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Abstract  
 

Code of project   : Art003/2556 
Project name  : Creative Thai painting their loyalty to the monarchy. 
Resercher nam : Mr. Niroj Jarrungjitvittawat 
 
 The creation of an art work Topic : Creative Thai painting their loyalty to the 
monarchy, is analyzing the content, opinion, point of view, believes and the loyal to 
the monarch, which is soul of the nation. It shows method and process of an 
experiment in changing composition, shape and materials. 
The aim is to show the atmosphere of happiness, love and harmonious of every 
single life under His Majesty the King's halo, to express my own concept and method 
of creating through the process of Thai traditional painting mixed with my own 
imagination, to show the old believe with new way of creating in the present time. 
Also, I was inspired from the situation of Thai society in present with believe and 
faith by the craftsmanship of present society. To find the way of creation that show 
the power and achieve it goals 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ในฐานะครูผู้สอนศิลปะและศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อการพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ การทํางานในบริบทต่างๆของตนเองและนําผลที่ได้จากการปฏิบัตินั้น
มาวิเคราะห์แก้ปัญหาสู่การพัฒนาการสอนของตนให้ดีเพ่ือนําความรู้ ความคิดและประสบการณ์น้ันไป
ใช้สอนผู้อ่ืนต่อไป และขยายขอบเขตไปสู่สังคมภายนอกกลายเป็นความน่าเช่ือถือในวงกว้าง เป็นการ
ขับเคลื่อนทางด้านวิชาการ การสร้างสรรค์และนําพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ เป็น
แบบอย่างแก่นักเรียนนักศึกษาอีกท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรต่างๆ  มหาวิทยาลัยท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและกลุ่มผู้สนใจในองค์ความรู้ทางการช่างศิลปกรรมไทยที่ต่อยอด
พัฒนาจากบรรพบุรุษไทยแต่โบราณ 
 ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแสดงออกซ่ึงอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ศิลปะ
น้ันมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีมนุษย์สร้างขึ้น กับส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอันเป็นผล
ที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุเราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรงหรือองค์ประกอบทางรูปธรรม
และเรียกส่วนหลังว่าเน้ือหาหรือองค์ประกอบทางนามธรรมในกลุ่มงานศิลปกรรมไทยน้ันงาน
จิตรกรรมไทยจัดเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาต้ังแต่โบราณกาล ต้ังแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเร่ือยมาถึง
สมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นการสืบทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ต่อเนื่องเป็น
ลําดับเรื่อยมา เริ่มต้ังแต่กระบวนการหัดเขียนร่างภาพเตรียมแบบ เตรียมพ้ืนสําหรับเขียน เตรียมสีไว้
ระบาย จนถึงการปิดทองกระทบเส้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย อันถือว่าผลงานเสร็จสมบูรณ์ ความรู้เหล่าน้ี
ผ่านการลองผิดลองถูก ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของกระบวนการ เทคนิคต่างๆรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่
นํามาใช้ โดยความรู้เหล่าน้ีถูกถ่ายทอดผ่านวิธีการจดบันทึกในตําราทางการช่างและบอกเล่าสอนสั่ง
กันมา ขาดการจัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลเป็นความรู้ทางวิชาการ คณะผู้วิจัยเห็น
ความสําคัญขององค์ความรู้ทางเชิงช่างไทยโบราณจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ
ช่างโบราณนี้ เพ่ือนํามาทดลองปรับปรุงกระบวนการเหล่าน้ีด้วยกรรมวิธีและวัสดุที่มีความร่วมสมัย
ปัจจุบัน เพ่ือการสร้างสรรค์งานที่แสดงอัตลักษณ์และพลังทางศิลปะไทยให้สืบเนื่องและพัฒนาต่อไป 
 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา
ครบ 7 รอบ ซ่ึงถือเป็นปีมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์ 
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ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย เพ่ือเป็นการสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ข้าพเจ้าจึงเห็นควรว่าน่าจะมีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
ไทยอันมีเน้ือหาท่ีแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา แสดงความจงรักภักดี ความซาบซ้ึงในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะที่แสดงความศรัทธาต่อพระมหากษัตริย์
ของปวงชนชาวไทย โดยการสร้างสรรค์ผลงานครั้งน้ีเม่ือผลงานแล้วเสร็จจึงนําผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันและได้รับรางวัล ดีเด่น จากโครงการการประกวดผลงานภาพจิตรกรรมสะท้อนความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้หัวข้อ ธรรมราชาประชาธิปไตย จัดข้ึนโดย วุฒิสภา ซ่ึง
ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตรึงใจ บูรณ
สมภพ,ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดํา,ศาสตราจารย์กําจร สุนพงษ์ศรีและศาสตราจารย์เด
ชา วราชุน เป็นต้น ซ่ึงทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นผู้เช่ียวชาญในงานวิชาการและวิชาชิพศิลปกรรมเป็น
ที่ยอมรับอย่างสูงในแวดวงศิลปะในเมืองไทย โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตรและ
ผลงานท่ีได้รับรางวัลจะถูกนําไปติดต้ังยังรัฐสภาแห่งใหม่เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่ศิลปินสืบไป 
 ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้มีความสําคัญในแง่ของคุณค่าทางศิลปะ
โดยเฉพาะงานจิตรกรรมไทย กล่าวคือผลงานน้ันเป็นการพัฒนาต่อยอดท้ังด้านรูปแบบและเน้ือหามา
จากงานจิตรกรรมไทยแบบโบราณของไทยหากมีการนํามาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ต้ังแต่แรกเริ่มของ
กระบวนการสร้างสรรค์จนผลงานแล้วเสร็จ และนําผลงานที่เสร็จสมบูรณ์น้ีมาวิเคราะห์การสร้างสรรค์
เพ่ือจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ไว้ในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการอย่างเป็นระบบอันจะเป็นการง่าย
ต่อการจัดเก็บ การเผยแพร่แก่แวดวงวิชาการด้านศิลปกรรมไทยในวงกว้างต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยที่สะท้อนความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
 2.2 เพ่ือศึกษาและค้นคว้า วิธีการทดลองหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณีที่ผสมผสานกับจิตนาการและนําเสนอในลักษณะมุมมองเฉพาะตน 
 2.3 เพ่ือศึกษากลวิธี การสะท้อนเนื้อหา ความคิด มุมมองท่ีแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติด้วยรูปแบบและกระบวนการทางจิตรกรรมแบบประเพณี 
 2.4 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนารูปแบบ กลวิธีทางการช่างไทยท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน และนําสู่
การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
3. สมมติฐานของการศึกษา 
 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยที่สะท้อนเน้ือหา ความคิด มุมมอง ความ
เช่ือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ แสดงกลวิธีและ
กระบวนการทดลองปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ รูปทรง และวัสดุ เป้าหมายเพ่ือแสดงบรรยากาศแห่ง
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ความสุข ความรัก ความสามัคคีของทุกๆชีวิตภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เพ่ือแสดงถึงแนวความคิด 
ความหมายและแนวทางการสร้างสรรค์ แสดงออกผ่านงานจิตรกรรมไทยที่ผสมผสานกับจินตนาการ  
 
4. ขอบเขตการศึกษา   
 วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยของ นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ที่สะท้อนเน้ือหา 
ความคิด มุมมอง ความเช่ือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ 
แสดงกลวิธีและกระบวนการทดลองปรับเปล่ียนองค์ประกอบ รูปทรง และวัสดุ เป้าหมายเพื่อแสดง
บรรยากาศแห่งความสุข ความรัก ความสามัคคีของทุกๆชีวิตภายใต้พระบรมโพธิสมภาร โดย
แสดงออกผ่านกระบวนการและรูปแบบงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่ผสมผสานกับจินตนาการ
และการสร้างสรรค์ในแนวทางเฉพาะตน เพ่ือแสดงออกถึงแนวความคิด ความหมายส่วนตน ค้นหา
เอกลักษณ์ และแนวทางการสร้างสรรค์ โดยวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย ขนาด 
140 x 160 เซนติเมตรจํานวน 1 ช้ิน นําเสนอในรูปแบบเอกสารวิชาการ 
  
5. นิยามศัพท์เฉพาะ  
 5.1 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai traditional painting) หมายถึง งานจิตรกรรมท่ี
แสดงเนื้อหา สาระและรูปแบบทางศิลปะท่ีประกอบด้วย คุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ คตินิยมทาง
ความงาม ความเชื่อและการแสดงออกทางศิลปะที่มีลักษณะไทย 
 5.2 เน้ือหา (Content) หมายถึง ส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทาง
วัตถุ ลักษณะนามธรรมท่ีแสดงออกทางศิลปะในแบบต่างๆ อาทิ ความหมายทางพุทธศาสนา การ
เกิดข้ึน ต้ังอยู่และดับไป ความไม่เที่ยง สัจธรรมในธรรมชาติ เป็นต้น 
 5.3 รูปแบบ (Style) หมายถึง แบบอย่าง แนวทางและลักษณะเฉพาะของศิลปะอย่างน้ันๆ 
 
6. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
 การดําเนินงานครั้งน้ี ผู้วิจัยแบ่งงานอย่างเป็นขั้นตอน สรุปโดยสังเขปดังน้ี 
 6.1 ค้นคว้าเอกสาร รวบรวมข้อมูลจากตําราและจากคําบอกเล่าท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญจาก
หลายแหล่งเพ่ือวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
 6.2 สํารวจ เก็บข้อมูลและบันทึกภาพถ่ายจากเหตุการณ์จริง สถานท่ีๆเก่ียวข้องและผลงาน
ศิลปกรรมที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับแนวความคิดเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เปรียบเทียบ และบันทึก
ผลที่ได้ 
 6.3 ศึกษาและวิเคราะห์ถึง การลําดับข้อมูล การวิเคราะห์และทดลองปรับปรุงรูปแบบ 
รูปทรง โครงสร้างของเส้น สี และน้ําหนักเข้ม-อ่อนภายในผลงาน จนถึงการทําแบบร่างลายเส้นขาว-
ดําและแบบร่างสี 
 6.4 ศึกษาและวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการพัฒนาแบบร่างลายเส้นขาว-ดําและแบบร่างสี
โดยสมบูรณ์  
 6.5 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมพ้ืน เตรียมสี ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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 6.6 ศึกษาและวิเคราะห์การปฎิบัติงานจริงโดยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ีมีเนื้อหาและ
รูปแบบสอดคล้องกับแนวความคิด ขนาด 140X160 เซนติเมตร 1 รูป  
 6.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาเพ่ือทํางานภาคเอกสาร 
สรุปผลการสร้างสรรค์และจัดทําเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 
    
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เกิดองค์ความรู้ที่นําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่มีความร่วม
สมัยปัจจุบันและนําเสนอในลักษณะมุมมองเฉพาะตน 
 7.2 เป็นการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ของบรรพบุรุษไทยและเผยแพร่ให้แก่นักศึกษา
สายศิลปะไทยหรือบุคคลผู้สนใจ 
 7.3 เป็นการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทางการช่างไทยและสรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตนนําไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างเป็นระบบ 
 7.4 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
องค์กรภายนอก 
 
8. การนําเสนอผลงาน  
 ในการวิจัยผลงานสร้างสรรค์ศิลปะครั้งน้ีจะนําเสนอในหัวข้อ การสร้างสรรค์ผลงานภาพ
จิตรกรรมไทยท่ีสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ซ่ึงผลงานได้รับรางวัลดีเด่นจาก
การประกวดศิลปกรรมในระดับชาติ สร้างสรรค์ผลงานโดย นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส นําเสนอใน
รูปแบบเอกสารงานวิจัยจํานวน 5 เล่ม พร้อมสําเนาสูจิบัตรการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล สําเนา
ประกาศนัยบัตรและภาพถ่ายการรับรางวัล 
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บทท่ี  2 
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
 ในงานทํางานครั้งน้ี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานใน
แง่มุมต่างๆโดยได้ศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งเพ่ือนํามาประมวลเป็นความรู้เบ้ืองต้นใช้เป็นส่วนหน่ึงของ
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ไว้โดยสังเขปดังน้ี 
 
1. แหล่งข้อมูลที่นํามาใช้ในการสร้างสรรค์  
 1.1 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  1.1.1 หนังสือ ช่างศิลป์ไทย ชุดที่ 1 เล่มที่ 2 ของ กรมศิลปากร พ.ศ. 2537 เป็นหนังสือ
ที่รวบรวมความรู้ด้านการช่างไทยหลายๆด้าน เป็นการศึกษา รูปแบบ เทคนิค วิธีการ ของวิชาการช่าง
หลายแขนง เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม ลายรดน้ําและงานหัวโขน เป็นต้น 
  1.1.2 หนังสือเรื่องความงามในศิลปะไทย ของ น. ณ ปากนํ้า สํานักพิมพ์เมืองโบราณ 
เป็นหนังสือรวมบทความ 40 บทความ ผลงานของ น. ณ ปากนํ้า ศิลปินแห่งชาติผู้เช่ียวชาญงานด้าน
ศิลปะไทย บทความหลากหลายมีอายุมากกว่า 40 ปี แสดงถึงความงามของศิลปะไทย เป็นหนังสือที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะไทย ทั้งศิลปะโบราณ และศิลปะสมัยใหม่แขนงต่างๆโดยเฉพาะงานด้าน
ทัศนศิลป์ และให้ความรู้ด้านงานช่างอีกทั้งยังมีการพูดถึงภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังช่ือดังของวัดเก่าแก่
หลายแห่ง หนังสือเล่มน้ียังถูกคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี 1 ในหนังสือ 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน เหมาะ
สําหรับผู้ที่ริเร่ิมสนใจเรื่องราวความรู้เก่ียวกับงาน ศิลปะไทย 
  1.1.3  จิตรกรรมไทย ครูสมปอง อัครวงษ์ โรงเรียนเพาะช่าง บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง
แอนด์พับลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน) มิถุนายน 2550 เป็นหนังสือที่รวมความรู้สรรพวิชาทางด้านจิตรกรรมไทย 
กลวิธีการสร้างงานจิตรกรรมไทยแบบโบราณ รูปแบบการเขียนภาพไทยและบางส่วนเป็นการรวบรวม
ผลงานที่ผ่านมาทั้งทางด้านหน้าที่การงานประจํา คือการเป็นครูสอนศิลปะ ผลงานที่รังสรรค์ขึ้นในห้วง
ขณะที่มีชีวิตอยู่และอัตชีวประวัติของครูสมปอง อัครวงษ์ โรงเรียนเพาะช่าง 
  1.1.4  จิตรกรรมไทยประเพณี จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยา ของกรมศิลปากร สํานักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊พ จํากัด พ.ศ. 2535  เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายงานจิตรกรรมไทยสมัยอยุธยาไว้



6 

 

เพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจ อีกทั้งยังให้ข้อมูลทั้งประวัติ ความเป็นมา กลวิธีการสร้างงานจิตรกรรมไทยแบบ
โบราณ รูปแบบการเขียนภาพไทย และข้อมูลการอนุรักษ์ 
  1.1.5 นอกจากหนังสือ ตํารา ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีหนังสือและตําราต่างๆด้านศิลปกรรม 
ทั้งงานจิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมไทยแขนงต่างๆซึ่งคณะผู้วิจัยได้นํามาใช้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน
ครั้งน้ีด้วย โดยคณะผู้วิจัยขอกล่าวอย่างย่อไว้ อาทิเช่น 
  - หนังสือสมุดภาพไตรภูมิฉบับต่างๆ  
  - หนังสือภาพจิตรกรรมฝาผนังในศาสนสถานและอาคารสําคัญต่างๆ  
  - หนังสือภาพจิตรกรรมลายรดน้ํา 
  - หนังสือที่เก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิ 
  - ภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมไทยโบราณ เป็นต้น 
 1.2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม สัมภาษณ์บุคคล เช่น พระสงฆ์ อาจารย์ นักวิชาการ 
ผู้รู้ต่างๆ เป็นต้น  
 
2. ข้อมูลเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ 
 นิยามความหมายหรือข้อมูลทีม่ีส่วนสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีม่ีเน้ือหา
สะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวาระโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม 2554 ในแง่มมุต่างๆน้ี 
ผู้วิจัยได้เลือกเฟ้นเน้ือหาที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับแนวทางการทํางานเพ่ือนํามาเสนอตามลําดับ 
 2.1 ช่ือนิยามความหมายของพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554 ได้ให้ความหมายตามคําภาษาอังกฤษ ไว้ว่า “The Celebration on the Auspicious Occasion 
of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary, 5th December 2011” เป็นช่ืองาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสท่ีมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 
แปดสิบสี่พรรษา ใน พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยพระราชพิธี รัฐพิธี และราษฎรพิธีต่างๆ โดยจัดต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 2.2 พระราชพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน
โอกาสท่ีมีพระชนมายุครบ 7 รอบ แปดสิบสี่พรรษา ใน พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยพระราชพิธี ดังน้ี 
  2.2.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จ
ออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 
  2.2.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหมายกําหนดการพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบระหว่างวันจันทร์ที่ 5 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
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  - วันที่  5 ธันวาคม พ .ศ . 2554 เวลา 10.30 น . พระราชพิ ธีเสด็จออกมหา
สมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล โดยมีกําหนดการดังน้ี 
  - เวลา 07.30 น. จะมีขบวนแห่เชิญนํ้าพระพุทธมนต์ศักด์ิสิทธ์ิ จากวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ไปยังพระที่น่ังจักรีมหาปราสาท 
   - เวลา 10.30 น . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ มุขเด็จ พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากน้ัน นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และ
ประธานศาลฎีกา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้พิพากษา ข้าราชการ 
และประชาชนทุกหมู่เหล่า 
  - เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
ดําเนินไป ยัง พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพร พิธีสวดนพ
เคราะห์ ต่อจากน้ัน เป็นการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ทรงตั้งสมณศักด์ิ ทรงต้ัง 
พระครูพราหมณ์ พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ณพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน 
  - วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.30 น. เลี้ยงพระ เทศน์มงคลวิเศษ และ 
พระสงฆ์ถวายพระพร ณ พระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยมไหยสู 
  - วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
ฯแทนพระองค์ ไปยังศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต คณะทูตานุทูต เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
ชัยมงคล 
  2.2.3 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ .ศ. 2555 เวลา 15.30 น.พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ 
(โดยเรือพระที่น่ังสุพรรณหงส์)พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯเสด็จฯแทน
พระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร (ตามหมายกําหนดการก่อน จะมีพระราชพิธี ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีมติให้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต เลื่อนการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เน่ืองจากกระแสนํ้าและระดับนํ้าใน
แม่นํ้าเจ้าพระยาสูงและไหลแรง ไปเป็น วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) โดยกระบวนเรือยาว 1,280 
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เมตร กว้าง 90 เมตร ประกอบด้วยเรือทั้งหมด 52 ลํา ได้แก่ เรือพระที่น่ัง 4 ลํา (เรือพระที่น่ังสุพรรณหงส์ 
เรือพระที่น่ังนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระท่ีน่ังอเนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่น่ังอนันต
นาคราช (อัญเชิญผ้าพระกฐิน) เรือรูปสัตว์ 8 ลํา เรือด้ัง 22 ลํา และเรืออ่ืน ๆ 18 ลํา กาพย์เห่เรือในคร้ังน้ี
เป็นการประพันธ์ขึ้นมาใหม่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น 3 บทได้แก่บทเสภา
สรรเสริญพระบารมีบทชมเรือขบวนและบทชมเมืองโดยนักเรียนนายร้อยทองย้อย แสงสินชัย เป็น
ผู้ประพันธ์ และน.ท.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ เป็นพนักงานเห่เรือ 
 2.3 รัฐพิธี รัฐบาลไทยได้เตรียมการจัดรัฐพิธี เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  - วันที่ 2 ธันวาคม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 
เวลา 08.00 น . พร้อมกันทั่ วประเทศ  โดยส่วนกลางจัดที่ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และในส่วนภูมิภาคจัดที่หน้าศาลากลางของทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นแกนกลางในการจัดพิธี และหน่วยงานอ่ืนๆ จัดที่สถานที่ต้ังของหน่วยงานตามความเหมาะสม 
  - วันที่ 5 ธันวาคม พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ของเหล่าข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทย ซึ่งกําหนดจัดที่ มณฑลพิธี ท้อง
สนามหลวงและ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ดังเช่นที่ได้จัดมาเป็นประจําทุกปี โดย มูลนิธิ 5 ธันวา
มหาราช และ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  - วันที่ 7 ธันวาคม งานสโมสรสันนิษบาตเฉลิมพระเกียรติ ณ ทําเนียบรัฐบาล เวลา 
19.00 น. (ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ สําหรับการจัดงานมีการแสดงชุดพิเศษ คือ การ
แสดงดนตรีบรรเลงเพลงเฉลิมพระเกียรติ เพลง “ภัทรมหาราช” โดยวงดุริยางค์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ทศพิธราชธรรม” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงดนตรี
บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวง Vietrio ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และการแสดงดนตรีบรรเลงเพลง “ครองแผ่นดินโดย
ธรรม” โดยวงดุริยางค์เหล่าทัพและตํารวจ พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก 3 รายการ ได้แก่ พระที่
น่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จําลอง หนังสือที่ระลึกประมวลพระราชดํารัส และเงินสมทบมูลนิธิราชประชานุ
เคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  2.3.1 การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการจัดแสดงมหรสพสมโภช ภายใต้ช่ือ
งาน “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน กรุงเทพมหานคร 
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และ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ร่วมกันจัดงาน ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 ต้ังแต่เวลา 18:00-24:00 น. บริเวณท้องสนามหลวง ถนนราชดําเนินตลอดสาย จนถึงบริเวณลาน
พระราชวังดุสิต ตลอดจนภายในสวนอัมพร ที่สําคัญคือพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย
พระพร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และสถานที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร 

  ส่วนงานมหรสพสมโภช มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร ณ ร่มโพธ์ิร่ม
ไทรของแผ่นดิน การเข้ากราบถวายสักการะพระทันตธาตุ ของประเทศภูฏาน ถนนและนิทรรศการ เย็น
ศิระเพราะพระบริบาล การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษา 
มหาราชา การฉายภาพยนตร์พาโนรามาบนกําแพงพระบรมมหาราชวัง ระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร 
การนําสัญลักษณ์ของ 77 จังหวัดทั่วประเทศ มาประดับเป็น Landmark ใหญ่ใจกลางงาน มีขบวนรถ
เฉลิมพระเกียรติ มีขบวนกลองประจําภาค การแสดงจากต่างประเทศ การจัดกิจกรรมย้อนยุควิถีชีวิตคน
ไทยเมื่อ 80 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมดนตรีและความบันเทิง การแสดงพลุดอกไม้ไฟ ซึ่งกระทรวงการคลังจะได้
จัดทําสายรัดข้อมือ ที่ระลึกเป็นพิเศษในงานน้ีด้วยและที่สําคัญคือ ทางสํานักพระราชวัง เปิดให้เข้าชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในยามค่ําคืน ต้ังแต่วันที่ 5 - 9 ธันวาคม ปีเดียวกัน
ต้ังแต่เวลา 18.00 น. - 24.00 น. 
  2.3.2 พิธีเสกและอัญเชิญนํ้าพระพุทธมนต์ได้กําหนดให้ทุกจังหวัดประกอบพิธีพลีกรรม
ตักนํ้าจากแหล่งนํ้าสําคัญที่ประชาชนเคารพเล่ือมใส หรือแหล่งนํ้าสําคัญของจังหวัด หรือจากแหล่งนํ้าที่
เคยใช้ประกอบพิธีอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง โดยให้ประกอบพิธีเสกนํ้าพระพุทธมนต์ ณ สถานที่ที่สําคัญ
หรือพระอารามหลวงของจังหวัดแล้วนํามามอบให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อนําเข้าพิธีเสกนํ้าพระพุทธมนต์ที่
ส่วนกลางอีกคร้ัง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แล้วจึงนําทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 โดยจะประกอบพิธีพลีกรรมตักนํ้าในแต่ละจังหวัดในวันที่ 14 ตุลาคม บางจังหวัดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น กรุงเทพมหานครจะประกอบพิธีตักนํ้าในวันที่ 25 พฤศจิกายน เน่ืองจาก ในวันศุกร์ที่ 
14 ตุลาคม 2554 สํานักพระราชวังอยู่ระหว่างไว้ทุกข์งานพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะประกอบพิธีตักนํ้าพระพุทธมนต์  
  พิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักด์ิสิทธ์ิในแต่ละจังหวัดในวันที่ 28 พฤศจิกายน แล้วรวมโถน้ํา
พระพุทธมนต์ศักด์ิสิทธ์ิทั้ง 76 จังหวัด นํามาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และวันที่ 2 ธันวาคม มีพิธี
อัญเชิญโถนํ้าพระพุทธมนต์ จํานวน 77 โถ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม เพ่ือประกอบพิธีเสกทํานํ้าพระพุทธมนต์ โดยพระเถระ จํานวน 85 รูป แล้วตักนํ้าบรรจุในพระ
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เต้าปทุมนิมิตทอง นาก เงิน จากน้ัน วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 จัดร้ิวขบวนอิสริยยศอัญเชิญพระเต้าปทุม
นิมิตทอง นาก เงิน ( ภายในบรรจุนํ้าพระพุทธมนต์ ) จากวัดพระเชตพนวิมลมังคลาราม ไปตามถนนสนาม
ไชย ถนนหน้าพระลาน เข้าประตูวิเศษไชยศรี ไปยังพระที่น่ังจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
เสร็จแล้วต้ังแถวรอเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลเกล้าฯ ถวายนํ้าพระพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใน
พระบรมมหาราชวัง 
 2.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีน้ี ซึ่งได้รับอนุญาตจากสํานักราช
เลขาธิการอย่างเป็นทางการ 
  2.4.1 กิจกรรมโดยหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น  
  - โครงการเฉลิมพระเกียรติ"กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์"โดย กรุงเทพมหานคร จํานวน 
16 โครงการ โครงการคอนเสิร์ตการกุศลทัพฟ้าคู่ไทยเพ่ือ “ชัยพัฒนา” โดย กองทัพอากาศ  
  - งานแสดงและประกวดพลุเฉลิมพระเกียรติ "ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา
ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน" โดย กองทัพไทย  
  - การจัดคอนเสิร์ต“รักชาติ รวมพลัง รวมพลัง รวมนํ้าใจ คนไทยด้วยกัน” ครั้งที่ 
1-2 โดย กองบัญชาการกองทัพไทย  
  - โครงการอาสาสมัครแรงงานพัฒนาท้องถ่ินถวายพ่อของแผ่นดิน โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  
  - จัดประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กองบัญชาการ
กองทัพไทย  
  - โครงการแรงงานร่วมใจลดขยะเพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชดําริ โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  - โครงการจัดนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม  
  - โครงการถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัยพัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าเพ่ือ
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดย กรมทางหลวง  
  - งานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "อัครมหาราชา อัครศิลปิน" โดย กองทัพไทย 
อิมแพ็คเมืองทองธานี  
  - การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ท้องสนามหลวงและสวนสาธารณะท่ัว
กรุงเทพมหานคร จํานวน 16 แห่ง ในทุกจังหวัดและอําเภอเมืองทั้ง 76 จังหวัด ในอําเภอที่นอกเหนือจาก
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อําเภอเมือง จํานวน 802 แห่ง และ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริระดับอําเภอ
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 84 แห่ง  
  - โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2554 
โดย กระทรวงศึกษาธิการ 
  - โครงการ การประกวดผลงานจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นต้น 
  2.4.2  กิจกรรมโดยรัฐวิสาหกิจ สมาคม ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน อาทิ 
  - เครือเซ็นทรลัและธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประจํา
ประเทศอิตาลี จัดนิทรรศการ GLAMOUR,60 Years of Italian  
  - รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จัดทําสารคดี พระราชอารมณ์ขัน เปิด
ให้บริการบนรถไฟฟ้าทุกเที่ยว ต้ังแต่ต้นปี พ.ศ. 2554 และประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ทุกสถานี 
  - 84 World Tennis Invitation Hua Hin 2011 โดย ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ ณ เซนทิเนียล พาร์ค โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา  
  - เทศกาลตรษุจีนไชน่าทาวน์และเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค โดย การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 
  - สนับสนุนพันธ์ุไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
  - เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
  - ผ่าตัดหัวใจทัว่โลก เทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า โดยมลูนิธิโรงพยาบาล 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
  - คมชัดลึก (หนังสือพิมพ์)ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานัก
พิมพ์เนช่ัน เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด จัดโครงการ "84 พรรษา ใส่บาตรหนังสือ : เติมปัญญาสู่
ห้องสมุดประสบอุทกภัย" เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มารับมอบหนังสือจากสถานศึกษา และสง่ต่อไป
ยังโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 
  - มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุน 84 ทุนแก่ผู้มคีรอบครัวฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์ 
หรือมีถิ่นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย หรือพ้ืนที่ที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือพ้ืนที่ที่มี
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น 
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  2.4.3  งานอันเกี่ยวเน่ืองกับศาสนพิธี อาทิ 
  - พิธีอุปสมบท 999 รูป ระหว่างวันที่ 9-23 มกราคม 2554 ณ วัดพระราม 9
กาญจนาภิเษก และที่วัดศูนย์กลางของทุกจังหวัด ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี 
  - การจัดงานสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  - การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 9 ครั้ง 
  - พิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ 
  - การเลื่อนสมณศักด์ิพระสงฆ์ 85 รูป รวมถึงจะยกวัดราษฎร์ให้เป็นพระอาราม
หลวง 12 วัด เป็นต้น 
  2.4.4  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ 
  - โครงการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้ประชาชนหรือชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําโดย
น้อมนําแนวพระราชดําริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรนํ้าของชุมชน รวมถึงการขยายผลจัดการ
ทรัพยากรนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริเพ่ิมเติมอีก จํานวน 840 แห่ง 
  - โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงใน 3 มิติ คือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ดําเนินการระดับหมู่บ้านใน 75 
จังหวัด ทุกอําเภอ ๆ ละ 2 หมู่บ้าน รวม 1,756 หมู่บ้าน 
  - โครงการ 84 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอ
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริระดับอําเภอต้นแบบ และจัดกิจกรรม "9 กิจกรรม ตามรอยพ่อหลวง ผู้ครอง
ใจราษฎร์" ดําเนินการทั่วประเทศ 
  - โครงการสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สตรีไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะการลดมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก โดยประสานให้ทุกจังหวัดจัดทําแผนส่งเสริมสุขภาพสตรีไทยอย่างเป็นรูปธรรม ดําเนินการ 76 
จังหวัด 
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  - โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิม
พระเกียรติฯ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐทั่วประเทศ 
รณรงค์จัดบริการใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน และฝังรากเทียมในกรณีที่ฟันเทียมช้ินล่างหลวมมี
ปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร ดําเนินการ 76 จังหวัด และ กทม. 
  - โครงการราชประชาสมาสัยสืบสานพระราชปณิธานงานฟ้ืนฟูสภาพผู้ประสบ
ปัญหาจากโรคเรื้อนฯ ของสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค เป็นกิจกรรมพิเศษท่ีทางสถาบันจัด
ขึ้นสําหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วประเทศ นอกจากน้ียังดูแลฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดต้อกระจกและใส่
เลนส์แก้ตาเทียม เปลี่ยนกระจกตา ผ่าตัดข้อเข่าเทียม ดําเนินการทั่วประเทศ 
  - โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนเพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการจัดระบบบูรณาการการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปทุกคนในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน เพ่ือลดปัญหาโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ดําเนินการ 76 จังหวัด 
  - โครงการเติมใจให้กัน เฉลิมพระเกียรติฯ  ของการประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย เป็นการออกเย่ียมและบริการตรวจซ่อมท่อ/อุปกรณ์เก่ียวกับระบบน้ําประปา ท่อแตก 
ท่อรั่ว แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าแรง ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องทรัพยากรน้ําเพ่ือ
ปลูกฝังประชาชนให้ใช้นํ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ดําเนินการในพ้ืนที่ของการประปาส่วนภูมิภาคท่ี
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
  - โครงการจัดต้ังอาศรมศิลปินห้วยทับช้าง มหาวิทยาลัยพะเยาเฉลิมพระเกียรติฯ 
ของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น 
 2.5 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร สี
เหลืองทอง อันเป็นสีประจําวันพระบรมราชสมภพ ขลิบรอบด้วยสีทอง อยู่กลางตราสัญลักษณ์ฯ บนพ้ืน
วงกลมสีนํ้าเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น
ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยท้ังชาติ ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธยย่อ เป็นอุณาโลมเลข 9 ไทย หมายถึง
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยตัวเลขน้ันอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ อัน
เป็นเคร่ืองประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ไทย และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็น
สมเด็จพระบรมราชาธิราช 

ถัดลงมาสองข้างซ้ายขวาของอักษรพระปรมาภิไธยย่อ มีลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ซึ่งมีสัปตปฎล
เศวตฉัตรประดิษฐานอยู่เบ้ืองบน ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้ง มีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียว ซึ่งเป็นเดชแห่ง



14 

 

วันพระบรมราชสมภพ และยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และความสงบร่มเย็น ด้านล่างอักษรพระ
ปรมาภิไธยย่อ เป็นภาพกระต่ายสีขาวทรงเครื่อง อยู่ในลักษณะกําลังก้าวย่าง หมายถึงเคร่ืองหมายประจํา
นักษัตรปีเถาะ ซึ่งตรงกับปีมหามงคลน้ี โดยภาพกระต่ายอยู่บนพ้ืนสีนํ้าเงิน มีลายกระหนกสีทองประกอบ 
หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เบ้ืองล่างตราสัญลักษณ์ฯ 
เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทอง มีตัวอักษรสีทองความว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม 2554 
 2.6 เพลงเฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นหลายเพลง อาทิ 
  2.6.1 ครองแผ่นดินโดยธรรม 
  - ประพันธ์คําร้องโดย ประภาส ชลศรานนท์ ประพันธ์ทํานอง และเรียบเรียงเสียง
ประสานโดย จักรพัฒน์ เอ่ียมหนุน เป็นเพลงที่กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย และสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) จัดทําข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 5 ธันวาคม 2554  
  2.6.2 ผู้ปิดทองหลังพระ 
  - ประพันธ์คําร้องและทํานองโดย ยืนยง โอภากุล  ในงานคอนเสิร์ตคาราบาว 30 
ปี โดยในเน้ือเพลง กล่าวถึงพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ด้วย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คน
ไทยทราบและจดจําได้ เน่ืองจากผู้ที่จดจําได้ยังมีน้อย ทั้งน้ี นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง 
กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ฟัง และแก้ไขเนื้อเพลงเล็กน้อย และตรัสชมว่า "แอ๊ด คารา
บาว เก่งมาก ที่นําช่ือเรามาใส่ในเน้ือเพลงได้" 
  2.6.3 ตามรอยพระราชา 
  - ประพันธ์คําร้องโดย ชนะ เสวิกุล และ นิติพงษ์ ห่อนาค ประพันธ์ทํานองโดย 
ชนะ เสวิกุล และ อภิไชย เย็นพูนสุข ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์ และคณะประสานเสียงเด็ก เพลงน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ตามรอยพระราชา" เน่ืองใน
โอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  
  2.6.4 ในหลวงของแผ่นดิน 
  - ประพันธ์คําร้องโดย วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ประพันธ์ทํานอง และเรียบเรียงโดย 
สราวุธ เลิศ ปัญญานุช  ขับร้องโดย  นักแสดงและศิลปิน  123 คน  จัดทํ าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น 
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 2.7 การแถลงข่าวการจัดโครงการ การประกวดผลงานจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 

“วุฒิสภา”จัดประกวดภาพจิตรกรรม“84พรรษาธรรมราชาประชาธปิไตย” 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 ม.ค.ที่ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 มีการแถลงข่าวโครงการประกวด
ผลงานภาพจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 หัวข้อ 
“ 84 พรรษาธรรมราชาประชาธิปไตย ” ชิงโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล พร้อมเกียรติประวัติจากการที่
ผลงานจะได้นําไปประดับที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 20 -30 กันยายนน้ี 
  เน่ืองในปี 2554 เป็นปีมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 
รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 วุฒิสภาจึงจัดโครงการประกวดผลงานภาพจิตรกรรมในหัวข้อ "84 พรรษา 
ธรรมราชาประชาธิปไตย" ขึ้น เชิญชวนคนไทยร่วมกันถ่ายทอดศิลปะแห่งความจงรักภักดีส่งผลงานเข้า
ประกวด ซึ่งผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีน้ีจะนําไปประดับตกแต่งในรัฐสภาแห่งใหม่ โดยจะเปิดรับ
ผลงานระหว่างวันที่ 20-30 กันยายนน้ี 
   นิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่หน่ึง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธันวาคม 2554 กล่าวว่า กิจกรรมครั้งน้ีจัดข้ึนเพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ
จงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะพระองค์ท่าน โดยโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมในหัวข้อ 84 
พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย ต้องการให้ประชาชนได้สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่บ่งบอกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย 
 ด้าน รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ในฐานะกรรมการและที่ปรึกษา
โครงการประกวดผลงานภาพจิตรกรรมฯ กล่าวว่า แนวคิดในการจัดกิจกรรมประกวดในหัวข้อน้ีเกิดจาก
ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
ระบอบประชาธิปไตย ที่พระองค์ทรงใช้หลักคุณธรรมควบคู่ไปกับหลักประชาธิปไตยในการปกครอง
ประเทศ อีกทั้งยังทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนท่ัวทุก
ภาคของประเทศอย่างเท่าเทียม ตลอดจนทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและมีประชาธิปไตยท่ี
มั่นคงยั่งยืนด้วย 
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 ส่วนรายละเอียดการประกวด นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานคณะกรรมการโครงการ
ประกวดผลงานภาพจิตรกรรมฯ กล่าวว่า การประกวดมี 2 ประเภท ได้แก่ ประชาชนทั่วไปและเยาวชน ซึ่
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อายุตํ่ากว่า 9 ปี อายุ 9-13 ปี และอายุ 15-17 ปี  สําหรับรางวัลทั้ ง 2 
ประเภท ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 รางวัลยอดเย่ียมอันดับที่ 2 รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 
โดยทั้ง 3 รางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล นอกจากน้ียังมีรางวัลดีเด่นประเภทประชาชนอีก 
30 รางวัลได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ส่วนประเภทเยาวชนยังมีรางวัลดีเด่นอีก 3 รางวัล ได้รับ
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลเช่นกัน 
      นอกจากรางวัลที่กล่าวมาแล้ว อีกคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจ คือ ผลงานทุกช้ินที่ได้รับ
รางวัลจะได้รับการพิจารณาไปประดับที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพ่ือเป็นเกียรติประวัติและความภูมิใจกับ
เจ้าของผลงาน รวมถึงเตรียมคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาจัดประมูลเพ่ือนํารายได้ส่วนหน่ึง
ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และจะนําผลงานที่ได้รับรางวัลไปจัดแสดงที่หอศิลป์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมตลอดเดือนธันวาคม  2554 
นิทรรศการครั้งน้ีมีศิลปินที่มีช่ือเสียงระดับประเทศนําผลงานมาร่วมจัดแสดงด้วย 
      ด้านรายละเอียดผลงานและกระบวนการคัดเลือกตัดสินผลงาน อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร 
กรรมการคณะกรรมการโครงการประกวดผลงานภาพจิตรกรรมฯ กล่าวว่า ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะส่ง
ได้คนละไม่เกิน 3 ช้ิน โดยจะต้องติดรูปถ่าย กรอกช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอ่ืนๆ ในใบสมัครอย่าง
ละเอียด โดยผลงานในประเภทเยาวชนตํ่ากว่า 9 ปี และอายุ 9-13 ปี จะต้องส่งภาพขนาดไม่ ตํ่า
กว่า 15x22 น้ิว หรือประมาณไม่เกิน 22x30 น้ิว ส่วนเยาวชนอายุ 14-17 ปี จะต้องส่งผลงานเข้าประกวด
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 22x30 น้ิว หรือไม่เกิน 40x40 น้ิว และประเภทประชาชนทั่วไป ส่งผลงานขนาดไม่เกิด 
70x70 น้ิว ไม่รวมกรอบรูป ส่วนการคัดเลือกผลงานครั้งน้ีได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปกรรมและ
ศิลปินแห่งชาติอย่าง ศ.กิตติคุณประหยัด พงษ์ดํา และ ศ.กิตติคุณกําจร สุนทรพงษ์ศรี มาร่วมตัดสิน ซึ่งใน
รอบแรกพิจารณาจากความเหมาะสมผลงานตรงกับหัวข้อที่กําหนดไว้หรือไม่ 
      ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน โดยส่งผลงานที่หอศิลป์
สนามจันทร์ มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม สําหรับการตัดสินและ
ประกาศผลการตัดสิน จะประกาศในวันที่ 1-10 ตุลาคมนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานข้อมูล
ด้านกรรมาธิการ โทรศัพท์ 0-2831-5885-7 หรือ Call Center วุฒิสภา 1102 หรือ www.senate.go.th. 
3. ความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
 ผลงานจิตรกรรมที่เป็นภาพสะท้อนมุมมองในเร่ืองของความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดรูปลักษณ์ในงานศิลปกรรมที่แสดงออกถึง รูปแบบ อารมณ์ 
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ความรู้สึกและเน้ือหา ท่าที อันเป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ ของบุคคลและยุคสมัย ในวาระที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ซึ่งถือเป็นปีมหามงคลย่ิงของปวงชนชาว
ไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือประโยชน์สุข
ของพสกนิกรชาวไทย เพ่ือเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ข้าพเจ้าต้องการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยที่มีเน้ือหาที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา แสดงความจงรักภักดี ต่อ
พระองค์ท่าน ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะที่แสดงความศรัทธาต่อพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย โดย
ใช้รูปแบบและกระบวนการทางด้านจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผสมผสานกับแนวทางการทํางานเฉพาะ
ตน เพื่อสะท้อนถึงพลังการสร้างสรรค์ศิลปะที่เช่ือมโยงกับความเช่ือตามประเพณีเช่นเดียวกับบรรพศิลปิน
ไทยในอดีต  
  
4. อิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์ 
 แนวทางการทํางานได้รับอิทธิพลจากหลายส่วนดังน้ี 

4.1 อิทธิพลที่ได้รับจากคติความเช่ือ ในการทํางานครั้งน้ี อิทธิพลทางด้านคติความเช่ือที่มา
จากวรรณกรรมต่างๆทางศาสนาส่งผลกับการสร้างสรรค์มาก โดยเฉพาะเรื่องราวของศรัทธาต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การเป็นด่ังสมมุติเทพขององค์พระมหากษัตริย์ไทย การเป็นด่ังร่มโพธ์ิ ร่มไทร เป็นที่พ่ึง
แด่ปวงพสกนิกรทั้งหลาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ โดยแสดงออกทางด้านเน้ือหาที่ตอบสนอง
กับแนวความคิด ความเช่ือแบบเดิมผสมผสานกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
            4.2  อิทธิพลที่ได้จากสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม  จากสภาพสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วย
ความขัดแย้ง ก่อให้เกิดเหตุการณ์ในทางร้ายส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนในสังคม ความหดหู่ ความ
แตกแยก การปะทะกันทั้งทางด้านร่างกายและความคิด การแตกความรักและความสามัคคี แต่มีสิ่งหน่ึงที่
เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวคนในสังคมไว้ไม่ให้แตกสลายไปและอีกทั้งยังสามารถสร้างความสุข ยุติความแตกแยก
น้ีได้ แม้เพียงช่ัวคราว สิ่งน้ันคือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ความ
เป็นไปนี้สร้างความสะเทือนใจและเป็นแรงขับก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานในคร้ังน้ี  

4.3 อิทธิพลที่ได้จากงานศิลปกรรม  ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแสดงออกซึ่งอารมณ์
ความรู้สึก ความคิด ความงาม ศิลปะน้ันมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น กับ
ส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ เราเรียกองค์ประกอบส่วนแรก ว่า รูปทรง 
หรือองค์ประกอบทางรูปทรง และ เรียกส่วนหลังว่า เน้ือหา หรือองค์ประกอบทางนามธรรม รูปทรงและ
เน้ือหา เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะที่เกิดข้ึนโดยประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมทาง
คติความเช่ือ ศรัทธา  สื่อความหมายและแสดงออกด้วยทัศนธาตุทางศิลปะ   

ศิลปกรรมคือสิ่งที่มองเห็นได้ สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ  
รูปแบบศิลปกรรมให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา สร้างเน้ือหาให้กับรูปทรงและเป็น
สัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจ 
  4.3.1 อิทธิพลที่ได้จากภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยา  
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       - จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา เป็นจิตรกรรมที่แสดงความเช่ียวชาญในการเขียน
ลายเส้นและรูปทรงได้อย่างมีชีวิตชีวาและมีอิสระ มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวในการถ่ายทอดบรรยากาศ 
สภาพการดํารงชีวิต  ความสามารถของช่างในการสังเกตธรรมชาติ สามารถยกเอาลักษณะเด่น ความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว รูปร่างหน้าตา บุคลิกนิสัย และสอดแทรกความรู้สึกส่วนในผลงานได้อย่างดีย่ิง 
 - จิตรกรรมบนสมุดข่อยสมัยอยุธยา  สัญลักษณ์ที่ศิลปะบนสมุดข่อยใช้น้ีเป็นแบบ
เข้าใจง่าย รูปทรงมีความเป็นสากล มีความเป็นร่วมสมัยมาจนถึงปัจจุบัน การเล่าบรรยายเรื่องไม่คํานึงถึง
ระบบทัศนียภาพแบบธรรมชาติจริงแต่ใช้วิธีเล่าเรื่องเป็นตอนๆแทนค่ามิติต่างๆด้วยเส้นและสี   
  4.3.2 อิทธิพลที่ได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ 
      - ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ใช้กลวิธีในการจัด
วางโครงสร้างองค์ประกอบภาพขนาดใหญ่ การใช้นํ้าหนักของสีคราม นํ้าเงิน ที่มีความหนักแน่น การ
กําหนดองค์ประกอบภาพ การแบ่งภาพ การเล่าเร่ือง วางโครงสร้างให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดใหญ่ในส่วน
ที่ต้องการเน้นเพ่ือไม่ให้ส่วนที่ต้องการเน้นน้ันหายไปกับพ้ืนที่ว่างหรือมวลอากาศ การวางกลุ่มมวลขนาด
เล็ก ขนาดย่อยต้องคํานึงถึงลําดับของเรื่องก่อน-หลัง ความสําคัญมาก-น้อย ส่วนในเรื่องของโครงสีจะเห็น
ชัดเจนว่าได้เปลี่ยนจากสมัยอยุธยาอย่างชัดเจนคือกลุ่มสีที่ใช้และรูปแบบ วิธีการระบายจะมีความหนัก
แน่น มีความเข้มข้น จัดจ้านของสีมาก อีกทั้งนํ้าหนักอ่อน-แก่ ในภาพยังมีความชัดเจนมากกว่า เช่น ฉาก
หลังของภาพจะใช้สีนํ้าเงินเข้มหรือสีเขียวเข้มเกือบดําตัดกับสีแดงสดในส่วนที่ต้องการเน้นหรือการเน้นสี
ขาวหรือสีอ่อนในตัวภาพสําคัญๆ ลักษณะการตัดกันของสีเช่นน้ีส่งผลให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีขนาด
ใหญ่สามารถเล่าเรื่องและเน้นฉากสําคัญๆได้ชัดเจนและยังช่วยควบคุมแสงเพ่ือสร้างบรรยากาศภายใน
อาคารให้เกิดความสงบและรู้สึกศรัทธา  โดยนําโครงสร้างของสีมาปรับใช้ในผลงานเพ่ือสร้างการเน้นใน
ส่วนสําคัญและช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดขึ้นในผลงานสร้างสรรค์ครั้งน้ี  
  - ภาพจิตรกรรมลายรดน้ําสมัยรัตนโกสินทร์  จิตรกรรมลายรดนํ้าที่วัดนางนองเป็น
จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เขียนประดับอยู่ตามบานประตูและบานหน้าต่าง เขียนเรื่องราวเก่ียวข้องกับ
ของใช้ในพระมหากษัตริย์ เครื่องราชูปโภค ข้าวของมีค่าต่างๆ ในการทํางานน้ีจึงได้หยิบเอารูปทรงต่างๆ
เหล่าน้ีมาใช้ในการถ่ายทอดจินตนาการ โดยนํารูปทรงและรายละเอียดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ
แสดงออกส่วนตน ด้วยการเพ่ิมนํ้าหนักและมิติของรูปทรงและมีการตัดเส้นในรูปทรงสําคัญๆเพ่ือสร้าง
ความน่าสนใจ รูปทรงเหล่าน้ีจะถูกนํามาใช้ในรูปทรงกลุ่มย่อยๆ 
  4.3.3 อิท ธิพลที่ ได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน  รูปแบบและกรรมวิธีการจัด
องค์ประกอบศิลป์ในฮูบแต้มอีสานไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ช่างแต้มมีอิสระเสรีในการแสดงออกอย่างเต็มที่ 
พรรณนาด้วยเส้น สี และองค์ประกอบภาพท่ีต่อเนื่องกันไปจากภาพหนึ่งเช่ือมต่อกับอีกภาพหน่ึง เพ่ือ
สื่อสารความคิดให้ผู้ชมเกิดจินตนาการมองเห็นความงามทางสุนทรียศาสตร์และคุณค่าทางคุณธรรมที่แฝง
อยู่ในทัศนะธาตุและเน้ือหาของภาพแต่ละตอนจะจบในตัวมันเอง 
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  4.3.4  อิทธิพลที่ได้จากภาพจิตรกรรมร่วมสมัย เป็นการซึมซับ ย่อยผ่านกระบวนการ
ส่วนตัวสู่กระบวนการในการถ่ายทอด เป็นเพียงความประทับใจท่ีหลอมรวมกับจินตนาการผสมรวมอยู่ใน
บางส่วนของผลงาน 
 
5. บทสรุป 
 จากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดน้ีจะช่วยทําให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเข้าใจถึงเน้ือหา แนวเรื่อง 
ความหมายและอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับหัวข้อหรือเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ และสามารถสรุปมา
เป็นแรงบันดาลใจ แนวคิดและก่อเกิดเป็นจินตนาการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการสรา้งสรรค ์
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ภาพท่ี 1  ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคมเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2554 

 

 
 

ภาพท่ี  2  พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 
ข้อมูลที่ใช้ในการสรา้งสรรค ์

 

 
 

ภาพท่ี  3  กระบวนพยุหยาตราชลมารค เม่ือวันศุกร์ท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.30 น.พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์  
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ภาพท่ี  4  ใบประกาศ ประชาสัมพันธ์งานประกวดจิตรกรรม   
ข้อมูลที่ใช้ในการสรา้งสรรค ์

 

 
 

ภาพท่ี  5  อิทธิพลท่ีได้จากงานศลิปกรรมโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ 
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ภาพท่ี  6  อิทธิพลท่ีได้จากงานจติรกรรมสมัยอยุธยา สมุดภาพไตรภูมิ 
ข้อมูลที่ใช้ในการสรา้งสรรค ์

 

 
 

ภาพที่  7  อิทธิพลท่ีได้จากภาพจิตรกรรมร่วมสมัย 
( เบญจรงค์  โควาพิทักษ์เทศ , วัฎจักรในธรรมชาติ , ขนาด 150 x 200 cm , สีอะครีลิคบนผ้าใบ ) 
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ภาพที่  8  อิทธิพลท่ีได้จากภาพจิตรกรรมร่วมสมัย 
( พรชัย  ใจมา , ทําความสะอาด , ขนาด 150 x 200 cm , สีฝุ่นบนผ้าใบ ) 
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บทที ่3 
ข้ันตอนและกระบวนการสร้างสรรค ์

 
 รายละเอียดตามแบบแผนของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ตลอดจนเทคนิค วิธีการ สามารถ
แสดงออกได้ตรงตามแนวความคิดได้มากท่ีสุด โดยมีการทําแบบร่าง การนําเสนอผลงานเพื่อรับการ
วิจารณ์และแก้ปัญหาพร้อมทั้งพัฒนาแบบร่างโดยสมบูรณ์ แล้วจึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ในส่วนการทํางานภาคเอกสาร มีวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์ที่สุดในครั้งต่อไป 
 
1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้กําหนดให้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ไว้ 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ข้อมูล
ด้านเน้ือหาและข้อมูลด้านรูปทรง 
 1.1 ข้อมูลด้านเนื้อหา ผู้วิจัยทําการศึกษาข้อมูลในภาคเอกสารโดยการค้นคว้าจากเอกสาร 
ตํารา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อีกท้ังค้นคว้าในส่วนของเอกสารรูปภาพจากผลงานครูช่างโบราณและ
บางส่วนได้ทําการศึกษาด้วยการไปสํารวจ ศึกษา จากผลงานจริงตามสถานที่ต่างๆ อีกท้ังมีการสอบ
ค้นจากการพูดคุย ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆท่านเพ่ือความกว้างขวางของข้อมูลท่ีจะ
นํามาใช้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานคร้ังน้ี 
   1.1.1 ข้อมูลจากเรื่องราวทางวรรณกรรม เรื่องเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานประเพณี
หลวงอย่างโบราณ เน่ืองด้วยการทํางานสร้างสรรค์นี้จะต้องอาศัยเน้ือหาข้อมูลท่ีตรงตามโบราณราช
ประเพณี และสืบค้นข้อมูลจากวรรณกรรม เรื่อง ไตรภูมิ ข้อมูลเบ้ืองต้นส่วนใหญ่ได้จากหนังสือสมุด
ภาพไตรภูมิฉบับต่างๆอาทิ ฉบับกรุงธนบุรี ฉบับอักษรขอม ภาษาไทย เป็นต้น 
   1.1.2 ข้อมูลจากสถานท่ีจริง ข้อมูลส่วนน้ีได้จากการศึกษาภาคสนามโดยแบ่งเป็น 
การศึกษาจากแหล่งศิลปกรรมโบราณ บรรยากาศที่ได้จากงานพระราชพิธี งานประเพณีหลวง 
     - ข้อมูลจากงานศิลปกรรมโบราณ ผู้ วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
     - ข้อมูลจากงานพระราชพิธี งานประเพณีหลวง เป็นการเก็บข้อมูลจากบรรยากาศ
ของงานท่ีท้องสนามหลวง ถนนราชดําเนิน งานกาชาดที่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 
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 1.2 ข้อมูลด้านรูปทรง คณะผู้วิจัยมีการกําหนดโครงสร้างของรูปทรงและองค์ประกอบไว้ใน
ผลงาน โดยมีการวางแผนการนําทัศนธาตุและหลักการทางทัศนศิลป์หรือทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์มา
ใช้เพ่ือให้ได้รับผลทางการรับรู้ในเน้ือหาและอารมณ์ของผลงานให้ได้มากท่ีสุด  
      1.2.1 ทัศนธาตุ ในทางทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ(Visual Elements)  หมายถึง  ส่วนประกอบ
ของศิลปะที่มองเห็นได้  ทัศนธาตุ หมายถึง ธาตุแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สําคัญใน
งานศิลปะหรืองานทัศนศิลป์ได้แก่ จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว เป็นต้น ซ่ึงเราสามารถนํา
ส่วนประกอบแต่ละชนิดมาสร้างเป็นงานศิลปะได้ในหลากหลายรูปแบบซ่ึงให้ความรู้สึกในการมองเห็น
ที่แตกต่างกันไป ทัศนธาตุสามารถสร้างอารมณ์ต่างๆให้กับคนดูได้จึงถือเป็นความรู้พ้ืนฐานท่ีมักมี
ปรากฏอยู่ในความงามอันละเอียดอ่อนในธรรมชาติของมนุษย์ทุกๆคน ทําให้สามารถสื่อสาร
จินตนาการออกมาในรูปของสุนทรียภาพ ความงาม 
    - จุด (Dot)  หมายถึง  รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฎท่ีพ้ืนผิวซ่ึงเกิดจาก
การจ้ิม กด กระแทก ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน และวัสดุปลายแหลมทุก
ชนิด  จุดเป็นต้นกําเนิดของ เส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พ้ืนผิว ฯลฯ เม่ือนําจุดมาวางเรียงต่อกันจะ
เกิดเป็นเส้นและการนําจุดมาวางให้เหมาะสมก็จะเกิดเป็น รูปร่าง รูปทรง และลักษณะผิวได้    
   - เส้น (Line)  เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้  เพราะทําให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และ
จิตใจของมนุษย์  เส้นเป็นพ้ืนฐานสําคัญของศิลปะทุกแขนงใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดจินตนาการให้
ปรากฎเป็นรูปภาพ เส้นเป็นการนําจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงเป็นทางยาว
หรือสิ่งที่เกิดจากการ ขูด ขีด เขียน ลาก ให้เกิดเป็นริ้วรอย  
                  - เส้นนอน  ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เงียบสงบ น่ิง ราบเรียบ ผ่อนคลาย 
                  - เส้นต้ัง  ให้ความรู้สึกสูงสง่า ม่ันคง แข็งแรง รุ่งเรือง 
                  - เส้นเฉียง  ให้ความรู้สึกไม่ม่ันคง เคลื่อนไหว รวดเร็ว แปรปรวน 
                  - เส้นโค้ง  ให้ความรู้สึกอ่อนไหว สุภาพอ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เย้ายวน 
                  - เส้นโค้งก้นหอย  ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว การคลี่คลาย ขยายตัว มึนงง 
                  - เส้นหยัก เส้นฟันปลา  ให้ความรู้สึกรุนแรง กระแทก ต่ืนเต้น สับสน วุ่นวาย  
           ขัดแย้ง 
                  - เส้นประ  ให้ความรู้สึก ไม่ต่อเนื่อง  ไม่ม่ันคง  ไม่แน่นอน  
 เส้นกับความรู้สึกที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้สึกตายตัว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการ
นําไปใช้ร่วมกับส่วนประกอบอ่ืนๆเช่น เสน้โค้งควํ่าลง ถ้านําไปเขียนเป็นภาพปากในใบหน้าการ์ตูนรูป
คน ก็จะให้ความรู้สึกเศร้า ผิดหวัง เสียจากเป็นเส้นโค้งหงายขึ้น ก็จะใหค้วามรู้สึก อารมณ์ดี เป็นต้น  
   - รูปร่าง (Shape)  หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเคร่ืองใช้ 
คน สัตว์ และ พืชมีลักษณะเป็น2มิติ มีความกว้างและความยาว รูปร่าง แบ่งออกเป็น3ประเภท คือ 
                       - รูปร่างธรรมชาติ(Natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกดิข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เช่นคน สัตว์และพืช เป็นต้น 
                       - รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้น
มีโครงสร้างแน่นอน เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม  เป็นต้น 
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          - รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างท่ีเกิดขึ้นตามความต้องการ
ของสร้างสรรค์ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรีไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเองเป็นไปตามอิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อม เช่น รูปร่างของหยดน้ํา เมฆ และควัน เป็นต้น 
             - รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างท้ังหมดของวัตถุที่ปรากฎแก่สายตาใน
ลักษณะ 3 มิติ คือ มีทั้งส่วนกว้างส่วนยาวส่วนหนาหรือลึก คือจะให้ความรู้สึกเป็นแท่งมีเน้ือที่ภายในมี
ปริมาตรและมีน้ําหนัก  
   - นํ้าหนักอ่อน-แก่ (Value)  หมายถึง จํานวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่างๆและ
แสงเงาตามที่ประสาทตารับรู้เม่ือเทียบกับนํ้าหนักของสีขาว-ดํา ความอ่อนแก่ของแสงเงาทําให้เกิดมิติ 
เกดิระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง 
        - สี (Colour) หมายถึง สิ่งที่ปรากฎอยู่ทั่วไปรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสีที่เกิดข้ึนเอง
ในธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน สีทําให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมายเช่นทําให้รู้สึกสดใส ร่าเริง 
ต่ืนเต้น หม่นหมอง หรอืเศร้าซึม เป็นต้น 
                       - วรรณะของส ี(Tone) จากวงจรสีธรรมชาติ ในทางศิลปะมีการแบ่งวรรณะ
ของสีออกเป็น 2 วรรณะ ได้แก่ สีวรรณะรอ้น คือ สีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อน เช่น สีเหลือง ส้ม
เหลือง ส้ม ส้มแดง แดง ม่วงแดง เป็นต้น และสีวรรณะเย็น คือ สีที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย เช่น 
สีเขียว เขียวเหลือง น้ําเงิน เขียวน้ําเงิน ม่วงนํ้าเงิน ม่วง เป็นต้น 
    - ค่าของสี (Value of colour) หมายถึง สีใดสีหน่ึงทําให้คอ่ยๆจางลงจนขาว
หรือสว่างและทําให้ค่อยๆเข้มข้ึนจนมืด 
          - สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึง สีที่แสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสี
เดียวหรือใช้เพียงสีเดียวในการเขียนภาพโดยให้ค่าของสีอ่อน กลาง แก่ คล้ายกับภาพถ่ายขาว-ดํา 
                      - สีที่ปรากฎเด่น  (Intensity)  
                  - สีตรงข้ามกันหรือสีตัดกัน (Contrast)  หมายถึง  สีที่อยู่ตรงกันข้ามในวงจร
สีธรรมชาติ  เช่น  สีแดงกับสีเขียว  สีน้ําเงนิกับสีส้ม  สีม่วงกับสีเหลือง  
      - พ้ืนผิว (Texture) หมายถึงพ้ืนผิวของวัตถุต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้นพ้ืนผิวของวัตถุที่แตกต่างกันย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย   
   
 
 1.2.2 หลักการทางทัศนศิลป์หรือหลักองค์ประกอบศิลป์ 
    หลักการทางทัศนศิลป์ คือ หลักการทางศิลปะท่ีใช้กําหนดวิธีการ รูปแบบ แนวคิดท่ีใช้
ในการจัดวางรูปทรงทางศิลปะหรือทัศนธาตุเพ่ือสร้างอารมณ์ ความรู้สึกหรือนําพาผลงานนั้นไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ หลักการทางทัศนศิลป์จะก่อรูป หลอมรวมกับทัศนธาตุและความคิดจินตนาการของ
ศิลปินสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานท่ีมีการแสดงออกท่ีทรงพลังได้ ดังน้ันผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจึง
จําเป็นต้องศึกษาหลักการทางทัศนศิลป์น้ีให้เข้าใจอย่างลึกซ้ึงเสียก่อน 
    หลักการทางทัศนศิลป์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานครั้งนี้ประกอบด้วย  
    - ที่ ว่าง (Space) หมายถึง บริเวณที่ เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นรูปทรงหรือ
เนื้อหา หากปล่อยให้มีพ้ืนที่ว่างมากและมีรูปทรงน้อยให้ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเด่ียว 
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    - เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ความกลมกลืน กลม
เกลียวเข้ากันได้ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ 
    - ดุลยภาพ (Balance) หมายถึง การถ่วงดุล ถ่วงนํ้าหนักหรือแรงปะทะที่เท่ากัน 
ในทางศิลปะ ดุลยภาพมีความหมายรวมไปถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วน
ต่างๆในรูปทรงหน่ึงหรือในงานศิลปะช้ินหนึ่ง ดุลยภาพเกิดข้ึนได้ 2 วิธี คือ เกิดจากการถ่วงดุลของสิ่ง
ที่ขัดแย้งกันและเกิดจากการรวมตัวหรือการซํ้าของสิ่งที่เหมือนกัน 
    - จังหวะ (Rhythm) หมายถึง การซํ้าของทัศนธาตุในงานศิลปะ เป็นการซํ้าในช่วง
ที่เท่ากันหรือแตกต่างกัน เป็นการวัดช่วงเวลาการรับสัมผัสของเสยีง ถ้อยคําหรือภาพที่ปรากฏ การรับ
สัมผัสสิ่งที่เคลื่อนไหวช้าหรือเร็วเป็นช่วงๆจะให้ความพอใจแก่เรา จังหวะของการเห็นเป็นเครื่องมือ
สําคัญสําหรับการแสดงออกท่ีให้ความรู้สึกหรือความพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ 
    - ขนาด (Dimension) และสัดส่วน (Proportion) หมายถึง กฎของความสมส่วน
ซ่ึงกันและกันของขนาดในส่วนต่างๆของรูปทรงและระหว่างรูปทรง สัดส่วนเป็นเรื่องของความรู้สึก
ทางสุนทรียภาพและทางอุดมคติ การสมส่วนน้ีหมายรวมไปถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม
กลมกลืนของ สี แสง เงา และทัศนธาตุอ่ืนๆด้วย 
 
2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 จากการศึกษาข้อมูลตามแผนการทํางานตามข้ันตอนที่วางไว้ทั้งหมดแล้ว จากน้ันผู้วิจัยได้วาง
แผนการการสร้างสรรค์ผลงานไว้เป็นขั้นตอน โดยจําแนกกระบวนการทํางานได้ดังน้ี 
 2.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจ  ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมไทยที่มีเน้ือหาท่ีแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวทิตา แสดงความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน 
ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะท่ีแสดงความศรัทธาต่อพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย โดยใช้รูปแบบ
และกระบวนการทางด้านจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผสมผสานกับแนวทางการทํางานเฉพาะตน เพ่ือ
สะท้อนถึงพลังการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีเช่ือมโยงกับความเช่ือตามประเพณีเช่นเดียวกับบรรพศิลปินไทย
ในอดีต  
 2.2 การทําภาพร่างต้นแบบ ในการสร้างสรรค์ผลงานคร้ังน้ีได้ทําการสร้างภาพร่างด้วยการ
กําหนดโครงสร้างภาพขนาดใหญ่ที่แสดงความ เคลื่อนไหว สนุกสนานและพยายามสร้างเอกภาพให้กับ
องค์ประกอบส่วนรวมของภาพและการทําภาพร่างนี้ ผู้วิจัยได้ทําภาพร่างขาว-ดํา ภาพร่างลายเส้นไว้
เป็นจํานวนมากโดยเริ่มต้นจากโครงสร้างแบบง่ายๆก่อนแล้วจึงค่อยๆเพ่ิมรายละเอียดที่ซับซ้อนข้ึนจึง
เลือกภาพที่ต้องการนํามาทําเป็นภาพร่างสีเพ่ือนํามาเป็นต้นแบบในการระบายสีต่อไป 
 2.3 การเตรียมพ้ืน ในการสร้างสรรค์งานครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดเทคนิคในการทํางานด้วยการ
เขียนสีอะครีลิคลงบนผ้าใบที่ทําจากผ้าดิบรองพ้ืนด้วยสีขาวเบอร์ 70A ของ 4seasons ทาบนผ้าดิบที่
ขึงบนโครงไม้สนขนาด  140 x 160 cm โดยทาทับกันประมาณ 5 ช้ันแล้วจึงขัดเรียบด้วยกระดาษ
ทรายละเอียดจากน้ันจึงระบายด้วยสีอะครีลิค 
 2.4 การทําพ้ืนผิวฉากหลัง หลังจากการเตรียมพ้ืนการทํางานแล้ว จึงสร้างพ้ืนผิวฉากหลังใน
ภาพด้วยการใช้น้ําและตะกอนของสีอะครีลิคมาระบายเพื่อสร้างพ้ืนผิวการไหลและขังของตะกอนสี 
ในครั้งน้ีคณะผู้วิจัยเลือกใช้สีเหลืองผสมกับสีน้ําตาลมาสร้างพ้ืนผิว ด้วยการระบายแล้วใช้กระบอกฉีด
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นํ้า ฉีดน้ําลงบนพ้ืนที่ระบายไว้ สีจะเกิดปฎิกิริยาเป็นพ้ืนผิวภาพท่ีแสดงคราบของสีไว้ลางๆ บนพ้ืนสี
ขาว การสร้างพ้ืนผิวแบบน้ีเพ่ือผลทางความรู้สึกท่ีแสดงความเคล่ือนไหวและให้ผลท่ีดูลื่นไหล ความ
เคลื่อนที่ ความเคลื่อนไหวแบบมีอากาศหมุนวน  
 2.5 การตัดเส้นรูปทรงและการระบายสีภาพรวม เม่ือสร้างพื้นผิวฉากหลังแล้วจึงร่างภาพ
ตามแบบที่ร่างไว้ลงบนเฟรม นําสีพ้ืนสีขาวท่ีทาไว้ในช้ันแรกมาระบายส่วนท่ีต้องการให้เด่น เพ่ือให้มี
นํ้าหนักที่สว่างกว่าฉากหลัง โดยในผลงานช้ินน้ีจะเน้นที่รูปตราสัญลักษณ์ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและ
สร้างสรรค์ขึ้นเอง ด้วยการใช้โครงสร้างเดิมแต่เพ่ิมเติมบางส่วนเอให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืน
กับผลงานในภาพรวมทั้งหมด รูปตราสัญลักษณ์ขนาดใหญ่น้ีถูกวางไว้เป็นประธานของภาพรวม
ทั้งหมดจึงใช้วิธีการกระทบเส้น(บางคร้ังเรียกการตัดเส้น)ด้วยสีส้มอ่อน จากน้ันจึงตัดเส้นรูปทรง
ทั้งหมดด้วยสีอะครีลิค สีแดง สีแดงเข้ม และสีนํ้าตาลเข้มตามจังหวะการเน้นการผ่อนของรูปทรงตาม
โครงสร้างของสีและนํ้าหนักเข้ม-อ่อน เม่ือตัดเส้นหมดทั้งภาพแล้วจึงระบายสีทับในรูปทรงต่างๆ โดย
เว้นเส้นส่วนท่ีต้องการเน้นและระบายสีทับเส้นในส่วนที่เป็นส่วนรอง 
 2.6 การเก็บรายละเอียดผลงาน เม่ือระบายสีส่วนรวมหมดทั้งภาพแล้วจึงเก็บรายละเอียด
โดยเน้นน้ําหนักอ่อน-แก่ของสีในภาพก่อน โดยกําหนดให้มีน้ําหนักอ่อน-แก่ในจังหวะกระช้ันเพ่ือแสดง
อารมณ์เคลื่อนไหว กระตุกสายตาความต่ืนตัว เพ่ือทําให้ภาพดูสนุกมากขึ้น จากน้ันนําสีเข้มเกือบดํา
มาตัดเส้นเน้นในส่วนต่างๆ ของภาพ จากนั้นใช้สีทองแต้มระบายในจุดท่ีต้องการเน้นเพ่ือให้เกิดการ
สนใจ เพ่ือสร้างเป็นจุดเด่นของภาพ ขั้นตอนสุดท้ายจึงสํารวจและเก็บรายละเอียดในส่วนของเส้น สี 
นํ้าหนัก ในส่วนท่ียังขาดเพ่ือให้ภาพดูสมบูรณ์มากที่สุด  
 2.7 ผลงานสําเร็จ ภาพผลงานสําเร็จท่ีแสดงเน้ือหา โครงสร้าง รูปทรง และอารมณ์ความรู้สึก
ตามกรอบการทํางานท่ีกําหนดไว้ 
 2.8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
  2.8.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น สมุดแบบร่าง ดินสอ ปากกา สี หมึก กล้อง
ถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  2.8.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงาน เช่น เฟรม ผ้าใบ สีรองพ้ืน แปรงทาสี พู่กัน สีอะครี
ลิค ยางมะเด่ือ ทองคําเปลว และภาชนะต่างๆ  
 
3. ทัศนธาตุที่ปรากฎในผลงาน 
 ผู้ วิจัยมีการกําหนดโครงสร้างของรูปทรงและองค์ประกอบไว้ในผลงาน โดยมีการวาง
โครงสร้างของเส้น รูปทรง และทิศทาง การใช้นํ้าหนักอ่อน-แก่ในแบบกระช้ัน ลักษณะการใช้สีเป็น
การเลือกใช้สีโทนอ่อน แบบพหุรงค์ เพ่ือสร้างเกิดอารมณ์ความรู้สึกอบอุ่น อ่ิมเอมใจ ในส่วนรวมของ
ภาพ เม่ือได้วางโครงสร้างของสี รูปทรง และองค์ประกอบของงานเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มดําเนินงาน
ตามท่ีวางแผนไว้ 
 3.1 จุด  ในผลงานเกิดจากสองส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เกิดจากการแต้มสีลงไปบนพ้ืนหลังหรือใน
รูปทรงโดยใช้พู่กันกลมเบอร์ 3-7 รอยแต้มท่ีเกิดนี้ บางครั้งสั้น มองดูคล้ายจุด บางคร้ังแต้มเป็นเส้น
ยาวๆ มีลักษณะเป็นเส้น การแต้มนี้เพ่ือเป็นการสร้างนํ้าหนักอ่อน-แก่ ในภาพ ส่วนท่ี 2 คือรูปทรงของ
ตัวละครท่ีเป็นรูปสัตว์ผสม(ผู้สร้างสรรค์ผสมข้ึนเอง) ลักษณะคล้ายสัตว์หิมพานต์ในงานจิตรกรรมของ
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ไทย จัดวางให้ลอยไปมาในภาพซ่ึงมีลักษณะเป็นรูปทรงเด่ียว มองภาพรวมคล้ายจุดขนาดใหญ่ จุดท้ัง
สองแบบนํามาใช้ ก็เพ่ือให้เกิดการปฎิกิริยาการเคล่ือนไหวของรูปทรงและองค์ประกอบในภาพ สร้าง
ความเป็นเอกภาพและสร้างอารมณ์สนุกสนาน ความมีชีวิตชีวา ให้เกิดข้ึนในผลงาน  
 3.2 เส้น  ในงานศิลปะไทยทุกแขนงโดยเฉพาะงานจิตรกรรมไทย เส้นมีความสําคัญเป็น
อันดับแรก เพราะจิตรกรรมไทยแสดงรูปทรงแบบสองมิติดังนั้นอารมณ์และความรู้สึกจะถูกแสดงออก 
ผ่านเส้นสายอันอ่อนช้อย  เส้นมีบทบาทสําคัญมากในการสร้างรูปทรงและกําหนดอารมณ์ความรู้สึก 
เส้นที่ใช้แบ่งเป็น เส้นที่กําหนดขอบเขตของรูปทรงต่างๆ ในภาพ มักใช้สีแดง แดงเข้ม จนถึงนํ้าตาล
เกือบดํา ใช้สร้างรูปทรงขึ้น อีกส่วนคือ เส้นโครงสร้างของภาพที่แสดงอารมณ์ขัดแย้ง แต่ก็สนุกสนาน
เร้าใจ เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว ไปพร้อมกันด้วยการกําหนดเส้นที่นําสายตาไปสู่จุดท่ีต้องการเน้น ซ่ึง
ลักษณะดังกล่าวจะพบในผลงานน้ี อาทิ เส้นที่เกิดจากการเหาะมาของเหล่ากินรี กินนรทั้งหลายนํา
สายตามาสู่ต้นไม้ใหญ่ ซ่ึงเป็นการแทนสัญญะทางเนื้อหาและแสดงการใช้เส้นที่นําสายตาไปสู่จุดที่
ต้องการเน้นไปในคราวเดียวกัน  
 3.3 รูปร่าง-รูปทรง  ในการสร้างสรรค์งานครั้งน้ีข้าพเจ้านํารูปทรงต่างๆ ที่ใช้ในงานจิตรกรรม
ไทย คือ รูปทรงสัตว์ผสมคน อาทิ ตัวภาพกินรี กินนร สัตว์สามัญ อาทิ ช้าง ม้า สัตว์ผสม อาทิ ราชสีห์ 
วารีกุญชร และนํารูปทรงของข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ นํามาปรับเปลี่ยนผสมผสานจินตนาการส่วนตัว 
เพ่ือให้ผลงานตรงตามเป้าหมายและตามกรอบแนวความคิด โดยกําหนดให้รูปทรงถูกนํามาจัดวางใหม่
ให้เกิดความรู้สึก เบา ลอย ไร้นํ้าหนัก ไร้แรงโน้มถ่วง เพ่ือแสดงความเคลื่อนไหว ต่ืนเต้น ความไม่หยุด
น่ิง สอดคล้องกับรูปทรงส่วนรวมของภาพ ประกอบรวมกับรูปทรงของคนท่ีวางท่าทาง อากัปกิริยา
ต่างๆ ที่แสดงความสุขจากการได้รับร่มเงาจากพระมหากรุณาธิคุณท่ีใช้ต้นไม้ใหญ่เป็นสัญลักษณ์โดย
การเส้นโครงสร้างของรูปทรงจะมีทิศทางท่ีเคล่ือนไหว โน้มเอียง พุ่งตรงไปทางจุดศูนย์กลางด้านหน้า  
 3.4 สีและน้ําหนักเข้ม - อ่อน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
   3.4.1 โครงสร้างของสีส่วนรวม กําหนดให้โครงสีเป็นแบบกลุ่มสีสีเดียว คือกลุ่มสีดิน
เหลือง(เป็นสีแบบโบราณของไทย มีสีคล้ายสีนํ้าตาลเหลือง อ่อนๆ)และกําหนดให้ค่าของสีมีความหม่น
ไม่แสดงความสดของสีมาก มวลของสีเข้ม-อ่อน ไล่น้ําหนักอ่อนแก่ โดยใช้นํ้าหนักเข้มจากด้านล่างไล่
ขึ้นไปจนอ่อนท่ีด้านบนของภาพ มีค่านํ้าหนักอ่อนสุดถึงเข้มที่สุดจนเกือบดํา โดยใช้กลุ่มสีเหลืองอุ่นๆ 
แสดงบรรยากาศความฝัน จินตนาการ ความสุข ร่มเย็นภายใต้พระบารมี 
   3.4.2  สีของรูปทรงในผลงาน กําหนดให้มีสีที่สดข้ึนเพ่ือเป็นการเน้นให้รูปทรงลอยเด่น 
ตัดกับสีพ้ืนของฉากหลัง  
   3.4.3 นํ้าหนักเข้ม-อ่อนภายในผลงาน ข้าพเจ้าได้วางโครงสร้างเข้ม-อ่อนให้สลับกัน โดย
วางรูปทรงเข้มบนพ้ืนอ่อน โดยเฉพาะบริเวณท่ีต้องการเน้นจะวางค่านํ้าหนักให้เกิดความแตกต่างกัน
มากๆและอาศัยหลักคิดนี้วางรูปทรงท่ีติดกันด้วยค่าน้ําหนักเข้ม-อ่อนไปตลอดท้ังภาพเพ่ือสร้าง
บรรยากาศความสุนก ความเคลื่อนไหวและสร้างชีวิตให้เกิดข้ึนในผลงาน 
 
4. สรุปผลการสร้างสรรค์ 
 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งน้ี เป็นการรวบรวมประมวลผลความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี
ทางด้านศิลปะ คติความเช่ือในแบบอุดมคติไทยหลอมรวมกับความคิด จินตนาการและทักษะความ
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ชํานาญด้านจิตรกรรมไทยของผู้สร้างสรรค์ ก่อรูปความคิดและถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรมไทยร่วม
สมัยท่ีมีเน้ือหาสอดคล้อง กลมกลืนกับแนวความคิดท่ีกล่าวถึง บรรยากาศแห่งความฝัน จินตนาการ 
ความสุขสงบ ร่มเย็นภายใต้พระบารมี และแสดงออกซ่ึงเนื้อหาที่ตรงตามเป้าหมายทางศิลปะที่ผู้
สร้างสรรค์กําหนดขึ้น 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการทํางาน 

 

 
 

ภาพที่ 9 การทําภาพร่างต้นแบบขาว – ดํา แบบละเอียด  
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ภาพท่ี 10 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ สีอะครีลิค พู่กัน จานสี สะพานรองมือ 
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ภาพแสดงขั้นตอนการทํางาน 
 

  
 

ภาพท่ี 11  ภาพผลงานขณะสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์  
 

 
 

         ภาพท่ี 12  ภาพผลงานขณะสร้างสรรค์ ( 60% ) 
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ภาพผลงานสําเร็จ 
 

 
 

ภาพท่ี 13  ช่ืองาน   พระผู้เป็นท่ีรักแห่งแผ่นดิน  140 x 160 เซนติเมตร  ,  สีอะครีลิคบนผ้าใบ    
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ภาพแสดงรายละเอียดผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 14  รายละเอียดผลงาน พระผู้เป็นท่ีรักแห่งแผ่นดิน   
 

 
 

ภาพท่ี 15  รายละเอียดผลงาน พระผู้เป็นท่ีรักแห่งแผ่นดิน   
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค ์

 
 การสร้างสรรค์ผลงานหัวเรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมไทยสะท้อนความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยได้อาศัยระเบียบวิธีการทางทัศนศิลป์มาใช้ในการวิเคราะห์
ผลงานเพื่อหาผลสรุปในการทํางาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีการท่ีจะแก้ปัญหาน้ันเพ่ือการสร้างสรรค์
ผลงานคร้ังต่อไป ระเบียบวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้คณะผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การ
วิเคราะห์ทัศนธาตุและการวิเคราะห์หลักการทางทัศนศิลป์ ไว้ดังน้ี  
 
1. การวิเคราะห์ทัศนธาตุ 
 1.1 จุด (DOT) ในงานสร้างสรรค์จุดท่ีเกิดข้ึนในผลงานเกิดจาก 2 ส่วน คือ  

1.1.1 ส่วนท่ี 1 เกิดจากการแต้มสีลงไปบนพ้ืนหลังหรือในรูปทรงโดยใช้พู่กันกลมเบอร์ 
3-7 รอยแต้มที่เกิดนี้ บางครั้งสั้น มองดูคล้ายจุด บางครั้งแต้มเป็นเส้นยาวๆ มีลักษณะเป็นเส้น การ
แต้มนี้เพ่ือเป็นการสร้างนํ้าหนักอ่อน-แก่ ในภาพ  

1.1.2 ส่วนท่ี 2 คือรูปทรงท่ีลอยไปมาในภาพซ่ึงมีลักษณะเป็นรูปทรงเด่ียว มอง
ภาพรวมคล้ายจุดขนาดใหญ่ จุดท้ังสองแบบที่ผู้สร้างสรรค์นํามาใช้ ก็เพ่ือให้เกิดการปฎิกิริยาหมุนวน
ของรูปทรงและองค์ประกอบในภาพ สร้างความเป็นเอกภาพให้แก่รูปทรงเด่ียวในภาพ และสร้าง
อารมณ์สนุกสนานเร้าใจ ให้เกิดข้ึนในผลงานอีกทางหนึ่ง  
 1.2 เส้น (LINE) ในงานจิตรกรรมไทย เส้นมีความสําคัญเป็นอันดับแรก งานจิตรกรรมไทยมัก
แสดงรูปทรงแบบสองมิติ ความรู้สึกจะถูกแสดงออกผ่านเส้นสายอันอ่อนช้อย เส้นมีบทบาทสําคัญมาก
ในการสร้างรูปทรงและกําหนดอารมณ์ความรู้สึก เส้นท่ีใช้ในงานสร้างสรรค์น้ีแบ่งออกเป็น 

1.2.1 เส้นที่กําหนดขอบเขตของรูปทรงต่างๆ ในภาพ มักใช้สีแดง แดงเข้ม จนถึง
นํ้าตาลเกือบดํา ใช้สร้างรูปทรงขึ้น  

1.2.2 เส้นโครงสร้างของภาพท่ีแสดงความลื่นไหล กลมกลืน สนุกสนานเร้าใจ 
เคลื่อนไหว  
 1.3 รูปร่าง-รูปทรง (SHAPE - FORM) ผู้วิจัยนํารูปทรงต่างๆ ที่ใช้ในงานจิตรกรรมไทย อาทิ 
ตัวภาพคน ธรรมชาติ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ นํามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรายละเอียดให้
สอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์และตามกรอบแนวความคิด โดยกําหนดให้ตราสัญลักษณ์นํามา
จัดวางที่กึ่งกลางของภาพ เกิดความรู้สึกเน้น เป็นประธานในผลงาน ประกอบรวมกับรูปทรงของคนท่ี
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วางท่าทาง อากัปกิริยาต่างๆ ที่แสดงความสุขภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร และแสดงความ
เคลื่อนไหว เบาลอย ความไม่หยุดน่ิง ให้สอดคล้องกับรูปทรงส่วนรวมของภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้  
 1.4 สีและนํ้าหนักเข้ม - อ่อน (Colur) โครงสร้างของสี แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
 1.4.1 โครงสร้างของสีส่วนรวม กําหนดให้โครงสีเป็นแบบ กลุ่มสีสีเดียวและกําหนดให้
ค่าของน้ําหนักอ่อนแก่ สร้างเป็นสีบรรยากาศ ใช้ค่าน้ําหนักอ่อนที่สุดถึงเข้มที่สุดจนเกือบดํา แสดง
บรรยากาศความฝัน จินตนาการ ความสุข กลุ่มสีดังกล่าว สามารถแสดงบรรยากาศของความฝันได้ดี
ที่สุด  
 1.4.2  สีของรูปทรงในผลงาน กําหนดให้มีสีที่สดขึ้นเพ่ือเป็นการเน้นให้รูปทรงลอยเด่น 
ตัดกับสีพ้ืนของฉากหลัง ส่วนสําคัญของงานจะเป็นในส่วนของค่านํ้าหนักความเข้ม-อ่อนของสี ซ่ึงจะ
เป็นตัวกําหนดให้ผลงานเกิดชีวิตและเกิดการเคลื่อนไหวของรูปทรง ผู้วิจัยได้วางโครงสร้างเข้ม-อ่อนใน
ภาพให้สลับกันในระยะกระช้ัน วางรูปทรงอ่อนบนพ้ืนเข้มหรือวางรูปทรงเข้มบนพ้ืนอ่อน ไปตลอดทั้ง
ภาพเพ่ือสร้างบรรยากาศความสุนก ความเคลื่อนไหว  และสร้างชีวิตให้เกิดข้ึนในรูปทรง 
 
2. การวิเคราะห์หลักการทางทัศนศิลป์ 
 การสร้างสรรค์งานศิลปะจําเป็นที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องทําความเข้าใจในหลักการทาง
ทัศนศิลป์และนําไปใช้ให้เกิดความชํานาญเสียก่อนเม่ือเกิดความชํานาญหรือทําได้จนคุ้นชินแล้วจึงเริ่ม
ทํางานสร้างสรรค์ต่อไปได้โดยปราศจากหลักการหรือเป็นการกระทําโดยอัตโนมัติ เป็นการตอบสนอง 
เป็นการพิจารณาโดยใช้ใจในการตัดสินความพอดีความลงตัว จนถึงขั้นความงาม ในการสร้างสรรค์
ผลงานครั้งน้ี คณะผู้วิจัยใช้วิธีการร่างภาพความคิดโดยพิจารณาโครงสร้าง สัดส่วน การวางตําแหน่ง
จุดเด่น จุดรอง ไว้หลายภาพและสรุปการวางองค์ประกอบภาพในแบบที่เหมาะสมเพ่ือนํามาขยาย
สร้างสรรค์เป็นผลงานจริง 
 2.1 จุดเด่น-จุดรอง ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้กําหนดให้จุดเด่นอยู่ตรงกลางเพ่ือสร้างแรง
ปะทะแก่สายตาและเป็นการเน้นโครงสร้างหลักของภาพซ่ึงเป็นรูปทรงของตราสัญลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผสมผสานกับจินตนาการรูปต้นไม้ขนาดใหญ่ ทําให้สามารถแสดงเน้ือหา
สาระสําคัญของความคิดได้ชัดเจนท่ีสุด  

ในส่วนของจุดรองน้ัน ได้กําหนดให้เกิดกลุ่มตัวภาพคน กินรี กินนร  นางฟ้าเทวดา อสูร 
อมนุษย์ต่างๆและกลุ่มของรูปทรงย่อยๆรวมเป็นกลุ่มใหญ่เล็ก แตกต่างกันไปเพ่ือสร้างความเคลื่อนที่
ของสายตาขณะพิจารณาผลงาน 
 2.2 ดุลยภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์ได้กําหนดองค์ประกอบของภาพให้จุดเด่น
อยู่ตรงกลาง ดังน้ันการวางรูปทรงส่วนประกอบเพื่อให้ภาพเกิดความสมดุลน้ันผู้สร้างสรรค์จึงเลือกใช้
หลักการวางดุลยภาพแบบสองข้างเท่ากัน แต่มิได้ใช้รูปทรงแบบเดียวกันท้ังสองข้างแต่เลือกใช้รูปทรง
ใหญ่เล็กต่างกันจัดวางตําแหน่งและกําหนดนํ้าหนักของสีและแบ่งกลุ่มของรูปทรงแตกต่างกันแต่มองดู
แลว้สามารถพิจารณาภาพรู้สึกถึงการสมดุลกันทั้งสองด้าน 
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 2.3 ที่ว่าง ในงานสร้างสรรค์ครั้งนี้กําหนดให้พ้ืนที่ว่างเป็นส่วนของบรรยากาศของส่วนรวม
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ร้อยละ 80 เป็นส่วนของท้องฟ้า บรรยากาศแห่งความฝัน และ ร้อยละ 20 
เป็นส่วนของพ้ืนดิน เป็นบรรยากาศของความจริง แทนโลกแห่งความจริง 
 2.4 จังหวะ กําหนดจังหวะในภาพเป็นแบบอิสระ ไม่มีแบบแผน โครงสร้างส่วนรวมไม่ใช้
จังหวะการซํ้าแบบต่อเน่ืองในรูปทรงแต่จะใช้จังหวะการซํ้าท่ีนํ้าหนักเข้ม-อ่อน เพ่ือความเป็นเอกภาพ
ของงาน 
 2.5 สัดส่วน การสร้างผลงานจิตรกรรมไทยซ่ึงมีรูปแบบการแสดงออกในแนวทางอุดมคตินิยม 
กล่าวคือการไม่คํานึงถึงสัจจะนิยมหรือความจริงแห่งธรรมชาติแต่เน้นท่ีการแสดงแสดงสาระแห่งความ
งามตามความเชื่อหรือรสนิยมของสังคมน้ันๆ ดังน้ันในผลงานจิตรกรรมไทยจึงมักไม่แสดงสัดส่วนท่ี
สมจริงตามตาเห็นหากแต่เป็นการแสดงสาระแห่งความงามประจําชนชาติน่ันคือ ความประณีตอ่อน
ช้อย อ่อนหวานของเส้นสายปลายพู่กันหลวมรวมกับความเช่ือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 2.6 เอกภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งน้ีผู้สร้างสรรค์ให้ความสําคัญกับความเป็นเอกภาพ
หรือความกลมกลืนกันในผลงานมากที่สุด ด้วยการกําหนดกลุ่มสีและนํ้าหนักความเข้ม – อ่อนของสีให้
ผสานกลมกลืนกันด้วยกลุ่มสีกลาง สีเหลืองหม่นๆและไม่ใช้สีมากแต่จะเน้นความต่างด้วยน้ําหนักแทน 
 
3. สรุปผลการวิเคราะห์  
 การสร้างสรรค์ผลงานคร้ังน้ีบรรลุตามเป้าหมาย ตามกรอบแนวความคิดที่กําหนดไว้ด้วย
เพราะผู้สร้างสรรค์ได้กําหนดแผนการทํางานไว้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และทําภาพร่างอย่าง
ละเอียดต้ังใจเป็นจํานวนมาก เพ่ือพิจารณาหาข้อบกพร่องและแก้ไขเสียก่อนท่ีจะขยายเป็นผลงานจริง 
การมีภาพร่างทางใจแล้วสามารถถ่ายทอดภาพร่างความคิดน้ีออกมาเป็นรูปธรรมที่ตรงใจได้แล้ว
เปรียบเสมือนมีเข็มทิศนําทางที่จะคอยช้ีหาหนทางที่ต้องการมุ่งไปได้โดยง่าย และอีกท้ังยังอาศัย
ประสบการณ์ทั้งจากการเป็นจิตรกรผู้สร้างสรรค์งานอย่างต่อเน่ืองและเป็นครูผู้สอนศิลปะจึงทําให้ได้
พบเห็นปัญหาในการสร้างสรรค์งานของนักเรียน นักศึกษา ประสบการณ์เหล่าน้ีช่วยให้เม่ือเกิดปัญหา
ในการทํางานขึ้นจะทําให้มองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาและที่ไม่อาจละเลยได้เลยคือการมุ่งม่ันในการ
ทํางานศิลปะด้วยใจต้ังม่ัน แน่วแน่ และบริสุทธ์ิใจ ซ่ึงสิ่งน้ีจะแสดงออกมาให้รับรู้ได้ในผลงาน  

ผลงานการวิจัยสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมไทยสะท้อนความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” เป็นการสรุปแนวคิด เทคนิค วิธีการทํางานและการแสดงออก
ตามจินตนาการทางศิลปะ ที่หลอมรวมเป็นพลังการสร้างสรรค์ที่มีเอกภาพ โดยนําเสนอผลงาน
จิตรกรรมแบบประเพณี สรุปได้พอสังเขปดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 1. โครงสร้างของภาพด้วยรวมกําหนดให้จุดเด่นเป็นรูปทรงขนาดใหญ่วางอยู่
ก่ึงกลางของภาพ ใช้นํ้าหนักสีเข้มบนพ้ืนหลังสีอ่อนเพ่ือเน้นจุดเด่น ควบคุมภาพรวมของสีอยู่ในกลุ่มสี
เหลืองอมนํ้าตาล อ่อนๆเร่ือๆ ส่วนรองกําหนดให้รูปทรงและพ้ืนหลังมีนํ้าหนักเข้ม-อ่อนใกล้เคียงกัน 
เพ่ือลดความชัดของรูปทรงมิให้เด่นชัดแข่งกับจุดเด่นที่กําหนดไว้ เส้นของโครงสร้างหลัก-รองและ
รายละเอียด กําหนดให้ลื่นไหลไปท้ังภาพ  

ประเด็นที่ 2. ภายในภาพมีการกําหนดทิศทางของรูปทรงต่างๆให้เกิดระเบียบและ
กําหนดค่าน้ําหนักความเข้ม-อ่อนของสีได้ประสานกลมกลืนเป็นเอกภาพและลื่นไหล การรวมตัวกัน
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ของรูปทรงขนาดต่างๆก่อตัวเป็นรูปทรงขนาด ใหญ่-เล็กที่มีความสัมพันธ์กันดี และใช้ดวงดาวขนาด
เล็ก-ใหญ่ที่ระบายสีด้วยนํ้าหนักแตกต่างกันเพ่ือสร้างมิติต้ืน-ลึกให้กับฉากหลัง อีกท้ังในส่วนของฉาก
หลังมีเน้ือหาและเรื่องราวต่างๆตามแนวเรื่องซ้อนทับกันอยู่ มีการใช้ดวงดาวขนาดต่างๆเช่ือมโยง
รูปทรงใหญ่-เล็กให้ประสานเข้าด้วยกัน 

ประเด็นที่ 3. ภาพรวมของกลุ่มรูปทรงใหญ่ยังไม่สมบูรณ์ ดูขัดเขินไม่กลมกล่อมและขาด
การประสานสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงขนาดต่างๆ อีกทั้งรูปทรงย่อยๆมีมากเกินพอดี ภาพถูกใส่
รายละเอียดมากจนภาพดูรกและกระจัดกระจายท่ัวท้ังภาพ 

ตลอดช่วงระยะเวลาในการทํางาน ในช่วงแรกผลงานเกิดปัญหาบ้างในบางจุดแต่ ผู้วิจัยได้
นําเอาปัญหาท่ีพบนี้มาหาทางแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือเป็นบทเรียนแก่การทํางาน ซ่ึงสามารถช่วยให้ปัญหา
ในการทํางานลดน้อยลงและผลงานเริ่มมีความสมบูรณ์มากขึ้นจวบจนการทํางานในระยะหลังเริ่มมี
การพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ ทําให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ตามกรอบเวลาที่ได้ต้ังไว้  
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ภาพการวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ 
 

 
 

ภาพที ่16  วิเคราะห์เส้นโครงสร้างหลัก 
 

   
 

ภาพท่ี 17  วิเคราะห์เส้นโครงสร้างรอง 
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ภาพการวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ 
 

 
 

ภาพท่ี 18  วิเคราะห์โครงสร้างของกลุ่มย่อย ฉากหลัง 
  

 
 

ภาพท่ี 19  วิเคราะห์น้ําหนักเข้ม-อ่อน 
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ภาพการวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ 
 

 
 

ภาพท่ี 20  วิเคราะห์ค่าความสดของส ี
 

 
 

ภาพที ่21  วิเคราะห์ค่าความสว่างบริเวณจุดเด่น 
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ภาพการวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ 
 

 
 

ภาพท่ี 22  วิเคราะห์บริเวณจุดเด่น 
 

  
 

ภาพที ่23  วิเคราะห์กลุ่มรูปทรงใหญ่ 
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ภาพการวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ 
 

 
 

ภาพที ่24  วิเคราะห์กลุ่มรูปทรงใหญ่ร่วมกับรูปทรงขนาดย่อย 
 

  
 

ภาพท่ี 25  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มรูปขนาดต่างๆ 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ หัวข้อ การสร้างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมไทย

สะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลจากการศึกษาและค้นคว้าแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในแบบจิตรกรรมไทยประเพณี โดยมุ่งหวังถึงการแสดงพลังแห่งการ
สร้างสรรค์และอัตลักษณ์ของศิลปินทั้งด้านเนื้อหา แนวคิด และรูปแบบแนวทางการแสดงออก การ
สร้างสรรค์น้ี เป็นการถ่ายทอดความคิด สรุปมุมมองที่มีต่อต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในแง่ของ
ความสุข ร่มเย็นภายใต้พระบารมี โดยใช้รูปทรงท่ีมีที่มาจากธรรมชาติผสมผสานกับเส้น สี นํ้าหนัก 
อ่อน – แก่ กับการจัดสรรองค์ประกอบที่เคลื่อนไหว สะท้อนความสุขของคนในสังคมที่มีความผูกพันกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ หลอมรวมกับคุณค่าของภูมิปัญญา ความเช่ือ ความศรัทธา ของคนรุ่นเก่ารวม
กับจินตนาการทางศิลปะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กลวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะในยุคปัจจุบันมี
ความหลากหลายทั้งทางด้านรูปแบบและแนวคิดตลอดจนเทคนิคที่นํามาสร้างสรรค์ การได้สัมผัสรับรู้
ถึงรูปแบบและกลวิธีนั้น จึงนํามาซ่ึงแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยท่ีสะท้อนแนวคิด
ส่วนตัวที่มีต่อสังคมปัจจุบันให้มีความร่วมสมัยท้ังทางด้านเน้ือหาและรูปแบบตลอดจนค้นหาแนว
ทางการสร้างสรรค์งานที่มีลักษณะส่วนตนและสามารถแสดงพลังทางศิลปะออกมาให้สัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ ภายใต้จิตวิญญาณของความเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ  

ในการสร้างสรรค์น้ีเกิดการพัฒนามาโดยลําดับ อันเกิดจากการค้นคว้าทดลองสร้างสรรค์
อย่างมุ่งม่ัน อีกท้ังความคิดจินตนาการและมุมมองทางศิลปะก็เติบโตและพัฒนาข้ึนตามไปด้วย จาก
การศึกษาครั้งน้ีจะเป็นพลังผลักดันท่ีเสริมสร้างความม่ันใจในการที่จะพัฒนาผลงานของตนให้เดินหน้า
ต่อไปในฐานะของผู้สร้างสรรค์ศิลปะไทยประเพณีและเป็นพลังที่จะส่งต่อไปยังลูกศิษย์ในฐานะของ
ครูผู้สอนศิลปะสืบไปและยังได้รวบรวมและเรียบเรียงกระบวนการทํางานน้ีในรูปแบบของเอกสารทาง
วิชาการเพ่ือเป็นการง่ายในการท่ีจะพัฒนาการทํางานต่อไปในอนาคตและยังเป็นการง่ายแก่ผู้สนใจใน
การที่จะค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการท่ีจะนําไปต่อยอดและสร้างสรรค์งานต่อไป  
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ภาคผนวก  

ข้อมูลเบ้ืองต้นและรายละเอียดการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

ภาพผลงานท่ีได้รับ รางวัลดีเด่น  
การประกวดผลงานจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

 
 
ช่ือศิลปิน  นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส 
ช่ือผลงาน  พระผู้เป็นท่ีรักแห่งแผ่นดิน 
ขนาดผลงาน ๑๔๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร 
เทคนิค   สีอะครีลิคบนผ้าใบ 

ภาพการรับรางวัล ผลงานรางวัลดีเด่น  
การประกวดผลงานจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

  
 

ท่านประธานวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเป็นผู้มอบรางวัล 
 

 
 

ใบประกาศและรับสมัคร  
การประกวดผลงานจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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ประวัติผู้วิจัย  
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ประวัติผู้วิจัย  
 
ช่ือ-สกุล   นายนิโรจน์   จรุงจิตวิทวัส 
ที่อยู่    40/73 เพชรเกษม 81 หมู่ 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม  

จังหวัดกรงุเทพมหานคร 10160 
E-mail ; niroj.jar@rmutr.ac.th 

ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2539 โรงเรียนเพาะช่าง กรงุเทพฯ 
พ.ศ. 2541 คณะศิลปกรรม วิชาเอกจิตรกรรมไทย  

ศูนย์กลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ปทุมธานี  
พ.ศ. 2548  สําเร็จการศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปัจจุบนั   - อาจารย์ประจําสาขาวิชา จิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภฎั บ้านสมเด็จเจ้าพระยา                     
 - อาจารย์พิเศษ ม.ราชภฎัจันทรเกษม 

ทุนการศึกษาและอื่นๆ 
พ.ศ. 2548 - ได้รับทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ประจําปี การศกึษา 2548 
พ.ศ. 2542 - ได้รับทุนนรศิรานุวัติวงศ์ ประจําปีการศึกษา 2541 
พ.ศ. 2554-2556 - ได้รับทุนสนับสนุนงานสร้างสรรค์ศลิปะ  วิทยาลัยเพาะช่าง  

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสนิทร ์
เกียรติประวัติและรางวัล   

พ.ศ. 2556 - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน การประกวดภาพจิตรกรรม "เฉลิมฉลอง  
    วาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี  

  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า"  
- รางวัลชมเชย ศิลปกรรมช้างเผือก โดย บริษัท ไทยเบพเวอร์เรท  
  จํากัด มหาชน 

พ.ศ. 2555 - ได้รับรางวลัสนับสนุนพิเศษ ระดับประชาชนท่ัวไปจากการประกวดนานมี   
  ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด ครัง้ที่ 7 ประจําปี พ.ศ. 2555 หัวข้อ  “ส่งความสุข” 
- ได้รับรางวลัชมเชยประเภทบุคคลทั่วไป,รางวัลชมเชยประเภทกลุ่มและรางวัล   
  ภาพประทับใจจากการประกวดภาพวาดสีนํ้ามันและอะครลิคิเฉลิมพระ  
  เกียรติ 84 พรรษา “รู้รักสามัคคี ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา มหาราชัน” โดย   
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ    

 พ.ศ. 2554 - รางวัลดีเด่น การประกวดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ "84 พรรษาธรรมราชา  
  ประชาธิปไตย" เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
  7  รอบ  5 ธันวาคม 2554 
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- ได้รับรางวลัชมเชยการประกวดภาพจิตรกรรมหัวข้อ “คร”ู โดยสํานักงาน    
  เลขาธิการสภาการศกึษา ปี 2554  
- รางวัลชมเชยการประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ 
  เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา  7 รอบ  
  5 ธันวาคม 2554  หัวข้อ  “ในหลวงของเรากับ ประชาธิปไตย” โดย สถาบัน 

        พระปกเกล้า  
 พ.ศ. 2551 - ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมในโครงการ 50 ศิลปินรุน่ใหม่ กระทรวงวัฒน  
     ธรรมและนําผลงานแสดง ณ.หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกต์ิิพระบรม   
             ราชินีนาถ  สะพานผ่านฟ้า  

การแสดงผลงาน  
พ.ศ. 2555 - แสดงนทิรรศการ กลุ่ม “ต่างจนิตนาการ ต่างความคิด” หอศิลป์สมเด็จพระ   

  นางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ สะพานผ่านฟ้า ในเดือน กรกฎาคม  2555 
  และหอศลิปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือน สิงหาคม  2555 
- แสดงนิทรรศการกลุ่ม 4 Dimensions หอศลิปจ์ามจุรี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

พ.ศ.2553  - แสดงผลงานคูชุ่ด อัตลักษณ์–รูป–รส ปีพ.ศ. 2553 องคก์ารยูเนสโก้ ถนนสุขุมวิท  
พ.ศ.2552  - แสดงผลงานคู่ ชุด ศรัทธา...มโนคติไทย  ณ ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) 
พ.ศ.2550  - แสดงผลงานคู ่ชุด Impression of Doi Tung  ณ.สมาคมผู้สือ่ข่าวต่างประเทศ
พ.ศ.2546  - แสดงผลงานเด่ียว ชุด Thai image ณ.สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ กรงุเทพฯ 

 พ.ศ.2544   - แสดงงานเด่ียว At  comme  ถนนพระอาทิตย์ 
 
กิจกรรมต่างๆด้านศิลปะ 

- แสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46 
   - แสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 
   - แสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 23, 24, 25, 26 
   - แสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรม “นําส่ิงที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 20, 21 
   - แสดงนิทรรศการ 50 ศิลปินรุ่นใหม่ ในโครงการ Art Market  
        กระทรวงวัฒนธรรม หอศิลป์พระราชินี สะพานผ่านฟ้า  

- มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกยีรติ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิม 
  พระชนมพรรษา 7 รอบ ห้างสรรพสนิค้าซีคอนสแคว 
- นิทรรศการ “ศิลปะรําลึก 100 ครูประกิต (จติร) บัวบุศย์” ศูนย์วัฒนธรรม 
  แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
- นิทรรศการ “ เพาะช่าง : ศิลปนิเพ่ือช้าง ” ครั้งที่ 4 หอศิลป์สมเด็จพระนาง 
  เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปีพ.ศ. 2553 
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