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 งานช่างศิลป์ของไทยมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแสดงถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ยาวนานอันเป็นรากฐานของความเป็นชาติ แสดงถึงภูมิปัญญาที่บรมครูช่างไทยโบราณ
ได้เพียรคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาขาต่าง ๆ มาแต่อดีตและได้รับการสืบทอด  ฟื้นฟู 
ต่อเนื่องไม่ขาดสายตลอดมา นับเป็นมรดกทางศิลปะการช่างไทยอันล ้าค่าที่หาที่สุดมิได้ งานช่าง
หรือศิลปกรรมเกิดจากการสร้างสรรค์ของ “ช่าง” (artisan) หรือ “ศิลปิน” (artist) ที่ประสาน
ความคิด ฝีมือ ทัศนะทางความงามเข้ากับคตินิยมและความเชื่อมในสังคมวัฒนธรรมที่ช่างด้ารงชีวิต
จนกระทั่งเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของกลุ่มในแต่ละท้องถิ่น 
 หนังใหญ่ หนังตะลุง เป็นมหรสพที่เคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อล่วงผ่านกาล
สมัย ความนิยมเหล่านั นได้ลดน้อยถอยลง เป็นผลพวงของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจาก
ซีกตะวันตก เทคโนโลยีเหล่านั นต่างเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งอาจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่า “หนัง” แบบเดิม 
ในวงการศิลปะไทยร่วมสมัยช่วงทศวรรษ 2520 มีการใช้วัสดุสารพัดชนิด วิธีคิด รูปแบบจาก
ตะวันตก ในขณะเดียวกันได้เกิดกระแสรื อฟื้นศิลปะแบบประเพณีนิยม การกลับไปหารากเหง้าของ
ศิลปะไทย การน้าเอาศิลปะพื นบ้าน คตินิยม ความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมตามแบบแผนเฉพาะของ
แต่ละท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างงานศิลปะในบริบทของปัจจุบัน  
 กลุ่มศิลปินที่น้าวัสดุหนังมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยมีแรงบันดาลใจ
เดียวกัน คือ การน้าวัสดุหนังซึ่งเป็นศิลปะพื นถิ่นก้าเนิด ประกอบด้วย  หนังใหญ่ ได้แก่ กฤษณวงศ์ 
ศิวะพราหมณ์สกุล และ สุวิมล เจริญสุข ในส่วนของอัศวิณีย์ (นิรันดร์) หวานจริง จะเป็นหนังใหญ่
ตามแบบฉบับมุมมองของชาวนครปฐม หนังตะลุง ศิลปะพื นบ้านภาคใต้ ได้แก่ อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ชู
ศักดิ์ ศรีขวัญ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง และไพโรจน์ ทองวั่น  น้าเสนอในรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมัย 
ใส่แนวคิดทางคติพุทธ ผสานแนวคิดจินตนาการ แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน 
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 The distinctiveness and inventiveness of Thai traditional art has signified Thailand’s 
prosperity in art and culture since ancient times. Such qualities of invaluable national heritage  
reflected  craft skill and artist’s aesthetic idea with a unique blend of local beliefs and folkways. This 
has been evolved over time and become a tradition passed down within a group or community. 
 Shadow play used to be a form of Thailand’s popular entertainment in a remote time. 
However, the popularity of shadow theatre was replaced by the coming of advanced technology from 
the western world in terms of moving pictures. Undoubtedly, modern movies and TV shows served 
the audience’s needs much better than the old moving articulated figures made from cowhides did. In 
the 1980s a variety of materials including readymades, found objects, and mixed media were 
considerably used in Thai contemporary art. Artists in Thailand widely embraced concepts and styles 
from western art, whereas a call for revival of Thai traditional art was highly commended. Some Thai 
artists turned to the origins of Thai art, adopted local belief and wisdom in folk art. 
 According to this study, a group of Thai artists who worked in leather crafting shared similar 
source of inspiration, that was, leather art within their birthplaces. Krissanawong Sivapramsakul and 
Suwimon Jaroensuk recreated leather art forms inspired from Nang Yai, the most revered and 
elaborate Thai shadow play. Asawinee (Nirand) Wanjing‘s style was leather work executed from a 
perspective of a girl from Nakhon Pathom. Apichai Piromrak made leather art from his impression on 
Nang Talung, a popular shadow play in the south of Thailand. Chusak Srikwan,Sittipong Pansomsong, 
and Phairot Thongwan demonstrated their art pieces with concepts deriving from Buddhist faith with a 
mix of imaginations. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ข้าพเจ้าขอน้อมจิตระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระภูมิ
สถานเจ้าบ้านเจ้าที่ เทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้า พระคุณอันหาที่สุดมิได้ของบิดามารดาผู้ให้
ก าเนิด บรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ผู้มีจิตอันเป็นกุศลให้ปัญญาทางธรรมแก่ข้าพเจ้าตลอดถึงผู้คิด พูด
ดี และท าดี ต่อข้าพเจ้าด้วยจิตบริสุทธิ์ 

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ชะลูด นิ่มเสมอ อาจารย์มาณพ อิศรเดช อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิ
ริกุลชยานนท์ คณาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์) อาจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ ซึ่งได้ให้
ค าปรึกษาเสนอแนะข้อมูล และคณาจารย์ทุกท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามอบองค์ความรู้มาแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน บรมครูช่างไทย พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (เจ้าอาวาสวัดขนอน จ. ราชบุรี) และครูพักลักจ าทั้งหลาย 

ขอขอบคุณสุวิมล เจริญสุข สิทธิพงศ์ ปานสมทรง ไพโรจน์ ทองวัน ศิลปินผู้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี รวมถึงญาติ พี่ น้อง เพื่อน ผู้ใกล้ชิด ผู้เป็นที่รักทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจและคอยช่วยเหลือให้
ข้าพเจ้าท าการศึกษาวิทยานิพนธ์คร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สรรพสิ่งอันใดที่ก่อเกิดวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง 
ขอให้ความดีงาม ประโยชน์ ความเจริญได้เกิดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจศึกษาหาความรู้ทางศิลปะสิ่งใด
ที่คุณงามความดีอันเกิดจากวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับอุปสรรคต่าง ๆ ขอให้สิ่งเหล่านั้นได้รับ
คุณอย่างทั่วถึง และมีแต่ความสุขตลอดไป 
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