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กระบวนการสร้างสรรค์และเผยแพร่งานจิตรกรรม กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรม

เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สร้างสรรค์

และเผยแพร่ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
The process of creating and publishing paintings: a case study of the King Bhumibol Adulyadej 

Memorial Paintings created and published between October 2016 and June 2016.

สุริยะ ฉายะเจริญ*

บทคัดย่อ

 บทความนี้เป็นการอธิบายกระบวนการผลิตและเผยแพร่งานจิตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมายถึง

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เพือ่เปน็การแสดงความอาลยัและนอ้มรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์

ในวาระที่ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 อีกทั้งยังเป็นการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะในรูป

แบบของผลงานสร้างสรรค์ 

ผลจากการดำาเนินงานทำาให้เกิดผลงานจิตรกรรมจำานวน 13 ภาพ ผลิตขึ้นด้วยเทคนิคจิตรกรรม 4 แบบ โดยผลงานสร้างสรรค์

เกดิจากการเปลีย่นจากภาพถา่ยสูภ่าพจติรกรรมในฐานะของการเปน็ภาพแทนความหมายทีส่ือ่ถงึพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรม

หาภูมิพลอดุลยเดช และมีความหมายแฝงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) การเป็นภาพแทนของพระมหากษัตริย์ที่ทุ่มเทกับพระ

ราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยและประเทศไทย (2) ภาพแทนของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเสด็จขึ้นครอง

ราชย์เพื่อสืบสันตติวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี (3) ภาพแทนของพระมหากษัตริย์สมัยใหม่ที่เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของประเทศชาติ 

โดยผลงานจิตรกรรมได้ดำาเนินการเผยแพร่สู่สาธารณะ 3 ช่องทาง ได้แก่ นิทรรศการศิลปะ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 

คำาสำาคัญ: การสร้างสรรค์ จิตรกรรม สื่อความหมาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Abstract

 This article describes the process of producing and distributing paintings. The purpose is to convey 

the meaning of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. To express the mournfulness and remembrance of His 

Majesty the King on his death on 13 October 2016, and to produce and disseminate public works in the form 

of creative works.

 The result of this work is the creation of 13 paintings produced by four techniques of painting. The 

creative work is a transition from photo to painting as a representation of the meaning of the King Bhumibol 

Adulyadej. There are three types of connotations: (1) the representation of monarchs dedicated to working 

for the people of Thailand and Thailand. (2) The representation of the reigning monarch for the succession 

of the Chakri Dynasty. (3) The representation of modern kings that center the soul of the nation. The paint-

ing has been publicized in 4 channels: Art Exhibition, Print media and online.

Keyword: Creativity, Painting, Meaning, His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ความสำาคัญ

 นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช อันเป็นเหตุการณ์ที่นำามาสู่ความโศกเศร้าของประชาชนไทย

ทั่วประเทศและทั่วโลก ขณะที่สำานักพระราชวังได้จัดให้มีพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพและอนุญาตให้

ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าสักการะพระบรมศพได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ส่วนรัฐบาลไทยได้
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ประกาศไวท้กุขเ์พือ่ถวายความอาลยัเปน็เวลา 1 ป ีและคณะ

รัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันท่ี 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน

คล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อม

รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 หลังจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ           

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนชาวไทยทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศแสดงความอาลัยผ่านสื่อที่หลาก

หลายดว้ยวธิตีา่ง ๆ  เชงิสญัลกัษณ ์เชน่ การสวมใสเ่สือ้ผา้สดีำา 

การโพสต์ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจ

พร้อมพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นแสดงถึงความอาลัย

และน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่อออนไลน์ในรูป

แบบตา่งๆ ศลิปนิรว่มกนัสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศลิป ์(Visual 

Art) เพื่อจัดแสดง ณ พื้นที่สาธารณะ (Public space) และ

มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ อีกทั้ง

การแสดงออกผ่านสื่อมวลชน ส่ือออนไลน์ และสื่อสังคม 

(Social Media) จากทัว่โลก ตลอดรวมไปถงึพระราชสารและ

สารจากพระราชาธิบดี พระราชินี และผู้นำาทั่วโลกที่แสดงถึง

ความอาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนในฐานะของ

ประชาชนชาวไทยและผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้รับแรง

บันดาลใจจากภาพและเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจต่างๆ 

เพือ่ประโยชนอั์นยัง่ยนืตอ่ประชาชนไทยและแกป่ระเทศชาต ิ

ผูเ้ขยีนมวีตัถปุระสงคใ์นการแสดงออกถงึความอาลยัและนอ้ม

รำาลกึในพระมหากรณุาธคุิณของพระองคท์ีผ่า่นงานจิตรกรรม

เพื่อเข้าร่วมเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์

 1. เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมรำาลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดชทีม่ตีอ่ปวงชนชาวไทยมาตลอด 70 ปแีหง่การ

ครองราชย์

 2. เพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่สื่อความหมายถึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 3. เพื่อเป็นการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่

สาธารณะในรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์

ขอบเขตในการสร้างสรรค์

 1. บทความนี้ เป็นบทความวิชาการอธิบาย

กระบวนการผลิตและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภท

จิตรกรรม

 2. ผลงานจิตรกรรมที่นำาเสนอนี้ ผลิตข้ึนหลังการ

เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 จนถึงเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2560

 3. ผลงานจิตรกรรมที่นำาเสนอนี้ ผลิตโดยผู้เขียน 

จำานวน 13 ภาพ โดยเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านนิทรรศการ

ศิลปะ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 1. แนวความคิดการสร้างสรรค์

 ผลงานจติรกรรมเพือ่นอ้มรำาลกึถงึพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สร้างสรรค์และเผยแพร่

ระหวา่งเดอืนตุลาคม พ.ศ.2559 ถงึเดอืนมถินุายน พ.ศ.2560 

มีวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยนำาเสนอภาพจติรกรรมใน

บรบิทของงานทศันศลิป ์(Visual Art) ทีแ่สดงถึงความงามอนั

ประกอบสร้างขึ้นด้วยทัศนธาตุ (Visual Element) และใน

บรบิทของการเป็นภาพแทนความ (Visual Representation) 

ที่สัมพันธ์กับการสื่อความหมายตรงและความหมายแฝงของ

ภาพจิตรกรรม

 2. แนวคิดสัญวิทยา

 ผู้เขียนใช้แนวคิดทางสัญวิทยา  (Semiology) มา

เปน็ฐานคดิเชงิทฤษฎ ีโดยผลงานจติรกรรมทีส่ือ่สารดว้ยภาพ

นั้นถือว่าเป็นสัญญะ (Sign) ที่ประกอบไปด้วยตัวหมาย (Sig-

nifier) หรือสิ่งที่ปรากฏเชิงกายภาพซึ่งในที่นี้ก็คือภาพที่

ปรากฏบนงานจิตรกรรม และสิ่งที่ถูกหมาย (Signified) หรือ

แนวความคดิและความหมายของภาพจติรกรรม ทัง้นีก้ารสือ่

ความหมายนั้นก็สามารถแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ (1) ความหมาย

ตรง (Denotation Meaning) เป็นความหมายขั้นแรกที่

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับสิ่งที่ถูกหมาย และ 

(2) ความหมายแฝง (Connotation Meaning) เป็นความ

หมายขั้นที่สองที่เป็นกลุ่มของความหมายที่มาเชื่อมโยงเข้า

ดว้ยกนัและภาพลกัษณท์ีเ่กดิขึน้ในความคดิของแตล่ะบคุคล

จากการที่ถูกกระตุ้นและแสดงออกโดยการใช้และกา

รนำาสญัญะมาผสมกนัเปน็แบบตา่งๆ อธบิายถงึความสมัพนัธ์

ที่เกิดขึ้น (มณเฑียร ศุภโรจน์, 2541: 20) 

 3. แนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทาง

สังคม 

 แนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 

(Social Construction of Reality) มีทัศนะว่า มนุษย์มีโลก

แวดล้อมอยู่ 2 แบบ คือ โลกทางกายภาพ (Physical World) 

หรือโลกที่เป็นจริงซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและไม่

สมบูรณ์ และโลกทางสังคมหรือโลกแห่งความหมาย (World 

of Meaning) ทีม่หีนา้ทีใ่นการแสดงความหมายทีถ่กูสรา้งขึน้

จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางสังคมต่างๆ ในชีวิต

ประจำาวันของมนุษย์ (สิริวัฒน์ มาเทศ, 2553: 25-26) 
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วิธีดำาเนินการ

 บทความวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์นี้ใช้

ระเบียบการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ (Art Creative Re-

search) ซึง่หมายถงึการเขยีนรายงานควบคูไ่ปกบัการผลิตผล

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการเชิงงานสร้างสรรค์ศิลปะ 

(Pure Practice) ซึ่งเป็นการทำางานสร้างสรรค์ โดยเน้นที่ผล

ของการปฏิบัติ เป็นหลักให้ความสำาคัญทั้งในส่วนของ

กระบวนการปฏิบัติ ประสบการณ์ขณะปฏิบัติ และผลของ

การปฏิบัติ (ปรีชา เถาทอง, 2553: 5)

 ผลงานสร้างสรรค์ในชุดนี้เป็นผลงานทัศนศิลป์

ประเภทจิตรกรรมที่เกิดจากกระบวนเทคนิคอันหลากหลาย 

เช่น การวาด การระบาย ขูดขีด สร้างร่องรอย ปะติดวัสดุ 

หรือกระบวนการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ

คุณลักษณะของเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นที่ว่าง มิติ พื้นผิว 

จังหวะ และนำ้าหนัก เพื่อสร้างความหมายให้สอดคล้องกับ

เนือ้หาสาระทีผู่ส้รา้งสรรคต์อ้งการสือ่สาร  (สรุยิะ ฉายะเจรญิ 

ใน วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 2559: 44) จำานวน 13 ชิ้น 

(เพือ่สอดคลอ้งกบัวนัที ่13 ตลุาคม พ.ศ.2559) โดยมรีปูแบบ

ของวิธกีารสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างกนัไปแตล่ะชิน้ตามบรบิทของ

วตัถปุระสงคใ์นการส่ือความหมาย เทคนคิการสรา้งสรรค ์การ

แสดงออกเชิงสุนทรียะ และช่องทางการเผยแพร่ผลงาน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์

 1. การเก็บข้อมูลภาพพระบรมฉายาลักษณ์และ

พระบรมสาทสิลกัษณข์องพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช รวมไปถึงภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ ของ

พระองค์ท่าน 

 2. นำาข้อมูล แรงบันดาลใจ แนวความคิด และ

แนวคิดต่างๆ มาวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์ออกมาเพื่อสร้าง

ภาพร่างและกำาหนดรูปแบบเชิงภาพของผลงานสร้างสรรค์

 3. สร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการที่เหมาะสม

กบัวตัถปุระสงคข์องการสือ่ความหมาย เทคนคิการสรา้งสรรค ์

การแสดงออกเชิงสุนทรียะ และช่องทางการเผยแพร่ผลงาน

แต่ละชิ้น

 4. ตรวจผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำาไปใส่

กรอบภาพเพือ่เตรยีมเผยแพรผ่า่นนทิรรศการ สำาหรบัผลงาน

ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์จะตรวจความ

เรียบร้อยและถ่ายภาพผลงานด้วยกล้องดิจิทัลเพื่อส่งไฟล์ไป

ให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการเพื่อเผยแพร่สู่

สาธารณะ

 5. ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

 6. นำากระบวนการสรา้งและเผยแพรผ่ลงานมาเขียน

เป็นบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

ผลงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ตารางที่ 1 รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน เทคนิค การเผยแพร่

1. พระราชาภูมิพล No.1 (ภาพที่ 1) จิตรกรรมภาพวาดลายเส้นด้วยพู่กันกับ

หมึกดำาบนกระดาษ (ขนาด 21.5 x 29.5 

ซม.)

นิทรรศการศิลปะ PROJECT OUR BE-

LOVED KING  โดยกลุ่มศิลปินไทยใน

นิวยอร์กและในประเทศไทย และ The 

Jam Factory ณ The Jam Factory 

คลองสาน กรงุเทพฯ 13 – 30 พฤศจกิายน 

2559 (ภาพที ่18) *ผลงานชือ่ “พระราชา

ภูมิพล No.2” ลงตีพิมพ์ เป็นภาพ

ประกอบเรื่อง  Project Our Beloved 

King ในนิตยสาร HELLO! ปีที่ 11 ฉบับ

ที่ 22 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.

2559 หน้า 141 (ภาพที่ 23)

2. พระราชาภูมิพล No.2 (ภาพที่ 2)

3. พระราชาภูมิพล No.3 (ภาพที่ 3)

4. พระราชาภูมิพล No.4 (ภาพที่ 4)

5. พระราชาภูมิพล No.5 (ภาพที่ 5)

6. พระราชาภูมิพล No.6 (ภาพที่ 6)

7. พระราชาภูมิพล No.7 (ภาพที่ 7)

8. พระราชาภูมิพล No.8 (ภาพที่ 8)

9. พระราชาภูมิพล No.9 (ภาพที่ 9)

10. ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ 

(ภาพที่ 10)

จิตรกรรมภาพวาดลายเส้นด้วยปากกา

และหมึกดำา ขนาด 21x29 ซม.

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

พ่อ เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ออนไลน์

เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ เผยแพร่

ออนไลน์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 

เป็นต้นไป (ภาพที่ 21)
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ชื่อผลงาน เทคนิค การเผยแพร่

11. พระราชพิธีมหามงคล เนื่องใน

วโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ 

ทรงเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร

โดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่ทาง

สถลมารคของพระบาทสมเด็จพระปรมิ

นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2506 

(ภาพที่ 11)

จิตรกรรมภาพวาดลายเส้นด้วยปากกา

และสีนำ้าบนกระดาษ ขนาด 21x29 ซม.

เผยแพร่เป็นภาพประกอบในหนังสือ 

The Chronicle of King Rama 9: 

หนังสือภาพวิจิตร พระราชประวัติ: พระ

ราชจริยวัตร ในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดย 

๘๙ จิตรกร. กรุงเทพฯ: บริษัท สยาม

สปอรต์ ซนิดเิคท จำากดั (มหาชน), 2560, 

หน้า 43 (ภาพที่ 20)

12. ในหลวงในดวงใจ (My King) (ภาพที่ 

12)

จิตรกรรมสีอะคลิลิคบนผ้าใบขนาด 

80x100 ซม.

นิทรรศการศิลปะ “SALON” 2nd            

ฟ-FUN Art Exhibition โดยกลุ่มศิลปิน 

ฟ:FUN ณ Rikyu by boy Tokyo สขุมุวทิ 

24 กรุงเทพฯ จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 18 

พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2559 และใน

นิตยสาร Fine Art ฉบับพิเศษ ‘ในหลวง 

ร. ๙’. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ไฟน์อาร์ต, 

2559, หน้า 64. (ภาพที่ 22)

13. . ในหลวง (My King) (ภาพที่ 13) จิตรกรรมสีอะคลิลิคบนผ้าใบขนาด 

60x80 ซม.

นทิรรศการในโครงการยอ้นรอยพระบาท

ยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์

เทดิพระเกยีรต ิรชักาลที ่9 จดัโดยบรษิทั

ในเครือย่งฮั้วและศิลปินกลุ่มเส้นทาง ณ 

สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่) อ.บ้านโป่ง 

จ.ราชบุรี จัดแสดง ตั้งแต่วันท่ี 1-14 

มิถุนายน 2560 (ภาพที่ 19)

 

          ภาพที่ 1                              ภาพที่ 2                                      ภาพที่ 3
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ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

 

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10
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ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14    

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17
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  ภาพที่ 18        

ภาพที่ 19

ภาพที่ 20

ภาพที่ 21

ภาพที่ 22

ภาพที่ 23

ภาพที่ 24
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ภาพที่ 25  

การตัดทอนบริบทต่าง ๆ ในภาพถ่ายออก เหลือเพียงภาพพระองค์ท่านบนที่ว่าง

ความเสมือน (Icon) ผ่านลักษณะพระอิริยาบถและกายวิภาค และเป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ผ่านสัญญะต่าง ๆ

ได้แก่ ลักษณะทางกายวิภาค ฉลองพระองค์ ฉลองพระเนตร กล้องถ่ายภาพ และเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์

สรุป

 1. ผลงานจิตรกรรมท่ีสำาเร็จและเผยแพร่ทั้งสิ้น

จำานวน 13 ภาพ โดยจำาแนกตามเทคนิคการสร้างเป็น 4  

ประเภท คือ (1) ภาพวาดลายเส้นด้วยพู่กันกับหมึกดำาบน

กระดาษ (2) ภาพวาดลายเส้นด้วยปากกาและหมึกดำา (3) 

ภาพวาดลายเส้นด้วยปากกาและสีนำ้า และ (4) จิตรกรรมสี

อะคลิลิคบนผ้าใบ (Acrylic on Canvas)

 2. ผลงานจิตรกรรมที่สร้างขึ้นมีรูปแบบเป็นรูปคน

เหมือนแบบเต็มพระองค์ (Figure) และคร่ึงพระองค์                   

(Portrait) โดยรปูเตม็พระองคจ์ะอยูใ่นอริยิาบถ ยืน เดิน และ

นั่ง เพื่อแสดงลักษณะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชขณะกำาลังปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอก

สถานที่ และมีเพียง 1 ภาพ ที่เป็นอิริยาบถยืนนิ่ง ในขณะที่

ภาพครึ่งพระองค์จะเป็นลักษณะของภาพที่แสดงพระพักตร์

ที่ชัดเจน มีฉลองพระเนตร (แว่นตา) ฉลองพระองค์ (เสื้อผ้า) 

และเครือ่งขตัติยราชอสิรยิาภรณ ์(เคร่ืองหมาย) ทีแ่สดงความ

เป็นพระมหากษัตริย์ไทย

 3. ผลงานจิตรกรรมที่นำาเสนอนี้แสดงออกโดยการ

สื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากขอ้มูลภาพเปน็ตน้แบบ

เพือ่ใชใ้นการเปลีย่นถา่ยระหวา่งสือ่ประเภทภาพถา่ยไปสูก่าร

สร้างภาพจิตรกรรมโดยใช้รหัสของลายเส้นที่สัมพันธ์กับ

เกณฑ์ทางกายวิภาคของมนุษย์ (Human Anatomy) เป็น

เกณฑส์ำาคญัในการสรา้งโครงรา่ง (outline) ของพระองคท์า่น 

และใชร้หสัของสเีพือ่สรา้งความจรงิจำาลอง (Simulation) ใน

รูปแบบจิตรกรรมตามมโนทัศน์ของผู้เขียนในฐานะของผู้

สร้างสรรค์ผลงาน 

 4. การเปลีย่นจากภาพถา่ยสูภ่าพจติรกรรมเปน็การ

สร้างภาพแทนความหมายข้ึนใหม่ โดยภาพจิตรกรรมมีการ

ตดัทอนบริบทตา่งๆ ในภาพถา่ยออก เหลอืเพยีงภาพพระองค์

ท่านบนพื้นที่ว่าง หรือมีพื้นหลังของภาพที่เรียบแบน เพื่อขับ

เนน้สัญญะของภาพพระองคท่ี์ตดัความเชือ่มโยงในบรบิทเดมิ

ไปสู่การสถาปนาความหมายใหม่ขึ้น (ภาพที่ 25)

 5. การสื่อความหมายตรงในภาพจิตรกรรม หมาย

ถึง การสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช โดยภาพที่ปรากฏในงานจิตรกรรมเป็นสัญญะที่สื่อถึง

ความเสมอืน (Icon) ผา่นลกัษณะอริิยาบถและกายวภิาค และ

เป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ผ่านสัญญะต่างๆ ได้แก่ ลักษณะ

ทางกายวภิาค ฉลองพระองค ์ฉลองพระเนตร กลอ้งถา่ยภาพ 

และเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ (ภาพที่ 25)

 6. ผลงานจิตรกรรมที่นำาเสนอนี้มีความหมายแฝง

ที่จำาแนกได้ 3 ชุด ดังนี้

  6.1 การเป็นภาพแทนของพระมหา

กษัตริย์ที่ทุ่มเทกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานานัปการ

เพือ่พฒันาวิถชีวีติของประชาชนชาวไทยและประเทศไทยให้

มีความเจริญขึ้นด้วยการที่ทรงออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

นอกพืน้ทีเ่มอืงไปสูช่นบทเพือ่การเขา้ถงึปญัหาทีแ่ทจ้รงิ แสดง

ความหมายของการเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพ่ือ

ประเทศชาติและประชาชน (ภาพที่ 1 - ภาพที่ 9)

  6.2 การเป็นภาพแทนของพระมหา

กษัตริย์ที่ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์และแสดงขัตติยะ ผ่าน

สัญญะของฉลองพระองค์ เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ และ

บรบิทตา่งๆ แบบโบราณราชประเพณ ีเพือ่สืบสนัตตวิงศแ์หง่
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ราชวงศ์จักรี (ภาพที่ 10 - ภาพที่ 11)

  6.3 การเป็นภาพแทนของพระมหา

กษัตริย์ที่ขึ้นครองราชย์ในช่วงเวลาแห่งวัยหนุ่ม ทรงมีความ

สง่างามตามขัตติยะ ทรงฉลองพระเนตร และฉลองพระองค์

แบบสมยัใหม่ แสดงถงึความเปน็พระมหากษตัรยิส์มยัใหม ่ที่

เป็นดั่งศูนย์รวมจิตวิญญาณของประเทศชาติไทย (ภาพที่ 12 

- ภาพที่ 13)

 7. ผลงานจติรกรรมทีน่ำาเสนอนีเ้ผยแพรสู่ส่าธารณะ

โดยจำาแนกออกเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้

  7.1 การเผยแพร่ผ่านนิทรรศการศิลปะ 

(Art Exhibition) ได้แก่ (1) นิทรรศการศิลปะ PROJECT 

OUR BELOVED KING  โดยกลุ่มศิลปินไทยในนิวยอร์กและ

ในประเทศไทย ณ The Jam Factory (ภาพที่ 1- ภาพที่ 9 

และภาพท่ี 18) (2) นทิรรศการศิลปะ “SALON” 2nd ฟ-FUN 

Art Exhibition โดยกลุ่มศิลปิน ฟ:FUN (ภาพที่ 12 และภาพ

ที่ 22) (3) นิทรรศการในโครงการย้อนรอยพระบาทยาตรา 

ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 

(ภาพที่ 13 และภาพที่ 19)  

  7 .2  การ เผยแพร่ผ่ านสื่ อสิ่ งพิมพ์                  

(Publishing) ได้แก่ (1) ภาพ “พระราชพิธีมหามงคล เนื่อง

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ทรงเสด็จ

พระราชดำาเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่

ทางสถลมารคของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช พ.ศ.2506” ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาพประกอบใน

หนังสือ The Chronicle of King Rama 9: หนังสือภาพ

วิจิตร พระราชประวัติ: พระราชจริยวัตร ในหลวง รัชกาลที่ 

๙ โดย ๘๙ จิตรกร (ภาพที่ 20) (2) ภาพ “พระราชาภูมิพล 

No.2” ลงตีพิมพ์เป็นภาพประกอบเรื่อง  Project Our Be-

loved King ในนิตยสาร HELLO! ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 วัน

พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 หน้า 141 (ภาพที่ 23) 

(3) ภาพ “ในหลวงในดวงใจ (My King)”  ตีพิมพ์เผยแพร่

เป็นภาพประกอบในในนิตยสาร Fine Art ฉบับพิเศษ 

‘ในหลวง ร. ๙’ (ภาพที่ 22)

  7.3 การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (On-

line) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) การเผยแพร่

ผา่นเวบ็ไซต ์(Website) ไดแ้ก ่ภาพ “ทรงเสดจ็ขึน้ครองราชย์

สมบตั”ิ เผยแพรผ่า่นพพิธิภัณฑอ์อนไลนเ์ฉลมิพระเกยีรตเิพือ่

พ่อ เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ 

http://king9moment.com/painting?lang=th&_

ga=2.116123526.1449964601.1496902515-

707716402.1496902515 (ภาพที่ 21) และ (2) การเผย

แพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ 

ผลงานทกุภาพเผยแพรผ่า่นเฟสบุก๊ (facebook) ของผูเ้ขยีน 

https://www.facebook.com/suriya.chaya โดยมีถูกใจ 

(Like) และแบง่ปนั (Share) ในสือ่สงัคมอยา่งตอ่เนือ่งในชว่ง

ที่ได้โพสต์ (Post) ภาพและข้อความประกอบ (ภาพที่ 24)

จากผลการดำาเนินงานทำาให้ประเมินได้ว่า ผลงานจิตรกรรม

ที่นำาเสนอ 13 ภาพนี้เป็นผลงานที่มีคุณภาพทางวิชาการ 

เป็นการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะในรูป

แบบของผลงานสร้างสรรค์ที่ส่ือถึงพระบาทสมเด็จพระปรมิ

นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการแสดงความอาลัย

และน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อ

ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติมาตลอด 70 ปีที่ทรง

ครองราชย์ 

ข้อเสนอแนะ

 ผู้ เขียนมีข้อเสนอถึงความสำาคัญของผลงาน

สร้างสรรค์ในบริบทของงานวิชาการที่เทียบเท่าได้กับผลจาก

การวจิยั การผลติผลงานสรา้งสรรคถ์อืเปน็ผลผลติทางวิชาการ

ทีส่ามารถตอ่ยอดเปน็องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมตา่งๆ ได้

ในอนาคต ผลงานสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่องานวิชาการข้าม

สาขาได้และผลงานสร้างสรรค์ในบริบทงานวิชาการยังเป็น

แนวทางต่อวงวิชาการและการศึกษาในอนาคตที่เต็มไปด้วย

การข้ามสื่อ (Transmedia) และการหลอมรวมสื่อ (Media 

Convergence) อย่างไม่หยุดยั้งอีกด้วย
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