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55901311: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ: มโนราห ์/ ร่วมสมัย 
 ธนาภรณ์ โพธิ์เพชร: มโนราห์ร่วมสมัย. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณปรีชา 
เถาทอง  และ อ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน. 114 หน้า. 
  
 ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “มโนราห์ร่วมสมัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดง
มโนราห์ โดยมุ่งเน้นเรื่องท่าร า ความแตกต่างทางเครื่องแต่งกาย และการแสดงเพื่อน ามาวิเคราะห์
และสร้างสรรค์เป็นผลงาน  และเพื่อถ่ายทอดมโนราห์ในวัฒนธรรมใหม่ท่ีเปล่ียนแปลง อันเกิดจากการ
ผสมผสานของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการทางประติมากรรมส่ือผสมโดยวิธีการ 
Contour(ภาษาไทยว่าอะไรนะ) จากรูปทรงของมโนราห์  
 ขอบเขตของการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านแรกท่ีเกี่ยวข้องกับขอบเขตทาง
ความคิด ซึ่งน าเสนอรูปแบบของความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมมโนราห์ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
จนถึงปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์รูปแบบวิธีการและสร้างสรรค์เป็นผลงานมโนราห์ร่วมสมัย  อีกประการ
คือ ขอบเขตทางด้านการสร้างสรรค์ โดยสร้างสรรค์เป็น เส้นประสาทสัมผัส (Contour drawing)   
จากรูปทรงของมโนราห์โดยการเช่ือมเหล็ก ป้ัน และผสมกับไฟกระพริบสีรวมถึงเพลงมโนราห์ โดยให้
ความส าคัญกับทัศนธาตุซึ่งข้าพเจ้าใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ เส้น สี รูปทรง และพื้นท่ีว่าง ท าให้เกิดผล
งานประติมากรรมส่ือผสมในรูปแบบของมโนราห์ร่วมสมัย 
 ผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน
ตอบสนองแนวคิดส่วนตน ข้าพเจ้าสามารถสร้างสรรค์ประติมากรรมส่ือผสมด้วยวิธีการใช้เส้นประสาท
สัมผัส (Contour drawing) จากรูปร่างของมโนราห์ จ านวน 2 ชุด  
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55901311: MAJOR: VISUAL ARTA EDUCATION 
KEY WORDS: MANORA  /  CONTEMPORARY   
 THANAPORN  PHOPHET:  CONTEMPORARY MANORA, ADVISOR HONORARY 
PROF.  PREECHA THAOTHONG  AND WISUD  PO-NGERN, Ph.D 114 pp. 
  

 Thesis topics "Contemporary Manora" aims to study about Manora that 
focusing on dance, difference costume ,showing bring about to analyze and creative 
artwork. And propose about variation of Manora that mixed with modern technology. 
That has created mixed media sculptures by Contour line of Manora.  

 The scope of the study is divided into 2 aspects: The first aspects deals 
with concept that variation in cultural of Manora since Ayutthaya to present and 
bring about to analyze and creative to contemporary Manora. And the second 
aspects deals with techniques method and style to create contour line of Manora by 
steel welding, sculpt and mixed with  color blinker include music of Manora. This 
artworks emphasis visual elements such as line, color, form and space to make my 
mixed media sculptures of contemporary Manora . 

 The result of research and creation have to analyzed the data wereand 
creation response concepts. I creative mixed media sculptures with contour line. The 
works comprise two set contemporary Manora. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “มโนราห์ร่วมสมัย” ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และ 
อาจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ความรู้ ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  และขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ และให้ค าปรึกษาเสมอมา 
ขอกราบขอบพระคุณ 
 กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัวอันเป็นท่ีรัก ท่ีคอยเป็นแรงใจ และสนับสนุน
ในทุกๆด้านตลอดมา 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการท้ังคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ
คณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ศิลปากรทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือ ติดต่อ
ประสานงาน ให้มาโดยตลอด  
 สุดท้ายขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ ท่ีเรียนมาด้วยกัน ท่ีคอยให้ค าแนะน า เป็นก าลังใจ 
ตลอดระยะเวลาของการศึกษา จนมาเป็นวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ ความดีงามอันเกิดจากการศึกษาครั้ง
นี้ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่ง และจะไม่มีวันลืมพระคุณ ขอให้
เป็นประโยชน์ต่างๆในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ได้เกิดแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ท่ีสนใจศึกษาความรู้ทางศิลปะ
ตลอดไป 
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