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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ศิลปินผู้วาด: นางจิรพร สินเสริฐ



 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์
เล็กสุดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่สมเด็จ 
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง พระองค์ทรง
พระราชสมภพเมือ่วนัพธุที ่๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ตรงกบัแรม ๑๔ ค่ำา เดอืน ๑๑ 
ปมีะเสง็ ณ พระทีน่ัง่สทุธาศรภีริมย ์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัได้
พระราชทานพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ 
ชเนศรมหาราชาธิราช จุฬาลงกรณ์นารถวโรรส อุดมยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภัยปักษ 
นาวลิ อสมัภนิชาตพิสิทุธ์ ิมหามกฎุราชพงษบ์รพิตัร บรมขตัตยิมหารชัฎาภสิญิจน ์
พรรโษทัย มงคลสมัยสมากร สถาวรวรัจฉริยคุณ อดุลยราชกุมาร” หรือ 
พระนามทั่วไปเรียกว่า “ทูลกระหม่อมเอียดน้อย” ทรงได้อภิเษกสมรสกับ  
หม่อมเจ้าหญิงรำาไพพรรณี สวัสดิวัตน์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ เล่ือนพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า- 
ประชาธิปกศักดิเดชน์ “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ 
พระองค์จึงทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗  
เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ  
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมเจ้าหญิงรำาไพพรรณี 
ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี  
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในวันที่ 
๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ระหว่างทรงรับการผ่าตัดรักษาพระเนตรที่ประเทศอังกฤษ 
และมิได้เสด็จพระราชดำาเนินกลับประเทศไทย จนเสด็จสวรรคต ณ พระตำาหนัก 
คอมพ์ตัน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ หลาย 
ปตีอ่มา รฐับาลไทยจึงกราบบังคมทลูเชญิสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณ ีพระบรม
ราชินีเสด็จฯ กลับประเทศพร้อมอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวกลับถึงประเทศไทยวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ในด้านดนตรี ทั้งดนตรีของต่างประเทศและ 
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ดนตรีไทยเมื่อทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาไวโอลินด้วยพระอุตสาหะวิริยะ ต่อมาเมื่อทรงครองราชย์แล้วทรงฝึก 
ดนตรีไทยกับครูดนตรี คือ หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) และหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  
จนสามารถทรงดนตร ีเชน่ ซอดว้ง และซออูไ้ด ้และโปรดสดบัวงดนตรบีรรเลง ซึง่เปน็การเรยีนรูจ้ากประสบการณ ์
พระราชอัจฉริยภาพด้านดนตรียังปรากฎในบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีความไพเราะเป็นอมตะมาจนถึงปัจจุบัน 
สามเพลง คือ เพลงราตรีประดับดาวเถา เพลงเขมรละออองค์เถา และเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งสามชั้น  
นอกจากนี้ทรงมีกล้องถ่ายภาพและภาพยนตร์จำานวนมากที่สะสมไว้ สะท้อนให้เห็นพระอุปนิสัยโปรดการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งและทรงอุปถัมภ์สมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามเพ่ือ 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ และพระราชทานโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงเพ่ือเป็นแหล่งบันเทิงของ
ประชาชน 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำารัสเกี่ยวกับความสำาคัญของศิลปวัฒนธรรมไว้เมื่อ
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานสำาหรับพระนครว่า “ศิลปวัตถุก็ดี โบราณวัตถุก็ดี ย่อมเป็น
ส่วนหน่ึงของตำานานแลพงศาวดารของชาติ เปนสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นความเจริญและอารยธรรมของ
ประเทศตามลำาดับกาล ท้ังเปนสิ่งซ่ึง แสดงให้เห็นวิญญาณและอุปนิสสัยของประชาชนแห่งชาตินั้น
ด้วย ด้วยเหตุเหล่านี้จึงเปนของควรบำารุงรักษาไว้เป็นอย่างดี” (พระราชดำารัสในการเปิดพิพิธภัณฑสถาน
สำาหรับพระนครเม่ือเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดหอพระสมุด วชิรญาณและพิพิธภัณฑสถานพระนคร  
ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙, ๒๕๓๖ : ๔๓) ความสนพระทัยในศิลปวัฒนธรรมยังปรากฏจากการที่
โปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้งราชบัณฑิตยสภาเพื่อจัดการด้านงานหนังสือและการบำารุงวิชาช่างต่างๆ โปรดเกล้าฯ
ให้พัฒนาหอพระสมุดสำาหรับพระนคร และพิพิธภัณฑสถาน เป็นที่รวบรวมหนังสือ เอกสารและวัตถุซึ่งเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติสืบมาแต่โบราณกาล นอกจากนี้ยังพระราชทานสิ่งของจำานวนมาก
แก่พิพิธภัณฑ์ นับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์พระราชทานโอกาสแก่ประชาชนได้เข้าศึกษาหาความรู้ 
ในพิพิธภัณฑสถานตามอัธยาศัยอีกด้วย
 ในวาระครบรอบ ๑๒๐ ปีแห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นวาระอันเป็นมงคล ในการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วถึงกัน
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คำานำา 

 พุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นปีที่ครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระบรม- 
ราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๗ ในวนัที ่๘ พฤศจกิายน 
๒๕๕๖ และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) ได้ถวายพระเกียรติพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำาคัญของโลก 
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสาร
มวลชน เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ในการเสด็จฯ กลับมาประกอบ
พระราชกรณียกิจในประเทศไทยหลังจากทรงสำาเร็จการศึกษาจากประเทศ
อังกฤษ (๒๐ เมษายน ๒๔๕๗) และในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
ครบ ๑๐ รอบปนีกัษตัร ในโอกาสสำาคญันี ้สำานกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
ได้จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓ 
กิจกรรม และหนึ่งกิจกรรมเป็นการจัดประกวดวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “๑๒๐ ปี บารมีพระปกเกล้า” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และให้โอกาสนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงความความจงรักภักดี และน้อมรำาลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่ออาณา
ประชาราษฎร์ โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม อาทิ สีน้ำา สีน้ำามัน  
สีอะครีลิก สีฝุ่น ตามจินตนาการที่ได้สร้างสรรค์เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์
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 หนังสือเล่มน้ีได้รวบรวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวในประเภทนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และผลงานภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ 
สำานักพิมพ์ได้จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ไป
ยังแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ซาบซึ้งในผลงานทางศิลปะที่มีกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
ผู้ส่งผลงานได้สร้างสรรค์ไว้ในวโรกาสสำาคัญนี้
 การดำาเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนี้ ประสบ 
ความสำาเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยสำานักพิมพ์ ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมตัดสินผลงาน  
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน อาจารย์ประจำาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์มพร แตม้ประสทิธิ ์อาจารยส์าขาวชิาจติรกรรม และอาจารยส์ำาราญ มณรีตัน ์วทิยาลยัเพาะชา่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์สมยล กำาแหงฤทธิ์รงค์ หัวหน้าหน่วยศิลปะ และ
อาจารย์จิรพร สินเสริฐ นักวิชาการช่างศิลป์ ชำานาญการ สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้รับ 
จัดสรรงบประมาณดำาเนินการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำานักพิมพ์ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

      สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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                              สารบัญ

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (๓)-(๕) 
คำานำาในการจัดทำาหนังสือ (๖)-(๗)

การตัดสินการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร แต้มประสิทธิ์ ๓
อาจารย์สำาราญ มณีรัตน์ ๔-๕
อาจารย์จิรพร สินเสริฐ ๖-๗
อาจารย์สมยล กำาแหงฤทธิรงค์ ๘

พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๙
จัดทำาโดย สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการตัดสินการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐
นิทรรศการผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๑

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ๑๒-๔๑
ประเภทนักเรียน ๔๒-๖๕



สื่อและของที่ระลึกในกิจกรรม ๖๖
ประมวลภาพกิจกรรม ๖๗
 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เบื้องหลังการจัดกิจกรรม ๖๘
บรรยากาศการประกาศผลรางวัล ๖๙

พินิจพิเคราะห์จากประสบการณ์ตรง ๗๐-๗๑
สมยล กำาแหงฤทธิรงค์

กิจกรรมการอบรมการวาดศิลปะลายไทย (หัวโขน) ๗๒-๗๓
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ลมหายใจหุ่นกระบอกไทยในสยามประเทศ ๗๔-๗๗
นิเวศ แววสมณะ

คณะผู้จัดทำา    ๗๘



ศิลปินผู้วาด: นางจิรพร สินเสริฐ
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เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ซึ่งจัดขึ้นโดย สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การตัดสินการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



2 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

2 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอแสดงความยินดีเป็นเป็นอย่างยิ่งสำาหรับผู้ที่ชนะการประกวดวาด
ภาพในโครงการฯ นี้ ทั้งในระดับประชาชนทั่วไปและระดับนักเรียน โดย
ภาพที่ชนะประกวดจะสะท้อนทั้งความงามทางด้านทักษะฝีมือในการวาด
ภาพและการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านองค์ประกอบศิลป์เพื่อสื่อสาร 
พระราชกรณียกิจสำาคัญที่พระองค์ทรงสร้างคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทย 
บางท่านก็จะนำาเอาสัญลักษณ์ที่พระองค์พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่
ปวงชนชาวไทยมาเป็นองค์ประกอบสำาคัญ บางท่านก็มีแนวคิดจะนำา 
พระจรยิวตัรทีเ่ปน็ทีคุ่น้เคยมาแสดงออกเพือ่ระลกึถงึพระองคท์า่น แตอ่ยา่งไร
กด็ ียงัไมม่ใีครทีส่ามารถฉกีแนวคดิทีโ่ดดเดน่ออกมาจากกลุม่ได ้การตดัสนิจงึ 
มุ่งประเด็นทักษะความถูกต้องเป็นประเด็นสำาคัญ ทั้งคุณค่าทางด้านฝีมือ
และความกลมกลืนเข้ากันขององค์ประกอบศิลป์ อย่างไรก็ตาม ผลงานใน 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาผลงานจะแฝงไว้ด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูแบบเด็กๆ 
และยังมีอีกหลายผลงานที่มุ่งเน้นการนำาเสนอในเชิงภาพเหมือนบุคคลจึง
ทำาใหข้าดดา้นความคดิสรา้งสรรคไ์ปอยา่งนา่เสยีดาย อยา่งไรกต็าม ขอแสดง
ความยินดีแก่ผู้ชนะรางวัลทุกท่านและขออวยพรให้อย่าหยุดที่จะสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะต่อไปโดยให้ถือว่าการประกวดในครั้งนี้เป็นเสมือนประตูที่จะ
เปิดไปสู่การสร้างผลงานที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อไป

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
          คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนับได้ว่าเป็นการแสดงออกเพื่อสะท้อน
เรื่องราวต่างๆ ทางความคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงานให้เผยแพร่สู่สังคม รวม
ถึงเป็นส่วนสำาคัญยิ่งของการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ต่างๆ การบันทึกเรื่องราวผ่านทางศิลปะเป็นการบันทึกที่เข้าใจง่ายได้สาระ 
อีกทั้งได้แสดงอัตลักษณ์ทางด้านการช่าง และการแสดงออกทางด้านฝีมือ
อีกด้วย การบันทึกเรื่องราวต่างๆ ทางพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นหลักคำาสอน 
หรือพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยผ่านภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้โดยผ่าน
ทางผลงานจิตรกรรมที่งดงาม

การประกวดภาพเขียนในครั้งนี้ก็เช่นกัน ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งใน
การชว่ยสง่เสรมิ และสนบัสนนุใหศ้ลิปวฒันธรรมไทยไดม้กีารพฒันา และเขา้
ถึงกลุ่มคนในสังคมได้อย่างมีระบบโดยการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านทาง
ผลงานศิลปะ การจัดการประกวดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชโดย
ใช้เรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ถือว่าเป็นการ
เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้แสดงออกในเรื่องราวที่ตน
รัก และผูกพันกับผลงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านผ่านผลงาน
ศิลปะ ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองที่พระองค์ท่านได้ทรงสร้าง
ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ที่ปวงชนชาวไทยมีต่อพระองค์ท่านผ่านทางผลงานศิลปะที่สวยงามอีกด้วย

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร แต้มประสิทธิ์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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4 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศลิปะเปน็ผลงานสรา้งสรรคจ์ากภมูปิญัญาของมนษุยท์ีถ่า่ยทอดออก
มาโดยผ่านสื่อ เทคนิควิธีการต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบและผลงานที่ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นศิลปะนั้น ต้องมีคุณค่าต่อจิตใจ หรือก่อให้เกิดการสะเทือน
อารมณ์ ซึ่งเป็นแผนภูมิกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะดังต่อไปนี้

จิตรกรรม หมายถึง การขีดเขียนหรือระบายสีฝุ่น สีน้ำา สีน้ำามัน 
และสีวิทยาศาสตร์ ลงบนพื้นผิววัสดุที่มีความราบเรียบ เช่น กระดาษ  
ผ้า แผ่นไม้ ผนัง เพดาน หรือผิวหน้าของวัสดุอื่นๆ ให้เกิดเรื่องราว
ความงดงามตามความนึกคิด จินตนาการของผู้วาด ภาพเขียนแบบ
เหมือนจริงเป็นการสร้างงานจิตรกรรมที่ยึดถือความเหมือนจริงตาม
แบบอย่างที่มองเห็นเป็นสำาคัญ โดยสิ่งที่นำามาเป็นแบบอย่างนั้นอาจ
จะปรากฏอยู่ในธรรมชาติ หรือวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น คน สัตว์ อาคาร 
ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น ความเหมือนจริงนี้ยึดหลักการมองเห็นเป็นสำาคัญ  
ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องคำานึงถึง รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา และ
สีที่เหมือนจริงมากที่สุด จิตรกรรมภาพประกอบเรื่อง เป็นภาพที่เขียนขึ้น 
เพื่อใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆ เช่น การโฆษณา และงานหนังสือ มุ่งหมาย 
ให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกคล้อยตามเรื่องราวที่ต้องการบอกกล่าว

การกล่าวถึงงานทั้งสองประเภทนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นถึงการรวมตัวกัน
ของงานจิตรกรรมที่แสดงความเหมือนกับจิตรกรรมที่มีจุดมุ่งหมายบอกกล่าว
ตามเรื่องราวที่กำาหนดให้อยู่ด้วยกัน โดยใช้ทัศนธาตุทางด้านศิลปะ

 มนุษย์       สิ่งแวดล้อม  เกิดจินตนาการสร้างสรรค์  ศิลปะ
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5 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การประกวดผลงานภาพวาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในวาระวันคล้ายวันครบรอบ ๑๒๐ ปี ที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้จัดขึ้นถือเป็นการ
สร้าง ส่งเสริม และเพิ่มโอกาส ให้กับนักศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความหมายในเชิง
เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลงานโดยส่วนใหญ่ จะมีมุมมอง เนื้อหา เรื่องราวที่นำาเสนอ 
คล้ายๆ กัน ในลักษณะของการจัดองค์ประกอบการวางโครงสร้างของภาพที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 
จึงมีความสมบูรณ์พอๆ กัน ผลงานที่ได้รับรางวัลจะมีความสมบูรณ์ตามแนวความคิดและจุดประสงค ์
ที่ได้ตั้งไว้ จุดประสงค์ดังกล่าวนี้ อาจจะประกอบไปด้วย การจัดองค์ประกอบ เนื้อหาเรื่องราว
ความถูกต้อง เทคนิคในการแสดงออกที่ตรงที่สุด ส่วนรางวัลที่รองลงมาก็มีความงาม ความหมาย 
ไม่แพ้รางวัลอื่น แต่อาจจะเป็นด้วยความสมบูรณ์ของตัวงานที่สื่อออกมายังไม่ชัดเจนเต็มที่  
การจัดโครงการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ “๑๒๐ ปี บารมีพระปกเกล้า” ในครั้งนี้ ถือเป็น 
แนวคิดที่ดี ในการปลูกฝังความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อสถาบันที่ เป็นศูนย์รวมใจของคนไทย 
ทุกคนและสื่อผ่านออกมาทางศิลปะเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงสุนทรียแห่งความงาม ผ่านการสร้างสรรค์ 
ผลงานของนักศึกษา

                                             อาจารย์สำาราญ มณีรัตน์
                         วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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6 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยภาพรวมของการประกวดภาพวาด ๑๒๐ ปี บารมี 
พระปกเกล้า ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้าย 
วนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๗ 
มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ จำานวนพอสมควร ซึ่ง 
มาจากหลากหลายระดับ มีทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ทำาให้ในการพิจารณาผลงานนั้น ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ ดังนั้นจึง
ต้องมีการกำาหนดแนวทางการพิจารณา ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดกิจกรรม ที่มีหลักเกณฑ์มุ่งเน้นในเรื่องของความสามารถในทางการ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ โดยผ่านทางมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
เพื่อแสดงการน้อมรำาลึกถึงพระองค์ท่าน ที่ทรงนำาพาบ้านเมืองสู่ความ
เจรญิรุง่เรอืง กา้วหนา้ และมคีวามสงบสขุ อกีทัง้ไดท้รงประกอบพระราช-
กรณียกิจที่สำาคัญๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างสูง

เมื่อมองผ่านภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดนี้แล้ว ทำาให้
มีความรู้สึกว่า นอกจากการมีทักษะความสามารถในการเขียนภาพได้
ดีในระดับหนึ่งแล้ว ในเรื่องของความเหมือน ความถูกต้องของสัดส่วน
ก็มีความสำาคัญมากสำาหรับภาพเขียนประเภทบุคคลสำาคัญนี้ การ
เลือกจับเอาประเด็นหรือแนวคิดที่ใส่เข้าไปในภาพนั้นก็ยังเป็นอีกส่วน
สำาคัญหนึ่งที่จะช่วยให้งานนั้นดูมีพลังและมีความสมบูรณ์ของภาพ  
ในแง่ของการจัดวางองค์ประกอบภาพ และความคิดสร้างสรรค์นั้น  
จะช่วยเพิ่มหรือส่งเสริมให้การจินตนาการออกมาได้อย่างน่าทึ่ง  
น่าสนใจ และสวยงาม รวมทั้งหากได้มีการฉีกแนวทางความคิด เพื่อ
สร้างความแตกต่างออกไปบ้าง ไม่ให้ซ้ำาใคร สิ่งเหล่านี้แม้จะเป็น 
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7 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จุดเล็กจุดน้อยก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้งานนั้นดูมีคุณค่า 
เพราะได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนๆ นั้น ที่ไม่มี
คำาว่าผิดหรือถูก หากแต่ผู้สร้างสรรค์นั้นได้มีใจเปิดกว้าง
ทางความคิดแต่ยังคงยึดหลักแนวทางที่กำาหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง

สดุทา้ยไมว่า่ผลงานเหลา่นีจ้ะถกูพจิารณาจดัใหอ้ยู่
ในระดบัใดกต็าม ถอืวา่งานทกุชิน้นัน้มคีณุคา่ทางความงาม 
มีความหมาย เพราะเป็นการที่ถูกกลั่นกรองออกมาจาก
สมองรวมเข้ากับฝีมือ โดยมุมมองที่มีความแตกต่างกันไป

        อาจารย์จิรพร สินเสริฐ
             นักวิชาการช่างศิลป์ ชำานาญการ
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8 
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ในฐานะของคณะกรรมการตัดสินคนหนึ่ง ตามโครงการประกวด 
ผลงานวาดพระบรมสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เนือ่ง
ในวาระคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๒๐ ปีนั้น โดยสาระสำาคัญของ 
องค์ประกอบที่เด่นชัด เพื่อการพิจารณาผลงานคือ การจัดวางตำาแหน่งของ
องคป์ระกอบของภาพทำาไดอ้ยา่งเหมาะสม สดัสว่นตอ้งถกูตอ้งชดัเจน รวมถงึ
การใหน้้ำาหนกัแสงเงากลมกลนืลงตวัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของเจา้ของผลงาน  

จากผลงานภาพวาดที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่าผลงาน
ล้วนสะท้อนแนวคิดอันหลากหลายทั้งทางด้านมุมมองทัศนคติหรือกรอบ
ประสบการณ์ของแต่ละคน บอกเล่าเรื่องราวผ่านจินตนาการออกมาด้วย
ความคดิสรา้งสรรคข์องผลงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขยีนภาพบคุคลสำาคญั 
ต้องคำานึงถึงสัดส่วนที่ถูกต้องรวมถึงการจัดองค์ประกอบส่งผ่านแนวคิดที่
เกีย่วขอ้งกบัพระราชกรณยีกจิของพระองคท์า่น มผีูส้ง่ภาพเขา้ประกวดหลาย
ท่านสามารถนำาเสนอได้อย่างมีความเหมาะสมเป็นอย่างดียิ่ง และขอเป็น
กำาลังใจกับทุกท่านให้มีการพัฒนาผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องเช่นนี้โดยตลอด 

ท้ายที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริม
เยาวชนและนักศึกษาประชาชนให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถงานศิลปะ
และถา่ยทอดการนำาเสนอเรือ่งราวตอ่สาธารณชน เพือ่เปน็การมสีว่นรว่มของ
ภาคประชาสังคมด้วยการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผ่านงานศิลปะเป็นสิ่งงดงามเป็นอย่างยิ่งและควรดำารงคงอยู่สืบต่อไป 

              อาจารย์สมยล กำาแหงฤทธิรงค์
                           นักวิชาการช่างศิลป์ ชำานาญการ 

          หัวหน้าหน่วยศิลปะ สำานักพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย: นางจิรพร สินเสริฐ



พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
จัดทำาโดย สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดย: นางสมยล กำาแหงฤทธิรงค์

พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย: นางจิรพร สินเสริฐ

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดย: นายทูล สุทธหลวง

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โดย: นางสมยล กำาแหงฤทธิรงค์

พ.ศ. ๒๕๕๗
โดย: นางจิรพร สินเสริฐ
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ผลการตัดสินการประกวด
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
        รางวัลชนะเลิศ   นายวรวีร์ วงศ์ละม้าย

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  นายธนารีรัชณ์ รัฐวิโรวัณ

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   นายพงศพล โพนะทา

        รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล นายไพโรจน์ วิรัตน์
          นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์นิยม
          นายประมินทร์ ตั้งมี

ประเภทนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ  นายก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์ ชั้น ม.๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายศราวุฒิ เข็มโคตร ชั้น ม.๔ โรงเรียนนางรองพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นายเทพทัพ ทับเทศ ปวช.๒  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รางวัลชมเชย   นางสาวสุรดา เต้นปักษี ชั้น ม.๔ โรงเรียนนางรองพิทยาคม  



นิทรรศการผลงานการประกวด
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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แนวคิด 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

มีมากมายข้าพเจ้าจึงนำาพระราชกรณียกิจ แสดงออกมาทางภาพวาดสีน้ำา  
เช่น พระองค์ทรงสร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง พร้อมทั้งสร้างสะพาน 
ปฐมบรมราชานสุรณเ์พือ่เชือ่มกรงุเทพมหานคร และธนบรุ ีพระองคท์รงโปรด
ในการถ่ายภาพและภาพยนตร์ รวมถึงทรงอนุรักษ์ดนตรีไทย

รางวัลชนะเลิศ   
นายวรวีร์ วงศ์ละม้าย

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
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แนวคิด 
สะพานพระพุทธยอดฟ้า ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยาแห่งแรกนั้น 

เป็นพระราชดำาริในรัชกาลที่ ๔ เพื่อที่จะแก้อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ 
ยังไม่สามารถสร้างได้ในยุคนั้น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงคำานึงถึงพระราชดำาริในรัชกาลที่ ๔ ที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยาเชื่อม 
๒ ฝั่งอีกทั้งยังทรงเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีผู้คนอาศัยอยู่มาก การไปมากับฝั่งพระนคร
ยังยากลำาบากต้องใช้แต่ทางเรือไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องสร้างสะพานเชื่อมถึงกัน ถ้าสร้าง
เสียแต่วันนี้จะได้ประโยชน์เร็วขึ้น ทั้งในโอกาสฉลองกรุงเทพมหานคร ๑๕๐ ปี ก็ควร
จะมีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สร้างไว้ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทรงสร้างหรือทำาอะไร
ก็แล้วแต่จะมองถึงความมั่นคงของบ้านเมืองและประโยชน์ที่พสกนิกรชาวไทยจะได้
รับเป็นสำาคัญเสมอ ซึ่งไม่ปรารถนาจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดคณะใดหรือกลุ่มใดได้ประโยชน์
แต่เพียงลำาพัง ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยนั้นเวลา
จะสร้างหรือทำาอะไรก็มักจะบริจาคเงินส่วนพระองค์เสมอ เพราะพระองค์ไม่ต้อง
การสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อประโยชน์
ของประชาชนอย่างแท้จริง ดังเช่นสะพานพุทธยอดฟ้า ที่เราใช้กันจนถึง
ทุกวันนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายธนารีรัชณ์  รัฐวิโรวัณ
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
นายพงศพล โพนะทา

แนวคิด 
เพื่อร่วมกิจกรรมรำาลึก ๑๒๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า 

อยู่หัวของชาวไทยพระผู้ทรงเป็นอุปภัมภกของแผ่นดิน ข้าพเจ้าน้อมรำาลึก
ด้วยการนำาภาพพระบรมสาทิสลักษณ์มาจัดองค์ประกอบภาพและบรรจง 
วาดด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ได้ผลงานออกมาสวยงามสมพระเกียรติของ
พระองค์ท่าน

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
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รางวัลชมเชย  

แนวคิด 
ข้าพเจ้าต้องการนำาเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านงานศิลปะการบันทึกภาพ การถ่ายภาพยนตร์ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์รัก และนำามาประกอบกับสิ่งที่พระองค์รักอีก ๒ อย่าง 
คือ พระราชวังไกลกังวล และสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายไพโรจน์  วิรัตน์





20 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รางวัลชมเชย  

แนวคิด 
ในระหว่างศึกษาหาข้อมูล ได้พบกับพระบรมสาทิสลักษณ์ที่พระองค์

ทา่นทรงพระผนวช ทีแ่สดงออกถงึความสงา่งามและสงบ จนเกดิความศรทัธา 
วา่ทา่นนา่จะเปน็ผูท้ีท่รงเสยีสละไดท้กุอยา่ง และทำาไดท้กุอยา่งเชน่กนั เพือ่ให้
เหล่ามวลชนทั้งหลายได้มีความสงบสุข จึงแสดงออกในเชิงพุทธศิลป์ เปรียบ
เสมือนท่านเป็นพระประจำาบ้าน เพื่อให้บุคคลที่ได้ชื่นชมงานชิ้นนี้ เกิดความ
เคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านเช่นกัน

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์นิยม





22 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รางวัลชมเชย  

แนวคิด 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีน้ำาพระราชหฤทัย 

ต่ออาณาประชาราษฎร์หลายประการ อาทิ ด้านการปกครอง ทรงดำาเนิน
พระบรมราโชบายที่จะพัฒนาการปกครองเพื่อกระจายพระราชอำานาจโดย
ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามหรือในด้านการทำานุ
บำารุงบ้านเมือง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างสะพาน 
ข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา พระราชทานนามว่า สะพานพระพุทธยอดฟ้า

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายประมินทร์ ตั้งมี





24 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ซึ่งประชาชนคนไทยทั่วไป ไม่ค่อยที่ 

จะได้พบเห็นนัก ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงหนุ่มฉกรรจ์ พระบรมฉายาลักษณ์
ต้นแบบนี้ได้มาจาก พี่แขก ผอ.เฉลิมกรุงในครั้งที่พี่แขกพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๗ กับเฉลิมกรุง

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายกิติพัฒน์ เอกอนันต์สิรี



รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



26 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้า 

อยูห่วัเปน็พระมหากษตัรยิใ์นราชวงศจ์กัรลีำาดบัที ่๗ แหง่ราชอาณาจกัรสยาม 
พระองคเ์สดจ็พระราชสมภพวนัพธุที ่๘ พฤศจกิายน ๒๔๓๖ ขา้พเจา้นำาเสนอ
ด้านการปกครองโดยพระองค์สละพระราชอำานาจและเป็นพระมหากษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมิเสียเลือดเนื้อ

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายประมวล ตั้งมี



รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



28 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
ท่านเป็นแบบอย่างของนักปกครอง การปกครองประเทศ เป็นผู้นำา 

ที่นำาความเจริญพัฒนามาสู่สยามประเทศทั้งเมตตา และเด็ดเดี่ยว จึงทำาให้
เกิดการเขียนรูปพระองค์ท่านเป็นแบบที่แรงๆ และรวดเร็ว เด็ดขาด

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายถาวร นาควิลัย



รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



30 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดการถ่ายภาพยนตร์ 

ทรงเริม่ถา่ยทำาภาพยนตรข์นาดเลก็ ๑๖ ม.ม. ชือ่วา่ “ภาพยนตรท์รงถา่ย” ตอ่
มาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ภาพยนตร์
อัมพร” และ ทรงสนับสนุนให้สร้างโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยสำาหรับฉาย
ภาพยนตร์เสียงแห่งแรกของประเทศ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระนครครบรอบ  
๑๕๐ ปี พระราชทานนามว่า “ศาลาเฉลิมกรุง”

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นางสาวดวงกมล วูวนิช



รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



32 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
บนพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระองค์ทรงอยู่ในใจของประชาชน 
ตลอดมาเท่าทุกวันนี้

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายสมพร สีทอง



รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



34 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
การจัดวางภาพ จัดองค์ประกอบโดยมีจุดเด่นคือพระบรมสาทิส- 

ลักษณ์รัชกาลที่ ๗ ฉลองพระองค์ชุดพระมหากษัตริย์ และมีพื้นหลังเป็น 
พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่มีระยะใกล้-ไกล มีน้ำาหนักอ่อนถึงเข้ม บ่งบอกถึง
ความเป็นมาในอดีต

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายธนพล ชนะพันธ์



รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



36 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
เปน็ภาพโทนสสีเีดยีว ไลร่ะดบัคา่สจีากน้ำาหนกัออ่นไปถงึน้ำาหนกัเขม้ 

พื้นหลังเป็นแสงเจิดจ้า ซึ่งหมายถึงบุญบารมีของพระองค์ท่าน

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นางน้ำาทิพย์ ชนะพันธ์



รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



38 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
พระราชจริยวัตรอันงดงามทั้งสิ้นทั้งปวงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่

ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์งาน ขอน้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ได้ทรงมอบประชาธิปไตยสู่ประชาราษฎร์

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นายสมชาย พินิจทรัพย์



รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



40 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
พระองค์ทรงมอบอำานาจการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย  

สู่ปวงชน ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงส่งภาพวาด
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

นางพิรมย์ พินิจทรัพย์



รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



42 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้า 

อยูห่วัทรงมพีระมหากรณุาธคิณุอยา่งใหญห่ลวงตอ่ปวงชนชาวไทย อาท ิเรือ่ง
ของการพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งพระองค์ทรงยินยอมสละอำานาจและเป็น
พระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ

รางวัลชนะเลิศ   
นายก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประเภทนักเรียน





44 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
ในประเทศไทยของเราไม่เป็นประชาธิปไตย พระองค์ทรงมีพระราชดำาริ

ที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตย และจากนั้นก็มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญมาให้ และจากนั้นประเทศไทยของ
เราจึงอยู่อย่างประชาธิปไตย

ประเภทนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
นายศราวุฒิ เข็มโคตร
โรงเรียนนางรองพิทยาคม





46 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
นายเทพทัพ  ทับเทศ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

แนวคิด 
รัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชา

สามารถในงานหลายๆ ด้าน เช่น การถ่ายภาพ ทรงดนตรีไทย แล้วทรงสร้าง
สะพานพระพุทธยอดฟ้าให้ประชาชนได้ใช้กัน จึงได้นำาหลายๆ องค์ประกอบ 
มาวางด้านซ้ายของภาพและด้านขวามือให้พระองค์ท่านดูเด่น

ประเภทนักเรียน





48 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รางวัลชมเชย  

แนวคิด 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงงานอย่างหนัก เพื่อ

ให้ปวงชนชาวไทยอยู่อย่างเป็นสุข ท่านทรงได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ 
ประเทศไทยจงึไดม้รีะบอบประชาธปิไตย ดฉินัจงึไดเ้ขยีนภาพเทดิพระเกยีรต ิ
เพื่อรำาลึกท่านไว้ในใจของชาวไทยตลอดไป  

ประเภทนักเรียน

นางสาวสุรดา  เต้นปักษี
โรงเรียนนางรองพิทยาคม





50 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
เหล่าประชาชนร่วมใจสามัคคี เพื่อที่จะรำาลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจและแก้
ปัญหาทุกเรื่องและทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ

ประเภทนักเรียน

นางสาววรรณศิริ อรชุน
โรงเรียนนางรองพิทยาคม





52 
รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด 
พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๗ ซึ่งพระองค์ท่านได้สร้างความ

สมัพนัธก์บัตา่งประเทศ และยงัทรงแกไ้ขงบประมาณของประเทศเราใหพ้รอ้ม
อย่างยิ่งในด้านการเกษตร เช่น ไร่นาต่างๆ

ประเภทนักเรียน

เด็กหญิงกีรติ ผลวิเศษสิทธิ์
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
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แนวคิด 
ผมอยากเห็นคนไทยทุกคนให้เห็นแก่ความเสียสละความสามัคคีและ

รำาลกึถงึความเสยีสละของพระองคท์า่น พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลที่ ๗ ซึ่งเป็นความโชคดีของชนชาวไทยทุกคนมากๆ

ประเภทนักเรียน

นายสุรนาท เสมอใจ
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
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แนวคิด 
นำาภาพในสมัยรัชกาลที่ ๗ ที่ท่านทรงพระราชกรณียกิจมาใส่ไว้ใต้

ภาพของท่านแล้วเล่นสีทำาให้พระองค์ท่านดูเด่นสง่า ส่วนภาพพระราช-
กรณียกิจต่างๆ ก็เน้นการใช้สีโทนเดียวกัน ซึ่งเป็นสีที่อ่อนกว่า

ประเภทนักเรียน

นางสาวปทิตตา ทับเทศ

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ
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แนวคิด 
ประเทศไทยมีพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลและ

ปกครองประเทศไทย รัชกาลที่ ๗ มีพระราชกรณียกิจที่น่าสนใจและผมได้
นำามาวาดเป็นความประทับใจ พระองค์ทรงมีความคิดที่ทันสมัย ผมจึงวาด
มาเพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ของท่าน

ประเภทนักเรียน

นายณัฐชานน ทองครบุรี
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
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แนวคิด 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ ๗ ซึ่งพระองค์ท่านได้สร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และยังแก้ไข 
งบประมาณของประเทศเราให้พร้อมอย่างยิ่งในด้านการเกษตร เช่น นา ไร่ 
ต่างๆ บ้านเมืองของเราจึงสมบูรณ์

ประเภทนักเรียน

นางสาวสุทัตตา หินชัด
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
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แนวคิด 
ทา่นทรงปฏริปูการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์ใหเ้ปน็

ประชาธิปไตย และท่านทรงช่วยเหลือประชาชน แต่ในภาพก็จะมีพระบรม
สาทิสลักษณ์ที่ท่านทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ ไว้ในภาพเดียวกัน

ประเภทนักเรียน

นางสาวดลณภัส ศรีสิงหฬ
โรงเรียนโยธินบูรณะ
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แนวคิด 
ท่านทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติ ท่านทรงเปลี่ยน

การปกครอง และความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน จนมาถึงสมัยปัจจุบัน

ประเภทนักเรียน

นางสาวณัฐวรรณ จอนขุน 
โรงเรียนโยธินบูรณะ
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สื่อและของที่ระลึกในกิจกรรม

ออกแบบ: นายไพบูลย์ ทับเทศ



เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประมวลภาพกิจกรรม
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เบื้องหลังการจัดกิจกรรม

บรรยากาศการประกาศผลรางวัล
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บรรยากาศการประกาศผลรางวัล
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พินิจพิเคราะห์จากประสบการณ์ตรง
ศิลปะมีจุดมุ่งหมายในการเกื้อกูลศีลธรรมและยกระดับจิตใจถ่ายทอดสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เกิด

ความงาม เพือ่เปน็การแบง่ปนัประสบการณจ์งึขอเลา่เรือ่งเขยีนภาพสนีำา้จากปกรวมผลงานการประกวดตามโครงการ
ประกวดผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระคล้ายวันพระราชสมภพ
ครบรอบ ๑๒๐ ปี หรือจะกล่าวอีกหนึ่งว่า...ศิลปะสร้างโลกงามตามวิจิตร สร้างชีวิตให้งามยามหมองสี สองมือเรา
จักหล่อเลี้ยงความสุนทรีย์ หมายมนุษย์คงมีที่ดีงาม

การเขียนภาพบุคคลจะต้องศึกษากายวิภาค (Anatomy) โครงสร้างของกระดูกสัดส่วนของกระโหลก 
และกล้ามเนื้อ ซึ่งจะส่งผลในภาพร่างได้แม่นยำาถูกต้อง โอกาสที่จะลงสีให้เหมือนก็เป็นไปได้สูง ฉะนั้นการร่างภาพ 
จะต้องสังเกตรายละเอียดต่างๆ เพื่อกำาหนดรูปทรง ระยะ ทิศทางแสงเงา นำ้าหนักของสีรวมถึงบรรยากาศจะ 
มองเห็นมิติภาพรวม

การเริ่มต้นเขียนภาพสีนำ้าวัสดุและอุปกรณ์เปรียบเสมือนอาวุธ 
ของการเขียนภาพ สิ่งแรกควรมีกระดานรองเขียน ขนาด ๑๔ ✕ ๒๘ นิ้ว ควร
ใช้กระดานไม้อัดไม่ควรใช้กระดาษอัด เพราะความชื้นทำาให้โก่งงอ กระดาษ
มคีวามหนาอยา่งนอ้ย ๑๐๐ ปอนดข์ึน้ไป ดนิสอไวร้า่งภาพ ยางลบ กระดาษ 
ทิชชูไว้ซับนำ้าและเช็ดสี กระดาษกาวขนาด ๑ นิ้วเพื่อยึดกระดาษกับไม้อัด  
จานผสมสีชนิดหลุมกว้าง ควรเป็นสีขาวเวลาผสมสีจะไม่หลอกตา ภาชนะ 
ใส่นำ้าแบ่งเป็น ๒ ส่วนสำาหรับผสมสีและล้างพู่กัน พู่กันควรมีหลากหลาย
ขนาด แบบแบนและแบบกลม เบอร์ ๑๒ จนถึง เบอร์ ๐ พิเศษ เมื่อเตรียม
อุปกรณ์ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสีนำ้า

ขั้นต่อมาคือ เตรียมผนึกกระดาษป้องกันกระดาษบวมเป็นคลื่น  
ใช้ตัวหนีบกระดาษป้องกันเพืี่อไม่ให้กระดาษเคลื่อนที่ซึ่งการผนึกกระดาษ
ทั้ง ๔ ด้าน ยึดติดกับกระดานอัดจะช่วยป้องกันกระดาษบวมหรือเป็นคลื่น
ได้ วิธีผนึกกระดาษใช้ฟองนำ้าชุบนำ้าลูบกระดาษให้เปียกทั้งด้านหน้าและ 

ด้านหลัง วางกระดาษลงบนกระดานอัดและยึดด้วยเทปกระดาษชนิดใช้กับนำ้า ๔ ด้าน แล้ววางราบผึ่งลมให้แห้ง 
เมื่อกระดาษแห้งแล้ว จะเห็นกระดาษตึงยึดกับกระดานอัดพร้อมจะปฏิบัติงานได้
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เตรียมหาข้อมูลภาพต้นฉบับได้แล้ว 
นำาภาพทั้งหมดมาจัดวางโดยคำานึงเรื่องการ 
จดัองคป์ระกอบ (Composition) ใชโ้ปรแกรม 
ตกแต่งภาพ (Photoshop) เพื่อให้เหมาะสม 
กบัหนา้กระดาษ นำาภาพจดัองคป์ระกอบ เสรจ็ 
แล้วร่างภาพด้วยดินสอตามต้นแบบลงบน
กระดาษทีเ่ตรยีมไว ้สงัเกตน้ำาหนกัและแสงเงา 
ของภาพรวม

สีนำ้า มีคุณสมบัติโปร่งแสง ควรระบายจากสีอ่อนไปหาสีเข้ม ต้องสังเกตสีผิวพรรณ สีของแก้ม สีของริม
ฝีปากสีดวงตา สีของเสื้อผ้ารวมถึงสีเครื่องประดับ สีจากบรรยากาศ เช่น ท้องฟ้า สีภาพพระราชกรณียกิจ ภาพรวม 
ระบายให้สีโทนนำ้าตาลสื่อถึงอดีต เป็นต้น เริ่มระบายลงนำ้าหนักเน้นที่ภาพหลักก่อนจากนั้นใช้สีน้ำาระบายภาพรวม 
เน้นนำ้าหนักของภาพเขียน สีอ่อนระบายในส่วนที่สว่างที่สุดของภาพกำาหนดให้เป็นแสง ส่วนสีเข้มกำาหนดให้เป็น 
น้ำาหนักหรือเงา และเมื่อแสงกับเงามาอยู่ด้วยกันจะทำาให้ภาพเกิดมิติเสมอ

เมื่อถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นมโนภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นแรงบันดาลใจรำาลึกถึง 
พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ ที่ส่งผลต่อ 
แผ่นดินไทยเป็นเชิงประจักษ์จนถึงปัจจุบัน 

เมื่อร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลงสีด้วยดินสอระบายนำ้าได้เพื่อกำาหนด 
นำา้หนกัและแสงเงา หาขอ้มลูภาพเพิม่เตมิ 
สบืคน้จาก search engine เชน่ Google 
เป็นต้น เพื่อเน้นภาพหลักกำาหนดให้ 
เป็นภาพสีรวมทั้งเครื่องราชอิสริยยศ 
ก่อนเตรียมอุปกรณ์พร้อมลงสีนำ้าดังภาพ
ตัวอย่าง

   สมยล กำ�แหงฤทธิรงค์
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กิจกรรมการอบรมการวาดศิลปะลายไทย (หัวโขน)
 ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
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กิจกรรมการอบรมการวาดศิลปะลายไทย (หัวโขน)
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หากยอ้นกลบัไปในสมยัอยธุยา มหรสพใดๆ กค็งไมส่ามารถเปรยีบเทา่กบั
มหรสพการแสดงหุ่นไทยที่เรียกว่า “หุ่นหลวง” ที่มีท่วงท่าลีลาที่อ่อนช้อยงดงาม
สมจริง อีกทั้งเครื่องแต่งกายที่ประณีตงดงามหาเปรียบมิได้จากหุ่นอื่นๆ ที่มีมา 
ครั้งเข้าสู่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คำาว่าหุ่นไทยที่
ทุกคนรู้จักกันดีอีกครั้งในชื่อ “หุ่นกระบอกไทย” อันเป็นที่นิยมแลได้สร้างความสุข
ให้กับผู้ชมนั้นได้เป็นที่รู้จักขึ้นมาอีกและถือว่าเป็นยุคทองมหรสพแห่งการแสดงหุ่น
กระบอกไทย จนก้าวผ่านมาถึงปัจจุบัน แต่เหตุใดลมหายใจของมหรสพการแสดง
หุ่นกระบอกไทยนั้น กลับมีแต่คำาว่า “เชย ล้าสมัย” และลมหายใจเริ่มระรวยริน
แผ่วหายลงไปทุกขณะ

 
“กว่� ๑๒๐ ปีที่หุ่นกระบอกไทยได้โลดแล่นอวดโฉมคว�มงดง�ม
และประโลมคว�มสุขให้กับผู้ชมแห่งแผ่นดินสย�มประเทศม�โดยตลอด”

 
เมื่อเสียงเคล้าซออู้แห่งท่วงทำานอง “สังขารา” ลอยประสานความไพเราะ 

ผ่านโสตเสนาะหูผู้ชมที่เบียดเสียดจับจองที่นั่งชมท่วงท่าลีลาร่ายรำาอันอ่อนช้อย
สื่อภาษาอย่างสนุกสนาน ทั้งๆ ที่สิ่งที่ดูอยู่นั้นไม่มีชีวิต ตัวเล็กๆ เพียงแค่ครึ่งตัว  
ลำาตัวที่มาจากกระบอกไม้ไผ่ ประสานกับไหล่กาบมะพร้าว กับศิลปะการแกะสลัก
หัวเผือกหัวมัน ให้เป็นตัวละครต่างๆ นานา คลุมด้วยผ้าถุงและไม้ตะเกียบเป็นมือ
ทั้งสองข้าง ซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อว่า “หุ่นกระบอกไทย” โดยนายเหน่งเป็น
ผู้ดัดแปลงมาจากหุ่นจีนไหหลำาที่แสดงให้เห็นในยุคสมัยนั้น แล้วนำามาดัดแปลง
เป็นอย่างหุ่นไทย หุ่นกระบอกนายเหน่งนั้น มิได้ประณีตละเอียดสวยงามมากแต่

ลมหายใจหุ่นกระบอกไทยในสยามประเทศ
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อย่างใด เพียงเป็นแค่ตัวเล่าเรื่องให้สนุกสนานมากว่าการร้องลำานำาเพลงเล่าเรื่องแบบธรรมดาที่เคยมีอยู่ โดยเสน่ห์ของหุ่น
กระบอกไทยของนายเหนง่นัน้จะเปน็ความสนกุสนานทีต่วัหุน่กระบอกเปน็ผูเ้ลา่และดำาเนนิเรือ่งผา่นผูเ้ชดิทีส่ง่จติวญิญาณใส่
ลมหายใจให้หุ่นได้มีชีวิต จึงมิใช่แค่เพียงจินตลีลาที่ให้ผู้เล่าเป็นพระเอกแต่เพียงผู้เดียว หากแต่หุ่นกระบอกไทยมีการเจรจา
ซึ่งกันและกัน และร่ายรำาตามบทร้องเล่าเรื่องได้อย่างอ่อนช้อยงดงาม สามารถตราตรึงหัวจิตหัวใจของผู้ชมในสมัยนั้น และ
ด้วยความสนุกน่าสนใจที่แปลกใหม่ในหมู่สังคมสยามประเทศนี้เอง หุ่นกระบอกไทยได้แพร่หลายมายังบางกอก และทำาให้
หุ่นกระบอกไทยนี้มีความประณีตวิจิตรตระการตามากกว่าแต่ก่อน ให้สมกับเป็นงานช่างหลวง จนกลายเป็นหนึ่งในงานช่าง
สิบหมู่ของไทย ในสมัยนี้เองได้ก่อกำาเนิดคณะหุ่นกระบอกไทยที่มีชื่อเสียงหลายคณะ อย่างหุ่นกระบอกของพระราชวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าสุทัศน์นิภาธร หุ่นกระบอกของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรศิริประพาธน์ หุ่นกระบอกพระยา
สุนทรเทพระบำา หุ่นกระบอกคณะนายเปียกประเสริฐกุล บิดาของครูชื้น สกุลแก้ว ศิลปินสาขาการแสดงหุ่นกระบอกไทย 
จนทำาให้ในรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวงฯ กลายเป็นยุคทองของหุ่นกระบอกไทยในที่สุด

หากแต่ยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไป และด้วยเทคโนโลยีความบันเทิงที่หลากหลายรุดหน้าเข้าสู่สังคมสยามประเทศ มา
จวบจนชื่อประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทำาให้มหรสพการแสดงหุ่นกระบอกไทยนั้นเริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทยไปในที่สุด 
ซึ่งหากจะเปรียบกับลมหายใจแห่งมนุษยชาติ ก็คงไม่ต่างกับคนแก่ที่ลมหายใจระรวยรินใกล้แผ่วสลายเจียนตายไปทุกขณะ 
คงเหลือไว้แค่เพียงความทรงจำาในตำารับตำาราที่จารึกเอาไว้ในแผ่นดินให้ชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ถูกบังคับอ่านจากครูอาจารย์ 
หรือเหลือเพียงแค่งานศิลปะหุ่นกระบอกไทยที่จำาหน่ายให้กับผู้ที่สะสมและเป็นของขวัญของประดับเพียงเท่านั้น และหาก
มีผู้ทำางานศิลปะหุ่นกระบอกไทย ก็คงเป็นเพียงแค่เม็ดเงินที่ผู้ทำางานศิลปะหุ่นกระบอกไทยต้องการ
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ทวา่มไิดแ้ตส่บืสานใหรุ้น่ตอ่ไปแตอ่ยา่งใด หาไดเ้พยีงนอ้ยคนทีจ่ะสบืทอด
ส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปอย่างเต็มใจและเพียรพยายาม อันเนื่องจากเพียงแค่ว่า 
“จะทุบหม้อข้าวตนเองไปทำาไม” ซึ่งความหวงแหนนี้เองที่กลับกลายเป็นความ
สูญหายที่จะคืบคลานมาถึงในที่สุด

ศิษย์ครูชื้น สกุลแก้ว บรมครูหุ่นกระบอกไทยผู้ส่งต่อองค์ความรู้หุ่น
กระบอกไทยมายงัศษิยท์า่นตา่งๆ ไดเ้พยีรเผยแพรศ่ลิปะงานหุน่กระบอกนีใ้หก้วา้ง
ขวางต่อไป มาถึงประเทศไทยในยุคปัจจุบันได้ช่วยต่อลมหายใจให้กับหุ่นกระบอก
ไทยได้มีแรงเดินต่อไปอีกครา อย่างหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายที่งดงามประณีตทั้งงาน
ศิลปะชั้นสูงและการร่ายรำาที่สวยงาม ที่สืบทอดดัดแปลงจนเป็นเอกลักษณ์ที่สง่า
งามของครูจักรพันธุ์ โปษยกฤต ครูช่างเอกของไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ หุ่น
กระบอกไทยแห่งบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทยที่ผสมผสานการแสดงหุ่นกระบอก
ไทยแบบสายครูชื้น สกุลแก้ว กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแห่งปัจจุบัน เพื่อให้กลุ่ม
คนดูที่เพิ่มมากขึ้นและผู้ที่สนใจได้สืบสาน ผ่านการแสดงที่แปลกตาสวยสดงดงาม
ไม่แพ้การแสดงหุ่นกระบอกไทยในอดีต เช่น พระสุธนมโนห์รา มาจนถึงละครหุ่น
พันท้ายนรสิงห์เดอะมิวสิคัลพัพเพ็ต ที่สร้างประกฏการณ์ให้คนแย่งชิงที่นั่งจับจอง
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เพือ่ชืน่ชมความสวยงามและความสขุของการถา่ยทอดเนือ้หาเรือ่ง
ราวกับท่วงทำานองเพลงสมัยใหม่ที่ไพเราะเสนาะหูผู้ฟังในสมัย
นิยม เพื่อให้เป็นด่านแรกในการดึงดูดให้ผู้ชมสนใจและบรรจงใส่
ความเป็นไทยแบบดั้งเดิมไปทีละน้อย และเพื่อมิให้เป็นการหัก
ด้ามพร้าจนทำาให้ผู้ที่สนใจอึดอัดหรือยากที่จะสานต่องานศิลปะ
หุ่นกระบอกไทยนี้

ถึงแม้ว่าหุ่นกระบอกไทยในยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนนี้ ไม่
สามารถที่จะโลดแล่นผงาดอวดโฉมความสนุกตราตรึงความ
งดงามได้อย่างในยุคทองเมื่อกว่า ๑๒๐ ปีที่แล้วก็ตาม แต่หาก 
๑๒๐ ปีแห่งงานศิลปะหุ่นกระบอกไทยที่ใกล้จะสูญหายนี้ จะไม่
สามารถที่จะนับปีที่ ๑๒๑ ต่อไปได้ ถ้าขาดผู้ที่ทุ่มเทสานต่องาน
ศิลปะหุ่นกระบอกไทยนี้อย่างเต็มใจและทุ่มเทอย่างคนรุ่นปัจจุบัน
บนพื้นที่เวทีเล็กๆ ในแผ่นดินไทยที่กว้างขวางผ่านอาณาประเทศ
แดนไกล และเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันแลชนรุ่นหลังได้เกิดความภาค
ภูมิใจในความเป็นไทย และยกย่องคำาว่า 
“เชย ล้าสมัย” ของงานศิลปะหุ่นกระบอก
ไทยให้เป็นคำาว่า “เท่” แทนที่ และต่อลม
หายใจให้หุ่นกระบอกไทยได้โลดแล่นต่อไป
ในอนาคตได้อย่างสง่างาม

 
           นิเวศ แววสมณะ
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