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56901312: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ:   ลีลาโนราห์ 

                                        ธีรวุฒิ เรืองชรักษ์: ลีลาโนราห์. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ. ธงชัย ศรีสุประเสริฐ 
และ อ.ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน. 150 หน้า. 
 
 วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ลีลาโนราห์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่
แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตน โดยสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 3 มิติ เทคนิคปั้นด้วยดินน  ามัน 
หล่อวัสดุไฟเบอร์กลาส และน าไปชุบด้วยวัสดุทองแดง ซึ่งน าแรงบัลดาลใจมาจากท่าร าของมโนราห์ ที่
ข้าพเจ้ามีความผูกพันธ์มาตั งแต่วัยเยาว์ โดยเอาความรู้สึก ท่วงท่า และลีลา มาสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรม 3 มิติ ในรูปแบบเฉพาะตัว ที่ข้าพเจ้ามีความประทับใจ 
 ขอบเขตของการศึกษา ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม หัวข้อ ลีลาโนราห์ ได้
ศึกษารูปแบบศิลปะประเภท การร่ายร าโนราห์ ศึกษาถึงวิถีชีวิต ท่วงท่าในการร่ายร า จังหวะของดนตรี
ที่ใช้ในการประกอบท่าร่ายร า ต่อมาได้ศึกษารูปแบบผลงานประติมากรรม ที่เกี่ยวข้องกับการร่ายร า  
จากศิลปินต่างๆ ในอดีต และปัจจุบัน เพ่ือน ารูปแบบมาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรม ลีลาโนราห์ ในรูปแบบเฉพาะตัวของข้าพเจ้า โดยมีกระบวนการเริ่มจากการร่างแบบ
ตามแนวความคิด เป็นภาพ 2 มิติ และได้คัดเลือกผลงานที่พึงพอใจมาสร้างเป็นผลงานประติมากรรม 
3 มิต ิโดยการปั้นด้วยดินน  ามัน หล่อด้วยวัสดไฟวัสดุไฟเบอร์กลาส และน าไปชุบทองแดง 
 ผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในครั งนี  ข้าพเจ้าได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์
ผลงานให้ตอบสนองตรงตามแนวคิดส่วนตัว ที่ข้าพเจ้าประทับใจ ในลีลาของโนราห์ ให้แสดงออกถึง
อารมณ์ ความรู้สึก ถ่ายทอดผ่านผลงานประติมากรรม เพ่ือให้ผู้รับชมผลงานได้เห็นคุณค่าในความงาม 
ตลอดจนเข้าใจในท่วงท่าของลีลาโนราห์ ในรูปแบบประติมากรรมไทยร่วมสมัยมีผลงานทั งหมด 9 ชิ น 
ชื่อผลงาน ลีลาโนรา 1 ขนาด 8 X 14 X 31 เซนติเมตร ชื่อผลงาน ลีลาโนรา 2 ขนาด 8 X 20 X 34 
เซนติเมตร ชื่อผลงาน ลีลาโนรา 3 ขนาด 10 X 21 X 36 เซนติเมตร ชื่อผลงาน ลีลาโนรา 4 ขนาด 10 
X 25 X 35 เซนติเมตร ชื่อผลงาน ลีลาโนรา 5 ขนาด 12 X 39 X 47 เซนติเมตร ชื่อผลงาน ลีลาโนรา 
6 ขนาด 10 X 29 X 45 เซนติเมตร ชื่อผลงาน ลีลาโนรา 7 ขนาด 11 X 36 X 50 เซนติเมตร ชื่อ
ผลงาน ลีลาโนรา 8 ขนาด 12 X 30 X 50 เซนติเมตร ชื่อผลงาน ลีลาโนรา 9ขนาด 10 X 38 X 41 
เซนติเมตร ซึ่งผลงานทั งหมดท่ีได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานประติมากรรมไทยร่วมสมัย ได้แสดงออก
ถึงลีลาโนราห์ในรูปแบบเฉพาะตัวของตัวข้าพเจ้าเอง 
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56901312: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
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  TEERAWUT RUANGCHARAK: RHYTHM OF NORO. THESIS ADVISORS: 
THONGCHAI  SRISUKPRASERT AND WISUD PONGERN, Ph.D. 150 pp. 

     
    Thesis under title " Rhythm of Nora" purposes to create the thesis that 

expresses the identity by creation 3-dimensional sculpture works, plasticine molding 
technique, fiberglass molding and copper, which inspired from Manora gestures that 
related me since when I was young. The feelings, gestures, and style are used to 
create individual 3-dimensional sculpture as my impression.  

    The scope of the study of this creative works in sculpture, topic Rhythm of 
Nora,I have studied NORA dance, art genres including life styles and dancing gestures 
along with the rhythm of the music used. Furthermore, I have studied sculpture art 
genres that related to dance from various artists from past and present, to use the 
patterns to be as the model in creation of my individual creative works of sculpture. 
The process starts from 2-dimension sketching according to the concepts, and the 
selection of satisfaction works to create 3-dimension sculpture by molding plasticine 
and fiberglass molding and copper. 

    This creative thesis I have analyzed and creative work to meet my own 
personal concept as Rhythm of Nora that I am impressed and expresses the emotion 
and feeling via 9 of contemporary Thai sculptures, to the audience with the hope of 
art work beauty and value appreciation, as well as understand the Rhythm of Nora. 
Rhythm of Nora 1 Size 8 X 14 X 31 cm. Rhythm of Nora 2 Size 8 X 20 X 34 cm. 
Rhythm of Nora 3 Size 10 X 21 X 36 cm. Rhythm of Nora 4 Size 10 X 25 X 35 
cm.Rhythm of Nora 5 size 12 X 39 X 47 cm.Rhythm of Nora 6 Size 10 X 29 X 45 cm. 
Rhythm of Nora 7 Size 11 X 36 X 50 cm. Rhythm of Nora 8 size 12 X 30 X 50 cm. 
Rhythm of Nora 9 Size 10 X 38 X 41 cm.These are 9 of Thai contemporary sculptures 
that all have expressed Rhythm of Nora of my own personal style. 
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          กิตติกรรมประกาศ 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ลีลาโนราห์” ข้าพเจ้าขอน้อมล าลึกถึงพระคุณ
อาจารย์ที่ประสิทธิประสาทความรู้ คอยให้ค าปรึกษา ชี แนะ เป็นอย่างดีจากอาจารย์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร และโดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อ. ธงชัย ศรีสุขประเสรฐิ และ อ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้คอยให้ความรู้พร้อมทั งแนะแนวทาง
ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี  จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
 ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ ทุนช้างเผือก จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่สนับสนุนทุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สาขาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ทุกท่านที่คอยให้ค าแนะน าปรึกษา 
 ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ เพ่ือนมิตรสหายของข้าพเจ้า ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือในทุกๆด้านด้วยดีเสมอมา และสนับสนุน เป็นก าลังใจให้ข้าพเจ้ามาโดยตลอดจนส าเร็จ
การศึกษา 
 สุดท้าย ขอบคุณตัวข้าพเจ้าเอง ที่ขยัน อดทน สู้ จนประสบความส าเร็จ และก้าวเดินบน
เส้นทางศิลปะอย่างภาคภูมิ 
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