเปนแถวและตอมาการเขียนภาพอดีตพุทธไดถูกเปลี่ยนมา
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เปนการเขียนภาพเทพชุมนุมข้ึนแทน เชน ที่วัดกุฏิดาว วัดใหมประชุมพล วัดใหญสุวรรณาราม 
ครั้นตอมาในสมัยอยุธยาตอนปลายจึงไดปรากฏอิทธิพลศิลปะจีนเขามาปะปนกับจิตรกรรมไทย 

สมัยรัตนโกสินทร งานทางดานจิตรกรรมฝาผนังเจริญสูงสุดในสมัยรัชกาลที่ 3 และ
ปรากฏความนิยมเขียนภาพเทพชุมนุมเปน 2 – 3 ชั้น  มีการใชสีมากขึ้นและหลังจากรัชกาลที่ 4 
เปนตนมา รูปแบบของจิตรกรรมก็ไดเปลี่ยนไป  เพราะอิทธิพลศิลปะตะวันตกมีการเขียนภาพคน
เปน 2 มิติ  ภาพทิวทัศนเปน 3 มิติตลอดจนการนําแสงเงาเขามาใช เปนตน 

จุลทัศน  พยาฆรานนท (2524 : 63 – 64)  ไดกลาวถึงลักษณะของรูปแบบจิตรกรรม
ไทยตามขนบนิยมไววาไววา รูปภาพจิตรกรรมของไทย จะมีลักษณะเปนแบบอยางเฉพาะ 
ลักษณะที่ปรากฏจะเปนรูปแบบสมมติและจะแบงรูปแบบมนุษยเปน 3 ประเภท คือภาพ หมายถงึ 
ภาพที่ประดิษฐใหมีความสวยงาม เปนตัวเอกของเรื่องภาพกาก หมายถึงภาพคนชั้นต่ํารูปราง  
หนาตา นาเกลียด ภาพอมนุษย หมายถึง ภาพพวกที่ไมใชมนุษย 

สวนภาพตัวพระ ตัวนาง จะเห็นไดวา ภาพตัวพระตัวนางที่หันหนาดานขาง จะมีลูกตา
ดานขางซึ่งผิดธรรมชาติ ปากจะแสดงดานตรงผาครึ่งที่เขียนอยูบนใบหนาดานขาง หูเปนรูปใบหู
แนบกับกระโหลกศีรษะ ลําตัวทอนบนเปนทอนดานหนา ลําตัวทอนลางจะเขียนเปนดานเฉยีงหรอื
ดานขาง มือจะเปนทาบิดฝามือ เทาจะเปนดานขางเสมอจนเห็นนิ้วเทาครบ 5 นิ้ว (สน  สีมาตรัง 
2524 : 80) 

ดังนั้น การที่ชางสรางขึ้นมาจึงเปนสิ่งแทนธรรมชาติ ประดิษฐใหมใหงายตอการดู  เปน
ประโยชนแกการเลาเรื่องหรือพรรณาความดวยกระบวนการทางจิตรกรรมสื่อความหมายดวย
รูปแบบอันเกิดเกิดจากเสนเปนรูปตางๆ  แบบ 2 มติ ที่เปรียบเหมือนตัวอักษรซึ่งที่ตางกันตรงภาพ
จิตรกรรมเปนรูปแบบอยางปด  สวนแบบตัวอักษรเปนรูปแบบอยางเปดถาสังเกตจะเหตุไดวา
จิตรกรรมไทยมีลักษณะเฉพาะมีการเขียนใบหนาเปนรูปแบบพิมพเดียวกันปรากฎการแสดง
อารมณตางๆ บนใบหนา  เชน ภาพคนจะแสดงอารมณยินดี  ยักษโกรธ  ลิงราเริง ตลอดจนการ
เคลื่อนไหวจะเปนไปตามปรกติทั้งคนและสัตว แตไดรับการปรุงแตงใหงดงามดวยกระบวนการ
ทางจิตกรรม  เกิดความรูสึกถึงความเคลื่อนไหวดวยความรูสึก  มิใชเปนไปตามแบบความจริง  
(จุลทัศน  พยาฆรานนท 2529 : 272 – 274) 

สุรศักดิ์ เจริญวงศ (2522 : 62 – 63) ไดมีความเห็นวา  ลักษณะของจิตรกรรมไทย  
โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง  จะเปนศิลปะแบบอุดมคติที่ชางไดปรุงแตงความงามจากความเปน
จริงในธรรมชาติใหงดงาม  ที่เต็มไปดวยปรัชญาทางศิลปะท่ีเกี่ยวของกับศาสนาดวยรูปทรง  เสน  
สี องคประกอบ และทัศนียภาพ โดยตัดทอนสวนที่ละเอียดของรูปทรงกลามเนื้อใหเรียบงายแตมี
พลัง จัดภาพแบบเสนขนาน รูปทรงทุกรูปทรงจะตั้งอยูบนพื้นเดียวกันขนาดของรูปทรงอาคารจะมี
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ขนาดเทากันไมวาอยูสวนไหนของผนัง แมรูปแบบของสถาปตยกรรมที่เปน 3 มิติ จะถูกเขียนเปน 
2 มิติ แตในขณะเดียวกันก็ยังเห็นมิติที่ 3 เชนเดียวกับภาพออบลีค (Oblique) หรือวิธีการใชเสน
คูขนาน มีเสนคูขนานดานหนาเปนเสนรวม ดานขางของอาคารจะยกเปนมุมประมาณ 30 องศา
หรือ 45 องศาจึงเปนภาพ 3 มิติ 
ใหมีรูปรางเพียง 2 มิติ (สน สีมาตรัง 2524 : 83 – 84 )  

ลักษณะสําคัญของจิตรกรรมไทย ชางจะใหความสําคัญแกการสรางรูปแบบอยู 3 
รูปแบบ คือ 
 1.  รูปแบบอยางประดิษฐ เปนรูปแบบที่ประดิษฐ จัดระเบียบรูปภาพและรายละเอียด
ใหมทั้งหมด เพื่อใหงายตอการรับรูและเขาใจ 

2.  รูปแบบอยางสรางขึ้นมาใหม เชน การสลับตําแหนง การเพิ่มอวัยวะบางอยาง การ
ขยายหรือยอสวนใหเกินความเปนจริง 

3.  รูปแบบอยางลดทอน  เปนรูปแบบเชิงสัญลักษณหรือเครื่องหมายแทนสิ่งที่เปน 
รูปธรรม เชน แทนเทพยดาหรือพรหมชั้นสูงๆ  จะเขียนเปนภาพวงกลมซอนอยูภายในวงกลมใหญ 
เปนตน (จุลทัศน  พยาฆรานนท 2529 : 271 – 272) 

การกําหนดหนาที่ความสําคัญของรูปแบบตางๆ ในงานจิตรกรรมไทย ชางไทยได
จัดลําดับของรูปแบบ และแบงลําดับความสําคัญของรูปแบบตางๆ ไวดังนี้ 

1.  รูปแบบนามธรรม เปนแบบสูงสุด  รูปทรงคน  ไดแก  พระ  นาง  เทวดา  กษัตริย  
สถาปตยกรรม ไดแก ประสาทราชมณเฑียร สัตวไดแก เทพหรือพญาของสัตวทั้งหลาย  เชน 
ราชสีห คชสีห คนคร่ึงสัตว 

2.  รูปแบบนามธรรมผสมอารมณความรูสึกแบบเปนจริงมากขึ้น รูปคน ไดแกขาราช
สํานัก นักดนตรี  คนชั้นสูง สถาปตยกรรม ไดแก มุขศาลา วิหาร สัตว ไดแก ชางทรง มาทรงหรือ
เทวดา คนครึ่งสัตว ไดแก กินนร กินรี 

3.  รูปแบบที่แสดงเลียนแบบความเปนจริงในธรรมชาติ คน  ไดแก  ชาวบาน ประชาชน  
สถาปตยกรรม ไดแก อาคารบานเรือน ศาลาวัด สัตว ไดแก สัตวทั่วๆ  ไป คนครึ่งสัตว ไดแก 
ทัณฑิมา (สัตวหิมพานตที่ต่ํากวากินนร) 

4.  รูปแบบที่เกินความเปนจริง ที่เปนไปในทางนาเกลียด นากลัว คน ไดแก คนที่รับ
ทุกขในนรก เปรต อสูรกาย สถาปตยกรรม ไดแก  นรกขุมตางๆ สัตว ไดแก สัตวนรก เชน กานรก 
แรงนรก ฯลฯ (สุรศักดิ์  เจริญวงศ 2522 : 65 – 67) 
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จุลทัศน พยาฆรานนท (2529 : 274 – 285)  ไดอธิบายเพิ่มเติมวา  ประเภทรูปแบบใน
งานจิตรกรรมไทยนั้นสามารถจําแนกเปนแตละประเภทไดดังนี้คือ   รูปแบบประเภทภาพมนุษย  
ภาพอมนุษย  ภาพสัตว  ภาพสิ่งกอสราง  และภาพทิวทัศน 

รูปแบบภาพมนุษยจะประดิษฐเปน 2 ลักษณะ  คือรูปแบบลักษณะภาพและกาก 
รูปแบบลักษณะภาพ ไดแก ภาพพระ ภาพนาง ภาพที่มีรูปราง รูปทรงสวยงาม  สวนลักษณะรูป
กาก ไดแก รูปคนอัปลักษณ หยาบชา กักขฬะหรือนักเลงหัวไม 

รูปแบบประเภทภาพอมนุษย เปนรูปภาพที่ประดิษฐขึ้นใหตางไปจากคนทั่วไป และเกิน
ความเปนจริงในธรรมชาติ เชน การนํารางกายสัตว 4 เทามาตอเขารางกายคน นําสัตว 2 เทามา
ตอเขากับทอนบนของคน เปนตน 

รูปแบบประเภทภาพสัตวมี 2 ลักษณะคือ รูปสัตวสามัญ ที่ปรากฏทั่วไปในธรรมชาติ 
และรูปสัตวหิมพานต เปนรูปสัตวที่เกิดข้ึนจากความคิดฝนใหมีรูปรางประหลาด ที่เรียกวา สัตว
กระหนก เชน คชสีห เหมราช เปนตน 

รูปแบบประเภทสิ่งกอสราง เปนภาพบานเรือน วัด พระมหาราชวัง กําแพง ปอม
ปราการ ฯลฯ  ถูกสรางข้ึนเปนตัวประกอบในการดําเนินเรื่อง ภาพจะถูกเขียนใหยอสวนลงโดย
ไมไดคํานึงถึงสัดสวนจริง เปดที่วางดานหนาและไมแสดงพื้นที่ภายใน รูปภาพสิ่งกอสรางขนาด
เล็ก เชน บานเรือน ศาลา จะสรางรูปรวมกันระหวางรูปดานหนากับดานขาง  และจัดวางลงบน
พื้นระนาบตําแหนงแสดงทัศนียภาพแบบขนานมีพื้นดานขางตั้งเอียงขึ้นเปนมุม 30 องศาและ
รูปแบบภาพสิ่งกอสรางขนาดใหญ มีความซับซอนเหลื่อมบังกัน โดยรูปแบบประเภทภาพทิวทัศน 
ที่เปนรูปภาพที่เขียนขึ้นเปนภาพพื้นดินอากาศที่วาง ภูเขาและตนไม เพื่อเปนฉากหลังชวยเนน
ภาพคน ภาพสัตว ส่ิงกอสรางใหเดนชัดมากยิ่งข้ึน 

จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ลักษณะการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในอดีต
จนถึงปจจุบัน จะเปนลักษณะสมมุติ ท่ีชางไทยไดปรุงแตงใหมีรูปลักษณะอันงดงาม ดวย
กระบวนการทางจิตรกรรม และนําเสนอเปนรูปแบบภาพมนุษย ภาพอมนุษย ภาพสัตว ภาพ
ส่ิงกอสรางหรือภาพทิวทัศน ใหงายตอการรับรู เปนรูปราง 2 มิติที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ สวน
ใหญเพื่อใชส่ือความหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ฯลฯ  และสําหรับในสวนทางดานเรื่องราวใน
จิตรกรรมไทย สวนใหญจะปรากฏบนฝาผนัง  พระอุโบสถ  วิหาร และศาสนสถานตางๆ ได
ดังนี้คือ  เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิชาการ วรรณคดี และ
ประวัติศาสตร (เทียนชัย  ต้ังพรประเสริฐ 2532 : 22) 

เรื่องราวเกี่ยวของพระพุทธศาสนามีอยูหลายเร่ืองที่ไดรับความนิยมนํามาเขียนเปน 
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รูปภาพจิตรกรรมมาทุกสมัย  เชน เรื่องพุทธประวัติ ทศชาติ ไตรภูมิ ประวัติเอตทัคคะใน
พระพุทธศาสนา ฯลฯ (จุลทัศน  พยาฆรานนท 2529 : 25) 
 
5.  รูปแบบศิลปกรรมแนวประเพณีไทย 
 

ประเสริฐ  ศีลรัตนา (2525 : 27– 33) ไดกลาวถึงรูปแบบศิลปะวามีดวยกัน 3 ลักษณะ
ใหญๆ คือ 

1.  รูปแบบในลักษณะที่เหมือนจริงตามธรรมชาติ (Realistic) การถายทอดในลักษณะ
นี้เปนการถายทอดโดยใชส่ือรูปแบบตามธรรมชาติ เชน ภาพคน ภาพสัตว ภาพทิวทัศน ภาพ
ดอกไม ตนไม กอนหิน เปนตน  ซ่ึงผูดูสามารถเขาใจไดดวยตางเคยมีพื้นฐานประสบการณ
เกี่ยวกับรูปแบบเหลานี้มาแลว ในการถายทอด ศิลปนอาจถายทอดตามตาที่เห็น หรือนําเอาวัสดุ
มาจัดวางใหมสุดแทแตความคิดเห็นของแตและบุคคลจะเห็นวาเหมาะสม  ศิลปนมีโอกาสเลือก
มุมในการถายทอดจัดวางรูปแบบลงในกรอบภาพ ตัดทอนบางสวน  นํามาแสดงในเฉพาะ
บางสวน  สุดแทแตความคิดเห็นของผูถายทอดเอง  ดวยศิลปะในลักษณนี้ดูเหมือนจะเปนการ
เลียนแบบธรรมชาติก็จริงอยู  แตการเลียนแบบธรรมชาติของศิลปนในทางศิลปะนั้น  มิใชเปนเชน
กระจกเงาที่ตองสะทอนทุกอยางซึ่งอยูตรงหนาใหปรากฏ  ดวยบุคคลมีชีวิตจิตใจมิใชวัตถุจึง
สามารถที่จะสอดแทรกความคิดเห็น  ความรูสึกนึกคิดในผลงานของตน 

2.  รูปแบบในลักษณะกึ่งนามธรรม  (Semi  Abstract) การถายทอดในลักษณะนี้อาจ
กลาวไดวา ถายทอดโดยใหความสําคัญกับธรรมชาตินอยลง และเพิ่มความสําคัญที่บุคคลผูสราง
ศิลปกรรม มากขึ้น  โดยสังเกตจากงานศิลปะประเภทนี้ไดวา  รูปแบบของธรรมชาติที่นํามาเปน
ส่ือนั้นถูกลด  สกัดตัดทอนลง  การจัดวางนี้ไมไดคํานึงถึงกฎเกณฑความจริงตามธรรมชาติ  
ศิลปนจะตัดทอนเอารูปแบบธรรมชาติมาเปนแสดงความรูสึกนึกคิดของตน  ในสิ่งที่ตนตองการจะ
แสดงใหผูดูไดรับรู  ซ่ึงอาจสรุปไดวา  การถายทอดในลักษณะนี้  เปนการสะทอนความรูสึก
ภายในของศิลปนออกมา  โดยอาศัยรูปทางธรรมชาติเปนสะพานมายังผูดู  รูปแบบธรรมชาติ
บางครั้งจะถูกนําเอาแตเฉพาะลักษณเดนๆ ของสิ่งนั้นๆ มาประกอบกันเพื่อจัดเปนเรื่องราวใหม
ข้ึน    สวนผูดูก็สามารถเก็บขอมูลจากลักษณะเดนๆ ในแตละอยางของรูปแบบของธรรมชาติที่
ปรากฏนั้นมาผูกสรางเปนเรื่องราวโดยเอาจินตนาการเขามาประกอบ  โดยดูจากการวางรูปแบบ
และความเกี่ยวเนื่องสัมพันธในแตละรูปแบบ  คลายการอานเรียงความแลวสรางจินตนาการ
คลองตามตัวอักษร 
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3.  รูปแบบในลักษณะนามธรรม (Abstract) การถายทอดลักษณะนี้ ผูสรางศิลปกรรม
จะไมคํานึงถึงรูปแบบหรือกฎเกณฑของธรรมชาติเลย แตคํานึงถึงรูปแบบอันเปนลักษณะตน
ตองการจะแกไขปญหาใหสามารถนํามาใชเปนสื่อถายทอดความรูสึกของตนเองไปยังผูดู โดยมี
กฎเกณฑทางศิลปะเปนแนวประกอบในการสรางงาน 

สุชาติ  เถาทอง (ม.ป.ป. : 71 – 73) ไดกลาวถึงรูปแบบของงานศิลปะ ได 3 ลักษณะคือ  
1.  รูปแบบทางรูปธรรม (Figurative)  หมายถึง  รูปแบบที่สามารถดูรูวาเปนภาพคน  

สัตว  ส่ิงของ  เปนตน 
2.  รูปแบบทางนามธรรม (Non – figurative) หมายถึง  รูปแบบที่เห็นเปนเสน  สี  

น้ําหนัก  รูปราง  รูปทรง  เปนตน 
3.  รูปแบบกึ่งนามธรรม  (Semi – figurative  and  Non – figurative)  หมายถึง  

รูปแบบที่สามารถเห็นไดวาเปนรูปทรงตางๆ แตมีลักษณะของการตัดทอนหรือดัดแปลงไปจาก
ธรรมชาติ       

สุรศักดิ์  เจริญวงศ (2525 : 65 – 67) ไดกําหนดองคประกอบโดยการจัดลําดับรูปทรง 
แบงตามความสําคัญของรูปทรงตางๆ  ของศิลปกรรมประเพณีไทยซึ่งประกอบดวย 

1.  รูปแบบนามธรรม  คือ  เปนแบบสูงสุด   รูปทรงมีความสําคัญในแตละกลุม   แตละ 
องคประกอบจําแนกไดดังนี้คือ 

     1.1  คน  ไดแก  รูปทรงพระ – นาง  เทวดา  นางฟา  กษัตริย 
     1.2  สถาปตยกรรม  ไดแก  ปราสาทราชมณเฑียร 
       1.3  สัตว  ไดแก  เทพ  หรือพระยาของสัตว  เชน  ราชสีห  คชสีห  นาค  หงส  สัตว

ในเทพนิยาย 
     1.4  คนครั้งสัตว  ไดแก  กินนร  กินรี  ครุฑ  ฯลฯ 
2.  รูปแบบนามธรรมผสมอารมณความรูสึกแบบเปนจริงมากขึ้น  เพื่อเนนความสําคัญ

ของรูปธรรมนามธรรมใหชัดเจน  จําแนกไดดังนี้  
2.1  คน  ไดแก  ขาราชสํานัก  นักดนตรี  นางรํา  และบรรดาชั้นสูง 
2.2  สถาปตยกรรม  ไดแก  มุขศาลา  วิหาร 
2.3  สัตว  ไดแก  ชางทรง  มาทรงของกษัตริยหรือเทวดา 
2.4  คนครึ่งสัตว  ไดแก  สนมกํานัลของพวกกินนร  กินรี   

3.  รูปแบบที่แสดงเลียนแบบความเปนจริงในธรรมชาติ  เปนรูปทรงแบบธรรมดา พื้นๆ  
จําแนกได ดังนี้   

3.1  คน ไดแก ชาวบาน ประชาชนธรรมดา 
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3.2  สถาปตยกรรม ไดแก อาคารบานเรือนสามัญธรรมดา 
3.3  สัตว ไดแก สัตวท่ีพบเห็นไดในปาเมืองไทย เชน ชาง มา นก ปลา ฯลฯ 
3.4  คนครึ่งสัตว ไดแก ทัณฑิมา อรหัน 

4.  รูปแบบที่เกินความเปนจริงเปนไปในทางนาเกลียด นากลัว ถูกสรางเพื่อแสดงความ
นากลัว หดหู และถือเปนข้ันต่ําสุด จําแนกได ดังนี้ 

4.1  คน ไดแก คนที่ไดรับทุกขในนรก เปรต อสูรกาย 
4.2  สถาปตย ไดแก ขุมตางๆ สําหรับทรมานสัตว 
4.3  สัตวนรก ไดแก กานรก แรงนรก หมานรก ฯลฯ 

วิรุณ ตั้งเจริญ (2534 : ไมปรากฏเลขหนา) ไดแบงรูปแบบศิลปะแนวประเพณีไทยเปน  
4 ลักษณะใหญๆ ไดแก 

1.  รูปแบบเชิงธรรมชาติ   เปนศิลปะแนวประเพณีไทยรวมสมัยที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
การบันทึกภาพสื่อดลใจตามที่ศิลปนสนใจ แตการบันทึกภาพหรือเลียนแบบธรรมชาติส่ิงแวดลอม
ในที่นี้ หมายถึง การรักษากระบวนแบบอันประณีตงดงามตามแนวทางของศิลปะไทยไวดวย เชน 
ภาพผลงานของเฉลิม นาคีรักษ  ปรีชา เถาทอง  สุรสิทธิ์ เสาวคง เปนตน 

2.  รูปแบบลึกลับ  เปนศิลปะแนวประเพณีไทยรวมสมัยที่สะทอนสภาวะจิตใตสํานึก 
ของศิลปน ใหปรากฏเปนรูปแบบที่ลึกลับซับซอน แสดงการเชื่อมตอรูปแบบตางๆ เขาดวยกัน เชน 
ผลงานของถวัลย ดัชนี, ปญญา วิจินธนสาร เปนตน 
 3.  รูปแบบจินตนาการ   เปนศิลปะแนวประเพณีรวมสมัยที่แสดงจินตนาการหรือ 
สัญลักษณตางๆ มาผสมผสานกันอยางสวยงาม  เปนจินตนาการเชิงความฝน  เชน  ผลงานของ
เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน  และวรฤทธิ์  ฤทธาคนี  เปนตน 

 4.  รูปแบบเชิงประเพณีไทย  เปนศิลปะแนวประเพณีไทยรวมสมัยที่นํารูปแบบจาก 
ศิลปะไทยในอดีต  เชน ลีลาทาทางของคนในอดีต นํามาเปนแนวรูปในการแสดงออก แตได
สรางสรรคกลวิธีอยางใหมผสมผสานไว เชน ผลงานของ อารี สุทธิพันธุ  และเขียน ยิ้มสิริ เปนตน 
 
6. เอกสารที่เกี่ยวกับเน้ือหาหรือเรื่องราวของศิลปกรรมแนวประเพณีไทย 
 

ความหมายของเนื้อหาเรื่องราวคือปรากฏการณทางศิลปะ   ซ่ึงสาระในผลงานทาง
ศิลปกรรมนั้น  อาจจะเปนเรื่องราวในเชิงพรรณา เกี่ยวของกับมนุษย การสะทอนภาพธรรมชาติ
และสัญลักษณ  
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อารี สุทธิพันธุ (2516 : 68 – 69) กลาววา คุณคาทางเรื่องราวเปนคุณคาที่เดนและมี
ความสําคัญมากกวารูปทรงตั้งแตแรกจนถึงปจจุบัน ตนสวนมากเมื่อพบศิลปะก็มักจะตองรูวา
เปนเรื่องอะไร มีความเหมาะสมของทองเร่ืองหรือไม คุณคาทางเรื่องราวแบงเปน 
 1.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษยและธรรมชาตขิองมนุษย  เชน  เร่ืองของความรัก  ความ 
โกรธ  หลง อิจฉาริษยา เปนตน 
 2.  เรื่องราวที่มนุษยเกี่ยวของกับมนุษยดวยกัน เชน เร่ืองราวธรรมชาติของครอบครัว  
เร่ืองประวัติศาสตร สงคราม การทํามาหากิน  เปนตน 
 3.  เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอม  เปนเร่ืองราวทางเทคโนโลยี   การ 
คนควาทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน 
 4.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษยและสิ่งไมมีตัวตน เชน เรื่องราวของเทพเจา ศาสนา นิยาย 
โบราณ 
 ซ่ึงสอดคลองกับ  สมชาติ  มณีโชติ (2529 : 14 – 15)   โดยกลาววา  คุณคาทาง
เร่ืองราวจากศิลปกรรมนั้นแยกเปนกลุมใหญๆ ได 4 กลุมตามลักษณะของเรื่องราว คือ 
 1.  เร่ืองราวที่เกี่ยวกับมนุษยและธรรมชาติของมนุษย  จะเปนประเภทที่แสดงออก
เกี่ยวกับอารมณ อันเปนธรรมชาติของมนุษยโดยตรง เชน ความรัก ความหลง เปนตน 
 2.  เรื่องราวที่มนุษยเกี่ยวของกับมนุษยดวยกัน  มนุษยเปนสัตวที่ดํารงชีพอยูดวยระบบ
สังคม  ดังนั้น  ศิลปนจึงสรางภาพตามที่ปรากฏจริงในชีวิต 
 3.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษยและสิ่งแวดลอม เปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวาง 
มนุษยกับสิ่งแวดลอมท้ังที่เปนธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 
 4.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษยและสิ่งที่ไมมีตัวตน เร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา นิยายโบราณ 
 วิรุณ  ตั้งเจริญ (2527 : 89 – 107)  ไดแบงเนื้อหาทางศิลปะออกเปน 
 1.  เนื้อหาสวนตัว  โดยแบงออกเปน 
 1.1  การแสดงออกทางดานจิตวิทยา 
 1.2  ความรัก เพศ ชีวิตครอบครัว 

 1.3  ความตายและอารมณที่นากลัว 
   1.4  ความศรัทธาสวนตน 
   1.5  การแสดงออกทางดานความประณีตงดงาม 
 2.  เนื้อหาเพื่อสังคม 
 2.1  การเมืองและลัทธิความเชื่อ 

 2.2  บรรยายสังคม 
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  2.3  ถากถางสังคม 
 ประเสริฐ  ศีลรัตนา (2528 : 89 – 101) ไดกลาวเนื้อหา เร่ืองราวในการถายทอด ซ่ึง
แบงลักษณะของเนื้อหาเร่ืองราวการถายทอดได 4 แบบ คือ 

 1.  เนื้อหาของมนุษยที่เกี่ยวกับความเชื่อตางๆ ความรูสึกตางๆ 
 2.  เรื่องราวของมนุษยที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม สภาพแวดลอมรอบๆ ตัว 
 3.  เรื่องราวของมนุษยที่เกี่ยวของกับมนุษย 
 4.  เรื่องราวของมนุษยที่เกี่ยวของกับความคิด 

สรุปวา  เร่ืองราวของผลงานศิลปกรรมแนวประเพณีไทย สามารถสรางสรรคได 4 
เร่ืองราวใหญๆ  คือ 
 1.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษยและธรรมชาติของมนุษย 
 2.  เรื่องราวที่มนุษยเกี่ยวของกับมนุษยดวยกัน 
 3.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษยและสิ่งแวดลอม 
 4.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษยและสิ่งที่ไมมีตัวตน 
 จากการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย  ความจริงอันเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปประการหนึ่งคือประวัติศาสตรของงานศิลปกรรมไดมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด (หนวย
ศึกษานิเทศกกรมการฝกหัดครู 2522 : 274) จากศิลปกรรมที่พัฒนาสืบทอดมาจนอดีตสูอารย
ธรรมสมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร  หรืออีกนัยหนึ่งจากรูปแบบศิลปกรรมของอินเดีย  ที่
เขาสูศาสนาฮินดู  และพุทธศาสนา  โดยแรงบันดาลใจจากวัชวยาน  แมแบบจากเมืองพระนคร
สามอาณาจักรไทย สยามและลานไทย  เขาสูศิลปกรรมรัตนโกสินทร (พิริยะ ไกรฤกษ 2528 : ไม
ปรากฏเลขหนา) ไดแสดงใหเห็นความรุงโรจนทั้งใจดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
วรรณคดี  นาฏศิลปและดุริยางคศิลป โดยตลอดเวลาที่ผานมานั้น แมวาจะมีอิทธิพลศิลปกรรม
จากตางชาติ  ไมวาจะเปนศิลปกรรมจากอินเดีย จีน ลังกา พมา ขอม หรือชนชาติตะวันตก  จะ
เขามามีบทบาทมากนอยเพียงใด  ความพยายามที่จะคลี่คลายและพัฒนางานศิลปกรรมแนว
ประเพณีไทยก็ยังคงมีอยูในสํานึกของคนไทยเสมอมา (ไพศาล  ธีรพงศวิษ 2530 : 157) 
 กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร  สังคมไทยมีความจําเปนตองขยายความสัมพันธใน
ขอบเขตที่กวางขวางขึ้นโดยเฉพาะกับประเทศชีกโลกตะวันตก  ซึ่งมีความเขมแข็งทางการเมือง  
การทหาร  และระบบเศรษฐกิจ และสังคมในยุคลาอาณานิคม  ไดมีผลกระทบไปสูประเทศตางๆ 
ที่ลาหลังทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งสังคมไทยดวย  ซ่ึงไมอาจหลีกหนีกระแสอารยธรรมตะวันตกเหลานี้
ได และคร้ังนี้ไดสงผลกระทบตอสังคมไทยเปนอยางมากรวมทั้งศิลปกรรมดวยเชนกัน  จากกระแส
อารยธรรมนี้ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอสังคมไทยทุกดานจวบจนปจจุบัน  ซ่ึงทําใหไมอาจ
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ปฏิเสธไดวาทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและศิลปกรรม ตางมีการคลี่คลาย
วิวัฒนาการที่ไมสามารถจะแยกใหออกจากกันได   
 จวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2349 – 2411)  
รัชกาลที่ 4  แหงรัตนโกสินทรเปนตนมา  บานเมืองเริ่มขยายตัวมาสูสังคมธุรกิจ  การติดตอกับ
ตะวันตกเปนไปอยางกวางขวาง  อารยธรรมและวิทยาการตางๆ  จากซีกโลกตะวันตกเริ่มแสดง
บทบาทชัดเจนขึ้นในสังคมไทย  ซ่ึงรัชกาลที่4 ทรงทําสัญญาทางพระราชไมตรีกับอังกฤษ  ฝร่ังเศส  
เดนมารก  รัสเซีย  เริ่มทดลองกิจการทหารตามแบบยุโรป  ทรงแกไขพระราชกําหนดกฎหมายที่
ลาหลัง  พัฒนาบานเมืองใหทัดเทียมอารยประเทศ  พระองคเองทรงสนพระหฤทัยในวิทยาการ
สมัยใหมจากตะวันตกเปนอยางยิ่ง (คณิตา  เลขะกุล 2525 : 68) 
 และจากทามกลางปฏิรูปสังคมในสมัยใหมนี้  มิไดมีความหมายเพียงแตการกาวไปสู 
การเปนประเทศที่ทันสมัยเทานั้น  ตรงกันขามการปฎิรูปสังคมดังกลาวกลับมีนัยสําคัญอันลึกซ้ึง
แอบแฝงอยูดังที่  ประไพ  รักษา (2522 : 300 – 302)   กลาววา “ การคุกคามของอังกฤษ และ
ฝร่ังเศส กลุมจักรวรรดินิยมนิยมตะวันตกในพุทธศตวรรษที่ 25 นับวามีความสําคัญยิ่ง เพราะวา
ชาติมหาอํานาจตะวันตกใชเหตุผลในการคุกคาม  โดยอางวาประเทศตางๆ ในเอเชียมีระบบการ
ปกครองที่ยังดอย ซ่ึงถือเปนภารกิจของคนผิวขาวที่จะตองแกไข ทํานุบํารุง ประเทศไทยเริ่มรูสึก
ถึงความอันตรายจากชาติตะวันตก ซ่ึงสมดังกับพระราชปรารภตักเตือนของพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัวกอนสวรรคต พอถึงสมัยของสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว การคุกคามของ
ตะวันตกยิ่งเห็นไดชัดมากขึ้น พระองคทรงสมาคมกับชาวตะวันตกและติดตามความเคลื่อนไหว
ของชาติมหาอํานาจตะวันตกในทวีปเอเชียอยูเสมอจึงทรงประจักษดีวา  ไทยจะตองมีแนวโนมใน
การปรับตัว  จึงมีพระบรมราโชบายในการบริหารบานเมืองวา ไทยตองปรับปรุงประเพณีการ
จัดการบริหารบานเมืองใหหันเขาหาอารยธรรมของชาวตะวันตก…” 
 จากหลักฐานดังกลาวไดช้ีใหเห็นวา อารยธรรมตะวันตกไหลบาเขามาสูสังคมไทย
พรอมกับการรุกล้ําของกระแสอารยธรรมโลก โดยเฉพาะอารยธรรมตะวันตกที่ไหลบาไปทั่ว ตาม
พลังอันเขมแข็งทางเศรษฐกิจ อํานาจ และการแสวงหาลาอาณานิคมก็เร่ิมแสดงเดนชัดข้ึนในสมัย
นี้เอง 

นับวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนพระมหากษัตริยพระองคแรก  
แหงกรุงรัตนโกสินทร ที่ทรงดําเนินพระราโชบายเปดการติดตอสัมพันธกับชาวตะวันตกอยาง
กวางขวางยิ่งกวาสมัยใดๆ ซ่ึงเปนเสมือนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการปฏิรูปบานเมืองคร้ังที่สําคัญ
ยิ่ง ไทยไมเพียงจะเปลี่ยนโฉมหนาแบบตะวันตกเทานั้น หากแตยังไดเปลี่ยนแนวนโยบายสัมพันธ
ติดตอกับตางประเทศชนิดหนามือเปนหลังมือ ทั้งนี้เพราะพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย
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รัชกาลที่ 4 พระองคทรงรักษาประเทศไทยไวไดอยางปลอดภัยดวยการหลีกเลี่ยงอิทธิพลตะวันตก 
พระองคทรงหนักแนนเหมือนดังที่ญ่ีปุนไดตระหนักแนใน 2–3 ปตอมาวาวิธีเดียวที่ประเทศเอเชีย
จะรักษาเอกราชไวคือการรับอิทธิพลเหลานั้นและปรับปรุงประเทศใหทันสมัย (อํานาจ  เย็นสบาย 
2524 : 21 – 22) 

ซ่ึง น. ณ ปากน้ํา (2525 : 126) ไดแสดงทรรศนะตอนหนึ่งไววา “ เมืองบางกอกสมยันัน้
ยังกลาอาแขนรับวัฒนธรรมตะวันตกอยางเต็มที่ เชน การสรางพระที่นั่งอนันตสมาคม ก็เปนแบบ
ฝร่ังลวนๆ   พระที่นั่งประทับรอนที่สุวรรณคีรี (เขาวัง) ก็เปนแบบฝรั่งเชนกัน โดยไมคํานึงถึงเสียงติ
ฉินนินทาแตอยางใด สมัยนั้นมีคําพังเพยกลาววาในรัชกาลที่ 1 นั้น ใครรบทัพจับศึกเกงยอมเปน
คนโปรด รัชกาลที่ 2  ใครเกงทางกวีนิพนธเปนคนโปรด  รัชกาลที่ 3   ซ่ึงทรงโปรดในการกุศลทรง
ดวยการสรางวัดวาอารามไวมาก พระองคคาขายกับจีนไดผลประโยชนรํ่ารวยปานใดกเ็ขาวดัหมด  
ดังนั้น ใครสรางวัดก็โปรดปราน ในรัชกาลที่ 4 น้ีทรงโปรดวิทยาการความรูของฝรั่ง ใครศึกษาหา
ความรูแบบตะวันตกก็จะโปรดปรานเปนพิเศษ  

 นอกจากผลงานศิลปกรรมไทยที่แสดงใหเห็นถึงการไดรับอิทธิพลตะวันตกแลว ยังเปน
ภาพสะทอนถึงการยอมรับการศึกษาแบบตะวันตกจากสังคมไทยไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจาก 
ความเห็นของ โชติ กัลยาณมิตร (2530 : 50) วา  ความรูทางวิชาการจากตะวันตกที่เขามาสู
ประเทศไทย ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 นี้ดวย ดังจะเห็น
จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเองไดทรงใฝพระทัยศึกษาจากบาทหลวงมิชชันนารี
ฝร่ังเศส  ขณะที่ทรงผนวชก็ไดรับความรูจากมิชชันนารีชาวอเมริกัน ขรัวอินโขงก็สนใจคนควาหา
ความรูทางจิตรกรรมจากภาพพิมพและภาพเขียนข้ึนดวยตนเอง  สําหรับกรมขุนราชสีหวิกรมนั้นก็
คงจะไดศึกษาจากนายชางสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เขามา ในประเทศไทยขณะนั้น และคงไดศึกษา
ดวยตนเองจากภาพที่ปรากฏในหนังสือตําราของชาวตะวันตกดวย  
 สําหรับผลงานของงานศิลปกรรมดานจิตรกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว นักวิชาการ (คณะกรรมการจัดงานสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 2525 : 21) กลาว
สรุปถึงจิตรกรรมไทยที่ไดรับอิทธิพลจิตรกรรมตะวันตกไววา  จิตรกรรมประเพณีไทย ซ่ึงมี
แบบอยางเฉพาะประจําชาติก็คลี่คลายรูปแบบไปอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งนําเอาแบบอยางวิธีการ
เขียนภาพแบบตะวันตกมาผสมผสานกับจิตรกรรมไทย โดยใชกฎเกณฑทัศนียวิทยาชวยใหงาน
จิตรกรรมมีระยะใกล – ไกล  แสดงถึงความลึกแบบ 3 มิติ  ตลอดจนการจัดองคประกอบให
บรรยากาศ  และสีสันประสัมพันธกับรูปแบบตัวภาพปราสาทราชวัง และเรื่องที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา นับเปนจิตรกรรมไทยแนวประเพณีแบบใหมที่แสดงลักษณะศิลปะแบบอุดมคติ  
และศิลปะเรียลิสท ที่ประสานกลมกลืนเปนและเอกภาพมากขึ้น มีความสวยงามนาสนใจที่
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ช้ีใหเห็นวา  ศิลปะนั้นมิไดข้ึนอยูกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  โดยเฉพาะผลงานศิลปะท่ีสําคัญ 
ไดแก  ภาพเขียนฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส พระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม พระ
อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส ฯลฯ จิตรกรรมประเพณีไทยภายในอุโบสถและวิหารวัดเสนาสนะราม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนฝมือชางสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีลักษณะ และรูปแบบซึ่งถือวาตางกับ
แบบขรัวอินโขง แสดงการเขียนตามหลักทัศนียวิทยา ใชอาคารสถาปตยกรรม เชน พระอุโบสถ
และวิหารของวัด หรือพระบรมมหาราชวังในสมัยนั้น ใหสวนสัดรูปคนที่ดูสมจริงสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม   และใชเทคนิคหลายแบบเปนการเขียนภาพแบบใหมผสมกับแบบเกาไดอยาง
นาสนใจแหงหนึ่ง จิตรกรรมในรัชกาลที่ 4 ซ่ึงเปนแบบเกาแทอยูที่วัดชิโนรสจะเขียนพื้นทองฟาสี
ดํา บรรยากาศสีทึมๆ  เพราะใชพื้นสีดําทั่วไปเปนแบบเดียวกับวัดทองนพคุณ   ซ่ึงเปนลักษณะ
พิเศษของจิตรกรรมไทยสมัยนี้  
 สําหรับกลวิธีภาพจิตรกรรมที่นิยมเขียนพื้นดํานั้น น. ณ ปากน้ํา (2529 : 127)  ไดต้ัง
ขอสังเกตวา อันการนิยมสีดํานี้ กลาวไดวาเปนลักษณะพิเศษของภาพเขียนในรัชกาลนี้ เชน 
ภาพเขียนวัดชิโนรส การเขียนกอนเมฆแบบธรรมชาติ แตระบายทองฟาเปนสีดํา หรือการ
ภาพเขียนดานหลังพระประธานเปนรูปเทวดาเหาะเปนกลุมลองลอยเปนพื้นสีดํา  ภาพเขียนวัด
ทองนพคุณเขียนดานหลังพระประธานเปนรูปเทวดาเหาะ  เปนกลุมลองลอยบนพื้นสีดํา  
ภาพเขียนวัดทองนพคุณเขียนหลังพระประธานรูปมานแหวกสองขางมีอัจกลับหอยตรงกลาง  
หลังมานเปนสีดําสนิทตัดกับพระประธานใหเห็นเดนภาพผนังเบื้องหนารูปเตียงเทาสิงหมีสรรพ
คัมภีรตางๆ กองเต็มบนโตะ ฉากหองก็เปนสีดํา ยิ่งไปกวานั้นยังระบายพื้นและเพดานเปนสีดํา มี
ลายเขียนปดทองเปนรูปคางคาว รูปน้ําเตา ฯลฯ สมัยนี้มักจะนิยมสีดํากัน ภาพในสมัยรัชกาลที่ 4 
เมื่อใชสีดํามากก็จะทําใหภาพดูทึมเทา จึงมักแทรกสีแดงเปนบางแหงใหดูเดนข้ึน การใชสีดํามาก
จงทําใหดูหดหู คอนขางนากลัวมากกวาจะแสดงความปติเบิกบานใจ  อาจจะเปนไดขอที่วา ใน
สมัยนั้นมีการปฏิรูปพระพุทธศาสนา   ซ่ึงสวนหนึ่งเปนแบบธรรมยุติกนิกาย 
 จากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวา ในสมันรัชกาลที่ 4 จัดเปนการปฏิรูปศิลปกรรม
ไทยโดยเฉพาะงานทางดานจิตรกรรมไดเปล่ียนแปลงมาสูจิตรกรรมแบบสากลนิยมคือการเปลี่ยน
จากแนวการเขียนในลักษณะอุดมคติ (Idealistic Art) มาสูการเขียนแบบสัจจะนิยม (Realism) 
ตามสายตาที่มองเห็น 
 สําหรับผลงานศิลปกรรมดานประตมิากรรม   โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานพระพุทธรูป 
หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล (2506 : 31) กลาววา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงคิดแบบอยางพระพุทธรูปข้ึนใหม แกไขพุทธลักษณะใหคลายมนุษยสามัญยิ่งขึ้น คือ
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ไมมีพระเกตุมาลาและใหมีจีวรเปนร้ิว เปนตนวา พระสัมพุทธพรรณีและพระนิรันตราย แต
พระพุทธรูปแบบนี้ ปรากฏวาไมเปนที่นิยมกัน 
 

ศิลปะกระบวนแบบขรัวอินโขง 
 เมื่อกลาวถึงศิลปกรรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
นักวิชาการหรือนักประวัติศาสตรศิลปทุกคนจะตองกลาวถึงขรัวอินโขง กลาวถึงอยางยกยอง 
สรรเสริญถึงความดีความยิ่งใหญและความกลาหาญในการสรางสรรคศิลปกรรม โดยการผสาน
จิตรกรรมประเพณีไทย ศิลปะลัทธิประทับใจ ศิลปะจิตนิยม ศิลปะธรรมชาตินิยมและศิลปะ
สัญลักษณนิยมเขาดวยกันอยางสวยงาม ซึ่งศิลปะของขรัวอินโขงนับวาเปนจุดเริ่มตนของ
ศิลปกรรมแนวประเพณีไทยไดสงอิทธิพลไปสูศิลปนในขณะนั้นอยางกวางขวาง  ซ่ึง วิยะดา ทอง
มิตร (2522 : 13 – 14)  ไดกลาวถึงภูมิหลังความเปนมาของขรัวอินโขง ไววา ขรัวอินโขงเปนคน
บางจาน จังหวัดเพชรบุรี เปนจิตรกรในขณะที่อยูในเพศบรรพชิต ณ  วัดราชบูรณะ  ช่ือเดิมคือ อิน  
สวนคําวา ขรัว และ  โขง  เปนคําเรียกเสริมกันจนติดปากเพื่อบอกคุณสมบัติของทานใหเดนชัด
ยิ่งข้ึน คําวา  ขรัว  เปนคําที่ใชเรียกผูที่คร่ําเครงสูงอายุ หัวเกา ขรัวอินโขงเปนจิตรกรที่เดนที่สุดใน
สมัยนั้น และใกลชิดเบื้องพระยุคลบาทมากที่สุด เมื่อมองถึงถิ่นกําเนิดของขรัวอินโขงจากเพชรบุรี 
อาจกลาวไดวาขรัวอินโขงไดเติบโตมาจากชุมชนที่มีฝมือเปนเลิศไดเชนกัน  
 หลักฐานผลงานจิตรกรรมของขรัวอินโขงนั้น  ยังคงเหลือเปนมรดกอันทรงคุณคาทาง 
ประวัติศาสตรศิลป ดังนี้ 
 สมุดขอยรางภาพของขรัวอินโขง 
 ภาพเขียนสุภาษิตที่บานและหนาตางพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม. 
 ภาพเขียนสีฝุนเรื่องทศชาติจํานวน 5 ภาพ 
 ภาพเขียนพระราชพงศาวดารในหอราชกรมานุสรณและหอราชพงศานุสรณ  วัดพระศรี 
รัตนศาสดาราม กทม. 
 ภาพเขียนในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม เพชรบุรี 
 ภาพเขียนที่มณฑปพระพุทธบาท วัดพระงาม อยุธยา 
 ภาพเขียนในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กทม. 
 ภาพเขียนในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส กทม. 
 นอกจากนี้ ยังมีจิตรกรรมฝาผนังตอนลางพระอุโบสถนั้น เปนภาพเหตุการณสําคัญๆ 
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมไทยและประเพณีทางศาสนาจํานวน 15 ภาพ  และภาพเขียนเสา   ซ่ึง 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขียนข้ึน เรียกวา ฉฬาภิชาติ 
แสดงถึงจิตใจของบุคคล 6 ประเภท 
 งานจิตรกรรมของขรัวอินโขง แบงตามอิทธิพลของศิลปะตะวันตกได 3 ลักษณะ 
(คณะกรรมการจัดงานสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 2515 : 15 ) 
 1.  ลักษณะที่เปนจิตรกรรมแบบประเพณีไทย  เปนงานเขียนรูปบุคคลดวยสีแบนๆ ตัด
เสนรูปอาคารบานเรือนเปนเสนระดับหรือเสนเอียงที่ขนานกัน มีการใชแสงเงาเพียงเล็กนอยใน
สวนที่เปนตนไม โขดหิน  ภูเขา  และทองฟา  งานลักษณะนี้ ไดแก จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ 
วัดมหาสมณาราม จังหวัดเพชรบุรี 
 2.  ลักษณะที่เปนจิตรกรรมประเพณีไทย แตทัศนวิสัยแบบ 3 มิติ ของจิตรกรรมทาง
ตะวันตก  ซึ่งไดแกการเขียนปราสาท อาคารบานเรือน เปนเสนที่สอบเขาหากันในระยะที่ไกล
ออกไปและมีการเนนแสงเงามากขึ้นตามสวนตางๆ  ของภาพ แตรูปคนและสัตวยังเขียนอยาง
แบบเดิม เปนการผสมความคิดระหวางตะวันตกกับตะวันออก เชน   จิตรกรรมผนังมณฑป วัด
พระงาม 
 อยุธยา 
 3. ลักษณะที่เปนจิตรกรรมตะวันตก เปนจิตรกรรมที่เขียนขึ้นดวยรูปแบบตะวันตก จะมี
เพียงความคิดเทานั้นเปนแบบไทย จิตรกรรมลักษณะนี้เขียนไวบนผนังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ
วิหาร และวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ 
 นักวิชาการกลาวถึงกระบวนแบบศิลปะขรัวอินโขงโดยสรุปไว ดังนี้  
 ขรัวอินโขงเปนนักปฏิรูปคนแรกของเมืองไทยที่ปรับเอาแนวความคิดของตะวันตกเขา
มา ภาพจิตรกรรมจึงมีภาพตึกรามบานชอง มีเรือกําปน และแหมมแตงตัวสวยๆ ระคนคละกับ
ชีวิตไทย นั้นคือการสะทอนภาพสังคมในสมัยนั้น  อันเปนสมัยที่เหออารยธรรมฝรั่ง  ถงึกระนัน้การ
เขียนของขรัวอินโขงมิไดดอยคุณคาลง โดยการสลัดแบบโบราณไปเปนวิธีใหม (น. ณ ปากน้ํา 
2510 : 50) 

ขรัวอินโขงเปนอัจฉริยจิตรกรหัวกาวหนา ผูพัฒนาแนวทางจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ใหมีบรรยากาศแสดงระยะใกล – ไกล ดวยกฏเกณฑทางทัศนียวิทยาเปนคนแรก และยังไดเนรมิต
สรางสรรคงานจิตรกรรมฝาผนังในแนวความคิดใหมข้ึนอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการนําเอารูปแบบ
จิตรกรรมตะวันตกอันเกี่ยวกับการจัดองคประกอบผูคน การแตงกาย ตึกรามบานเมือง ทิวทัศน 
การใช แสงเงา บรรยากาศที่ใหความรูสึกในระยะและความลึก มาใชอยางสอดคลองและ
เหมาะสมกับเร่ืองราวที่ไดแสดงออกเกี่ยวกับคติและปริศนาธรรม จิตรกรรมของขรัวอินโขงสราง
อารมณและความรูสึกดวยบรรยากาศของประเทศเมืองหนาว โดยใชสีมืดทึบ บรรยากาศสลัวๆ 
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แตงแตมเคร่ืองแตงกายของชายหนุมดวยสีน้ําเงินเขมและขาว สวนชุดกระโปรงสาวเปนสีชมพู
จางๆ และสีฟาออน ชวนใหเคลิ้มฝนไปในดินแดนแหงความลี้ลับมหัศจรรยนั้นงานจิตรกรรม
ลักษณะดังกลาวนี้ ที่ยังมีเหลืออยูใหช่ืนชมและศึกษาไดก็ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารและพระ
อุโบสถวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 2525 : 21) 

กลาวโดยสรุปแลว ผลงานจิตรกรรมของขรัวอินโขงไดกลายเปนประวัติศาสตรศิลปอีก
หนาหนึ่ง ชี้ใหเห็นอิทธิพลจากตะวันตกที่ไดมาจากหนังสือและมิชชันนารี เปนลักษณะผสมผสาน
ระหวางศิลปะในรูปแบบอิมเพรสชันนิสมและโรแมนติกจากตะวันตก ที่ผสมกับความคิดอยาง
อุดมคติของไทย 
 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411 – 2453) ซ่ึงทรงเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนาประเทศ ทรงศึกษาวิชาการตางประเทศอยางกวางขวาง  เสด็จประพาสสิงคโปร  
อินเดีย และยุโรป ทรงนําประสบการณมาชวยแกไขปรับปรุงประเทศทางดานตางๆ เปนตนวา 
ทรงเลิกทาส ทรงแกไขระเบียบการปกครอง ตั้งกระทรวง เปดกิจการรถไฟ ไปรษณีย โทรเลข ฯลฯ  

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงดําเนินพระบรมราโชบายการ
บริหารประเทศตอจากพระราชบิดา ทรงใชการเสด็จประพาสเปนเคร่ืองมือเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงประเทศอยางแทจริง เพราะวาลัทธิจักรวรรดินิยมไดขยายตัวเขามาจนติดประเทศไทย
และยังแสดงทาทีในการคุกคามไทยอยางเปดเผย ดังนั้นแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงการคุกคามจาก
ตะวันตกคือตองปรับปรุง พัฒนาประเทศใหทันสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึง
เสด็จประพาสทั้งในและตางประเทศ การเสด็จประพาสทวีปยุโรปเปนการเสด็จประพาสเพื่อ
ดําเนินพระบรมราโชบายทางการเมือง คือ เสด็จประพาสยุโรปคร้ังที่ 1 เปนการกระชับ
สัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ ในประเทศยุโรป การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เปนการเสด็จไป
รักษาพระอาการประชวร (ประไพ รักษา 2522 : 300 – 302) เหลานี้คือสาระสําคัญของการเสด็จ
ประพาสยุโรป อันสงผลตอการปฏิรูปสังคมยิ่งใหญตลอดรัชสมัยของพระองค และเปนหลักฐาน
จํานวนหนึ่งที่ช้ีใหเห็นถึงปฏิสัมพันธอันเกิดจากความสัมพันธระหวางประเทศไทยและตะวันตก 

อยางไรก็ตาม  จากแนวคิดในการปฏิรูปสังคม   และจากความตองการพัฒนาประเทศ
ไปสูความทันสมัยเยี่ยงอารยะประเทศ  เฉพาะในสวนของศิลปะแขนงตางๆ   ก็มีหลักฐานสะทอน
ออกมาใหเห็นวา สังคมไทยเริ่มมีการรรับอิทธิพลศิลปะกรรมจากตะวันตกเขามาแทนที่ศิลปกรรม
ประเพณีไทยอยางเปนรูปธรรม (อํานาจ  เย็นสบาย 2522 : 274 – 276) 
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ดังจะเห็นไดจากแทนที่ทรงใชเงินภาษีของประเทศในการสรางวัดเหมือนกับสมัยที่ผาน
มากลับใชเงินในการสรางสาธารณูปโภคแทนและกอสรางแบบตะวันตกนั้นจะตองใชผูเชี่ยวชาญ 
ซ่ึงไดรับการฝกอบรมมาตามแบบตะวันตก ซ่ึงชางไทยไมมีคุณสมบัติเชนนั้น จึงตองสั่งชางมาจาก
ตางประเทศเปนเหตุใหศิลปกรรมไทยตกต่ําลง  ซ่ึงในเรื่องนี้ ศาสตรตราจารยศิลป พีระศรี ได
แสดงทรรศนะตอนหนึ่งวา (ศิลป พีระศรี 2508 : ไมปรากฏเลขหนา)  “  ในตอนตนพุทธศตวรรษที่ 
24  ในรัชกาลของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยไดรับเอาอารยธรรมตะวันตกเขา
มาพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในดานตางๆมากมาย  เนื่องจากรายไดตองเอาไปพัฒนา  จึง
เปนเหตุใหศิลปกรรมประเพณีหยุดชะงักลง การที่ประเทศนําเอาอารยธรรมตะวันตกเขามา
ดัดแปลงนั้น บรรดางานจิตรกรรม ประติมากรรม ลักษณะศิลปแบบกึ่งพาณิชยศิลปะ ไดถูกนาํเขา
มาพรอมกับศิลปะวัตถุอ่ืนๆ  เพื่อสงเสริมความตองการของชนชั้นสูง ทําใหเกิดความนิยมอันใหม
ข้ึนในศิลปะตะวันตก ไดมีการสั่งจิตรกร ประติมากร ชาวตางประเทศเขามาทํางานในประเทศไทย
นี้เองเทากับเปนการขีดชะตากรรมของศิลปะแบบประเพณี ซึ่งกลาวแลวขางตนวากําลังตกอยูใน
สภาพเสื่อมโทรม …” 

ในกรณีเดียวกัน พิริยะ ไกรฤกษ (2525 : 23) กลาวไววา ศิลปะสยามเริ่มตกต่ําลง เมื่อ 
มีการเปดพระราชอาณาจักร เพื่อรับอารยธรรมตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว และไดเส่ือมลงถึงขีดสุดในในรัชมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สาเหตุที่ทําใหศิลปะแนว
ประเพณีนิยมเสื่อมลงนั้น  ก็เนื่องมาจากนโยบายการปรับปรุงประเทศใหทันสมัย  และการรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกเขามาเพื่อปองกันประเทศมิใหตกเปนอาณานิคมจึงเปนที่นาเสียดายวาความ
เปนเอกราชและเสรีภาพที่รักษาเอาไวไดน้ันถูกแลกดวยคานิยมทางประเพณี 

กลาวโดยสรุปแลว  ในสมัยรัชกาลที่  5  เปนสมัยที่อารยะธรรมตะวันตกไดหลั่งไหลเขา
มาเปนอันมาก และการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสประเทศตางๆ 
รวมทั้งการเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้ง มีการพัฒนาบานเมืองใหเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยะ
ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาในดานศิลปกรรมตามแบบอยางของยุโรป  ซึ่งอาจเปนผลดีแก
ประเทศชาติในดานการเมืองตามพระราชกุศโลบาย และอิทธิพลของศิลปะตะวันตกเร่ิมมีกระแส
รุนแรงขึ้นตามลําดับ  ตามสภาพความเจริญของบานเมือง  ทั้งในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และ
สังคมในขณะนั้น 

ในรัชกาลนี้มีขอนาสังเกตวา  ส่ิงใดก็ตามที่มีสวนเกี่ยวของกับสาธารณชน หรือการ
รับรองชาวตางประเทศแลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชส่ิงนั้นตามแบบแผน
วัฒนธรรมตะวันตก แตถาสิ่งนั้นเปนเร่ืองภายในสวนพระองคแลวพระองคก็จะทรงใชตามรูปแบบ
วัฒนธรรมไทย  ดังจะเห็นตัวอยางไดจากการสรางพระราชวังและพระที่นั่งตางๆ  ในรัชกาลของ
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พระองค  แมแตพระมหาปราสาท เชน พระมหาที่นั่งจักรีมหาปราสาท  ซ่ึงตามรูปแบบประเพณีที่
เคยปฏิบัติมาแตโบราณนั้น พระที่นั่งพระองคนี้สมควรจะตองสรางขึ้นตามแบบสถาปตยกรรมไทย
แตทรงเห็นวา  นับวันราชสํานักไทยจะตองตอนรับติดตอกับแขกเมืองหรือนักการทูตชาติตะวันตก
มากขึ้น จึงโปรดใหชางฝร่ังเปนผูออกแบบพระที่น่ังจักรีฯถวาย แตก็ไดมีผูคัดคาน ทําใหตอง
เปลี่ยนแปลงหลังคาพระมหาปราสาทมาเปนแบบธรรมเนียมไทย (โชติ  กัลยาณมิตร 2525 : 51) 
 

สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ พระองคทานเปนยอดศิลปนผูมีเกียรตคิณุ

อันสูงสง ทรงรอบรู สันทัด เช่ียวชาญ ผลงานศิลปะของพระองค เปนที่ประจักษอยูมากมายหลาย
สาขา ไมวาจะเปนทางดานจิตรกรรม สถาปตยกรรม ประติมากรรม ทรงพระนิพนธเพลง บทละคร 
รอยแกว รอยกรอง ลวนแลวแตทรงคุณคาอันสูงสงและเปนแบบอยางแหงศิลปะทั้งสิ้น (สุจริต  
ถาวรสุข 2511 : ข) พระองคทรงไดรับอิทธิพลทางวิธีการเขียนภาพแบบตะวันตกจากนายไปยา 
ชางเขียนชาวออสเตรีย   ซ่ึงบวชเปนสามเณรอยูที่วัดพิชัยญาติ (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง 
รัตนโกสินทร 200 ป 2525 : 17) พระองคทรงสรางสรรคศิลปกรรมนับตั้งแตรัชกาลที่ 5  จวบจน 
ส้ินรัชสมัยของรัชกาลที่ 8 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

แนวคิดสําหรับการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม  พระองคทรงตรัสไวตอนหนึ่งวา (ลาย
พระหัตถสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
2498 : 13)  ชางที่ควรจะนับไดวาเปนชางดี จะตองประกอบดวยองคคุณสองประการ คือจะตอง
ประกอบดวยฝมือดีอยางหนึ่งอยางหนึ่ง ประกอบดวยความคิดดีรูที่ควรมิควรอีกอยางหนึ่ง
ประการหลังนั้นแหละสําคัญมาก ถามีแตฝมือดีก็จะเปนไดแตลุกมือเสมอไป ตองมีความคิดดวย
จึงจะเลื่อนข้ันข้ึนเปนนายชางได  

ความขางตนนั้น  เปนประหนึ่งอุดมการณในสรางสรรคศิลปกรรมของพระองค   ซึ่ง 
ผลงานศิลปกรรมของพระองคนั้น  ไดสะทอนใหเห็นพระปรีชาสามารถทั้งดานความคิดและฝมือ
อันเปนเลิศ  นักวิชาการศิลปะไดยกยองสรรเสริญพระองคไวอยางยิ่ง 

สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ นายชางพระองคนี้ทรงเปนผูที่ศึกษางาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยหลายสาขา และขณะที่ทรงประกอบกิจการทางศิลปวัฒนธรรมนั้น ก็ไดทรง
ปรับปรุงพระองคในดานความรูสมัยใหมตาม ความเจริญทางเทคโนโลยีตะวันตกดวย จากความรู
ใหมที่ทรงฝกฝนพระองค  ไดทรงนํามาประยุกตใชกับงานศิลปะไทยโดยเฉพาะ  ในดานจิตรกรรม
นั้นไดทรงศึกษาคนควาดวยพระองคเองมาตั้งแตตน ในลักษณะภาพ 2 มิติที่นิยมกังมาต้ังแต
ดั้งเดิม    ตอมาเมื่อไดทรงศึกษาวิธีเขียนภาพระบบสรางความลึกแบบ 3 มิติ  และทรงศึกษาทาง 
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สรีรวิทยาตามวิธีตะวันตกจากชางขาวอิตาเลียน พระองคก็ไดนําวิธีการใหมใชกับงานจิตรกรรม
ไทยอยางไดผลดีปรากฏวา ทรงใชทัศนียภาพคลองจักษุไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ (โชติ  
กัลยาณมิตร 2525 : 52 – 53) 

กระบวนแบบของศิลปกรรมที่สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรง
ผสมผสานรูปแบบของศิลปประเพณีและศิลปตะวันตกนั้น  นับวาเปนกระบวนการแบบใหมที่คร้ัง
สําคัญ  ดังที่ น. ณ ปากน้ํา (2524 : 22)  กลาวถึงวา  สมเด็จกรมเจาฟานริศรานวุดัตวิงศ พระองค
เปนเอกศิลปนคูพระทัยไดปฏิรูปศิลปะไทยขึ้นใหม โดยเอาแบบแผนจากตะวันตกเขามา
ผสมผสานกับศิลปะโบราณหลายสมัย  

สมเด็จกรมเจาฟานริศรานุวัดติวงศทรงเปนอัจฉริยะแตเพียงผูเดียวที่แหวกวงลอมของ
ศิลปะไทยที่กําลังจะดิ่งลงจมหายไปในมหาสมุทรของอารยธรรมตะวันตก  ทรงเปลี่ยนโฉมหนา
สถาปตยกรรมไทยแบบเกาเขาสูยุคการกอสรางดวยเฟโรคอนกรีตอยางอาจหาญและประสบ
ความสําเร็จอยางดีเยี่ยม  ดังผลงานตางๆ ของพระองค  ที่พระอุโบสถวัดราชธิวาส  สะพานขาม
คลองหนาพระปฐมเจดีย และอาคารหอสมุดแหงชาติเกาที่ขางสนามหลวง พระองคมี
ความสามารถเปนเลิศในการออกแบบลวดลายโดยเอาแบบอยางของยุโรปผสมกับไทย  และยัง
ดัดแปลใหถูกกาลเทศะของสิ่งนั้นๆ  จนศิษยของพระองคหลายคนไดประสบความสําเร็จในการ
ออกแบบหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนตน 

สุจริต  ถาวรสุข ไดคนควาพระประวัติและผลงานศิลปะของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไวโดยละเอียด และในสวนของผลงานศิลปกรรมของพระองค
นํามาโดยสังเขปไดดังนี้งานศิลปกรรมในพระชนมชีพ ผลงานของพระองคดานวิจิตรกรรม ปรากฏ
วามีภาพหลายลักษณะ ทั้งที่ปรากฏบนแผนกระดาษเปนภาพราง ภาพลายเสน ภาพลงสีตางๆ 
ภาพชาดก ภาพลายไทย เปนภาพบนเพดาน ผนังโบสถ กําแพงเปนภาพที่นํามาทําแมพิมพใช
พิมพในหนังสือตางๆ ก็ไมนอย ทรงเขียนแลวให ชางเขียนอื่นขยายภาพพระบายสีก็มี ทรง
ออกแบบภาพจิตรกรรมแลวนําใหชางไปประดิษฐอยางอื่นอีกหลายชนิด  เชน  แบบธงเหรียญ  
เครื่องราชอิสริยาภรณก็มีอีกมาก   ซ่ึงเปนงานเกี่ยวกับการประดับตกแตง  อันเปนงาน
มัณฑนศิลปภาพฝพระหัตถของพระองคทานมีอยูเปนอันมาก  แตเนื่องจากการถอมพระองคไม
แสดงพระนามของพระองคทาน ทําใหบางทีทราบไดโดยยากวาภาพใดเปนภาพฝพระหัตถ จึง
ยากที่รวบรวม  ประกอบดวยภาพดังนี้  ภาพเขียนสีน้ําที่ไดรับรางวัลดังกลาวแลว (ภาพสีน้ํา
ประกอบพงศาวดารแผนดินพระเจาทายสระครั้งกรุงอยุธยา)  เปนภาพชางทรงพระมหาอุปราช
แทงชางพระที่น่ัง  ทรงไดรับพระราชทานรางวัลที่ 1 เงิน 1 ช่ัง 50 บาท พรอมลูกปน 1 ลูก  และ
ภาพสีน้ํา  ซ่ึงเปนภาพพระสุริโยทัยขาดคอชาง  ในแผนดิน  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  ทรงไดรับ
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พระราชทานรางวัลท่ี 3 เงิน 1 ช่ัง 35 บาท  ลูกปน 1 ลูก และภาพสีนํ้า  ซ่ึงเปนภาพพระสุริโยทัย
ขาดคอชาง ในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงไดรับพระราชทานรางวัลที่ 3 เงิน 1 ช่ัง 35 
บาท ลูกปน 1 ลูก  และยังมีภาพเขียนอีกมากมายหลายภาพ รวมทั้งภาพลายพัดที่มีเหลืออยูเปน
จํานวนมากมาย (สุจริต  ถาวรสุข 2511 : 204 – 205) 
 

รัชกาลสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 
 สมัยรัชกาลสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวนั้น  ศิลปวัฒนธรรมไทยยังคงดําเนินไป

ตามแนวทางเดียวกับสมัยรัชกาลที่ 5 แมพระองคไดรับการศึกษาจากยุโรป แตพระองคมีพระราช
นิยมในศิลปวัฒนธรรมแบบไทย  ทรงดําเนินพระราโชบายการปกครองประเทศตามแบบตะวันตก  
แตดวยพระจริยวัตรสวนพระองคแลว  ทรงโปรดปฏิบัติตามพระราชประเพณีโบราณ และทรงมี
พระบรมราโชบายทางการสรางลัทธิชาตินิยม (ไพจิตร ไหลงาม 2524 : ง) เน่ืองจากพระองคเห็น
วา อิทธิพลของตะวันตกบางประการเปนพิษภัยและไมเปนผลดีตอพระองค 

จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวมีแนวคิดแบบลัทธิชาตินิยม  จึงสง 
ผลตอทิศทางการสงเสริมสนับสนุนศิลปะและงานชางในประเทศ ดังที่พระองคทรงไดพระราชทาน 
โอวาทครั้งเมื่อไปเปดโรงเรียนเพาะชาง เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2456 ตอนหนึ่งวา (เจนจิตต  
กุณฑลบุตร 2515 : ไมปรากฏเลขหนา) “ เราเห็นวาศิลปวิชาชางเปนสิ่งสําคัญอันหนึ่ง ซ่ึงสําหรับ
แสดงใหเห็นวาชาติไดเจริญไปเพียงใดแลว และเปนเครื่องแสดงความประณีตและความงาม ซึ่ง
ถาประเทศใดเปนเมืองที่สงบราบคาบและมีการปกครองเปนอยางดี ประชาชนไดรับความรมเย็น 
เมื่อประกอบอาชีวะไดสะดวก มีเวลาคิดและบํารุงความงาม  ความประณีตใหเปนที่สรรเสริญ...” 

จากการที่อายธรรมตะวันตกกําลั งไหลบาทวมทนอยู ในสังคมไทยขณะนั้น 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีการวาจางชางชาวตางประเทศเขามาชวย
ทํางานศิลปะที่ จําเปนหลายสาขา   โดยถือวาเปนสวนหนึ่ งของการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนา  ซ่ึง พิริยะ ไกรฤกษ (2525 : 26) ไดกลาววา อาคารตางๆ  ไดถูกสรางโดยสถาปนิก
ชาวยุโรปซ่ึงสวนใหญเปนชาวอิตาลี และพระองคไดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการ
กอสรางคฤหาสนแบบอธิคสกุลชางเวนิชประยุกต จํานวน 2 หลัง ไดแก บานนรสิงห (ตึกไทยคูฟา) 
และบานบรรทมสินธุ (บานพิษณุโลก) ชางฝมือเหลานี้ถูกจางใหมาทํางานที่มิไดเคยปรากฏใน
แวดวงศิลปะตามแนวประเพณีนิยมของไทยมากอน แตเปนงานที่จําเปนตองสรางขึ้น เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงความเปนประเทศที่ทันสมัย 

สําหรับผลงานจิตรกรรมในรัชสมัยของสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  อาจกลาวไดวา 
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีก็มีรูปแบบคลี่คลายกาวหนาขึ้น มีผลงานชิ้นเดนที่สําคัญคือจิตรกรรม
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ภายในพระอุโบสถวัดระฆัง  ซ่ึงเขียนโดยพระวรรณวาดวิจิตร  (ทอง) จารุวิจิตร  แสดงความ
ประณีตอลังการดวยสีทองแวววาวในบรรยากาศที่หนักแนน  ประสานกลมกลืนกับเสนตัดตัวภาพ
ประสาทราชวัง ดวยความละเอียดละไมออนหวานและลีลาการจัดองคประกอบที่พิเศษเฉพาะตน  
เปนงานจิตรกรรมยุคนี้ท่ีมีคุณคาสูง ในการเนรมิตมโนภาพสวนตนของศิลปนไดอยางสวยงาม
และลึกซึ้ง จิตรกรรมภายในพระอุโบสถนี้ปจจุบันไดเขียนซอมใหสมบูรณข้ึนเปนบางสวน 
เนื่องจากชํารุดเสียหายเพระสภาพความเกาซึ่งเกิดขึ้นตามกาลเวลาและภัยธรรมชาติกระแส
อิทธิพลอารยธรรมสมัยใหมที่หลั่งไหลเขามาในประเทศไทยนั้น  นับวันยังเพิ่มทวีคูณเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ  สมัยนี้เจาฟาขาแผนดิน  ซ่ึงรัชกาลที่ 5 ทรงสงไปศึกษา ณ ตางประเทศ  เชน  อังกฤษ  
อิตาลี  ฝร่ังเศส  ไดสําเร็จการศึกษาในสาขาตางๆ  กลับมาพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง
ยิ่งข้ึนสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคมไปตามสมัย  ศิลปะซึ่งเปนสัญลักษณกําหนด
ความนิยมของสั งคมสมัยใหมก็กวางขวาง   มีการประดับแตกแต งพระที่นั่ งภายใน
พระบรมมหาราชวังสถานที่ราชการ  สวนสาธารณะ และอาคารพาณิชย ตลอดจนบานเมืองที่
อาศัยของเจานายดวยงานประติมากรรมและจิตรกรรมในรูปแบบภาพเหมือน  ภาพทิวทัศน  แบบ
ศิลปะตะวันตกเพื่อใหไดความงามและความตองการตามรสนิยม 

จิตรกรผูสรางผลงานที่มีช่ือเสียงในสมัยนี้คือ พระสรลักษณลิขิต (มุย จันทรลักษณ) 
ซ่ึงเปนจิตรกรที่รัชกาลที่ 5  โปรดใหการศึกษาวิชาจิตรกรรมแบบตะวันตก  ณ  อะคาเดมี  กรุงโรม 
เมื่อคร้ังตามเสด็จประพาสยุโรป  ครั้งที่ 2 พ.ศ.2450   และไดสําเร็จการศึกษากลับประเทศในราว
ตนสมัยรัชกาลที่ 6  ไดสรางสรรคงานจิตรกรรมชิ้นสําคัญคือ  ภาพพระบรมสาทิสลักษณรัชกาลที่ 
2 เขียนดวยสีน้ํามัน  ซ่ึงปจจุบันนี้ตั้งแสดงอยู ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป นอกจากนี้
ทานยังเปนครูสอนวิชาจิตรกรรมที่โรงเรียนเพาะชางในสมัยแรก    และโรงเรียนปราณีตศิลปกรรม 
(โรงเรียนศิลปากร  แผนกชาง) ในสมัยตอมาดวย  (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 
200 ป 2525 : 23)  ผลงานของพระยาอนุสาสน  จิตรกรสวนใหญปรากฏบนภาพลายเสน  เขียน
ประกอบเร่ืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เชนเรื่องมัทนะพาธา เรือ่งนารายณสิบ
ปาง  เร่ืองละครพูดตางๆ เปนที่ยกยองในสมัยนั้น  และจิตรกรอีกทานหนึ่งชื่อ พระวรรณวาดวิจิตร 
ผูเขียนภาพบนผนังอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ที่พยายามจะเขียนภาพเปนสมัยใหม ใหมีแสงเงา
ตะวันตกตามอยางขรัวอินโขง (น. ณ ปากนํ้า 2525 : 131) 

การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว
นั้น  พระองคยังไดสนับสนุนกระตุนการสรางสรรคศิลปะอีกลักษณหนึ่ง  น่ันคือหลังจากที่ประเทศ
ไทยไดประกาศสงครามกับเยอรมันนี  เม่ือวันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2460 น้ัน  พระองคไดทรง
เสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางประอิน  พระองคไดทรงสอนเร่ืองบทบาททางการทหาร
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และการเมืองระหวางสงครามแกขาราชบริพารไดโปรดเกลาฯ  ใหขาราชบริพารสมมติตนเองเปน
ประเทศตางๆ พระองคเองไดสมมติเปนรามนคร  ประเทศตางๆ ไดเขียนธงชาติของตนเองขึ้น  
ตอมาไดมีการเขียนภาพเปนงานอดิเรกพระองคเห็นวามีประโยชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหจัดการประกวดภาพสําหรับศิลปนสมัครเลน  ระหวาง พ.ศ. 2463  รวม 3 ครั้ง (ม.ล.ปน  มาลา
กุล 2525 : 460) 

จากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวา พัฒนาการทางศิลปกรรมแนวประเพณีไทยได
เจริญรุดหนาอยางมาก โดยอาศัยสถาบันการศึกษาที่นับวามีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะสําหรับสถาบันทางการศึกษาทางศิลปะไดแก โรงเรียนเพาะชาง และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
กลุมจิตรกรการเขียนภาพแบบไทย 
กลุมจิตรกรภาพเขียนแบบไทย อันประกอบดวย เหม เวชกร เฉลิม นาคีรักษ  จุลทรรศน  

พยาฆรานนท  อราม แกวสวาง  สนอง ศรีบุญ  สุกริด ธารีนาด  อนันต อนุศาสตรนันทน  ทองเติม  
ทุรันตะวิริยะ และกมล ทัศนาญชลี   

ทามกลางการทดลองกระบวนแบบของผลงานจิตรกรรมแนวประเพณีไทย โดยการ 
ประยุกตรูปแบบและเร่ืองราวที่งดงามแบบใหมข้ึนจนเปนที่กลาวขานกันโดยทั่วไป  ถึงกระนั้นการ
สรางสรรคส่ิงใหมยอมมีผูสนับสนุนและไมเห็นดวยเชนกัน ดังที่ น. ณ ปากน้ํา (2508 : 210 – 
211) ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการทํางานของกลุมจิตรกรภาพเขียนแบบไทยในเชิงไมเห็นดวยวา  
ไดมีการแสดงภาพเขียนของจิตรกรกลุมหนึ่ง ท่ีบางกะปแกลลอรี่ จิตรกรกลุมน้ีเรียกตนเองวา 
ศิลปะแบบไทย  แตเมื่อดูกันทุกช้ินแลว ทําใหสะดุงชวนใหคิดไปวาเปนการฆาตกรรมศิลปะไทย
หรืออยางไรกันแน การใชสีเห็นไดชัดวาขาดความรูเปนไทยก็ไมเชิง เทศก็ไมใช ดูไมออก เขาเขียน
ภาพแบบตะวันตก แตตัดเสนหนักๆ การเขียนภาพคนก็ใชเสนสายสดิ้ง จะเหมือนคนเปนโรค
สันนิบาตมันเปนเรื่องของดัดจริต มิใชผูดี 

บางแหงเขาใชพูกันเล็กเรียกวา  พูกันหนวดหนู  เพื่อเนนสวนของใบหนาใหดูกลม ซ่ึง
แตกตางกับเสนรอบนอก กลวิธีเชนนี้ควรจะไดศึกษากันอยางกวางขวาง ผูที่คิดปฏิรูปศิลปะไทย
นั้น ควรจะไดศึกษาศิลปะไทยใหถึงแกน จึงจะไมเปนการพลาเกียรติศิลปะไทยดังที่จิตรกรกลุมนี้
กระทํากันอยู 

จากทรรศนะที่แสดงวิพากษวิจารณดังกลาวเปนเหตุให กรกฏ หลักเพชร ไดเปดเผย
ความในใจไวในตอนหนึ่งของ เฉลิม นาคีรักษ เอาไววา (กรกฏ หลักเพชร 2507 : 50)  โดยสํานึก 
ขาพเจารักธรรมชาติ ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี บรรยากาศและวัฒนธรรมแบบ
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ไทยๆ เปนปฐม ขาพเจาซาบซึ้งในลีลาการเขียนอันสะทอนกลับถึงอุปนิสัยเฉพาะของชนชาติใน
อุดมคติของจิตรกรรมไทย ดังนี้ภาพเขียนสวนใหญของขาพเจาจึงแสดงออกในกลวิธีที่เปนมิชฌิม
ปฏิปทา คือ ไมผาดโผนจนเกินขนาด และไมผูกพันม่ันคงในตะเกียงน้ํามันมะพราว ภาวะปจจุบัน
และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรของโลกก็เปนอีกขอหนึ่ง ที่ขาพเจาคํานึงขอมูลดังกลาวนี้จึง
เปนกลวิธี เนื้อหาสาระในจิตรกรรมที่ขาพเจาสันทัด และดําเนินการในแนวนี้ตลอดไป ดวย
จิตสํานึกวา นี่เปนการประลองแนวหนึ่งในเสนทางอันมากมายของศิลปกรรมแตเพียงเทานั้น   
 

กลุมศิลปไทย ’ 23 
จากความพยายามของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในอัน

ที่จะพัฒนาศิลปกรรมประเพณีไทยใหผสานกับแนวคิดของศิลปตะวันตกที่แพรสะพัดเขามาใน
ขณะนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งทรงเขียนภาพไทยใหรูสึกมีโครงสรางทางกายวิภาค มีกลามเนื้อ ฯลฯ 
ดังเชนจิตรกรรมตะวันตก แนวทางของพระองคไดมีอิทธิพลตอศิลปนรุนหลังที่มุงประยุกต
ศิลปกรรมแนวประเพณีไทย ใหเหมาะสมสอดคลองกับยุคสมัยตอมาเปนอยางมาก 

พ.ศ.2495  ชิต เหรียญประชา ไดกอตั้งจิตรกร ประติมากรสมาคม มีช่ือยอวา จ.ป.ส. 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมศิลปกรรมไทยใหกาวหนา และสมาคมนี้เองไดริเร่ิมการมอบเหรียญ
รางวัลแกศิลปนผูสรางสรรคดีเลิศ (กรกฏ หลักเพชร 2507 : 11) ตอมาสมาคมศิลปกรรมไทย ซ่ึง
กอตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2497 โดยตราสารไดระบุวัตถุประสงคของสมาคมอยางชัดเจนวา เพื่อสงเสริม
เกียรติคุณและวัฒนธรรมทางศิลปกรรมไทย (สมาคมศิลปกรรมไทย 2497 : 2) 

นอกจากนั้นก็ยังมีความพยายามในการเผยแพรความคิดโดยผานสื่อหนังสือทั้งใน
ลักษณะบุคคลและกลุม เชน กลุมคณะชาง ท่ีมีเหม เวชกร เปนแกนนํา (อํานาจ เย็นสบาย 2531 : 
137) 

จากหลักฐานดังกลาวขางตนพบวา ทานเหลานี้มีจุดมุงหมายที่จะฟนฟู  สนับสนุนและ
สรางสรรคศิลปกรรมแนวประเพณีไทยทั้งนั้น  แตในชวงสถานการณขณะนั้นไดเอ้ืออํานวยตอ
ศิลปกรรมตะวันตกเปนอยางมาก แตแมพัฒนาการทางสังคมจะเอื้อตอศิลปกรรมตะวันตกก็ตาม 
ศิลปกรรมไทยแนวประเพณีก็ยังดํารงอยูในฐานะที่มีลักษณะเฉพาะชนชาติและมีสถาบันหลักของ
ชาติใหการสนับสนุน เปนเหตุใหกลุมจิตรกรไดย้ําจุดยืนของตน โดยจัดแสดงภาพจิตรกรรมขึ้น
เปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2507 (อํานาจ  เย็นสบาย 2533 : 65)   โดย เฉลิม นาคีรักษ ที่ไดช่ือวา  เปน
ผูประยุกตจิตรกรรมแนวประเพณีไทย  ดวยรูปแบบและเรื่องราวที่งดงามอยางใหมขึ้นมา จนเปน
ที่กลาวขานกันทั่วไป (วิรุณ ตั้งเจริญ 2533 : 217) 
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ปจจุบัน กลุมศิลปไทย’ 23 นับไดวา เปนคลื่นลูกใหมที่มีผลงานศิลปกรรมแนวประเพณี
ที่โดดเดนเปนอยางยิ่ง โดยพยายามที่สรางสรรคผลงานเพื่อเปนตัวแทนทางประวัติศาสตรใน
ปจจุบันมากกวาที่จะเปนตัวแทนในครั้งอดีต 

จุดเริ่มตนของการแสดงงานของกลุมศิลปไทย 23  ไดเร่ิมรวมกลุมกันขึ้นแสดงงานในป 
พ.ศ.2523 ภายใตการนําของนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน  ซึ่งมีสมาชิกในคร้ังแรก 6 คน มี
จุดมุงหมายที่จะสรางสรรคงานศิลปไทยในแนวทางเดียวกัน  ไดรวมกลุมกันจัดแสดงผลงานที่หอ
ศิลป พีระศรี    โดยมีนายบุญชู  โรจนเสถียร ใหเกียรติมาเปนประธานเปด (กลุมศิลปไทย 23 
2523 : ไมปรากฏเลขหนา) โดยกลุมศิลปไทย 23 ไดวางจุดประสงคแนวทางการสรางสรรคงาน
ศิลปกรรมไวชัดเจนวา (กลุมศิลปไทย 23 2523 : ไมปรากฏเลขหนา) 

1.  ตองเปนผลงานที่มีความคิดสรางสรรค เปนลักษณะสวนตัวของศิลปนหรือพอจะมี
แนวทางการคลี่คลายในอนาคต 

2.  ตองเปนผลงานที่มีคุณคาความงามทางศิลปะ 
3.  ตองไมเปนผลงานที่คัดลอกมาจากศิลปกรรมประเพณีไทยในอดีต หรืออื่นๆ โดยไม 

ผานการสรางสรรค 
4.  ตองแสดงความรูสึกถึงอารมณของความเปนไทยในผลงาน 
5.  ตองมีการพัฒนาการทางความคิดและรูปแบบอยูเสมอ 

7.  การวิจารณทัศนศิลป 
 

สุชาติ  สุทธิ (2535 : 3 - 140)  ไดกลาวถึงแนวทางพื้นฐานการวิจารณทัศนศิลปไววา  
มีหลักการหรือองคประกอบที่สําคัญคือ 

1.  เสน 
1.1  รูปแบบของเสน (Types of Line) การที่ศิลปนนําเสนมาใชในขอบขายของ

งานทัศนศิลปน้ัน มีมากมายหลายวิธี และในแตละวิธีนั้นยังประกอบไปดวยหลายๆ แบบ ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการสรางสรรค  แตอยางไรก็ตาม  เสนที่นํามาใชแทบทุกแบบจะตอง
เปนริ้วรอยของเสนที่ใหคาแกการรับรูที่เกิดความรูสึกในการมองเห็น ดังเชนการเคลื่อนไหวทิศทาง  
มิติ รูปแบบของความคิด ฯลฯ  ซ่ึงคาของการรับรูดังกลาว จะเปนตัวส่ือความรูสึกของผูถายทอด
ผสมผสานกับคาของวัสดุที่นํามาถายทอดรวมอยูในตัวมันเองเสมอ แบบของเสนที่นํามาใชใน
ขอบขายของทัศนศิลปที่ควรรู  เพื่อเปนพื้นฐานของความเขาใจโดยสรุปดังตอไปนี้ 

1.1.1  เสนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Line)  คือส่ิงทีเกิดข้ึนเปนเสนจริงๆ มีลักษณะ 
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เปนกายภาพที่ปรากฏจากกิริยาของการกระทํา เพื่อการถายทอดความรูสึกจากประสาทสัมผัส
ของมือผานวัสดุใหเปนริ้วรอยขีดเขียนลงสูพื้นผิวระนาบโดยตรง 

1.1.2  เสนเชิงนัย (Implied Line)   เสนเชิงนัยนั้น  มิไดเกิดจากการสรางขึ้นให 
ปรากฏเปนเสนจริงตามขอแรก แตเกิดจากนัยของการบงชี้ใหรับรูวาเปนเสนดวยการประเมิน
ทางการเห็น โดยกิริยาของสิ่งที่กําลังปรากฏ และเปนตัวนําสายตาในการมองจากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่งที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันดังเชน หากเราไดมองเห็นใครสักคนหนึ่งกําลังชี้นิ้วไปยังสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด ปลายนิ้วช้ีของผูช้ีจะเปนตัวนําสายตาของเราพุงตามไปสูส่ิงที่ผูนั้นกําลังชี้ ทําใหรูสึก
เสมือนวามีเสนเกิดข้ึนระหวางปลายนิ้วของผูช้ีสัมพันธกับวัตถุกําลังถูกชี้ เสนเชิงนัยดังกลาวนั้น 
ศิลปนมักนํามาใชเพื่อบงชี้กิริยาของการโตตอบระหวางกัน  ทําใหรูสึกวาเกิดเปนเสนหรือใน
ทํานองเดียวกับความรูสึกที่เกิดข้ึน 

1.1.3  เสนที่เกิดจากขอบ (Line Formed by Edges)  หากมีใครสักคนหนึ่ง
แสดงความเคารพดวยการยกมือไหว และหากเราเปนคนชางสังเกตจะพบวา ในขณะที่ยกมือไหว
นั้นไดพนมมือซาย – ขวา เขาดวยกันและในชองวางระหวางมือซายกับมือขวาที่กําลังพนมสัมผัส
เขาดวยกันอยางแนบแนนนั้น  จะรูสึกวาเสมือนมีเสนเกิดข้ึนในระหวางมือท่ีกําลังพนมอยู  แตเสน
ที่เกิดข้ึนดังกลาวมิไดเปนเสนจริงๆ  จากการกระทําดวยการขีดเขียนหรือโดยการแสดงเปนเชิงนัย  
แตเปนเสนที่เกิดข้ึนเฉพาะขอบนอกของฝามือทั้งสองมาประกอบกัน  ทํานองเดียวกับลักษณะ
ของเสนที่เกิดข้ึนจากขอบของวัตถุหรือสี  หรือรูปรางตางๆ มาประกบกัน  หรือซอนกันหรือทับกัน  
จะรูสึกวามีเสนเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่ง  และไดมีการนํามาใชในงานทัศนศิลปเชนเดียวกัน   

1.2  ลักษณะการใชเสนในงานจิตรกรรม 
 1.2.1  ลักษณะการเนนเสน (Emphasizing Line) ในลักษณะแรกคือการใช

เสนเนนรูปของงาน ทั้งรูปแบบลักษณะทีเรียกวา รูปราง (Shape) หรืออีกลักษณะหนึ่งคือรูปทรงที่
มี มิติหรือแสดงความลึกให เห็นบนพื้นระนาบ  หรือที่ เรียกกันวา  การแสดงแบบรูปทรง 
(Representation of form)ในงานจิตรกรรม ซ่ึงการสรางสรรครูปแบบของงานดังกลาวอาจจะเปน
การถายโยงสิ่งตางๆ เชน คน สัตว ส่ิงของ ฯลฯ โดยการใชเสนตรงโคง หนัก – เบา และสั้น – ยาว  
ผสมผสานกันเกิดเปนรูปรางหรือรูปทรง  บนพื้นผิวระนาบ และเปนเพียงการแสดงแบบของรูปราง
ลักษณะ 2 มิติ หรือรูปทรงที่แสดงแบบลักษณะ 3 มิติ บนพื้นระนาบ  และเปนเพียงการแสดงแบบ
ของรูปรางลักษณะ 2 มิติ หรือรูปทรงที่แสดงแบบลักษณะ 3 มิติ บนพื้นระนาบ  โดยมิติท่ีสามเกิด
จากความรูสึกของผูดูเทานั้น การใชเสนดังกลาวเปนการใชเสนสรางรูปในลักษณะพื้นฐานคือ 
เพียงแคสรางเสนขอบนอกของวัตถุที่มองเห็นในลักษณะขอบคม   หรืออาจกลาวอยางงายๆ คือ 
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ผูวาดรูป  ทําการวาดเฉพาะรอบนอกวัตถุของสิ่งที่วาด (Outline) ปกติการสรางงานแบบดังกลาว
นี้ หาดูไดโดยทั่วไปจากผลงานของเด็กเล็ก ซ่ึงเปนการแสดงออกจากการรับรู และการถายทอด 
ออกมาตามความรูสึกที่พวกเขามองเห็นและมีขีดความสามารถในเชิงทักษะของการแสดงแบบได
ในแตละวัย  แตในขณะเดียวกันศิลปนบางคนยังไดนําลักษณะการสรางภาพแบบแสดงขอบวัตถุ
มาใชในงานจิตรกรรม ซ่ึงแมวาศิลปนเปนผูมีความรูและมีความชํานาญเปนการเฉพาะตอการ
สรางสรรคผลงานศิลปะแลวก็ตาม แตยังนิยมนําเสนดังกลาวมาใชสรางภาพ ทั้งนี้เพราะการสราง
ภาพในลักษณะดังกลาวเปนวิธีการเบื้องตนที่งายตอการแสดงออก สําหรับการแยกรูปรางของสิ่ง
หนึ่งไดอยางชัดแจง  และในขณะเดียวกันรูปรางของสิ่งนั้นสามารถวาดบนพื้นระนาบ – พื้น 
รองรับหรือพื้นหลังโดยมีเสนขอบของรูปรางเปนตัวแบง 

1.2.2  วาดเสนขอบคม (Contour Line)  ปฏิกิริยาในการรับรูและการมองเห็น
ภาพ จะตองเห็นภาพและพื้นพรอมกันและบนบริเวณพื้นระนาบเดียวกัน แตในขณะเดียวกันตัว
ความรูสึกทางการเห็นจะแยกภาพสิ่งของกับพื้นภาพออกจากกัน สวนมากแลวความรูสึกทางการ
เห็น จะจดจออยูกับการรับรูสวนที่เปนภาพของสิ่งที่วาดมากกวาพื้นภาพ ไมวาจะเปนพื้นรองรับ
หรือพ้ืนหลัง เปนตน การสรางรูปรางหรือรูปทรงดวยวิธีเขียนเสนรอบนอกของวัตถุออกมาเปน
รูปรางรูปทรงนี้ทางทัศนศิลป เรียกวา เสนแสดงรูปราง รูปทรงขอบคม (Contour Line)   

1.2.3  คุณคาเชิงเสนกับการแสดงภาพขอบคม (Linear Qualities & Contour 
Lines) เปนลักษณะของการแสดงคุณคาในเชิงเสนที่ใหพลังและแสดงความมีชีวิตชีวาที่เกิดข้ึนใน 
ส่ิงที่วาด 

1.2.4  คุณคาเชิงเสนกับอารมณการแสดงออก (Linear Qualities &  
Emotional Expression) คุณคาเชิงเสนนอกจากแสดงออกมาใหรับรูจากคาของตัวหุน และการ
เนนความเดนชัดของหุนในลักษณะขอบคมแลว เสนไดถูกนํามาใชใหเกิดคุณคาของการ
แสดงออกทางอารมณ 

1.2.5  คุณคาในเชิงเสนกับการเคลื่อนไหว และทิศทาง (Linear Qualities :  
Movements & Directions) คําวาเสนกับการเคลื่อนไหวและทิศทางนั้นปกติเปนของคูกันอยูแลว
ในตัวเองอยางสมบูรณ  คุณคาดังกลาวทีเกิดข้ึนนั้นจะเกิดข้ึนในความรูสึกของเราไดโดยอัตโนมัติ  
ทั้งนี้เพราะประสบการณของเรากับความดึงดูดของโลกอันเปนกฎธรรมชาติ ท่ีมีอิทธิพลตอวัตถุ
ทุกชนิดบนพื้นโลกและรวมทั้งตัวเราเองอีกดวย ประสบการณดังกลาวเปนตัวกระตุนใหเกิด
ความรูสึกที่มีตอทิศทางตางๆ เชน ทิศทางที่เปนแนวนอนหรือเรียกอีกความหมายหนึ่งวา 
เสนระดับตาหรือเสนขอบฟา (Horizontal Line) จะทําใหเรารูสึกวามีความสงบราบเรียบ เสมือน
ตอนที่รางกายของเราไดรับรูคลายกับวาเรากําลังเอนตัวนอนลงกับพื้นที่แบนราบ  และสําหรับ
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แนวตั้งหรือเสนตั้ง (Vertical Line)  จะใหนําลักษณะการสรางภาพแบบแสดงขอบวัตถุมาใชใน
งานจิตรกรรม   แมวาศิลปนเปนผูมีความรูและมีความชํานาญเปนการเฉพาะตอการสรางสรรค
ผลงานศิลปะก็ตาม  แตยังนิยมนําเสนดังกลาวมาใชสรางภาพ ทั้งนี้เพราะการสรางภาพใน
ลักษณะดังกลาวเปนวิธีการเบื้องตนที่งายตอการแสดงออก สําหรับการแยกรูปรางของสิ่งหนึ่งได
อยางชัดแจง และในขณะเดียวกันรูปรางของสิ่งนั้นสามารถวาดบนพื้นระนาบ - พื้นรองรับหรือพื้น
หลังโดยมีเสนขอบของรูปรางเปนตัวแบง 

1.2.6  ลักษณะการไมเนนเสน (De – emphasizing Line)  ศิลปนบางคนได
นําเสนมาใชในการสรางงานวาดเขียนหรืองานจิตรกรรมนั้นเปนแควิธีการหนึ่ง และไมใชวิธีการที่
ศิลปนทุกคนจะตองทําเสมอไป แตยังมีศิลปนบางกลุมนิยมสรางงานศิลปะในลักษณะที่ไมไดเนน
เสน หรือนําคุณคาในเชิงเสนมาใชเปนการสรางงานของตนเอง โดยในทางกลับกันกลุมศิลปน
ดังกลาวพยายามลด ตัดทอนการใชเสนเพื่อสรางรูปแบบของสิ่งที่ตองการออกแทบหมดสิ้น หรือ
อาจกลาวไดวา ไมยึดเสนเปนสาระสําคัญ แตเนนแผนรอยแตมท่ีเปนน้ําหนักหรือแสงเงาหรือแผน
สี  สรางเปนรูปราง รูปทรง ตามที่ตองการแสดงออกเปนหลักของการสรางงานในลักษณะที่
เรียกวา การเนนวิธีใชนํ้าหนัก แสงเงา  และสีวาเปนการสรางงานในเชิงน้ําหนัก 
                2.  รูปรางและรูปทรง (Shape & Form) รูปรางเปนคําเรียกที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน 
ซ่ึงโดยทั่วไปนั้น มิไดหมายถึงบริเวณแบนราบหรือสวนที่เปนขอบนอกของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ลักษณะ
เดียวแตความหมายของคําวารูปรางครอบคลุมไปถึงความหนา  ซ่ึงเปนลักษณะของรูปทรงของสิ่ง
นั้นๆ ควบคูกันไป ดังเชน รูปรางคน สัตวและสิ่งของตางๆ เปนตน  ความหมายของรูปรางที่ใช
เรียก คนสัตว และสิ่งของ ฯลฯ  ที่นํามากลาวถึงนี้  เปนการใชเรียกในลักษณะของการบงชี้บรรดา
รูปรางพรอมกับรูปทรงที่เกิดขึ้นและมีอยูจริง (Actual  Shape & Actual Form)   ท่ีกําลังปรากฏ
อยูทามกลางสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเราอันเปนปกติธรรมดาเทานั้น  แตในขณะเดียวกันหากคําวา 
รูปรางและรูปทรง  ที่นํามาใชเรียกกันในขอบขายของความรูทางทัศนศิลป  จะมีความหมายที่
แตกตางกันออกไปอีกลักษณะหนึ่ง  คือ คําวารูปรางและรูปทรง  ที่หมายถึงเปนรูปรางและรูปทรง
ที่เกิดจากการสรางสรรค  ท่ีผูสรางสรรคอาจจะกระทําได โดยการลอกเลียนแบบอยางของรูปราง
และรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากรูปรางและรูปทรงที่เกิดข้ึนจากจินตนาการของผู
สรางสรรคหรือทั้งสองกรณีผสมผสานกัน   แลวถูกนํามาถายทอดใหปรากฎเปนรูปราง หรือ
รูปทรงในผลงานทางทัศนศิลป  ดังนั้น รูปราง  และรูปทรงทางทัศนศิลปถือเปนมูลฐานอันสําคัญ
ยิ่งอันหนึ่ง ซ่ึงมีหนาที่หลักในการใชเปนตัวแปรความคิด จินตนาการหรืออารมณของการ
แสดงออกผานรูปรางและรูปทรงเชิงกายภาพทางการสรางสรรคใหเกิดมีคาตางๆ ข้ึนในมิติของ
การรับรูทางการเห็น   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2.1  รูปราง (Shape) คําวา รูปรางเม่ือนํามาใชเปนมูลฐานของงานทัศนศิลปนั้นจะ
ถูกใชในลักษณะของเชิงวิเคราะห (Analytic) ในฐานะที่เปนมูลฐาน และจะมีความหมายที่ถูก
แยกจาก คําวา รูปทรงเสมอแมวาปกติการเห็นของเรานั้น เปนลักษณะรวมหรือมิไดแบงรูปราง
ออกจากรูปทรงในชั่วขณะที่เห็น  แตอยางไรก็ตามหากเปนการมองเห็นเฉพาะ ตามลักษณะของ
เชิงวิเคราะหที่มีตอการมองรูปรางนั้น  ส่ิงแรกที่สะทอนเขาสูความรูสึกในการรับรูของเราเสมือนวา
เปนบริเวณที่มีขอบลอมรอบหรือเปนบริเวณที่ถูกลอมรอบดวยเสน  ซ่ึงเกิดจากการตีความเอาจาก
การคิด  และการกระทําในเชิงการสรางสรรค  คือใชเสนขีดวนใหมาบรรจบกับบนพื้นผิวระนาบ
แลวใชคําเรียกบริเวณที่ขีดเสนลอมรอบวารูปราง   

2.2  รูปทรง (Form)  คําวา  รูปทรงมีลักษณะแตกตางจากรูปราง   ก็เพราะเปน 
รูปรางที่มีมิติที่ 3 คือ ความหนา (Thick) หรือลึก (Depth) เพิ่มข้ึน ปกติคําวา รูปทรงเปนคําที่ใช
เรียก ส่ิงที่เปนรูปทรงที่มีและเกิดข้ึนจริง (Actual Form) คือมีลักษณะสามมิติกินเนื้อที่ในอากาศ 
และสามารถสัมผัสไดโดยรอบ  

2.3  ประเภทของรูปรางและรูปทรง (Types of Shape and Form)  ในการแบง 
ประเภทของรูปรางและรูปทรงสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

2.3.1  รูปรางและรูปทรงตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต (Organic Form)  
หมายถึง รูปรางและรูปทรงอันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติแลวจะมีลักษณะโคงกลมมนหรือ
เปนแฉก ฯลฯ อันผิดปกติไปจากความคิดของมนุษย ซึ่งบางคร้ังยังรวมไปดวยลักษณะบางสวน
ของสิ่งมีชีวิตมาดัดแปลง หรือประยุกตใชเปนรูปรางและรูปทรงเชิงชีวภาพ (Biomorphic Form) 
อีกดวย 

2.3.2  รูปรางและรูปทรงตามแบบเรขาคณิต (Geometric Form) ซ่ึงตั้งอยูบน
พื้นฐานของรูปทรงทางการผลิตทีเกิดข้ึนดวยการสรางจากเครื่องมือ ที่รวมไปดวยสี่เหลี่ยมดาน
เทา ส่ีเหลี่ยมผืนผา วงกลมและสามเหลี่ยม เปนตน 
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3.  แสงและสี (Light & Color)  
3.1 ความสวางกับความมืด (Light & Dark) หมายถึงความเขมของแสงมาก – นอย 

ที่กระทบวัตถุแลวสะทอนเขาสูตาเรา สภาวะของความสวางและความมืดจากความเขมของแสง  
จะทําใหเรารับรู  รูปราง และสีของสิ่งตางๆ รอบตัวเราไดชัดแจงมากนอยเพียงใด  ก็เพราะคาของ
ความสวาง – ความมืด เปนตัวกําหนด เชน สภาวะของการเห็นของระหวางเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน เปนตน อยางไรก็ตาม มนุษยไมสามารถรับรูส่ิงตางๆ ที่ปรากฏไดถาปราศจากแสงและ
แสงนี้ก็คือ แสงธรรมชาติ (Natural Light)  ความเขมของแสง (Intensity of Light) โดยธรรมชาติ
นั้นใหคาของความสวางที่มาก – นอยไมคงที่ เชน ในสภาวะที่มีความเขมของแสงจัดจะใหคาของ
ความสวางอันเจิดจาสาดกระทบสิ่งตางๆ แลวสะทอนเขาสูตาเรา และทําใหเห็นรูปราง รูปทรง และ
สีของส่ิงตางๆ  ที่กลาวไดอยางชัดแจง  แตในทางตรงกันขาม หากในสภาวะที่มีความเขมของแสง
นอยหรือเปนสภาวะของความมืดทําใหเรามองเห็นสิ่งตางๆ ไดอยางสลัวลางหรือไมชัดแจง และ
สภาวะของความสัมพันธระหวางความสวางกับความมืดที่เปนปรากฎการณทางการเห็นเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นโดยกฎเกณฑที่ธรรมชาติเปนผูกําหนด   

3.2  สี (Color) ทามกลางความสวางและความมืดในแตละระดับของแสงนั้น   
นอกจากจะมีแสงและเงาของรูปราง รูปทรงของวัตถุนั้นแลว ยังมีสีประจําตัวของแตละวัตถุ 
(Locality) ที่มีอยูโดยธรรมชาติปรากฏการณใหเห็นอีกดวย  จึงทําการสรุปไดวา คา 3 อยางคือ 
ความสวาง ความมืดและสีที่ปรากฏในการเห็นนั้น เห็นพรอมกัน มีความสัมพันธกัน และไม
สามารถแยกออกจากกันได และยิ่งกวานั้น ตัวพลังที่ปลุกเราความรูสึกและอารมณจากการเห็น
ของเราที่มีตอวัตถุมากที่สุด มิใชคาของแสงและเงา  แตจะเปนสีของวัตถุ นั้นเอง 

ปฏิกิริยาระหวางการเห็นกับสีตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ข้ึนอยูกับระดับความเขมของแสงที่มา
กระทบวัตถุ และทามกลางความเขมระดับหนึ่งของแสงที่กระทบวัตถุ จะทําใหเกิดสีตางๆ ข้ึนจาก
บรรดาวัตถุดังกลาว ก็เพราะบรรดาวัตถุเหลานั้นดูดซับรังสีของแสงแลวสะทอนเขาสูตาเราไม
เทากัน  เชน  ในปรากฏการณของการเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งมีสีเปนสีเขียว ก็เพราะวัตถุชิ้นนั้นดูดซับเอา
รังสีของแสง (Spectrum)  สีอ่ืนๆ ไวหมดสิ้น  และจะสะทอนกลับออกมาเฉพาะรังสีของแสงสีเขียว
เขาสูตาเราใหเห็นเปนสีเขียว จากปฏิกิริยาดังกลาว ทําใหเรามองเห็นสีอ่ืนๆ  ไดนั้นก็จะเกิดขึ้นใน
ทํานองเดียวกัน  ดังนั้น เราจึงสรุปปฏิกิริยาระหวางการเห็นกับสีของวัตถุที่ปรากฏไดดังนี้ 

ก.  การที่เรามองเห็นวัตถุเปนสีหนึ่งสีใดได ก็เพราะวัตถุนั้นดูดซับเอารังสีของแสงอืน่ๆ ไว
แลวสะทอนกลับเฉพาะรังสีของแสงที่เปนสีนั้นเขาสูตาเรา 

ข. แตบรรดาวัตถุตางๆ นอกจากดูดซับแสงไดไมเทากันแลว ยังมีคุณสมบัติที่แตกตางกนั
โดยธรรมชาติ  เชน ประเภทดิน หิน ฯลฯ  นั้นเปนประเภทที่ทึบแสง (Opaque)  ซึ่งความเขมของ
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แสงสวางผานไมได เลย  หรือใบไม  กระจกฝา  ฯลฯ  เปนประเภทที่มีคุณสมบัติโปรงแสง 
(Translucent) โดยที่แสงผานไดบางสวนหรือประเภทวัตถุใส เชน น้ําใส แกวใส ฯลฯ ซึ่งเปนวัตถุที่
มีคุณสมบัติโปรงใส (Transparency) แสงสองผานทะลุไดหมด คุณสมบัติของวัตถุทั้งสามประเภท 
จะสะทอนรังสีของแสงที่ไมถูกดูดซับเอาไวออกมาเทานั้น 

การคนพบของนิวตัน ตอมาก็ไดมีผูนํามาทําการคนควาเร่ืองสีกันอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 
ซึ่งทั้งนี้แลวแตหลักการและจุดประสงคของการเรียนรู  อาจจําแนกเปนแนวทางสําคัญๆ ไดดังนี้ 

ก.  สีของวิทยาศาสตรเปนการศึกษาเชิงกายภาพของสี (Physics of Light)  โดยมี 
จุดประสงคของการเรียนรูเกี่ยวกับปรากฏการณเชิงกายภาพของแสง  เพื่อใหไดมาซึ่งสีกับปฏิกิริยา
การรับรูที่เกิดขึ้นกับตัวเราเชิงกายภาพ (Physiological Respones)  

ข.  สีของศิลปะ   เปนการเรียนรูระหวางสีกับการเห็นเพื่อใหไดมาซึ่งการรับรูในเชิง 
สุนทรียภาพ (Aesthetic Responses) เปนเปาหมายหลัก ทั้งนี้เพื่อสนองการรับรูดานจิตใจ  
ความรูสึกนึกคิดสวนตน อันเปนคุณคาประจําตัวของความเปนมนุษยเทานั้น การใชสีในศิลปะมิได
เปนไปตามขอเท็จจริงหรือตามที่คนควาในเชิงวิทยาศาสตร แตเปนเพียงการนําวัตถุดิบตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏเปนสีเทาที่หาได นํามาคิดใชเปนสื่อวัสดุ (Media) ในการแสดงออกของตนเอง
เทานั้น แตอยางไรก็ตาม  มนุษยนําสีจากวัตถุมาใชไดอยางสมบูรณกอนความเจริญทาง
วิทยาศาสตรจะคนพบ ดังเชน การใชสีวัตถุเขียนภาพผนังถ้ําของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร 
เปนตน สีวัตถุดังกลาวหมายถึง ความเปนสีของเนื้อวัตถุ (Color Pigments) ซึ่งมีคุณสมบัติที่
ปรับตัวได (Plastic Element) อันหนึ่ง ดังนั้น ทฤษฎีสีของศิลปะจึงขึ้นอยูกับความเปนสีของวัตถุที่
มองเห็นเปนปจจัยสําคัญมากกวาส่ิงอื่นใด ทฤษฎีสีที่ใชสําหรับชางเขียน (Painter) มีคุณสมบัติ
เปนสีตางๆ ที่ปรากฏทางการพอสรุปเปนทฤษฎีไดดังนี้ 

3.2.1 เนื้อสี (Color Pigments) เนื้อสี คือ สารที่เปนตัวใหสี  ซึ่งเกิดจากการ 
ผสมของแรธาตุ ซึ่งนํามาจากเนื้อวัตถุตางๆ 2 ประเภทคือ 

3.2.1.1 สารที่ไดมาจากสิ่งไมมีชีวิตหรือเปนเนื้อสารอนินทรียวัตถุ  
(Inorganic Pigments) ตางๆ ไดแก ดิน หิน หรือของเหลว ซึ่งเกิดเปนสีอยูแลวโดยธรรมชาติหรือ
นํามาผสมกันใหเกิดเปนสีใหมโดยกรรมวิธีทางเคมี เชน ดินสีแดงน้ําตาลที่ไดมาจากการสตุดิน 
(เผาจนเปนถาน)  หรือสีขาวติเตเนียม และสีเหลืองแคดเมี่ยม  ที่ไดจากการผสมเชิงเคมีหรือสีน้ํา 
เงินอุลตรามารีนทีไดจากกรรมวิธีของการสังเคราะหข้ึนใหมเชิงเคมี 

3.2.1.2  สารทีไดจากสิ่งมีชีวิต หรือเปนเนื้อสารอินทรียวัตถุ (Organic 
Pigments) ไดแก พืชผักหรือสัตวโดยตรง หรือนํามาผสมหรือสังเคราะหใหมข้ึน เชน สีแดงมวง สี
น้ําตาลไหม หรือสีเหลืองผิวมะนาว เปนตน 
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3.2.2  คุณสมบัติของสี (Color Properties) โดยสีแท (Hues) คือสีแทที่นํามา
เปนแมสี รวมทั้งสีใหมที่เกิดจากการผสมระหวางแมสีเปนสีข้ันที่ 2 และระหวางแมสีกับสีข้ันที่ 2 
เปนสีข้ันที่ 3 ในวงจรสี 

3.2.3  ระดับคาของสี (Value Scale) หมายถึง สีแทแตละสีที่คาประจําตัวปกติ
ธรรมดาของมันถูกทําใหออน (จาง) : Tinted ใหเปนคาสูง : High Values เปนคาสูงขึ้นจนขาว และ
ในขณะเดียวกัน อาจทําใหคาปกติธรรมดาของมันกลับมีคาต่ําลง : Low Values ทึบ (คล้ํา) จนถึง
ดํา ซึ่งเปนกรแสดงระดับคาของสีในลักษณะแบน ไมมีมิติที่ประเมินจากการเห็น 

3.2.4  ระดับความเขมของสี (Intensity Scale)  คือคาระดับยอย Sub – scale  
ของสีแทบริสุทธิ์ : Pure Hues ที่คาของมันถูกเปลี่ยนลงไปสูความเปนเทาโดยสีกลาง : Neutrality  

4.  บริเวณวางและมิติในงานจิตรกรรม   เปนบริเวณวางหรือความไมมีอะไรเลยบนพื้นที่
ระนาบที่จํากัดแค 2 มิติ คือ กวางกับยาว  ซึ่งไมมีมิติที่ 3 หรือความลึกจริงๆ ดังเชน บริเวณวางใน
งานสถาปตยกรรมและงานประติมากรรม แตอยางไรก็ตาม บริเวณวางอาจหมายถึงสวนที่ไมแสดง
เปนรูปหรือแสดงความตื้นลึกในงานจิตรกรรมนั้น ศิลปนไดแกปญหาดวยการสรางมิติที่ 3 ข้ึน บน
พื้นระนาบ 2 มิติ  ใหรับรูเปนความตื้น - ลึก ไดโดยวิธีการลวงตา หลายๆ วิธีดังนี้ 

4.1  การจัดวางและตําแหนง (Placement & Position) วิธีแรกเปนวิธีงายๆ  ซึ่ง
พิจารณาไดจากผลงานของศิลปนนับแตสมัยโบราณของแทบทุกวัฒนธรรม ทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก คือ การนํารูปราง – รูปทรง  มาจัดวาง (Placement) โดยใชตําแหนง (Position) บน - 
ลาง หรือซาย – ขวา  หรือทับกัน หรือซอนกัน หรือบางครั้งก็คาบเกี่ยวกัน 

4.2  ทัศนียวิทยาเชิงเสน (Linear Perspective)  เพื่อแสดงความตื้น - ลึก และให
รับรูไดเปนมิติใกล - ไกล ตามตาเห็น 

4.3  ทัศนียภาพเชิงบรรยากาศ (Atmospheric Perspective) แมศิลปนจะมีวิธีสราง
งานโดยใชทัศนียภาพวิทยาเขามาชวยในการสรางมิติของการลวงตา  ดวยวิธีการสรางดวยขนาด
ของรูปทรงใกลใหญ - ไกลเล็ก เพียงสวนเดียวนั้น จะเปนแคมิติของความตื้นลึกที่ใหความรูสึก
เพียงคาของเทคนิควิธีที่นํามากําหนดเปนเกณฑทางการเห็น  แตจะแข็งกระดางและยังหางไกลตอ
ความมีชีวิตชีวา จากปรากฏการณที่รับรูในความเปนจริงโดยธรรมชาติ ฉะนั้น การสรางมิติใกล – 
ไกล มิไดมีแตเฉพาะวิธีการของทัศนียวิทยาเชิงเสนเทานั้น  แตยังมีอีกวิธีที่ศิลปนไดคิดคนและ
นํามาผสมผสานไปดวยกัน เพื่อใหเกิดความใกล – ไกลที่สมบูรณยิ่งขึ้นคือทัศนียภาพเชิง
บรรยากาศ (Atmospheric Perspective) หรือการใชคาของน้ําหนักออนแก   แสดงถึงความตื้น – 
ลึกของบรรยากาศไปพรอมๆ กันกับขนาดใหญ - เล็ก 
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4.4  บริเวณวางและมิติในจิตรกรรมสมัยใหม (Space & Dimension in Modern 
Painting) วิธีการและลักษณะของการพัฒนาบริเวณวางใหเกิดเปนมิติที่ 3 บนพื้นระนาบนั้น สรุป
ไดวาคือการใหรับรูไดในแบบอยางเหมือนจริงตามตาเห็น ตอมาคลี่คลายไปสูลักษณะเหมือนจริง
ตามความรูสึกดวยบรรยากาศ เขาสูเสนทางของความเปนตัวเองอยางอิสระดวยการใชแบบอยางที่
ตื้นและใกลตัว จนกระทั่งถึงยุคการสรางมิติใหเกิดเปนคาของการเคลื่อนไหวบนพื้นผิว  เพื่อสงผล
กระทบตอสายตาโดยตรง  แตบรรดาวิธีการและลักษณะของการพัฒนาแนวหนึ่งเทานั้น  หาก
ยอนกลับมาพิจารณาวิธีการ  และลักษณะของการพัฒนา  ที่แยกออกไปอีกแนวหนึ่งที่มี
ความสําคัญไมนอยไปกวาแนวแรกคือ แบบอยางของความเหมือนจริงตามตาเห็น และความ
เหมือนจริงตามความรูสึกดวยบรรยากาศ  แตกลับขยายวงออกไปสูอีกแนวหนึ่งของการสรางสรรค
ดวยแบบอยางนามธรรมของพลังการแสดงออก ที่มิไดมุงสูคุณคาบนพื้นผิวที่จะปฏิกิริยากบัสายตา 
แตจะเปนคุณคาของการแสดงออกบนพื้นระนาบที่สงพลังเขาสูความรูสึกทางอารมณ (Emotional) 
ในการรับรู   

5.  ผิว (Texture)  ลักษณะตางๆ ของผิว  ถูกนํามาใชเปนมูลฐานอันหนึ่งในการ 
สรางสรรคงานทัศนศิลป  ปจจัยสําคัญของผิวก็คือ  เปนตัวที่กอใหเกิดปฏิกิริยาทางความรูสึก  อาจ
เปนการสัมผัสจากลักษณะของการจับตองคลําดวยอวัยวะทางกาย หรือจากลักษณะทางการเห็น
ดวยสายตา ปฏิกิริยาที่เกิดเปนความรูสึกจากการสัมผัส  จะเปนตัวสื่อนําเขาสูสภาวะของการรับรู
และสูความคิดของเราอีกทอดหนึ่ง ซึ่งความรูสึกที่ไดจากการสัมผัสในลักษณะแรก เกิดจากกิริยา
ของการสัมผัสทางกาย  เกิดกับเราอยูแลวโดยปกติธรรมดาตามธรรมชาติ  และตัวอยางที่พบเห็น
งายๆ ก็คือการที่เด็กทารกทําการเรียนรูส่ิงแปลกใหมตางๆ ปอนเขาสูปากของตนเอง  ทั้งนี้เพื่อทํา
การทดสอบสิ่งที่ตนตองการเรียนรูดวยสัญชาตญาณที่เกิดมากับตัว  ปกติความรูสึกที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาลักษณะของการสัมผัสดวยการจับตองกับผิว (Tactile Texture) โดยตรงกับวัตถุ อาจเปน
ลักษณะหยาบหรือละเอียดจะกอใหเกิดความรูสึกสากหรือนิ่มนวล อันเปนการรับรูทางกายโดยตรง 

แตมนุษยมีวิธีสัมผัสอีกทางหนึ่ง  ซึ่งจัดเปนการสัมผัสที่ใหคาของความรูสึกในขั้นที่ 
ละเอียดออน และนับเปนระดับที่สูงกวาการจับตองหรือลูบคลํา ก็คือการสัมผัสทางการเห็น ซึ่ง
นอกจากจะใหคาความรูสึกแลวยังเกี่ยวโยงถึงขอบขายของความคิดในระดับสติปญญาจากการ
สัมผัสกับผิวของวัตถุในเชิงการเห็น (Visual Texture) นั้น อาจแยกออกไดเปนสองลักษณะคือ  

5.1  ผิวที่เกิดจากเทคนิคของการลวงตา (Simulated Texture) หมายถึง ศิลปนหรือ
นักออกแบบไดใชเทคนิคสรางทําขึ้นเปนลักษณะหยาบ  ขรุขระ หรือเรียบลื่นของรูปแบบวัตถุที่ตน 
ไดทําการสรางสรรคบนพื้นระนาบ 2 มิติ ดังเชน ในงานจิตรกรรมและงานออกแบบ ฯลฯ  
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5.2  ผิววัตถุที่เปนจริงเชิงกายภาพ (Physical or Actual Texture) ดังเชน ความแข็ง
กระดางและขรุขระของผิวหิน   ความเรียบลื่นของผิวกระจก ฯลฯ  เปนตน   ในการสรางสรรคงาน
ทัศนศิลป ศิลปนและนักออกแบบไดนําคาของพื้นผิวมาใชในงานจิตรกรรมงานออกแบบ  งาน
ประติมากรรมและงานสถาปตยกรรม 

6.  ดุลยภาพ (Balance) คือความคงที่โดยธรรมชาติหรือความมั่นคงทางความรูสึก 
(Balance is Natural or Sensible Equilibrium) หากเราระลึกไดวา  ตัวเรานั้นมีน้ําหนัก  และ 
ลักษณะที่คงที่ตลอดเวลาดุลยภาพดวยน้ําหนักที่กลาวนี้   เปนน้ําหนักเกิดขึ้นจริงเชิงกายภาพ 
(Physical Weight) ของวัตถุทุกชนิดที่เกิดตามธรรมชาติ ทํานองเดียวกันกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู
รอบตัวเรา  ตางก็อยูในสภาพที่มีน้ําหนักตั้งอยูไดบนพื้นโลกเชนเดียวกับตัวเรา ตางกันตรงที่ตัวเรา
เปนสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวไดดวยตัวเอง ทุกอากัปกิริยาของการเคลื่อนไหวนั้นเราตองควบคุม
น้ําหนักที่พกพาไปกับตัวเราไดโดยการทรงตัว  และในทุกจุดของการทรงตัวนั้น  จะมีความสมดุล
ดวยจุดศูนยถวงของน้ําหนักที่พุงลงสูพื้นโลกใน 

จากดุลยภาพดวยวิธีการควบคุมน้ําหนักทีเกิดโดยธรรมชาติ ไดถูกนํามาใชในทํานอง
เดียวกับการควบคุมน้ําหนักในเชิงการเห็น (Visual Weight) ที่เกิดเปนดุลยภาพทางการเห็น 
(Visual Balance) ในความรูสึกของเราและดุลยภาพทางการเห็นดังกลาวนิยมนํามาใชมากมีสอง
ลักษณะคือ ซายขวาเทากัน (Symmetry) และซายกับขวาไมเทากัน (Asymmetry)  

6.1  ดุลยภาพแบบซายขวาเทากัน (Symmetrical Balance)  เปนลักษณะการจัด
วางรูปแบบที่ปรากฏใหเห็นแลวรูสึกวามีความสมดุลเกิดขึ้น ที่เสมือนวามีเสนศูนยถวงอยูกึ่งกลาง
แบงสิ่งที่อยูซายขวาหรือน้ําหนักของซีกซายกับซีกขวานั้นมีเทาๆ กัน หรือเหมือนๆ กัน ลักษณะของ
การจัดวางที่กลาวนี้ ไดนํามายึดถือเปนแผนแบบของดุลยภาพที่ใหความรูสึกคงที่จากการเห็น
เชนเดียวกับความรูสึกคงที่หรือมั่นคงในชั่วขณะที่ทรงตัวดวยการยืน โดยใชเทาซายกับเทาขวารับ
น้ําหนักลงสูพื้นเทาๆ กันในทาธรรมดาศิลปนแทบทุกชาติและทุกสมัยนิยมนําเอาลักษณะการจัด
วางที่มีดุลยภาพซายขวาเทากันมาใช ดังงานปฏิมากรรมพระพุทธรูปแบบสมัยทวารวดี ใน
สมัยกอนประวัติศาสตร 

การนําดุลยภาพทางการเห็นแบบซาย – ขวา เทากันมาใชเปนเกณฑอันหนึ่ง ซึ่งนํามาสู
การสรางสรรคศิลปะที่เปนแผนแบบธรรมดาของดุลยภาพ : Formal Balance ทางการเห็นที่ยึดถือ
กันเปนพื้นฐานทั่วไปแบบหนึ่ง   

6.2  ดุลยภาพแบบซาย – ขวา ไมเทากัน (Asymmetrical Balance) หมายถึง  
รูปรางและรูปทรง มีจุดศูนยถวงที่ใหเกิดความสมดุลอยูตรงกลางระหวางซีกซายกับซีกขวา ซึ่งมี 
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ขนาดไมเทากัน 
6.3  ดุลยภาพ แบบซาย – ขวา ไมเทากัน เปนลักษณะของดุลยภาพที่เกิดจาก 

น้ําหนักมากกวารูปราง  รูปทรงที่มีขนาดซาย – ขวา เทากัน   ในเมื่อดุลยภาพซาย – ขวาไมเทากัน
จึงทําใหสภาพคงที่ของรูปราง  รูปทรงกลายเปนลักษณะของความเคลื่อนไหว และเมื่อมี
อากัปกิริยาของการเคลื่อนไหวในความรูสึกทางการเห็นเกิดขึ้นเมื่อใด ก็มีทิศทางและจังหวะเปนตวั
สัมพันธสืบเนื่องติดตามมาเสมอ 

7.  ความสัมพันธสืบเนื่องระหวางจังหวะและการเคลื่อนไหว (Rhythm & Movement  
Interrelations)  

7.1  จังหวะ (Rhythm) หมายถึง จังหวะทางการเห็น (Visual Rhythm) ที่เกิดขึ้น ใน
การรับรูชั่วขณะที่กวาดสายตามองจะกระทบสายตาเปนจังหวะติดตามกันมา และเชื่อมกันเปน
ลูกโซ   ซึ่งอาจจะเกิดจากการจัดวางรูปรางและรูปทรงใหเปนจังหวะซ้ําๆ กัน (Repetitive Rhythm) 
การจัดวางที่ทําใหเกิดจังหวะซ้ํากัน ปรากฏวามีการใชกันมาตั้งแตสมัยโบราณ 

7.2  การเคลื่อนไหว (Movement) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากความรูสึก
ทางการเห็น (Visual Movement) ซึ่งเปนเพียงการบงชี้ลักษณะทาทาง (Action) ที่เกิดขึ้นใน
ความรูสึกดวยการลวงตา (Illusion) ซึ่งไมไดเปนการเคลื่อนที่เกิดขึ้นจริงๆ (Acctual Movement) 
ในเชิงกายภาพที่เกิดจากการเคลื่อนของสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุ 

7.3  ความลดหลั่น (Gradation)  ในการจัดวางโดยใชรูปทรง  รูปราง สี หรือน้ําหนัก
มาจัดวางซ้ํากัน แตใหลดหล่ันกันลงไป เชน จากรูปราง รูปทรง สี หรือน้ําหนัก จากใหญสูเล็กสุดจะ
รับรูคลายๆ กับการใชจังหวะและการเคลื่อนไหว  แตการจัดวางจะไมไดความรูสึกที่เปนจังหวะหรือ
ความเคลื่อนไหว แตจะไดคาของความเปลี่ยนแปลงที่นําสายตาเราใหเกิดความรูสึกที่คอยๆ 
ลดหล่ันกันไป 

8.  โครงสรางของความเปนเอกภาพแบบอื่น (Other Structures of Unity)  
8.1  ความกลมกลืน (Harmony)  ความกลมกลืนเปนวิธีการเบื้องตนของการ

สรางสรรคงานศิลปะวิธีหนึ่งโดยการนํามูลฐานตางๆ ของศิลปะมาใชในแตละสวนของงาน  ใหมี
ความกลมกลืนเปนผลงานขึ้นมาในชิ้นเดียวกัน  มูลฐานตางๆ ไดแก เสน รูปราง รูปทรง น้ําหนัก สี 
หรือพื้นผิว ซึ่งลักษณะที่ตัดกัน และเพื่อจะใหไดมาซึ่งแตละสวนของงานไดมีความกลมกลืนเปนชิ้น
เดียวกัน หรือเนนความเปนเอกภาพของผลงานเปนเปาหมายหลัก 

วิธีการนํามูลฐานทัศนศิลปมาใชอยางจํากัดและควบคุมความกลมกลืนนั้น มิไดเปน
วิธีการที่ใชกันเฉพาะในการสรางงานสมัยเกา แตสมัยปจจุบันก็ยังเปนที่นิยมนํามาใชกันอยาง
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ไดผล และมีคุณคาที่เทียบทันกับผลงานของยุคเกาๆ ดังเชนการใชคาจําเพาะของสีที่เปนเทคนิค
วิธีการใชแบบเดียวกัน เพียงแตสมัยปจจุบันไดลดตัดทอนขั้นตอนที่ยุงยากใหเหลือนอยลง 

8.2  การเนนและการตัดกัน (Emphasis & Contrast) คือ การนําขอมูลฐานศิลปะ
มาจัดวางดวยการเนน หรือตัดกันใหกลายเปนจุดรวมของความสนใจ (Focal Point) ของผลงาน
ศิลปะในแตละชิ้น  

8.3  ความหลากหลาย (Variety) หากเมื่อใดที่ศิลปนมีการแสดงออกในงาน 
สรางสรรคมีความหลากหลายหรือพราวตาเพื่อจุดมุงหมายจะใหเปนสิ่งดึงดูดความสนใจของผูดู
นั้น จะมีความซับซอนสวนใหญแลวจะเปนงานที่ใชความหลากหลายเปนตัวดึงดูดความสนใจ  แต
มักจะไมใหชีวิตชีวาในลักษณะของความกลมกลืน หรือความหลากหลายนั้น ลักษณะของงานทั้ง
สองแบบ จะเร่ิมปรากฎในขณะที่ศิลปนกําลังสรางสรรค คือหากเปนการแสดงออกถึงความ
กลมกลืน ศิลปนจะพยายามระมัดระวังที่จะใหแตละสวนของภาพมีความกลมกลืนกันเปนเนื้อหา
เดียวกัน แตถาหากศิลปนจะแสดงถึงความหลากหลายก็จะพยายามเนนแตละสวนของภาพให
เดนชัดเทาๆ กันทั้งภาพ  ดังแสดงตามตารางที่ 1 ที่อธิบายถึงแนวทางในการพิจารณาความ
หลากหลายที่เนนแตละสวนของภาพใหเดนชัดเทาๆ กัน 
 

ตารางที่ 1 แสดงการพิจารณาความหลากหลายที่เนนแตละสวนของภาพใหเดนชัดเทาๆ กัน 
 หลักการ 
ทัศนศิลป 

Visual 
Principles 

ความ 
สมดุล 

Balance 

จังหวะและ
การ

เคลื่อนไหว 
Rhythm & 
Movement 

ทิศทาง 
และความ 
ลดหล่ัน 

Direction 
Gradation 

ความ 
กลมกลนื 
Harmony 

 
 

การย้ําและ
การตัดกัน 
Emphasis 
& Contrast 

ความ
หลากหลาย

และ 
สัดสวน 

Variety & 
Proportion 

มูลฐาน 
ทัศนศิลป  : 
Visual 
Elements 

      

เสน : Line       
รูปราง –  
รูปทรง : 
Shape – 
Form  
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ตารางที่  1  แสดงการพิจารณาความหลากหลายที่เนนแตละสวนของภาพใหเดนชัดเทาๆ กัน  
                 (ตอ) 
  
หลักการ 
ทัศนศิลป 

Visual 
Principles 

ความ 
สมดุล 

Balance 

จังหวะและ
การ

เคลื่อนไหว 
Rhythm & 
Movement 

ทิศทาง 
และความ 
ลดหล่ัน 

Direction 
Gradation 

ความ 
กลมกลนื 
Harmony 

 
 

การย้ําและ
การตัดกัน 
Emphasis 
& Contrast 

ความ
หลากหลาย

และ 
สัดสวน 

Variety & 
Proportion 

น้ําหนกั : 
Value 

      

สี : Color       
ผิว : 
Texture 

      

บริเวณวาง 
: Space 
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บทที่  3 
 

วิธีการดําเนนิการศึกษาคนควา 
 

การศึกษาวิเคราะหผลงานดานการเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย ผูวิจัยได
ทําการศึกษา  ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 

การศึกษาวิเคราะหผลงานดานการเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย  ทีผู่วิจัยได
สุมตัวอยางกลุมตัวอยางของศิลปน ระหวาง  พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2544  จํานวน 20 คน  ดงั
รายละเอียดตอไปนี้ 

1.  ผลงานของ  เหม  เวชกร 
2.  ผลงานของ  เฉลิม  วฒุิโฆษิต 
3.  ผลงานของ อาด  ออดอาํไพ 
4.  ผลงานองคประกอบศิลปจากภาพประกอบของ เฉลิม  นาคีรักษ  ศิลปนแหงชาติ   

สาขาทัศนศิลป  พ.ศ. 2531 
5.  ผลงานของ  ประสงค  ปทมานุช   ศิลปนแหงชาติ  สาขาทัศนศิลป พ.ศ. 2529 
6.  ผลงานของ  จําเนียร  สรฉัตร 
7.  ผลงานของ  ประยูร  จรรยาวงษ 
8.  ผลงานของ  สนทิ   ดิษฐพันธุ ศิลปนแหงชาติ  สาขาทัศนศิลป พ.ศ. 2532 
9.  ผลงานของ  อังคาร  กัลยาณพงศ  ศิลปนแหงชาติ  สาขาวรรณศิลป พ.ศ. 2532 
10.  ผลงานของ  วทิย  พิณคันเงนิ 
11.  ผลงานของ  ปยุต  เงากระจาง 
12.  ผลงานของ  คาํนวณ ชานนัโท 
13.  ผลงานของ  จุลทัศน  พยาฆรานนท 
14.  ผลงานของ  ประหยัด  พงษดาํ  ศิลปนแหงชาติ  สาขาทัศนศิลป พ.ศ. 2541 
15.  ผลงานของ  จักรพนัธุ  โปษยกฤต ศิลปนแหงชาติ  สาขาทัศนศิลป พ.ศ.2543 
16.  ผลงานของ  โอม  รัชเวทย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

48

 17.  ผลงานของ  มล.เยาวมาลย  ธารีนาค 
               18.  ผลงานของ  เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน 
               19.  ผลงานของ  นิตยา  ศักดิ์เจริญ 
               20.  ผลงานของ  สมยศ  คําแสง 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้   เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน 
ประมาณคา (Rating Scale)   และแบบสัมภาษณที่เกี่ยวกับองคประกอบศิลปจากภาพประกอบ
แนวประเพณีไทย ระหวาง พ.ศ.2492 – พ.ศ. 2544  โดยผูศึกษาสรางขึ้น  ซึ่งมีข้ันตอนในการ
ดําเนินการสราง ดังนี้ 

1.  ศึกษาเอกสารและผลงานของนักออกแบบและเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย  
ระหวาง พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2544  

2.  ศึกษาเอกสาร   บทความและแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับรูปแบบและเรื่องราวของ
ผลงานศิลปกรรมแนวประเพณีไทย   ตลอดจนแนวคิดในการวิเคราะหลักษณะงานศิลปกรรมของ
นักวิชาการตางๆ  ไดแก แนวคิดของ มาโนช  กงกะนันทน  ของ ชลูด นิ่มเสมอ  ของ วิรุณ ตั้งจริญ  
ของ อารี  สุทธิพันธุ และของ สุชาติ  สุทธิ (2535)  เปนตน 

3.  ศึกษางานวิจัยของ จีรวัฒน  พิระสันต (2535)  เร่ืองการวิเคราะหผลงานศิลปกรรม
ตามแนวประเพณีไทย  ระหวาง พ.ศ. 2507 จนถึง พ.ศ. 2533 

4.  นําเครื่องมือการวิเคราะหผลงานศิลปกรรมของ จีรวัฒน พิระสันต (2535)  และของ 
สุชาติ สุทธิ (2535) มาปรับปรุงและสรางเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ 
จํานวน 9  ขอ 

5.  นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับนักออกแบบและเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย 
 
ลักษณะของแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามที่ใชในการศึกษานี้ เปนแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาองคประกอบศิลปจากภาพประกอบแนวประเพณีไทย ระหวาง พ.ศ.2492 – พ.ศ.2544
ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวมีสาระแบงออกไดเปน 3 สวน  คือ 

สวนที่  1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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สวนที่  2  เปนแบบสอบถามปลายปดจํานวน  9  ขอ 
สวนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ 

ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่  4  เปนขอคําถามเพื่อการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบศิลป 

จากภาพประกอบแนวประเพณีไทย ระหวาง พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2544 
 
เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถาม 
 

ผูวิจัยไดกําหนดคะแนนประมาณคาตั้งแต 1 – 3 คะแนน  ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้ 
คะแนน  1 หมายถึง  ไมมีความเปนไทย / องคประกอบศิลป 
คะแนน  2 หมายถึง  ไมแนใจในมีความเปนไทย / องคประกอบศิลป 
คะแนน  3 หมายถึง  มีความเปนไทย / องคประกอบศิลป 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  

ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งตอบ
แบบสอบถามและสัมภาษณโดยตรง 
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บทที ่ 4 
 

ผลของการวจิัย 
 

จากการศึกษาวิเคราะหผลงาน ดานการเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย ผูวิจัยได
นําผลที่ไดจากการวิเคราะห ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 78 ภาพ ท่ีเปนแนวทางในการสรางสรรค
ดังนี้ 
 
การวิเคราะหผลงานองคประกอบศิลปจากภาพประกอบ 
 
เหม  เวชกร 
 

ที่มาของแนวคิด  
เหม เวชกร เปนนักเขียนภาพประกอบชั้นบรมครู ของเมืองไทยที่สามารถถายทอด

จินตนาการออกมาเปนรูปภาพไดอยางดีเยี่ยม  เชน  ภาพพระเวสสันดร ตอนชูชกพาเมียกลับบาน  
ภาพขุนชางขุนแผน เปนตน  ซ่ึงโดยสวนใหญน้ัน  เหม  เวชกร ไดคิดและสรางภาพขึ้นมาเปนแนว
ชีวิตไทยๆ  ดังนี้ 

1.  แนวคิดจากวรรณคดีไทย 
2.  นิทานพื้นบานไทย 
3.  ชีวิตความเปนอยูของคนไทยในยุคสมัยตางๆ 
4.  ประสบการณจากการประกอบอาชีพ 
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ภาพที่ 1  ชูชกพาเมียกลับบาน 
ที่มา : “ชูชกพาเมียกลับบาน  ภาพ 13, 
ม.ป.ป.,” ภาพสวนบุคคล, (ม.ป.ท.),  
(โปสเตอร) 

ภาพที่ 2  ขนุชางขุนแผน 
ท่ีมา : จุลศักดิ์  อมรเวช, ตํานาน
การตูน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแสง
ดาว, 2544), 18. 

ภาพที่ 3  นิราศนรินทร 
ที่มา : บานพิพิธภัณฑ  (กรุงเทพฯ : 
Green Life Group and Housing 
Master Co., Ltd, 2542) 

ภาพที่ 4  ผูชนะสิบทิศ   
ท่ีมา : บานพิพิธภัณฑ  (กรุงเทพฯ : 
Green Life Group and Housing 
Master Co., Ltd, 2542) 
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ตารางที่  2  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ เหม  เวชกร 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย สรางภาพประกอบขึน้มาเปนแนวชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
วฒันธรรมไทย  โดยมีแนวคดิมาจาก  1) แนวคิดจากวรรณคดีไทย  2) นิทาน
พื้นบานไทย  3) ชีวิตความเปนอยูของคนไทยในยุคสมัยตางๆ  และ   
4) ประสบการณจากการประกอบอาชีพ 

การใชสี เขียนดวยสโีปสเตอร  ไมใชเสนรอบนอกในการตัดเสน แตใชน้าํหนักของสี
และแสงเงาสรางบรรยากาศของภาพ  โดยใชกลุมสีวรรณะเย็นและวรรณะ
รอนในอัตราสวนที่เหมาะสม 

แสงและเงา ใชแสงและเงา  สามารถสรางบรรยากาศในภาพ   ใหแสงสวางจากธรรมชาติ  
โดยแสงเงาชวยบอกเวลาและทิศทางได โดยนิยมแสงเงาที่จัด 

น้ําหนกั เนนหนักที่ดวยสีเขมในสวนที่เปนเงามืด  ผสมผสานกับสีอ่ืนๆ เพื่อใหเกิด
หลายน้าํหนักกระจายทั่วทั้งภาพ 

จุดเดนของภาพ 
 

โดยใชสีเสื้อผาใหเดนและสวยเปนพิเศษ มีจุดนําสายตา  และมีการจัดวาง
ภาพไวตําแหนงกลางภาพทําใหนาสนใจ 

ความสมดุล จัดองคประกอบแบบสมดุลทัง้ซาย - ขวาเทากันทั้ง 2 ขาง   และแบบไม 
สมดุลซาย - ขวาที่ไมเทากนั  ตามความเหมาะสมของประเภทของภาพ 

การใชเสน ใชเสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal Line)  เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical 
Line)  เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)   เสนโคง (Curved Line)   เสน
อิสระ เสนรอบ  และเสนเชิงนัยแสดงทิศทางและการเคลื่อนไหว   

ระนาบ แสดงระยะภาพ  และนาํหลกัทัศนยีภาพมาใชในการออกแบบ 
 

เฉลิม  วุฒโิฆษิต 
 

ที่มาของแนวคิด 
1.  การศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรชาติไทย 
2.  อยากอนุรักษความเปนคนไทย เชน  เคร่ืองแตงกาย  ความเปนอยู  ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีไทย 
3.  ไดแนวคิดจากเพื่อนนักออกแบบที่ประกอบอาชีพเดียวกนั  ซึ่งถายทอดประสบการณ 

ใหแกกนัและกันมาเปนเวลานาน 
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4.  แนวคิดจากความงามของสีน้ํา  และแนวคิดจากเนื้อหาในวรรณคดีไทย 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
ตารางที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ เฉลิม วฒุิโฆษติ 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย ศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรชาติไทย และเนนการอนรัุกษความเปนคนไทย 
เชน เครื่องแตงกาย ความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   แนวคดิจาก 

 

ภาพที่  5  บางระจัน 
ที่มา : เอนก  นาวิกมูล, นักวาดชัน้ครู (กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน), 2545), 82. 

ภาพที่  6  เศวตฉัตรนานเจา 
ท่ีมา : เอนก  นาวิกมูล, นักวาดชัน้ครู 
(กรุงเทพฯ : บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุป จํากัด (มหาชน), 2545), 84. 

ภาพที่ 7  เศวตฉัตรนานเจา 
ที่มา : เอนก  นาวิกมูล, นักวาดชัน้ครู 
(กรุงเทพฯ : บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน), 2545), 87. 
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ตารางที่ 3  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ เฉลิม วฒุิโฆษติ 
                 (ตอ) 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

 เพ่ือนนักออกแบบทีป่ระกอบอาชีพเดียวกัน  ที่ถายทอดประสบการณให 
แกกนัและกนั  แนวคิดจากความงามของสนี้ําและแนวคิดจากเนื้อหาใน 
วรรณคดีไทย 

การใชสี ใชกลุมสีวรรณะเย็น และกลุมสีวรรณะรอนที่มปีริมาณใกลเคียงกัน  ซ่ึงนิยม
เขียนดวยสนี้าํ 

แสงและเงา ใชความเขมของแสง (Intensity of Light) ใหแสงเงาจัด เพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางความสวางในความมืด   และสรางภาพใหเกิดตื้นลึก หรือมิติ 
(Dimension) โดยเทคนิคการระบายสีใหเกิดระยะใกล – ไกล 

น้ําหนกั จัดน้ําหนกัใหกระจายกันทั่วทั้งภาพ  
จุดเดนของภาพ เนนที่จุดนําสายตา รวมถึงการจัดแสงเงาและที่เนนเปนพเิศษ 
ความสมดุล จัดวางสมดุลแบบ 2 ขางไมเทากัน  แตมองภาพรวมแลวผูเขียนมีความสมดุล  
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 
การใชเสน เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical Line)  เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสน

อิสระ และเสนเชิงนัย  
ระนาบ ใชระนาบแสดงระยะ  บรรยากาศ  และทิวทัศน 
 
อาด  ออดอําไพ 
 

ที่มาของแนวความคิด 
1.  ผูเขียนเคยอยูกับพระที่วดัเลียบหรือวัดราชบูรณะ ทําใหมีแรงบันดาลใจในการเขียน 

ภาพศิลปะประเพณีไทย โบสถ วัดวาอาราม 
2.  ไดฝกงานกับหลวงวิศาลศิลปกรรม (เช้ือ ปทมจินดา) ทําใหมีความคิดแตกฉานใน 

การเขียนภาพประกอบ 
3.  ไดอานและศึกษาวรรณคดีไทยหลายเลม ทําใหเกิดจินตนาการ 
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ภาพที่ 8  นิราศวัดเจาฟา 
ที่มา : เอนก  นาวิกมูล, นักวาดชัน้คร ู(กรุงเทพฯ :  
บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน),  
2545), 64. 

ภาพที่ 9  นิราศเมืองเพชร 
ที่มา : เอนก  นาวิกมูล, นักวาดชัน้
ครู (กรุงเทพฯ : บริษทั เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน), 
2545), 78. 

ภาพที่ 10 หนาที่พลเมือง และศีลธรรม 
ที่มา : เอนก  นาวิกมูล, นักวาดชัน้ครู (กรุงเทพฯ : 
บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน), 
2545), 68. 
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ตารางที่  4  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ อาด ออดอําไพ 
 

กรอบแนวคิด การวิเคราะห 
ความเปนไทย ผูเขียนเคยอยูกับพระที่วัดเลียบหรือวัดราชบูรณะ   ทําใหมีแรงบันดาลใจใน

การเขียนภาพศิลปะประเพณีไทย โบสถ วัดวาอาราม  ไดฝกงานกับหลวง
วิศาลศิลปกรรม (เช้ือ ปทมจินดา) ทําใหมคีวามคิดแตกฉานในการเขยีน
ภาพประกอบและไดอานและศึกษาวรรณคดีไทยหลายเลม ทําใหเกิด
จินตนาการ 

การใชสี ใหสีแบนราบเหมือนภาพอุดมคติไทย ไมเนนความออน แกของสี  สวนภาพ
ขาว - ดํา  จะเนนเสนเพื่อบังคับใหเกิดรูปรางและรูปทรง 

แสงและเงา แสง เงา จัดโดยใชสีขาวและสีดํา 
น้ําหนกั จัดวางน้าํหนกักระจายทัว่ทัง้ภาพ  
จุดเดนของภาพ มีจุดนําสายตา  และเนนการสรางภาพใหมีขนาดใหญเปนพิเศษ 
ความสมดุล ดวยดุลยภาพแบบซาย - ขวาไมเทากนั (Asymmetrical Balance)  และแบบ

เทากัน  ซ่ึงเปนไปตามลักษณะของแตละภาพ 
การใชเสน เสนตรงแนวระนาบ (Horizontal Line) เสนตรงแนวตั้ง (Vertical Line) 

เสนตรงแนวเฉียง (Diagonal Line) เสนอิสระและเสนเชิงนัย (Implied Line) 
ระนาบ แสดงระยะของภาพ  และนาํหลักทัศนยีภาพมาใชในการออกแบบ 

ภาพที่ 11  ปฏิทินโรงพิมพราษฏรเจริญ 
ที่มา : Anake Nawigamune, A Century  
of Thai Graphic Design (กรุงเทพฯ :  
Amarin Printing and Publishing Co.  
Ltd., 2000), 39. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56

เฉลิม  นาคีรักษ 
ศิลปนแหงชาติ  สาขาทัศนศิลป  พ.ศ. 2531 
 

ที่มาของแนวคิด 
เนื่องจากเปนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ชาวบานสวนใหญชอบเขาวัดทาํบุญ และยึดถอื 

ประเพณีทางพุทธศาสนาอยางเครงครัด เม่ือเขาวัดทาํบญุแลวจะมีอารมณแจมใสราเริง แสดงออก
โดยสีหนา ทารําตางๆ จนไดรับคําชมเชยจากศาสตราจารยศิลป พีระศรีวาเปนผูประยุกตภาพแนว
ประเพณีไทย ไดอยางยอดเยี่ยม โดยถายทอดบุคลิกตัวละครไดอยางเหมาะสมชัดเจนและสวยงาม  
โดยไดแนวคิดในการเขียนภาพประกอบจาก 

1.  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวฒันธรรมทองถิ่น 
2.  ศาสนา 
3.  วรรณคดีไทย 
4.  หนังสือในบทเรียนระดับประถมศึกษา 
5.  งานสถาปตยกรรมไทย 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 12  งานบุญหนาพระธาตุพนม 
ที่มา : เฉลิม  นาคีรักษ, 84 ป ชาตกาล
ศาสตราจารยเฉลิม  นาคีรักษ (กรุงเทพฯ : บริษัท 
กรังปรีซอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, 2543), 177.   
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ภาพที่ 13  รําวง 
ที่มา : เฉลิม  นาคีรักษ, 84 ป ชาตกาล
ศาสตราจารยเฉลิม  นาคีรักษ (กรุงเทพฯ :  
บริษทั กรังปรีซอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, 
 2543), 198. 

ภาพที่ 14  ขี่มากานกลวย 
ที่มา :  เฉลิม  นาคีรักษ, 84 ป ชาตกาล
ศาสตราจารยเฉลิม  นาคีรักษ (กรุงเทพฯ :  
บริษทั กรังปรีซอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด,  
2543), 185. 

ภาพที่ 15  เถิดเทิงหนุมสาว 
ที่มา : เฉลิม  นาคีรักษ, 84 ป ชาตกาล
ศาสตราจารยเฉลิม  นาคีรักษ 
(กรุงเทพฯ : บริษทั กรังปรีซอินเตอร 
เนชั่นแนล จํากัด, 2543), 174. 

ภาพที่ 16  รําเถิดเถิง 
ที่มา : “ ผลงานศษิยเกาเพาะชางรวม 
แสดงงานศิลปกรรม วันเฉลิม  นาคีรักษ,”  
วารสารของสมาคมศษิยเกาเพาะชาง 
89, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2545) : 16. 
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ตารางที่  5  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ เฉลิม นาคีรักษ 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย เปนชาวจังหวดัอุบลราชธาน ี ชาวบานสวนใหญชอบเขาวัดทาํบุญและยึดถือ
ประเพณีทางพุทธศาสนาอยางเครงครัด  เขาวัดทาํบุญแลวจะมีอารมณแจมใส
ราเริง แสดงออกโดยสีหนา ทารําตางๆ ไดรับคําชมเชยจากศาสตราจารยศิลป 
พีระศรี วา เปนผูประยุกตภาพแนวประเพณีไทยไดอยางยอดเยี่ยม สามารถ
ถายทอดบุคลิกตัวละครไดอยางเหมาะสมชัดเจนและสวยงาม โดยมีแนวคิดใน
การเขียนภาพประกอบ 1) ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมทองถิ่น  
2) ศาสนา 3) วรรณคดีไทย 4) หนังสือในบทเรียนในระดับประถมศึกษา  และ  
5) งานสถาปตยกรรมไทย 

การใชสี มีลักษณะโทนรอนและเย็นตามบรรยากาศของภาพ นิยมเขียนภาพดวยสีน้ํา  
สีฝุน  และสีน้าํมัน  

แสงและเงา แสงและเงาบางภาพจะเปนลักษณะยอนแสง  เปนแสงธรรมชาติ ที่หนักไปทาง
สีสม เขียว และสีเหลือง เพ่ือใหภาพที่เนนเฉพาะจุด 

น้ําหนกั จัดวางน้าํหนกักระจายอยูทัง้ภาพใหเปนเอกภาพที่ดี 
จุดเดนของภาพ จุดเดนหรือจุดสําคัญของภาพจะอยูกลางภาพ  และสรางจุดเดนดวยวิธีตางๆ 

เชน เนนดวยแสง  สี  หรือขนาดพิเศษ  เพื่อใหเปนจุดเดนเฉพาะ  
ความสมดุล ความสมดุลเปนแบบซายไปขวาเทากนั (Symmetrical Balance)  และแบบ

ซาย - ขวาไมเทากนั  แลวแตลักษณะของภาพ 
การใชเสน ใชเสนตรงในแนวตั้ง (Vertical Line)  เสนในแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสน

โคง (Curved Line) และเสนเชิงนัย  สรางบรรยากาศละความกลมกลนืในภาพ 
ระนาบ จัดระนาบแสดงระยะตางๆ ของภาพ  
 
ประสงค  ปทมานุช 
ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศลิป พ.ศ. 2529 
 

ที่มาของแนวความคิด 
วิบูลย ล้ีสุวรรณ ไดเขียนบทความกลาวถึงประสงควาเปนผูแหวกจิตรกรรมไทยออกไป 

แตยังคงแฝงไวดวยวิญญาณศิลปะไทย และสรางใหมในแบบของตนเอง   ภาพจันทรแรมจึงเปน 
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ภาพราตรีที่ออนหวานนารื่นรมย นุมนวลละมุนละไม  โดยมีแนวคิดการเขียนภาพประกอบมาจาก  
1) ชีวิตความเปนอยู ศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย 2) จินตนาการจากวรรณคดีไทย 3) อารมณ  
ความสนุกสนานราเริง และยิ้มแยมแจมใส  4) นิทานและเรื่องเลาที่เลาสืบตอกันมา  และความงาม
จากภาพไทยโบราณ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17  สาวกลางน้าํ 
ที่มา : ธนาคารออมสิน, อนุสรณในงาน 
พระราชทานเพลิงศพนายประสงค ปทมานุช 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพธนาคารออมสิน, 2529), 
64. 

ภาพที่ 18  จันทรแรม 
ท่ีมา : ธนาคารออมสิน, อนสุรณในงาน 
พระราชทานเพลิงศพนายประสงค ปทมานุช 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพธนาคารออมสิน, 2529), 
58. 

ภาพที่ 19  แมลูก 
ท่ีมา : ธนาคารออมสิน, อนสุรณในงาน
พระราชทานเพลิงศพนายประสงค   
ปทมานุช (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธนาคาร
ออมสิน, 2529), 64. 

ภาพที่  20   เริงระบํา 
ท่ีมา : ธนาคารออมสิน, อนสุรณในงานพระราชทาน
เพลิงศพนายประสงค  ปทมานุช (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ธนาคารออมสนิ, 2529), 59. 
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ตารางที่  6 แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและหลักทัศนศิลปของ ประสงค ปทมานุช 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย เปนผูแหวกจิตรกรรมไทยออกไปแตยังคงแฝงไวดวยวิญญาณศิลปะไทยมา  
สรางใหมเปนแบบของตนเอง  ที่ออนหวานนารื่นรมย นุมนวลละมนุละไม  มี
แนวคิดในการเขียนภาพประกอบ คือ 1) ชีวิตความเปนอยู  ศิลปวัฒนธรรม  
และประเพณีไทยโบราณ  2) จินตนาการจากวรรณคดีไทย  3) อารมณ  
ความสนุกสนานราเริง  และการยิ้มแยมแจมใส  4) นิทานและเรื่องเลา ที่เลา
สืบตอกันมา และ 5) ความงามจากภาพไทยโบราณ 

การใชสี ใชสีวรรณะเย็น และสวีรรณะรอน ใหเหมาะสมตามบรรยากาศของภาพ  โดย
นิยมเขียนภาพดวยสีน้ํา  สีฝุน  และสีโปสเตอร 

แสงและเงา ใชสีที่ตัดกันเพื่อใหเกิดแสงเงาโดยชัดเจน   
น้ําหนกั จัดวางน้าํหนกัของภาพโดยเนนน้ําหนักเฉพาะจุด  ไมกระจายทั้งภาพ  
จุดเดนของภาพ อยูที่การแสดงอารมณ  ความสนุกสนาน  และความรูสึกที่เปนสุขอ่ิมเอมใจ 

เนนดวยสแีละแสงคัดเสนที่ออนหวานและนุมนวล    
ความสมดุล เปนแบบซายขวาไมเทากนั  และซายขวาไมเทากันตามลักษณะภาพ 
การใชเสน ใชเสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal Line) เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical 

Line) เสนอิสระ  เสนเชิงนัย  และเสนโคง  เพื่อสรางความกลมกลนืในภาพ 
ระนาบ มีระนาบแสดงระยะตางๆ ของภาพ 
 
จําเนียร  สรฉัตร 
 

ที่มาของแนวคิด 
1.  เคยบวชเณรที่วัดหมืน่รกัษหรือวัดวิเศษการ  ทําใหรักความเปนไทยและอนุรักษ 

ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
2. แรงดลใจจากเหม เวชกร และฟน รอดอริห เปนผูสอนการวาดภาพ 
3. มีโอกาสอานหนังสือและศึกษาวรรณคดีและนิทานพ้ืนบานไทย 
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ภาพที่  21   ศรีธนญชัย 
ที่มา : เอนก  นาวิกมูล, นักวาดในดวงใจ  
(กรุงเทพฯ : บริษัท  มัลติมีเดีย กรุป จํากัด  
(มหาชน), 2545), 102. 

ภาพที่  22  ศรีธนญชัย 
ที่มา : เอนก  นาวิกมูล, นักวาดในดวงใจ 
(กรุงเทพฯ : บริษทั  มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน), 2545), 105. 

ภาพที่  23  พันทายนรสิงห 
ท่ีมา : เอนก  นาวิกมูล, นักวาดในดวงใจ 
(กรุงเทพฯ : บริษทั  มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน), 2545), 98. 
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ตารางที่ 7 แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ จําเนียร  สรฉัตร 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย เคยบวชเณรที่วัดหมืน่รักษหรือวัดวิเศษการ ทําใหรักความเปนไทยและ
อนุรักษประเพณีวฒันธรรมไทย  โดยไดแรงดลใจจากเหม เวชกร และฟน 
รอดอริห เปนผูสอนการวาดภาพ  อานหนงัสือและศึกษาวรรณคดีและนิทาน
พื้นบานไทย 

การใชสี กลุมสีวรรณะเย็นและวรรณะรอนตามบรรยากาศของภาพ นิยมเขียนดวยสี
น้ํา 

แสงและเงา แสงสวางเขาทางดานหนาของภาพ แสงคอนขางจัด ซ่ึงเห็นไดจากใบหนาคน
และเสื้อผา  และใชสีสดๆ โดยไมมกีารฆาสี เชน แดง นํ้าเงิน และเหลืองใน
กรณีที่ตองการใหภาพเดนหรือสะดุดตา  

น้ําหนกั จัดวางน้าํหนกักระจายตามจุดตางๆ ทั่วทัง้ภาพ 
จุดเดนของภาพ จุดสําคัญอยูทีต่ัวเอกของละคร  ซ่ึงวางไวทีก่ลางภาพ  โดยเนนใหมขีนาด

ใหญเปนพิเศษ  
ความสมดุล แบบ 2 ขางเทากันและแบบ 2 ขางไมเทากนั  ตามความเหมาะสมของภาพ 
การใชเสน ใชเสนตรงในแนวตั้ง (Vertical Line)  เสนตรงในแนวเฉยีง (Diagonal Line)  

เสนอิสระ   เสนเชิงนัย (Implied Line)  ที่เกิดจากการจองมองดวยสายตา 
ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ  และนําหลักของทัศนียภาพมาใชเปนหลกัในการ

เขียนภาพ 
 
ประยูร  จรรยาวงษ 
 

ที่มาของแนวคิด 
ประยูร จรรยาวงษ  ไดแนวความคิดในการเขียนภาพประกอบจาก 
1.  ประวัติศาสตร  วรรณคดีไทยและนทิานพ้ืนบาน 
2.  วิถีชวีิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมไทย 
3.  การประกอบอาชีพและเศรษฐกจิ 
4.  การเมืองการปกครอง 
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โดยนําจิตนาการเหลานัน้มาสรางเปนภาพประกอบที่มีสาระและแนวคดิ  คติเตือนใจ  
โดยแฝงดวยอารมณตลกขบขัน  และความสนุกสนานเราใจ 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่  24   ไกรทอง 
ที่มา : จุลศักดิ์  อมรเวช, ตํานานการตูน (กรุงเทพฯ :  
สํานักพิมพแสงดาว, 2544), 18. 

ภาพที่  25  โชติชวง ชัชวาล ลูก 
ที่มา : ขาวจตุรัส, 1  มกราคม  2525, 
38. 

ภาพที่  26  ภาพลอการเมือง 
ที่มา : ประชาธิปไตย, 15  กุมภาพันธ  2517, 3. 

ภาพที่  27   ภาพลอการเมือง  คึกฤทธิ์ เลนเพลงเรือ  
ท่ีมา : หนังสือถนนหนังสือ, เมษายน 2529, 36. 
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ตารางที่ 8 แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและหลักทัศนศิลปของ ประยูร  จรรยาวงษ 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย ไดแนวความคดิจากวรรณคดีไทยและวิถีชีวิตความเปนไทย ซ่ึงไดแนวความคิด
ในการเขียนภาพประกอบจาก 1) วรรณคดีไทย  2) วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวฒันธรรมไทย 3) ประวัติศาสตร  4) นิทานพ้ืนบาน  5) การ
ประกอบอาชพีและเศรษฐกจิ และ 6) การเมืองการปกครอง โดยนําจินตนาการ
เหลานั้นมาสรางเปนภาพประกอบทีม่ีสาระและแนวคิด มีคติเตือนใจ  โดยแฝง
ดวยอารมณตลกขบขนั  และความสนุกสนานเราใจ 

การใชสี ใชกลุมสีวรรณะเย็นสีกลุมรอน  ตามความเหมาะสม  งานสวนใหญจะเปน
ลายเสนขาวดาํ  แสดงเสนรอบนอก เพื่อบังคับใหเกิดรูปราง อารมณ ความรูสึก 

แสงและเงา จัดแสงเขาทางดานหนาอง  และใชสีขาวเนนแสงสวางในภาพใหชัดเจนขึน้   ซ่ึง
เงาตกทอดใชสีเขมระบายในสวนที่เปนเงา โดยใชน้ําระบายใหเจือจาง 

น้ําหนกั จัดวางน้าํหนกัใหกระจายไปทั่วทั้งภาพ  แตเนนจุดสําคญับางจุด 
จุดเดนของภาพ ใชเสนและสีหนาทาทางเปนจุดนําสายตา สรางบุคลิกของตัวละครใหเดนพิเศษ 
ความสมดุล จัดภาพแบบสองขางไมเทากนัและแบบเทากันทั้งสองขาง แลวแตลักษณะภาพ 
การใชเสน เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสนอิสระ เสนรอบนอกและเสนเชิงนัย  
ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพนอย  เพราะสวนใหญเปนการตูน 
 
สนทิ  ดิษฐพนัธุ 
ศิลปนแหงชาติ  สาขาทัศนศิลป  พ.ศ. 2532 
 

ที่มาแนวความคิด 
1.  แนวความคิดจากความเปนอยูแบบไทยๆ  ซ่ึงเกิดมาตองพ่ึงพาอาศัยกันระหวางญาติ 

พี่นอง และยังรักความเปนคนไทย รักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
2.  แนวความคิดจากวรรณคดีไทย การไดอานการไดเขยีนทําใหเกิดแรงดลใจอยากเขียน 

ภาพตามเรื่องราวที่จินตนาการ 
   3.  แนวคิดจากผูสอนและผูเชี่ยวชาญ เคยเปนศิษยอาจารยศิลป พีระศรี ไดรับถายทอด 

วิชาศิลปะทั้งแนวการออกแบบ การเขียนภาพและศิลปะสมัยใหม ทีป่ระยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
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ภาพที่  29   กอตั้งสภาอุณาโลมแดง 
ที่มา : ภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษตัริยแหง 
พระบรมราชจักรีวงศ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2526), 74. 

ภาพที่  28   เทพธิดาดวงดาว 
ที่มา : สนิท  ดิษฐพนัธุ, สีน้ํามัน,  
ม.ป.ป., ภาพสวนบุคคล, ที่บานศิลปน. 
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ตารางที่  9  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทัศนศิลปของ สนิท  ดิษฐพันธุ 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย จากความเปนอยูแบบไทยๆ  ซ่ึงเกิดมาตองพึ่งพาอาศัยกันระหวางญาติพี่
นอง  และยังรกัความเปนคนไทย รักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จาก
แนวความคิดจากวรรณคดีไทย การไดอานการไดเขียนทําใหเกิดแรงดลใจ
อยากเขียนภาพตามเรื่องราวที่จินตนาการ  และแนวคิดจากผูสอนและ 
ผูเชี่ยวชาญ   ซึ่งเคยเปนศิษยของอาจารยศิลป พีระศรี  จึงไดรับถายทอด
วิชาศิลปะทั้งแนวการออกแบบ การเขียนภาพและไดความรูดานศิลปะ
สมัยใหม  ซ่ึงไดนํามาประยกุตใชไดอยางเหมาะสม 

การใชสี ใชสีวรรณะเย็น และสวีรรณะรอนแลวแตลักษณะของภาพ 
แสงและเงา ทิศทางของแสงหลักจะเขามาดานหนา  สวนประกอบอื่นๆ ไมเนนมากนัก

เพราะเปนเพียงสวนประกอบ 
น้ําหนกั จัดวางน้าํหนกักระจายทั้งภาพ 
จุดเดนของภาพ จุดเดนหรือจุดสําคัญของภาพจะเนนวางอยูกลางภาพพอดี  สรางจุดนํา

สายตา เพื่อสงเสริมใหเดนชัดขึ้น 
ความสมดุล จัดแบบ 2 ขางเทากัน  และแบบ 2 ขางไมเทากนั  ตามลกัษณะและ

บรรยากาศของภาพ 

ภาพที่  30  ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวัง 
ที่มา : ภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษตัริยแหง 
พระบรมราชจักรีวงศ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2526), 68. 
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ตารางที่  9  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและหลักทัศนศิลปของ สนิท  ดิษฐพันธุ (ตอ) 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

การใชเสน เสนโคง (Curved Line) เสนอิสระและเสนเชิงนัยเพื่อสรางความกลมกลืน  
ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ  และนําหลักทศันียภาพมาใชในการเขียนภาพ 
 
อังคาร  กัลยาณพงศ 
ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป พ.ศ. 2532 
 

ที่มาของแนวคิด 
เปนผลงานทีแ่สดงเอกลักษณของไทย โดยเฉพาะการเขียนภาพลายเสนแบบ Free 

Hand drawing ซึ่งเปนเทคนิคที่ถนัดที่สุด โดยนําแนวคิดจาก 
  1.  ศิลปะไทยสมัยสุโขทัยและอยธุยา ไดยกยองลวดลายตางๆ วาเปนบรมครู เชน  

ลวดลายวัดเชิงหวาย ลายกระจัง ลายประจํายาม เปนตน 
  2.  ตําราและวรรณคดี เปนแหลงคนควา เชนมงคลสูตร เทพชุมนุม ไตรภูมิพระรวง  

ทศชาติ และนทิานพื้นบาน 
  3. จิตสํานึกของความเปนไทย โดยหมัน่ศึกษาความเปนเอกลักษณไทย ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและวฒันธรรมไทย โดยไมหลงวฒันธรรมตางชาติ 

 
 
 
 

ภาพที่  31  แมงูหวงไข 
ที่มา : อังคาร กัลยาณพงศ, ลายเสนเกรยอง, ม.ป.ป., 
ภาพสวนบุคคล, ที่บานศิลปน. 
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ภาพที่  32   อสรพิษ 
ที่มา : อังคาร  กัลยาณพงศ, มรรคาชีวิต   
(กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 21. 

ภาพที่  33   กินรี 
ท่ีมา : อังคาร  กัลยาณพงศ,  
หยดน้าํคางคือน้ําตาของเวลา 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกนิรินทร, 
2545), 91. 

ภาพที่  34   รวงขาว 
ที่มา : อังคาร  กัลยาณพงศ, ลายเสนเกรยอง, 
ม.ป.ป., ภาพสวนบุคคล, ที่บานศิลปน. 
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ตารางที่ 10  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทัศนศิลปของ 
                   อังคาร  กัลยาณพงศ 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย จากศิลปะไทยสมัยสุโขทัยและอยธุยา ไดยกยองลวดลายตางๆ วาเปนบรม
ครูเชน ลวดลายวัดเชิงหวาย ลายกระจัง ลายประจาํยาม เปนตน  จากตํารา
และ วรรณคดี เปนแหลงคนควา เชนมงคลสูตร เทพชุมนุม ไตรภูมิพระรวง 
ทศชาติ และนทิานพ้ืนบาน  จิตสํานึกของความเปนไทย  ศึกษาความเปน
เอกลักษณไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทย  ไมหลง 
วฒันธรรมตางชาติ 

การใชสี เขียนภาพขาว – ดําเปนสวนใหญ  สวนงานระบายสีมีนอยมาก 
แสงและเงา ทิศทางของแสงและเงา  โดยใหแสงเขามาดานหนา มีเงาตกทอดเพียง

เล็กนอย 
น้ําหนกั จะสรางความกลมกลนืโดยไลโทนขาว – ดํา  น้ําหนักออน – แก   ตามเสน

ดินสอเกรยอง  และเนนสวนที่อยูในเงามืด 
จุดเดนของภาพ จุดสําคัญของภาพจะเนน  โดยจัดวางใหอยูตรงกลาง 
ความสมดุล จัดภาพดวยดุลยภาพแบบซาย ขวา เทากนั (Symmetrical Balance) และ

สองขางไมเทากันตามลักษณะของภาพ 
การใชเสน เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสนโคง (Curved Line)   เสนอิสระ  

และ เสนเชิงนัย  ซ่ึงนิยมคุณคาเชิงเสนเพื่อแสดงออกทางอารมณดวยเสน
โคง  เสนอิสระที่พลิ้วไหว  ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัว 

ระนาบ จัดระยะของภาพไมซับซอน 
 
วทิย  พณิคนัเงนิ 
 

ที่มาของแนวความคิด 
   วิทย  พิณคันเงิน เปนผูเขียนตําราศิลปวฒันธรรมไทย และวาดภาพประกอบแนว

ประเพณีไทยไวมากมาย  ไดศึกษาและมแีนวคิดในการเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทยดังนี้  
1)  ศึกษาจากประวัติศาสตรชาติไทย  2) ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวฒันธรรมไทย 3) วรรณคดี
ไทย  4)  พุทธศาสนา  และ  5)  นิทานพ้ืนบานไทย 
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ภาพที่  36   สังคายนาพระไตรปฎก 
ที่มา : หนังสือภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษตัริยแหง 
พระบรมราชจักรีวงศ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2526),16. 

ภาพที่ 35   รัชกาลที่ 1  เสด็จนํากองทัพขามเขาตีเมืองทวาย 
ที่มา : หนังสือภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษตัริยแหง 
พระบรมราชจักรีวงศ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2526), 12. 
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ตารางที่ 11  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทัศนศิลปของ วิทย  พิณคันเงิน 
                
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย จากขอมูลประวัติศาสตรทําใหมีแนวคิดในการเขียน โดยนํารูปแบบการแตง
กาย พรอมดวยวิธีการเขียนภาพสมัยใหมมาเขียนภาพ แตยังคงความเปน
ไทย  โดยมีแนวคิดในการเขยีนภาพประกอบแนวประเพณีไทยคือ  1) ศึกษา
จากประวัติศาสตรชาติไทย  2) ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมไทย  
3) วรรณคดีไทย  4) พุทธศาสนา  และ  5) นิทานพ้ืนบานไทย 

ภาพที่  38  เสด็จเลียบมณฑลพายัพ 
ที่มา : หนังสือภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษตัริยแหง 
พระบรมราชจักรีวงศ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2526),124. 

ภาพที่  37 พอคาอเมริกันถวายปน 
ที่มา : หนังสือภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษตัริยแหง 
พระบรมราชจักรีวงศ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2526), 32. 
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ตารางที่ 11  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทัศนศิลปของ วิทย  พิณคันเงิน 
                   (ตอ) 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

การใชสี เขียนภาพสีนํ้ามันดวยวิธกีารเขียนแบบตะวนัตก มีระยะใกลไกล และใช
เทคนิค Perspective ใชสีตามเนื้อเร่ืองในประวัติศาสตรไทย ใชสีกลุมวรรณะ
เย็น และวรรณะรอน  ตามลักษณะและบรรยากาศของภาพ  

แสงและเงา แสงเงาจากธรรมชาติเขามาทางดานซายของภาพ   เนนเงาตกทอดเพื่อให
ภาพเกิดความคมชัดตามแบบตะวันตก 

น้ําหนกั ใหน้าํหนักกระจายไปทัว่ทั้งภาพ 
จุดเดนของภาพ จุดเดนหรือจุดสําคัญของภาพอยูท่ีกลางภาพ  เนนความสนใจโดยสี  แสง  

และเงาที่จัด  หรือเนนใหมีขนาดใหญเปนพิเศษ 
ความสมดุล ใชซายขวาเทากัน และดุลยภาพซายขวาไมเทากัน  แลวแตลักษณะภาพ 
การใชเสน เสนอิสระ  และเสนเชิงนัย 
ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ  โดยใชหลักทัศนียภาพแบบตะวันตก 
 
ปยุต  เงากระจาง 
 

แนวคิด 
พ.ศ. 2519 นาํวรรณคดีเรื่องสุดสาครมาสรางเปนภาพยนตรการตูน สุดสาคร ความยาว 

83 นาท ี หนังสือตางประเทศชื่อ Cartoons One Hundred Years Of Cinema Animation  พิมพที ่
กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี  และประเทศฝรั่งเศส   Cartoon in Asia and the Pacific พิมพในสหรัฐ 
อเมริกาไดนําผลงานไปเผยแพรและยกยองวา เปนผลงานทีแ่สดงออกถึงความเปนไทยไดอยาง
แทจริง ตลอดจนนาํวิถชีีวติความเปนไทยมาสรางสรรคผลงาน  สวนแนวคิดในการเขียนภาพอื่นๆ 
นั้นไดแนวคิดจาก 1) วรรณคดีไทย  2) นิทานพ้ืนบาน  3) ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  4) นิสัยใจคอ และความโอบออมอารีของคนไทย  5) ไดแรงดลบันดาลใจจากวอล
ดีสนีย ที่สรางภาพยนตรการตูนในตางประเทศ  และ  6)  การประกอบอาชีพ  อยากเปนผูกํากับ
ภาพยนตร 
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ภาพที่  39  สุดสาคร 
ท่ีมา : 90 ป เพาะชาง, ผลงานศิลปกรรม  
ศิลปนแหงชาติ วันเกิดเพาะชาง ครบรอบ 90 ป  
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 59. 

ภาพที่  40  สุดสาคร 
ที่มา : 90 ป เพาะชาง, ผลงานศิลปกรรม  
ศิลปนแหงชาติ วันเกิดเพาะชาง ครบรอบ 
90 ป (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 59. 

ภาพที่  41   พระอภัยมณี  นางเงือก  นางยักษ  นางเงือกกับสุดสาคร 
ที่มา : ปยุต  เงากระจาง, วิธเีขียนการตูนไทย เลม 2 (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา),  
45, 47, 54, 57 
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ตารางที่ 12  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทัศนศิลปของ ปยุต  เงากระจาง 
                
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย ตองการถายทอดประสบการณอันมีคาในการเขียนภาพประกอบ  เพ่ือใหเห็น
แนวทางและรปูแบบที่มีเอกลักษณของความเปนไทย  โดยมีแนวคิดในการ
เขียนภาพมาจาก  1) วรรณคดีไทย  2) นิทานพ้ืนบาน  3) ศิลปวฒันธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  4) นิสัยใจคอ  และความโอบออมอารีของ
คนไทย 5) แรงดลบันดาลใจจากวอลดีสนีย  ที่สรางภาพยนตรการตูนใน
ตางประเทศ  และ 6) แนวทางการประกอบอาชีพ  โดยอยากเปนผูกาํกับ 
ภาพยนตร 

การใชสี สีตัดกันเพื่อสงเสริมใหเดนที่สุด (Principal)   สวนตัวประกอบอื่นๆ จะไมเนน
มากนักเพราะเปนเพียงภาพประกอบ (Subordination) 

แสงและเงา ไมเขียนแสงและเงาจัด  ยังคงยึดถือเอกลักษณภาพไทยแบบอุดมคติ  คือ
เขียนภาพแบนๆ และพิจารณา แสง เงา สวนหนาของภาพใหชัดเจนขึ้น 

 

ภาพที่  42   ประเพณีไทย 
ท่ีมา : ปยุต  เงากระจาง, ม.ป.ป., ภาพสวนบุคคล,  
ท่ีบานศิลปน. 
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ตารางที่ 12  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทัศนศิลปของ ปยุต  เงากระจาง 
                   (ตอ) 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

น้ําหนกั เนนอยูตรงกลางภาพ และกระจายอยูรอบๆ   
จุดเดนของภาพ จุดสําคัญของภาพจะเนนใหมีขนาดใหญเปนพิเศษ  และใหสีสะดุดตา 
ความสมดุล ดุลยภาพ ซาย ขวา ไมเทากนั (Asymmetrical Balance)  และเทากนัตาม

ลักษณะของภาพ 
การใชเสน เสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal Line)   เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal 

Line)  เสนโคง (Curved Line)  เสนอิสระ   และเสนเชิงนัย สรางความ
กลมกลนืในภาพ  สวนภาพขาว - ดํา  นิยมเขียนลายเสนรอบนอก  เพ่ือสราง
รูปรางและรูปทรง  เนนน้ําหนัก  แสงเงา ตามความเปนจริง 

ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ  และนําหลักทศันียภาพมาใชในการออกแบบและ
เขียนภาพประกอบ 

 
คํานวณ  ชานนัโท 
 

ที่มาของแนวความคิด 
1.  แนวความคิดจากวรรณคดีไทย เปนคนชอบอานวรรคดีไทย ชอบเลาเรื่องและถาย 

ทอดใหผูอ่ืนฟง 
2.  แนวความคิดจากพุทธศาสนา ศึกษาชาดก เชน ทศชาติ เปนตน 
3.  แนวความคิดประวัติศาสตรนิทานพื้นบานเพื่อสอนใหคนเปนคนดี 
4.  แนวคิดจากการอนุรักษ   โดยจะเขียนภาพเกี่ยวกับความรื่นรมยของดอกไม ปาไม  

มนุษย  สัตว  เทวดา ในแดนสุขาวดีที่ตองสรางบรรยากาศสวยงามเกินความเปนจริง  และความ
ประทับใจ 
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ภาพที่  43  มัทนพาธา 
ที่มา : คํานวณ ชานันโท, “ มัทนพาธา,” ใน 80 
ป โรงเรียนเพาะชาง 100 ป เจาฟาจุฑาธุชฯ, 
นิทรรศการเพาะชางเฉลิมพระเกียรติ ณ  
เวิลดเทรดเซ็นเตอร, 22 มกราคม 2540 
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งกรุพ, 2540), 61. 

ภาพที่  44  ปกนิตยสารเด็กกาวหนา 
ที่มา : เอนก  นาวิก, นักวาดชั้นคร ู(กรุงเทพฯ 
: บริษทั  มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน), 
2545), 139. 

ภาพที่  45   พุทธประวัต ิ
ที่มา : คํานวณ ชานันโท, “ พุทธประวัติ,” ใน 80 
ป โรงเรียนเพาะชาง 100 ป เจาฟาจุฑาธุชฯ, 
นิทรรศการเพาะชางเฉลิมพระเกียรติ ณ  
เวิลดเทรดเซ็นเตอร, 22 มกราคม 2540 
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิงกรุพ, 2540), 39. 

ภาพที่  46  พระอภัยมณี 
ที่มา : คํานวณ  ชานันโท, สีอะคลายลิค,  
ม.ป.ป., ภาพสวนบุคคล, ท่ีบานศิลปน. 
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ตารางที่ 13  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทัศนศิลปของ คํานวณ  ชานนัโท 
              
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย จากวรรณคดีไทย เปนคนชอบอานวรรคดีไทย ชอบเลาเร่ืองและถายทอด
ใหผูอ่ืนฟง  จากพุทธศาสนา ศึกษาชาดก เชนทศชาติ ฯลฯ  ประวัติศาสตร
นิทานพื้นบานเพื่อสอนใหคนเปนคนดี  และการอนุรักษ โดยจะเขียนภาพ
เกี่ยวกับความร่ืนรมยของดอกไม ปาไม มนษุย สัตว เทวดา ในแดนสุขาวดี
ที่ตองสรางบรรยากาศใหสวยงามเกินความเปนจริง และประทับใจ 

การใชสี สภาพสีสวนรวมใชสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็นแลวแตบรรยากาศของ
ภาพ  นิยมเขียนภาพดวยสอีะคลายลิค 

แสงและเงา ทิศทางของแสงและเงามาจากดานซายหรอืขวา  เนนแสงและเงาที่ชัดเจน 
น้ําหนกั เปนภาพที่มีลักษณะแสงเงาจัด เพื่อใหเกิดหลายน้ําหนัก 
จุดเดนของภาพ เนนที่กลางภาพเปนสวนใหญ  สรางจุดเดนดวยการใชสีตัดกันอยางรนุแรง  
ความสมดุล ดุลยภาพซาย ขวา เทากัน (Symmetrical Balance) และไมเทากันตาม

ลักษณะของภาพ 
การใชเสน เสนเฉียง (Diagonal Line)  เสนโคง (Curved Line)  และเสนเชิงนัย  
ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ ใชหลักทัศนียภาพมาในการออกแบบและเขยีน

ภาพ 
 
จุลทัศน  พยาฆรานนท 
 
ที่มาของแนวคิด 

1.  ความเปนคนไทย อยากแสดงเอกลักษณของไทยเอาไวใหยั่งยืน 
2.  เขียนภาพชีวิตความเปนอยูของคนไทยโบราณ เชน การแตงกาย ประเพณีและ 

วฒันธรรม  ประวัติศาสตรของไทย  และวรรณคดีไทย 
3.  ภาพในจินตนาการ 
4.  พุทธศาสนา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 78

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  47  สามสาวเก็บดอกไม 
ท่ีมา : 90 ป เพาะชาง, ผลงานศิลปกรรม  
ศิลปนแหงชาติ วันเกิดเพาะชาง ครบรอบ  
90 ป (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 57. 

ภาพที่  48  ปอนขาว 
ท่ีมา : 90 ป เพาะชาง, ผลงานศิลปกรรม ศิลปนแหงชาติ  
วันเกิดเพาะชาง ครบรอบ 90 ป (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 57. 
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ตารางที่ 14  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ 
                   จุลทัศน  พยาฆรานนท 
              
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย ความเปนคนไทยที่อยากแสดงเอกลักษณของไทยเอาไวใหยั่งยืน   และเขียน
ภาพชีวิตความเปนอยูของคนไทยโบราณ  เชน  การแตงกาย  ประเพณี  และ
วฒันธรรม  ประวัติศาสตรของไทย  วรรณคดีไทย  ภาพในจินตนาการ  และ
พุทธศาสนา 

การใชสี ใชสีกลุมวรรณะเย็น และวรรณะอุน ตามลักษณะของภาพ 
แสงและเงา แสงเงาไมจัด   ยังคงยึดถือการเขียนภาพมเีสนรอบนอกดวยการแสดงออก

ทางสีหนาและทาทาง  ตามแบบอุดมคติไทย 
น้ําหนกั การจัดน้าํหนกัเนนกลางภาพใหเดน  
จุดเดนของภาพ จุดสําคัญของภาพอยูตรงกลางภาพ  โดยเนนใหมขีนาดใหญและมีสีสะดุด

ตาเปนพิเศษ 
ความสมดุล ดุลยภาพซาย ขวา เทากัน (Symmetrical Balance) และไมเทากันตาม

ลักษณะของภาพ 
การใชเสน เสนโคง (Curved Line)   เสนอิสระ   และเสนเชิงนัย  สรางความกลมกลืน

เปนอยางดี 
ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ  ตามแบบอุดมคติของไทย 
 
ประหยัด  พงษดํา 
ศิลปนแหงชาติ  สาขาทัศนศิลป พ.ศ. 2541 
 

ที่มาของแนวคิด  
เขียนภาพประกอบตามพระราชนิพนธ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  

บทที่ 22 หนา 63  บทที่ 26 หนา 75  และบทที่ 27 หนา 78 - 79  กลาวถึงทางมณีเมขลาปรารถนา
จะฟงธรรมคาถาของพระมหาสัตว   จึงกลาวคาถาวา   ฝงมหาสมทุรลึกจนประมาณไมได  ยอมไม
ปรากฏแกทาน ความพยายามอยางลูกผูชายของทานก็เปลาประโยชนทานไมทนัถึงฝงก็จักตาย  
และเนนหรือใหความสําคัญตอการสรางสรรคผลงานแนวประเพณีไทย โดยเฉพาะวิถชีีวิตความเปน 
ไทย  สวนแนวคิดในการเขียนภาพประกอบอื่นๆ น้ันมาจาก    
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1.  ความรักและความอบอุนในครอบครัวไทย   
2.  ขนบธรรมเนียม   
3.  ประเพณีและวฒันธรรมไทย   
4.  พุทธศาสนา   
5.  วฒันธรรมทองถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  49  พระมหาชนก 
ที่มา : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระมหาชนก 
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2539),  
63 , 75 , 78. 
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ตารางที่ 15 แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทัศนศิลปของ ประหยัด พงษดํา 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย เขียนภาพประกอบตามพระราชนิพนธ  ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ  และวิถีชีวิตความเปนไทย  โดยแนวคดิในการเขียน
ภาพประกอบอื่นๆ น้ันมาจาก  1) ความรักและความอบอุนในครอบครัวไทย   
2) ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวฒันธรรมไทยทองถิน่ และ3) พุทธศาสนา    

การใชสี ใชสีวรรณะเย็น และวรรณะรอน ตามความเหมาะสมของบรรยากาศของ
ภาพ  โดยเขียนภาพดวยสนี้าํมันและงานเทคนิคภาพพิมพ 

แสงและเงา ทิศทางของแสงและเงาชัดเจน 
น้ําหนกั มีทั้งกระจายน้าํหนักทั้งภาพ  และเนนเฉพาะจุด 
จุดเดนของภาพ ลักษณะเดนเฉพาะของตัวละคร เนนสี เสน เพ่ือความเปนเอกภาพชัดเจน 
ความสมดุล จัดภาพแบบสมดุลไมเทากันทั้ง 2 ขาง และสมดุล 2 ขาง  ตามลักษณะภาพ 
การใชเสน เสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal Line) เสนโคง (Curved Line)  เสนอิสระ  

และเสนเชิงนัย สรางความกลมกลนืไดเปนอยางด ี
ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ 

ภาพที่  51   สองสาว 
ท่ีมา : ผูมีผลงานดีเดนทางดานวฒันธรรม 2539 (กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ, 2540), 38. 
 

ภาพที่  50  สาวไทย 
ที่มา : ผูมีผลงานดีเดนทางดาน
วฒันธรรม 2539 (กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการ 
วฒันธรรมแหงชาติ, 2540), 38. 
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จักรพนัธุ  โปษยกฤต 
 

ที่มาของแนวคิด 
1.  ความเปนคนไทยที่อนุรักษศิลปวฒันธรรมไทย  วรรณคดีและภาพโบราณ 
2.  สภาพแวดลอมและธรรมชาติที่สวยงามของไทย 
3.  แรงดลใจและการไดรับการศึกษาจากครูผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ 
4. เรื่องราวในพุทธศาสนา   
5. เรื่องราวจากจนิตนาการ 

 

 
 
 
 

ภาพที่  52  หิมพานต 
ที่มา : “ หิมพานต, ม.ป.ป.,” บริษัท American  
International Assurance. (ปฏิทิน พ.ศ. 2548). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่  53  สีนวล                    
ที่มา : “ ภาพสีนวล, ม.ป.ป.,” 
บริษทั American 
International Assurance. 
(ปฏิทิน พ.ศ. 2548). 

ภาพที่  55  ลิเก 
ที่มา : “ ภาพลิเก, ม.ป.ป.,” บริษัท American  
International Assurance. (ปฏิทิน พ.ศ. 2548). 

ภาพที่  54  หลังฉาก 
ที่มา : “ หลังฉาก, ม.ป.ป.,” บริษทั American 
International Assurance. (ปฏิทิน พ.ศ. 2548). 
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ตารางที่  16  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทศันศิลปของ 
                    จักรพันธุ  โปษยกฤต 
           
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย ความเปนคนไทยที่อนุรักษศลิปวฒันธรรมไทย  โดยศึกษาเนื้อหาจาก 
วรรณคดีไทย  และภาพไทยโบราณ   สภาพแวดลอมและธรรมชาติท่ี
สวยงามของไทย  แรงดลใจและการไดรับการศึกษาจากครูผูเชี่ยวชาญ
ทางดานศิลปะ  เรื่องราวในพุทธศาสนา   และเรื่องราวจากจนิตนาการ 

การใชสี ใชสีกลุมวรรณะเย็น  และสีกลุมวรรณะรอนตามลักษณะของภาพ  โดย
เทคนิคสีน้ําทีท่ําใหเกิดความชุมและสดชืน่กับบรรยากาศชวนฝน 

แสงและเงา ความสวางในความมืด (Light & Dark)   หรือการใชแสงและเงา (Light & 
Shade)   ใชแสงจากธรรมชาติ (Natural Light)  เพ่ือใหเกิดเปนภาพ 3 มิต ิ   

น้ําหนกั เนนน้ําหนักเฉพาะจุด  เพื่อสรางความเดนชัดของตัวเอกของเรื่อง 
จุดเดนของภาพ การสรางจุดเดนหรือจุดสําคญัของภาพนั้นเนนอยูกลางภาพ  เนนโดยส ี เสน 

น้ําหนกั  และจังหวะ  เพ่ือใหเดนและมีเอกภาพ 
ความสมดุล สรางความสมดุลดวยวิธีสมดุลแบบ 2 ขางเทากัน 
การใชเสน เสนตรงแนวตั้ง (Vertical Line) เสนโคง (Curved Line) เสนอิสระ และเสน 

เชิงนัย  สรางความกลมกลนืของภาพไดเปนอยางด ี
ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ 
 
โอม  รัชเวทย 
 

ที่มาของแนวความคิด 
1.  แนวความคิดจากความเปนคนไทย ตองการสืบทอดและรักษาวฒันธรรมของไทย 
2.  แนวความคิดจาการอานวรรณคดีไทยถายทอดจินตนาการออกมาในภาพ 
3.  อิทธิพลจากครูอาจารย เชน  เหม  เวชกร  และอังคาร กัลยาณพงศ ฯลฯ 
4.  เรื่องราวทางพุทธศาสนา 
5.  ประสบการณจากการประกอบอาชีพ 
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ตารางที่ 17  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ โอม  รัชเวทย 
              
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย จากความเปนคนไทย ที่ตองการสืบทอดและรักษาวฒันธรรมของไทย  
จากการอานวรรณคดีไทยถายทอดจนิตนาการออกมาในภาพ  และ 

 

ภาพที่  56  เมขลา 
ที่มา : โอม รัชเวทย, การแตงกายไท – สยาม 
(กรุงเทพฯ : บริษทั เพรส มีเดีย จํากัด, 
2539), 145. 

ภาพที่  57  คูใจ 
ที่มา : โอม  รัชเวทย, การแตงกายไท – สยาม 
(กรุงเทพฯ : บริษทั เพรส มีเดีย จํากัด,  
2539), ปกหนา.   

ภาพที่  58  หาบสลากภัตต 
ที่มา : โอม  รัชเวทย, การแตงกาย
ไท – สยาม (กรุงเทพฯ : บริษทั  
เพรส มีเดีย จํากัด, 2539), 139. 
 

ภาพที่  59  เด็กไทย 
ที่มา : โอม  รัชเวทย, การแตงกายไท – สยาม 
(กรุงเทพฯ : บริษทั เพรส มีเดีย จํากัด, 2539), 199. 
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ตารางที่ 17  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ โอม  รัชเวทย 
      (ตอ) 

              
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

 อิทธิพลจากครูอาจารย เชน เหม เวชกร  อังคาร กัลยาณพงศ  เร่ืองราวทาง
พุทธศาสนา และประสบการณจากการประกอบอาชีพ 

การใชสี เขียนภาพขาว – ดํา   มีเสนรอบนอกเพื่อใหเกิดรูปรางและรูปทรง 
แสงและเงา เปนภาพขาว – ดํา  ดวยเสนปากกาเนนน้ําหนกัและความงามดวยลายเสน 

จัดแสงเขาดานหนาตวัละคร   แสงเงาตามธรรมชาติ  คํานึงถึงกายวิภาค 
น้ําหนกั จัดวางนํา้หนกัไวกลางภาพ  สวนประกอบอื่นๆ กระจายออกไป  
จุดเดนของภาพ คือตัวเอกของเรื่อง (Principal) โดยการเขยีนใหมีขนาดใหญเปนพิเศษ  การ

แตงกาย เครื่องประดับและความออนหวานของลายเสนแสดงออกถงึความ
เปนไทยอยางชัดเจน  และมีการเคลื่อนไหวของภาพ 

ความสมดุล วิธีการสมดุลแบบ 2 ขางไมเทากนั 
การใชเสน เสนโคง (Curved Line) เสนอิสระและเสนเชิงนัย สรางความกลมกลืนของ

ภาพ  
ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ 
 
มล.เยาวมาลย  ธารนีาค 
 

ที่มาของแนวคิด   
1.  จากภาพจนิตนาการในวรรณคดีไทย สะทอนใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
2.  วฒันธรรมการแสดงออกของไทย 
3.  เรื่องราวในพุทธศาสนา 
4.  ความโอบออมอารี  และความเอื้อเฟอเผื่อแผของจิตใจคนไทย 
5.  ความงามของธรรมชาต ิ
6.  กายวิภาคและความนุมนวลของสตรีไทย 
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ภาพที่  60  รามายาณะ 
ที่มา : มล.เยาวมาลย  ธารีนาค, สีน้ํามัน, 
ม.ป.ป., ภาพสวนบุคล, ที่บานศิลปน. 

ภาพที่  61  รามายาณะ 
ที่มา : มล.เยาวมาลย  ธารีนาค, สีน้ํามัน, 
ม.ป.ป., ภาพสวนบุคล, ท่ีบานศิลปน. 

ภาพที่  62  นางรํา 
ที่มา : มล.เยาวมาลย  ธารีนาค, สีน้ํามัน,  
ม.ป.ป., ภาพสวนบุคล, ท่ีบานศิลปน. 
 

ภาพที่  63  แตงองค 
ท่ีมา : มล.เยาวมาลย  ธารีนาค, สีน้ํามัน, 
ม.ป.ป., ภาพสวนบุคล, ที่บานศิลปน. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 88

 
 
 
 
 
ตารางที่ 18  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ 
                   มล.เยาวมาลย  ธารีนาค 
              
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย จากภาพจินตนาการในวรรณคดีไทย สะทอนใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย  วัฒนธรรมการแสดงออก  เรื่องราวในพุทธศาสนา  ความโอบออมอารี
และความเอื้อเฟอเผื่อแผของจิตใจคนไทย  ความงามของธรรมชาติ   และ
กายวิภาคและความนุมนวลของสตรีไทย 

การใชสี ใชสีวรรณะเย็นและสีวรรณะรอนตามบรรยากาศของภาพ  เขียนภาพดวย 
สีน้ํามนั 

แสงและเงา นิยมเขียนภาพยอนแสง เกลี่ยสีไดนิม่นวล แสดงลักษณะผิว รูปรางรูปทรง 
น้ําหนกั จัดวางน้าํหนกักระจายทั้งภาพ 
จุดเดนของภาพ อยูที่ตัวละครใสชุดไทย มองเห็นรูปรางสวยงามแพรวพราวดวยเคร่ืองประดับ  

เนนดวยสี  แสง  เงา  ท่ีสะดุดตา 
ความสมดุล จัดใหมีความสมดุลแบบสองขางไมเทากนั 
การใชเสน เสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal Line)  เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical Line)  

เสนตรงในแนวเฉียง   เสนอิสระ   และเสนเชิงนัย สรางความสมดุล 
ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ   โดยนําหลักทศันียภาพมาใชในการเขียนภาพ 
 

ภาพที่  64  เขาฉาก 
ท่ีมา : มล.เยาวมาลย  ธารีนาค, สีนํ้ามัน,  
ม.ป.ป., ภาพสวนบุคล, ที่บานศิลปน. 
 

ภาพที่  65  พิณคูใจ 
ที่มา : มล.เยาวมาลย  ธารีนาค,  
สีน้ํามนั, ม.ป.ป., ภาพสวนบุคล,  
ที่บานศิลปน. 
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เฉลิมชัย  โฆษิตพิพฒัน 
 

ที่มาของแนวคิด 
พระมหาชนก พระราชนิพนธ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ บทที่ 18  

และเนนความเปนไทย   โดยมีแนวคิดในการเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทยดังนี ้
1.  แนวคิดจากการเขียนภาพตามพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เรื่อง  

พระมหาชนก 
2.  แนวคิดจากพระพุทธศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมไทย 
3.  แนวคิดจากศิลปพ้ืนบาน  และความเปนอยูของคนในทองถิน่ 
4.  แนวคิดจากวรรณคดีไทย  แนวคิดจากสภาพแวดลอม  และความงามของธรรมชาต ิ
5.  ประสบการณจากการประกอบอาชีพ (ศิลปน)  
 

 
 
 
 
 

ภาพที่  66  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ที่มา : ราชมงคล, ฉบับพิเศษ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 11  
(กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540), ปกหนา. 
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ภาพที่  68  พระมหาชนก 
ที่มา : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระมหาชนก (กรุงเทพฯ :  
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2539), 51 – 53, 58 – 61.  

 

ภาพที่  67  พระมหาชนก 
ที่มา : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระมหาชนก 
 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพลับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2539), 41. 
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ตารางที่ 19  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ 
                   เฉลิมชัย  โฆษติพิพัฒน 
            
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย ภาพประกอบพระมหาชนก พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ บทที่ 18 และเนนความเปนไทย  มีแนวคิดในการเขยีน
ภาพประกอบแนวประเพณีไทยคือ 1) แนวคิดจากการเขยีนภาพตามพระราช
นิพนธ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องพระมหาชนก 2) แนวคิดจาก
พระพุทธศาสนา 3) แนวคิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมไทย  
4) แนวคิดจากศิลปพ้ืนบาน และความเปนอยูของคนในทองถิน่  5) แนวคิด
จากวรรณคดีไทย  6) ประสบการณจากการประกอบอาชีพ (ศิลปน) และ  
7) แนวคิดจากสภาพแวดลอม  และความงามของธรรมชาต ิ

การใชสี สภาพสีสวนรวมมทีั้งสีกลุมวรรณะเย็น  และกลุมวรรณะรอน  ตามความ 
เหมาะสมของภาพประกอบ 

แสงและเงา แสงจัดที่เจิดจา เพ่ือสรางบรรยากาศของภาพ 
น้ําหนกั เนนจุดเดนของเรื่องราวที่ชัดเจน  เนนดวยสี  เสน  และขนาด 
จุดเดนของภาพ อยูที่ตัวเอกของภาพ 
ความสมดุล ใชดุลยภาพแบบซาย – ขวาไมเทากัน  

ภาพที่  69  ภาพวาดในวัดรองขุน 
ที่มา : เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน,  
พุทธศิลปรวมสมัยวัดรองขุนจังหวัด
เชียงราย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 10. 

ภาพที่  70  ภาพวาดในวัดรองขุน 
ท่ีมา : เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน,  
พุทธศิลปรวมสมัยวัดรองขุนจังหวัด
เชียงราย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 10. 
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ตารางที่ 19  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ 
                   เฉลิมชัย  โฆษติพิพัฒน (ตอ) 
            
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

การใชเสน เสนตรงแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสนโคง (Curved Line)   เสนอิสระ  
และเสนเชิงนัย  สรางความตื่นเตน  ความงามละความสมดุล 

ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพตามแบบศิลปอุดมคติไทย 
 
นิตยา  ศักด์ิเจรญิ 
 

ที่มาของแนวคิด 
ไดแนวความคดิจาก 
1.  จิตรกรรมฝาผนังวัดจุฬามณี จ.สมุทรสาคร   
2.  ศึกษาพุทธประวัติและเรื่องราวของพุทธศาสนาทาํใหมีความคิดอยากถายทอดศิลปะ 

ไทย ใหอยูช่ัวลูกชั่วหลาน  เพื่อสอนคนรุนหลังใหรูวาการทําดียอมชนะกิเลสทั้งปวง 
3.  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทย 
4.  ประสบการณที่ไดไปทาํงานในตางประเทศ 
5.  ประวัติศาสตรไทย .  วรรณคดีและนิทานพื้นบานของไทย 

 
 
 
 

ภาพที่  71  มารผจญ 
ที่มา : 90 ป เพาะชาง, ผลงานศิลปกรรม ศิลปนแหงชาติ 
วันเกิดเพาะชาง ครบรอบ 90 ป (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 65. 
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ตารางที่ 20  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทัศนศิลปของ นิตยา  ศักดิ์เจริญ 
              
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย 1) จิตรกรรมฝาผนังวัดจุฬามณี จ.สมุทรสาคร   2) ไดศกึษาพุทธประวัติ และ
เร่ืองราวของพุทธศาสนาทําใหมีความคิดอยากถายทอดศิลปะไทย ใหอยู 
ช่ัวลูกชัว่หลาน เพื่อสอนคนรุนหลังใหเรียนรู   3) ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ภาพที่  72  เทศนา                              
ท่ีมา : นิตยา  ศักดิ์เจริญ, สีฝุนและ 
สีอะคลายลิค, ม.ป.ป.,ภาพสวน
บุคคล, ท่ีบานศิลปน. 

ภาพที่  74  เขาวัด 
ที่มา : นิตยา  ศักดิ์เจริญ, สีฝุนและสีอะคลายลิค, ม.ป.ป.,  
ภาพสวนบุคคล, ที่บานศิลปน. 

ภาพที่  73  มารผจญ 
ที่มา : นิตยา  ศักดิ์เจริญ, สีฝุนและ 
สีอะคลายลิค, ม.ป.ป.,ภาพสวน
บุคคล, ที่บานศิลปน.  
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ตารางที่ 20  แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและใชหลักทัศนศิลปของ นิตยา  ศักดิ์เจริญ 
                   (ตอ) 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

 และวฒันธรรมไทย  4) ประสบการณท่ีไดไปทาํงานในตางประเทศ  5) นทิาน 
พื้นบานของไทย  และ 6) วรรณคดีและประวัติศาสตรไทย 

การใชสี ใชสีฝุนและสีอะคลายลิคตามภาพเขียนแนวประเพณีไทย  เปนภาพแบบ 
อุดมคติ มองภาพแลวอานเร่ืองราวได ใชสีตัดกัน วาดเสนดวยความพลิ้วไหว
นิ่มนวล   

แสงและเงา เขียนภาพแบนๆ เปนไทยประยุกต ความงามมาจากเสน ไมนิยมแสงเงาจัด 
น้ําหนกั การจัดน้าํหนกัใหกระจายกนัอยูทั้งภาพ  เนนจุดเดนที่อยูกลางภาพ  ซ่ึงเปน

เร่ืองราวอันเดียวกนั (Unity) 
จุดเดนของภาพ การสรางจุดเดนหรือจุดสําคญัของภาพ  เนนจุดเดนอยูกลางภาพดวยการ

เนนสีใหสดใสเปนพิเศษ 
ความสมดุล ดวยวิธีดุลยภาพแบบซาย – ขวาเทากัน  และแบบไมเทากัน  ตามลักษณะ

และบรรยากาศของภาพ 
การใชเสน เสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal Line)  เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical Line)  

เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสนโคง (Curved Line)  เสนอิสระ  
และ เสนเชิงนัย  สรางภาพกลมกลืนทั้งภาพ 

ระนาบ แสดงระยะภาพและนาํหลกัทัศนียภาพมาใชในการเขียนภาพประกอบ 
 
สมยศ  คําแสง 
 

ที่มาของแนวคิด 
1.  แนวความคิดความเปนไทย ศึกษาศิลปะไทยและทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย 
2.  ไดแบบอยางจากบรมคร ูเชน อังคาร กัลยาณพงศ 
3.  ศึกษาวรรณคดีไทย โดยเฉพาะเรื่องสัตวในหิมพานต 
4.  เรื่องราวในพุทธศาสนา 
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ตารางที่ 21 แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ สมยศ คําแสง 
           
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

ความเปนไทย ศึกษาศิลปะไทยและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย    ไดแบบอยางจาก 
บรมครู เชน  อังคาร  กัลยาณพงศ  และศึกษาวรรณคดีไทย   โดยเฉพาะเรื่อง
สัตวในหมิพานต และเร่ืองในพุทธศาสนา 

การใชสี ภาพขาว - ดํา 
 

ภาพที่  75  ครุฑยุทธนาค 
ที่มา : สมยศ  คําแสง, ม.ป.ป.,  
ภาพสวนบุคคล, ที่บานศิลปน. 
 

ภาพที่  76  หงส 
ที่มา : สมยศ  คําแสง, ม.ป.ป.,  
ภาพสวนบุคคล, ที่บานศิลปน. 

ภาพที่  77  มังกร 
ที่มา : สมยศ  คําแสง, ม.ป.ป.,  
ภาพสวนบุคคล, ที่บานศิลปน. 
 

ภาพที่  78  พระวษิณุกรรม 
ที่มา : สมยศ  คําแสง, ม.ป.ป., 
ภาพสวนบุคคล, ที่บานศิลปน. 
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ตารางที่ 21 แสดงกรอบแนวคิดศิลปแนวประเพณีไทยและการใชหลกัทศันศิลปของ สมยศ  คําแสง 
                   (ตอ) 
 
กรอบแนวคิด การวิเคราะห 

แสงและเงา แสดงโดยเสน  เปนรูปงานที่เปนมิติ หนกั – เบา  ยาว – ส้ัน ผสมผสานใหเกิด
รูปรางและรูปทรง 

น้ําหนกั น้ําหนกัของภาพจะวางเฉพาะจุด  เพื่อสรางคุณคาน้ําหนักออนแกดวย 
เกรยอง 

จุดเดนของภาพ ความพลิ้วไหวของตัวละครทีเ่ปนประธาน (Unity)  และตัวประกอบที่แสดง
การเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง 

ความสมดุล จัดดุลยภาพซาย – ขวา   ทําใหเกิดน้ําหนักใกลเคียงกันทัง้ 2 ขาง  ทําใหเกิด
ความรูสึกมีสมดุล 

การใชเสน เสนโคง  และเสนอิสระ  มีคุณคาเชิงเสน  โปรงใส  เบา  โคง หมุน ที่กลมกลืน 
ระนาบ แสดงระยะของภาพ 
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การวิเคราะหจุดเดนในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย 
 
ตารางที่  22  แสดงการแบงกลุมการแสดงผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย       
 

ชื่อกลุม ศิลปน / นักเขียนภาพประกอบ 
1.  กลุมภาพประกอบระบายสี 
     (Painting Illustration) 

1. เหม   เวชกร 
2. เฉลิม  วุฒิโฆษิต 
3. จําเนียน  สรฉัตร 
4. คํานวน  ชานันโท 

2.  กลุมภาพประกอบไทยประยุกต 
     (Thai Illustration) 

1. เฉลิม  นาคีรักษ 
2. ประสงค  ปทมานุช 
3. จุลทัศน  พยาฆรานนท 
4. ประหยัด  พงษดํา 
5. นิตยา  สุขเจริญ 
6. เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน 

3.  กลุมภาพประกอบลายเสน 
     (Drawing Illustration) 

1. อาด  ออดอําไพ 
2. ประยูร  จรรยาวงษ 
3. ปยุต  เงากระจาง 
4. โอม  รัชเวทย 

4.  กลุมภาพประกอบเหมือนจริง 
     (Realistic Illustration) 

1. สนิท  ดิษฐพันธ 
2. จักรพันธุ  โปษยกฤต 
3. มล.เยาวมาลย  ธารีนาค 
4. วิทย  พิณคันเงิน 

5.  กลุมภาพประกอบเกรยอง 
      (Crayon  Illustration) 

1. อังคาร  กัลยาณพงศ 
2. สมยศ  คําแสน 
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ภาพที่  79  กลุมภาพประกอบระบายสี (Painting Illustration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหม  เวชกร คํานวณ  ชานนัโท 

เฉลิม  วุฒิโฆษิต จําเนียร  สรฉัตร 
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ภาพที่  80  กลุมภาพประกอบไทยประยุกต (Thai Illustration) 
 
 
 

เฉลิมชัย  โฆษติพิพัตน เฉลิม  นาคีรักษ 

ประสงค  ปทมานุช ประหยัด  พงษดาํ 

จุลทัศน  พยาฆรานนท นิตยา สุขเจริญ 
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ภาพที่  81  กลุมภาพประกอบลายเสน (Drawing Illustration) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประยูร  จรรยาวงษ 
 

โอม  รัชเวทย 

อาด  ออดอําไพ ปยุต  เงากระจาง 
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ภาพที่  82  กลุมภาพประกอบเหมือนจริง (Realistic Illustration) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนิท  ดิษฐพันธุ วิทย  พิณคันเงิน 

มล.เยาวมาลย  ธารีนาค จักรพันธุ  โปษยกฤต 
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ภาพที่  83  กลุมภาพประกอบเกรยอง (Crayon  Illustration) 
 

       
     

อังคาร   กัลยาณพงศ 

สมยศ   คําแสน 
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การวิเคราะหลักษณะหรือรูปแบบงานของนักเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา 
 
ตารางที่  23  แสดงการแบงกลุมนกัเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา   
 

ชวงเวลา ศิลปน / นักเขยีนภาพประกอบ 
กลุมที่  1  พ.ศ. 2492 - 2505 1.  เหม  เวชกร 

2.  เฉลิม  วุฒิโฆษิต 
3.  อาด  ออดอําไพ 
4.  ประยูร  จรรยาวงษ 
5.  เฉลิม  นาคีรักษ 
6.  ประสงค ปทมานุช 
7.  จําเนียร  สรฉัตร 
8.  สนิท ดษิฐพันธ 
9.  อังคาร  กัลยาณพงศ 

กลุมที่  2  พ.ศ. 2506 - 2519 1.  เหม  เวชกร 
2.  เฉลิม  วุฒิโฆษิต 
3.  อาด  ออดอําไพ 
4.  ประยูร  จรรยาวงษ 
5.  เฉลิม  นาคีรักษ 
6.  ประสงค ปทมานุช 
7.  จําเนียร  สรฉัตร 
8.  สนิท ดษิฐพันธ 
9.  อังคาร  กัลยาณพงศ 
10.วิทย  พิณคันเงิน 
11.ปยุต  เงากระจาง 
12.คํานวณ  ชานนัโท 
13.จุลทัศน  พยาฆรานนท 
14.ประหยัด  พงษดํา 
15.มล.เยาวมาลย  ธารีนาค 
16.จักรพันธ  โปษยกฤต 
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ตารางที่  23  แสดงการแบงกลุมนกัเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา (ตอ)  
 

ชวงเวลา ศิลปน / นักเขยีนภาพประกอบ 
กลุมที่  3  พ.ศ. 2520 - 2533 1.  ประยูร  จรรยาวงษ 

2.  เฉลิม  นาคีรักษ 
3.  ประสงค  ปทมานุช 
4.  จําเนียร  สรฉัตร 
5.  สนิท  ดิษฐพันธ 
6.  อังคาร  กัลยาณพงศ 
7.  วิทย  พิณคันเงิน 
8.  ปยุต  เงากระจาง 
9.  คํานวณ  ชานนัโท 
10.จุลทัศน  พยาฆรานนท 
11.ประหยัด  พงษดํา 
12.มล.เยาวมาลย  ธารีนาค 
13.จักรพันธุ  โปษยกฤต 
14.นิตยา  สุขเจริญ 
15.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน 
16.โอม  รัชเวทย 
17.สมยศ  คําแสน 

กลุมที่  4  พ.ศ. 2534 - 2544 1.  เฉลิม  นาคีรักษ 
2.  สนิท  ดิษฐพันธ 
3.  อังคาร  กัลยาณพงศ 
4.  วิทย  พิณคันเงิน 
5.  ปยุต  เงากระจาง 
6.  คํานวณ  ชานนัโท 
7.  จุลทัศน  พยาฆรานนท 
8.  ประหยัด  พงษดํา 
9.  มล.เยาวมาลย  ธารีนาค 
10.จักรพันธุ  โปษยกฤต 
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ตารางที่  23  แสดงการแบงกลุมนกัเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา (ตอ)  
 

ชวงเวลา ศิลปน / นักเขยีนภาพประกอบ 
กลุมที่  4  พ.ศ. 2534 – 2544 (ตอ) 11.นิตยา  สุขเจริญ 

12.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน 
13.โอม  รัชเวทย 
14.สมยศ  คําแสน 
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บทที ่ 5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
 

จากการสํารวจจากแบบสอบถามและการสัมภาษณของผูวิจัยนั้น ผลการศึกษาศิลปน
ที่เขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย ระหวาง พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2544 จํานวน 20 คน สามารถ
สรุปไดดังนี้ 
 

1.  แนวคิดในการสรางผลงานแนวประเพณีไทยของกลุมตัวอยาง 
1.  เหม   เวชกร เปนนักเขียนภาพประกอบชั้นบรมครูของเมืองไทยที่สามารถถายทอด

จินตนาการออกมาเปนรูปภาพไดอยางดีเยี่ยม  เชน ภาพเวสสันดร  ตอนชูชกพาเมียกลับบาน  
ซึ่ง เหม เวชกร  คิดสรางภาพขึ้นมาเปนแนวชีวิตไทยๆ เพ่ือใหเขาใจงายพรอมทั้งเนื้อหาสาระ
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเปนของไทยไดอยางเหมาะสม ซึ่งมีแนวคิดแนวประเพณีไทยคือ สราง
ภาพประกอบขึ้นมาเปนแนวชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมไทย  โดยมีแนวคิดมา
จาก  1) แนวคิดจากวรรณคดีไทย  2) นิทานพื้นบานไทย  3) ชีวิตความเปนอยูของคนไทยในยุค
สมัยตางๆ  และ  4) ประสบการณจากการประกอบอาชีพ 

2.  เฉลิม วุฒิโฆษิต มีแนวคิดในการสรางงานแนวประเพณีไทยคือ 1) การศึกษาขอมูล
ทางประวัติศาสตรชาติไทย เร่ืองการตอสูของชาวบานบางระจัน  และ 2)  อยากอนุรักษความเปน
คนไทย เชน เครื่องแตงกาย ความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ขอมูลทางประวัติศาสตร
ชาติไทย และเนนการอนุรักษความเปนคนไทย เชน เครื่องแตงกาย ความเปนอยู ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  แนวคิดจากเพื่อนนักออกแบบที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ที่ถายทอดประสบการณ
ใหแกกันและกัน  แนวคิดจากความงามของสีน้ํา  และแนวคิดจากเนื้อหาในวรรณคดีไทย 

3.  อาด  ออดอําไพ มีแนวคิดในการสรางงานแนวประเพณีไทยคือ  1) ผูเขียนเคยอยู
กับพระที่วัดเลียบหรือวัดราชบูรณะ ทําใหมีแรงบันดาลใจในการเขียนภาพศิลปะประเพณีไทย  
และโบสถวัดวาอาราม 2) ไดฝกงานกับหลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปทมจินดา) ทําใหมีความคิด
แตกฉานในการเขียนภาพประกอบ  และ 3)  ไดอานและศึกษาวรรณคดีไทยหลายเลม  ทําใหเกิด
จินตนาการ 
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4.  เฉลิม  นาคีรักษ มีแนวคิดในการสรางงานคือ  เนื่องจากเปนชาวจังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ชาวบานสวนใหญชอบเขาวัดทําบุญและยึดถือประเพณีทางพุทธศาสนาอยางเครงครัด เมื่อเขา
วัดทําบุญแลวจะมีอารมณแจมใสราเริง แสดงออกโดยสีหนา ทาทาง และทารําตางๆ จนไดรับคํา
ชมเชยจากศาสตราจารยศิลป พีระศรีวา เปนผูประยุกตภาพแนวประเพณีไทยไดอยางยอดเยี่ยม  
โดยถายทอดบุคลิกตัวละครไดอยางเหมาะสมชัดเจน และสวยงาม ซึ่งไดแนวคิดจาก 1) 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมทองถิ่น  2) ศาสนา 3) วรรณคดีไทย  4) หนังสือใน
บทเรียนระดับประถมศึกษา  และ  5)  งานสถาปตยกรรมไทย 

5.  ประสงค  ปทมานุช  มีแนวคิดในการสรางงานคือ  เปนผูแหวกจิตรกรรมไทยออกไป  
แตยังคงแฝงไวดวยวิญญาณศิลปะไทย  โดยสรางเอาใหมเปนแบบของตนเอง  ที่ออนหวานและนา
ร่ืนรมย นุมนวลละมุนละไม โดยไดแนวคิดในการเขียนภาพประกอบมาจาก 1) ชีวิตความเปนอยู 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยโบราณ 2) จินตนาการจากวรรณคดีไทย  3) อารมณ ความ
สนุกสนานราเริง  และการยิ้มแยมแจมใส 4) นิทานและเรื่องเลาที่เลาสืบตอกันมา 5) ความงาม
จากภาพไทยโบราณ 

6.  จําเนียร  สรฉัตร  มีแนวคิดคือ 1) เคยบวชเณรที่วัดหมื่นรักษหรือวัดวิเศษการ  ทําให
รักความเปนไทยและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย 2) แรงดลใจจากเหม เวชกร และฟน รอดอริห 
ซึ่งเปนผูสอนการวาดภาพ และ 3) มีโอกาสอานหนังสือและศึกษาวรรณคดีและนิทานพื้นบานไทย 

7.  ประยูร  จรรยาวงษ  มีแนวคิดคือ  ไดแนวความคิดจากวรรณคดีไทย และการเมือง
ของไทย สามารถนําเรื่องราวดังกลาวมาสรางเปนภาพการตูน ที่แฝงดวยอารมณตลกขบขัน ทําให
ผูอานชื่นชอบเพราะสนุกและเขาใจงาย  ซึ่งไดแนวความคิดจาก 1) วรรณคดีไทย   2) วิถีชีวิต  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย  3) ประวัติศาสตร  4) นิทานพ้ืนบาน  5) การ
ประกอบอาชีพและเศรษฐกิจ  6) การเมืองการปกครอง โดยนําจิตนาการเหลานั้นมาสรางเปน
ภาพประกอบที่มีสาระและแนวคิด มีคติเตือนใจ โดยแฝงดวยอารมณตลกขบขัน  และความ
สนุกสนานเราใจ 

8.  สนิท   ดิษฐพันธุ  มีแนวคิดคือ  1) แนวความคิดจากความเปนอยูแบบไทยๆ  ซึ่งเกิด
มาตองพ่ึงพาอาศัยกันระหวางญาติพ่ีนองและยังรักความเปนคนไทย รักขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย  2) แนวความคิดจากวรรณคดีไทย การไดอานการไดเขียนทําใหเกิดแรงดลใจอยากเขียนภาพ
ตามเรื่องราวที่จินตนาการ และ 3) แนวคิดจากผูสอนและผูเชี่ยวชาญ และเคยเปนศิษยอาจารยกับ
ศิลป พีระศรี  จึงไดรับถายทอดวิชาศิลปะทั้งแนวการออกแบบ การเขียนภาพและไดความรูดาน
ศิลปะสมัยใหม  ซึ่งไดนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

9.  อังคาร  กัลยาณพงศ  มีแนวคิดคือ  เปนผลงานที่แสดงเอกลักษณของไทย  โดย 
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เฉพาะการเขียนภาพลายเสนแบบ Free Hand Drawing ซึ่งเปนเทคนิคที่ถนัด  โดยนําแนวคิดจาก 
1) ศิลปะไทยสมัยสุโขทัยและอยุธยา  ไดยกยองลวดลายตางๆ วา เปนบรมครู เชน ลวดลายวัดเชิง
หวาย ลายกระจัง  ลายประจํายาม เปนตน  2)  ตําราและวรรณคดี  เปนแหลงคนควา เชน มงคล
สูตร เทพชุมนุม ไตรภูมิพระรวง ทศชาติ และนิทานพื้นบาน  และ 3) จิตสํานึกของความเปนไทย 
โดยหมั่นศึกษาความเปนเอกลักษณไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยไมหลง
วัฒนธรรมตางชาติ   

10.  วิทย  พิณคันเงิน มีแนวคิดคือ  จากขอมูลประวัติศาสตรทําใหมีแนวคิดในการเขียน 
โดยนํารูปแบบการแตงกาย พรอมดวยวิธีการเขียนภาพสมัยใหมมาเขียนภาพ แตยังคงความเปน
ไทยไว ศึกษาและมีแนวคิดการเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทยคือ 1)ศึกษาจากประวัติศาสตร
ของชาติไทย  2) ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  3) วรรณคดีไทย  4) พุทธศาสนา  
และ  5) นิทานพื้นบานไทย 

11.  ปยุต เงากระจาง มีแนวคิดคือ ตองการถายทอดประสบการณอันมีคาในการเขียน
ภาพประกอบ เพ่ือใหเห็นแนวทางและรูปแบบที่มีเอกลักษณของความเปนไทย โดยมีแนวคิดจาก 
1) วรรณคดีไทย  2) นิทานพื้นบาน  3) ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 4) นิสัยใจ
คอ และความโอบออมอารีของคนไทย  5) แรงดลบันดาลใจจากวอลดีสนีย  ที่ไดสรางภาพยนตร
การตูนในตางประเทศ 6) แนวทางการประกอบอาชีพ ตลอดจนอยากเปนผูกํากับภาพยนตร  ซึ่ง 
ปยุต เงากระจาง เปนผูที่ไดรับการยกยองวาเปนผูบุกเบิก และผูสรางภาพยนตรไทยเปนการตูน
เปนครั้งแรก   

12.  คํานวณ   ชานันโท  มีแนวคิดคือ 1) แนวความคิดจากวรรณคดีไทย  เปนคนชอบ
อานวรรคดีไทย ชอบเลาเรื่องและถายทอดใหผูอ่ืนฟง 2) แนวความคิดจากพุทธศาสนา ศึกษา
ชาดก เชน ทศชาติ เปนตน  3) แนวความคิดประวัติศาสตรนิทานพื้นบานเพื่อสอนใหคนเปนคนดี  
และ 4)  แนวคิดจากการอนุรักษ  โดยจะเขียนภาพเกี่ยวกับความรื่นรมยของดอกไม ปาไม มนุษย  
สัตว เทวดา  ในแดนสุขาวดีที่ตองสรางบรรยากาศใหสวยงามเกินความเปนจริง และประทับใจ 

13.  จุลทัศน พยาฆรานนท มีแนวคิด คือความเปนคนไทยที่อยากแสดงเอกลักษณของ
ไทยเอาไวใหยั่งยืน และเขียนภาพชีวิตความเปนอยูของคนไทยโบราณ เชน การแตงกาย ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตรของไทย วรรณคดีไทย ภาพในจินตนาการ และพุทธศาสนา 

14.  ประหยัด พงษดํา มีแนวคิดคือ เขียนภาพประกอบแสดงความเปนไทยเพื่อสะทอน
งานพระราชนิพนธพระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในบทที่ 22 
หนา 63  บทที่ 26 หนา 75  บทที่ 27 หนา 78 – 79 ซึ่ง กลาวถึงนางมณีเมขลา ปรารถนาจะฟง
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ธรรมคาถาของพระมหาสัตว   จึงกลาวคาถาวา  ฝงมหาสมุทรลึกจนประมาณไมได ยอมไมปรากฏ
แกทาน ความพยายามอยางลูกผูชายของทานก็เปลาประโยชนทานไมทันถึงฝงก็จักตาย  และเนน 
หรือใหความสําคัญตอการสรางสรรคผลงานแนวประเพณีไทย  โดยเฉพาะวิถีชีวิตความเปนไทย 

15. จักรพันธุ  โปษยกฤต มีแนวคิดคือ 1) ความเปนคนไทยที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ความเปนไทย  2) การศึกษาเนื้อหาจากวรรณคดีไทย และภาพไทยโบราณ 3) สภาพแวดลอม และ
ธรรมชาติที่สวยงามของไทย 4) แรงดลใจและการไดรับการศึกษาจากครูผูเชี่ยวชาญทางดานศลิปะ 
5) เร่ืองราวในพุทธศาสนา  และ 6) เร่ืองราวจากจินตนาการ 

16.  โอม  รัชเวทย มีแนวคิดคือ 1) แนวความคิดจากความเปนคนไทย  ตองการสืบทอด
และรักษาวัฒนธรรมของไทย 2) แนวความคิดจาการอานวรรณคดีไทยถายทอดจินตนาการออกมา
ในภาพ  3) อิทธิพลจากครูอาจารย  เชน  เหม  เวชกร อังคาร กัลยาณพงศ  4) เร่ืองราวทางพุทธ
ศาสนา  และ  5) ประสบการณจากการประกอบอาชีพ 

17.  มล.เยาวมาลย  ธารีนาค  มีแนวคิดคือ 1) จากภาพจินตนาการในวรรณคดีไทย  ที่
สะทอนใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 2) วัฒนธรรมการแสดงออกของไทย 3) เร่ืองราวใน
พุทธศาสนา  4) ความโอบออมอารี และความเอื้อเฟอเผื่อแผของจิตใจคนไทย  5) ความงามของ
ธรรมชาติ  และ  6) กายวิภาคและความนุมนวลของสตรีไทย   

18.  เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน  มีแนวคิดคือ เขียนภาพประกอบแสดงความเปนไทย  เพ่ือ
สะทอนงานพระราชนิพนธพระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ บทที่ 
18 ตลอดจนการสรางงานที่เนนความเปนไทย โดยมีแนวคิดในการเขียนภาพประกอบแนว
ประเพณีไทยคือ1) จากการเขียนภาพตามพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เร่ือง
พระมหาชนก   2) แนวคิดจากพระพุทธศาสนา   3) แนวคิดจากขนบธรรมเนียม  ประเพณีและ 
วัฒนธรรมไทย  4) แนวคิดจากศิลปพ้ืนบาน และความเปนอยูของคนในทองถิ่น  5) แนวคิดจาก 
วรรณคดีไทย 6) ประสบการณจากการประกอบอาชีพ (ศิลปน) และ 7) แนวคิดจากสภาพแวดลอม  
และความงามของธรรมชาติ 

19.  นิตยา  ศักดิ์เจริญ  มีแนวคิดคือ ไดแนวความคิดจากจิตรกรรมฝาผนังวัดจุฬามณี   
จังหวัดสมุทรสาคร ไดศึกษาพุทธประวัติและเรื่องราวของพุทธศาสนาทําใหมีความคิดที่อยากจะ
ถายทอดศิลปะไทยใหอยูชั่วลูกชั่วหลาน เพ่ือสอนคนรุนหลังใหรูวา การทําดียอมชนะกิเลสทั้งปวง  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประสบการณที่ไดไปทํางานในตางประเทศ  นิทาน
พ้ืนบานของไทย  และวรรณคดีและประวัติศาสตรไทย 
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20.  สมยศ  คําแสง  มีแนวคิดคือ 1) แนวความคิดความเปนไทย  ศึกษาศิลปะไทย และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  2) ไดแบบอยางจากบรมครู  เชน  อังคาร กัลยาณพงศ   3) ศึกษา 
วรรณคดีไทย  โดยเฉพาะเรื่องสัตวในหิมพานต  และ  4) เร่ืองในพุทธศาสนา 
 

2.  แนวคิดการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปในการสรางผลงานภาพ 
ประกอบแนวประเพณีไทยของกลุมตัวอยาง 

1. เหม  เวชกร  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใชสี  เขียน 
ดวยสีโปสเตอร ไมใชเสนรอบนอกในการตัดเสน แตใชน้ําหนักของสีและแสงเงาสรางบรรยากาศ
ของภาพ  โดยใชกลุมสีวรรณะเย็นและวรรณะรอนในอัตราสวนที่เหมาะสม 2) แสงและเงา ใชแสง
และเงา สามารถสรางบรรยากาศในภาพ  ใหแสงสวางจากธรรมชาติ  โดยแสงเงาชวยบอกเวลา
และทิศทางได โดยนิยมแสงเงาที่จัด 3) น้ําหนัก เนนดวยสีเขมในสวนที่เปนเงามืด ผสมผสานกับสี
อ่ืนๆ  เพ่ือใหเกิดหลายน้ําหนักกระจายทั่วทั้งภาพ  4) จุดเดนของภาพ โดยใชสีเส้ือผาใหเดนและ
สวยเปนพิเศษ มีจุดนําสายตา และมีการจัดวางภาพไวตําแหนงกลางภาพทําใหนาสนใจ  5) ความ
สมดุล  จัดองคประกอบแบบสมดุลทั้งซาย – ขวาเทากันทั้ง 2 ขาง  และแบบไมสมดุลซาย – ขวาที่
ไมเทากันตามความเหมาะสมของประเภทของภาพ 6) การใชเสน ใชเสนตรงในแนวระนาบ 
(Horizontal Line)  เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical Line)  เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line) เสน
โคง (Curved Line) เสนอิสระ เสนรอบ และเสนเชิงนัยแสดงทิศทางและการเคลื่อนไหว  7) ระนาบ 
แสดงระยะภาพ และนําหลักทัศนียภาพมาใชในการออกแบบ 

2.  เฉลิม  วุฒิโฆษิต  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใช  สี   
ใชกลุมสีวรรณะเย็นและกลุมสีวรรณะรอนที่มีปริมาณใกลเคียงกัน  ซึ่งนิยมเขียนดวยสีน้ํา  2) แสง
เงา  ใชความเขมของแสง (Intensity of Light) ใหแสงเงาจัด เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางความ
สวางในความมืด  และสรางภาพใหเกิดตื้นลึกหรือมิติ (Dimension) โดยเทคนิคการระบายสีใหเกิด
ระยะใกล – ไกล  3) น้ําหนัก  จัดน้ําหนักใหกระจายกันทั่วทั้งภาพ  4) จุดเดนของภาพ  เนนที่จุดนํา
สายตา รวมถึงการจัดแสงเงาและที่เนนเปนพิเศษ  5) ความสมดุล  จัดวางสมดุลแบบ 2 ขางไม
เทากัน  แตเมื่อมองภาพรวมแลวผูเขียนมีความสมดุล 6) การใชเสน เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical 
Line)  เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสนอิสระ และเสนเชิงนัย   7) ระนาบ  ใชระนาบ
แสดงระยะ  บรรยากาศ  และทิวทัศน 

3.  อาด  ออดอําไพ  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใชสี  ให
สีแบนราบเหมือนภาพอุดมคติไทย ไมเนนความออน แกของสี  ภาพขาว – ดํา จะเนนเสนเพื่อ
บังคับใหเกิดรูปรางและรูปทรง  2) แสงและเงา  แสง – เงาจัด ใชสีขาวและสีดํา 3) น้ําหนัก  จัดวาง
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น้ําหนักกระจายทั่วทั้งภาพ 4) จุดเดนของภาพ มีจุดนําสายตาและเนนการสรางภาพใหมีขนาด
ใหญเปนพิเศษ   5) ความสมดุล ดวยดุลยภาพแบบซาย – ขวาไมเทากัน(Asymmetrical Balance)  
และแบบเทากัน ซึ่งเปนไปตามลักษณะของแตละภาพ 6) การใชเสน เสนตรงในแนวระนาบ 
(Horizontal Line) เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical Line) เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line) เสน
อิสระและเสนเชิงนัย (Implied Line) และ 7) ระนาบ  แสดงระยะของภาพ  และนําหลักทัศนียภาพ
มาใชในการออกแบบ 

4.  เฉลิม  นาคีรักษ มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใชสี 
สภาพสีสวนรวมมีลักษณะโทนรอนและเย็นตามบรรยากาศของภาพ โดยนิยมเขียนภาพดวยสีน้ํา  
สีฝุน  และสีน้ํามัน  2) แสงและเงา   แสงและเงาบางภาพจะเปนลักษณะยอนแสง  เปนแสงจาก
ธรรมชาติ ที่หนักไปทางสีสม เขียว และสีเหลือง เพ่ือใหภาพที่เนนเฉพาะจุด  3) น้ําหนัก จัดวาง
น้ําหนักกระจายอยูทั้งภาพใหเปนเอกภาพที่ดี 4) จุดเดนของภาพ จุดเดนหรือจุดสําคัญของภาพจะ
อยูกลางภาพ  และสรางจุดเดนดวยวิธีตางๆ เชน เนนดวยแสง สี หรือขนาดพิเศษ  เพ่ือใหเปน
จุดเดนเฉพาะ 5) ความสมดุล  ความสมดุลเปนแบบซายไปขวาเทากัน (Symmetrical Balance)  
และแบบซาย – ขวาไมเทากัน  แลวแตลักษณะของภาพ  6) การใชเสน ใชเสนตรงในแนวตั้ง 
(Vertical Line) เสนในแนวเฉียง (Diagonal Line) เสนโคง (Curved Line) และเสนเชิงนัย เพื่อ
สรางบรรยากาศละความกลมกลืนในภาพ และ 7) ระนาบ จัดระนาบแสดงระยะตางๆ ของภาพ 

5.  ประสงค  ปทมานุช  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใชสี 
ใชสีวรรณะเย็น และสีวรรณะรอน ใหเหมาะสมตามบรรยากาศของภาพ  โดยนิยมเขียนภาพดวยสี
น้ํา  สีฝุน และสีโปสเตอร  2) แสงและเงา  ใชสีที่ตัดกันเพื่อใหเกิดแสงเงาโดยชัดเจน 3) น้ําหนัก  
จัดวางน้ําหนักของภาพโดยเนนน้ําหนักเฉพาะจุด  ไมกระจายทั้งภาพ  4) จุดเดนของภาพ  อยูที่
การแสดงอารมณ  ความสนุกสนาน  และความรูสึกที่เปนสุขอิ่มเอมใจ เนนดวยสีและแสงคัดเสนที่
ออนหวานและนุมนวล   5) ความสมดุล ความสมดุลเปนแบบซาย – ขวาไมเทากัน  และซายขวา
ไมเทากันตามลักษณะของภาพ  6) การใชเสน  ใชเสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal Line) 
เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical Line) เสนอิสระ เสนเชิงนัย และเสนโคง เพ่ือสรางความกลมกลืนใน
ภาพ และ  7) ระนาบ  มีระนาบแสดงระยะตางๆ ของภาพ 

6.  จําเนียร  สรฉัตร   มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้  1) การใชสี  
ใชกลุมสีวรรณะเย็นและวรรณะรอนตามบรรยากาศของภาพ นิยมเขียนดวยสีน้ํา 2) แสงและเงา  
แสงสวางเขาทางดานหนาของภาพ  แสงคอนขางจัด  ซึ่งเห็นไดจากใบหนาคนและเสื้อผา  และใชสี
สดๆ โดยไมมีการฆาสี  เชน  แดง น้ําเงิน  และเหลืองในกรณีที่ตองการใหภาพเดนหรือสะดุดตา 3) 
น้ําหนัก จัดวางน้ําหนักกระจายตามจุดตางๆ ทั่วทั้งภาพ 4) จุดเดนของภาพ จุดสําคัญอยูที่ตัวเอก
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ของละครที่วางไวกลางภาพ  โดยเนนใหมีขนาดใหญเปนพิเศษ  5) ความสมดุล  แบบ 2 ขาง
เทากัน  และแบบ 2 ขางไมเทากัน  ตามความเหมาะสมของภาพที่วาด  6) การใชเสน  ใชเสนตรง
ในแนวตั้ง (Vertical Line)  เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line) เสนอิสระ เสนเชิงนัย (Implied 
Line) ที่เกิดจากการจองมองดวยสายตา และ 7) ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ  และนําหลัก 
ของทัศนียภาพมาใชเปนหลักในการเขียนภาพ 

7.  ประยูร  จรรยาวงษ  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใชสี 
ใชกลุมสีวรรณะเย็นสีกลุมรอน  ตามความเหมาะสมของภาพ  โดยงานสวนใหญจะเปนลายเสน
ขาวดํา ที่แสดงเสนรอบนอก เพ่ือบังคับใหเกิดรูปราง อารมณ  และความรูสึก  2) แสงและเงา  จัด
แสงเขาทางดานหนาอง  และใชสีขาวเนนแสงสวางในภาพใหชัดเจนขึ้น  ซึ่งเงาตกทอดใชสีเขม
ระบายในสวนที่เปนเงา โดยใชน้ําระบายใหเจือจาง 3) น้ําหนัก จัดวางน้ําหนักใหกระจายไปทั่วทั้ง
ภาพ  แตเนนจุดสําคัญบางจุด 4) จุดเดนของภาพ ใชเสนและสีหนาทาทางเปนจุดนําสายตา  สราง
บุคลิกของตัวละครใหเดนเปนพิเศษ 5) ความสมดุล จัดภาพแบบสองขางไมเทากัน  และแบบ
เทากันทั้งสองขาง  แลวแตลักษณะของภาพ 6) การใชเสน  เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)  
เสนอิสระ เสนรอบนอกและเสนเชิงนัย  และ  7) ระนาบ  แสดงระยะตางๆ ของภาพนอย  เพราะ
สวนใหญเปนการตูน 

8.  สนิท  ดิษฐพันธุ  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้   1) การใชสี  
ใชสีวรรณะเย็น และสีวรรณะรอนแลวแตลักษณะของภาพ  2) แสงและเงา  ทิศทางของแสงหลกัจะ
เขามาดานหนา  สวนประกอบอื่นๆ ไมเนนมากนักเพราะเปนเพียงสวนประกอบ  3) น้ําหนัก จดัวาง
น้ําหนักกระจายทั้งภาพ 4) จุดเดนของภาพ  จุดเดนหรือจุดสําคัญของภาพจะเนนวางอยูกลางภาพ
พอดี  สรางจุดนําสายตา เพ่ือสงเสริมใหเดนชัดขึ้น  5) ความสมดุล จัดแบบ 2 ขางเทากัน และแบบ 
2 ขางไมเทากัน  ตามลักษณะและบรรยากาศของภาพ  6) การใชเสน ใชเสนโคง (Curved Line)  
เสนอิสระ และเสนเชิงนัยเพื่อสรางความกลมกลืนในภาพ  และ 7) ระนาบ  แสดงระยะตางๆ ของ
ภาพ  และนําหลักทัศนียภาพมาใชในการเขียนภาพ 

9.  อังคาร  กัลยาณพงศ  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้  1) การ 
ใชสี  เขียนภาพขาว – ดําเปนสวนใหญ  สวนงานระบายสีมีนอยมาก  2) แสงและเงา  ทิศทางของ
แสงและเงา  โดยใหแสงเขามาดานหนา มีเงาตกทอดเพียงเล็กนอย  3) น้ําหนัก  จะสรางความ
กลมกลืนโดยไลโทนขาว – ดํา  น้ําหนักออน – แก  ตามเสนดินสอเกรยองและเนนสวนที่อยูในเงา
มืด  4) จุดเดนของภาพ  จุดสําคัญของภาพจะเนน  โดยจัดวางใหอยูตรงกลาง  5) ความสมดุล  
จัดภาพดวยดุลยภาพแบบซาย – ขวาเทากัน (Symmetrical Balance) และสองขางไมเทากันตาม
ลักษณะของภาพ  6) การใชเสน  เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสนโคง (Curved Line)  
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เสนอิสระ  และเสนเชิงนัย  ซึ่งนิยมคุณคาเชิงเสนเพื่อแสดงออกทางอารมณดวยเสนโคง  เสนอิสระ
ที่พลิ้วไหว  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัว  และ  7) ระนาบ  จัดระยะของภาพไมซับซอน  

10.  วิทย  พิณคันเงิน  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใชสี 
เขียนภาพสีน้ํามันดวยวิธีการเขียนแบบตะวันตก มีระยะใกลไกล และใชเทคนิค Perspective ใชสี
ตามเนื้อเร่ืองในประวัติศาสตรไทย ใชสีกลุมวรรณะเย็นและวรรณะรอน ตามลักษณะและ
บรรยากาศของภาพ  2) แสงและเงา  แสงเงาจากธรรมชาติเขามาทางดานซายของภาพ เนนแสง
เงาตกทอดเพื่อใหภาพเกิดความคมชัดตามแบบตะวันตก 3) น้ําหนัก ใหน้ําหนักกระจายไปทั่วทั้ง
ภาพ 4) จุดเดนของภาพ  จุดเดนหรือจุดสําคัญของภาพอยูที่กลางภาพ  เนนความสนใจโดยสี  แสง  
และเงาที่จัดหรือเนนใหมีขนาดใหญเปนพิเศษ 5) ความสมดุล ใชดุลยภาพซาย – ขวาเทากัน และ
ดุลยภาพซาย – ขวาไมเทากัน แลวแตลักษณะของภาพ 6) การใชเสน เสนอิสระ และเสนเชิงนัย  
และ 7) ระนาบ  แสดงระยะตางๆ ของภาพ  โดยใชหลักทัศนียภาพแบบตะวันตก   

11. ปยุต  เงากระจาง  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้  1) การใชสี 
ใชสีตัดกันเพื่อสงเสริมใหเดนที่สุด (Principal) สวนตัวประกอบอื่นๆ จะไมเนนมากนักเพราะเปน
เพียงภาพประกอบ (Subordination)  2) แสงและเงา  ไมเขียนแสงและเงาจัด  ยังคงยึดถือความ
เปนเอกลักษณไทยแบบอุดมคติ คือเขียนภาพแบนๆ และพิจารณาแสง เงา สวนหนาของภาพให
ชัดเจนขึ้น  3) น้ําหนัก  เนนอยูตรงกลางภาพ และกระจายอยูรอบๆ  4) จุดเดนของภาพ  จุดสําคัญ
ของภาพจะเนนใหมีขนาดใหญเปนพิเศษ  และใหสีสะดุดตา  5)  ความสมดุล  ดุลยภาพ ซาย ขวา 
ไมเทากัน (Asymmetrical Balance) และเทากันตามลักษณะของภาพ  6) การใชเสน  เสนตรงใน
แนวระนาบ (Horizontal Line) เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line) เสนโคง (Curved Line)  เสน
อิสระ และเสนเชิงนัย สรางความกลมกลืนในภาพ  สวนภาพขาว – ดํา  นิยมเขียนลายเสนรอบ
นอก เพ่ือสรางรูปรางและรูปทรง เนนน้ําหนัก แสงเงาตามความเปนจริง  และ  7) ระนาบ  แสดง
ระยะตางๆ ของภาพ  และนําหลักทัศนียภาพมาใชในการออกแบบและเขียนภาพประกอบ 

12. คํานวณ  ชานันโท  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใชสี 
สภาพสีสวนรวมใชสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็นแลวแตบรรยากาศของภาพ  นิยมเขียนภาพดวย
สีอะคลายลิค  2) แสงและเงา  ทิศทางของแสงและเงามาจากดานซายหรือขวา  เนนแสงและเงาที่
ชัดเจน  3) น้ําหนัก  ภาพที่มีลักษณะแสงเงาจัด  เพื่อใหเกิดหลายน้ําหนัก  4) จุดเดนของภาพ  เนน
กลางภาพเปนสวนใหญ การสรางจุดเดนดวยการใชสีตัดกันอยางรุนแรง 5) ความ สมดุล ดุลยภาพ
ซาย ขวา เทากัน (Symmetrical Balance) และไมเทากันตามลักษณะของภาพ  6) การใชเสน  
เสนเฉียง (Diagonal Line)  เสนโคง (Curved Line)  และเสนเชิงนัย  และ  7) ระนาบ  แสดงระยะ
ตางๆ ของภาพ นําหลักทัศนียภาพมาใชในการออกแบบและเขียนภาพ 
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13. จุลทัศน  พยาฆรานนท  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้   
1) การใชสี  ใชสีกลุมวรรณะเย็น และวรรณะอุน ตามลักษณะของภาพ  2) แสงและเงา แสงเงาไม
จัด  ยังคงยึดถือการเขียนภาพมีเสนรอบนอกดวยการแสดงออกทางสีหนาและทาทาง ตามแบบ
อุดมคติไทย  3) น้ําหนัก  การจัดน้ําหนักเนนกลางภาพใหเดน  4) จุดเดนของภาพ  จุดสําคัญของ
ภาพอยูตรงกลางภาพ  โดยเนนใหมีขนาดใหญและมีสีสะดุดตาเปนพิเศษ  5) ความสมดุล  ซาย – 
ขวาเทากัน (Symmetrical Balance) และไมเทากันตามลักษณะของภาพ  6) การใชเสน  เสนโคง 
(Curved Line) เสนอิสระ และเสนเชิงนัย  สรางความกลมกลืนเปนอยางดี  และ  7) ระนาบ  แสดง
ระยะตางๆ ของภาพ  ตามแบบอุดมคติของไทย 

14. ประหยัด  พงษดํา  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้  1) การใชสี   
ใชสีวรรณะเย็น และวรรณะรอน  ตามความเหมาะสมของบรรยากาศของภาพ   โดยเขียนภาพดวย
สีน้ํามันและงานเทคนิคภาพพิมพ  2) แสงและเงา  ทิศทางของแสงและเงาชัดเจน  3) น้ําหนัก มีทั้ง
กระจายน้ําหนักทั้งภาพ และเนนเฉพาะจุด 4) จุดเดนของภาพ สรางจุดเดนดวยลักษณะเดนเฉพาะ
ของตัวละคร  เนนสี  เสน  เพ่ือความเปนเอกภาพชัดเจน  5) ความสมดุล จัดภาพแบบสมดุลไม
เทากันทั้ง 2 ขาง และสมดุล 2 ขาง  ตามลักษณะของภาพ  6) การใชเสน  เสนตรงในแนวระนาบ 
(Horizontal Line) เสนโคง (Curved Line) เสนอิสระ และเสนเชิงนัย สรางความกลมกลืนไดเปน
อยางดี  และ  7) ระนาบ  แสดงระยะตางๆ ของภาพ 

15. จักรพันธุ  โปษยกฤต มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้  1) การใช
สี  ใชสีกลุมวรรณะเย็น และสีกลุมวรรณะรอนตามลักษณะของภาพ โดยเทคนิคสีน้ําที่ทําใหเกิด
ความชุมและสดชื่นกับบรรยากาศชวนฝน  2) แสงและเงา ความสวางในความมืด (Light & Dark) 
หรือการใชแสงและเงา (Light & Shade) ใชแสงจากธรรมชาติ (Natural Light) เพ่ือใหเกิดเปน
ภาพ  3  มิติ   3) น้ําหนัก เนนน้ําหนักเฉพาะจุด   เพ่ือสรางความเดนชัดของตัวเอกของเรื่อง 4) 
จุดเดนของภาพ  การสรางจุดเดนหรือจุดสําคัญของภาพนั้นเนนอยูกลางภาพ เนนโดยสี เสน 
น้ําหนัก และจังหวะเพื่อใหเดนและมีเอกภาพ  5) ความสมดุล สรางความสมดุลดวยวิธีสมดุลแบบ 
2 ขางเทากัน  6) การใชเสน เสนตรงแนวตั้ง (Vertical Line) เสนโคง (Curved Line) เสนอิสระและ
เสนเชิงนัย สรางความกลมกลืนของภาพไดเปนอยางดี  และ 7) ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ 

16. โอม  วัชรเวทย มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใชสี เขียน
ภาพขาว – ดํา  มีเสนรอบนอกเพื่อใหเกิดรูปรางและรูปทรง  2) แสงและเงา  เปนภาพขาว – ดํา  
ดวยเสนปากกาเนนน้ําหนักและความงามดวยลายเสน จัดแสงเขาดานหนาตัวละคร  แสงเงาตาม
ธรรมชาติ  คํานึงถึงกายวิภาค  3) น้ําหนัก จัดวางนํ้าหนักไวกลางภาพ  สวนประกอบอื่นๆ กระจาย
ออกไป  4) จุดเดนของภาพ คือตัวเอกของเรื่อง (Principal) โดยการเขียนใหมีขนาดใหญเปนพิเศษ  
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การแตงกาย  เครื่องประดับและความออนหวานของลายเสนแสดงออกถึงความเปนไทยไดอยาง
ชัดเจน  และมีการเคลื่อนไหวของภาพ  5) ความสมดุล  วิธีการสมดุลแบบ 2 ขางไมเทากัน  6) การ
ใชเสน เสนโคง (Curved Line) เสนอิสระและเสนเชิงนัย สรางความกลมกลืนของภาพ  7) ระนาบ  
แสดงระยะตางๆ ของภาพ 

17. มล.เยาวมาลย  ธารีนาค  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้  
1) การใชสี   ใชสีวรรณะเย็นและสีวรรณะรอนตามบรรยากาศของภาพ  เขียนภาพดวยสีน้ํามัน   
2) แสงและเงา นิยมเขียนภาพยอนแสง เกลี่ยสีไดนิ่มนวล แสดงลักษณะผิว รูปรางรูปทรงที่ชัดเจน  
3) น้ําหนัก  จัดวางน้ําหนักกระจายทั้งภาพ  4) จุดเดนของภาพ อยูที่ตัวละครใสชุดไทย มองเห็น
รูปรางสวยงามแพรวพราวดวยเครื่องประดับ  เนนดวยสี  แสง  เงาที่สะดุดตา  5) ความสมดุล จัด
ใหมีความสมดุลแบบสองขางไมเทากัน   6) การใชเสน เสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal Line)  
เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical Line)  เสนตรงในแนวเฉียง  เสนอิสระ  และเสนเชิงนัย  สรางความ
สมดุล และ 7) ระนาบ แสดงระยะตางๆ ของภาพ นําหลักทัศนียภาพมาใชเขียนภาพประกอบ 

18. เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้  
1) การใชสี สภาพสีสวนรวมมีทั้งสีกลุมวรรณะเย็นและกลุมวรรณะรอน ตามความเหมาะสมของ
ภาพประกอบ 2) แสงและเงา แสงจัดที่เจิดจา เพ่ือสรางบรรยากาศของภาพ  3) น้ําหนัก เนน
จุดเดนของเรื่องราวที่ชัดเจน  เนนดวยสี  เสน  และขนาด   4) จุดเดนของภาพ อยูที่ตัวเอกของภาพ  
5)  ความสมดุล ใชดุลยภาพแบบซาย – ขวาไมเทากัน   6) การใชเสน เสนตรงแนวเฉียง (Diagonal 
Line) เสนโคง (Curved Line) เสนอิสระและเสนเชิงนัย  สรางความตื่นเตน ความงาม และความ
สมดุล  และ  7) ระนาบ  แสดงระยะตางๆ ของภาพตามแบบศิลปอุดมคติไทย 

19. นิตยา  ศักดิ์เจริญ  มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใชสี  
ใชสีฝุนและสีอะคลายลิคตามภาพเขียนแนวประเพณีไทย เปนภาพแบบอุดมคติ มองภาพแลวอาน
เร่ืองราวได ใชสีตัดกัน  วาดเสนดวยความพลิ้วไหวนิ่มนวล  2) แสงและเงา  เขียนภาพแบนๆ เปน
ภาพไทยประยุกต ความงามมาจากเสน  ไมนิยมแสงเงาจัด  3) น้ําหนัก การจัดน้ําหนักใหกระจาย
กันอยูทั้งภาพ  เนนจุดเดนที่อยูกลางภาพ  ซึ่งเปนเรื่องราวอันเดียวกัน (Unity)  4) จุดเดนของภาพ 
การสรางจุดเดนหรือจุดสําคัญของภาพ  เนนจุดเดนอยูกลางภาพดวยการเนนสีใหสดใสเปนพิเศษ  
5) ความสมดุล  ดวยวิธีดุลยภาพแบบซาย – ขวาเทากัน  และแบบไมเทากัน  ตามลักษณะและ
บรรยากาศของภาพ  6) การใชเสน เสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal Line)  เสนตรงในแนวตั้ง 
(Vertical Line)  เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสนโคง (Curved Line)  เสนอิสระ  และ 
เสนเชิงนัย สรางภาพกลมกลืนทั้งภาพ  7) ระนาบ  แสดงระยะภาพและนําหลักทัศนียภาพมาใชใน
การเขียนภาพประกอบ 
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20. สมยศ  คําแสง มีแนวคิดในการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลปดังนี้ 1) การใชสี ภาพ
ขาว – ดํา   2) แสงและเงา แสดงโดยเสน  เปนรูปงานที่เปนมิติ หนัก – เบา  ยาว – ส้ัน ที่ผสมผสาน
ใหเกิดรูปรางและรูปทรง 3) น้ําหนัก น้ําหนักของภาพ  จะวางเฉพาะจุดเพื่อสรางคุณคาน้ําหนัก
ออนแกดวยเกรยอง   4) จุดเดนของภาพ  ความพลิ้วไหวของตัวละครที่เปนประธาน (Unity) และ
ตัวประกอบที่แสดงการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง  5) ความสมดุล  จัดดุลยภาพซาย – ขวา ทําให
เกิดน้ําหนักใกลเคียงกันทั้ง 2 ขาง  ทําใหเกิดความรูสึกมีสมดุล  6) การใชเสน  เสนโคง  และเสน
อิสระ มีคุณคาเชิงเสน  โปรงใส  เบา  โคง  หมุน  ที่กลมกลืนเปนอยางดี  และ 7) ระนาบ  แสดง
ระยะของภาพ 
 

3.  การวิเคราะหจุดเดนในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย 
การแบงกลุมโดยการวิเคราะหจุดเดนในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  

สามารถแบงออกไดเปน  5  กลุม คือ 
1.  กลุมภาพประกอบระบายสี (Painting Illustration) มีจุดเดน  ใช สี แสง เงา  ในการ

สรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  ไดแก  เหม เวชกร  เฉลิม วุฒิโฆษิต  จําเนียน สรฉัตร  
ปยุต  เงากระจาง  และคํานวน  ชานันโท   ซึ่งมีจุดเดนของการสรางผลงานภาพประกอบแนว
ประเพณีไทย  คือ 

1) แนวความคิด  เปนการถายทอดจินตนาการจากเรื่องราวในพุทธศาสนา  
วรรณคดี  นิทานพื้นบาน  และประวัติศาสตร   โดยสรางบรรยากาศ  และสิ่งแวดลอมใหแสดงถึง 
ความเปนไทย 

2) การใชสี แสง เงา  โดยใชสีสดใสเพื่อใหเขากับบรรยากาศ  ใหความสําคัญของ
น้ําหนัก สี แสง เงา มากกวาการใชเสนตามแบบอุดมคติไทย ใชความเขมของแสง (Intensity of 
Light)  จัดเพื่อสรางความสัมพันธระหวางรูปและพื้น 

3) เสน  โดยไมนิยมการวาดเสนรอบนอก  แตสามารถใชเสนเพื่อเนนใหเกิดรูปราง  
รูปทรงได  และนําเสนเชิงนัย (Implied Line)  เพ่ือบงชี้ใหรับรูวาเปนเสนดวยการประเมินทางการ
เห็นและสรางจุดนําสายตา 

4) ความสมดุล  ซึ่งจัดโดยวิธีทั้ง 2 ขางเทากัน และ 2 ขางไมเทากัน  ตามลักษณะ
ของภาพ และนําหลักทัศนียภาพ (Perspective) มาใช 

5) การเนนใหเกิดจุดเดน  คือสรางจุดเดนโดยวิธีการเนนดวยรูปราง  รูปทรง  เนน
ดวยการใชสีใหโดดเดนเปนพิเศษ 

6) ความกลมกลืน  คือสรางความกลมกลืนดวย  สี  รูปราง และรูปทรง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

117

7) เอกภาพ  คือสรางความเปนเอกภาพโดยเรื่องราว  เนื้อหาสาระ  ตัวละคร  
สภาพแวดลอม และความสนใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2.  กลุมภาพประกอบไทยประยุกต (Thai Illustration) มีจุดเดน โดยการเขียนดวยเสน
และสี  บังคับรูปราง  รูปทรง  ในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  ไดแก  เฉลิม  
นาคีรักษ   ประสงค  ปทมนุช    จุลทัศน  พยาฆรานนท   ประหยัด  พงษดํา  นิตยา  สุขเจริญ   
และเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน  ซึ่งมีจุดเดนของการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  คือ 

1) แนวความคิด  คือเปนกลุมอนุรักษความเปนไทย ที่ตองการเอกลักษณเฉพาะกิจ 
อยางแทจริง  โดยเขียนภาพจากพุทธศาสนา  วรรณคดี  นิทานพื้นบาน  ประวัติศาสตร  โดยสราง
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับสถานการณ 

2) การใชสี  ใชสีสดใส  ทั้งสีกลุมวรรณะรอน และวรรณะเย็น  ใหสีแบนราบ และ
การไลน้ําหนักสี  แลวแตลักษณะหรือประเภทของงาน 

3) เสน   คือนิยมเขียนเสนรอบนอก  เพื่อบังคับรูปราง รูปทรง เขียนเสนโครงสรางให
ยาวกวาเดิมเกินความเปนจริงเพื่อสรางความสมดุล    แสดงการเคลื่อนไหวดวยเสน  และลีลาของ
เสนออนชอย  งดงาม 

4) ความสมดุล  จัดโดยวิธีทั้ง 2 ขางเทากัน  และ 2 ขางไมเทากัน  ตามลักษณะของ
ภาพ และนําหลักทัศนียภาพ (Perspective)  มาใช 

5) การเนนใหเกิดจุดเดน สรางจุดเดนโดยวิธีการเนนดวยรูปราง รูปทรง เนนดวย 
การใชสีใหโดดเดนเปนพิเศษ 

6) ความกลมกลืน  สรางความกลมกลืนดวย  เสน  สี  รูปราง และรูปทรง 
7) เอกภาพ  สรางความเปนเอกภาพโดยเรื่องราว  เนื้อหาสาระ  ตัวละคร  

สภาพแวดลอม และความสนใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
3.  กลุมภาพประกอบลายเสน (Drawing Illustration)  มีจุดเดน  โดยการใชเสนอิสระ 

ระบายสีแบน  ในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  ไดแก  อาด  ออดอําไพ   ประยูร  
จรรยาวงษ  ปยุต  เงากระจาง  และโอม  รัชเวทย  ซึ่งมีจุดเดนของการสรางผลงานภาพประกอบแนว
ประเพณีไทย  คือ 

1) แนวความคิด ถายทอดจินตนาการ จากเรื่องราวในพุทธศาสนา วรรณคดี  นิทาน
พ้ืนบาน  ประวัติศาสตร  และภาพลอ  ตามสภาพแวดลอมของสังคม 

2) การใชสี   ระบายสีแบบใหเนนน้ําหนักของสี 
3) เสน   นิยมเขียนเสนรอบนอก  เพื่อเนนใหเกิดรูปราง  รูปทรงที่แนนอน 
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4) ความสมดุล  โดยจัดใหมีน้ําหนัก 2 ขางเทากัน และ 2 ขางไมเทากันตามลักษณะ
ของภาพ 

5) การเนนใหเกิดจุดเดน  สรางความโดดเดนโดยเนนใหใหญเปนพิเศษ 
6) ความกลมกลืน  สรางความกลมกลืนดวย  เสน  สี  รูปราง และรูปทรง 
7) เอกภาพ  สรางความเปนเอกภาพโดยเรื่องราว  เนื้อหาสาระ  ตัวละคร  สภาพ 

แวดลอม  และความสนใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4. กลุมภาพประกอบเหมือนจริง (Realistic Illustration) มีจุดเดน  โดยแสดงรูปราง  

รูปทรงและลักษณะผิว  สรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย เชน สนิท ดิษฐพันธ จักรพันธุ 
โปษยกฤต  มล.เยาวมาลย  ธารีนาค  และวิทย  พิณคันเงิน  ซึ่งมีจุดเดนของการสรางผลงาน
ภาพประกอบแนวประเพณีไทย  คือ 

1) แนวความคิด มีความคิดและวิธีการเขียนคลายกัน โดยเขียนภาพจากเรื่องราวที่
เปนวรรณกรรม  วรรณคดี  นิทานและสารคดีทั่วไป 

2) การใชสี   นิยมสีนุมนวล  กลมกลืน  สวยงาม  ไมนิยมสีสดๆ 
3) เสน   เขียนเสนรอบนอก (บางภาพ)  สรางความงามดวยรูปรางและรูปทรง  และ

เนนกายวิภาคของมนุษย 
4) ความสมดุล  จัดโดยมีน้ําหนัก 2 ขางเทากัน และ 2 ขางไมเทากันตามลักษณะ

ของภาพ 
5) การเนนใหเกิดจุดเดน  คือ เนนใหเดนโดยการวาดภาพสวางในความมืด   เนน

โดยการระบายสีใหเดนเปนพิเศษ  และเนนโดยวิธีเขียนใหใหญเปนพิเศษ 
6) ความกลมกลืน  สรางความกลมกลืนดวย  เสน  สี  รูปราง และรูปทรง 
7) เอกภาพ  สรางความเปนเอกภาพโดยเรื่องราว  เนื้อหาสาระ  ตัวละคร  สภาพ 

แวดลอม  และความสนใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
5.  กลุมภาพประกอบเกรยอง (Crayon  Illustration)  มีจุดเดน  โดยคุณคาของเสน และ

น้ําหนัก  ในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  ไดแก อังคาร กัลยาณพงศ และสมยศ  
คําแสน  ซึ่งมีจุดเดนของการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  คือ 

1) แนวความคิด  โดยประมวลความคิดจากเรื่องราวทางศาสนา และวรรณคดีไทย  
โดยนําหลักการทางศิลปะไทยมาประยุกตใชอยางเหมาะสม  โดยใหมีคุณคาทางอารมณ 

2) เสน  นิยมเขียนเสนดวยเกรยอง  แสดงความลึกโดยน้ําหนัก  เบา  ส้ัน  ยาว  
ผสมผสานใหเกิดรูปราง  รูปทรง  และเคลื่อนไหวได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

119

3) ความสมดุล จัดโดยมีน้ําหนัก 2 ขางเทากัน  และ 2 ขางไมเทากันตามลักษณะ
ของภาพ 

4) การเนนใหเกิดจุดเดน   เนนโดยการเขียนจุดเดนใหใหญเปนพิเศษ  และเนนโดย
การเขียนใหน้ําหนัก  จังหวะ  ที่เหมาะสมสวยงาม 

5) ความกลมกลืน  สรางความกลมกลืนของภาพดวย  เสน  และน้ําหนัก 
6) เอกภาพ  สรางความเปนเอกภาพโดยเรื่องราว  เนื้อหาสาระ  ตัวละคร  สภาพ 

แวดลอม และความสนใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
4.  การวิเคราะหลักษณะหรือรูปแบผลบงานของนักเขียนภาพประกอบแนว 

ประเพณีตามชวงเวลา  
สามารถแบงกลุมออกไดเปน 4  กลุม คือ 
1.  กลุมนักเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา พ.ศ. 2492 – 2505  ไดแก  เหม  เวชกร 

เฉลิม  วุฒิโฆษิต  อาด  ออดอําไพ  ประยูร  จรรยาวงษ   เฉลิม  นาคีรักษ  ประสงค  ปทมานุช    
จําเนียร  สรฉัตร   สนิท  ดิษฐพันธ   และ อังคาร  กัลยาณพงศ  ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบงานดังนี้   

1)  อยูในระหวาง พ.ศ. 2492 – 2505 นักเขียนภาพประกอบกลุมนี้ไดสรางผลงานไว
มากมาย 

2)  แนวความคิด  จะเขียนภาพตามวรรณคดีไทย  ประวัติศาสตร  เรื่องราวทาง 
พุทธศาสนา  นิทานพื้นบาน ฯลฯ  โดยการศึกษาและจินตนาการออกมาเปนภาพ  ซึ่งแสดงออกถึง
ความเปนไทยไดชัดเจน 

- เนื้อหาจากวรรณคดีไทย  เชน  พระเวสสันดร  ขุนชางขุนแผน ของ เหม  เวชกร 
- เร่ืองราวประวัติศาสตร เชน เศวตฉัตรนานเจา   ของ เฉลิม  วุฒิโฆษิต 
- เร่ืองราวทางศาสนา  เชน  นิราศวัดเจาฟา  ของ อาด  ออดอําไพ  เปนตน 
3) องคประกอบและเทคนิคการเขียนภาพ 
- กําหนดตัวละคร  ตามเนื้อหาที่ศึกษาในตํารา 
- รางภาพโดยใชหลักกายวิภาค 
- นําหลักองคประกอบศิลปมาใชในการจัดภาพ 
- ระบายสีโปสเตอร สีน้ํา  ฯลฯ  ตามบรรยากาศและสภาพแวดลอม  เนนการสราง 

จุดเดนและจุดนําสายตา 
2.  กลุมนักเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา  พ.ศ. 2506 – 2519   ไดแก   เหม  เวชกร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

120

เฉลิม  วุฒิโฆษิต  อาด  ออดอําไพ  ประยูร  จรรยาวงษ  เฉลิม  นาคีรักษ  ประสงค ปทมานุช    
จําเนียร  สรฉัตร  สนิท  ดิษฐพันธ  อังคาร  กัลยาณพงศ   วิทย  พิณคันเงิน  ปยุต  เงากระจาง  
คํานวณ ชานันโท  จุลทัศน พยาฆรานนท  ประหยัด พงษดํา  มล.เยาวมาลย ธารีนาค  จักรพันธุ  
โปษยกฤต  ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบงานดังนี้   

1) ระหวาง พ.ศ. 2506 – 2519  มีการเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทยเกิดขึ้น  
ซึ่งเปนผลงานแปลกใหมดวยเทคนิคและวิธีการที่พัฒนา และถือวาเปนยุคแหงการเขียนภาพที่เดน
ที่สุดยุคหนึ่ง 

2) แนวความคิด  สรางผลงานตามจินตนาการจาก 
- วรรณคดีไทย   เชน ไกรทอง  ของ ประยูร จรรยาวงษ 
- เร่ืองราวทางพุทธศาสนาและขนมธรรมเนียมประเพณีไทย เชน  งานบุญพระธาตุ

พนม  และ รํากลองยาว  ของ เฉลิม  นาคีรักษ 
- เร่ืองราวทางประวัติศาสตร  เชน  กอต้ังสภาอุณาโลมแดง  ของ สนิท  ดิษฐพันธ 
- ภาพประกอบแบบเรียน  เชน  เรณู – ปญญา   ของ เฉลิม  นาคีรักษ 
- เร่ืองจากงานวรรณกรรม  เชน  แมงูหวงไข  ของ อังคาร  กัลยาณพงศ   เปนตน 
3) องคประกอบและเทคนิคการเขียนภาพ  ซึ่งผลงานกลุมนี้มีลักษณะและมีการ

พัฒนาผลงานที่คลายกลุมที่ 1 ที่เห็นไดชัดเจน  คือ  มีการนํารูปทรงอิสระมาจัดองคประกอบ  เชน  
ภาพสาวกลางน้ํา ของ ประสงค  ปทมนุช  นําเสนโคง  มาสรางความกลมกลืนในสัดสวนกายวิภาค
ของมนุษย  โดยเขียนใหยาวออกมากกวาสัดสวนปกติ  เชน รํากลองยาว ของ เฉลิม  นาคีรักษ หรือ 
เริงระบํา ของ ประสงค  ปทมนุช  สรางพื้นผิวใหกลมกลืน  และเนนความเหมือนจริง  เชน ภาพธิดา
ดวงดาว  ของ สนิท  ดิษฐพันธุ  สรางคุณคาของภาพ   โดยการนําเสน  และน้ําหนักดวยเกรยอง  
ในการเขียนภาพ  เชน  แมงูหวงไข  ของ อังคาร  อัลยาณพงศ  และมีการเขียนภาพการตูนลอ
การเมือง  โดยการใชเสนขาว – ดํา เชน ภาพลอการเมือง  ของ ประยูร  จรรยาวงษ 

3.  กลุมนักเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา พ.ศ.2520 – 2533 คือ ประยูร จรรยาวงษ  
เฉลิม  นาคีรักษ   ประสงค  ปทมานุช    จําเนียร  สรฉัตร   สนิท  ดิษฐพันธ  อังคาร  กัลยาณพงศ  
วิทย  พิณคันเงิน  ปยุต เงากระจาง  คํานวณ ชานันโท  จุลทัศน พยาฆรานนท  ประหยัด พงษดํา   
มล.เยาวมาลย  ธารีนาค   จักรพันธ  โปษยกฤต   นิตยา  สุขเจริญ  เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน  โอม  
รัชเวทย  และสมยศ  คําแสน  ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบงานดังนี้   

1)  ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2533  นักเขียนภาพประกอบในชวงเวลาดังกลาว  สราง
ผลงานที่แสดงออกถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและแสดงถึงความเปนไทยตามยุคตามสมัย 
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2) แนวความคิด ยังคงรักษาแนวทางการเขียนภาพประกอบเหมือนยุคที่ผานมา 
เชน 

- ภาพจากพุทธศาสนา  เชน  ภาพประพุทธเจา ของ คํานวน  ชานันโท 
- วรรณคดีไทย  เชน  พระอภัยมณี ของ ประยุต  เงากระจาง 
- ประวัติศาสตร  เชน  เสด็จนํากองทัพตีเมืองทวาย  ของ วิทย  พิณคันเงิน 
- ภาพจากจินตนาการ  เชน  หิมพานต  และ ลิเก   ของ จักรพันธุ  โปษยกฤต 
- เขียนภาพจากพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ืองพระมหาชนก 

โดยประหยัด  พงษดํา 
3) องคประกอบและเทคนิคการเขียนภาพ  นักเขียนภาพ  ไดรับอิทธิพลจากกลุมที่ 1 

และกลุมที่ 2  มาพัฒนางานของตนเองเพื่อสรางเอกลักษณเฉพาะตัวใหเดนชัดขึ้น ดังนี้คือ นํา
ภาพประกอบมาสรางเปนภาพยนตรการตูน  เชน  พระอภัยมณี  ของ ปยุต  เงากระจาง  เปนตน  
ศึกษาและนําวิธีการเขียนภาพแนวประเพณีของตางชาติ เชน อินเดีย ลังกา และจีน มาผสมผสาน
ภาพแนวประเพณีไทย เชน ภาพพระพุทธประวัติ ของ คํานวน ชานันโท และสรางสรรคเร่ือง เสน 
รูปราง รูปทรง  ใหมีลีลาออนชอย  งดงาม  และเปนแบบเฉพาะตัว  เชน  ผลงานของจักรพันธ  โปษ
ยกฤต 

4. กลุมนักเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา พ.ศ. 2534 – 2544 ไดแก  เฉลิม นาคีรักษ 
สนิท  ดิษฐพันธ   อังคาร  กัลยาณพงศ    วิทย  พิณคันเงิน  ปยุต  เงากระจาง  คํานวณ  ชานันโท  
จุลทรรศน  พยาฆรานนท  ประหยัด  พงษดํา   มล.เยาวมาลย  ธารีนาค  จักรพันธ  โปษยกฤต  
นิตยา สุขเจริญ เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน โอม รัชเวทย และสมยศ คําแสน  ที่มีลักษณะหรือรูปแบบ
งานดังนี้   

1)  ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2544 นักเขียนภาพประกอบยุคนี้พยายามสรางความเปน
เอกลักษณของตนเอง  ดวยการพยายามเรียนรูรูปแบบ  วิธีการ มาประยุกตใชใหเหมาะสม 

2) แนวความคิด 
- เร่ืองราวทางพุทธศาสนา  เพ่ือถายทอดใหคนทั่วไปใหไดรับรูถึงการทําความดีและ

ความชั่ว  เชน  การเขียนภาพประกอบเรื่องพระมหาชนก  โดย เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน   และ ภาพ
มารผจญ ของนิตยา  ศักดิ์เจริญ  เปนตน 

- เร่ืองราวดานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เชน  ภาพหาบสลากภัตต  ของ โอม  
รัชเวทย 

- วรรณคดีไทย  ภาพลายเสน  คูใจ  ของ โอม รัชเวทย 
- การเทิดพระเกียรติพระเจาอยูหัว  ภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดย  
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เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน  เปนตน 
- ภาพในจินตนาการ  เชน  ครุฑยุทธนาค  ของ สมยศ  คําแสน 
3) องคประกอบและเทคนิคการเขียนภาพ นักเขียนภาพไดแบบอยางและ

แนวความคิดหลากหลายมาผสมผสาน  เพ่ือสรางวิธีการขึ้นมาใหโดดเดนในยุคนี้  เชน  นําคุณคา
ของเสน  น้ําหนักและกึ่งเหมือนจริง  มาเขียนภาพประกอบใหเกิดความเคลื่อนไหว เชน งานวาด
เสน  เรื่อง  ครุฑยุทธนาค และ หงส  ของ สมยศ  คําแสน  เปนตน  โดยสรางองคประกอบจากภาพ
ในอุดมคติไทย ดวยวิธีผสมผสานเทคนิคทางตะวันตก เชน  ภาพมารผจญ ของ นิตยา ศักดิ์เจริญ 
และวิวัฒนาการจากองคประกอบ เร่ือง เสน และสี  ใหเกิดพลังแหงความงาม เกิดการเคลื่อนไหว 
และมีความกลมกลืน เชน ภาพพระมหาชนก   ของ เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน   เปนตน 

 
สรุปผล 
 

จากการศึกษาผลงานแนวประเพณีไทยของกลุมตัวอยาง   พบวา 
1.  แนวคิดในการสรางผลงานแนวประเพณีไทยของกลุมตัวอยาง  สวนใหญสรางสรรค 

งานศิลปกรรมแนวประเพณีไทย  โดยไดรับแนวคิดและประสบการณมาจาก  1) การศึกษาขอมูล 
ทางประวัติศาสตรชาติไทย และแนวศิลปะของไทยในอดีต เชน ลวดลายวัดเชิงหวาย  ลายกระจัง  
ลายประจาํยาม ฯลฯ 2) อานและศึกษาวรรณคดีไทย 3) การใชชีวิตหรือการดําเนินชีวิตที่สัมพันธ
กับเอกลักษณของไทย ศิลปวฒันธรรมและศิลปะประเพณีไทยทองถิน่ เชนการบวชเรียน 4) ศึกษา
แนวคิดจากงานบุญและประเพณีทางพุทธศาสนา  เชน  มงคลสูตร  เทพชุมนุม ไตรภูมิพระรวง  
ทศชาติ และนทิานพื้นบาน 5) ศึกษา เรียนรูจากผลงาน และพฒันาทกัษะความชาํนาญจากผูรูหรือ
ครูอาจารยที่สําคัญในแนวประเพณีไทย เชน เหม เวชกร  ฟน รอดอริห และอังคาร กัลยาณพงศ  
ฯลฯ  6) เรียนรูจากประสบการณความชาํนาญ และการประกอบอาชีพ  7) ถายทอดความรูและ
ประสบการณตางๆ จากอดีตใหออกมาเปนงานสรรคทีม่ีความเปนไทยที่เขาใจไดงายๆ ในสาระ
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเปนของไทยไดอยางเหมาะสม 

2.  แนวคิดการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศลิปของการสรางผลงานแนวประเพณีไทย 
ของกลุมตัวอยาง  สวนใหญจะสรางสรรคงานศิลปกรรมแนวประเพณีไทย  โดยใชหลักการทาง
ทัศนศิลปตางๆ 7 ประการ ไดแก  1) การใชสี  โดยใชสีในกลุมกลุมวรรณะเย็นเปนสวนใหญ  และ
ใชวรรณะรอนในเปอรเซ็นตที่นอยกวา  2) แสงและเงา  เพ่ือชวยใหสามารถบอกเวลาและทิศทาง 
3) น้ําหนัก  โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม น้ําหนัก สี  แสง  เงา  ใหมีปริมาณใกลเคียงกัน และ
กําหนดแสงเงาที่กลมกลืน 4) จุดเดนของภาพ จะสรางจุดเดนหรือตําแหนงจากสวนที่เปนสําคัญ
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ของภาพ เพ่ืออธิบายหรือกําหนดใหเห็นเปาหมาย ความหมายหรือความสําคัญของภาพตามความ
ตองการที่จะสื่อ ไดแก สีหนา  ทาทาง  สายตา ฯลฯ  5) ความสมดุล  โดยการจัดองคประกอบแบบ
สมดุล ซึ่งเมื่อลากเสนแบงซาย ขวา จะเห็นรายละเอียดและความสมดุล  6) การใชเสน ซึ่งโดยสวน
ใหญจะใชเปนตัวกําหนดหรือใหเกิดความสําคัญในภาพ ไดแก เสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal 
Line) เสนตรงในแนวตั้ง (Vertical Line)  เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสนโคง (Curved 
Line) เสนอิสระ เสนรอบและเสนเชิงนัย เพ่ือแสดงทิศทาง และการเคลื่อนไหว ฯลฯ และ 7) ระนาบ 
โดยใชในการแสดงระยะของภาพ 

2. การวิเคราะหจุดเดนในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  ซึ่งการแบง 
กลุมโดยการวิเคราะหจุดเดนในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทยนั้น สามารถแบง
ออกไดเปน  5  กลุม คือ  

3.1 กลุมภาพประกอบระบายสี (Painting Illustration) มีจุดเดน  โดยการใชสี แสง  
เงา  ในการสรางงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  ไดแก  เหม  เวชกร  เฉลิม  วุฒิโฆษิต  
จําเนียน  สรฉัตร  ปยุต เงากระจาง และคํานวน  ชานันโท  ซึ่งมีจุดเดนของการสรางผลงาน
ภาพประกอบแนวประเพณีไทย  คือ 

1) แนวความคิด  เปนการถายทอดจินตนาการจากเรื่องราวในพระพุทธศาสนา  
วรรณคดี  นิทานพ้ืนบาน  และประวัติศาสตร  โดยสรางบรรยากาศ และส่ิงแวดลอมใหแสดงถึง
ความเปนไทย 

2) การใชสี แสง เงา  โดยใชสีสดใสเพ่ือใหเขากับบรรยากาศ  ใหความสําคัญ
ของน้ําหนัก สี  แสง  เงา  มากกวาการใชเสนตามแบบอุดมคติไทย ใชความเขมของแสง (Intensity 
of Light)  จัดเพื่อสรางความสัมพันธระหวางรูปและพื้น 

3) เสน  โดยไมนิยมการวาดเสนรอบนอก  แตสามารถใชเสนเพื่อเนนใหเกิด 
รูปราง รูปทรงได  และนําเสนเชิงนัย (Implied Line)  เพ่ือบงชี้ใหรับรูวาเปนเสนดวยการประเมิน
ทางการเห็นและสรางจุดนําสายตา 

4) ความสมดุล ซึ่งจัดโดยวิธีทั้ง 2 ขางเทากันและ 2 ขางไมเทากัน ตามลักษณะ
ของภาพ และนําหลักทัศนียภาพ (Perspective) มาใช 

5) การเนนใหเกิดจุดเดน คือสรางจุดเดนโดยวิธีการเนนดวยรูปราง รูปทรง  เนน
ดวยการใชสีใหโดดเดนเปนพิเศษ 

6) ความกลมกลืน  คือสรางความกลมกลืนดวย  สี  รูปราง และรูปทรง 
7) เอกภาพ คือสรางความเปนเอกภาพโดยเรื่องราว เนื้อหาสาระ ตัวละคร 

สภาพแวดลอม และความสนใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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3.2 กลุมภาพประกอบไทยประยุกต (Thai Illustration)  มีจุดเดน โดยการเขียนดวย
เสนและสี  บังคับรูปราง  รูปทรง  ในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  ไดแก  เฉลิม  
นาคีรักษ ประสงค  ปทมนุช  จุลทัศน  พยาฆรานนท  ประหยัด  พงษดํา นิตยา สุขเจริญ   และ
เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน   ซึ่งมีจุดเดนของการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  คือ 

1) แนวความคิด คือเปนกลุมอนุรักษความเปนไทย ที่ตองการเอกลักษณเฉพาะ
กิจอยางแทจริง  โดยเขียนภาพจากพุทธศาสนา  วรรณคดี  นิทานพื้นบาน ประวัติศาสตร โดยสราง
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับสถานการณ 

2) การใชสี  ใชสีสดใส  ทั้งสีกลุมวรรณะรอน และวรรณะเย็น  ใหสีแบนราบ  
และไลน้ําหนักสี  แลวแตลักษณะหรือประเภทของงาน 

3) เสน นิยมเขียนเสนรอบนอก  เพื่อบังคับรูปราง รูปทรง เขียนเสนโครง 
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สรางใหยาวกวาเดิมเกินความเปนจริงเพื่อสรางความสมดุล  แสดงการเคลื่อนไหวดวยเสน  
และลีลาของเสนออนชอย  งดงาม 

4) ความสมดุล  จัดโดยวิธีทั้ง 2 ขางเทากัน  และ 2 ขางไมเทากัน  ตาม
ลักษณะของภาพ และนําหลักทัศนียภาพ (Perspective)  มาใช 

5) การเนนใหเกิดจุดเดน  สรางจุดเดนโดยวิธีการเนนดวยรูปราง  รูปทรง  
เนนดวยการใชสีใหโดดเดนเปนพิเศษ 

6) ความกลมกลืน  สรางความกลมกลืนดวย  เสน  สี  รูปราง และรูปทรง 
7) เอกภาพ  สรางความเปนเอกภาพโดยเรื่องราว  เนื้อหาสาระ  ตัวละคร  

สภาพแวดลอม และความสนใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
3.3 กลุมภาพประกอบลายเสน (Drawing Illustration) มีจุดเดน  โดยการใชเสน

อิสระระบายสีแบน  ในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  ไดแก  อาด  ออดอําไพ   
ประยูร  จรรยาวงษ  ปยุต  เงากระจาง  และ โอม  รัชเวทย  ซึ่งมีจุดเดนของการสรางผลงาน
ภาพประกอบแนวประเพณีไทย  คือ 

1) แนวความคิด  ถายทอดจินตนาการจากเรื่องราวในพุทธศาสนา วรรณคดี  
นิทานพื้นบาน  ประวัติศาสตร  และภาพลอ  ตามสภาพแวดลอมของสังคม 

2) การใชสี   ระบายสีแบบใหเนนน้ําหนักของสี 
3) เสน   นิยมเขียนเสนรอบนอก  เพื่อเนนใหเกิดรูปราง  รูปทรงที่แนนอน 
4) ความสมดุล  โดยจัดใหมีน้ําหนัก 2 ขางเทากัน  และ 2 ขางไมเทากันตาม

ลักษณะของภาพ 
5) การเนนใหเกิดจุดเดน  สรางความโดดเดนโดยเนนใหใหญเปนพิเศษ 
6) ความกลมกลืน  สรางความกลมกลืนดวย  เสน  สี  รูปราง และรูปทรง 
7) เอกภาพ  สรางความเปนเอกภาพโดยเรื่องราว  เนื้อหาสาระ  ตัวละคร  

สภาพแวดลอม และความสนใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
3.4 กลุมภาพประกอบเหมือนจริง (Realistic Illustration)  มีจุดเดน โดยแสดง

รูปราง รูปทรง และลักษณะผิว  ในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  ไดแก สนิท  
ดิษฐพันธ  จักรพันธุ  โปษยกฤต  และมล.เยาวมาลย  ธารีนาค  วิทย  พิณคันเงิน  ซึ่งมีจุดเดน
ของการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  คือ 

1) แนวความคิด  มีความคิดและวิธีการเขียนคลายกัน  โดยเขียนภาพจาก 
เร่ืองราวที่เปนวรรณกรรม  วรรณคดี  นิทานและสารคดีทั่วไป 

2) การใชสี   นิยมสีนุมนวล  กลมกลืน  สวยงาม  ไมนิยมสีสดๆ 
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3) เสน  เขียนเสนรอบนอก (บางภาพ) สรางความงามดวยรูปรางและรูปทรง 
และเนนกายวิภาคของมนุษย 

4) ความสมดุล  จัดโดยมีน้ําหนัก 2 ขางเทากัน และ 2 ขางไมเทากันตาม
ลักษณะของภาพ 

5) การเนนใหเกิดจุดเดน  คือ เนนใหเดนโดยการวาดภาพสวางในความมืด   
เนนโดยการระบายสีใหเดนเปนพิเศษ  และเนนโดยวิธีเขียนใหใหญเปนพิเศษ 

6) ความกลมกลืน  สรางความกลมกลืนดวย  เสน  สี  รูปราง และรูปทรง 
7) เอกภาพ  สรางความเปนเอกภาพโดยเรื่องราว  เนื้อหาสาระ  ตัวละคร  

สภาพแวดลอม และความสนใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
3.5 กลุมภาพประกอบเกรยอง (Crayon  Illustration)  มีจุดเดน  โดยคุณคาของ

เสน และน้ําหนัก  ในการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย คือ อังคาร กัลยาณพงศ  
และสมยศ  คําแสน  ซึ่งมีจุดเดนของการสรางผลงานภาพประกอบแนวประเพณีไทย  คือ 

1) แนวความคิด  โดยประมวลความคิดจากเรื่องราวทางศาสนา  และ 
วรรณคดีไทย  โดยนําหลักการทางศิลปะไทยมาประยุกตใชอยางเหมาะสม  โดยใหมีคุณคาทาง
อารมณ 

2) เสน  นิยมเขียนเสนดวยเกรยอง แสดงความลึกโดยน้ําหนัก – เบา ส้ัน – 
ยาว   ผสมผสานใหเกิดรูปราง  รูปทรง  และเคลื่อนไหวได 

3) ความสมดุล จัดโดยมีน้ําหนัก 2 ขางเทากัน  และ 2 ขางไมเทากันตาม
ลักษณะของภาพ 

4) การเนนใหเกิดจุดเดน เนนโดยการเขียนจุดเดนใหใหญเปนพิเศษ  และ
เนนโดยการเขียนใหน้ําหนัก  จังหวะ  ที่เหมาะสมสวยงาม 

5) ความกลมกลืน  สรางความกลมกลืนของภาพดวย  เสน  และน้ําหนัก 
6) เอกภาพ  สรางความเปนเอกภาพโดยเรื่องราว  เนื้อหาสาระ  ตัวละคร  

สภาพแวดลอม และความสนใจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4.  การวิเคราะหลักษณะหรือรูปแบบงานของนักเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา  

สามารถแบงกลุมออกไดเปน 4  กลุม คือ 
4.1 กลุมนักเขียนภาพประกอบตามชวง พ.ศ.2492 – 2505  ไดแก  เหม  เวชกร 

เฉลิม  วุฒิโฆษิต   อาด  ออดอําไพ  ประยูร  จรรยาวงษ   เฉลิม  นาคีรักษ   ประสงค  ปทมานุช 
จําเนียร  สรฉัตร  สนิท  ดิษฐพันธ และอังคาร  กัลยาณพงศ  ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบงานดังนี้   
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1)  อยูในระหวาง พ.ศ.2492 – 2505 ซึ่งนักเขียนภาพประกอบกลุมนี้ได 
สรางผลงานไวมากมาย 

2) แนวความคิด   จะเขียนภาพตามวรรณคดีไทย ประวัติศาสตร เร่ืองราว
ทางพุทธศาสนา  นิทานพื้นบาน ฯลฯ  โดยการศึกษาและจินตนาการออกมาเปนภาพ  ซึ่ง
แสดงออกถึงความเปนไทยไดชัดเจน 

- เนื้อหาจากวรรณคดีไทย คือ พระเวสสันดร ขุนชางขุนแผน ของ เหม เวชกร 
- เร่ืองราวประวัติศาสตร เชน เศวตฉัตรนานเจา ของ เฉลิม  วุฒิโฆษิต 
- เร่ืองราวทางศาสนา  เชน  นิราศวัดเจาฟา    ของ อาด  ออดอําไพ  เปนตน 

3) องคประกอบและเทคนิคการเขียนภาพ 
- กําหนดตัวละคร  ตามเนื้อหาที่ศึกษาในตํารา 
- รางภาพโดยใชหลักกายวิภาค 
- นําหลักองคปะรกอบศิลปมาใชในการจัดภาพ 
- ระบายสีโปสเตอร  สีน้ํา  ตามบรรยากาศและสภาพแวดลอม  เนนการ

สรางจุดเดนและจุดนําสายตา 
4.2 กลุมนักเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา พ.ศ. 2506 – 2519 คือ เหม เวชกร   

เฉลิม  วุฒิโฆษิต   อาด  ออดอําไพ  ประยูร  จรรยาวงษ   เฉลิม  นาคีรักษ   ประสงค ปทมานุช    
จําเนียร  สรฉัตร  สนิท  ดิษฐพันธ  อังคาร  กัลยาณพงศ   วิทย  พิณคันเงิน   ปยุต  เงากระจาง   
คํานวณ  ชานันโท  จุลทัศน  พยาฆรานนท   ประหยัด  พงษดํา  มล.เยาวมาลย  ธารีนาค  และ
จักรพันธุ  โปษยกฤต  ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบงานดังนี้   

1) ระหวาง พ.ศ. 2506 – 2519  มีการเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย
เกิดขึ้น  ซึ่งเปนผลงานแปลกใหมดวยเทคนิคและวิธีการที่พัฒนา และถือวาเปนยุคแหงการ
เขียนภาพที่เดนที่สุดยุคหนึ่ง 

2) แนวความคิด  สรางผลงานตามจินตนาการจาก 
- วรรณคดีไทย เชน ไกรทอง  ของประยูร จรรยาวงษ 
- เร่ืองราวทางพุทธศาสนาและขนมธรรมเนียมประเพณีไทย เชน งานบุญ

พระธาตุพนม และ รํากลองยาว  ของเฉลิม  นาคีรักษ 
- เร่ืองราวทางประวัติศาสตร  เชน  กอต้ังสภาอุณาโลมแดง  ของ สนิท  

ดิษฐพันธุ 
- ภาพประกอบแบบเรียน  เชน  เรณู – ปญญา   ของ เฉลิม  นาคีรักษ 
- เร่ืองจากงานวรรณกรรม เชน แมงูหวงไข ของ อังคาร กัลยาณพงศ เปนตน 
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3) องคประกอบและเทคนิคการเขียนภาพ  ซึ่งผลงานกลุมนี้มีการพัฒนาขึ้น 
มาจากกลุมที่ 1  ที่เห็นไดชัดเจน  คือ มีการนํารูปทรงอิสระมาจัดองคประกอบ  เชน ภาพสาว
กลางน้ํา  ของ ประสงค  ปทมนุช   นําเสนโคง  มาสรางความกลมกลืนในสัดสวนกายวิภาคของ
มนุษย  โดยเขียนใหยาวออกมากกวาสัดสวนปกติ  เชน  รํากลองยาว ของ เฉลิม  นาคีรักษ  
หรือ เริงระบํา  ของ ประสงค  ปทมนุช   สรางพื้นผิวใหกลมกลืน  และเนนความเหมือนจริง  เชน  
ภาพธิดาดวงดาว ของ สนิท ดิษฐพันธุ   สรางคุณคาของภาพโดยการนําเสน และน้ําหนักดวย
เกรยอง ในการเขียนภาพ  เชน  แมงูหวงไข  ของ อังคาร  อัลยาณพงศ  และมีการเขียนภาพ
การตูนลอการเมือง  โดยการใชเสนขาว – ดํา เชน  ภาพลอการเมืองของ ประยูร  จรรยาวงษ 

4.3  กลุมนักเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา พ.ศ. 2520 – 2533  ไดแก  ประยูร  
จรรยาวงษ  เฉลิม  นาคีรักษ  ประสงค  ปทมานุช   จําเนียร  สรฉัตร  สนิท  ดิษฐพันธุ  อังคาร  
กัลยาณพงศ   วิทย  พิณคันเงิน  ปยุต  เงากระจาง  คํานวณ  ชานันโท  จุลทัศน  พยาฆรานนท   
ประหยัด  พงษดํา   มล.เยาวมาลย  ธารีนาค  จักรพันธุ  โปษยกฤต   นิตยา  สุขเจริญ  เฉลิมชัย  
โฆษิตพิพัฒน  โอม  รัชเวทย  และสมยศ  คําแสน  ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบงานดังนี้   

1)  ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2533  นักเขียนภาพประกอบในชวงเวลาดังกลาว  
สรางผลงานที่แสดงออกถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและแสดงถึงความเปนไทยตามยุค
ตามสมัย 

2) แนวความคิด  ยังคงรักษาแนวทางการเขียนภาพประกอบเหมือนยุคที่
ผานมา  เชน 

- ภาพจากพุทธศาสนา  เชน  ภาพประพุทธเจา ของ คํานวน  ชานันโท 
- วรรณคดีไทย เชน พระอภัยมณี  ของ ประยุต  เงากระจาง 
- ประวัติศาสตร  เชน  เสด็จนํากองทัพตีเมืองทวาย  ของ วิทย  พิณคันเงิน 
- ภาพจากจินตนาการ  เชน  หิมพานต  และ ลิเก  ของ จักรพันธุ  โปษยกฤต 
- เขียนภาพจากพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เรื่อง 

พระมหาชนก  โดยประหยัด  พงษดํา 
3) องคประกอบและเทคนิคการเขียนภาพ  นักเขียนภาพไดรับอิทธิพลจาก

กลุมที่ 1 และ 2 มาพัฒนางานของตนเองเพื่อสรางเอกลักษณเฉพาะตัวใหเดนชัดขึ้นดังนี้ นํา
ภาพประกอบมาสรางเปนภาพยนตรการตูน  เชน พระอภัยมณี ของ ปยุต  เงากระจาง เปนตน 
ศึกษาและนําวิธีการเขียนภาพแนวประเพณีของตางชาติ  เชน อินเดีย ลังกา จีน มาผสมผสาน
ภาพแนวประเพณีไทย เชน ภาพพระพุทธประวัติ  ของคํานวน  ชานันโท  และสรางสรรคเร่ือง 
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เสน รูปราง รูปทรง ใหมีลีลาออนชอย งดงาม และเปนแบบเฉพาะตัว เชน ผลงานของ จักรพันธุ  
โปษยกฤต 

4.4  กลุมนักเขียนภาพประกอบตามชวงเวลา  พ.ศ. 2534 – 2544  ไดแก  เฉลิม  
นาคีรักษ  สนิท  ดิษฐพันธุ   อังคาร  กัลยาณพงศ    วิทย  พิณคันเงิน   ปยุต  เงากระจาง   
คํานวณ  ชานันโท   จุลทัศน  พยาฆรานนท   ประหยัด  พงษดํา   มล.เยาวมาลย  ธารีนาค   
จักรพันธุ  โปษยกฤต    นิตยา  สุขเจริญ    เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน   โอม   รัชเวทย  และสมยศ  
คําแสน  ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบงานดังนี้   

1)  ระหวาง พ.ศ. 2520 – 2544   นักเขียนภาพประกอบยุคนี้ไดพยายาม
สรางความเปนเอกลักษณของตนเอง  ดวยการพยายามเรียนรู รูปแบบและวิธีการ มา
ประยุกตใชใหเหมาะสม 

2) แนวความคิด 
- เร่ืองราวทางพุทธศาสนา  เพื่อถายทอดใหคนทั่วไปไดรับรูถึงการทําความดี

และความชั่ว เชน การเขียนภาพประกอบเรื่องพระมหาชนก โดยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน  ภาพ
มารผจญ  ของ นิตยา  ศักดิ์เจริญ  เปนตน 

- เร่ืองราวดานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน ภาพหาบสลากภัตต ของ
โอม  รัชเวทย 

- วรรณคดีไทย  ภาพลายเสนคูใจ  ของ โอม รัชเวทย 
- การเทิดพระเกียรติพระเจาอยูหัว  ภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดย 

เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน  เปนตน 
- ภาพในจินตนาการ  เชน  ครุฑยุทธนาค  ของ สมยศ  คําแสน 
3) องคประกอบและเทคนิคการเขียนภาพ   นักเขียนภาพ  ไดแบบอยางและ

แนวความคิดหลากหลายมาผสมผสาน เพ่ือสรางวิธีการขึ้นมาใหโดดเดนในยุคนี้ เชน นําคุณคา
ของเสน น้ําหนัก  และกึ่งเหมือนจริง  มาเขียนภาพประกอบใหเกิดความเคลื่อนไหว   เชน  งาน
วาดเสน  ครุฑยุทธนาค และหงส ของ สมยศ  คําแสน  เปนตน  สรางองคประกอบจากภาพ
อุดมคติไทย  ดวยวิธีผสมผสานเทคนิคทางตะวันตก  เชน  ภาพมารผจญ  ของ นิตยา   ศักดิ์
เจริญ  และวิวัฒนาการจากองคประกอบ เร่ือง เสน และสี  ใหเกิดพลังแหงความงาม  เกิดการ
เคลื่อนไหว และมีความกลมกลืน  เชน ภาพพระมหาชนก ของ เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน  เปนตน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

1.  จากการศึกษาผลงานแนวประเพณีไทยของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญจะ
สรางสรรคงานศิลปกรรมแนวประเพณีไทย  โดยไดรับแนวคิดและประสบการณมาจาก 1) 
การศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรชาติไทย  และแนวศิลปะของไทยในอดีต  เชน ลวดลายวัด
เชิงหวาย  ลายกระจัง  ลายประจํายาม เปนตน 2) อานและศึกษาวรรณคดีไทย 3) การใชชีวิต
หรือการดําเนินชีวิตที่สัมพันธกับเอกลักษณของไทย ศิลปวัฒนธรรม และศิลปะประเพณีไทยใน
ทองถิ่น เชน การบวชเรียน  4) ศึกษาแนวคิดจากงานบุญและประเพณีทางพุทธศาสนา เชน  
มงคลสูตร  เทพชุมนุม  ไตรภูมิพระรวง  ทศชาติ และนิทานพื้นบาน  5) ศึกษา เรียนรูจาก
ผลงาน และพัฒนาทักษะความชํานาญจากผูรูหรือครูอาจารยที่สําคัญในแนวประเพณีไทย
ตางๆ เชน เหม  เวชกร   ฟน รอดอริห และอังคาร  กัลยาณพงศ ฯลฯ   6) เรียนรูจาก
ประสบการณความชํานาญ และจากการประกอบอาชีพ 7) ถายทอดความรูและประสบการณ
ตางๆ จากอดีตใหออกมาเปนงานสรางสรรคที่มีความเปนไทยที่เขาใจไดงายๆ ในสาระ
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเปนของไทยไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สน  
สีมาตรัง (2525 : 20) ที่สรุปวา ศิลปนแนวประเพณีไทยทุกคนตางไดรับความบันดาลใจจาก
สภาพแวดลอม ดวยเหตุนี้จึงมีเจตนาอยางบริสุทธิ์ใจที่จะสะทอนถึงวัฒนธรรมของประเทศและ
มนุษยชาติ และดํารง วงศอุปราช (2525 : 117)  ที่กลาววา  ศิลปะแบบประเพณีสมัยใหมของ
ไทยเปนผลผลิตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม  สังคมยุคใหมไมไดเปนสังคมที่มี
ลักษณะเฉพาะทองถิ่น  แตมีหลายสิ่งที่มีลักษณะรวมกับสังคมอ่ืนๆ  เพราะมีการติดตอ 
สัมพันธและแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น ไมใชเปนศิลปกรรมแบบประเพณีแทๆ แตเปนผลงานที่
ดัดแปลงมาจากศิลปะแบบประเพณีอีกทีหนึ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากประเพณีไทยมีอารยธรรมสืบทอด
มานาน และมีศิลปกรรมอันงดงามตามประเพณีนิยมเปนภาพสะทอนอุดมการณ การดํารงชีวิต 
และสภาพแวดลอมของสังคมไทยสืบมา ศิลปกรรมที่พัฒนาสืบทอดมาจากอดีตสูอารยธรรม
สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร (วิรุณ  ไกรฤกษ 2518 : คํานํา)  ไดแสดงใหเห็นถึงความ
รุงโรจนทั้งสถาปตยกรรม   ประติมากรรม   จิตรกรรม  วรรณคดี  นาฏศิลปและดุริยางคศิลป 
เปนอยางดี   ซึ่งในการวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงลักษณะเดนของผลงานศิลปกรรมเฉพาะ
จิตรกรรมและประติมากรรมเทานั้น  ซึ่งจิตรกรรมไทยเปนมรดกทางศิลปกรรมวัฒนธรรมที่มี
คุณคายิ่งของคนไทย ที่ควรแกการศึกษาทั้งทางดานประวัติศาสตรและสุนทรียศาสตร  ดังที่ 
เชื้อ สาริมาน (2515 : 2) ไดกลาววา ผลงานจิตรกรรมไทยมีคุณประโยชนหลากหลายประการ  
ทั้งดานวิชาการแบบอยางฝมือชาง และเปนหลักฐานอันสําคัญทางประวัติศาสตรและ
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โบราณคดีที่ถายทอดสภาพชีวิต สังคมความเปนจริงในสมัยนั้น ดังนั้น ภาพจิตรกรรมไทยจึง
เปรียบเสมือนเอกสารที่จารึกเร่ืองราวตางๆ เชน ชีวิตความเปนอยู  จารีตประเพณี  ลัทธิศาสนา 
อันสืบเนื่องมาแตโบราณ   ซึ่ง ชมพูนุท  พงษประยูร (2515 : 1) เปนอีก ผูหนึ่งที่สนใจศึกษา
จิตรกรรมไทย   โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง  โดยไดเขียนหนังสือเร่ืองจิตรกรรมและภาพ
ลายเสนในประเทศไทย ไดแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา ภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย  
นอกจากจะมีคุณคาทางศิลปะแลว ยังเปนหลักฐานจารึกสําคัญที่มีเร่ืองราวสะทอนใหเห็นถึง
ความเปนไปทางประวัติศาสตร โบราณคดี ลัทธิศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่มีมา
ตั้งแตโบราณไดเปนอยางดี ดังนั้น จึงกลาวไดวา จิตรกรรมไทยนับเปนมรดกล้ําคาที่ควรแกการ
สืบทอดไวเปนอยางดี  โดยทางดานรูปแบบในงานจิตรกรรมไทย สาเหตุที่สําคัญของการสราง
รูปแบบใหเกิดเปนแบบแผนและมีลักษณะเฉพาะนั้น สืบเนื่องมาจากคนไทยในอดีตมีขอจํากัด
ในการรูภาษาหนังสือ จึงเปนเหตุผลใหมีการสรางรูปแบบเพื่อเปนเสมือนสื่อบอกเลาเรื่อง
พระพุทธศาสนาใหคนทั้งหลายเขาใจวา ภาพกษัตริย เทพยดา ฯลฯ เพราะสิ่งเหลานี้นับไดวา
เปนสิ่งที่ดีที่สุดในสมัยนั้น (วิบูลย ล้ีสุวรรณ 2523 : 29)  และรูปแบบในงานจิตรกรรมไทย ที่
หมายถึงรูปภาพที่ชางไทยไดสรางขึ้นแทนสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่รวมทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิต วัตถุ หรือ
จากการคิดฝน ดวยการใชเสนเปนหลักในการสรางรูปสรรพสิ่งตางๆ ใหแสดงความหมายได
ดวยตัวของมันเอง  ทําใหผูชมรับรู เขาใจและเกิดอารมณตางๆ (จุลทัศน  พยาฆรานนท 2529 : 
269) 

2.  จากการศึกษาผลงานแนวประเพณีไทยของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญจะสราง 
สรรคงานศิลปกรรมแนวประเพณีไทยผานแนวคิดการสรางสรรคงานในเชิงทัศนศิลป   โดยใช 
หลักการทางทัศนศิลปตางๆ 7 ประการ  ไดแก  1) การใชสี  โดยใชสีในกลุมกลุมวรรณะเย็นเปน
สวนใหญ และใชวรรณะรอนในเปอรเซ็นตที่นอยกวา  2) แสงและเงา  เพ่ือชวยใหสามารถบอก
เวลาและทิศทาง  3) น้ําหนัก  โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  น้ําหนัก  สี  แสง เงา  ใหมี
ปริมาณใกลเคียงกัน และกําหนดแสงเงาที่กลมกลืน  4) จุดเดนของภาพ โดยจะสรางจุดเดน
หรือตําแหนงจากสวนที่ เปนสําคัญของภาพ เพื่ออธิบายหรือกําหนดใหเห็นเปาหมาย 
ความหมายหรือความสําคัญของภาพตามความตองการที่จะสื่อ ไดแก สีหนา  ทาทาง  สายตา 
ฯลฯ   5)  ความสมดุล  โดยการจัดองคประกอบแบบสมดุล  ซึ่งเมื่อลากเสนแบงซาย ขวา จะ
เห็นรายละเอียดและความสมดุล   6) การใชเสน ซึ่งโดยสวนใหญจะใชเปนตัวกําหนดหรือให
เกิดความสําคัญในภาพ ไดแก เสนตรงในแนวระนาบ (Horizontal Line) เสนตรงในแนวตั้ง 
(Vertical Line)  เสนตรงในแนวเฉียง (Diagonal Line)  เสนโคง (Curved Line)  เสนอิสระ  
เสนรอบ และเสนเชิงนัย เพ่ือแสดงทิศทางและการเคลื่อนไหว ฯลฯ  และ  7) ระนาบ  โดยใชใน
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การแสดงระยะของภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการศึกษาหรือแนวทางพื้นฐานการวิจารณ
ทัศนศิลปของ สุชาติ  สุทธิ (2535) ที่กลาววา  มีหลักการองคประกอบที่สําคัญทางทัศนศิลป 
คือ  1)  เสน   2)  รูปรางและรูปทรง (Shape & Form)  3)  แสงและสี (Light & Color) 4)  
บริเวณวาง   และมิติในงานจิตรกรรม  5)  ผิว (Texture)   6) ดุลยภาพ (Balance)  7)  
ความสัมพันธสืบเนื่องระหวางจังหวะและการเคลื่อนไหว (Rhythm & Movement 
Interrelations)  และ 8)  โครงสราง 
ของความเปนเอกภาพแบบอื่น (Other Structures of Unity)   
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบศิลปของนักเขียนภาพประกอบประเภท
กึ่งนามธรรม ซึ่งตองศึกษาแนวคิด เทคนิค และวิธีการสรางภาพประกอบสมัยใหม เพ่ือพัฒนา
งานเขียนภาพประกอบในอนาคต  
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อังคาร  กัลยาณพงศ. มรรคาชีวิต. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป., 21. 
                .หยดน้ําคางคือน้ําตาของเวลา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกนิรินทร, 2545, 91. 
Anake Nawigamune. A Century of Thai Graphic Design. กรุงเทพฯ : Amarin Printing and 

Publishing Co.Ltd., 2000, 39. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
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แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไทย 
และองคประกอบศิลป  จากงานเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย 

 
คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 
                1.  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไทยจาก
งานเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย   โดยทําการศึกษาความคิดเห็นที่มีตองานเขียน
ภาพประกอบวามีลักษณะเปนอยางไร  

2. คําตอบของทานจะไมมีขอใดถูกผิด  แตเปนความคิดเห็นตามความรูสึกนึกคิดของ
ทานเองและเปนไปตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏขึ้น  โดยคําตอบของทานจะเปนความลับ
และจะไมกระทบกระเทือนตอผูตอบแบบสอบถามแตอยางไร   และผลของการศึกษาจะนําเสนอ
เปนผลสรุปในภาพรวม 

3. แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน  3  สวน คือ 
สวนที่  1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่  2  เปนแบบสอบถามปลายปดเพื่อสํารวจความคิดเห็นที่มีตอความเปน 

ไทยและองคประกอบศิลป จากงานเขียนภาพประกอบแนวประเพณี 
ไทย 

สวนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ 
ผูตอบแบบสอบถามที่มีตอความเปนไทยในงานเขียนภาพประกอบแนว 
ประเพณีไทย 
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แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไทย 
และองคประกอบศิลป  จากงานเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  √  ลงในชองวาง         หนาขอความตามสถานภาพของทาน 

   ที่เปนจริง 
สวนที่  1   เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1.  เพศ 
 1.1            ชาย    1.2            หญิง 
 
2.  ระดับการศึกษา 
 2.1        ต่ํากวาปริญญาตรี 

2.2 ปริญญาตรี 
2.3 สูงกวาปริญญาตรี 

 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  √ ลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน  
 
สวนที่  2  แบบสอบถามปลายปดเพื่อสํารวจความคิดเห็นที่มีตอความเปนไทยจากงานเขียน 
        ภาพประกอบแนวประเพณีไทย  
 

ขอความ ระดับความคดิเหน็ 
 ใช ไมแนใจ ไมใช 
1.  เปนรูปแบบของศิลปกรรมแนวประเพณีไทยที่เปนผลรวมจาก
การผสมผสานหรือการรวมตัวขององคประกอบทางศิลปะตางๆ 
(Elements of Art)  เชน  สี  เสน  รูปทรง  ลักษณะผิว  บริเวณที่
วาง  เปนตน   โดยเปนการผสมผสานของการรวมตัวบนพื้นฐาน
ของหลักการศลิปะของไทย (Principles of Thai Art)  เพ่ือ
ตอบสนองเปาหมายของการแสดงออกทางศิลปะใหปรากฏหรือ
มองเห็นลักษณะความเปนไทยได 
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ขอความ ระดับความคดิเหน็ 
 ใช ไมแนใจ ไมใช 
2.  เปนรูปแบบในเชิงธรรมชาติ      โดยเปนรูปแบบทีแ่สดงหรือ
ปรากฏใหเห็นองคประกอบตาง ๆ  ที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ธรรมชาติ  หรือลักษณะเฉพาะที่เดน  มาใหเห็นเปนบางสวน 
เชน  รูปทรงของแสงและเงา  รูปทรงตามธรรมชาติส่ิงแวดลอม  
เปนตน  โดยกําหนดเปนรูปแบบหรือลักษณะในการแสดงออก
ตามแนวคิดทางศิลปกรรมทีม่ีความเปนไทย 

   

3.  เปนรูปแบบจินตนาการ     โดยเปนรูปแบบทางศิลปะที่
ปรากฏใหเห็นองคประกอบที่แสดงจินตนาการหรือสัญญา
ลักษณตางๆ ที่ผสมผสานกนัเปนรูปทรง  หรือรูปแบบงาน
ศิลปกรรมที่มพ้ืีนฐานของรูปแบบความเปนไทย  โดยใชสี  แสง
เงา  การกําหนดจุดเดน เสน น้ําหนกั  ระนาบ และความสมดุลย 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงจินตนาการในการสรางสรรคงานศิลปะ 

   

4.  เปนรูปแบบเชิงประเพณีไทยหรือความเปนไทย  โดยรูปแบบ
ทางศิลปกรรม ที่ปรากฏใหเห็นองคประกอบที่ไดรับแนวคิดของ
รูปแบบศิลปะของไทยในอดตี  อันไดแก  ลักษณะ  ทาทางของ
ความเปนมนษุยและสัตว  จากงานศิลปกรรมของไทยในอดีต  
แลวนํามาสรางสรรคดวยกลวิธีตางๆ โดยใชรูปทรง  สี  แสงเงา  
จุดเดน เสน น้ําหนัก  ระนาบและความสมดุลย  สรางสรรคงาน 

   

5.  มีลักษณะที่เปนเรื่องราวของศิลปกรรมแนวประเพณีไทย  ที่มี
รูปแบบหรือปรากฏการณทีม่ีสาระ  ที่แสดงเรื่องราวในลักษณะ
เชิงพรรณนา  อธิบาย หรือสะทอน  ที่เกี่ยวของกับมนษุย สัตว 
หรือภาพที่ส่ือสารไปถึงสภาพแวดลอม  ธรรมชาติ  และ 
สัญญาลักษณของความเปนไทย  โดยใชสี  แสงเงา จุดเดน เสน 
น้ําหนกั  ระนาบและความสมดุลย สรางสรรคงาน 
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ขอความ ระดับความคดิเหน็ 
 ใช ไมแนใจ ไมใช 
6.  มีลักษณะที่เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนษุยและธรรมชาติของ
มนษุย  โดยรูปแบบของงานศิลปะจะมีเร่ืองราวทีแ่สดงออก
เกี่ยวกับอารมณ  หรือพฤติกรรมของมนษุย  ที่เปนลักษณะทาง
ธรรมชาติของมนษุย (ความเปนไทยหรือคนไทย) เชน ความรัก 
ความสขุ ความพึงพอใจ ความโกรธ ความโลภ ความหลง การ
อิจฉาริษยา เมตตา กรุณา โดยใชสี แสงเงา จุดเดน เสน น้ําหนกั 
ระนาบ และความสมดุลย สรางสรรคงาน 

   

7.  มีลักษณะที่เปนเรื่องราวของมนษุยที่เกี่ยวของกับมนษุย
ดวยกนั  โดยรูปแบบของงานศิลปะจะมีเร่ืองราวทีแ่สดงออก
เกี่ยวกับสภาพสังคมของมนษุย (ความเปนไทยหรือคนไทย)  
ตลอดจนการแสดงถึงความคิดที่ขัดแยงหรือความสัมพันธอันดี 
เชน การดํารงชีวิต การทาํมาหากนิ ประเพณี   วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และการสงคราม  โดยใชรูปทรง สี แสงเงา 
จุดเดน เสน น้ําหนัก ระนาบ และความสมดลุย สรางสรรคงาน 

   

8.  มีลักษณะที่เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับมนษุยและ 
ส่ิงแวดลอมทีม่ีลักษณะที่เปนไทย   โดยรูปแบบของงานศิลปะ
จะมีเร่ืองราวที่แสดงออกถึงความสมัพันธระหวางมนษุยและ 
ส่ิงแวดลอมทีม่ีลักษณะของความเปนไทย  รวมถึงธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทีม่นษุยสรางขึน้  โดยใชรูปทรง สี แสงเงา จุดเดน 
เสน น้ําหนัก ระนาบ และความสมดุลย สรางสรรคงาน 

   

9.  มีลักษณะที่เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนษุยและสิ่งทีไ่มมีตัวตน
หรือเปนนามธรรม  โดยรูปแบบของงานศลิปะจะมีเร่ืองราวที่
แสดงออกถึงความเหนือจริง อันไดแก เร่ืองราวของเทพเจาตางๆ  
ศาสนา ชาดก ตํานาน  นิยายโบราณ  และความเชื่อตางๆ  โดย
ใชรูปทรง สี  แสงเงา  จุดเดน เสน น้ําหนัก  ระนาบ และความ
สมดุลย สรางสรรคงาน 
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สวนที่ 3   เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบ 
   สอบถามที่มีตอความเปนไทยในงานเขียนภาพประกอบแนวประเพณีไทย 

1……………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………………. 
5…………………………………………………………………………………………………… 
6…………………………………………………………………………………………………… 
7……………………………………………………………………………………………………. 
8…………………………………………………………………………………………………… 
    ขอขอบคุณในการใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

147

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

1.  ศาสตราจารยประหยัด  พงษดํา 
2.  อาจารยอังคาร  กัลยาณพงศ 
3.  อาจารยจลุทัศน  พยาฆรานนท 
4.  รองศาสตราจารยอัศนีย  ชูอรุณ (ราชบัณฑิต) 
5.  ผูชวยศาสตราจารยธนา  เหมวงษา 
6.  อาจารยคาํนวน  ชานนัโท 
7.  ผูชวยศาสตราจารยโกศล  พิณกุล 
8.  นายสมบูรณสุข  นิยมศิริ (เปยก  โปสเตอร) 
9.  อาจารยปยุต  เงากระจาง 
10. อาจารยปญญา  เพ็ชรชู 
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ประวัติศิลปนและกลุมตวัอยาง 
 

โอม  รัชเวทย 
 
เกิด   วันที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2499 
การศึกษา  มัธยม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
                แผนกจิตรกรรมสากล  ร.ร.เพาะชาง 
การทาํงาน  
พ.ศ. 2522    เริ่มทํางานทีบ่ริษทัไทยวฒันาพานิช  ตําแหนงนกัวาดภาพแบบเรียน 
พ.ศ. 2523    วาดการตูนใหหนังสือ  ขายหัวเราะ  มหาสนุก  เยาวชน  หลายรส 
พ.ศ.2524    ไดรับรางวัล นกัวาดการตูนดเีดนเพื่อเยาวชนจากสํานักงานเยาวชนแหงชาติ 
พ.ศ. 2526 – 2537  ตั้งสํานักงานเพื่อรับงานจากบริษทัโฆษณา  เชน  ลินตาส  ฟาอีสท 
   ลีเวอร  บราเธอร  บริษัทเนสทเลโปรดักส ไทยแลนดอิงค 
                จัดทําพรีเมี่ยมใหยาสีฟนใกลชิด คอลเกต เครื่องดื่มไมโล โอวัลติน และ 
   สินคาในเครือบริษทัเนสทเลฯ 
               จัดสรางภาพยนตรการตูนเพื่อการคา และการศึกษา 
               สรางการตูน ANIMATION ตาวิเศษ  ใหแกสมาคมสรางสรรคคไทย 
พ.ศ. 2538    สรางภาพยนตรการตูนเรื่อง ไฟฟามาจากไหน ความยาว 30 นาที  

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
สรางภาพยนตรการตูนเรื่อง โรงไฟฟาพลังนิวเคลียร ความยาว 30 นาท ี  
ใหแกคณะวิศวกรรมศาสตรภาควิชานิวเคลียร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
จัดทําการตูนเคลื่อนไหว แบบเรียนภาษาองักฤษ อินเทอรแอคทีฟ ใหแก  
บริษทัแกรมม่ี 

พ.ศ. 2541    จัดทําภาพสําหรับหนังสือสมบัติผูดี  ใหสํานักงานคณะกรรมการ 
วฒันธรรมแหงชาติ 

พ.ศ. 2542    จัดทําภาพใหแกบทพระราชนิพนธ   พระมหาชนก  ฉบับการตูน  ในฐานะ 
ผูชวยของชัย  ราชวัตร 

พ.ศ. 2543    จัดทําโครงการการตูนไทยยคุไอที ของสถาบันภาษาไทยกระทรวง 
ศึกษาธกิาร  จํานวน 110 ตอน 
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ประวัติผูวิจยั 
 
ชื่อ – สกุล                   นายมงคล  ไชยวงศ 
ที่อยู      18 / 30 ซอยนาคนิวาส  ถนนลาดพราว 71  เขตลาดพราว  

                  กรุงเทพมหานคร  10230 
ที่ทาํงาน      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร  วิทยาเขตเพาะชาง 
 
ประวัติการศึกษา             
        พ.ศ. 2518      สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี กศ.บ. (ศิลปศึกษา)  จาก 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
        พ.ศ. 2547                 ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป   

    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
        พ.ศ. 2519 – 2544     อาจารยประจําคณะวิชาวิจิตรศิลป  วิทยาเขตเพาะชาง 
        พ.ศ. 2544 – 2545      หัวหนาคณะวิชาออกแบบ  วิทยาเขตเพาะชาง 
        พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน   ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา  วทิยาเขตเพาะชาง 
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พ.ศ. 2543 – 2544 สรางซีดี CLIP ART การตูนไทย 4 ชุด 
พ.ศ. 2545    ไดรับรางวัลจากสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย  จากภาพยนตรการตูน 

เรื่อง  โลกนิทาน   ออกอากาศทางทวีีสีชอง 3 
สํานกังาน  44 ถ.สิรินธร ซอย 4 เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ  10700   

 
สมยศ  คําแสง 

 
เกิด     5  พฤศจิกายน  2509     อ.เวียงปาเปา   จ.เชียงราย 
ที่อยู  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชาง 

  ถ. ตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
การศึกษา  ปวส. ประติมากรรมไทย  วทิยาเขตเพาะชาง  
   ปริญญาตรี   คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
   ปริญญาโท   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
ผลงาน   
พ.ศ. 2535    ประติมากรรมตกแตง ถนนอทุยานพุทธมณฑล 
พ.ศ. 2538    ประติมากรรม พระวิษณุกรรม 
พ.ศ. 2540    ประติมากรรมตกแตง ซุมเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชดาํเนินฯ 
พ.ศ. 2540    ประติมากรรม สนามหนาพุทธมณฑล  
พ.ศ. 2543    ภาพวาด ความเคลื่อนไหว    
พ.ศ. 2543    ภาพวาด ปริศนาธรรม  
พ.ศ. 2544    ภาพวาด ครุฑยุทธนาค    
พ.ศ. 2544    พระพุทธรูปประจําพระองค สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
ปจจุบนั  อาจารยประจาํคณะศิลปประจําชาติ   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วิทยาเขตเพาะชาง 
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ม.ล.เยาวมาลย  ธารนีาค 
 

เกิด     19  สิงหาคม  2485 
ที่อยู     11/55  ถ. งามวงศวาน  กรุงเทพฯ 
การศึกษา  การศึกษาเบื้องตนจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วทิยาเขตเพาะชาง 
ผลงาน   ทํางานศิลปะตอเนื่องมากกวา 30 ป 
พ.ศ. 2508 , 2509   แสดงภาพที่บางกะปแกลลอรี่  
   แสดงผลงานจติรกรรมภาพเดี่ยวที่ราชาแกลลอรี่ ราชประสงค 
   ไดรับรางวัลประกวดโปสเตอร 3 ครั้ง ณ พิพิธภัณฑ  M.O.A.ประเทศญี่ปุน 
พ.ศ. 2523    รางวัลชมเชย  
พ.ศ. 2524     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
พ.ศ. 2525     รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  
พ.ศ.2542    รวมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรม  เสนสีและงานปน  ณ แกรนดฮอลล 

ศูนยสรรพสินคาริเวอรซิตี้  กรุงเทพฯ 
 

จักรพนัธุ  โปษยกฤต 
ศิลปนแหงชาติ  สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) พ.ศ. 2543 

 

เกิด               16  สิงหาคม  2486 
การศึกษา   ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ตอนปลาย  โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั 

คณะจิตรกรรมและประติมากรรม  มหาวทิยาลยัศิลปกร 
เกียรตปิระวตัิ  
พ.ศ. 2543    ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
   ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศลิป  
พ.ศ. 2537    ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาประยุกตศิลป มหาวทิยาลยัศิลปากร 
พ.ศ. 2532    ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขานฤมิตศลิป  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
: ผูสนับสนนุดเีดนในการอนรัุกษมรดกไทยจากคณะกรรมการอํานวยการ 
วันอนุรักษมรดกไทย 
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พ.ศ. 2508 – 2516   รางวัลเหรียญทองแดง จากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ 1 ครั้ง 
: รางวัลเหรียญเงินจากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ 5 ครั้ง 

ผลงานทางวชิาการ   
พ.ศ. 2540    หนังสือ  หุนวงัหนา  จัดพิมพโดยมูลนิธิซีเมนตไทย  เนื่องในการซอมหุน 

ชุดรามเกียรติ  ของกรมพระราชวังบวรวิเศษไชยชาญ ณ พิพิธภัณฑสถาน 
แหงชาติ  พระนคร 

พ.ศ. 2529    หนังสือหุนไทย  จัดพิมพโดยคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา 
วิทยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาติ 

   
เฉลิมชัย  โฆษิตพิพฒัน 

 
เกิด               15  กุมภาพันธ  2498  ณ บางรองขุน  อ. เมือง   จ. เชียงราย 
   เปนบุตรของ  นายไพศาล และนางพรศรี โฆษิตพิพฒัน 
การศึกษา  โรงเรียนบัวสลี  บานรองขุน  จ. เชียงราย 
   โรงเรียนดรุณศึกษา  อ.เมือง  จ. เชียงราย 
   โรงเรียนเพาะชาง  กรุงเทพฯ  

ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย  คณะจิตรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

การแสดงผลงาน จัดแสดงผลงานเดี่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน การแสดงเดี่ยวยอน 
หลังผลงาน 17 ป ณ  โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค และแสดงผลงานใน 
สหรัฐอเมริกา ผลงานชิ้นสาํคัญคือ การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
พระอุโบสถวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

รางวัลเกียรติยศ     
พ.ศ. 2520    ไดรับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง จากจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 3 ของ 

ธนาคารกรุงเทพ 
พ.ศ. 2521    รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่ 25 
พ.ศ. 2522   รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จากการประจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 4  
พ.ศ. 2536    ไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณบุคคลตัวอยางผูสงเสริมสรางงานวฒันธรรม 

แหงชาติ 
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พ.ศ. 2537   ไดโลเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม (สาขาจิตรกรรม) จากสมาคมนักศึกษาเกา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. 2539   ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ใหเขียนภาพ 
ประกอบบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  และออกแบบเหรียญพระราชทาน   

ปจจุบนั              เปนศิลปนอิสระ  
 

ประยูร  จรรยาวงษ 
 
เกิด                   17  พฤศจิกายน  2458  กรุงเทพฯ 
การศึกษา   ช้ันประถมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญ 
   ช้ันมัธยมโรงเรียนราชาธวิาส  โรงเรียนเบญจมบพิตร 
การทาํงาน  โรงพิมพอักษรนิติ  

หนังสือพิมพอโยธยา 
หนังสือสยามนิกร 
หนังสือพิมพไทย  
หนังสือพิมพสยามรัฐ  
หนังสือพิมพไทยรัฐ 
โดยใชนามปากกา ศุขเล็ก 

ผลงาน   ภาพลอภาพแรกที่ตีพิมพในหนังสือ  ดาวทอง  ช่ือภาพหลังบาน  
   หนังสือ ขบวนการแกจน 

การวาดภาพประกอบที่มีช่ือเสียง ไดแก  จันทะโครบ  อาบูหะซัน  นางพญา 
กากหีรือฉิมพลีเที่ยงคืน  ไซอ๋ิว  โคบุตร  พระไชยสุริยา  เงาะปา  ตามองลาย  
ยายกะตา  ขุนชางขุนแผน  ไกรทอง  รวมเปนภาพที่วาดไว จํานวนประมาณ  
27,374 ภาพ  แตถานับรวมถึงการวาดภาพการตูนการเมืองดวย จะมจํีานวน
ประมาณแสนกวาภาพ 

รางวัลเกียรติยศ ไดรับรางวัลแมกไซไซ สาขาวรรณกรรมและนิเทศศาสตรสรางสรรค จาก 
ประเทศฟลิปปนส พ.ศ.2514 

ถึงแกกรรม       เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2535   รวมอายุ  77  ป 
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เฉลิม  วุฒโิฆสิต 
เกิด   วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448  ซอยตรงขามโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ   
   บุตรของนายวาด  และนางเตา  
   สมรสกับ  ครูสังวาลย  ทังสุชาติ 
การศึกษา  มัธยมปลาย  โรงเรียนบพิตรพิมุข 
นามปากกา  รักเลห  และ รณจักร  
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ. 2468  รับราชการเปนชางเขียนของกรมแผนที่ทหารบก 
พ.ศ. 2469  ทํางานโรงพิมพสมานมิตรบรรทัดทอง 
พ.ศ. 2471  ทําหนังสือเฉลิมวฒุ ิ
พ.ศ. 2476  วาดภาพปกและภาพประกอบใหสํานักพิมพอ่ืนๆ 
พ.ศ. 2478  บรรณาธิการหนังสือพิมพหลักเมือง และหนังสือพิมพประมวญวนั 
พ.ศ. 2486  บรรณาธิการหนังสือพิมพสยามนิกร 
พ.ศ. 2489  บรรณาธิการหนังสือพิมพประชากร  
พ.ศ. 2493  บรรณาธิการหนังสือพิมพชาวไทย 
ผลงาน 
พ.ศ. 2470  1.  หวงรักเหวลึก 
   2.  เศวตฉัตรนานเจา  
   3.  เขียนการตูนในหนังสือพิมพกรุงเทพฯ  และเดลิเมล 
   4.  สามกษัตรยิศึก  
พ.ศ. 2476  แมรักแมงาม 
พ.ศ. 2477  1.  เลือดทะเล  
   2.  ดงฉลาม  
   3.  เม่ือวันเดียว 
   4.  เดชผี 
พ.ศ. 2478  1.  ไฟรัญจวน  
   2.  แมเนื้อทอง  
   3.  เด็ดดอกฟา  
   4.  ยอดสวาท  
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พ.ศ. 2492  1.  เจาแมจามรี  
   2.  กุญแจทอง  
พ.ศ.2494  เศวตฉัตรนานเจา 
ถึงแกกรรม    พ.ศ. 2525   รวมอายุ 71 ป 
  

ประสงค  ปทมานุช 
 

เกิด   วันที่  29  มิถนุายน 2461  ท่ีตรอกศาลเจาอาเหนยีว  ต.คลองบางไสไก 
อ.บุคคโล  จ.ธนบุรี 

การศึกษา  โรงเรียนวัดพิชัยญาติธนบุรี 
พ.ศ. 2476  โรงเรียนเพาะชาง 
พ.ศ. 2480  โรงเรียนประณีตศิลป  กรมศิลปากร 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ. 2484  รับราชการกองหัตถศิลป  กรมศิลปากร 
พ.ศ. 2492  ทํางานทีธ่นาคารออมสิน  แผนกชางเขียนกองการโฆษณาการ จนถึง 

เกษียณอายุราชการ 
ผลงานศิลปะ  1.  งานตกแตงบานนรสิงห (ทําเนียบรัฐบาล) 
   2.  จิตรกรรมฝาผนัง  วัดเบญจมบพิธฯ 
   3.  งานสรางเสริมองคพระธาตุพนมและองคพระปฐมเจดีย 
   4.  ขยายลวดลายประดับพระเมรุมาศของ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

อานนัทมหิดล 
   5.  งานซอมจิตรกรรมฝาผนงั  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
   6.  ภาพบานหลังประตูชองกลาง  วัดสุทัศนเทพวราราม 
   7.  งานแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 1 – 7 และ 10 
พ.ศ. 2517  การประกวดภาพเขียนบัวหลวงครั้งที่  1 
พ.ศ. 2520  การแสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่ 24  ในฐานะศิลปนรับเชิญ 
พ.ศ. 2522  การแสดงศิลปกรรมแหงชาติยอนหลัง 
พ.ศ. 2523  การแสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที่ 26 ในฐานะศิลปนรับเชิญ 
พ.ศ. 2538  การแสดงศิลปะไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ 
   1.  ไดรับรางวลัเกียรติยศเหรียญทอง 

2.  เหรียญเงินและเหรียญทองแดงประเภทงานมัณฑศิลป  จากการแสดง 
ศิลปกรรมแหงชาติ พ.ศ.2492 - 2493  พ.ศ.2496 - 2498 

   3.  พ.ศ.2496  ไดรับรางวัลศิลปนชั้นเยี่ยมของการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ 
ถึงแกกรรม   เมื่อวันที่  2  เมษายน 2535 
 

จําเนียร  สรฉัตร 
 
เกิด   เมื่อป พ.ศ.2462 ปมะแม ทีต่รอกฉางเกลือใกลโรงพยาบาลศิริราช   

สมรสกับคุณประไพ  รัศมิทัต 
การศึกษา  1.  จบช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่โรงเรียนโฆษิตสโมสร (ปจจุบันคือโรงเรียน 

วัดระฆัง) 
   2.  ออกจากโรงเรียนแลวไปบวชสามเณรที่วัดหมื่นรักษ  หรือวัดวิเศษการ 

ตรงขามซอย บานชางหลอ 
   3.  ไปสมัครเปนลูกศษิย เหม  เวชกร 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ. 2480    1.  สึกจากสามเณรไปทํางานที่รานบล็อกสยามศิลปของครูฟน  รอดอริห 
   2.  ชางเขียนทีสํ่านักพิมพประมวญวนั 
   3.  ทําหนังสือพิมพภาพขาวของชาวญี่ปุน (วาดภาพประกอบเขียนหัว 

 เรื่อง  เขียนภาพโปสเตอร) 
ผลงาน   ออกแบบและเขียนภาพประกอบปกหนังสอื 
พ.ศ. 2498  เขียนนยิายชุดเอื้องแซะเมืองนาย 
พ.ศ. 2492  ปลาบูทอง 
พ.ศ. 2500  พระเตมียใบ 
พ.ศ. 2503  นางโจรฮุนหนาํ 
พ.ศ. 2504  ภูริทัต 
พ.ศ. 2506  สุวรรณสาม 
พ.ศ. 2507  มโหสถ  และศรีธนญชัย 
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รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ 
พ.ศ. 2515 ไดรับรางวัลที่  1  ประเภทรอยกรองจากการเขียนกลอนเรื่องนางบาป  

รางวัลวรรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรงุเทพ ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2517 
ที่อยู   จรัญสนิทวงศ 13 ซอยพาณิชยการธนบุรี กรุงเทพฯ 
 

สนทิ  ดิษฐพนัธุ 
 

เกิด   เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม 2465 
การศึกษา 
พ.ศ. 2479  เขาศึกษาในโรงเรียนศิลปากร แผนกชางเปนรุนที่ 3  โดยเลือกเรียนดาน 

ชางเขียนกับพระสรลักษณลิขิต 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ. 2483  รับราชการกองหัตถศิลป (เดิมแผนกหัตศลิป)  กรมศิลปากร 
พ.ศ. 2520  ลาออกจากราชการขณะดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหตัถศิลป เมื่ออายุ  

55 ป เพื่อทํางานศิลปะอยางอิสระ 
รางวัลเกียรติคุณ 1.  ไดรับรางวลัจากการประกวดศิลปะ  จัดขึ้นโดยกลุมจักรวรรดิ์ศิลปน ที ่

ศาลาเฉลิมกรุง ระหวางสงครามโลกครั้งที่  2 
   2.  รางวัลที่  1 ในการประกวดโปสเตอร สงเสริมกสิกรรม  อุตสาหกรรม 

ของรัฐบาลสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
พ.ศ. 2487  ไดรับรางวัลเกียรติยศประเภทจิตรกรรมภาพกามนิต วาสฏิฐี  

สถาบันวฒันธรรมญี่ปุนจัดขึน้ที่อาคารราชดําเนิน 
พ.ศ. 2492  เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรม 

แหงชาติ  ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2493  เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (มัณฑนศิลป) จากการแสดงศิลปกรรม 

แหงชาติ ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2496  เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรม 

แหงชาติ ครั้งที่  4 
พ.ศ. 2532  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาทศันศิลป(จิตรกรรม) 

พ.ศ. 2543   กรมศิลปากรจดังานเชิดชูเกียรติ ประจําป 2543   
ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  หอศิลป  
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ผลงานศิลปะ  1.  เขียนภาพไวที่ชองคูหาผนังอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ 3 คูหา และที่อ่ืนๆ 
   2.  เขียนภาพเหมือนบุคคลทัว่ๆ ไป 
ผลงานดานออกแบบ 1.  ออกแบบสถาปตยกรรมไทย 
   2.  ออกแบบดวงตราไปรษณยีากรในวาระสําคัญตางๆ รวม 16 ดวง 
   3.  ออกแบบเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนมงคลยิ่ง คือ  ราชมิตราภรณ  
   4.  ออกแบบธนบัตรไทยราคา 5 – 10 – 20 บาท รุนแรกรวมกับ 

ศาสตราจารยมาสิโน  แหงมลิาน ประเทศอิตาลี 
   5.  ออกแบบดวงตราไปรษณยีากร 25 พุทธศตวรรษ 
   6.  ออกแบบดวงตราประจําจังหวัดตางๆ 
   7.  ออกแบบเหรียญรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ชีวิตครอบครัว  ภรรยาช่ือนางเปรมปรี (พิศิษฐการ)  ดิษฐพันธุ  มีบุตร 3 คน  

เปนหญิง 1 คน  และชาย 2 คน 
ที่อยูปจจุบนั  15/11 ซอยวงศสวาง  บางซอน  ถนนกรุงเทพ-นุนท  กรุงเทพฯ 10800 
 

อังคาร  กัลยาณพงศ 
 
เกิด   เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ 2469 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การศึกษา  โรงเรียนพระพุทธเจาหลวงอุปถัมภ 
   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
พ.ศ. 2484  โรงเรียนเพาะชาง 
พ.ศ. 2489  คณะจิตรกรรมและประติมากรรม  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
การทาํงาน  ศิลปนอิสระ 
รางวัลและเกียรติคุณ 
พ.ศ. 2498  รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 2 เหรียญเงิน (เอกรงค)  จากการแสดง 

ศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 6 
พ.ศ. 2504  รางวัลเกียรตินิยมอนัดับที่ 3 เหรียญทองแดง (วาดเสน) จากการแสดง 

ศิลปกรรมแหงชาติ  คร้ังที่ 12 
พ.ศ. 2515  รางวัลดีเดนของมูลนิธิเสถียร  โกเศศนาคะประทีป 
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พ.ศ. 2529  1.  รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแหงเอเชีย 
   2.  รางวัล SEA WRITES จากบทกวี รวมเลม ช่ือ ปณิธานกว ี
พ.ศ. 2532  ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป (กวนีพินธ) 
ผลงานจิตรกรรมที่สําคัญ 
   1.  หนาบันกุฏิพระ  วัดพุทธไธสวรรค 
   2.  หนาหองอาคารโรงแรมเพรสิเดนท 
   3.  หนาอาคารโรงเรียนเตรียมทหาร 
   4.  หนาอาคารหองประชุมจิตตภาวัน  วิทยาลัยที่บางละมุง 
   5.  หนาอาคารโรงพยาบาลพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
   7.  ผนังภายในโบสถ  วัดบุปผาราม 
   8.  ผนังภายในโบสถ วัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง  จ.ลําพูน 
ชีวิตครอบครัว  ภรรยาช่ือ นางอุนเรือน  กัลยาณพงศ มีบุตร 3 คน เปนชาย 1 หญิง 2 
   ทํางานอิสระทัง้เขียนภาพและงานวรรณกรรมจนมีช่ือเสียงเปนที่ประจักษ 

แกสังคม 
ที่อยูปจจุบนั  190 ซอยวิเศษสุข (รามคําแหง 32) ถนนรามคําแหง  แขวงสวนหลวง  เขต 

พระโขนง  กรุงเทพฯ 10240 
 

วทิย  พณิคนัเงนิ 
ศิลปนดีเดนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543 สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) 

 
เกิด   วันที่ 22  กุมภาพันธ 2470  กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  โรงเรียนอํานวยศิลป 
พ.ศ. 2493  ปป.ช. และ ปม.ช.  โรงเรียนเพาะชาง 
   ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาศิลปศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ประสานมิตร 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ. 2493  เริ่มรับราชการที่สภาวฒันธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. 2500  หัวหนาแผนกวฒันธรรมทางวัตถุและศิลปกรรม 
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พ.ศ. 2505  1.  ศึกษานิเทศของกรมสามญัศึกษา 
   2.  อาจารยสอนพิเศษ  วิชาการนิเทศ  วิชาศิลปศึกษา  ระดับปริญญาโท  

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
   3.  อาจารยสอนพิเศษ วิชาศิลปะไทย  ศิลปะพื้นบาน  มหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
   4.  อาจารยสอนพิเศษ วิชาเขียนภาพลอ ที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป 
   5.  เปนภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน  สํานักศิลปกรรม 
ผลงานศิลปกรรม 
พ.ศ. 2515  ไดรับคัดเลือกใหเขียนภาพซอมจิตรกรรมฝาผนัง  พระระเบียง  

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
พ.ศ. 2525  เขียนภาพชุดจติรกรรมเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริยแหงพระบรม 

ราชวงศจักรี  จํานวน  4  ภาพ 
ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่ 87/7 หมูบานเกตุนุติการเดน  แขวงวังทองหลาง   

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 
 

ปยุต  เงากระจาง 
ผูมีผลงานดีเดนทางดานวฒันธรรม ทัศนศลิป (จิตรกรรมการตูนเคลื่อนไหว) 

 
เกิด   วันที่  1  เมษายน 2472  หมูบานทุงนอย  ตําบลเขาแดง  อําเภอ 

เขาสามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
การศึกษา  มัธยมศึกษาโรงเรียนประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
   ปป.ช. โรงเรียนเพาะชาง 
พ.ศ. 2485  เขียนจดหมายเรียนเขียนภาพกับครูเหม  เวชกร 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ. 2495  ทํางานชางเขยีนแผนกประชาสัมพันธ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2497  รับจางสถานทตูอเมริกาเขียนภาพตอตานลัทธิคอมมวินสิต 
พ.ศ. 2500  เริ่มทําภาพยนตรการตูนโฆษณาใหบริษทัตางๆ 
พ.ศ. 2501  สรางภาพยนตรเร่ืองหนุมานผจญภัย  เปนภาพยนตรการตูน ความยาว  

20 นาท ี
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พ.ศ. 2503  จัดตั้งบริษัทโฆษณา TEMPLE FILM รับทาํภาพยนตรโฆษณา 
พ.ศ. 2519  สรางภาพยนตรการตูนเรื่องยาว เร่ืองสุดสาคร  เวลาฉาย  83 นาท ี
ผลงานศิลปกรรม 
พ.ศ. 2489  เขียนภาพพุทธประวัติสําหรับเยาวชนในพุทธิกสมาคม 
พ.ศ. 2501  เขียนภาพชุตอตานคอมมิวนิสตใหกรมประชาสัมพันธ 40 ภาพ 
พ.ศ. 2502  เขียนภาพชุดพัฒนาเกษตรกรใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และชดุ 

พัฒนาทองถิ่นใหกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2516  เขียนภาพปกและภาพประกอบเรื่องใหนิตยสารคุณหญิง  ภาพชุดมรดก 

วฒันธรรมไทยกวา 100 ภาพ 
พ.ศ. 2525  เขียนภาพชุดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชวงศจักรี ติดตั้งที่เปนบริเวณ 

รอบอาคารตึกรัฐสภา  จํานวน 4  ภาพ 
เกียรติคุณทีไ่ดรับ 
พ.ศ. 2539  ไดรับการยกยองใหเปนผูมีผลงานดีเดนทางดานวฒันธรรม   

สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม การตูนเคลื่อนไหว) 
ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่ 241 ถนนลาดพราว ซอย 15 เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
 

คํานวณ  ชานนัโท 
ผูมีผลงานดีเดนทางดานวฒันธรรม พ.ศ. 2540 สาขาทัศนศิลป (ภาพประกอบหนังสือ) 

 
เกิด   วันที่  13  กรกฎาม 2475 บานดงมัง  อําเภอหนองหาร  จังหวัดอุดรธาน ี
การศึกษา 
พ.ศ. 2494  โรงเรียนสลราษฎรนกุูล 
พ.ศ. 2496  โรงเรียนเพาะชาง 
ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ. 2500  ทํางานกับองคการ C.F.ของรัฐบาลอเมริกา 
พ.ศ. 2506  ทํางานกับองคการ USOM ของอเมริกา 
พ.ศ. 2508  ทํางานกับองคการ USAID ของอเมริกา ในประเทศลาว 
พ.ศ. 2520   เขียนภาพลงนติยสารตางๆ เชน ดวงดาว  รุงทอง  วารสารเด็กกาวไกล   

และรวมงานทาํภาพสื่อการสอนธรรมะกับพระอาจารยพยอม  กัลยาโณ 
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พ.ศ. 2527  รวมกับ ดร.ระวี  ภาวิไล  สรางภาพพุทธประวัติกับบริษทัไทยวฒันาพานิช  
4 เลม  

ผลงานศิลปกรรม 
พ.ศ. 2526 แสดงผลงานตนฉบับภาพประกอบเรื่องรวมกับ อาจารยเหม  เวชกร  

ศาสตราจารยเฉลิม  นาคีรักษ ณ วิทยาเขตเพาะชาง 
พ.ศ. 2532  เขียนภาพพุทธประวัติแสดงที่สนามหลวง  15  ภาพ 
พ.ศ. 2533  แสดงภาพนิทรรศการเพาะชาง 80 ป  100 ป เจาฟาจุฑาธุช  ณ ศูนย 

การคาเวิลดเทรดเซ็นเตอร 
พ.ศ. 2534  เขียนภาพพุทธประวัติติดตั้งที่วหิารเซียน วดัญาณสังวราราม  ชลบุรี 
พ.ศ. 2535  เขียนภาพทศชาดก ไปติดตั้ง ณ  วัดธรรมาราม  ชิคาโก  อเมริกา 
พ.ศ. 2538  เขียนภาพุทธประวัติ 40 ภาพ ติดตั้ง ณ พิพิธภัณฑพุทธมณฑล 
พ.ศ. 2543  แสดงผลงานศลิปกรรม  วันเฉลิม  นาคีรักษ  
พ.ศ. 2544  แสดงผลงานศลิปกรรม  วันประกิต (จิตร) บัวบุศย  
พ.ศ. 2544  แสดงผลงานศลิปกรรม  วันเฉลิม  นาคีรักษ  
พ.ศ. 2545  แสดงผลงานศลิปกรรม  วันประกิต (จิตร) บัวบุศย  
เกียรติคุณทีไ่ดรับ 
พ.ศ. 2540  ไดรับยกยองใหเปนผูมีผลงานดีเดนทางดานวฒันธรรม สาขาทัศนศิลป  

(ภาพประกอบหนังสือ) 
ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่ 9/5 ซอยวัดดุสิตาราม  แขวงอรณุอัมรินทร  เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพฯ 10700  
 

จุลทัศน  พยาฆรานนท 
ผูมีผลงานดีเดนทางดานวฒันธรรม พ.ศ.2538 สาขาทัศนศิลป 

(ผูสืบทอดเผยแพรและใหความรูเกี่ยวกับกบัแบบแผนการชางโบราณของไทย) 
 

เกิด   วันอาทิตยที่  29  มกราคม 2476  บานริมถนนพะเนียง  ตําบลโสมนัส  
ใกลตลาดนางเลิ้ง  อําเภอปอมปราบศัตรูพาย  จังหวัดพระนคร 

การศึกษา  โรงเรียนไทยประสาท 
พ.ศ. 2495  โรงเรียนเพาะชาง 
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พ.ศ. 2500  สอบวิชาชุดมธัยมการชางไดทุกชุดในปเดียวกนั 
พ.ศ. 2517  ปริญญาตรี  วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร   

สาขาศิลปศึกษาบัณฑิต  เกียรตินิยมอนัดับ 1 
การทาํงาน 
พ.ศ. 2498  ขาราชการ  โรงเรียนชางอากาศอํารุง 
พ.ศ. 2499  ขาราชการ โรงเรียนมัธยมสันทราย  จ.เชียงใหม 
พ.ศ. 2501  ขาราชการโรงเรียนการชางสตรีวัดหงส 
พ.ศ. 2502  ขาราชการโรงเรียนเพาะชาง 
พ.ศ. 2520  ขาราชการมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
พ.ศ. 2526  ขาราชการมหาวทิยาลยัศิลปากร 
งานพิเศษ  1.  เปนอาจารยสอนพิเศษ 
   2.  เปนที่ปรึกษาศิลปนิพนธ  และวิทยานพินธ 
   3.  เปนวิทยากรในการอบรมสัมมนา 
   4.  เปนกรรมการตัดสินการประกวดงานศิลปกรรม 
   5.  วิทยากรบรรยายความรูทางศิลปกรรมไทยทางวิทยุและโทรทัศน 
   6.  เขียนบทความเอกสารวชิาการศิลปกรรม ออกเผยแพรมากมาย 
ผลงานศิลปกรรม 1.  เขียนภาพจิตรกรรมไทยแนวประเพณีที่เปนแบบเอกลักษณพิเศษ 

ของตนเอง 
   2.  เขียนภาพชุดศิลปวฒันธรรมไทย  ปกวารสารวฒันธรรมไทยหลายป 
   3.  ผลงานเขียนรางแบบจิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งไพศาลทักษิณ  ใน 

พระบรมมหาราชวัง  เมื่อคราวบูรณะ กรุงรัตนโกสินทร 200 ป 
4.  รางแบบพระอุโบสถวัดทาสุทธาวาส  อําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง 
5.  รางแบบพระอุโบสถวัดปามะไฟ  อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก 
6.  รางแบบพระอุโบสถและเสนาสนะวัดอนาลโย อําเภอเมือง จังหวัด 
พะเยา 
7.  รางแบบและควบคุมการซอมแซมบษุบกและยอดบษุบกพระแกวมรกต 
8.  รางแบบและออกแบบควบคุมและดําเนินงานในการเขียนภาพจิตรกรรม 
ฝาผนัง วัดอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  
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เกียรติคุณทีไ่ดรับ 
พ.ศ. 2524  ขาราชการตัวอยางของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ. 2536  ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ขั้นสูงสุดทีทุ่ตยิภูมิจุลจอมเกลาวิเศษเปนภาคีราชบัณฑติ  สํานักศิลปกรรม 
ราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2538  ไดรับยกยองเปนบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางดานวฒันธรรม  ทัศนศิลป 
ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่ 31/3 ซอยศิริมงคล  ถนนจอมทอง  แขวงบางคอ   

เขตบางขุนเทยีน  กรุงเทพฯ 
    

ประหยัด  พงษดํา 
ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศลิป (ภาพพิมพ) พ.ศ.2541 

 

เกิด   วันที่  23  ตุลาคม  2477  จังหวัดสิงหบุรี 
การศึกษา  โรงเรียนเพาะชาง 
   ศษ.บ. (จิตรกรรม) มหาวทิยาลัยศิลปากร 
   DIP.DECORAZIONE, L’ACCADEMIS DI BELLE ART,ROMA,ITALY 
การแสดงผลงาน 
พ.ศ. 2499  การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ 7 – 15 
พ.ศ. 2505  COMPETITION EXHIBITION “COMMUN DICUBIO” ITALY  

GROUP SHOW VIA MAGUTA, ROME,ITALY 
พ.ศ. 2506  นิทรรศการจิตรกรรมแหงชาติ ณ กรุงดามัสกัสเปอรเซีย 
พ.ศ. 2507  แสดงกลุม บางกะปแกลลอรี ่กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2508  นิทรรศการภาพพิมพฯ นานาชาติ ณ ประเทศยูโกสลาเวีย 
พ.ศ. 2520  การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยเนื่องในพิธีเปดหอศิลปพิพิธภัณฑ  

กรุงเทพฯ 
   การแสดงนทิรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 20  ณ สถาบันทิสโก  กรุงเทพฯ 
   การแสดงศิลปกรรมของอาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ 

ภาพพิมพ ครั้งที่ 1-6 
พ.ศ. 2529  การแสดงผลงานวาดเสนรวมสมัย ณ หอศิลป มหาวทิยาลัยศิลปากร 
   4 BIENAL INTERNATONAL DI ARTE VAL PARAISO, CHIE 
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รางวัลและเกียรติคุณ 
พ.ศ. 2499  รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทมัณฑศิลป   

การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่  7 
พ.ศ. 2500  รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม 

การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 8  
   รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทมัณฑศิลป   

การแสดงศิลปรรมแหงชาติ ครั้งที่ 8 
รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม  
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 9 

พ.ศ. 2502  รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ  
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  ครั้งที่ 10 
PAINTING AWARD, COMMUN DI BRACIANO,ITALY 

พ.ศ. 2504  รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ  
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  ครั้งที่ 12 

พ.ศ. 2505  รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 2 เหรียญเงิน  ประเภทภาพพิมพ  
การแสดงพุทธศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 12 

พ.ศ. 2506  รางวัลเกียรตนิิยมอนัดับ 1 เหรียญทอง  ประเภทภาพพิมพ   
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  ครั้งที่ 14  

   รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทมัณฑศิลป   
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 14 

พ.ศ. 2507  รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 3 เหรียญทองแดง  ประเภทภาพพิมพ   
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 15 

พ.ศ. 2522  รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ   
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 25 

พ.ศ. 2524  รางวัลเกียรตินิยมอนัดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ  
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 27 

   ไดรับเกียรติยกยองใหเปนศิลปนชั้นเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ  
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 27 
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การทาํงาน 
พ.ศ. 2524  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ 
พ.ศ. 2535  ศาสตราจารย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ   

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พ.ศ. 2539  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนผูมีผลงานดีเดนทางดานวฒันธรรม  

สาขาทัศนศิลปจากสาํนักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาต ิ
พ.ศ. 2540  ศิลปนแหงชาติ  สาขาทัศนศิลป (ภาพพิมพ) 
พ.ศ. 2543  ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ (ภาพพิมพ)  
   เปนประธานคณะทํางานรางตนแบบและเขยีนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

พระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวงั 
เปนประธานฝายจิตรกรรมเขียนภาพประดับฝาผนัง และเพดาน 
วัดโสธรวรารามวรวหิาร 

 
นิตยา  ศักด์ิเจรญิ 

ศิลปนดีเดน  กรุงเทพมหานคร  ทัศนศิลป (จิตรกรรม) พ.ศ. 2542 
 

เกิด   วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2592 
การศึกษา  พ.ศ. 2508 – 2512   โรงรียนเพาะชาง 
ที่อยูปจจุบนั  เลขที่ 318/1 หมู 6 หมูบานเศรษฐกิจ  ซ.31/1 แขวงหลกัสอง  เขตบางแค 

กรุงเทพฯ 10160 
ประวัติการไดรับรางวัล 
   1.  พ.ศ. 2542  ไดรับรางวัลศิลปนดีเดน  กรุงเทพมหานคร สาขาทัศนศิลป  
   2.  เปนตัวแทนประเทศไทยรวมแสดงงานศิลปะรวมสมยักับศิลปนสตรี  

28 คน จากทัว่โลก 
   3.  แสดงงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรทส  ป พ.ศ. 2543 
   4.  แสดงงานในประเทศไทย 30 ครั้ง 
   5.  แสดงงานในประเทศญี่ปุน 1 ครั้ง 
   6.  แสดงงานในสหรัฐอเมริกา 5 รัฐ 5 ครั้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 166

ความภูมิใจ  ไดเขียนภาพจติรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วัดตางๆ ทั้งหมด 30 วัด  
ในแนวอนุรักษ เพ่ือสืบทอดศิลปะจิตรกรรมไทยของเราใหอยูช่ัวลูกชั่วหลาน 

 
เฉลิม  นาคีรักษ 

ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศลิป (จิตรกรรม)  พ.ศ. 2531 
 

เกิด   วันที่ 21 กันยายน  พ.ศ. 2460  ที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
การศึกษา  ระดับประถม  และมธัยมที่โรงเรียนประจําอําเภอตระการพืชผล 
2477   โรงเรียนเพาะชาง 
2486   ไดไปศึกษาศิลปะกับอาจารยศิลป  พีระศรี   
                   ที่มหาวทิยาลยัศิลปากร  เปนเวลา 6 เดือน 
การทาํงาน 
2483   เขารับราชการที่โรงเรียนเพาะชาง 
2502   ผูชวยอาจารยใหญ  โรงเรียนเพาะชาง 
2517        ผูอํานวยการชัน้พิเศษ  วิทยาลัยเพาะชาง 
2518        คณบดีคณะศิลปกรรม คณะศิลปกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา 
2520       ไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษ  คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา 
ผลงานแสดงศิลปะ 
2483        สงผลงานเขาแสดงและประกวดในงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานสงเสริม 
   วฒันธรรม 
2486        แสดงภาพจิตรกรรมสีน้ํา  รวมกับสาํนกัวฒันธรรมญี่ปุน 
2487   แสดงสีน้ํารวมกับจักรวรรดิศิลปนแหงประเทศไทย 
2491   แสดงจิตรกรรมสีน้ํารวมกับสมาคมศิลปกรรมไทย 
2506       แสดงภาพสีนํ้า  สีฝุนแบบไทยประยกุต รวมกับกลุมจิตรกร เหม  เวชกร  

และเพ่ือน 
2507           แสดงภาพไทยประยุกต ครั้งที่ 1  รวมกับกลุมจิตรกรไทย 
2507           แสดงภาพสีน้ํา สีน้ํามนัและสีพลาสติก (ลูมีนอล) ภาพไทยประยกุต สวนตัว 
   คร้ังที่ 2  ที่บางกะปแกลเลอรี่  กรุงเทพฯ 
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2508           แสดงภาพสีนํ้ารวมกับกลุมจิตรกรสีน้ํา  ณ บางกะปแกลเลอรี่  กรุงเทพฯ 
                   แสดงภาพไทยประยุกต  ครั้งที่ 2  รวมกับกลุมจิตรกรไทย 
                   แสดงภาพสีนํ้า  สีน้ํามัน ภาพไทยประยุกต  สวนตัว ครั้งที่ 3  ที่บางกะป 

แกลเลอรี่  กรุงเทพฯ 
                   แสดงภาพสีนํ้ารวมกับกลุมจิตรกรสีน้ํา ทีบ่างกะปแกลเลอรี่  กรุงเทพฯ 
2523           ไดรับเชิญจากศูนยศิลปกรรมไทย  นครลอสแองเจลิส  สหรัฐอเมริกา   

ไปแสดงจิตรกรรมสีน้ํา   สีน้ํามัน  ภาพไทยประยุกต  สวนตัว  ที่ธนาคาร 
ออล เสตท เชพวิงส 

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ 
                    ไดรับรางวัลจิตรกรรม  งานประกวดศิลปะในงานฉลองรัฐธรรมนูญ 
                    ไดรับรางวัลในการประกวดศิลปะ จัดโดยกระทรวงวฒันธรรม  

สมัยจอมพล  ป.พิบูลยสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี  ผลงานดีเดน ประเภท 
สีน้ํา ภาพสีนํ้ามัน ภาพทิวทศัน ภาพคนเหมือน และภาพศิลปะประจําชาติ 
ไดเขาเฝาใกลชิดเบ้ืองยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2 คร้ัง คือ  
คร้ังแรก เมื่อ พ.ศ.2506 เพื่อเขียนภาพถวายทอดพระเนตร พรอมกับศิลปน 
ทานอื่นๆ  อีกหลายทาน  และไดรวมโตะเสวยกับลนเกลาทั้งสองพระองค   
คร้ังที่ 2 ไดเขาเฝารวมกับอธบิดีกรมศิลปากรและอาจารย มหาวิทยาลยั 
ศิลปากรอีกหลายทาน เพ่ือถวายคําวจิารณผลงานฝพระหัตถ ของ 
พระองค  ซ่ึงในขณะนัน้พระองคทรงเขียนภาพหลายภาพ และหลายวธิีการ 
นับวาเปนพระมหากรุณาธิคณุและเปนศิริมงคล เปนลนพน 

                    ไดรับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  
   (จิตรกรรม) เมื่อ พ.ศ. 2531 
   ไดรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาทัศนศิลป  จาก 
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. 2533 
ปจจุบนั   ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2545  รวมอายุ 87  ป 
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อาด  ออดอําไพ 

 
เกิด   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2450  ที่ อําเภอระโนด  จ.สงขลา 
   บิดาชื่อนายออด  มารดาชื่อนางเหรียญ  คูสมรสคือนางสําเนียง  ออดอําไพ 
การศึกษา   ศึกษาที่วัดคลองบางหลวง  จ.ปทุมธาน ี
   เรียนการวาดเขียนกับพระสงฆรูปหนึ่ง 
   โรงเรียนเพาะชาง 
การทาํงาน   รานโชติภัณฑ  จ.สงขลา 
   โรงพิมพราษฎรเจริญ 
   รานศิลปกรรมของหลวงวิศาล  ศิลปกรรม (เชื้อ ปทมจินดา) 
   (ออกแบบโฆษณา  เขียนฉลาก  ทําบล็อก  เขียนปาย) 
ผลงานการเขียนภาพปก และภาพประกอบ 
2490   ภาพลายเสนสมุดวาดเขียนโรงพิมพราษฎรเจริญ 
2500   ภาพรามเกียรติ์  สังขทอง  ลักษณาวงศ   
   ภาพประกอบแบบเรียนธรรมจริยา 
   นางพญาเสนหา  นิราศวัดเจาฟา 
   พระอภัยมณี เลม 1 
ปจจุบนั   ถึงแกกรรมเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2515 
 

เหม  เวชกร 
 

เกิด   17  มกราคม  พ.ศ. 2446  ทีต่ําบลพระราชวัง  ใกลโรงเรียนราชนิ ี
   บิดาชื่อ นายหุน  มารดาชื่อ ม.ล.สําริด  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
   ภรรยาช่ือ นางแชม 
การศึกษา   โรงเรียนเทพศิรินทร  และโรงเรียนอัสสัมชัญ (ไมจบ) 
การทาํงาน    
2460   คนถือทายเรือโยง  ที่วิ่งระหวางกรุงเทพฯ - นครสวรรค 
2461   พนักงานกรมชลประทาน  จ.สระบุรี 
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2563   ชางเขียนภาพประกอบตํารา 
2470   เปดรานทําบลอ็กช่ือ บล็อกสถาน (ท่ีศาลาเฉลิมกรุง ปจจุบัน) 
2473   วาดภาพทัว่ไป 
2478   ตั้งสํานักพิมพคณะเหม 
2486   เปนครูท่ีโรงเรียนเพาะชาง 
2490   เปดสํานักงานชางเหม  เวชกร 
ผลงาน 
   สรางผลงานการเขียนภาพประกอบไวมากมาย  เชน  ผูชนะสิบทิศ 
   ชาววัง  แผลเกา  สาวเครือฟา  มวยพระนเรศวร  แมวศรีสวาด เงาะปา 
   นักเรียนนายรอย  ขุนชางขนุแผน  ปญญา – เรณู  เที่ยวพระพุทธบาท   
   ผี  เที่ยวรถไฟ 
รางวัลเกียรติยศ วันอังคารที่  15 สิงหาคม  พ.ศ. 2504  อายุ 58 ป  พระบาทสมเด็จ 
   พระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให เหม  เวชกร  เขาเฝา ณ 
   พระตําหนักจติรลดารโหฐาน 
ปจจุบนั   ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 16 เมษายน  2512  รวมอายุ 66 ป 
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