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54901323 : สาขาวิชาทัศนศิลปศกึษา 
ค าส าคัญ :  วัฒนธรรม/ประเพณี/พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9/พระราชพิธีเดือนสิบสอง 
                  นพรัตน์  ขาวทุ่ง : พระราชพิธีเดือนสิบสองกับพระมหากษตัริย์รัชกาลที่9 อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : ศ.ปรีชา  เถาทอง และ อ.ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน. 84 หน้า. 
 
 วิทยานิพนธ์  หัวข้อเรื่อง  พระราชพิธีเดือนสิบสองกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9  มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการสืบทอด เรื่องราว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พระราชพระพิธีเดือนสิบสอง แหล่งต้นก าเนิด ของพระ
ราชพิธีประเพณีจองเปรียง ในคติความเชื่อ ความศรัทธา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ แลเป็นการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 9  ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยแบบ
ประเพณีร่วมสมัย เทคนิค โดยสีอะคริลิคบนผ้าใบ ในรูปแบบรูปธรรม ผสมผสานด้วย อารมณ์ ความรู้สึก ความ
ศรัทธา ถ่ายทอด ความประณีตงดงาม อ่อนหวาน ในงานศิลปะไทย สะท้อนถึงบุคลิกภาพลักษณะ ลีลาท่าทาง 
การแต่งกาย โดยใช้รูปแบบผู้คนในสมัยปัจจุบัน บอกเล่าเรื่องราว รายละเอียดแบบรูปธรรม แสดงออกด้วย สี 
บรรยากาศ รูปร่างรูปทรง  ในรูปแบบงานเฉพาะตัว 
 ขอบเขตของการศึกษา เป็นการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลสถานที่จริงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบ ผลงานศิลปะไทย เพื่อสนองอารมณ์ความต้องการจะถ่ายทอด เรื่องราว อารมณ์ 
ความรู้สึก สู่แนวทางการสร้างสรรค์แบบรูปธรรม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการซึมซับประเพณีลอยกระทง
ของจังหวัดสุโขทัยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ก่อเกิดความประทับใจ และซาบซ้ึงต่อพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัย ห่วงใยพสกนิกร
ประชาชนไทย และทรงให้ความส าคัญเกี่ยวกับ ประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีต จนถึง
ปัจจุบัน  แลศึกษารูปแบบผลงานศิลปะของศิลปินที่ได้รับอิทธิพลทางประเพณีและเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาวิเคราะห์รูปแบบวิธีการ  เทคนิคขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผสานกับประสบการณ์
โดยตรงที่ได้อิทธิพลทางด้าน สภาพแวดล้อม อิทธิพลทางด้านประวัติศาสตร์ อิทธิพลทางด้านธรรมชาติ โดยใช้
กระบวนการทางทัศนธาตุ เส้นรูปร่าง รูปทรง สีค่าน้ าหนัก พื้นผิว ตอบสนอง อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการที่
จะถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์จากรูปธรรม อ้างอิงประวัติศาสตร์ แปรสภาพด้วยความเป็นสมัยปัจจุบัน เรียบ
เรียงเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ประเพณีโบราณ สู่สายตาอารยชนวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมสมัยที่มีความ
งดงามควรค่าแก่ศิลปะประเพณีไทยสร้างสรรค์เป็นผลงานจ านวน 2 ภาพด้วยเทคนิคสีอะคริลิค ขนาด 180X130 
เซนติเมตร 
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สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา            บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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54901323 : VISUAL ARTS 
KEYWORDS: CULTURE / TRADITION / KING RAMA IX / TWELVE MONTHS ROYAL CEREMONY 
 NOPPARAT KHAOTHUNG: THE TWELFTH MONTH’S ROYAL CEREMONY AND THE KING RAMA 
IX .  THESIS ADVISORS: PROF. PREECHA THAOTHONG AND  WISUD PO-NGERN, Ph.D.84 pp. 

 
 

 The thesis titled “The Twelfth Month’s Royal Ceremony and King Rama IX” is developed to tell and 
pass on the story, arts and tradition of the Twelfth Month’s Royal Ceremony, which, based on Buddhist and 
Brahman beliefs, is the origin of the royal lantern procession ritual called “Jong-Bpriang,” and to honor the 
royal institution in the reign of King Rama IX. I am inspired to create a contemporary traditional artwork using 
acrylic colors and painting on canvas. The concrete piece of art shows a mixture of emotions, feelings and 
faiths while depicting the elaboration and beauty of traditional Thai arts. Modern man is present in the work to 
show the characteristics, postures, movements and dressing. Specific colors, atmosphere, figures and shapes 
are also applied to show an Concrete. 

Impressed with Sukhothai’s traditional Loi Krathong celebration that has been passed down for 
generations and grateful for His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s care for Thais and attention to traditions 
that have been performed since old days, the work is developed from real historical traces. The work is created 
to convey Thai characteristics in order to express stories, emotions and feelings in a concrete form of creation. 
I have also studied artwork created by artists that are inspired by the King-honoring ceremonies and 
celebrations. I have analyzed and integrated their methods, techniques and procedures into my direct 
experiences that are exposed to environmental, historical and natural influences. Visual elements, lines, 
figures, shares, colors and color tones and textures are deployed to reflect emotions, feelings and wishes in a 
concrete form of creation. The work also tells historical stories and is displayed in a modern form. It unveils to 
the civilized citizens the stories behind ancient traditions and Thailand’s beautiful contemporary cultures, the 
beauty from which I cannot resist creating an artwork. The work include two180X130 centimeters paintings 
using acrylic colors. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การค้นคว้าข้อมูลและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ได้ผลส าเร็จลุล่วงไปตาม
ขบวนการขั้นตอนเป็นอย่างดีทั้งนี้ ข้าพเจ้าน้อมร าลึกถึงพระคุณของบิดามารดาที่คอย ส่งเสริมและ
ให้ก าลังใจข้าพเจ้าเป็นอย่างดีตลอดมาขอขอบพระคุณศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร ที่เมตตาเอาใจ
ใส่กับลูกศิษย์ทัศนศิลปศึกษาทุกๆคนเป็นอย่างดี  และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ปรีชา  เถา
ทอง อาจารย์ดร.วิสูตร โพธิ์เงินอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ปรีย์กลิ่น 
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์    เจริญวงศ์ รองศาสตราจารย์ศิริพงศ์  พะยอมแย้ม รองศาสตราจาร
ปริญญา  ตันติสุข อาจารย์ดร. เตยงาม   คุปตะบุตร ที่คอยเป็นดูแลห่วงใยให้ก าลังใจเสมอมารวมถึง
อาจารย์ทุกๆท่าน 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านอาจารย์ธงชัย  ศรีสุขประเสริฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาวิน เบียดกลาง  อาจารย์คงศักดิ์   กรุงกลางดอน  รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุรรณ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ อาจารย์อภิชัย ภิรมณ์รักษ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการทั้งคณะจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์และ
ศึกษาศาสตร์ ในการประสานงานให้ค าแนะน าต่างๆตลอดมา 
 ท้ายที่สุดข้าพเจ้าขอให้อ านาจพระคุณศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกป้องคณาอาจารย์ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผองเพื่อนในระดับมหาบัณฑิตทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีดีด้วยความดีงามข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณ 
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