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 Thought and imagination which is latent in the south cultural ancestry, conveying postures and  
movements of the Manora dance, associates  with image between people and animals. Taking photos of  I  
myself as a medium in presenting ideas and dream, which came from imagination and personal feeling with  
unreal shape, intend to reflect the depth of spiritual stories under the idea of Thai imaginary. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
การประสานกันระหวางรูปเหมือนจริง ส่ือความหมายดวยภาพถาย ซ่ึงเปนศาสตร

แขนงหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับศิลปะ และวิทยาศาสตร ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการถายภาพถูก
พัฒนาข้ึนเพื่อความตองการบันทึกภาพใหสวยงามเหมือนของจริง ประกอบกับการคิดคนวัสดุไว
แสงเพื่อบันทึกภาพโดยไมตองอาศัยฝมือของจิตรกร 

สําหรับโลกศิลปะแลว เม่ือภาพถายถูกใชเปนเสมือนเคร่ืองมือในการสรางสรรคของ
ศิลปน เพ่ือบงบอกถึงความคิดสรางสรรคและจินตนาการแฝงรากเหงาทางวัฒนธรรม ขาพเจาจึงใช
ภาพถายตัวเองเขามามีบทบาทสําคัญในการสรางสรรคผลงานโดยถายทอดทารําโนรา ซ่ึงเปน
ศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต ดวยทวงทีลีลาความเคล่ือนไหวของทารําผสมผสานภาพลักษณ ระหวาง
คนกับสัตวแสดงใหเห็นถึงการนํารูปแบบศิลปะไทยโบราณ และแนวความคิดแบบไทยมาประยุกต  
บอกเลาเร่ืองราว ความคิด ความเฟอฝนท่ีมาจากการจินตนาการความรูสึกในลักษณะรูปทรงเหนือ
จริงเปนการผสมผสานในสวนลึกของจิต ภายใตความคิดแบบอุดมคติไทย  

 
ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค 

 การแสดงโนราเปนศิลปะพ้ืนบานของภาคใตในรูปแบบศิลปะละครรําดั้งเดิมของไทย
ท่ีมีมานานต้ังแตสมัยอยุธยาตอนตน ความหมายของโนราครอบคลุมถึงทารําชนิดหนึ่งหรือจะ
หมายความถึงผูนําทางการฟอนรํา ลักษณะการแสดงโนราประกอบดวย การรองการแสดงเปน
เร่ืองราวและการรํา ทารําตางๆ เปนการส่ือความหมาย แสดงอารมณ และบอกอิริยาบถตางๆ ทารํา
บางทา เลียนแบบอากัปกิริยาของคนและสัตว แตนํามาปรับปรุงใหประณีตงดงามข้ึน การแสดง
เร่ืองราวก็ไดนํามาจากนิทานทองถ่ินบาง จากชาดกบาง จึงมีรูปแบบการแสดงคลายละครชาตรี ท่ี
นิยมเลนกันอยางแพรหลายในภาคกลาง โดยใชตัวแสดงเพียง 3 ตัวเทานั้นไดแก ตัวพระ ตัวนาง 
และตัวตลก ระยะตอมาไดมีการพัฒนาข้ึนมาเปนรูปแบบท่ีงดงามและมีเอกลักษณท่ีโดดเดนตามท่ี
ปรากฏในปจจุบัน 

 ขาพเจาจึงนํามาเปนแรงบันดาลใจเพื่อกําหนดแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน
รูปแบบจิตรกรรมไทยท่ีเปนแนวทางเฉพาะตน เปนลักษณะผลงานศิลปะไทยรวมสมัยดวยการ
ผสมผสานระหวางงานจิตรกรรมไทยกับภาพถาย ดวยภาพถายสามารถสะทอนความเปนจริงได
อยางชัดเจนและยังแสดงใหเห็นถึงการคนควาหาแนวทางสรางสรรค ศิลปะอยางไมมีท่ีส้ินสุดเพ่ือ
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การสรางสรรคท่ีหลุดพนจากคานิยมแบบเกาท่ีวา ศิลปะจะตองเปนเร่ืองของจิตวิญญาณ หรือเปน
เร่ืองของการใชฝมือเทานั้น ซ่ึงพิสูจนใหเห็นวา ศิลปะ และวิทยาศาสตรเปนส่ิงท่ีอยูรวมกันไดอยาง
ดียิ่ง เพราะแสดงใหเห็นถึงความคิด อารมณและความรูสึก รวมถึงจิตวิญญาณ ดวยทวงทาลีลาความ
เคล่ือนไหวของทารําท่ีเปนภาพคนจริง  ในรูปแบบการผสมผสานกับความจริงและจินตนาการ 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการสรางสรรค 

ขาพเจาตองการสรางสรรคผลงานศิลปะไทยรวมสมัย  รูปแบบศิลปะส่ือผสม ดวยการ
ประสานแนวความคิดดานการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณพื้นถ่ินใตเอาไว ขาพเจา
จึงใชภาพถายกับการเขียนภาพแบบไทยประเพณีเปนส่ือแสดงออกทางศิลปะ โดยสรางสรรค
จินตนาการใหเห็นในรูปแบบภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตรกรรมไทย การประสาน
ระหวางภาพบุคคลจริงและรูปอุดมคติไทยดวยกระบวนการทางทัศนศิลป  

 
สมมติฐานของการสรางสรรค 

ขาพเจาสรางสรรคผลงานโดยมีท่ีมาจากการแสดงโนรา ซ่ึงเปนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
ภาคใตและท่ีสําคัญการแสดงโนรามีเกี่ยวของผูกพันกับครอบครัวขาพเจาโดยตรง จึงไดนําเอาแรง
บันดาลใจจากทวงทีลีลาความเคล่ือนไหวของทารําท่ีเลียนแบบอากัปกิริยาบถของสัตวโดย
แสดงออกในรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยรวมสมัยเนนการผสมกันระหวางงานจิตรกรรมกับ
ภาพถายบุคคลจริง เพื่อแสดงออกถึงแนวความคิดจินตนาการเฉพาะตน ผานกระบวนการ
สรางสรรค และคาดหวังวาจะเกิดการคนพบส่ิงใหมท้ังทางรูปแบบและเทคนิคท่ีแสดงถึงพัฒนาการ
ในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ 

 
ขอบเขตของการสรางสรรค 

1.ขอบเขตทางดานเน้ือหา เปนเร่ืองราวทารําโนราศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณพื้นถ่ิน
ภาคใต ผสมผสานกับจินตนาการความเหนือจริงในรูปแบบอุดมคติไทย 

2. ขอบเขตทางดานรูปแบบ การแสดงออกในลักษณะ  2มิติแบบจิตรกรรมไทยรวมสมัย 
ดวยเทคนิคผสมระหวางงานจิตรกรรมไทยกับภาพถาย การตัดปะลงไป ( COLLAGE ) การเขียนใช
สีฝุนและสีอะคริลิก ( ACRYLIC ) 
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ขั้นตอนและการสรางสรรค 
1. ศึกษาดานขอมูล ศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสารอางอิง เอกสารประกอบการอบรม 

ละครสรางสรรค “ตํานานโนรา” 
2. บันทึกถายรูปตัวเอง ท่ีในขณะฟอนรํา ทาตางๆๆ 
3. ลางรูป และนํารูปถายมาตัดปะ เพื่อทําแบบราง แลวนําเสนอผลงานเพ่ือรับการวิจารณ 

และแกปญหาพรอมท้ังการพัฒนาแบบรางจนสมบูรณ  
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
5. ปฎิบัติงานจริง 
6. เก็บรวบรวมขอมูล ปญหาและการแกไข เพื่อทํางานภาคเอกสารใหเกิดความสมบูรณ

ของวิทยานิพนธ 
 

วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาคนควาและทําความเขาใจเกี่ยวกับประวัติ ตํานานโนรา และทารําตางๆ ซ่ึงเปน

ท่ีมาของแรงบันดาลใจในการสรางสรรค 
2. รวบรวมขอมูล ตํารา รวมทั้งขอมูลภาคสนาม พัฒนาแนวความคิดและจินตนาการใน

การสรางสรรคผลงาน 
3. กําหนดขอบเขตในการทํางานและกานนําเสนอ พิจารณาถึงวิธีการแสดงออกทาง

รูปแบบองคประกอบและเทคนิค ใหสามรถแสดงออกตรงตามแนวความคิดไดมากท่ีสุด 
4. สรางสรรคผลงานจริง ดวยวิธีการดานจิตรกรรมไทยรวมสมัย การผสมผสานระหวาง

งานจิตรกรรมไทยกับภาพถายเขาดวยกัน 
5. วิเคราะหถึงขอดีและขอบกพรองนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาผลงานใหสมบูรณท่ีสุด 
 

แหลงขอมูล 
อิทธิพลจากประสบการณโดยตรงดวยทวงทีลีลาทารําตางๆ  รวมท้ังการศึกษาขอมูลจาก

ตําราเอกสารที่เกี่ยวของ  ศึกษารูปแบบโดยการใชส่ือถายรูป เพื่อสรางสรรคผลงานคนควาทดลอง 
และเร่ิมกระบวนการทํางานสรางสรรค 
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บทท่ี 2 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 
 

ครอบครัวขาพเจานั้นเปนครอบครัวของโนราซ่ึงขาพเจามีความผูกพันต้ังแตวัยเด็ก โดย
ตัวขาพเจาเองก็เปนคนหนึ่งท่ีสืบทอดศิลปะการแสดงโนราจึงรูสึกและสัมผัสไดถึงความงดงามของ
ลีลาทาทางท่ีสวยงามส่ิงเหลานี้เองที่ทําใหขาพเจาตองการอนุรักษและสรางสรรคผลงาน โดยใช
วิธีการถายภาพ เทคโนโลยีดิจิตอลเขามามีบทบาทสําคัญอันมีเอกลักษณชัดเจนในความคิด มี
ลักษณะของการผสมผสานทางดานเทคนิคท่ีไดอารมณความรูสึกท่ีขัดแยงกันของภาพถายและ
ภาพวาด 

ส่ิงเหลานี้เปนอุดมคติของความเช่ือท่ีอยูบนพื้นฐานของความจริงซ่ึงมนุษยพอท่ีจะเฟอ
ฝนและจินตนาการความรูสึกในลักษณะรูปทรงเหนือจริงได เปนการผสมภาพในสวนลึกของจิต 
เขากับภาพท่ีฟุงฝนผสมผสานกันภายใตความคิดอุดมคติไทย  

 
ทัศนคติท่ีเก่ียวของในการสรางสรรค 

การสรางสรรคผลงานทางศิลปะถือเปนการส่ือสารอยางหนึ่ง เราอาจเรียกไดวาเปนการ
ส่ือสารตางวัฒนธรรม การส่ือสารของมนุษยลวนถูกเช่ือมโยงดวยวัฒนธรรม แมแตการส่ือสาร
ภายในตนเอง (Intrapersonal Communication) ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเรารูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม พื้นฐานทาง
วัฒนธรรมจะสงผลถึงพฤติกรรมของมนุษยเสมอ ลักษณะสําคัญของมนุษยคือการสรางสัญลักษณ
อยางชํานาญและพัฒนาระบบการใชสัญลักษณซ่ึงมีผูคนในสังคมยอมใชรวมกันถึงแมวาเรามักจะ
ไมไดตั้งใจใหการส่ือสารนั้นไดรับผลจากวัฒนธรรม แตบอยคร้ังท่ีเรามักเลือกส่ือสารในรูปแบบท่ี
เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของเราเอง ดวยเหตุนี้ทําใหเราลวนเปน “ นักส่ือสารทางวัฒนธรรม” 
ท้ังส้ิน (Cultural Communnicator)วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันนําไปสูกระบวนการสรางสรรคท่ี
หลากหลายซ่ึงรูปแบบเทคนิคและแนวความคิดของศิลปน การดึงเอารากเหงาวัฒนธรรมของตนเอง
ไปรวมอยูในงานศิลปกรรมถือเปนธรรมชาติท่ีมีอยูในตัวของศิลปนแทบทุกคน ความซาบซ้ึงจากส่ิง
ท่ีมากระทบตอจิตใจถูกใชเปนแรงขับเคล่ือนสูการสรางสรรค การทดลอง ใหเหมาะสมและตรงใจ
ศิลปน แรงผลักดันจากส่ิงรอบตัวท้ังภายนอกและภายในภายใตวัฒนธรรมสวนตัวของศิลปนนี้เอง
จึงเปนตัวแปรสําคัญในการแสดงออก  
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อิทธิพลท่ีไดรับจากการแสดงโนรา 
โนรา หมายถึง การละเลนพื้นเมืองของภาคใตในรูปแบบศิลปะละครรําดั้งเดิมของไทย

ท่ีมีมานานต้ังแตสมัยอยุธยาตอนตน ความหมายของโนราครอบคลุมถึงทารําชนิดหนึ่งหรือจะ
หมายความวาผูนําทางการฟอนรํา ตอมาเม่ือมีการแสดงเร่ืองก็ไดนําเร่ืองจากนิทานทองถ่ินบาง จาก
ชาดกบางจึงมีรูปแบบการแสดงคลายละครชาตรี ท่ีนิยมเลนกันอยางแพรหลายในภาคกลาง โดยใช
ตัวแสดงเพียง 3 ตัว เทานั้นคือ ตัวพระ ตัวนาง และตัวตลก ระยะตอมาไดมีการพัฒนาข้ึนมาเปน
รูปแบบท่ีงดงามมีเอกลักษณท่ีโดดเดนตามท่ีปรากฏในปจจุบัน 

ตํานานการเกิดโนรานั้น มีท่ีมาหลายกระแสท้ังตํานานละครชาตรีซ่ึงมีอยูในภาคกลาง 
และตํานานโนราท่ีใชแสดงกันอยูในภาคใต อยางไรก็ตามนักวิชาการทางภาคใตใหความสําคัญ
เกี่ยวกับตํานานโนราท่ีควรศึกษาพอสรุปความไดวา พระยาสายฟาฟาดเปนกษัตริยครองเมืองๆหนึ่ง
มีมเหสีทรงพระนามวาพระนางศรีมาลาท้ังสองพระองคมีบุตรดวยกันองคหนึ่งทรงพระนามวา นวล
ทองสําลี วันหนึ่งหลังจากนางนวลทองสําลีตื่นจากบรรทมและยังไมทันท่ีจะชําระพระพักตรก็ไดไป
ยืนระลึกถึงในสุบินนิมิตท่ีไดมีมา และพระนางก็สามารถจําไดท้ังหมดส้ิน พระนางทรงเลาความฝน
นั้นใหพวกสนมฟงวามีเทพธิดามารายรํานั้นรําท้ังหมด 12 ทา เปนทารําท่ีสวยงามมากนาชม มีเคร่ือง
ประโคมดนตรี คือ กลอง ทับ โหมง ฉ่ิง ป และแตระ การประโคมดนตรีลงกับทารําเปนจังหวะและ
บัดนี้พระนางก็ยังจําทาตางๆ เหลานั้นไดแลวพระนางนวลทองสําลีก็ทรงรายรําแบบท่ีในฝนนั้น
ทันทีเปนท่ีชอบใจของพวกสาวใชเปนอยางยิ่ง  

พระนางก็ไดรับส่ังใหสาวใชทําเคร่ืองประโคมตามท่ีเห็นในฝนนั้น การประโคมก็ทํา
ตามจังหวะการรําเหมือนในฝนและไดฝกสอนใหพวกสาวใชไดรายรําเปนท่ีคร้ืนเครงในปราสาท
ของพระนาง อยูมาวันหนึ่งพระนางอยากเสวยเกสรดอกบัวท่ีในสระหนาพระราชวัง จึงรับส่ังใหนาง
สนมไปหักเอามาให เม่ือพระนางไดดอกบัวแลวก็ไดเสวยดอกบัวนั้นจนหมด ทําใหก็ทรงต้ังครรภ 
กาลตอมาความทราบไปถึงเจาพระยาสายฟาฟาดวาธิดาทรงครรภเพราะเสวยเกสรดอกบัวและยังมี
การรําโนราในปราสาท ทรงตรัสถามดวยความสงสัยแตไมไดรับคําตอบ จึงทรงพิโรธและยังได
กลาวคําบริภาษพระธิดา และรับส่ังใหอํามาตยขาราชการทําแพ แลวก็ใหจัดเสบียงอาหารใสแพ
เรียบรอย เม่ือถึงเวลาก็ลอยแพพระนางและสนมท้ัง 30 คน ไปในทะเล ขณะท่ีแพลอยไปนั้นลมได
พัดแพไปติดท่ีเกาะกะชังเทวดาไดชุบ (เนรมิต) บรรณศาลาใหอยูอาศัยพวกสาวใชก็ปลูกฟกแฟง
แตงกวากินกันไปตามเร่ืองพอดํารงชีวิตอยูได 

 สวนนางนวลสําลีครรภก็ยิ่งแกข้ึนทุกวันจนประสูติพระโอรส และใหนามวาด.ช.นอย 
(ช่ือสมมุติ) พระนางและพวกสนมอยูท่ีนั่นจน ด.ช. นอยอายุได 10 ป ด.ช. นอยไดฝกหัดรายรําโนรา
จนชํานาญดี พระนางนวลทองสําลีก็เลาเร่ืองแตหนหลังของตนเองใหลูกฟงแตตนจนจบ ตอมาด.ช. 
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นอยก็ไดเท่ียวรําโนราไปเร่ือยเนื่องจากโนราเปนของแปลกและไมเคยมีใครเคยเห็นมากอนเลย
ประกอบกับการรําก็ชดชอยนาดูคนจึงไปดูกันมากยิ่งนานวันคนก็ยิ่งไปดูมากข้ึนทุกทีจนขาวนี้เล่ือง
ลือไปถึงพระราชวัง พระยาสายฟาฟาดทรงปลอมพระองคไปในกลุมชนเพื่อไปทอดพระเนตรโนรา
สังเกตเห็นวาด.ช. นอยมีหนาตาละมายคลายคลึงกับพระธิดาจึงรับส่ังใหหา เมื่อถึงพระราชวังพระยา
สายฟาฟาดก็ทรงถามวาแมเจาเดี๋ยวนี้อยูท่ีไหน ด.ช. นอยกราบทูลวาอยูเกาะกะชัง เม่ือพระองคทรง
ทราบจึงมีพระบัญชาใหอํามาตยจัดเรือไปรับเม่ืออํามาตยไปถึงและเชิญใหพระนางเสด็จกลับพระ
นครตามพระบัญชาแตนางปฏิเสธ 

พระยาสายฟาฟาดจึงมีพระบัญชาใหจัดเรือไปรับอีกคร้ังหนึ่งพรอมรับส่ังวาถาเชิญเสด็จ
ไมกลับก็ใหจับมัดมา พวกอํามาตยก็จับพระนางมัดข้ึนเรือ (ในการเลนโนราในสมัยหลังจึงมีการรํา
เรียกวาคลองหงสคือรําเพื่อจับนางนวลสําลี) แลวพามาเฝาพระราชบิดา เม่ือเรือมาถึงจะเขาปากนํ้าก็
มีจระเขข้ึนมาลอยขวางปากน้ําอยูพวกลูกเรือก็ทําพิธีแทงจระเขจนถึงแกความตายแลวเรือจึงเขา
ปากนํ้าไดเม่ือนํานางนวลทองสําลีเขาเฝาสมเด็จพระบิดาแลว พระราชบิดาไดทรงขอโทษในเร่ืองท่ี
ไดกระทําไปในอดีต ขอใหพระนางลืมเร่ืองเกาๆ เสียแลวยกโทษใหพระองคดวย จึงทําพิธีรับขวัญ
และจัดใหมีมหรสพ 7 วัน 7 คืน ในการมหรสพนี้ก็ไดจัดใหมีการรําโนราดวย พระยาสายฟาฟาดได
พระราชทานเคร่ืองทรง ซ่ึงคลายคลึงกับของกษัตริยใหพระราชนัดดาเพื่อรําทรงเคร่ืองในงานนี้ ใน
การนี้พระยาสายฟาฟาดก็ไดพระราชทานคือ เทริด กําไลแขน ปนเหนง สังวาลเฉียง 2 ขาง ปกนก
แอน หางหงส ฯลฯ ซ่ึงลวนแตเปนเคร่ืองทรงของกษัตริยท้ังส้ิน โนราจึงไดแพรหลายตอไป และ
ตอมาหลายช่ัวคนจนถึงปจจุบัน 

 
องคประกอบหลักของการแสดงโนรา 

การรําโนราแตละคนตองรําอวดความชํานาญและความสามารถเฉพาะตนโดยการรํา
ผสมทาตางๆเขาดวยกันอยางตอเนื่องกลมกลืนแตละทามีความถูกตองตามแบบฉบับมีความ
คลองแคลวชํานาญท่ีจะเปล่ียนลีลาใหเขากับจังหวะดนตรีและตองรําใหสวยงามออนชอยหรือ
กระฉับกระเฉงเหมาะแกกรณีบางคนอวดความสามารถในเชิงรําเฉพาะดานเชนการเลนแขน การทํา
ตัวออน การรําทาพลิกแพลง เปนตน 

การรองโนราแตละคนจะตองอวดลีลาการรองขับบทกลอนในลักษณะตางๆ เชน เสียง
ไพเราะดังชัดเจน จังหวะการรองขับถูกตองเราใจ มีปฏิภาณในการคิดกลอนรวดเร็ว ไดเนื้อหาดี มี
ความสามารถในการรองโตตอบ แกคําอยางฉับพลันและคมคาย เปนตน 

การรําเฉพาะอยางนอกจากโนราแตละคนจะตองมีความสามารถในการรํา การรอง และ
การทําบทดังกลาวแลวยังตองฝกการรําเฉพาะอยางใหเกิดความชํานาญเปนพิเศษดวยซ่ึงการรํา
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เฉพาะอยางนี้ อาจใชแสดงเฉพาะโอกาส เชน รําในพิธีไหวครู บางอยางใชรําเฉพาะเม่ือมีการ
ประชันโรง บางอยางใชในโอกาสรําลงครู หรือโรงครู หรือรําแกบน เปนตน การรําเฉพาะอยาง มี 
ดังนี้ 

1. รําบทครูสอน 
2. รําบทปฐม 
3. รําเพลงทับเพลงโทน 
4. รําเพลงป 
5. รําเพลงโค 
6. รําขอเทริด 
7. รําเฆ่ียนพรายและเหยียบลูกนาว (เหยียบมะนาว) 
8. รําแทงเข  
9. รําคลองหงส 
10. รําบทสิบสองหรือรําสิบสองบท 
 

เคร่ืองแตงกายโนรา มีดังตอไปน้ี 
1. เทริด (อานวาเซิด) เปนเครื่องประดับศรีษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญหรือตัว

ยืนเคร่ือง (โบราณ ไมนิยม ใหนางรําใช) ทําเปนรูปมงกุฎเตี้ย มีกรอบหนา มีดายมงคลประกอบ  
2. เคร่ืองรูปปดเครื่องรูปปดจะรอยดวยลูกปดสีเปนลายมีดอกดวง ใชสําหรับสวม

ลําตัวทอนบนแทนเส้ือ ประกอบดวยช้ินสําคัญ 5 ช้ิน คือ  
2.1 บา สําหรับสวมบนบาซาย-ขวา รวม 2 ช้ิน  
2.2 ปงคอ สําหรับสวมหอยคอหนา-หลัง รวม 2 ช้ิน  

พานอก รอยลูกปดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ใชพันรอบตัวตรงระดับอกบางถ่ินเรียกวา 
“พานโครง” บางถ่ินเรียกวา “รอบอก”เคร่ืองลูกปดดังกลาวนี้ใชเหมือนกันท้ังตัวยืนเคร่ืองและตัว
นาง (รํา) แตมีชวงหนึ่งท่ีคณะโนราชาตรีในมณฑลนครศรีธรรมราชใชอินทรธนู ซับทรวง (ทับ
ทรวง) ปกเหนงแทนเคร่ืองลูกปดสําหรับตัวยืนเคร่ือง 

3. ปกนกแอน หรือ ปกเหนงมักทําดวยแผนเงินเปนรูปคลายนกนางแอนกําลังกางปก 
ใชสําหรับโนราใหญหรือตัวยืนเคร่ือง สวมติดกับสังวาลอยูท่ีระดับเหนือสะเอวดานซายและขวา 

4. ซับทรวงหรือ ทับทรวง หรือ ตาบ สําหรับสวมหอยไวตรงทรวงอกนิยม ทําดวย
แผนเงินเปนรูป คลายขนมเปยกปูนสลักเปนลวดลายและอาจฝงเพชรพลอยเปนดอกดวงหรืออาจ
รอยดวยลูกปดนิยมใชเฉพาะตัวโนราใหญหรือตัวยืนเคร่ือง ตัวนางไมใชซับทรวง 
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5. ปก หรือท่ีชาวบานเรียกวา หาง หรือ หางหงสนิยมทําดวยเขาควายหรือโลหะเปน
รูปคลายปกนก 1 คู ซาย-ขวาประกอบกัน ปลายปกเชิดงอนข้ึนและผูกรวมกันไวพูทําดวยดายสีติด
ไวเหนือปลายปก ใชลูกปดรอยหอยเปนดอกดวงรายตลอดท้ังขางซายและขวาใหดูคลายขนของนก
ใชสําหรับสวมคาดทับผานุงตรงระดับสะเอว ปลอยปลายปกยื่นไปดานหลังคลายหางกินรี 

6. ผานุงเปนผายาวส่ีเหล่ียมผืนผา นุงทับชายแลวร้ังไปเหน็บไวขางหลัง ปลอยปลาย
ชายใหหอยลงเชนเดียวกับหางกระเบน เรียกปลายชายท่ีพับแลวหอยลงนี้วา “หางหงส” การนุงผา
ของโนราจะร้ังสูงและรัดรูปแนนกวานุงโจมกระเบน 

7. หนาเพลา เหน็บเพลา หลับเพลาก็วา คือสนับเพลาสําหรับสวมแลวนุงผาทับ ปลาย
ขาใชลูกปดรอยทับหรือรอยทาบ ทําเปนลวดลายดอกดวง เชน ลายกรวยเชิง รักรอย  

8. ผาหอยคือ ผาสีตางๆ ท่ีคาดหอยคลายชายแครงแตอาจมีมากกวา โดยปกติจะใชผา
ท่ีโปรงผาบางสีสด แตละผืนจะเหน็บหอยลงท้ังดานซายและดานขวาของหนาผา 

9. หนาผาลักษณะเดียวกับชายไหว ถาเปนโนราใหญหรือนายโรงมักทําดวยผาแลวรอย
ลูกปดทาบเปนลวดลาย ท่ีทําผา 3 แถบคลายชายไหวลอมดวยชายแครงก็มี ถาเปนของนางรําอาจใช
ผาพื้นสีตางๆสําหรับคาดหอยเชนเดียวกับชายไหว 

10.กําไลตนแขนและปลายแขนกําไลสวมตนแขน  เพื่ อขบรัดกลามเนื้อใหดู
ทะมัดทะแมงและเพิ่มใหสงางามยิ่งข้ึน 

11.กําไล กําไลของโนรามักทําดวยทองเหลือง ทําเปนวงแหวน ใชสวมมือและเทาขาง
ละหลายๆวง เชน แขนแตละขางอาจสวม 5-10 วงซอนกัน เพ่ือเวลาปรับเปล่ียนทาจะไดมีเสียงดัง
เปนจังหวะเราใจยิ่งข้ึน 

12. เล็บเปนเคร่ืองสวมน้ิวมือใหโคงงามคลายเล็บกินนร กินรี ทําดวยทองเหลืองหรือ
เงิน อาจตอปลายดวยหวายที่มีลูกปดรอยสอดสีไวพองาม นิยมสวมมือ 4 นิ้ว (ยกเวนนิ้วหัวแมมือ)
เคร่ืองแตงกายโนราตามรายการที่ (1) ถึง (12) รวมเรียกวา “เคร่ืองใหญ” เปนเคร่ืองแตงกายของตัว
ยืนเคร่ืองหรือโนราใหญ สวนเคร่ืองแตงกายของตัวนางหรือนางรําเรียกวา “เคร่ืองนาง” จะตัดเคร่ือง
แตงกายออก 4 อยางคือ เทริด (ใชผาแถบสีสดหรือผาเช็ดหนาคาดรัดแทน) กําไลตนแขน ซับทรวง
และปกนกแอน (ปจจุบันนางรําทุกคนนิยมสวมเทริดดวย) 

13. หนาพรานเปนหนากากของตัวตลกหญิง “พราน” ซ่ึงเปนตัวตลก ใชไมแกะเปนรูป
ใบหนา ไมมีสวนท่ีเปนคาง ทําจมูกยื่นยาว ปลายจมูกงุมเล็กนอย เจาะรูตรงสวนท่ีเปนตาดํา ใหผู
สวมมองเห็นไดถนัด ทาสีแดงท้ังหมด เวนหรือทาสีขาว หรืออาจเล่ียมฟน (มีเฉพาะฟนบน) 
สวนบนตอจากหนาผากใชขนเปดหรือหานสีขาวติดทาบไวตางผมหงอก  

14. หนาทาสีเปนหนากากของตัวตลกหญิง ทําเปนหนาผูหญิง มักทาสีขาวหรือสีเนื้อ 
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เคร่ืองดนตรีในการแสดงมโนราห 
1. ทับ (โทนหรือทับโนรา) เปนคูเสียงตางกันเล็กนอย ใชคนตีเพียงคนเดียว เปน

เคร่ืองตีท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะทําหนาท่ี คุมจงัหวะและเปนตัวนําในการเปลี่ยนจังหวะทํานอง (แต
จะตองเปล่ียนตามผูรํา ไมใชผูรํา เปล่ียน จังหวะลีลาตามดนตรี ผูทําหนาที่ตีทับจึงตองนั่งใหมอง 
เห็นผูรําตลอดเวลาและตองรูเชิง ของผูรํา)  

2. กลองเปนกลองทัดขนาดเล็ก ( โตกวากลองของหนังตะลุงเล็กนอย) 1 ใบหนาท่ี
เสริมเนนจังหวะและลอเสียงทับ 

3. ปเปนเคร่ืองเปาเพียงช้ินเดียวของวง นิยมใชปใน หรือ บางคณะอาจใชปนอก ใช
เพียง 1 เลาปมีวิธีเปาท่ีคลายคลึงกันกับขลุย ปมี 7 รูแตสามารถกําเนิดเสียงได ถึง 21 เสียงซ่ึง
คลายคลึงกันกับเสียงพูดมากท่ีสุด 

4. โหมงคือ ฆองคู เสียงตางกันท่ีเสียงแหลม เรียกวา “เสียงโหมง” ท่ีเสียงทุม เรียกวา      
“เสียงหมุง” หรือ บางคร้ังอาจจะเรียกวาลูกเอกและลูกทุมซ่ึงมีเสียงแตกตางกันเปน คูแปดแตดั้งเดิม
แลวจะใชคูหา 

5. ฉ่ิง หลอดวยโลหะหนารูปฝาชีมีรูตรงกลางสําหรับรอยเชือก สํารับนึงมี 2 อัน 
เรียกวา 1 คู เปนเคร่ืองตีเสริมแตงและเนนจังหวะ ซ่ึงการตีจะแตกตางกับการตีฉ่ิง ในการกํากับ
จังหวะของดนตรีไทย 

6. แตระหรือ แกระ มี ท้ังกรับอันเดียวท่ีใชตีกระทบกับรางโหมง หรือกรับคู และมีท่ี
รอยเปนพวงอยางกรับพวง หรือใชเรียวไมหรือลวด เหล็กหลายๆ อันมัดเขาดวยกันตีใหปลาย
กระทบกัน 

 
ทารํา 

ทารําของโนราท่ีเปนทาแบบ หรือทาหลัก สืบไดไมลงรอยกัน เพราะตาง ครูตางตํารา
กันและเน่ืองจากสมัยกอนผูประดิษฐทาเพิ่มเติมอยูเร่ือยๆ ทารําของโนราที่ ตางสายตระกูลและตาง
สมัยกันจึงผิดแปลกแตกตางกัน แมบางทาท่ีช่ืออยางเดียวกัน บางครูบางตําราก็กําหนดทารําตางกัน
ไป ทารําท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงรวบรวมไดจากคําช้ีแจงของนายจง ภักดี (ขาว) 
ผูเคยเลนละครชาตรีอยู ท่ีเมืองตรังในบทพระนิพนธตํานานละครอิเหนา วามีดังน้ี  

1. ทาแมลาย หรือทา แมลายกนก 
2. ทาผาลา (ผา หลา) 
3. ทาลงฉาก 
4. ทากินนร หรือทากินนรรํา (ทาข้ีหนอน) 
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5. ทาฉากนอย 
6. ทาราหูจับจันทร หรือทาเขาควาย  
7. ทา บัวแยม 
8. ทาบัวบาน 
9. ทาบัวคล่ี 
10. ทาบัวตูม 
11. ทาแมงมุมชักใย 
12. ทาจับระบํา 
ทารําเหลานี้สืบได วาเปนทาท่ีเรียกตางกันออกไปก็มี แตกตอเปนทายอยๆ ออกไปก็มี 

เชน ทาแมลาย บางตําราเรียก ทาเทพนม(คือ แมของลายไทย) แตกตอเปนทาเครือวัลย บาง เปนทา
พรหมส่ีหนาบาง หรือทาลงฉาก บางครูแตกยอยเปนทาสอดสรอย เปนตน 

ทารํา หลักของโนรายัง ปรากฏในบทครูสอน บทสอนรํา และบททาปฐม ซ่ึงบทเหลานี้
จะประกอบดวยทาตางๆ แตกตางกันไปและเมื่อตางครูตางประดิษฐ ทารําของช่ือทานั้นๆก็จะผิด
แปลกกันเชน ทาแมงมุมชักใย บางครู ยืนรํา ใชมือเลียนทาแมงมุมชักใย บาง ครูรําแบบ ตัวออน
แอนหลังแลวมวนตัวลอดใตขา เปนตน 

ครูโนราสมัยตอๆมาคงคิด ประดิษฐ ทารําเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึงมีจํานวนทา และช่ือทา
เพ่ิมข้ึนและแตกตางกันเพราะตางครูตางตํารากัน เชนทารําท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
รวบรวมไดจากท่ีครูโนราชาตรีเมืองนครศรีธรรมราชจําไวได และทรงรวมไว ทารําตางๆ ท่ีคิด
ประดิษฐข้ึนจะเห็นวาเกิดจากส่ิงบันดาลใจตางกัน สวนใหญไดจากการสังเกตธรรมชาติ เชนชะนี
รายไม กวางโยนตัว พระจันทรทรงกลด ไดจากจิตรกรรมก็มี เชน แมลายกนก เครือวัลย จาก
ดุริยางคศิลปก็มี เชน สีซอสามสาย จากวรรณคดีก็มี เชน พระรถโยนสาร รามานาวศิลป พระลักษณ
แผลงศร ไดจากวิถีการดําเนินชีวิตก็มี เชน นางนอน พิสมัยเรียงหมอนฯลฯ 

 
อิทธิพลท่ีไดรับจากภาพถาย 

ภาพถายเกิดข้ึนไดดวยกลองถายภาพ คําวา การถายภาพ ซ่ึงแปลมาจากภาษาอังกฤษวา 
Photography นี้ เปนคําท่ีมีรากศัพทมาจากคําภาษากรีก 2 คํา ไดแกคําวา Phosหมายถึง Light หรือ
แสงสวาง และคําวา Grapheinหมายถึง Writing หรือการเขียน ดังนั้นการถายภาพ (Photography) จึง
หมายถึง การเขียนดวยแสง (Writing with light) หรือการใชแสงสวางเปนตัวท่ีทําใหเกิดภาพนั่นเอง 

การถายภาพเปนศาสตรแขนงหน่ึงซ่ึงมีความสัมพันธกับศิลปะ และวิทยาศาสตรเปน
อยางมาก ดังจะเห็นไดจากท่ีจะถายภาพเพื่อใหไดภาพถายท่ีดีนั้น นักถายภาพจะตองอาศัยความรู
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ทางศิลปะในการจัดองคประกอบภาพ อาศัยความรูทางดานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการคํานวณแสง 
และการใชวัสดุอุปกรณ 

อาจกลาวไดวา การถายภาพมีกําเนิดมาจากศิลปะและวิทยาศาสตร ท้ังนี้เนื่องจากการ
ถายภาพพัฒนาข้ึนเพราะความตองการในการเขียนภาพใหสวยงามเหมือนของจริง ประกอบกับการ
คิดคนวัสดุไวแสงเพื่อบันทึกภาพโดยไมตองอาศัยฝมือของจิตรกร  

ในสมัยโบราณกอนจะ เกิ ด มีกลองถ ายภาพ ข้ึนนั้น  อริสโต เต ลิล  ( Aristotle) 
นักวิทยาศาสตรชาวกรีกไดจดบันทึกไวเปนคร้ังแรกเม่ือ 400 ปกอนคริสตศักราชวา ถาเราทําให
หองๆ หนึ่งมืด แลวปลอยใหแสงผานเขาไปทางรูเข็มเล็กๆ จากนั้นถือกระดาษขาวใหหางจากรูเข็ม
ประมาณ 6 นิ้ว แสงท่ีผานเขามาจากภายนอกจะปรากฏเปนภาพบนกระดาษมีลักษณะหัวกลับ แตไม
คอยชัดเจนนัก 

หลังจากนั้นก็ไมมีผูใดคนควาเกี่ยวกับบันทึกนี้ตอ จนกระท่ังหลายรอยปตอมามี
นักปราชญผูหนึ่งช่ือ อัลฮัสเซ็น (Alhazenค.ศ. 965-1038) ไดบันทึกตัวอักษรภาษาอาหรับ (Arabic) 
ดวยลายมือ (ปจจุบันเก็บไวท่ีหอจดหมายเหตุ ในกรุงลอนดอน) อธิบายเร่ืองเกี่ยวกับวิธีการมองดูเงา
ของดวงอาทิตยไววา ถาตองการเห็นเงาของดวงอาทิตยเม่ือใด ใหเจาะรูท่ีฝาผนังของหองท่ีมืดๆจะ
ปรากฎเห็นเงาของดวงอาทิตยบนฝาผนังดานตรงขามกับรูนั้น โดยรูท่ีเจาะนี้จะตองเล็ก ถา
ไมเชนนั้น จะเห็นภาพเงาของรูท่ีเจาะไว มิใชเงาดวงอาทิตย 

คนสมัยนนั้นเรียกหองมืดๆท่ีเจาะรูวา คาเมรา ออบสคูรา (Camera Obscura) ซ่ึงเปน
ภาษาลาติน (Latin) คําวา คาเมรา ออบสคูรานี้ แปลวา หองมืด (Dark room)  

ลีโอนาโด ดาวินซิ (ค.ศ.1452-1519) ชาวอิตาเล่ียน ทานผูนี้เปนอัจฉริยะบุคคลของโลก 
เปนท้ังนักวิทยาสาสตร นักศิลปะ และวิศวกร ทานไดบันทึกคําอธิบายเกี่ยวกับหลักการของคาเมรา
ออบสคูราไวอยางสมบูรณในป ค.ศ. 1490 ทําใหคนท่ัวไปเร่ิมเขาใจความเลนลับของกลอง 

ตอมาเม่ือป ค.ศ.1545 นักดาราศาสตรชาวดัช ( Dutch) ช่ือ ไรเนอร ฟริซิอุส (Rainer 
Frisius) ไดตีพิมพภาพคาเมราออบสคูรา ซ่ึงเขาใชในการดูสุริยคราสเม่ือวันท่ี 24 มกราคม ค.ศ. 
1544 ทําใหความรูเร่ืองการใชกลองแพรหลายออกไป 

ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ.1501-1600) จิตรกรตางก็สนใจวาดภาพโดยใชคาเมรา
ออบสคูรากันมาก เนื่องจากกลองนี้ชวยใหวาดภาพไดรวดเร็วโดยการลอกแบบไปตามเงาของวัตถุ
นั้นๆ ภาพท่ีวาดจะมีสัดสวนเหมือนจริง และมีแสงเงาถูกตอง แตปญหาท่ีพบกันมากก็คือ ภาพท่ี
ปรากฎบนฝาผนังยังไมคอยชัดเจนนัก 

ประมาณ ค.ศ.1550 จีโรลาโม คารดาโน ( GerolamoCardano) นักคณิตศาสตรและ
นักปราชญชาวอิตาเลียน พบวา ถานําเลนสไปติดแทนตําแหนงท่ีเจาะรูไว (ชองรับแสง) ภาพท่ีไดจะ
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สวาง และชัดเจนยิ่งข้ึน ค.ศ.1568 แดนีล บารบาโร (Daniel Barbaro) ไดติดต้ังไดอะแฟรมเพื่อบัง
แสงบริเวณขอบเลนสซ่ึงสะทอนไปยังจอรับภาพ (กระดาษทับรอย) ทําใหภาพคมชัดมากยิ่งข้ึนอีก 

การวาดภาพ (ลอกแบบ) โดยใชกลองออบสคูรานั้น ใหความสะดวกตอจิตรกรมากแต
กลองออบสคูราสมัยนั้นมีขนาดใหญเกินไป จิตรกรตองเขาไปทํางานในหองท่ีมืดๆ เปนเวลานาน 
ดังนั้นจึงมีคนพยายามคิดสรางกลองท่ีใชสะดวกขึ้น เชน มีขนาดเล็กลง มีน้ําหนักเบา เคล่ือนยายได 
ความคิดในการพัฒนากลองเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและนาสนใจ 

 
บทบาทของภาพถาย ( The Photographic Roles )  

ภาพถายเปนส่ือภาษาสากล ภาพถายเปนภาษาเกาแกท่ีมีความหมาย ภาพถายเปนส่ือท่ี
ทุกคนเห็นแลวเขาใจ ภาพถายเปนกระจกเงาแหงชีวิต ภาพถายบอกขาวเร่ืองราว และศิลปวิทยาการ
จากอดีตจนถึงปจจุบัน สุภาษิตจีนวามี “ภาพเพียงบางภาพเดียวดีกวาคําพูดพันคํา” สุภาษิตไทยวา 
“สิบปากวาไมเทาตาเห็น”  

ในชีวิตประจําวันของคนเรา เรามักจะส่ือสารโดยอาศัยภาพเปนส่ืออยูเสมอไมวาจะเปน
การอานหนังสือ อานหนังสือพิมพ นิตยสาร การเห็นภาพท่ีเปนส่ือโฆษณาประชาสัมพันธตาม
สถานท่ีตางๆ ภาพบนกลองใสของ เส้ือยืด รถเมล ร้ัว กําแพง ฯลฯ ภาพยนตร วีดีโอท่ีดูจากโทรทัศน
เปนประจําเปนรูปแบบหนึ่งของการส่ือสารโดยใชภาพ  
ภาพถายจึงมีบทบาทตอชีวิตของคนในหลายแงมุม ซ่ึงพอจะแบงบทบาทของภาพถายเปนประเภท
ตางๆไดดังนี้ 

1. ภาพเปนส่ือใหขอมูล(Information) ภาพเหลานี้เปนภาพใหแสดงขอเท็จจริงจากส่ิง
ตางๆภาพที่มุงเสนอขอมูลนี้มักมุงหมายใหการศึกษา ใหผูดูภาพเกิดความรูความเขาใจเพิ่มข้ึน ภาพ
เพื่อใหขอมูลนี้ยังรวมไปถึงการใชภาพเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธดวย ฯลฯ 

2. ภาพใชบันทึกขอมูล (Recording) ภาพเปนการส่ือสารท่ีงายและราคาถูกท่ีสามารถใช
ถายทอดขอมูล เก็บเอกสารตางๆได เชน การจัดทําแคตตาลอค การบันทึกภาพในรูปแบบ
ไมโครฟลม การถายภาพเพื่อเปนหลักฐานตางๆทางประวัติศาสตร การบันทึกขอมูลตางๆ จาก
หนังสือหรือหลักฐานสําคัญ การถายภาพเพ่ือบันทึกขอมูลนี้ไดอํานวยประโยชนอยางมหาศาล และ
ใชงานอยางกวางขวาง 

3. ภาพเปนส่ือแหงความบันเทิง (Entertainment)คนใชภาพเปนส่ือในการบันเทิงได
หลายรูปแบบ ภาพถายประเภทนี้มักเปนภาพท่ีแสดงความสวยงาม หรือ เร่ืองราวท่ีเปนความพึง
พอใจ เชน ภาพถายครอบครัว ภาพบันทึกการทองเท่ียว ภาพสถานท่ีดอกไม ฯลฯ 
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4.  ภาพเปนส่ือท่ีแสดงความนึกคิดของบุคคล (Self-expression)ภาพตางๆท่ีเห็น
โดยทั่วไปเปนจํานวนมาก เกิดข้ึนจากความตองการแสดงแนวความคิดของชางภาพ ส่ิงนี้ทําใหเกิด
ภาพถายแนวคิดสรางสรรคข้ึนมากมาย ภาพเหลานี้มักจะเปนภาพศิลปท่ีทรงคุณคา 

5. ภาพเพื่องานคนควาวิจัย (Discovery)เปนการใชภาพเพื่อการคนควาวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตร ท้ังนี้เพราะเลนสของกลองถายภาพ บันทึกภาพไดละเอียดกวาท่ีสายตามองเห็น 
ประกอบกับอุปกรณกลองถายภาพท่ีมีการคนควาผลิตข้ึนมาทําใหชางภาพสามารถภายภาพขยาย
เช้ือโรค สามารถถายภาพดวงจันทรท่ีอยูไกล สามารถถายภาพสัตวเล็กๆท่ีมองดวยตาเปลาไมเห็น 
ภาพถายจึงเปนส่ือแหงการคนควาวิจัย เพื่อพัมนาคุณภาพของชีวิต  
 
อิทธิพลจากภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมไทยประเพณี  

การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว เดิมท่ีจะเห็นไดจากภาพผลงานจาก
จิตรกรรมไทยประเพณี ท่ีนิยมเขียนประดับผนังอุโบสถ วิหารท่ีใชประกอบพิธีการสําคัญทางพุทธ
ศาสนาเนื้อหาที่ เขียนมักเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดี 
พงศาวดารตางๆและวิถีชีวิตความเปนอยูของไทย รูปแบบการสรางสรรคเปนแบบอุดมคติท่ี
ผสมผสานเขากับเร่ืองราวท่ีกึ่งลึกลับมหัศจรรย การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ี
ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณีสวนมากเปนรูปแบบของตัวละครที่กลาวถึงสัตวท่ีอาศัยอยูใน
ปาหิมพานตหรือเขาไกรลาส ตามท่ีปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง และรามเกียรต์ิ โดยจิตรกร
หรือชางโบราณ ไดนําเสนอสรางสรรคภาพสัตวเหลานี้จากจินตนาการ โดยอิงตามลักษณะของสัตว
ท่ีกลาวถึงในตํานานนี้ จากเอกสารเกาตางๆ ซ่ึงลักษณะของสัตวในปาหิมพานตจะเปนสัตวท่ีมี
ลักษณะของสัตวหลายชนิดประกอบกันในตัวเดียว และมีลักษณะการนํารูปคนมาปนกับรูปสัตว
อาทิ เชน อัปสรสีหะ (ตัวเมีย) และเทพนรสีห (ตัวผู) สัตวท่ีมีรางกายทอนบนเปนมนุษยสวนทอน
ลางเปนสิงห (ตัวเมีย) และกินร (ตัวผู) สัตวท่ีมีรางกายทอนบนเปนมนุษย ทอนลางเปนนก มีปกบิน
ได เทพปกษี สัตวลําตัวและขาเปนแบบมนุษยและมีหางกับปกหงส เปนตน 

จากอดีตจนถึงปจจุบันเนื้อหาแนวความคิดความเช่ือและทัศนคติทางพระพุทธศาสนา
ยังคงเปนหลักพื้นฐานในการดํารงชีวิตของคนไทย เราจึงเห็นผลงานของจิตรกรรวมสมัยไทย
บางสวนไดมีการหยิบยืมลักษณะของสัตวในตํานานทางพระพุทธศาสนาเหลานี้มาใชในการ
นําเสนอผลงาน แตรูปแบบแนวทาง กลวิธี เทคนิคของการสรางสรรคนั้นไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ซ่ึงศิลปนไดรับอิทธิพลแรงบันดาลใจทางรูปแบบการสรางสรรคจากลัทธิศิลปะตะวันตกมา
ประยุกตกับแบบการสรางสรรคแบบไทยและการนําความเปนตะวันตกผสมผสานกัน ท้ังนี้ก็เพื่อให
ผลงานมีความรวมสมัยมากข้ึน สวนเนื้อหาและแนวความคิดในการสรางสรรคของศิลปนนั้นได

   ส
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เปล่ียนแปลงพัฒนาไปตามเหตุการณ สภาพแวดลอมและชีวิตความเปนอยูในแตละยุคสมัยของ
สังคม ศิลปนตางมีอิสระในการแสดงออกทางความรูสึก ความคิดเห็น และความเช่ือสวนตัว ผลงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทยท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวจึงสะทอนใหเห็น
เอกลักษณใหมของวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่ง  

ความเปนมา รูปแบบดั้งเดิม ของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทยเม่ือยอนกลับไปถึงการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏใน
งานจิตรกรรมของไทย แรกเร่ิมนั้นจะพบในผลงานรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี อาทิ เชน ใน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนประดับตามอุโบสถ วิหาร เขียนลงบนตูใสพระธรรมตางๆ และสมุด
ขอย เปนตน เนื้อหาท่ีเขียนเปนเร่ืองราวทางพุทธศาสนา เกี่ยวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ 
วรรณคดีรามเกียรติ์ ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการเขียนเพื่อถวายเปนพุทธบูชา แสดงความศรัทธาตอ
ความเช่ือทางพระพุทธศาสนารวมท้ังเพ่ือเปนการถายทอดใหเกิดความเขาใจเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา โดยภาพจิตรกรรมท่ีเขียนข้ึนมีลักษณะศิลปะแบบอุดมคติ ท่ีเกิดข้ึนจากความคิดและมโน
ภาพของจิตรกรรมหรือชางเขียนท่ีอิงจากตํานานหรือเอกสารเกาตางๆ 

จิตรกรรมไทยประเพณีถือวาเปนรูปแบบศิลปะด้ังเดิมของไทยท่ีมีวิวัฒนาการต้ังแตสมัย
ทวารวดี ศรีวิชัย สุโขทัย ลพบุรี อูทอง เร่ือยมาถึงสมัยอยุธยาที่ปรากฏลักษณะรูปแบบเฉพาะของ
ไทยมากข้ึนจนกระท่ังสืบเนื่องลักษณะ รูปแบบ องคประกอบ ยึดเปนแบบประเพณีและพัฒนา
รูปแบบเร่ือยมาในสมัยรัตนโกสินทรถึงลักษณะ รูปแบบ องคประกอบ ยึดเปนแบบประเพณีและ
พัฒนารูปแบบเร่ือยมาในสมัยรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน โดยในแตละสมัยอาจจะแตกตางกันไป ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม ชีวิตความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม ประเพณี อิทธิพลทางศาสนาและสกุล
ชาง  

การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณี
เปนการเขียนข้ึนจากความคิดและมโนภาพ (Idealistic Art) ท่ีแสดงถึงความศรัทธาและเร่ืองราว
เกี่ยวกับพุทธศาสนาท่ีมีรูปรางสัดสวนประกอบดวยเสนโคงท่ีออนชอย ไมแสดงความชัดเจนของ
กลามเนื้อ รูปทรงมีลักษณะแบนราบ ไมมีปริมาตร เปนแบบ 2 มิติ มีการส่ือความหมายโดยผานการ
แสดงพฤติกรรม อิริยาบถตางๆ เปนลักษณะการออกแบบทาทางท่ีเกิดจากจินตนาการ และอุดมคติ
ไมเนนแสดงความรูสึกทางใบหนา 

 
รูปแบบของงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบงออกเปน 2ลักษณะ คือ  

1. รูปแบบทางรูปธรรม (Figurative) หมายถึง รูปแบบท่ีสามารถดูรูวาเปนภาพคน สัตว 
ส่ิงของ เปนตน 

   ส
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2. รูปแบบทางนามธรรม (Non-figurative and Non-figurative) หมายถึง รูปแบบท่ี
สามารถเห็นไดวาเปนรูปทรงตางๆ แตมีลักษณะของการตัดทอนหรือดัดแปลงไปจากธรรมชาติ (สุ
ชาติ เถาทอง, ม.ป.ป.: 71-73) 

จากการแบงรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยประเพณีขางตนนี้ ช้ีใหเห็นวาการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมไทยประเพณีจัดอยูในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-
figurative and Non-figurative) ท่ีเปนการปะติปะตอ ตัดทอน รูปทรงคนและสัตวเขาดวยกัน 

การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณี
สวนมากเปนรูปแบบของตัวละครและสัตวท่ีอาศัยอยูในปาหิมพานตหรือเขาไกรลาส ตามท่ีปรากฏ
ในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง และรามเกียรต์ิ มีลักษณะของภาพคร่ึงคนคร่ึงสัตว เปนผลงานท่ีเกิดจาก
ความคิดจิตใตสํานึกและจินตนาการของชางเขียนไทยโดยอิงตามลักษณะของสัตวท่ีกลาวถึงใน
ตํานาน สัตวท่ีอาศัยอยูในปาหิมพานตหรือเขาไกรลาส ตามท่ีปรากฎในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง
และรามเกียรติ์ มีลักษณะของสัตวหลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียว และมีลักษณะการนํารูปคน
มาปนกับรูปสัตว อาทิเชน อัปสรสีหะ (ตัวเมีย) และเทพนรสีห (ตัวผู) สัตวท่ีมีรางกายทอนบนเปน
มนุษย ทอนลางเปนสิงห กินรี (ตัวเมีย) และ กินร (ตัวผู) สัตวท่ีมีรางกายทอนบนเปนมนุษย ทอน
ลางเปนนก มีปกบินได เทพปกษี สัตวท่ีมีสวนลําตัวและขาเปนแบบมนุษยและมีหางกับปกเปนหงส 
เปนตน เช่ือไดวานาจะมีมากอนสมัยสุโขทัย  

ตัวอยางภาพสัตวหิมพานตตามเร่ืองราว ไตรภูมิพระรวง และวรรณคดีตางๆ ท่ีปรากฎ 
ในภาพบางสวนของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามท่ีเขียนข้ึนใน
สมัยรัชกาลท่ี3 ปรากฎภาพสัตวหิมพานตคือ นางกินรีซ่ึงรางกายทอนบนเปนมนุษยทอนลางเปนนก  

 

 
 
ภาพท่ี 1 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม 
ท่ีมา : คณะสงฆวัดสุทัศนเทพวราราม, ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2526),63. 
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การเปล่ียนแปลงลักษณะรูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
จากจิตรกรรมไทยประเพณีสูจิตรกรรมรวมสมัยไทย ในแตละยุคสมัยมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
เนื้อหา เทคนิคในการสรางสรรคงานจิตรกรรมใหสอดคลองกับสภาวะสังคมและกระแสอารยธรรม 
โดยยุคสมัยท่ีเปนจุดเปล่ียนรูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว จากรูปแบบ
เดิม คือ ยุคหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ไดมีการนําศิลปะตามหลักวิชาการ (Academic art) ของตะวันตกเขาระบบการศึกษาศิลปะ 
โดยมีศาสตราจารยศิลป พีระศรี เปนผูวางรากฐานศิลปะสมัยใหมใหเกิดข้ึนในประเทศไทย ท่ีเร่ิม
เปล่ียนจากการวาดรูปรางของมนุษยใหถูกตองตามหลักกายวิภาค และนํารูปแบบศิลปะตะวันตกมา
ใหนักศึกษา ไดเรียนรูทฤษฎีและรูปแบบตามแนวทางของศิลปะลัทธินั้นๆ ซ่ึงเร่ิมตนจากอิมเพรส
ช่ันนิสม คิวบิทส เอ็กซเพรสช่ันนิสม เซอรเรียลลิสม เปนตน 
 
อิทธิพลจากศิลปะเซอรเรียลิสม ( Serrealism) 

ลัทธิเซอรเรียลิสม (Serrealism) เปนความเคล่ือนไหวทางจิตรกรรมและวรรณกรรมโดย 
อังเดร เบรอตง นักวิจารณศิลปะและกวีชาวฝร่ังเศส เปนผูเร่ิมกอต้ังข้ึนท่ีกรุงปารีส เม่ือ ค.ศ. 1924 เบ
รอตงมีความสนใจทฤษฎีของฟรอยดจึงเปนเกี่ยวกับจิตไรสํานึก จินตนาการความฝน และ
ความสําคัญของความรูสึกทางเพศ ทฤษฎีของฟรอยดจึงเปนแนวทางของจิตรกรกลุมนี้ ท่ีเนนการ
แสดงออกทางจิตใตสํานึกอยางอิสระ จินตนาการและความฝนท่ีออกมาจากจิตใตสํานึกและความ
ไรเหตุผล 

รูปแบบของเซอรเรียลิสม คือ การแสดงออกใหเห็นประสบการณท่ีเหนือจริง ถายทอด
ส่ิงท่ีอยูในความฝนออกมา โดยดึงเอาจิตใตสํานึกของมนุษยมาแสดงเปนภาพของความรูสึกนึกคิดท่ี
เปนอิสระจากกรอบเหตุผลและความสมจริง และปราศจากการควบคุมของจิตสํานึก ซ่ึงจะใช
จินตนาการนําเสนอรูปทรงสัญลักษณ ท่ีมาจากการนํารูปทรงของส่ิงท่ีตางกันมาเช่ือมโยงปะติปะตอ
กันโดยไมคํานึงถึงหลักความเปนจริง ท้ังนี้ก็เพื่อเปนส่ิงแทนความรูสึกนึกคิดท่ีเลยขอบเขตของ
ความเปนจริงท่ีเรามองเห็นหรือสัมผัสได 

การนําเสนอรูปทรงเหนือจริงในแบบเซอเรียลิสต คือ เนนการแปรสภาพรูปทรงตางๆ
ใหแปรเปล่ียนไปจากความเปนจริง โดยนําวัตถุ ส่ิงตางๆ และส่ิงมีชีวิตท่ีอยูในธรรมชาติ รวมทั้ง
มนุษยมาคล่ีคลาย บิดเบืยน ตัดตอรูปทรง หรือนํารูปทรงของส่ิงท่ีตางชนิดกันมาเช่ือมโยงแปร
สภาพจนเกิดเปนรูปลักษณใหมในเชิงภาพสัญลักษณ ซ่ึงรูปท่ีผานกระบวนการสรางสรรคนี้ จะมี
ความหมายไปตามการแทนคาเร่ืองราว จินตนาการ ความรูสึกท่ีมาจากสภาวะอารมณของจิตไร
สํานึกของศิลปน 
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ศิลปะเซอรเรียลิสม เปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2507 (ค.ศ.
1964) โดยศิลปนไทยไดใหความสนใจและนิยมรูปแบบทางศิลปะแนวทางนี้ภายหลังจากการเกิด
ความนิยมลัทธิเซอรเรียลิสมในฝร่ังเศส ค.ศ.1924 (พ.ศ. 2467) จนกระท่ังแพรหลายไปท่ัวยุโรปและ
อเมริกา แตความคลาดเคล่ือนในการรับรูศิลปะแนวนี้ของไทยลาชามาก รูปแบบของจิตรกรรมเซอร
เรียลิสมในไทยสมัยแรกเร่ิม จึงเปนลักษณะของการศึกษาผานตัวผลงานเซอเรียลิสมตนแบบเทานั้น 
โดยไมไดสนใจศึกษาความเปนมาและแนวคิดของกลุมเซอเรียลิสมดั้งเดิมและการรับอิทธิพลจาก
ทฤษฎีของฟรอยดโดยตรง แตเม่ือเวลาผานมาระยะหนึ่งมีหนังสือบทความของนักวิชาการตะวันตก
และไทยท่ีกลาวถึงศิลปะเซอรเรียลิสมอยางแพรหลาย ทําใหศิลปนจิตรกรรมรวมสมัยไทยรุนตอมา
มีความเขาใจถึงรูปแบบและแนวความคิดของศิลปะเซอรเรียลิสมดั้งเดิมมากข้ึน 

 
ภาพและขอมูลท่ีไดรับจากการแสดงโนรา 
 

 
 
ภาพท่ี 2 การแสดงโนรา(จากภาพถายผูวิจัย) 
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ภาพท่ี 3 ทารําตางๆ ในการแสดงโนรา(จากภาพถายผูวิจัย) 
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บทท่ี 3 

การกําหนดรูปแบบและวิธีการสรางสรรค 
 

ในการศึกษาคนควาเพื่อการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ขาพเจามีกระบวนการ
ข้ันตอน ความคิด ไปจนถึงข้ันตอนการทํางานต้ังแตการศึกษาคนควาขอมูล และการประมวลขอมูล
ความคิดตางๆ ไปจนถึงข้ันตอนการสรางสรรคเปนผลงาน โดยกําหนดไวเปนข้ันตอนดังนี้ 

 
ขั้นตอนการศึกษาขอมูล 

1. การหาขอมูลเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจและสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ 
เปนขอมูลท่ีศึกษาจากการไดสัมผัสซึมซาบการแสดงโนรา ศิลปะพ้ืนถ่ินทางภาคใต เกิด

เปนการส่ังสมประสบการณ การไดรับรูและเรียนรูทารําตางๆ จนเกิดความประทับใจในทารํา ลีลา
ความเคล่ือนไหว ซ่ึงเปนแรงกระตุนใหเกิดความคิด การคนควาเทคนิควิธีการจากภาพถายแลวนํามา
วิเคราะหเพื่อนําไปสูภาพรางในกระบวนการตอไป 

2. ภาพราง 
ภาพรางลายเสนเปนสวนท่ีสําคัญถือเปนการสรุปขอมูลเบ้ืองตน  ขาพเจาจึงหา

โครงสรางโดยรวมของภาพกอนวางตําแหนงของกลุมรูปทรงประธานพรอมกับกําหนด
สภาพแวดลอมในตําแหนงท่ีเหมาะสม เพื่อใหเห็นถึงโครงสรางท่ีชัดเจน ผสมผสานกันในภาพให
เปนไปตามอารมณเนื้อหาของเร่ืองราวท่ีเลือกมา องคประกอบของภาพอาจมีลดหรือเพิ่ม ตัดทอน
บางสวนตามความเหมาะสม กอนจะเปนภาพตนแบบ 

3. ภาพตนแบบ 
นําภาพรางท่ีไดตามแนวคิดของงานวิทยานิพนธมาสรางภาพตนแบบใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

โดยการลงสีลงไปเพ่ือใหเกิดบรรยากาศของภาพ เพื่อใหเกิดความสมบูรณมากข้ึน 
4. ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน 

4.1 รางเปนลายเสนท่ีชัดเจน โดยเพิ่มบางสวนใหเห็นชัดเจนมากข้ึน 
4.2 ลงโครงของสีท่ีกําหนดน้ําหนักภาพ ตามสีของภาพตนแบบ 
4.3 เขียนสีตัดเสนลงไปตามแบบ บางสวนมีการปดทอง เพื่อใหสัมพันธกัน

ท้ังภาพ  
4.4 เพิ่มบรรยากาศของภาพโดยรวมอีกคร้ัง อาจจะลดหรือเพิ่มตามความ

เหมาะสม 
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ทัศนธาตุท่ีใชในการสรางสรรค 
ในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา นอกจากการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาตางๆ

ผสานกับจินตนาการ และอารมณความรูสึกสวนตัวหรือการนําภาพถายผสมผสานกับงานจิตรกรรม
ไทยแบบรวมสมัย โดยกําหนดทัศนธาตุในการสรางสรรคดังนี้ 

1. รูปทรง (Form) 
เปนองคประกอบหลักภายในผลงาน ผลงานเปนรูปทรงวงกลม มีรูปทรงท่ีแสดงถึง

เร่ืองราวผสมผสานกับจินตนาการโดยแบงรูปแบบของรูปทรงไดสองลักษณะคือ ในสวนท่ีแสดง
ความเหมือนจริงของภาพถายและในสวนท่ีเปนแบบอุดมคติไทย 

2. เสน (Line)  
ลักษณะเสนนั้นมีความสําคัญมาก เพราะแสดงใหเห็นถึงความเคล่ือนไหวท่ีเกิดจาก

ทิศทาง จังหวะการวางขนาดรูปรางของทัศนธาตุตางๆ ท่ีมีเสนเปนประธานเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ี
จะสงผลใหเกิดเนื้อหาทางรูปทรงแกงานจิตรกรรมไทย เสนท่ีมีน้ําหนักความหนักเบา ออนแก 
ขนาดท่ีเล็กบางใหญบางตามจังหวะของรูปทรง ความออนชอยพล้ิวไหวของเสน เพื่อความ
เคล่ือนไหวและใชเปนตัวเช่ือมโยงใหมีความตอเนื่องกัน 

3. ท่ีวาง (Space) 
ขาพเจาไดกําหนดพื้นท่ีวางภายในตามองคประกอบหลักของภาพ ทําใหเม่ือดูแลวไม

รูสึกแนนหรืออึดอัดจนเกินไป เพื่อใหพื้นท่ีภายในภาพเกิดความรูสึกเคล่ือนไหวเปนจังหวะ
สอดคลองกับทิศทางโดยรวม 

4. สี (Color) 
การใชสีในผลงานวิทยานิพนธนั้น ขาพเจากําหนดใหความรูสึกของผลงานเปนสีวรรณะ

เย็น สีฟา สีน้ําเงินเขม โทนสีเอกรงค และใชสีวรรณะรอน สีเหลืองทอง เปนตัวเช่ือมความรูสึก
ระหวางช้ินงาน ผลงานในชุดวิทยานิพนธของขาพเจาการแสดงออกเร่ืองสี จึงประกอบไปดวยโทน
สีสวางและมืด จึงทําใหเกิดความรูสึกท่ีขัดแยงกัน เพื่อใหเกิดบรรยากาศในเร่ืองราวของตัวเอง 

5. พื้นผิว (Texture) 
การสรางพื้นผิวในผลงาน ไดสรางข้ึนตามส่ิงท่ีปรากฏในเนื้อหาของเร่ืองราวท่ีนําเสนอ

เชน พื้นผิวของการปดทอง ตามอารมณของภาพท่ีเกิดจากการเขียน 
6. น้ําหนัก (Tone) 
เกิดจากการใชคาน้ํ าหนักของสีกําหนดรูปทรงและพ้ืนท่ีวาง  และแสงสวางใน

สวนประกอบตางๆ สรางคาน้ําหนักออนแก ซ่ึงจะไดผลในเร่ืองของมิติ มีความต้ืนลึกตามนํ้าหนัก
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ของสีเพื่อแสดงความแตกตางของพื้นท่ี ซ่ึงจะใหความรูสึกท้ังหนักแนนและผอนคลายอยูในที
เดียวกันตามเนื้อหาท่ีแสดงอยูในภาพ 
เทคนิควิธีการในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธของขาพเจาใหความสําคัญกับเทคนิควิธีการ
สรางสรรค ท้ังเทคนิควิธีการท่ีถูกเลือกนํามาใชก็เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดและความสมบูรณ
สูงสุดของผลงาน ซ่ึงเราสามารถลําดับข้ันตอนกอนหลังไดดังนี้ 

1. ในการเตรียมโครงสรางของเฟรมทําดวยไมกระดานอัด นําไมกระดานอัดมาขัด
กระดาษทราย อุดรอยตะปู เตรียมพื้นใหเรียบ 

2. การเตรียมพื้นหลังของผลงาน 
2.1  นําดินสอพองผสมกาวลาเท็กซทาทับบนไมกระดานอัดท่ีเตรียมไว รอใหแหง

สนิทจึงดําเนินงานข้ันตอไป 
2.2 นําสีน้ํามันเคลือบเงา “เฟลกซ”มาทาบนพ้ืนท่ีเตรียมไว รอใหสีแหงพอหมาด จึง

ติดแผนทองคําเปลวลงไป 
 3. ข้ันตอนการเตรียมภาพถาย 

3.1 นําภาพถายมาอัดขยายตามความตองการ จากนั้นนํามาตัดตามแบบรูปทรงของ
ทารํา เม่ือตัดเสร็จแลวนํามาปะติด (Collage) ลงบนพ้ืนเฟรมท่ีติดแผนทองไว 

 4. ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน 
4.1 เม่ือนํารูปถายตัวเองมาติดกาวลาเท็กซแลวปะติด (Collage) ลงไป จากนั้นก็

ระบายสีอะคริลิคบนภาพถายตามความตองการ 
4.2 จากน้ันก็นําสีเฟลกซมาเขียนเปนลายเสนของตัวกินรี รอสีแหงพอหมาดและปด

ผงทองลงไป เพื่อสรางคาน้ําหนักเสน 
4.3 ขาพเจากําหนดคาน้ําหนักแสงและเงาตามความรูสึกสวนตัวโดยภาพรวมให

ความรูสึกแบนเปนระนาบ 2 มิติปรับเปล่ียนเพิ่มเติม ในสวนของน้ําหนักและใสรายละเอียดในสวน
ท่ีตองการ เพื่อคนหาความลงตัวและความสมบูรณของงาน 
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ภาพท่ี 4 ภาพอุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 
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ภาพท่ี 5 ภาพรางบนกระดาษ 
 
 

 
 
ภาพท่ี  6 ภาพรางลงสีผลงานชุดศิลปนิพนธ 
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ภาพท่ี 7 ภาพรางสีช้ินที่ 1 
 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ภาพรางสีช้ินที่ 2 
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ภาพท่ี 9 ภาพรางสีช้ินที่ 3 
 
 

 
 
ภาพท่ี 10 ภาพรางสีช้ินที่ 4 



26 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ภาพรางสีช้ินที่ 5 
 
 

 
 
ภาพท่ี 12 ภาพรางสีช้ินที่ 6 
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ภาพท่ี 13 ภาพรางสีช้ินที่ 7 
 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ภาพรางสีช้ินที่ 8 
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ภาพท่ี 15 ภาพรางสีช้ินที่ 9 
 
 

 
 
ภาพท่ี 16 ภาพรางสีช้ินที่ 10 
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ภาพท่ี 17 ข้ันตอนการเตรียมพื้นหลังผลงาน 
 
 

 
 
ภาพท่ี 18  ข้ันตอนทาสีเฟลกซเพื่อติดแผนทองคําเปลว 
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ภาพท่ี 19  ข้ันตอนติดแผนทองคําเปลว 
 
 

 
 
ภาพท่ี 20  ข้ันตอนการรางภาพและตัดเสนดวยสีเฟลกซ 
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ภาพท่ี 21  ข้ันตอนการปดผงทอง 
 
 

 
 
ภาพท่ี 22  ข้ันตอนการลงสีลงบนภาพถายและเก็บรายระเอียดผลงานใหสมบูรณ 
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บทท่ี 4 

การดําเนินงานการสรางสรรควิทยานิพนธ 
 

ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธหัวขอ “การประสานกันระหวางรูปเหมือนกับรูปอุดมคติ
ในจิตรกรรมไทย” เปนการสรางสรรคท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดและจินตนาการแฝงรากเหงา
วัฒนธรรมภาคใต การถายทอดทวงทีลีลาความเคล่ือนไหว ผสมผสานรูปทรงท่ีเหนือจริงระหวาง
คนและสัตวภายใตความคิดและอุดมคติไทยเพ่ือสะทอนเร่ืองราวในสวนลึกของจิต ส่ือความหมาย
ตรงตามจุดประสงคในการแสดงออกโดยสามารถลําดับพัฒนาการทางการสรางสรรคไดดังนี้ 

 
ผลงานระยะแรก 

เปนผลงานท่ีพัฒนาตอยอดแนวความคิดเกิดจากการทดลองนํารูปทรงคนกับสัตว ท่ีมี
ลักษณะหลากหลายชนิดมาประกอบกัน อาทิ เชน กวาง งู และกินนรี เพ่ือคิดคนหารูปแบบสัตวให
ลงตัวกับผลงาน การจัดวางองคประกอบเปนภาพลักษณะการเลาเร่ืองอยางตรงไปตรงมา โทนสีท่ี
ใชจะเปนสีวรรณะรอน สีเหลือง สีเขียว บรรยากาศโดยรวมท้ังหมดถูกลอมรอบไปดวยรูปทรง
ธรรมชาติ 

 
ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ 

ผลงานในชวงนี้ยังคงยึดเทคนิคการปะติดภาพถายลงไป (Collage) แตเปนชวงระยะเวลา
ของการหาความชัดเจน หรือรูปแบบท่ีตองการใหสอดคลองกับแนวความคิดและการแสดงออกมาก
ข้ึน รูปแบบการสรางสรรคมีการปรับเปล่ียน โดยเกิดจากการคิดวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาของผลงาน
ในระยะแรกทําใหเกิดการแกปญหาของรูปทรง จึงไดกําหนดรูปทรงท่ีชัดเจนจากรูปแบบของสัตว
ประเภท กินนรี สัตวท่ีมีทอนบนเปนมนุษย สวนทอนลางเปนนก มีปกบินได เปนเร่ืองราวในปาหิม
พานต ถายทอดเร่ืองราวโดยมีการใชเสนแบบ 2 มิติ เปนหลักสําคัญ เชน การตัดเสนดวยพูกัน และ
คิดคนเทคนิควาดเสนแบบอื่นๆลงไปดวย  

ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธแสดงการใชเสนอยางชัดเจน การตัดเสนท่ีมีลักษณะ
แบนๆ ไมลงสีและไมแสดงคาน้ําหนักของรูปทรงท่ีมาจากสัตว ทําใหภาพถายมนุษยท่ีเปน 3 มิติ 
ขัดแยงกับลายเสนท่ีมีลักษณะเปน 2 มิติ เกิดการประสานกันระหวางรูปทรงกับลายเสน โทนสีท่ีใช
เปนลักษณะสีโทนเดียวกันท้ังภาพ จากการวิเคราะหและสัมมนาก็สามารถสรุปไดวาปญหาภายใน
ผลงานท่ีพบอยู อันเนื่องมาจากการนําภาพถายกับตัวสัตวมาประสานกับเสนทําใหรูปทรงดูผิดเพ้ียน
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มากเกินไป และรูปทรงมีลักษณะท่ีดูแลวแข็งกระดางไมออนชอยท้ังดวยเทคนิคและบรรยากาศ
โดยรวมภายในภาพ  

 
ผลงานวิทยานิพนธ 

เปนการรวบรวมความคิด เทคนิควิธีการสรางสรรค รวมถึงการสรุปความคิด อารมณ
และความรูสึกใหตรงตามจุดมุงหมายท่ีขาพเจาตองการ โดยมีการแกไขพัฒนาผลงานมาเปนลําดับ 
เพื่อใหเกิดความสมบูรณ โดยผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ยังคงมุงเนนการแสดงออกเร่ืองการ
ประสานกันระหวางภาพถายและรูปแบบในอุดมคติไทย 

การสรางมุมมองท่ีแปลกใหม จากท่ีใชรูปทรงของเฟรมส่ีเหล่ียม พัฒนามาเปนรูปทรง
วงกลมโดยการสรางเร่ืองราวในจินตนาการท่ีหลุดออกมาจากปาหิมพานต มาเปนการจินตนาการท่ี
อิสระมากยิ่งข้ึน  

ผลงานในชุดรูปทรงดวงจันทร “ ขางข้ึน – ขางแรม” นี้เปนการเลาเร่ืองราวท่ีตางไปจาก
ผลงานในชวงระยะกอนวิทยานิพนธชุดนี้เปนการเนนเร่ืองจินตนาการที่เกี่ยวของกับดวงจันทร เชน 
การรายรําอยูในดวงจันทรทามกลางหมูดาวเปนการจินตนาการอยางเฟอฝนถึงความสุขในการราย
รํารูปแบบท่ีเหนือความเปนจริง แตยังคงใชภาพถายตนเองเปนตัวหลักในการดําเนินเร่ือง ซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกับการเดินทางไปพบเจอบรรยากาศท่ีแปลกใหมสรางความต่ืนเตนและประทับใจ ขาพเจา
เลยหยิบยกมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ทําใหขาพเจาสรางภาพเหมือนตัวเองกับ
การเดินทางไปในสถานท่ีตางๆ ผานความรูสึกและถายทอดอารมณนั้นออกมาในรูปแบบอุดมคติ
ไทย การใชเสนท่ีมีลักษณะแบนไมมีคาน้ําหนักท้ัง เสนใหญ เสนบางและการประสานรวมตัวกัน
ของเสนทําใหเกิด รายละเอียดภายในผลงานมากย่ิงข้ึนทําใหสงผลใหงานมีความประณีตและ
คอนขางมีความสมบูรณ รูปแบบและเทคนิควิธีการจึงบงบอกถึงความเปนรวมสมัยท่ีผสมผสาน
ความงามแบบประเพณีเขาดวยกัน 
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ภาพท่ี 23 ผลงานระยะแรกของการสรางสรรค 
 
 

 
 
ภาพท่ี 24 ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 1  
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ภาพท่ี 25 ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 2  
 

 
 
ภาพท่ี 26 ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 3  
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ภาพท่ี 27 ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 4  
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ภาพท่ี 28 ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 5  
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ภาพท่ี 29 ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 6  
 
 
 



39 
 

 
 
ภาพท่ี 30ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 7  
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ภาพท่ี 31ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
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ภาพท่ี 32ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 2 
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ภาพท่ี 33ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 3 
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ภาพท่ี 34ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 4 
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ภาพท่ี 35ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 5 
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ภาพท่ี 36ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1,2 
 
 

 
 
ภาพท่ี 37ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
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ภาพท่ี 38ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2 
 
 

 
 
ภาพท่ี 39 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2 
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ภาพท่ี 40ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3,4 
 

 
 
ภาพท่ี 41ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3 
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ภาพท่ี 42รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3 
 
 

 
 
ภาพท่ี 43ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 4 
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บทท่ี 5 

สรุปการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในหัวขอ“ การประสานกันระหวางรูปเหมือนกับรูป
อุดมคติในจิตรกรรมไทย ” เปนผลงานจิตรกรรมท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากการแสดงโนราศิลปะ
พื้นบานของภาคใต ดวยการถายทอดทวงทาลีลาความเคล่ือนไหวของทารํา  ผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนและสัตว โดยการใชภาพถายตัวขาพเจาเองมาเปนส่ือในการนําเสนอถึงความคิด ความ
ฝนและจินตนาการ นอกจากนี้ภาพถายยังสามารถสะทอนความเปนจริงไดอยางชัดเจนแสดงใหเห็น
ถึงการคนควา หาแนวทางสรางสรรคศิลปะท่ีหลุดพนจากคานิยมแบบเกาท่ีวา ศิลปะจะตองเปนเร่ือง
ของจิตวิญญาณ หรือเร่ืองของการใชฝมือเทานั้น ขาพเจาจึงอยากพิสูจนใหเห็นวา ศิลปะและ
วิทยาศาสตรเปนส่ิงท่ีอยูรวมกันไดอยางดียิ่ง แสดงใหเห็นถึงจินตนาการและอารมณความรูสึกสวน
ตนกับลักษณะรูปทรงเหนือจริง เพื่อสะทอนเร่ืองราวในสวนลึกของจิต ภายใตความคิดแบบอุดมคติ
ไทย  

จากการดําเนินงานสรางสรรคในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ขาพเจาไดถายทอดความคิด
และความเปนตัวตนออกสูสังคมภายนอก ผานกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ โดยไดรับคํา
ช้ีแนะจากเหลาคณาจารย ไดรับรูถึงขอบกพรองและปญหาท่ีเกิดข้ึนในการสรางสรรค จึงเกิดการ
แกไขปญหาและพัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปะ และหวังวาการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานคร้ัง
นี้จะเปนแนวทางในการสรางสรรคทางทัศนศิลปท่ีมีคุณภาพตอไป 
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รายละเอียดผลงานของการสรางสรรค 
 
ผลงานระยะแรกของการสรางสรรค 

1. ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 1  
ขนาด 220x180 เซนติเมตร เทคนิค ผสม 

2. ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 2  
ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิค ผสม 

3. ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 3  
ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิค ผสม 

4. ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 4  
ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิค ผสม 

5. ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 5  
ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิค ผสม 

6. ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 6  
ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิค ผสม 

7. ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 7  
ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิค ผสม 

8. ผลงานระยะแรกของการสรางสรรคช้ินท่ี 8  
ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิค ผสม 

ผลงานกอนระยะวิทยานิพนธ 
1. ผลงานกอนระยะวิทยานิพนธช้ินที่ 1  

ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิคผสม 
2. ผลงานกอนระยะวิทยานิพนธช้ินที่ 2  

ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิคผสม 
3. ผลงานกอนระยะวิทยานิพนธช้ินที่ 3  

ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิคผสม 
4. ผลงานกอนระยะวิทยานิพนธช้ินที่ 4  

ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิคผสม 
5. ผลงานกอนระยะวิทยานิพนธช้ินที่ 5 

ขนาด 180x150 เซนติเมตร เทคนิคผสม 
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ผลงานวิทยานิพนธ 
1. ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1  

     ขนาด 120x120 เซนติเมตร เทคนิคผสม 
2. ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2  

     ขนาด 120x120 เซนติเมตร เทคนิคผสม 
3. ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3  

     ขนาด 120x120 เซนติเมตร เทคนิคผสม 
4. ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 4  

     ขนาด 120x120 เซนติเมตร เทคนิคผสม 
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