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 In creating an independent study under the heading “Behind the Manohra theater” 
series. I would like to present an impression of an experience to experience behind the scene with 
Nohra a unique Southerner. 
 Inside the Manohra, the team is required to prepare to perform in front of the stage. 
The teacher was teaching dance and costume to the students. As I watched, I was deeply 
impressed with the emotion, beauty and commitment of the team. I have endeavoured to present 
my impression of this scene using a realistic style of painting. To do this, I use oil and canvas, 
focusing light-shadow to reflect the faith and mood of the performers. My hope is that my efforts 
will help to preserve the cultural tresures of the Manohra performing arts tradition.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ศิลปะการแสดงนั้นนับไดวามีความผูกพันและเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของคนในแตละ
ทองถ่ินใหความสุขและความบันเทิงแกผูคนผานยุคสมัยสืบมาจนถึงปจจุบัน เชนเดียวกับขาพเจาท่ี
ไดซึมซับและช่ืนชมกับการแสดงมโนราหแตวัยเยาว มโนราหเปนการแสดงพ้ืนบานของชาวปกษ
ใตเปนศิลปะการรายรําและขับรองบทกลอนเปนภาษาใต ขาพเจาไดเห็นไดชมการแสดงท้ังเบ้ือง
หนาและเบ้ืองหลังโรงมโนราห ซ่ึงถือวาเปนภาพวิถีชีวิตของเหลาชาวคณะมโนราห โดยเฉพาะภาพ
ชีวิตจริงเบ้ืองหลังโรงมโนราห หลายคนกําลังทําหนาท่ีของตนอยางใจจดใจจอเพื่อจุดมุงหมาย
เดียวกันคือออกไปแสดงหนาเวทีเพื่อมอบความสุข ความบันเทิงใหผูชมมากท่ีสุด 
   
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 ขาพเจามุงหวังท่ีจะสรางงานจิตรกรรมชุดนี้ ซ่ึงแสดงเน้ือหาเกี่ยวกับความรูสึก อารมณ
และความงามซ่ึงแฝงอยูในวิถีชีวิตของชาวคณะมโนราห ซ่ึงเปนภาพเบื้องหลังชีวิตท่ีตองทําหนาท่ี
ในการแสดงความผูกพันระหวางครูกับศิษย ซ่ึงแสดงออกเปนธรรมชาติอยางสวยงาม ขาพเจาไดนํา
ประสบการณตรงเหลานี้มาถายทอดเปนลักษณะงานจิตรกรรมเหมือนจริง โดยใชบรรยากาศแสงเงา 
เพื่อใหเกิดอารมณ ความรูสึกอยางเปนเอกภาพในผลงานของขาพเจา  
 นอกจากนี้ขาพเจายังหวังวาผูคนในสังคมจะตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ศิลปะการแสดงมโนราหท่ีไดรับสัมผัสจากผลงานของขาพเจา 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 ขาพเจาเช่ือวาการนําประสบการณตรงมาถายทอดเปนงานจิตรกรรมเหมือนจริง โดยใช 
บรรยากาศแสงเงาเพ่ือใหเกิดอารมณความรูสึกอยางเปนเอกภาพจะสะทอนถึงภาพเบ้ืองหลัง
มโนราหใหสังคมไดรับรูและตระหนักถึงคุณคาศิลปะการแสดงมโนราหอันเปนมรดกของชาติให
คงอยูตอไป 
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ขอบเขตของการศึกษา  
 1. ขอบเขตของเนื้อหา ขาพเจาตองการแสดงออกถึงความประทับใจในความงามดาน
กายภาพและสภาวะอารมณ ความรูสึกท่ีเปนธรรมชาติ 
 2. ขอบเขตของรูปแบบเทคนิควิธีการ ขาพเจาตองการนําเสนอผลงานจิตรกรรมโดยผาน
กระบวนการเทคนิคสีน้ํามันแนวสัจนิยม โดยใชบรรยากาศแสงเงา เพ่ือถายทอดใหเห็นวิถีชีวิตของ
ชาวคณะมโนราห 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. ศึกษาประวัติและเบ้ืองหลังมโนราห 
 2. ศึกษาผลงานของศิลปน จักรพันธุ โปษยกฤต และศิลปน เอ็ดการ เดอกาส 
 
วิธีการศึกษา 
 1. กําหนดเนื้อหา 
 2. วางแผนการดําเนินงาน 
 3. รวบรวมขอมูล 
 4. วิเคราะหขอมูล 
 5. สรางภาพราง 
 6. นําเสนอผลงาน 
 
แหลงขอมูล 
 1.โรงมโนราห/คณะมโนราห 
 2. หองสมุด 
 
อุปกรณท่ีใชในการคนควา 
 1. กลองถายภาพ 
 2. สมุด Sketch ผลงาน 
 3. ผาใบ (Canvas) / พูกันขนาดตาง ๆ  สีน้ํามันเบอรตาง ๆ พูกัน แปรง น้าํมันลินซีด 
น้ํามันสน สีชอลก กระดาษ ดินสอ EE 
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บทท่ี 2 
 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 
 

 ในการสรางผลงานการคนควาอิสระชุด “หลังโรงมโนราห” ไดทําการศึกษาเพ่ือเปน
ขอมูลพื้นฐานในการสรางสรรคผลงานในคร้ังนี้ ซ่ึงขอมูลท่ีทําการศึกษาคนความีรายละเอียดดังนี้ 

 
อิทธิพลตอการแสดงมโนราห 

 
ความหมายของมโนราห 
 โนราหรือมโนราหเปนคําท่ีใชเรียกช่ือนาฏศิลปท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของภาคใต แตมีท่ีมาท่ี
ไปแตกตางกันตามลําดับเวลา  สันนิษฐานไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตรและคําบอกเลาของ
โนราท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงระบุวา  “โนรา”  เปนคําเกาท่ีเกิดข้ึนกอน สวนคําวา “มโนราห” เปนคําท่ีเกิดข้ึน
ภายหลัง โนราเปนคําท่ีเกิดข้ึนกอนนั้น มีผูใหคําจํากัดความไวดังนี้ 
 สารภี มูสิกอุปถัมภ กลาวถึงความหมายของโนราวา โนรา เปนคําท่ีชาวทองถ่ินใช
เรียกช่ือนาฏศิลปท่ีสืบทอดมาหลายช่ัวอายุคน หมายถึง การรายรําอยางมีช้ันเชิง ซ่ึงประกอบดวยการ
ขับรองประกอบดนตรีท่ีตองใชทักษะข้ันสูงในการบรรเลงเพื่อความบันเทิง นอกจากน้ีโนรายังเปน
เร่ืองของ การสืบทอดการรักษาตํานานพรานสําหรับทํามาหากิน และการรําลึกถึงพระคุณครูสมัยดึก
ดําบรรพ   การแสดงโนรามีเอกลักษณเฉพาะตัว จนกลายเปนแบบฉบับของละครชาตรีท่ีเผยแพรเขา
สูกรุงศรีอยุธยาและสืบทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทรจนถึงทุกวันนี้1 
 โนราเปนวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอคนภาคใตเปนอยางยิ่ง วิถีชีวิตของคนถ่ินใตเกี่ยวของ
กับโนราจนแยกไมออก นอกจากนี้โนรายังมีประวัติความเปนมาชานาน สันนิษฐานวา ถือกําเนิดข้ึน
เกือบพรอม ๆ กับประวัติศาสตรของชาวใต มีการถายทอดจากรุนสูรุน จึงทําใหเกิดการคลาดเคล่ือน
ไปบางสําหรับรูปแบบและวิธีการแสดง อาจกลาวไดวาสังคมมีบทบาทตอโนราอยางมากในการ
สรางสรรค พัฒนา และถายทอด พรอมกันนั้นโนราก็มีบทบาทตอสังคมเชนเดียวกัน 
  

                                                        
 1สารภี มูสิกปถัมภ, โนราลงครู, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2527), 19 - 21.   
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 สารภี มูสิกอุปถัมภ กลาวถึงบทบาทของโนราท่ีมีตอสังคมเอาไว 4 ดาน สรุปไดดังนี้ 
 โนราเปนสัญลักษณของการใหความบันเทิง โดยท่ัวไปแลวชาวใตตั้งแตชุมพรจนถึง
นราธิวาสรูจักโนราเปนอยางดี เพราะโนราเปนการแสดงท่ีมีครบทุกบท ไมวาจะเปนบทรัก บทโศก 
บทสอนใจใหคติคําเตือนตาง ๆ ดังนั้น เม่ือคนวางจากการทํางาน ก็จะผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย
และความตึงเครียดจากการชมโนราได 
 โนราทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนทางสังคม ดังท่ีกลาวไปแลวในหัวขอท่ีผานมาวา การแสดง
โนรามีครบทุกรส ดังนั้น จึงรวมถึง การสอดแทรกคติสอนใจตาง ๆ ลงไปในการแสดงดวย ซ่ึงถือวา
โนราทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนทางสังคมอยางหนึ่ง 
 โนราทําหนาท่ีเปนผูปดเปาความทุกขโศก เม่ือผูใดเจ็บปวยก็จะพึ่งพาโนราใหทําหนาท่ี
เปนผูปดเปาความทุกขโศก โดยการบนบานใหหายจากการเจ็บปวย และจะวาจางโนรามาแสดงแก
บนเพ่ือใหหายจากการเจ็บปวยอาจกลาวไดวา โนราเปนผูนําตามธรรมชาติในดานการบรรเทาความ
เจ็บปวยและการรักษาอาการทางใจของมนุษย เพราะเช่ือวาถาหากไมรับคณะโนรามาแสดงแกบน
จะทําใหผูนั้นมีจิตใจท่ีไมสงบสุขเพราะเปนการผิดสัญญากับครูหมอ ซ่ึงก็คือ พอ  แม  ปู  ยา  ตา  
ยาย  ท่ีลวงลับไปแลว  ดังนั้นการเลนมโนราจึงเปนการรําลึกถึงบุญคุณผูมีพระคุณเหลานั้น 
 โนราเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของภาคใต เพราะมีการสืบทอดกันมาเปน
เวลาชานาน ผูนําโนราเปนผูรับมรดกและถายทอดโนราโดยตรงเพื่อถายทอดใหคนรุนหลังโดยวิธี
มุขปาฐะ จึงสงผลใหรูปแบบและวิธีการแสดงคลาดเคล่ือนไปบาง ดังนั้น จึงควรอนุรักษการแสดงท่ี
เปนเอกลักษณท่ีสําคัญนี้เอาไว2 
 กลาวโดยสรุปแลว  บทบาทของโนราท่ีมีตอสังคมนั้นนอกจากจะเปนสัญลักษณของการ
ใหความบันเทิงแลว ยังทําหนาท่ีในเชิงใหคติอบรมส่ังสอนสังคมผานบทกลอน นอกจากนี้ยังทํา
หนาท่ีเปนผูปดเปาความทุกขโศกสําหรับผูไดรับความเจ็บปวย และการบนบานโนราก็ทําใหหาย
จากการเจ็บปวย และประการสุดทายคือ โนราไดกลายเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของ
ภาคใตเปนเวลาหลายช่ัวอายุคนมาแลว 
 
บรรยากาศเบื้องหลังโรงมโนราห 
 โรงหรือเวทีการแสดง  ในสมัยกอนจะปลูกเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดระหวาง 89 ศอก 
เปดโลงท้ัง 4 ดาน ไมมีการยกพ้ืน  มีเสากลางอยูตนหนึ่งเรียกวา “เสามหาชัย”  เช่ือกันวาเปนท่ี
ประทับของพระวิสสุกรรมหรือพระวิษณุกรรม  หลังคาเปนรูปหนาจั่วมุงดวยจาก มีพนักทําดวยไม

                                                        
                                2เร่ืองเดียวกัน, 97 - 98.   
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ไผไวสําหรับโนรานั่งรําหรือแสดงตอมาภายหลังโรงมโนราหมีการยกพื้นปลูกโรงส่ีเหล่ียมผืนผา
หลังคาแบบเพิงหมาแหงน ภายในโรงจะมีฉากหรือมานกั้น 
 ชาวคณะ  ผูแสดงและลูกคู สมัยกอนมีเพียง 3 คน แตปจจุบันมีจํานวนประมาณ 15 – 20 
คน หรือมากกวานั้น เพราะมีวงดนตรีและการแสดงนิยายสมัยใหม จึงตองใชตัวประกอบจํานวน
มาก โนราคณะหนึ่ง ๆ ประกอบดวยนายโรงหรือโนราใหญ 1 คน หมอประจําคณะ 1 คน ลูกคู
ประมาณ 5 – 6 คน ท่ีเหลือเปนคนรําหรือนางรําประจําคณะ แตขาดไมไดคือตัวตลกท้ังชายและหญิง
เพราะมีบทบาทในการสรางอารมณขันใหแกผูชม 
 เคร่ืองแตงกาย  เคร่ืองแตงกายเปนเคร่ืองทรงของกษัตริยและมีลักษณะคลายกับกินนร
ประกอบดวย เทริดหนาพราน ผังหอย (ชายโหว ชายแครง) ผานุงหางหงส กําไลมือ หรือกําไลปลาย
แขน และเล็บมือท่ีทําดวยเงินหรือโลหะ 
 เคร่ืองดนตรี   เคร่ืองดนตรีมีดวยกัน  5 ช้ิน  คือ กลอง (สมัยกอนเรียกวา  “กลอง      
สุวรรณภรี-โลก”) มีขนาด เสนผาศูนยกลาง 10 - 12 นิ้ว สูงประมาณ 18 นิ้ว ทับ 2 ลูก (ตามตํานาน
โนรา เรียกวา “น้ําตาตก” กับ “นกเขาขัน” ลูกเสียงทุมเรียกวา  “ลูกเทิง”  ลูกเสียงแหลมเรียกวา “ลูก
ฉับ”) โหมงเสียงทุมกับเสียงแหลม 1 คู ฉ่ิง 1 คู กรับ 1 คู ปไฉนยาวประมาณ 13 - 15 นิ้ว 1 เลา และ
แตระ 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ภาพบรรยากาศหลังโรงมโนราห คณะสมพงษนอย ดาวรุง จังหวัดพัทลุง 
              (ถายโดยผูวิจัย ณ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เม่ือมิถุนายน 2553) 
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ภาพท่ี 2 ภาพการแสดงมโนราห คณะมโนราหทวี จังหวัดตรัง 
              (ถายโดยผูวิจยั ณ อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา เม่ือมิถุนายน 2553) 
 
 วิธีการถายทอดความรูการแสดงโนรา  การถายทอดความรูโนรานั้นสอนแบบมุขปาฐะ 
ครูจะเปนตนแบบแลวใหผูเรียนทําตาม เพลงท่ีเรียนเปนเพลงแรกมักเร่ิมเรียนบทผันหนากอน แลว
จึงเรียน กลอนส่ี กลอนหก กลอนแปด โนราสวนมากสามารถบรรเลงโหมง ทับ กลอง และฉ่ิงได 
เนื่องจากคลุกคลีอยูในวงมาเปนเวลานาน และอีกประการหนึ่งการฝกรองกลอนมีความจําเปนตอง
ฝกรองควบคูไปกับจังหวะ ซ่ึงโนราหลายทานกลาววา เวลารองเพลงทับเพลงโทนจะยากท่ีสุด 
วิธีการเรียนวากลอนนั้น ครูใหนักเรียนทองจําและรองกลอนโนรากอน เวลาเรียนใชการจําท้ังหมด
ไมมีการใชโนต ครูจะเขียนบทรองแลวใหผูเรียนหัดรองตามโดยเร่ิมตั้งแตการเชิญครูจากนั้นก็กาศ
ครู การฝกขับรองคร้ังแรกตองฝกคําวาคําพลัด (กําพรัดหรือกําพลัด) แลวตอดวยการรองบทหนา
แตระ โนราบางทานเร่ิมเรียนวากลอนดวยบทครูสอน บทพรหมส่ีหนา ในดานทารํา ครูจะเร่ิมดวย
การฝกแอนตัว การกาวยาง วิธีการสอนทารําก็เชนเดียวกันคือ ครูจะแสดงใหดูแลวผูเรียนปฏิบัติตาม 
การฝกดัดตัวของโนราเรียกวารําแอ อกจะตองแอนและตองดันกนใหงอนไปขางหลัง บางทานจะใช
การฝกโดยมีอุปกรณการฝกดัดตัวท่ีทําข้ึนเอง ผูท่ีมีทักษะในการรําตัวออนนี้สามารถมวนตัวลงใน
ถาดไดเลยทีเดียว 
 ทารํา โนราท่ีถือเปนแบบแผนท่ีโนราทุกคนตองเรียน ไดแก “ทาแมบท”  หรือ “สิบสอง
ทา” ซ่ึงเปนทารําหลักของโนรา  
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 การเรียนโนรา ในสมัยกอนนั้นเด็กตองพักอยูบานหัวหนาคณะ  และจะออกติดตามครู
ไปรวมแสดงในงานตาง ๆ พรอมท้ังเรียนรูจากประสบการณท่ีไดพบเห็น บางคร้ังอาจชวยหยิบจับ
เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบจังหวะตาง ๆ ขณะที่ลูกคูขาดคน ทําใหไดมีโอกาสลองผิดลอง
ถูกภายใตการแนะนําของผูมีประสบการณ การไปรวมงานเชนนี้สงผลใหผูเรียนบางคนใชเวลาเรียน
อยูเพียง 1 – 2 ป ก็สามารถออกแสดงตามงานตาง ๆ ได ในชวงเร่ิมตนของการแสดงออกสําหรับผู
หัดใหมจะวาบทกลอนตาง ๆ โดยใชวิธีจําจากของดั้งเดิม ตอเม่ือผูเรียนมีประสบการณการแสดง
มากข้ึนก็อาจแตงกลอนไดโดยการเรียนรูดวยตนเอง ท้ังนี้พบวาแมโนราท่ีไมรูหนังสือก็สามารถดน
กลอนสด หรือแตงบทโนราใหมไดโดยการแตงแลวรองทองจําจนข้ึนใจกอนการแสดง สําหรับ
โนราที่มีความสามารถในเชิงกาพยกลอนจะแตงบทโนราขึ้นใหมใหเขากับสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบัน  
 ปจจุบันนี้การเรียนการสอนโนราไดเขาไปสูการศึกษาระบบโรงเรียน กลาวคือ มีการ
สรางหลักสูตรโนราข้ึนในโรงเรียนตาง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดรับการศึกษาในดานนี้ท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการเชิญศิลปนโนราทองถ่ินเขามาเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากรในการ
สอนแบบปฏิบัติการ บางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมหรือกอต้ังชมรมข้ึนเพื่อใหนักเรียนผูมีความสนใจ
ไดเขารวมกิจกรรม ซ่ึงมีท้ังการเรียนการสอนรวมท้ังการออกแสดงจริง สามารถสรางรายไดพิเศษ
เปนทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถทางดานนี้ เม่ือศิลปนโนรามีบทบาทเขาไป
สอนตามสถาบันการศึกษา ก็จะพบกับความแตกตางในเร่ืองจํานวนของผูเรียน ตลอดจนสภาวะ
แวดลอมท่ีแตกตางไปจากสถานท่ีสอนแบบเดิมคือท่ีบานตนเอง รวมท้ังขอจํากัดเร่ืองเวลาท่ีกําหนด
ไว ดังนั้น จึงมีโนราหลายทานไดปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนเพื่อแกปญหาดังกลาวนั้น เชน มีการ
ใชอุปกรณชวยสอน ไดแก แถบเสียง วีดิทัศน หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนส่ือในการสอนนักเรียนท่ี
มีจํานวนมาก เชน โนราออมใชแถบเสียงและซีดีเปนอุปกรณสนับสนุนเพื่อใหเขากับยุคสมัยท่ีจํากัด
ดวยเร่ืองเวลาและจํานวนลูกศิษยท่ีมากมาย หรือแมโนราตรีจะสอนโดยการใหซึมซับบมเพาะไป
เร่ือย ๆ ดวยการสาธิตทารําใหดูแลวใหปฏิบัติตาม เชน ใชบทครูสอนเชนเดียวกับท่ีไดรับการ
ถายทอดมา เปนตน แตก็ยังไดผลิตเปนซีดีประกอบการเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสทบทวน
ดวยตนเอง นอกจากนี้ยังคิดทากายบริหารโดยใชทารําโนราเพื่อใหนักเรียนจดจําทารําตาง ๆ ได
ในขณะออกกําลังกาย  การถายทอดความรูโนรานอกจากจะมีการถายทอดทารําและการรองแลว ยัง
มีการฝกโนราอีกลักษณะหน่ึงท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือการแสดงความสามารถในทารําทาพิสดารซ่ึงมี
ลักษณะทาคลายกายกรรม เรียกวาโนราตัวออน สวนมากแลวจะเร่ิมฝกเม่ืออายุยังนอยและถายทอด 
จะเห็นไดวาการถายทอดแมจะยังดําเนินตามแบบดั้งเดิมหรือปรับเปล่ียนใหเขากับสถานการณของ
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โลกปจจุบันท่ีเจริญพรอมทางดานเทคโนโลยี ศิลปนโนราก็ยังมีความปรารถนาท่ีจะใหการแสดง
โนราในรูปแบบดั้งเดิมนั้นคงอยูสืบไป  
 มีขอสังเกตวา ศิลปนโนราท่ีไดรับเชิญไปเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษในสถาบัน    
ตาง ๆไมมีผูใดเอยถึงคาตอบแทนในการสอนท่ีตนพึงไดแตอยางไร และมีโนราหลายทานท่ีสอน
โดยไมรับคาตอบแทน เพียงแตมุงหวังใหมีผูสืบทอดความรูดานนี้สืบไป ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการ
เรียนการสอนในสมัยกอนเม่ือศิษยมาเรียนท่ีบาน ครูก็จะสอนประหน่ึงลูกหลาน และศิษยก็ปฏิบัติ
ตอครูโดยการทํางานบานและปฏิบัติดูแลครูประหนึ่งญาติผูใหญ ประเพณีการเรียกเก็บเงินคาสอน
จึงไมเกิดข้ึนคงมีเฉพาะแตคากํานลจํานวนเล็กนอยท่ีปฏิบัติสืบมาตามขนบที่โบราณาจารยกําหนด
ในอดีตอันสืบเนื่องมาจากความเช่ือเทานั้น เม่ือครูและศิษยมีความรักและผูกพันกันเสมอบุคคลใน
ครอบครัวจึงไมมีประเพณีการคิดคาตอบแทนในการสอน ทําใหวัตรปฏิบัตินี้ไดรับการสืบทอดมา 
กลายเปนความสํานึกในความเปนครูท่ีศิลปนโนราตางรูสึกคลาย ๆ กันก็เปนได 
 พิธีครอบมือ หรือพิธีไหวครูกอนเรียน วัตถุประสงคของการไหวครูกอนเรียนเพื่อแสดง
ความคาราวะตอครูผูประสิทธิประสาทวิชาและท่ีลวงลับไปแลวตามความเช่ือท่ีสืบทอดตอกันมา ครู
สําคัญซ่ึงศิลปนโนรานับถือและระลึกถึงในการพิธีไหวครู ไดแก ครูหมอตายาย แมศรีมาลา ตา
หลวงคง แมแขนออน ครูหมอมวงทอง จอมเฒา แมขวัญออน พรานบุญ พรานคง และครูท่ีลวงลับ
ไปแลวเปนตน ผูท่ีจะเขาพิธีนี้สวนมากจะเปนผูท่ีไดเรียนโนราระยะหน่ึงแลว และเม่ือครูโนรามี
ความเห็นวาผูเรียนจะสามารถเรียนตอไปไดก็จะจัดพิธีไหวครูเพื่อมอบตัวเปนศิษยท่ีเรียกวา “พิธี
ครอบมือ” ให 
 ขั้นตอนพิธีกรรม เร่ิมพิธีโดยการนําเคร่ืองบูชาครู ไดแก ท่ีสิบสอง ขาวแกง ขนมหวาน 
กลวย ออย เงิน 12 บาท หรือแลวแตครูกําหนด และไกทวด 1 ตัว ซ่ึงผูปกครองของผูเรียนอาจเปนผู
จัดมาใหมอบเคร่ืองบูชาครูแกครูผูสอน อาจมีการกราบครู 9 คร้ัง ครูโนราจะทําน้ํามนต จะรับขันจับ
มือจากนั้นก็จะบริกรรมคาถา นึกถึงแมศรีมาลาและครูท่ีลวงลับไปแลวพรอมกลาวคําถวาย และขอ
อนุญาตรับผูเรียนเขาเปนศิษย ครูโนราบางทานอาจนําเคร่ืองโนรามาแตงตัวใหศิษย เสร็จแลวจึงให
รําเพ่ือเปนการถวายครู การรําลักษณะนี้เรียกวา “รําครอบมือ” ถือเปนการเร่ิมตนบทเรียนแรก
ตอจากนั้นเด็กจะเขารวมในพิธีไหวครูอีกคร้ังเพื่อทําพิธีตัดจุกครอบเทริด 
 
ความเชื่อความศรัทธาของมโนราห 
 โนราเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของภาคใตท่ีมีการสืบทอดมาหลายช่ัวอายุคน การ
แสดงโนรามีข้ันตอนและพิธีกรรมท่ีมีพื้นฐานมาจากการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษซ่ึงไดรับอิทธิพล
มาจากศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ  รวมถึงความเชื่อในเร่ืองไสยศาสตรเขามาเกี่ยวของ โดย
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ความเชื่อดังกลาวไดรับการถายทอดสืบตอกันมาจากโนรารุนหนึ่งไปสูโนราอีกรุนหนึ่งอยาง
เครงครัด 
 โสภา  ชายเกตุ  กลาวถึงความเช่ือของโนรา สรุปไดวา โนรามีประวัติความเปนมาท่ี
ยาวนาน และเปนตํานานท่ีเกี่ยวของกับส่ิงเรนลับท่ีไมอาจพิสูจนไดและมีความเกี่ยวของกับความ
เช่ือมากมาย โดยเฉพาะความเช่ือเกี่ยวกับครูหมอโนรา  เพราะเช่ือวาทานสามารถบันดาลท้ังคุณและ
โทษ ดังนั้น ถาโนราปฏิบัติตัวดีก็มีความเช่ือวา ครูหมอจะบันดาลใหโนรามีแตความเจริญกาวหนา 
และสามารถแสดงโนราไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี และเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล โนราแตละคนจะ
เครงครัดมากในเร่ืองของการบูชาครูหมอโนรา ซ่ึงแตละข้ันตอนของการแสดงจะมีความเช่ือท่ีแฝง
ไวดวยคุณธรรมทุกข้ันตอน3  
 แตในปจจุบันความเช่ือท่ีแฝงอยูในข้ันตอนการแสดงโนราไดเปล่ียนแปลงไปเนื่องจาก
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เร่ืองดังกลาว โนรายก ชูบัว ศิลปนแหงชาติ กลาวถึงความ
เปล่ียนแปลงของโนราวา คณะโนรายุคปจจุบันไดปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงท่ีแปลกใหมข้ึนโดย
การนําเคร่ืองดนตรีสากลเขามาประกอบในการแสดง  สงผลใหรูปแบบการแสดงเกา ๆ ท่ีแฝงไวดวย
ความเช่ือตาง ๆ ลดนอยลงไปมาก  
 จึงสรุปไดวา ความเช่ือของโนราในสมัยโบราณนั้นเกี่ยวของกับความเช่ือทางไสยศาสตร
และมีความศรัทธาตอวิญญาณบรรพบุรุษหรือครูหมอโนราเปนอยางยิ่ง จึงสงผลใหโนราเครงครัด
ในพิธีและข้ันตอนตาง ๆ ในการแสดงท่ีแฝงไวดวยความเช่ือ แตปจจุบันรูปแบบและความเช่ือตาง ๆ 
เปล่ียนแปลงไป เนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมตะวันตกที่หล่ังไหลเขามาอยาง
รวดเร็ว 
 ความเชื่อเกี่ยวกับโนราแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ความเชื่อในข้ันกอนการแสดง
โนราความเช่ือในข้ันแสดงโนรา  และความเช่ือในข้ันหลังจากจบการแสดงโนรา รายละเอียด
ข้ันตอนเกี่ยวกับความเช่ือของโนรามีดังนี้ 
 1. ความเชื่อกอนการแสดงโนรา 
     ความเชื่อในการรับขันหมาก  การรับขันหมากเปนการตอบรับงานแสดงท่ีมีผูมาติดตอ
กับคณะโนราเพื่อใหแสดงยังท่ีตาง ๆ ตามท่ีผูมาติดตอตองการโดยผูมาติดตอจะตองเตรียมขันหมาก
มอบใหกับหัวหนาคณะ  ซ่ึงมีความเช่ือวาขันหมากจะใชเปนเคร่ืองสําหรับบูชาครูหมอโนรา และถือ
วาเปนการใหเกียรติกับหัวหนาคณะโนราดวย 

                                                        
 3 โสภา ชายเกตุ, “ความเช่ือเกีย่วกับการแสดงโนรา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ 
วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลัยทักษิณ, 2542), 30. 
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     ความเชื่อในการยกเคร่ือง  การบรรเลงดนตรีกอนออกเดินทางเรียกวา “การทําพิธียก
เคร่ือง” จะเปนการบรรเลงเคร่ืองดนตรีทุกช้ินท่ีจะเอาไปใชในการแสดงประมาณ 5 นาที เพื่อเปน
การบอกกลาวใหครูหมอโนราไดรับทราบวาขณะนี้คณะโนรากําลังจะออกเดินทางไปแสดงแลวขอ
ครูหมอโนราใหชวยปกปองคุมครองใหเดินทางโดยปลอดภัย การแสดงสําเร็จลงดวยดีและเปนท่ีช่ืน
ชอบของผูชม 
    ความเชื่อในการเดินทางไปแสดง  แบงเปนข้ันตอนไดดังนี้ 
    การดูฤกษดูยามกอนออกเดินทางไปทําการแสดง  จะตองมีการดูฤกษยามกอน เพ่ือดู
วันเวลาใดเปนเวลาที่ควรจะเดินทาง ควรเดินทางไปในทิศทางท่ีดี และควรกาวเทาขางไหนออกจาก
บาน ในขณะท่ีเดินออกจากบานก็จะตองมีการวาคาถาอาคม เพราะมีความเชื่อวาจะทําใหเดินทาง
โดยสะดวก ไมมีอุปสรรคในการเดินทาง 
    การบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  เม่ือคณะโนราเดินทางผานสถานท่ีหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตาง ๆ ก็จะ
หยุดทําความเคารพสักการะ ท้ังนี้เพราะมีความเชื่อวาสถานท่ีตาง ๆ จะมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิปกปองรักษา
อยู การหยุดทําความเคารพสักการะจะทําใหเกิดความเปนสิริมงคลแกคณะโนราและทําใหการ
เดินทางเปนไปดวยความสะดวกและปลอดภัย 
    ความเชื่อเม่ือเดินทางไปถึงสถานท่ีแสดง  เมื่อคณะโนราเดินทางไปถึงบานเจาภาพแลว 
เจาภาพก็จะตองเตรียมขันหมากออกมาตอนรับซ่ึงถือวาเปนการใหเกียรติแกคณะโนรา จากน้ัน
หัวหนาคณะจะตองนําหมากพลู 1 คําใสไวในซุมเทริด (ท่ีใสเก็บเทริดหรือเคร่ืองสวมหัวโนรา) เพื่อ
เปนการบูชาครูหมอโนรา และเปนการบอกกลาวใหครูหมอโนราไดทราบวาขณะนี้คณะโนราได
เดินทางมาถึงสถานท่ีแสดงแลว  และการเดินทางเขาไปในบานเจาภาพก็จะตองขออนุญาตเจาท่ีเจา
ทางกอน เพราะเช่ือวาสถานท่ีทุกแหงจะมีเจาท่ีปกปกรักษาอยู 
    ความเชื่อในการทักโรงโนรา  เม่ือคณะโนราเดินทางมาถึงโรงโนราแลวจะตองทําการ
ทักโรงโนรากอนเสมอ  เพราะเช่ือวาโรงโนราท่ีไดสรางไวนั้นจะมีพระภูมิเจาท่ีสิงสถิตอยู  การทัก
โรงถือเปนการทักทายแสดงความเคารพ  จะทําใหพระภูมิเจาท่ีท่ีสิงสถิตอยูไดรักษาและขจัดปดเปา
ส่ิงท่ีไมดีท้ังหลายใหออกไปจากโรงโนรา 
    ความเชื่อในการเขาโรงโนรา  การเดินเขาโรงโนราสวนใหญจะยึดการเดินเขาทางดาน
หนาของโรงโนรา  เพราะมีความเช่ือวาจะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาหรือไมก็จะมีการดูทิศทางใน
แตละวันวาควรจะเดินเขาโรงโนราทางทิศใด  เพราะเช่ือวาหากปฏิบัติเชนนี้ก็จะทําใหการแสดงไมมี
อุปสรรคใด ๆ 
    ความเชื่อกอนทําการแสดงในงานศพและงานแตงงาน  โนราจะมีความเช่ือวางานศพ
และงานแตงงานเปนงานอวมงคล โนราจึงไมนิยมทําการแสดงในงานดังกลาว  ในกรณีงานศพ ถา



11 
 

หลีกเล่ียงไมไดก็จะตองมีการทําพิธีกอนทําการแสดงเพ่ือเปนการแกเคล็ด  สําหรับงานแตงงาน
สามารถแสดงไดในคืนกอนวันแตงงาน  แตวันสงตัวเจาบาวเจาสาว โนราจะไมแสดงโดยเด็ดขาด 
    ความเชื่อในการแสดงโนรา ความเชื่อในการต้ังเคร่ือง การทําพิธีตั้งเคร่ืองจะเปนการ
บรรเลงเคร่ืองดนตรีทุกช้ินประมาณ 5 นาที  เพื่อเปนการถวายครูหมอโนรา  และเปนการสํารวจ
เคร่ืองดนตรีวามีครบหรือไมหรือมีเคร่ืองดนตรีช้ินใดชํารุดและไดแกไขไดทันกอนท่ีจะแสดง 
    ความเชื่อในการเบิกโรง  กอนท่ีคณะโนราจะทําการแสดงก็จะตองทําพิธีเบิกโรงกอน
ทุกคร้ัง เพ่ือเปนการไหวครูและเช้ือเชิญใหครูหมอโนราเขามารวมชุมนุมในพิธี ท้ังนี้เพ่ือความเปน
สิริมงคลแกคณะโนรา  และเปนการรําลึกถึงคุณของครูหมอโนราตลอดจนพอแมตายายทุกคน 
    ความเชื่อในการโหมโรง  การโหมจะเปนการประโคมเคร่ืองดนตรีเพื่อเปนการถวายครู
และอาจมีความหมายแฝงอีกนัยหนึ่งคือ  เปนการบอกขาวประชาสัมพันธใหชาวบานไดรูวาขณะน้ี
โนรากําลังทําการแสดงแลว  และเปนการเตรียมความพรอมของลูกคูดวย 
    ความเชื่อในการกาศครู  การกาศครูเปนการรองบทกลอนในลักษณะกลาวถึงคุณของ
ครูหมอโนรา กลาวเชิญส่ิงศักดิ์สิทธ์ิใหมาชวยปกปองคุมครองและปดรังควานใหออกไปจากโรง
โนรา 
    ความเชื่อในการผูกใจผูชม  การแสดงโนรานอกจากจะตองมีฝมือในการรําแลวจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองมีการผูกใจผูชม  โดยการนําเร่ืองของไสยศาสตรคาถาอาคมเขามาเกี่ยวของเพราะ
เช่ือวาจะทําใหผูชมเกิดความรัก ความเมตตา วิธีการผูกมัดใจผูชมสามารถกระทําไดหลายวิธีดังนี้ 
    ความเชื่อในการเสกแปงทาหนา  ซ่ึงในขณะท่ีโนรากําลังจะทาแปงจะตองมีคาถาผูกมัด
ใจผูชม เม่ือทาแลวเช่ือวาจะทําใหผูรํามีใบหนาผุดผองเปนท่ีตองตาตองใจของผูชม 
    ความเชื่อท่ีเก่ียวกับการลงอักขระเลขยันต  จะเปนการลงอักขระเลขยันตในสวนตาง ๆ 
ของรางกายและเครื่องแตงกาย โดยใชคาถาอาคมกํากับเพื่อเปนการผูกมัดใจผูชม 
    ความเชื่อเก่ียวกับการเสกคาถากอนออกแสดงหนาเวที  ซ่ึงถือเปนการผูกมัดใจผูชมวิธี
หนึ่งกอนท่ีจะออกไปรําหนาเวที โดยเช่ือวาจะทําใหผูท่ีชมการแสดงเกิดความชื่นชอบพอใจ 
    ความเชื่อในการขมขวัญและทําคุณไสยคูแขงขัน  จะทําเพื่อเปนการขมขวัญคูแขงขัน
และเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับคณะโนราของตน ซ่ึงจําแนกไดดังนี้ 
    ความเชื่อในการขมขวัญคูแขงขัน  สวนใหญจะเปนการกระทําในกรณีท่ีเปนการ
แขงขันโนรา เปนลักษณะของการตัดไมขมนาม เชน การรําเฆ่ียนพราย  เปนการสมมุติคูแขงขันให
เปนพราย  แลวโนราใหญก็จะทําหนาท่ีเฆ่ียนพรานโดยมีคาถาอาคมกํากับ  เปนการตอสูกันในเชิง
ไสยศาสตรเพื่อใหคูแขงขันพายแพ แลวตามดวยการเหยียบลูกมะนาว เปนพิธีกรรมท่ีกระทําตอจาก
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การเฆ่ียนพราย โดยใชลูกมะนาวเปนอุปกรณในการทําพิธี  ซ่ึงเปนการสมมุติวาลูกมะนาวเปนหัวใจ
ของคูแขงขัน  การเหยียบลูกมะนาวแตกก็แสดงใหเห็นถึงความพายแพของคณะโนราท่ีเปนคูแขงขัน 
    ความเชื่อในการทําคุณไสยคูแขงขัน  เปนการทําใหคูแขงขันพายแพโดยการใช
คาถาอาคมตาง ๆ เพ่ือใหคูแขงขันมีอันเปนไปตาง ๆ นานา ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับคณะของตน 
    ความเชื่อในการปองกันและแกคุณไสยคูแขงขัน  เปนการปองกันไมใหฝายตรงขาม
สามารถทําคุณไสยกับคนในคณะโนราของตนได  และถาถูกคุณไสยแลวก็จะตองมีการแกไขเพื่อให
สามารถแสดงตอไปได  ซ่ึงจําแนกไดดังนี้ 
    ความเชื่อในการปองกันคุณไสย  เปนการกระทําเพื่อปองกันตนเองและทุกคนในคณะ
โนราใหรอดพนจากการถูกระทําคุณไสยจากคูแขงขัน  ซ่ึงเช่ือวาหากไมมีการปองกันก็จะทําใหการ
แสดงมีอุปสรรคได 
    ความเชื่อในการแกคุณไสยจากคูแขงขัน ในบางคร้ังคูแขงขันอาจมีวิชาอาคมท่ีเกงกลา
ทําใหคนในคณะถูกกระทําจากคุณไสยได  ดังนั้น จึงตองมีวิธีแกเพ่ือใหหายหรืออาการดีข้ึนเพื่อให
สามารถแสดงตอไปได 
 2. ความเชื่อในขณะท่ีกําลังแสดงโนรา  ในขณะท่ีโนรากําลังแสดงอยูนั้นจะมีความเช่ือ
เขาไปเกี่ยวของในการรําชุดตาง ๆ ดังนี้ 
      การรําคลองหงส  เปนการรําเฉพาะในพิธีครอบเทริด  หรือผูกผาใหญ และพิธีโรงครู
เทานั้น เช่ือวาการรําคลองหงสจะสามารถขจัดปดเปาเสนียดจัญไรท่ีติดตัวผูรําอยูใหออกไปไดโดย
พรานจะเปนผูทําพิธีให 
      การรําแทงเข  เปนการรําเฉพาะในพิธีกรรมโรงครูเชนกัน ในการรําจะใชคาถาอาคม
เขามาเกี่ยวของ  เช่ือวาจะทําใหเอาชนะจระเขซ่ึงมีความเกงกลา  และอาจเปนจระเขท่ีลงอาคมไวได 
 3. ความเชื่อในขั้นหลังจากจบการแสดงโนรา หลังจากท่ีจบการแสดงโนราแลวจะมีความ
เช่ือเขามาเกี่ยวของในหลายข้ันตอนดังนี้ 
      ความเชื่อในการลาโรง  เปนการกลาวอําลาอาลัยผูชมและเจาภาพ  ตลอดจนถึงทุกส่ิง
ทุกอยางท่ีอยูรอบตัว  เช่ือวาจะทําใหผูฟงเกิดความรัก  ความอาลัยอาวรณ และจะทําใหมีคนมาติดตอ
ไปแสดงอีกในคร้ังตอไป 
      ความเชื่อในการถอดและเก็บเคร่ืองแตงตัว  โดยกอนท่ีจะถอดเครื่องแตงตัวจะตองมี
การแกคาถาบางอยางท่ีไดทําไวกอนการแสดง และในขณะท่ีถอดเคร่ืองแตละช้ิน โดยเฉพาะเทริด
และหนาพรานจะตองมีการรําลึกถึงครูหมอโนราเสมอ เปนการกลาวขอบคุณท่ีทานไดชวยใหการ
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แสดงผานไปดวยดี เคร่ืองแตงตัวทุกช้ินท่ีถอดเก็บแลวหามทุกคนขาม เพราะเช่ือวาเปนของสูงเปน
ตัวแทนของครูหมอโนรา การขามเคร่ืองแตงตัวจะทําใหเกิดความอัปมงคลแกตนเอง 
     ความเชื่อในการออกจากโรงโนรา  คณะโนรามีความเช่ือวา โรงโนราจะมีพระภูมิเจาท่ี
ปกปกรักษาอยู เม่ือคณะโนรามาถึงก็ตองกลาวทักทายและกอนกลับก็จะตองมีการกลาวลาเชนกัน 
เพื่อใหพระภูมิเจาท่ีไดทราบวาขณะนี้คณะโนราจะเดินทางกลับแลวจึงขอใหส่ิงศักดิ์สิทธ์ิชวยปกปก
รักษา โดยกอนกลับจะตองทําพิธียกเคร่ืองเพื่อถวายครูดวย 
     ความเชื่อในการเดินทางกลับ  เปนความเช่ือท่ีคลายกับการเดินทางมา กลาวคือเม่ือ
ผานสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิก็จะตองทักทายดวยการตีเคร่ืองดนตรีถวาย เปนการบอกกลาวขอท่ีขอ
ทางผาน และขอใหส่ิงศักดิ์สิทธ์ิชวยอํานวยใหเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
     ความเชื่อเม่ือเดินทางกลับถึงบาน  เม่ือกลับมาถึงบานก็จะตองทําพิธีตั้งเคร่ืองเปนการ
ถวายครูอีกคร้ังหนึ่ง  โดยจุดธูปเทียนบอกกลาวใหครูหมอโนราไดรับทราบวาขณะนี้คณะโนราได
เดินทางกลับมาถึงบานแลว เปนการขอบคุณครูหมอโนราท่ีชวยใหการแสดงสําเร็จลุลวงไปดวยดี
และเดินทางกลับโดยปลอดภัย4  
 จะเห็นไดวา  การแสดงโนราจะตองมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีสืบเนื่องมาจากความเช่ือเขา
มาเกี่ยวของเกือบทุกรายละเอียด และความเช่ือเหลานี้ลวนแฝงไวดวยคุณธรรมตาง ๆ ท่ีโนราพึงตอง
ปฏิบัติอยางเครงครัด เพราะเปนการแสดงความเคารพตอส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีประกอบดวยครูหมอ
ตายายและครูโนราอันเปนที่นับถือตั้งแตแรกหัด รวมท้ังการบูชาเจาท่ีเจาทางและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอ่ืน ๆ 
กอนแสดง เพื่อใหการแสดงโนราสําเร็จลุลวงไปดวยดี รวมทั้งพิธีกรรมยอยหลายข้ันตอนดวยมี
ความมุงหวังให  การแสดงและพิธีกรรมสามารถยังประโยชนตอสังคมตามท่ีผูวาจางคาดหวังท้ังใน
เร่ืองการแกบนและการรักษาโรคซ่ึงเปนบทบาทของศิลปนโนราท่ีมีตอสังคม  จากความเช่ือของ
โนราที่โสภา  ชายเกตุไดกลาวไว  จึงนับเปนเค ร่ืองยืนยันอยางดีว า  โนรามิใช เปนเพียง
ศิลปะการแสดงเทานั้น แตเปนวิถีชีวิตของศิลปนท่ีผูกไวกับความเช่ือของคนในสังคม หากวันใด
ความเช่ือหมดไป การแสดงโนราก็อาจเปนเพียงแคการแสดงเพื่อความบันเทิงและไมอาจท่ีจะ
สะทอนภาพแหงความเช่ือดั้งเดิมของชาวใตไดอีกตอไป ดังน้ัน จึงเปนเร่ืองท่ีพึงระวังในการสืบทอด
ความรูของครูสมัยใหมท่ีอาจจะละเลยเร่ืองความเชื่อตาง ๆ เหลานี้ไปโดยมิไดตั้งใจ เพราะอาจสงผล
ถึงการขาดความตระหนักในคุณคาของความเช่ือท่ีแฝงไปดวยคุณธรรมอันดีงามเหลานั้นตอไปใน
อนาคตก็เปนได 

                                                        
 4เร่ืองเดียวกัน, 30 - 97. 
 



14 
 

อิทธิพลจากแสงและเงาในงานทัศนศิลป 
 

 แสงและเงา (light  and  shade) คือความแตกตางของน้ําหนักของสีท่ีปรากฏบนวัตถุ  ซ่ึง
เกิดจากการที่ผิวของวัตถุแตละสวนไดรับแสงไมเทากัน  เม่ือแสงสองกระทบผิววัตถุแลวสะทอน
คล่ืนแสงบางสวนเขาเขาตาจึงทําใหเราเห็นสีและรูปทรงของวัตถุได   บริเวณท่ีแสงไมสมารถสอง
ผานไดจะเกิดเปนเงาตกทอดไปบนผิวสวนอ่ืนของวัตถุหรือบนวัตถุอ่ืน  ทําใหเห็นน้ําหนักของสี
แตกตางกัน  อยางไรก็ดี  นอกจากวัตถุจะไดรับแสงจากแหลงกําเนิดแสงโดยตรงแลววัตถุยังไดรับ
แสงจากสภาพแวดลอมรอบตัวดวย 
 การนําแสงและเงามาใชในการจัดรายละเอียดของภาพใหมีความออนแกมักยึดหลัก
ธรรมชาติเปนเกณฑในการกําหนดแสงและเงา  ซ่ึงจะทําใหผลงานสวยงาม   เกิดมิติตื้นลึกหรือหนา
บางเปนกลุมมวล   เกิดระยะใกลไกล เกิดบรรยากาศภาพ  ทําใหภาพมีความสมบูรณมากข้ึน  
สําหรับภาพจิตรกรรมไทยจะไมเนนคาความออนแก การท่ีจะนําหลักการของแสงและเงามาใชงาน
ใหไดผลดีควรมีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับแสง  การเกิดเงา  ลักษณะของแสงและเงาเสียกอนซ่ึงพอ
สรุปไดดังนี้ 
 แสง ทิศทางของแสงมีผลตอการเกิดเงา แสงท่ีมาจากแหลงกําเนิดตางๆกันมีลักษณะ
ตอไปนี้ 
 1. แสงท่ีมาจากแหลงกําเนิดโดยตรง  ไดแก 
     1.1 แสงแดด  ใหลําแสงขนาน  เนื่องจากดวงอาทิตยอยูไกลจากโลกมาก  ทิศทางของ
ลําแสงจึงแตกตางกันนอยมาก  เม่ือสองถูกวัตถุจะเกิดเงาที่มีขนาดเทาวัตถุดานท่ีถูกแสง 
     1.2  แสงประดิษฐ  ไดแกแสงที่มนุษยทําข้ึน   เชน  แสงเทียน  แสงจากหลอดไฟฟา  
ฯลฯ  มีแสงออกรอบตัวแหลงกําเนิด  เม่ือผานวัตถุมักจะทําใหเกิดเงาขนาดใหญกวาวัตถุ   เนื่องจาก
ขนาดของแหลงกําเนิดมีแสงขนาดเล็กกวาวัตถุ 
 2. แสงท่ีมาจากสะทอนผิววัตถุ   จะมีมุมของแสงสะทอนเทากับมุมท่ีแสงตกกระทบผิว
วัตถุ 
 3. แสงท่ีสองผานตัวกลาง  เชนกระจก  ฝุนละออง  ไอน้ํา  ฯลฯ  จะเกิดการหักเหและการ
กระเจิงแสง   ทําใหไมทราบทิศทางท่ีแนนอน 
  การเกิดเงา เงาเกิดจากแสงท่ีสองถูกวัตถุทึบแสงและไมสามารถสองผานไดลักษณะการ
เกิดเงาในการเขียนภาพสามารถพิจารณาได 2 ลักษณะ คือ เงาที่เกิดข้ึนบนตัววัตถุเองและเงาท่ี
เกิดข้ึนบนฉากหรือวัตถุอ่ืนท่ีอยูดานหลังวัตถุนั้น 
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  1. เงาท่ีเกิดขึ้นบนตัววัตถุเอง จะเกิดผิวบนวัตถุดานท่ีไมไดถูกแสง ทําใหเราเห็นถึง
รูปทรงของวัตถุ   เงาจะเกิดข้ึนมากหรือนอยข้ึนกับแสงจากรอบตัววัตถุ หากรอบตัววัตถุมีแสงสอง
เขามามาก เงาบนตัววัตถุจะเกิดนอย  
 2. เงาท่ีเกิดขึ้นบนฉาก  ฉากในท่ีนี้หมายถึงผิวของวัตถุอ่ืนเปนบริเวณรับภาพฉาย  
ลักษณะของเงาท่ีเกิดข้ึนบนฉากอยูกับปจจัยหลายประการ ปจจัยท่ีสําคัญมีดังนี้ 
     รูปทรงและผิวของฉาก  หากฉากไมไดเปนระนาบแบนเรียบจะทําใหไดเงาท่ีมีขนาด
และรูปรางผิดเพี้ยนไปจากวัตถุ 
     มุมระหวางฉากกับแสง ในกรณีของแสงขนาดหากระนาบของฉากกับทิศทางของแสง  
เงาท่ีเกิดข้ึนจะมีขนาดใหญกวาวัตถุเสมอ 
     อิทธิพลจากแสงรอบตัววัตถุ ในธรรมชาติวัตถุตาง ๆ มักไดรับแสงจากหลายแหลง ท้ัง
แสงจากเหลงกําเนิดโดยตรง แสงสะทอน ฯลฯ  ซ่ึงมีความเขมและระยะหางแตกตางกันไป ทําให
อธิบายถึงรูปรางและน้ําหนักของเงาท่ีเกิดข้ึนไดยาก 
 ลักษณะของแสงและเงา เม่ือแสงสองกระทบวัตถุจะทําใหเกิดเงา   เราสามารถแบง
น้ําหนักออนแกของสีวัตถุไดเปน 6 ระดับ  ดังนี้ 
 1. บริเวณสวางท่ีสุด (highlight) คือบริเวณท่ีวัตถุถูกแสงจัดท่ีสุดมักเกิดบนวัตถุท่ีมีผิว
เรียบเปนมันเกิดการสะทอน เชนโลหะ พลาสติก แกว ฯลฯ  ทําใหสีท่ีเห็นมีน้ําหนักนอยกวาสีจริง
ของผิววัตถุ 
 2. บริเวณสวาง (light) เปนบริเวณท่ีวัตถุไดรับแสงแตไมเกิดการสะทอนทําใหสีท่ีเห็นมี
น้ําหนักเทาสีจริงของวัตถุ 
 3. บริเวณเงา (shadow) เปนบริเวณท่ีวัตถุไดรับแสงเพียงเล็กนอย  น้ําหนักในบริเวณน้ี
จะ เขมกวาระดับท่ี  2  
 4.  บริเวณเงามืด (core of shadow) เปนบริเวณท่ีวัตถุไดรับแสงนอยท่ีสุดทําใหสีบริเวณ
นี้มีน้ําหนักเขมท่ีสุด 
 5. บริเวณแสงสะทอน (reflected light) เปนบริเวณท่ีวัตถุไมไดถูกแสงโดยตรงแตไดรับ
แสงสะทอนจากวัตถุอ่ืนท่ีใกลนั้นน้ําหนักบริเวณนี้จะนอยกวาเงามืด  แตเขมกวาบริเวณแสงสวาง 
 6. บริเวณเงาตกทอด (cast shadow)  เปนบริเวณท่ีเงาของวัตถุช้ินนั้นตกทอดไปบนวัตถุ
อ่ืน   บริเวณนี้จะมีน้ําหนักมากวาบริเวณท่ีเปนแสงสะทอน  รูปรางของเงาตกทอดขึ้นอยูกับรูปทรง
ของวัตถุท่ีรับแสงและรูปทรงของวัตถุท่ีรับเงา น้ําหนักของเงาตกทอดจะไมเทากันท้ังหมด บริเวณท่ี
ใกลตัวมากทาสุดจะมีน้ําหนักความเขมมากกวาบริเวณอ่ืน 
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 แสงและเงากับงานศิลป ในงานทัศนศิลปประเภทตางๆนั้น งานจิตรกรรมเปนงานท่ีตอง
อาศัยหลักการใหแสงและเงามากที่สุด โดยเฉพาะการเขียนภาพ 3 มิติ บนระนาบ 2 มิติตองใหแสง
และเงาอยางถูกตองจึงจะทําใหภาพสวยงามสรางอารมณสมจริงได  เราสามารถพิจารณาการใหแสง
และเงาในงานจิตรกรรมไดเปน 2 ลักษณะ คือ การวาดเสนและการเขียนภาพระบายสีดังนี้ 
 1.  การวาดเสน  (drawing)  เปนทักษะพื้นฐานสําหรับนักศึกษาศิลปะเ บ้ืองตน  
องคประกอบท่ีสําคัญในการวาดเสน คือ สวนสัดกับแสงและเงา การทําใหเกิดแสงและเงาในการ
วาดเสนใชวิธีแรเสนเงา (hatching) หรือเรียกวาแรเงา  มี  2 วิธี  คือ 
     1.1 การแรเงาแบบเสน  เร่ิมดวยการกําหนดคาน้ําหนักบนวัตถุในภาพชุดแรก ขีดเสน
ขนานกันในทิศทางใดก็ไดจะเปนเสนตรงหรือเสนโคงแลวแตถนัดในลักษณะมือเปลา (feehand)ให
มีน้ําหนักเบากอน  ชุดท่ี 2 ขีดเสนขนานอีกชุดหนึ่งตัดกับเสนขนานชุดแรก  เสนท่ีปรากฏจะมี
ลักษณะคลายตาขายใหมีน้ําหนักเขมกวาเดิม ชุดท่ี 3 ขีดเสนดวยมือเปลาอีกชุดหนึ่งตัดกับชุดท่ี 1 
และท่ี 2 เพื่อเพ่ิมน้ําหนักใหมาก 
     1.2 การแรเงาแบบเกล่ียเรียบ  คือการแรน้ําหนักท่ีคาตางกันโดยไมท้ิงรองรอยของเสน
ดินสอไว  การแรเงาแบบน้ีทําไดโดยการเกล่ียใหแผนเรียบเนียนโดยการไลน้ําหนักตามลําดับ          
(gradation) ดวยดินสอ  ถานแทง (crayon) หรืออาจใชนิ้ว  กระดาษ  ผา  เกล่ียใหกลมกลืนก็ได 
 ในการปฏิบัติจริงอาจนําการแรเงาท้ัง  2  วิธีมาใชรวมกันไดหรืออาจใชวิธีใดวิธีหนึ่ง
เพ่ือใหเกิดเอกภาพในเร่ืองเทคนิควิธีการก็ไดส่ิงสําคัญในการแรเงาแบบเสนคือการลากเสนชุดท่ี 1  
2 และ 3 จะตองไมเทากัน  ขนาดความยาวตองไลกันตามลําดับ  ถาหากลากเสนโดยใหเสนท้ัง  3 ชุด
ยาวเทากัน  คาน้ําหนักจะเทากันท้ังหมดทําใหไมเกิดลักษณะแสงเงาบนวัตถุ 
 2. การเขียนภาพระบายสี (painting) เปนงานท่ีตองใชทักษะและประสบการณมากจึงจะ
เขียนไดดี  มีความถูกตองในเร่ืองแสงและเงาและหลักการใชสี การเขียนภาพระบายสี  ถาแสงสวาง
มากเงาจะมีความชัดเจนมาก  และสีของเงาตรงขามของสีวัตถุนั้นมากข้ึนแตถาแสงนอยเงาของวัตถุ
ก็จะมีน้ําหนักสีใกลเคียงกับวัตถุนั้น 
 

อิทธิพลจากศิลปกรรมของศิลปน 
 

 นอกจากขอมูลท่ีไดกลาวมาขางตนแลวนั้นยังมีอิทธิพลจากศิลปกรรมของศิลปนทาน
ตางๆท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับการถายทอด ความงาม ความรูสึกอารมณและความผูกพัน ซ่ึงเปนภาพ
ชีวิตเบ้ืองหลังของโรงละครดังท่ีไดนําเสนอตอไปนี้ 
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 เอ็ดการ  เดอรการ (Edgar  Degas, ค.ศ. 1834 -1917) จิตรกรชาวฝร่ังเศส  ผลงานของเขา
จะแสดงถึงชีวิตในมุมตางๆ เชน  นักอุตสาหกรรม  ภาพทิวทัศนของเมือง   สถานการตกแตงภายใน
ของสถานร่ืนรมย และชีวิตประจําวันของชนทุกช้ันเขาเฝาสังเกตกิริยาและพฤติกรรมของหญิงชาย
ในสมัยนั้นมาเปนขอมูลในการสรางงาน 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เขานําภาพถายจากกลองถายรูปมาใชรวมกับความรูตาง ๆ จาก
พิพิธภัณฑ  บวกกับการเปนชางฝมือของเขาผสมกันเขากับการคนพบใหมในทุกทฤษฏี และการมอง
ธรรมชาติตามสายตาของพวกอิมเพรสชั่นนิสตทําใหเขาประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง 
 เดอรการ  ชอบเขียนภาพดวยสีชอลก (Pastel) ซ่ึงเขามีความชํานาญมาก    เขานําภาพ
ความเคล่ือนไหวของแสงสีวิทยาศาสตรในโรงละครอุปราการ หรือฝูงชนตามบารมาใชอยูเสมอ  
ฝมือการวาดเสนของจิตรกรผูนี้อยูในข้ันยอดเยี่ยมนับเปนจุดเดนอันยิ่งใหญ ในผลงานเดอรการ
สามารถวาดผูคนแสดงทาทางเคล่ือนไหวไดอยางดี คร้ันเม่ือนําการวาดดวยสีชอลกเขามาผสมทํา
ใหผลงานบรรลุถึงคุณคายอดเยี่ยมคือไดท้ังเสนท่ีมีความสมบูรณ สีสะอาดสดใสและพื้นผิวเกิดข้ึน
จากรอยชอลกซ่ึงปาดอยางรวดเร็วบังเกิดสภาพบรรยากาศเคล่ือนไหว ส่ิงเหลานี้สรางใหเดอรการ
เปนจิตรกรคนสําคัญคนหนึ่งในยุคนั้น จากภาพนักเตนยามพักไดถายทอดชีวิตนักเตน ถายทอด
อารมณความรูสึกถึงความเหน่ือยและพักเพื่อผอนคลายโดยใชบรรยากาศสีเทาโดยรวม  เนนแสง
ดวยเสนสีขาวเพื่อใหเกิดมิติและโดดเดนตามเน้ือหา ใชสีคูตรงกันขามสีน้ําเงินและสีน้ําตาลจึงให
ภาพไมดูจืดชืด ถึงแมเทคนิคสีชอลกกับสีน้ํามันจะมีความแตกตางกันในการเร่ืองเทคนิค แตเนื้อหา 
อารมณ ความรูสึกความงามการนําทัศนธาตุทางศิลปะ เชน แสงเงา และเทคนิคการปาดสีแบบเร็ว
เพื่อแสดงความเคล่ือนไหว ขาพเจาก็ไดศึกษาเพื่อการพัฒนางานไดเปนอยางดี 
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ภาพท่ี 3 ภาพผลงาน “นักเตนยามพัก” ของ เอ็ดการ เดอรการ Dancerat  Rest   
              ท่ีมา: แคริน เอช. กริมม, อิมเพรสชั่นนิสม (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟนอารท, 2552), 43. 
 



19 
 

 จักรพันธุ โปษยกฤต  เกิดเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2486  ณโรงพยาบาลศิริราช  กลาว
ไดวาเปนคนกรุงเทพฯ  โดยกําเนิด  เปนบุตรนายชุบและนางสวางจันทร โปษยกฤต    
 จักรพันธุนับวาเปนศิลปนอิสระท่ีสรางสรรคผลงานมากมายหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเขา
ไดวิวัฒนาการจากท่ีเปนจิตรกรวาดภาพคนเหมือนนั่นเอง ซ่ึงผูเช่ียวชาญในวงการศิลปะหลายทาน
ลงความเห็นกันวา จักรพันธุ โปษยกฤต เปนศิลปนท่ีมีความสามารถเปนเลิศในการวาดภาพคน
เหมือนไดดีท่ีสุดของประเทศไทยนับจากจํารัส เกียรติกอง เปนตนมา จักรพันธุจะวาดภาพคน
เหมือนจากบุคลิกภาพของแบบหุน โดยพยายามดึงจิตใจและอารมณความรูสึกภายในออกมาเปน
ภาพไดอยางงดงาม ซ่ึงผลงานของจักรพันธุจะระบายสีดวยหลายชนิด เชน สีน้ํามัน  สีอะคริลิก   สี
น้ํา  สีพาสเทลและหมึกจีน เปนตน  ดวยเหตุนี้ผลงานของเขาจึงไดรับรางวัลเหรียญเงินจากการ
แสดงศิลปกรรมแหงชาติคร้ังท่ี 19 , 20 , 21 , 22 ในเวลาตอมา 
 นอกจากนี้  จักรพันธุยังมีผลงานทางดานทัศนศิลปอีกจํานวนมาก  ทุกภาพลวนมี
คุณภาพสูงและทรงคุณคาสมควรแกการยอมรับเปนอยางยิ่งและเปนประโยชนตอสาธารณชนทุก
ระดับ   ผลงานของจักรพันธุ แสดงถึงการสรางสรรค  การสืบสานพัฒนาอนุรักษและเผยแพรอยาง
ครบถวน ดังภาพสวมมุงกฎ เปนเทคนิคสีน้ํามันซ่ึงไดถายทอดเร่ืองราวของนางรํา การจัดเตรียม
แตงตัวเพื่อทําการแสดงตอดานเวทีดวยใจจดใจจอและอากัปกิริยาที่เปนธรรมชาติอยางสวยงาม  
ถายทอดอารมณความรูสึกไดอยางยอดเยี่ยม ท้ังการจัดองคประกอบดานทัศนธาตุ เชน บรรยากาศ 
แสงเงา ทั้งสีสันสวยงามเปนเอกภาพถึงแมอาจารยจักรพันธุ จะมีความสามารถดวยการเขียนภาพ
ดวยเทคนิคสีหลาย ๆ ชนิด   แตการเขียนภาพสีน้ํามัน  ขาพเจาเองไดศึกษาและสนใจเปนกรณีพิเศษ
ท้ังเนื้อหางาน การนําทัศนธาตุทางศิลปะมาใชท้ังการถายทอดอารมณ ความรูของเนื้องานซ่ึงเปน
ประโยชนตอการพัฒนางานของขาพเจา 
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ภาพท่ี 4 ภาพผลงาน “สวมมงกุฎ” ของ จักรพันธุ โปษยกฤต สีน้ํามัน Growning glory oil 
              ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ จักรพันธุ โปษยกฤต 
              (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2546), 45 
 
 จากการท่ีไดศึกษาผลงาน รูปแบบและเทคนิคของศิลปนท้ังสองทาน กอใหเกิดแรง
บันดาลใจใหขาพเจาสรางสรรคงานศิลปกรรมท่ีแสดงเร่ืองราวของเบ้ืองหลังโรงมโนราหเปน
ลักษณะงานของตนเองเพ่ือถายทอดความความรูสึก ความผูกพัน อารมณดังท่ีกลาวมา 
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บทท่ี 3 
 

การกําหนดรูปแบบและกระบวนการสรางสรรค 
 
 การสรางสรรคผลงานของขาพเจาเปนการแสดงออกในแนวทางท่ีถายทอดความเหมือน
จริงจากเร่ืองราวของชีวิตมโนราห ความผูกพัน ความรูสึก อารมณและความงามจากภาพชีวิต
เบ้ืองหลังมโนราห กระบวนการสรางสรรคเปนการสรางรูปใหสัมพันธกับเนื้อหาโดยการ
ประสานกันระหวางบรรยากาศแสงเงา เพื่อใหเกิดความรูสึกท่ีสัมพันธกันจนเปนเอกภาพ 
 ศิลปะคือการถายทอดความรูสึกเปนรูปทรงในรูปของผลงานจากความหมายตาง ๆ 
ดังกลาว สรุปไดวาศิลปะคือผลงานท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนในรูปลักษณตาง ๆ ใหปรากฏซ่ึง
สุนทรียภาพ ความประทับใจ ความสะเทือนใจ ตามทักษะของแตละคนเพื่อความงามและความ
พอใจ1 
 ในภาคเอกสารประกอบการคนควาอิสระนี้ ขาพเจาอธิบายถึงลําดับข้ันตอนการ
สรางสรรคท้ังสวนท่ีเปนรูปทรง เนื้อหาและเทคนิควิธีการดังตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนในการสรางสรรค 
 

1. การศึกษาขอมูล 
    1.1 การศึกษาประวัติและเบ้ืองหลังโรงมโนราห 
         ขอมูลจากคณะมโนราหจากพ้ืนท่ีภาคใต สัมภาษณและสังเกตการณในการเตรียมความพรอม
ในการแสดงจากหลังโรงมโนราห 
    1.2 ขอมูลจากงานทัศนศิลป 
          จิตรกรรมประติมากรรม-ภาพพิมพและภาพถาย ท้ังของศิลปนตะวันตกและตะวันออกที่
แสดงออกถึงความเหมือนจริง 
    1.3 วิเคราะหงานท่ีมีลักษณะเหมือนจริงและภาพถาย สังเกตบรรยากาศของสีและเงา 

                                                        
 1 ฉัตรชัย อรรถปกษ, องคประกอบศิลปะ, (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน, 2548), 9. 
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2. การสรางภาพราง 
 เม่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูลจึงไดสเก็ตภาพแบบรวม ๆ จากสถานการณจริงกับขอมูล
จากความรูสึกท่ีไดสัมผัสกับเร่ืองราวของมโนราหท่ีเกิดข้ึนในสภาพปจจุบัน โดยจัดองคประกอบ
และคํานึงถึงบรรยากาศแสงเงา เพื่อใหเกิดความสมบูรณดวยการรางตนแบบไวหลาย ๆ ภาพเพื่อให
ไดภาพรางตามแนวคิดและความรูสึกท่ีตองการแสดงออกมากท่ีสุด 
3. การสรางสรรคผลงานจริง 
 ขาพเจาไดนําภาพรางท่ีตรงกับความรูสึกท่ีตองการแสดงออกมากท่ีสุดมาขยายและ
พัฒนาเปนผลงาน โดยมีภาพรางเปนตัวกําหนดโครงสรางของภาพโดยรวม และเพิ่มเติมสวนของสี 
เสน บรรยากาศ แสงเงาและกระบวนการทางเทคนิคและวิธีการในการสรางผลงานจริงตอไป 
4. การปฏิบัติงาน 
 การสรางสรรคผลงานของขาพเจาใชเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบขนาด 70 x 90 ซม. 
อุปกรณ (พูกัน แปรง น้ํามันลินซีด น้ํามันสน สีชอลก กระดาษ ดินสอ EE)  โดยการเตรียมพื้น
ระบายบนผาใบ คํานึงถึงบรรยากาศภาพสีโดยรวม รางภาพดวยดินสอเพื่อขยายงาน เร่ิมเขียนภาพ
ตามหลักความจริง คํานึงถึงบรรยากาศแสงเงา 
 ข้ันตอนในการรองพื้น ใชสีเทาอมน้ําตาลเขมระบายไปท่ัวแผนเฟรมเม่ือแหงสนิท นํามา
รางภาพดวยดินสอตามแบบท่ีกําหนดไว เร่ิมเขียนดวยสีน้ํามันโดยลงสีบริเวณท่ีรับแสงจัดกอน
เทคนิคนี้จะคลายกับการเขียนสีชอลกโดยเนนไปท่ีรูปทรงหลักคือรูปทรงมนุษย เชน ครูกับศิษย 
สวนองคประกอบอ่ืน ๆ เปนรองลดหล่ันกันเปนระยะตามหลักทัศนียภาพปลอยใหสีแหงสนิท เขียน
รอบท่ี 2 เนนบรรยากาศแสงเงา โดยเฉพาะรูปทรงของครูกับศิษยใหเห็นถึงการเคล่ือนไหวดวย
ทิศทางของแสงเงาและตัดกันอยางเปนจังหวะซ่ึงจะทําใหเปนจุดสนใจและสรางมิติของภาพ สวน
ระยะท่ีไกลออกไปปลอยใหกลืนไปกับพื้นสีเทาอมน้ําตาลเขม และไมตองเนนรูปทรงท่ีไกลออกไป
มากนักปลอยใหกลืนไปกับพื้นของบรรยากาศของสี สวนการใชสีเพื่อไมใหเกิดความนาเบ่ือ จึงตอง
นําสีคูตรงกันขามมาใชบางจุดเพ่ือใหเกิดความนาสนใจปลอยใหแหงสนิทเร่ิมเก็บรายละเอียดและ
ปรับแตงเปนระยะสุดทาย เนนจุดท่ีตองถายทอดเพื่อใหเห็นถึงอารมณ ความรูสึก ความผูกพัน ตรง
กับเนื้อหาของงานตามท่ีตองการ 
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ภาพท่ี 5 ภาพอุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ภาพรางผลงานการสรางสรรคช้ินที่ 1 
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ภาพท่ี 7 ภาพรางผลงานการสรางสรรคช้ินที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ภาพรางผลงานการสรางสรรคช้ินที่ 3 
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ภาพท่ี 9 ภาพรางผลงานการสรางสรรคช้ินที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 ภาพรางผลงานการสรางสรรคช้ินที่ 5 
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ภาพท่ี 11 ภาพรางผลงานการสรางสรรคช้ินที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 ภาพข้ันตอนเตรียมผาใบ 
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ภาพท่ี 13 ภาพข้ันตอนการลงสีพื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 ภาพข้ันตอนการขยายภาพราง 
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ภาพท่ี 15 ภาพข้ันตอนการลงสีผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 ภาพข้ันตอนการลงสีผลงาน 
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ภาพท่ี 17 ภาพผลงานสําเร็จ 
  
5. ทัศนธาตุในการสรางสรรค 
  นักประพันธใชถอยแถลงความคิด นักดนตรีใชเสียงถายทอดอารมณทางดนตรี       
ทัศนศิลปนใชทัศนธาตุ อันไดแก เสน (Line) น้ําหนักออนแกของแสงและเงา (Tone) ท่ีวาง (Spac) 
สี (Colour) และลักษณะผิว (Texture) สรางรูปทรงเพ่ือส่ืออารมณหรือความคิด 
 ศิลปนอาจสรางรูปดวยทัศนธาตุอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายออยางรวมกันก็ได แตโดย
ความจริงแลว ถึงแมจะใชธาตุใดธาตุหนึ่งสรางรูปข้ึน ธาตุอ่ืน ๆ ก็จะปรากฏตัวตามมาเอง เชน เม่ือ
ใชเสนสรางรูปทรงข้ึนในงานช้ินหนึ่ง จะมีท่ีวางหรือรูปรางของที่วางปรากฏข้ึนพรอมกันเสนดวย 
หรือเม่ือใชสีระบายลงในแผนภาพ ทัศนธาตุท่ีปรากฏจะมีท้ังเสนท่ีเปนขอบเขตของรูปราง ของสี มี
น้ําหนักออนแกของสี มีท่ีวางรอบ ๆ บริเวณสี และจะมีลักษณะผิวท่ีหยาบหรือละเอียด มันหรือดาน
ของสีท่ีระบายลงไป 
 ทัศนธาตุเหลานี้จะอยูรวมกันและเกี่ยวเนื่องกันอยู ท้ังในรูปทรงท่ีศิลปนสรางข้ึนและใน
ส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ยกตัวอยางเชน สมผลหนึ่งจะมีรูปทรงคอนขางกลม มีขอบนอกเปน
เสน ทรงตัวอยูในท่ีวางท่ีมีปริมาตรเทากับตัวเอง มีท่ีวางลอมรอบอยู เม่ือมีแสงสวางเราจะเห็นความ
ออนแกของแสงและเงา ผิวจะเปนสีสม และมีลักษณะขรุขระเล็กนอย รวมความวา เม่ือมีรูปทรงของ
ส่ิงใด ๆ ปรากฏขึ้นแกสายตา ทัศนธาตุท้ังหลายจะประสานตัวรวมกันอยูในรูปทรงนั้นอยาง
ครบถวน แตในการศึกษาวิชาองคประกอบศิลป เราจําเปนตองแยกทัศนธาตุออกเปนอยาง ๆ เพื่อ
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ศึกษาวิเคราะหใหชัดเจนถึงคุณลักษณะและหนาท่ีเฉพาะตัวของแตละธาตุ ตลอดจนบทบาทที่ซอน
กัน และรวมกันกับธาตุอ่ืน ๆ ในการสรางรูปทรง 
 การสรางงานศิลปะน้ัน ความคิดหรืออารมณท่ีศิลปนตองการแสดงออกนับเปนส่ิง
สําคัญท่ีสุดเปนอันดับแรก เปรียบไดกับแบบแปลนในการกอสรางงานสถาปตยกรรม ถาไมมีแปลน
หรือจุดหมาย งานท่ีสรางข้ึนก็จะเปนไปอยางตามบุญตามกรรม จะเรียกวาเปนงานศิลปะไมได 
แนวความคิดในการทํางานจึงเปนโครงสรางทางนามธรรม หรือทางจิตท่ีจะขาดเสียมิได ดังไดกลาว
ไวแลวในบทที่วาดวยองคประกอบของศิลปะ 
 ทัศนธาตุเปนส่ือสุนทรียภาพท่ีศิลปนจะนํามาประกอบกันเขาใหเปนรูปทรง เพื่อส่ือ
ความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิดท่ีเปนจุดหมายนั้น เปนการประกอบกัน หรือการจัด
ระเบียบหรือการประสานกันเขาของทัศนธาตุ จึงเปนปญหาสําคัญท่ีสุดในอันดับตอมาและ
จําเปนตองมีส่ิงหนึ่งท่ีจะยึดเหน่ียวใหวัสดุเหลานี้รวมตัวเขาดวยกันอยางสมบูรณเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เปนส่ิงใหมท่ีมีชีวิต มีความหมายในตัวเอง ส่ิงยึดเหนี่ยวนี้ก็คือกฎเกณฑของเอกภาพ2 
 ในสวนงานคนควาอิสระของขาพเจาชุดนี้ไดนําทัศนธาตุทางศิลปะมาใชเพื่อใหเกิด
ความเปนเอกภาพตรงตามเนื้อหา ดังนี้ 
 เสน การใชเสนแสดงลักษณะเฉพาะตัวโดยใชพูกันตวัดและปลอยเสนรางภาพไว เปน
สัญลักษณของอารมณแสดงความเคล่ือนไหว แสดงบุคลิกของขาพเจา ใหความงามความรูสึกของ
ตัวมันเองซ่ึงประกอบดวยเสนนอนเพื่อใหเห็นความสงบเงียบ กวาง เสนต้ัง รูสึกม่ันคงดูสงาและนา
ศรัทธา เสนเอียงใหความรูสึกความเคล่ือนไหวชวยทําใหรูปทรงประสานกันเปนเอกภาพ 
 รูปทรง งานชุดนี้จัดวาเปนรูปทรงท่ีเกิดจากการลอกเลียนธรรมชาติ (Natural Form) ซ่ึง
หลัก ๆ คือมนุษยและวัตถุท่ีรายรอบซ่ึงปรากฏหลังโรงมโนราห ซ่ึงดูแลวจะเขาใจไดทันวาวาอะไร
คืออะไรเปนผลจากความงามในธรรมชาติท่ีเปนส่ิงดลใจเกิดการสรางสรรคงานชุดนี้ตามแนวคิด
ของการสรางงานแนวสัจนิยม 
 สี ในสวนของสีไดถูกกําหนดตามเนื้อหาของภาพท่ีตองการถายทอดเพื่อใหเกิดอารมณ
ความรูสึกและดูเขมขลัง โดยใชโครงสีเทาอมน้ําตาลเขม และใชสีจัดเพื่อแสดงถึงความใกลของรูปท่ี
ตองการเนนเปนจุดเดนของภาพและผลักระยะโดยการใชสีหมนเพื่อใหเห็นถึงระยะไกลจะไดเปน
ตัวกําหนดมิติความต้ืนลึก นอกจากนี้ยังเปนตัวกําหนดทิศทางคลายกับเสนและรูปทรง 

                                                        
                             2ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ, พิมพคร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิง
แอนดพับลิชช่ิง, 2553), 44.  
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 พื้นผิว พื้นผิวของวัสดุไดเลือกใชใหสอดคลองกับเนื้อหางานคือผาใบพื้นผิวเรียบ เม่ือ
เขียนภาพใหความรูสึกบริสุทธ์ิ เงียบสงบ นาศรัทธา สวนพื้นผิวท่ีสัมผัสดวยการมองเห็นเปนการ
เนนระยะของภาพที่อยูใกลจะเห็นพื้นผิวหยาบของทีพูกัน สวนพื้นผิวท่ีละเอียดก็ใหความรูสึกไกล
ออกไป บางพื้นท่ีก็ตองปลอยใหกลืนไปกับพื้นหลัง 
 แสงเงา ไดเนนรูปทรงของมนุษยซ่ึงถือวาเปนตัวหลักสวนวัตถุอยางอ่ืนเปนรองลงมา จึง
ใชหลักของแสงเงาเปนตัวเนนเพื่อใหเห็นถึงการเคล่ือนไหวและทิศทางของภาพซ่ึงจะเปนตัวนํา
สายตาไปสูจุดสนใจเปนจังหวะตามตองการทั้งยังสรางใหเกิดมิติใกลไกลและปริมาตรของรูปทรง
มนุษยและวัตถุในสวนน้ําหนักตัดกันจะดึงดูดความสนใจและเนนสรางอารมณของภาพตามท่ี
ขาพเจาตองการ 
 ท่ีวาง สําหรับการใชท่ีวางเปนการสรางท่ีวางลวงตาใหเปนความลึกไดเพียงการมองเห็น
เทานั้นไมสามารถสัมผัสไดจริงเปนการสรางบนพื้นฐานของหลักทัศนียภาพและการซอนกันของ
ระนาบ การสรางบรรยากาศใกลไกล 
 ท่ีกลาวมานี้เปนการนําเอาทัศนธาตุมาใชในงานชุดนี้ ซ่ึงถือวาเปนเคร่ืองมือหลักในการ
นําไปสูเปาหมายท่ีวางไวอยางเปนเอกภาพและสมบูรณเพราะทัศนธาตุตาง ๆ จะมีความสัมพันธกัน
ดังท่ีไดกลาวมาขางตน 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหและการดําเนินงาน 
 
 การศึกษาคนควาผลงานในชุด “หลังโรงมโนราห” ไดทําการพัฒนาตอเนื่องมาท้ังดาน
ความคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตน เพื่อแสดงออกตามจุดมุงหมาย ใน
แนวทางสัจนิยม โดยไดแบงลําดับพัฒนาการสรางสรรคออกเปน 2 ระยะ ดังตอไปน้ี 
 

ผลงานสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะที่ 1 
 

 เปนการศึกษาหาขอมูลและเทคนิควิธีการเพื่อแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึกใหมาก
ท่ีสุด ท้ังยังไดผนวกกับความคิด จินตนาการของตนใหมีสวนรวมในผลงาน ใชทัศนธาตุทางศิลปะ
เปนเคร่ืองมือในการถายทอด ซ่ึงไดพยายามถายทอดรูปทรงภาพบุคคลและวัตถุ เชน เคร่ืองแตงกาย
มโนราหใหสวยงามและเดนชัดตามท่ีมองเห็นจากธรรมชาติจริงตามแนวทางสัจนิยมระหวางศิษย
กับครู ซ่ึงมีความผูกพันกัน 
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ภาพท่ี 18 ภาพผลงานสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะท่ี 1 ช้ินที่ 1 
                ช่ือผลงาน สืบสาน 
                ขนาด  60 x 80 ซม. 
                เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี19 ภาพผลงานสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะท่ี 1 ช้ินที่ 2 
               ช่ือผลงาน พรานนอย 
               ขนาด  60 x 80 ซม. 
               เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพผลงานสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะที่ 1 ชิ้นท่ี 1   
 ภาพสืบสาน สําหรับภาพนี้ ไดศึกษาคนควาทดลองหาแนวทางในการถายทอด
ประสบการณตรงท่ีเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน ความรูสึกของชาวคณะมโนราหคือภาพครูกับศิษย 
โดยใชทัศนธาตุทางศิลปะเปนเคร่ืองมือในการนําไปสูเนื้อหาท่ีตองการ เชน การใชสีบรรยากาศ 
เสน รูปทรง พื้นผิว แสงเงา แตการถายทอดในชวงนี้จะแสดงออกมาตามธรรมชาติจากขอมูล
ภาพถาย เชน เขียนภาพสัดสวนมนุษยและวัสดุตาง ๆ เชน เคร่ืองแตงกายจะเดนชัดท่ัวท้ังภาพ จึงทํา
ใหภาพขาดความนาสนใจ มิไดแตกตางจากภาพถายมากนัก 
 
ภาพผลงานสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะที่ 1 ชิ้นท่ี 2   
 ภาพพรานนอย เทคนิคและวิธีการคิดยังคงตอเนื่องจากภาพช้ินท่ี 1 ท่ีตองการถายทอดวิถี
ชีวิตของชาวคณะมโนราห ความรัก ความผูกพันและความรูสึก โดยใชทัศนธาตุทางศิลปะเปน
เคร่ืองมือในการนําไปสูเนื้อหา ถึงแมภาพนี้จะแกไขโดยการเพิ่มระยะหลังใหเปนบรรยากาศของ
หลังโรงมโนราหและกําลังแตงตัวเพื่อเตรียมการแสดง แตก็ยังไมสามารถถายทอดอารมณความรูสึก
ไดดีเทาท่ีควร 
 สรุป ภาพผลงานสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะท่ี 1 ท้ัง 2 ช้ินนี้ การไดศึกษา
คนควาอิสระในชวงนี้ ถึงแมจะถายทอดในแนวสัจนิยม โดยเขียนจากตาเห็นในธรรมชาติแบบ    
ตรงไปตรงมาจึงทําใหผลงานมีเพียงแคความสวยงามระดับหนึ่งเทานั้น ซ่ึงก็ยังคงอิงกับภาพถายมาก
ไป จนไมสามารถถายทอดดานอารมณ ความรูสึกออกมาไดมากนัก 
 

ผลงานสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะที่ 2 
 

 การสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะท่ี 2 ไดพัฒนาแนวคิด รูปแบบและเทคนิคการ
แสดงออกทางศิลปะสืบเนื่องจากระยะท่ี 1 ซ่ึงไดปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการสรางสรรค โดยใช    
ทัศนธาตุทางศิลปะเปนเคร่ืองมือในการถายทอดอารมณ ความรูสึก ความผูกพันของครูและศิษย 
เนนแสงเงาในการแยกคาน้ําหนัก ใหเห็นถึงความเช่ือมโยงกันและการเคล่ือนไหวอยางมีจังหวะ ใน
ดานของสีใชบรรยากาศสีเทาใหเปนสีโดยรวมของภาพ เทคนิคการเขียนมีลักษณะคลายกับสีชอลก 
จึงสามารถแยกแยะจุดเดน จุดรองไดดี แตทางดานองคประกอบของบรรยากาศหลังโรงมโนราหยัง
ขาดความสมจริงจึงทําใหภาพยังขาดชีวิตชีวาและความเปนเอกภาพ 
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ภาพท่ี 20 ภาพผลงานสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะท่ี 2 ช้ินที่ 1 
                ช่ือผลงาน แตงตัวพราน 
                ขนาด  70 x 90 ซม. 
                เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพท่ี 21 ภาพผลงานสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะท่ี 2 ช้ินที่ 2 
                ช่ือผลงาน สอนรํา 
                ขนาด  70 x 90 ซม. 
                เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 
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ภาพผลงานสรางสรรคกอนการคนควาอิสระระยะที่ 2 ชิ้นท่ี 1 
 ภาพแตงตัวพราน พัฒนาตอเนื่องจากระยะท่ี 1 แตปรับเปล่ียนเร่ืองเทคนิค วิธีการ เพื่อ
คนหาเอกลักษณเฉพาะตนโดยเทคนิคคลายกับการเขียนสีชอลกตางกันท่ีอุปกรณจากกระดาษมาเปน
ผาใบเเคนวาส จากสีชอลกเปนสีน้ํามัน และใชพูกันในการเขียน สวนเน้ือหายังคงเดิมไว จากชวงท่ี 
1 คือเร่ืองราวเกี่ยวกับมโนราห อารมณ ความรูสึก ความผูกพันของชาวคณะมโนราหคือครูกับศิษย 
โดยใชบรรยากาศสีโดยรวมเปนสีเทาและเนนจุดเดน จุดรองดวยแสงเงา 
 
ภาพผลงานสรางสรรค กอนการคนควาอิสระระยะที่ 2 ชิ้นท่ี 2 
 ภาพสอนรํา ยังคงเทคนิคและวิธีการเหมือนกับช้ินท่ี 1 ในการใชสีโดยรวมเปนสีเทาและ
ถายทอดจุดเดนของภาพโดยใชหลักแสงเงาในการสรางบรรยากาศและแยกระยะใกลไกลของวัตถุ 
การเคล่ือนไหวของภาพมนุษยช้ินท่ี 1 และช้ินท่ี 2 เร่ิมเห็นชัดในการคนควาเทคนิค วิธีการและการ
นําทัศนธาตุทางศิลปะเปนเคร่ืองมือในการถายทอดผลงานใหเปนไปตามเน้ือหาและจุดประสงค
ท่ีตั้งไว 
 

ผลงานสรางสรรคการคนควาอิสระ 
 

 จากการรวบรวมความคิด รูปแบบและวิธีการในการสรางสรรคผลงานในระยะกอนการ
คนควาอิสระ ทําใหเรียนรูปญหาและส่ิงท่ีตองปรับปรุงแกไข ใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีตองการ
แสดงออกไดชัดเจนยิ่งข้ึน ในสวนเนื้อหายังคงถายทอดความรูสึก อารมณและความงามซ่ึงแฝงอยู
ในวิถีชีวิตชาวคณะมโนราหเชนเดิม ซ่ึงเปนประสบการณตรงท่ีขาพเจาไดสัมผัสมาโดยใช
บรรยากาศแสงเงาเพ่ือใหเกิดอารมณ ความรูสึกอยางเปนเอกภาพ 
 ซ่ึงในเร่ืองเทคนิคและวิธีการนั้น ผลงานท้ัง 6 ช้ิน ไดใชเทคนิคสีน้ํามันและวิธีการ
เดียวกัน โดยการรองพื้นสีบนแผนเฟรมผาใบตามขนาดท่ีกําหนดคือ 70 x 90 ซม. ดวยสีเทาอม
น้ําตาลเขมเพ่ือใหบรรยากาศของภาพดูเขม ขลัง นาศรัทธา คลายกับเตรียมกระดาษเพื่อเขียนดวย
เทคนิคสีชอลก 
 เม่ือพื้นแหงสนิท รางภาพดวยดินสอ เพ่ือขยายงานจากแบบสเก็ตเร่ิมเขียนภาพโดยเนน
บรรยากาศแสง เงา เนนจุดเดนของภาพและลดหล่ันจุดรองเปนลําดับตามความจัดของแสง ซ่ึงสวน
ท่ีตัดกันของแสงเงาจะดึงดูดความสนใจและเห็นถึงระยะมิติของภาพ การเคล่ือนไหวของรูปทรง
ของมนุษยซ่ึงเปนรูปทรงหลัก และสัมพันธกับรูปทรงของวัตถุอุปกรณท่ีอยูในหลังโรงมโนราห
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อยางเปนเอกภาพและตรงตามเน้ือหาตามจุดประสงคท่ีวางไวไดสมบูรณกวาผลงานระยะกอนหนา 
ดังภาพท่ีปรากฎเปนรูปธรรมท้ัง 6 ช้ิน ซ่ึงสามารถอธิบายแยกเปน 3 ชุด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 ภาพสอนศิษย 1 และภาพสอนศิษย 2 ไดแสดงเนื้อหาเดียวกันแตแตกตางในเร่ือง
แนวการวางรูปและบรรยากาศของสี สวนท่ีเหมือนกันคือ การสอนศิษยเพื่อทบทวนความจําและเพิ่ม
ความมั่นใจใหแกลูกศิษยท่ีเยาววัย ในการแสดงตอหนาเวที ถายทอดความรัก ความผูกพันของครู
และศิษยเสมือนดังลูกหลานของตนเองและภาพศิษยท่ีออนนอมคอยรับการสอนส่ังอยางต้ังใจ 
 ชุดที่ 2 ภาพแตงตัว 1 และภาพแตงตัว 2 ท้ังสองภาพน้ีเปนเนื้อหาเดียวกันแตแตกตางกัน
เร่ืองบรรยากาศ แนวการวางรูปมีท้ังแนวต้ังและแนวนอน โดยในภาพครูกําลังแตงตัวใหศิษยดวย
ความรักและความเอ็นดู เคล่ือนไหวอยางชา ๆ พิถีพิถันและระมัดระวังเพราะมีความเชื่อวาเครื่อง
แตงกายทุกช้ิน เปรียบเสมือนตัวแทนของครูหมอมโนราหภาพศิษยท่ีโนมตัวพนมมือรับการสวม
เทริดใหความรูสึกถึงการเคารพนอบนอม อันมีพื้นฐานมาจากความเช่ือตอบรรพบุรุษมโนราห 
 ชุดท่ี 3 ภาพแตงตัว 3 และภาพแตงตัว 4 ชุดนี้เปนการวางแนวรูปเปนแนวนอนทั้งหมด
บรรยากาศก็เหมือนกันคือสีเทาเขมแตพิเศษตรงท่ีมีสมาชิกมโนราหรวมในภาพนี้ดวย เปนภาพท่ีครู
กําลังแตงตัวใหศิษยเปนจุดเดนของภาพ สวนเพื่อนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีแตงตัวเสร็จแลวเปนจุดรอง
ของภาพและเฝามองการแตงตัวของเพ่ือนดวยความสนใจและสงบน่ิง เปนการเรียนรูในการแตงตัว
เพื่อจดจํานําไปปฏิบัติตอไป 
 การพัฒนางานในระยะนี้  สงผลใหเกิดความลงตัวมากยิ่ง ข้ึน  เขาใจปญหาและ
ขอบกพรอง ปรับแกไขจนทําใหมีความสมบูรณและนาพอใจและพัฒนาไดตามลําดับ 
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ภาพท่ี 22 ภาพผลงานสรางสรรคการคนควาอิสระช้ินท่ี 1 
                ช่ือผลงาน สอนศิษย 1 
                ขนาด  70 x 90 ซม. 
                เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 
 
 ภาพสอนศิษย 1 จากการสรางสรรคผลงานช้ินนี้ ขาพเจาไดนําเร่ืองราวมาถายทอดเปน
รูปภาพไดแสดงถึงส่ิงท่ีหยิบยกเกี่ยวกับความคิดความรูสึกท่ีมีเนื้อหาตามความจริงโดยใชหลัก
องคประกอบศิลปเพื่อส่ือความหมาย เชน บรรยากาศของแสงเงา โดยใชสีบรรยากาศเปนสีเทาอม
น้ําตาลเขม ทําใหภาพมีความรูสึกเขมขลัง นาศรัทธา สัมพันธกับเนื้อหาท่ีตองการใหเห็นความ
ผูกพันระหวางครูกับศิษย การสอนเพ่ือทบทวนความจํากอนจะออกแสดงตอหนาเวทีเปนภาพที่เปน
ธรรมชาติสวยงาม ใหความรูสึกถึงความผูกพันของผูถายทอดและผูสืบทอดเสมือนดั่งพอและลูก
ลวนแลวแต มีพื้นฐานความเช่ือความศรัทธาตอบรรพบุรุษมโนราหและตองการอนุ รักษ
ศิลปะการแสดงมโนราหใหคงอยูสืบไป 
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ภาพท่ี 23  ภาพผลงานสรางสรรคการคนควาอิสระช้ินท่ี 2 
                 ช่ือผลงาน สอนศิษย 2 
                 ขนาด  70 x 90 ซม. 
                 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 
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 ภาพสอนศิษย 2 ขาพเจาตองการถายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันระหวางครูกับศิษย 
โดยมีความพิเศษคือ ศิษยผูหญิงในวัยเยาวแตงตัวเกือบเสร็จเรียบรอยแตดวยความไมม่ันในในทารํา
ครูผูสอนจึงตองทบทวนใหดวยความรักและความเอาใจใส ดูอบอุนเสมือนแมกับลูก งานช้ินนี้จึงไม
เนนใหบรรยากาศทึมทึบจนเกินไป ซ่ึงสีโดยรวมคือสีเทาเขมลดสวนผสมของสีน้ําตาลใหนอยลง 
เพื่อตองการใหภาพดูสดใส สอดรับกับสีสัน ความงามของเคร่ืองแตงกายมโนราหท้ังกําหนดใหภาพ
เปนแนวต้ังเพื่อแสดงทาทางการรําบงบอกถึงความแข็งแรงแตแฝงไวซ่ึงความออนชอยตามลักษณะ
ของมโนราหท้ังยังเนนใหเห็นความตอเนื่องของเร่ืองราวเม่ือสอนเสร็จก็สวมเทริดท่ีวางอยูขาง ๆ 
เพื่อรอเวลาในการแสดงตอไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24 ภาพผลงานสรางสรรคการคนควาอิสระช้ินท่ี 3 
                ช่ือผลงาน แตงตัว 1 
                ขนาด  70 x 90 ซม. 
                เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 
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 ภาพแตงตัว 1 การสรางสรรคงานช้ินนี้ไดสะทอนความรูสึกอารมณ ความงาม ความ
ผูกพันของครูและศิษยซ่ึงมีพื้นฐานมาจากความเช่ือความศรัทธา ตอครูหมอมโนราห โดยเช่ือวา
เคร่ืองแตงกายนั้นเปนของสูงหามขามหรือวางไวในท่ีไมเหมาะสมโดยเฉพาะเทริดและหนาพราน 
เช่ือวันวาเปนตัวแทนของครูหมอมโนราห เพราะฉะน้ันกอนสวมเทริดครูจะตองทองคาถาทุกคร้ัง
เม่ือแสดงเสร็จก็ปฏิบัติเชนกัน เพื่อรําลึกถึงครูหมอมโนราหและเปนการกลาวขอบคุณท่ีทานไดชวย
ใหการแสดงผานไปดวยดี ในภาพชิ้นนี้จึงเห็นไดวาลูกศิษยโนมตัวรับการสวมเทริดและพนมมือ
ไหวดวยความนอบนอม บรรยากาศของภาพนี้ใชสีเทาอมน้ําตาลเขมเพื่อใหดูเขมขลัง นาศรัทธา 
สัมพันธกันกับเนื้อหาท่ีไดกลาวมาขางตน  
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ภาพท่ี 25  ภาพผลงานสรางสรรคการคนควาอิสระช้ินท่ี 4 
                 ช่ือผลงาน แตงตัว 2 
                 ขนาด  70 x 90 ซม. 
                 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 
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 ภาพแตงตัว 2 จากภาพนี้เปนการถายทอดเนื้อหาของครูกําลังแตงตัวใหลูกศิษย เคร่ือง
แตงกายบางช้ินไมสามารถสวมใสไดตามลําพังเพราะเคร่ืองทรงมโนราหเปนแบบเคร่ืองทรงกษัตริย
ในยุคโบราณตามตํานานท่ีเช่ือกันมา สําหรับมโนราหท่ีเปนสตรีนั้นจําเปนจะตองเพ่ิมเคร่ืองแตงกาย
เพื่อปกปดรางกายใหมิดชิด ดังภาพนี้จะเห็นไดวาครูพิถีพิถันมากในการแตงตัวใหศิษย ภาพจึง
ปรากฎเปนความงามอยางเปนธรรมชาติ การเคล่ือนไหวท่ีไมรุนแรงท้ังบรรยากาศของภาพ ไมมืด
ทึบ ใหความรูสึกนุมนวล อบอุน ส่ือใหเห็นถึงความรัก ความผูกพันของครูและศิษยอยางเห็นไดชัด 
เปนจุดเดนของภาพเสริมดวยความงามของเคร่ืองแตงกายมโนราหท่ีมีสีสันหลากหลายเปน
องคประกอบรองและสัมพันธกันเปนเอกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26  ภาพผลงานสรางสรรคการคนควาอิสระช้ินท่ี 5 
                 ช่ือผลงาน แตงตัว 3 
                 ขนาด  70 x 90 ซม. 
                 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 
 
 ภาพแตงตัว 3 เปนภาพท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแตงตัวเพื่อเตรียมความพรอมในการแสดง
จากอากัปกิริยาท่ีกําลังแตงตัว โดยสอดรับกับจังหวะของแสงเงา จึงทําใหภาพดูมีความเคล่ือนไหวท่ี
เปนไปอยางชา ๆ นุมนวล สวนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีแตงตัวเสร็จแลวก็เฝามองดวยความสนใจ เพราะ
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นี่คือองคความรูท่ีพวกเขาจะไดนําไปใชในโอกาสตอไปเปนการปลูกฝงและเรียนรูตั้งแตเยาววัย ให
ความรูสึก ความผูกพันของสมาชิกในคณะ การเอ้ือเฟอชวยเหลือตอกันโดยเฉพาะครูกับศิษย ท่ีครู
ใหความรัก ความเอ็นดูและเอาใจใสดุจดังลูกหลาน ซ่ึงเปนภาพชีวิตท่ีสามารถพบเห็นไดจาก
เบ้ืองหลังโรงมโนราห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 27 ภาพผลงานสรางสรรคการคนควาอิสระช้ินท่ี 6 
                ช่ือผลงาน แตงตัว 4 
                ขนาด  70 x 90 ซม. 
                เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 
 
 ภาพแตงตัว 4 ภาพชิ้นนี้ก็มิไดแตกตางจากภาพแตงตัว 3 มากนัก ยังคงใชสีองครวมดวย
สีเทาเขม แสดงทาทางในการแตงตัวและเพิ่มสมาชิกในคณะท่ีเฝามองดูครูกําลังแตงตัวใหเพื่อนดวย
ความสนใจและคอยจดจองถึงความงดงามท่ีจะปรากฏในสายตาเขาในไมชา บงบอกถึงความ
ตอเนื่องของเร่ืองราวในภาพ ภาพครูและศิษยกําลังแตงตัวท่ีตองการเนนใหเปนจุดเดนของภาพ 
กําลังสงสายตาไปยังจุดเดียวกัน เพ่ือคอยจัดและปรับใหเคร่ืองแตงกายเขารูปถูกตอง สามารถส่ือถึง
ความรูสึกความผูกพันในการถายทอดและสืบทอดการแสดงมโนราหใหคงอยูตราบนานเทานานบน
พื้นฐานของความเช่ือและความศรัทธาตอบรรพบุรุษมโนราห 
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บทท่ี 5 
 

บทสรุป 
 
 ศิลปะการแสดงมโนราหเปนการแสดงศิลปะพื้นบานภาคใต โดยไดรับการสืบทอดกัน
มาชานาน ขาพเจาไดมีโอกาสรับชมและสัมผัสกับชาวคณะมโนราหมาแตเยาววัย โดยเฉพาะภาพ
ชีวิตเบ้ืองหลังโรงมโนราหซ่ึงเปนภาพบรรยากาศของการเตรียมตัวเพื่อการแสดงตอหนาเวที เชน 
ภาพกําลังแตงตัว ครูสอนศิษย เปนภาพที่แฝงไปดวยความงามตามธรรมชาติ จึงเปนแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคงานจิตรกรรมชุด “หลังโรงมโนราห” 
 ในการสรางสรรคคร้ังนี้ ขาพเจาไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหลาย ๆ สวน เชน ขอมูลจาก
คณะมโนราห ผลงานศิลปกรรมของศิลปน เอกสารทางศิลปะผนวกกับประสบการณตรงของ
ขาพเจาเพื่อเรียบเรียงเนื้อหา สรุปแนวคิดในการสรางสรรค เปนงานจิตรกรรมดวยเทคนิคสีน้ํามันใน
ลักษณะแนวสัจนิยม โดยมุงเนนส่ือสารดวยบรรยากาศของแสงและเงา เพื่อสะทอนเนื้อหา ความ
งดงาม ทางอารมณความรูสึก และความผูกพันระหวางครูและศิษย 
 ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรับจากการสรางสรรคงานจิตรกรรมในครั้งนี้คือประสบการณในการ
ทํางานและเทคนิควิธีการในการสรางสรรคผลงาน 1 ชุด ประกอบดวยผลงานจํานวน 6 ช้ิน และจาก
การศึกษาการสรางสรรคงานจิตรกรรมคร้ังนี้ ไดเผยแพรประสบการณตรงของขาพเจาตอสาธารณะ
เกี่ยวกับวิถีชีวิตเบ้ืองหลังโรงมโนราห ซ่ึงสังคมสวนใหญอาจยังไมเปนท่ีรับรู และไดตระหนักถึง
คุณคาของการแสดงมโนราหใหคงอยูสืบไป 
 สําหรับปญหาในการสรางสรรคงานคนควาอิสระคร้ังนี้ ขาพเจาไดพบปญหาเร่ืองการ
เก็บขอมูล ซ่ึงตรงกับชวงท่ีชาวคณะพักการแสดงในรอบป ดังนั้นในคร้ังตอไปควรติดตามปฏิทิน
ชวงเวลาที่ชาวคณะออกแสดงเพ่ือการเก็บขอมูลตรง ท่ีหลากหลายและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวคณะ
มโนราหท่ีลึกซ้ึงข้ึนในการนําความรูศึกนั้นๆมาถายทอดผานผลงานศิลปะรวมสมัย 
 ขอเสนอแนะ การสรางสรรคผลงานการคนควาอิสระ “หลังโรงมโนราห” ชุดนี้ อาจเปน
เพียงทัศนคติและแนวทางหน่ึงของขาพเจา ดังนั้นสําหรับผูท่ีสนใจ ในการนําไปปรับใชเพื่อการ
พัฒนาผลงานของตนเอง อาจศึกษาถึงวิถีชีวิต บรรยากาศเบ้ืองหนาเวทีการแสดงของชาวคณะ
มโนราหหรือศิลปะการแสดงพ้ืนบานประเภทอ่ืน ๆ  ดวยเทคนิควิธีการที่ตนเองสนใจตอไป    
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – สกุล   
เกิด 
ท่ีอยู 
 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2542 
     พ.ศ. 2555                        
 
 
ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน 
     พ.ศ. 2556 
     พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการแสดงงาน 
     พ.ศ. 2539 
     พ.ศ. 2547 
      
     พ.ศ. 2549 
 
     พ.ศ. 2551 
     พ.ศ. 2551  
 
     พ.ศ. 2551 - 2556       
 
     พ.ศ. 2552      
 
      

นายวินัย  สุขวิน 
20 กันยายน 2516 
614 ถนนผังเมือง 4 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
 
จบการศึกษาปริญญาตรีเอกศิลปศึกษา สถาบันราชภัฎยะลา 
กําลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพและคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สมาชิกกลุมศิลปนอิสระ 96 กรุงเทพฯ 
อาจารยพิเศษวิชาศิลปะ สถาบันการศึกษาเอกชน 
ประธานชมรมศิลปนชายแดนใต 
 
 
นิทรรศการศิลปปริทัศน ณ จุลดิศหาดใหญ 
นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติจังหวัดยะลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา 
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในงานหัวหิน 
อารตเฟสติวัลคร้ังท่ี 1 
นิทรรศการ 81 ศิลปนถวายงานศิลปองคราชัน TK PARK YALA 
นิทรรศการสานใจรักงานศิลปถ่ินใต คร้ังท่ี 1 ณ หอศิลปฯเทศบาลนคร
หาดใหญ 
นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ คร้ังท่ี 13 – 18 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
นิทรรศการนิเวศนวัฒนธรรม สามนํ้า สามเมือง รอยเร่ืองเลสาบสัญจร 
สงขลา พัทลุง นครศรีฯ 
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     พ.ศ. 2552 
     
     พ.ศ. 2553 
     
     พ.ศ. 2553      
 
     พ.ศ. 2553      
      
     พ.ศ. 2553      
     พ.ศ. 2554 
      
     พ.ศ. 2554      
         
     พ.ศ. 2555 
 
     พ.ศ. 2555      
 
     พ.ศ. 2555  
     พ.ศ. 2555      
 
     พ.ศ. 2555   
     พ.ศ. 2555 
     พ.ศ. 2556      
 
     พ.ศ. 2556      
     พ.ศ. 2556      
 
     พ.ศ. 2557 
 
 

นิทรรศการลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มุมมองศิลปนทองถ่ินจังหวัดสงขลา 
คร้ังท่ี 3 ณ หอศิลปฯ เทศบาลนครหาดใหญ 
นิทรรศการสานใจรักงานศิลปถ่ินใต คร้ังท่ี 2 ณ โรงแรมลีการเดน
หาดใหญ 
นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช ณ โรงแรม
มณเฑียร กรุงเทพฯ 
งานมหกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสูสันติสุข
ชายแดนใต  
นิทรรศการศรีศิลป ศรีแผนดิน TK PARK YALA 
นิทรรศการรูปฉายลายศิลป ถวายนวมินทรองคราชัน TK PARK 
YALA 
นิทรรศการศิลปนชายแดนใต เ ทิดไทองครา ชัน  84 พรรษา  ณ 
ศูนยการคาโคลีเซ่ียมยะลา 
นิทรรศการสรางขวัญกําลังใจเพื่อชาวหาดใหญ ณ หอศิลปฯเทศบาล
นครหาดใหญ 
นิทรรศการศิลปนชายแดนใต เ ทิดไทองครา ชัน  85 พรรษา  ณ 
ศูนยการคาโคลีเซ่ียมยะลา 
นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยภาคใต หาดใหญ 
นิทรรศการรอยศิลปนชายแดนใต ณ หอประชุมนานาชาติหาดใหญ 
มอ.หาดใหญ 
นิทรรศการสรางสรรคศิลปะวิถี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
นิทรรศการ 85 พรรษา รถไฟฟา สูงานศิลป กรุงเทพฯ 
นิทรรศการศิลปนชายแดนใต เ ทิดไทองครา ชัน  86 พรรษา  ณ 
ศูนยการคาโคลีเซ่ียมยะลา 
นิทรรศการศิลปะสีน้ํา ณ หอศิลปฯ เทศบาลนครหาดใหญ 
นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ 
โรงแรมอิมพีเรียลควีนพารค กรุงเทพฯ 
นิทรรศการศิลปนอิสระ 96 รวมใจเทิดไทองคราชัน ณ หอศิลปสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ    
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 เกียรติประวัต ิ
     พ.ศ. 2550 
      
      
 
    พ.ศ. 2551 -  2556 
 
 
 
     พ.ศ. 2555 
 
 
 
     พ.ศ. 2556 
     
        

 
ไดรับพระราชทานเข็มท่ีระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีจากการวาดภาพประกอบนิทานพื้นบานใหกับอุทยาน
การเรียนรู TK  PARK YALA และจัดทําเปนนิทานเคล่ือนไหวแอนนิ
เมช่ันไปยังหอสมุดแหงชาติสําหรับเด็กและเยาวชนประเทศเกาหลีใต 
ได รับเกียรติบัตรจากสภากาชาดไทยเน่ืองในโอกาสแสดงงาน
นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  เพื่อนํารายไดจากการจําหนายภาพวาดเขา
สภากาชาดไทย คร้ังท่ี 13 – 18 
เขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อ
จัดพิมพในหนังสือเกาบรรทัดถึงลนเกลารัชกาลท่ีเการวมกับนักคิด 
นักเขียน ศิลปนท่ัวภูมิภาคเพื่อทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
เขียนภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวติดต้ัง ณ 
พิพิธภัณฑการทองเท่ียวจังหวัดปตตานี 
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