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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  
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 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 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

สารบัญ 

           หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย................................................................................................................... ….      ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................      จ 
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................................      ฉ 
สารบัญภาพ ..................................................................................................................................      ญ 
บทท่ี 
  1 บทน า ..............................................................................................................................      1 
 ความเป็นมาและความส าคัญ ................................................................................      1 
         ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการการสร้างสรรค์ ........................................      2 
         ขอบเขตการสร้างสรรค์ .........................................................................................      2 
       ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ..............................................................................      2 
       ขอบเขตทางด้านการสร้างสรรค์ ..................................................................      2 
         เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ............................................................................      2 
         แหล่งข้อมูลในการสร้างสรรค์ ................................................................................      3 
         อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ ...............................................................................      3 
         นิยามศัพท์เฉพาะวิทยานิพนธ์ชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” ..........................................      5 
          ประโยชน์ท่ีได้รับ ...................................................................................................      6 
  2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ........................................................................................      7 
         มโนราห์ หรือโนรา ................................................................................................      8 
                ความหมาย ..................................................................................................      8 
                ประวัติ .........................................................................................................      9 
                ความเช่ือ ....................................................................................................     12 
                เครื่องแต่งกาย ............................................................................................     13 
                ท่าร า ...........................................................................................................     20 
                เครื่องดนตรี ................................................................................................     26 
         มโนราห์ร่วมสมัย ..................................................................................................     29 
                นิยามของค าว่า ร่วมสมัย ............................................................................     30 
                อิทธิพลในการสร้างสรรค์ ......................................................................................     31 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

บทท่ี           หน้า 
                อิทธิพลท่ีได้รับจากประสบการณ์ตนเอง .....................................................     31 
                     ผลงานศิลปะของตนเอง .......................................................................     32 

                อิทธิพลท่ีจากวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ...............................................     35 

                     ชุมชน ...................................................................................................     35 

                อิทธิพลจากศิลปิน ......................................................................................     37 

                      จักรพันธุ์ โปษยกฤต ............................................................................     37 

                      เบเนดิกต์  คลิฟ (Benedict Radcliffe) .............................................     41 
                               ไบรอัน แมทธิว ฮาร์ท (Brian Matthew Hart)  .................................     44 
                                  ซีเลีย สมิธ (Celia Smith)  .................................................................     47 
                                เดวิด โอลิเวียร่า (david oliveira) .....................................................     51 
                   วิเคราะห์อิทธิพลผลงานศิลปะของศิลปินที่มีต่อผลงานชุด“มโนราห์รร่วมสมัย” .     55 
  3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ....................................................................     57 

          ส ารวจและศึกษาข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างสรรค์.......................................................     58 
                ข้อมูลภาคสนาม .........................................................................................     58 
                ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ..............................     58 
                      แนวความคิด.......................................................................................     58 
                      รูปแบบ ...............................................................................................     59 
                      เทคนิค ................................................................................................     59 
         ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ......................................     59 
                วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน .............................................................................     59 
                สร้างภาพร่างผลงาน (Sketch) ...................................................................     59 
                เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน .......................................................     60 
                          ทัศนธาตุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ ...................................................................     67 
        วิเคราะห์แนวความคิด และการสร้างสรรค์ผลงาน ................................................     70 
                  วิเคราะห์แบบร่าง (Sketch) .................................................................................     71 
                  วิเคราห์การพัฒนาภาพร่าง ...................................................................................     76 
                  สร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์..........................................................................     78 
                  น าเสนอผลงาน .....................................................................................................     83 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

บทท่ี                              หน้า  
  4  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ..............................................     84                  
                  วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ .........................................................................     84 
         วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ................................................................................     89 
               ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ............................................................................     89 
                ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ..........................................................................     89 
                วิเคราะห์โครงสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ............................................     92 
                วิเคราะห์โครงสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ..........................................     101 
                สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ .................     104 
  5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ .................................    108 
                          สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ .....................................................    108 
รายการอ้างอิง .............................................................................................................................    110 
ประวัติผู้วิจัย ................................................................................................................................    113 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพที่                    หน้า 
  1 เทริด ...............................................................................................................................     13 
  2 เครื่องรูปปัด ....................................................................................................................     13 
  3 ปีกนกแอ่น หรือปีกเหน่ง ................................................................................................     14 
  4 ซับทรวง หรือทับทรวง หรือตาบ ....................................................................................     14 
  5 ปีก หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า หาง หรือหางหงส์.................................................................     15 
  6 ผ้านุ่ง ..............................................................................................................................     15 
  7 หน้าเพลา เหน็บเพลา หนับเพลา....................................................................................     16 
  8 ผ้าห้อย............................................................................................................................     16 
  9 หน้าผ้า ............................................................................................................................     17 
  10 ก าไลต้นแขน และปลายแขน ..........................................................................................     17 
  11 ก าไล ...............................................................................................................................     18 
  12 เล็บ .................................................................................................................................     18 
  13 หน้าพราน .......................................................................................................................     19 
  14 หน้าทาสี .........................................................................................................................     19 
  15 ท่าประนมมือขึ้นตรงหน้า ................................................................................................     20 
  16 ท่าจีบข้างด้านซ้าย ..........................................................................................................     20 
  17 ท่าจีบข้างด้านขวา ..........................................................................................................     21 
  18 ท่าจีบข้างเพียงเอวด้านซ้าย ............................................................................................     21 
  19 ท่าจีบข้างเพียงเอวด้านขวา.............................................................................................     22 
  20 ท่าจีบไว้หลังด้านซ้าย ......................................................................................................     22 
  21 ท่าจีบไว้หลังด้านขวา ......................................................................................................     23 
  22 ท่าจีบข้างเพียงบ่าด้านซ้าย .............................................................................................     23 
  23 ท่าจีบข้างเพียงบ่าด้านขวา ..............................................................................................     24 
  24 ท่าจีบเสมอหน้าซ้าย .......................................................................................................     24 
  25 ท่าจีบเสมอหน้าขวา ........................................................................................................     25 
  26 ท่าเขาควาย ....................................................................................................................     25 
  27 ทับ (โทนหรือทับมโนราห์) ..............................................................................................     26 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

ภาพที่                    หน้า 
  28 กลอง ..............................................................................................................................     27 
  29 ปี ่ ...................................................................................................................................     27 
  30 โหม่ง ...............................................................................................................................     28 
  31 ฉิ่ง ...................................................................................................................................     28 
  32 แตระ หรือแกระ .............................................................................................................     29 
  33 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. 2552 ................................................................     32  
  34 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2553 .....................................................     33 
  35 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2553 .....................................................     33 
  36 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2553 .....................................................     34 
  37 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2553 .....................................................     34 
  38 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2553 .....................................................     35 
  39 ผู้ชม (ร าเปิดงาน) ณ วัดบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...............................................     36 
  40 มโนราห์สมชัย สวัสดิรักษ์ (ร าเปิดงาน) ณ วัดบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..............     36 
  41 อาจารย์จักรพันธุ์  โปษยกฤต .........................................................................................     38 
  42 พระสุธน – มโนราห์ วรรณกรรมเล่ืองช่ือในสมัยอยุธยา .................................................     39 
  43 มโนราห์บูชายัญ ..............................................................................................................     39  
  44 มโนราห์  .........................................................................................................................     40 
  45 เบเนดิกต์ คลิฟ (Benedict Radcliffe) ..........................................................................     41  
  46 LAMBORGHINI 'KOENIG' COUNTACH—2007 .........................................................     42 
  47 JCB TRACKED EXCAVATOR—2012 ..........................................................................     43 
  48 Nike ...............................................................................................................................     43 
  49 light painting 1 ............................................................................................................     44 
  50 light painting 2 ............................................................................................................     45 
  51 light painting 3 ............................................................................................................     45 
  52 light painting 4 ............................................................................................................     46 
  53 light painting 5 ............................................................................................................     46 
  54 ซีเลีย สมิธ (Celia Smith) ..............................................................................................     47 
  55 assorted wires and birch twigs h190 x w190 x 20 cm  .....................................     48 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 
 

ภาพที่                    หน้า 
  56 Wall drawing 75cm long. Copper wire and telephone cabling.......................     48 

57 Paper coated telephone wires and steel wire ...................................................     49                     
58 Steel wire and netting, copper wire and telephone cabling...........................     49 

  59 Flying Lapwings wire wall drawing. 65cm x77cm. Copper wire  .....................     50 
  60 David Oliveira  ............................................................................................................     51 
  61 Pieta  .............................................................................................................................     52 
  62 Family colection  .......................................................................................................     52 
  63 Tree (5mt tall) ............................................................................................................     53 
  64 Family colection (detail) ..........................................................................................     53 
  65 Man  ..............................................................................................................................     54 
  66 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 .................................................................................     60 
  67 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 .................................................................................     61  
  68 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง ................................................................................................     62 
  69 ขั้นตอนการดัดเหล็กตามโครงสร้าง .................................................................................     63  
  70 ขั้นตอนการทาสีกันสนิม .................................................................................................     64 
  71 ขั้นตอนการทาสี (สีอะคริลิค) ..........................................................................................     65 
  72 ขั้นตอนการติดไฟเส้นมะรุม (LED)..................................................................................     66 
  73 ภาพร่างครั้งท่ี 1 ..............................................................................................................     71 
  74 ภาพร่างครั้งท่ี 2 ..............................................................................................................     72 
  75 ภาพร่างครั้งท่ี 3 ..............................................................................................................     73 
  76 ภาพร่างครั้งท่ี 4 ..............................................................................................................     74 
  77 ภาพร่างครั้งท่ี 5 ..............................................................................................................     75 
  78     ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 .................................................................................     79 
  79     ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 .................................................................................     79  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฐ 
 

ภาพที่                    หน้า 
  80 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3.................................................................................     80 

81 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1. .............................................................................................     81                      
82 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ..............................................................................................     82 

  83 การวิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ..................................................................     85 
  84 การวิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ..................................................................     86 
  85 การวิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3  .................................................................     87 
  86 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ..............................................................................................     90 
  87 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ...........................................................................     91 
  88 เส้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ....................................................................................     92 
  89 รูปทรงด้านท่ี 1 (ด้านหน้า) ในผลงานวิทยานิพนธชุ์ดท่ี 1 ..............................................     93 
  90 รูปทรงด้านท่ี 2 (ด้านหลัง) ในผลงานวิทยานิพนธชุ์ดท่ี 1  ..............................................     94 
  91 รูปทรงด้านท่ี 3 (ด้านข้างซ้ายมือของผลงาน) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ...................     94  
  92 รูปทรงด้านท่ี 4 (ด้านข้างขวามือของผลงาน) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1  ..................     95 
  93 ท่ีว่างในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ..................................................................................     95  
  94 พื้นผิวในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ................................................................................     96 
  95 สีในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ........................................................................................     96 
  96 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ...............................................................................................    97 
  97 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ............................................................................    98 
  98 เส้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 .....................................................................................    99 
  99 รูปทรงด้านท่ี 1 (ด้านหน้า) ในผลงานวิทยานิพนธชุ์ดท่ี 2 ............................................     100 
  100 รูปทรงด้านท่ี 2 (ด้านหลัง) ในผลงานวิทยานิพนธชุ์ดท่ี 2 ..............................................    101 
  101 รูปทรงด้านท่ี 3 (ด้านข้างซ้าย) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ........................................    102 
  102 รูปทรงด้านท่ี 4 (ด้านข้าง) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ...............................................    102 
  103 ท่ีว่างในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 .................................................................................    103 
  104    พื้นผิวในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ...............................................................................    103 
  105    สีในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 ......................................................................................    104 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 มโนราห์เป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ และเป็นการละเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งชาวใต้
นิยมเล่นสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน และนิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ เป็นการละเล่นท่ีมีการ
ร้อง การร า บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และบางโอกาสมีบางส่วนแสดงตามคติความเช่ือท่ีเป็นพิธีกรรม
 แม้ในยุคปัจจุบันจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญของเทคโนโลยี น ามาซึ่งแสดงด้านการ
บันเทิงในรูปแบบต่างๆ แต่มโนราห์ก็ยังคงอยู่  มโนราห์จึงเป็นประเพณี และวัฒนธรรมทางภาคใต้ท่ี
เป็นเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันมโนราห์มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และได้เส่ือม
ความนิยมกว่าในสมัยก่อน ท้ังนี้อาจเพราะการเปล่ียนแปลงของยุคสมัยท่ีมีเทคโนโลยี และความเจริญ
จากต่างประเทศหล่ังไหลเข้ามาเป็นอย่างมาก ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ได้ซึมซับรับเอาวัฒนธรรมเหล่านี้เข้า
มามีบทบาท และเป็นส่วนส าคัญกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน จากเทคโนโลยีความทันสมัย ความต่ืนเต้นเร้าใจ 
ของแสง สี เสียง ท่ีเข้ามามีผลกับวัฒนธรรมของคนไทยยุคปัจจุบันท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย
ท่ีในอดีตจากการไปเท่ียว ดูและชมการละเล่นในงานมหรสพ การแสดงต่างๆท่ีวัด แต่ปัจจุบันคนไทย
ส่วนใหญ่ได้เปล่ียนไปเป็นการเท่ียวสถานบันเทิง อาทิ ผับ บาร์ และห้างสรรพสินค้าเป็นต้น อย่างไรก็
ตามมโนราห์ก็ยังคงมีให้พบเห็น และแสดงอยู่ในงานมงคล และงานรื่นเริงต่างๆของภาคใต้ แต่มี
รูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม เพื่อท่ีต้องการดึงดูดใจของผู้ชมท่ีนิยมตามสภาพแวดล้อม 
 ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากในฐานะเป็นคนใต้คนหนึ่ง มีความสนใจในความงดงามของ
วัฒนธรรมมโนราห์ ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเกิดข้าพเจ้า ด้วย สีสัน ลีลา ท่าทาง และท่าร า
ท่ีอ่อนช้อย และยังคงเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน ท าให้ข้าพเจ้าสนใจในความงดงามของวัฒนธรรม
มโนราห์ ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมทางใต้ จึงน ามาเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรม โดยใช้เทคนิควิธีการทางประติมากรรมส่ือผสม เพื่อสะท้อนภาพ แสง สี เสียง มโนราห์จึง
เป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวใต้ ในยุคปัจจุบันท่ีมีความเจริญจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารง
อยู่ของวัฒนธรรมถึงแม้ยุคสมัยจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี แต่ความเช่ือและความเคารพของผู้คน
ในดินแดนใต้ก็ยังคงยึดมั่นอยู่ในวิถีการเคารพศิลปะพื้นบ้านมโนราห์อย่างไม่มีเส่ือมคลาย 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การสร้างสรรค ์
 1. ศึกษาการแสดงมโนราห์ โดยมุ่งเน้นเรื่องท่าร า ความแตกต่างทางเครื่องแต่งกาย และ
การแสดง เพื่อน ามาวิเคราะห์ และสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมส่ือผสม 
 2. เพื่อถ่ายทอดมโนราหใ์นวัฒนธรรมใหม่ท่ีเปล่ียนแปลง อันเกิดจากการผสมผสานของ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยใช้เทคนิควิธีการทางประติมากรรมส่ือผสม โดยให้ความส าคัญของ    
ทัศนธาตุ คือ เส้น สี รูปทรง และพื้นท่ีว่าง ในการถ่ายทอดเป็นผลงานประติมากรรมส่ือผสม 3 มิติ ท่ีมี
รูปแบบเฉพาะตัว 
 
ขอบเขตการสร้างสรรค ์
 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
 น าเสนอรูปแบบของการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมมโนราห์ในอดีตและปัจจุบันท่ีมีความ
เปล่ียนแปลง โดยมีการผสมผสานของเทคโนโลยี และวัสดุใหม่ในยุคปัจจุบัน แสดงสีสัน และ
บรรยากาศ รูปร่าง – รูปทรง โครงสร้างของมโนราห์ท่ีให้ความรู้สึกสนุก สวยงาม และน่าค้นหา  
 ขอบเขตทางด้านการสร้างสรรค์ 
 สร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมส่ือผสม 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการดัดเหล็ก เช่ือม ปั้น 
สี ไฟ เพลงประกอบ โดยให้ความส าคัญกับทัศนธาตุ ซึ่งข้าพเจ้าใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ เส้น สี 
รูปทรง และพื้นท่ีว่าง ท าให้เกิดผลงานประติมากรรมส่ือผสม 3 มิติ ท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัว จ านวน 2 
ชุด 
 
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  มโนราห์ร่วมสมัย มีข้ันตอนสรุปโดยสังเขปดังนี้ 
 1. ศึกษาหาข้อมูลภาพถ่าย ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ (มโนราห์) จากอินเตอร์เน็ต และการ
ไปสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ อาทิ ครูสอนร ามโนราห์ และจากประสบการณ์ส่วนตัวท่ีได้ชมการแสดง
มโนราห์ 
 2.  สร้างแบบร่าง 2 มิติ (Sketch) จากการContour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) 
 3.  วิเคราะห์ต้นแบบ และแบบร่าง 
 4.  สร้างสรรค์ผลงานจริงโดยใช้เทคนิควิธีการทางประติมากรรมส่ือผสม ลักษณะรูปแบบ 
3 มิติ 
 5.  น าเสนอผลงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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แหล่งข้อมูลในการสร้างสรรค ์
 1. ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    1.1 หนังสือ บทความท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมโนราห์ 
    1.2 อินเตอร์เน็ต ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมโนราห์ 
    1.3 สูจิบัตร การแสดงงานศิลปกรรมต่างๆ 
 2. ข้อมูลท่ีได้จากภาคสนาม 
    2.1 ส ารวจ จดบันทึก ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมโนราห์ 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1.1 กล้องถ่ายรูป 
    1.2 คอมพิวเตอร์ 
 2. วัสดุท่ีใช้ในการค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 ปากกา 
    2.2 สมุดบันทึก 
    2.3 แผ่น CD 

3. วัสดุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
    3.1 วัสดุท่ีใช้ในการร่างแบบจ าลอง 
       3.1.1 สมุดร่างแบบ 
       3.1.2 สี 
       3.1.3 แผ่นใส  
       3.1.4 ปากกาด ากันน้ า (UNI PAINT MARKER PX-21)   
 3.2 วัสดุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง 
       3.2.1 แผ่นไม้อัด 
       3.2.2 โอเวอร์เฮด (overhead) 
       3.2.3 ปากกาเคมี 2 หัว แดง น้ าเงิน (ดี แอนด์ ดี)   
       3.2.4 เหล็กเส้น 2 หุน  
       3.2.5 ลวดฝ้า    
       3.2.6 อีพ๊อกซี่ (Epoxy Putty) 
       3.2.7 ผงทัลคัม 
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       3.2.8 สีรองพื้นกันสนิม สีเทา (TVB) 
       3.2.9 ไฟเส้นมะรุม (LED) 
       3.2.10 พู่กัน พู่กันกลม เบอร์ 10 , พู่กันแบน เบอร์ 12, 14 
       3.2.11 จานสี 
       3.2.12 ถังน้ า 
       3.2.13 ผ้าเช็ดสี 
       3.2.14 เคลียร์กระป๋อง (Bosny) 

      3.2.15  สีอะคริลิค ยี่ห้อ Silpakorn, Daler rowney, ST, Master Art, Basics 
Liquitex, Galeria   ได้แก่ 

            3.2.15.1 สีเขียวอ่อน (BRILLIANT YELLOW GREEN 114)  
            3.2.15.2 สีเขียว (EMERALD GREEN 118) 
            3.2.15.3 สีม่วงอ่อน (COBALT VIOLET LIGHT 146) 
            3.2.15.4 สีฟ้าอ่อน (ROYAL BLUE LIGHT 147) 
           3.2.15.5 สีชมพูอ่อน (BAILLIANT PINK LIGHT 145) 
            3.2.15.6 สีส้ม (CADMIUM ORANGE 133) 
            3.2.15.7 สีเหลือง (CADMIUM YELLOW MEDIUM 123) 
            3.2.15.8 สีเหลืองอ่อน (NAPLES YELLOW LIGHT 143) 
            3.2.15.9 สีเหลือง (FLUORESCENT YELLOW 681) 
            3.2.15.10 สีฟ้า (CERULEAN BLUE HUE 138) 
           3.2.15.11 สีเขียว (LEAF GREEN 121) 
           3.2.15.12 สีม่วงเข้ม (DEEP VIOLET 107) 
           3.2.15.13 สีเหลือง (CADMIUM YELLOW LIGHT HUE 160) 
           3.2.15.14 สีน้ าเงินเข้ม (PHTHALO BLUE 121) 
           3.2.15.15 สีน้ าเงิน (ULTRAMARIAE BLUE 120) 
           3.2.15.16 สีแดงเข้ม (NAPHTHOL CRIMSON 105)  
           3.2.15.17 สีแดง (SCARLET RED 106) 
           3.2.15.18 สีส้ม (VERMILION 107) 
           3.2.15.19 สีขาว (TITANIUM WHIYE) 
           3.2.15.20 สีเหลืองอ่อน (LENOR YELLOW 113)  
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นิยามศัพท์เฉพาะวิทยานิพนธ์ชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” 
 มโนราห์ คือ น. ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ มีแม่บทท่าร า  อย่าง
เดียวกับละครชาตรี โนรา ก็ว่า เขียนว่า มโนห์รา ก็มี. น. ช่ือเพลงไทยท านองหนึ่ง1 

ร่วมสมัย คือ ว .  สมัยปัจ จุบัน  เ ช่น ประวั ติศาสตร์ ร่วมสมัย  ศิลปะร่ วมสมัย 
รุ่นราวคราวเดียวกัน สมัยเดียวกัน เช่น ลุงกับพ่อเป็นคนร่วมสมัยกัน2 

มโนราห์ร่วมสมัย คือ การถ่ายทอดท่วงท่าร ามโนราห์ สีสัน การเคล่ือนไหว โดยผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีน ามาผสมผสานกับวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ แสง 
สีไฟมะรุม(LED) ดนตรีประกอบ เพื่อแสดงออกถึงมโนราห์ศิลปะพื้นบ้านของชาวใต้ท่ีต้องปรับเปล่ียน 
และผสมผสานให้เข้ากับยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญกับการด าเนินชีวิต 

ทัศนธาตุ คือ ทัศนะ แปลว่า การเห็น การมองเห็น ส่ิงท่ีเห็น ธาตุ แปลว่า ส่ิงท่ีเป็น
ส่วนประกอบอันส าคัญท่ีรวมกันเป็นร่างของส่ิงท้ังหลาย ทัศนธาตุ จึงหมายถึงส่วนประกอบของศิลปะ
ท่ีมองเห็นได้ ประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ าหนักอ่อน -แก่ สี บริเวณว่างและ 
พื้นผิว3   

                                                             

               1 ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย,  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2558,
เข้าถึงได้จาก  http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%A 
1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C 
              2 ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2558,
เข้าถึงได้จาก http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%  
A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2 
              3 สุทธิพงษ์ ภู่อร่าม,  ความหมายของทัศนธาตุ,  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/suttipong_p/ 
visual_art/sec02p01.html  
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http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/suttipong_p/%20visual_art/sec02p01.html
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/suttipong_p/%20visual_art/sec02p01.html
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มหรสพ คือ  [มะหอระสบ] น. การเล่นรื่นเริงมีโขนละครเป็นต้น. (ป. มหุสฺสว 

ส. มโหตฺสว).4 

วาดเส้นประสาทสัมผัส (Contour drawing) คือ เป็นการวาดเส้นโดยไม่มองกระดาษ

หรืองานท่ีเราวาดและยกปากกาหรือดินสอขึ้นเมื่องานยังไม่แล้วเสร็จ การฝึกการประสานประสาทตา

และมือให้สัมพันธ์กันจึงเกิดภาพลายเส้นท่ีเราต้องการ5 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. องค์ความรู้เรื่องมโนราห์ และผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการแสดง
มโนราห์ในอดีต 
 2. ผลการทดลองวัสดุใหม่ในการสร้างสรรค์โดยใช้เส้นให้เกิดรูปทรงมโนราห์ โดยมีมิติ
การทับซ้อนของเส้นประสาทสัมผัส (Contour drawing) ผสมผสานกับสีสันของมโนราห์ในรูปแบบ
เฉพาะตน 
 3. ผลงานศิลปะในชุด มโนราห์ร่วมสมัย เป็นผลงานประติมากรรมส่ือผสมท่ีเกิดจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติ เริ่มต้นจากการส ารวจส่ิงท่ีประทับใจ การเก็บและคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การลองผิดลองถูก ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานท่ีสามารถถ่ายทอดมิติความงามใน
วัฒนธรรมมโนราห์ อันน าไปสู่ความเข้าใจ ให้แง่คิดท่ีลึกซึ้ง มีประโยชน์ 
 
 

                                                             

 4 ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2558,
เข้าถึงได้จาก  http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8 
%A3%E0%B8%AA%E0%B8%9E 
 5 Sujinda, Workshop Contour Drawing, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก  http://moonseekergallery.com/contour-drawing/ 
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บทที่  2 
ข้อมูลที่เก่ียวกับการสร้างสรรค์ 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” จุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้
จากประสบการณ์ของตนเองท่ีมีความรู้สึกต่อวัฒนธรรมมโนราห์ ในเรื่องความเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันการเข้ามาของส่ือสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น  จึงท าให้วัฒนธรรม
มโนราห์ต้องคิดดัดแปลงพัฒนารูปแบบใหม่ โดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความด้ังเดิมของ
มโนราห์ ซึ่งข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึก และเพื่อจะอนุรักษ์มโนราห์ให้คงอยู่ในรูปแบบศิลปะ
ส่ือผสมท่ีมีความทันสมัย สะท้อนถึงท่วงท่าการร่ายร า รูปสัญลักษณ์ของมโนราห์ แสดงถึงความ
เคล่ือนไหวในพื้นท่ีว่าง โดยสามารถจ าแนกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และจัดว่าเป็นอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานออกมาได้ดังนี้ 

1. มโนราห์ หรือโนรา 
      1.1 ความหมาย 
 1.2 ประวัติ 
 1.3 ความเช่ือ 
 1.4 เครื่องแต่งกาย 
 1.5 ท่าร า 
 1.6 เครื่องดนตรี 

2. มโนราห์ร่วมสมัย 
     2.1 นิยามของค าว่า  ร่วมสมัย 
3. อิทธิพลในการสร้างสรรค์ 
     3.1 อิทธิพลท่ีได้รับจากประสบการณ์ตนเอง 
          3.1.1 ผลงานศิลปะของตนเอง 

         3.2 อิทธิพลจากวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม 
                          3.2.1 ชุมชน 
         3.3 อิทธิพลจากศิลปิน 
           3.3.1 จักรพันธุ์  โปษยกฤต  
           3.3.2 เบเนดิกต์ คลิฟ (Benedict Radcliffe)  
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                        3.3.3 ไบรอัน แมทธิว ฮาร์ท (Brian Matthew Hart) 
           3.3.4 ซีเลีย สมิธ (Celia Smith)  
                           3.3.5 เดวิด โอลิเวียร่า (david oliveira) 
 
1. มโนราห์ หรือโนรา 
  1.1 ความหมาย  
                 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 ให้ค านิยามของ  “มโนราห์” 
หมายถึง ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ มีแม่บทท่าร าอย่างเดียวกับละครชาตรี โนรา 
ก็ว่า เขียนว่า มโนราห ์ก็มี. น. ช่ือเพลงไทยท านองหนึ่ง1 
            พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ให้ค านิยามของ  “โนรา” 
หมายถึง  น. ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ มีแม่บทท่าร าอย่างเดียวกับละครชาตรี, 
มโนราห์ ก็ว่า. 2 
                   สรุป มโนราห์ หรือโนรา เป็นช่ือศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ มี
แม่บทท่าร าอย่างเดียวกับละครชาตรี บทร้องเป็นกลอนสด ผู้ขับร้องต้องใช้ไหวพริบสรรหาค าให้สัมผัส
กันได้อย่างรวดเร็ว มีความหมายท้ังบทร้อง ท่าร าและเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรีประกอบด้วย กลอง 
ทับคู่ ฉิ่งโหม่ง ปี่ชวา และกรับ  

                                                             

 
1 ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมแปล ไทย-ไทยเข้าถึงเมื่อ,  วันท่ี 18 เมษายน 2558,

เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก   http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0% 
B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C 
 2 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 5 ธันวาคม 2554,              
(กรุงเทพฯ:ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), 645. 
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     1.2 ประวัติ 
                  มโนราห์ หรือโนรา เป็นการละเล่นพื้นเมืองทางภาคใต้ท่ีมีมาแต่โบราณ ตกสมัยกรุง
ศรีวิชัย หรือไม่ก็ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ด้วยกาลเวลาท่ียาวนาน ท าให้ประวัติความเป็นมาของ
มโนราห์ หรือโนรา ผิดเพี้ยนจนกลายเป็นต านาน ดังนี้ 
                     ขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา) ศิลปินโนรา และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นคนแรก
ของภาคใต้เมื่อปี พ.ศ.2526 ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของมโนราห์ หรือโนรา ไว้ว่า มีเมืองๆหนึ่ง
มีกษัตริย์ช่ือพระยาสายฟ้าฟาด มีชายาช่ือนางศรีมาลา มีธิดาช่ือนางนวลทองส าลี วันหนึ่งนางนวล
ทองส าลีได้ฝันเห็นเทพธิดามาร่ายร าให้ดู ท่าร ามี 12 ท่า มีเครื่องดนตรี ได้แก่ กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง ปี่ 
และแตระ นางได้ฝึกร าตามท่ีฝัน จึงเป็นท่ีครึกครื้นในวัง วันหนึ่งนางอยากกินเกสรบัวในสระหน้าวัง ให้
นางก านัลไปเก็บให้ เมื่อกินเข้าไปแล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ท าให้นางต้ังครรภ์ ขณะต้ังครรภ์ก็ยังคงร่ายร า
กันครึกครื้นอยู่ทุกวี่วัน จนท าให้พระบิดาสงสัยจึงได้เดินทางมาดู ก็เห็นธิดาก าลังร่ายร า พร้อมกับเห็น
ว่าธิดาต้ังครรภ์ และได้ซักไซ้เอาความจริง ได้ความว่าเพราะกินเกสรบัว พระบิดาไม่เช่ือ และโกรธมาก
จึงขับไล่นางพร้อมด้วยสนมก านัล 30 คน โดยการลอยแพในทะเลหวังจะให้ตาย แต่แพดันไปติดเกาะ
กะชัง และใช้ชีวิตอยู่ท่ีนั่นพร้อมกับสนมก านัลจนได้คลอดบุตรชาย หลังจากเวลาผ่านไปบุตรชายของ
นางโตขึ้นเกิดความสงสัย แล้วนางนวลทองส าลีเล่าเรื่องความหลังให้ฟัง ต่อมาบุตรชายซึ่งเป็นโอรส
ของนางนวลทองส าลี ได้โดยสารเรือพ่อค้าไปเท่ียวร าโนราไปยังเมืองพระอัยกา เรื่องเล่าลือไปถึงพระ
ยาสายฟ้าฟาด พระยาสายฟ้าฟาดได้ปลอมพระองค์ไปดูโนรา เห็นเด็กชายมีหน้าตาคล้ายพระธิดา จึง
ได้สอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นหลานจึงรับส่ังให้เข้าวัง และให้อ ามาตย์ไปรับนางนวลทองส าลีจาก
เกาะกะชัง แต่นางไม่ยอมกลับ พระยาสายฟ้าฟาดจึงก าชับให้จับมัดขึ้นเรือพามา หลังจากพานาง
มาแล้วพระยาสายฟ้าฟาดได้จัดพิธีรับขวัญขึ้น พร้อมต้ังช่ือให้หลานใหม่ว่า “ขุนศรีศรัทธา” และให้มี
การร าโนราพร้อมมอบเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เทริด ก าไลแขน ปั้นเหน่ง สังวาลพาดเฉียง 2 ข้าง ปีกนก
แอ่น หางหงส์ สนับเพลา ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งกายโนรา3 
                     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  เป็นพระราชโอรส
พระองค์ท่ี 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของมโนราห์ 
หรือโนรา        ไว้ว่า  ได้อ้างถึงหลักฐานท่ีเป็นต านานท่ีได้มาจากนครศรีธรรมราช ท่ีปรากฏในหนังสือ
ต านานละครอิเหนาว่า "ในค าไหว้ครูของโนรามีค ากล่าวถึงครูเดิมของโนราท่ีช่ือขุนศรัทธาอยู่ในกรุงศรี
อยุธยา มีความผิดต้องถูกลงโทษจึงได้ถูกลอยแพ แพของขุนศรัทธาลอยออกจากปากน้ าไปติดอยู่ท่ี
เกาะสีชัง พวกชาวประมง หรือชาวเรือทะเลมาพบเข้าจึง ไ ด้น าขุนศรัทธาไปส่งขึ้น ท่ีเมือง
                                                             

 
3 ภิญโญ  จิตต์ธรรม,  โนรา,  พิมพ์ครั้งท่ี 2 (สงขลา: ช่วยชมรมโนรา วิทยาลัยครูสงขลา, 

2519), 1 - 4. 
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นครศรีธรรมราชหรือเมืองนคร ขุนศรัทธาจึงได้เป็นครูฝึกโนราให้มีขึ้นท่ีเมืองนคร ท้ังยังเป็นท่ีเล่ืองลือ
ว่าขุนศรัทธานี้เป็นตัวละครท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะเมื่อเล่นเรื่อง "นางมโนราห์" 
ครั้นถูกเนรเทศไปอยู่ท่ีเมืองนครก็หัดให้ชาวเมืองเล่นแบบเก่า ชาวเมืองนครซึ่งชอบพูดห้วนส้ัน โดยตัด
ค าต้นท้ิงจึงเรียกละครชนิดนี้ว่า "โนรา"4 
                     เจิม เศรษฐ์ณรงค์ เป็นอาจารย์ผู้สอนร ามโนราห์ ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา
ของมโนราห์ หรือโนรา ไว้ว่า มีพระยาเมืองพัทลุง กับพระมเหสี ได้ครองคู่กันมาหลายปีแต่ไม่มีบุตร 
ท้ังพระสามี และมเหสีได้ตกลงกันจุดธูปเทียน บนบานศาลกล่าว แด่เทวดา และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ขอให้
ช่วยประทานบุตรให้สักคน จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ไว้เป็นทายาทสืบสกุล พระมเหสีก็ได้ต้ังครรภ์
ตามท่ีขอ และได้ ประสูติพระธิดา ช่ือว่า ศรีมาลา ศรีมาลาอายุได้ประมาณ 5 - 6 เดือน เริ่มร าท ามือ
พลิกไปพลิกมา นางสนมพี่เล้ียง ก็เลยร้องเพลงจนเคยชิน ต้ังแต่เล็กจนโตร ามาตลอด ถ้าหากวันไหน
ไม่ได้ร า ข้าวน้ าจะไม่ยอมกิน ส่วนพระบิดาก็ร้อนใจ และอับอายท่ีพระธิดาโตแล้วยังร าอยู่ จึงท าให้
ประชาชนพากันนินทา เลยตัดสินใจให้ทหารน าไปลอยแพในทะเล แพถูกคล่ืนลมพัดพาไปตาม
กระแสน้ าจนไปติดอยู่กับโขดหินใกล้กับเกาะสีชัง พ่อขุนศรัทธาซึ่งมีคดีการเมืองจึงถูกน าไปกักไว้บน
เกาะสีชัง พร้อมพวก   พระยาต่างๆ ถูกน ามากักขังรวมกันเป็นนักโทษการเมือง พ่อขุนศรัทธาได้ลงไป
อาบน้ า และเห็นแพล าหนึ่งลอยมาติดอยู่ และมีคนๆหนึ่งนอนอยู่บนแพ แต่ไม่สามารถช่วยได้เพราะน้ า
บริเวณนั้นลึกมาก จึงไปบอกกับพระยาโถมน้ า ซึ่งเป็นผู้มีวิชาอาคมเดินบนน้ าได้จึงสามารถลากแพเข้า
หาฝ่ัง ผู้หญิงยังสลบไศลไม่ได้สติ ในเวลาต่อมาเริ่มรู้สึกตัวจึงน านางไปยังท่ีพัก และให้ข้าวปลาอาหาร
แก่นาง จนมีเรี่ยวแรงปกติ เมื่อมีเรี่ยวแรงดีแล้วแม่ศรีมาลาก็เริ่มร าอีก ท าให้พวกพระยาท้ังหลายพา
กันแปลกใจพากันถาม แม่ศรีมาลาจึงเล่าความเป็นมาท้ังหมดให้พวกพระยาฟัง พวกพระยาก็ได้
ช่วยกันคิด และร่วมกันต้ังคณะ และใช้ช่ือคณะว่า "คณะมโนราห์" เพราะเมื่อชาติปางก่อนแม่ศรีมาลา
เคยเกิดเป็นมนุษย์ครึ่งนก และยังสามารถจ าได้ว่าเกิดมาท้ังหมด 12 ชาติ รวมท้ังชาติปัจจุบันด้วย แม่
ศรีมาลาเริ่มเล่าเรื่องแต่ละชาติปางก่อนให้ฟัง ชาติเกิดท้ัง 12 ชาติมีดังนี้ 
            ชาติท่ี 1 เกิดเป็นผู้หญิง ช่ือ มโนราห์ 
            ชาติท่ี 2 เกิดเป็นผู้หญิง ช่ือ เมรี 
                  ชาติท่ี 3 เกิดเป็นผู้หญิง ช่ือ ทิพย์เกสร 
                  ชาติท่ี 4 เกิดเป็นผู้หญิง ช่ือ อัมพันธุ์ 
                  ชาติท่ี 5 เกิดเป็นผู้หญิง ช่ือ รจนา 
                                                             

 
4 โนราบรรดาศักดิ์ พิทักษ์ศิลป,์  ๘ ต านานโนรา ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ภาคใต้,  เข้าถึงเมื่อ  10 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://krunora.blogspot.com/2013/05 
/blog-post_13.html 
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             ชาติท่ี 6 เกิดเป็นผู้ชาย ช่ือ จันทร์โครพ 
             ชาติท่ี 7 เกิดเป็นผู้หญิง ช่ือ โมรา 
             ชาติท่ี 8 เกิดเป็นผู้หญิง ช่ือ เกตุบุปผา 
             ชาติท่ี 9 เกิดเป็นผู้ชาย ช่ือ สังข์ศิลป์ชัย 
             ชาติท่ี 10 เกิดเป็นผู้หญิง ช่ือ ยอพระกล่ิน 
             ชาติท่ี 11 เกิดเป็นผู้ชาย ช่ือ ไกรทอง 
             ชาติท่ี 12 เกิดเป็นผู้หญิง ช่ือ ศรีมาลา 
             ฉะนั้น การต้ังช่ือคณะ ก็ต้ังช่ือตามช่ือชาติท่ีหนึ่ง เพราะเป็นนักฟ้อนร า จึงได้ช่ือว่า 
มโนราห์ มาจนทุกวันนี้ ในฐานะพระยาเทพสิงหรเป็นหัวหน้าคณะ และได้ต้ังคณะมโนราห์ขึ้นใช้ช่ือ
เรียกว่า มโนราห์เทพสิงหร เวลาผ่านไป คณะมโนราห์เทพสิงหร ได้เป็นท่ีเล่ืองลือจนทราบไปถึง พระ
ยาพัทลุง พระบิดา ซึ่งรู้เพียงว่า มโนราห์เทพสิงหรแสดงดีมาก จึงรับส่ังให้ทหารไปรับมาแสดงใน
พระราชวัง มโนราห์ก็มาแสดงตามค าเรียกร้อง พระยาเมืองพัทลุง ได้ช่ืนชมการแสดง พอถึงฉากแม่ศรี
มาลาออกมาร า เจ้าเมืองจ าไม่ได้ว่าเป็นว่าลูกจึงรู้สึกชอบ (แบบชู้สาว) จนนางศรีมาลาเห็นผิดปกติจึง
บอกความจริงกับพระบิดาว่า เป็นลูก ลูกท่ีท่านลอยแพไปแต่ยังไม่ตายแพไปติดอยู่ท่ีเกาะสีชัง พวก
พระยาช่วยไว้ พระบิดาโกรธมากจึงรับส่ังให้น าแม่ศรีมาลาไปถ่วงน้ า ส่วนคณะมโนราห์ท้ังหมดก็ให้
ทหารควบคุมตัวไว้ไม่ให้ออกนอกวัง แม่ศรีมาลาได้มาอ าลากับคณะมโนราห์เป็นครั้งสุดท้ายว่า เมื่อ
ท่านคิดถึง ขอให้จัดโรงมโนราห์ขึ้น แล้วให้ร าสิบสองท่า ว่าให้ครบสิบสองบท และเล่นสิบสองเรื่อง 
ตามชาติเกิดของหนู แล้วท่านจะได้สมหวัง ก่อนจะถูกถ่วงน้ า (ตายในน้ า)5  
             สรุป มโนราห์ หรือโนราเป็นวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อคนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง 
ถึงแม้ว่าประวัติความเป็นมาจะบิดเบือนไปบ้าง เนื่องจากกาลเวลาท่ียาวนานแล้วหรือแตกต่าง แต่มีส่ิง
หนึ่งท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ท่ีมาของท่าร ามโนราห์ท่ีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน

                                                             

 
5 ประวั ติมโนราห์ ,   เข้ าถึ ง เมื่ อ   10 พฤษภาคม 2558, เข้ าถึ ง ไ ด้จาก 

http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/history_alive/index.html 
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       1.3 ความเชื่อ  
                    ความเช่ือในพิธีกรรม 
                    ความเช่ือเกี่ยวกับครูหมอมโนราห์ หรือโนรา ครูหมอโนรา คือ บรรพบุรุษของโนรา 
บางทีจะเรียกว่า “ครูหมอตายาย” คือโนราจะนับถือครูหมอหรือครูโนรา และนับถือบรรพบุรุษของ
ตน ซึ่งเรียกว่า “ตายาย” คนทางภาคใต้ส่วนใหญ่มีตายายเป็นโนรา เพราะสมัยก่อนนิยมโนรากันมาก 
คนดี คนเก่ง ต้องสามารถร าโนราได้ ครูหมอโนราจึงถือเป็นเทพท่ีศักด์ิสิทธิ์ ความเช่ือเรื่องการรักษา
อาการป่วยไข้ ชาวบ้านและคณะโนราเช่ือว่า ครูหมอ และพิธีกรรมรักษาอาการป่วยไข้ท่ีมาจากความ
ผิดปกติของร่างกายด้วยการบนบานได้ และเช่ืออีกว่า ครูหมอโนรา หรือตายายโนรามีความผูกพันกับ
ลูกหลานและผู้มีเช้ือสายโนรา หากไม่เคารพบูชา หรือเซ่นไหว้จะถูกลงโทษ และตักเตือนจากตายาย
จนท าให้เจ็บไข้ ได้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ  นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท าให้เกิดการบนบานกับตายาย เมื่อ
ค าบนบานนั้นได้ตามประสงค์ก็ต้องมีการแก้บนโดยจัดพิธีนี้ถวายแก่ตายาย และการเช้ือเชิญดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษ ตายาย ครูหมอ มโนราห์ จากอีกภพให้ได้เจอกับลูกหลานผู้ท่ีเคารพนับถือ 
และอยู่ในเช้ือสายของ มโนราห์ 6      
                    จึงสรุปได้ว่า ความเช่ือเกี่ยวกับมโนราห์ในสมัยโบราณนั้นเกี่ยวข้องกับความเช่ือทาง
ไสยศาสตร์ และมีความศรัทธาต่อดวงวิญญาณบรรพบุรุษ หรือครูหมอมโนราห์ จึงส่งผลให้มโนราห์
เคร่งครัดในพิธี และขั้นตอนต่างๆในการแสดงท่ีแฝงด้วยความเช่ือ       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 
6 ASTV ผู้จัดการออนไลน์,  นาฎลักษณ์แห่งศรัทธา “โนราโรงครู” ยืนหยัดสู่ยุค

ดิจิตอล,  เข้าถึงเมื่อ  9 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/South/Vie 
wNews.aspx?NewsID=9550000056314 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      1.4 เคร่ืองแต่งกาย 
              เครื่องแต่งกายของมโนราห์ใช้เครื่องทรงอย่างกษัตริย์ คล้ายคลึงกับการแต่งกาย

ของละคร มีดังต่อไปนี้ 
           1. เทริด  เป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่อง        
(โบราณไม่นิยมให้นางร าใช้)  
 

 
 
ภาพที่ 1  เทริด 
ท่ีมา: อิงจันทร์ จันทนาคม, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://mcpswis.mcp 
.ac.th/html_edu/cgi- bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=13437 

 
                     2. เคร่ืองรูปปัด  เครื่องรูปปัดจะร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลาย มีดอกดวง ใช้ส าหรับ
สวมล าตัวท่อนบนแทนเส้ือ ประกอบด้วยชิ้นส าคัญ 5 ช้ิน คือ บ่า ส าหรับสวมทับบนบ่าซ้าย-ขวา รวม 
2 ช้ิน ปิ้งคอ ส าหรับสวมห้อยคอหน้า-หลังคล้ายกรองคอหน้า-หลัง รวม 2 ช้ิน พานอก ร้อยลูกปัดเป็น
รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ใช้พันรอบตัวตรงระดับอก บางถิ่นเรียกว่า"พานโครง"บางถิ่นเรียกว่า"รอบอก"  

 

 
         ปิ้งคอ             บ่า              พานอก หรือพานโครง หรือรอบอก 
 
ภาพที่ 2  เครื่องรูปปัด 
ท่ีมา: อิงจันทร์ จันทนาคม, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://mcpswis.mcp 
.ac.th/html_edu/cgi- bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=13437 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0
http://mcpswis.mcp.ac/
http://mcpswis.mcp.ac/
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%942 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%AD%E0%B8%81 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%942 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%AD%E0%B8%81 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%942 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%AD%E0%B8%81 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%942 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%AD%E0%B8%81 copy.jpg?attredirects=0
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                     3. ปีกนกแอ่น หรือ ปีกเหน่ง มักท าด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายนกนางแอ่นก าลังกาง
ปีก ใช้ส าหรับมโนราห์ใหญ่ หรือตัวยืนเครื่อง สวมติดกับสังวาลอยู่ท่ีระดับเหนือสะเอวด้านซ้ายและ
ขวา คล้ายตาบทิศของละคร 
 

 
 
ภาพที่ 3  ปีกนกแอ่น หรือ ปีกเหน่ง 
ท่ีมา: อิงจันทร์ จันทนาคม, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://mcpswis.mcp 
.ac.th/html_edu/cgi- bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=13437 
 
                     4. ซับทรวง หรือ ทับทรวง หรือ ตาบ  ส าหรับสวมห้อยไว้ตรงทรวงอก นิยมท า
ด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายขนมเปียกปูนสลักเป็นลวดลาย และอาจฝังเพชรพลอยเป็นดอกดวงหรืออาจ
ร้อยด้วยลูกปัด นิยมใช้เฉพาะตัวโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่อง ตัวนางไม่ใช้ซับทรวง 
 

 
           
ภาพที่ 4  ซับทรวง หรือ ทับทรวง หรือ ตาบ 
ท่ีมา: มโนราห์กฤตชัย สินธุ์สาย, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://dow 
nload.clib.psu.ac.th/datawebclib/exhonline/manora/page6.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://mcpswis.mcp.ac/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD copy.jpg?attredirects=0
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                     5. ปีก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หาง หรือ หางหงส์  นิยมท าด้วยเขาควายหรือ
โลหะเป็นรูปคล้ายปีกนก 1 คู่ ซ้าย-ขวาประกอบกัน ปลายปีกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไว้มีพู่ท าด้วย
ด้ายสีติดไว้เหนือปลายปีก ใช้ลูกปัดร้อยห้อยเป็นดอกดวงรายตลอดท้ังข้างซ้ายและขวาให้ดูคล้าย   
ขนของนก ใช้ส าหรับสวมคาดทับผ้านุ่งตรงระดับสะเอว ปล่อยปลายปีกยื่นไปด้านหลังคล้ายหางกินรี 
 

 
 
ภาพที่ 5  ปีก หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า หาง หรือ หางหงส์ 
ท่ีมา: อิงจันทร์ จันทนาคม, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://mcpswis.mcp 
.ac.th/html_edu/cgi- bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=13437 
 
                     6. ผ้านุ่ง  เป็นผ้ายาวส่ีเหล่ียมผืนผ้า นุ่งทับชายแล้วรั้งไปเหน็บไว้ข้างหลัง ปล่อย
ปลายชายให้ห้อยลงเช่นเดียวกับหางกระเบน เรียกปลายชายท่ีพับแล้วห้อยลงนี้ว่า "หางหงส์" (แต่
ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกว่า หางหงส์) การนุ่งผ้าของมโนราห์จะรั้งสูงและรัดรูปแน่นกว่านุ่งโจมกระเบน 
 

 
 
ภาพที่ 6  ผ้านุ่ง 
ท่ีมา: เคร่ืองแต่งกายมโนราห์, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://plaray55.  

wordpress.com/2012/12/21/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%
B2%E0%B8%A2/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://mcpswis.mcp.ac/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87 copy.jpg?attredirects=0
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                     7. หน้าเพลา เหน็บเพลา หนับเพลา ก็ว่า คือสนับเพลาส าหรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับ 
ปลายขาใช้ลูกปัดร้อยทับหรือร้อยทาบ ท าเป็นลวดลายดอกดวง เช่น ลายกรวยเชิง รักร้อย 
 

 
 

ภาพที่ 7  หน้าเพลา เหน็บเพลา หนับเพลา 
ท่ีมา: มโนราห์กฤตชัย สินธุ์สาย, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://dow 
nload.clib.psu.ac.th/datawebclib/exhonline/manora/page6.html 
 
                     8. ผ้าห้อย คือ ผ้าสีต่างๆ ท่ีคาดห้อยคล้ายชายแครงแต่อาจมีมากกว่า โดยปกติจะ
ใช้ผ้าท่ีโปร่งผ้าบางสีสด แต่ละผืนจะเหน็บห้อยลงท้ังด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าผ้า 
 

 
 
ภาพที่ 8  ผ้าห้อย 
ท่ีมา: มโนราห์กฤตชัย สินธุ์สาย, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://dow 
nload.clib.psu.ac.th/datawebclib/exhonline/manora/page6.html 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                    9. หน้าผ้า ลักษณะเดียวกับชายไหว ถ้าเป็นของมโนราห์ใหญ่ หรือนายโรงมักท า
ด้วยผ้าแล้วร้อยลูกปัดทาบเป็นลวดลาย ท่ีท าเป็นผ้า 3 แถบคล้ายชายไหวล้อมด้วยชายแครงก็มี ถ้า
เป็นของนางร า อาจใช้ผ้าพื้นสีต่างๆ ส าหรับคาดห้อยเช่นเดียวกับชายไหว 
 

 
 
ภาพที่ 9  หน้าผ้า 
ท่ีมา: อิงจันทร์ จันทนาคม, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://mcpswis.mcp 
.ac.th/html_edu/cgi- bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=13437 

 
                    10. ก าไลต้นแขนและปลายแขน  ก าไลสวมต้นแขน เพื่อขบรัดกล้ามเนื้อให้ดู
ทะมัดทะแมงและเพิ่มให้สง่างามยิ่งขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 10  ก าไลต้นแขนและปลายแขน 
ท่ีมา: มโนราห์กฤตชัย สินธุ์สาย, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://dow 
nload.clib.psu.ac.th/datawebclib/exhonline/manora/page6.html 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://mcpswis.mcp.ac/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2 copy.jpg?attredirects=0
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                    11. ก าไล  ก าไลของมโนราห์มักท าด้วยทองเหลือง ท าเป็นวงแหวน ใช้สวมมือและ
เท้าข้างละหลายๆ วง เช่น แขนแต่ละข้างอาจสวม 5-10 วงซ้อนกัน เพื่อเวลาปรับเปล่ียนท่าจะได้มี
เสียงดังเป็นจังหวะเร้าใจยิ่งขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 11  ก าไล 
ท่ีมา: อิงจันทร์ จันทนาคม, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://mcpswis.mcp 
.ac.th/html_edu/cgi- bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=13437 
 
                    12. เล็บ  เป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินนร กินรี ท าด้วยทองเหลือง
หรือเงิน อาจต่อปลายด้วยหวายท่ีมีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองาม นิยมสวมมือละ 4 นิ้ว (ยกเว้นหัวแม่มือ) 
 

 
 

ภาพที่ 12  เล็บ 
ท่ีมา: อิงจันทร์ จันทนาคม, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://mcpswis.mcp 
.ac.th/html_edu/cgi- bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=13437 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://mcpswis.mcp.ac/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://mcpswis.mcp.ac/
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A5 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A5 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A copy.jpg?attredirects=0
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                    13. หน้าพราน  เป็นหน้ากากส าหรับตัว "พราน" ซึ่งเป็นตัวตลก ใช้ไม้แกะเป็นรูป
ใบหน้า ไม่มีส่วนท่ีเป็นคาง ท าจมูกยื่นยาว ปลายจมูกงุ้มเล็กน้อย เจาะรูตรงส่วนท่ีเป็นตาด า ให้ผู้สวม
มองเห็นได้ถนัด ทาสีแดงท้ังหมด เว้นแต่ส่วนท่ีเป็นฟันท าด้วยโลหะสีขาว หรือทาสีขาว หรืออาจเล่ียม
ฟัน (มีเฉพาะฟันบน) ส่วนบนต่อจากหน้าผากใช้ขนเป็ดหรือห่านสีขาวติดทาบไว้ต่างผมหงอก 

 

 
 

ภาพที่ 13  หน้าพราน 
ท่ีมา: มโนราห์กฤตชัย สินธุ์สาย, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://dow 
nload.clib.psu.ac.th/datawebclib/exhonline/manora/page6.html 
 
                    14. หน้าทาสี เป็นหน้ากากของตัวตลกหญิง ท าเป็นหน้าผู้หญิง มักทาสีขาวหรือสี
เนื้อ 
 

 
 
ภาพที่ 14  หน้าทาสี 
ท่ีมา: เที่ยวหัวใจใหม่... Big Bike in Green บทที่ 6... สุดท้ายที่สาย 1, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namfaseefoon&month 
=02-2012&date=26&group=1&gblog=62 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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      1.5  ท่าร า 
                   ท่าร าของมโนราห์ท่ีเป็นท่าแบบ หรือท่าหลัก อาจจะเปล่ียนแปลง ดัดแปลงสืบ
เนื่องจากต่างครูต่างต ารา และสมัยก่อนผู้ประดิษฐ์ ท่าร าเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ ท่าร าของมโนราห์ท่ีต่าง
สายต่างตระกูล และต่างสมัย จึงผิดแปลกแตกต่างกันถึงแม้บางท่าร าจะช่ือเดียวกันก็ตาม มี 12 ท่า 
ดังนี้ 
                     1.ท่าประนมมือขึ้นตรงหน้า 

 
 

ภาพที่ 15  ท่าประนมมือขึ้นตรงหน้า  
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 
 
                     2. ท่าจีบข้างด้านซ้าย 

 
 
ภาพที่ 16  ท่าจีบข้างด้านซ้าย 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์ , เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 
       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://1.bp.blogspot.com/-YjtyWVVasiM/U1Z002zblNI/AAAAAAAAQGw/ZbvSEin0_gQ/s1600/DSC05105.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-ngdhAj8WrrQ/U1Z094to19I/AAAAAAAAQG8/wsYOwbs75Jg/s1600/DSC05106.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-YjtyWVVasiM/U1Z002zblNI/AAAAAAAAQGw/ZbvSEin0_gQ/s1600/DSC05105.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-ngdhAj8WrrQ/U1Z094to19I/AAAAAAAAQG8/wsYOwbs75Jg/s1600/DSC05106.JPG
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                     3. ท่าจีบข้างด้ายขวา 
 

 
 

ภาพที่ 17  ท่าจีบข้างด้านซ้าย 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์ , เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 
 
                     4. ท่าจีบข้างเพียงเอวด้านซ้าย 
 

 
 
ภาพที่ 18  ท่าจีบข้างเพียงเอวด้านซ้าย 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์ , เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://3.bp.blogspot.com/-c0Cyfn7j6DU/U1Z09nSM5DI/AAAAAAAAQHA/uEgwR27RBsk/s1600/DSC05109.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-7HK923EXzAY/U1Z1D2nypxI/AAAAAAAAQHI/mi2ouHql2uc/s1600/DSC05110.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-c0Cyfn7j6DU/U1Z09nSM5DI/AAAAAAAAQHA/uEgwR27RBsk/s1600/DSC05109.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-7HK923EXzAY/U1Z1D2nypxI/AAAAAAAAQHI/mi2ouHql2uc/s1600/DSC05110.JPG
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                     5.ท่าจีบข้างเพียงเอวด้านขวา 
 

 
 
ภาพที่ 19  ท่าจีบข้างเพียงเอวด้านขวา 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 
 
                     6. ท่าจีบไว้หลังด้านซ้าย 
 

 
 
ภาพที่ 20  ท่าจีบไว้หลังด้านซ้าย 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์ , เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://2.bp.blogspot.com/-o8qS2b_tH4M/U1Z1J5ecPUI/AAAAAAAAQHQ/Ih40_dwJ1nU/s1600/DSC05111.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-x6f_FmED4lk/U1Z1eXv56uI/AAAAAAAAQHo/Kwfg8fuqe5M/s1600/DSC05114.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-o8qS2b_tH4M/U1Z1J5ecPUI/AAAAAAAAQHQ/Ih40_dwJ1nU/s1600/DSC05111.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-x6f_FmED4lk/U1Z1eXv56uI/AAAAAAAAQHo/Kwfg8fuqe5M/s1600/DSC05114.JPG
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                     7. ท่าจีบไว้หลังด้านขวา 
 

 
 
ภาพที่ 21  ท่าจีบไว้หลังด้านขวา 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์ , เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 
 
                     8. ท่าจีบข้างเพียงบ่าด้านซ้าย 

 

 
 
ภาพที่ 22  ท่าจีบข้างเพียงบ่าด้านซ้าย 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์ , เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://3.bp.blogspot.com/-SPhF37U7Q0Q/U1Z1keK4MhI/AAAAAAAAQHw/UNKB93xUGT8/s1600/DSC05115.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-SOcjyz17Pow/U1Z1RUYNg2I/AAAAAAAAQHY/SmgQ49cwhv0/s1600/DSC05112.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-SPhF37U7Q0Q/U1Z1keK4MhI/AAAAAAAAQHw/UNKB93xUGT8/s1600/DSC05115.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-SOcjyz17Pow/U1Z1RUYNg2I/AAAAAAAAQHY/SmgQ49cwhv0/s1600/DSC05112.JPG
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                     9. ท่าจีบข้างเพียงบ่าด้านขวา 
 

 
 
ภาพที่ 23  ท่าจีบข้างเพียงบ่าด้านขวา 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 
 
                    10. ท่าจีบเสมอหน้าด้านซ้าย 
 

 
 
ภาพที่ 24  ท่าจีบเสมอหน้าด้านซ้าย 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์ , เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://3.bp.blogspot.com/-5TIIwOUFkfo/U1Z1aaWk3HI/AAAAAAAAQHg/9DIrbqP2XzQ/s1600/DSC05113.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Hbkv9yt38GM/U1Z1pQoX-VI/AAAAAAAAQH4/0zqz7DfQ5ew/s1600/DSC05116.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-5TIIwOUFkfo/U1Z1aaWk3HI/AAAAAAAAQHg/9DIrbqP2XzQ/s1600/DSC05113.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Hbkv9yt38GM/U1Z1pQoX-VI/AAAAAAAAQH4/0zqz7DfQ5ew/s1600/DSC05116.JPG
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                    11. ท่าจีบเสมอหน้าด้านขวา 
 

 
 
ภาพที่ 25  ท่าจีบเสมอหน้าด้านขวา 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์ , เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 

 
                    12. ท่าเขาควาย 
 

 
 

ภาพที่ 26  ท่าเขาควาย 
ท่ีมา: โนราบรรดาศักด์ิ  พิทักษ์ศิลป์ , เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3789.html
http://3.bp.blogspot.com/-o5GysiAn4MY/U1Z1v7qBglI/AAAAAAAAQIA/CqUoOHzpff0/s1600/DSC05117.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-HY4gq3fFA58/U1Z12z22NuI/AAAAAAAAQII/H4LVf2sbJls/s1600/DSC05118.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-o5GysiAn4MY/U1Z1v7qBglI/AAAAAAAAQIA/CqUoOHzpff0/s1600/DSC05117.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-HY4gq3fFA58/U1Z12z22NuI/AAAAAAAAQII/H4LVf2sbJls/s1600/DSC05118.JPG
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           ท่าร าหลักของมโนราห์ยังปรากฏในบทครูสอน บทสอนร า และบทท่าปฐม ซึ่งบทเหล่านี้
จะประกอบด้วยท่าร าต่างๆแตกต่างกันไป และเมื่อต่างครูต่างประดิษฐ์ท่าร าของช่ือท่าร าต่างๆก็จะผิด
แปลกกัน ครูมโนราห์แต่ละคณะได้เริ่มคิดค้นประดิษฐ์ท่าร าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงมีจ านวนท่าร า และช่ือท่า
ร าเพิ่มขึ้น และแตกต่างกันเพราะต่างครูต่างต ารา จึงท าให้ท่าร าต่างๆท่ีคิดประดิษฐ์ขึ้นจะเห็นว่าเกิด
จากส่ิงบนัดาลใจต่างกัน ส่วนใหญ่ได้เกิดจากการสังเกตธรรมชาติ  
     1.6 เคร่ืองดนตรี 
                  เครื่องดนตรีของมโนราห์ ส่วนใหญ่เป็นเครื่อง ตีให้จังหวะ ได้แก่ 
                     1. ทับ (โทนหรือทับมโนราห์) เป็นคู่ เสียงต่างกันเล็กน้อย ใช้คนตีเพียงคนเดียว 
เป็นเครื่องตีท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะท าหน้าท่ี คุมจังหวะและเป็นตัวน าในการเปล่ียนจังหวะท านอง  (แต่
จะต้องเปล่ียนตามผู้ร า ไม่ใช่ผู้ร า เปล่ียน จังหวะลีลาตามดนตรี ผู้ท าหน้าท่ีตีทับจึงต้องนั่งให้มอง เห็น
ผู้ร าตลอดเวลา และต้องรู้เชิง ของผู้ร า) 

 

 
 

ภาพที่ 27  ทับ (โทนหรือทับมโนราห์)  
ท่ีมา : อิงจันทร์  จันทนาคม, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_  
count_inform=13437 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A copy.jpg?attredirects=0
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                     2. กลอง เป็นกลองทัดขนาดเล็ก (โตกว่ากลองของหนังตะลุงเล็กน้อย) 1 ใบท า
หน้าท่ีเสริมเน้นจังหวะและล้อเสียงทับ 
 

 
 

ภาพที่ 28  กลอง 
ท่ีมา : อิงจันทร์  จันทนาคม, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_  
count_inform=13437 

 
                     3. ปี่ เป็นเครื่องเป่าเพียงช้ินเดียวของวง นิยมใช้ปี่ใน หรือ บางคณะอาจใช้ปี่นอก ใช้
เพียง 1 เลา ปี่มีวิธีเป่าท่ีคล้ายคลึงกับขลุ่ย ปี่มี 7 รูแต่สามารถก าเนิดเสียงได้ ถึง 21 เสียงซึ่งคล้ายคลึง
กับเสียงพูด มากท่ีสุด 
 

 
 

ภาพที่ 29  ปี ่
ท่ีมา: มโนราห์ - เคร่ืองดนตรีโนรา, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://www.openbase.in.th/node/9406 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94 copy.jpg?attredirects=0


28 

 

 
 

                     4. โหม่ง คือ ฆ้องคู่ เสียงต่างกันท่ีเสียงแหลม เรียกว่า “เสียงโหม้ง” ท่ีเสียงทุ้ม 
เรียกว่า “เสียงหมุ่ง” หรือ บางครั้งอาจจะเรียกว่าลูกเอกและลูก ทุ้มซึ่งมีเสียงแตกต่างกันเป็น  คู่แปด
แต่ด้ังเดิมแล้วจะใช้คู่ห้า 
 

 
 

ภาพที่ 30  โหม่ง 
ท่ีมา : อิงจันทร์  จันทนาคม, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_  
count_inform=13437 

 
                     5. ฉ่ิง หล่อด้วยโลหะหนารูปฝาชีมีรูตรงกลางส าหรับร้อยเชือก ส ารับนึงมี 2 อัน 
เรียกว่า 1 คู่เป็นเครื่องตีเสริมแต่งและเน้นจังหวะ ซึ่งการตีจะแตกต่างกับการตีฉิ่ง ในการก ากับจังหวะ
ของดนตรีไทย 
 

 
 

ภาพที่ 31  ฉิ่ง 
ท่ีมา: มโนราห์ - เคร่ืองดนตรีโนรา, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://www.openbase.in.th/node/9406 
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http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%87 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ajanthus/mo/%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%87 copy.jpg?attredirects=0
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                      6. แตระ หรือแกระ คือ กรับ มี ท้ังกรับอันเดียวที่ใช้ตีกระทบกับรางโหม่ง หรือกรับ

คู่ และมีท่ีร้อยเป็นพวงอย่างกรับพวง หรือใช้เรียวไม้หรือลวด เหล็กหลาย ๆ  อันมัดเข้าด้วยกันตีให้

ปลายกระทบกัน 

 
 

ภาพที่ 32  แตระ หรือแกระ 
ท่ีมา: มโนราห์ - เคร่ืองดนตรีโนรา, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://www.openbase.in.th/node/9406 
 
2. มโนราห์ร่วมสมัย 
 การเปล่ียนแปลงของมโนราห์ หรือโนราเป็นการเปล่ียนแปลงในด้านองค์ประกอบของ
การแสดงและขั้นตอนในการแสดง เช่น การเพิ่มจ านวนผู้ร ามโนราห์ท่ีเป็นชุดนางร าให้มากขึ้น น าเอา
การร่ายร าแบบโบราณมาผสมผสานกับท่าร าสมัยใหม่ คือ การต่อยอดจากท่าร าเดิม เช่น ร ายั่วปี่ยั่วทับ 
ร าขอเทริด ร าท้าบท และนอกจากนั้นเป็นการเพิ่มอุปกรณ์แสง สี เสียง บนเวทีให้ทันสมัย 
               จึงท าให้การเปล่ียนแปลงมโนราห์มีเงื่อนไข ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน มโนราห์เป็นนาฏลักษณ์อันสูงส่งและงดงามของชาวใต้ จึงได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเหล่านั้น การเข้ามาของส่ือสมัยใหม่ ความยาก และความลุ่มลึกในการละเล่น 
รวมถึงเงื่อนไขแห่งการงานของผู้คนในโลกสมัยใหม่ท าให้สถานภาพและบทบาทของ “มโนราห์” ท้ัง
รูปแบบในการแสดง เครื่องแต่งกาย สถานท่ีแสดงและโอกาสในการแสดง จึงมีการปรับปรุงและ      
สืบทอด “มโนราห์” ของรุ่นลูกรุ่นหลานของชาวใต้เริ่มเข้มข้นขึ้น เนื่องจากมีการแสดงมโนราห์ผ่านส่ือ
สมัยใหม่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ มีการน ามโนราห์มาแสดงเพื่อรับใช้เนื้อหาใหม่ๆ และสถานศึกษาทุก
ระดับ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ และฝึกมโนราห์อย่างกว้างขวาง7 
              ความเจริญทางเทคโนโลยีและวัตถุ ต่างๆท่ีท าให้สังคมเปล่ียนฐานะจากผู้ผลิตมาเป็น
ผู้บริโภค ค่านิยมของสังคมเมืองเข้าไปท าลายค่านิยมเก่าของสังคมชนบท อันเป็นภาพปรากฏของการ
เส่ือมสลายหรือการเปล่ียนแปลงของส่ือพื้นบ้านในปัจจุบัน เช่นเดียวกับมโนราห์ การพัฒนาและ
                                                             

 
7 เรื่องเดียวกัน. 
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เปล่ียนแปลงรูปแบบของตนให้เข้ากับยุคสมัยและเท่าทันกระแสสังคมเท่านั้น จึงจะสามารถด ารง
สถานภาพของความเป็นมโนราห์หรือส่ือบันเทิงท้องถิ่นเอาไว้ 
 
               2.1 นิยามของค าว่า  ร่วมสมัย 
                     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ให้ค านิยามของ  “ร่วมสมัย”                 
คือ ว.สมัยปัจจุบัน เช่น ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัยรุ่นราวคราวเดียวกัน สมัยเดียวกัน เช่น 
ลุงกับพ่อเป็นคนร่วมสมัยกัน8 
              สุธี  คุณาวิชยานนท์  อาจารย์ประจ าภาควิชาทฤษฎี ศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กล่าวถึง  “ร่วมสมัย” ไว้ว่า ลัทธิหลังสมัยใหม่ 
เริ่มมีการใช้ค าว่า ศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2510 (Contemporary Art) แทนค าว่า “ศิลปะสมัยใหม่” 
เพราะศิลปะสมัยใหม่เป็นความหมายจ าเพาะศิลปะสมัยใหม่ โมเดิร์นนิสม์ ท่ีเริ่มถือว่าเส่ือมเสียไปแล้ว 
และลัทธิหลังสมัยใหม่ก็ได้เข้ามาแทนท่ีแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นท่ีโต้แย้งถกเถียงกัน ยังไม่ถึงข้อสรุปท่ี
แน่ชัด ดังนั้นการใช้ค าว่า “ศิลปะร่วมสมัย” ศิลปะสมัยใหม่อย่างชัดเจนท่ีฟังดูเป็นกลางๆมักถูกใช้ 
เพื่อเข้าใจว่าศิลปะที่ใหม่กว่า มีความก้าวล้ ากว่า มีความแตกต่าง และแยกตัวออกจาก 
                    ศิลปะไทยในทศวรรษ 2520 จึงถูกเรียกขานในนามของ “ศิลปะร่วมสมัย”มากขึ้น 
ศิลปินที่แหวกแนวท างานส่ือผสม การผสมส่ือหลากหลายท้ังการใช้ร่างกาย และศิลปแสดง เวลาและ
กระบวนการเทคโนโลยีใหม่อย่างวีดีโอ และโทรทัศน์ รวมไปถึงงานศิลปะที่มุ่งเน้นความคิดพุทธิปัญญา
เป็นหลัก ได้เข้ามาแทนท่ีศิลปินที่เช่ียวชาญด้านศิลปะนามธรรม9 
           
 
 
 
                                                             

 
8 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 5 ธันวาคม 2554, 973. 
 

9 สุธี คุณาวิชยานนท์,  จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่ ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะ จาก
ประเพณีสู่สมัยใหม่และร่วมสมัย,  พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ บ้านหัวแหลม, 2546). 
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            มัย ตะติยะ ได้กล่าวถึง “ร่วมสมัย” ไว้ว่า ร่วมสมัย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Contemporary สร้างหลังลัทธิอิมเพรสช่ันนิสม์มาจนถึงปัจจุบัน ดัดแปลงให้เกิดขึ้นใหม่ ท่ีผิดแผก
แตกต่างไปจากความเป็นจริง ด้วยวัสดุและกลวิธีท่ีแตกต่างจากอดีต ร่วมสมัย สร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 
20 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 20 กว่าปี โดยมี ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติปี พ.ศ. 
2540 ผู้ท่ีเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างงานท่ีมีกระบวนการแบบสมัยใหม่ ซึ่งร่วมสมัยครั้งแรกใน
ประเทศไทย คือนับต้ังแต่การจัดงานท่ีใช้ช่ือว่า นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย เมื่อปี พ.ศ. 2522  ร่วม
สมัยยังหมายถึง ค าท่ีแสดงว่าอยู่ในยุคสมัยเดียวกัน หรือเวลาเดียวกัน ค านี้ถ้าไม่ได้ระบุว่าร่วมสมัยกับ
ใครหรือส่ิงใดมัก หมายถึง สมัยปัจจุบัน หรือสมัยใหม่  
                    ประติมากรรมไทยร่วมสมัย (Thai contemporary sculpture) หมายถึง คตินิยม
รูปแบบประติมากรรมอีกแนวทางหนึ่ง ท่ีไม่ได้มุ่งเน้นสนองทางศาสนาเป็นหลัก แต่ตอบสนองด้าน
จิตใจเป็นส าคัญ ด้วยเรื่องราวชีวิตประจ าวันใกล้ตัว และผลแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่ง
แตกต่างไปจากประติมากรรมไทยประเพณี โดยการน ากระบวนการแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสาน 
เช่น รูปเหมือนจริง และรูปแบบจินตนาการ10 
                     สรุปได้ว่า ร่วมสมัย หมายถึง สมัยปัจจุบัน หรือสมัยใหม่ หรือหมายถึงศิลปะท่ี
เกิดขึ้นในทศวรรษท่ี 20 หรือหมายถึงรูปแบบศิลปะท่ีผสมผสานกันเป็นกระบวนการขึ้นมาใหม่ หรือ
อื่นๆตามช่วงเวลานั้นๆ ร่วมสมัยจึงเป็นค าท่ีมีความหมายกว้าง ไม่สามารถจ ากัดลงไปได้ว่าเป็น
ช่วงเวลาเท่าใด อาจจะเป็นปีทศวรรษ ศตวรรษ หรือยุคสมัย นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาในเรื่อง
แนวความคิดหรือกระบวนการแบบร่วมอีกด้วย     
 
3. อิทธิพลในการสร้างสรรค์ 
               3.1 อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์ตนเอง 
                     เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นลูกหลานคนใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) มีความช่ืนชอบใน
ศิลปวัฒนธรรมมโนราห์มาต้ังแต่เยาว์วัยจนมาถึงปัจจุบัน เมื่อได้ยินเสียงปี่ และเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ
ดังขึ้นท าให้รู้สึกถึงท่วงท่าร าของมโนราห์ ท่ีมีความอ่อนช้อย สวยงาม และเครื่องแต่งกายท่ีโดดเด่น
ด้วยสีของลูกปัด  เมื่อได้ดูการแสดงมโนราห์บ่อยครั้ง ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า “วัฒนธรรมมโนราห์” เป็น
วัฒนธรรมท่ีมีความงดงาม ความอ่อนช้อย เป็นการละเล่นท่ีมีท้ังการร้อง การร า บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง 
และบางโอกาสก็แสดงตามคติความเช่ือท่ีเป็นพิธีกรรม   ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจท่ีเห็น มาต้ังแต่เด็ก
                                                             

 
10 มัย ตะติยะ,  ประติมากรรมพื้นฐาน (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2549), 108 - 110. 
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จนถึงปัจจุบัน มาส่ือให้เห็นว่าปัจจุบัน วัฒนธรรมมโนราห์ก็ยังมีอยู่ แต่ได้มีการเปล่ียนแปลง ซึ่งเกิด
จากเทคโนโลยีความทันสมัยของยุคปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในวัฒนธรรมมากขึ้น แต่ท้ังวัฒนธรรม 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ ท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นทางความคิดใน
การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานชุด “แสง สี มโนราห์ศิลปะพื้นบ้านของชาวใต้ในยุคปัจจุบัน” 
เมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ และได้ศึกษาหาข้อมูลต่อยอดแนวความคิด เทคนิค
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานในชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” เป็นผลงานประติมากรรมส่ือผสม    
3 มิติ 
 
                     3.1.1 ผลงานศิลปะของตนเอง 
 

     
 
ภาพที่ 33  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. 2552 
              (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน มกราคม 2553)  
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ภาพที่ 34  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 เมื่อ พ.ศ. 2553 
              ช่ือภาพ :   แสง สี มโนราห์ 1 
              ขนาด   :   170 x 120 cm. 
              เทคนิค :   สีน้ ามัน, สีอะคริลิก, สีอะคริลิกสะท้อนแสง 
 

  
 

ภาพที่ 35  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 เมื่อ พ.ศ. 2553 
              ช่ือภาพ :   แสง สี มโนราห์ 2 
              ขนาด   :   170 x 120 cm. 
              เทคนิค :   สีน้ ามัน, สีอะคริลิก, สีอะคริลิกสะท้อนแสง 
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ภาพที่ 36  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 เมื่อ พ.ศ. 2553 
              ช่ือภาพ :   แสง สี มโนราห์ 3 
              ขนาด   :   170 x 120 cm. 
              เทคนิค :   สีน้ ามัน, สีอะคริลิก, สีอะคริลิกสะท้อนแสง 

 

  
 

ภาพที่ 37  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 เมื่อ พ.ศ. 2553 
              ช่ือภาพ :   แสง สี มโนราห์ 4 
              ขนาด   :   170 x 120 cm. 
              เทคนิค :   สีน้ ามัน, สีอะคริลิก, สีอะคริลิกสะท้อนแสง 
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ภาพที่ 38  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 เมื่อ พ.ศ. 2553 
              ช่ือภาพ :   แสง สี มโนราห์ 5 
              ขนาด   :   170 x 120 cm. 
              เทคนิค :   สีน้ ามัน, สีอะคริลิก, สีอะคริลิกสะท้อนแสง 
 
          3.2 อิทธิพลจากวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม 
                    3.2.1 ชุมชน 
 เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนพื้นเพทางภาคใต้ มีความช่ืนชอบในศิลปวัฒนธรรม
มโนราห์มาต้ังแต่เยาว์วัยจนมาถึงปัจจุบัน และได้พบเห็นในสถานท่ีต่างๆ ท้ังเพื่อน พี่ น้องรอบข้าง
เกี่ยวกับมโนราห์ จึงเห็นบ่อยๆท่ีมีการจัดแสดงมหรสพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานวัด ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม ห้างสรรพสินค้า งานส าคัญต่างๆก็จะมีการแสดงมโนราห์ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ
ผู้ชมตลอด ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในท่วงท่าร า เครื่องแต่งกาย พร้อมท้ังร้องบทท่ีมีดนตรีประกอบ 
และท่ีขาดไม่ได้ก็คือ สีสันในเครื่องแต่งกายของมโนราห์ มันแสดงออกถึงความสดใสส่งผลให้ข้าพเจ้ามี
ความสุขทุกครั้งท่ีข้าพเจ้ารับชมการแสดง ชุมชนท่ีข้าพเจ้าอยู่ก็เช่นกัน วัฒนธรรมการแสดงมโนราห์ได้
ถูกจัดขึ้นในงานมหรสพใกล้บ้าน แสดงออกถึงการให้ความส าคัญกับมโนราห์อยู่ แม้ในปัจจุบันจะเหลือ
น้อยก็ตามที 
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ภาพที่ 39  ผู้ชม (ร าเปิดงาน) ณ วัดบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน เมษายน 2558) 
 

 

        
 
ภาพที่ 40  มโนราห์สมชัย สวัสดิรักษ์ (ร าเปิดงาน) ณ วัดบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน เมษายน 2558) 
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        3.3 อิทธิพลจากศิลปิน 
                     ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด  “มโนราห์ร่วมสมัย”  ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูล
ด้านเนื้อหารวมท้ังประเด็นเรื่องราวท่ีต้องการน าเสนอ  ซึ่งพัฒนาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  และได้
ศึกษารูปแบบผลงานศิลปกรรมจากศิลปิน  ท่ีสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการคิด  การออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มุมมอง  และการตีความของศิลปิน  โดยศึกษาเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจ  
ตีความในการให้ความหมายในส่ิงท่ีศิลปินต้องการส่ือเพื่อตอบสนองส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากผลงานท่ีน าเสนอ  
น ามาเป็นพื้นฐานทางกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ผลงาน   รวมถึงการพัฒนาผลงานให้มีความ
หลากหลายและดียิ่งขึ้น  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของ
ความเปล่ียนแปลงของมโนราห์ ท่ีเกิดจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิต และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้  โดยใช้เทคนิควิธีการดัดเหล็กให้เป็นโครงสร้างของมโนราห์      
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานศิลปะของศิลปินท่ีท างานเกี่ยวข้อง และเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ของข้าพเจ้า มี 5 ท่านดังต่อไปนี้   
           3.3.1 จักรพันธุ์  โปษยกฤต  
          อาจารย์จักรพันธุ์   โปษยกฤต เป็นศิลปินอิสระท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
จิตรกรรมท้ังแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง อีกท้ังผลงานอื่นๆ 
ได้แก่ งานพุทธศิลป์ ประเภทจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ เช่น โบสถ์วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเขาสุกิม งาน
ประติมากรรมไทย เช่น ประติมากรรมรูปเจ้าเงาะกับเด็กเล้ียงควาย จากเรื่องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ท่ีอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม งานหุ่นกระบอก เช่น หุ่นกระบอกเรื่องสามก๊ก ลิลิตตะเลงพ่าย 
งานซ่อมหุ่นวังหน้า เป็นต้น ภาพโนราการร า ท่าเขาควายของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤตศิลปิน
แห่งชาติพ.ศ.2545 ภาพโนรา การร า ท่าเขาควาย เป็นภาพโนราเขียนสีน ้ามันบนผ้าใบท่ีได้รับการ
เผยแพร่ล่าสุดในวารสารพลอยแกมเพชร เมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2554 ท่ีมาของภาพนั้น อาจารย์
ได้ศึกษาการร า ของท่านขุนอุปถัมภ์นรากร(พุ่ม เทวา) จากวิดีทัศน์และหนังสือโนราของรอง
ศาสตราจารย์ ภิญโญ จิตต์ธรรม11 

                                                             

 
11 ธรรมนิตย์ นิคมรัตน.  ๔ จิตรกรรมโนรา สู่คุณค่าแห่งนาฏลักษณ์ภาคใต้ .        

เข้าถึงเมื่อ  10 พฤษภาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก file:///C:/Users/Administrator/Downloads/27 
189-59809-1-SM.pdf 
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 ผลงานของอาจารย์จักรพันธุ์   โปษยกฤต ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ
จิตรกรรมท้ังแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย โดยการใช้เทคนิคดินสอ สีน้ ามัน สีน้ า ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ผลงานของอาจารย์จะมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น คือการ ด้านประณีตศิลป์ต่างๆ โดย
อาจารย์ได้น าพื้นฐานความช านาญด้านจิตรกรรม และการออกแบบลวดลายช้ันครูมาประยุกต์ใช้ ด้วย
สี ใบหน้า และลวดลายเครื่องทรงต่างๆ อาจารย์ท างานเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานมรดกทางภูมิปัญญา
ได้งดงาม 
  

 
 
ภาพที่ 41  อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต 
ท่ีมา: เชิญชมภาพผลงานของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558,    
เข้าถึงได้จาก  http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/P2394074/P2394074.  
html 
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ภาพที่ 42  พระสุธน - มโนราห์ วรรณกรรมเล่ืองช่ือในสมัยอยุธยา 
ท่ีมา: มโนราห์ - เคร่ืองดนตรีโนรา, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://bangkrod.blogspot.com/2011/08/blog-post_2056.html 
 

 
 
ภาพที่ 43  มโนราห์บูชายัญ 
ท่ีมา: มโนราห์บูชายัญ, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://www.oknation. 

net/blog/hyacinth/2009/02/26/entry-1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://bangkrod.blogspot.com/2011/08/blog-post_2056.html
http://www.oknation.net/blog/hyacinth/2009/02/26/entry-1
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ภาพที่ 44  มโนห์รา  
ท่ีมา: อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://chakrabhand.org/chakrabhand/index01.asp 
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    3.3.2  เบเนดิกต์  คลิฟ (Benedict Radcliffe) 

  เบเนดิกต์ คลิฟ เกิดปี 1976 ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานจากรถยนต์ 
จักรยาน เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ในบ้านหลังจากท่ีศิลปินเรียนจบจากโรงเรียน แมคอินทอส ศิลปิน
ได้จัดแสดงงานแสดงงานเป็นครั้งแรก ซึ่งภายหลัง เดวิด โรเบริต นักสะสม ได้ซื้องานของเขา หลังจาก
การจัดแสดงนิทรรศการ เมื่อปี 2007 และสร้าง studio ในลอนดอน ลูกค้าของเขาประกอบด้วยแบ
รนด์ต่างๆท่ีมีช่ือเสียง มีต้ังแต่ผู้ผลิต เทคโนโลยี ยานพาหนะ แฟช่ัน สินค้าหรูหรา เขามีส่วนส าคัญใน
โรงงานของฮอนด้า และเป็นหนึ่งในสิบสองวิศวกรทางวัฒนธรรม ศิลปินเบเนดิกต์ คลิฟ ได้ถูกรับเชิญ
ให้เข้าร่วมงานนิทรรศการต่างๆๆท่ัวโลก และงานของเขาถูกจัดขึ้นในcollection ส่วนตัว ท่ียุโรป 
อเมริกา ญี่ปุ่น และมีความสนใจในการผลิต ในเชิงพาณิชย์ และการก่อสร้างของการตกแต่งภายใน 
และเฟอร์นิเจอร์ท่ีควบคู่ไปกับความรัก12  
  ผลงานของเบเนดิกต์ คลิฟ (Benedict Radcliffe) ได้สร้างสรรค์ผลงาน
เกี่ยวกับรถยนต์ จักรยาน เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ในบ้าน  งานส่วนใหญ่ท าจากโลหะ และลวด 
โดยรวมจะใช้เส้นโครงร่าง พื้นท่ี ท่ีว่าง สีในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นผลงานประติมากรรมส่วนใหญ่
จะอ้างอิงถึง ความรัก และวิศวกรรม เครื่อง เช่นเดียวกับ การสร้างตราสินค้า เชิงพาณิชย์ และโลโก้ 
หรือกราฟิก 
 

 
 
ภาพที่ 45  เบเนดิกต์ คลิฟ (Benedict Radcliffe) 
ท่ีมา: BENEDICT RADCLIFFE, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.benedictradcliffe.co.uk/INFO 
                                                             

 
12 BENEDICT RADCLIFFE,  เข้าถึงเมื่อ  18 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.benedictradcliffe.co.uk/INFO 
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ภาพที่ 46  LAMBORGHINI 'KOENIG' COUNTACH—2007 
ท่ีมา: BENEDICT RADCLIFFE, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก http://cargocol 
lective.com/benedictradcliffe/lamborghini-koenig 
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ภาพที่ 47 JCB TRACKED EXCAVATOR—2012 
ท่ีมา: BENEDICT RADCLIFFE, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://cargocol 
lective.com/benedictradcliffe/lamborghini-koenig 

 
 

 
 
ภาพที่ 48  Nike 
ท่ีมา: BENEDICT RADCLIFFE, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://artandsol  
eblog.com/blog/view/benedict-radcliffe-nike 
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                    3.3.3 ไบรอัน แมทธิว ฮาร์ท (Brian Matthew Hart) 
               ไบรอัน ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพ จิตรกรรมแสง มาซักระยะหนึ่ง และได้

พัฒนารูปแบบของ เส้น แสง ซึ่งเป็นท่ีจดจ าว่าเป็นงานของไบรอัน งานแสดงของไบรอันมีความเส่ียง

ในการสร้างสรรค์ คือสามารถคงอยู่ได้เพียง 20 นาที หรือมากกว่านั้นซึ่งเขาได้ร่างมันอย่างประณีต

บรรจง สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคท่ีซับซ้อน  อาทิเช่น “Dark Water” and “The Garden”ซึ่ง

ไบรอันได้ถ่ายภาพกว่า 200 ภาพแล้วน ามารวมกันเพื่อสร้างสรรค์ภาพอันยิ่งใหญ่งานของเขาถูกจัด

แสดงในระดับนานาชาติ13 

                  ผลงานของไบรอัน แมทธิว ฮาร์ท (Brian Matthew Hart) ได้สร้างสรรค์

ผลงานเกี่ยวกับภาพวาดแสง สี ภาพถ่าย แล้วน าเทคนิคมาซับซ้อนกัน  โดยท่ีเส้นแสงท่ีแสดงออกมา

เป็นเส้น   Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) 

 

 
 

ภาพที่ 49  light painting 1 
ท่ีมา: Brian Matthew Hart, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ufunk.net/insolite/les-dessins-en-light-painting-de-brian-matthew-hart/ 

                                                             

 
13 Brian Hart,  เข้าถึงเมื่อ  18 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://lightpainting 

photography.com/light-painting-artist/featured-artist-2/brian-hart/ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 50  light painting 2 
ท่ีมา: Brian Matthew Hart, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ufunk.net/insolite/les-dessins-en-light-painting-de-brian-matthew-hart/ 

 

 
 

ภาพที่ 51  light painting 3 
ท่ีมา: Brian Matthew Hart, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ufunk.net/insolite/les-dessins-en-light-painting-de-brian-matthew-hart/ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 52  light painting 4 
ท่ีมา: Brian Matthew Hart, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ufunk.net/insolite/les-dessins-en-light-painting-de-brian-matthew-hart/ 

 

 
 
ภาพที่ 53  light painting 5 
ท่ีมา: Brian Matthew Hart, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://livingdesign.info/2011/11/24/brian-hart-light-painting-photography/ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://livingdesign.info/2011/11/24/brian-hart-light-painting-photography/
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          3.3.4 ซีเลีย สมธิ (Celia Smith) 
            ซีเลีย สมิธ (Celia Smith) เรียนด้านประติมากรรมท่ีโรงเรียนศิลปะ      
วิมเบอร์ดัน ได้ทดลองใช้วัสดุต่างๆ แต่ลวดเป็นส่ิงท่ีเธอชอบท่ีสุด เธอมีความโดดเด่นในการใช้ลวดใน
การสร้างสรรค์ผลงาน งานประติมากรรมส่วนใหญ่ของเธอเป็นรูปนก ลวดเหมาะกับความบอบบาง
และท าให้นึกถึงการเคล่ือนไหว โดยลักษณะเฉพาะของผลงานคือ การใช้ลวดเปรียบด่ังกับใช้ดินสอใน
การวาดรูป และความพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ ลวดท่ีใช้ได้มาจากเศษเหล็ก ซึ่งท าให้งานประติมากรรม
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม วัสดุท่ีเธอน ามาใช้นั้นเป็นพวกเศษเหล็ก แต่ละครั้งจะมีสีและองค์ประกอบ
ใหม่ ท่ีเป็นแรงบันดาลใจส าหรับผลงานครั้งต่อๆไป รูปแบบงานของเธอถูกสร้างจากลวด ซึ่งก่อนหน้า
นี้เคยเป็น โทรศัพท์ สายไฟฟ้า หรือบางทีก็เป็นรั้วท่ีขึ้นสนิมท่ีถูกท้ิงไว้ในไร่14 
                              ผลงานของซีเลีย สมิธ (Celia Smith) ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับนก 
เพราะนกเป็นแรงบันดาลใจหลักของเธอในการเฝ้าดูการเคล่ือนไหว และบุคลิก และกระบวนการ
ท างานได้คัดสรรวัสดุ คือลวด และเศษเหล็ก ผลงานของเธอเป็นผลงานประติมากรรม 3 มิติ 
 

 
 

ภาพที่ 54  ซีเลีย สมิธ (Celia Smith) 
ท่ีมา: Celia Smith, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://www.shutefarmstudio. 
org.uk/tutors/celia_smith.htm 
                                                             

 
14 Celia Smith,  เข้าถึงเมื่อ  14 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก http://www.shute 

farmstudio.org.uk/tutors/celia_smith.htm 
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ภาพที่ 55  assorted wires and birch twigs h190 x w190 x 20 cm 
ท่ีมา: Celia Smith, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก  http://leonoramartinfineart.  
tictail.com/product/celia-smith-flying-dunlin 

 
 

 
 

ภาพท่ี 56  Shags on a Rock. Wall drawing 75cm long. Copper wire and telephone                    
   cabling. 
ท่ีมา: Celia Smith, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก   http://celia-smith.co.uk/  
gallery/ 
   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://celia-smith.co.uk/gallery/


49 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 57  Starling Wreath. 100cm diameter. Paper coated telephone wires and steel 
    wire. 
ท่ีมา: Celia Smith, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก http://celia-smith.co.uk/  
gallery/ 
   

  
 

ภาพที่ 58  Cockerel. 60cm tall. Steel wire and netting, copper wire and telephone  
    cabling. 
ท่ีมา: Celia Smith, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก http://celia-smith.co.uk/ 
 gallery/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://celia-smith.co.uk/gallery/
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ภาพที่ 59  Flying Lapwings wire wall drawing. 65cm x77cm. Copper wire 
ท่ีมา: Celia Smith, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก  http://celia-smith.co.uk/   
gallery/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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           3.3.5 เดวิด โอลิเวียร่า (david oliveira) 

   เดวิด โอลิเวียร่า (david oliveira) เกิดเมื่อปี 1980 ท่ีเมืองลิสบอนจบ
การศึกษาด้านประติมากรรมจากมหาวิทยาลัยลิสบอนเมื่อปี 2005 ชอบเล่นกับภาพลวงตาโดยใช้เส้น
และพื้นท่ีว่าง งานสองมิติกลายเป็นสามมิติโดยใช้ศิลปะของลวด ประติมากรรมลวดของเขากระตุ้น
การปรากฏตัวของร่างท่ีถูกแชวนอยู่ ผู้ชมจะเติมเต็มช่องว่าง เพื่อดูบุคลิคท่ีซ่อนอยู่ภายใน งานของเขา
เป็นท่ีโดดเด่นซึ่งเป็นงานแสดงศิลปะระดับชาติท่ีรวบรวม การจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย และงาน
สมัยใหม่ งานของเดวิดจะเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาของผู้ชม ความจริงท่ีซ่อนอยู่ ขึ้นอยู่กับความทรง
จ าและ การรับรู้ในการมองผลงานของผู้ชม งานของเดวิดเปราะบางเพราะท าจากวัสดุท่ีเรียบง่ายคือ 
ลวด และเกี่ยวข้องกับทางผ่านของเวลาเปรียบเสมือนกับร่างกายของมนุษย์ท่ีขึ้นอยู่กับเวลาท่ีผ่านไป
หลายๆปี เช่น ลวดเมื่อผ่านเวลากาลเนิ่นนาน หรือโดนน้ า โดนฝน ท าให้ข้ึนสนิม หรือผุพังในท่ีสุด15 

                  ผลงานของเดวิด โอลิเวียร่า (david oliveira) ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดอารมณ์ การเปรียบเทียบ เช่น เหมือนอย่างในธรรมชาติท่ีไม่มีส่ิงใดอยู่คงทนถาวร ทุก
อย่างมีจุดส้ินสุด ในงานประติมากรรม เชิงปริมาณ และรูปแบบงาน โดยใช้วัสดุหลักๆ คือลวด โลหะ 
ในการสร้างสรรค์ โดยในตัวช้ินงานจะมีความเคล่ือนไหวของเส้นท่ีพุ่งออกมาจะถูกถ่ายทอดไปยัง
โครงสร้าง เช่น ผลงาน Family colection เส้นท่ีใช้จะพุ่งออกจากฝาผนัง เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 60  David Oliveira 
ท่ีมา: David Oliveira,  เข้าถึงเมื่อ  14 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://artistaday. 
com/?p=14722 
                                                             

 
15 David Oliveira,  เข้าถึงเมื่อ  14 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://artistaday. 

com/?p=14722 
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ภาพที่ 61  Pieta 
ท่ีมา: David Oliveira,  เข้าถึงเมื่อ  14 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://artistaday. 
com/?p=14722 
 

 
 

ภาพที่ 62  Family colection 
ท่ีมา: Wire Sketches,  เข้าถึงเมื่อ  14 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.toxel. 
com/inspiration/2012/07/22/wire-sketches/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 63  Tree (5mt tall) 
ท่ีมา: DAVID OLIVEIRA,  เข้าถึงเมื่อ  14 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://www.saatchiart. 
com/davidoliveira 
 

 
 

ภาพที่ 64  Family colection (detail) 
ท่ีมา: Wire Sketches,  เข้าถึงเมื่อ  14 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.toxel. 
com/inspiration/2012/07/22/wire-sketches/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 65  Man 
ท่ีมา: DAVID OLIVEIRA MAN,  เข้าถึงเมื่อ  14 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://www. 
saatchiart.com/art/Sculpture-Man/347349/203740/view 
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ตารางท่ี  1  วิเคราะห์อิทธิพลผลงานศิลปะของศิลปินที่มีต่อผลงานชุด  “มโนราห์ร่วมสมัย” 
ที่ ชื่อศิลปิน อิทธิพลทีไ่ด้รับ รูปแบบ เทคนิค/

วัสดุ 
การจัด
วาง 

1. จักรพันธุ์  โปษยกฤต  

 

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจาก
ก า รที่ ศิ ล ปิ น น า เ ร่ื อ ง ร า ว  
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม หรือ
เร่ืองเล่าวรรณกรรมพื้นบ้าน 
เพื่อถ่ายทอดออกมาในเชิง
อนุรักษ์ และสืบสานมรดกทาง
ภูมิปัญญา มาเป็นแรงขับใน
การส ร้า งสรรค์ ใ น รูปแบบ
เฉพาะตน 

จิตรกรรมทั้ง
แบบไทย
ประเพณีและ
ศิลปะร่วมสมัย 

สีน้ ามัน /    
สีน้ า 

ติดต้ังลงฝา
ผนัง 

2. เบเนดิกต์  คลิฟ     
(Benedict Radcliffe) 

 

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจ
จากการส ร้างสรรค์ รูปทรง
โครงสร้างของศิลปินที่ใช้วัสดุ
มาจากโครงสร้างในการเช่ือม
เห ล็ ก โ ลห ะ  แล ะล ว ด  ใ น
รูปแบบเฉพาะตน 

ประติมากรรม
(sculpture) 

ลวด / โลหะ จัดวางตาม
สถานที ่

3. ไบรอัน แมทธิว ฮาร์ท     
(Brian Matthew Hart)

 

ข้ า พ เ จ้ า ส น ใ จ ใ น เ ท ค นิ ค
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ในเร่ืองของเส้น และแสง โดย
การใช้เทคนิคทับซ้อนกัน 

สื่อผสม 
 

แสง/ สี/ 
ภาพถา่ย  

ภาพถา่ย
แสดงเป็น
กลุ่ม ติดต้ัง
ลงฝาผนัง 

4. ซีเลีย สมิธ                   
(Celia Smith) 

 

ข้าพเจ้าสนใจในสร้างสรรค์
ผ ล ง า น ใ น เ ร่ื อ ง ข อ ง ก า ร
เคลื่ อนไหวของเส้น โดยที่
ศิลปินได้เฝ้าดูการเคลื่อนไหว 
และบุคลิก ของนก ในการ
สร้างสรรค์ผงงาน  

 

ประติมากรรม
(sculpture) 
 
 
 
 

ลวด และเศษ
เหล็ก 

งานเป็น
กลุ่ม/
ปรับเปลี่ยน
ตามช้ินงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  1  วิเคราะห์อิทธิพลผลงานศิลปะของศิลปินที่มีต่อผลงานชุด  “มโนราห์ร่วมสมัย” (ต่อ) 
ที่ ชื่อศิลปิน อิทธิพลทีไ่ด้รับ รูปแบบ เทคนิค/

วัสดุ 
การจัด
วาง 

5. เดวิด โอลิเวียร่า           
(david oliveira) 

 

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจาก
การที่ ศิ ลปิ น ไ ด้ส ร้า งสรรค์
ผลงานเกี่ยวกับการถ่ายทอด
อารมณ์ การเปรียบเทียบ เช่น 
เหมือนอย่างในธรรมชาติที่ไม่มี
สิ่งใดอยู่คงทนถาวร ทุกอย่างมี
จุดสิ้นสุด ได้เป็นอย่างดี 
 
 

ประติมากรรม
(sculpture) 

ลวด/ โลหะ ปรับเปลี่ยน
ตามช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  3 
กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์

 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” เริ่มต้นจากการได้รับความ
สะเทือนใจ แรงบัลดาลใจ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากสังคมท้ังในอดีตและปัจจุบัน เมื่อเกิดปัญหา
ดังกล่าวแล้วก็น ามาวิเคราะห์  สรุป จึงน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะท่ีประกอบด้วย เนื้อหาสาระ 
การแสดงออกและวิธีการ    ซึ่งในแต่ละบุคคลย่อมท่ีจะมีความคิด การแสดงออกผ่านวิธีการต่างๆ 
เพื่อให้ตรงกับความรู้สึกตามทัศนคติส่วนตัว ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย
ของการสร้างสรรค์ จึงได้ก าหนดรูปแบบ วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ท้ังการหาข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสร้างภาพร่าง ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานจริง เพื่อให้ออกมาสมบูรณ์ตรงตามแนวคิดซึ่ง
มีขั้นตอน และกระบวนการดังนี้ 
 1. ส ารวจและศึกษาข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
                   1.1 ข้อมูลภาคสนาม 
                   1.2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
                         1.2.1 แนวความคิด 
                         1.2.2 รูปแบบ 
                         1.2.3 เทคนิค 
 2. ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
                    2.1 วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
                    2.2 สร้างภาพร่างผลงาน (Sketch) 
                    2.3 เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

    2.4 ทัศนธาตุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
          2.4.1 เส้น 
          2.4.2 รูปทรง 
          2.4.3 ท่ีว่าง 
 2.4.4 พื้นผิว   
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         2.4.5 สี 
         2.4.6 แสง 
         2.4.7 เสียง   

 3. วิเคราะห์แบบร่าง (Sketch) 
 4. สร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 

                    4.1 ก่อนวิทยานิพนธ ์
                    4.2 หลังวิทยานิพนธ ์
 5. น าเสนอผลงาน 
 
1. ส ารวจและศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
     1.1 ข้อมูลภาคสนาม  
                 ส ารวจหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 
                     1. วัดบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                     2. มโนราห์สมชัย สวัสดิรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                     3. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม  
      1.2 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
                 1.2.1  แนวความคิด 
                จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” 
ข้าพเจ้ามีความช่ืนชอบในศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวใต้ และเป็นการละเล่น
พื้นเมืองอย่างหนึ่งท่ีนิยมเล่นสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน แม้ในยุคสมัยปัจจุบันจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง
ความเจริญของเทคโนโลยีน ามาซึ่งการแสดงด้านความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ แต่มโนราห์ยังเป็น
ประเพณีและวัฒนธรรมทางภาคใต้ท่ีเป็นเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้ามีความสนใจในความงดงาม
ของวัฒนธรรมมโนราห์ด้วย สีสัน ลีลา ท่าทาง การเคล่ือนไหว และท่าร าท่ีอ่อนช้อย และยังคง
เอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน จึงน ามาเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อ
สะท้อนภาพ แสง สี เสียงมโนราห์ท่ีมีความเจริญจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารงอยู่ของ
วัฒนธรรม 
           ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มโนราห์ร่วมสมัย”ชุดนี้ได้น าลักษณะโดดเด่น ของ
สีสัน และการเคล่ือนไหวของท่าร ามโนราห์มาผสมผสานกับเทคโนโลยี มาเป็นส่ือสัญลักษณ์ในการ
ถ่ายทอด เป็นผลงานสะท้อนแนวความคิดของข้าพเจ้าโดยหลังจากรวบรวมความคิด และศึกษาข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์แล้วนั้น ได้ท าการวิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบผลงาน ขอบเขตของ
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รูปทรงหรือโครงสร้าง จึงได้สร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมส่ือผสม ด้วยกระบวนการดัดเหล็ก 
เช่ือม ปั้น ท าสี และติดต้ังไฟไว้ที่ตัวผลงาน พร้อมเพลงประกอบ 
                    1.2.2 รูปแบบ 
              การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” มีลักษณะเป็น
ประติมากรรมส่ือผสม โดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากเทคโนโลยี อาทิ หลอดไฟ และเสียงเพลง ผสมผสาน
รวมกันอยู่ภายในตัวผลงาน เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ให้ถ่ายทอดออกมาเป็นรู ปธรรมใน
รูปแบบเฉพาะตน  
                    1.2.3 เทคนิค 
               ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ได้ถ่ายทอดแนวความคิด เนื้อหา ตลอดจนรูปแบบ
ของผลงาน ผ่านกระบวนการดัดเหล็ก เช่ือม ปั้น ทาสี ติดไฟ และเพลงประกอบ 
  
2. ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 เมื่อท าการศึกษาข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ ขั้นตอนต่อไป คือ กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีล าดับข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
       1. การก าหนดรูปแบบผลงาน เพื่อก าหนดขอบเขต และลักษณะของผลงานท่ีจะใช้
ในการถ่ายทอดความคิด และส่ิงท่ีต้องการแสดงออก โดยรูปแบบผลงานในวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็น
ลักษณะของงานประติมากรรมส่ือผสม 
       2. การหาข้อมูล และการบันทึก จากการหาข้อมูลภาคสนาม ท าให้ได้ศึกษาถึง
กระบวนการท่าร า จังหวะการเคล่ือนไหวของมโนราห์ และบรรยากาศในการแสดง จากนั้นบันทึกด้วย
ภาพถ่าย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมมโนราห์  
       3. วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลท่ีได้มาเลือกสรร และมีความน่าสนใจ น ามาวิเคราะห์
สรุปผล และสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพร่างต่อไป 
 2.2 สร้างภาพร่างผลงาน (Sketch) 
       ภาพร่าง เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ
ของการช่ืนชอบศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ ท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก เกิดความคิด และจินตนาการ 
ซึ่งเริ่มจากขั้นตอนของการสร้างภาพร่าง (Sketch) นั้นได้ท าการศึกษา และเก็บข้อมูลท่ีได้จาก
ประสบการณ์ความทรงจ าในอดีต จากภาพถ่าย  ศึกษาจากสถานท่ีจริง หนังสือ และทางอินเตอร์เน็ต 
เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรูปแบบส าหรับการสร้างภาพร่าง  (Sketch) เพื่อศึกษาดู
กระบวนการท่าร า การเคล่ือนไหว จังหวะของมโนราห์ ด้วยการสร้างภาพร่าง 2 มิติ โดยวิธีการบันทึก
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แบบการใช้เส้น Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง 
(Sketch) ด้วยสี จับเอาอารมณ์ของท่าร า การเคล่ือนไหว ในการสร้างภาพร่าง (Sketch) น ามา
คัดเลือกจัดวางองค์ประกอบใหม่ให้เหมาะสมโดยค านึงถึง เส้นของการเคล่ือนไหวเป็นส าคัญ เพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์ของ ช้ินงาน อาทิ เ ช่น การร่าง ด้วยสีในการสร้ าง ตัวละครด้วยวิ ธี การ         
Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) ให้เกิดจังหวะและเส้นอิสระใหม่ๆ คัดเลือกตัวละครท่ี
ต้องการร่างลงแผ่นใส น าภาพท่ีร่างในแผ่นใสมาทับซ้อนกันก่อให้เกิดรูปแบบองค์ประกอบใหม่
มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ 
               2.3 เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
                     2.3.1 จากภาพร่าง ข้าพเจ้าท าการคัดเลือกภาพร่างท่ีมีองค์ประกอบและ
รายละเอียดซึ่งมีความน่าสนใจเพื่อน ามาขยายเป็นผลงานจริง ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 66  ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
            (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
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ภาพที่ 67  ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
            (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
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                     2.3.2 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง โดยการขยายผลงานตามภาพร่าง (Sketch) วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ คือ เครื่องฉายโอเวอร์เฮด (overhead) ในการขยายตัวช้ินงาน ท าการคัดลอกลงแผ่น
กระดานไม้อัดท่ีเตรียมไว้ เพื่อเตรียมการดัดเหล็กในขั้นตอนต่อไป 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 68  ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
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                     2.3.3 ขั้นตอนการการดัดเหล็กตามโครงสร้าง ใช้เหล็กเส้นขนาด 2 หุน และลวดฝ้า 
ดัดเหล็กตามโครงสร้างท่ีได้ขยายงานไว้ โดยเส้นแต่ละเส้นใช้ตามอารมณ์ความรู้สึกจากประสบการณ์
ส่วนตัว หลังจากการดัดเหล็กเสร็จแล้ว จึงท าการเช่ือมเหล็กแต่ละเส้นให้ติดกันจนออกมาเป็นรูปร่างท่ี
ต้องการ 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 69  ขั้นตอนการการดัดเหล็กตามโครงสร้าง 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
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                     2.3.4 ขั้นตอนการทาสีกันสนิม แล้วปั้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy Putty) เข้าไปท่ีเหล็กเส้น 
เพื่อเพิ่มปริมาตรของเส้นในตัวงาน 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 70  ขั้นตอนการทาสีกันสนิม 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
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                     2.3.5 ขั้นตอนการทาสี (สีอะคริลิค) โดยการใช้สีตามโทนสีชุดมโนราห์ หลังจากทาสี
เสร็จแล้วพ้นด้วยสเปรย์แลคเกอร์เงา 
 

       
 

   
 
ภาพที่ 71  ขั้นตอนการทาสี (สีอะคริลิค) 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
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                     2.3.6 ขั้นตอนการติดไฟเส้นมะรุม (LED) ลงบนช้ินงาน ติดตามโครงสร้างของเส้น 
ตรงจุดท่ีเลือกไว้จนเสร็จสมบูรณ์ 
 

   
 

  
 

  
 
ภาพที่ 72  ขั้นตอนการติดไฟเส้นมะรุม (LED) 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
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2.4 ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
       ทัศนธาตุกับงานศิลปะ  งานศิลปะเป็นงานท่ีเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเรียกว่า    
ทัศนธาตุ ในการศึกษาศิลปะให้เข้าใจ และสามารถน าไปสร้างสรรค์ได้ดีนั้น จ าเป็นต้องศึกษาทัศนธาตุ
ซึ่งเป็นโครงสร้างของผลงานท่ีมองเห็น ท้ังหมด สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความหมายตาม
แนวความคิด กฎเกณฑ์เป็นส่ิงท่ีจะต้องให้ความส าคัญในการท่ีจะประกอบกัน การจัดระเบียบหรือการ
ประสานกันของทัศนธาตุ เนื่องจากจะต้องน าทัศนธาตุเหล่านี้มารวมแล้วเกิดความกลมกลืนอย่างเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีสมบูรณ์ กฎเกณฑ์ท่ีว่านี้คือ กฎเกณฑ์ของเอกภาพ1 

      ทัศนธาตุท่ีข้าพเจ้าใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้แก่ 
      2.4.1 เส้น  

               เส้นเกิดจากจุดท่ีต่อกันในทางยาว เป็นพื้นฐานของโครงสร้างส าคัญในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง ใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดส่ิงท่ีเห็นและส่ิงท่ีคิดจินตนาการให้ปรากฏ
เป็นรูปภาพ เส้นขั้นต้นท่ีเป็นพื้นฐานจริงๆมี 2 ลักษณะ คือ เส้นตรง กับเส้นโค้ง และเส้นเป็น
ตัวก าหนดโครงสร้าง และทิศทางในการเช่ือมต่อของรูปทรง และรายละเอียดต่างๆ 
        เส้นในผลงานประติมากรรมส่ือผสมชุดนี้ ข้าพเจ้าใช้เส้นในการก าหนด
โครงสร้างของรูปทรงและแสดงรายละเอียดท่ีมีอยู่ ในรูปทรง รวมถึงเป็นเส้นโครงสร้างของ
องค์ประกอบหลัก ความส าคัญของเส้นในผลงานคือเส้นจะเป็นตัวก าหนดโครงสร้างและทิศทางในการ
เช่ือมต่อระหว่างรูปทรงกับรูปทรง รูปทรงกับพื้นท่ีว่าง เส้นท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นโค้งดู เคล่ือนไหว 
อ่อนไหว และจังหวะของเส้นเปรียบเสมือนการเคล่ือนไหวของมโนราห์ 
   2.4.2 รูปทรง  
                             รูปทรง คือ โครงสร้างของส่ิงต่างๆ ประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน คือ ด้านกว้าง 
ด้านยาวด้านหนา เรียกว่ารูป 3 มิติ รูปทรงสามารถวัดขนาดและปริมาตรได้ รูปทรงแบ่งได้เป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 1.รูปทรงธรรมชาติ (organic form) ได้แก่ รูปทรงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ คน 
สัตว์ พืช 2. รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) ได้แก่ รูปทรงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น รูปทรง
สามเหล่ียม รูปทรงส่ีเหล่ียม รูปทรงกลม เป็นต้น สามารถแสดงความกว้าง ความยาว และมิติทางลึก
หรือหนามีมวลและปริมาณ 3. รูปทรงอิสระ (free form) ได้แก่ รูปทรงท่ีเกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มี
โครงสร้างท่ีแน่นอน เช่น รูปทรงของก้อนเมฆ กระแสน้ า หรือก้อนหิน 

                                                             

                         
1
 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ:อมรินทร์, 2557), 

44. 
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              การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ได้ใช้รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงอิสระ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยท่ีเห็นได้ชัด คือ รูปทรงธรรมชาติ จะเป็นเรื่องราวของส่ิงมีชีวิตก็คือ 
มนุษย์ มีรูปทรงท่ีใช้ความรู้สึกถึงการมีชีวิต การเคล่ือนท่ี การเคล่ือนไหว สามารถถ่ายทอดและ
แสดงออกทางจินตนาการในการสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ และรูปทรงอิสระก็เช่นกัน สามารถน าเสนอ
เรื่องราวของส่ิงมีชีวิต ท่ีมีการเคล่ือนไหว มีรูปทรงท่ีใช้ความรู้สึกถึงการมีชีวิต การน ารูปทรงธรรมชาติ 
และรูปทรงอิสระมาประกอบเข้าด้วยกัน จะได้รูปลักษณะใหม่ ๆ อย่างไม่ส้ินสุด เหมือนกับผลงาน
ประติมากรรมส่ือผสมชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” ใช้ท้ังรูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงอิสระรวมถึงรูปทรง
ท่ีเหมือนจริงท่ีเกิดจากการ Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) 
 2.4.3 ที่ว่าง  
                ท่ีว่าง คือ ความกว้าง ความยาว ความลึก ทิศทาง และลักษณะท่ัวๆไป2 ท่ี
ว่าง หรือช่องไฟ คือ อากาศท่ีโอบล้อมรูปทรง ระยะห่างระหว่างรูปทรง บริเวณภายในรูปทรงท่ีมี
ลักษณะกลวงหรือทะลุเป็นช่องท่ีมีอากาศผ่านเข้าไปได้ บริเวณว่างของภาพเขียนหรือภาพวาด ท่ี
มองดูเป็นช่องลึกเข้าไปในภาพ เรียกว่า บริเวณว่างลวงตา 
                ท่ีว่างในผลงานประติมากรรมส่ือผสมชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” เกิดจากพื้นท่ี
อากาศท่ีอยู่รอบนอกของรูปทรง และภายในรูปทรง ซึ่งไหลเวียนกันอยู่รอบเส้นจนเกิดเป็นปริมาตร
ของท่ีว่าง 
 2.4.4 พื้นผิว 
               พื้นผิว คือ ลักษณ์ของบริเวณพื้นผิวของส่ิงต่างๆ ท่ีเมื่อสัมผัสจับต้องได้หรือ
ลักษณะภายนอกของวัตถุท่ีมองเห็นและสัมผัสพื้นผิวได้ แสดงความรู้สึกหยาบ ละเอียด ขรุขระ มัน 
ด้านเป็นเส้น เป็นจุด จับดูแล้วสะดุดมือ หรือสัมผัสได้จากความรู้สึกผิวเป็นทัศนธาตุท่ีน ามาประกอบ
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ลักษณะผิวที่แตกต่างกันจะท าให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกัน3 
                พื้นผิวในผลงานประติมากรรมส่ือผสมชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” เกิดจากการ
เช่ือมเหล็ก และจากการปั้นอีพ๊อกซี่ ท าให้เกิดผิวขรุขระ ไม่สม่ าเสมอ ลักษณะของผิวท่ีหยาบ และ
สามารถจับต้องได้  

 
 
 
 

                                                             

 2เรื่องเดียวกัน, 72. 
 3เรื่องเดียวกัน, 82. 
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      2.4.5 สี 
              สี คือ ลักษณะของอ สีท่ีเป็นแสง ได้แก่ สีท่ีเกิดขึ้นจากการหักเหของแสง กับ

สีท่ีเป็นวัตถุ ได้แก่ สีท่ีอยู่ในวัตถุธรรมชาติท่ัวไป เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุ ฯลฯ4 
               สีในผลงานประติมากรรมส่ือผสมชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” เกิดขึ้นอยู่ในบน
พื้นผิวของช้ินงาน (เส้นของเหล็ก และอีพ๊อกซี่) ซึ่งสีท่ีใช้ในผลงานจะเป็นสีโทนเย็นและโทนร้อนซึ่ง
เปรียบเสมือนสีของชุดมโนราห์ 

      2.4.6 แสง 
              แสง คือ พลังงานรูปหนึ่งท่ีรับรู้ได้ด้วยสายตา  แสงช่วยให้เรามองเห็นส่ิง  

ต่างๆได้      

                       แสงในผลงานประติมากรรมส่ือผสมชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” ได้เกิดขึ้นอยู่

ภายในเส้นของช้ินงานโดยการใช้วัสดุ คือ เส้นไฟมะรุม LED มาติดต้ังบนช้ินงาน เพื่อท าให้เกิดการ

เคล่ือนของแสงสี และแสงยังเปรียบเสมือนส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

      2.4.7 เสียง 
               เสียง คือ คล่ืนเชิงกลท่ีเกิดจากการส่ันสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุส่ันสะเทือน 

ก็จะท าให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคล่ืนเสียง และถูกส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศไปยังหู แต่

เสียงสามารถเดินทางผ่านสสารในสถานะก๊าซ ของเหลว และของแข็งก็ได้ แต่ไม่สามารถเดินทางผ่าน

สุญญากาศได้5 

          เสียงในผลงานประติมากรรมส่ือผสมชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” เสียงได้เกิดขึ้น

รอบช้ินงานโดยการแทรกซึม เสียงเดินทางผ่านท่ีว่างกระทบกับรูปทรง ท าให้เกิดอารมณ์ บรรยากาศ 

และสุนทรีย 

 

 

 

                                                             

 4เรื่องเดียวกัน, 75. 
 5วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  เสียง,  เข้าถึงเมื่อ  25 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0
%B8%87 
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วิเคราะห์แนวความคิด และการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” จุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้
จากประสบการณ์ของตนเองท่ีมีความรู้สึกต่อวัฒนธรรมมโนราห์ ในเรื่องความเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันการเข้ามาของส่ือสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น  จึงท าให้วัฒนธรรม
มโนราห์ต้องคิดดัดแปลงพัฒนารูปแบบใหม่ โดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความด้ังเดิมของ
มโนราห์ ซึ่งข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึก และเพื่อจะอนุรักษ์มโนราห์ให้คงอยู่ในรูปแบบศิลปะ
ส่ือผสมท่ีมีความทันสมัย สะท้อนถึงท่วงท่าการร่ายร า รูปสัญลักษณ์ของมโนราห์ แสดงถึงความ
เคล่ือนไหวในพื้นท่ีว่าง  
 โดยการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมส่ือผสม 3 มิติ ด้วยขั้นตอนกระบวนการ
แนวความคิด รูปแบบ เทคนิค ซึ่งได้รวบรวมความคิด และศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
ได้ท าการวิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบผลงาน ขอบเขตรูปทรง หรือโครงสร้าง จึงได้สร้างสรรค์เป็น
ผลงานประติมากรรมส่ือผสม ด้วยกระบวนการดัดเหล็ก เช่ือม ปั้น  ท าสี และติดต้ังไฟไว้ท่ีตัวผลงาน 
พร้อมเพลงประกอบ รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานจะใช้วัสดุอุปกรณ์จากเทคโนโลยี อาทิ หลอดไฟ 
และเสียงเพลง ผสมผสานกันอยู่ในตัวผลงาน เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ออกมาเป็นรูปธรรมใน
รูปแบบเฉพาะตนโดยให้ความส าคัญกับทัศนธาตุ 
 งานศิลปะเป็นงานท่ีเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเรียกว่า  ทัศนธาตุ ในการศึกษาศิลปะ

ให้เข้าใจ และสามารถน าไปสร้างสรรค์ได้ดี เนื่องจากจะต้องน าทัศนธาตุเหล่านี้มารวมแล้วเกิดความ

กลมกลืนอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีสมบูรณ์ จุดเด่นท่ีเห็นได้ชัดเจนใน

ผลงานชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” คือ เส้น  เส้นจะเป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นการเคล่ือนไหวของรูปทรง หรือ

โครงสร้างของท่าร ามโนราห์ เริ่มต้นจากการน ากระบวนการท่าร าท้ัง 12 ท่าของมโนราห์ การ

เคล่ือนไหวท่ีมีท้ังการดัดตัว  อ่อยช้อย สวยงาม ไปพร้อมจังหวะเพลง โดยใช้เส้นในการถ่ายทอด

ออกมาให้เห็นถึงอารมณ์การเคล่ือนไหว ของแต่ละเส้นท่ีท างานมีท้ังจังหวะ โค้ง แทรกจากรูปทรงหนึ่ง

ไปอีกรูปทรงหนึ่ง กล่าวคือ เส้นโค้งให้ความรู้ สึกเคล่ือนไหว อ่อนไหว และจังหวะของเส้นก็

เปรียบเสมือนการเคล่ือนไหวของท่วงท่าร ามโนราห์ นอกจากนี้เส้นยังเกิดการสอดแทรกกันให้เกิด

รูปทรงท่ีทับซ้อน และปริมาตรของเส้นท่ีมีท้ังขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก สลับกันไป ในท่ีนี้เส้นท่ีมี

ปริมาตรหนา และใหญ่ แสดงถึงความแข็งแรง ส่งพลังของท่วงท่าร ามโนราห์ ส่วนเส้นท่ีมีปริมาตรบาง 

และเล็ก แสดงความอ่อนช้อยในท่วงท่าร ามโนราห์ การรวมตัวกันของเส้นแต่ละเส้นท่ีซ้อน ยืด เส้นท่ี

พุ่งขึ้น หรือเฉียงลงล้วนแล้วมีจังหวะในตัวของมันเอง และเส้นยังท างานร่วมกับท่ีว่าง หรือพื้นท่ีอากาศ
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ท่ีอยู่รอบนอกรูปทรง และภายในรูปทรง ซึ่งไหลเวียนกันอยู่รอบเส้นจนเกิดเป็นปริมาตรสลับกับท่ี   

ว่างอย่างลงตัว และแสง สีในตัวผลงานก็เป็นสีของชุดมโนราห์ มีท้ังสีโทนเย็น คือ น้ าเงิน เขียว และสี

โทนร้อน คือ ส้ม แดง  เหลือง ช่วยสร้างสีสัน บรรยากาศ และการแทนค่าได้เป็นอย่างดี จึงท าให้

ผลงานดูลึกลับมากยิ่งขึ้น จากการท่ีได้น าทัศนธาตุต่างๆมารวมกัน หรือประสานอยู่ ด้วยกัน สามารถ

ถ่ายทอดเรื่องราว ความหมายตามแนวความคิดท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี 

 

3. วิเคราะห์แบบร่าง (Sketch) 

 
ภาพที่ 73  ภาพร่างครั้งท่ี 1 

             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 

 

จุดเด่น เส้นและสีในการใช้มีน้ าหนักเบา มีระยะในการทับซ้อนของรูปทรงอยู่บนพื้นท่ีหลังสีด า             

 ท าให้เส้นเด่นขึ้นมา 

จุดด้อย ภาพรวมของเส้นและรูปทรงยังไปในทิศทางเดียว ท าให้ขาดความมีชีวิตชีวา และความ

ล่ืนไหลในผลงาน 

การพัฒนา - 
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ภาพที่ 74  ภาพร่างครั้งท่ี 2 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
 
จุดเด่น เส้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

จุดด้อย ขาดความน่าสนใจ ในเรื่องของเส้น สี และรูปทรงน้อยเกินไป 

การพัฒนา พัฒนามาจากภาพร่างครั้งท่ี1 เปล่ียนจากการใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพร่าง(Sketch)   

เป็นการใช้สีไม้ในการสร้างภาพร่าง(Sketch)แทน ท าให้เส้นมีอารมณ์อ่อนช้อยมากข้ึน  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 75  ภาพร่างครั้งท่ี 3 

             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 

 

จุดเด่น เส้นเกิดความหน้าสนใจ โดยวิธีการบันทึกแบบการใช้เส้น Contour drawing         

(วาดเส้นประสาทสัมผัส) ท าให้เกิดการล่ืนไหลของเส้น และมีรูปทรงท่ีแปลกใหม่ 

จุดด้อย เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นฝึกการใช้เส้น Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) เส้น

ยังดูแข็ง และยังขาดความน่าสนใจ 

การพัฒนา พัฒนามาจากภาพร่างครั้งท่ี2 จากการคล่ีคลายรูปทรงมโนราห์มาเป็นการใช้เส้น           

Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) รูปทรงของมโนราห์แทน ท าให้พบจังหวะ 

ทิศทางของเส้น และความน่าสนใจในรูปทรงมากขึ้น 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 76  ภาพร่างครั้งท่ี 4 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
 

จุดเด่น ใช้เทคนิคบีบสีในการใช้เส้น Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) รูปทรง

มโนราห์แทนการใช้ดินสอ ปากกา และมีการทับซ้อนของรูปทรง ท าให้เกิดมิติของภาพท่ี

น่าสนใจ 

จุดด้อย รูปทรงยังอยู่จุดรวมเฉพาะตรงกลาง เส้นบางเส้นทับซ้อนกันจนมากเกินไป ท าให้ขาด

ความน่าสนใจตรงจุดนี้ 

การพัฒนา พัฒนามาจากภาพร่างครั้งท่ี3 จากเส้นท่ีแข็งมีความอ่อนช้อยมากขึ้น และมีการทับซ้อน

ของรูปทรงท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวในผลงาน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 77  ภาพร่างครั้งท่ี 5 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
 

จุดเด่น ได้มีการน ารูปทรง Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) มาปรับเปล่ียนทิศทาง 

และใช้วิธีซ้ า ทับซ้อนให้เกิดมิติ แสดงออกถึงการเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจ 

จุดด้อย - 

การพัฒนา พัฒนามาจากภาพร่างครั้งท่ี4 โดยการปรับเปล่ียนทิศทางของรูปทรงให้เกิดความ

เคล่ือนไหว และการอยู่ร่วมกันระหว่างเส้น และพื้นท่ีว่าง จนเกิดรูปทรงในรูปแบบ  

เฉพาะตน 

 

 

 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห์การพัฒนาภาพร่าง 

ภาพร่าง เทคนิค แนวความคิด จุดเด่น จุดด้อย การพัฒนา 
ภาพร่างคร้ังที่1 

 

โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์
Photoshop 

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาล
ใจจากในฐานะเป็นคน
ใต้คนหน่ึง มีความสนใจ
ในความงดงามของ
วัฒนธรรมมโนราห์ ซึ่ง
เป็นประเพณีวัฒนธรรม
ของบ้านเกิดข้าพเจ้า 
ด้วย สีสัน ลีลา ท่าทาง 
และท่าร าที่ อ่อนช้อย 
และยังคงเอกลักษณ์
จนถึงปัจจุบัน ท า ใ ห้
ข้าพเจ้าสนใจในความ
งดงามของวัฒนธรรม
ม โ น ร า ห์  ซึ่ ง เ ป็ น
ประเพณีวัฒนธรรมทาง
ใ ต้  จึงน ามา เป็นแรง
บันดาลใจให้ข้าพเจ้า
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
ศิ ล ป ก ร ร ม  โ ด ย ใ ช้
เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร ท า ง
ประติมากรรมสื่อผสม 
เพื่อสะท้อนภาพ แสง สี 
เสียง มโนราห์จึงเป็น
ศิลปะพื้นบ้านของชาว
ใ ต้ ในยุคปัจจุบันที่ มี
ค ว า ม เ จ ริ ญ จ า ก
เทค โน โล ยี เ ข้ า ม า มี
บทบาทในการด ารงอยู่
ของวัฒนธรรมถึงแม้ยุค
สมัยจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง
เทคโนโลยี แต่ความเช่ือ
และความเคารพของ
ผู้ ค น ใ น ดินแดนใ ต้ ก็
ยังคงยึดมั่นอ ยู่ ในวิถี
ก า ร เ ค า ร พ ศิ ล ป ะ
พื้นบ้านมโนราห์อย่าง
ไม่มีเสื่อมคลาย 
 

เส้นและสีใน
ก า ร ใ ช้ มี
น้ าหนักเบา มี
ระยะในการ
ทับซ้อนของ
รูปทรงอยู่บน
พื้นที่หลังสีด า 
ท าให้เส้นเด่น
ขึ้นมา 
 

ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ใน
การส ร้างภาพ
ร่างจึงท าให้เห็น
ว่ า เ ส้ น ข อ ง
โครงสร้างขาด
จุดเด่น เส้นแข็ง 
องค์ประกอบยัง
ข า ด ค ว า ม
น่ า ส น ใ จ 
ภ า พ ร วม ข อ ง
เส้นและรูปทรง
ยังไปในทิศทาง
เดียว ท าให้ขาด
ความมีชีวิตชีวา 
แ ละค วามลื่ น
ไหลในผลงาน 
 
 
 

- 

ภาพร่างคร้ังที่2 

 
 

สีไม ้ เ ส้ นมี ค ว าม
ชัด เ จนมา ก
ย่ิงขึ้น 

ใช้สีในการสร้าง
ภ า พ ร่ า ง  
เ ท ค นิ ค แ ล ะ
องค์ ป ระกอ บ
ข า ด ค ว า ม
น่าสนใ จ  ไม่ มี
การลด ตัดทอน
ของรูปทรงท า
ให้ภาพดูแข็ง ไม่
เคลื่อนไหวขาด
ความน่าสนใจ 
ในเร่ืองของเส้น 
สี  และรูปทรง
น้อยเกินไป 
 
 
 

พัฒนามาจาก
ภาพร่างคร้ังที่1 
เปลี่ยนจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์
สร้างภาพร่าง
(Sketch)  เป็น
การใ ช้สี ไม้ ใน
การสร้างภาพ
ร่าง 
( Sketch)แ ท น 
ท า ใ ห้ เ ส้ น มี
อ า ร ม ณ์ อ่ อ น
ช้อยมากขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห์การพัฒนาภาพร่าง (ต่อ) 

ภาพร่าง เทคนิค แนวความคิด จุดเด่น จุดด้อย การพัฒนา 
ภาพร่างคร้ังที่3 

 
 

 

ก า ร ใ ช้ เ ส้ น 
Contour 
drawing( ว า ด
เ ส้ น ป ร ะ ส า ท
สัมผัส ) โดยใ ช้ 
ดิ น ส อ  แ ล ะ
ปากกา 

 เ ส้ น เ กิ ด
ค ว า ม
น่าสนใจ โดย
วิธีการบันทึก
แบบการใ ช้
เ ส้ น 
Contour 
drawing 
(วาด
เส้นประสาท
สัมผัส) ท าให้
เกิดการลื่น
ไหลของเส้น 
และมีรูปทรง
ที่แปลกใหม ่

 

เ น่ื อ งจ าก เป็ น
การ เ ร่ิม ต้นฝึ ก
ก า ร ใ ช้ เ ส้ น 
Contour 
drawing (วาด
เ ส้ น ป ร ะ ส า ท
สัมผัส) เส้นยังดู
แข็ง และยังขาด
ความน่าสนใจ 

พัฒนามาจาก
ภาพร่างคร้ังที่2 
จ า ก ก า ร
ค ลี่ ค ล า ย
รูปทรงมโนราห์
มาเป็นการใ ช้
เ ส้ น Contour 
drawing (วาด
เส้ นป ระสาท
สัมผัส) รูปทรง
ของม โนรา ห์
แทน ท าให้พบ
จังหวะ ทิศทาง
ของเส้น และ
ความน่าสนใจ
ในรูปทรงอิสระ
มากขึ้ น  และ
เ ท ค นิ ค
กระบวนการเริ่ม
มีความน่าสนใจ 

ภาพร่างคร้ังที่4 

 

 

 
 

 

ก า ร ใ ช้ เ ส้ น 
Contour 
drawing( ว า ด
เ ส้ น ป ร ะ ส า ท
สัมผัส ) โดยใ ช้ 
วิธีการบีบสี 

ใช้เทคนิคบีบ
สี ใ นก า ร ใ ช้
เ ส้ น 
Contour 
drawing 
( ว า ด
เส้นประสาท
สั ม ผั ส ) 
รู ป ท ร ง
มโนราห์แทน
การใช้ดินสอ 
ปากกา และ
มี ก า ร ทั บ
ซ้ อ น ข อ ง
รูปทรง  ท า
ใ ห้ เ กิ ด มิ ติ
ข อ ง ภ า พ ที่
หน้าสนใจ 

รูปทรงยังอยู่จุด
รวมเฉพาะตรง
กลาง เส้นบาง
เส้นทับซ้อนกัน
จนมากเกินไป 
ท าให้ขาดความ
น่าสนใจตรงจุด
น้ี 

พัฒนามาจาก
ภาพร่างคร้ังที่3 
จากเส้นที่แข็ง 
มี ค ว า ม อ่ อ น
ช้อย และมีมิติ
ก า ร ทั บ ซ้ อ น
ของรูปทรงมาก
มากขึ้ น  ด้ วย
น้ า ห นั ก ข อ ง
เส้ น  มี ข นา ด
ใหญ่ขนาดเล็ก 
ส่ ว น เ ท ค นิ ค
การสร้างแบบ
ร่ า ง มี ค ว า ม
น่าสนใจ    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห์การพัฒนาภาพร่าง (ต่อ) 

ภาพร่าง เทคนิค แนวความคิด จุดเด่น จุดด้อย การพัฒนา 
ภาพร่างคร้ังที่5 

 

ก า ร ใ ช้ เ ส้ น 
Contour 
drawing( ว า ด
เส้ น ป ร ะ ส า ท
สัมผัส) โดยใ ช้
วิ ธี ก า ร น า ตั ว
ละครที่ต้องการ
ร่างลงแผ่นใส 
น าภาพที่ร่างใน
แผ่ นใ สมาทั บ
ซ้ อ น กั น
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
รู ป แ บ บ
องค์ ป ระกอบ
ใหม่ 

 ไ ด้ มี ก า ร น า
รู ป ท ร ง 
Contour 
drawing(วาด
เส้นประสาท
สั ม ผั ส )  ม า
ปรับ เปลี่ ยน
ทิศทาง และ
ใช้วิธีซ้ า ทับ
ซ้ อน ใ ห้ เ กิ ด
มิติ 
 แสดงออกถึง 
ก า ร
เคลื่อนไหวที่
น่าสนใจ 

- 
 
 
 

พัฒนามาจาก
ภาพร่างคร้ังที่4 
โ ด ย ก า ร
ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ทิ ศ ท า ง ข อ ง
รูปทรงให้เกิด
ค ว า ม
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 
แ ล ะ ก า ร อ ยู่
ร่วมกันระหว่าง
เส้น และพื้นที่
ว่ า ง  จ น เ กิ ด
รู ป ท ร ง ใ น
รู ป แ บ บ  
เฉพาะตน 

 

4. สร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 

               การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้ามาจากความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม

มโนราห์ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์รูปแบบวิธีการ โดยสร้างสรรค์เป็น

ผลงานประติมากรรมส่ือผสม ลักษณะรูปแบบ 3 มิติ ใช้เทคนิคการดัดเหล็ก เช่ือม ปั้น สี ไฟ เพลง

ประกอบ โดยให้ความส าคัญกับทัศนธาตุ ซึ่งข้าพเจ้าใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ เส้น สี รูปทรง และพื้นท่ี

ว่าง ท าให้เกิดผลงาน ประติมากรรมส่ือผสม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

               4.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

               4.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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            4.1 ก่อนวิทยานิพนธ์ 

 
 

ภาพที่ 78  ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2556) 

 

 
 
ภาพที่ 79  ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2556) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 80  ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2556) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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            4.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 
 
ภาพที่ 81  ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2557) 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 82  ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
             (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2558) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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5. น าเสนอผลงาน 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ ์
  ติดต้ังผลงานโดยการแสดงในห้องมืด และช้ินงานติดผนังด้านใดด้านหนึ่ง ผู้ชมสามารถ

มองผลงานได้ในทิศทางเดียว และมีแสง สี เสียงหรือเพลงมโนราห์ประกอบผลงาน 
 วิทยานิพนธ์ 
  ติดต้ังผลงานโดยการจัดแสดงในห้องมืด และช้ินงานลอยตัวอยู่ในอากาศ ผู้ท่ีเข้าชม

สามารถมองผลงานได้รอบทิศทาง และมีแสง สี เสียงหรือเพลงมโนราห์ประกอบผลงาน 
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บทที่  4 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
 ผลการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์หัวข้อ “มโนราห์ร่วมสมัย” ได้ท าการ
พัฒนาต่อเนื่องมาท้ังด้านการศึกษาแนวความคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน 
เพื่อแสดงออกตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นในการค้นคว้าของเนื้อหารูปแบบและเรื่องราวท่ีเหมาะสมให้ตรง
กับความรู้สึกท่ีต้องการ แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 1 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  
 2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
1. วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นสร้างสรรค์รูปแบบของความเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรมมโนราห์ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์ซึ่งรูปแบบวิธีการ โดยการ
เริ่มต้นการสร้างสรรค์ จากแนวคิดท่ีต้องการน าเอาความเป็นมโนราห์ออกมาในแนวผสมผสานกันกับ
เทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดให้เห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท แต่ความเป็นมโนราห์ก็ยังคงอยู่อาจจะ
ลดเหลือน้อยลงก็ตาม ผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมส่ือผสม ใช้เทคนิคการดัดเหล็กให้
เกิดรูปทรงตามเส้น Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) รูปทรงมโนราห์ ผสมผสานกับแสง สี 
เสียง โดยมองได้ในทิศทางเดียว มีท้ังหมด 3 ช้ิน ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 83  การวิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธช้ิ์นท่ี  1   
              (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2556) 
              เทคนิค    :  ส่ือผสม  3  มิติ 
              วัสดุ       :  เหล็ก อีพ๊อกซี่ ไฟมะรุมLED 
 
จุดเด่น ใช้เส้นการทับซ้อนกันโดยวิธีการ Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) เกิดความ

น่าสนใจในรูปทรง 

จุดด้อย รูปทรงยังคงขาดแสงสี และเส้นท่ีดัดแข็งกระด้างเกินไป มองได้เพียงด้านเดียว 

การพัฒนา ปรับโครงสร้างของเส้นให้มีความโค้ง และทิศทางของรูปทรงควรมีหลายทิศทาง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 84  การวิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธช้ิ์นท่ี  2   
              (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2556) 
              เทคนิค    :  ส่ือผสม  3  มิติ 
              วัสดุ       :  เหล็ก อีพ๊อกซี่ ไฟมะรุมLED 
 
จุดเด่น เส้นมีความโค้งและอ่อนช้อย ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความเคล่ือนไหวในผลงาน และมีแสง 

สี เสียง เกิดความน่าสนใจ 

จุดด้อย มีแสงสว่างเฉพาะช่วงกลางของผลงาน และบางจุดเท่านั้น ท าให้ขาดความสมดุล และ

ความล่ืนไหลในผลงาน มองได้ทิศทางเดียว 

การพัฒนา พัฒนามาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี1 โดยการปรับเส้นให้มีความอ่อนช้อย และ

เพิ่ม แสง สี เสียง 
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ภาพที่ 85  การวิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธช้ิ์นท่ี  3   
              (ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ตุลาคม 2556) 
              เทคนิค    :  ส่ือผสม  3  มิติ 
              วัสดุ       :  เหล็ก อีพ๊อกซี่ ไฟมะรุมLED 
 
จุดเด่น องค์ประกอบของเส้นมีการเคล่ือนไหว และอ่อนช้อยมากข้ึน 

จุดด้อย มองได้ทิศทางเดียว 

การพัฒนา พัฒนามาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี2 แสงท่ีเดินตามเส้นแต่ละเส้นมีความสว่าง

มากน้อยสลับกัน แต่เกิดความสมดุลในภาพรวม 
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ตารางท่ี 3 วิเคราะหผ์ลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 
 
ช้ินท่ี ภาพผลงาน จุดเด่น จุดด้อย การพัฒนา 

1  
 

ใช้เส้นการทับซ้อน
กันโดยวิธีการใช้เส้น 
Contour drawing 
(วาดเส้นประสาท
สัมผั ส )  เกิ ดความ
น่าสนใจในรูปทรง 

รู ป ท ร ง  แ ล ะ
โครงสร้างของเส้น
แข็ง  ไม่เคลื่อนไหว 

ปรับโครงสร้างของเส้น
ให้มีความโค้งเพ่ือจะท า
ให้ งานดูเคลื่อนไหว 

2  
 
 
 
 
 
 
 

เส้นมีความโค้งและ
อ่อนช้อย ท าให้เกิด
ความรู้สึกถึงความ
เคลื่อนไหวในผลงาน 
และมีแสง สี เสียง 
เกิดความน่าสนใจ
มากข้ึน 

มีแสงสว่าง เฉพาะ
ช่วงกลางของผลงาน 
และบางจุดเท่าน้ัน 
ท า ใ ห้ ข า ด ค ว า ม
สมดุล และความลื่น
ไหลในผลงาน มอง
ได้ทิศทางเดียว 

พัฒนามาจ ากผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที่1 
โดยการป รับ เส้นให้มี
ความอ่อนช้อย และเพ่ิม 
แสง สี เสียง 

3 
 

 
 

 

องค์ประกอบของ
เส้นมีการเคลื่อนไหว 
และอ่อนช้อยมาก
ข้ึน 
 

มองได้ทิศทางเดียว 
 

พัฒนามาจ ากผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที่2 
แสงที่เดินตามเส้นแต่ละ
เส้นมี ความส ว่างมาก
น้อยสลั บกั น  แ ต่ เ กิ ด
ความสมดุลในภาพรวม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

 

 
 

2. วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 จากกระบวนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการพัฒนามาจากผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ เนื้อหาสาระโดยการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับมโนราห์ร่วมสมัย ข้าพเจ้าได้ประยุกต์มา
จากโครงสร้างของรูปทรงท่าทางการร าของมโนราห์ น ามาสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการดัดเหล็กให้เกิด
รูปทรงตามเส้น Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) รูปทรงมโนราห์ ผสมผสานกับแสง สี 
เสียง เพิ่มจินตนาการ และแสดงออกเรื่องราวแบบเฉพาะตนเพื่อให้มีความสมดุลทางกายภาพ แล้ว
ผู้ชมสามารถมองได้รอบด้าน มีท้ังหมด 2 ชุด ดังต่อไปนี้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
 ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดแรก ข้าพเจ้าจัดองค์ประกอบของงานโดยการให้กลุ่ม
ของตัวรูปทรงอยู่ในระนาบสูง-ต่ า สลับกันลอยอยู่ในอากาศ มีการทับซ้อน การซ้ า เช่ือมโยงกันของ
รูปทรงมโนราห์ โดยการทับซ้อนกันไปมาจากจินตนาการ เสมือนการเคล่ือนไหวของมโนราห์ และ 
จากการท่ีข้าพเจ้าได้ใช้สีสัน ท่ีมีอยู่แล้วในชุดของมโนราห์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในท่ีนี้ 
คือ หลอดไฟมะรุม LED และเพิ่มความน่าสนใจโดยมีเพลงมโนราห์ประกอบ ส่วนเรื่องของการจัด
แสดงข้าพเจ้าได้จัดแสดงในห้องมืด โดยท่ีผู้ชมสามารถเข้าไปในห้องมืดและมองได้รอบทิศทาง  
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
 ผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าเปล่ียนองค์ประกอบของภาพรวมโดยการกระจายรูปทรงให้มีความ
สมดุลกว่าชุดท่ีผ่านมา ซึ่งชุดท่ีผ่านมารูปทรงโครงสร้างจะรวมอยู่จุดใดจุดหนึ่งจนเกินไป หลังจากนั้น
ได้จัดองค์ประกอบของงานโดยการให้กลุ่มของตัวรูปทรงอยู่ในระนาบสูง-ต่ า สลับกันลอยอยู่ในอากาศ 
มีการทับซ้อน การซ้ า เช่ือมโยงกันของรูปทรงมโนราห์ โดยการทับซ้อนกันไปมาจากจินตนาการ 
เสมือนการเคล่ือนไหวของมโนราห์ และ จากการท่ีข้าพเจ้าได้ใช้สีสัน ท่ีมีอยู่แล้วในชุดของมโนราห์มา
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในท่ีนี้ คือ หลอดไฟมะรุม LED และเพิ่มความน่าสนใจโดยมีเพลง
มโนราห์ประกอบ ส่วนเรื่องของการจัดแสดงข้าพเจ้าได้จัดแสดงในห้องมืด โดยท่ีผู้ชมสามารถเข้าไปใน
ห้องมืดและมองได้รอบทิศทาง ซึ่งท าให้ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ีสองนี้มีความโดดเด่นและน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 
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ภาพที่  86 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 

ขนาด :  ปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี 
เทคนิค :  ประติมากรรมส่ือผสม 
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ภาพที่ 87  รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
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วิเคราะห์โครงสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
                1. เส้น ได้ใช้เส้นในการก าหนดโครงสร้างของรูปทรง ความส าคัญของเส้นในผลงานคือ
เส้นจะเป็นตัวก าหนดโครงสร้างและทิศทางในการเช่ือมต่อระหว่างรูปทรงกับรูปทรง รูปทรงกับพื้นท่ี
ว่าง เส้นท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นโค้งดู เคล่ือนไหว อ่อนไหว และจังหวะของเส้นเปรียบเสมือนการ
เคล่ือนไหวของมโนราห์ 

 

 
 

ภาพที่ 88  เส้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
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 2. รูปทรง เป็นรูปทรงของท่าร ามโนราห์ ด้วยจังหวะลีลาในการร่ายร า โดยใช้รูปทรง
ธรรมชาติ และรูปทรงอิสระรวมถึงรูปทรงท่ีเหมือนจริงท่ีเกิดจากการ Contour drawing            
(วาดเส้นประสาทสัมผัส)     
 2.1 รูปทรงด้านที่1 (ด้านหน้า) 
           เป็นกลุ่มของรูปทรงท่ีมีลักษณะการทับซ้อนกัน จนเกิดเป็นมิติของเส้นท่ีถูกทับ
ซ้อนจึงเกิดเป็นกลุ่มของรูปทรงจ านวน 4 รูปทรง ท่ีมีความสัมพันธ์กันอยู่โดยมีเส้นเป็นตัวประสาน 
และท่ีว่าง จึงท าให้เกิดกลุ่มของรูปทรง โดยรูปทรงด้านหน้าจะเห็นได้ว่าเส้น น้ าหนัก พื้นท่ีว่าง สี 
พื้นผิว สามารถท างานอยู่ร่วมกันได้ 
 

 
 

ภาพที่ 89  รูปทรงด้านท่ี1 (ด้านหน้า) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
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 2.2 รูปทรงด้านที่2 (ด้านหลัง) 
           รูปทรงของเส้นแต่ละเส้นเกิดการปะทะกันท่ีจุดใดจุดหนึ่งของรูปทรง จนท าให้
เกิดรูปทรงท่ีมีความทับซ้อน และเส้นท่ีพุ่งเข้าหากันเกิดการประสานกันอย่างมีเอกภาพ ให้อารมณ์
ความรู้สึกเคล่ือนไหว  
 

      
 
ภาพที่ 90  รูปทรงด้านท่ี2 (ด้านหลัง) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
 
 2.3 รูปทรงด้านที่3 (ด้านข้างซ้าย และด้านข้างขวา) 
           รูปทรงมีลักษณะแบน ไม่มีลักษณะของความเป็นปริมาตร เมื่อน าช้ินงานแต่ละ
ช้ินมาวางเรียงกันในลักษณะการทับซ้อน จึงท าให้เกิดปริมาตรท่ีมากขึ้น สามารถมองจากด้านข้าง 
แล้วดูมีปริมาตรที่กินพื้นท่ีเข้าไปในท่ีว่าง  
 

 
 

ภาพที่ 91  รูปทรงด้านท่ี3 (ด้านข้างซ้ายมือของผลงาน) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
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ภาพที่ 92  รูปทรงด้านท่ี4 (ด้านข้างขวามือของผลงาน) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 

 
 3. ที่ว่าง เกิดจากพื้นท่ีอากาศท่ีอยู่รอบนอกของรูปทรง และภายในรูปทรง ซึ่งไหลเวียน
กันอยู่รอบเส้นจนเกิดเป็นปริมาตรของท่ีว่าง อยู่ระหว่างเส้นท่ีไหลเวียนรอบๆ ท าให้เกิดความน่าสนใจ 
 

 
 

ภาพที่ 93  ท่ีว่างในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4. พื้นผิว  พื้นผิวในงานชุดนี้นั้น  ข้าพเจ้าน าพื้นผิวท่ีเกิดจากการเช่ือมเหล็ก และจาก
การปั้นอีพ๊อกซี่ ท าให้เกิดผิวขรุขระ ไม่สม่ าเสมอ ลักษณะของผิวที่หยาบ และสามารถจับต้องได้  
 

 
 

ภาพที่ 94  พื้นผิวในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
  
 5. สี ข้าพเจ้าเลือกใช้สีโทนเย็นและโทนร้อน ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ฯลฯ
ซึ่งเปรียบเสมือนสีของชุดมโนราห์ สีเกิดขึ้นอยู่ในบนพื้นผิวของช้ินงาน (เส้นของเหล็ก และอีพ๊อกซี่)  
ให้อารมณ์ความรู้สึก และช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 

  
 
ภาพที่ 95  สีในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที่  96 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 

ขนาด :  ปรับเปล่ียนตามพื้นท่ี 
เทคนิค :  ประติมากรรมส่ือผสม 
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ภาพที่ 97  รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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วิเคราะห์โครงสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 
 1. เส้น เส้นมีความไหลล่ืนต่อเนื่องกัน มีการใช้เส้นท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีการ
ประสานกัน เอนไปตามรูปทรงมโนราห์ด้วยท่วงท่าร าในการแสดงของมโนราห์ เป็นหมวดหมู่ 

 

 
 
ภาพที่ 98  เส้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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 2. รูปทรง เป็นรูปทรงของท่าร ามโนราห์ ด้วยจังหวะลีลาในการร่ายร า โดยใช้รูปทรง
ธรรมชาติ และรูปทรงอิสระรวมถึงรูปทรงท่ีเหมือนจริงท่ีเกิดจากการ Contour drawing           
(วาดเส้นประสาทสัมผัส) ในท่ีนี้ข้าพเจ้ากระจายรูปทรงใหเ้กิดเป็นนกลุ่มใหญ่ เพื่อความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
     2.1 รูปทรงด้านที่1 (ด้านหน้า) 
            เห็นเป็นกลุ่มของรูปทรงจ านวน 5 รูปทรง ท่ีมีความสัมพันธ์กันอยู่โดยมีเส้นเป็น
ตัวประสาน และท่ีว่าง จึงท าให้เกิดกลุ่มของรูปทรง 
 

 
 
ภาพที่ 99  รูปทรงด้านท่ี1 (ด้านหน้า) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.2 รูปทรงด้านที่2  (ด้านหลัง) 
           รูปทรงด้านหลังของผลงานชุดท่ี 2 ประกอบด้วย 1.รูปทรงหลัก (รูปทรงท่ีเรียง
กันคล้ายอักษรตัว U หรือครึ่งวงกลม) 2.รูปทรงย่อย ซึ่งมีท้ังหมด 5 รูปทรง แต่ละรูปทรงมีท่าทางท่ี
แตกต่างกัน ท้ังนี้รูปทรงท้ังหมดสามารถรวมตัวอยู่กันได้โดยอาศัยการเกาะเกี่ยวจากรูปทรงแต่ละ
รูปทรง โดยการใช้เส้นเป็นตัวประสาน 

 

 
 
ภาพที่ 100  รูปทรงด้านท่ี2 (ด้านหลัง) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
 
 2.3 รูปทรงด้านที่3 (ด้านข้างซ้าย และด้านข้างขวา) 
           รูปทรงทางด้านข้างซ้าย และรูปทรงทางด้านข้างขวา เป็นรูปทรงท่ีมีการทับซ้อน
กันอยู่ อันเป็นผลพลอยได้จากการวางต าแหน่งตัวชิ้นงานให้เป็นครึ่งวงกลม หรืออักษรตัว U จึงท าให้
เกิดการทับซ้อนของเส้น ด้วยจังหวะการเคล่ือนไหวของเส้นแต่ละเส้นเป็นการขับเคล่ือนของการร่าย
ร ามโนราห์ สามารถท าให้เกิดมุมมองท่ีเป็นมิติมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 101  รูปทรงด้านท่ี3 (ด้านข้างซ้าย) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
 

 
 
ภาพที่ 102  รูปทรงด้านท่ี3 (ด้านข้างขวา) ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
 

   ส
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สมุดกลาง
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 3. ที่ว่าง เกิดจากพื้นท่ีอากาศท่ีอยู่รอบนอกของรูปทรง และภายในรูปทรง ซึ่งไหลเวียน
กันอยู่รอบเส้นจนเกิดเป็นปริมาตรของท่ีว่าง ส่วนท่ีว่างท่ีปรากฏระหว่างรูปทรงแต่ละรูปทรง เป็นส่วน
ท่ีท าให้ผลงานไม่แออัด และเกิดความสบายตาเวลามองผลงาน 

 

 
 
ภาพที่ 103 ท่ีว่างในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
 
 4. พื้นผิว  พื้นผิวในงานชุดนี้นั้น  ข้าพเจ้าน าพื้นผิวท่ีเกิดจากการเช่ือมเหล็ก และจาก
การปั้นอีพ๊อกซี่ ท าให้เกิดผิวขรุขระ ไม่สม่ าเสมอ ลักษณะของผิวที่หยาบ และสามารถจับต้องได้  
 

  
 

ภาพที่ 104  พื้นผิวในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 

   ส
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 5. สี ข้าพเจ้าเลือกใช้สีแดง  สีแดงเข้ม สีส้ม   สีน้ าเงิน สีน้ าเงินเข้ม สีฟ้าอ่อน สีเหลือง  
สีเหลืองอ่อน สีเขียว สีเขียวอ่อน  สีม่วงอ่อน สีชมพูอ่อน  สีขาว ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่ง
เปรียบเสมือนสีของชุดมโนราห์ สีเกิดขึ้นอยู่ในบนพื้นผิวของช้ินงาน (เส้นของเหล็ก และอีพ๊อกซี่) ให้
อารมณ์ความรู้สึก และช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 

  
 
ภาพที่ 105  สีในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
 
สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 จากผลการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” ผลงานท้ังหมด 2 ชุด 
ด้วยรูปแบบผลงานประติมากรรมส่ือผสม โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิคกระบวนการดัด
เห ล็ก  เ ช่ือม  ปั้ น  ท า สี  และ ติด ต้ั ง ไฟมะ รุ ม  LED ไ ว้ ท่ี ตั ว ผลง าน  พร้ อม เพลงประกอบ                  
แสดงความเช่ือมโยงระหว่างมโนราห์กับวัสดุร่วมสมัย ท่ีอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และได้วิเคราะห์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 เส้น เส้นจะเป็นตัวก าหนดโครงสร้าง และทิศทางในการเช่ือมต่อระหว่างรูปทรงกับ

รูปทรง รูปทรงกับพื้นท่ีว่าง มีการใช้เส้นขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ประสานกันอยู่ในตัวช้ินงาน  เส้นท่ีใช้

ส่วนใหญ่เป็นเส้นโค้ง ดูเคล่ือนไหว อ่อนไหว และจังหวะของเส้นเปรียบเสมือนการเคล่ือนไหวของท่า

ร ามโนราห์ เส้นจะมีความไหลล่ืนต่อเนื่องกัน  

 

   ส
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 รูปทรง เป็นรูปทรงของท่าร ามโนราห์ ด้วยจังหวะลีลาในการร่ายร า โดยใช้รูปทรง

ธรรมชาติ และรูปทรงอิสระรวมถึงรูปทรงท่ีเหมือนจริงท่ีเกิดจากการ Contour drawing            

(วาดเส้นประสาทสัมผัส) ในตัวชิ้นงานก็จะเห็นได้ว่า รูปทรงด้านหน้า รูปทรงด้านหลัง รูปทรงด้านข้าง

(ด้านข้างซ้ายมือของผลงาน) รูปทรงด้านข้าง(ด้านข้างขวามือของผลงาน) รูปทรงจะเกิดการทับซ้อนจึง

ท าให้เกิดมิติ และสุนทรียะมากขึ้น รูปทรงจะมีความสัมพันธ์กันอยู่โดยมีเส้นเป็นตัวประสาน และท่ีว่าง 

จึงท าให้เกิดกลุ่มของรูปทรง รูปทรงของผลงานท้ัง 2 ชุด มีความต่างกันในภาพรวม โดยภาพรวม     

ชุดท่ี 1 นั้น จะค่อนข้างรวมอยู่ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งจนเกิดไป คืองานไม่เกิดการกระจายตัว ท าให้ขาด

ความสมดุลในผลงาน ส่วนรูปทรงในชุดท่ี 2 นั้น ข้าพเจ้าได้กระจายรูปทรงให้เกิดความน่าสนใจ จึงท า

ให้เกิดความสมดุลในผลงานมากขึ้น 

 ที่ว่าง ท่ีว่างในผลงานชุดนี้ เกิดจากพื้นท่ีอากาศท่ีอยู่รอบนอกของรูปทรง และภายใน
รูปทรงท่ีแทรกตัว และขยายตัวเข้าหากัน การเคล่ือนไหวและการเล่ือนไหลของท่ีว่าง ซึ่งไหลเวียนกัน
อยู่รอบเส้นจนเกิดเป็นปริมาตรของท่ีว่างท่ีเกิดจากเส้นจะให้ความเคล่ือนไหวท่ีซับซ้อน ส่วนท่ีว่างท่ี
ปรากฏระหว่างรูปทรงแต่ละรูปทรง เป็นส่วนท่ีท าให้ผลงานไม่แออัด และเกิดความสบายตาเวลามอง
ผลงาน 
 พื้นผิว พื้นผิวในผลงานชุดนี้ เกิดจากการเช่ือมเหล็ก และจากการปั้น  อีพ๊อกซี่ ท าให้
เกิดผิวขรุขระ ไม่สม่ าเสมอ ลักษณะของผิวที่หยาบ มัน เรียบ และสามารถจับต้องได้  
                สี สีในผลงานชุดนี้ ได้เลือกใช้สีโทนเย็นและโทนร้อน ได้แก่  สีแดง  สีแดงเข้ม สีส้ม     
สีน้ าเงิน สีน้ าเงินเข้ม สีฟ้าอ่อน สีเหลือง  สีเหลืองอ่อน สีเขียว สีเขียวอ่อน  สีม่วงอ่อน สีชมพูอ่อน     
สีขาว ซึ่งเปรียบเสมือนสีของชุดมโนราห์ สีเกิดขึ้นอยู่ในบนพื้นผิวของช้ินงาน (เส้นของเหล็ก และ   
อีพ๊อกซี่) ให้อารมณ์ความรู้สึก และช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  

  
 จากการวิเคราะห์ทัศนธาตุท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าได้จัดแสดงในห้องมืด  และ

ช้ินงานลอยตัวอยู่ในอากาศ ผู้ท่ีเข้าชมสามารถมองผลงานได้รอบทิศทาง และมีแสง สี เสียงหรือเพลง
มโนราห์ประกอบผลงาน 
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ตารางท่ี 4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
 

      วิเคราะห์ 
 
                        ผลงาน 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 

  

1. เส้น ใช้เส้นในการก าหนดโครงสร้างของรูปทรง 
ความส าคัญของเส้นในผลงานคือเส้นจะ
เป็นตัวก าหนดโครงสร้างและทิศทางใน
การเช่ือมต่อระหว่างรูปทรงกับรูปทรง 
รูปทรงกับพื้นที่ว่าง เส้นที่ใช้ส่วนใหญ่เป็น
เส้นโค้งดู เคลื่อนไหว อ่อนไหว และจังหวะ
ของเส้นเปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวของ
มโนราห์ 

เส้นมีความไหลลื่นต่อเน่ืองกัน มีการใช้เส้น
ที่มีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีการประสานกัน 
และเอนไปตามรูปทรงมโนราห์ด้วยท่วงท่า
ร าในการแสดงของมโนราห์ เป็นหมวดหมู่ 

 
 

2. รูปทรง เป็นรูปทรงของท่าร ามโนราห์ ด้วยจังหวะ
ลีลาในการร่ายร า โดยใช้รูปทรงธรรมชาติ 
และรูปทรงอิสระรวมถึงรูปทรงที่เหมือน
จริงที่ เกิดจากการ Contour drawing            
(วาดเส้นประสาทสัมผัส)     

 

เป็นรูปทรงของท่าร ามโนราห์ ด้วยจังหวะ
ลีลาในการร่ายร า โดยใช้รูปทรงธรรมชาติ 
และรูปทรงอิสระรวมถึงรูปทรงที่เหมือน
จริงที่ เกิดจากการ Contour drawing           
(วาดเส้นประสาทสัมผัส) ในที่ น้ีข้าพเจ้า
กระจายรูปทรงให้เกิดเป็นนกลุ่มใหญ่ เพื่อ
ความน่าสนใจย่ิงขึ้น     

3. ที่ว่าง เกิดจากพื้นที่อากาศที่อยู่รอบนอกของ
รูปทรง และภายในรูปทรง ซึ่งไหลเวียนกัน
อยู่รอบเส้นจนเกิดเป็นปริมาตรของที่ว่าง 
อยู่ระหว่างเส้นที่ไหลเวียนรอบๆ ท าให้เกิด
ความน่าสนใจ 

เกิดจากพื้นที่อากาศที่อ ยู่รอบนอกของ
รูปทรง และภายในรูปทรง ซึ่งไหลเวียนกัน
อยู่รอบเส้นจนเกิดเป็นปริมาตรของที่ว่าง 
ส่วนที่ว่างที่ปรากฏระหว่างรูปทรงแต่ละ
รูปทรง เป็นส่วนที่ท าให้ผลงานไม่แออัด 
และเกิดความสบายตาเวลามองผลงาน 

4. พื้นผิว พื้นผิวในงานชุดน้ีน้ัน  ข้าพเจ้าน าพื้นผิวที่
เกิดจากการเช่ือมเหล็ก และจากการปั้น
อีพ๊อกซี่ ท าให้เกิดผิวขรุขระ ไม่สม่ าเสมอ 
ลักษณะของผิวที่หยาบ และสามารถจับ
ต้องได้ 

พื้นผิวในงานชุดน้ีน้ัน  ข้าพเจ้าน าพื้นผิวที่
เกิดจากการเช่ือมเหล็ก และจากการปั้น 
อีพ๊อกซี่ ท าให้เกิดผิวขรุขระ ไม่สม่ าเสมอ 
ลักษณะของผิวที่หยาบ และสามารถจับ
ต้องได้ 
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ตารางท่ี 4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ (ต่อ) 

 
 

      วิเคราะห์ 
 
                        ผลงาน 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 

  
5. ส ี ข้าพเจ้าเลือกใช้สีโทนเย็นและโทนร้อน 

ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ฯลฯ
ซึ่งเปรียบเสมือนสีของชุดมโนราห์ สีเกิด
ขึ้นอยู่ในบนพื้นผิวของช้ินงาน (เส้นของ
เหล็ก และอีพ๊อกซี่) ให้อารมณ์ความรู้สึก 
และช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความน่าสนใจ
ย่ิงขึ้น 

ข้าพเจ้าเลือกใช้สีแดง  สีแดงเข้ม สีส้ม       
สีน้ าเงิน สีน้ าเงินเข้ม สีฟ้าอ่อน สีเหลือง     
สีเหลืองอ่อน สีเขียว สีเขียวอ่อน  สีม่วง
อ่อน สีชมพูอ่อน  สีขาว ในการสร้างสรรค์
ผลงานซ่ึงเปรียบเสมือนสีของชุดมโนราห์ สี
เกิดขึ้นอยู่ในบนพื้นผิวของช้ินงาน (เส้นของ
เหล็ก และอีพ๊อกซี่) ให้อารมณ์ความรู้สึก 
และช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความน่าสนใจ
ย่ิงขึ้น 
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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ ์

 
สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ ์
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มโนราห์ร่วมสมัย”มีผลงานท้ังหมด 2 ชุด 
ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดแนวความคิดของความงามของวัฒนธรรมมโนราห์ ซึ่งเป็นประเพณี
วัฒนธรรมของบ้านเกิดข้าพเจ้า ด้วยสีสัน ลีลา ท่าทาง และด้วยท่าร าท่ีอ่อนช้อย น ามาเป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อสะท้อนภาพ แสง สี เสียง โดยใช้เทคนิควิธีการทาง
ประติมากรรมส่ือผสม 
 ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาค้นคว้า และสร้างสรรค์โดยวิธีการ
ผสมผสานระหว่างมโนราห์กับวัสดุสมัยใหม่ในท่ีนี้ คือ การดัดเหล็กตามเส้น  Contour drawing   
(วาดเส้นประสาทสัมผัส) รูปทรงมโนราห์ และเพิ่มความน่าสนใจโดยใช้แสง สี เสียง จัดแสดงในห้อง
มืด โดยผู้ชมมีส่วนร่วม เผยแพร่ในนิทรรศการ “ทัศนศิลปศึกษา” ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ศูนย์
ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลัยเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันท่ี 5-7 มกราคม 2558 หลังจากท่ี
แสดงผลงานปรากฏว่า ผู้ชมมีส่วนร่วมในผลงาน คือการดูรอบๆผลงานได้ และสนุกสนานไปกับเพลง
ประกอบ สุดท้ายผลงานตอบสนองความต้องการของข้าพเจ้า คือ 1.สามารถศึกษาองค์ความรู้เรื่อง
มโนราห์ และผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการแสดงมโนราห์ในอดีต   2.สามารถ
ทดลองวัสดุใหม่ในการสร้างสรรค์โดยใช้เส้นให้เกิดรูปทรงมโนราห์ โดยมีมิติการทับซ้อนของ
เส้นประสาทสัมผัส (Contour drawing) ผสมผสานกับสีสันของมโนราห์ในรูปแบบเฉพาะตน  3.
ผลงานศิลปะในชุด มโนราห์ร่วมสมัย เป็นผลงานประติมากรรมส่ือผสมท่ีเกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
เริ่มต้นจากการส ารวจส่ิงท่ีประทับใจ การเก็บและคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การลองผิดลอง
ถูก ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานท่ีสามารถถ่ายทอดมิติความงามในวัฒนธรรมมโนราห์ 
อันน าไปสู่ความเข้าใจ ให้แง่คิดท่ีลึกซึ้ง  มีประโยชน์  
 ส าหรับปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้พบปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ท างาน คือ 1.สถานท่ีในการท างาน แก้ปัญหาโดยการเลือกสถานท่ีท่ีมีหลังคาสามารถหลบแดด หลบ
ฝนได้ และมีความแข็งแรง คงทนต่อการรับน้ าหนักของช้ินงานได้  2.เหล็กขึ้นสนิม แก้ปัญหาโดยการ
ขัดสนิมแล้วทาสีกันสนิมเคลือบไว้  3.การทาสีบนตัวช้ินงาน คือไม่สามารถเกล่ียสี หรือไล่สีให้เสร็จ 
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ผ่านในรอบเดียวได้ แก้ปัญหาโดยการทาสีรองพื้นสีขาว  4.การขนย้ายช้ินงานแต่ละครั้งมีความเส่ียง
ต่อการช ารุด แก้ปัญหาโดยการคลุมช้ินงานให้มิดชิด และใช้ไม้ดามงานไว้ ช่วยป้องกันงานช ารุดได้ 
จากปัญหาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งท่ีจะต้องเรียนรู้ แก้ไข และการสร้างสรรค์ผลงานใน
ครั้งนี้ได้ค้นพบเทคนิคใหม่ คือ เทคนิคในการดัดเหล็ก ให้เป็นรูปโครงสร้างมโนร าห์โดยการใช้เส้น 
Contour drawing (วาดเส้นประสาทสัมผัส) ผสมกับเทคโนโลยี หรือวัสดุใหม่ อาทิ ไฟมะรุม LED 
และดนตรีประกอบ ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้จึงประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง จึงสามารถ
น าประสบการณ์ และแนวทางในการสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในอนาคต โดยหวังว่าจักเป็นประโยชน์
ต่อผู้สนในบ้างตามสมควร  
 ในกระบวนการของการสร้างสรรค์ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อ
พัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 

1. ข้อเสนอทั่วไป 
      เนื่องจากมโนราห์ในปัจจุบันลดน้อยลง เด็กรุ่นใหม่หลงใหลในวัฒนธรรมต่างชาติ  
ถ้าจะได้พบเห็นมโนราห์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคใต้ หรือตามงานพิธีกรรมต่างๆ วัด ตามบ้าน หรือ
ตามห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ส่ิงท่ีอยากจะให้มีการพัฒนา คือ อยากให้มีการแสดงมโนราห์ให้มากขึ้น 
ท่ัวกรุงเทพ และทุกๆจังหวัด เพื่อเป็นการเผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรม และในทางศิลปะของ
ข้าพเจ้านั้น ได้น าวัสดุ หรือเรื่องราวท่ีเป็นมโนราห์ มาถ่ายทอดในผลงานศิลปะโดยผ่านกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ และน ามาถ่ายทอดผ่านทางผลงานประติมากรรมส่ือผสม เพื่อให้สะท้อนถึงการอยู่
ร่วมกันของวัฒนธรรมสมัยก่อน และปัจจุบัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
      2.1 ควรศึกษารูปแบบ และโครงสร้างการเคล่ือนไหวของมโนราห์ด้วยสี ลีลา ท่าทาง 
เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบอิสระ ได้อารมณ์ ได้จังหวะของเส้นโครงสร้าง 
      2.2 ศึกษารูปแบบองค์ประกอบ การเช่ือมกันระหว่างตัวละคร เพื่อให้รูปแบบของ
ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
      2.3 การเช่ือมโยงระหว่างตัวละคร 1 ตัวละคร 2 ควรให้เส้นโครงสร้างยืดออกห่างกัน
มากกว่าเดิม (กระจายช้ินงาน) เพื่อไม่ท าให้ผลงานกระจุกอยู่ท่ีเดียวกัน และท าให้ดูเคล่ือนไหวมากขึ้น
กว่าเดิม  
      2.4 ควรศึกษาเรื่องมิติของโครงสร้าง เพื่อให้มองได้รอบด้าน มากกว่าการมองเห็นแค่
ด้านหน้า - ด้านหลัง 
      2.5 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” อาจเป็นเพียงมุมหนึ่งท่ีน่าสนใจ 
สามารถน าไปศึกษารูปแบบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลงานในรูปแบบใหม่ๆต่อไป 
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