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contemporary art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program of Visual Arts  Graduate School, Silpakorn University 
Student’s Signature  Academic Year 2014 
Thesis Advisors’ Signature 1.  2.  



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 ข้าพเจ้าขอน้อมจิตรําลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระพิฆเนศวร และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย
ในสากลโลก ที่คอยคุ้มครองตัวของข้าพเจ้า และดลบันดาลให้ข้าพเจ้าประสบกับความสําเร็จในชีวิต
การเป็นนักศึกษาศิลปะ ตลอดจนครูช่างศิลปะไทยทุกแขนง โดยเฉพาะครูช่างหนังตะลุง และครู
มโนราห์ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานฝากไว้เป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําค่า สืบทอดกันมา
แต่อดีต อันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญย่ิง 
 กราบขอบพระคุณ บิดามารดาผู้ให้กําเนิด ที่ให้การสนับสนุนและให้ทุนทรัพย์ในการศึกษาเลา่
เรียนจนจบการศึกษา และคุณตาผู้ให้ประสบการณ์ทางด้านศิลปะแก่ข้าพเจ้ามาต้ังแต่วัยเยาว์ รวมถึง
ทุกคนในครอบครัวที่คอยสนับสนุน ให้กําลังใจและเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานครั้งน้ี 
 กราบขอบพระคุณ อาจารย์ชูศักด์ิ ศรีขวัญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้คอยให้คําแนะนําแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับบุคลิกของข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและสามารถนําข้อดีและ
ข้อเสียไปพัฒนางานศิลปะให้ดีย่ิงข้ึนได้ 
 กราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาศิลปไทยทุกท่าน ที่ให้ความรู้เรื่องของศิลปะมาโดย
ตลอดในระดับปริญญาโทน้ี รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆที่ช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับด้าน
ต่างๆ รวมทั้งการดําเนินชีวิตประจําวันด้วย 
 ขอบคุณ บุญคุณจากหนังวัวทุกแผ่น ทุกตัวที่อุทิศกายสังขารให้ข้าพเจ้าได้นํามาใช้ในการแกะ
หนังตะลุง ขอส่วนบุญที่ท่านทําจงส่งผลให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดี 
 ขอให้ความดีงามทั้งหลายทั้งปวง ที่ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีประสบความสําเร็จลุล่วงได้ จง
บังเกิดแก่ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะทุกท่านตลอดไป 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงมา
อยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันรูปแบบผลงานศิลปะที่มีความโดดเด่นมากคือ ศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็นศิลปะที่มี
รูปแบบของการผสมผสานกันของศิลปะสมัยใหม่กับศิลปะแบบด้ังเดิมของแต่ละวัฒนธรรม เป็นการ
นําเอาคุณลักษณะของเดิมมาปรับหรือแปรสภาพ สร้างให้เป็นสิ่งใหม่หรือนําเทคนิคกระบวนการมาใช้
แสดงออกให้ทันกับยุคสมัย อันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างอสิรเสร ี
เกิดเป็นรูปแบบใหม่ที่ยังคงเดิมซึ่งเอกลักษณ์บางอย่างของแต่ละวัฒนธรรมน้ันๆไว้ได้อย่างน่าสนใจ 

จากแนวความคิดน้ี ข้าพเจ้าจึงได้นํามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ร่วมสมัยในรูปแบบของตนเอง ผ่านเทคนิคกระบวนการของช่างพื้นบ้านภาคใต้ คือ “การแกะหนัง
ตะลุง” เพื่อใช้เล่าเรื่องราวของยุคปัจจุบันที่ดําเนินไปพร้อมกับชีวิตประจําวันของข้าพเจ้า 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

หนังตะลุงเป็นมหรสพพื้นบ้านที่มีความโดดเด่นและแสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ศิลปะทางปักษ์ใต้ มีความผูกพันกับชาวใต้มาอย่างช้านาน หนังตะลุงแต่ละตัวจะต้องผ่านกระบวนการ
เทคนิคแกะหนังที่มีความละเอียดอ่อนและประณีตบรรจง เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวหนังที่มีความงดงามทั้ง
ลวดลายและสีสันที่สดใส และเมื่อนําไปแสดงบนจอผ้าขาว ผ่านแสงไฟ จะเกิดเงาและสีสันที่สวยงาม
สะดุดตาน่าสนใจ 

ข้าพเจ้าเป็นคนใต้โดยกําเนิด จึงมีความผูกพันและประสบการณ์จากการรับชมมหรสพ
อันมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างหนังตะลุงมาต้ังแต่วัยเยาว์ รวมทั้งได้เคยสร้างสรรค์ข้ึนด้วยกระดาษ
เพื่อเก็บสะสมไว้ เสมือนเป็นของเล่นในวัยเด็กที่ให้ทั้งความบันเทิงและความสนุกสนาน และเป็นตัวจุด
ประกายให้ข้าพเจ้ามีความคิดสร้างสรรค์และใช้จินตนาการเพื่อสร้างผลงานศิลปะในแบบฉบับของ
ตนเองมาจนถึงปัจจุบัน 

การหาชมหนังตะลุงในกาลปัจจุบันน้ันเริ่มมีน้อยลง เน่ืองจากมีสิ่งบันเทิงในรูปแบบใหมท่ี่
เข้าถึงคนในสังคมได้ง่ายและน่าสนใจกว่าหนังตะลุงที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม สิ่งน้ีจึงกลายเป็น
แรงผลักดันให้ข้าพเจ้านําเทคนิคกระบวนการแกะหนังตะลุงมาสร้างสรรค์ใหม่ ให้เกิดเป็นความร่วม
สมัย โดยปรับเปลี่ยนและสร้างรูปทรงของตัวหนังตะลุงให้น่าสนใจมากย่ิงข้ึน ออกมาในรูปแบบ 3 มิติ 
ที่เกิดจากการประกอบกันของแผ่นระนาบ 2 มิติจากแผ่นหนัง ก่อเกิดเป็นรูปทรงที่มีปริมาตร สามารถ
มองเห็นได้ทุกด้าน และสร้างความสัมพันธ์ให้กันระหว่างแผ่นหนังและพื้นที่ว่าง เสมือนเป็นการสร้าง
มิติใหม่ให้กับหนังตะลุงให้ดูมีชีวิตและสีสันที่แตกต่างไปจากของเดิม โดยเลือกที่จะนําเอาวัฒนธรรม
เก่ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมใหม่ เพื่อสื่อให้คนดูทั่วไปในยุคปัจจุบัน ได้เห็นถึงความเป็นไปของ
วัฒนธรรมของชาติ กับความแปลกใหม่แปลกตาแต่ยังคุ้นเคยในความรู้สึกและชวนให้น่าต่ืนเต้น ผ่าน
ผลงานศิลปกรรมหนังตะลุงร่วมสมัย 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อค้นหาการผสมผสานกันระหว่างเทคนิคของช่างพื้นบ้าน ในการแกะหนังตะลุง
แบบด้ังเดิม กับการสร้างสรรค์หนังตะลุงร่วมสมัยในลักษณะ 3 มิติ ที่มีปริมาตร เพื่อให้เกิดผลทาง
ความงามที่น่าสนใจ แตกต่างไปจากของด้ังเดิม 

2. เพื่อถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อรูปทรง ลวดลาย ลีลา และสีสัน ที่ได้รับจาก
ประสบการณ์และสิ่งที่ตนเองพบเห็นในชีวิตประจําวันต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรม
เก่าที่ผสมผสานกับกับวัฒนธรรมใหม่ สู่ความเป็นร่วมสมัย 

3. เพื่อให้ประชาชนคนดู สามารถรับรู้และซึมซับความเป็นไปของวัฒนธรรมของชาติ 
แล้วเกิดการหวงแหน อนุรักษ์สืบสานและนําไปพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เกิดความร่วม
สมัยมากย่ิงข้ึน 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

 

เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นพื้นถ่ินไว้ รวมทั้งให้คนดูทั่วไปในยุคปัจจุบัน
สามารถรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมหรสพทางวัฒนธรรมในท้องถ่ินของตนเองได้น้ัน ข้าพเจ้าจึงเช่ือว่าการ
นําภูมิปัญญาด้ังเดิมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะแล้วนํามาผสมผสานกับของใหม่น้ัน จะสามารถ
ถ่ายทอดให้เกิดความน่าสนใจได้ง่ายย่ิงข้ึน เพื่อสื่อสารให้คนดูทั่วไปเข้าใจถึงความเป็นไปของ
วัฒนธรรมของชาติ และนัยยะบางอย่างที่แฝงภายในผลงาน ผ่านรูปทรง ลวดลาย ลีลา และสีสันของ
หนังตะลุง ในรูปแบบ 3 มิติ และสามารถนําไปพัฒนาต่อ ให้เกิดเป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยได้อย่าง
น่าสนใจ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 

1. ขอบเขตของรูปแบบ  
นําเสนอผลงานในรูปแบบ 3 มิติ จากวัสดุไทยคือ หนังวัว ประกอบกันเป็นรูปทรงใหม่ ที่

ได้จาการผสมผสานกันของวัฒนธรรมเก่าและใหม่ สามารถมองเห็นได้ทุกด้าน แขวนบนพื้นที่ว่าง 
รวมทั้งการจัดไฟให้เกิดเงากระทบ และให้เห็นความบางใสและความทึบของแผ่นหนัง สร้างมิติและ
บรรยากาศที่น่าสนใจ 

2. ขอบเขตของเทคนิค 
ใช้วิธีการแกะหนังตะลุง โดยการตัด แกะ ตอก และลงสีด้วยสีผสมอาหารและหมึกจีนลง

บนวัสดุหนังวัว ผสมกับการนําลูกปัดแก้วสีต่างๆมาเย็บ ร้อย เป็นลวดลายต่างๆ ผสมเข้ากับลายแกะ
หนังอย่างกลมกลืน 

3. ขอบเขตของเน้ือหา 
แสดงรูปทรง ลวดลาย ลีลา สีสัน และเน้ือหาสาระของความร่วมสมัยที่เกิดจากการ

ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ของมหรสพทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมกับวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์ที่ตนเองพบเจอมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ขั้นตอนของการศึกษา 
 

1. ข้ันตอนค้นคว้าหาข้อมูล โดยศึกษาเกี่ยวกับสื่อพื้นบ้านหนังตะลุง รวมทั้งสื่อพื้นบ้าน
อื่นๆที่น่าสนใจ และสื่อที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน 

2. ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และภาพร่าง ค้นหารูปแบบของผลงาน โดยนําข้อมูลมา
ประมวลวิเคราะห์ เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการจะนําเสนอและ
แสดงออกได้อย่างเต็มที่และมีความชัดเจน 

3. ข้ันตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งดูภาพรวม และแก้ไข พัฒนา
ให้ผลงานสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 

4. สรุป เรียบเรียง เขียนเป็นรายงานการวิจัย 
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากหนังสือและเอกสาร บทความต่างๆ และการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญการแกะหนังตะลุง 

2. ศึกษารูปทรง ลวดลาย สีสันต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ในมหรสพของภาคใต้ และที่เป็น
เอกลักษณ์ใหม่ที่เกิดข้ึนมาในยุคปัจจุบัน จากเว็บไซต์ หนังสือและเอกสารต่างๆ 

3. กําหนดแนวความคิดและขอบเขตของการนําเสนอผลงานทั้งชุด 
4. ร่างภาพ สร้างโมเดล ค้นหารูปแบบผลงานที่ชัดเจน 
5. สร้างสรรค์ผลงาน 

5.1 ตัด ตอก แกะ ลงบนแผ่นหนัง ลงสีด้วยสีผสมอาหาร 
5.2 นําลูกปัดแก้วสีต่างๆ มาร้อย เย็บลงบนแผ่นหนัง ประกอบไม้เพื่อความแข็งแรง 
5.3 ทาเคลือบเงา แล้วนําช้ินส่วนต่างๆมาประกอบกัน 

6. วิเคราะห์ผลงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
7. นําเสนอผลงาน ฟังคําวิจารณ์ เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาการสร้างสรรค์ 
8. ติดต้ังผลงาน จัดแขวนผลงานให้อยู่ในพื้นที่ว่างห้องสีขาว และจัดแสงไฟให้ไปกระทบ

ผลงาน เพื่อให้เกิดเงาลงบนผนังและบริเวณรอบข้าง 
9. สรุป เรียบเรียง เขียนเป็นรายงานการวิจัย 
 

แหล่งข้อมูล 
 

1. หนังสือและเอกสารซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
1.1 หนังสือภาพหนังตะลุง และสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ 
1.2 หนังสือภาพแสดงข้ันตอนการแกะหนังตะลุง 
1.3 หนังสือภาพเกี่ยวกับมหรสพต่างๆทางภาคใต้ 
1.4 หนังสือภาพเกี่ยวกับมหรสพของชาติต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยในปัจจุบัน 
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1.5 หนังสือภาพศิลปกรรม 3 มิติที่น่าสนใจ เพื่อศึกษารูปแบบการนําเสนอผลงาน
และการติดต้ังผลงาน 

2. เว็บไซต์ต่างๆบนอินเตอร์เน็ตที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับวิธีการแกะหนังตะลุง และเรื่อง
ของมหรสพในท้องถ่ินภาคใต้ และมหรสพใหม่ที่ตนเองสนใจ 

3. ประสบการณ์ตรงจากการรับชมจากสื่อโทรทัศน์และการแสดงสด 
 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้าและการสร้างสรรค์ 
  

อุปกรณ์ในการค้นคว้าหาข้อมูล 
1. กล้องถ่ายภาพ 
2. สมุดบันทึก 
3. คอมพิวเตอร์ 
 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. แผ่นหนังวัว 
2. ไม้ไผ่ 
3. มุกหรือตุ๊ดตู่ ใช้ตอกหนัง 
4. มีดกรีดหนัง 
5. เขียง ใช้รองตอกหนัง 
6. ค้อน ใช้ตีตุ๊ดตู่ 
7. สีผสมอาหาร 
8. สเปรย์หรือวานิชใส ใช้เคลือบหนัง 
9. หมึกจีน 
10. พู่กัน ใช้ทาสี 
11. กรรไกร 
12. ลูกปัดแก้ว 
13. กระดาษร่างผลงาน 
14. เอ็น สําหรับติดต้ังงาน 
15. มีดพร้า สําหรับเหลาไม้ไผ่ 
16. ดินสอสี ใช้ร่างบนแผ่นหนัง 
17. สีอะครีลิค 



 
 

 

 
 

บทท่ี 2 
 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด รูปทรงสามมิติของหนังตะลุงร่วมสมัย ข้าพเจ้า
จําเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลในการสร้างสรรค์ ซึ่งมีที่มาจากหลายๆแหล่ง เพื่อเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม
จากสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้และเข้าใจมาบ้างแล้ว และก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ภายในผลงานมาก
ย่ิงข้ึน และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างข้ึนด้วย 
 
ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 

ความงามจากลวดลายที่เกิดจากการแกะฉลุแผ่นหนัง พร้อมทั้งสีสันอันสดใส ที่เกิดจาก
การลงด้วยสีผสมอาหาร โดยมีลายฉลุหนังเป็นเส้นแบ่งเขตของสีต่างๆ แล้วเมื่อนําไปส่องผ่านแสงไฟ 
หรือเชิดบนจอผ้าขาวก็จะเกิดเงา ตามลวดลายที่เกิดจากการแกะ น่ีคือคุณสมบัติของรูปหนังตะลุง 
ศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ ซึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้านําเทคนิคการแกะหนังตะลุงมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะตามแบบฉบับของตนเอง 

จากการที่ได้รับชมความงามทางวัฒนธรรมเหล่าน้ี อันหาชมได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน และ
รวมถึงตัวหนังตะลุงกระดาษและกระป๋องนํ้าพลาสติกที่เหลือเพียงไม่กี่ตัวที่ข้าพเจ้าได้ประดิษฐ์ข้ึนเอง 
คือความทรงจําที่มีเพียงอันน้อยนิด แต่เป็นข้อมูลสําคัญในการทํางานศิลปะของข้าพเจ้าเป็นอย่างย่ิง 
โดยอาศัยเรื่องราวของวัฒนธรรมในท้องถ่ิน จากความทรงจําที่มีต่อความบันเทิงใจในวัยเด็ก อัน
ดําเนินเรื่อยมาพร้อมกับการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้าจนถึงปัจจุบัน ที่ผสมผสานเข้ากับความเป็น
วัฒนธรรมร่วมสมัยหรือสมัยนิยม มาเป็นเน้ือหาในการแสดงออกภายในผลงาน ผ่านหนังตะลุงร่วม
สมัยในรูปแบบศิลปกรรม 3 มิติ โดยนําความงามในแต่ละด้านมาประกอบเป็นผลงานช้ินเดียวกัน เกิด
เป็นปริมาตร กลายเป็นมุมมองในการเห็นที่หลากหลาย เป็นแผ่นหนังซ้อนแผ่นหนัง เกิดเงากระทบซึ่ง
กันและกัน เสมือนเป็นการสร้างให้หนังตะลุงมีชีวิตข้ึนมาอีกครั้งหน่ึง... 

 
ทัศนคติท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

แต่เดิม หนังตะลุงน้ันมีรูปแบบที่น่าสนใจในตัวของมันเองอยู่แล้ว คือมีความเรียบแบน 
ฉลุเป็นลายต่างๆ ตามแบบประเพณีที่ทําสืบทอดกันมา หรือแล้วแต่สกุลช่างแกะหนังแต่ละคนจะ
รังสรรค์ข้ึนมา โดยแกะเพื่อเป็นการแบ่งเขตของสีแทนการเขียนตัดเส้นไปในตัวด้วย 

จากที่กล่าวมา คือความคลาสสิกตามแบบฉบับของหนังตะลุงที่มีมาต้ังแต่ยุคแรกเริ่มของ
ศิลปะแสดงเงา ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ไม่ง่ายนักตามงานทั่วไป จะพบก็แต่ตามงานบุญใหญ่ๆ ซึ่งแตกต่าง
กับสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กที่หาชมได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานวัดหรืองานบุญ ชาวบ้านก็มักจะมีการ
เชิญคณะหนังตะลุงมาทําการแสดงทุกครั้งไป 
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และเพื่อไม่ให้ความงามอันมีคุณค่าทางวัฒนธรรมน้ีสูญหายไป ข้าพเจ้าจึงนําความ
ประทับใจในสิ่งน้ี มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในอดีต 
ให้คนรุ่นใหม่ได้รับชมและซึมซับ พร้อมทั้งก่อคุณค่าให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและการอนุรักษ์ ซึ่งน้อย
คนนักที่จะนําหนังตะลุงมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยข้าพเจ้าเองได้นําความงามของ
หนังตะลุงน้ี มาสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบ 3 มิติ ที่มีการประกอบกันของแผ่นหนังจนเกิดเป็นปริมาตร 
เพื่อให้เ ข้ากับยุคสมัยของการแสดงออกทางความคิดที่อิสระข้ึนในปัจจุบัน โดยยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมเดิมบางอย่างของเทคนิคการแกะหนังเอาไว้ และเพิ่มการร้อยลูกปัดแก้วลงไปบนแผ่น
หนัง รวมทั้งการลงสีเป็นบางส่วนแทนการลงสีทั้งหมด เพื่อปล่อยให้เห็นสีเดิมของแผ่นหนังด้วย 
จากน้ันนําแผ่นหนังแต่ละช้ินมาประกอบกันจนเกิดเป็นรูปทรง เป็นมุมมองทางสายตาที่น่าสนใจ 
แสดงออกถึงรากเหง้าของตนเองได้อย่างเต็มที่ และให้คนดูเดินทางไปพร้อมๆกับข้าพเจ้า ผ่านการชม
ผลงานที่แทรกด้วยเน้ือหาอันแตกต่างไปจากพื้นถ่ินเดิม ที่นําเข้ามาผสมใหม่อยู่ในผลงาน อันเกิดจาก
การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเป็นความรู้ความเข้าใจ เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของข้าพเจ้าด้วย
น่ันเอง 

 
อิทธิพลท่ีได้รับจากหนังตะลุง 

 

หนังตะลุงคือศิลปะการแสดงประจําท้องถ่ินอย่างหน่ึงของภาคใต้ เป็นมหรสพที่นิยม
แพร่หลายอย่างย่ิงมาเป็นเวลานาน เป็นการเล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยเป็นนิยาย ดําเนินเรื่องด้วยบทร้อย
กรองที่ขับร้องเป็นสําเนียงท้องถ่ิน และใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชม ซึ่งการว่า
บทและการแสดงเงาน้ี นายหนังตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมด โดยมักจะแสดงได้ทั้งในงานบุญและ
งานศพหรืองานเฉลิมฉลองที่สําคัญในท้องถ่ิน  

ศิลปะหนังตะลุงมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง และสิ่งที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า มีดังน้ี 

1. รูปหนังหรือตัวหนังตะลุง เกิดจากการสร้างสรรค์จากจินตนาการของช่างแกะหนัง 
อาศัยฝีมือที่ประณีตในการสร้าง และมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องแต่งกายไปตามสังคม
และยุคสมัยต่างๆ 

ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงน้ัน ยังหาข้อสรุปแบบชัดเจนไม่ได้ แต่ก็เช่ือกันว่า หนัง
ตะลุงเลียนแบบมาจากหนังใหญ่ โดยย่อรูปหนังให้เล็กลง และได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมการแสดง
เงาของอินเดียมาอีกส่วนหน่ึงด้วย ซึ่งแต่เดิมในอินเดียใช้เล่นเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
และต่อมาก็ได้รับอิทธิพลของหนังชวาเข้ามาผสมผสาน จึงทําให้เกิดวิวัฒนาการใน "รูปหนัง" ข้ึนมา 
โดยรูปหนังใหญ่จะเป็นแผ่นเดียวกันทั้งตัว เคลื่อนไหวอวัยวะไม่ได้ แต่รูปหนังชวาเคลื่อนไหวมือและ
ปากได้ จึงกลายมาเป็นรูปหนังตะลุงที่เคลื่อนไหวมือได้เพียงข้างเดียว ยกเว้นรูปตัวตลกและรูปนางบาง
ตัว ที่สามารถขยับมือได้ทั้งสองข้าง และจากรูปหนังชวาที่มีใบหน้าที่ผิดไปจากคนจริง ทําให้หนังตะลุง
ได้รับแนวคิดน้ีมาปรับใช้กับรูปตัวตลก เช่น แกะรูปหนูนุ้ยให้หน้าคล้ายวัว เท่งหน้าคล้ายนกกระฮัง 
เป็นต้น “อีกทั้งยังมีบทบาทในการสื่อสารในรูปแบบตลกโปกฮา และมีข้อคิดอันเป็นสาระ จึงพบว่าตัว
ตลกเท่าน้ันที่สามารถแสดงความคิดเชิงตําหนิเรื่องต่างๆ วิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างเผ็ดร้อนรุนแรง
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ได้”1 ส่วนตัวพระ-นางจะสร้างหน้าตาให้เป็นคนดูสวยงาม สง่า ดวงตากลมโต ปากสีแดงน่ารัก มี
ยศถาบรรดาศักด์ิ เป็นตัวเอกของเรื่อง 

โดยแท้จริงแล้ว รูปหนังตะลุงดังกล่าวมีรูปทรงและการจัดองค์ประกอบท่ีลงตัวหรือได้
สัดส่วนของเน้ือท่ีของรูปและช่องว่าง โดยมีลักษณะเด่นและงดงามในเร่ืองของเส้น รูปทรง และ
ลวดลายต่างๆ ท่ีเป็นรอยแกะ ลักษณะดังกล่าวน้ี คือความงามด้านรูปแบบของรูปหนังตะลุง
น่ันเอง ซ่ึงเป็นแบบท่ีถ่ายทอดลอกเลียนกันมา และปรับปรุงให้แตกต่างกันไปบ้างในส่วน
ปลีกย่อย คือในส่วนท่ีเป็นลวดลายและการระบายสี ท้ังน้ียกเว้นรูปตัวตลก ซ่ึงท้ังหมดส่วนใหญ่
จะใช้สีดํา ไม่มีการแกะเป็นลวดลายท่ีละเอียดประณีตแต่ประการใด 

รูปหนังตะลุงมีความงามในเร่ืองของสี ระบายสีสดใสฉูดฉาดตามรสนิยมแบบพ้ืนบ้าน 
การให้สีสดใสให้ความสะดุดตา ให้อารมณ์ท่ีรุนแรง เม่ือวางพาดจอผ้าขาวและถูกแสงไฟส่อง สี
จะสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้น ซ่ึงเป็นการเพ่ิมคุณค่าความงามของรูปหนัง แต่สําหรับตัวตลกท่ีใช้สี
ทึบแสง ส่วนใหญ่ ไม่ฉลุให้โปร่งมากนัก นิยมใช้สีดําซ่ึงตัดกับรอยฉลุท่ีเป็นหู ตา ปากอย่าง
ชัดเจน คุณค่าของตัวตลกจึงมิได้อยู่ท่ีความงามของรูปแบบและการให้สี แต่อยู่ท่ีลีลาเฉพาะของ
แต่ละตัวและท่าทางบทบาทท่ีสอดคล้องกับความเป็นพ้ืนบ้าน 

จากความงามของรูปตัวหนังตะลุงส่วนหน่ึง คือ ความงามของลวดลายต่างๆ และการให้
สี ซ่ึงเม่ือลวดลายเหล่าน้ีปรากฏบนจอ บางส่วนจะแจ่มชัดและบางส่วนจะกระจายพร่าไปบ้าง 
ทําให้ดูกลมกลืนอ่อนน่ิมงดงาม รูปตัวหนังท่ีเป็นสีจึงมีความงามและคุณค่าสูงในแง่ศิลปะ
เก่ียวกับรูปแบบ การจัดองค์ประกอบลวดลายท่ีกลมกลืนเข้ากันได้ มีสัดส่วนไม่โปร่งหรือทึบ
จนเกินไป และมีความคมชัดของลวดลายตลอดจนการใช้สี ระบายสีท่ีให้สัดส่วนอีกด้วย ในขณะ
ท่ีภาพตัวตลกมิได้มีลักษณะเช่นน้ี แต่ก็มีคุณค่าทางศิลปะของความเป็นพ้ืนบ้านท่ีมีความ
สอดคล้องกับผู้ดูหนังตะลุง ส่ิงดังกล่าวน้ี คือองค์คุณทางศิลปะอันลึกซ้ึงอย่างหน่ึงของหนัง
ตะลุง2 

2. การแกะรูปหนังตะลุง การทํารูปหนังตะลุงจะต้องวาดรูปสมมติลงในแผ่นหนังสัตว์
ต่างๆ เช่น หนังวัว หนังควาย หนังเก้ง หรือกระจง เป็นต้น โดยเอาหนังมาแช่นํ้าส้ม แล้วเอามาขูดให้
บางใสแล้วขึงให้ตึง แต่ปัจจุบันนิยมใช้แผ่นหนังที่ผ่านกรรมวิธีการฟอกจากโรงงานมาแล้ว เพราะ
สะดวกและประหยัดเวลากว่า จากน้ันวาดรูปพระ รูปนาง รูปยักษ์ ตามที่ต้องการ โดยจะต้องอาศัยทั้ง
จินตนาการ ทักษะ ฝีมือประกอบกัน โดยช่างมักใช้ “เหล็กจาร” ในการร่างภาพ ต่อจากน้ันจึงนํามา
ฉลุเพื่อให้ได้ลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงาม โดยลวดลายกนกหรือตัวลายต่างๆต้องใช้ “มีดขุด” ตัดเป็น
จังหวะต่างๆตามลาย และหากส่วนใดต้องการให้เป็นดอกลายต่างๆหรือเดินเส้นประ ก็ใช้ “มุก” ตอก
ตามลักษณะต่างๆของปากมุกแต่ละแบบ จากน้ันตัดออกมาเป็นรูปและระบายสีด้วยสีผสมอาหารและ
สีหมึกตามจินตนาการของช่างแกะหนังแต่ละคน เสร็จแล้วเคลือบเงาด้วยนํ้ามันวานิชเพื่อความคงทน
และขับสีของหนังให้มันงาม เมื่อออกจอผ้าขาวจะดูสวยย่ิงข้ึน แล้วใช้ไม้ตับซึ่งเป็นไม่ไผ่เหลาเป็นซี่
เล็กๆ คีบสําหรับถือหรือปักที่หน้าจอ ใส่มือและไม้ผูกติดกับมือสําหรับเชิดเป็นอันเสร็จ ถ้าเป็นรูปตัว
ตลกไม่จําเป็นจะต้องพิถีพิถันมากนัก แต่ตัวพระ ตัวนางต้องประณีตเป็นพิเศษ 
                                         

1 ชวน เพชรแก้ว, หนังตะลุงในประเทศไทย (สุราษฎร์ธานี: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี, 2548), 68. 

2 เร่ืองเดยีวกัน, 105-106. 
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นอกจากหนังตะลุงของภาคใต้ที่กล่าวมาแล้ว ข้าพเจ้ายังสนใจเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะ
และลวดลายเฉพาะของหนังตะลุงที่เป็นหุ่นแสดงเงาของต่างชาติด้วย ซึ่งมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป เช่น 
อินเดีย (เรียก: Killekyata) จีน (เรียก: Pi Ying) บาหลี มาเลเซีย ชวา (เรียก: Wayang Kulit) กัมพูชา
(เรียก: Nang Sbek) เป็นต้น อีกทั้งยังดูมีความสัมพันธ์กันกับหนังตะลุงของภาคใต้ในหลายประการ 
เช่น การแสดง รูปหนัง ดนตรี ความเช่ือบางประการ แต่ก็มีบางสิ่งที่แตกต่างกันออกไปตามประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้งการพัฒนาการแสดงของแต่ละชาติ โดยเฉพาะหนังตะลุงของไทยกับ
หนังตะลุงของชวา ที่มีร่องรอยความสัมพันธ์กันหลายประการ และต่างก็มีวัฒนธรรมของอินเดียผสม
อยู่อย่างเด่นชัดน่ันเอง3 

ข้าพเจ้าได้นําเทคนิคการแกะหนังและรูปแบบบางอย่างของหนังตะลุง ทั้งเรื่องของ
รูปทรง ลวดลาย สีสัน และข้อต่อแบบหนังตะลุง มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เป็นรูปแบบของตนเอง ปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปทรงที่ได้มาจากประสบการณ์และความสนใจส่วนตัว โดย
มีองค์ประกอบและเทคนิคการแกะหนังแบบหนังตะลุง เช่น นําแผ่นระนาบแบบสองมิติของแผ่นหนัง
มาประกอบกันให้เกิดเป็นปริมาตรแบบสามมิติ การเล่าเรื่องราวผ่านการฉลุให้มีลวดลายแบบเดิมผสม
กับลวดลายแบบฉบับของตนเอง ซึ่งได้จากประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มการเย็บร้อย
ลูกปัดแก้วสีสันต่างๆที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดมโนราห์ลงบนแผ่นหนัง และการลงสีเป็นบางส่วนแทน
การลงสีทั้งหมด ปล่อยให้เห็นสีเดิมของแผ่นหนังด้วย เพื่อความน่าสนใจและประหยัดเวลาในการฉลุ
หนังและลงสีมากข้ึน 

 
อิทธิพลท่ีได้รับจากวัฒนธรรมสมัยนิยม 
 

วัฒนธรรมสมัยนิยม หรือวัฒนธรรมร่วมสมัย (Popular Culture หรือ Pop Culture) 
หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยน้ันๆ เกิดจากการสื่อสารของบุคคล ความต้องการ
ของวัฒนธรรมในจังหวะช่วงเวลาน้ัน ซึ่งเกิดข้ึนทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมา และถูกเข้าใจ
ตรงกันว่าสนใจสิ่งที่เป็นแฟช่ัน เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมีความคุ้นเคย ซึ่งสามารถแสดงออกได้
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น การทําอาหาร การแต่งกาย สื่อมวลชน กีฬา หรือวรรณกรรม และรวมทั้งทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่จับต้องได้และเข้าถึงง่าย เช่น ความคิด มุมมอง ทัศนคติ ภาพลักษณ์ การเลียนแบบ และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เช่ือกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นสิ่งที่ช่ืนชอบของสังคมและถูกยอมรับว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมกระแสหลักในสังคม และเป็นตัวที่พยายามจะเช่ือมโยงให้เข้ากับบริบทของ
โลกยุคหลังทันสมัย ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต4 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อรูปของวัฒนธรรมสมัยนิยม เช่นกระแสโลกาภิวัตน์ กระแส
ความเป็นเมือง สื่อมวลชน การสื่อสารในยุคใหม่ที่ใครก็เป็นผู้สื่อ(ข่าว)สารได้ รวมทั้งการเกิดกระแส
บริโภคนิยมอย่างรุนแรง และกระแสท้องถ่ินนิยมที่ยังหลงเหลืออยู่อีกมาก ซึ่งวัฒนธรรมสมัยนิยมมี

                                         
3 ความหมายหนังตะลุง, เขา้ถงึเม่ือ 23 กันยายน 2557, เขา้ถงึได้จาก 

http://dusithost.dusit.ac.th/~u52116940037/nhungtalung/mean.html 
4 วัฒนธรรมสมัยนิยม, เข้าถงึเม่ือ 11 กันยายน 2557, เข้าถงึไดจ้าก 

http://th.wikipedia.org/wiki/วัฒนธรรมสมัยนิยม 
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หลายลักษณะ เช่น เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมแห่งวัยรุ่น วัฒนธรรมพันธ์ุ
ผสม ที่เกิดข้ึนจากหลายแหล่งที่มา และเกิดจากการดัดแปลง จากทั้งในและนอกวัฒนธรรมข้ึนมา แล้ว
นําเสนอเพื่อสร้างกระแสการยอมรับและตอบสนองรูปแบบต่างๆจากสังคม วัฒนธรรมแห่งการบริโภค 
และเรื่องของแฟช่ันและกระแสความนิยม เป็นต้น5 

จากวิถีการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้าน้ันถือได้ว่า อยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
พอสมควร มีวัฒนธรรมต่างๆหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย ทั้งจากตะวันตกและจากตะวันออกด้วยเช่นกนั 
จากสมัยเด็กๆที่ข้าพเจ้ามักจะซึมซับวัฒนธรรมที่เป็นพื้นถ่ินของบ้านตนเอง ไปพร้อมๆกับวัฒนธรรม
จากต่างชาติผ่านความบันเทิงต่างๆ ทั้งการ์ตูน ของเล่น และภาพยนตร์ โดยที่เรายังไม่ได้คิดแยกแยะ
หรือเปรียบเทียบว่าอันไหนดีกว่ากัน จนเมื่อเติบโตมา วิถีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยสู่สังคมเมืองโดย
มิได้รู้ตัว และการสื่อสารของยุคใหม่ที่มีความรวดเร็วและสะดวกสบาย ได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตโดยเลือกที่จะปฏิเสธไม่ได้ รสนิยมของตนเองเริ่มก่อตัวข้ึนชัดเจน ทั้งเรื่องของการดําเนินชีวิต การ
พูด การฟัง การบริโภคสิ่งบันเทิงต่างๆที่มีหลากหลายรูปแบบในยุคปัจจุบัน สามารถก่อเกิดได้ทั้งโทษ
และประโยชน์ในคราวเดียวกันได้ จนบางครั้งก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

จากการรับรู้และได้สร้างความเข้าใจในความเป็นไปของวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าจึงนําเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยเป็นกระแสนิยม และยังคงเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน
มาเล่าผ่านผลงานในชุดน้ีด้วย เพื่อให้ผลงานมีลักษณะที่ร่วมสมัยและสร้างให้เกิดสีสันมากที่สุด เสมอืน
เป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงน้ันๆ ตามกาลสมัยต่างๆ ที่ศิลปะการแสดงหนังตะลุงมัก
นํามาใช้ในการเล่าสื่อสารให้คนในปัจจุบัน เข้าใจได้ง่ายมากย่ิงข้ึนผ่านตัวหนังในรูปแบบที่ต่างกันไป 
 
อิทธิพลท่ีได้รับจากการแสดงพ้ืนบ้าน 
 

ภาคใต้มีศิลปะการแสดงที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอยู่มากมาย ซึ่งนอกจาก
หนังตะลุงแล้วศิลปะอีกแขนงหน่ึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันและถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของภาคใต้ คือ 
“มโนราห์” หรือเรียกสั้นๆแบบภาษาชาวบ้านว่า “โนรา” 

มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่มีท่ารําที่อ่อนช้อย สวยงาม มีบทร้อง
เป็นกลอนสด ผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ สรรหาคําให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไว เครื่องดนตรี
ประกอบด้วย กลอง ทับคู่ ฉ่ิงโหม่ง ปี่ชวา และกรับ ปัจจุบันพัฒนาเอาเครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมด้วย 
แต่เดิมนิยมใช้ผู้ชายล้วนแสดง แต่ปัจจุบันมีผู้หญิงเข้าไปแสดงด้วย6  

ปัจจุบันน้ีมโนราห์ยังคงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่น้อยกว่าในสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็น
เด็ก ที่หาชมได้ง่ายกว่าปัจจุบัน โดยมักจะตามคนเฒ่าคนแก่ไปดูด้วยเสมอ ทั้งงานบุญ งานวัด และงาน
รื่นเริงต่างๆ อีกทั้งยังมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามกาลสมัย แต่เน้ือหาสาระและจุดมุ่งหมาย

                                         
5 วรพล หนูนุ่น, วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture), เข้าถึงเม่ือ 11 กันยายน 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://chinekhob.exteen.com/20111027/popular-culture 
6 มโนราห์ (การแสดง), เข้าถงึเม่ือ 9 กันยายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/มโนราห_์(การแสดง) 
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ของการแสดงยังคงช้ีให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของภาคใต้ ที่มีมาแต่
โบราณกาลได้เป็นอย่างดี และมีส่วนประกอบต่างๆที่น่าสนใจหลายอย่าง ดังน้ี 

1. ชุดเครื่องทรงมโนราห์ มโนราห์จะแต่งกายเหมือนกันหมด ตามขนบธรรมเนียม 
คือ สวมชฎาเรียกว่า “เทริด” แต่งกายท่อนบนแทนเสื้อด้วย “เครื่องรูปปัด” ซึ่งจะร้อยด้วยลูกปัดสี
เป็นลายมีดอกดวง พาดทับด้วย “ปีกเหน่ง” คล้ายสังวาล ตรงกลางทรวงอกห้อย “ซับทรวง” 
ด้านหลังผูกหางเรียกว่า “หางหงส์” นิยมทําด้วยเขาควายเป็นรูปคล้ายปีกนก ใช้ลูกปัดร้อยห้อยเป็น
ดอกดวงให้ดูคล้ายขนของนก ท่อนล่างนุ่ง “ผ้า” ทับชายแล้วรั้งสูงไปเหน็บไว้ข้างหลังคล้ายนุ่งโจม
กระเบนแต่แน่นกว่า โดยด้านในนุ่งกางเกงขายาวเรียกว่า “หน้าเพลา” มี “ผ้าห้อย” สีต่างๆ คาดห้อย
คล้ายชายแครงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของ “หน้าผ้า” ซึ่งห้อยอยู่ด้านหน้า เป็นผ้า 3 แถบร้อยลูกปัด
ทับเป็นลวดลาย แขนสวม “กําไล” ทั้งต้นแขนและปลายแขน เพิ่มให้สง่างามย่ิงข้ึน เวลาปรับเปลี่ยน
ท่าจะได้มีเสียงดังเป็นจังหวะเร้าใจ ผสมกับการสวม “เล็บ” ที่ปลายน้ิวมือเพื่อให้โค้งงามคล้ายเล็บ
กินนร กินรี ปลายเล็บต่อด้วยหวายที่มีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองาม 

2. หน้าพราน เป็นหน้ากากสําหรับตัว "พราน" ซึ่งเป็นตัวตลก ใช้ไม้แกะเป็นรูป
ใบหน้า ไม่มีส่วนที่เป็นคาง ทําจมูกย่ืนยาว ปลายจมูกงุ้มเล็กน้อย เจาะรูตรงส่วนที่เป็นตาดํา ให้ผู้สวม
มองเห็นได้ถนัด ทาสีแดงทั้งหมด เว้นแต่ส่วนที่เป็นฟันทําด้วยโลหะสีขาว หรือทาสีขาว หรืออาจเลี่ยม
ฟัน (มีเฉพาะฟันบน) ส่วนบนต่อจากหน้าผากใช้ขนเป็ดหรือห่านสีขาวติดทาบไว้ 

3. ท่ารําของมโนราห์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการทรงตัว การทอดแขน ต้ังวงหรือ
ลีลาต่างๆ ไม่เหมือนกับของภาคกลาง โดยมีท่ารําที่ถือว่าเป็นแม่ท่ามาแต่เดิมน้ันคือ “ท่าสิบสอง” ซึ่ง
โนราแต่ละคนอาจจะมีท่ารําไม่เหมือนกัน มาจากการสอนถ่ายทอดมาไม่เหมือนกันน่ันเอง มีช่ือเรียก
ต่างๆ เช่น ท่าแม่ลายกนก ท่าบัวตูม ท่าบัวบาน ท่าแมงมุมชักใย ท่าหงส์ลีลา ท่าช้างประสานงา เป็น
ต้น7 

จากองค์ประกอบต่างๆของมโนราห์ ที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะนํา
บางส่วนมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ถ่ายทอดออกมาผ่านรูปแบบของหนังตะลุงที่ผสมผสานกับ
รูปทรงจากวัฒนธรรมต่างถ่ิน โดยนําลวดลายจากลูกปัดของชุดโนรามาแปลงเป็นลวดลายที่เกิดจาก
การแกะหนัง ผสมกับการร้อยลูกปัดจริงบนแผ่นหนังเข้ามาสลับกันไปด้วย และยังคงใช้สีสันของลูกปัด
อันแทนด้วยสีที่ทาลงบนหนัง ซึ่งมีความสดใสไม่แพ้ลูกปัดจริง ประดับด้วยลายของท่ารําโนราลงไปใน
งาน ประกอบกันอยู่ในรูปทรงของผลงานศิลปกรรมหนังตะลุงร่วมสมัย 

 
อิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปะด้ังเดิม (Primitive Art) 
 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าน้ัน ได้มีการนําเอารูปแบบและรูปลักษณ์
บางอย่างจากผลงานศิลปกรรมของต่างชาติที่ตนเองสนใจ ซึ่งมีทั้งลักษณะที่เป็นงานประเภทพืน้ถ่ิน ซึง่
นําเข้ามาผสมผสานภายในผลงาน เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน โดยลักษณะของศิลปะที่
ข้าพเจ้าเลือกนํามาใช้ คือ ศิลปะด้ังเดิม 

                                         
7 ท่ารํา, เข้าถงึเม่ือ 30 สิงหาคม 2557, เข้าถงึได้จาก 

http://www.tungsong.com/NakhonSri/Cultures&Games_Nakhonsri/โนราห์/dance_nora.html 
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ศิลปะด้ังเดิม (Primitive Art หรือ Tribal art) เป็นศิลปะที่สร้างโดยชนพื้นเมืองผู้มี
วัฒนธรรมแบบด้ังเดิม เช่น ศิลปะแอฟริกัน ศิลปะโลกใหม่ (ศิลปะอเมริกา) ศิลปะโอเชียเนีย เป็นต้น 

ศิลปะด้ังเดิม เป็นศิลปะพื้นบ้านที่มักจะเป็นศิลปะที่มีความสําคัญทางประเพณี และ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเฉพาะของชนเผ่าใดชนเผ่าหน่ึง โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นศิลปะที่เกิดข้ึน
ในท้องถ่ินที่ห่างไกลออกไป และจะเป็นศิลปะที่คํานึงถึงหัวข้อที่ทํา8 เป็นการแสดงออกด้วยอารมณ์
ความรู้สึกและแนวคิด ที่มักจะสัมพันธ์กับจิตใต้สํานึก หรือมีความจริงใจตรงไปตรงมา ที่ออกมาใน
รูปแบบคล้ายคลึงกับศิลปะเด็ก ที่เน้นการแสดงออกที่ไม่ได้มาจากการลอกเลียนธรรมชาติ แต่จะ
สร้างสรรค์จากธรรมชาติ ซึ่งได้รับมาจากการดําเนินชีวิตทั้งสิ้น มีรูปแบบและรูปทรงที่ง่าย ไม่ซับซ้อน 
มีความเป็นอิสระ ไม่ตายตัว ไม่ยึดติด และมีสีสันที่สดใส ทําให้ความเกิดรู้สึกที่สนุกสนาน9 

จากลักษณะของผลงานศิลปะจากวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลก ล้วนมีความน่าสนใจและมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมาก และส่วนใหญ่เรามักจะพบว่าผลงานศิลปกรรมเหล่าน้ีได้ถูก
นํามาใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆของแต่ละท้องถ่ิน รวมถึงงานรื่นเริงด้วย โดยเฉพาะหน้ากากของชนเผ่า
ต่างๆ ที่มีรูปลักษณ์ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย และมีสีสันกับลวดลายที่น่าสนใจ มีความ
คล้ายคลึงกับใบหน้าของคน และสัตว์ต่างๆที่พวกเขานับถือด่ังเทพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าศิลปกรรม
เหล่าน้ีมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกับหน้าที่และบทบาทของหนังตะลุง ที่แต่เดิมน้ันใช้แสดงในงานบุญ 
งานวัด และงานรื่นเริงต่างๆ ของภาคใต้มาโดยตลอด รวมทั้งมีเรื่องของพิธีกรรมมาเกี่ยวข้องด้วย และ
มีรูปลักษณ์บางอย่างที่คล้ายคลึงกับตัวตลกของหนังตะลุง ที่สร้างรูปลักษณ์ของใบหน้าใหเ้ลยีนแบบมา
จากสัตว์ชนิดต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้ออิทธิพลจากหนังตะลุง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงศิลปะที่มี
การตัดทอนรายละเอียดและรูปทรงต่างๆจากความเป็นจริงออกไป เหลือเพียงรูปทรงที่น่าสนใจที่มสีทีี่
เด่นชัด ทําให้เกิดพลังความเคลื่อนไหวที่สร้างความสัมพันธ์กับพื้นที่ว่างอย่างน่าสนใจน่ันเอง 

                                         
8 บรรพศิลป์, เข้าถงึเม่ือ 30 สิงหาคม 2557, เข้าถงึได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/

บรรพศิลป ์
9 หทัยรัตน์ รอดแก้ว, “ความทรงจําจากครอบครัวกรีดยาง” (ศิลปนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต 

ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 6. 
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ภาพที่ 1 ภาพหนังตะลุงทีม่ีเครื่องแต่งกายแบบโบราณตามตัวละครในวรรณคดี 
ที่มา: ช่างชอบ แกะหนังตะลุง, เข้าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003853588027&sk=photos 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพหนังตะลุงตัวตลกและชาวบ้าน 
ที่มา: ช่างชอบ แกะหนังตะลุง, เข้าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003853588027&sk=photos 
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ภาพที่ 3 ภาพหนังตะลุงที่แต่งกายแบบสมัยนิยม 
ที่มา: ช่างชอบ แกะหนังตะลุง, เข้าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003853588027&sk=photos 
 
 

     
 
 

ภาพที่ 4 ภาพหุ่นแสดงเงาของต่างชาติ อินเดีย บาหลี มาเลเซีย 
ที่มา: UCLA Museum of Cultural History, University of California, Asian puppets wall 
of the world, 2nd ed. (Los Angeles: Regent of the University of California, 1979), 38-
91. 
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ภาพที่ 5 ภาพหุ่นแสดงเงาของต่างชาติ จีน ชวา 
ที่มา: Asian shadow puppet, accessed October 4, 2014, available from 
https://www.google.co.th/search?q=asian+shadow+puppet 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพอุปกรณ์ในการแกะหนังตะลุง 
ที่มา: ราชินี แสงขาว และคณะ, อุปกรณ์การทําตัวหนังตะลุง, เข้าถึงเมื่อ 4 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้
จาก http://603blueskyy.blogspot.com/2013/02/blog-post_27.html 



15 

 

 
 

ภาพที่ 7 ภาพการลงสหีนังตะลุง 
ที่มา: ลุงสุชาติ ทรัพย์สิน...ศิลปินนักแกะหนังตะลุงแห่งเมืองนคร, เข้าถึงเมื่อ 4 ตุลาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก http://nakhonsithammarat-sapaipae.blogspot.com/2013/01/blog-
post_1037.html 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพการแกะฉลุหนังตะลงุ 
ที่มา: ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว, เข้าถึงเมื่อ 4 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.siamfreestyle.com/travel-attraction-more/pattalung/ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูป
หนังบางแก้ว.html 



16 

 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 9 ภาพสิ่งให้ความบันเทงิจากวัฒนธรรมสมัยนิยม 
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ภาพที่ 10 ภาพเครื่องทรงชุดมโนราห์ที่มลีูกปัด และหน้าพราน 
ที่มา: สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “โนรา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 8 (2542): 3883-3891. 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 11 ภาพท่ารําแม่บทท่าต่างๆ ของมโนราห์ยก ชูบัว ศิลปินแหง่ชาติ 
ที่มา: สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “โนรา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 8 (2542): 3883-3891. 
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ภาพที่ 12 ภาพลวดลายจากศิลปะด้ังเดิมของชนเผ่าต่างๆ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 13 ภาพศิลปกรรมแนวศิลปะด้ังเดิมของชนเผ่าต่างๆ 



 
 

 

 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าน้ัน จําเป็นต้องอาศัยการทํางาน
อย่างเป็นข้ันตอนในทุกๆครั้ง เพื่อที่จะสามารถให้การสร้างสรรค์น้ันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเพื่อ
เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการทํางานศิลปะให้กับตนเองด้วย อันเป็นสิ่งสําคัญและศิลปินทุกคนพึงมี 
อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการทํางานเฉพาะตน ซึ่งข้ันตอนในการสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า มีดังน้ี 

 
ขั้นตอนการศึกษา 
 

1. ขั้นตอนการค้นคว้าหาข้อมูล 
ในการค้นคว้าหาข้อมูล ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆ ดังน้ี 

1.1 ศึกษาสื่อพื้นบ้านหนังตะลุง ในด้านรูปแบบและองค์ประกอบต่างๆที่สําคัญของ
หนังตะลุง จากตัวรูปหนังตะลุงที่ตนเองได้สะสมไว้และสร้างข้ึนเองจากกระดาษและกระป๋องนํ้า
พลาสติกเมื่อตอนวัยเด็ก โดยเรียนรู้วิธีการแกะด้วยตนเอง ศึกษาจากลวดลายของตัวหนังต้นฉบับ แล้ว
ลอกลวดลายน้ันๆ นํามาแกะบนกระดาษ ต่อด้วยลงมือฉลุจริงลงบนแผ่นหนัง และเรียนรู้เทคนิค
วิธีการแกะหนังตะลุงแบบช่างจากหนังสือ และเอกสารต่างๆ เช่น สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุงโดยตรง อีกทั้งยังศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆบนอินเตอร์เน็ต อันได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่หลากหลาย นํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 

1.2 ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในสมัยปัจจุบัน ที่มีความหลากหลาย อัน
ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของต่างชาติ ซึ่งมีทั้งแบบรับมาใช้โดยตรง และแบบนํามาประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย โดยศึกษาถึงความเหมือนและความแตกต่างผ่านเรื่องราว
ประสบการณ์ต่างๆที่ข้าพเจ้ารับมาโดยตรง ต้ังแต่อดีตในวัยเด็กดําเนินเรื่อยมายังปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น
ไปยังเรื่องของสิ่งที่ให้ความบันเทิง ซึ่งสามารถนํามาแสดงออกและนํามาประยุกต์ใช้ในการเล่าเรื่อง
ภายในผลงานให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนที่สุด โดยนํามาผสมกับสิ่งบันเทิงใจในวัยเด็กของข้าพเจ้า อย่าง
หนังตะลุงและมโนราห์ 

1.3 ศึกษาผลงานศิลปกรรมของศิลปะแบบชนเผ่า เกี่ยวกับรูปแบบ เน้ือหา เรื่องราว
ที่แสดงออกในผลงาน เพื่อได้มาซึ่งรูปทรงที่ผ่านการตัดทอน ลวดลายต่างๆ สีสันที่แตกต่างไปจาก
ผลงานศิลปกรรมทั่วๆไป และนํามาประยุกต์ให้เข้ากับรูปทรงของหนังตะลุง เกิดเป็นรูปทรงใหม่ที่
น่าสนใจ แต่ยังให้ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกับความเป็นพื้นเมืองและพื้นถ่ิน อันเป็นลักษณะเด่นของหนัง
ตะลุง เสมือนเป็นการทรงคุณค่าของความเป็นพื้นถ่ินที่สามารถยังคงอยู่ได้ในกาลปัจจุบัน 
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 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และร่างภาพ ค้นหารูปแบบของงาน 
หลังจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้ ข้าพเจ้าได้นําข้อมูลข้างต้นน้ีมาประมวลวิเคราะห์ เพื่อให้

ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการจะนําเสนอและแสดงออกได้อย่างเต็มที่และมคีวาม
ชัดเจน 

เมื่อวิเคราะห์กับข้อมูลและได้ส่วนที่เป็นใจความสําคัญในแต่ละอย่างแล้ว ข้าพเจ้าจึงเริ่ม
ร่างภาพเพื่อค้นหารูปแบบของงาน โดยร่างเป็นผลงานช้ินเล็กๆ หลายๆรูปแบบลงบนสมุด Sketch ซึ่ง
แต่ละแบบอาจจะมีความใกล้เคียงกัน และทําให้สะดวกย่ิงข้ึนเวลาปฏิบัติจริง เน่ืองจากผลงานของ
ข้าพเจ้ามีความเป็น 3 มิติ ดูได้หลายด้าน แต่ก็ไม่ได้กําหนดตายตัวว่าจะต้องให้เห็นกี่ด้าน และทุกด้าน
ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเสมอไป เมื่อได้ลายเส้นแล้วจึงนํามาสร้างเป็นโมเดลเพื่อสรุปรูปแบบทีแ่น่นอน
ของผลงาน และวางโครงสีคร่าวๆ เพื่อให้เห็นลักษณะที่มีความเป็นไปได้ของผลงานที่กําลังจะสร้าง
ออกมา แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างได้เวลาสร้างสรรค์ผลงานจริง เพื่อความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของผลงานน่ันเอง 

 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
3.1 เตรียมหนัง ในอดีต ช่างแกะหนังมักจะเตรียมหนังเอง โดยการนําหนังวัวสดมา

ฟอกด้วยนํ้าส้มผสมกับนํ้า โดยราดลงบนหนังวัวด้านที่ไม่มีขน ใช้มีดคมๆขูดพังผืด นําหนังวัวไปหมัก 
โดยใช้นํ้าส้มผสมกับนํ้าประมาณ 2-3 วัน ขนหนังจะร่วง แล้วนําไปข้ึนคานขึงไม้ให้ตึงทั้ง 4 ด้าน ใช้มีด
ขูดหนังด้านที่มีขนออกให้หมด นําไปผึ่งแดดให้แห้ง ประมาณ 1-2 วัน จึงสามารถนําหนังที่แห้งไปแกะ
รูปหนังได้  

แต่ปัจจุบันมีโรงงานสําหรับฟอกหนังอยู่แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ช่างแกะ
หนังเพียงนําหนังที่ผ่านการฟอกจากโรงงานแล้วมาแช่ในนํ้าส้มสายชูให้หนังอ่อนตัว แล้วนําไปขึงตาก
แดดให้แห้งก็สามารถนํามาใช้แกะหนังได้เลย ส่วนของข้าพเจ้าน้ันหลังจากได้แผ่นหนังมาจากโรงงาน
แล้ว ก็นําแผ่นหนังมาทําความสะอาดด้วยนํ้ายาล้างจานก่อน เน่ืองจากเวลาแผ่นหนังมีความน่ิมจะ
สามารถฉลุลวดลายได้ง่ายกว่าตอนที่แผ่นหนังมีความแข็ง และจะช่วยลดความมันบนแผ่นหนังและทํา
ให้สีซึมติดกับแผ่นหนังได้ง่ายมากข้ึน 

3.2 ร่างภาพบนหนัง โดยปกติช่างแกะมักใช้ “เหล็กจาร” ในการเขียนเส้นร่างลงบน
แผ่นหนัง เพื่อสามารถลบเส้นได้ถ้าไม่ต้องการ ส่วนข้าพเจ้าใช้ดินสอสีไม้ในการวาดรูปทรงที่ต้องการ
แกะลงบนแผ่นหนังแทน เพื่อประหยัดเวลาในการร่าง และใช้เส้นเป็นส่วนหน่ึงของงานไปในตัวด้วย 
โดยเขียนเป็นลวดลายต่างๆตามที่ต้องการ เช่น ลายดอก ลายลูกนํ้า ลายจากศิลปะของวัฒนธรรมอื่นๆ 
รวมทั้งลวดลายที่เล่าเป็นเน้ือหาเรื่องราวภายในผลงาน และบางส่วนก็ฉลุลายแบบสดๆ โดยไม่ได้ร่าง 
อย่างเส้นขอบของผลงานน่ันเอง 

3.3 การแกะหนัง ตัดหนังออกมาเป็นช้ินส่วนต่างๆ ด้วยกรรไกร แล้วนํามาตอกบน
เขียง ด้วยมุก หรือ ตุ๊ดตู่ ที่มีหลากหลายลวดลายและหลายขนาดให้เลือกใช้ทั้งปากกลม ปากแบน 
และปากโค้ง โดยเส้นใหญ่ของเส้นรอบนอกน้ัน ข้าพเจ้ามักใช้มุกขนาดใหญ่แกะ เพื่อเดินเส้นให้เป็น
เส้นขอบที่ชัดเจน แล้วใช้มุกขนาดเล็กในการตอกลวดลายต่างๆ ด้านใน ทั้งที่มีอยู่ในลวดลายหนังตะลุง
แบบเดิม กับสร้างลายใหม่ข้ึนมาด้วย และบางส่วนได้อาศัยการลงสีพื้นนําไปก่อนเพื่อดูภาพรวมของ
นํ้าหนักภายในผลงาน แล้วค่อยฉลุเป็นลวดลายภายในพื้นสีน้ัน ฉลุมากน้อยตามความเหมาะสม เว้น
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เป็นช่วงๆ เป็นจังหวะที่สวยงาม เพื่อเน้นองค์ประกอบไปในตัว ส่วนลายที่เป็นช่องขนาดใหญ่ก็ใช้มีด
ขุดตัดตามลวดลายที่ต้องการเป็นรูปร่างต่างๆข้ึนมา 

และในข้ันตอนน้ีข้าพเจ้าเลือกนําเศษหนังมาตัดเป็นลายดอกดวงและรูปทรงต่างๆ
เล็กๆ แล้วนํามาประกอบบนพื้นที่ใหญ่ของผลงาน ทั้งบนแผ่นหนังใสๆ และบนพื้นที่ที่ลงสีบางส่วนไว้
แล้ว เพื่อให้เกิดความสนุกในการสร้างสรรค์ผลงาน และเกิดเป็นนํ้าหนักทับซ้อนกันอีกด้วย รวมทั้ง
ช่วยลดพื้นที่ในการแกะฉลุน่ันเอง จากน้ันหากผลงานที่ทํามีขนาดใหญ่พอสมควร ข้าพเจ้าก็ใช้ไม้ไผ่ที่
เหลาให้เรียวแล้ว นํามาผูกติดกับแผ่นหนังเพื่อยึดให้แผ่นหนังติดกันและทําให้แผ่นหนังไม่โค้งงอจนเสยี
รูปทรง ซึ่งช่างแกะหนังเรียกกันว่า “ไม้ตับ” 

3.4 การลงสีและเคลือบเงา หลังจากที่ฉลุหนังเสร็จแล้วก็ถึงข้ันตอนการลงสี โดยช่าง
แกะหนังในอดีตมักใช้สีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ยางไม้ ดิน ดอกไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น แต่ปัจจุบันนิยม
ใช้สีผสมอาหารแทนเพราะหาซื้อได้ตามท้องตลาด ซึ่งมีทั้งแบบซองซึ่งต้องผสมกับเหล้าขาวเพื่อให้
สามารถซึมเข้าหนัง และแบบขวดที่ผสมเป็นนํ้ามาแล้วซึ่งใช้สะดวกกว่าและประหยัดเวลากว่า 
สามารถทาลงบนหนังได้เลย โดยข้าพเจ้าเลือกลงสีบางส่วนที่ต้องการเล่าให้เห็นชัดเจน และเว้น
บางส่วนให้เป็นสีเดิมของแผ่นหนังเพื่อลดความชัดเจนของเรื่องราวลงไป และเพื่อแสดงคุณสมบัติ
ความเป็นหนังและสีแท้ของแผ่นหนังด้วย ให้เห็นเป็นจังหวะของกลุ่มสีภายในผลงาน แต่โดยรวมยังยึด
โครงสีหลักๆที่ได้วางไว้เคร่าๆในภาพร่าง ซึ่งมีความแตกต่างบ้างเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

การลงสี ข้าพเจ้านิยมลงตามแบบด้ังเดิมของหนังตะลุง คือเน้นสีที่ตัดกันให้อยู่ใกล้
กัน ให้ความสดและฉูดฉาดอย่างหนังตะลุง แต่มิได้ทาทั้งสองด้านทั้งหมด ด้านที่ไม่ได้ลงสีจะเห็นสีของ
อีกด้านหน่ึง แต่จะเห็นบางกว่าทําให้เกิดนํ้าหนักอ่อนแก่ไปในตัว และเมื่อลงสีเสร็จแล้ว จึงนําสเปรย์
เคลือบเงามาเคลือบงาน โดยฉีดพ่นให้ทั่วผลงาน จากน้ันจึงนําไปตากแดด การพ่นเคลือบจะทําให้งาน
ดูมันวาวอย่างหนังตะลุง และรักษาสภาพสีให้คงทนไม่หลุดล่อนออกไป 

และหลังจากพ่นเคลือบแล้ว ข้าพเจ้าได้เพิ่มการเขียนสีอะครีลิคสีทองลงไปแบบ
บางๆเป็นลวดลายต่างๆ และจะเห็นรูปให้ชัดได้ก็ต่อเมื่อส่วนน้ันโดนแสงไฟน่ันเอง 

3.5 ร้อยลูกปัด ข้าพเจ้านําลูกปัดแก้วเข้ามาร้อยเพิ่มภายในผลงาน เพื่อเป็นลวดลาย
และเส้นกั้นแบ่งเขตสีในบางส่วน โดยร้อยเข้ากับแผ่นหนังด้วยเชือกเอ็นขนาดเล็ก เลือกส่วนที่จะร้อย
ให้สัมพันธ์กันระหว่างสีของลูกปัดและสีของส่วนที่ร้อยทับลงไป คือบางส่วนเลือกสีที่ตัดกัน บางส่วน
เลือกสีที่กลมกลืนกับหนัง แล้วแต่ความเหมาะสม และเป็นการแสดงส่วนที่ต้องการเน้นให้เห็นชัดเจน
ย่ิงข้ึนด้วย นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้ร้อยลูกปัดเป็นระย้าผูกเข้ากับบางส่วนของผลงานด้วย เพื่อให้
ความรู้สึกคล้ายกับชุดลูกปัดของมโนราห์ เพิ่มเสน่ห์ความเป็นปักษ์ใต้ให้มากย่ิงข้ึน และสร้างให้งานดูมี
ความเคลื่อนไหวยามที่ลูกปัดต้องลมหรือเมื่อโดนสัมผัสน่ันเอง 

3.6 ประกอบหนัง นําหนังที่ผ่านกระบวนการแกะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมาประกอบ
เป็นช้ินงาน ข้ันตอนน้ีสามารถปรับเปลี่ยนการประกอบกันของรูปทรง ให้ต่างจากภาพร่างต้นแบบได้ 
ข้ันตอนน้ีจึงดูมีความอิสระและสนุกพอสมควร โดยดูภาพรวมของผลงานว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
บ้าง และจําเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างที่มีผนังขาวสะอาด เพื่อทําให้มองเห็นส่วนต่างๆของผลงานได้ชัดเจน
ย่ิงข้ึน และเห็นนํ้าหนักภายในผลงานได้ง่ายย่ิงข้ึนน่ันเอง 
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3.7 การติดต้ังผลงาน นําผลงานที่สร้างสรรค์เสร็จแล้ว มาติดต้ังภายในพื้นที่ว่างของ
ห้องที่มีผนังสีขาว โดยแขวนจากเพดานลงมา และจัดสรรพื้นที่ว่างระหว่างผลงาน สําหรับเดินดูผลงาน
ได้รอบด้าน เพิ่มเติมด้วยการจัดแสงไฟเพื่อให้ตกกระทบลงบนผลงานน้ัน ซึ่งมีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อน
ไปกว่าการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะจะทําให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ และมีกลิ่นอายของหนังตะลุง
มากข้ึน เกิดเงากระทบลงบนผนังและบนแผ่นหนังด้วยกัน สร้างบรรยากาศด้วยนํ้าหนักแสงเงา และ
ช่วยเน้นรูปทรงของผลงานให้มีความสัมพันธ์และเป็นเอกภาพชัดเจนย่ิงข้ึน การติดต้ังผลงานและการ
จัดแสงไฟให้กับผลงานจึงมีความสําคัญต่อการนําเสนอผลงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก 

 
ทัศนธาตุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
 

1. จุด (Point) ข้าพเจ้าสร้างจุดโดยการตอกด้วยมุกหรือตุ๊ดตู่ ซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันไป 
มีความห่างและขนาดที่เท่ากันบ้าง ไม่เท่ากันบ้าง เป็นจังหวะที่น่าสนใจ ซึ่งข้าพเจ้าใช้จุดที่เกิดจากการ
ตอกน้ี สร้างให้เป็นลวดลายคล้ายกับชุดลูกปัดแก้วของชุดมโนราห์ แทรกเข้าไปในบางส่วนของผลงาน 
พร้อมทั้งผสมกับการร้อยลูกปัดจริงลงบนแผ่นหนังด้วยขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มกลิ่นอายความเปน็
วัฒนธรรมปักษ์ใต้ให้มากย่ิงข้ึน 

2. เส้น (Line) เกิดจากการตอกให้เป็นจุดที่มีความถ่ีกันมากจนกลายเป็นเส้นของงาน 
โดยข้าพเจ้าใช้เส้นสร้างขอบเขตขององค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในผลงาน เป็นการกั้นเขตแดนของสีไปใน
ตัว สร้างให้เป็นลวดลายต่างๆ ทั้งลายที่เป็นดอกดวง ลายขนาน ลายทแยง อันเลียนแบบลวดลายมา
จากลวดลายบนผืนผ้า ลายจากชุดมโนราห์ และลายใหม่ๆจากศิลปกรรมของวัฒนธรรมต่างถ่ิน ซึ่งเส้น
ที่ตอกออกไปยังช่วยเสริมให้ที่ว่างภายนอกรูปทรงถ่ายเทเข้าไปภายในรูปทรง เกิดการประสานกัน
ระหว่างรูปทรงกับพื้นที่ว่าง 

ข้าพเจ้ายังผสมผสานการร้อยลูกปัดเป็นเส้นยาวๆ และเส้นประสลับกันบนแผ่นหนัง เพื่อ
เป็นการเน้นขอบเขตของรูปทรงและเน้ือหาภายในผลงานให้ชัดเจนมากย่ิงข้ึนด้วย รวมทั้งลูกปัดทีห่อ้ย
เป็นระย้าลงมา จะสร้างให้เกิดความเคลื่อนไหวได้ด้วยการสัมผัสและด้วยแรงลม 

3. สี (Color) ข้าพเจ้ายังคงรักษากรรมวิธีการใช้สีในงานสร้างหนังตะลุงไว้ คือการใช้สีสัน
ที่สดใส เป็นการใช้สีผสมอาหารระบายลงบนแผ่นหนัง โดยใช้สีที่ตัดกันอยู่ใกล้เคียงกัน อันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของหนังตะลุงทางภาคใต้ โดยสีหลักๆที่ช่างแกะหนังใช้กันคือ แดง เหลือง และ
เขียว สีที่รองลงมาคือ นํ้าเงิน ม่วง ส้ม และดํา 

ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ยังคงรักษาสีเดิมของหนังแท้ๆไว้ด้วยในบางส่วนของผลงาน 
เพื่อเน้นส่วนที่ลงสีให้ดูเด่นชัด และแฝงด้วยการนําเสนอที่เกี่ยวกับความชัดเจนและความเลือนรางของ
เน้ือหาภายในผลงาน ทําให้ผลงานดูมีความเป็นร่วมสมัยมากย่ิงข้ึน 

4. นํ้าหนัก (Value) นํ้าหนักน้ีเกิดจากการนําแผ่นหนังมาทับซ้อนกันจนเกิดเป็นค่าความ
อ่อนแก่ รวมทั้งนํ้าหนักที่เกิดจากสีที่ระบายในผลงาน ทั้งส่วนที่ตัดกันกับพื้นหลังอย่างชัดเจนและส่วน
ที่กลมกลืนไปกับผนังหรือพื้นที่ว่าง รวมถึงพื้นที่ของเงาที่เกิดจากแสงไฟที่ตกกระทบกับผลงาน ก่อเกิด
เป็นความหมายต่างๆ ที่สื่อให้ผลงานน้ันมีคุณค่าในเน้ือหาที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกและนําเสนอ ทาํ
ให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
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5. รูปทรง (Form) รูปทรงที่ข้าพเจ้าใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น
รูปทรงที่มาจากวิถีชีวิตและมาจากธรรมชาติ คือ คน สัตว์ สิ่งของ ที่ได้จากประสบการณ์ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งรูปทรงจากความเป็นไทย และรูปทรงที่ได้จากวัฒนธรรมอื่นๆที่รับมาและซึมซับ
ผ่านการดําเนินชีวิต โดยนําโครงสร้างและรูปทรงของสิ่งเดิม มาปรับเปลี่ยนและผสมกันใหม่ เพื่อแสดง
ความงามที่เกิดจากการลดทอนบางส่วนและเพิ่มเติมบางส่วน แต่เมื่อมององค์ประกอบโดยรวมแล้วยัง
สามารถรู้ได้ว่ามาจากอะไร ซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบ 3 มิติ ฉะน้ันจึงสามารถมองเห็นได้หลาย
ทิศทาง รอบๆผลงาน และสามารถมองเห็นรูปทรงที่แตกต่างกันไปในมุมมองต่างๆ อันเป็นคุณสมบัติที่
น่าสนใจของผลงาน 3 มิติ 

6. พื้นผิว (Texture) พื้นผิวในผลงานทั้งหมดเกิดจากการตอก ฉลุ ตัด บนแผ่นหนัง การ
ร้อยลูกปัดบนแผ่นหนัง เกิดความนูนเป็นลวดลายต่างๆเวลาสัมผัส และบางส่วนเกิดจากการยับย่นของ
แผ่นหนังที่ดูเป็นริ้วๆ บางส่วนมีความมันวาว บางส่วนมีความหยาบ เมื่อลงสีทับจะทําให้สีไม่เท่ากัน 
อีกทั้งแผ่นหนังยังมีความบางใสไม่เท่ากัน เกิดเป็นสีทึบและสีโปร่งในบริเวณเดียวกัน ร่องรอยที่เกิด
จากการสร้างสรรค์น้ีส่งผลให้ผลงานเกิดความน่าสนใจ ซึ่งลวดลายต่างๆน้ีเมื่อเกิดเป็นเงาตกกระทบลง
บนแผ่นหนังด้วยกันหรือบนผนัง จะเกิดเป็นพื้นผิวที่สร้างข้ึนโดยไม่ได้ต้ังใจแต่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอย่าง
ย่ิง 

7. ที่ว่าง (Space) เมื่อผลงานสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบ 3 มิติ การอาศัยพื้นที่ว่างใน
การติดต้ังผลงานน้ันมีความจําเป็นอย่างย่ิง ซึ่งข้าพเจ้าอาศัยพื้นที่ว่างในอากาศเป็นตัวทําให้ผลงานดูมี
ความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะผนังห้องที่มีสีขาว ที่ตอบโจทย์กับผลงานที่มีรูปทรง ลวดลายและสีสันตัด
กันกับสีของผนังได้เป็นอย่างดี ทําให้เห็นลวดลายได้อย่างชัดเจน และช่วยให้ผลงานดูผ่อนคลายลง 
เน่ืองจากช่องว่างที่เกิดจากการเจาะฉลุบนแผ่นหนัง ทําให้อากาศถ่ายเทซึ่งกันและกัน และดูไม่หนัก
แน่นจนเกินไป  

นอกจากน้ี การนําผลงานที่มีขนาดที่แตกต่างกันมาจัดวางในพื้นที่ว่างเดียวกัน สามารถ
ทําให้การใช้พื้นที่ว่างน้ันได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลายเป็นความสมดุลระหว่างผลงานกับพื้นที่ว่าง 
และสร้างพื้นที่ที่ไม่สิ้นสุดให้กับผลงานโดยรวมทั้งหมดได้ด้วยน่ันเอง 

8. ระนาบ (Plan) ผลงาน 3 มิติทั้งหมดของข้าพเจ้าส่วนหน่ึงมาจากการใช้เทคนิคการ
ประกอบกันของแผ่นระนาบแบนๆของหนังวัว ข้าพเจ้านําระนาบของหนังมาทับซ้อนกันเป็นช้ันๆ เกิด
เป็นระยะของหนัง และนําระนาบมาต่อกันเกิดเป็นทิศทางต่างๆ บางส่วนเกิดจากการนําหนังมาไขว้
กัน สลับกันหลากหลายทิศทาง ทําให้แต่ละด้านไม่เหมือนกัน เป็นการนําคุณลักษณะของหนังตะลุงมา
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ดูน่าสนใจย่ิงข้ึน ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากของด้ังเดิม 
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ภาพที่ 14 ภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
 
 

 

 
 
ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที ่1 “ผะ-หนัง ตะลุง” 
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ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที ่2 “จินตภาพจากวิถีชีวิตชาวใต้” 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 “มหรสพกลมกลืน” 
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ภาพที่ 18 ภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 “มหรสพกลมกลืน” 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพร่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 “มหรสพกลมกลืน” 



27 

 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 20 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 21 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 
 
 
 

   
 
ภาพที่ 22 ภาพแบบจําลองผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 23 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 
 
 
 
 
 

   
 
ภาพที่ 24 ภาพแบบจําลองผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 
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ภาพที่ 25 ภาพข้ันตอนทําความสะอาดแผ่นหนัง 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 26 ภาพข้ันตอนการร่างภาพบนแผ่นหนัง 
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ภาพที่ 27 ภาพข้ันตอนการฉลุหนัง 

 
 
 
 
 

   
 
ภาพที่ 28 ภาพข้ันตอนการลงส ี
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ภาพที่ 29 ภาพข้ันตอนการร้อยลูกปัด 
 
 
 

 

 
 
ภาพที่ 30 ภาพข้ันตอนการผูกไม้ไผ ่
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ภาพที่ 31 ภาพข้ันตอนการทาเคลือบหรือพ่นเคลือบผลงาน 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 32 ภาพข้ันตอนการประกอบหนังและติดต้ังผลงาน 



 
 

 

 
 

บทท่ี 4 
 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปทรงสามมิติของหนังตะลุงร่วมสมัย” เป็นการ
สร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสื่อพื้นบ้านหนังตะลุง ที่ถ่ายทอดผ่านกระบวนการฉลุหนังและ
อาศัยเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ได้จากการซึมซับมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดําเนินผ่านมาร่วมกับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน ออกมาในรูปแบบผลงานศิลปกรรม 3 มิติ อันมีลักษณะที่พิเศษและแตกต่าง
ไปจากรูปลักษณ์เดิมของหนังตะลุง ซึ่งกว่าจะสําเร็จออกมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ได้น้ัน 
จําเป็นต้องผ่านการศึกษาค้นคว้าและใช้เวลาในการสร้างสรรค์พอสมควร 
 
การสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
 

ผลงานในระยะน้ี เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต่อเน่ืองจากผลงานศิลปนิพนธ์ในระดับปรญิญา
ตรีหัวข้อ “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้” ที่สร้างสรรค์ข้ึนด้วยเทคนิคการฉลุหนัง และเป็นผลงาน
ศิลปกรรมในรูปแบบ 3 มิติ มีลักษณะรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก บ้านของภาคใต้ ที่สามารถ
ใช้ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตแบบพื้นถ่ินปักษ์ใต้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งรูปทรงของบ้านได้คลี่คลายและ
ลดทอนออกมาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม เพื่อสะท้อนความงามทางด้านทัศนศิลป์ และเล่า
เรื่องราวต่างๆ ผ่านผืนแผ่นผนัง รวมทั้งจําลองสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินด้วยวัสดุ
หนังเป็นรูปทรง 3 มิติ ใส่วางไว้ภายในผลงาน เพื่อเล่าเรื่องให้สนุกข้ึนและสร้างความเพลิดเพลินให้กับ
ผู้ชมผลงาน 

จากผลงานที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ต่อยอดการสร้างสรรค์สู่ผลงานชุด “ผะ-หนัง ตะลุง” ที่มี
รูปแบบคล้ายคลึงกัน คือยังคงใช้เทคนิคการฉลุหนัง และเล่าเรื่องราวผ่านลายฉลุต่างๆ แต่ลดข้ันตอน
การระบายสีลงบนเน้ืองาน เพื่อทดลองการนําเสนอสีเดิมของแผ่นหนังทั้งหมด และไม่มีโครงสร้างไม้
ของสถาปัตยกรรมบ้านที่ชัดเจน แต่อาศัยพื้นที่ในการติดต้ังผลงานแทนตัวบ้านข้ึนมา โดยจัดวาง
ผลงานแต่ละช้ินด้วยวิธีการแขวนให้ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งผลงานช้ินน้ีข้าพเจ้าได้เน้นการเล่าเน้ือหาไปที่
ห้องครัว อันเป็นสถานที่ที่คนในบ้านมักมีกิจกรรมทําร่วมกันเสมอ ไม่ว่าจะทําอาหารหรือรับประทาน
อาหาร แสดงถึงความอบอุ่นและหวนคิดถึงจากตัวข้าพเจ้าที่มีต่อครอบครัวของตนเอง ที่ล่องลอย 
นุ่มนวล เบาบางและเพ้อฝัน ผ่านบรรยากาศของแผ่นหนังที่ลอยทับซ้อนกันหลายๆช้ัน หลายๆขนาดที่
แตกต่างกัน ผลงานแต่ละช้ินฉลุเป็นรูปของผนังไม้ซ้อนเกล็ด ซึ่งมีทั้งรูปขอบที่เป็นเหลี่ยมสันชัดเจน 
ผสมกับรูปขอบที่เป็นลวดลายที่อิสระ มีการฉลุหนังเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แล้วแขวนบนผนัง เพื่อ
ลดทอนความแข็งของรูปทรงของผนังให้ดูอิสระมากย่ิงข้ึน และเครื่องมือบางช้ินก็ลอยอยู่ในอากาศ
ด้วย บางส่วนฉลุเป็นลายลูกกรง ลายระเบียง ลายกรงนก เพื่อเล่าบรรยากาศของบ้านตนเองให้มาก
ที่สุด โดยมีช้ินหน่ึงในน้ีที่ฉลุเป็นรูปของยายที่กําลังปรุงอาหาร และเลือกลงสีบางๆเฉพาะส่วนที่เป็น
ลวดลายของผ้าถุง เพื่อเน้นให้เป็นจุดเด่นและจุดดึงดูดสายตาของผลงาน 
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จากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ี เสมือนเป็นการลดทอง การศึกษาค้นคว้าหาวิธีใหม่ๆ  
ในการนําเสนอผลงานให้ดูน่าสนใจและมีความพิเศษมากย่ิงข้ึน แต่ยังพบปัญหาในการสร้างสรรค์อยู่
พอสมควร ทั้งเรื่องการติดต้ังผลงานที่แขวนเป็นระนาบเดียวกัน จนทําให้ผลงานดูน่ิงเกินไป และพื้นที่
ห้องที่ใช้ในการติดต้ังผลงาน ไม่เอื้ออํานวยในการนําเสนอผลงานเท่าที่ควร ทั้งเรื่องของแสงที่สว่าง
เกินไป ไม่เหมาะสมกับผลงานที่ต้องการพื้นที่ไฟสลัว ทําให้ผลงานดูกลืนหายไปกับผนัง ซึ่งน่ีจะ
กลายเป็นแนวคิดหน่ึงที่ข้าพเจ้าจะนําไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในระยะต่อมา แต่
ผลเสียของความสว่างคือทําให้ไม่ปรากฏรูปเงา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของหนังตะลุง ทําให้ผล
งานขาดชีวิตชีวา และส่วนของลายฉลุที่เป็นรูปของยายน้ัน ทําให้ดูเป็นการเล่าเรื่องที่ต้ังใจจนเกินไป 
จนเน้ือหาบนแผ่นผนังส่วนอื่นๆดูเบาและไม่สําคัญเท่าที่ควร ข้าพเจ้าจึงได้นําข้อบกพร่องเหล่าน้ีไป
แก้ไขและพัฒนาต่อทั้งทางด้านความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ในชุดต่อๆไป 
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จากการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจึงลองศึกษาแนวคิดการคลี่คลายรูปทรงของ
จริงมาสู่รูปทรงกึ่งนามธรรม เพื่อพยายามให้ตนเองหลุดกรอบจากการเล่าเรื่องในผลงานใหอ้ยู่ในระดับ
ที่พอเหมาะ แต่ยังคงอาศัยเน้ือหาสาระของวิถีชีวิตในท้องถ่ินมาถ่ายทอด สู่ผลงานชุด “จินตภาพจาก
วิถีชีวิตชาวใต้” 

ผลงานในระยะน้ี เป็นการนําแรงบันดาลใจจากรูปทรงของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ใน
ครัวเรือน และสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ซึ่งมีความพิเศษต่อความรู้สึกและความทรงจําใน
วัยเด็กของข้าพเจ้า เช่น กระด้ง กระต่ายขูดมะพร้าว ลูกกรงหน้าต่าง มีดพร้า เตาไฟ กรงนก ภาชนะ
ต่างๆ เป็นต้น มาถ่ายทอดผ่านกระบวนการฉลุหนัง โดยนํารูปทรงต่างๆที่พบเห็นได้ทั่วไปรอบๆตัวมา
คลี่คลาย แล้วผสมกันใหม่ออกมาเป็นรูปทรงกึ่งนามธรรม คือยังมีเค้าโครงบางอย่างหลงเหลือให้
มองเห็นที่มาที่เป็นแรงบันดาลใจต่อรูปทรงของผลงานแต่ละช้ิน และเล่าเรื่องด้วยลวดลายฉลุภายใน
รูปทรงน้ัน เป็นลวดลายดอกไม้ที่ได้แรงบันดาลใจจากลายผ้าถุงปาเต๊ะและผ้าโสร่งผสานกับลวดลาย
อิสระ ผสานเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดความเสมือนจริงของผลงาน และเพื่อสร้างให้สิ่งเหล่าน้ีดูมีชีวิต
มากข้ึน ข้าพเจ้าจึงใส่รูปทรงที่เป็นใบหน้าที่คลี่คลายเป็นรูปทรงต่างๆลงในผลงาน มีดวงตาหลากหลาย
ขนาด และปากแบบต่างๆ รวมทั้งมีแขนขาย่ืนออกมาในบางช้ิน เพื่อเพิ่มอรรถรสความสนุกให้กับการ
สร้างสรรค์ผลงาน และสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมผลงาน เกิดการตีความและจินตนาการของแต่
ละคนที่แตกต่างกันไป 

ผลงานชุดน้ี ข้าพเจ้าได้กลับมาลงสีอีกครั้ง โดยเน้น สีแดง สีเขียว สีดํา อันเป็นสีหลักที่
ช่างโบราณใช้ในการลงสีตัวหนัง แล้วลงสีด้วยเน้ือสีที่เข้มสด และบางส่วนก็ลงสีให้เบาบางด้วยวิธีการ
เจือสีด้วยนํ้า รวมทั้งยังคงเหลือพื้นที่บางส่วนของสีเดิมของแผ่นหนังไว้ด้วย ซึ่งเป็นการแทนค่าของสี
เหลืองที่ใกล้เคียงกับสีของแผ่นหนังน่ันเอง ส่วนข้ันตอนในการติดต้ังผลงานน้ัน ข้าพเจ้าได้นําผลงาน
ทั้งหมดไปติดต้ังในพื้นที่ห้องผนังสีขาว พร้อมจัดแสงไฟให้เกิดเงากระทบทั้งบนผนังและบนพื้น โดย
ลักษณะการแขวนในครั้งน้ี ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงจากข้อบกพร่องที่เกิดจากการติดต้ังจากผลงานชุดที่
แล้ว คือติดต้ังให้ผลงานแต่ละช้ินมีทิศทางที่แตกต่างกัน ไม่ให้อยู่ในทิศทางระนาบและแนวขนาน
เดียวกันทั้งหมด มีช้ินใหญ่อยู่ตรงกลางเพื่อเป็นประธานของผลงาน และแขวนช้ินที่มีขนาดรองลงมา
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โดยรอบ บางช้ินอยู่สูง บางช้ินอยู่ตํ่า บางช้ินที่มีการเช่ือมกันจากหลายๆช้ินย่อย ก็สามารถปรับเปลี่ยน
มุมมองได้ในหลายๆทิศทาง ผลงานชุดน้ีจึงถือว่า เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์และมีลักษณะการ
ติดต้ังที่แตกต่างไปจากผลงานที่ผ่านๆมา เน่ืองจากมีรูปทรงที่กึ่งนามธรรมและมีการติดต้ังผลงานที่ดู
อิสระมากย่ิงข้ึนน่ันเอง 

ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี พบว่าความสนุกในการสร้างสรรค์น้ันเริ่มแสดงออกมา
มากข้ึน ผลงานมีพลังความเคลื่อนไหว มีรูปทรงที่อิสระข้ึน และสีสันที่เริ่มกลับมามีกลิ่นอายของหนัง
ตะลุงอีกครั้ง รวมทั้งเงาที่เกิดจากการตกกระทบของแสงไฟ แต่ยังมีส่วนของปัญหาที่พบคือ เมื่อนํา
ผลงานทุกช้ินมาติดต้ังปรากฏว่าจังหวะของสีดูไม่เป็นระเบียบและรกยุ่งเหยิงมากเกินไป ทําให้ไม่มี
ความเป็นเอกภาพ จุดเด่นของผลงานไม่โดดเด่นตามเป้าหมาย ทั้งน้ีเกิดจากข้อปกพร่องในข้ันตอนการ
สร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ที่สร้างสรรค์ข้ึนช้ินต่อช้ิน โดยมิได้กําหนดภาพรวมหรือร่างภาพทั้งหมดทุกช้ิน
ไว้ต้ังแต่แรก ทําให้มีปัญหาในข้ันตอนของการติดต้ังผลงานจริง จึงต้องพิจารณาแต่ละช้ินว่าควรจัดวาง
อย่างไร ทําให้ใช้เวลาในการติดต้ังผลงานนานเกินความจําเป็น และไม่เป็นผลสําเร็จเท่าที่ควรในเรื่อง
จังหวะของผลงานแต่ละช้ิน อีกทั้งพื้นที่ในการติดต้ังมิได้เอื้ออํานวยต่อผลงานประเภทที่แขวนจาก
เพดานมากนัก ต้องอาศัยราวเหล็ก ท่อไฟ หรือรางไฟในการแขวนผลงาน ทําให้เส้นเอ็นที่ใช้ขึงผลงาน
ถูกโยงไปมารบกวนสายตาอยู่บ้าง รวมทั้งการจัดแสงไฟที่ยังสว่างเกินไป และการติดต้ังผลงานทุกช้ินที่
ทิ้งลงมาในแนวด่ิง ผลงานจึงดูซ้ําๆและยังเคลื่อนไหวไม่เต็มที่ 

อย่างไรก็ตามจากปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี ทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความพอดี
ของการวางตําแหน่งสีภายในผลงาน ที่จําเป็นต้องอาศัยการสร้างจังหวะที่ลงตัว โดยพิจารณาจาก
รูปทรงของผลงาน ทิศทางของผลงานที่จะติดต้ัง และความห่างกันของแต่ละช้ินด้วย จึงต้องเน้นการ
วางแผนล่วงหน้าเป็นสําคัญ รวมถึงการจัดวางผลงานในแนวต่างๆ ทั้งแนวด่ิง แนวนอน หรือแนวเฉียง
ก็ตาม ที่ต้องเน้นให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างผลงานทุกๆช้ิน ซึ่งจําเป็นต้องสรุปได้ต้ังแต่แบบร่าง 
หรืออาจจะต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีกว่าน้ี เพื่อเวลาที่จะติดต้ังผลงานในที่ต่างๆที่มีพื้นที่
ที่แตกต่างกันน่ันเอง ข้าพเจ้าจึงนําข้อบกพร่องทั้งภายในผลงานและข้ันตอนการสร้างสรรค์ มา
ปรับปรุงและศึกษาเพิ่มเติม เพื่อผลงานการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ย่ิงข้ึนในระยะต่อไป 
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จากการศึกษาเพิ่มเติมและทดลองการสร้างสรรค์มาได้ระยะหน่ึง จะเห็นว่าที่ผ่านมาน้ัน
ข้าพเจ้าได้เลือกนําเอาเรื่องราววิถีชีวิตในท้องถ่ินของตนเองมาถ่ายทอดผ่านผลงานมาโดยตลอด 
ข้าพเจ้าจึงลองค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อเข้ามาเป็นสีสันให้กับการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในแบบฉบับของตนเอง ซึ่งยังมีเน้ือหาเค้าโครงเดิมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต แต่เน้นไปในทางที่เป็น
สิ่งที่ให้ความบันเทิงใจมากข้ึน เช่นเดียวกับหนังตะลุงกับการแสดงพื้นบ้านที่ควบคู่กันมาเสมออย่าง 
“มโนราห์” น่ันเอง 

จากการรวบรวมแนวความคิดและข้อมูล และมองถึงบริบทของหนังตะลุงจะเห็นว่า 
ใจความสําคัญของสื่อพื้นบ้านหนังตะลุงคือ การสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้คนชมสามารถเข้าใจใน
เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ จากนายหนังที่สื่อผ่านตัวหนังที่เชิด ข้าพเจ้าจึงนําแนวคิดน้ีมาสร้างสรรค์
เป็นผลงานชุด “มหรสพกลมกลืน” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในยุค
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ปัจจุบัน ที่มีความหลากหลาย จับต้องได้ง่ายและมีความผูกพันกับคนในยุคปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งกําลัง
ดําเนินไปพร้อมๆกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม รวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยน่ันเอง โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมสมัยนิยม ที่ผูกพันกับคนในสังคมผ่านความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เข้าถึงความต้องการของ
คนได้ง่ายและมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองรสนิยมที่แตกต่างกัน จนกลมกลืน
กลายเป็นส่วนหน่ึงของการดํารงชีวิตไปแล้วน่ันเอง 

จากการศึกษาเน้ือหาใหม่ๆเพื่อนํามาผสมภายในผลงาน ข้าพเจ้าได้เลือกรูปทรงของ
มโนราห์มาถ่ายทอดผ่านผลงานในชุดน้ี โดยเริ่มจากผลงานที่ช่ือ “Face of Culture” เป็นผลงานที่
สร้างสรรค์ข้ึนด้วยกรรมวิธีฉลุหนัง และเพิ่มเติมการผูกร้อยลูกปัดที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดของ
มโนราห์เข้าไปผสมภายในผลงาน ซึ่งรูปทรงโดยรวมน้ันได้สร้างสรรค์ให้มีลักษณะคล้ายกับใบหน้า โดย
เน้นตรงที่ดวงตาขนาดใหญ่ เน่ืองด้วยใบหน้าน้ันสามารถแสดงออกได้ดี ถึงเอกลักษณ์และความ
แตกต่างของแต่ละเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งภายในรูปทรงใหญ่ของใบหน้าเป็นรูปทรงของ
มโนราห์ 2 ตัวซ้อนกันอีกช้ันหน่ึง มีลักษณะท่าทางที่กําลังร่ายรําเกี่ยวพันประกอบกันภายในรูปทรง
ใหญ่ ตัวหน่ึงยืนเชิดข้ึนและอีกตัวหน่ึงเอี้ยวตัวลง เพื่อสร้างให้เกิดความแตกต่างและทิศทางการ
เคลื่อนไหวภายในผลงาน ส่วนการร้อยลูกปัดเข้าไปเพื่อสร้างสรรค์เป็นลวดลายต่างๆแทนลายฉลุ ทํา
ให้มีทั้งลวดลายที่ฉลุออกไป และลวดลายของลูกปัดที่เพิ่มนูนเข้ามา 

ข้ันตอนของการลงสี ข้าพเจ้าเลือกโทนสีที่ใกล้เคียงกันคือ สีแดง สีม่วง สีนํ้าตาล และสี
ดํา มาระบายภายในผลงาน โดยเลือกระบายบางส่วนให้คล้ายกับการถูกแทรกซึมด้วยบางสิ่ง ส่วนที่
เป็นสีแท้ของแผ่นหนังจึงถูกต้ังแง่ให้หายเลือนไปกับสีของผนัง ก่อเกิดเป็นความหมายที่น่าสนใจมาก
ย่ิงข้ึน รวมทั้งบางส่วนที่ข้าพเจ้าใช้แผ่นหนังที่ยับเป็นริ้วๆ มาใส่ภายในผลงาน ทําให้ผลงานดูพลิ้วและ
เบาบาง ในขณะเดียวกันที่ความหนักแน่นของสีทึบมัวที่ทาลงไปทําให้ผลงานดูสนุกและน่าสนใจ และ
เมื่อนํามาติดต้ังในห้องผนังสีขาวแล้วส่องไฟให้เกิดเงากระทบ บางส่วนของผลงานที่ติดต้ังใกล้กับผนัง
จะเกิดรูปเงาที่ชัดเจน และอีกส่วนของผลงานที่ติดต้ังให้ห่างจากผนัง จะปรากฏรูปเงาที่บางสลัว หาย
กลืนไปกับบรรยากาศของผนังน่ันเอง 

จากการสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี ข้าพเจ้าเริ่มพบว่ามีความลงตัวของรูปทรงและการลงสี
มากย่ิงข้ึน การให้สีที่หนักแน่นไม่ฉูดฉาดจากการใช้สีที่ตัดกัน ทําให้ผลงานมีความกลมกลืนกัน
พอสมควร แต่เน่ืองจากผลงานเมื่อประกอบกันแล้ว มีลักษณะเป็นแผ่นเดียวแบนๆ ทําให้ยังขาดความ
เป็น 3 มิติ ที่เคยต้ังใจไว้ต้ังแต่แรกเริ่มสําหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแบบฉบับของตนเอง จึง
จําเป็นต้องอาศัยรูปทรงของผลงานช้ินอื่นๆ มาจัดวางในพื้นที่เดียวกัน เพื่อช่วยในการใช้พื้นที่ว่างให้
เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับผลงาน เป็นการสร้างทิศทางของผลงานในลักษณะต่างๆและจะช่วยเพิ่ม
ความสนุกสนานในการสร้างสรรค์ผลงานมากย่ิงข้ึนด้วย 

ผลงาน “มหรสพ (กลม) กลืน” ซึ่งมีช่ือเดียวกันกับช่ือชุดของผลงานชุดน้ี โดยข้าพเจ้าได้
ต่อยอดแนวความคิดจากผลงานที่ผ่านมาที่มีรูปขอบเป็นริ้วๆและลวดลายตามขอบรูปของงานมาก
เกินไป ผลงานจึงดูเบาไม่หนักแน่น ข้าพเจ้าจึงสร้างให้ผลงานช้ินน้ีมีรูปขอบที่ชัดเจนและคมในบางสว่น 
และสร้างให้มีพื้นที่สีดํามากข้ึนเพื่อเป็นส่วนที่มีนํ้าหนักเข้มสุด และมีพื้นที่สีสันฉูดฉาดแบบหนังตะลุง
เพื่อเป็นนํ้าหนักในระดับกลาง ส่วนพื้นที่ของสีแผ่นหนังน้ันเป็นส่วนที่ให้มีนํ้าหนักอ่อนสุด ผลงานจึงมี
กลิ่นอายของหนังตะลุงและมโนราห์มากข้ึน และชัดเจนด้วยลักษณะลีลาท่าทางที่ดูเคลื่อนไหว ด้วย
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รูปทรงกลมใหญ่ตรงกลางของผลงานที่แทรกด้วยรูปทรงตัวคนแต่ไม่ชัดเจนมากนักภายในวงกลมน้ัน 
ซึ่งฉลุเป็นลวดลายทับซ้อนกัน โดยให้ตัดกับส่วนที่เป็นสีสันของลายผ้ามโนราห์ และตัวรูปทรงโดยรวม
ของผลงานได้นําทิศทางให้ด่ิงลงมาด้วยแผ่นหนังที่ฉลุเป็นส่วนล่างของมโนราห์ที่พาดทับด้วยลายฉลุ
และพื้นที่สีแดงแบบลายผ้า โดยด้านหน่ึงได้ปล่อยให้เป็นริ้วของแผ่นหนัง ให้ความรู้สึกพลิ้วของชายผ้า
น่ันเอง ส่วนพื้นที่สีดําที่เกาะเกี่ยวอยู่น้ัน ให้ความรู้สึกที่คล้ายกับสิ่งที่แทรกซึมเข้ามา ด้วยลวดลายขอบ
แบบธรรมชาติของริ้วหนัง จึงไม่จําเป็นต้องฉลุลายออกมากนัก และเป็นการประหยัดเวลาแทนการฉลุ
หนังทั้งหมด นอกจากน้ีมีการร้อยลูกปัดเพิ่มในผลงานโดยต่อยอดจากผลงานช้ินที่แล้ว โดยเลือกสีสัน
ของลูกปัดให้เข้ากับพื้นที่แบบต่างๆบนแผ่นหนัง เพื่อเป็นการแบ่งเรื่องราวให้ชัดเจนข้ึนและเปน็เสน้กัน้
แบ่งเขตของสีไปในตัวด้วย 

ภายในผลงานยังมีรายละเอียดบางอย่างที่น่าสนใจอีก เช่น ส่วนของใบหน้าที่คล้ายกับ
หน้ากาก ซึ่งข้าพเจ้าแทนด้วยหน้ากากของตัวการ์ตูนที่เคยรับชมในวัยเด็ก เพื่อเป็นการแทรกเน้ือหาที่
อยู่ในกาลอดีตและปัจจุบันเข้าไป ทําให้ผลงานมีเรื่องของกาลเวลามาเกี่ยวข้องด้วย ผลงานจึงแฝงด้วย
นัยยะที่น่าสนใจและชวนให้ผู้ชมผลงานจินตนาการต่อได้อย่างอิสระ และบางส่วนมีการประกอบกัน
ของรูปทรงให้เป็น 3 มิติ บางส่วนจัดวางแผ่นหนังให้อยู่ในทิศทางที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างให้เกิดความ
เคลื่อนไหวข้ึนภายในผลงานน่ันเอง 

จากการสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี จะเห็นว่าตัวงานดูมีความเป็นเอกภาพมากย่ิงข้ึน อาจจะ
ด้วยเรื่องของขนาดผลงานที่ใหญ่ข้ึนกว่าการสร้างสรรค์ที่ผ่านๆมา การจัดพื้นที่ของสีดูมีความลงตัว
น่าสนใจ มีความพิเศษด้วยส่วนพลิ้วตามธรรมชาติของแผ่นหนังที่จัดประกอบให้อยู่ในตําแหน่งที่
เหมาะสมภายในผลงาน และบางส่วนของผลงานได้มีการฉลุเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ ทําให้ผลงานมี
ความสัมพันธ์กับพื้นที่ว่างมากย่ิงข้ึน แต่เน่ืองด้วยผลงานชุดน้ียังอยู่ในระยะของการทดลองการ
สร้างสรรค์เพื่อค้นหาความแปลกใหม่ ดังน้ันจึงดูมีความสมบูรณ์ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน และยังมี
ข้อบกพร่องเพื่อที่จะนําไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อในผลงานช้ินต่อไป 

ผลงานช้ินสุดท้ายของการสร้างสรรค์ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ในชุดน้ีคือ “มโนราห์ตัว
อ่อน” ซึ่งจะเป็นผลงานที่ส่งรูปแบบต่อไปยังผลงานวิทยานิพนธ์ด้วย ผลงานช้ินน้ีได้รับแรงบันดาลใจ
จากท่ารําของมโนราห์ ที่มีความอ่อนช้อย นุ่มนวล สง่างาม และมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
แตกต่างจากท่ารําไทยของภาคกลาง ซึ่งข้าพเจ้าถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงของมโนราห์ที่กําลังแอ่น
หลังลง มือทั้งสองข้างกําลังต้ังวงข้ึน และมีส่วนล่างที่คล้ายกับขาห้อยลงมา ซึ่งข้าพเจ้าได้นําท่าของ
ยิมนาสติกจากศิลปะตะวันตกเข้ามาผสมในการออกแบบท่าทางให้กับผลงานด้วย เพราะเห็นว่ามี
ความคล้ายคลึงกันในเรื่องของความอ่อนตัวน่ันเอง ส่วนบนของผลงานมีลวดลายฉลุต่างๆ เพื่อมิให้
ส่วนน้ีดูเป็นก้อนเกินไป และทําให้อากาศเข้ามาถ่ายเทภายในผลงาน เช่น ลายดอกไม้ ลายผ้าถุง ลาย
จากชุดเครื่องทรงของมโนราห์ และลายตัวมโนราห์ตัวเล็กๆที่ผสมให้กลมกลืนกับลวดลายอิสระ ดูไม่
เด่นชัดมากนัก ในส่วนของใบหน้าข้าพเจ้าได้ใส่หน้ากากรูปร่างคล้ายปีกนกสีแดงลงไป เพื่อให้
ความรู้สึกถึงความเป็นสมัยใหม่และคล้ายคลึงกับรูปลักษณ์ของหน้ากากจากวัฒนธรรมตะวันตก 
รวมทั้งส่วนล่างที่ใส่รองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับส้นสูง ซึ่งไม่ได้มีในวัฒนธรรมการรําแบบเดิมของ
มโนราห์ ทําให้มองเห็นถึงเน้ือหาที่ข้าพเจ้าพยายามแทรกเข้ามาเพื่อให้ดูผิดปกติ แต่กลับสร้างความ
กลมกลืนให้กลับผลงาน และที่ขาดไม่ได้คือลูกปัดที่เย็บร้อยบนแผ่นหนัง เพื่อสร้างเป็นลวดลายต่างๆ 



39 

 

เป็นเส้นที่ว่ิงไปทั่วผลงาน และบางส่วนก็ร้อยลูกปัดห้อยลงมาเป็นระย้าให้เหมือนกับชุดลูกปัดของ
มโนราห์ เมื่อต้องลมและโดนสัมผัสจะเกิดความพลิ้วไหว และนอกจากน้ีข้าพเจ้าได้เพิ่มสีพิเศษลงไปใน
ผลงาน ด้วยการเพิ่มความอร่ามจากสีอะครีลิคสีทองลงไป ซึ่งจะเกิดผลเป็นประกายระยิบระยับได้ ก็
ต่อเมื่อส่วนน้ีโดนแสงไฟ ทําให้ผลงานมีความคลาสสิค หนักแน่น และมีคุณค่ามากย่ิงข้ึน  

เมื่อสังเกตภายในผลงาน จะเห็นว่าผลงานช้ินน้ีมีพื้นที่ของลายส่วนใหญ่เป็นสีแดงและ
แทรกด้วยสีเขียวที่ตัดกันในบางส่วน แต่มีพื้นที่ของสีดําไม่มากนัก เพราะต้องการให้ผลงานแต่ละช้ิน
น้ันมีความแตกต่างกัน ในเรื่องนํ้าหนักของสีและพื้นที่ของสีในผลงาน เพราะเมื่อนําไปติดต้ังจัดวาง
ภายในพื้นที่ห้องสีขาวเดียวกันแล้ว จะทําให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละช้ิน เกิดเป็นทิศทางและ
จังหวะของสีที่สนุกสนานและน่าสนใจ ผลงานทุกช้ินดูมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเมื่อจัดแสงไฟ
ให้กระทบกับผลงาน จนเกิดเป็นรูปเงาจากพื้นแล้วพาดไปบนผนัง ส่งผลให้ผลงานดูมีความขลัง ลึกลับ 
ย่ิงใหญ่ และดูน่าต่ืนเต้นย่ิงข้ึน 

จากการสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี ข้าพเจ้ามีความมั่นใจมากข้ึนและชัดเจนย่ิงข้ึน ในเรื่อง
ของแนวคิดที่สามารถตอบโจทย์เรื่องของการดํารงอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมเก่า ซึ่งอาจจะหมายถึง
ตัวของข้าพเจ้า ที่ได้ซึมซับวัฒนธรรมแบบเก่าต้ังแต่วัยเด็ก และพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรื่อยมากับการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งการเปิดใจยอมรับและซึมซับกับวัฒนธรรมใหม่จนถึงกาลปัจจุบันที่ผสานเข้ากันอย่าง
กลมกลืน ตามช่ือผลงานชุด “มหรสพกลมกลืน” น้ี และสิ่งที่สังเกตได้ชัดคือ ข้าพเจ้าพยายามใช้สีดํา
ให้เป็นตัวแทนของสิ่งที่แทรกซึมเข้ามา ซึ่งเมื่อมองไปรอบๆผลงาน จะเห็นอีกส่วนหน่ึงที่มีลักษณะ
คล้ายกับรูปทรงของนักเต้นรําสมัยใหม่ที่เห็นสัดส่วนโค้งเว้า และมีท่าเต้นรําที่แตกต่างจากท่ารําแบบ
มโนราห์ ซึ่งข้าพเจ้าให้ส่วนน้ีเป็นสีดํา ทําให้การลงสีของข้าพเจ้าน้ันเกิดเป็นความหมายข้ึนมาด้วย โดย
เปิดโอกาสให้คนชมผลงานตีความและจินตนาการต่อเกี่ยวกับความหมายน้ันๆ ที่ปรากฏอยู่ภายใน
ผลงาน และบางส่วนที่ฉลุเป็นลวดลายอย่างเดียวแต่มิได้ลงสี ก็ปล่อยให้เป็นสีที่ใกล้เคียงและกลมกลืน
ไปกับผนังและบรรยากาศทั้งหมด เสมือนกับการเลือนรางหายไปของบางสิ่ง แต่ก็ยังมีส่วนที่เปน็สสีนัที่
อาจจะหมายถึงสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ ที่เป็นรากเหง้าที่ไม่อาจจะหายไปจากวิถีชีวิตไปได้ทั้งหมด แต่เป็น
การดํารงไปพร้อมๆกับสิ่งใหม่ที่รับเข้ามาในการดํารงชีวิตในปัจจุบันน่ันเอง 

เมื่อมองภาพรวมของผลงานชุดน้ีจะเห็นว่ามีความสมบูรณ์มากข้ึน เห็นได้จากความ
แตกต่างและพัฒนาการจากผลงานระยะแรกๆ โดยผลงานระยะน้ีมีแนวคิดที่ชัดเจนและน่าสนใจ ตัว
รูปทรงภายในผลงานมีความลงตัวและร่วมสมัย ซึ่งได้จากการนําเอารูปทรงและเน้ือหามาประสานกัน 
แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต้ังผลงานบ้าง เน่ืองจากผลงานมีความสมบูรณ์ในแต่ละช้ินดีอยู่
แล้ว แต่เมื่อนํามาติดต้ังรวมกัน ทําให้ทุกช้ินน้ันมีการแข่งขันกันเรื่องความโดดเด่น จึงจําเป็นต้องอาศัย
การจัดแสงไฟที่มีการวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ จากข้อบกพร่องน้ีข้าพเจ้าจึงนําไป
แก้ไขและพัฒนาต่อ และนําข้อดีจากการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดมาต่อยอดในผลงานวิทยานิพนธ์
ต่อไป 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ในระดับปริญญาตรีหัวข้อ “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้” 
 
 

 
 
ภาพที่ 34 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 “ผะ-หนัง ตะลุง” 
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ภาพที่ 35 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 “ผะ-หนัง ตะลุง” 
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 “ผะ-หนัง ตะลุง” เมื่อติดต้ังใหม่ 
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 “จินตภาพจากวิถีชีวิตชาวใต้” 
 
 

   
 
ภาพที่ 38 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 “จินตภาพจากวิถีชีวิตชาวใต้” 
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ภาพที่ 39 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 “จินตภาพจากวิถีชีวิตชาวใต้” 
 
 

 
 

ภาพที่ 40 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 “จินตภาพจากวิถีชีวิตชาวใต้” 
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 “มหรสพกลมกลืน: Face of Culture” 
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ภาพที่ 42 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 “มหรสพกลมกลืน: Face of Culture” 
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 “มหรสพกลมกลืน: มหรสพ (กลม) กลืน”
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ภาพที่ 44 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 “มหรสพกลมกลืน: มหรสพ (กลม) กลืน” 
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ภาพที่ 45 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 “มหรสพกลมกลืน: มโนราห์ตัวอ่อน” 
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ภาพที่ 46 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 “มหรสพกลมกลืน: มโนราห์ตัวอ่อน” 
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ภาพที่ 47 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 
 “มหรสพกลมกลืน: มโนราห์ตัวอ่อน” 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปทรงสามมิติของหนังตะลุงร่วมสมัย”เป็นการสร้างสรรค์
ผลงานที่ต่อเน่ืองมาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ โดยเป็นการนําข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดข้ึนในผลงาน
และเกิดข้ึนกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเพื่อ
แสดงศักยภาพทางการสร้างสรรค์และให้ได้มาซึ่งผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าและมีความสมบูรณ์เป็น
เอกภาพมากที่สุด ซึ่งตัวผลงานได้อาศัยแนวคิดที่ต่อยอดจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 “มหรสพ
กลมกลืน” คือ การเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันผ่านรูปทรงของตัวหนังตะลุงที่สร้างข้ึนมา
ใหม่ตามแบบฉบับของข้าพเจ้าในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อสามารถสื่อสารให้ผู้ชมผลงาน ได้เห็นถึงความ
เป็นไปและคุณค่าของวัฒนธรรมของชาติผ่านสื่อหนังตะลุงร่วมสมัย และดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ
ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกและแตกต่าง แต่ยังมีสีสันและกลิ่นอายของภูมิปัญญาเดิม เพื่อให้หวนระลึกถึง
ความทรงจําในวัยเยาว์ และเป็นสิ่งใหม่สําหรับคนต่างถ่ินด้วย 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี มีผลงานทั้งหมด 1 ชุด ประกอบด้วยผลงาน 3 
ช้ินใหญ่ ที่สามารถถอดแยกย่อยเป็นช้ินเล็กได้ในบางส่วน เพื่อนําไปติดต้ังในพื้นที่ที่แตกต่างกัน และ
จัดวางให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับพื้นที่ว่าง ก่อเกิดความงาม ความหมาย และความ
น่าสนใจ สร้างพลังความเคลื่อนไหว ให้เกิดความสนุกสนานภายในผลงาน เสมือนเป็นสิ่งบันเทิงใจ
อย่างหน่ึงที่ผู้ชมผลงานสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่ใช้ติดต้ังผลงานน้ันได้
ด้วย 

ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินแรกช่ือว่า “Manorah Lives in Bangkok” เป็นผลงานที่ต้ังช่ือ
ล้อเลียนจากการแสดงสดต่างๆที่ศิลปินชาวต่างชาติมักจะเข้ามาแสดงในประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่า 
ต้องใช้พื้นที่สําหรับการแสดงภายในกรุงเทพมหานคร จึงมักจะมีช่ือการแสดงว่า “Lives in 
Bangkok” ต่อท้ายช่ือของศิลปินเหล่าน้ันเสมอ ข้าพเจ้าจึงเอาช่ือน้ีมาต่อท้ายคําว่า “Manorah” เพื่อ
เป็นการสื่อให้เห็นว่า ข้าพเจ้าได้นําศิลปะการแสดงพื้นถ่ินของภาคใต้อย่างมโนราห์มาแสดงให้คนใน
สังคมเมืองหลวงได้ช่ืนชมกัน แต่มาในลักษณะของผลงานศิลปกรรมที่ถ่ายทอดความงามของรูปทรง 
ลวดลาย ลีลา และสีสัน ผ่านสื่อพื้นบ้านอย่างหนังตะลุงที่มาในรูปแบบร่วมสมัยน่ันเอง 

ผลงานช้ินน้ีมีรูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากท่ารําของมโนราห์ ที่นํามาคลี่คลายและ
ผสมผสานเข้ากับท่าอ่อนตัวของยิมนาสติกจากตะวันตกที่แทรกประกอบอยู่ด้านข้าง เสมือนว่ากําลัง
ซ่อนอยู่ และไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนถ้าหากมองผลงานจากด้านหน้า แต่สามารถมองเห็นได้ถ้า
เดินดูรอบผลงานแต่ละด้าน ตัวมโนราห์ด้านหน้ามีรูปทรงกลมรองรับอยู่ด้านหลัง เสมือนแขนที่ต้ังวง
ข้ึน ซึ่งตัดกับส่วนของศีรษะที่มีรูปทรงคล้ายเทริด ที่มียอดแหลมพุ่งไปในทิศทางด้านบน สวมหน้ากาก
แบบตะวันตกแต่ใส่ลวดลายท่ารําแบบมโนราห์ลงไปอย่างกลมกลืน ส่วนลําตัวเป็นท่วงท่าลีลาของ
มโนราห์ที่เอี้ยวตัวไปทางด้านข้าง เพื่อเช่ือมรับกับส่วนที่เป็นรูปทรงของขาที่ยกพาดข้ึนมา คล้ายกับ 
“ท่าข้ีหนอนหรือท่ากินนร” ของท่ารํามโนราห์ โดยมีชายผ้าห้อยด้านล่าง ซึ่งใช้แผ่นหนังที่เป็นริ้วๆมา
เช่ือมต่อและฉลุเป็นลายผ้า สร้างทิศทางเป็นเส้นว่ิงไปมาที่อิสระให้กับผลงาน และเช่ือมสัมพันธ์กับ
พื้นที่ว่างได้อย่างกลมกลืน มีพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง ภายในรูปทรงของมโนราห์มีลวดลายเครื่อง
ทรงที่ข้าพเจ้าสร้างข้ึนมาใหม่และแทรกภาพของใบหน้าที่เลียนแบบมาจากตัวตลกของหนังตะลุง เพื่อ
สร้างอารมณ์ขันให้เกิดข้ึนภายในผลงาน รวมทั้งลายฉลุต่างๆ และการให้สีสันที่สดใสเกือบทั้งผลงาน 
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โดยเหลือพื้นที่ของสีหนังแท้ไม่มากนัก เพื่อให้เกิดความแตกต่างในช้ินต่อไปที่จะเหลือพื้นที่ของสีหนัง
แท้ไว้ให้มากกว่าพื้นที่ของสีสันน่ันเอง ส่วนรูปทรงของผลงานที่คล้ายกับยิมนาสติกลีลา ซึ่งประกอบอยู่
ด้านข้างของผลงานน้ัน ข้าพเจ้าได้ลงสีดําไว้เพียงด้านเดียวในแต่ละช้ิน แต่ประกอบให้อีกด้านหน่ึงที่
ไม่ได้ลงสีหันออกมาด้านนอกแทน ซึ่งมีนํ้าหนักที่อ่อนกว่า เพื่อแสดงผลจากการลงสีที่น่าสนใจ เป็น
การถ่ายทอดพื้นผิวของแผ่นหนังที่ถูกลงสีอีกด้านหน่ึงไว้ และมองทะลุผ่านมายังอีกด้านหน่ึง ปรากฏ
ให้เห็นความด่างของพื้นผิวแผ่นหนัง เกิดเป็นค่านํ้าหนักที่แตกต่างกัน และประหยัดเวลาในการลงสีทั้ง 
2 ด้านด้วย ส่วนอื่นๆยังคงมีการร้อยลูกปัดลงบนผลงาน และห้อยเป็นระย้าลงมาจากด้านหลัง เพื่อ
เพิ่มทิศทางในการเคลื่อนไหวของผลงานให้มากข้ึน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินต่อมาช่ือว่า “ทํานอง ท่วงท่า ลีลาตะลุง” เป็นผลงานที่ยังใช้
รูปทรงของมโนราห์ในการสร้างสรรค์ แต่ผสมผสานความเป็นหนังตะลุงให้มากข้ึน เพื่อให้สอดคล้อง
กับช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์ “รูปทรงสามมิติของหนังตะลุงร่วมสมัย” ด้วยท่วงท่าที่ยืนย่องคล้ายกับท่า
การเคลื่อนไหวของหนังตะลุงที่ถูกนายหนังเชิดข้ึนบนจอผ้า ส่วนบนของผลงานช้ินด้านหน้าสุดเป็น
รูปทรงใบหน้าของหนังตะลุงแบบต่างๆที่ซ้อนเรียงกัน แต่สวมเทริดเป็นยอดพุ่งข้ึนไป อยู่ในรูปทรงที่
เป็นกลุ่มก้อน ส่วนถัดมามีลักษณะคล้ายกับรูปทรงแรก แต่มีการฉลุออกไปจากด้านใน เพื่อให้อากาศ
เข้ามาถ่ายเทภายในผลงาน และเช่ือมรับกับรูปทรงด้านหน้าสุดน่ันเอง ส่วนน้ีข้าพเจ้าต้ังใจจะสร้างให้
เป็นแขนของผลงาน แต่ลดทอนความชัดเจนด้วยการเพิ่มรูปทรงของหน้ากากแบบชนพื้นเมืองเข้าไป 
ซึ่งส่วนน้ีเป็นส่วนที่สร้างสรรค์ได้สนุกมาก เพราะได้ศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆเข้ามาใส่ภายในผลงานได้มาก
และอิสระย่ิงข้ึน สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้ชมผลงานได้เป็นอย่างดี และส่วนน้ีให้สีที่ไม่
ฉูดฉาดมากนัก เพื่อตัดกับส่วนแรกและส่วนด้านหลังสุดที่เป็นลําตัวสีดํา ซึ่งเป็นส่วนที่เข้มสุดภายใน
ผลงาน โดยรูปทรงของส่วนน้ี ข้าพเจ้าสร้างให้มีลักษณะทรวดทรงองค์เอวคล้ายกับหนังตะลุงตัวนาง ที่
มีความอ้อนแอ้นอรชร โดยมีแขนด้านหน่ึงจับลูกปัดไว้ และทิศทางการห้อยลูกปัดในช้ินน้ี ข้าพเจ้า
เลือกให้ลูกปัดเป็นส่วนของชายผ้าด้านข้างคล้ายกับของมโนราห์ แต่ปล่อยระย้ายาวให้ลากพื้นไปด้วย 
เพิ่มเสน่ห์ให้กับผลงานได้เป็นอย่างดี 

จากการสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนเข้าไปตามคําแนะนําของ
อาจารย์ เพื่อทําให้ผลงานมีความสมบูรณ์และเป็นเอกภาพมากย่ิงข้ึน คือรูปทรงด้านบนของผลงาน
ทั้งหมดมีความเป็นกลุ่มก้อนมากเกินไป ข้าพเจ้าจึงสร้างรูปทรงของแขนที่ถือไมโครโฟนและแทมบูริน 
เครื่องดนตรีเคาะจังหวะ เพื่อให้ย่ืนออกมาจากส่วนที่เป็นหน้ากากชนของพื้นเมือง ซึ่งได้ผลเป็นอย่าง
ย่ิง เพราะรูปทรงที่เพิ่มเข้าไปได้ลดทอนความเป็นกลุ่มก้อนออกไปได้เป็นอย่างดี และเกิดผลลัพธ์เป็น
ความสัมพันธ์กับพื้นที่ว่างด้วย รวมทั้งเน้ือหาที่ต้องการจะสอดแทรกเข้าไปน้ัน เป็นการถ่ายทอดความ
รื่นเริงบันเทิงใจแบบใหม่ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานผ่านหนังตะลุงร่วมสมัย จากภาพปากที่อ้า
กว้างเช่ือมรับกับรูปทรงของไมโครโฟนและแขนอีกด้านหน่ึงที่ชูแทมบูรินข้ึน สามารถสร้างจินตนาการ
ให้เกิดกับคนดู ถึงเสียงระงมที่เกิดข้ึนภายในผลงาน โดยไม่จําเป็นต้องบรรเลงเพลงจริงๆและไม่ได้
กําจัดประเภทและทํานองเสียงที่เกิดจากจินตนาการภายในผลงานแต่อย่างใด 

ผลงาน “หนังลุง-กลาง-แปลง” เป็นผลงานช้ินสุดท้ายของการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด
น้ี ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเน้ือหาเรื่องราวทางวัฒนธรรมสมัยนิยมในปัจจุบันที่เป็นที่สนใจ และ
กลายเป็นแฟช่ันสําหรับการดําเนินชีวิต เสมือนสิ่งบันเทิงเริงใจและตอบสนองความต้องการและความ
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สะดวกสบาย ที่อาจจะมองว่าหากไม่มีหรือไม่ได้ปฏิบัติกันตามสิ่งเหล่าน้ี จะถือว่าล้าหลังในสายตาของ
คนในสังคมเมืองทั่วไป และแม้แต่ตามสังคมชนบทในปัจจุบันก็ดํารงชีวิตและมีวัฒนธรรมที่คล้อยตาม
คนในสังคมเมืองมากย่ิงข้ึน โดยไม่ได้คํานึงว่า สิ่งเหล่าน้ีเป็นเพียงวัฒนธรรมช่ัวคราวที่เข้ามาและก็
หายไปในท้ายที่สุด และจะมีวัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามาเป็นเครื่องบันเทิงใจและให้ความสะดวกสบาย
แทนที่เหมือนเดิม เหมือนกับ “หนังกลางแปลง” ที่เคยเป็นสิ่งบันเทิงใจให้กับผู้คนในอดีต ซึ่งมี
แหล่งที่มาจากต่างถ่ินและต่างชาติมากมายหลากหลายอรรถรส และท้ายที่สุดก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาแทนที่ ซึ่งเป็นโรงหนังแบบต่างๆ ทั้งจอโทรทัศน์แบบใหม่ๆ ที่เพิ่มอรรถรสพร้อมกับราคาในการ
ชมที่สูงข้ึนด้วยน่ันเอง 

ผลงานช้ินน้ีข้าพเจ้าสร้างข้ึนเป็นรูปทรงของตัวหนังตะลุง ที่มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างไป
จากหนังตะลุงด้ังเดิม มีใบหน้าแบบการ์ตูนญี่ปุ่น คือดวงตากลมโตน่ารักเป็นประกาย จมูกแหลม 
แตกต่างไปจากหน้าตาความเป็นจริงของมนุษย์ เพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ และทําให้หวนนึกถึง
การ์ตูนในวัยเด็ก อีกด้านหน่ึงของศีรษะเป็นใบหน้าของตัวตลกหนังตะลุงที่เกาะแนบอยู่ด้านหลัง ส่วน
แผ่นหนังที่ประกอบเข้ามาอีกแผ่นให้เป็น 3 มิติอยู่ด้านบนน้ันเป็นเป็นรูปทรงคล้ายกับศีรษะของ
มโนราห์สีดําที่ทาหน้าขาวโพลน แต่มีใบหน้าคล้ายกับรูปทรงของตุ๊กตาบลายธ์ (Blythe) ซึ่งเป็นที่นิยม
ชมชอบของคนในสังคมจําพวกหน่ึง ต่อมาตามลําตัวและแขน ฉลุเป็นลวดลายแบบหนังตะลุงผสมกับ
ลายของผ้าถุงปาเต๊ะ แต่เปลี่ยนดอกไม้ให้เป็นรูปของตัวเฟอร์บี้ (Furby) ของเล่นยอดนิยมของคนมีเงนิ
ในช่วงระยะสั้นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมคล้ายกันอยู่แล้ว และสีของส่วนน้ี ข้าพเจ้าได้ปล่อยให้
เป็นสีของแผ่นหนังเดิม เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ และกลืนไปกับรูปทรงใหญ่ไปแล้วน่ันเอง 
ส่วนแขนที่ย่ืนออกไปน้ันเป็นรูปของหุ่นเชิดตัวการ์ตูนที่มีใบหน้าที่แตกต่างไปจากใบหน้าจริง ที่แฝงเรน้
เพื่อให้เกิดอารมณ์ขันและสุนทรียะทางความงามที่แปลกใหม่ ซึ่งกําลังเช่ือมรับกับรูปทรงของตัวหนัง
อีกตัวหน่ึง ที่แสดงอากัปกริยากําลังสนใจในเทคโนโลยีใหม่ที่ถืออยู่ โดยติดต้ังให้ลอยแยกออกจากตัว
ผลงานหลัก เพื่อที่จะใช้เป็นตัวเช่ือมรับกับผลงานอื่น เมื่อนําไปติดต้ังรวมในพื้นที่เดียวกันแล้วน่ันเอง 
ลงมาส่วนล่างสุดเป็นรูปทรงของชายผ้าที่ห้อยลงมาโดยใช้แผ่นหนังที่เป็นริ้วมาประกอบข้ึน มีลวดลาย
ฉลุและลายร้อยลูกปัดแทรกอยู่ รูปทรงทั้งหมดให้มุมมองไปในทิศทางที่เฉียงลง สลับกับแผ่นหนังสีเทา
อีกช้ินที่ประกอบอยู่อีกด้านหน่ึง เป็นรูปทรงของเข่าที่กําลังงอ เพื่อเช่ือมรับกับสีของส่วนสันหลังและ
รับกับใบหน้าของตัวตลกน่ันเอง 

เมื่อมองผลงานในอีกด้านหน่ึง จะเห็นแผ่นหนังอีกช้ินที่ประกอบเข้ามา ซึ่งหันไปใน
ทิศทางที่ขวางกับรูปทรงหนังที่มองจากด้านหน้า เกิดเป็นทิศทางที่ไม่ซ้ําเดิม และเป็นการเล่นกับพื้นที่
โดยรอบผลงานด้วยน่ันเอง ส่วนน้ีเป็นรูปทรงคล้ายกับชายผ้าห้อยของมโนราห์ แต่ภายในรูปทรงฉลุ
เป็นลวดลายที่ได้จากชนเผ่าพื้นเมือง ที่กําลังร่ายรําเคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปทรงน้ัน โดยข้าพเจ้าเลือก
ลงสีเพียงด้านเดียว จึงปล่อยให้เห็นถึงความด่างของแผ่นหนังอีกด้านหน่ึง และนํ้าหนักสีที่อ่อนกว่า ซึ่ง
เห็นทะลุความโปร่งจากอีกด้านออกมาน่ันเอง และเขียนสีทองอะคลีลิคทับลงไปบางๆ เกิดเป็นความ
งามที่แตกต่างกันทั้ง 2 ด้าน ถัดลงมาเป็นรูปของตัวตลกอ้ายเท่งที่กําลังทําท่าถ่ายรูปแบบเซลฟี่ 
(Selfie) ซึ่งกําลังเป็นวัฒนธรรมที่นิยมกันในยุคน้ี เป็นการล้อเลียนเหตุการณ์ในปัจจุบัน และถ่ายทอด
เรื่องราวต่างๆ ตามบริบทและหน้าที่ของตัวตลกหนังตะลุงที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวในสังคม
ได้โดยไม่ผิดวิสัย พร้อมทั้งก่อให้เกิดอารมณ์ขันและความความเพลินให้แก่ผู้ชมด้วยน่ันเอง 
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ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี ดูจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของปัจจุบันได้เป็น
อย่างดี และไม่อยู่ในกรอบรูปทรงแบบเดิมของหนังตะลุงหรือมโนราห์ เหมือนกับผลงานช้ินที่ผ่านๆมา
มากเกินไป สามารถนําแนวทางไปพัฒนาและสร้างสรรค์ต่อได้ในช้ินต่อๆไปในอนาคตด้วย  

ในส่วนของการนํามาติดต้ังรวมกันทั้ง 3 ช้ินของผลงานชุดน้ี จากแต่เดิมที่ติดต้ังให้แยกช้ิน
กัน พบว่าเป้าหมายยังไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการนําเสนอเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับบริบทของตัวหนังที่ต้อง
พูดคุยสนทนากันเพื่อเพิ่มอรรถรส ดังน้ันข้าพเจ้าจึงเพิ่มความพิเศษภายในผลงาน ด้วยการเช่ือมโยง
ผลงานแต่ละช้ินด้วยเน้ือหาเรื่องราวและรูปทรง รวมทั้งรูปเงาที่เกิดข้ึนภายในผลงานและภายใน
บริเวณพื้นที่ที่ใช้ในการติดต้ัง ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นน้ันล้วนแล้วแต่มีความสําคัญและสัมพันธ์กัน เพื่อให้
ได้มาซึ่งความสมบูรณ์และความเป็นเอกภาพของผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยน่ันเอง 

วิธีการติดต้ังผลงานชุดน้ี ข้าพเจ้าจึงจําเป็นต้องมีการวางแผน โดยคํานึงถึงมุมมองใน
ทิศทางต่างๆ บางช้ินอาจจะต้องติดต้ังให้ชิดหรือใกล้กับผนังมากที่สุด เพื่อให้เกิดรูปเงาที่ชัดเจนกว่าช้ิน
อื่นๆและกระจายพร่ามัวไปสู่ผลงานที่แวดล้อมรอบข้าง บางช้ินอาจจะให้อยู่ด้านหน้า เพื่อให้ใกล้กับ
ผู้ชมผลงาน แต่ห่างจากผนังเพื่อให้เกิดรูปเงาบนพื้นมากกว่าส่วนอื่นๆ หรือบางช้ินอาจจะหันผลงานไป
ในทิศทางที่แตกต่างจากช้ินอื่นๆ เพื่อไม่ให้มีมุมมองเพียงด้านเดียวน่ันเอง และผลงานบางช้ินสามารถ
ถอดแยกได้ ดังน้ันจึงสามารถจัดวางให้เป็นส่วนที่ย่ืนออกมาจากช้ินส่วนหลัก เพื่อใช้ผสานให้เกิดความ
ต่อเน่ืองกับรูปทรงจากผลงานช้ินอื่นๆ และมีการติดต้ังเพิ่มเติมในส่วนของผลงานช้ินเล็กๆเข้าไป 
เพื่อให้มาสร้างความสัมพันธ์กับพื้นที่ว่างและช่วยลดทอนการแยกออกจากกันของผลงานแต่ละช้ินด้วย 
เสมือนกับให้ผลงานมีการพูดคุยกัน เกิดเป็นเสียงระงม และสร้างบทสนทนาเป็นภาษาของหนังด้วย
รูปทรง สี ลวดลายฉลุ พื้นที่ว่าง และรูปเงาที่เกิดข้ึน ที่จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับผลงานให้
มากที่สุด และนอกจากน้ี ผู้ชมผลงานก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พื้นที่และสร้าง
ความสัมพันธ์กับพื้นที่ว่างภายในผลงานได้อีกด้วย กลายเป็นอาณาจักรของหนังตะลุงร่วมสมัยที่ถูก
สร้างข้ึนด้วยพื้นที่ของผลงานศิลปกรรม 3 มิติน่ันเอง 
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ภาพที่ 48 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 “Manorah Lives in Bangkok” 
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ภาพที่ 49 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 “Manorah Lives in Bangkok” 
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 “Manorah Lives in Bangkok” 
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ภาพที่ 51 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 2 “ทํานอง ท่วงท่า ลีลาตะลุง” 
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ภาพที่ 52 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 2 “ทํานอง ท่วงท่า ลลีาตะลงุ” 
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ภาพที่ 53 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 2 “ทํานอง ท่วงท่า ลลีาตะลงุ” 
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ภาพที่ 54 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 3 “หนังลงุ-กลาง-แปลง” 
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ภาพที่ 55 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 3 “หนังลงุ-กลาง-แปลง” 
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ภาพที่ 56 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 3 “หนังลงุ-กลาง-แปลง” 
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ภาพที่ 57 ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 3 “หนังลงุ-กลาง-แปลง” 
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ภาพที่ 59 ภาพแสดงการแยกช้ินผลงานเมื่อติดต้ังรวมกับผลงานช้ินอื่น 
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ภาพที่ 60 ภาพแสดงการติดต้ังผลงานให้สมัพันธ์กับพื้นที่ว่าง 
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ภาพที่ 61 ภาพแสดงการติดต้ังผลงานให้สมัพันธ์กับพื้นที่ว่าง 
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ภาพที่ 62 ภาพแสดงการติดต้ังผลงานรวมกันในพื้นทีเ่ดียวกนั 
 

 
 

ภาพที่ 63 ภาพแสดงการติดต้ังผลงานรวมกันในพื้นทีเ่ดียวกนั 
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ภาพที่ 64 ภาพแสดงการติดต้ังผลงานรวมกันในพื้นที่เดียวกัน 
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ภาพที่ 65 ภาพแสดงการติดต้ังผลงานรวมกันในพื้นที่เดียวกัน 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 66 ภาพแสดงพื้นที่ของเงาที่เป็นส่วนหน่ึงของผลงาน



 
 

 

 
 

บทท่ี 5 
 

บทสรุป 
 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “รูปทรงสามมิติของหนังตะลุงร่วมสมัย” ในครั้งน้ี 

เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ได้มาจากแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้ามีต่อศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุงมาต้ังแต่วัยเด็ก 
ด้วยความศรัทธาและเห็นถึงคุณค่าที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาอย่าง
ต่อเน่ือง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทางด้านศิลปะไปพร้อมๆกันมาโดยตลอด ทําให้ข้าพเจ้าต้องการนําภูมิ
ปัญญาจากท้องถ่ินของตนเอง มาสานต่อเจตนารมณ์ของนายช่างพื้นบ้าน ผ่านแนวความคิดและฝีมือ
ของศิลปินคนรุ่นใหม่ ที่มีมุมมองแตกต่างออกไป อันเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมใน
สังคมยุคปัจจุบัน สู่ผลงานศิลปกรรมหนังตะลุงร่วมสมัย โดยเป็นการสร้างสรรค์ที่ต้องอาศัยทั้ง
ประสบการณ์ส่วนตัวและการศึกษาเพิ่มเติมจากสิ่งรอบข้าง เพื่อใช้ในการนําเสนอถึงแนวทางการ
ทํางานศิลปะเฉพาะตน และเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นตนเองให้มากที่สุด 

จากการนําเทคนิคของช่างพื้นบ้านอย่างการแกะหนังตะลุง มาแสดงออกเป็นผลงานใน
รูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิมมาเป็น 3 มิติ โดยเล่าเรื่องราววัฒนธรรมการดํารงชีวิตของคนใน
ปัจจุบัน ผ่านแผ่นหนังที่ฉลุเป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ที่ละเอียด
มากข้ึน จากที่เคยทดลองทําด้วยกระดาษ และกระป๋องนํ้าพลาสติก จนมาเป็นผลงานที่ใช้หนังวัวจริงๆ 
ทําให้ข้าพเจ้ารู้ถึงคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความ
สวยงามเพียงอย่างเดียว หรือเป็นการสร้างสรรค์ตามแบบช่างพื้นบ้านในอดีตเท่าน้ัน แต่จําเป็นต้อง
อาศัยเรื่องของแนวความคิด การค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากแบบด้ังเดิม การนําหลัก 
ทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ และวิธีการนําเสนอผลงานที่สร้างให้เกิดความน่าสนใจด้วยน่ันเอง และผล
จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งน้ี ปรากฏให้เห็นแล้วว่าความร่วมสมัยในปัจจุบันน้ัน
สามารถเปิดกว้างให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถหยิบจับเอากระบวนการ
สร้างสรรค์ที่ตนเองถนัดและมีความสนใจเป็นพิเศษ มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะแบบฉบับของตนเอง
ได้ และมีเน้ือหาที่มีความร่วมสมัย ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของศิลปินรุ่นใหม่ อันเป็นต้นทุน
ทางศิลปะที่ดีที่จะนํามาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่หลากหลายรูปแบบได้ในปัจจุบัน 

ประโยชน์จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ช่วยทําให้ข้าพเจ้าได้จัดข้ันตอนใน
การทํางานเป็นของตนเอง เริ่มต้ังแต่การคิด การหาข้อมูล การร่างผลงาน และการสร้างสรรค์ผลงาน 
รวมทั้งวิธีการนําเสนอที่จะช่วยให้ผลงานดูมีคุณค่า เพราะแม้ว่าบางครั้งผลงานของเราจะออกมาดู
สมบูรณ์แล้ว แต่หากการนําเสนอผลงานออกมาไม่ดี ก็จะทําให้ความสมบูรณ์ของผลงานน้ันลดน้อยลง
ไปเลยก็เป็นได้ ฉะน้ันสิ่งที่จะสอนเราได้คือประสบการณ์ที่เราได้จากการทดลองทําด้วยตนเอง หาก
สําเร็จก็สามารถนําไปพัฒนาต่อในผลงานช้ินต่อไปได้ แต่หากไม่สําเร็จก็หาวิธีใหม่จนกว่าจะออกมาดี
ที่สุด ประสบการณ์เหล่าน้ีจึงมีคุณค่าต่อการพัฒนาผลงานศิลปะของเราเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้วิธีการ
สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดที่จะทําให้ผลงานของเราดูสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
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ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษาค้นคว้าและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 
จะก่อให้เกิดความน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรว่มสมยั
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนําไปปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นไปในแบบเฉพาะตน 
รวมถึงการทํางานที่เป็นไปอย่างมีระบบและระเบียบ การเข้าถึงผลงานและการมองเห็นปัญหาใน
ผลงานของตนเองได้อย่างเข้าใจและลึกซึ้ง เพื่อนําไปปรับปรุงให้ผลงานในแต่ละช้ินมีการพัฒนา ทําให้
เกิดคุณค่าและมีคุณภาพย่ิงๆข้ึนไปในอนาคต 
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รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ 
 

ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1  
 

 ช่ือผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 
 

1 “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้ หมายเลข 2” ผันแปรตามพื้นที่  ฉลุหนัง ผูกโครงไม้ไผ ่ 2555 
2 “ผะ-หนัง ตะลุง” ผันแปรตามพื้นที ่ ฉลุหนัง 2555 
 
ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
 

 ช่ือผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 
 

1 “จินตภาพจากวิถีชีวิตชาวใต้” ผันแปรตามพื้นที ่ ฉลุหนัง ระบายส ี 2556 
 
ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 
 

 ช่ือผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 
 

1 “Face of Culture” 150 x 150 ซม. ฉลุหนัง ระบายส ี 2556 
   ร้อยลกูปัด 
2 “มหรสพ (กลม) กลืน” 90 x 150 x 250 ซม. ฉลุหนัง ระบายส ี 2556 
   ร้อยลกูปัด 
3 “มโนราห์ตัวอ่อน” 150 x 100 x 220 ซม. ฉลุหนัง ระบายส ี 2556 
   ร้อยลกูปัด 
 
ผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 

 ช่ือผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 
 

1 “Manorah Lives in Bangkok” 150 x 100 x 180 ซม. ฉลุหนัง ระบายส ี 2556 
   ร้อยลกูปัด 
2 “ทํานอง ท่วงท่า ลีลาตะลุง” ผันแปรตามพื้นที ่ ฉลุหนัง ระบายส ี 2557 
   ร้อยลกูปัด 
3 “หนังลุง-กลาง-แปลง” ผันแปรตามพื้นที ่ ฉลุหนัง ระบายส ี 2557 
   ร้อยลกูปัด 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ – สกุล สิทธิพงศ์ ปานสมทรง 
เกิด 9 ธันวาคม 2531 
ที่อยู่              174/1 ม.6 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 
โทรศัพท์            087-881-7211 
E-mail             dongngi@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2543  ประถมศึกษา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 
 พ.ศ. 2546  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
 พ.ศ. 2549  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  
 พ.ศ. 2554  ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาควิชาศิลปไทย 
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2557  ปริญญาโท ศิลปมหาบัญฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย 
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติแสดงงาน  
 พ.ศ. 2553 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “จินตนาการในศิลปะไทย” 
   ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย สํานักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  - “Contemporary Art Thai Youth Exhibition” 
   ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - นิทรรศการ “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย  
   (ทัศนศิลป์)” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
  - นิทรรศการ “ศิลปไทย” ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 พ.ศ. 2554 - นิทรรศการ “จิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 13” 
   ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป 
  - นิทรรศการ “ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28” 
   ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2555 - นิทรรศการศิลปกรรม “พระพิฆเณศ” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย 
   ปีการศึกษา 2554 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  - นิทรรศการ “ไทย ไลฟ์ (Thai Life)” 
   ณ หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรีย 
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 พ.ศ. 2555 - นิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58” 
   ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป 
  - นิทรรศการ “สยามแอพ” 
   ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
  - นิทรรศการ “ครบรอบ 36 ปี ภาควิชาศิลปไทย” 
   ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
  - “15th Asian Art Biennale Bangladesh 2012”, 
   National Art Gallery ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ 
 พ.ศ. 2556 - นิทรรศการ “นวัตกรรมศิลปะไทย” ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  
   สํานักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  - นิทรรศการ “ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30” 
   ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2557 - นิทรรศการ “Signature” โดยกลุ่ม Six Nature ณ หอศิลป์จามุรี 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - นิทรรศการ “ศิลปกรรม 8 ปี ยุวศิลปินสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปิน
   แห่งชาติ” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
 
เกียรติประวัติ 
 พ.ศ. 2545 - รางวัลพิเศษ: ประกวดศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 14” 
   โดย บริษัทโตชิบา 
  - Pentel Award: The 32nd International Children’s 
   Art Exhibition 2002 
 พ.ศ. 2546 - รางวัลดีเด่น: ประกวดศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 15” 
   โดย บริษัทโตชิบา 
  - Gold Award: The 33rd International Children’s 
   Art Exhibition 2003 
 พ.ศ. 2553 - ได้รับคัดเลือกในโครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
   ร่วมสมัย (ทัศนศิลป์)” ไปแสดงผลงานและทัศนศึกษา 
   ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   กระทรวงวัฒนธรรม และ สภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา 
 พ.ศ. 2554 - ทุนภูมิพล “ประเภทรางวัลเรียนดี” 
  - รางวัลสนับสนุนรุ่นเยาว์: การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน 
   รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2555 - รางวัลสนับสนุนรุ่นเยาว์: การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน 
   รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 29 โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประวัติผลงานและกิจกรรม 
 พ.ศ. 2549 - โครงการ “ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์” สาขาทัศนศิลป์ 
   ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
   โดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
 พ.ศ. 2552  - เขียนภาพปฏิทิน ประจําปี 2553 ชุด “วัดในกรุงรัตนโกสินทร์” 
   โดย บริษัทกนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จํากัด 
 พ.ศ. 2553  - โครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย  
   (ทัศนศิลป์)” ณ บ้านดํานางแล จ.เชียงราย  
   โดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
  - โครงการ “ค่ายเยาวชนไทย หัวใจสันติภาพ” 
   ณ วิกหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
   โดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
  - วิทยากร: ศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ – ตะลุงเงาธรรมชาติ โครงการ 
   “พัฒนาแนวคิดและทักษะการส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และ
   จินตนาการศิลปะ” ณ โรงแรม เอเชียแอร์พอร์ต อ.ลําลูกกา 
   จ.ปทุมธานี 
 พ.ศ. 2554 - ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหาร วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ 
   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
  - ผู้ช่วยวิทยากร: เรียนรู้และทดลองการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค
   แกะสลักหนัง ในโครงการ “เปิดบ้านและแนะแนวการศึกษา 
   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์” มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 
 พ.ศ. 2555 - วิทยากร: “ศิลปะจากของใกล้ตัว: สนุกกับศิลปะบนจาน และ  
   จินตนาการบนวัสดุหนัง” กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
   ในนิทรรศการ “เรื่องของเธอ (Her story)” 
   ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย สํานักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 พ.ศ. 2556 - ผู้ช่วยวิทยากร: กิจกรรมเทคนิคแกะสลักหนัง จากกิจกรรมการศึกษา
   นิทรรศการ“สยามแอพ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
  - ผู้ช่วยวิทยากร: “ศิลปะการแกะหนังตะลุง” ในโครงการสัมมนาเชิง
   ปฏิบัติการ ทัศนศิลป์ร่วมสมัย พัฒนานักศึกษาศิลปะ สู่ความเป็นเลิศ
   ทางศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 
 พ.ศ. 2557 - วิทยากร: “โครงการสร้างสรรค์จินตนาการ ผ่านศิลปะการวาดรูป
   การ์ตูน” ณ ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง 
   จ.สมุทรปราการ 
  - หน่ึงในคณะกรรมการตัดสินผลงานศิลปะของนักเรียน โรงเรียน 
   อนุบาลนครปฐม ในหัวข้อ “อนุบาลงามตา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม” 
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