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53901318 : สาขาวิชาทัศนศิลปศกึษา 
ค าส าคัญ :  การสร้างสรรค์งานศลิปไทยร่วมสมัย เทคนิควาดเส้น 
                   ชวลิต  ทัพเครือ : เส้นกับจินตนาการจากป่าหิมพานต์.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                     
 : ศ.พิษณุ  ศุภนิมิตร , รศ.ปริญญา  ตันติสุข และ อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน.  147 หน้า. 
 

 วิทยานิพนธ์ เรื่อง เส้นกับจินตนาการจากป่าหิมพานต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึง จินตนาการและการ
แสดงออกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวแห่งป่าหิมพานต์ โดยรับรู้ถึงคุณค่าทางภูมิปัญญาของครูช่างไทยโบราณ 
และสืบต่อเพื่อจรรโลงจิตใจของคนในสังคม  ตลอดจนประเทศชาติสืบไป แสดงออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมไทย
ผสมผสานกับเทคนิคส่วนตน เป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมัย แสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์แห่งป่า สภาพแวดล้อม ชีวิต 
ความเป็นอยู่ ของพืชพรรณ โขดหิน แหล่งน  าและสัตว์ ที่มีความวิจิตรพิสดาร  โดยใช้ทัศนธาตุทางศิลปะเรื่องเส้นเป็น
เทคนิคในการแสดงออกแบบร่วมสมัย มีความเป็นอิสระและบรรยากาศชวนฝันตามจินตนาการ  ซ่ึงมีการศึกษาข้อมูล
เชิงประวัติศาสตร์และรูปแบบลายเส้นจิตรกรรมไทย น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผนวกกับแรงบันดาลใจ แนวคิดและ
เทคนิคส่วนตน ที่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าตามที่กล่าวไว้เบื องต้น 

    ขอบเขตของการศึกษา เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยมีเนื อหาจากป่าหิมพานต์ เป็นส่ือในการ
แสดงออก โดยใช้รูปแบบงานจิตรกรรมสีเอกรงค์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจทั งหมด สู่ผลงานสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิค
วาดเส้นด้วยพู่กัน บนผ้าใบ เพื่อแสดงออกถึงความมีอิสระ ชวนฝัน ภายใต้เรื่องราวที่ก าหนด เนื่องจากป่าหิมพานต์เป็น
เรื่องราวในพระพุทธศาสนาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและสร้างสัมพันธภาพของเส้นให้เกิดเอกภาพในผลงาน  
    ขั นตอนการศึกษา ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วน าข้อมูลนั นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการพัฒนาการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และน าเสนอผลงาน
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
   ผลของการศึกษาและการสร้างสรรค์ในครั งนี  ได้น าเสนอและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิควาด
เส้นบนผ้าใบ เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ จ านวนทั งสิ น 5 ชิ น โดยถ่ายทอดความประทับใจจากจากบรรยากาศแห่งป่าหิม
พานต์ตามจินตนาการ 
 
 
 
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา                                                                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................                                                                                ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1………………………2.................................3........................... 
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53901318 : MAJOR : VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORD :  CREATION OF CONTWMPORARY THAI ART /TECHNICIAN OF DRAWING 
 CHAWALIT  TABKLUER : LINE  AND  IMAGINATION  FROM  THE  HIMAVANTA  
FOREST. THESIS ADVISORS :  PROF. PISANU  SUPANIMIT , ASSOC. PROF. PARINYA  
TANTISUK AND WISUT PHONGERN B, Ph.D.  147 pp.  
 
 Thesis topic line and imagination from Himavanta  forest . The  purpose  is  to show  the 
imagination and to show   the inspiration from   the Himavanta forest . I know about Value of Knowledge by 
deceased artists. I want to Conserve for Sustain it of human As well as country. I used the Knowledge 
Aforementioned  to create Thai painting and my technical to expression the fantasy forest  Environment  life 
many plants water rock and animals that I was bewildering imagination . I used Visual elements with my 
technical drawing to expression  the freedom of line and Atmosphere fantasy.  Which studies the history and 
style of painting stripes Thailand. Analyzed synthesis combined with inspiration. Concepts and techniques 
for themselves. Able to express the emotions conveyed into paintings. To achieve my objectives as discussed 
preliminary 
 The scope of studying  is creative  is creative art there  are  the contents from  Himavanta  that 
was the media  for expression  and mono chorme  painting  from  my  inspiration  to creative art, owing to 
Himavanta is the story of  Buddhism and brimming with imagination. So I  use  technical drawing on canvas 
for expression the freedom of line and unity 
 The educational process. Studies gather information related to the data analysis and synthesis. To 
lead to the creation. The continuous creation. To achieve the objective. Published and presented to the public. 
 The results of the study and creation of this. The presentation and creative painting. Technical 
drawing on the canvas. A thesis. A total of five pieces by conveying the impression of Himavanta forest of 
imagination. 
 
Program of Visual art education.                                               Graduate School , Silpakorn University  
Student’ signature........................................                                                                     Academic  Year 2013                                   
Thesis Advisor’ signature  1. ................................. 2.................................. 3.......................................... 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้ าพเจ้าส าเร็จลุล่วงได้ เพราะความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข  
และอาจารย์ ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความรู้ ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และยังเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา รวมไปถึง
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ที่เป็นประธานกรรมการในการสอบ รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นกรรมการในการสอบครั งนี  และคณาจารย์ทุก ๆ ท่านที่เกี่ยวข้องที่
ให้ความช่วยเหลือชี แนะเสมอมาด้วยความเมตตา ขอกราบขอบพระคุณ 
 ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการทั งทางคณะจิตรกรรมฯ คณะศึกษาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือติดต่อประสานงานมาโดยตลอด  
ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ  โครงการพิเศษ ทัศนศิลปศึกษา รุ่น 2 ทุกท่าน ที่คอยให้ค าแนะน าดีๆ และให้
การช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา 
 สุดท้ายนี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา น้องๆ ครอบครัวอันเป็นที่รัก ที่คอยเป็นแรงใจและ
สนับสนุนในทุกๆ ด้านเสมอมา ขอมอบความดีงามอันเกิดจากการศึกษาในครั งนี แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
 ผู้สร้างสรรค์มีความซาบซึ งใจในความเมตตากรุณาอย่างดียิ่งและจะไม่มีวันลืมพระคุณ จาก
ทุกๆ ท่านที่ได้กล่าวมาและขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดี ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี  
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