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The Process of Creating and Publishing Paintings: Case Study
of the King Bhumibol Adulyadej Memorial Paintings Created
and Published between October 2016 and June 2016
สุริยะ ฉายะเจริญ*
บทคัดย่อ
บทความนีเ้ ป็นการอธิบายกระบวนการผลิตและเผยแพร่งานจิตรกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสือ่ ความหมาย
ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ เป็นการแสดงความอาลัยและน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค์ในวาระทีท่ รงเสด็จสวรรคตเมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 อีกทัง้ ยังเป็นการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
สู่สาธารณะในรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์
ผลจากการดำ�เนินงานทำ�ให้เกิดผลงานจิตรกรรมจำ�นวน 13 ภาพ ผลิตขึ้นด้วยเทคนิคจิตรกรรม 4 แบบ โดยผล
งานสร้างสรรค์เกิดจากการเปลีย่ นจากภาพถ่ายสูภ่ าพจิตรกรรมในฐานะของการเป็นภาพแทนความหมายทีส่ อื่ ถึงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีความหมายแฝงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) การเป็นภาพแทนของ
พระมหากษัตริยท์ ที่ มุ่ เทกับพระราชกรณียกิจเพือ่ พัฒนาวิถชี วี ติ ของประชาชนชาวไทยและประเทศไทย (2) ภาพแทนของ
พระมหากษัตริย์ที่ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เพื่อสืบสันตติวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี (3) ภาพแทนของพระมหากษัตริย์สมัยใหม่
ที่เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของประเทศชาติ โดยผลงานจิตรกรรมได้ดำ�เนินการเผยแพร่สู่สาธารณะ 3 ช่องทาง ได้แก่
นิทรรศการศิลปะ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
คำ�สำ�คัญ: 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
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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 painting
has been publicized in 4 channels: Art Exhibition,
Print media and online.
Keyword: Creativity, Painting, Meaning, His
Majesty King Bhumibol Adulyadej
ความสำ�คัญ
นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 15.52 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเสด็จ
สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช อันเป็นเหตุการณ์ที่นำ�มา
สู่ความโศกเศร้าของประชาชนไทยทั่วประเทศและทั่วโลก
ขณะที่สำ�นักพระราชวังได้จัดให้มีพระราชพิธีทรงบำ�เพ็ญ
พระราชกุศลถวายพระบรมศพและอนุญาตให้ประชาชน
ทุกหมูเ่ หล่าสามารถเข้าสักการะพระบรมศพได้ ณ พระทีน่ งั่
ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ส่วนรัฐบาลไทยได้
ประกาศไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 ปี และ
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี
เป็ น วั น คล้ า ยวั น สวรรคตและวั น หยุ ด ราชการเพื่ อ ให้
ประชาชนน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
หลังจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนชาวไทยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศแสดงความอาลัยผ่านสือ่ ทีห่ ลาก
หลายด้วยวิธีต่าง ๆ เชิงสัญลักษณ์ เช่น การสวมใส่เสื้อผ้า
สีดำ� การโพสต์ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์และพระราช
กรณียกิจพร้อมพิมพ์ขอ้ ความแสดงความคิดเห็นแสดงถึง
ความอาลัยและน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ผ่านสือ่
ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ศิลปินร่วมกันสร้างสรรค์ผล
งานทัศนศิลป์ (Visual Art) เพื่อจัดแสดง ณ พื้นที่
สาธารณะ (Public space) และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่แสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ อีกทั้งการแสดงออกผ่าน
สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ และสื่อสังคม (Social Media)
จากทัว่ โลก ตลอดรวมไปถึงพระราชสารและสารจากพระ
ราชาธิบดี พระราชินี และผู้นำ�ทั่วโลกที่แสดงถึงความ
อาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์
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จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนในฐานะของ
ประชาชนชาวไทยและผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้รับ
แรงบั น ดาลใจจากภาพและเรื่ อ งราวจากพระราช
กรณียกิจต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์อนั ยัง่ ยืนต่อประชาชนไทย
และแก่ ป ระเทศชาติ ผู้ เขี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
แสดงออกถึ ง ความอาลั ย และน้ อ มรำ � ลึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทผี่ า่ นงานจิตรกรรมเพือ่ เข้า
ร่วมเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์
(1) เพือ่ เป็นการแสดงความอาลัยและน้อมรำ�ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทีม่ ตี อ่ ปวงชนชาวไทยมาตลอด 70
ปีแห่งการครองราชย์
(2) เพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่สื่อความหมาย
ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(3) เพื่ อ เป็ น การผลิ ต และเผยแพร่ ผ ลงาน
วิชาการสู่สาธารณะในรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์
ขอบเขตในการสร้างสรรค์
(1) บทความนี้เป็นบทความวิชาการอธิบาย
กระบวนการผลิตและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภท
จิตรกรรม
(2) ผลงานจิตรกรรมที่นำ�เสนอนี้ ผลิตขึ้นหลัง
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 จนถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
(3) ผลงานจิตรกรรมทีน่ �ำ เสนอนี้ ผลิตโดยผูเ้ ขียน
จำ�นวน 13 ภาพ โดยเผยแพร่สสู่ าธารณะผ่านนิทรรศการ
ศิลปะ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
(1) แนวความคิดการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมเพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สร้างสรรค์
และเผยแพร่ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ.2560 มีวตั ถุประสงค์ในการสือ่ ความหมาย
ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยนำ�เสนอภาพจิตรกรรมในบริบทของงานทัศนศิลป์
(Visual Art) ที่แสดงถึงความงามอันประกอบสร้างขึ้น
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ด้วยทัศนธาตุ (Visual Element) และในบริบทของการ
เป็นภาพแทนความ (Visual Representation) ทีส่ มั พันธ์
กับการสื่อความหมายตรงและความหมายแฝงของภาพ
จิตรกรรม
(2) แนวคิดสัญวิทยา
ผู้เขียนใช้แนวคิดทางสัญวิทยา (Semiology)
มาเป็นฐานคิดเชิงทฤษฎี โดยผลงานจิตรกรรมที่สื่อสาร
ด้วยภาพนั้นถือว่าเป็นสัญญะ (Sign) ที่ประกอบไปด้วย
ตัวหมาย (Signifier) หรือสิง่ ทีป่ รากฏเชิงกายภาพซึง่ ในที่
นี้ก็คือภาพที่ปรากฏบนงานจิตรกรรม และสิ่งที่ถูกหมาย
(Signified) หรือแนวความคิดและความหมายของภาพ
จิตรกรรม ทั้งนี้การสื่อความหมายนั้นก็สามารถแบ่งเป็น
2 ขั้น คือ (1) ความหมายตรง (Denotation Meaning)
เป็นความหมายขัน้ แรกทีอ่ ธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
หมายกับสิ่งที่ถูกหมาย และ (2) ความหมายแฝง (Connotation Meaning) เป็นความหมายขั้นที่สองที่เป็นก
ลุ่มของความหมายที่มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและภาพ
ลักษณ์ทเี่ กิดขึน้ ในความคิดของแต่ละบุคคลจากการทีถ่ กู
กระตุ้นและแสดงออกโดยการใช้และการนำ�สัญญะมา
ผสมกันเป็นแบบต่าง ๆ อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
(มณเฑียร ศุภโรจน์, 2541: 20)
(3) แนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทาง
สังคม
แนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทาง
สังคม (Social Construction of Reality) มีทัศนะว่า
มนุษย์มีโลกแวดล้อมอยู่ 2 แบบ คือ โลกทางกายภาพ
(Physical World) หรือโลกที่เป็นจริงซึ่งเต็มไปด้วยการ
เปลี่ยนแปลงและไม่สมบูรณ์ และโลกทางสังคมหรือโลก
แห่งความหมาย (World of Meaning) ที่มีหน้าที่ในการ
แสดงความหมายที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น จากการปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วันของ
มนุษย์ (สิริวัฒน์ มาเทศ, 2553: 25-26)
วิธีดำ�เนินการ
บทความวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์น้ี
ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ (Art Creative
Research) ซึง่ หมายถึงการเขียนรายงานควบคูไ่ ปกับการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการเชิงงานสร้างสรรค์
ศิลปะ (Pure Practice) ซึง่ เป็นการทำ�งานสร้างสรรค์ โดย
เน้นทีผ่ ลของการปฏิบตั เิ ป็นหลักให้ความสำ�คัญทัง้ ในส่วน

ของกระบวนการปฏิบัติ ประสบการณ์ขณะปฏิบัติ และ
ผลของการปฏิบัติ (ปรีชา เถาทอง, 2553: 5)
ผลงานสร้างสรรค์ในชุดนี้เป็นผลงานทัศนศิลป์
ประเภทจิตรกรรมที่เกิดจากกระบวนเทคนิคอันหลาก
หลาย เช่น การวาด การระบาย ขูดขีด สร้างร่องรอย
ปะติดวัสดุ หรือกระบวนการอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การนำ�เสนอคุณลักษณะของเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นที่
ว่าง มิติ พื้นผิว จังหวะ และนํ้าหนัก เพื่อสร้างความหมาย
ให้สอดคล้องกับเนือ้ หาสาระทีผ่ สู้ ร้างสรรค์ตอ้ งการสือ่ สาร
(สุรยิ ะ ฉายะเจริญ ใน วารสารนิเทศสยามปริทศั น์, 2559:
44) จำ�นวน 13 ชิ้น (เพื่อสอดคล้องกับวันที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ.2559) โดยมีรปู แบบของวิธกี ารสร้างสรรค์ทแี่ ตกต่าง
กันไปแต่ละชิน้ ตามบริบทของวัตถุประสงค์ในการสือ่ ความ
หมาย เทคนิคการสร้างสรรค์ การแสดงออกเชิงสุนทรียะ
และช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
(1) การเก็บข้อมูลภาพพระบรมฉายาลักษณ์และ
พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รวมไปถึงภาพพระราชกรณียกิจ
ต่าง ๆ
(2) นำ�ข้อมูล แรงบันดาลใจ แนวความคิด และ
แนวคิดต่าง ๆ มาวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์ออกมาเพื่อ
สร้างภาพร่างและกำ�หนดรูปแบบเชิงภาพของผลงาน
สร้างสรรค์
(3) สร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการทีเ่ หมาะ
สมกับวัตถุประสงค์ของการสื่อความหมาย เทคนิคการ
สร้างสรรค์ การแสดงออกเชิงสุนทรียะ และช่องทางการ
เผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น
(4) ตรวจผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำ�ไป
ใส่กรอบภาพเพือ่ เตรียมเผยแพร่ผา่ นนิทรรศการ สำ�หรับ
ผลงานทีเ่ ผยแพร่ผา่ นสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ ออนไลน์จะตรวจ
ความเรียบร้อยและถ่ายภาพผลงานด้วยกล้องดิจิทัลเพื่อ
ส่งไฟล์ไปให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการเพือ่ เผย
แพร่สู่สาธารณะ
(5) ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
(6) นำ�กระบวนการสร้างและเผยแพร่ผลงานมา
เขียนเป็นบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
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ชื่อผลงาน
1. พระราชาภูมิพล No.1 (ภาพที่ 1)
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)
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ผลงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่สู่สาธารณะ
ตารางที่ 1 รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์
เทคนิค
การเผยแพร่
จิตรกรรมภาพวาดลายเส้นด้วยพู่กันกับ นิทรรศการศิลปะ PROJECT OUR BEหมึกดำ�บนกระดาษ (ขนาด 21.5 x 29.5 LOVED KING โดยกลุ่มศิลปินไทยใน
ซม.)
นิวยอร์กและในประเทศไทย และ The
Jam Factory ณ The Jam Factory
คลองสาน กรุงเทพฯ 13 – 30 พฤศจิกายน
2559 (ภาพที่ 18) *ผลงานชือ่ “พระราชา
ภู มิ พ ล No.2” ลงตี พิ ม พ์ เ ป็ น ภาพ
ประกอบเรื่อง Project Our Beloved
King ในนิตยสาร HELLO! ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 22 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.
2559 หน้า 141 (ภาพที่ 23)

10. ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ
(ภาพที่ 10)

จิตรกรรมภาพวาดลายเส้นด้วยปากกา
และหมึกดำ� ขนาด 21x29 ซม.

11. พระราชพิ ธี ม หามงคล เนื่ อ งใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ
ทรงเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร
โดยกระบวนพยุ ห ยาตราใหญ่ ท าง
สถลมารคของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พ.ศ.2506
(ภาพที่ 11)
12. ในหลวงในดวงใจ (My King) (ภาพที่
12)

จิตรกรรมภาพวาดลายเส้นด้วยปากกา
และสีนํ้าบนกระดาษ ขนาด 21x29 ซม.

13. . ในหลวง (My King) (ภาพที่ 13)

จิ ต รกรรมสี อ ะคลิ ลิ ค บนผ้ า ใบขนาด
60x80 ซม.

จิ ต รกรรมสี อ ะคลิ ลิ ค บนผ้ า ใบขนาด
80x100 ซม.

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
พ่อ เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ออนไลน์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ เผยแพร่
ออนไลน์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559
เป็นต้นไป (ภาพที่ 21)
เผยแพร่ เ ป็ น ภาพประกอบในหนั ง สื อ
The Chronicle of King Rama 9:
หนังสือภาพวิจิตร พระราชประวัติ: พระ
ราชจริยวัตร ในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดย
๘๙ จิตรกร. กรุงเทพฯ: บริษัท สยาม
สปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน), 2560,
หน้า 43 (ภาพที่ 20)
นิ ท รรศการศิ ล ปะ “SALON” 2nd
ฟ-FUN Art Exhibition โดยกลุ่มศิลปิน
ฟ:FUN ณ Rikyu by boy Tokyo สุขมุ วิท
24 กรุงเทพฯ จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 18
พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2559 และใน
นิตยสาร Fine Art ฉบับพิเศษ ‘ในหลวง
ร. ๙’. กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์ไฟน์อาร์ต,
2559, หน้า 64. (ภาพที่ 22)
นิทรรศการในโครงการย้อนรอยพระบาท
ยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์
เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จัดโดยบริษทั
ในเครือย่งฮั้วและศิลปินกลุ่มเส้นทาง ณ
สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่) อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุ รี จั ด แสดง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1-14
มิถุนายน 2560 (ภาพที่ 19)
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ภาพที่ 1

ภาพที่ 5

ภาพที่ 2
ภาพที่ 6

ภาพที่ 3

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 4

ภาพที่ 9

65

Siam Communication Review Vol.16 Issue 21

ภาพที่ 13
ภาพที่ 10

ภาพที่ 14

ภาพที่ 11
ภาพที่ 15

ภาพที่ 16
ภาพที่ 12
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ภาพที่ 17

ภาพที่ 18

ภาพที่ 19

ภาพที่ 21

ภาพที่ 22

ภาพที่ 23

ภาพที่ 24
ภาพที่ 20
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การตัดทอนบริบทต่าง ๆ ในภาพถ่ายออก เหลือเพียงภาพพระองค์ท่านบนที่ว่าง
ความเสมือน (Icon) ผ่านลักษณะพระอิริยาบถและกายวิภาค และเป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ผ่านสัญญะต่าง ๆ
ได้แก่ ลักษณะทางกายวิภาค ฉลองพระองค์ ฉลองพระเนตร กล้องถ่ายภาพ และเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์
ภาพที่ 25

สรุป

1. ผลงานจิตรกรรมที่สำ�เร็จและเผยแพร่ทั้งสิ้น
จำ�นวน 13 ภาพ โดยจำ�แนกตามเทคนิคการสร้างเป็น 4
ประเภท คือ (1) ภาพวาดลายเส้นด้วยพูก่ นั กับหมึกดำ�บน
กระดาษ (2) ภาพวาดลายเส้นด้วยปากกาและหมึกดำ� (3)
ภาพวาดลายเส้นด้วยปากกาและสีนาํ้ และ (4) จิตรกรรม
สีอะคลิลิคบนผ้าใบ (Acrylic on Canvas)
2. ผลงานจิตรกรรมที่สร้างขึ้นมีรูปแบบเป็นรูป
คนเหมือนแบบเต็มพระองค์ (Figure) และครึ่งพระองค์
(Portrait) โดยรูปเต็มพระองค์จะอยู่ในอิริยาบถ ยืน เดิน
และนั่ ง เพื่ อ แสดงลั ก ษณะของพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะกำ�ลังปฏิบัติพระราช
กรณียกิจนอกสถานที่ และมีเพียง 1 ภาพ ที่เป็นอิริยาบถ
ยืนนิง่ ในขณะทีภ่ าพครึง่ พระองค์จะเป็นลักษณะของภาพ
ที่แสดงพระพักตร์ที่ชัดเจน มีฉลองพระเนตร (แว่นตา)
ฉลองพระองค์ (เสือ้ ผ้า) และเครือ่ งขัตติยราชอิสริยาภรณ์
(เครื่องหมาย) ที่แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ไทย
3. ผลงานจิตรกรรมที่นำ�เสนอนี้แสดงออกโดย
การสื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับแรงบันดาลใจจากข้อมูลภาพ
เป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการเปลี่ยนถ่ายระหว่างสื่อประเภท
ภาพถ่ายไปสู่การสร้างภาพจิตรกรรมโดยใช้รหัสของลาย
เส้นทีส่ มั พันธ์กบั เกณฑ์ทางกายวิภาคของมนุษย์ (Human
Anatomy) เป็นเกณฑ์สำ�คัญในการสร้างโครงร่าง (outline) ของพระองค์ท่าน และใช้รหัสของสีเพื่อสร้างความ
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จริงจำ�ลอง (Simulation) ในรูปแบบจิตรกรรมตามมโน
ทัศน์ของผู้เขียนในฐานะของผู้สร้างสรรค์ผลงาน
4. การเปลี่ยนจากภาพถ่ายสู่ภาพจิตรกรรม
เป็นการสร้างภาพแทนความหมายขึ้นใหม่ โดยภาพ
จิตรกรรมมีการตัดทอนบริบทต่าง ๆ ในภาพถ่ายออก
เหลือเพียงภาพพระองค์ท่านบนพื้นที่ว่าง หรือมีพื้นหลัง
ของภาพทีเ่ รียบแบน เพือ่ ขับเน้นสัญญะของภาพพระองค์
ที่ตัดความเชื่อมโยงในบริบทเดิมไปสู่การสถาปนาความ
หมายใหม่ขึ้น (ภาพที่ 25)
5. การสื่อความหมายตรงในภาพจิตรกรรม
หมายถึง การสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยภาพที่ปรากฏในงานจิตรกรรมเป็น
สัญญะทีส่ อื่ ถึงความเสมือน (Icon) ผ่านลักษณะอิรยิ าบถ
และกายวิภาค และเป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ผ่านสัญญะ
ต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะทางกายวิภาค ฉลองพระองค์ ฉลอง
พระเนตร กล้ อ งถ่ า ยภาพ และเครื่ อ งขั ต ติ ย ราช
อิสริยาภรณ์ (ภาพที่ 25)
6. ผลงานจิตรกรรมที่นำ�เสนอนี้มีความหมาย
แฝงที่จำ�แนกได้ 3 ชุด ดังนี้
6.1 การเป็นภาพแทนของพระมหากษัตริย์ที่
ทุ่มเทกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานานัปการเพื่อ
พัฒนาวิถชี วี ติ ของประชาชนชาวไทยและประเทศไทยให้
มี ค วามเจริ ญ ขึ้ น ด้ ว ยการที่ ท รงออกปฏิ บั ติ พ ระราช
กรณียกิจนอกพื้นที่เมืองไปสู่ชนบทเพื่อการเข้าถึงปัญหา
ที่แท้จริง แสดงความหมายของการเป็นพระมหากษัตริย์
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ผู้ทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติและประชาชน
(ภาพที่ 1 - ภาพที่ 9)
6.2 การเป็นภาพแทนของพระมหากษัตริย์ที่
ทรงเสด็จขึน้ ครองราชย์และแสดงขัตติยะ ผ่านสัญญะของ
ฉลองพระองค์ เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ และบริบท
ต่าง ๆ แบบโบราณราชประเพณี เพื่อสืบสันตติวงศ์แห่ง
ราชวงศ์จักรี (ภาพที่ 10 - ภาพที่ 11)6.3 การเป็นภาพ
แทนของพระมหากษัตริยท์ ขี่ นึ้ ครองราชย์ในช่วงเวลาแห่ง
วั ย หนุ่ ม ทรงมี ค วามสง่ า งามตามขั ต ติ ย ะ ทรงฉลอง
พระเนตร และฉลองพระองค์แบบสมัยใหม่ แสดงถึงความ
เป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ ส มั ย ใหม่ ที่ เ ป็ น ดั่ ง ศู น ย์ ร วมจิ ต
วิญญาณของประเทศชาติไทย (ภาพที่ 12 - 13)
7. ผลงานจิ ต รกรรมที่ นำ � เสนอนี้ เ ผยแพร่ สู่
สาธารณะโดยจำ�แนกออกเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้
7.1 การเผยแพร่ผ่านนิทรรศการศิลปะ (Art
Exhibition) ได้แก่ (1) นิทรรศการศิลปะ PROJECT OUR
BELOVED KING โดยกลุ่มศิลปินไทยในนิวยอร์กและใน
ประเทศไทย ณ The Jam Factory (ภาพที่ 1- ภาพที่ 9
และภาพที่ 18) (2) นิทรรศการศิลปะ “SALON” 2nd
ฟ-FUN Art Exhibition (ภาพที่ 12 และภาพที่ 22) (3)
นิ ท รรศการในโครงการย้ อ นรอยพระบาทยาตรา ณ
บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
(ภาพที่ 13 และภาพที่ 19)
7.2 การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing)
ได้แก่ (1) ภาพ “พระราชพิธีมหามงคล เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ทรงเสด็จพระราชดำ�เนิน
เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่ทางสถลมารค
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พ.ศ. 2506” ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาพประกอบในหนังสือ
The Chronicle of King Rama 9: หนังสือภาพวิจิตร
พระราชประวัติ: พระราชจริยวัตร ในหลวง รัชกาลที่ ๙
โดย ๘๙ จิตรกร (ภาพที่ 20) (2) ภาพ “พระราชาภูมิพล
No.2” ลงตีพิมพ์เป็นภาพประกอบเรื่อง Project Our
Beloved King ในนิตยสาร HELLO! ปีที่ 11 ฉบับที่ 22
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 หน้า 141 (ภาพที่
23) (3) ภาพ “ในหลวงในดวงใจ (My King)” ตีพิมพ์เผย
แพร่เป็นภาพประกอบในในนิตยสาร Fine Art ฉบับพิเศษ
‘ในหลวง ร. ๙’ (ภาพที่ 22)

7.3 การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (Online) โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) การเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ (Website) ได้แก่ ภาพ “ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์
สมบัติ” เผยแพร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อพ่อ เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
พ่อ (ภาพที่ 21) และ (2) การเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ ผลงานทุกภาพเผย
แพร่ผ่านเฟสบุ๊ก (facebook) ของผู้เขียน https://www.
facebook.com/suriya.chaya โดยมีถูกใจ (Like) และ
แบ่งปัน (Share) ในสือ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ งในช่วงทีไ่ ด้โพสต์
(Post) ภาพและข้อความประกอบ (ภาพที่ 24)
จากผลการดำ�เนินงานทำ�ให้ประเมินได้วา่ ผลงาน
จิตรกรรมที่นำ�เสนอ 13 ภาพนี้เป็นผลงานที่มีคุณภาพทาง
วิ ช าการ เป็ น การผลิ ต และเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการสู่
สาธารณะในรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ทสี่ อื่ ถึงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการ
แสดงความอาลัยและน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติมา
ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์
ข้อเสนอแนะ
ผู้ เขี ย นมี ข้ อ เสนอถึ ง ความสำ � คั ญ ของผลงาน
สร้างสรรค์ในบริบทของงานวิชาการที่เทียบเท่าได้กับผล
จากการวิจัย การผลิตผลงานสร้างสรรค์ถือเป็นผลผลิต
ทางวิชาการที่สามารถต่อยอดเป็นองค์ความรู้และสร้าง
นวั ต กรรมต่ า ง ๆ ได้ ใ นอนาคต ผลงานสร้ า งสรรค์ มี
ประโยชน์ ต่ อ งานวิ ช าการข้ า มสาขาได้ แ ละผลงาน
สร้างสรรค์ในบริบทงานวิชาการยังเป็นแนวทางต่อวง
วิชาการและการศึกษาในอนาคตทีเ่ ต็มไปด้วยการข้ามสือ่
(Transmedia) และการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) อย่างไม่หยุดยั้งอีกด้วย
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