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รวมถึงเพื่อนๆพี่ๆ นอ้งๆ ท่ีคอยเป็นก าลงัใจช่วยเหลือในการท างานตลอดมา 
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บทที ่1 

บทน า 
 
 ประเพณีชกัพระ บางทอ้งถ่ินเรียกวา่ “ ประเพณีลากพระ” เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาว
ภาคใตไ้ด้มีการสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัศรีวิชัย โดยมีพุทธต านานเล่าขานสืบทอดกนัมาว่า เม่ือ
พระพุทธเจา้ทรงผนวชได ้7 พรรษา และ พรรษาท่ี 7 นั้นไดเ้สด็จไปจ าพรรษา ณ สวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 
คร้ันออกพรรษาแลว้ ยามเช้าของแรม 1 ค  ่า เดือน 11 ไดเ้สด็จกลบัมายงัโลกมนุษย์ ในการน้ีพุทธ
บริษทัทั้ง 4 ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ อุบาสิกา ซ่ึงรอคอยพระพุทธองค์มาเป็น
เวลานานถึง 3เดือน คร้ันทราบว่า พระพุทธเจา้เสด็จกลบั จึงได้รับเสด็จและได้น าภตัตาหารคาว
หวานไปถวายดว้ย ผูไ้ปทีหลงันัง่ไกล ไม่สามารถเขา้ไปถวายภตัตาหารดว้ยตวัเองได ้จึงใชใ้บไมห่้อ
อาหารและส่งผา่นชุมชนต่อๆกนัไป เพื่อขอความอนุเคราะห์ต่อผูน้ัง่ใกล้ๆ  ถวายแทน บุญประเพณี
ลากพระ จึงมีขนมตม้หรือท่ีเรียกตามภาษาถ่ินว่า "ตม้" เป็นขนมประจ าประเพณีท าดว้ยขา้วเหนียว 
ห่อดว้ยใบไมอ่้อนๆ เช่น ใบจากใบลาน ใบตาล ใบมะพร้าว หรือ ใบกะพอ้ เป็นตน้1 
 ชกัพระทางบก  คือการอญัเชิญพระพุทธรูปปางอุม้บาตรข้ึนประดิษฐาน บนนบพระ 
หรือบุษบก แล้วแห่แหน ใช้เชือกแบ่งผูกเป็น 2สาย เป็นสายผูห้ญิงและสายผูช้าย ใช้โพน ฆอ้ง 
ระฆงั เป็นเคร่ืองตีให้จงัหวะในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกนัสนุกสนานและประสานเสียง
ร้องบทลากพระเพื่อผ่อนแรง วดัส่วนใหญ่ ท่ีด าเนินการประเพณีลากพระวิธีน้ี มกัตั้งอยู่ในท่ีไกล
แม่น ้าล าคลอง 
 ชกัพระทางน ้ า  เป็นการอญัเชิญพระพุทธรูปปางอุม้บาตรข้ึนประดิษฐาน บนบุษบก ใน
เรือ แลว้แห่แหนโดยการลากไปทางน ้ า ประเพณีลากพระ ท่ีมกักระท าดว้ยวิธีน้ี เป็นของวดัท่ีส่วน
ใหญ่อยู่ใกล้แม่น ้ าล าคลองการลากพระทางน ้ าจะสนุกกว่าการลากพระทางบก เพราะสภาพการ
เอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น สะดวกในการลากพระ ง่ายแก่การรวมกลุ่มกนัจดัเรือพาย แหล่ง
ลากพระน ้ าท่ีมีช่ือเสียงอย่างยิ่ง คือท่ีอ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 
อ าเภอพุนพินและ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ า เภอปากพนังจังหวัด
นครศรีธรรมราช รองลงมาอ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง การชกัพระ

                                           

 1ครวญ คุณาดิศร, ประเพณลีากพระ, เขา้ถึงเม่ือ 12 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.muanglung.com/lakpra.htm 
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ทางน ้ าของเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แปลกกว่าท่ีอ่ืน คือ จะลากกนั 3 วนั ระหว่างแรม 8 ค  ่า
ถึงแรม 10 ค  ่า เดือน 11 มีการปาสาหร่ายโตต้อบกนัระหว่างหนุ่มสาว มีการเล่นเพลงเรือ และท่ี
แปลกพิเศษ คือ มีการทอดผา้ป่าสามคัคีในวนัเร่ิมงาน2 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

 เรือพระ มีส่วนประกอบท่ีเป็นผลงานทางศิลปกรรมอย่างหน่ึงของชาวบา้น ซ่ึงนิยม
แสดงออกดว้ยความท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมประเพณี ศาสนา และความเช่ือ การประดิษฐ์เรือพระ
ส่วนใหญ่ จะเป็นการแสดงความสามารถทางฝีมือในทางศิลปะของช่างแต่ละหมู่บา้น เป็นการจดัท า
ท่ียึดมัน่ในความศรัทธา เสียสละต่อพุทธศาสนาและต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้นเรือพระจึงเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของงานประเพณีลากพระเดือน11  การประดิษฐ์เรือพระต้องอาศยั
ส่วนประกอบในหลายๆประการเช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือ องค์ประกอบทางวฒันธรรม
แวดลอ้มในชุมชนนั้นๆ เป็นหลกั  ช่างผูป้ระดิษฐ์ก็จะถ่ายทอดศิลปะทางวฒันธรรมเก่ียวขอ้งกบัตน
ออกมา ดั้งนั้นเรือพระแต่ละล าก็จะมีการสอดแทรก ถ่ายทอดวฒันธรรมในดา้นต่างๆ ของชุมชนนั้น
ออกมาได้ด้วยศิลปกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีการตกแต่งเรือพระจะเป็นฝีมือของช่างท้องถ่ินใน
ละแวกใกล้ๆวดั เพราะประเพณีลากพระนั้นเป็นประเพณีท่ีเกิดข้ึนดว้ยความศรัทธาของชาวบา้น 
ต่างคนก็มีความศรัทธามุ่งหวงัใครมีความสามารถในการเขียนลายไทยหรือเป็นศิลปินประเภท
จิตรกรรมก็จะมาร่วมลงมือลงแรงช่วยกนัท า ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะตกแต่งเรือพระดว้ยการเขียนลาย
ไทยบา้งก็น าวสัดุพื้นบา้นต่างๆท่ีหาไดใ้กลม้าประดบั เช่นไมไ้ผ ่ใบตอง ขา้วตอก งานสารต่างๆและ
เคร่ืองสดดอกไมต่้างๆรวมถึงการติดกระจก การแกะโฟม แกะไมเ้ขียนสี มาประดบัเป็นลายไทย
แบบชาวบ้าน  ในการประดิษฐ์ตกแต่งเรือพระได้พฒันามาถึงปัจจุบัน ซ่ึงปรากฏเป็นผลงาน
ประดิษฐต์กแต่งเรือพระท่ีงดงาม 
 ความผกูพนัในวถีิชีวติพื้นถ่ินทางภาคใต ้ท าใหข้า้พเจา้เกิดความภาคภูมิใจในการร่วมมือ
ของผูค้นท่ีมีความเช่ือความศรัทธาในขนบธรรมเนียมประเพณี ในการสืบทอดจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง
ท าให้เกิดตวังานประดบัตกแต่งตวังานศิลปกรรมพื้นถ่ินทางภาคใต ้”เรือพระ” ลกัษณะของการ
ประดบัตกแต่ง ติดแปะลวดลาย มาจากการสร้างสรรคข์องช่างท่ีไดรั้บการสืบทอดกนัมาจากครูช่าง
ของแต่ละท่ี ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดลกัษณะของรูปแบบลวดลายสีสัน รูปทรงลายละเอียดต่างๆ
จะอยูท่ี่ประสบการณ์ท่ีสั่งสมจากช่างนั้นๆ 

                                           

 
2ประเพณลีากพระ (ชักพระ), เขา้ถึงเม่ือ 12 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.prapayneethai.com/th/tradition/south/view.asp?id=0675# 
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 ขา้พเจา้มองเห็นลกัษณะความงามของการประดบัตกแต่งติดแปะเป็นจงัหวะชั้นของ
ลวดลายสีต่างๆ ลกัษณะของรูปแบบลวดลายสีสันรูปทรงลายละเอียดต่างๆความระยิบระยบัของ
ประกายสีสันตัวล าเรือพระท่ีมีคุณค่าของงานช่างพื้นถ่ินก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมร่วมสมยั 
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาสุนทรีภาพความงามของสีสันท่ีอยู่บนลวดลายต่างๆผสมผสานจิตนาการ
ความคิดอารมณ์ความรู้สึกแสดงความงามความศรัทธาในผลงานศิลปะไทยร่วมสมยั 
 2.  แสดงออกให้เห็นถึงรูปทรงจงัหวะสีสันลวดลายความระยิบระยบัท่ีประทบัใจจาก
ความรู้สึกส่วนตวั 
 3.  เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบ2มิติท่ีเป็นแนวทางเฉพาะตนอย่างเป็น
ระบบ 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

 ขา้พเจา้ท าการศึกษาความงามของสีสัน ลวดลาย จงัหวะ รูปทรงท่ีประดบัตกแต่งตวัเรือ
พระ ท่ีมีผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่วนตวัของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด ประกายสีในลวดลาย ขา้พเจา้ไดก้ าหนดขอบเขต
ของผลงานไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา แสดงเน้ือหาสาระของการประดบัตกแต่งรูปแบบตวัล าเรือ
พระโดยอาศยัประกาย ลวดลายการติดแปะออกแบบเขียนสีในลายต่างๆ 
 2. ขอบเขตทางดา้นรูปแบบน าเสนอผลงาน2มิติ โดยการน าโครงสร้าง รูปทรง ลวดลาย 
มาจดัระบบ ใหเ้กิดการทบัซอ้นของสีสัน เพื่อใหเ้กิดตามความงาม 
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ขั้นตอนการศึกษา 

 1.  ศึกษาขอ้มูลโดยเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีจริง 
 2.  วิเคราะห์ขอ้มูล การน าข้อมูลขั้นตอนการสร้างสรรค์ภาพร่างน ามาวิเคราะห์ตาม
แนวทางท่ีแสดงออกไดอ้ยา่ง ตรงจุดและแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์โดยภาพรวม 
 3.  การสร้างภาพร่างโดยการเลือกภาพถ่ายท่ีมีมุมมองตรงกบัเร่ืองราวเน้ือหาความคิด
อารมณ์และความรู้สึกในการแสดงออกมาเป็นผลงานศิลปะใหม้ากท่ีสุด 
 4.  การเตรียมพื้นเฟรมโดยการรองพื้นเฟรมดว้ยสีน ้าพลาสติก 
 5.  การสร้างสรรค์ผลงานโดยใชเ้ทคนิคการแปะติดเยื่อกระดาษผสมสีต่างๆและผงเงิน 
ผงทอง เล่ือมสีต่างๆด้วยการแสดงออกทางความคิดอารมณ์ความรู้สึกความประทบัใจถ่ายทอด
ออกมาเป็นงานศิลปะ 
 6.  การวเิคราะห์ผลงานในเร่ืองขอ้ดีขอ้เสียความสมบรูณ์ของผลงาน 
 7.  เก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหาและการแกไ้ขเพื่อท างานภาคเอกสาร 
 
แหล่งข้อมูล 

 1.  ขอ้มูลจากการเขา้ไปเรียนรู้และปฏิบติังานมุ่งเนน้เร่ืองประกายสีสันลวดลายต่างๆใน
พื้นท่ี จงัหวดัสงขลา พทัลุงและอ าเภอต่างๆ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการถ่ายสถานท่ีจริง 
  1.1 ภาพร่าง จากสถานท่ีจริง 
  1.2 ภาพถ่าย ลายละเอียดจากสถานท่ีจริง 
 2.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมหนงัสือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.1 ผลงานศิลปกรรม ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และส่ือผสม 
ภายในประเทศตามหอศิลป์หรือพิพิธภณัฑศิ์ลปะต่างๆ  
  2.2 ศึกษาผลงานของต่างประเทศ ผา่นหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือเวบ็ไซตต่์างๆ 
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วธีิการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาเร่ืองวถีิชีวติการท างานของช่างพื้นบา้นท่ีท างานประดบัเรือพระภาคใต ้
  1.1 เดินทางไปสังเกตวธีิการคิดรูปแบบความเช่ือความศรัทธาของผูค้นในพื้นท่ี 
  1.2 สัมภาษณ์ ศึกษา การใชสี้และลวดลายต่างๆท่ีน ามาประดบัตกแต่ง 
 2.  เพื่อศึกษาเร่ืองสุนทรียภาพทางความงามของสีสันและลวดลาย 
  2.1 สังเกตการณ์ใชสี้สันรูปทรงลกัษณ์ของตวังานท่ีมีความต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี 
  2.2 สัมภาษณ์ผูค้นท่ีอยูใ่นพื้นท่ี และความเช่ือในขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอด
ต่อๆกนัมา 
  2.3 สัมภาษณ์ ช่างพื้นบา้นท่ีท าเรือพระในแต่ละท่ีต่างๆ 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 ในการท าวิทยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้”ประกายสีในลวดลาย”ขา้พเจา้น าเสนอการประดบั
ตกแต่งเรือพระทางภาคใตท่ี้ใชใ้นวนัออกพรรษาของทุกๆปี ซ่ึงมีการตกแต่งเรือพระท่ีใช้ในขบวน
แห่ ให้เกิด ความสวยงามท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัซ่ึงตอ้งอาศยัการร่วมมือร่วม แรงของผูค้นท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีชุมชนท าข้ึนก่อใหเ้กิดงานท่ีมีคุณค่าความงามและประเพณี ท่ีท าสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
 ดว้ยคุณลกัษณะของงานดบัประดบัลวดลายสีสันในแต่ละชั้นและจงัหวะรูปทรงในการ
จดัองค์ประกอบตวัล าเรือพระโดยไดน้ ารูปแบบดงักล่าวมาน าเสนอเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติท่ี
มุ่งเน้นให้เห็นถึงความงามในรูปทรงและความเช่ือความศรัทธาของผูค้นเป็นส่ือกลางทางความคิด
แสดงออกทางทศันศิลป์ท่ีขา้พเจา้สร้างสรรค ์
 
ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 การร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเพื่อสร้างเรือพระส าหรับร่วมในขบวนแห่ เน่ืองใน
งานประเพณีออกพรรษา และถือเป็นประเพณีท่ีส าคญัสืบทอดต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบนั 
 ขา้พเจา้ประทบัใจและเห็นถึงความส าคญัของประเพณีดงักล่าวโดยเฉพาะการประดบั
ตกแต่งเรือพระ ท่ีผูค้นในชุมชนร่วมใจกนัท าให้เกิดเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าทางความงามความศรัทธา
ท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาและหวงัวา่ผลงานของขา้พเจา้จะสะทอ้นให้เห็นถึง ภูมิปัญญาทางวฒันธรรม
ท่ีควรจะอนุรักษแ์ละสืบทอดต่อไป 
 
อทิธิพลทีไ่ด้รับจากความเช่ือและแนวคิดจากศาสนา 

 ความเช่ือของชาวปักษ์ใต้ท่ีมีต่อประเพณีการลากพระเช่ือว่า การลากพระจะได้บุญ
เน่ืองจากเป็นการตอนรับการเสด็จกลบัสู่โลกมนุษย์ของพระพุทธองค์หลงัจากเสด็จโปรดพุทธ
มารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเป็นประเพณีท่ีท าข้ึนเพื่อ ขอให้บา้นเมืองสงบสุข ฝนตกถูกตอ้ง
ตามฤดูกาลท าให้ไร่นา พืชพนัธ์ุธญัญาหารอุดมสมบูรณ์และเช่ือในความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูป
ท่ีชาวบา้นร่วมกนัอาราธนาลงมาประดิษฐานในซุ้มบุษบกหรือนมพระกลางล าเรือพระเพื่อแห่ไป
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ตามถนนต่างๆในชุมชนความเช่ือเหล่าน้ีลว้นส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและจิตใจของชาวบา้นเป็นอยา่ง
มาก 
 จ าลอง ฝังชลจิตร ไดก้ล่าวถึงความเช่ือเร่ืองพุทธประวติัสรุปไดว้า่ศาสนาสะทอ้นให้เห็น
ถึงความศรัทธาความเช่ือความเล่ือมใสของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาดว้ยการท าบุญตกั
บาตรการท าเรือพระประดิษฐ์ตกแต่งการน าพระลากข้ึนประดิษฐ์ฐานเป็นพระประธานเป็นส่ิงบ่ง
บอกถึงความหมายทางคติความเช่ือท่ีว่า ธรรมย่อมชนะอธรรม หมายถึงการชนะศตัรูท่ีดุร้ายดว้ย
ความสงบกลา้หาญอดทนไม่หวาดหวัน่และดว้ยพระบารมี แห่งบุญญาธิการ ท่ีพระพุทธองค์ทรง
บ าเพ็ญมาแลว้นอกจากน้ี ปรากฏการท ายมกปาฏิหาริยป์ราบเดียรถี ตอนท่ีพระพุทธองค์เสด็จจาก
ดาวดึงส์ซ่ึงเป็นภาพท่ีปรากฏอยู่ท่ี ด้านขา้งเรือเพื่อเป็นการแสดงถึงสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือเร่ือง
ต านานเก่ียวกบัการลากพระซ่ึงมกัจะประดิษฐ์ไปอยา่งสวยงามซ่ึงท าให้ภาพทางทศันศิลป์เหล่า นั้น
เป็นคติความเช่ือเพื่อเตือนใจให้บุคคลละอายต่อบาปตอ้งละ ความชัว่ทั้งปวงและท าแต่ความดีเพื่อ 
เป็นกุศลผลบุญแห่งความดีนั้นจะส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จความเจริญ3 

                                           

 
3จ าลอง ฝังชลจิตร, “วนัเทโวโรหนะ,” นครโพสต์ , 19 (ตุลาคม 2548): 12-13. 
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ภาพท่ี 1 ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากความเช่ือและแนวคิดจากศาสนา 
 
 

 

ภาพท่ี 2 ภาพอิทธิพลท่ีไดรั้บจากความเช่ือและแนวคิดจากศาสนา 
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อทิธิพลจากศิลปะและวฒันธรรม 

 ประเพณีชกัพระไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมไทยผ่านศิลปกรรมพื้นถ่ินทางภาคใต้
โดยเฉพาะการสร้างเรือพระการประดิษฐเ์รือพระส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความสามารถทางศิลปะ
เชิงช่างฝีมือโดยจะเป็นการถ่ายทอดเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีพื้นถ่ินท่ีอาศยัภูมิ
ปัญญาในการแสดงออกผา่นรูปทรงท่ีสืบทอดจาก รุ่นสู่รุ่นซ่ึงลกัษณะของเรือพระจะมี 2 แบบคือ 

 1.  แบบประเพณีเป็นการท าข้ึนดว้ยการแกะสลกัจากวสัดุโฟมโดยมีพญานาคอยูห่วัเรือ
และมีลวดลายต่างๆประกอบเช่นลายหนา้กระดานลายกระจงัลายหนา้ประจ ายามแลว้ใช้สีสะทอ้น
แสงท าการตกแต่งตามลวดลาย ใหเ้กิดความสวยงาม 
 2.  แบบอนุรักษเ์ป็นการใชเ้ทคนิคและเลือกวสัดุท่ีมีอยูพ่ื้นถ่ินนั้นๆเช่น การตอกกระดาษ
การแทงหยวก การท าเคร่ืองสด เป็นตน้ ส่วนการท าข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของวสัดุท่ีน ามาใช้ ซ่ึง
ลวดลายจะคลา้ยคลึงกบัเร่ืองราวแบบประเพณี ไม่แตกต่างกนัมากนกัโดยเร่ืองราวท่ีอยูบ่นเรือพระ
จะเป็นพุทธประวติัตอนเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นหลกัส าคญัและข้ึนอยู่กบัทกัษะฝีมือของ
ช่างนั้นๆ 
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ภาพท่ี 3 ภาพอิทธิพลจากศิลปะและวฒันธรรม แบบประเพณี 
 
 

 

ภาพท่ี 4 ภาพอิทธิพลจากศิลปะและวฒันธรรม แบบประเพณี 



11 

 

 

ภาพท่ี 5 ภาพอิทธิพลจากศิลปะและวฒันธรรม แบบอนุรักษ์ 
 
 

 

ภาพท่ี 6 ภาพอิทธิพลจากศิลปะและวฒันธรรม แบบอนุรักษ ์



12 

 

อทิธิพลจากประสบการณ์ตรง 

 จากความประทบัใจในเน้ือหา ความงามของ ศิลปกรรมพื้นถ่ินอนัทรงคุณค่าท่ีปรากฏอยู่
บนเรือพระรวมถึงการท่ีขา้พเจา้ มีโอกาสศึกษาเรียนรู้กระบวนการท างานจากครูช่างโดยเฉพาะการ
ประดิษฐ์ลวดลายการวางจงัหวะของรูปทรงและสีสันท่ีขา้พเจา้สนใจและมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั 
น าวธีิคิดรูปแบบและการแสดงออกมาน าเสนอดว้ยการผสมผสานกบัจินตนาการท่ีถ่ายทอดผา่นการ
สร้างสรรค ์วทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้ในรูปแบบงานศิลปะไทยร่วมสมยั 
 
 

 

ภาพท่ี 7 ภาพอิทธิพลจากประสบการณ์ตรง 
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ภาพท่ี 8 ภาพอิทธิพลจากประสบการณ์ตรง 
 
 

 

ภาพท่ี 9 ภาพอิทธิพลจากประสบการณ์ตรง 
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บทที ่3 

ก าหนดรูปแบบและวธีิการในการสร้างสรรค์ 
 
 ผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้เกิดจากความประทบัใจในการประดบัตกแต่ง ประกายสี
และลวดลายรูปแบบต่างๆน ามาเป็นส่ือในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการทาง
ทศันศิลป์เพื่อแสดงคุณค่าและความศรัทธาผูค้น ท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาและประเพณีอนัดีงาม 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 1.  การหาขอ้มูลท่ีศึกษา 
  1.1. ศึกษาและเก็บข้อมูลการประดับเรือพระการใช้สี การติดลวดลาย การวาง
น ้าหนกัของสีและรูปทรงในรูปแบบต่างๆเพื่อน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน ขั้นตอนต่อไป 
  1.2. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคติความเช่ือความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อ
ประเพณีชกัพระ 
  1.3. ศึกษาหาขอ้มูลจากผลงานทศันศิลป์ทุกแขนงท่ีช่ืนชอบ 

 2.  การสร้างสรรคภ์าพร่าง 
  การสร้างภาพร่างเกิดจากการซึมซบัจากแหล่งขอ้มูลสถานท่ีจริงโดยน ามาวิเคราะห์
หารูปแบบทดลองจดัวางรูปทรง จงัหวะมุมมองต่างๆ น ้ าหนกั พื้นผิวและองคป์ระกอบเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ข้ึนก่อนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง 
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ภาพท่ี 10 ภาพผลงานสเก็ตช์ 
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ภาพท่ี 11 ภาพผลงานสเก็ตช์ 
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ภาพท่ี 12 ภาพผลงานสเก็ตช์ 
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 3.  ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง 
  3.1 น าภาพร่างลายเส้นเป็นตน้แบบท่ีน่าพอใจมาขยายงานโดยเพิ่มอารมณ์ความรู้สึก
ตามท่ีตอ้งการโดยไม่ยดึติดภาพร่างจนเกินไปอาจจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงลวดลายสีต่างๆตาม
ความเหมาะสมเพื่อแสดงออก สีสันและประกายออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและแสดงออกถึงความรู้สึกท่ี
เฉพาะตวัมากท่ีสุดโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.2 ขั้นตอนการเตรียมพื้นหลงัดว้ยการรองพื้นดว้ยสีน ้ าพลาสติกผสมดว้ยกาวลา
เทก็ซ์ในอตัราส่วนประมาณ 1 ชั้น 
  3.3 ขั้นตอนการขยายผลงานน าภาพร่างลายเส้นมาก็ยา้ยกบัเคร่ืองโปรเจ็คเตอร์ ให้
ได้ ตามขนาดของเฟรมผา้ใบท่ีเตรียมเอาไวจ้ากนั้นก็ ใช้ดินสอเขียนตามลายเส้นท่ีปรากฏลงบน
เฟรมซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมภายหลงัเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน 
  3.4 ขั้นตอนการท าเยื่อกระดาษน าเศษกระดาษเช่นกระดาษเอ 4 กระดาษ
หนงัสือพิมพก์ระดาษขาว เป็นตน้น าไปแช่น ้าทิ้งไวซ้กั 1 อาทิตย ์
  3.5 ขั้นตอนการป่ันกระดาษและผสมสี น ากระดาษท่ีแช่น ้ าทิ้งไวม้าเขา้แท่นแลว้
ป่ัน และป่ันจนกวา่จะเป็นเน้ือละเอียดทั้งหมด แลว้น าสีน ้ าพลาสติกสีขาวลงไปผสมให้เขา้กนั เพื่อ
จะท าเป็นสีกลางในการผสมสีต่างๆต่อไป 
  3.6 ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานกระดาษท่ีผสมสีมาแปะตามลายท่ี ร่างไวใ้ห้ เป็น 
ชั้นๆระนาบของสีต่างๆโดยภาพรวมก่อนและน าเล่ือมสีต่างๆมาติดทบัไปบนตวัลวดลายตามขนาด
และจงัหวะของรูปทรงต่างๆ ให้มีประกายเป็นมิติหน้าหลงัขนาดเล็กใหญ่ไล่เรียงกนัไปใน ขณะ
ปฏิบติังานมุ่งเนน้ความรู้สึกตอบโตก้บัผลงานพร้อมทั้งปรับเปล่ียนหาความลงตวัและความสมบูรณ์ 
ในช้ินงาน นั้นๆใหม้ากท่ีสุด 
  3.7 วเิคราะห์ตรวจสอบภาพรวมของเน้ือหาสาระรายละเอียดและทศันะธาตุต่างๆท่ี
ปรากฏภายในผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ทั้งโดยตวัเองและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อหาขอ้ดีและ
ขอ้เสียในผลงานทั้งในดา้นเน้ือหารูปแบบเทคนิควิธี การและกระบวนการการน าเสนอตรงตาม
วตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะ น าไปพฒันาสร้างสรรคใ์นช้ินงานต่อไปใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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ภาพท่ี 13 ขั้นตอนการสร้างภาพ 
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ภาพท่ี 14 ขั้นตอนการสร้างภาพ 



21 

 

 
 

 

ภาพท่ี 15 ขั้นตอนการสร้างภาพ 
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ภาพท่ี 16 ขั้นตอนการสร้างภาพ 
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ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงานงานวทิยานิพนธ์ 

 1.  รูปทรง คือส่วนท่ีเป็นรูปธรรมของงานศิลปะรูปทรงเป็นตัวการส าคัญท่ีส่ือ
ความหมายจากศิลปินไปสู่ผูดู้และรูปทรงเพียงส่วนเดียวศิลปินก็สามารถส่ือความหมายได้ อย่าง
สมบูรณ์โดยไม่ตอ้งอาศยัเร่ืองหรือเน้ือเร่ืองใดๆ รูปทรงจึงมีความส าคญัท่ีสุดจนอาจกล่าวได้ว่า
รูปทรงคืองานศิลปะ4 
  รูปทรง (Form) ในผลงาน วิทยานิพนธ์ชุดน้ี จะรูปเป็นรูปทรงของ เรือ พระ ท่ีใชใ้น
ขบวนแห่มีลกัษณะเป็นชั้นของลายเช่น ลายหนา้กระดาน ลายจงั ลายลูกฟักกา้มปู เล็กใหญ่ไล่เรียง
ตามจงัหวะต่างๆมีบุษบกอยูต่รงกลางมีพญานาคอยูด่า้นหนา้โดยมีการสอดแทรกความเช่ือเก่ียวกบั 
พุทธประวติัตอน เสด็จจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 
 
  
 

 

ภาพท่ี 17 วเิคราะห์โครงสร้างรูปทรง 

                                           

 4ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันา
พานิช จ ากดั, 2544), 209. 
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 2.  จุด (Point) 
 ในผลงานวทิยานิพนธ์เป็นทศันธาตุส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้างสรรคผ์ลงานของ
ขา้พเจา้ อนัเป็นส่ิงท่ีท ารูปแบบของงานการใชจุ้ดจะมีความแตกต่างกนัทั้งขนาดความเล็กใหญ่และ
ความถ่ีของจุดความแตกต่างกนัท าใหเ้กิดค่าน ้าหนกัความ ห่างและพื้นท่ี ท่ีวา่เกิดเป็นโครงสีโดยรวม
ซ่ึงในงานของข้าพเจ้าจะให้จุด ใหญ่เป็นระยะหน้าและจุด เล็ก ลดหลั่นกันไปตามรูปทรง ตาม
รูปทรง 
 
  
 

 

ภาพท่ี 18 วเิคราะห์จุดเล็กใหญ่ 
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 3.  เส้น (Line) 
 ในงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีประกอบไปดว้ยเส้นโครงสร้าง (Structural Line) 2 ลกัษณะ
ใหญ่คือลกัษณะแรกเป็นเส้นรูปนอกของรูปทรงแสดงออกโดยการก าหนดท่ีวา่งของรูปทรงในงาน
จิตรกรรมส่วนในลกัษณะท่ี 2 เป็นภาพในเป็นเส้นท่ีชกัน าสายตามีการใชเ้ส้นตรงเส้นนอนเส้นตั้ง
เส้นโคง้เป็นการก าหนด รูปทรงต่างๆในงานท าใหมี้ระยะท่ีทบัซอ้นกนั 
 
 
 

 

ภาพท่ี 19 วเิคราะห์เส้น 
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 4.  สีและน ้าหนกั (Color and Tone) 
 ในงานจิตรกรรมของขา้พเจา้เป็นน ้าหนกัสีท่ีเกิดจากการทบัซ้อนกนัของสีในแต่ละฉ
ชั้นเกิดเป็นน ้ าหนกัอ่อนเขม้ ไล่เรียงกนัไปท าให้เกิดเป็นบรรยากาศสีท่ีคุมโทนมีน ้ าหนกัสีสันท่ี สด
ท าให้ภาพดูกลมกลืนมีมิติเคล่ือนไหวทางสายตาและอารมณ์ได้อย่างชัดเจน แล้วยงัน าพาไปสู่
เน้ือหาสาระความรู้สึกท่ีตอ้งการออกมาในภาพไดอ้ยา่งเป็นเอกลกัษณ์ 
 
 
 

 

ภาพท่ี 20 วเิคราะห์สีและน ้าหนกั 
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 5.  พื้นผวิ (Texture) 
 พื้นผิวในงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีเป็นส่วนส าคญัเช่นกันเป็นพื้นผิวท่ีช่วยให้งานเกิด
อารมณ์เกิดความรู้สึกและเขา้ถึงจุดมุ่งหมายได ้ตรงประเด็นพื้นผิวในผลงานของขา้พเจา้เกิดจากการ
ติดเยื่อกระดาษท่ีทบัซ้อนกนัเป็นชั้นๆ เกิดเป็นลวดลายต่างๆ โครงสร้างภาพโดยรวมเป็นน ้ าหนกั
กลางๆซ่ึงพื้น ผิวเหล่าน้ีจะท าให้เกิดมิติในการมองท าให้เกิดความสัมพนัธ์กับเน้ือหาเร่ืองราว
แสดงออกและจงัหวะทางสายตาท าใหภ้าพดูมีเร่ืองราวมากข้ึน 
 
 
 

 

ภาพท่ี 21 วเิคราะห์พื้นผวิ 
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 6.  พื้นท่ีวา่ง (Space) 
 ถูกก าหนดให้ท าหน้าท่ีเป็นฉากหลงัหรืออยู่ในบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดมิติและ
จงัหวะของรูปทรงต่างๆท่ีวา่งในภาพมีลกัษณะเป็นน ้ าหนกัท่ีอ่อนลงไปช่วยท าให้ภาพมีบรรยากาศ
ดงันั้นพื้นท่ีวา่งจึงเป็นตวัผลกัดนัใหรู้ปทรงจุดเด่นนัน่เอง 
 
 
 

 

ภาพท่ี 22 วเิคราะห์พื้นท่ีวา่ง 
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บทที ่4 

การด าเนินงานการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
  
 ผลงานสร้างสรรคใ์นวทิยานิพนธ์ศิลปะหวัขอ้ ประกายสีในลวดลาย ชุดน้ีมีเน้ือหาสาระ
ท่ีสะทอ้นถึงความงามของสีลวดลายจงัหวะต่างๆของตวัล าเรือพระท่ีใชใ้นขบวนแห่ทางภาคใต ้โดย
การสร้างและน าเสนอรูปลกัษณ์ และจินตนาการตลอดจนสีสันท่ีสวยงามผา่นผลงานจิตรกรรมใน
รูปแบบ2มิติจากการศึกษาคน้ควา้และพฒันาเป็นขั้นอยา่งต่อเน่ือง ก่อนท่ีจะมาเป็นงานวิทยานิพนธ์
ในชุดน้ีตอ้งอาศยัระยะเวลาและความรู้ในการด าเนินงานตลอดจนการแก ้ปัญหาในเชิงตรรกะ ไม่วา่
จะเป็นเร่ือง เน้ือหารูปแบบแนวความคิดและเทคนิคการเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งสมบูรณ์และตรง
ตามจุดมุ่งหมายของการแสดงออก โดยมีระยะเวลาของการพฒันาการสร้างสรรค์ตั้งแต่ระยะแรก
จนถึงปัจจุบนัน้ี 
 
การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที ่1 

 การสร้างสรรค์งานระยะ1 ผลงานสร้างสรรค์ในระยะน้ี ใช้รูปทรงและสีเป็นการ
แสดงออกโดยแสดงเน้ือหาสาระเร่ืองราวของความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงความศรัทธาของผูค้นในการ
ท าเรือพระดว้ย องคป์ระกอบภาพท่ีแสดง รูปลกัษณ์ของตวัประเพณีทางภาคใตผ้ลงานในชุดน้ีนบัวา่
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้การแปะกระดาษ เป็นหลกัถึงผลงานนั้นยงัมี
ขอ้บกพร่องอยูบ่า้งแต่ยงัน่าพอใจในระดบัหน่ึง 
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ภาพท่ี 23  ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “ประกายสีในลวดลาย 1” 
 ขนาด 150 x 190 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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ภาพท่ี 24  ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “ประกายสีในลวดลาย 2” 
 ขนาด 150 x 200 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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ภาพท่ี 25  ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “ประกายสีในลวดลาย 3” 
 ขนาด 130 x 180 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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ภาพท่ี 26  ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน “ประกายสีในลวดลาย 4” 
 ขนาด 200 x 280 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที ่2 

 ผลงานในระยะน้ีมาเน้นการแกไ้ขปัญหาของการแสดงออก องค์ประกอบ แนวคิดให้
ชดัเจนยิง่ข้ึนเช่นลกัษณะของการใชรู้ปทรงมองลกัษณะของการใชสี้ยงัขาดความกลมกลืน ของเส้น 
จุด น ้ าหนกัความเป็นประกายโดยรวมงานในช่วงระยะน้ีว่าขาดความลงตวัแต่การปรับปรุงแกไ้ข
โดยการหารูปทรงจงัหวะมุมมองตวัเองออกมาให้ กระทบต่อความรู้สึกจากค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษาท าใหก้ารแสดงออกในผลงานมีความสมบูรณ์และลกัษณะเฉพาะตน 
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ภาพท่ี 27  ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “ประกายสีในลวดลาย 5” 
 ขนาด 180 x 200 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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ภาพท่ี 28  ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “ประกายสีในลวดลาย 6” 
 ขนาด 180 x 200 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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การสร้างสรรค์และพฒันาการในผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที ่3 

 ผลงานในช่วงระยะน้ี จะเน้นในการใช้สีท่ีสดข้ึนและความกลมกลืนของรูปทรงของ
ลวดลายให้มีความชดัเจนทั้งเรืองของน ้ าหนกัและลายท่ีตอ้งเน้นรายละเอียดท่ีตอ้งเก็บและปล่อย 
(Space) ให้เกิดความสมบรูณ์ยิ่งข้ึน การสร้างสรรค์ผลงาน ช่วงระยะน้ีถือว่ามีความน่าพอใจใน
ระดบัหน่ึงและสามารถน าไปพฒันาผลงานในช่วงต่อไปได ้
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ภาพท่ี 29  ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “อตัลกัษณ์ 1” 
 ขนาด 140 x 180 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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ภาพท่ี 30  ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “อตัลกัษณ์ 2” 
 ขนาด 140 x 180 ซม.  
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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ภาพท่ี 31  ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “อตัลกัษณ์ 3” 
 ขนาด 140 x 180 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ีมีความสมบูรณ์ลงตัวมากท่ีสุดในช่วงการท างาน
วทิยานิพนธ์ทั้งดา้นความคิดเน้ือหา ท่ีมีความชดัเจนเสนอมุมมองของประกายสีท่ีอยูใ่นลวดลายท่ีมา
จากตวัน าเรือพระทางภาคใตข้า้พเจา้อยากจะน าเสนอมุมมองดา้นงานช่างพื้นถ่ินท่ีมีการประดบัตก
แต่งตวัผลงานออกมาจากแรงกายแรงใจท่ีร่วมมือกนัท าของผูค้นในพื้นท่ีจนถึงปัจจุบนัท าให้ตวั
ข้าพเจ้า รู้สึกรักและหวงแหน ข้าพเจ้าได้น าเสนอถ่ายทอดมาเป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะท่ี
แสดงออกถึงความงดงามตระการตาและเป็น เอกลกัษณ์เฉพาะตวัตน  
 ผลงานในระยะวทิยานิพนธ์น้ีไดรั้บการปรับแกไ้ขให้มีลกัษณะเป็นการมองจากดา้นขา้ง
ดา้นหน้า ดา้นตรงโดยจะเน้นจงัหวะรูปทรงท่ีสามารถแสดงออกตรง ตามความตอ้งการท่ีจะเสนอ
และเพิ่มจุดปะทะ ทางสายตาดว้ยรูปทรงท่ีมีขนาดใหญ่เป็นระยะหนา้ลดหลัน่ไป มีการเพิ่มสีให้เกิด
บรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆของสีท่ีสอดแทรกเขา้ไปดว้ย ให้มีทั้งน ้ าหนกัท่ีแน่นข้ึนและสีเล็กๆจะ
ช่วยเร่ืองโครงสร้างให้มีความน่าสนใจ ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีบรรลุตามจุดมุ่งหมายแสดงออก
ภายใตห้วัขอ้วทิยานิพนธ์ท่ีช่ือวา่ประกายสีในลวดลาย 
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ภาพท่ี 32  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “สุนทรียภ์าพพื้นถ่ิน 1” 
 ขนาด 145 x 195 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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ภาพท่ี 33  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “สุนทรียภ์าพพื้นถ่ิน 2” 
 ขนาด 140 x 180 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 



44 

 

 
 
 

 

ภาพท่ี 34  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “สุนทรียภ์าพพื้นถ่ิน 3” 
 ขนาด 140 x 180 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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ภาพท่ี 35  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน “สุนทรียภ์าพพื้นถ่ิน 4” 
 ขนาด 140 x 180 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 



46 

 

 
 
 

 

ภาพท่ี 36  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
 ช่ือผลงาน “สุนทรียภ์าพพื้นถ่ิน 5” 
 ขนาด 151 x 197 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี 
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ภาพท่ี 37  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
 ช่ือผลงาน “สุนทรียภ์าพพื้นถ่ิน 6” 
 ขนาด 160 x 200 ซม. 
 เทคนิค แปะเยือ่กระดาษผสมสี
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บทที ่5 

บทสรุป 
 
 ขา้พเจา้ได้สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ีโดยน าความคิดและแรงบนัดาลใจการประดบั
ตกแต่งลวดลายบนตวัเรือพระทางภาคใต ้ท่ีขา้พเจา้พบและสัมผสัตั้งแต่เด็กจนโต ท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไป
สัมผสัและลงมือท าดว้ยตวัเองอีกดว้ยจนเกิดกลายมาเป็นผลงานศิลปะซ่ึงขา้พเจา้เล็งเห็นความส าคญั
และคุณค่าของความงามท่ีแฝง อยูบ่นตวัล าเรือพระท่ีท าสืบทอดต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีมีเน้ือหาสาระและจุดมุ่งหมายในการน าเสนอมุมมองของ
ขา้พเจา้ดว้ยผลงานศิลปะเป็นผลงานสร้างสรรคใ์นรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นแนวทางให้ศึกษาคน้ควา้ ใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนและเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงคือขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ถึงวิธีการท าท่ีมีการวางแผนอยา่งมี
ระบบเป็นขั้นเป็นตอนจึงท าให ้ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีนั้นออกมาตรงตามเป้าหมายและเป็นผลงาน
ศิลปะในรูปแบบไทยร่วมสมยั  
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รายการอ้างอิง 
 
ครวญ คุณาดิศร.  ประเพณลีากพระ.  เขา้ถึงเม่ือ 12 ตุลาคม 2559.  เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.muanglung.com/lakpra.htm 
จ าลอง ฝังชลจิตร.  “วนัเทโวโรหนะ.”  นครโพสต์, 19 (ตุลาคม 2548): 12-13. 
ชลูด น่ิมเสมอ.  องค์ประกอบของศิลปะ.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไ์ทยวฒันา

พานิช จ ากดั, 2544. 
ประเพณลีากพระ (ชักพระ).  เขา้ถึงเม่ือ 12 ตุลาคม 2559.  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.prapayneethai.com/th/tradition/south/view.asp?id=0675# 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ-สกุล นายรวพีล ประดิษฐ 
เกิด 5 ตุลาคม 2526 
ท่ีอยู ่ 101 หมู่ท่ี 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 
โทรศพัท ์ 082-232-1580 
E-Mail raweeponpradit@gmail.com 

ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 ศิลปบณัฑิต (ภาควชิาศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2559 ศิลปมหาบณัฑิต (ภาควิชาศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
  พิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวติัการแสดงงานศิลปกรรม 
ž  - ร่วมแสดงผลงาน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ” คร้ังท่ี 54, 55, 60, 61 
ž  - ร่วมแสดงผลงาน “อมตะอาร์ตอวอร์ด” คร้ังท่ี 4, 5, 6 
ž  - ร่วมแสดงผลงาน “จิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค” คร้ังท่ี 11, 14, 15, 16, 17 
ž  - นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมยั “จินตนาการในศิลปะไทย” ณ พิพิธภณัฑ์
  ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์
ž  - ร่วมแสดงผลงาน “Contemporary Art Thai Youth Exhibition” 
  ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2553 
ž  - ร่วมแสดงผลงาน “จิตรกรรมบวัหลวง” คร้ังท่ี 32, 34, 35, 36, 37, 38 
ž  - แสดงผลงาน “นิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยั 
  (ทศันศิลป์)” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
  ปี 2553 
ž  - ร่วมแสดงงานศิลปจากศิลปนิพนธ์ คร้ังท่ี 3 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้
  สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ปี 2554 
ž  - ร่วมแสดงผลงาน 36 ปี ศิลปไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  
  พระบรมราชินีนาถ ปี 2555 
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 - ร่วมแสดงผลงาน “Siam App” ณ หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร 
  ปี 2555 
 - ร่วมแสดงผลงาน “มองสิงห์สร้างศิลป์” 
 - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม “ปตท.” คร้ังท่ี 29 และ 30 
 - ร่วมแสดงผลงานประกวดศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” คร้ังท่ี 25 และ 26 
 - ร่วมแสดงผลงาน “จิตรกรรมเอเชียพลสั” คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2559 
 - ร่วมแสดงผลงานการประกวด “ศิลปกรรมกรุงไทย” คร้ังท่ี 1 และ 2 
 - ร่วมแสดงผลงานจิตรรรม “อารยธรรมเส้นทางสายไหมทางทะเล” 

เกียรติประวติั และรางวลั 
 - รางวลัชมเชย โครงการประกวด “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย 
  คร้ังท่ี 2” ปี 2551 
 - ร่วมท าปฏิทินชุด “ภาพวิถีชีวิตไทย” 2552 บริษทั กนกสิน เอ็กซปอร์ตอิม
  พอร์ต จ ากดั 
 - ไดรั้บคดัเลือกในโครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยั 
  ทศันศิลป์ รุ่น 5 ไปแสดงผลงานและทศันศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ปี 2553 
 - รางวลัประกาศนียบตัรเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภท 
  จิตรกรรม “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ” คร้ังท่ี 56 ประจ าปี 2553 
 - รางวลัสนบัสนุนธนาคารกรุงไทย รางวลัท่ี 2 “การแสดงศิลปกรรม 
  แห่งชาติ”  คร้ังท่ี 57 ประจ าปี 2554 
 - รางวลัดีเด่น “จิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค” คร้ังท่ี 16 
 - รางวลัชยเชย “สมเด็จพระเทพฯของชาวไทย” ศิลปกรรมชา้งเผือก คร้ังท่ี 4 
  โดย บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดัมาหาชน ประจ าปี 2558 
 - ทุนการศึกษา “อ.ถวลัย ์ดชันี” ปีการศึกษา 2558 
 - รางวลัชมเชย “จิตรกรรมเอเชียพลสั” คร้ังท่ี 5 2558 
 - รางวลัสนบัสนุนธนาคารกรุงไทย รางวลัท่ี 2 “การแสดงศิลปกรรม 
  แห่งชาติ”  คร้ังท่ี 61 ประจ าปี 2558 
 - รางวลัชยเชย “สัมพนัธภาพและความรัก” ศิลปกรรมชา้งเผือก คร้ังท่ี 5 โดย 
  บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดัมาหาชน ประจ าปี 2559 


