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 This thesis is creative process of fabric art which relate to the specific location of Nora Beach 
Resort and Spa Koh Samui. 

 Nora Beach Resort and Spa Koh Samui is a large sized hotel located along the 
beach-front of Chaweng Beach in Koh Samui . The resort has its own private beach front and tropical gardens 
surround the hotel. The architectural style and interior decoration is traditional Thai architecture and mixed with 
the traditional culture of South Thailand or Southern lifestyle. 

 The concept of the hotel is the presentation of the culture and Traditional of 
south Thailand which is the simple and natural lifestyle. 

 In the research process, the researcher had collected the information and analyzed data of the 
location that relate to the project in order to can be design and install the artwork, such as the concept design , 
architecture and the interior decoration style and surrounding environment which is for the interior decoration in 
the hotel which reflect to the beautiful of traditional dance of southern Thailand and Southern lifestyle. 

 This project is the fabric art in semi-abstract style which relate to the beautiful of folk art of Nora 
through the form of shape which reflect to the emotions, softness and hardness in Nora dancing movements 
which created by the researcher. This artwork made by local material such as batik, colorful fabric lace to create 
it by the creative art process in the special technique of researcher . 

 The fabric art were designed as 9 pieces of artworks which are installed in 5 area of the hotels : the 
lobby ,living room “Anodas” , Spa indoor area and 3 bedrooms .After each room is installed the fabric artwork 
,the researcher found that the fabric artwork installations appropriate to the existing interior without any 
modification. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
 ปากใต ้หรือปักษใ์ต ้หรือภาคใต ้ดินแดน 14 จงัหวดัในปัจจุบนัน้ีนั้น มีประวติัศาสตร์
และความเป็นมายาวนาน จึงท าให้ภาคใตข้องไทยเราสั่งสมมรดกทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปะหลายส่ิงหลายอย่างสืบต่อกนัมาอย่างไม่ขาดสาย ก่อเกิดเป็นศิลปะการแสดง
พื้นบา้นไวม้ากมาย เช่น  เพลงบอก เพลงนา   กาหลอ ร็องเง็ง กรือโต๊ะ ลิเกป่า หนงัตะลุงและโนรา  
โดยเฉพาะศิลปะการแสดงพื้นบา้นโนราซ่ึงถือเป็นศิลปะพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียงและเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาวใต ้  
 โนรามกัจะมีผูเ้รียกและเขียนเป็นอย่างอ่ืนอีกหลายช่ือ อาทิ  มโนราห์ โนห์รา โนราห์
และโนรา  ซ่ึงสันนิษฐานกนัวา่ไดรั้บอิทธิพลจากการร่ายร าของอินเดียโบราณ  เป็นศิลปะการแสดง
พื้นบา้นท่ีมีเสน่ห์ มีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนและบ่งบอกถึงความเป็นปักษ์ใตไ้วอ้ยา่งน่าช่ืนชม เช่น  การ
แต่งกายดว้ยชุดลูกปัดกรุยกราย  สีสันเคร่ืองแต่งกายท่ีจดัจา้นสะดุดตา การร้อง การท าบท  และการ
ร่ายร าดว้ยท่าร าท่ีแสนอ่อนชอ้ยแต่แฝงดว้ยความแขง็แกร่ง เป็นตน้   
 นอกจากคุณค่าทางดา้นศิลปวฒันธรรมแลว้  ภาคใตย้งัมีทศันียภาพทางทะเลท่ีสวยงาม
จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก เป็นท่ีรู้จกัของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึง
เกาะสมุยถือเป็นอีกแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญันั้นจนนกัท่องเท่ียวพากนัขนานนามว่า “ สวรรคก์ลาง
อ่าวไทย ”  จากความงามของหาดทรายขาวท่ีทอดยาวขนานไปกบัทะเล น ้ าใส ๆ ตน้มะพร้าวเรียง
รายริมชายหาดซ่ึงล้วนเป็นเสน่ห์ของเกาะสมุยแล้ว  อีกปัจจยัท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัคือ  
โรงแรม  รีสอร์ทและท่ีพกัอาศยัต่างๆ   
 โนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย นั้นถือเป็นอีกท่ีพกัท่ีมีช่ือเสียงของเกาะสมุย  
เพราะเป็นรีสอร์ทท่ีมีท าเลท่ีตั้งอยูบ่นเชิงเขาท่ีเงียบสงบของหาดเชิงมน มีทศันียภาพท่ีสวยงาม ทุก
ห้องพกัของโรงแรมสามารถมองเห็นวิวของทะเลอ่าวไทยหรือสวนร่มร่ืนโนรา สวนแบบไทย
ภาคใต้ท่ีมีพนัธ์ุไม้ท้องถ่ินท่ีหลากหลาย  มีชายหาดสีขาวสวยงามเป็นแนวยาว โดยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบไทยประยุกต ์หลงัคาจัว่สูงท่ีสามารถป้องกนัความร้อนท่ีจะเขา้สู่
ตวัอาคารได ้และยงัมีความโปร่งโล่งของอาคารท่ีสอดรับกบัการไดรั้บสัมผสักล่ินไอของทะเลดว้ย 
แต่นอกจากความเป็นไทยประยุกต์แลว้ยงัมีการผสมผสานกล่ินไอของความเป็นปักษใ์ตเ้อาไวด้ว้ย 
เห็นไดจ้ากช่ือ โนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย นั้น  ค  าวา่ โนรา เป็นท่ีรู้กนัดีวา่คือศิลปะท่ี
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เป็นเอกลกัษณ์ของภาคใต ้ และใชต้ราสัญลกัษณ์ของรีสอร์ทเป็นรูปโนราในท่าข้ีหนอนสวมเคร่ือง
ทรงตามแบบโนราของภาคใต ้ เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของเจา้ของซ่ึงเป็นคนทอ้งถ่ินเกาะสมุย
จึงมีความรักความภูมิใจในบ้านเกิด  และเพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของโนรา บีช รีสอร์ท 
แอนด์ สปา เกาะสมุย ท่ีนอกจากแขกท่ีมาเยือนจะไดส้ัมผสักบัความเป็นไทยแลว้  ท่ีน่ียงัมีวิถีแห่ง
ปักษใ์ตใ้หน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัอีกดว้ย 
 งานศิลปะตกแต่งนั้นถือเป็นอีกส่วนส าคญัของสถานท่ี  เพราะนอกจากจะให้ความ
สวยงามซ่ึงเป็นคุณสมบติัพื้นฐานแลว้ งานศิลปะควรสร้างคุณค่าและมีความสอดคลอ้งกบัสถานท่ี
ดว้ย เช่น บ่งบอกถึงความเช่ือ  ความศรัทธาหรือแนวความคิดบางอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบัสถานท่ีนั้น ๆ
ดว้ย  เพื่อเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ท่ีน่าจดจ าหรือเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดความหมายท่ีมากกวา่
ความสวยงามดงัเช่นการการตกแต่งทัว่ๆ ไป  จึงเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีเฉพาะกรณีข้ึน   
 โครงการสร้างสรรคศิ์ลปกรรมผา้ส าหรับการตกแต่งโรงแรม โนรา บีช  รีสอร์ท แอนด ์
สปา เกาะสมุย เร่ือง ศิลปะพื้นบา้นโนรากบัเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้ มีท่ีมากจากแนวคิดของโนรา บีช  
รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย ท่ีแสดงถึงความเป็นไทยประยุกต์และกล่ินไอความเป็นปักษ์ใต ้ 
ประกอบกบักบัความช่ืนชอบช่ืนชมและศรัทธาในศิลปะการแสดงพื้นบา้นโนราของผูว้ิจยัเอง จึง
เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผา้เพื่อการตกแต่งท่ีส่งเสริมให้เกิดความสมบูรณ์
งดงามทางสุนทรียะและเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย โดย
การสร้างงานท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคล้องกับสถานท่ี เช่น การใช้สีน ้ าตาลจากโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นไม ้สีทองจากการตกแต่งเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกล ้าค่าหรูหรา  สีเขียวและสีน ้ าเงิน
ซ่ึงมาจากบรรยากาศของสวนป่าภาคใตแ้ละทอ้งทะเลอ่าวไทย  โดยจะเลือกส่ือสร้างสรรคผ์ลงานใน
รูปแบบของงานศิลปกรรมผา้เพราะผา้ส่ือถึงความอบอุ่น  ความผอ่นคลายและการพกัผ่อน จึงเกิด
ความเหมาะสมกบัสถานท่ีซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  โดยจะเลือกผา้ท่ีเป็นวสัดุท่ีส่ือถึงความ
เป็นศิลปะพื้นบา้นโนราและความเป็นปักษ์ใต ้เช่น ผา้ลูกไมแ้บบพื้นถ่ิน  ผา้ปาเต๊ะ แต่จะน าเสนอ
ดว้ยเทคนิควธีิการใหม่ ๆ ท่ีคิดคน้พฒันาข้ึนเอง เป็นตน้ 
 ในการสร้างสรรค์งานศิลปะชุดน้ีนั้น  เป็นการสะทอ้นความรู้สึกประทบัใจต่อศิลปะ
พื้นบ้านโนราในมุมมองของผูว้ิจ ัยโดยน าเสนอในรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  หากแต่มี
จุดประสงค์อีกประการคือ  ต้องการกระตุ้นจิตส านึกให้ผู ้คนเล็งเห็นถึงคุณค่าความงามของ
ศิลปะวฒันธรรมและประเพณีท่ีมีมาแต่เดิมอนัเป็นสมบติัล ้ าค่าจากคนรุ่นก่อนท่ีสืบทอดกันมา  
เพราะในปัจจุบนักลบัเห็นวา่ศิลปะการแสดงพื้นบา้นโนรานั้นนบัวนัจะหาดูไดย้ากและไดรั้บความ
สนใจจากคนรุ่นหลงันอ้ยลง  จึงตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความ
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งามของศิลปะการแสดงพื้นบา้นประเภทน้ี  และจุดประกายไปยงัศิลปะพื้นบา้นประเภทอ่ืนๆ ดว้ย  
จะไดเ้กิดความรู้สึกรักและภูมิใจในศิลปะวฒันธรรมประเพณีของตนน ามาซ่ึงการเผยแผ่ให้เป็นท่ี
รู้จกัและอนุรักษไ์วใ้หค้งอยูสื่บไป 
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1. เพื่อออกแบบสร้างสรรคศิ์ลปะ ส าหรับการตกแต่งท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั
สถานท่ีเฉพาะกรณี โนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย 
 2. เพื่อน าเสนอความงามในศิลปะพื้นบา้นโนรา ซ่ึงเป็นศิลปะพื้นบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชาวใต ้อนัเป็นถ่ินก าเนิดของผูว้จิยั 
 3. เพื่อคน้หารูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูว้จิยั 
 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

1. การสร้างสรรคจ์ะออกมาในรูปแบบผลงานศิลปกรรมผา้ ส าหรับการตกแต่งพื้นท่ี

เฉพาะกรณี คือ โนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย  

2. ด้านเน้ือหา เป็นการถ่ายทอดความงามในศิลปะพื้นบา้นโนรา จากมุมมองของ

ผูว้จิยั ท่ีส่ือถึงความรู้สึกทั้งเขม้แขง็และอ่อนโยน ในบรรยากาศของความเป็นปักษใ์ต ้  

 
สมมติฐานการสร้างสรรค์ 

1. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผา้เร่ือง “โนรา” ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อตกแต่ง

ภายในโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย ได้น าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับความงามในศิลปะ

พื้นบา้นโนรา และเสน่ห์ความงดงามของดินแดนปักษใ์ต ้ 

2. การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบก่ึงนามธรรม (Semi Abstract) โดยเน้น

ความส าคญัในส่วนของลกัษณะร่างกายจากท่าร าโนราซ่ึงเป็นส่ิงท่ีประทบัใจมากท่ีสุด  ผสมผสาน

กบัแรงบลัดาลใจจากงานจิตรกรรมผนงัถ ้าของมนุษยโ์บราณ  แลว้สังเคราะห์ข้ึนใหม่ในรูปแบบของ

ผูว้จิยั  บวกกบัการน าวสัดุพื้นถ่ินภาคใตอ้ยา่งผา้ลูกไม ้ผา้ปาเต๊ะ มาร่วมในการออกแบบสร้างสรรค ์

ท าใหเ้กิดเป็นผลงานศิลปกรรมผา้ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของผูว้จิยั 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 1. การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ขอ้มูลของแรง
บนัดาลใจ คือ ศิลปะพื้นบา้นโนรา และขอ้มูลของสถานท่ี คือ โนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา  
เกาะสมุย 
 2. ศึกษาและคน้หาองคค์วามรู้ต่าง ๆ ทั้งทฤษฎีทางดา้นศิลปะหรือองคค์วามรู้ดา้นอ่ืน ๆ 
ท่ีจะสามารถเป็นความรู้ในการถ่ายทอดหรือสร้างสรรค์ผลงานให้ดีข้ึนได ้เช่น การเรียนรู้เทคนิค
งานผา้แบบใหม่ๆ        
 3. ก าหนดแนวความคิดและคิดวเิคราะห์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน แลว้ลงมือท า 
แบบร่าง ( Sketch )        

 4. เลือกแบบร่างท่ีดีท่ีสุดมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ 
 5. ลงมือสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้      
 6. น าผลงานมาวิเคราะห์ดว้ยตนเอง  และขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  เพื่อการ

พฒันาต่อไป 
 
แหล่งข้อมูล 
 1. ขอ้มูลภาคสนาม 
  1.1 ขอ้มูลศิลปะพื้นบา้นโนรา จากการไปร่วมงานพิธีไหวค้รูโนราโรงครู  การไปชม
โนราในงานร่ืนเริง  และการสัมภาษณ์ 
   1.2 ขอ้มูลสถานท่ี โนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย  จากการไปเก็บขอ้มูล
สถานท่ีจริง สังเกต ถ่ายรูป และการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีและนกัท่องเท่ียว 
 2. ขอ้มูลภาคเอกสาร 

2.2 ขอ้มูลจากหนงัสือต าราต่างๆ  

2.2 ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

2.3 ขอ้มูลจากตวัอยา่งงานวจิยั 

 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
 1. สมุดบนัทึกและกลอ้งถ่ายภาพ เพื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. สมุดร่างแบบ ดินสอ ปากกา ยางลบ สีไม ้สีน ้า 

 3. คอมพิวเตอร์ 
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 4. คร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงาน เช่น จกัรเยบ็ผา้ ตีนผี

แบบต่าง ๆ เขม็สอย ดา้ย กรรไกร ผา้ปาเตะ๊ ผา้ลูกไม ้ผา้ฝ้าย ฟองน ้าแบบแผน่ เล่ือมและลูกปัด เป็น

ตน้ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. สร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้เพื่อตกแต่งใหมี้ความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัแนว 
คิดหลกัในการออกแบบและตกแต่ง โนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย 
 2. สามารถน าเสนอมุมมองความงามในศิลปะพื้นบา้นโนรา ซ่ึงเป็นศิลปะพื้นบา้นท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของชาวใต ้ในมุมมองใหม่ ๆ ของผูว้ิจยั พร้อมเสนอบรรยากาศความงามทางศิลปะ
ไดอ้ยา่งกลมกลืน 
 3. เกิดเทคนิควธีิการทางงานศิลปกรรมผา้ในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่จากการ
คน้ควา้ทดลองของผูว้จิยั 
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บทที่ 2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

 ประยุกตศิลป์ เป็นศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกเหนือจากความช่ืน
ชมในคุณค่าของศิลปะโดยตรง เช่น ภาพหรือลวดลายท่ีใช้ตกแต่งอาคาร หรือเคร่ืองเรือน รูปทรง 
สีสันของผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีออกแบบให้เป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภค หรือเคร่ืองใชไ้มส้อยท่ีท า
ข้ึนดว้ยฝีมือประณีต ศิลปะท่ีประยกุตเ์ขา้ไปในส่ิงท่ีใชป้ระโยชน์เหล่าน้ีจะให้ความพอใจอนัเกิดจาก
ความประณีตสวยงาม ความกลมกลืน แก่ประสาทสัมผสัควบคู่ไปกบัประโยชน์ใช้สอย1 ดงัเช่น 
ผลงานศิลปะชุดน้ี ผูว้ิจยัมีความตอ้งการสร้างสรรค์ผลงานประยุกตศิลป์ ซ่ึงเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะท่ีมีจุดประสงค์เพื่อการตกแต่งภายในโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย โดย
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก ศิลปะพื้นบา้นโนราและเสน่ห์ความงดงามของภาคใต ้และหากปราศจาก
ขอ้มูลแลว้ จะไม่สามารถด าเนินการวิจยัและสร้างสรรค์ผลงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ตามท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงมีการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลไวด้งัน้ี  
 

อทิธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว 
 ผูว้ิจยัมีภูมิล าเนาอยู่ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคใตข้องประเทศไทย 
เติบโตมาดว้ยวถีิชิวติแบบชนบท  บา้นของผูว้จิยัตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขา ภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีจ าไดร้อบตวั
คือ ตน้ไม ้ใบหญา้ ป่า เขาและล าคลอง บา้นเรือนผูค้นส่วนใหญ่สร้างข้ึนจากไม ้มีไม่มากนกัท่ีเป็น
บา้นไมผ้สมปูน ถนนเป็นดินลูกรังสีส้มๆ แดงๆ  สะพานขา้มคลองมีเพียงสะพานไมท่ี้ชาวบา้นสร้าง
ข้ึนเอง โทรทศัน์เป็นส่ิงท่ีหาดูไดย้ากและยงัเป็นเพียงภาพสีขาว-ด าเท่านั้น  ชีวติในวยัเด็กของผูว้ิจยัก็
เหมือนๆ กบัเด็กชนบททัว่ไป คือ ต่ืนเชา้ไปโรงเรียน หลงัเลิกเรียนจะกลบับา้นรีบเปล่ียนเส้ือผา้แลว้
ออกไปเล่นกับเพื่อนๆ แถวบ้านตามประสาเด็ก เด็กชนบทนั้ นมีกิจกรรมและการละเล่นท่ี
หลากหลายมาก  ทั้งจากการเล่นเกมท่ีเล่นร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เช่น ซ่อนแอบ เล่นเคร่ืองบินท่ี
แข่งกนัแพ-้ชนะ อย่างสนุกสนาน จากการประดิษฐ์ของเล่นข้ึนมาเองจากวสัดุธรรมชาติหรือวสัดุ
ใกลต้วัเหลือใช ้เช่น มา้กา้นกลว้ย ปืนกา้นกลว้ย ป่ีจากกา้นมะละกอ เรือจากกาบมะพร้าว ปืนอดัลม

                                           

 
1
 ชลูด น่ิมเสมอ, องคป์ระกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 

7. 
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จากกระบอกไมไ้ผ ่เล่นไก่ชนจากดอกหญา้ตวัหนอน เรือจากขวดน ้ าพลาสติก เล่นตีกงลอ้จากยาง
รถจกัรยาน เป็นตน้ เร่ืองความบนัเทิงนั้นนอกจากการละเล่นแลว้ยงัมีงานส าคญัต่างๆ ท่ีท าให้เด็กๆ 
ไดเ้ท่ียวเล่น เช่น งานเดือนสิบ  งานบวช งานวดั งานฝังลูกนิมิตร และถา้เป็นงานใหญ่ๆ เจา้ภาพก็จะ
รับ  หนังตะลุง หรือ โนรา มาเล่นด้วย ซ่ึงจะมีผูค้นให้ความสนใจไปดูเป็นจ านวนมากทุกคร้ัง
 ส าหรับ โนรา นั้นไม่รู้ว่าเป็นส่ิงใกลต้วัหรือไกลตวั  เพราะไดย้ินเสียงกลองโนรามา
ตั้งแต่จ าความไดแ้ลว้ เน่ืองจากใกลบ้า้นซ่ึงเป็นญาติกนัมีเช้ือสายครูหมอโนรา และมกัจะซ้อมร้อง 
ซ้อมร ากนัอยูเ่สมอๆ อีกทั้งมีการไหวค้รูหมอโนราอยู่ทุกปี ตอนเป็นเด็กจ าไดว้่าชุดโนราสวยมาก 
เป็นชุดลูกปัดสี ๆ ร้อยเป็นเส้น ๆ ดูแปลกตา พล้ิวไปพล้ิวมาเวลาร่ายร า ท่าร าก็สวยมาก ยิ่งท่าตวั
อ่อนยิ่งดูแปลก น่าคิดน่าสงสัยเกินกว่าร่างกายคนเราสามารถท าได้ มีการประกอบกับพิธีกรรม
มากมายท่ีผูค้นต่างพากนักราบไวน้บัถือ  หากแต่ตวัผูว้ิจยัเองไม่เคยจะไดเ้รียนโนราเลยสักคร้ัง  จน
ผา่นมาถึงตอนเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้จิยัและเพื่อนๆ ในหอ้งไดเ้รียนโนรา ในตอนแรกผูว้ิจยั
และเพื่อนๆ ต่างรู้สึกดีใจและต่ืนเตน้มาก เพราะแมจ้ะเห็นบ่อยคร้ังแต่ไม่เคยคิดวา่จะไดเ้รียนมาก่อน  
เร่ิมวนัแรกด้วยการเรียนร้องบท ในบทครูสอน  และคุณครูก็ร าให้พวกเราดูเป็นตวัอย่าง ก็เกิด
ความชอบและรู้สึกสนุกสนานกนัมากตามประสาเด็ก แต่พอเขา้เรียนคร้ังต่อไปทุกคนไดเ้ร่ิม เรียนรู้
วิธีการร า การนัง่ การยืน การแอ่นตวัแบบโนรา  ซ่ึงการร าท่ายากๆ ท าให้ขา้พเจา้ไดรู้้ซ้ึงเลยว่า การ
ร าโนรานั้นไม่ง่ายเลย  และกลบัยากมากกวา่ท่ีผูว้ิจยัเคยนึกคิดไวเ้สียอีก จึงท าให้ยิ่งเกิดความรู้สึกรัก 
ช่ืนชม และภาคภูมิใจในศิลปะพื้นบา้นโนรามากข้ึน ภาพความทรงจ าเหล่านั้นมีคุณค่าทางจิตใจ 
ก่อให้เกิดคามรู้สึกอบอุ่นทุกคร้ัง ท่ีขา้พเจา้ไดย้ินเสียง  ไดเ้ห็นศิลปะพื้นบา้นโนรา และนัน่ถือเป็น
อีกแรงกระตุน้ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
แรงบันดาลใจจากศิลปะพืน้บ้านโนรา 
 โนรา ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางว่าเป็นนาฏศิลป์ท่ีเป็นตวัแทนของชาวภาคใต ้
เป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีเก่าแก่มาชา้นาน โดยการส่ือสารท่ีใชร่้างกายเป็นเคร่ืองมือและใชก้าร
เคล่ือนไหวท่ีเป็นไปอย่างมีจงัหวะ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างความคิดและจิตวิญญาณของผู ้
แสดงและเม่ือผสมผสานกบัจงัหวะดนตรีท่ีประโคมควบคู่กนัแล้ว จะบ่งบอกถึงความหนักแน่น 
เฉียบขาด ฉบัพลนั และอึกทึกเร้าใจเป็นอยา่งยิง่   
 ประวตัิความเป็นมาของศิลปะพืน้บ้านโนรา 
 ตามสันนิษฐาน โนราน่าจะเกิดข้ึนประมาณสมยัศรีวิชยั หรือไม่ก็ราวพุทธศตวรรษท่ี 
19 เป็นอย่างน้อย แมผ้่านเวลาอนัยาวนานแต่ดว้ยความเช่ือ ความศรัทธา และความเขม้ขลงัของ
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พิธีกรรม ผ่านบทกลอน การฟ้อนร า การประโคมดนตรี ท าให้โนราเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีลูกหลาน
ละเลยไม่ได ้ 
 สรุปความบางส่วนจากหนังสือ หลงัม่านโนรา ท่ี ขนิษฐา จุลบล ไดก้ล่าวถึงต านาน
โนราในไวว้า่  เช่ือกนัวา่โนราเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีหวัเมืองพทัลุงบนคาบสมุทรสทิงพระ รวมถึงอาณา
บริเวณรอบๆ ลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา แล้วแพร่ขยายไปยงัหัวเมืองอ่ืนๆ ทางภาคใต ้ ท าให้ความ
เป็นมาของโนรามีหลายกระแส  แต่ท่ีมีการพดูถึงกนัมากท่ีสุดน่าจะเป็นกระแสท่ีเล่าโดย ขุนอุปถมัภ์
นรากร หรือท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัดีในช่ือ “โนราพุ่มเทวา” ซ่ึงเล่าไวว้่า ในอดีตมีเมืองอยู่เมืองหน่ึง 
กษตัริยช่ื์อพระยาสายฟ้าฟาด มีมเหสีทรงพระนามวา่ นางศรีมาลา และมีธิดาช่ือ นางนวลทองส าลี 
โดยในคืนหน่ึงนางนวลทองส าลีฝันวา่มีเทพธิดามาร่ายร าให้ดู  ซ่ึงเป็นท่าร าท่ีงดงามมากและนางก็
ไม่เคยเห็นท่ีใดมาก่อน  แต่จดจ าไดอ้ย่างแม่นย  าว่ามี 12 ท่า มีเคร่ืองดนตรีประโคมให้จงัหวะอนั
ไดแ้ก่ กลอง ทบั กรับ โหม่ง ฉ่ิง และ ป่ี ดนตรีกบัท่าร าลงตวัเป็นจงัหวะ นางรู้สึกประทบัใจและช่ืน
ชอบอย่างมากจนจ าไดข้ึ้นใจ  เม่ือต่ืนเช้ามาจึงสั่งให้ท าเคร่ืองดนตรีและสอนให้นางก านลัร าตามท่ี
เห็นในความฝันทุกอยา่ง  กลายเป็นท่ีช่ืนชอบของเหล่านางก านลัเป็นอยา่งมาก โดยจะพากนัร่ายร า
อย่างคึกคร้ืนอยู่ทุกเม่ือเช่ือวนั  อยู่มาวนัหน่ึงนางนวลทองส าลีได้เสวยเกสรบัวจากดอกบัว
ประหลาดในสระหน้าว ัง   แล้วต่อมานางก็ทรงตั้ งครรภ์ ค ร้ันพระยาสายฟ้าฟาดเสด็จมา
ทอดพระเนตรการร่ายร าโนรา  ก็สังเกตเห็นนางตั้งครรภจึ์งโกรธมาก ถึงขั้นสั่งให้น านางนวลทอง
ส าลีและนางก านลั ไปลอยแพปล่อยไปตามชะตากรรม สายน ้ าพดัพาจนแพของนางนวลทองส าลี
ลอยไปติดท่ีเกาะกะชงั (มีสถานท่ีจริงคือ อยู่ท่ีแหลมกงั อ าเภอกระแสสินธ์ จงัหวดัสงขลา)  พระ
อินทร์สงสารจึงเนรมิตท่ีพกัอาศยัให้นางนวลทองส าลีและเหล่านางก านลัไดอ้ยูอ่าศยั  ต่อมานางได้
ประสูติพระโอรส ซ่ึงเป็นชาย ใหช่ื้อวา่ กุมารนอ้ย  และไดส้อนใหร้ าโนราจนช านาญ  เม่ือกุมารนอ้ย
อายุได ้10 ขวบ ก็ขอแม่ออกเดินทางเพื่อไปตามหาพระอยักา โดยขอลงเรือไปกบัพ่อคา้  ระหว่าง
ทางก็เท่ียวร าโนราไปทัว่  จนผูค้นพากนัร ่ าลือถึงความสวยงามได้ยินไปถึงหูพระยาสายฟ้าฟาด  
พระองคจึ์งปลอมตวัไปดู  และสอบถามจนรู้ความจริงวา่กุมารนอ้ยคือหลานซ่ึงเป็นลูกของนางนวล
ทองส าลี  จึงสั่งให้อ ามาตยไ์ปรับตวันางนวลทองส าลีกลบัเขา้วงั แต่ดว้ยความน้อยใจท าให้นางไม่
ยอมกลบั พระยาสายฟ้าฟาดจึงออกค าสั่งให้อ ามาตยจ์บัตวันางกลบัมาให้ได ้ คร้ันจบัตวันางนวล
ทองส าลีได้แลว้เม่ือเดินทางถึงปากน ้ าใกล้พระราชวงั ปรากฎว่า  มีจระเขต้วัใหญ่นอนขวางทาง
เอาไว ้จึงตอ้งท าพิธีแทงเขก่้อนจึงจะสามารถผ่านเขา้มาได ้(ท่ีมาของตอนโนราแทงเข)้  เม่ือถึงวงั
พระยาสายฟ้าฟาดจึงไดจ้ดัพิธีรับขวญัลูกและหลานอยา่งยิ่งใหญ่ 7 วนั 7 คืน และให้มีการร าโนรา
ในงานเฉลิมฉลองดว้ย อีกทั้งยงัพระราชทานเคร่ืองตน้ซ่ึงเป็นเคร่ืองทรงของกษตัริยใ์ห้เป็นเคร่ือง
ทรงแก่กุมารนอ้ยราชนดัดา อนัมี เทริด ก าไลแขน ป้ันเหน่ง สังวาลพาดเฉียง 2 ขา้ง ปีกนก หางหงส์ 
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สนบัเพลา ฯลฯ และพระราชทานบรรดาศกัด์ิให้เป็น “ขุนศรีศรัทธา” และมีการสอนร่ายร าโนรา
เร่ือยมา  เร่ืองน้ีจึงเป็นต านานโนราท่ีเล่าขานรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบนั 
 เคร่ืองทรงโนรา 
 1. เทริด (อ่านวา่ เซิด) เป็นเคร่ืองประดบัศีรษะของนายโรงหรือโนราใหญ่หรือตวัยืน

เร่ือง ลกัษณะคลา้ยมงกุฎ มีกรอบหนา้แกะสลกัเป็นลวดลายช่องชั้นโดยรอบ ในสมยัแรกๆ ไม่นิยม

ให้นางร าใช้เพราะถือเป็นของสูง เพราะเช่ือกนัว่าเดิมเป็นมงกุฎของกษตัริยท่ี์พระยาสายฟ้าฟาด

ประทานให้กบัเทพสิงหร  ครูตน้ของโนรา  ยอดเทริดมีด้ายมงคลพนัอยู่โดยรอบใครจะมาหยิบ

เล่นๆ ไม่ได ้ ถือเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิท่ีควรเคารพบูชา และคนเป็นโนราจะสวมเทริดไม่ไดจ้นกว่าจะ

ไดรั้บการครอบเทริดจากนายโรงอย่างถูกตอ้งตามพิธีกรรม เป็นความเช่ือว่าจะตอ้งเก็บรักษาดูแล

อยา่งดี ตอ้งบูชาใหถู้กตอ้งไม่เช่นนั้นอาจถูกครูหมอตายายลงโทษได ้

 
ภาพท่ี  1  ภาพองคป์ระกอบของตวัเทริดโนรา 
ท่ีมา:  ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา, องค์ประกอบของตัวเทริดโนรา ๑ ยอด, เขา้ถึงเม่ือ 15 กนัยายน 
2558,  เขา้ถึงไดจ้าก http://krunora.blogspot.com/2016/05/blog-post_9.html 
 
 
 
 

http://krunora.blogspot.com/2016/05/blog-post_9.html


 
10 

 

 
ภาพท่ี  2  ภาพพิธีการครอบเทริด  
ท่ีมา: โนราโรงครู, เขา้ถึงเม่ือ 15 กนัยายน 2558,   
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.monnut.com/board/index.php?topic=2928.0 
 
 2. เคร่ืองลูกปัด เป็นช่ือเรียกเคร่ืองสวมใส่หรืออาภรณ์ท่อนบนของโนรา เคร่ืองลูกปัด

ถือเป็นส่ิงท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์อีกอย่างของโนรา โดยใช้ศิลปะการร้อยลูกปัดเขา้ดว้ยกนั 

ช่วยส่งเสริมให้การร าน่าดูมากยิ่งข้ึน ลายท่ีนิยมกนัมากสมยัก่อนคือ ลายลูกแกว้ สมยัโบราณการ

ร้อยลูกปัดเขา้ดว้ยกนัจะตอ้งใช ้5 เมด็ต่อช่วง ลายจะดูใหญ่ แต่ปัจจุบนัร้อยเพียง 3 เม็ดท าให้ไดล้ายท่ี

ดูละเอียดมากกว่า ส่วนการเล่นลวดลายสีสันนั้นก็ปรับเปล่ียนกนัไปตามยุคตามสมยั สีท่ีนิยมกนั

มาก คือ สีแดง เหลือง ขาว น ้ าเงิน เขียว ด า ส้ม ฟ้า ค่อนขา้งหลากหลายมากข้ึนกว่าสมยัก่อน จาก

การใช้เอ็นใสร้อยเคร่ืองลูกปัดก็เปล่ียนเป็นเชือกไนล่อน เพราะทน แน่ เรียบ และซ่อมไดง่้ายกว่า

เวลาขาดช ารุด โดยเคร่ืองลูกปัดจะประกอบดว้ยหลาย ๆ ส่วน คือ 

  2.1 ชุดเคร่ืองใหญ่ เคร่ืองตน้ของนายโรงหรือโนราใหญ่ จะมีทบัทรวงหรือปีกนก

แอ่นหอ้ยสองขา้งชายโครงดว้ย 

  2.2 รอบอกหรือพานโครง ร้อยเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ใชพ้นัรอบอก ความยาวแลว้แต่

ขนาดตวัผูใ้ส่ตวัโตหรือตวัเล็ก 
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  2.3 บ่า ร้อยดว้ยลูกปัดเป็นรูปสามเหล่ียม ซ่ึงมี 2 ช้ิน ส าหรับสวมบ่า ซ้ายและขวา 

  2.4 ป้ิงคอ ร้อยดว้ยลูกปัดเป็นรูปสามเหล่ียม ซ่ึงมี 2 ช้ิน ส าหรับสวมห้อยคอ หน้า

และหลงั 

  2.5 ปีก หรือ หางหงส์  ท าดว้ยเขาควายผา่เป็นสองซีก ส่วนปลายเขาผกูติดกนัแลว้ติด

พูซ่ึ่งส่วนใหญ่มกัเป็นไหมพรมฟู ๆ ไวท่ี้ยอดเขาควาย ส่วนล่างเขาจะเจาะรูถ่ี ๆ เป็นแนวยาวส าหรับ

หอ้ยลูกปัดเป็นแผน่แลว้หอ้ยเป็นระยา้ลงมา ส่วนโคนของเขาควายแยกออกจากกนัต่อดว้ยผา้ทั้งสอง

ขา้งเพื่อไวผ้กูติดกบัสะเอว 

 3. ปีกเหน่ง หรือ ป้ันเหน่ง  มกัท าดว้ยเงินรูปร่างคลา้ยนกแอ่นก าลงักางปีกบิน ใชส้วม

ติดสังวาลอยูท่ี่ระดบัเหนือสะเอวซา้ยและขวา 

 4. ผา้นุ่ง  แต่เดิมใชผ้า้ยาวลายไทยนุ่งลกัษณะคลา้ยโจงกระเบน มีหางห้อยลงมา  แต่ใน

ปัจจุบนันิยมตดัเป็นกางเกงส าเร็จรูปท่ีสวมทบัไดส้ะดวกรวดเร็วกวา่เดิม   

 5. สนบัเพลา  เปนกางเกงคร่ึงน่อง ตดัดว้ยผา้ขาว เอวใส่ยางยืด ขอบล่างใช้ผา้ลูกไม้

หรือผา้ลายไทยเยบ็ทบั 

 6. หน้าผา้  เทียบไดก้บัผา้ทิพยข์องละครใน – ละครนนอก ใช้ผา้บางหลากสีสัน 

ปัจจุบนันิยมใชผ้า้ก ามะหยี่ 3 ผืน ปักดว้ยเล่ือมเป็นลวดลายสวยงาม โดยแต่ละผืนกวา้งประมาณ 5 

น้ิว ส่วนบนเยบ็ส าหรับสอดผา้ไวผ้กูกบัเอว 

 7. ผา้หอ้ย  ใชผ้า้ท่ีมีลกัษณะบางๆ น่ิมๆ สีสันฉูดฉาดสองสามผืน โดยมากเป็นผา้พื้นสี

สดหรือผา้ลูกไม ้ใชห้อ้ยคัน่ระหวา่งผา้หนา้ผนืกลางกบัผนืขา้ง  ใชจ้บัโบกไปมาในการร่ายร าบางท่า

ดว้ย 

 8. ก าไลมือ ก าไลเทา้ ก าไลตน้แขน ก าไลปลายแขน ซ่ึงมกัท าดว้ยทองเหลือง ทองแดง 

เงิน หรือส าริด สวมทั้งขอ้มือและขอ้เทา้ ดูทะมดัทะแมง เพิ่มความสง่างาม เวลาขยบัตวั สะบดัตวั

หรือเปล่ียนท่าจะกระทบกนัเกิดเสียงน่าฟังตามจงัหวะ  

 9. เล็บ  มกัท าดว้ยอลูมิเนียมหรือเงิน เป็นรูปกรวย ปลายของกรวยใชห้างมา้หรือเอ็นดดั

ใหง้อน เวลากรีดน้ิวจะสวยมาก โดยจะสวมทุกน้ิวยกเวน้น้ิวโป้งทั้งสองขา้งเท่านั้น 

 10. หนา้พราน หนา้ทาสี  เป็นหนา้กากท่ีใชส้ าหรับตวัตลก หนา้พรานนั้นเป็นของตลก

ชาย  ส่วนหนา้ทาสีเป็นของตลกหญิง  หนา้กากทั้งสองชนิดท าดว้ยไมท่ี้มีน ้ าหนกัเบา และมีช่ือเป็น



 
12 

 

มงคล เช่น ไมข้นุน ไมท้องหลาง ไมย้อ เป็นตน้  หนา้พรานนั้นจะทาดว้ยสีแดง มีจมูกแหลม แกม้

โหนก และมีรูเจาะท่ีช่วงตาและจมูก ใช้ส าลี ไหมพรม ขนสัตว ์หรือหนังสัตวม์าท าเป็นผม  ส่วน

หน้าทาสีจะทาดว้ยสีขาว ปากแดง แต่ไม่มีผม หน้าพรานเป็นอีกหน่ึงของตอ้งห้าม คือ ห้ามเอามา

ครอบเล่นอย่างเด็ดขาด  คนท่ีจะเป็นพรานได้ต้องผ่านพิธีกรรมครอบหน้าพรานเสียก่อน โดย

ส่วนมากมกัจะไม่ไดเ้ป็นพรานเพราะใจรัก แต่จะมาจากการเลือกของครูหมอโนรา 

 
ภาพท่ี  3  ภาพหนา้ทาสี และ หนา้พราน 
ท่ีมา:  รชยา แกลว้ณรงค,์ เคร่ืองแต่งกายมโนราห์, เขา้ถึงเม่ือ 5 มกราคม 2559, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://manorahbyink.wordpress.com/ 
 

 
ภาพท่ี  4  ภาพตวัอยา่งเคร่ืองทรงโนรา 
ท่ีมา:  โรงเรียนเมืองหลงัสวน, มโนราห์, เขา้ถึงเม่ือ 26 ธนัวาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/ajanthus/mo 
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ภาพท่ี  5  ภาพการถกัชุดลูกปัดโนรา 
ท่ีมา:  namfaseefoon, เทีย่วหัวใจใหม่... Big Bike in Green บทที ่6... สุดท้ายทีส่าย 1, เขา้ถึงเม่ือ 30 
กนัยายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namfaseefoon&month 
 
 เคร่ืองดนตรีและลูกคู่ 
 โนรากบัลูกคู่เป็นของคู่กนั ขาดเสียไม่ไดเ้ลย ลูกคู่ก็คือคนท่ีเล่นดนตรีนัน่เองและยงั
เป็นลูกคอคอยรับเสียงขบัจากโนราด้วย คอยรับคอยส่งบทร้องบทขบั โดยลูกคู่ตวัหลกัจะตอ้งมี
อยา่งนอ้ยหน่ึงคน เพื่อรู้จงัหวะรับส่ง เปล่ียนท่าเปล่ียนบท 
 เคร่ืองดนตรีเป็นของส าคญัส าหรับโนรา เม่ือจะลงมือแสดงจะตอ้งท าพิธีบูชาเคร่ือง
ดนตรีเสียก่อนทุกคร้ัง โดยมีทั้งหมด 6 ช้ิน เป็นเคร่ืองตีใหจ้งัหวะ 5 ช้ิน อีก 1 ช้ิน เป็นเคร่ืองเป่า ดงัน้ี 
 1. ทบั  (โทนหรือทบัโนรา) เป็นคู่ เสียงต่างกนัเล็กน้อย ใช้คนตีเพียงคนเดียว เป็น
เคร่ืองตีท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะท าหน้าท่ี คุมจงัหวะและเป็นตวัน าในการเปล่ียนจงัหวะท านอง แต่
จะตอ้งเปล่ียนตามผูร้ า ไม่ใช่ผูร้ าเปล่ียนจงัหวะลีลาตามดนตรี ผูท้  าหนา้ท่ีตีทบัจึงตอ้งนัง่ให้มองเห็น
ผูร้ าตลอดเวลาและตอ้งรู้เชิงของผูร้ าดว้ย 
 2. โหม่ง  เป็นเคร่ืองตีก ากบัจงัหวะมี 2 ลูก โดยลูกท่ีเสียงแหลม เรียกวา่ “หน่วยจ้ี” ส่วน
อีกลูกท่ีเสียงทุม้เรียกว่า “หน่วยทุม้” โหม่งของโนราไม่เหมือนโหม่งทัว่ไป เพราะตอ้งท าท่ีใส่
เรียกวา่ “รางโหม่ง” เป็นลกัษณะเหมือนกล่องไมท่ี้เจาะให้ตวัโหม่งโผล่ข้ึนมาและฉลุเป็นลวดลาย
สวยงามเพื่อใหเ้สียงลอดออกมา 
 3. ฉ่ิง  เป็นเคร่ืองก ากบัจงัหวะตีคู่กบัโหม่ง โดยมากมกัแนบอยูใ่กลร้างโหม่ง เพราะ
เวลาลูกคู่ตีโหม่งจะใชมื้ออีกขา้งตีฉ่ิงไปดว้ย 
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 4. กลอง  เป็นกลองทดัขนาดเล็ก (โตกว่ากลองของหนงัตะลุงเล็กน้อย) เป็นเคร่ือง
ก ากบัจงัหวะท่ีคอยรับ-ส่ง และขดัจงัหวะทบั ท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็โดยมากนิยมใชไ้มข้นุน ไมต้ะเคียน 

 5. แตระหรือแกระ  เป็นเคร่ืองตีเคาะอีกชนิดหน่ึง ท าดว้ยไมไ้ผย่าวประมาณ 10 น้ิว ใช้
เป็นคู่ เม่ือก่อนมีแกระพวงใช้กนัมาก เพราะกระทบกนัแต่ละทีให้เสียงท่ีน่าฟัง แต่ผูเ้ล่นจะตอ้งมี
ความช านาญเป็นอยา่งดี  เพราะหากกระทบแกระพวงผดิอาจจะท าใหโ้นราล่มได ้

 6. ป่ี เป็นเคร่ืองบรรเลงท านอง ตวัคุมวงดนตรีโนราทั้งวง การเปล่ียนเพลงประกอบท่า
ร า การเปล่ียนจงัหวะทบัเป็นผูน้ าให้ป่ียกเสียงสอดท านองข้ึนสูง-ต ่า ไม่มีป่ีท าพิธีกรรมไม่ขาด ป่ีท า
ดว้ยไมเ้น้ือแขง็เจาะรูกลวงดา้นใน ดา้นขา้งเจาะ 6 รู ส าหรับไล่เสียง ตรงปากจะมีพวดป่ีหรือล้ินป่ียื่น
ออกมา 

 
ภาพท่ี  6  ภาพเคร่ืองดนตรีโนรา 
ท่ีมา:  เคร่ืองดนตรีโนรา, เขา้ถึงเม่ือ 20 กนัยายน 2558,  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kanchanapisek.or.th/kp8/nora/music.html  
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ท่าร าและกระบวนการร าโนรา 
 การร าโนราเป็นการสืบทอดทางเช้ือสาย โดยพ่อ - แม่หรือปู่ ยา่ตายายท่ีมีเช้ือสายโนรา 
จะพาลูกหลานไปผูกด้ายตั้งแต่ยงัแบเบาะ(ด้ายนั้นตดัมาจากยอดเทริด) พร้อมกบับนบานไม่ให้
ลูกหลานเจบ็ไขไ้ดป่้วย โตข้ึนมาหน่อยจะน าไปฝากโรงโนราใกลบ้า้น นายโรงก็จะท าพิธีรับเขา้โรง
แลว้ฝึกร าฝึกร้องกนัตั้งแต่เด็ก และถา้เป็นเด็กผูช้ายคนไหนมีแวว ประพฤติตวัดีใกลชิ้ดนายโรงท่ีสุด
อาจจะไดเ้รียนรู้เวทมนตร์ คาถา อกัขระพิธีกรรมต่างๆ จนช านาญ อนาคตจะไดรั้บช่วงเป็นนายโรง
ต่อได ้ 
 การร าโนราไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป จะเป็นโนรานอกจากเช้ือสายแลว้ตอ้ง
มีใจรัก มีความเพียร โนราทุกคนตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการหดัร า ร าตามรุ่นพี่ ร าตามครูสอน ระหวา่งร า ค  า
ร้อง ท านองต่างๆ จะเขา้หู ออกโรงบ่อยๆ จะค่อยๆ ซึมซบัไปเอง  โนราท่ีกรีดน้ิวสวยนั้นจะตอ้งผา่น
การกรีดน้ิวในกะลาทุก ๆ เช้า โดยจะตอ้งเอาน้ิวทั้ง 5 วางในกะลา ให้น้ิวทุกน้ิวแนบลงไปถึงกน้
กะลา ประมาณวนัละหน่ึงชัว่โมง น้ิวก็จะดูอ่อนชอ้ย เวลากรีดน้ิวจะสวยงามมาก  ท่าร าส่วนใหญ่มกั
เกิดจากการสังเกตธรรมชาติ เช่น กระต่ายชมจนัทร์ พระจนัทร์ทรงกลด หงส์เล่นน ้ า กวางโยนตวั 
ชะนีร่ายไม ้หรือไดจ้ากจิตรกรรมก็มี เช่น แม่ลายกระหนก เครือวลัย ์หรือจากวรรณคดีก็มี เช่น พระ
รถโยนสาร พระรามนา้วศร พระลกัษณ์แผลงศร ไดจ้ากการด าเนินชีวิตก็มี เช่น ท่าเชียรปาดตาล ท่า
ฤาษีไถนา   
 ท่าร าของโนรามีแบบแผนแน่นอนโดยเฉพาะท่าร าในบทหลกั เช่น ครูสอน สอนร า 
บทประถม แต่เม่ือไดรั้บการถ่ายทอดต่อกนัมาเป็นช่วง ๆ อาจท าให้ท่าร าเปล่ียนไปบา้ง และมกัจะ
ข้ึนอยูก่บัสายของโนรา เช่น สายท่านขุนอุปถมัภน์รากร (พุ่มเทวา)  สายโนราแปลกท่าแค (แปลก 
ชนะบาล) เป็นตน้  ท่าร าโนราแมอ่้อนชอ้ยแต่แฝงไวด้ว้ยความแข็งแรง มีพลงั สอดคลอ้งกลมกลืน
กบัเสียงวดนตรี ไม่วา่หญิงหรือชายแมอ่้อนช้อยแต่รักษาไวซ่ึ้งความทะมดัทะแมงตามลกัษณะของ
การร าโนรา ล าตวัไม่สะบดัมากโดยเฉพาะส่วนบนจะน่ิง สะบดัฌฉพาะหน้าตามจงัหวะของท่าร า 
อกแอ่น ก้นงอน เข่าย่อพองาม การเดินต้องเดินเป็นจงัหวะโนรา ตอ้งยกแบบเทา้ถัดเท้าไปตาม
จงัหวะดนตรี แขนก็ตอ้งนาดแบบโนรา การซดัท่ายงัตอ้งสัมพนัธ์กบัการหายใจเขา้-ออก  คนข้ีโรค
ร่างกายไม่แข็งแรงเม่ือฝึกโนราก็จะท าให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน เพราะการร าโนราตอ้งใชทุ้กส่วนของ
ร่างกาย ทั้งภายในและภายนอกสัมพนัธ์กนัหมด และร าแต่ละท่าตอ้งร าให้ถูกตอ้งตามธรรมเนียม 
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เขาควายก็ตอ้งท าใหโ้คง้เหมือนเขาควาย จีบอกน้ิวก็ตอ้งอยูท่ี่อก จีบพกน้ิวก็ตอ้งอยูท่ี่พก  ไม่เช่นนั้น
จะเรียกวา่ “ร าไม่เขา้ท่า”2 

 

 
ภาพท่ี  7  ภาพการสอนร าโนราโดยอาจารยธ์รรมนิตย ์นิคมรัตน์  
ท่ีมา:  โรงเรียนวงัวิเศษ, ชุมนุมร ามโนรา เข้าร่วมฝึกซ้อมทักษะการร าโนรา ณ มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 
เขา้ถึงเม่ือ 30 กนัยายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://wangwiset.ac.th/gallery-detail_49673 
 

1. บทครูสอน เป็นบทแม่บทท่ีโนราทุกคนตอ้งจ าได ้ร าเป็น สอนให้รู้จกัการ

แต่งกายของโนรา โดยใชท้่าร าประกอบ และเสมือนเป็นการบอกเป็นนยัวา่โนราน้ีส าคญั 

บทร า บทร้อง มาจากเทวดา ซ่ึงบทน้ีเป็นบทร้องบทแรกท่ีผูว้จิยัไดมี้โอกาสเรียนเช่นกนั 

ซ่ึงมีการวา่บทดงัน้ี 

                                                  “ครูเอยครูสอน        เสด้ืองกรต่อง่า 

                                           ครูสอนใหผ้กูผา้             สอนขา้ใหท้รงก าไหมฺล 

                                           

 
2
 ขนิษฐา จุลบล, หลงัม่านโนรา, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (ตรัง: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ

วจิยั, 2551), 54. 

http://wangwiset.ac.th/gallery-detail_49673
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สอนครอบเทริดนอ้ย      ทั้งสอดสร้อยพวงมาลยั 

                                           สอนใหท้รงก าไหมฺล      สอดใส่ซา้ยใส่ขวา 

                                           สอนเสด้ืองเยื้องซา้ย       ตีค่าไดห้า้พระพารา 

                                           สอนเสด้ืองเยื้องขวา       ตีค่าไดห้า้ต าลึงทอง 

                                           ตีบถีบพนกั                     ส่วนมือชกัเอาแสงทอง 

                                           หาไหนไดเ้สมือนนอ้ง    ท านองพระเทวดา ออ...” 

 2. ท่าสิบสอง ซ่ึงเป็นท่าร าท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพรวบรวมไวจ้ากค า
ช้ีแจงของนายจงภกัดี (ขาว) ผูเ้คยเล่นละครชาตรีอยูท่ี่เมืองตรัง ในบทพระราชนิพนธ์ต านานอิเหนา
วา่มี 12 ท่า  (สุทธิวงศ ์พงศไ์พบูลย.์ 2542 : 3880) 
  2.1  ท่าแม่ลาย หรือ ท่าแม่ลายกนก (หรือท่าเทพพนม) 

2.2 ท่าราหูจบัจนัทร์ หรือ ท่าเขาควาย 

2.3 ท่ากินนร หรือ กินนรร า (ท่าข้ีหนอน) 

2.4 ท่าจบัระบ า 

2.5 ท่าลงฉาก 

2.6 ท่าฉากนอ้ย 

2.7 ท่าผาลา (ผาหลา)  

2.8 ท่าบวัตูม 

2.9 ท่าบวับาน 

2.10 ท่าบวัคล่ี 

2.11 ท่าบวัแยม้ 

2.12 ท่าแมงมุมชกัใย 
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ภาพท่ี  8  ภาพตวัอยา่งท่าร า ท่าสิบสอง 
ท่ีมา:  พิทยา บุษรารัตน์, โนรา ฉบับสถาบันทกัษิณคดีศึกษา (สงขลา: สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2556), 68 – 69.   
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 4.3  บทสอนร า 
     “สอนเอยสอนร า    ครูขา้ใหร้ าเทียมบ่า 

ปลดปลงลงมา  ครูขา้ใหร้ าเทียมพก 

วาดไวป้ลาย(ฉาย)อก  ยกใหเ้ป็นพานผาหลา 

ซดัข้ึนสูงเสมอหนา้  เรียกช่อระยา้พวงดอกไม ้

ปลดปลงลงมาใต ้  ครูใหข้า้ร าโคมเวยีน 

ร าท่ากนกรูปวาด  วาดใหเ้หมือนรูปเขียน 

 ร าท่ากนกโคมเวยีน  ร าท่ากะเชียนปาดตาล 

ตวัฉนัน้ีเหวอนุช  พระพุทธเจา้หา้มมาร 

ตวัฉนัน้ีนงคราญ  พระรามจะขา้มสมุทร 

ยกข้ึนสูงสุด   ร าท่าพระยาครุฑร่อนมา 

ครุฑเฉ่ียวนาคได ้  ร่อนกลบัไปในเวหา 

ร าท่าหนุมาร   เหาะทยานไปเผาลงกา 

ร าท่าเทวา   สารถีข่ีมา้ชกัรถ 

ท่านางมทัรี   จรลีหวางเขาวงกต 

ร าท่าพระดาบส  ลีลาจะเขา้อาศรม 

ส่ีมุมปราสาท   วาดไวใ้หเ้หมือนกบัหนา้พรหม 

ท่าน้ีเอวกลม   เรียกพระนารายณ์นา้วศร 

ฉนัน้ีบวร   พระรามเธอวางศรไป” 
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ภาพท่ี  9  ภาพตวัอยา่งท่าร าในบทสอนร า 
ท่ีมา:  นพเกา้ ศิลปเจริญ, ผูก้  ากบั. วดีิทศัน์ประกอบการสอนโนราบทสอนร า ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(วดิีทศัน์). ปัตตานี: โรงเรียนสุวรรณไพบูลย,์ 2556. 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.youtube.com/watch?v=ubiInb4AAsM 
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4.4 บทประถม  เป็นบทท่ีโนราเรียกวา่ “ร าท่าประถมพรหมส่ีหนา้” ซ่ึงเทียบไดก้บัท่า

ร าแม่บทละครนอกของเมืองหลวง (อยธุยา หรือ กรุงเทพฯ) 

   “ตั้งตน้ให้เป็นประถม  ถดัมาพระพรหม..ส่ีหนา้ 
  ร าเป็นท่าสอดสร้อย  หอ้ยเป็นพวงมาลา 
  เวโหนโยนชา้...   ใหน้อ้งนอน 
  ร าเป็นท่าผาหลา   ซดัลงมาเพียงไหล่ 
  พิสมยัร่วมเรียง...   เขา้มาเคียงหมอน 
  ร าเป็นท่าต่างกนั   หนัใหเ้ป็นมร 
  มรคาแขกเตา้...   บินเขา้รัง 
  ร าท่ากระต่ายชมจนัทร์  พระจนัทร์เขา้มาทรงกลด 
  ท าร่าพระรถโยนสาร...  มารกลบัหลงั 
  ร าท่าชูชาย   นาคกรายเขา้วงั 
  แลว้มานัง่หมอบเฝ้า...  เจา้นครินทร์  
  ร าท่าข้ีหนอนร่อนร า  แลว้เขา้มาเปรียบท่า 
  ร าท่าพระรามรามา...  ทา้วนา้วศิลป์ 
  ท าฝงูมจัฉาสาคร   ค่อยล่องมาในวาริน 
  หลงไหลไปส้ิน...  งามโสภา 
  ร าท่าโตเล่นหาง   ถดัมาท่ากวางโยนตวั 
  ร าย ัว่เอาแป้ง...   มาผดัหนา้ 
  ร าท่าหงส์ทอง   ลอยล่องน ้ามา 
  เหราเล่นน ้า...   ส าราญนกั 
  ร าท่าโตเล่นหาง   ร าท่ากวางเดินดง 
  ร าท่าพระสุริยวงศ.์..  ผูท้รงศกัด์ิ 
  ร าท่าชา้งสารหวา่นหญา้  แลดูน่ารัก 
  ร าท่าพระลกัษณ์แผลงศร... จรลี 
  ร าท่าข้ีหนอนฟ้อนฝงู  ยงูฟ้อนหาง 
  ขดัจางยางใหน้างร า...  ทั้งสองศรี 
  ซดัใหข้ึ้นเป็นวง   มานัง่ลงใหไ้ดท่ี้ 
  สีซอสามสาย...   ยา้ยเพลงร า 
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  ร าท่ากระบ่ีตีท่า   จีนมาสาวไส้ 
  ร าท่าชะนีร่ายไม.้..  อยูเ่ฉ่ือยฉ ่า 
  เมขลาล่อแกว้   แลว้ชกัล าน า 
  ตามเพลงร าแต่ก่อน...  ครูสอนมา” 
 

 
 
ภาพท่ี  10  ภาพตวัอยา่งท่าร าโนรา บทประถม 1 
ท่ีมา:  บรรดาศกัด์ิ พิทกัษศิ์ลป์, ท่าร าโนราบทประถม ตามสายตระกูลขุนอุปถัมภ์นรากร  
(โนราพุ่ม  เทวา), เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2558, 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3810.html  



 
23 

 

 
ภาพท่ี  11  ภาพตวัอยา่งท่าร าโนราบทประถม 2 
ท่ีมา:  บรรดาศกัด์ิ พิทกัษศิ์ลป์, ท่าร าโนราบทประถม ตามสายตระกูลขุนอุปถัมภ์นรากร  
(โนราพุ่ม  เทวา), เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2558, 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3810.html  

http://norabandasak.blogspot.com/2014/04/blog-post_3810.html
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4.5 ร าประสมท่า  เป็นการร าเพื่ออวดความสามารถพิเศษเฉพาะตน  โดยประสมท่าต่าง 
ๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างกลมกลืนทั้งจากท่าพื้นฐานและท่าท่ีคิดพลิกแพลงข้ึนมาใหม่ เช่น การเล่นแขน 
การร าตวัอ่อน ร าพดในถาด เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี  12  ภาพตวัอยา่งโนราตวัอ่อนและโนราร าพดในถาด  
ท่ีมา:  เณรรูน, หนูอยากให้อะไรแก่ผู้ใหญ่บ้างในวนัเด็ก, เขา้ถึงเม่ือ 26 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net/blog/singslatan/2012/01/13/entry-1 
 

http://www.oknation.net/blog/singslatan/2012/01/13/entry-1
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ทฤษฎีทางด้านศิลปะทีใ่ช้ประกอบการศึกษา 
 การจ ากดัความให้แน่นอนลงไปว่าศิลปะคืออะไรนั้น เป็นเร่ืองยากท่ีสุดและเกือบจะ
เป็นไปไม่ได ้เพราะศิลปะเป็นงานสร้างสรรค ์ศิลปินมีหนา้ท่ีสร้างงานท่ีมีแนวความคิดและรูปแบบ
แปลกใหม่อยูต่ลอดเวลา ทฤษฎีศิลปะในสมยัหน่ึงอาจขดัแยง้กบัของอีกสมยัหน่ึงอยา่งตรงกนัขา้ม 
และทฤษฎีเหล่านั้นก็ลว้นเกิดข้ึนภายหลงัผลงานสร้างสรรค์ท่ีเปล่ียนแปลงและกา้วล ้ าหนา้ไปก่อน
แลว้ทั้งส้ิน3  ศิลปะนั้นมีความงามเป็นพื้นฐานขั้นตน้  งานศิลปะท่ีดีจะให้ความพอใจแก่ผูช้มเป็นขั้น
แรก  และจะใหค้วามสะเทือนใจท่ีคล่ีคลายกวา้งขวางข้ึนดว้ยอารมณ์ศิลปะทางสุนทรียภาพของงาน
ศิลปะนั้นในขั้นต่อไป หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า งานศิลปะท่ีดีจะให้ความพอใจจากการ
ประสานสัมพนัธ์กนัในรูปทรงเป็นประการแรก  ถา้ปราศจากคุณสมบติัในขอ้น้ีเสียแลว้ก็เท่ากบัเป็น
การปิดประตูเสียตั้งแต่ตน้  คนดูไม่สามารถท่ีจะคน้หาความหมายท่ีอาจมีอยูภ่ายในงานศิลปะช้ินนั้น
ได ้  
 องค์ประกอบของศิลปะ 
 ศิลปะ นั้นคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อแสดงออกซ่ึงอารมณ์ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั
อยู ่2 ส่วน ไดแ้ก่ โครงสร้างทางวตัถุท่ีมองเห็นไดห้รือรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสั เราเรียกวา่รูปทรง
หรือองคป์ระกอบรูปธรรม กบัอีกส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอนัเป็นผลจากโครงสร้างทางวตัถุนั้น เรา
เรียกว่าองค์ประกอบนามธรรมหรือ เน้ือหา (Content) ซ่ึงสรุปบางส่วนจากหนงัสือ องค์ประกอบ
ของศิลปะ โดย ชลูด น่ิมเสมอ ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 1. รูปทรง คือ ส่ิงท่ีมองเห็นได้ในทศันศิลป์ เป็นส่วนท่ีศิลปินสร้างข้ึนด้วยการ
ประสานกนัอยา่งมีเอกภาพของทศันธาตุ (Visual Element) ซ่ึงไดแ้ก่ เส้น น ้ าหนกัอ่อนแก่  ท่ีวา่ง สี 
และลกัษณะพื้นผิว  รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผสัเป็นความสุขทางตา พร้อมกบัการ
สร้างเน้ือหาให้กบัตวัรูปทรงเอง และเป็นสัญลกัษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดท่ี
เกิดข้ึนในจิตดว้ย ถา้จะเปรียบกบัชีวิต รูปทรงคือส่วนท่ีเป็นกาย เน้ือหาคือส่วนท่ีเป็นใจ รูปทรงกบั
เน้ือหาจึงไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ ในงานศิลปะท่ีดีทั้งสองส่วนน้ีจะรวมเป็นส่ิงเดียวดนั ถา้
แยกกนั ความเป็นเอกภาพก็จะถูกท าลาย  ชีวติของศิลปะก็ไม่อาจอุบติัข้ึนได ้

2. เนื้อหา  คือ องคป์ระกอบท่ีเป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงขา้มกบัส่วนท่ี

เป็นรูปทรง หมายถึงผลท่ีได้รับจากงานศิลปะ ส่วนท่ีเป็นนามธรรมน้ีนอกจากเน้ือหายงัมีเร่ือง 

(Subject) และแนวเร่ือง (Theme) รวมอยูด่ว้ย ทั้งสามส่วนน้ีต่างมีความเช่ือมโยงและซ้อนทบักนัอยู ่

                                           

 
3
 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพ: อมรินทร์, 2553), 4. 
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เร่ืองกบัเน้ือหาในงานบางประเภทเกือบแยกจากกนัไม่ออก แต่ในงานบางประเภทเกือบไม่เก่ียวขอ้ง

กนัเลย  แนวเร่ือง คือ แนวทางของเร่ือง และเป็นตน้ทางท่ีจะน าไปสู่เน้ือหาซ่ึงเป็นผลขั้นสุดทา้ย 

2.1   เร่ือง หมายถึง ส่ิงท่ีศิลปินสรรหามาเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะแบบรูปธรรม เช่น คน สัตว ์ทิวทศัน์ ส่ิงของ ศาสนา ฯลฯ  หรือหมายถึง ภาพน้ีเก่ียวกบัอะไร 

ศิลปินตอ้งการเขียน หรือ ป้ันอะไร 

2.2 แนวเร่ือง เป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะท่ีเน้น

แนวความคิด (Concept) ของศิลปินท่ีมีต่อเร่ืองหรือรูปทรง เป็นสาระหรือแนวทางสร้างสรรค์

มากกว่าเร่ือง  แนวเร่ืองในงานรูปธรรม มกัเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึก หรือความหมายท่ีศิลปิน

ตอ้งการแสดงออกในรูปของสัญลกัษณ์หรือนามธรรม เช่น แนวเร่ืองเก่ียวกบัมนุษยธรรม ความงาม 

ความเป็นอนัตตา ความประสานกันของสี ส่วนเร่ืองจะเป็นลักษณะภายนอก เก่ียวกับ วตัถุ 

เหตุการณ์ เช่น หญิงเปลือย ทิวทศัน์ สงคราม ศาสนา เป็นตน้  ส่วนแนวเร่ืองในแบบนามธรรมก็คือ 

ส่วนท่ีเก่ียวกบัแนวความคิดของเร่ืองท่ีศิลปินหยิบยกข้ึนมาเป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเช่นเดียวกบั

ในงานแบบรูปธรรม แต่ศิลปินได้พฒันารูปทรงห่างจากความจริงในธรรมชาติหรืออาจมาจาก

ร่องรอยท่ีศิลปินขูดเขียนดว้ยดินสอ หรือสลดัสีลงไปอย่างไม่ตั้งใจ เป็นความคิดและรูปทรงท่ีให้

ความบนัดาลใจแก่ศิลปินท่ีจะสร้างและพฒันารูปทรงต่อไปจนเป็นรูปทรงท่ีสมบูรณ์   

2.3 เน้ือหา  คือ ความหมายของงานศิลปะท่ีแสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ 

(Artistic Form)  เน้ือหาของงานศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกนัอย่างมีเอกภาพของ

เร่ืองแนวเร่ือง และรูปทรง  เน้ือหาของงานแบบนามธรรม เกิดจากการประสานกนัอยา่งมีเอกภาพ

ของรูปทรง เน้ือหาเป็นคุณลกัษณะฝ่ายนามธรรมของงานศิลปะท่ีมองจากดา้นการช่ืนชมหรือจากผู ้

ดู 

3. ทัศนธาตุ เป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีศิลปินจะน ามาประกอบกนัเขา้เป็นรูปทรง เพื่อส่ือ

ความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิดท่ีเป็นจุดหมายนั้น 

3.1 จุด (Point)  เป็นธาตุเบ้ืองตน้ท่ีสุดของการเห็น จุดมีมิติเป็นศูนย ์ไม่มีความ

กวา้ง ยาว หรือลึก  เป็นธาตุท่ีไม่สามารถจะแบ่งออกไดอี้ก เป็นส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดท่ีจะใช้สร้างรูปทรง

และสร้างพลงัเคล่ือนไหวของท่ีวา่งข้ึนในภาพได ้  
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3.2 เส้น (Line)  เกิดจากจุดท่ีต่อกนัในทางยาว หรือเกิดจากร่องรอยของจุดท่ีถูก

แรงแรงหน่ึงผลกัดนัให้เคล่ือนท่ีไป  เป็นทศันธาตุเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นแกนของทศันศิลป์ทุก 

ๆ ๆ แขนง เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกส่ิงในจกัรวาล เส้นแสดงความรู้สึกไดด้ว้ยตวัของ

มนัเอง และดว้ยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ข้ึน  และเส้นยงัท าให้เกิดความรู้สึกจากลกัษณะต่าง ๆ 

ไดม้ากมาย เช่น  

 3.2.1 เส้นตรง ให้ความรู้สึกแข็งแรง แน่นอน ตรง เขม้ ไม่ประนีประนอม 

หยาบ และเอาชนะ 

 3.2.2 เ ส้นโค้งน้อยๆ หรือ เ ส้นเ ป็นคล่ืนน้อยๆ ให้ความ รู้ สึกสบาย 

เปล่ียนแปลงได ้ล่ืนไหล ต่อเน่ือง ความเคล่ือนไหวชา้ ๆ สุภาพ เป็นผูห้ญิง นุ่ม และอ่ิมเอิบ 

 3.2.3  เส้นโคง้วงแคบ เปล่ียนทิศทางเร็ว มีพลงั เคล่ือนไหวรุนแรง 

 3.2.4  เส้นโคง้วงกลม การเปล่ียนทิศทางท่ีตายตวั ไม่มีความเปล่ียนแปลง ให้

ความรู้สึกเป็นเร่ืองซ ้ า ๆ เป็นเส้นโคง้ท่ีมีระเบียบมากท่ีสุด ไม่น่าสนใจท่ีสุด เพราะขาดความเปล่ียน

แปร 

 3.2.5 เส้นโคง้กน้หอย ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย และเติบโตเม่ือมอง

จากภายในออกมา ถา้มองจากภายนอกจะใหค้วามรู้สึกท่ีไม่ส้ินสุด ของพลงัเคล่ือนไหว เส้นกน้หอย

ท่ีพบในธรรมชาติมกัจะวนทวนเขม็นาฬิกา 

 3.2.6 เส้นฟันปลาหรือเส้นคดท่ีหกัเหกะทนัหนั เปล่ียนทิศทางรวดเร็วมาก ท า

ให้ประสาทกระตุก ให้จงัหวะกระแทก เกร็ง และท าให้นึกถึงพลงัไฟฟ้า กิจกรรมท่ีขดัแยง้ ความ

รุนแรง สงคราม 

3.3 รูปร่าง รูปทรง มวล 

 3.3.1 รูปร่าง (shape) หมายถึง การน าเส้นมาประกอบกนัให้เกิดความกวา้ง

และความยาว ไม่มีความหนาหรือลึก มีลกัษณะ 2 มิติ แสดงพื้นผวิท่ีเป็นระนาบแบน 

 3.3.2 รูปทรง (Form) หมายถึง การน าเส้นมาประกอบกนัใหเ้กิดความกวา้ง 

ความยาวและความหนาหรือความลึก มีลกัษณะเป็น 3 มิติ 

 3.3.3 มวล (Mass) หมายถึงการรวมกลุ่มของรูปร่าง รูปทรงท่ีมีความกลมกลืน

กนั หรือ วตัถุท่ีมีความหนาแน่น มีน ้าหนกั 
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  3.4 สี (Color)  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง ลกัษณะของแสง
ท่ีปรากฏแก่สายตาเราใหเ้ห็นเป็นสีต่างๆ เช่น ขาว เหลือง แดง  ฯ หรือการสะทอ้นรัศมีของแสงมาสู่
ตาเรา โดยสีท่ีปรากฏในธรรมชาตินั้นเกิดจาก  การสะทอ้นของแสงสวา่งตกกระทบกบัวตัถุแลว้ เกิด
การหกัเหของแสง ( Spectrum ) สีเป็นคล่ืนแสงชนิดหน่ึง ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็น เม่ือแสงผา่นละอองไอ
น ้าในอากาศ หรือผา่นแท่งแกว้ปริซึม  จะปรากฏเห็นเป็นสีต่างๆ มี 7 สี ไดแ้ก่ สีแดง ม่วง ม่วงน ้าเงิน 
น ้าเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง หรือท่ีเรียกวา่ สีรุ้ง ท่ีปรากฏบนทอ้งฟ้าหลงัฝนตก เป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี  13  ภาพจ าลองการน าแท่งแกว้สามเหล่ียม (Prism) มาใหแ้สงแดดส่องผา่น  
ท่ีมา: ราชยั ประกอบการ, ควอนตัม ตอนที ่4 - สเปกตรัมของแสง, เขา้ถึงเม่ือ 30 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.vcharkarn.com/varticle/39529 
   

3.4.1 วงจรสี (Colour Wheel) 
คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัเป็นคู่ เร่ิมตั้งแต่ แม่สี 3 สี แลว้เกิดเป็นสีใหม่

ข้ึนมา จนครบวงจร จะไดสี้ทั้งหมด 12 สี ซ่ึงแบ่งสีเป็น 3 ขั้นคือ 

ภาพท่ี  14  ภาพวงจรสี 
ท่ีมา: JBP, วงจรสี (Colour Wheel), เขา้ถึงเม่ือ 30 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.jbp.co.th/DecorateTips/decorative031.html 

http://www.vcharkarn.com/varticle/39529
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3.4.2  สีขั้นท่ี 1 (Primary Colours) คือ แม่สี 3สี ไดแ้ก่ สีแดง เหลือง และน ้าเงิน  
ซ่ึงเป็นสีท่ีไม่สามารถมีสีใด ๆ มาผสมเพื่อใหเ้กิดสีน้ีได ้

ภาพท่ี  15  ภาพสีขั้นท่ี 1 (Primary Colour) 
ท่ีมา: JBP, วงจรสี (Colour Wheel), เขา้ถึงเม่ือ 30 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.jbp.co.th/DecorateTips/decorative031.html 
 

3.4.3  สีขั้นท่ี 2 (Secondary Colours) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัเป็นคู่ๆ 
ระหวา่งแม่สี 3 สี จะไดสี้เพิ่มข้ึนอีก 3สี คือ ส้ม เขียว ม่วง 

ภาพท่ี  16  ภาพสีขั้นท่ี 2 (Secondary Colours) 
ท่ีมา: JBP, วงจรสี (Colour Wheel), เขา้ถึงเม่ือ 30 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.jbp.co.th/DecorateTips/decorative031.html 
 

3.4.4 สีขั้นท่ี 3 (Tertiary Colours) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัเป็นคู่ๆ ระหวา่ง
แม่สี 3 สี กบัสีขั้นท่ี 2 จะไดสี้เพิ่มข้ึนอีก 6 สี คือ สีแดงอมส้ม สีเหลืองอมส้ม สีเขียวอมเหลือง สีน ้ า
เงินอมเขียว สีน ้าเงินอมม่วง สีม่วงอมแดง 
 

 
ภาพท่ี  17  ภาพสีขั้นท่ี 3 (Tertiary Colours) 
ท่ีมา: JBP, วงจรสี (Colour Wheel), เขา้ถึงเม่ือ 30 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.jbp.co.th/DecorateTips/decorative031.html 

http://www.jbp.co.th/DecorateTips/decorative031.html
http://www.jbp.co.th/DecorateTips/decorative031.html
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3.4.5  สีกลาง (Neutral Colour) คือ สีท่ีเกิดการผสมสีทุกสี ในวงจรสี หรือ แม่สี 
3สี ผสมกนั จะไดสี้เทาแก่  

3.4.6 สีอุ่น - สีเยน็ (Warm Tone – Cool Tone) 
 3.4.6.1 วรรณะร้อน ( Warm Tone) สีกลุ่มน้ีใหอิ้ทธิพลต่อความรู้สึก 
ต่ืนเตน้ กระฉบักระเฉง อบอุ่น สนุกสนาน และสามารถดึงดูดความสนใจไดดี้  สีในวรรณะร้อน
อาจจะไม่ใช่สีสด ๆ ดงัท่ีเห็นในวงจรสีเสมอไป  เพราะสีในธรรมชาติมีสีท่ีแตกต่างไปกวา่สีในวงจร
สีอีกมาก ใหส้ังเกตวา่สีใดค่อนขา้งไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน ้าตาลอมแดง หรือสีเทาอมทอง ก็
ถือวา่เป็นสีวรรณะร้อน โดยหลกัๆ สีวรรณะร้อนประกอบดว้ย สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง 
สีม่วงแดงและสีม่วง  เป็นตน้  

3.4.6.2 วรรณะเยน็ ( Cool Tone) สีกลุ่มน้ีดูเยน็ตา ให้ความรู้สึก สงบ สด
ช่ืน เยอืกเยน็ สุภาพ ลึกลบั และเศร้าหดหู่  ประกอบดว้ย สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน ้ าเงิน สีน ้ าเงิน 
สีม่วงน ้าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอ่ืน ๆ ถา้หนกัไปทางสีน ้าเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเยน็ เช่น สีเทา 
สีด า สีเขียวแก่ เป็นตน้ 

โดยสังเกตได้ว่าสีม่วงและสีเหลืองจะอยู่ทั้ งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดลอ้ม ถา้อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อน  และถา้อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเยน็ก็ให้
ความรู้สึกเยน็ โดยตอ้งสังเกตเป็นกรณีไป เป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี  18  ภาพการแบ่งสีจากวงจรสี สีอุ่น - สีเยน็ (Warm Tone – Cool Tone) 
ท่ีมา: thawalratn12’s, วรรณะของสี, เขา้ถึงเม่ือ 30 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://ploycute.wordpress.com/  
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 3.5 ลกัษณะผวิ (Texture)  หมายถึง  ลกัษณะของบริเวณผิวหนา้ของส่ิงต่างๆ ท่ีเม่ือ
สัมผสัแลว้สามารถรับรู้ไดว้า่มีลกัษณะอยา่งไร คือรู้วา่ หยาบ ขรุขระ เรียบ มนั ล่ืน ดา้น เนียน สาก  
เป็นตน้ โดยพื้นผิวลกัษณะต่าง ๆ จะให้ความรู้สึกต่องานศิลปะท่ีแตกต่างกนั พื้นผิวหยาบจะให้
ความรู้สึกกระตุน้ประสาท หนกัแน่น แข็งแรง ส่วนพื้นผิวเรียบจะให้ความรู้สึกเบา สบาย ซ่ึงแบ่ง
ลกัษณะท่ีสัมผสัไดข้องพื้นผวิได ้2 ประเภท คือ  

3.5.1 พื้นผิวท่ีสัมผสัไดด้ว้ยมือ หรือกายสัมผสั เป็นลกัษณะพื้นผิวท่ีเป็นจริง
ของผิวนั้นๆ  คือสามารถจบัตอ้งได ้ ซ่ึงสามารถสัมผสัไดจ้ากงานประติมากรรม งานสถาปัตกรรม 
งานศิลปกรรมผา้ เป็นตน้ 

3.5.2 พื้นผวิท่ีสัมผสัไดด้ว้ยสายตา จากการมองเห็นแต่ไม่ใช่ลกัษณะท่ีแทจ้ริง
ของผวิวสัดุนั้นๆ เช่น การวาดภาพผวิไมบ้นกระดาษ คือจะใหค้วามรู้สึกขรุขระเหมือนผิวไม ้แต่เม่ือ
เอามือสัมผสักลบัเป็นเพียงกระดาษ  เป็นตน้ ลกัษณะเช่นน้ีถือว่าเป็นการสร้างพื้นผิวลวงตาหรือ
พื้นผิวหลอกให้สัมผสัไดด้ว้ยการมองเห็นเท่านั้น ส่วนใหญ่พบในงานจิตรกรรมท่ีเหมือนจริง หรือ
ในงานตกแต่ง 

 

 
ภาพท่ี  19  ภาพพื้นผวิจากธรรมชาติและพื้นผวิท่ีสร้างข้ึนโดยมนุษย ์
ท่ีมา: สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, องค์ประกอบในการออกแบบ,  
เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ideazign.com/port/graphic/ 
content0302_07.htm  
 
ข้อมูลเกีย่วกบัศิลปกรรมผ้า 
 เทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผา้ในชุดน้ี ผูว้ิจยัเน้นการใช้วสัดุจากเคร่ืองแต่งกาย
ของศิลปะพื้นบา้นโนราและผา้ท่ีมีความเป็นพื้นถ่ินภาคใตม้าใช้เป็นวสัดุหลกั เช่น ผา้ลูกไม ้(แบบ
ภาคใต)้  ผา้ปาเตะ๊ ผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติ โดยการน าเทคนิคทางงานผา้ท่ีมีอยู ่เช่น เทคนิคการปะผา้ 
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(Applique)  เทคนิคการเย็บบุผา้ (Quilting) และเทคนิคการปักผา้ (Embroidery) เขา้มาประยุกต์ใช ้
และพยายามคน้หา ทดลองวธีิการสร้างสรรคเ์ทคนิคแบบใหม่ ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนเองดว้ย 
 เทคนิคในงานศิลปกรรมผ้า 

การปะผ้า (Applique')  หมายถึง การน าลายผา้ต่าง ๆ หรือลวดลายเช่น ตน้ไม ้ดอกไม ้

เด็ก คน ดวงดาว หรือลวดลายแลว้แต่ความตอ้งการนัน่เอง มาปะติดบนช้ินงานอีกช้ิน เพื่อให้มีความ

สวยงาม ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนในการประดับตกแต่งช้ินงานอีกวิธี หรืออาจจะพฒันามาจากการ

ซ่อมแซมเส้ือผา้ท่ีช ารุดเป็นรูในสมยัก่อน จากการปะรูปทรงพื้น ๆ เช่น ส่ีเหล่ียม วงกลม เพียงเพื่อ

ประโยชน์ใช้สอยหรือการใช้งาน ก็พฒันาให้เกิดความสวยงามมากยิ่งข้ึน และเป็นท่ีมาของการ

สร้างสรรคเ์ทคนิคการปะผา้ (Applique') ในปัจจุบนั 

การเย็บบุผ้า (Quilting)  เกิดจากการช่างคิดช่างท าของคนสมยัก่อนท่ีน าเศษผา้

หลากหลายสีมาเยบ็ต่อกนั จนเกิดเป็นลวดลายท่ีสวยงามและเกิดเป็นช้ินงานข้ึนมา งาน Quilting มี

ประวติัมาช้านานทั้งในแถบเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย งาน Quilting ก าเนิดมาจากนกัรบชาวอียิปต์

โบราณ คือเม่ือยามออกรบจะใชเ้ส้ือเกราะเป็นเหล็กแข็งในการออกสู้รบกบัศตัรู ดงันั้นจึงมีการสวม

เส้ืออีกชั้นหน่ึง เพื่อให้เกิดความนุ่ม และป้องกนัผิวท่ีตอ้งเสียดสีกบัเส้ือเกราะ และท่ีส าคญัคือให้

ความอบอุ่น นอกจากควาหนานุ่มแลว้ยงัแสดงถึงความรักความอบอุ่นท่ีภรรยาไดถ้กัทอเยบ็ต่อผา้จน

กลายเป็นของขวญัส่ือแทนใจให้กบัสามีในยามออกรบ4 โดยลกัษณะงาน Quilting คือ การน าผา้มา

วางซอ้นกนั 3 ชั้น                

1. ผา้ชั้นบน (Quilt Top) มกัจะเป็นผา้ฝ้าย เป็นชั้นท่ีตกแต่งให้เกิดความสวยงามอยา่งมี

ศิลปะ เช่น งาน Patchwork หรืองาน Applique’ 

2. ส่วนชั้นใน (Batting) เป็นชั้นท่ีให้ความนุ่มและความอบอุ่น ท าดว้ยใยโพลีเอสเตอร์

ซ่ึงมีดว้ยกนัหลายความหนา                

 3. ผา้รองดา้นหลงั (Backing) มกัจะท าดว้ยผา้ฝ้ายเช่นเดียวกบัผา้ชั้นบน น าผา้ทั้ง 3 ชั้น 

มาเย็บบุด้วยลวดลายต่างๆให้ติดกนั โดยเยบ็ด้นให้เกิดเป็นลายนูนข้ึนมา (คลา้ยกบัการเนาถ่ีๆให้

ระยะห่างเท่าๆกนั) 

                                           

 4 นารดา งานอดิเรก, เทคนิคงานผ้า, เขา้ถึงเม่ือ 28 มีนาคม  2558, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www. naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=401220&Ntype=5 
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ภาพท่ี  20  ภาพลกัษณะการแยกส่วนประกอบ 3 ชั้นในงานบุผา้ (Quilting) และตวัอยา่งงานบุผา้ 
ทีม่า: นารดา งานอดิเรก, เทคนิคงานผ้า, เขา้ถึงเม่ือ 28 มีนาคม  2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.naradacrafts.com/index.php 
 
 การปักผ้า (Embroidery)  เป็นงานศิลปะแขนงหน่ึงของกุลสตรี เพราะเป็นการเสริม
แต่งเคร่ืองแต่งกาย เช่น การปักเส้ือ กระโปรง ผา้เช็ดหนา้ ผา้คลุมเตียง ผา้ม่านหนา้ต่าง และเคร่ืองใช้
อ่ืนๆ ตามความตอ้งการ ทั้งน้ีเพื่อให้เห็นคุณค่าของงาน และความสวยงาม การปักในสมยัก่อนนั้น
นิยมปักดว้ยมือแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะถือวา่เป็นงานฝีมือท่ีตอ้งการความละเอียดเป็นพิเศษ ต่อมา
เม่ือมีผูนิ้ยมลายปักมากข้ึน การใช้มือผลิตผลออกมาไดไ้ม่ทนัตามความตอ้งการและค่าแรงสูงมาก 
จึงมีการปักดว้ยเคร่ืองมือพิเศษ และปักดว้ยจกัรเพิ่มข้ึนอีก  ปัจจุบนัมีการส่งเสริมศิลปาชีพของชาว
ชนบทแทบทุกแห่ง โดยเฉพาะทางภาคเหนือ สตรีท่ีวา่งจากการท าไร่นา ก็จะพากนัมารับจา้งปักผา้
บา้ง ถกับา้ง แต่คนเหล่าน้ีจะไม่ค่อยมีความรู้วา่ลายปักชนิดใดเหมาะท่ีจะปักอะไร หรือ จะวางลาย
ปักอยา่งไรจึงจะใหดู้งาม หรือใชสี้อะไรปักจึงจะท าให้น่าดู  ปัจจุบนัจะเห็นเส้ือผา้ของใชต่้างๆ ของ
ประเทศท่ีเอามาขายในบา้นเรามีราคาสูงมาก ต่างกบัราคาของบา้นเรา ฝีมือการปักก็พอๆ กนั จะเห็น
วา่งานอาชีพการปักของบา้นเราเวลาน้ี ไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่าต่างประเทศ ทั้งยงัเป็นสินคา้ท่ีขายไดดี้
มากแมแ้ต่ต่างประเทศก็นิยม ในกระบวนการปักทั้งของไทยและของต่างประเทศ มีวิธีท่ีเรียกช่ือ
ต่างๆ กนัเป็นจ านวนมาก ในต่างประเทศ แบบการปักจะเรียกช่ือตามชาติตน้คิด เช่น ปักสวีดิส ปัก
แมกซิกนั ปักสเปน บางทีเรียกตามลกัษณะของการปัก เช่น ปักปะ ปักรังดุม ปักจกัร เป็นตน้ ซ่ึงการ
ปักแต่ละอยา่งก็ยงัน าไปใชใ้นลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย5 
 

                                           

  5 สุนนัทา แซ่เจา, การปักผ้าด้วยมือ, เขา้ถึงเม่ือ 28 มีนาคม  2558, 
 เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org/posts/211730  
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ภาพท่ี  21  ภาพตวัอยา่งลายพื้นฐานในการปักผา้ดว้ยมือ 
ท่ีมา: นารดา งานอดิเรก, ลายทีใ่ช้บ่อย และเกี่ยวกบังานควิลท์, เขา้ถึงเม่ือ 28 มีนาคม  2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=401224 
 

 

ภาพท่ี  22  ภาพตวัอยา่งลายปักจากจกัรดิจิตอล  
ท่ีมา: Elvira, จักรเยบ็ผ้า, เขา้ถึงเม่ือ 30 มิถุนายน  2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://elvira.tarad.com/product-th-1064910?lang=th 
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ประยุกตศิลป์ 

 ประยุกตศิลป์ เป็นศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกเหนือจากความช่ืน
ชมในคุณค่าของศิลปะโดยตรง เช่น ภาพหรือลวดลายท่ีใช้ตกแต่งอาคาร หรือเคร่ืองเรือน รูปทรง 
สีสัน ของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีออกแบบให้เป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภค หรือเคร่ืองใชไ้ม่สอยท่ีท า
ข้ึนดว้ยฝีมือประณีต ศิลปะท่ีประยุกต์เขา้ไปในส่ิงท่ีใช้ประโยชน์เหล่าน้ี จะให้ความพอใจอนัเกิด
จากความประณีตสวยงาม ความกลมกลืน แก่ประสาทสัมผสัควบคู่ไปกบัประโยชน์ใชส้อย6 อ านวย
ประโยชน์ทางกายมุ่งเนน้ประโยชน์ทางการใชส้อยมากกวา่ความงาม หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ทางร่างกาย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. พาณิชยศิ์ลป์ (Commercial Art)  คือ งานท่ีมุ่งเนน้ทางการคา้ในรูปแบบของการ

ออกแบบ เช่น งานโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ บรรจุภณัฑ ์ปกหนงัสือ ปกซีดี เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี  23  ภาพตวัอยา่ง งานพาณิชยศิ์ลป์  
ท่ีมา: เบญจมศิลป์, พาณชิย์ศิลป์ (Commercial Art), เขา้ถึงเม่ือ 28 มีนาคม  2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.br.ac.th/CAI/benjamasilp/art%207.html 

 
 

                                           

 
6
  ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพ: อมรินทร์, 2553), 7. 
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2. ศิลปหตัถกรรม (Art and Craft)  คือ งานประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยมือ ท่ีมีรูปแบบ

แตกต่างกนัตามลกัษณะของทอ้งถ่ิน ท่ีท าข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อย  และมีคุณค่าทางวฒันธรรมใน

การแสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติความเป็นอยู ่

 
ภาพท่ี  24  ภาพตวัอยา่งงานศิลปหตัถกรรม  
ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน), หัตถกรรมท้องถิ่นในพืน้ทีโ่ครงการหลวง, 
เขา้ถึงเม่ือ 8 เมษายน  2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www2.hrdi.or.th/HighlandDevelop/detail/1848/ 
 

3. มณัฑนศิลป์ (Decorative Art)  คือ งานศิลปะการออกแบบและตกแต่ง ผลิตกรรม

หรืองานช่างต่าง ๆ เช่น งานตกแต่งภายในและภายนอกทางสถาปัตยกรรม ให้เกิดความงามและ

ประโยชน์ใชส้อยควบคู่กนั เป็นการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางสถาปัตยกรรมใหเ้กิดคุณค่ามากยิง่ข้ึน 

 
ภาพท่ี  25  ภาพตวัอยา่ง งานมณัฑนศิลป์  
ท่ีมา: สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน), Modern Living Rooms, เขา้ถึงเม่ือ 
8 เมษายน  2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.home-designing.com/2012/12/modern-living-rooms 
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4. อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art)  คือ งานศิลปะการออกแบบผลิตภณัฑ์ทาง

อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี และวสัดุมาประกอบการออกแบบ เพื่อให้เกิดคุณค่าทาง

ความงาม ความกลมกลืนกบัหนา้ท่ีการใชส้อย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์เป็นงานท่ีมี

ลกัษณะเหมือนกนัและผลิตไดเ้ป็นจ านวนมาก 

 
ภาพท่ี  26  ภาพตวัอยา่ง งานอุตสาหกรรมศิลป์ 
ท่ีมา: QUALY, PRODUCT, เขา้ถึงเม่ือ 21 กนัยายน  2558,  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.qualydesign.com/product/  
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ข้อมูลอทิธิพลของงานศิลปกรรม 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้ในวทิยานิพนธ์น้ี ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปแบบ
ศิลปะต่าง ๆ ดงัน้ี 

 งานจิตรกรรมของกุสตาฟ คลิม้ท์ 

 กุสตาฟ คลิมท ์(Gustav Klimt) จิตรกรและมณัฑนากรผูย้ิง่ใหญ่แห่งออสเตรีย  
เกิดเม่ือ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2405 ท่ีเมืองบวมการ์เทน (Baumgarten) ใกลก้รุงเวียนนา เป็นลูกชายคน
โตของช่างทองท่ีมีส่วนในการปลูกฝังนิสัยทางด้านศิลปะให้แก่เขามาตั้งแต่เด็ก และมีส่วนท าให้
งานของคลิมทส่์วนใหญ่มีสีทองมลงัเมลืองอยูใ่นหลายภาพซ่ึงเขาใชม้นัไดอ้ยา่งกลมกลืน คลิมทเ์ขา้
เรียนท่ีโรงเรียนประยุกตศิ์ลป์ (School of Applied Art) ซ่ึงเป็นสถาบนัประยุกตศิ์ลป์ท่ีทนัสมยัท่ีสุด
ของออสเตรีย ถือเป็นจิตรกรและมณัฑนากรหวักา้วหนา้แห่งออสเตรียในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 
19  อนัเป็นช่วงเวลาท่ีศิลปะแนวใหม่ หรือ Art Nouveau ซ่ึงเป็นศิลปะรูปแบบหน่ึงท่ีใช้งาน
ออกแบบและสถาปัตยกรรมมาผสมผสานกบังานจิตรกรรม ก าลงังอกงามในยุโรป  ผลงานของเขา
แสดงใหเ้ห็นถึงจุดเหล่ือมระหวา่งศิลปะประยกุต ์ ท่ีสร้างเพื่อการตกแต่ง  กบังานวิจิตรศิลป์ท่ีศิลปิน
สร้างข้ึนเพื่อเสนอสาระและคุณค่าในตวังาน 
 คลิมทม์กัจะเขียนภาพแนวเหมือนจริง เขาสามารถเขียนภาพคนจากภาพถ่ายไดเ้หมือน
จริงและดูเป็นธรรมชาติราวกบัเขียนมาจากคนตน้แบบ นอกจากน้ีสีทองยงัเป็นสีท่ีเขาชอบใชแ้ละดู
จะมีความส าคญัในผลงานของเขาไม่ใช่นอ้ย ส่วนผลงานในรุ่นหลงั ๆ ของเขาเร่ิมจะมีรูปทรงท่ีมี
ลกัษณะแบนและเรียบง่ายข้ึนมีการใช้สีท่ีสดใสกว่าเดิม และส่ิงท่ีน่าสนใจในผลงานของกุสตาฟ 
คลิมท ์ซ่ึงกลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดผูค้นใหช่ื้นชมผลงานของเขามากท่ีสุดก็คือ การเขียนรูปทรงของคน
และลวดลายให้มีความผสานกลมกลืนกันจนดูราวกับว่า ทั้ งสองส่ิงนั้นหลอมละลายเป็นหน่ึง
เดียวกนั และมกัแฝงแง่คิดและปรัชญาท่ีลึกซ้ึงไวใ้นผลงานของเขาดว้ย 
 ผลงานท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ The Young Girl, The Kiss, Portrait of Adele Bloch-Bauer I, 
Danae และ Judith and the Head of  Holofernes  
 แรงบันดาลใจทีไ่ด้จากผลงานของกุสตาฟ คลมิท์ 

 แรงบนัดาลใจท่ีไดจ้ากการศึกษารูปแบบผลงานของคลิมท ์คือ การจดัองคป์ระกอบท่ีดู
เรียบง่ายแต่มีความน่าสนใจ เช่น การเน้นรูปทรงท่ีชัดเจนจากองค์ประกอบหลักและเลือกให้
รายละเอียดไม่มากนกั แต่กลบัเนน้รายละเอียดยิบยอ่ยท่ีค่อย ๆ กระจายตวัไปยงัองคป์ระกอบยอ่ยๆ 
หรือพื้นหลงั (Background) ท าให้เกิดมิติท่ีน่าสนใจของความลึกและอารมณ์เหมือนความฝัน สร้าง
จินตนาการ ศิลปินมีการตัดทอนรูปทรงบางส่วน และการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เล่าเร่ืองราว
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บรรยากาศและความรู้สึก ไดอ้ย่างน่าสนใจ และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทั้งผลงานของคลิมท์
มกัจะแฝงไวซ่ึ้งแนวความคิดปรัชญาอีกดว้ย 
 

 

ภาพท่ี  27  ภาพผลงานของกุสตาฟ คลิมท ์ช่ือผลงาน Adele Bloch-Bauer 
ท่ีมา: ยปิซีสีน ้าเงิน, Gustav Klimt : วจิิตรอลงัการในความโดดเดี่ยว , เขา้ถึงเม่ือ 25 กนัยายน  2558,  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dudao&month=26-01-
2008&group=1&gblog=80 
 
 Adele Bloch-Bauer  คือ ภาพเหมือนของหญิงท่ีช่ือ อาเดเลอ บล็อค-เบาเออร์ ภรรยา
ของเจา้ของโรงงานน ้าตาลชาวยวิ ภาพเขียนสีทองน้ีวาดเม่ือปี 1907 ไดฉ้ายาวา่ "โมนาลิซาแห่ง
ออสเตรีย" ซ่ึงคลิมทใ์ชเ้วลาวาดถึง 4 ปี ร ่ าลือกนัวา่เธอเป็นคนรักของศิลปินซ่ึงเป็นรักตอ้งหา้มท่ีทั้ง
คู่เก็บซ่อนไวแ้ละแสดงออกมาในภาพ 
 
 
 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dudao&month=26-01-2008&group=1&gblog=80
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dudao&month=26-01-2008&group=1&gblog=80
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 งานศิลปะบอริจินสมัยใหม่  (Modern Aboriginal Art) 
 ภาพวาดของชาวอะบอริจิน เป็นงานศิลปะท่ีเป็นท่ีนิยมมากในวงการศิลปะ เป็นผลงาน
ท่ีนกัสะสมงานศิลปะต่าง ๆ ช่ืนชอบเป็นอยา่งมาก และศิลปินท่ีมีช่ือเสียงคือ ศิลปินแห่งบลัโก หรือ
เรียกตามภาษาทอ้งถ่ินว่า ศิลปินวารลาเยอติ (Warlayirti) อาศยัอยู่ในดินแดนบลัโก ซ่ึงเป็นชุมชน
ขนาดเล็กแต่มีความสามารถดา้นศิลปะท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดชุมชนหน่ึงในประเทศออสเตรเลีย 
 บลัโก เป็นดินแดนตั้ งอยู่บริเวณชายขอบรอบนอกระหว่างทะเลทรายทานามิและ
ทะเลทรายเกร็ตแซนด้ี ในตอนเหนือของรัฐออสเตรเลียตะวนัตก ชุมชนอนัห่างไกลแห่งน้ีเป็นแหล่ง
ผลิตภาพเขียนและภาพพิมพท่ี์เล่ืองช่ือและเป็นท่ีช่ืนชมในหมู่นกัสะสมผลงานศิลปะในระดบัสากล 
ดว้ยลวดลายท่ีโดดเด่นและการใช้สีสันสดใสท่ีเต็มไปดว้ยพลงัในการเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ 
และชีวติความเป็นอยูข่องศิลปินผูย้ิง่ใหญ่ของโลกท่ียงัคงท างานศิลปะอยูใ่นปัจจุบนั และปัจจุบนัก็มี
ศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ท่ีไดพ้ฒันางานศิลปะรูปแบบน้ีข้ึนอีกมากมาย ทั้งจากรูปแบบ สีสัน หรือเทคนิค
การสร้างสรรคง์าน 

 
ภาพท่ี  28  ภาพตวัอยา่งผลงานศิลปะร่วมสมยัออสเตรเลียจากบลัโก 
ท่ีมา: ผูจ้ดัการ Online, ละเลยีดศิลปะอะบอริจินร่วมสมัยจากออสเตรเลยี, เขา้ถึงเม่ือ 21 กนัยายน  
2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID 
 

 จากภาพท่ี 28 (ดา้นบน)  คือ ตวัอยา่งผลงานศิลปะร่วมสมยัออสเตรเลียจากบลัโกท่ีเคย
มาแสดงในประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 9 – 27 ธนัวาคม 2552 ในช่ือ “นิทรรศกาลศิลปะร่วมสมยั
ออสเตรเลียจากบลัโก”  ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ ถนนเจา้ฟ้า 
 

http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9520000145727
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ภาพท่ี  29  ภาพตวัอยา่งผลงานศิลปะอะบอริจินสมยัใหม่ 1 
ท่ีมา: AMERICAN ART.NET, ABORIGINAL ART AUSTRALIA, เขา้ถึงเม่ือ 21 กนัยายน  2558,  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.african-art.net/Aboriginal-Paintings/painting/women-s-dreaming-
ceremony-aboriginal-painting/wcuKqg%3D%3D 
 
 

 

ภาพท่ี  30  ภาพตวัอยา่งผลงานศิลปะอะบอริจินสมยัใหม่ 2 
ท่ีมา: Katherine & surrounds, Art galleries, เขา้ถึงเม่ือ 21 กนัยายน  2558,  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.travelnt.com/en/katherine-and-surrounds/things-to-do/art-culture-and-
heritage/art-galleries 

http://www.travelnt.com/en/katherine-and-surrounds/things-to-do/art-culture-and-heritage/art-galleries
http://www.travelnt.com/en/katherine-and-surrounds/things-to-do/art-culture-and-heritage/art-galleries
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ภาพท่ี  31  ภาพหอ้งท่ีตกแต่งดว้ยผลงานศิลปะอะบอริจินสมยัใหม ่
ท่ีมา: urbankaleidoscope, The Sydney apartment of Linda Gregoriou, 
เขา้ถึงเม่ือ 21 กนัยายน  2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.urbankaleidoscope.com/tag/aboriginal-art/ 
 

 แรงบันดาลใจทีไ่ด้จากศิลปะบอริจินสมัยใหม่  (Modern Aboriginal Art) 
 แต่เดิมงานช่วงแรกของผูว้จิยัไดรั้บแรงบนัดาลใจส่วนหน่ึงจากงานภาพวาดจิตรกรรม
บนผนงัถ ้าของมนุษยย์คุก่อนเช่นกนั ทั้งจากชนเผา่ต่าง ๆ ทัว่โลก และอะบอริจินก็เป็นหน่ึงในนั้น 
จนไดค้น้ไปเร่ือยๆ ไปพบกบังานศิลปะสมยัใหม่ของชาวบลัโก ซ่ึงรู้สึกชอบมากเพราะนอกจาก
วธีิการทางเทคนิคเฉพาะท่ีน่าสนใจแลว้ ยงัมีลายเส้นท่ีดูเรียบง่ายแสดงถึงความบริสุทธ์ิ ความจริงใจ 
ตรงไปตรงมาต่อการสร้างสรรคง์านศิลปะ โดยการเล่าเร่ืองราวของส่ิงแวดลอ้ม เช่น สัตวต่์าง ๆ 
อยา่งจิงโจ ้นก ปลา จระเข ้และยงัมีการแฝงไวซ่ึ้งภาษาสญัลกัษณ์อีกดว้ย มีสีสันสวยงามทั้งสีสันท่ี
จดัจา้นตดักนั (Contrast) แลว้ยงัมีชุดสีสันท่ีดูกลมกลืนกนั (Harmony) มีการจดัองคป์ระกอบท่ีดู
เรียบง่ายแต่สวยงาม ส่ิงเหล่าน้ีจึงสร้างความประทบัใจและเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ว้ิจยัเป็นอยา่งมาก
ทั้งผลงานของชนรุ่นเก่า ๆ จนพฒันามายงัศิลปินรุ่นใหม่ ๆ 
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 งานศิลปกรรมผ้าของ มาร์ธา มูด (Martha Mood) 
 มาร์ธา มูด (1908 - 1972) เธอเป็นศิลปินชาวอเมริกนัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัระดบัโลก 
จากผลงานการปะผา้ (Applique')  และการปักผา้ดว้ยรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเธอ มาร์ธา
เป็นศิลปินท่ีมีความสามารถรอบดา้น เพราะเธอไม่ไดส้ร้างสรรคเ์ฉพาะงานศิลปกรรมผา้ แต่ยงัมี
ความสามารถดา้นการถ่ายภาพ การสร้างสรรคผ์ลงานเซรามิคส์ แต่เธอรักและทุ่มเทเวลาใหก้บังาน
ผา้มากท่ีสุด เธอสร้างผลงานศิลปกรรมผา้ไวม้ากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่
ผลงานของเธอจะเล่าเร่ืองราว ของสัตว ์ผูห้ญิง และดอกไม ้ 

 
รูปท่ี 32  ภาพผลงานของ มาร์ธา มูด ช่ือผลงาน Prairie Creatures  
Martha Mood. Prairie Creatures [fabric art]. Post - 1967. 
ท่ีมา : Ann M. Del Tredici, Martha Mood Stitcheries, เขา้ถึงเม่ือ 25 กนัยายน  2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/6966574398807966/ 

https://www.pinterest.com/pin/6966574398807966/
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ภาพท่ี  33  ภาพผลงานของ มาร์ธา มูด ช่ือผลงาน Lotus  
Martha Mood. Lotus [fabric art]. 1972 
ท่ีมา : Ann M. Del Tredici, Martha Mood Stitcheries, เขา้ถึงเม่ือ 25 กนัยายน  2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/6966574398807966/ 
 

ซ่ึงโลตสัเป็นช่ือสุนขั โดยตอ้งการสร้างงานช้ินน้ีใหเ้ป็นของขวญักบัเพื่อนสนิทซ่ึงเป็น
เจา้ของสุนขั และถือเป็นผลงานในช่วงสุดทา้ยของมาร์ธา 
 แรงบันดาลใจทีไ่ด้จากงานศิลปกรรมผ้าของ มาร์ธา มูด 
 ผลงานของมาร์ธา แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรคท์ั้งจากลายเส้นการปักแบบต่าง ๆ 
การเลือกใชผ้า้ทั้งสีผา้ เน้ือผา้ท่ีดูหลากหลาย ใหเ้หมาะสมกบัช้ินงานแต่ละส่วน และยงัมีมุมมองการ
จดัองคป์ระกอบท่ีแมจ้ะดูเรียบง่ายแต่มีความน่าสนใจและแปลกตา อาจจะเป็นเพราะเธอเป็นศิลปิน
และนกัออกแบบท่ีมีความสามารถรอบดา้น และมีความสามารถทางดา้นการถ่ายภาพดว้ย จึงท าให้
เธอมีมุมมองการสร้างงานท่ีน่าสนใจ สร้างผลงานในองค์ประกอบท่ีหลากหลายไม่น่าเบ่ือ แมว้่า
เร่ืองราวของเธอจะเป็นเร่ืองง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน เช่น สวนดอกไม ้เหล่าสัตว์ ผูห้ญิง ชุมชน 

https://www.pinterest.com/pin/6966574398807966/
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เร่ืองราวท่ีพบเจอไดใ้นชีวติประจ าวนั แต่ผลงานของเธอกลบัดูมีชีวติชีวา ไม่รู้สึกเบ่ือ และกลบัสร้าง
จินตนาการใหก้บัผูช้ม นอกจากความสวยงามแลว้ผลงานของเธอสัมผสัไดถึ้งความอบอุ่น ความรัก 
ความใส่ใจ ความตั้งใจ การให้ความส าคญักบัรายละเอียดต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ทั้งการลดทอน
รูปทรง ออกแบบลายเส้น ลายปัก ไดอ้ยา่งน่าสนใจ และสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัใหก้บั มาร์ธา มูด  

 
ภาพท่ี  34  ภาพบรรยากาศในหอ้งท างานของมาร์ธา มูด 
ท่ีมา : Ann M. Del Tredici, Martha Mood Stitcheries, เขา้ถึงเม่ือ 25 กนัยายน  2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/6966574398807966/ 
 
ข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวทิยานิพนธ์น้ี เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะแรกเม่ือเขา้
มาศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของผูว้จิยั โดยศึกษา คน้ควา้ และทดลอง เพื่อคน้หารูปแบบ แนวทาง 
เทคนิค ท่ีเหมาะสมกบัอารมณ์และความรู้สึกท่ีตอ้งการแสดงออกมาให้ได้มากท่ีสุด จนผลงานท่ี
สร้างสรรคไ์ดมี้การพฒันารูปแบบและการแสดงออกท่ีชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงผลงานสร้างสรรคใ์นช่วง
การศึกษาก่อนการท าวิทยานิพนธ์ในช่วงแรกนั้นมีแรงบนัดาลใจเดียวกนักบัผลงานชุดศิลปนิพนธ์ 
คือ จากศิลปะพื้นบา้นโนราและความเป็นปักษ์ใต ้เพียงแต่ผลงานช่วงนั้นเป็นผลงานท่ีแสดงออก
ตามแนวความคิดเท่านั้ นยงัไม่มุ่งเน้นการประยุกต์เพื่อติดตั้ งกับสถานท่ี  ซ่ึงได้แบ่งผลงาน
สร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ออกเป็น 4 ช่วง โดยใช้ผลงานจากการเรียนในรายวิชา Advance 
Applied Art Studio ซ่ึงมีดงัน้ี 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/6966574398807966/
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 ช่วงท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาท่ี 1 การศึกษาในรายวชิา Advance Applied Art 
Studio I 
 ช่วงท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาท่ี 2 การศึกษาในรายวชิา Advance Applied Art 
Studio II 
 ช่วงท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาท่ี 1 การศึกษาในรายวชิา Advance Applied Art 
Studio III 
 ช่วงท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 ผลงานในช่วงเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
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ช่วงที ่1 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที ่1  
 

 
ภาพท่ี  35  ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือภาพ : ร าโนรา มนตเ์สียงป่ีชวา ปักษใ์ต ้
 เทคนิค : การปักดว้ยมือ การปะผา้ การเพน็ท ์
 ขนาด : 90 x 180 cm 
 
 การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี ตอ้งการจ าลองภาพจินตนาการการร าโนราท่ามกลางเสียง
ป่ีชวาเปิดตวัยามโนราออกร่ายร า เสียง แทด๊ แทด๊ แทด๊ แท๊ด  เอกลกัษณ์อนัโดนเด่นของการเปิดโรง
โนรา จ าลองบรรยากาศความเป็นปักษใ์ตด้ว้ยผา้ลูไมสี้สันตดักนัเหมือนเสียงดนตรีท่ีเป็นจงัหวะ
หนกัแน่นชดัเจน เหมือนส าเนียงชาวปักษใ์ต ้
 ผลงานช้ินน้ีถือเป็นผลงานศิลปกรรมผา้ช้ินแรก ลายเส้นท่ีมีเฉพาะโครงร่างท่าร าซ่ึงมี
แรงบนัดาลใจจากงานพนงัถ ้า มีความแปลกใหม่พอสมควรต่อการทดลองพฒันาต่อได ้แต่การ
ส่ือสารอาจจะบอกเล่าเร่ืองราวไดไ้ม่ชดัเจนตามความตอ้งการ การจดัองคป์ระกอบยงักระจายตวั 
องคป์ระกอบหลกัและรองยงัไม่สัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัดี ขาดความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวังานกบัพื้น
หลงั และงานดูขาดพลงัทั้งท่ีลงแรงไปมากจากการปักดว้ยมือ ซ่ึงใชแ้รงกายและเวลานานมาก แต่
กลบัไดผ้ลลพัธ์ท่ีค่อนขา้งนอ้ย  
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ภาพท่ี  36  ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือภาพ : ร าโนรา งานแห่ผา้ข้ึนธาตุ 
 เทคนิค : การปักดว้ยมือ การปะผา้ การเพน็ท ์
 ขนาด : 90 x 180 cm 
 
 การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี ตอ้งการเล่าเร่ืองราวของการร าโนราในงาน แห่ผา้ข้ึนธาตุ 
ซ่ึงคืองานแห่ผา้ล้อมรอบวดัพระบรมธาตุจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นงานบุญงานส าคญัและ
เอกลกัษณ์อีกอย่างของชาวนคร โดยการใช้เทนนิคหลายอย่างผสมกนั ทั้งการเพ็นท์พื้นหลงัเล่า
เร่ืองราวการแห่ผา้ และการใชเ้ทคนิคทางงานผา้ทั้งการปักและการปะผา้ในส่วนของโรงโนราและ
ตวัโนรา ถือเป็นการทดลองผสมส่ือหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั 
 ผลงานช้ินน้ีมีการพฒันาข้ึนในเร่ืองของมิติงาน คือมีความลึกมากข้ึนมีส่วนหน้า 
ส่วนกลาง และส่วนหลงัครบ แต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรงยงัไม่ค่อยสัมพนัธ์กนั เช่น ส่วนตวัคน
เป็นเพียงการลดทอนใชโ้ครงเส้น แต่ตวัหลงัท่ีเป็นพระธาตุกลบัมีความเหมือนจริง ค่าน ้ าหนกัแต่ละ
ส่วนเท่ากนัจนเกินไป ขาดค่าของความเขม้อ่อนซ่ึงจะท าให้งานเกิดมิติมากข้ึน และส าหรับผลงานท่ี
มีขนาดใหญ่ควรใหร้ายละเอียดมากกวา่น้ี 
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ภาพท่ี 37   ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
 ช่ือภาพ : ท่าร าโนรา 
 เทคนิค : การปัก การปะผา้ ปักลูกปัด 
 ขนาด : 100 x 200 cm 
        
 การสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี ตอ้งการเน้นท่ีท่าร า และล าตวัของการโนราเพราะถือเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น มีความน่าสนใจอีกอย่าง สร้างลูกเล่นของการให้สีในช่องระหว่างล าตวัของ
โนราแต่ละท่า ฝึกการจดัองค์ประกอบให้ดูมีมิติ ถือเป็นการทดลองลดการเล่าเร่ืองราวของผูว้ิจยัดู 
เพื่อหาแนวทางการสร้างงานแบบใหม่ ๆ ให้กับตัวเองด้วย  ผลงานช้ินน้ีถือเป็นการทดลองท่ี
น่าสนใจ ทั้งในเร่ืองของรูปร่างรูปทรงท่าร าท่ีเปล่ียนแปลงไป การทดลองใชว้สัดุกบัเทคนิคทางงาน
ผา้ท่ีสอดคลอ้งกนัมากข้ึน ดูมีชีวติชีวา มีความรู้สึกมากข้ึน 
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ช่วงที ่2 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที ่2  

 
ภาพท่ี 38  ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือภาพ : ข้ีหนอนโนรา 
 เทคนิค : การปัก การปะผา้ ปักลูกปัด 
 ขนาด : 90 x 150 cm 
 
 ข้ีหนอน คือ อีกช่ือท่ีมกัใช้เรียกโนรา ข้ีหนอนน่าจะมาจากค าว่ากินนรหรือกินรีท่ี
แปลวา่นก หยบิยกท่าน้ีมาเพราะเป็นท่าท่ีแสดงถึงความแข็งในอ่อนอ่อนในแข็งแบบโนรา และเป็น
ท่าพื้นฐานท่ีพบได้บ่อย ๆ ถือเป็นท่าเอกลักษณ์ของโนราเช่นกัน โดยน ามาร้อยเรียงท่ามกลาง
บรรยากาศความเป็นผา้ลูกไม้หลากสีท่ีซ้อนทบัสลับกันอยู่ ให้สีเขียวแทนธรรมชาติความอุดม
สมบูรณ์ตน้ไมใ้บหญา้ สีน ้าเงินแทนทอ้งทะเลอนัสวยงาม สีน ้าตาลแทนศิลปะพื้นถ่ินอนัล ้าค่า ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีลว้นคือเอกลกัษณ์ของปักษใ์ตบ้า้นเรา 
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ภาพท่ี  39  ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือภาพ : โนรา ท่าร า ล าตวั และเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 1 
 เทคนิค : ปัก ปะผา้ (Embroidery, Applique') 
 ขนาด : 110 x 150 cm 
 
 การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี เป็นการน าลายเส้นท่าร าและล าตวัท่ีขา้พเจา้สนใจแต่เดิมมา
พฒันาต่อ โดยปรับใหเ้หมาะสมกบังานผา้มากยิง่ข้ึนจากการท าเส้นใหห้นาข้ึน การใชเ้ทคนิคการปัก
แบบต่าง ๆ เขา้มาสร้างงาน ให้การบุฟองน ้ าให้ตวัโครงสร้างท่าร ามีความโดดเด่นน่าสนใจข้ึน และ
จ าลองบรรยากาศของภาคใตด้ว้ยการใชผ้า้ลูกไม ้ผา้ปาเตะ๊ มาซอ้นทบักนั 
 ผลงานช้ินน้ีถือเป็นอีกจุดเร่ิมตน้ จุดเปล่ียนในการท างานไปอีกกา้ว เพราะมีจุดประสงค์
ท่ีชัดเจนข้ึนคือเน้นในส่วนของท่าร าและล าตวัของโนรา การสร้างสรรค์มีความลงตวัข้ึนทั้งจาก
องคป์ระกอบและจากเทคนิคทางผา้ท่ีเลือกใช ้สีสันมีการตดักนัของสีสด ๆ บา้ง ท าให้งานดูสนุกข้ึน 
สร้างชีวติชีวาใหก้บังานไดม้ากข้ึน 
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ภาพท่ี  40   ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 3 
 ช่ือภาพ : โนรา ท่าร า ล าตวั และเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 2 
 เทคนิค : ปัก ปะผา้ (Embroidery, Applique') 
 ขนาด : 90 x 180 cm 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี พฒันาต่อจากผลงานช้ินท่ีแลว้ โดยการน าลายเส้นท่าร า
และล าตวัท่ีสนใจแต่เดิมมาพฒันาต่อ จดัองคป์ระกอบให้มีเบ้ืองหน้า (Foreground)  และ พื้นหลงั 
(back ground) พยายามจดัองคป์ระกอบให้มีความเป็นกลุ่มกอ้นในบางส่วน เพื่อจะไดดู้ไม่กระจาย
จนเกินไป และใหน้ ้าหนกัสีท่ีมีความเขม้มาก และอ่อนมาก เพื่อให้ภาพรวมของงานดูมีน ้ าหนกัมีมิติ
ท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ในส่วนของเทคนิค ไดท้ดลองน าฟองน ้ าชนิดแผ่นมาบุในส่วนของ Foreground ให้
สูงข้ึน เพื่อตอ้งการสร้างมิติความลึก สร้างความความน่าสนใจและโดดเด่นใหก้บัองคป์ระกอบหลกั 
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ภาพท่ี  41   ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 4 
 ช่ือภาพ : โนรา ท่าร า ล าตวั และเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 3 
 เทคนิค : ปัก ปะผา้ (Embroidery, Applique') 
 ขนาด : 130 x 195 cm 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี เป็นการน าความรู้จากงานท่ีผ่านมา มาขยายผล จัด
องคป์ระกอบลงบนงานขนาดใหญ่ข้ึน มีการพฒันารูปร่างของท่าร าใหเ้หมาะสมกบังานผา้มากยิ่งข้ึน 
ยงัคงน าลายผา้ปาเต๊ะ ผา้ลูกไมม้าใชใ้นงาน แต่มีการเพิ่มการซ้อนทบักนัหลายชั้นข้ึน เพื่อให้เกิดเล
เยอร์ท่ีดูซบัซ้อนเกิดสีสันใหม่ ๆ และมีมิติมากข้ึน จดัองคป์ระกอบแบบกระจายจุดเด่น แต่มีจุดเด่น
ของงานท่ีชัดเจนมากข้ึน และน าเคร่ืองแต่งกายอย่าง เทริดโนราเข้ามาร่วมในงานออกแบบ
สร้างสรรค์ด้วย ลักษณะการให้สียงัเป็นการเติมสีในช่องว่างอยู่ แต่ออกแบบให้สีแต่ละช่องมี
ความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน ไม่แปลกแยกจนเกินไป และมีการทดลองปักเดินเส้นสร้างลวดลายบน
พื้นท่ีวา่ง เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างผวิสัมผสั (texture) ใหก้บัช้ินงานอีกดว้ย 
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ช่วงที ่3 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที ่1 
 การสร้างสรรค์ผลงานทุกช้ินมีแนวความคิดหลกัเดิมคือ การเน้นท่าร าและล าตวัของ
โนราซ่ึงข้าพเจ้ารู้สึกประทบัใจ ทั้ งจากความแข็งในอ่อนอ่อนในแข็ง ความแปลกตาและเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของศิลปะพื้นบา้นโนราท่ีอยากจะน าเสนอ โดยจะพฒันาในเร่ืองของการจดั
องคป์ระกอบ การสร้างสรรคถ่์ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนไปยงัผลงาน การคิดคน้พฒันาดา้น
เทคนิค เพื่อมุ่งเนน้คน้หาแนวทางและรูปแบบเฉพาะของตน 

 
ภาพท่ี 42   ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือภาพ : โนรา ท่าร า ล าตวั และเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 4 
 เทคนิค : ปัก ปะผา้ (Embroidery, Applique') 
 ขนาด : 120 x 150 cm 
 
 การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี เป็นการทดลองจดัองคป์ระกอบในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีน าการ
แบ่งพื้นท่ีเป็นส่วน (Grid) เขา้มาร่วมในการออกแบบ โดยแต่ละส่วนมีความหมายเฉพาะ คือ ช่องสี
น ้ าตาลบนซ้ายแทนยางพารา ช่องล่างซ้ายคือเทริด และช่องสีน ้ าเงินดา้นล่างคือคล่ืนทะเล แสดงถึง
บรรยากาศของทอ้งทะเลภาคใต ้
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ภาพท่ี 43   ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือภาพ : โนรา ท่าร า ล าตวั และเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 5 
 เทคนิค : ปัก ปะผา้ (Embroidery, Applique') 
 ขนาด : 75 x 180 cm 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี เป็นการทดลองสร้างสรรค์จดัวางองค์ประกอบรูปแบบ
ใหม่ ๆ โดยเลือกการจดัองค์ประกอบแบบเรียงแถวหน้ากระดาน  แต่สลบัเล็กใหญ่กนัไป และตก
แต่งตวัร าท่าหลกัดว้ยการปักลูกปัดท่ีเล็บโนรา ใชก้ารซ้อนทบัผา้ลูกไมห้ลาย ๆ ชั้นเพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของสีท่ีซอ้นทบักนั และใชก้ารเดินเส้นแบบขา้วหลามตดัซ่ึงเป็นลายถกัลูกปัดแบบโนรา
เป็นพื้นหลงั (Back Ground) เพื่อสร้างมิติให้กบังานและลดความเล่ียนของรูปทรงธรรมชาติ (Free 
Form) ลงไปบา้ง 
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ภาพท่ี  44   ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 3 
 ช่ือภาพ : โนรา ท่าร า ล าตวั และเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 6 
 เทคนิค : ปัก ปะผา้ (Embroidery, Applique') 
 ขนาด : 125 x 180 cm 
 การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี เป็นการทดลองจดัองค์ประกอบแบบใหม่ ๆ  และทดลอง
การเพิ่มลูกเล่นของการซ้อนทบักนัแต่ละรูปทรงดว้ยค่าสีอ่ืน สร้างความแปลกใหม่ท่ีน่าสนใจให้
งาน เกิดความหลากหลายมากข้ึน มีการพฒันาตวัท่าร าใหดู้แขง็แรงปรับมือปรับกลา้มเน้ือให้มีความ
สมบูรณ์ข้ึน ดา้นเทคนิค มีการสร้างพื้นผิว (Texture) จากการเยบ็เดินเส้นแบบทิศทางอิสระ (Free 
Motion) ซ่ึงไดท้ั้งพื้นผิวท่ีตอ้งการและเกิดแสงเงาข้ึนดว้ย ใชก้ารเดินเส้นพื้นหลงัให้ลอ้กบัรูปทรง
ดา้นหน้า  ท าให้งานมีความสัมพนัธ์ของระยะหน้าหลงัมากยิ่งข้ึน และน าลูกไมจ้ากพื้นหลงัเขา้มา
เติมในตวัท่าร าในระยะด้านหน้าด้วย  ท าให้เกิดการเช่ือมต่อ มีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน ส าหรับ
ผูว้จิยังานช้ินน้ีถือเป็นอีกช้ินท่ีคน้พบวธีิการทางเทคนิคหลายๆ อยา่ง ซ่ึงไดน้ าไปพฒันาต่อไป 
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ภาพท่ี 45  ภาพแสดงรายละเอียดผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 3 
  
 ผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 3 ผูว้จิยัไดค้น้พบเทคนิควธีิการหลายอยา่ง
ท่ีมีความน่าสนใจ เช่น 

การน าผา้ปาเตะ๊และผา้ลูกไมม้าซอ้นกนั จะท าใหล้ะลายความแขง็กระดา้งของผา้ปาเต๊ะ

ลงและเกิดเป็นลวดลายใหม่ๆ  

การน าดอกไมจ้ากผา้ลูกไมม้าปักบนตวัท่าร า ท าให้เกิดความสัมพนัธ์กนัระหว่างพื้น

หลงัและตวัท่าร าดา้นหนา้มากข้ึน อีกทั้งเป็นการลดความแข็งของท่าร า และเสริมบรรยากาศงานให้

ดูเบาสบายยิง่ข้ึนจากความโปร่งของผา้ลูกไม ้

การเยบ็เดินเส้นพื้นหลงั (Background) ของงานให้ลอ้ไปกบัตวัท่าร า (Foreground) เกิด

เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กนัท่ีน่าสนใจระหวา่ง Foreground และ Background  

การใชว้ธีิเยบ็สร้างพื้นผวิดว้ยการเยบ็แบบทิศทางอิสระ (Free Motion) เป็นอีกเทคนิคท่ี

สามารถพฒันาต่อได ้
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ภาพท่ี 46   ภาพผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 4 
 ช่ือภาพ : โนรา ท่าร า ล าตวั และเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 7 
 เทคนิค : ปัก ปะผา้ (Embroidery, Applique') 
 ขนาด : 160 x 160 cm 
  
 การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี พฒันาต่อจากค าแนะน าของอาจารย ์เช่น การแกไ้ขการใช้
พื้นสีทอง(ส่วนท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัท่าร า) ให้มีความหลากหลาย มีทองหลาย ๆ แบบ มีความกวา้งแคบ
ของเส้นท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้เส้นดูพล้ิวไหวมีมิติ ไม่แข็งกระดา้งเกินไป และลดความจดัของเส้นสี
ทองเขม้แบบเดิมลงไปบา้ง พฒันาการเดินเส้นบนพื้นท่ีวา่งจากท่ีเคยเดินแบบไร้ทิศทาง ลองมาเล่น
กบัรูปทรงดา้นหนา้เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์กนัมากยิ่งข้ึน และการบุฟองน ้ าควรบุให้หนาข้ึนอีกจะ
ช่วยใหเ้ห็นพื้นผวิ (Texture) ไดช้ดัข้ึนเพื่อการมองระยะไกลจากงานช้ืนใหญ่ 
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ภาพท่ี  47   ภาพแสดงรายละเอียดผลงานระยะก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี 4 
 
 
 

 
ภาพท่ี  48   ภาพรวม ผลงานทั้งหมดในช่วงท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

    จากการศึกษาในรายวชิา Advance Applied Art Studio III ซ่ึงมีผลงานทั้งหมด 4 
ช้ินงาน และเร่ิมทดลองออกแบบจากสถานท่ี 
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ช่วงที ่4 ปีการศึกษา 2556 ผลงานในช่วงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ีเป็นการสร้างสรรค์ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดลองตกแต่ง
พื้นท่ีเฉพาะกรณีคือ โนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย การสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีจึงตอ้งมี
แนวความคิดและการออกแบบผลงานศิลปะใหมี้ความสอดคลอ้งกบัตวัสถานท่ีเป็นปัจจยัหลกัดว้ย 
 

  
ภาพท่ี  49   ภาพผลงานในช่วงเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือภาพ : โนรา ท่าร า ล าตวั และเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 8 
 เทคนิค : ปัก ปะผา้ (Embroidery, Applique') 
 ขนาด : 30 x 50 cm / Pcs. 
 
 ผลงานช้ินน้ี ไดอ้อกแบบเป็น 2 ช้ิน ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อกนัได ้เพื่อให้ฟอร์มของงานลอ้
กบัส่วนฝ้าหลงัคาท่ีเป็นช่อง ๆ เขา้กบับรรยากาศการตกแต่งภายในท่ีลว้นเป็นรูปทรงเรขาคณิต โดย
ออกแบบให้งานมี 2 เฉดสี เป็นเฉดสีน ้ าตาลทอง ซ่ึงเขา้กบับรรยากาศของห้อง และมีเฉดสีฟ้า-น ้ า
เงิน ซ่ึงเป็นบรรยากาศของทอ้งทะเลส่ิงแวดลอ้มภายนอก เขา้มาผสมผสานรวมกนัในการออกแบบ
สร้างสรรค ์
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 วสัดุ ใช้ผา้พื้นสีทองและผา้ลูกไมแ้ซมสีทองเพื่อให้เกิดความรู้สึกล ้ าค่าหรูหรา มีการ
ผสมผสานกนัระหว่างผา้ลูกไมแ้ละผา้ปาเต๊ะ เพื่อเสริมบรรยากาศความเป็นปักษ์ใต ้และตกแต่ง
เดินเส้นดว้ยเส้นสายท่ีโคง้ไปมาใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายเหมาะกบับรรยากาศการพกัผอ่น 

 
ภาพท่ี  50   ภาพการทดลองติดตั้งผลงานในช่วงเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี  51   ภาพรายละเอียดผลงานในช่วงเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี  52   ภาพผลงานในช่วงเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือภาพ : โนรา ท่าร า ล าตวั และเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 9 
 เทคนิค : ปัก ปะผา้ (Embroidery, Applique') 
 ขนาด : 100 x 120 cm 
 
 การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี ออกแบบให้กบัพื้นท่ีส่วนประชาสัมพนัธ์หลกัของรีสอร์ท 
วางแนวเร่ืองของงานคือการร่ายร าโนราท่ามกลางดินแดนปักษใ์ตท่ี้แสนจะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง
ทางธรรมชาติและศิลปะวฒันธรรมท่ีงดงาม มีองค์ประกอบหลกัคือ โนราร าในท่าข้ีหนอนยืน ซ่ึง
เป็นท่าเดียวกบัตราสัญลกัษณ์ (Logo) ของรีสอร์ท โทนสีใช้โทนสีน ้ าตาลเป็นหลกัเพื่อให้เขา้กบั
บริบทของพื้นท่ี 
 มีการพฒันาลายเส้นของตวัท่าร าให้มีความหนาข้ึน มีความเหมือนจริงมากข้ึน และมี
การพฒันาดา้นเทคนิคต่อจากงานท่ีผา่นมา มีการเปล่ียนเส้นรอบนอกท่าร าให้มีความหลากหลายข้ึน
มากกวา่การใชสี้ทองสีเดียว ทดลองการใชล้ายดอกจา้ผา้ปาเต๊ะมาปะเติมบนท่าร า มีการเดินเส้นดา้ย
ในแบบท่ีหลากหลายและเป็นกลุ่มเป็นกอ้นมากข้ึน และมีการปักลูกปัดไมต้กแต่งพื้นท่ีบางส่วนดว้ย 
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ภาพท่ี  53   ภาพรายละเอียดผลงานในช่วงเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี  54   ภาพการทดลองติดตั้งผลงานในช่วงเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 กบัสถานท่ีจริง 
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สรุปข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 
 การท่ีขา้พเจา้ได้เกิดและเติบโตท่ามกลางศิลปวฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิตแบบ
ชนบทชาวใต ้ภาพความทรงจ าในวยัเด็กคือ ความอบอุ่นจากพ่อแม่ญาติพี่นอ้งท่ีเป็นครอบครัวใหญ่ 
ท่ีทุกวนัส าคญัลูกหลานจะมารวมกนัท่ีบา้นปู่ กบัย่า ความอบอุ่นจากมิตรไมตรีของเพื่อนบา้นท่ีอยู่
กนัอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยัแบบชาวชนบท จากการอาศยัอยูท่่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไปทุก
อยา่งทั้งน ้าตก ล าคลอง ป่าเขา และตน้ไม ้ท าใหไ้ดฝึ้กการใชชี้วติร่วมกบัธรรมชาติ การมีชีวิตท่ีเรียบ
ง่าย และสามารถสร้างความสุขไดจ้ากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงแมจ้ะเป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนอยา่งง่าย ๆ 
แต่กลบัยงัอยูใ่นความทรงจ าของขา้พเจา้จนถึงทุกวนัน้ี โนราก็เช่นกนั ขา้พเจา้เคยมีโอกาสไดเ้รียน
โนรา จากท่ีเคยคิดตามประสาเด็กวา่ร าโนราจะคงยาก เม่ือมีโอกาสไดเ้รียนจึงไดรู้้วา่แสนยากกวา่ท่ี
เคยคิดไวม้าก จะเป็นโนราไดต้อ้งฝึกทกัษะหลายอยา่ง ทั้งร า ทั้งร้อง ท าบท ตอ้งมีทกัษะไหวพริบท่ีดี
เยีย่ม ท่าร าท่ีดูอ่อนชอ้ยเหมือนไม่มีกระดูกนั้น แทจ้ริงแลว้เกิดจากร่างกายท่ีมีความแข็งแรงมากและ
ตอ้งอาศยัความเพียรพยายามและการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีตั้งแต่เล็ก อีกส่ิงส าคญัคือความรักและ
ความศรัทธาอยา่งแรงกลา้ ตอนน้ีแมเ้วลาจะผา่นมากว่ายี่สิบปีแลว้แต่ความรักและความภาคภูมิใจ
ของขา้พเจา้ท่ีมีต่อศิลปะพื้นบา้นโนรานั้นยงัคงชดัเจนอยูเ่สมอ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีของขา้พเจา้ทั้งส้ิน 
 การไดศึ้กษาขอ้มูลผลงานศิลปะจากศิลปินท่ีสนใจ ท าให้ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงแนวคิดใน
การสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละท่าน และไดน้ ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ออกแบบ
ผลงานของตนเองหลายประการ เช่น ไดแ้รงบนัดาลใจจากการจดัองค์ประกอบท่ีน่าสนใจ การน า
รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงธรรมชาติมาใชร่้วมกนัอยา่งลงตวั และรูปแบบการใชสี้ทองซ่ึงเป็นสีท่ี
ขา้พเจา้ชอบและคิดวา่มีความเหมาะสมในผลงานชุดน้ีจากผลงานของกู๊ด สตาฟ คล้ิมท ์และไดแ้รง
บนัดาลใจจากเส้นสายรูปทรงสีสันท่ีให้ความรู้สึกบริสุทธ์ิจากงานศิลปะผนงัถ ้าและรูปแบบผลงาน
ท่ีมีความร่วมสมยัจากศิลปินอะบอริจินสมยัใหม่ และได้แรงบนัดาลใจจากศิลปินท่ีสร้างสรรค์
ผลงานศิลปกรรมผา้ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกอยา่ง มาร์ธา มูด ในดา้นรูปทรงท่ีเรียบง่าย สีสันท่ีสวยงาม
มีเอกลกัษณ์ เทคนิคทางงานผา้ท่ีหลากหลายรวมทั้งการน าไปใชอ้ยา่งลงตวักบัรูปทรงต่าง ๆ เป็นตน้ 
 การศึกษารูปแบบการตกแต่งของโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย ไดพ้บว่ามี
แนวคิดในการตกแต่งแบบไทยประยกุตผ์สมผสานกบัความเป็นปักษใ์ต ้ผา่นทางโครงสร้างรูปแบบ
ของตวัอาคารท่ีมีความร่วมสมยัและการตกแต่งท่ีมีกล่ินอายของความเป็นปักษ์ใต ้เช่น  การใชเ้รือ
กอและ ผา้ปาเตะ๊ เคร่ืองจกัสานจากกระจูด เขา้มาร่วมตกแต่ง  
 การสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวทิยานิพนธ์ เป็นการสร้างสรรคเ์พื่อคน้หาแนวทาง แนวคิด
หลกั เพื่อน าไปสู่การก าหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ต่อไป โดยในช่วงแรกยงัไม่มี
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แนวทางท่ีไม่ชดัเจนนกั ขาดความลงตวัทั้งดา้นแนวคิดหลกัและรูปแบบของผลงาน แต่ไดค้  าแนะน า
จากอาจารยห์ลายท่าน และผูว้ิจยัก็พยายามคน้หาพฒันารูปแบบของผลงานมาเร่ือย ๆ  จนพฒันา
มาถึงในช่วงท่ีมีการอา้งอิงกบัสถานท่ี ซ่ึงรูปแบบผลงานและแนวความคิดตอ้งมีความเก่ียวเน่ืองและ
สัมพนัธ์กบัสถานท่ี ท าใหมี้การพฒันารูปแบบแนวความคิดท่ีชดัเจนและมีทิศทางมากข้ึน โดยดึงเอา
ความน่าสนใจของรูปแบบและเทคนิควธีิการและแนวคิดจากผลงานท่ีผา่นมาในช่วงก่อนหนา้ น ามา
ปรับปรุงผสมผสานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสถานท่ีท่ีติดตั้งผลงานดว้ย 
 นอกจากน้ีการไดท้บทวนการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีผา่นมา ท าใหเ้ห็นการพฒันาการของ
ผลงานทั้งดา้นรูปแบบและแนวคิดท่ีมีความชดัเจนข้ึน การคน้พบจุดเด่น จุดดอ้ยในงานของตนเอง 
ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมาก ส าหรับการพฒันาต่อไปใหดี้ยิ่งข้ึนในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
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บทที่ 3 

การด าเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 

 วิทยานิพนธ์น้ีเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผา้ เพื่อใช้ในการประดบั
ตกแต่งสถานท่ีเฉพาะกรณี  ในการออกแบบสร้างสรรค์จึงต้องมีความสัมพนัธ์กับพื้นท่ีและ
ประโยชน์ใช้สอย มีความสอดคล้องและกลมกลืนกันระหว่างรูปแบบของผลงานศิลปะและ
แนวความคิดหลกัของสถานท่ี ช่วยส่งเสริมสุนทรียภาพ และสะทอ้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีตาม
วตัถุประสงค์  ดงันั้นจึงตอ้งมีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลของสถานท่ี  ท่ีเลือกมาเป็นประเด็น
ศึกษา ทั้งในส่วนกายภาพ  และแนวความคิด  เพื่อจะใช้เป็นขอ้มูลในการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะให้เกิดความงดงามทางสุนทรียะและมีความเหมาะสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของ
สถานท่ี 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  ผูว้ิจยัได้เลือก โนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เกาะสมุย เป็นสถานท่ีกรณีศึกษา เน่ืองจากเห็นว่ามีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา แนวความคิด 
และการออกแบบตกแต่ง ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของ
ผูว้จิยั 
 ทางดา้นแนวความคิด ช่ือ โนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย เกิดจากความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นคนปักษใ์ตข้องเจา้ของโรงแรม ท่ีตอ้งการสร้างโรงแรมแห่งน้ีให้เป็นท่ี
รู้จกัและมีช่ือเสียงในแบบไทยประยกุตท่ี์มีกล่ินไอของความเป็นปักษใ์ต ้เป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นตวัแทน
ของชาวใต ้ ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทุกคนดว้ยความรักความจริงใจแบบชาวใต ้ซ่ึงพนกังานทุกคนของ
โรงแรมจะเป็นคนพื้นถ่ินเกาะสมุย และเป็นคนพื้นถ่ินภาคใตท้ั้งหมด ทุกคนอยู่ร่วมกนัอย่างญาติ
มิตรครอบครัว ท าให้พนกังานทุกคนเกิดความรักโนราบีชเหมือนเป็นเจา้ของ  เป็นบา้นของตนเอง 
จึงมีความรักในการบริการตอ้นรับขบัสู้แขกผูม้าพกัอย่างเต็มท่ีเต็มจิตใจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัแขกผูม้าเยอืนไม่รู้ลืม 
 ทางดา้นกายภาพ แมส้ถาปัตยกรรมหลกัของโรงแรมจะเป็นแบบไทยประยกุต ์แต่ก็แฝง
ไวซ่ึ้งรายละเอียดท่ีมีกล่ินไอของความเป็นภาคใต ้เช่น แมห้ลงัคาจะเป็นทรงไทยภาคกลาง  แต่ตวั
โครงสร้างก็เป็นแบบโล่งโปร่งแบบภาคใตเ้พื่อรับลมจากชายทะเล ใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และมี
การตกแต่งดว้ยรายละเอียดของความเป็นภาคใต ้เช่น การประยุกต์เรือกอและมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ 
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การสร้างสวนโนราดว้ยตน้ไมแ้บบภาคใต ้ตกแต่งอาณาบริเวณดว้ยพนัธ์ุไมพ้ื้นถ่ิน  และไมห้ายาก
แบบภาคใต ้และมีการตกแต่งส่วนต่าง ๆ ดว้ยผา้ปาเตะ๊ เป็นตน้ 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย 
 โนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีลาดท่ีโดดเด่นทางตอนเหนือ
ของหาดเฉวง  ต าบลบ่อผุด อ าเภอเชิงมน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เป็นรีสอร์ทหรูระดบั 4 ดาว บน
พื้นท่ี 14 ไร่ 6 ตารางวา ประกอบด้วยห้องพกัทั้งหมด 113 ห้อง  การเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที จากสนามบินเกาะสมุย และ 45 นาทีจากท่าเรือเฟอร์ร่ีท่าหนา้ทอน  
 ผูก่้อตั้งคือ คุณณรงค์ศกัด์ิ  รัตนรักษ์ คุณวรากรณ์  รัตนรักษ์ และคุณถนอมศรี  รัตน
รักษ ์ผูซ่ึ้งเป็นคนพื้นท่ีในเกาะสมุย โดยโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย ถือเป็นโรงแรมแรก
ในเครือโนรา โดยกลุ่มผูก่้อตั้งซ่ึงเป็นคนพื้นถ่ินท่ีมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นเกาะสมุย
และความเป็นปักษใ์ต ้จึงไดต้ั้งช่ือโรงแรมวา่ โนรา เพราะโนราคือส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวใตท่ี้
เป็นมากกวา่ศิลปะพื้นถ่ินท่ีมีท่าร าสวยงาม แต่เป็นความรักความศรัทธา  และลกัษณะนิสัยใจคอของ
ชาวใต ้ อีกทั้งยงัใช้ตราสัญลกัษณ์ (logo) เป็นโนราทรงเคร่ืองใหญ่ ร าในท่าข้ีหนอนยืน เพราะถือ
เป็นท่าหลกัหรือท่าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในการร าโนราดว้ย 
 

 
ภาพท่ี  55  ภาพตราสัญลกัษณ์ (logo) ของโนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย 
 
 จุดเด่นของโรงแรมแห่งน้ีอยูท่ี่ ท  าเลท่ีตั้งซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นท่ีลาดลดหลัน่กนัไปแบบเนิน
เขา ท าใหห้อ้งพกัเกือบทุกหอ้งสามารถมองเห็นทิวทรรศข์องทอ้งทะเลเกาะสมุยท่ีสวยงามได ้มีสระ
วา่ยน ้าขนาดใหญ่ติดกบัชายหาด ซ่ึงสามารถเล่นน ้ าและชมวิวทะเลไปพร้อมๆ กนัได ้ รายลอ้มดว้ย
สวนป่าแบบภาคใต ้หรือท่ีเรียกกนัวา่ “สวนร่ืนรมยโ์นรา” ซ่ึงมีทั้งพนัธ์ุไมพ้ื้นถ่ินและไมห้ายาก มี
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ธารน ้าตกจ าลองไหลผา่นจากดา้นบนลงสู่ทะเลดา้นล่าง สร้างความร่มร่ืนไดเ้ป็นอยา่งมาก โนรา บีช 
รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย ไม่เพียงมีท าเลท่ีตั้งท่ีดี รายลอ้มดว้ยสวนป่า  และใกลชิ้ดทะเลแลว้ ยงั
มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอีกดว้ย โดยสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบไทยประยุกตท่ี์ผสมผสาน
กบัความเป็นภาคใต ้เนน้ความสูงโปร่งของอาคารเพื่อคลายความร้อนและรับลมทะเล อาคารส่วน
ใหญ่เป็นแบบโครงสร้างปูนผสมไม้ เน้นสีน ้ าตาลเข้มและน ้ าตาลอ่อนเพื่อให้เขา้กับบรรยากาศ
ภายนอกซ่ึงโอบลอ้มดว้ยสวนป่าและทะเล อีกทั้งมีการตกแต่งดว้ยวสัดุท่ีส่ือความเป็นภาคใต ้เช่น 
ผา้ปาเตะ๊ ผา้ลูกไม ้เรือกอและ เป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี  56  ภาพบรรยากาศโดยรอบโนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย 
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ภาพท่ี  57  ภาพป้ายช่ือและบริเวณทางเขา้โนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย 
 
 โนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย ใชส้ัญลกัษณ์ โนราภาคใตท้รงเคร่ืองใหญ่ ร า
ในท่าข้ีหนอน ซ่ึงใชเ้ส้นสีทองในรูปตราสัญลกัษณ์ (Logo) และเขียนช่ือดว้ยตวัอกัษรสีเขียว 
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ภาพท่ี  58  ภาพรวมแปลนทั้งหมดของโนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย 
 
 โนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย มีท าเลท่ีตั้ งอยู่บนพื้นท่ีลาดเชิงเขา ท าให้
ห้องพกัเกือบทุกห้องสามารถมองเห็นทิวทศัน์ทอ้งทะเลเกาะสมุยได ้ และมีสระวา่ยน ้ าขนาดใหญ่
ติดกบัชายหาด ซ่ึงสามารถเล่นน ้ าและชมวิวทะเลไปพร้อมๆ กนัได ้อีกทั้งยงัรายลอ้มดว้ยสวนป่า
แบบภาคใต ้
 
 



 
71 

 

 

 

 
ภาพท่ี  59  ภาพบรรยากาศสวนสวนร่มร่ืนโนราและพนัธ์ุไมโ้ดยรอบ 
  
 จุดเด่นอีกอยา่งของโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย คือความร่มร่ืนของสวนป่า
แบบภาคใตช่ื้อ “สวนร่มร่ืนโนรา” สวนป่าแบบภาคใตท่ี้มีทั้งพนัธ์ุไมย้ืนตน้หายาก เช่น ตน้เต่าร้าง 
ตน้ร็อค ใบเร็ด เฟิร์นภาคใต ้หรือ ไมผ้ล เช่น กลว้ย มงัคุด มะพร้าว ชมพู่น ้ าดอกไม ้และไมด้อกไม้
ประดบัอีกมากมาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้พนัธ์ุพื้นถ่ิน เพื่อให้เหมาะกบัสภาพดินฟ้าอากาศ และอยาก
ใหแ้ขกผูม้าเยอืนไดส้ัมผสับรรยากาศความเป็นอยูท่่ามกลางบรรยากาศสวนแบบภาคใตด้ว้ย 
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ส่วนประชาสัมพนัธ์ (Lobby) 
บริเวณน้ีจะแยกเป็นส่วนโครงสร้างเฉพาะไม่ติดกบัห้องพกั สถาปัตยกรรมโดยรวม

ของส่วนน้ีเป็นแบบไทยประยุกต ์โครงสร้างหลกันั้นสร้างจากเสาไมสี้โอ๊คขนาดใหญ่ทั้งหลงัผสม
กบัฐานปูนของตวัอาคาร โดยส่วนปูนนั้นจะใช้สีน ้ าตาลอ่อนท่ีเลียนแบบหินทราย (สีไข่) มีความ
กลมกลืนกบัธรรมชาติโดยรอบ ดว้ยโครงสร้างท่ีเปิดเกือบรอบดา้นและเสาไมท่ี้สูงใหญ่ จึงท าให้มี
ลกัษณะโปร่งโล่ง สามารถระบายความร้อนได้ดี และสามารถมองเห็นวิวสวนร่ืนรมยโ์นราและ
ชายทะเลเกาะสมุยไดอ้ย่างชดัเจน  โดยส่วนตอ้นรับจะมีดว้ยกนั 2 ส่วน คือ ส่วนดา้นบน ซ่ึงจะมี
เคาทเ์ตอร์ประชาสัมพนัธ์และเกา้อ้ีส าหรับแขกท าธุระทัว่ไป ส่วนดา้นล่างจะมีมุมกาแฟและเบเกอร่ี 
มีน ้าตกออกจากงวงชา้งลงสู่สระน ้า ซ่ึงคือสระตน้ก าเนิดของธารน ้ าตก ท่ีจะไหลเหมือนธารน ้ าตกท่ี
ไหลลดหลัน่ผา่นท่ีพกัต่าง ๆลงสู่เบ้ืองล่างไปยงัถึงดา้นล่างของรีสอร์ท 
 

 
ภาพท่ี  60  ภาพบริเวณท่ีรับรองแขกและส่วนประชาสัมพนัธ์ (Lobby) 
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อโนดาต สปา (Anodas Spa) 
 อโนดาต สปา ถือเป็นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเท่ียวท่ีมา
เยือนโนรา บีชรีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย หรือแมก้ระทัง่นักท่องเท่ียวท่ีมาเกาะสมุย เพราะ
นอกจากการนวดผ่อนคลายแลว้ท่ีน่ียงัมีสูตรบ ารุงความงามตามต ารับโบราณของชาวเอเซีย และมี
ผลิตภณัฑ์ชุดบ ารุงผิวสูตรเฉพาะของอโนดาต สปา ประกอบกบับรรยากาศของสถานท่ีซ่ึงตั้งอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติตน้ไมเ้ขียวขจีและติดริมชายหาดดว้ยแลว้ ถือเป็นการพกัผอ่นท่ีท าให้รู้สึกผอ่น
คลายไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ 
 

 
ภาพท่ี  61  ภาพบรรยากาศบริเวณอโนดาต สปา (Anodas Spa) 
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ห้องพกัแต่ละแบบของโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย 
 ภาพรวมลกัษณะเป็นแบบไทยประยกุต ์สีภายในห้องพกัโดยรวมเนน้สีครีม และสีของ
ไมเ้พื่อความกลมกลืนกบับรรยากาศภายนอกท่ีเป็นธรรมชาติ  มีทั้งน ้าตาลเขม้ (สีโอ๊ค) และสีน ้ าตาล
อ่อน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงใชไ้มท้ั้งหมดเขา้ชุดกบัห้องแต่ละประเภท ทั้งหวัเตียง โต๊ะเคร่ืองแป้ง 
ตูเ้ส้ือผา้  มีการตกแต่งจะเนน้สีทองบา้งเพื่อความหรูหราล ้ าค่า และผา้ปาเต๊ะ ผา้ไหมท่ีมีสีสันสดใส
เขา้มาบา้งเพื่อเสริมบรรยากาศใหก้บัสถานท่ี 

1. สุพีเรีย รูม (Superior Room) มีพื้นท่ีขนาด 39 ตารางเมตร มีจ านวนทั้งหมด 42 

ห้อง  เป็นห้องพกัท่ีอยู่ในโครงสร้างแบบตึกซ่ึงมีดว้ยกนัหลายชั้น โทนสีของห้องเป็นสีครีมและสี

น ้ าตาลจากสีพื้นไม ้ฝ้าเพดานแบบไมไ้ผ่สาน อีกทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ นั้นท าข้ึนจากไมแ้ละถูก

ออกแบบให้เขา้ชุดกนัทั้งหวัเตียง โต๊ะเคร่ืองแป้ง ตูเ้ส้ือผา้ จากระเบียงห้องสามารถนัง่ชมทิวทศัน์

ของสวนร่มร่ืนโนราได ้ และยงัสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของทอ้งทะเลไดอี้กดว้ย 

 
ภาพท่ี  62  ภาพบรรยากาศห้องสุพีเรีย รูม (Superior Room) 
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2. โนรา ทรอปิคอล สูท (Nora Tropical Suite) มีพื้นท่ีขนาด 71 ตารางเมตร เป็น

หอ้งพกัท่ีมีขนาดใหญ่มีความกวา้งขวางหรูหราโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ คือ ส่วนแรกจะเป็น

พื้นท่ีในส่วนนั่งเล่น และส่วนของมินิบาร์ ส่วนท่ีสองเป็นห้องนอนแยกอยู่ด้านใน ซ่ึงจากเตียง

สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ภายนอกไดจ้ากการมองผา่นประตูกระจกใสท่ีเช่ือมต่อไปยงัระเบียงดา้น

นอกซ่ึงสามารถออกไปนัง่เล่นรับบรรยากาศสวนท่ีแสนร่มร่ืนไดด้ว้ย ส่วนท่ีสามเป็นห้องน ้ าขนาด

ใหญ่ท่ีอยู่ดา้นในสุด และมีอ่างจากุสซ่ีท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ดา้นนอกได้เช่นกนั  ห้องน้ีจะมี

จุดเด่นคือรายล้อมไปด้วยตน้ไมใ้กล้ชิดบรรยากาศธรรมชาติของสวนร่มร่ืนเขียวชอุ่มจากตน้ไม้

หลากหลายสายพนัธ์ุ การตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไมท่ี้เขา้ชุดกนัทั้งหมด เนน้โทนสีครีมและสี

น ้ าตาลจากเฟอร์นิเจอร์  ให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่อบอุ่น และมีการตกแต่งด้วยหมอนหรือผา้ท่ีมี

สีสันสดใส  

 
ภาพท่ี  63  ภาพบรรยากาศห้องโนรา ทรอปิคอล สูท (Nora Tropical Suite) 
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3. โนรา วลิลา (Nora Villa)  มีพื้นท่ีขนาด 63 ตารางเมตร แยกออกมาเป็นเหมือนบา้น

เด่ียว โดยจะมีทั้งแบบหลงัเด่ียว  และแบบหลงัคู่ซ่ึงมีประตูเปิดปิดเช่ือมต่อกนัไดเ้พื่อความเหมาะสม

ส าหรับครอบครัวขนาดใหญ่ รูปแบบเป็นอาคารสีเหลืงอ่อน(สีไข่ไก่)หลงัคาจัว่ทรงไทยประยุกต์สี

น ้าตาลแดง ภายในตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไมแ้บบไทยประยุกต์ซ่ึงออกแบบให้เขา้ชุดกนัทั้งหวัเตียง 

โต๊ะเคร่ืองแป้ง ตูว้างโทรทศัน์ ตูเ้ส้ือผา้ มีอ่างจากุสซ่ีท่ีมีผนงักระจกสามารถมองเห็นทอ้งฟ้าและ

สวนเล็ก ๆ ภายในห้องได้  มีระเบียงหลังห้องท่ีสามารถนั่งชมทิวทรรศน์สวนท่ีแสนร่มร่ืนจาก

หลากหลายพนัธ์ุไมท่ี้เขียวชอุ่ม อีกทั้งบางห้องพกันั้นยงัมีสายน ้ าจากน ้ าตกของรีสอร์ทรินไหลผา่น

บริเวณท่ีพกัอีกดว้ย 

 
ภาพท่ี  64  ภาพบรรยากาศโนรา วลิลา (Nora Villa)  
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การวเิคราะห์ข้อมูล โนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานคร้ังน้ี เป็นการสร้างสรรค์ศิลปกรรมผา้เพื่อติดตั้งในโนรา บีช 
รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย และเน่ืองจากเป็นการประยกุตติ์ดตั้งผลงานศิลปะกบัพื้นท่ีเพื่อตกแต่ง
และเพิ่มบรรยากาศ สร้างความโดดเด่นให้กับสถานท่ี  โดยมีความเช่ือมโยงกับแนวคิดในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน ผูว้ิจยัจึงตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะส
มุยให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งจากหนงัสือ และอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด์ต่าง ๆ รวมถึงการเดินทางไปหาขอ้มูล
จากสถานท่ีจริง และมีโอกาสได้เดินชมห้องพกัแบบต่างๆ และบริเวณรอบๆ รีสอร์ท รวมถึงมี
โอกาสไดส้ัมภาษณ์พูดคุยกบัผูจ้กัารโรงแรม จึงท าให้ทราบว่าแนวคิดหลกัคือ ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นปักษใ์ต ้จึงตั้งช่ือรีสอร์ทวา่โนรา เพราะโนราคือเอกลกัษณ์ของชาวใตท่ี้เป็นมากกวา่ศิลปะ
พื้นบา้น แต่เป็นความรักความศรัทธาและแฝงไวซ่ึ้งวิถีของชาวใต ้โดยการถ่ายทอดแนวคิดผา่นการ
ออกแบบตกแต่งในรูปแบบไทยประยุกต์ท่ีผสมผสานกบัความเป็นปักษใ์ต ้นอกจากทะเลและสวน
ป่าแบบภาคใตท่ี้ใหค้วามชุ่มช่ืนทั้งปีแลว้ จุดขายของรีสอร์ทแห่งน้ี คือตอ้งการให้ผูท่ี้เขา้พกัไดด่ื้มด ่า
กบับรรยากาศแห่งความเป็นปักษใ์ต ้ดินแดนท่ีมีความงดงามทางดา้นศิลปวฒันธรรมอนัทรงคุณค่า
ในรูปแบบเฉพาะ ดินแดนท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ และผูค้นท่ี มีความน่ารัก
จริงใจ ซ่ึงสัมผสัไดจ้ากพนกังานทุกคนท่ีตอ้นรับแขกผูม้าเยอืนดว้ยใจ  
 ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบมีความร่วมสมยัแบบไทยประยุกต์ผสมผสานกับ
ความเป็นภาคใต ้เช่น โครงสร้างหลงัคาแบบไทยประยุกตผ์สมกบัโครงสร้างอาคารเสาโปร่งแบบ
ภาคใต้เพื่อรับลมทะเลและถ่ายเทความร้อนได้ดี ในส่วนห้องพกัมีกระจกบานใหญ่ท่ีสามารถ
มองเห็นทศันียภาพภายนอกไดใ้นทุกห้องพกั ท าให้รู้สึกถึงการเช่ือมโยงส่วนของอาคารสถานท่ีกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอกเขา้ดว้ยกนั บรรยากาศรอบรีสอร์ทนอกจากทะเลแลว้ยงัรายลอ้มดว้ยสวนป่า
แบบภาคใต ้มีน ้ าจากธารน ้ าตกจ าลองไหลลดัเลาะผ่านสวน ผ่านท่ีพกัช่วยเพิ่มความชุ่มช ่าและให้
ความรู้สึกใกลชิ้ดธรรมชาติมากยิง่ข้ึน 
 วสัดุท่ีใช้กบัอาคารส่วนใหญ่ เป็นการผสมผสานระหว่างไมธ้รรมชาติกบัปูน โทนสี
หลกัของสถาปัตยกรรมเป็นสีเหลืองอ่อน (สีไข่ไก่) สีน ้ าตาลโอ๊คและสีน ้ าตาลจากสีไมจ้ริง เช่น 
ส่วนท่ีพกัหอ้งต่าง ๆ โครงสร้างตวัอาคารท าจากปูนสีเหลืองอ่อน (สีไข่ไก่) หลงัคาสีน ้ าตาลอมแดง 
ส่วนตอ้นรับประชาสัมพนัธ์ (Lobby) โครงสร้างหลกัเป็นเสาไมก้ลมสีโอ๊คขนาดใหญ่บนฐานปูนสี
ขาว ผนงัท าจากปูนสีเหลืองอ่อนมีพื้นผวิขรุขระเลียนแบบหินทรายตามธรรมชาติ เขา้กบับรรยากาศ
ชายทะเล ต่างจากอโนดาตสปาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะด้วยโครงสร้างอาคารปูนชั้นเดียวสีแดงอิฐ
หลงัคามุงดว้ยหญา้ฟาง เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ของรีสอร์ทลว้นท าจากไมจ้ริง หวาย และน ากระจูดซ่ึง
เป็นวสัดุจกัสานพื้นถ่ินภาคใตเ้ขา้มาใชด้ว้ย เช่น ฝ้าเพดาน ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ รายการอาหาร เป็น
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ตน้  และน าผา้พื้นถ่ินภาคใตอ้ยา่งผา้ปาเต๊ะเขา้มาร่วมในการตกแต่งดว้ย ดว้ยวสัดุส่วนใหญ่มาจาก
ธรรมชาติ จึงช่วยส่งเสริมใหมี้ความสงบ และผอ่นคลายเหมาะสมอยา่งยิง่ในการพกัผอ่น  
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้พบวา่ลกัษณะแนวคิดหลกัในการตกแต่งสถานท่ีและ
แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของผูว้ิจยัท่ีผา่นมานั้น มีจุดเช่ือมโยงท่ีเหมือนกนัคือ แนวคิดในการ
น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัศิลปะพื้นบา้นโนรา เพื่อบอกเล่าความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปะพื้นบา้น
อนัทรงคุณค่าน้ี และแสดงความรักความภาคภูมิใจในความเป็นปักษใ์ต ้
 
การเลอืกจุดติดตั้งผลงานภายใน โนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุยแลว้ เห็นวา่จุดท่ีมีความ
เป็นไปไดแ้ละมีความเหมาะสมท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้เพื่อตกแต่งพื้นท่ี มีดงัน้ี 
 จุดติดตั้งท่ี 1 บริเวณอโนดาต สปา (Anodas Spa) ซ่ึงมี 3 จุด คือ 
  จุดติดตั้งท่ี 1.1 ส่วนนัง่เล่น พกัคอย ในอโนดาต สปา (1) 
  จุดติดตั้งท่ี 1.2 ส่วนนัง่เล่น พกัคอย ในอโนดาต สปา (2) 
  จุดติดตั้งท่ี 1.3 ส่วนตอ้นรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
 จุดติดตั้งท่ี 2 หอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย (Nora Superior Room) 
 จุดติดตั้งท่ี 3 หอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท (Nora Tropical Suite) 
 จุดติดตั้งท่ี 4 หอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า (Nora Villa) 
 จุดติดตั้งท่ี 5 ส่วนตอ้นรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ (Lobby)  
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ภาพท่ี  65  ภาพแผนผงัแสดงจุดติดตั้งผลงานทั้งหมด 
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จุดติดตั้งที ่1 บริเวณอโนดาต สปา 

 
ภาพท่ี  66  ภาพแผนผงัจุดติดตั้งผลงานทั้งหมดในอโนดาต สปา 
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อโนดาต สปา เป็นโครงสร้างเด่ียวแยกออกมาจากส่วนห้องพกั เป็นท าเลทองของการ
พกัผอ่น เพราะรายลอ้มดว้ยสวนอนัร่มร่ืน อยูใ่กลก้บัสระวา่ยน ้ าของรีสอร์ท และอยูติ่ดกบัชายทะเล
หาดเฉวง  อาคารเป็นโครงสร้างชั้ น เดียวท่ียกฐานสูงข้ึนจากพื้นดินประมาณหน่ึงเมตร 
สถาปัตยกรรมภายนอกเป็นแบบร่วมสมยัผสมผสานความเป็นไทยประยุกต ์ผนงัภายนอกเลียนแบบ
หินทรายสีขาว หลงัคามุงดว้ยหญา้คา ตกแต่งดว้ยพนัธ์ไมห้ลากหลายเนน้ไมสี้เขียวและแซมดว้ยไม้
สีแดงอย่างตน้แก้มปลาหมอ ตกแต่งด้วยเคร่ืองใช้สีแดงเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์กบับรรยากาศ
ภายในของอโนดาต สปา ท่ีมีผนังเป็นสีแดงอิฐ ตกแต่งภายในด้วยเฟอร์เจอร์ไม้จริงแบบไทย
ประยุกต์ท่ีสวยงามเขา้ชุดกนั และมีการน าวสัดุพื้นถ่ินมาร่วมใชด้ว้ย เช่น การตกแต่งดว้ยผา้ปาเต๊ะ
และการตกแต่งดว้ยกระจูดซ่ึงเป็นวสัดุจกัสานพื้นถ่ินภาคใต ้เช่น ฝ้าเพดาน หนา้ปกเอกสาร ตกแต่ง
ส่วนผนงัเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี  67  ภาพการตกแต่งและบรรยากาศอโนดาต สปา 
 
 การตกแต่งดว้ยโทนสีแดง เช่น ตน้ไมสี้แดง ภายในผนงัสีแดง และน าวสัดุพื้นถ่ินอยา่ง
กระจูดและผา้ปาเตะ๊เขา้มาใชต้กแต่งดว้ย เช่น ฝ้าเพดาน ปกเอกสาร และน าผา้ผา้ปูเตียง เป็นตน้ 
 จากการวเิคราะห์จุดท่ีเหมาะสมท่ีจะติดตั้งผลงานนั้น มีดว้ยกนั 3 จุด คือ 
 จุดติดตั้งท่ี 1.1 ส่วนนัง่เล่น พกัคอย ใน Anodas Spa (1) 
 จุดติดตั้งท่ี 1.2 ส่วนนัง่เล่น พกัคอย ใน Anodas Spa (2) 
 จุดติดตั้งท่ี 1.3 ส่วนตอ้นรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ Anodas Spa 
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 ภาพท่ี  68  ภาพจุดติดตั้งท่ี 1.1 และ 1.2 ส่วนนัง่เล่น พกัคอย ใน Anodas Spa 
 
 
 

 
ภาพท่ี  69  ภาพจุดติดตั้งท่ี 1.3 ส่วนตอ้นรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ Anodas Spa 
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จุดติดตั้งที ่2 ห้องพกัแบบโนรา ซูพเีรีย (Nora Superior Room) 
 

 
 
ภาพท่ี  70  ภาพแผนผงัจุดติดตั้งท่ี 2 หอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย (Nora Superior Room) 
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ภาพท่ี  71  ภาพจุดติดตั้งท่ี 2 หอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย (Nora Superior Room) 
 
 โนรา ซูพีเรีย (Nora Superior Room) เป็นห้องพกัเตียงเด่ียว มีพื้นท่ีขนาด 39 ตาราง
เมตร ภายในหอ้งถูกตกแต่งใหมี้ความร่วมสมยัแบบไทยประยกุต ์ดว้ยผนงัสีเหลืองประกอบกบัแสง
ไฟสีส้มอ่อนท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น การตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไมสี้ธรรมชาติในรูปแบบไทย
ประยกุตย์ิง่ท  าใหบ้รรยากาศในห้องให้ความรู้สึกท่ีสงบมากข้ึน การตกแต่งขา้วของเคร่ืองใชด้ว้ยผา้ 
ทั้งผา้ทอพื้นเมืองและผา้ปาเต๊ะ การใชง้านจกัสานจากกระจูดเขา้มาร่วมดว้ย ยิ่งท าให้เกิดความรู้สึก
ละมุนละไมมากยิง่ข้ึน  
 จากหอ้งนอนสามารถมองเห็นทิวทศัน์ภายนอกไดจ้ากส่วนหลงัห้องท่ีมีผนงัและประตู
เป็นกระจกบานใหญ่ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ให้บรรยากาศธรรมชาติภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมกบับรรยากาศภายในห้องพกั ท าให้ห้องพกัแลดูโปร่งโล่งมากข้ึน และช่วยลดความรู้สึกอึดอดั
ทึบตนัจากโครงสร้างตึกและผนังปูนลง จาการวิเคราะห์สถานท่ีควรเพิ่มผลงานศิลปะเขา้ไปใน
บริเวณหวัเตียงซ่ึงเป็นพื้นท่ีวา่งส่ีเหล่ียมจากโครงสร้างกรอบหวัเตียง เพื่อให้ผลงานศิลปะไดเ้ขา้ไป
ลดความแขง็สร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลายมากยิ่งข้ึน และให้ผลงานช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในเชิง
วฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรีสอร์ทใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน  



 
85 

 

 

 

จุดติดตั้งที ่3 ห้องพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท (Nora Tropical Suite) 
 

 
ภาพท่ี  72  ภาพแผนผงัจุดติดตั้งท่ี 3 หอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท (Nora Tropical Suite) 
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ภาพท่ี  73  ภาพจุดติดตั้งท่ี 3 หอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท (Nora Tropical Suite) 
 
 ห้องพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท (Nora Tropical Suite)  มีขนาดพื้นท่ี 71 ตารางเมตร 
จดัเป็นห้องชุดท่ีมีขนาดใหญ่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ภายในตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไม้
โทนสีน ้าตาลเขม้และสีน ้าตาลจากสีเน้ือไมใ้นรูปแบบไทยประยุกต์ท่ีออกแบบเขา้ชุดกนัทั้งห้อง ให้
ความรู้สึกเรียบง่าย สงบ และแฝงไวด้ว้ยความหรูหราจากความกวา้งของห้องพกั และจากแสงไฟสี
ส้มภายในห้องตกกระทบกบัผนงัสีเหลืองท าให้เกิดการสะทอ้นเป็นสีเหลืองทอง ทั้งบริเวณส่วน
นัง่เล่นและหอ้งนอนก็ออกแบบใหมี้ผนงักระจกบานใหญ่ซ่ึงสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของสวนและ
ทอ้งทะเลได้อย่างชดัเจน ซ่ึงตอ้งการส่ือถึงความสงบผ่อนคลายใกลชิ้ดธรรมชาติ เป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ใหบ้รรยากาศภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมกบัภายใน ท าใหห้อ้งพกัดูโปร่งโล่งสบาย  
 ดว้ยการตกแต่งของห้องท่ีใชโ้ทนสีเหลืองทองและสีน ้ าตาลเป็นหลกั ท าให้บรรยากาศ
ในห้องดูสงบ และแฝงไวซ่ึ้งความหรูหรา จากการวิเคราะห์สถานท่ีควรเพิ่มผลงานศิลปะเขา้ไปใน
บริเวณผนงัส่วนนัง่เล่น เพราะเป็นบริเวณท่ีผูเ้ขา้พกัมกัใช้งานพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นเวลานาน เช่น ใน
การนัง่เล่นพกัผอ่น  หรือท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกท่ีมาเป็นครอบครัว  เพื่อให้ผลงานศิลปะซ่ึง
เป็นงานผา้ไดเ้ขา้ไปสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเหมือนบา้น  และเสริมบรรยากาศผอ่นคลายมากยิ่งข้ึน 
อีกทั้งใหผ้ลงานช่วยเสริมบรรยากาศในเชิงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรีสอร์ทให้มีความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
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จุดติดตั้งที ่4 ห้องพกัแบบโนรา วลิล่า (Nora Villa) 
 

 
ภาพท่ี  74  ภาพแผนผงัจุดติดตั้งท่ี 4 หอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า (Nora Villa) 
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ภาพท่ี  75  ภาพจุดติดตั้งท่ี 4 หอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า (Nora Villa) 
 
 โนรา วิลลา (Nora Villa) เป็นท่ีพกัท่ีแยกออกมาเป็นหลงัเด่ียวลกัษณะเป็นหลงัเหมือน
บา้น พื้นท่ีการใชง้าน 63 ตารางเมตร มีทั้งแบบหลงัเด่ียวและแบบหลงัคู่เช่ือมหากนัได ้ภายนอกเป็น
โครงสร้างสีเหลืองอ่อน หลงัคาหนา้จัว่สีน ้าตาลอมแดงแบบไทยประยกุต ์
 ภายในตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไมรู้ปแบบไทยประยุกต์ท่ีออกแบบให้เขา้ชุดกนัทั้งห้อง 
ดว้ยโทนสีน ้าตาลเขม้และสีน ้าตาลจากสีเน้ือไม ้ประกอบกบัโทนสีเหลืองอ่อนจากผนงัห้อง บวกกบั
ความเป็นไมจ้ากเฟอร์นิเจอร์ไมจ้ริง ยิง่ท  าใหเ้กิดความสงบ ผอ่นคลาย และใกลชิ้ดธรรมชาติ 
 จากการวเิคราะห์พื้นท่ีแลว้  บริเวณท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะติดตั้งผลงานศิลปะ มีเพียง
จุดเดียวคือ บริเวณหวัเตียง เพราะบริเวณอ่ืนมีเฟอร์นิเจอร์ โตะ๊ ตู ้ซ่ึงไม่เหมาะกบัการติดตั้งงาน
ศิลปะ เพราะอาจจะยิง่ท  าใหเ้กิดความรู้สึกขดัสายตา หรือ อึดอดัจนเกินไป และบริเวณหวัเตียงถือ
เป็นจุดเด่นของห้องน้ีเพราะมีหวัเตียงท่ีโคง้สวยงาม และมีพื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะใชผ้ลงานศิลปะช่วย
เสริมดุลยภาพใหก้บัหอ้งพกั สร้างบรรยากาศภายในห้องใหมี้ชีวติชีวาข้ึน และช่วยเสริมบรรยากาศ
ในเชิงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรีสอร์ทใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน 
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จุดติดตั้งที ่5 ส่วนต้อนรับฝ่ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ (Lobby)  

 
ภาพท่ี  76  ภาพแผนผงัจุดติดตั้งท่ี 5 ส่วนตอ้นรับฝ่ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ (Lobby)  
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ภาพท่ี  77  ภาพจุดติดตั้งท่ี 5 ส่วนตอ้นรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ (Lobby) 
 
 ส่วนบริเวณตอ้นรับ ตั้งอยุบ่ริเวณดา้นหนา้รีสอร์ท เป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งทางเขา้ 
รีสอร์ทกบัตวัรีสอร์ท และเป็นต าแหน่งแรกท่ีทุกคนตอ้งผา่น แยกเป็นโครงสร้างเด่ียวไม่ติดกบัส่วน
ท่ีพกั สถาปัตยกรรมโดยรวมของส่วนน้ีเป็นแบบไทยประยุกตผ์สมผสานกบักล่ินไอของความเป็น
ภาคใต ้ ดว้ยหลงัคาหน้าจัว่แบบไทยประยุกต์กบัโครงสร้างตวัอาคารจากเสาไมก้ลมสีโอ๊คขนาด
ใหญ่และสูงโปร่งทั้งหลงั  ผนงัท าจากปูนเลียนแบบหินทรายสีเหลืองอ่อนท่ีกระทบกบัแสงไฟสีส้ม 
ท าให้เกิดผนงัสีเหลืองทองให้รู้สึกโอ่อ่าหรูหรา และสัมผสัถึงความเยน็สบายจากลมทะเลเน่ืองจาก
เป็นอาคารสูงโปร่งท่ีอยูบ่นเนินเขา โดยโครงสร้างจึงสามารถระบายความร้อนไดดี้และรับลมทะเล
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ไดต้ลอดเวลา โดยโครงสร้างจะแบ่งเป็น 2 ระดบัคือ ส่วนบนเป็นทางเขา้ออกรีสอร์ท ส่วนตอ้นรับ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ และส่วนล่างมีมุมกาแฟและเบเกอร่ีเป็นส่วนของการนัง่เล่นพกัผ่อน ท่ี
ใกล้ชิดกับสระน ้ าตก ซ่ึงมีน ้ าไหลจากรูปป้ันช้างพ่นน ้ า ให้ได้ยินเสียงน ้ าไหลตลอดเวลา และ
บรรยากาศท่ีรายลอ้มด้วยสวนป่าอนัร่มร่ืน เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นทอ้งทะเลอ่าวไทยไดอ้ย่าง
กวา้งไกล ถือเป็นบรรยากาศท่ีสร้างความประทบัใจอยา่งมากส าหรับผูม้าเยอืน 
 จากการวเิคราะห์แลว้จึงเห็นควรท่ีจะติดตั้งผลงานศิลปะท่ีบริเวณผนงัหลงัส่วนตอ้นรับ
หลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์  เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ีเป็นจุดแรกท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่แขกผู ้
มาใชบ้ริการ โดยต าแหน่งท่ีติดตั้งผลงานควรจะติดตั้งในต าแหน่งท่ีโดดเด่น ดึงดูดสายตา แต่ยงัคง
กลมกลืนกับบรรยากาศของสถานท่ีและสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมภายนอกด้วย ซ่ึงเห็นว่าผนัง
บริเวณหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการติดตั้งผลงาน อีกทั้งโครงสร้างเดิม
ยงัมีลกัษณะเจาะเป็นช่องต่างระดบัลงไปซ่ึงเหมาะสมกบัการติดตั้งผลงาน โดยนอกจากความงาม
ทางสุนทรียะแลว้ ผลงานท่ีติดตั้งบริเวณส่วนตอ้นรับเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ควรช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศในเชิงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรีสอร์ทให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึน และสร้าง
ความประทบัใจ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัโนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุยดว้ย 
 

สมมติฐานการสร้างสรรค์ 
 แนวคิดหลกัและจุดขายของโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย คือ การน าเสนอ
ความเป็นไทยท่ีมีกล่ินอายของความเป็นภาคใต ้ส่ือถึงความภาคภูมิใจในความเป็นปักษใ์ต ้จึงตั้งช่ือ
รีสอร์ทวา่โนรา เพราะโนราคือเอกลกัษณ์ของชาวใตท่ี้เป็นมากกว่าศิลปะพื้นบา้น แต่เป็นความรัก
ความศรัทธาและแฝงไวซ่ึ้งวิถีของชาวใต ้โดยการถ่ายทอดแนวคิดผ่านการออกแบบตกแต่งใน
รูปแบบไทยประยกุตท่ี์ผสมผสานกบัความเป็นปักษใ์ต ้ตอ้งการใหผู้ท่ี้เขา้พกัไดส้ัมผสักบับรรยากาศ
แห่งความเป็นปักษ์ใต้ ทั้ งความงดงามทางด้านศิลปวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าในรูปแบบเฉพาะ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และสัมผสักบัผูค้นและชีวติท่ีเรียบง่ายในแบบชาวปักษใ์ต ้
 ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบมีความร่วมสมยัแบบไทยประยุกต์ผสมผสานกับ
ความเป็นภาคใต ้เช่น โครงสร้างหลงัคาหน้าจัว่แบบไทยประยุกตผ์สมกบัโครงสร้างตวัอาคารเสา
โปร่งแบบบา้นภาคใตเ้พื่อรับลมทะเลและถ่ายเทความร้อนไดดี้ ในส่วนห้องพกัมีกระจกบานใหญ่ท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพภายนอกไดใ้นทุกห้องพกั ท าให้รู้สึกใกลชิ้ดธรรมชาติเป็นการเช่ือมโยง
ส่วนของอาคารสถานท่ีกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกเขา้ดว้ยกนั การสร้างสรรคผ์ลงานจึงตอ้งมีความ
กลมกลืนและสอดคลอ้งกนักบัส่ิงแวดลอ้มภายในและส่ิงแวดลอ้มภายนอกดว้ย  
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 วสัดุท่ีใช้ ในส่วนอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างไมธ้รรมชาติกบัปูน โทนสีหลกั
ของสถาปัตยกรรมเป็นสีเหลืองอ่อน (สีไข่ไก่) สีน ้ าตาลโอ๊คและสีน ้ าตาลจากสีไมจ้ริง เฟอร์นิเจอร์
ส่วนใหญ่ของรีสอร์ทลว้นท าจากไมจ้ริง หวาย และมีการน าวสัดุพื้นถ่ินอย่างกระจูด ผา้ปาเต๊ะเขา้
มาร่วมในการตกแต่งดว้ย วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุจากธรรมชาติ เช่น ไม ้หวาย และการเลียนแบบ
วสัดุธรรมชาติ เช่น ปูนท่ีมีผวิขรุขระเลียนแบบหินทราย กระเบ้ืองลายไม ้เป็นตน้ ส่งเสริมให้มีความ 
รู้สึกใกลชิ้ดธรรมชาติ และสร้างความผอ่นคลายเหมาะอยา่งยิ่งในการพกัผอ่น การออกแบบจึงควร
น าวสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ินเข้ามาร่วมในการสร้างสรรค์ด้วย เพื่อให้วสัดุได้ช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศท่ีมีกล่ินอายของความเป็นปักษใ์ตไ้ดช้ดัเจนข้ึน 

 
ภาพท่ี  78  ภาพขอ้มูลทางดา้นการก าหนดรูปแบบของการสร้างสรรค ์1 
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ภาพท่ี  79  ภาพขอ้มูลทางดา้นการก าหนดรูปแบบของการสร้างสรรค ์2 
 
 แรงบนัดาลใจดา้นการก าหนดรูปแบบหลกัในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 
มาจากศิลปะพื้นบา้นโนรา เร่ืองท่าร าโนราซ่ึงท าใหเ้กิดลกัษณะทางกายภาพของร่างกายท่ีน่าสนใจมี
ความอ่อนช้อยท่ีแฝงไวด้ว้ยความแข็งแกร่ง ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปแบบผลงานจิตรกรรม
ผนงัถ ้าของมนุษยโ์บราณ และการสร้างสรรค์ยงัผสมผสานองค์ประกอบย่อยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นปักษใ์ต ้เช่น การน าลายผา้ปาเต๊ะเขา้มาร่วมในผลงาน และเรียนรู้เทคนิคของงาน รูปแบบ
ผลงานศิลปกรรมผา้จากศิลปินต่าง ๆ ก็เป็นแรงบนัดาลใจอีกอยา่ง เพื่อน ามาทดลองและสร้างสรรค์
ผลงานศิลปกรรมผา้ เพื่อคน้หาเทคนิควธีิการใหม่ ๆ และแนวทางการสร้างสรรคใ์นรูปแบบของตน
ต่อไป  
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ภาพท่ี  80  ภาพขั้นตอนการสร้างรูปทรงจากการสังเคราะห์ท่าร าในแบบผูว้ิจยั 
 
 การสร้างรูปแบบท่าร าของผูว้ิจยั เร่ิมจากความประทบัใจในความอ่อนชอ้ยท่ีตอ้งอาศยั
ร่างกายท่ีแขง็แกร่งของโนราหรือท่ีเรียกวา่ “ ความแขง็ในอ่อน อ่อนในแข็ง ” บวกกบัแรงบนัดาลใจ
จากจิตรกรรมผนังถ ้ าท่ีแสดงถึงความเป็นพื้นถ่ินของคนโบราณ ใช้การขีดเขียนบอกเล่าเร่ืองราว 
ต่าง ๆ ทั้งจากความเช่ือและเร่ืองราวในชีวติประจ าวนั  
 วิธีการ คือ การร่างลายเส้นตามแนวโครงสร้างกระดูกของมนุษยซ่ึ์งส่ือถึงแกนหลกั
หรือความแขง็แรง จากนั้นเพิ่มกลา้มเน้ือเขา้ไป เพื่อใหเ้กิดลายเส้นในรูปแบบเฉพาะของตน 
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การสร้างภาพร่าง 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ผูว้ิจยัใช้วิธีการสร้างภาพร่างแบบแยกเป็นแต่ละส่วนท่ี
สนใจท่ีสนใจ แลว้น าแต่ละส่วนมาสร้างสรรคจ์ดัองคป์ระกอบใหม่อีกคร้ัง เช่น 

1. ท่าร า ซ่ึงแยกประเภทไดด้งัน้ี 

1.1 ท่าร าตามแบบแผน ซ่ึงจะมีช่ือท่าแต่ละท่าอยา่งชดัเจน เช่น ท่า12  ท่าปฐม  

1.2 ท่าร าท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวร่างกาย คือ จะร่างแบบจากช่วงท่ีร่างกายก าลงั

เคล่ือนไหวอยู่ เช่น ช่วงการเปล่ียนท่า การซัดท่าร า การเยื้องย่าง เพื่อให้เกิดความรู้สึกของการ

เคล่ือนไหว 

1.3 ท่าร าท่ีเป็นท่าร าอ่ืน ๆ นอกจากท่ามาตรฐาน เช่น ท่าร าจากท่าตวัอ่อน ซ่ึงเป็น

ท่าท่ีดูแปลกตา มีความน่าสนใจ หรือบางท่าอาจจะตอ้งใชผู้ร้ ามากกวา่หน่ึงคน  

2. เคร่ืองทรงโนรา 

3. ลวดลายจากผา้ปาเตะ๊ 

4. ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น สัตว ์พืชพนัธ์ุ  ตน้ไม ้เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี  81  ภาพร่างท่าร าโนรา 1 
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ภาพท่ี  82  ภาพร่างท่าร าโนรา 2 
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ภาพท่ี  83  ภาพร่างท่าร าโนรา 3 
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ภาพท่ี  84  ภาพร่างเคร่ืองทรงโนรา 1 
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ภาพท่ี  85  ภาพร่างเคร่ืองทรงโนรา 2 
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ภาพท่ี  86  ภาพร่างเคร่ืองทรงโนรา 3 
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ภาพท่ี  87  ภาพร่างลายเส้นดอกไมจ้ากลวดลายจากลายผา้ปาเตะ๊ 1 
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ภาพท่ี  88  ภาพร่างลายเส้นดอกไมจ้ากลวดลายจากลายผา้ปาเตะ๊ 2 
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ภาพท่ี  89  ภาพร่างลายเส้นดอกไมจ้ากลวดลายจากลายผา้ปาเตะ๊ 3 
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ภาพท่ี  90  ภาพร่างลายเส้นสัตวจ์ากลวดลายจากลายผา้ปาเตะ๊ 
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ภาพท่ี  91  ภาพร่างสัตวซ่ึ์งไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานศิลปะบนผนงัถ ้า 
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ภาพท่ี  92  ภาพร่างตน้ไมเ้พื่อหารูปแบบท่ีเขา้กบัลกัษณะท่าร า 1 
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ภาพท่ี  93  ภาพร่างตน้ไมเ้พื่อหารูปแบบท่ีเขา้กบัลกัษณะท่าร า 2 
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การสร้างภาพร่างส าหรับจุดติดตั้งที ่1 บริเวณอโนดาต สปา (Anodas Spa)  
 ซ่ึงมี 3 จุด โดยผลงานทั้งหมดตอ้งมีเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั คือ 
  จุดติดตั้งท่ี 1.1 ส่วนนัง่เล่น พกัคอย ในอโนดาต สปา (1) 
  จุดติดตั้งท่ี 1.2 ส่วนนัง่เล่น พกัคอย ในอโนดาต สปา (2) 
  จุดติดตั้งท่ี 1.3 ส่วนตอ้นรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
 

 
ภาพท่ี  94  ภาพจุดติดตั้งท่ี 1 บริเวณอโนดาต สปา (Anodas Spa) 
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การสร้างภาพร่างส าหรับจุดติดตั้งที ่1.1 และ 1.2 ส่วนน่ังเล่น พกัคอย ในอโนดาต สปา 

 
ภาพท่ี  95  ภาพจุดติดตั้งท่ี 1.1 และ 1.2 ส่วนนัง่เล่น พกัคอย ในอโนดาต สปา 
 
 ในการออกแบบผลงานศิลปะท่ีติดตั้งในอโนดาต สปา ตอ้งการใหผ้ลงานทุกช้ินมีความ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัทั้งในเร่ืองแนวความคิดและรูปแบบ ให้เน้ือหาของผลงานมีความสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกบัช่ือของสถานท่ีเหมือนกนัทั้งหมด  คือเป็นการบอกเล่าบรรยากาศของสระอโนดาตแบบ
ภาคใต ้โดยจุดติดตั้งท่ี 1.1 และ 1.2 น้ีจะอยูใ่นบริเวณใกลก้นัมาก ท าให้มีผลสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั
โดยตรง ผูว้จิยัจึงเลือกสร้างแบบร่างของ 2 จุดน้ีไปพร้อมๆ กนั 
  การสร้างภาพร่างจุดติดตั้งที่ 1.1 และจุดติดตั้งที่ 1.2  ส่วนน่ังเล่น พักคอย ในอโนดาต 
สปา 
 จุดติดตั้งท่ี 1.1 พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นผนงับริเวณโต๊ะวางนิตยสารซ่ึงอยูติ่ดกบัทางเขา้ออก
ของสปา เป็นเหมือนการทกัทายสวสัดีและขอบคุณผูม้าใชบ้ริการ จึงตอ้งออกแบบให้มีความสะดุด
ตา สร้างความรู้สึกประทบัใจและเป็นมิตร  ในการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นรูปทรง พื้นท่ีส่วนน้ีเป็น
ส่วนบริเวณโต๊ะวางนิตยสาร มีขนาดพื้นท่ีในการติดตั้งกวา้ง 1.50 เมตร และ สูง 1.50 เมตร ซ่ึงถือ
เป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมจตุรัส  โดยเป็นบริเวณเล็กๆ และดา้นล่างเป็นบริเวณท่ีมีเกา้อ้ีส าหรับนัง่ดว้ย การ
ออกแบบจึงตอ้งค านึงขนาดท่ีพอเหมาะเพื่อไม่ใหผู้น้ัง่รู้สึกอึดอดัหรือโดนกดทบั 
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 จุดติดตั้งท่ี 1.2 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานดา้นรูปทรง พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นท่ี
แนวนอนกวา้ง 2.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ขนาดเดียวกบับริเวณหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์  โดย
เป็นส่วนนัง่เล่นซ่ึงติดกบัผนงักระจกบานใหญ่  ทางดา้นซ้ายมือสามารถมองเห็นชายหาดและทอ้ง
ทะเลท่ีสวยงาม ส่วนด้านหน้าเป็นผนังปูนสีแดงอิฐ  จากการวิเคราะห์จึงคิดว่าควรติดตั้งผลงาน
ศิลปะบริเวณผนงัส่วนน้ี เพื่อลดความดิบ และความอึดอดัจากผนงัปูน  โดยเลือกใชโ้ทนสีท่ีมีความ
กลมกลืนกบัสถานท่ีเพื่อใหผ้ลงานช่วยเสริมสร้างบรรยากาศใหมี้ชีวิตชีวาและไม่รบกวนบรรยากาศ
ท่ีสวยงามภายนอก 

 
ภาพท่ี  96  ภาพร่างจุดติดตั้งท่ี 1.1 และ 1.2  
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 จากแบบร่างทั้ง 4 แบบ เลือกแบบท่ี 3 มาพฒันาต่อเป็นผลงานจริง เพราะ ผลงานในจุด
ติดตั้งท่ี 1.2 มีความเบาสบายขององค์ประกอบฝ่ังซ้ายปล่อยให้ผลงานไดท้  างานร่วมกบัผนงัและ
บรรยากาศภายนอก และผลงานในจุดติดตั้งท่ี 1.1 มีทรงกลมเขา้มาร่วมดว้ย ท าให้เขา้กบับรรยากาศ
ของสถานท่ีซ่ึงมีความเป็นเรขาคณิตอยู่มาก อีกทั้งการใช้สีฟ้า ท าให้เกิดความรู้สึกเช่ือมต่อกนักบั
ผลงานในจุดติดตั้งท่ี 1.2 ในรูปแบบท่ีไม่น่าเบ่ือหรือซ ้ ากนัจนเกินไป  
 

 
ภาพท่ี  97  ภาพทดลองติดตั้งผลงานท่ีจุดติดตั้งท่ี 1.1  
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 เลือกการทดลองติดตั้งแบบท่ี 2 เพราะเกิดความสมดุลท่ีลงตวักนัสองฝ่ังจากรูปทรงท่ี
ยาวใหญ่ซ้ายมือ (จุด 1.2) กบั รูปทรงขวามือ (จุด 1.1)ท่ีแมจ้ะมีขนาดเล็กกว่าแต่ใช้สีท่ีตดักนักบั
บรรยากาศคือสีฟ้าน ้าเงิน  และใชโ้ครงสร้างทรงกลมซ่ึงเป็นรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีความแรงเม่ือเทียบ
กบัรูปทรงอิสระ ท าใหเ้กิดดุลยภาพแบบอสมมาตร ซ่ึงมีความน่าสนใจ และดว้ยขนาดไม่ใหญ่ท าให้
รู้สึกเบาสบาย เหมาะส าหรับบรรยากาศการพกัผอ่น  
 

การสร้างภาพร่างส าหรับจุดติดตั้งที ่1.3 ส่วนต้อนรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
อโนดาต สปา 

 
ภาพท่ี  98  ภาพจุดติดตั้งท่ี 1.3 และบรรยากาศโดยรวม 
 
 ส่วนตอ้นรับบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นอีกพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัมาก แม้
ไม่ไดอ้ยูบ่ริเวณทางเขา้ออกแต่ผูใ้ชบ้ริการสปาทุกคนจะตอ้งมาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีในส่วนน้ี เฉพาะ
ส่วนน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 30 ตารางเมตร ภายในตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไมรู้ปแบบไทยประยุกตเ์ขา้ชุด
กนัทั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ตู้โชวสิ์นคา้ และตกแต่งด้วยเบาะผา้สีแดง 
หมอนผา้สีแดง รวมทั้งกระถางตน้ไมสี้แดงเพื่อให้เขา้กบัผนงัสีแดงอิฐของห้องน้ี โทนสีหลกัของ
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หอ้งน้ีจึงเป็นสีแดงอิฐและสีน ้ าตาลจากเฟอร์นิเจอร์ไม ้และมีสีเขียวจากการตกแต่งดว้ยตน้ไมเ้ขา้มา
สร้างบรรยากาศใหห้อ้งรู้สึกสดช่ืนข้ึนดว้ย 
 จากการวเิคราะห์พบวา่ บริเวณหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นจุดท่ีเหมาะสมใน
การติดตั้งผลงานศิลปะมากท่ีสุด เพราะเป็นจุดท่ีมีความโดเด่น และเป็นจุดท่ีผูม้าใชบ้ริการตอ้งใช้
เวลาพอสมควรในบริเวณน้ี จึงเป็นโอกาสดีในการสร้างความประทบัใจ สร้างการจดจ าท่ีดีและ
ความความประทบัใจใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการได ้ 
 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเน้ือหา ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากช่ือของ
สถานท่ีคือ อโนดาต สปา ซ่ึงตามความเช่ืออโนดาตคือ สระน ้ าหน่ึงในเจ็ดสระท่ีอยูใ่นป่าหิมพานต ์
ท าใหคิ้ดถึงเร่ืองราวในต านานท่ีนางโนราและพี่สาวอีกหกตน ลงเล่นน ้ าในสระอโนดาตจนเป็นท่ีมา
ของพระสุธนมโนรา ซ่ึงตรงกบัโนราของภาคใตต้อน โนราคลอ้งหงส์ จึงตอ้งการให้เน้ือหาของ
ผลงานมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับช่ือของสถานท่ี  ให้ผลงานศิลปะได้บอกเล่าถึงเร่ืองราว
บรรยากาศริมสระอโนดาตในรูปแบบปักษใ์ต ้ ท่ีให้ความรู้สึกผอ่นคลายเหมือนการพกัผอ่นริมสระ
อโนดาตในป่าหิมพานต์ โดยจะเนน้เร่ืองราวตอนท่ีพราณบุญก าลงัแอบมองเหล่าโนราท่ีก าลงัถอด
เคร่ืองทรงลงเล่นน ้าริมสระอโนดาต เพื่อจะจบัตวันางโนราไปถวายพระสุธน  
 แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นรูปทรง จากแนวคิดในการสร้างสรรค์ดา้น
เน้ือหา  จึงเลือกรูปแบบท่าร าในบทโนราคล้องหงส์เขา้มาใช้ในผลงาน ท่ามกลางบรรยากาศ
อโนดาตในจินตนากาของผูว้ิจยัท่ีมีกล่ินอายของความเป็นปักษ์ใต ้และตอ้งการเส้นสายท่ีมีความ
พล้ิวไหวหรือรูปทรงธรรมชาติเขา้มาร่วมดว้ย เพื่อลดความรู้สึกแข็งของเฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละความ
ทึบตนัของผนงั โดยรูปทรงจะตอ้งมีความโดดเด่น น่าสนใจและสร้างการจดจ าท่ีดีให้กบัอโนดาต 
สปาดว้ย 

 
ภาพท่ี  99  ภาพร าโนราบทคลอ้งหงส์และภาพร่างพรานบุญหรือตาพราน 
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ภาพท่ี  100  ภาพร่างจุดติดตั้งท่ี 1.3 ส่วนตอ้นรับฝ่ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์อโนดาต สปา 
 
 จากภาพร่างทั้ง 3 แบบ เลือกผลงานภาพร่างแบบท่ี 3 มาพฒันาต่อ เพราะท าให้
ความรู้สึกสดช่ืนอุดมสมบูรณ์จากพนัธ์ุไมแ้ละท าใหรู้้สึกถึงความเป็นอโนดาตมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี  101  ภาพทดลองติดตั้งผลงานท่ีจุดติดตั้งท่ี 1.3 
 
 ทดลองติดตั้งผลงานเข้ากับสถานท่ีเพื่อหาขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสร้างเป็น
ผลงานจริง โดยเลือกแบบท่ี 3 เพราะให้ความรู้สึกท่ีพอดี ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป และรู้สึกผอ่นคลาย
ข้ึนจากการเวน้ช่องวา่งใหผ้ลงานไดท้  างานร่วมกบัผนงัดา้นหลงัดว้ย โดยท่ีงานยงัมีพลงัดึงดูดความ
สนใจได ้แต่ไม่รู้สึกอึดอดั 



 
116 

 

 

 

การสร้างภาพร่างส าหรับจุดติดตั้งที ่2 ห้องพกัแบบโนรา ซูพเีรีย (Nora Superior Room) 

 
ภาพท่ี  102  ภาพจุดติดตั้งท่ี 2 หอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย (Nora Superior Room) 
 
 โนรา ซูพีเรีย (Nora Superior Room) ) เป็นห้องพกัท่ีอยูใ่นอาคารโครงสร้างแบบตึก มี
พื้นท่ีขนาด 39 ตารางเมตร ภายในห้องถูกตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไมใ้นรูปแบบไทยประยุกต์ท่ี
ออกแบบเขา้ชุดกนัอยา่งสวยงามลงตวั และดว้ยโครงสร้างและการตกแต่งแบบเรียบง่ายของเส้นตั้ง
เส้นนอน ท าใหบ้รรยากาศในหอ้งรู้สึกสงบ  จากการตกแต่งขา้วของเคร่ืองใชด้ว้ยผา้ และการใชง้าน
จกัสานจากกระจูดเขา้มาร่วมนั้น ท าใหเ้กิดความรู้สึกละมุนละไมมากยิง่ข้ึน  
 โดยพื้นท่ีท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการติดตั้งผลงานศิลปะมีดว้ยกนั 2 จุดคือ ส่วนผนงัหวั
เตียง และ ส่วนผนงัห้องนอนท่ีติดกบัหอ้งน ้า จากการวิเคราะห์จึงเลือกติดตั้งผลงานท่ีจุดหวัเตียง 
เพราะเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมุมห้อง และสามารถมองเห็นไดต้ั้งแต่เปิดประตูห้องเขา้
มา  และเป็นจุดกลางหอ้งซ่ึงหากมีผลงานศิลปะเขา้ไปติดตั้งก็น่าจะสร้างดุลยภาพท่ีดีใหก้บัหอ้งได ้ 
โดยพื้นท่ีส่วนน้ีมีจุดเด่นคือ เป็นกรอบไมส่ี้เหล่ียมท่ีเป็นโครงสร้างต่อจากหวัเตียง ส่วนเฟอร์นิเจอร์
ทุกช้ินในหอ้งน้ีนั้นถูกออกแบบใหเ้ขา้ชุดกนัทั้งหมดในรูปแบบไทยประยกุตสี์เน้ือไม ้ประกอบกบั
ผนงัหอ้งซ่ึงเป็นปูนสีเหลืองอ่อน (ไข่ไก่) ท าใหห้้องน้ีกลายเป็นโทนสีเหลืองน ้าตาล และเส้นสาย
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ของเส้นตรงทั้งเส้นตั้งและเส้นนอน จึงส่งผลใหบ้รรยากาศภายในหอ้งมีความสงบ เงียบ จึงตอ้งการ
ใหผ้ลงานศิลปะไดเ้ขา้ไปลดความแขง็และสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย 
 ดา้นแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นเน้ือหา ส่วนน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก
เร่ืองราวของต านานโนรา ท่ีเล่าวา่ก าเนิดมาจากภาพในความฝันของนางนวลทองส าลี ซ่ึงฝันเห็น
เทวดามาร่ายร าดว้ยท่าร าท่ีสวยงามแปลกตาจ านวน 12 ท่า และเสียงขบัดนตรีอนัแสนไพเราะ ซ่ึง
นางไม่เคยเห็นท่ีใดมาก่อนเกิดความประทบัใจมากจนจ าไดติ้ดตา แลว้น ามาสอนเผยแพร่ใหค้นอ่ืน
ไดรั้บรู้ต่อไป โดยตอ้งการให้พื้นท่ีส่ีเหล่ียมส่วนน้ีเป็นดงัจอภาพท่ีฉายภาพความฝันนั้นอีกคร้ัง 

 
ภาพท่ี  103  ภาพแบบร่างจุดติดตั้งท่ี 2 หอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย  
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 ภาพท่ี  104  ภาพทดลองติดตั้งผลงานท่ีจุดติดตั้งท่ี 2 
 
 เลือกการติดตั้งแบบท่ี 3 มาใชพ้ฒันาต่อเป็นผลงานจริง เพราะให้ความรู้สึกสบาย ไม่
เล็กหรือใหญ่จนเกินไปกบัพื้นท่ีท่ีจะติดตั้ง 
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การสร้างภาพร่างส าหรับจุดติดตั้งที ่3 ห้องพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท 

 
ภาพท่ี  105  ภาพจุดติดตั้งท่ี 3 หอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท 
 
 ห้องพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท มีขนาดพื้นท่ี 71 ตารางเมตร จดัเป็นห้องชุดท่ีมี
ขนาดใหญ่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไมใ้นรูปแบบไทย
ประยกุต ์ใหค้วามรู้สึกเรียบง่าย สงบ และแฝงไวซ่ึ้งความหรูหรา จุดเด่นของห้องน้ีคือมีผนงักระจก
บานใหญ่ทั้งในห้องนอนและห้องนัง่เล่น ท าให้ห้องพกัดูโปร่งโล่งสบาย สามารถมองเห็นทิวทศัน์
ของสวนอนัร่มร่ืนและทอ้งทะเลอ่าวไทยไดอ้ยา่งชดัเจน ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายใกลชิ้ดธรรมชาติ  
 จากการวเิคราะห์พบวา่ บริเวณท่ีสามารถติดตั้งผลงานศิลปะมีดว้ยกนั 2 จุด คือ บริเวณ
หวัเตียงดา้นในห้องนอน และ บริเวณผนงัห้องนัง่เล่นซ่ึงอยู่หน้าห้องนอน แต่จุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด
จากการวิเคราะห์คือบริเวณผนงัห้องนัง่เล่น เพราะห้องน้ีเป็นห้องชุด และมีความกวา้ง ผูใ้ช้บริการ
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวหรือมาเป็นคู่ ซ่ึงมกัใชพ้ื้นท่ีส่วนน้ีในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น นัง่เล่น จิบ
กาแฟพูดคุย จึงตอ้งการให้ผลงานศิลปะ  ซ่ึงเป็นงานผา้ไดเ้ขา้ไปสร้างบรรยากาศท่ีให้ความรู้สึก
อบอุ่นเหมือนบา้น และเป็นจุดพกัสายตาเปล่ียนบรรยากาศจากการช่ืนชมธรรมชาติภายนอกมาช่ืน
ชมผลงานศิลปะ 
 แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นเน้ือหา ดว้ยบรรยากาศท่ีสงบเรียบง่ายของ
สถานท่ี จึงตอ้งการให้เน้ือหาส่วนน้ีมีความเรียบง่าย เบาสบาย น าเสนอเร่ืองราวของการพกัผ่อน
ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ เช่น การร่ายร าของโนราท่ามกลางบรรยากาศตน้ไมใ้บหญา้ การเร่ิงร่า
ของสัตวใ์นป่าหิมพานต ์เป็นตน้ 
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 แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นรูปทรง ควรใชรู้ปทรงท่ีมีความพล้ิวไหวใน
แบบรูปทรงอิสระเข้ามาร่วมด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายซ่ึงเหมาะกบับรรยากาศการ
พกัผอ่นและช่วยลดความรู้สึกแขง็จากเฟอร์นิเจอร์ไม ้
 

 
ภาพท่ี  106  ภาพแบบร่างจุดติดตั้งท่ี 3 หอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท 
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ภาพท่ี  107  ภาพทดลองติดตั้งผลงานท่ีจุดติดตั้งท่ี 3 
 
 เลือกการติดตั้งแบบท่ี 3 มาใชพ้ฒันาต่อเป็นผลงานจริงซ่ึงมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เพราะ
ตอ้งการติดตั้งผลงานเพื่อเสริมบรรยากาศทางวฒันธรรมและสร้างความผอ่น โดยไม่รบกวนความ
เงียบสงบ และเรียบง่ายของสถานท่ี 
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การสร้างภาพร่างส าหรับจุดติดตั้งที ่4 ห้องพกัแบบโนรา วลิล่า (Nora Villa) 

 
ภาพท่ี  108  ภาพจุดติดตั้งท่ี 4 หอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า (Nora Villa) 
 
 โนรา วลิลา (Nora Villa) เป็นท่ีพกัท่ีแยกออกมาเป็นหลงัเด่ียวเหมือนบา้น พื้นท่ีการใช้
งาน 63 ตาราง  ภายนอกเป็นโครงสร้างสีเหลืองอ่อน หลงัคาหน้าจัว่สีน ้ าตาลอมแดงแบบไทย
ประยุกต์ ผนังห้องเป็นผนังปูนสีเหลืองอ่อน (สีไข่ไก่) หลงัห้องเป็นกระจกสามารถเปิดออกไป
นัง่เล่นและมองเห็นทิวทศัน์ภายนอกได ้ตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไมรู้ปแบบไทยประยุกต์ท่ีออกแบบ
ใหเ้ขา้ชุดกนัทั้งหอ้ง โดยเฉพาะหวัเตียงโคง้ในรูปแบบไทยประยกุต ์ซ่ึงเป็นจุดเด่นของหอ้งน้ี  
 จากหอ้งนอนสามารถมองเห็นทิวทศัน์ภายนอกไดจ้ากส่วนหลงัห้องท่ีมีผนงัและประตู
กระจกบานใหญ่  เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ให้บรรยากาศธรรมชาติภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมกบั
บรรยากาศภายในห้องพกั ท าให้ห้องพกัแลดูโปร่งโล่งมากข้ึน และช่วยลดความรู้สึกอึดอดัทึบตนั
จากโครงสร้างตึกและผนงัปูนลง 
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 ภาพท่ี 109 ภาพหอ้งพกัแบบโนรา วลิล่าก่อนติดตั้งผลงาน 
 
 จากการวิเคราะห์พื้นท่ีแลว้  บริเวณท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะติดตั้งผลงานศิลปะ มีเพียง
จุดเดียวคือ บริเวณหัวเตียง เพราะบริเวณอ่ืนมีเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู ้ซ่ึงไม่เหมาะกบัการติดตั้งงาน
ศิลปะ เพราะอาจจะยิ่งท าให้เกิดความรู้สึกขดัสายตา หรือ อึดอดัจนเกินไป และบริเวณหัวเตียงถือ
เป็นจุดเด่นของห้องน้ีเพราะมีความโคง้สวยงาม และมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ผลงานศิลปะช่วย
เสริมดุลยภาพใหก้บัหอ้งพกั สร้างบรรยากาศภายในหอ้งใหมี้ชีวติชีวาข้ึน  
 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเน้ือหา จากการตกแต่งด้วยดอกไมใ้น
รายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของสถานท่ี จึงอยากน าเสนอแนวคิดสวนดอกไมใ้นป่าหิมพานตแ์บบภาคใต ้
ซ่ึงเป็นการน าส่ิงแวดลอ้มภายนอกคือสวนป่าเขา้มาร่วมในงานศิลปะเพื่อตกแต่งภายใน เพื่อเสริม
บรรยากาศทางวฒันธรรมและเพิ่มชีวติชีวาใหก้บัสถานท่ีดว้ย 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานดา้นรูปทรง ควรใช้รูปทรงท่ีมีความเหมาะสม
กบักรอบหวัเตียงแบบโคง้ มีความโคง้มนพล้ิวไหวแบบอิสระ เน่ืองจากรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้อง
มีลักษณะไทยประยุกต์ท่ีเน้นความโค้งมน และเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายซ่ึงเหมาะกับ
บรรยากาศการพกัผอ่นและช่วยลดความรู้สึกแขง็จากเฟอร์นิเจอร์ไม ้
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ภาพท่ี  110  ภาพแบบร่างจุดติดตั้งท่ี 4 หอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า 
 
 จากแบบร่าง 3 แบบ (รูปท่ี 110)  เลือกแบบท่ี 3 มาพฒันาต่อ เพราะเป็นรูปทรงท่ี
น่าสนใจในความเป็นอสมมาตร ท าใหรู้้สึกเคล่ือนไหว และดว้ยลกัษณะรูปทรงแนวยาวลอ้กบัพื้นท่ี
วา่งไดอ้ยา่งลงตวั  และส่วนล่างของรูปทรงไม่ตั้งใจท่ีจะรับกบัหวัเตียงโคง้มากจนเกินไป ท าให้รู้สึก
เป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง 
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ภาพท่ี  111  ภาพทดลองติดตั้งผลงานแบบร่างท่ีจุดติดตั้งท่ี 4 
 
 เลือกการติดตั้งแบบท่ี 3 มาใชพ้ฒันาต่อเป็นผลงานจริง เพราะเป็นขนาดท่ีให้ความรู้สึก
สบาย ผอ่นคลาย เหมาะกบัพื้นท่ีหวัเตียงซ่ึงไม่ควรใหญ่มาก เพราะจะท าให้ผูน้อนรู้สึกอีดอดั และ
จากขนาดของผลงานท าให ้ มีพื้นท่ีวา่งพอสมควรเพื่อให้บรรยากาศโดยรอบถ่ายเทผา่นผลงาน ช่วย
ใหผ้ลงานมีความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีไดดี้ข้ึน 
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การสร้างภาพร่างส าหรับจุดติดตั้งที ่5 ส่วนต้อนรับฝ่ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ (Lobby) 

 
ภาพท่ี  112  ภาพจุดติดตั้งท่ี 5 ส่วนตอ้นรับฝ่ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
 
 ส่วนตอ้นรับ ตั้งอยุบ่ริเวณดา้นหนา้รีสอร์ท เป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งทางเขา้ 
รีสอร์ทกบัตวัรีสอร์ท โดยแยกเป็นโครงสร้างเด่ียวไม่ติดกบัส่วนท่ีพกั สถาปัตยกรรมโดยรวมเป็น
แบบไทยประยกุตผ์สมผสานกบักล่ินไอของความเป็นภาคใต ้ 
 จากการวิเคราะห์แลว้จึงเห็นควรท่ีจะติดตั้งผลงานศิลปะท่ีบริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์
ประชาสัมพนัธ์ เพราะถือเป็นส่วนแรกท่ีตอ้งสร้างความประทบัใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ และเป็นบริเวณ
ท่ีทุกคนตอ้งผา่น และเป็นจุดท่ีผูม้าใชบ้ริการตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในบริเวณน้ี จึงเป็นโอกาสดีใน
การสร้างความประทบัใจ การจดจ าท่ีดีและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เกาะสมุย 
 แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นเน้ือหา น าเสนอความงามในศิลปะพื้นบา้น
โนรา ซ่ึงเป็นช่ือของสถานท่ี  ให้ผลงานศิลปะได้ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในเชิงวฒันธรรมท่ี
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สอดคล้องกบัแนวคิดของรีสอร์ทให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน ในบรรยากาศท่ีส่ือถึงความงดงามและ
ความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นปักษใ์ต ้
 แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นรูปทรง ในการออกแบบบริเวณน้ีจะน าท่าร า
โนราในท่าข้ีหนอนเขา้มาร่วมในการสร้างสรรคด์ว้ยเพราะเป็นตราสัญลกัษณ์ของรีสอร์ท ซ่ึงเป็นท่า
ท่ีมีความสง่างาม โดดเด่นและเป็นท่าร าท่ีมีช่ือเดียวกบัศิลปะพื้นบา้นชนิดน้ีดว้ย เพราะคนปักษใ์ตจ้ะ
เรียกโนราวา่ “ ข้ีหนอน ” โดยผลงานตอ้งมีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดสายตาของผูท่ี้เดินผา่นไปมาใน
ระยะไกล และสร้างความประทบัใจให้กบัผูท่ี้อยู่ในระยะใกลอ้ย่างหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์
ดว้ย  เพื่อสร้างการจดจ าและแสดงอตัลกัษณ์ของความเป็นรีสอร์ทมากยิง่ข้ึน 
  

 
ภาพท่ี  113  ภาพร่างท่าข้ีหนอนยนืและท่าข้ีหนอนนัง่ 
 
 ท่าข้ีหนอนถือเป็นอีกท่าร าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะพื้นบา้นโนรา จุดเด่นของท่าคือ
การใชข้ายกมาพาดกบัขอ้ศอก ซ่ึงมีสองท่าคือ ท่าข้ีหนอนยนืซ่ึงเป็นตราสัญลกัษณ์ของโนรา บีช 
 รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย และอีกท่าคือท่าข้ีหนอนนัง่ 
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ภาพท่ี  114  ภาพแบบร่างจุดติดตั้งท่ี 5 แบบท่ี 1 
 
 

 
ภาพท่ี  115  ภาพแบบร่างจุดติดตั้งท่ี 5 แบบท่ี 2 
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ภาพท่ี  116  ภาพแบบร่างจุดติดตั้งท่ี 5 แบบท่ี 3 
 
 

 
ภาพท่ี  117  ภาพแบบร่างจุดติดตั้งท่ี 5 แบบท่ี 3 ลงสี 
 
 โดยเลือกผลงานแบบท่ี 3 ไปปรับปรุงและพฒันาต่อเพื่อสร้างเป็นผลงานจริง 
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ภาพท่ี  118  ภาพทดลองติดตั้งผลงานแบบร่างจุดติดตั้งท่ี 5 
 
 โดยเลือกการติดตั้งแบบท่ี 2 ไปสร้างเป็นผลงานจริง 
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วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน มีจ านวนมาก จึงขอแยกเป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 

วสัดุอุปกรณ์ประเภทผ้าหรือส่ิงทอ 

1. ผา้ปาเตะ๊ หรือบาติก (Batik) เป็นค าในภาษาชวา เดิมจะเขียนลายบนผืนผา้ผืนใหญ่

ดว้ยเทียนแลว้วาดสีลงไป แต่ปาเต๊ะเป็นการสร้างลายท่ีซับซ้อนสวยงามวิจิตรโดยใน 1 ผืนจะมี 2 

ลาย และสีหลกั 2 สี จึงมีราคาแพงใชใ้นกลุ่มคนชั้นสูง ต่อมามีเทคโนโลยีการพิมพล์ายดว้ยวิธีท่ีเป็น

อุตสาหกรรมมากข้ึนท าให้ราคาจึงถูกลง ผา้ปาเต๊ะจึงเป็นท่ีแพร่หลายในหมู่ชนชั้นกลาง หาซ้ือได้

ง่ายข้ึน  ถือเป็นผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์พื้นถ่ินของภาคใตเ้พราะแต่เดิมสตรีชาวใตท้ั้งไทยพุทธและมุสลิม

นิยมนุ่งผา้ปาเตะ๊ 

 

 
ภาพท่ี  119  ภาพตวัอยา่งผา้ปาเตะ๊ 
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2. ผา้ลูกไม้ ถือเป็นผา้ท่ีเป็นเอกลักษณ์พื้นถ่ินทางภาคใต้ ใช้ท  าส่วนชายครุยของ

เคร่ืองทรงโนรา ท าจากผา้ใยสังเคราะห์ มีสีสันท่ีสดใส มีดว้ยกนั 2 ลายคือ ลายดอกมะลิ และลาย

ดอกกุหลาบ 

 
ภาพท่ี  120  ภาพตวัอยา่งผา้ลูกไม ้ 
 

3. ผา้สีพื้น จากผา้ใยสังเคราะห์ และ ใยธรรมชาติ 

4. ผา้ตาด สีทองและสีอ่ืน ๆ  

5. ผา้โปร่ง  

6. ฟองน ้าแบบแผน่ ซ่ึงมีความหนาหลายขนาด เช่น 2 ml, 4 ml, 6 ml และ 8 ml 
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ภาพท่ี  121  ภาพตวัอยา่งผา้สีพื้น ผา้ตาด ผา้โปร่ง และฟองน ้าแบบแผน่ 
 

อุปกรณ์ส าหรับการท าแบบและการเยบ็ 

 
ภาพท่ี  122  ภาพวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการท าแบบและการเยบ็ 
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1. จกัรเยบ็ผา้ไฟฟ้า รุ่นท่ีสามารถเดินลายปักเส้นทึบได ้และสามารถเปล่ียนตีนผีเป็น

ตีนผสีปริง เพื่อเยบ็เดินเส้นแบบทิศทางอิสระ (Free Emotion) ได ้

2. กระสวยจกัรเยบ็ผา้  

3. ตีนผสีปริงท่ีสามารถเดินเส้นแบบอิสระ (free form) ได 

4.  เขม็สอย / เขม็หมุด  

5. ปลอกน้ิว 

6. กรรไกรปลายแหลม / กรรไกรตดัผา้ 

7. ท่ีเลาะดา้ย 

8. อุปกรณ์เขียนผา้ เช่นปากกาเขียนผา้หมึกล่องหน ชอลค์เขียนผา้ 

9. กระดาษท าแบบ  

10. กระดาษลอกลาย 

11. กระดาษกาวแบบรีด 2 ดา้น 

 วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการตกแต่ง 
 

 
ภาพท่ี  123  ภาพวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการตกแต่ง 
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1. ลูกปัดพลาสติก และลูกปัดไม ้

2. เล่ือมแบบต่าง ๆ  

3. เขม็ส าหรับร้อยลูกปัด 

4. สีส าหรับเพน็ทผ์า้  

5. พูก่นั 

 
วธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ขั้นท่ี 1 ปร๊ินแบบร่างลายเส้นขนาดเท่าจริง 
 

 
ภาพท่ี  124  ภาพแสดงวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานขั้นท่ี 1 
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 ขั้นท่ี 2 แบ่งเน้ืองานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนพื้นหลงั และ ส่วนช้ินงาน 
1. ส่วนพื้นหลงั  โดยแยกท าพื้นในแต่ละส่วนยอ่ย ๆ ตามแบบ เช่น ส่วน A B C D 

จากนั้นน าทุกส่วนมาเยบ็ประกอบกนัเป็นพื้นหลงัท่ีครบสมบูรณ์ 

 

 
ภาพท่ี  125  ภาพแสดงตวัอยา่งการแยกส่วนประกอบพื้นหลงัแต่ละส่วน 
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ภาพท่ี  126  ภาพการต่อกนัของพื้นหลงัครบทุกส่วน 
 

2. ส่วนช้ินงาน ลอกลายช้ินงานแต่ละส่วนจากแบบร่าง แลว้แยกท าช้ินงานแต่ละส่วน

ใหส้มบูรณ์ เช่น ท่าร า ดอกไม ้ใบไม ้ผเีส้ือ เป็นตน้  

 
ภาพท่ี  127  ภาพตวัอยา่งช้ินงานแต่ละส่วนท่ีท าเสร็จแลว้ 
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 ขั้นท่ี 3 . ใช้ดา้ยเนาแบบห่างๆ หรือใชเ้ข็มหมุดยึดให้ช้ินงานติดกบัพื้นหลงั แลว้เยบ็
ช้ินงานให้ติดกบัพื้นหลงัดว้ยดา้ยสีเดียวกนัจนครบ จากนั้นดูภาพรวมของงานแลว้ตกแต่งแกไ้ข
เพิ่มเติม เช่น การเดินเส้นเพิ่มเติม ตกแต่งดว้ยผา้ลูกไม ้ตกแต่งดว้ยเล่ือม หรือ ลูกปัด เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี  128  ภาพการเยบ็ประกอบช้ินงานแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนั 
 
 

 
ภาพท่ี  129  ภาพผลงานหลงัจากประกอบช้ินงานเสร็จแลว้และตกแต่งเพิ่มเติม 
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 ขั้นท่ี 4 ต่อริมผา้ทั้งส่ีดา้น ดา้นละประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อเผื่อส าหรับการน า
ช้ินงานไปขึงกบัโครงไมท่ี้เตรียมไว ้ 

 
ภาพท่ี  130  ภาพผลงานท่ีเยบ็ริมแลว้เพื่อจะไปขึงบนเฟรมไม ้
 
 ขั้นท่ี 5 น าผลงานไปขึงใหตึ้งกบัโครงไมแ้ลว้น าไปเขา้กรอบ จากนั้นติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรับแขวน เป็นอนัเสร็จส้ิน 

 
ภาพท่ี  131  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง 
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ขั้นตอนในการสร้างช้ินงานส่วนย่อย 
 

 
 
ภาพท่ี  132  ภาพขั้นตอนในการสร้างช้ินงานรูปทรงดอกไมจ้ากผา้ปาเตะ๊ 
 
 
 
 



 
141 

 

 

 

การจ าลองติดตั้งผลงานด้วยเทคนิคทางคอมพวิเตอร์ 

 
ภาพท่ี  133  ภาพตวัอยา่งแสดงการจ าลองติดตั้งผลงานดว้ยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ 
 
 การจ าลองติดตั้งผลงานดว้ยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ เป็นการหาความเหมาะสมในการ
ติดตั้งผลงานเพื่อให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีมากท่ีสุด ทั้งดา้นขนาดสัดส่วน และสีสัน
บรรยากาศภาพรวมของการตกแต่ง 
 
การสร้างสรรค์แบบจ าลอง 3 มิติ (3D Model) 
 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์น้ี มีการสร้างแบบจ าลองการติดตั้งผลงาน 3 มิติ ข้ึนมา
เพื่อใหส้ามารถมองเห็นภาพรวมของการติดตั้งในส่วนต่าง ๆ ของสถานท่ีไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 
 

 
ภาพท่ี  134  ภาพแบบจ าลอง 3 มิติจุดติดตั้งท่ี 1 บริเวณอโนดาต สปา 
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ภาพท่ี  135  ภาพแบบจ าลอง 3 มิติจุดติดตั้งท่ี 2 หอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย  
 

 
ภาพท่ี  136  ภาพแบบจ าลอง 3 มิติจุดติดตั้งท่ี 3 หอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท 
 

 
ภาพท่ี  137  ภาพแบบจ าลอง 3 มิติจุดติดตั้งท่ี 4 หอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า 
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ภาพท่ี  138  ภาพแบบจ าลอง 3 มิติจุดติดตั้งท่ี 5 ส่วนตอ้นรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 การสร้างสรรคผ์ลงานนั้น กระบวนการสร้างสรรคถื์อเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากท่ีช่วยให้
การสร้างสรรคง์านบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้นอกจากการศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดจากเอกสารต่าง 
ๆ แล้ว  การได้ไปสัมผสัสถานท่ีจริงถือเป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะจะช่วยให้เห็นบรรยากาศของ
สถานท่ีท่ีครบถว้นมากยิง่ข้ึน ท าใหส้ามารถก าหนดจุดติดตั้งไดอ้ยา่งเหมาะสม และการสัมภาษณ์ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งก็มีส่วนท าให้ไดรู้้แนวคิด ความเป็นมาของสถานท่ี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ี
ท าใหก้ารออกแบบสร้างสรรคมี์ความสมบูรณ์มากข้ึน 
 การทดลองตัดต่อภาพร่างลงในพื้นท่ีแต่ละจุด ท าให้เห็นความแตกต่างและความ
เหมาะสมของขนาดในการติดตั้งผลงาน และการทดลองติดตั้งแบบ 3 มิติ ท าให้เห็นภาพรวมและผล
การทดลองท่ีเป็นไปไดม้ากข้ึน โดยผลงานท่ีสร้างสรรคท์ั้งหมดมี 7 ผลงาน ดงัน้ี 

1. ช่ือผลงาน “อโนดาต หมายเลข 1”  ขนาด 50 X 50 เซนติเมตร ติดตั้งท่ีส่วนนัง่เล่น 

พกัคอย ในอโนดาต สปา (1) 

2. ช่ือผลงาน “อโนดาต หมายเลข 2”  ขนาด 60 X 140 เซนติเมตร ติดตั้งท่ีส่วน

นัง่เล่น พกัคอย ในอโนดาต สปา (2) 

3. ช่ือผลงาน “อโนดาต หมายเลข 3”  ขนาด 120 X 190 เซนติเมตร ติดตั้งท่ีส่วน

ตอ้นรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์อโนดาต สปา 

4. ช่ือผลงาน “โนราและเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 4”  ขนาด 55 X 110 เซนติเมตร 

ติดตั้งท่ีหอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย 
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5. ช่ือผลงาน “โนราและเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 5”  ขนาด 56 X 70 เซนติเมตร 

ติดตั้งท่ีหอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท 

6. ช่ือผลงาน “โนราและเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 6”  ขนาด 72 X 155 เซนติเมตร 

ติดตั้งท่ีหอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า 

7. ช่ือผลงาน “ข้ีหนอนโนราและเสน่ห์เมืองปักษใ์ต”้  ขนาด 120 X 150 เซนติเมตร 

ติดตั้งท่ีส่วนตอ้นรับฝ่ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
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ภาพท่ี  139  ภาพรวมของผลงานทั้งหมดในวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 
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บทที่ 4 

การวเิคราะห์วิทยานิพนธ์ 
 

 ประยุกต์ศิลป์ เป็นศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกเหนือจากความช่ืน
ชมในคุณค่าของศิลปะโดยตรง ศิลปะท่ีประยุกต์เขา้ไปในส่ิงท่ีใช้ประโยชน์เหล่านั้น จะให้ความ
พอใจอนัเกิดจากความประณีตสวยงาม ความกลมกลืน แก่ประสาทสัมผสัควบคู่ไปกบัประโยชน์ใช้
สอย1 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผา้ เพื่อติดตั้งในโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะส
มุย เป็นการประยกุตติ์ดตั้งผลงานเพื่อเสริมบรรยากาศในเชิงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรี
สอร์ท โดยน าเสนอความงามในศิลปะพื้นบา้นโนราในบรรยากาศปักษใ์ต ้
 แนวคิดหลกัของสถานท่ีคือ ความภาคภูมิใจในความเป็นปักษ์ใต ้จึงตั้งช่ือรีสอร์ทว่า
โนรา เพราะโนราคือเอกลกัษณ์ของชาวใตท่ี้เป็นมากกวา่ศิลปะพื้นบา้น แต่เป็นความรักความศรัทธา
และแฝงไวซ่ึ้งวิถีของชาวใต ้โดยการถ่ายทอดแนวคิดผ่านการออกแบบตกแต่งในรูปแบบไทย
ประยุกต์ท่ีผสมผสานกับความเป็นปักษ์ใต้  ต้องการให้ผูท่ี้เข้าพกัได้ด่ืมด ่ ากับบรรยากาศแห่ง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินปักษ์ใต ้ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีความงดงามทางดา้นศิลปวฒันธรรมอนัทรงคุณค่า 
และมีทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีผูค้นท่ีมีความน่ารักจริงใจ ซ่ึงสัมผสัได้จาก
พนกังานทุกคนท่ีตอ้นรับแขกผูม้าเยอืนดว้ยใจ 
 หลงัจากท่ีรวบรวมข้อมูล และลงมือสร้างสรรค์ผลงานจริงทั้ง 7 ช้ิน แล้ว จะเป็น
ขั้นตอนในการวเิคราะห์ผลงานศิลปะตามหลกัองคป์ระกอบศิลป์ เพื่อพฒันารูปแบบ ความงามดา้น
สุนทรียภาพ รวมทั้งวิเคราะห์การติดตั้งผลงานกบัสถานท่ีทั้งในส่วนของเน้ือหา และรูปทรงว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ทั้งทางดา้นขนาด และแนวคิดของรีสอร์ท ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์หรือไม่ 
และช่วยเสริมบรรยากาศในเชิงวฒันธรรมอย่างท่ีตอ้งการหรือไม่อยา่งไร เพื่อจะน าผลไปอภิปราย
ต่อไป 
 
 
 
 
                                           

 
1
 ชลูด น่ิมเสมอ, องคป์ระกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 7. 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะ 
 วเิคราะห์องค์ประกอบส่วนเนือ้หา (Content) 

1. เร่ือง (Subject) ผลงานศิลปกรรมผา้ชุดน้ีน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัศิลปะพื้นบา้น

โนรา และเสน่ห์ความงดงามแบบปักษใ์ต ้

2. แนวเร่ือง (Theme) ถ่ายทอดความงดงามของศิลปะพื้นบา้นโนรา ผา่นท่าร าท่ีมีความ

อ่อนชอ้ยงดงามแต่แฝงไวซ่ึ้งความแขง็แกร่ง ดว้ยความรู้สึกรัก และภาคภูมิใจในความเป็นชาวใต ้

3. เน้ือหา (Content) แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.1 เน้ือหาภายใน หรือเน้ือหาทางดา้นวตัถุรูปทรง ท่ีเกิดจากการประสานกนัอยา่งมี

เอกภาพของทศันธาตุ  รูปทรงและสีสัน สะทอ้นสาระ  เอกลกัษณ์ และจิตวิญญาณของวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินปักษใ์ต ้

3.2 เน้ือหาภายนอก แสดงออกผ่านเร่ืองราว ท่าร าโนรา ตลอดรายละเอียดทาง

ศิลปะหตัถกรรมของปักษใ์ต ้

 องค์ประกอบในส่วนรูปทรง (Form) 
 องคป์ระกอบส่วนรูปทรง (Form) หมายถึง ส่ิงท่ีมองเห็นไดใ้นงานทศันศิลป์ เป็นส่วนท่ี
ศิลปินสร้างข้ึนดว้ยการประสานกนัอยา่งมีเอกภาพของทศันธาตุ ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. ทศันธาตุ (Visual Element) 

1.1 เส้น (Line) ผลงานชุดน้ีส่วนใหญ่ใช้เส้นท่ีมีลกัษณะโคง้เป็นหลกั เพราะแรง

บนัดาลใจหลกัท่ีตอ้งการถ่ายทอดคือ ลกัษณะร่างกายจากท่าร าโนรา ซ่ึงเป็นเส้นท่ีสร้างความรู้สึก

อ่อนชอ้ย พล้ิวไหว 

1.2 สี (Color) การสร้างสรรค์ผลงานได้มีการก าหนดสีตามแนวคิดและความ

เหมาะสมส าหรับการตกแต่งแต่ละจุด โดยภาพรวมในตวัผลงานใช้สีสด เขม้ตดักนัชัดเจน โดย

ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการใชสี้ในศิลปะพื้นบา้นโนรา 

1.3 รูปทรง (Form) ใช้รูปทรงก่ึงนามธรรมท่ีดดัแปลง เคา้โครงมาจากรูปทรงใน

ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เช่น รูปทรงร่างกายจากท่าร าโนรา เคร่ืองประดับตกแต่ง รูปทรง

ธรรมชาติ เช่นดอกไม ้สัตว ์เป็นตน้ 
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วเิคราะห์จุดติดตั้งที ่1 บริเวณอโนดาต สปา (Anodas Spa) 

 
ภาพท่ี  140  ภาพบริเวณอโนดาต สปา ก่อนติดตั้งผลงาน 
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 อโนดาต สปา ถือเป็นสถานท่ีส าคญัจุดขายอีกอย่างของโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เกาะสมุย ผลงานศิลปะจึงน่าจะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี และสร้างอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน
ใหก้บัอโนดาต สปาได ้  
 โครงสร้างส่วนใหญ่ของอโนดาต สปา จะเป็นผนงักระจกเพื่อตอ้งการให้ผูใ้ชบ้ริการได้
เห็นทศันียภาพท่ีสวยงามภายนอก จึงมีผนงัทึบไม่ก่ีดา้น จากการวิเคราะห์พื้นท่ีและเส้นทางการเดิน
ของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ควรติดตั้งผลงานในจุดท่ีผูใ้ชบ้ริการจะเดินผา่น และมีโอกาสใชง้านในพื้นท่ี
ส่วนนั้นเป็นเวลาพอสมควร เพื่อสร้างความผ่อนคลายระหว่างรอรับบริการ และเสริมบรรยากาศ
ทางวฒันธรรมซ่ึงเป็นแนวคิดของสถานท่ีเขา้ไปด้วย โดยพื้นท่ีท่ีมีความเป็นไปได้ในการติดตั้ง
ผลงานศิลปะมีดว้ยกนั 3 จุด (ดงัภาพท่ี 140) โดยผลงานในแต่ละจุดตอ้งมีความเช่ือมโยงสอดคลอ้ง
กนั และส่งเสริมน าสายตาไปหากนัและกนั เพื่อสร้างเอกภาพให้กบัสถานท่ี และสร้างบรรยากาศท่ี
เช่ือมโยงกนัในพื้นท่ีแต่ละหอ้ง 

 
ภาพท่ี 141 ภาพแผนผงัแสดงรูปแบบการเดินของผูใ้ชบ้ริการอโนดาต สปา 
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 อโนดาต สปา (Anodas Spa)  ท่ีตั้งถือเป็นท าเลทองของการพกัผอ่น เพราะรายลอ้มดว้ย
สวนอนัร่มร่ืน อยู่ใกล้กบัสระว่ายน ้ าของรีสอร์ท และอยู่ติดกบัชายหาด เป็นโครงสร้างเด่ียวแยก
ออกมาจากส่วนของห้องพกั อาคารเป็นโครงสร้างชั้นเดียวท่ียกฐานสูงข้ึนจากพื้นดินประมาณหน่ึง
เมตร สถาปัตยกรรมภายนอกเป็นแบบร่วมสมยัผสมผสานความเป็นไทยประยุกต์ ผนงัภายนอก
เลียนแบบหินทรายสีขาว หลงัคามุงดว้ยหญา้คา ตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมห้ลากหลายเนน้ไมสี้เขียวและ
ไมสี้แดงอย่างตน้แก้มปลาหมอ ตกแต่งด้วยกระถางเซรามิคส์สีแดงเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์กบั
บรรยากาศภายใน ซ่ึงภายในเป็นผนงัปูนสีแดงอิฐ ตกแต่งดว้ยเฟอร์เจอร์สีเน้ือไมแ้ละสีน ้ าตาลเขม้ 
ในรูปแบบไทยประยุกตท่ี์สวยงามเขา้ชุดกนั และมีการน าวสัดุพื้นถ่ินเขา้มาใชด้ว้ย เช่น การตกแต่ง
ดว้ยผา้ปาเตะ๊และการตกแต่งดว้ยกระจูดซ่ึงเป็นวสัดุจกัสานพื้นถ่ินภาคใต ้เช่น ในส่วนของฝ้าเพดาน 
หนา้ปกเอกสาร และใชต้กแต่งส่วนผนงัของเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 
 รูปแบบการเดินของผูใ้ช้บริการอโนดาต สปา คือ เดินเขา้มาจากทางเขา้ -ออก ซ่ึงเป็น
บนัไดท่ียกระดบั เดินตรงเขา้มาผา่นผนงัดา้นหลงัของเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ ตรงไปจากนั้นเล้ียว
ซ้ายก็จะเจอประตูทางเขา้ซ่ึงเป็นประตูกระจก (เห็นจุดติดตั้งท่ี 1.1)  จากนั้นเดินตรงไป (เห็นจุด
ติดตั้งท่ี 1.2)  แลว้เล้ียวซา้ยเพื่อเขา้ไปติดต่อ-สอบถาม ยงัจุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ (เห็นจุดติดตั้ง
ท่ี 1.3) และเม่ือติดต่อเสร็จก็จะเขา้ใชบ้ริการเลยหรือนัง่คอยบริเวณท่ีนัง่พกัคอยซ่ึงมี 3 จุดคือ บริเวณ
ตรงขา้มเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ บริเวณตรงขา้มจุดติดตั้งท่ี 1.2 และบริเวณจุดติดตั้งท่ี 1.1 ซ่ึงเม่ือ
ใชบ้ริการเสร็จ ผูใ้ชบ้ริการก็จะเดินกลบัออกทางเดิม (ดงัภาพท่ี 141)  ดว้ยรูปแบบเส้นทางการเดิน
และความเหมาะสมของพื้นท่ีจึงเป็นผลให ้ผูว้จิยัเลือกติดตั้งผลงานบริเวณดงัดงักล่าว 
 ภายในของอโนดาต สปา มีผนงัทึบไม่ก่ีดา้นเพราะผนงัส่วนใหญ่จะเป็นกระจกใสเพื่อ 
ใหเ้ห็นทศันียภาพภายนอก  การติดตั้งผลงานศิลปะมีดว้ยกนั 3 จุด คือ  
 จุดติดตั้งที ่1.1 ส่วนน่ังเล่น พกัคอย ในอโนดาต สปา (1) 
 พื้นท่ีส่วนน้ีกวา้ง 1.5 เมตร สูง 1.5 เมตร ลกัษณะจตุรัส เป็นจุดแรกของการเขา้มา
ภายในของสปา และเป็นจุดสุดทา้ยก่อนท่ีผูใ้ชบ้ริการจะกลบัออกไป จึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัท่ี
จะสร้างความประทบัใจแรก และสร้างภาพจดจ าท่ีดีให้กบัสถานท่ีได ้อีกทั้งยงัเป็นส่วนเกร่ินน าเพื่อ
เช่ือมต่อความรู้สึกไปยงัผลงานศิลปะทั้งหมดดว้ย 
 จุดติดตั้งที ่1.2 ส่วนน่ังเล่น พกัคอย ในอโนดาต สปา (2) 
 พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นส่วนนัง่เล่นนัง่พกัคอยระหวา่งรอการใชบ้ริการ ขนาดของผนงั กวา้ง 2
เมตร สูง 1.5 เมตร เท่ากบัผนงัในส่วนตอ้นรับ บริเวณน้ีทางดา้นซ้ายมือของท่ีนัง่สามารถมองเห็น
ชายหาดท่ีสวยงามผา่นผนงักระจกใส ส่วนทางดา้นหนา้เป็นผนงัทึบสีแดงอิฐ จากการวิเคราะห์เห็น
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ว่าสามารถติดตั้งผลงานบริเวณผนงัส่วนน้ีได้ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมต่อกนัระหว่างช้ินงาน
ศิลปะท่ีติดตั้งในจุดท่ี1.3  
 จุดติดตั้งที ่1.3 ผนังบริเวณหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
 ส่วนตอ้นรับฝ่ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นบริเวณส าคญัในการติดต่อ-สอบถาม 
เป็นจุดท่ีผูใ้ช้บริการทุกคนต้องเข้ามาใช้งาน และใช้เวลาในส่วนน้ีมากกว่า 5 นาที โดยจุดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือ ผนงับริเวณหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นผนงัท่ีโดดเด่น อีกทั้งสามารถ
มองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากชายหาดและสามารถดึงดูดความสนใจจากคนภายนอกได ้พื้นท่ีผนงัมี
ขนาดกวา้ง 2เมตร สูง 1.5 เมตร ซ่ึงเป็นขนาดพื้นท่ีท่ีใหญ่มากพอท่ีเหมาะสมกบัการติดตั้งผลงาน
ศิลปะขนาดใหญ่ได้ เพื่อเป็นการสร้างอตัลักษณ์ให้กับสถานท่ี อีกทั้งเพื่อเสริมบรรยากาศให้มี
ชีวติชีวา ให้ความรู้สึกท่ีผอ่นคลายกบัผูม้าใชบ้ริการซ่ึงเหมาะกบัสถานท่ีแห่งการพกัผอ่นอยา่งสปา 
และช่วยดึงดูดความสนใจจากบุคคลภายนอกท่ีผา่นไปมาดว้ย 
 
วเิคราะห์ผลงานช้ินที ่1.1  อโนดาต หมายเลข 1 

 
ภาพท่ี  142   ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1.3 ติดตั้งส่วนนัง่เล่น พกัคอยอโนดาต สปา 
                 ช่ือภาพ  :  อโนดาต 3 
 เทคนิค  :  เยบ็ ปะ ปักผา้ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ และดุนลาย  
 ขนาด  :  50 X 50 เซนติเมตร / ช้ิน 
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 ในจุดติดตั้งน้ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบผลงานมาทั้งหมด 3 ช้ิน โดย  ช้ินท่ี 1ใชโ้ทนสีอุ่น คือ
น ้ าตาล-ทอง และแดง ช้ินท่ี2 ใชสี้ตดักนั คือ น ้ าเงินและน ้ าตาลแดง ช้ินท่ี3 โทนน ้ าตาลแดงแทรก
เขียวหม่นเล็กนอ้ย 
 ประเมินผลงานช้ินที ่1.1 อโนดาต หมายเลข 1 
 ผลงานทั้ง 3 ช้ินมีลกัษณะองคป์ระกอบศิลป์แบบเรียบง่ายลงตวั มีความเหมาะสมใน
การตกแต่งพื้นท่ี โดยรวมผลงานชุดน้ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัทั้ง 3 ช้ิน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ดลองติดตั้งงาน
แต่ละช้ินโดยคอมพิวเตอร์ โดยจะอา้งอิงถึงความสอดคลอ้งกบัผลงานท่ีจุดติดตั้งท่ี 1.2 ดว้ย เพราะ
อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั เพื่อใหไ้ดค้วามเหมาะสมมากท่ีสุด 
  

 
ภาพท่ี  143  ภาพเปรียบเทียบผลงานช้ินท่ี 1.1 ทั้ง 3 แบบ 
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 จากการวิเคราะห์แลว้ ผลงานช้ิน 1.1 แบบท่ี 2 เป็นแบบท่ีคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด เพราะ
การกระจายสีฟ้าน ้ าเงินในวงกลมสามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัสีฟ้ามุมล่างซ้ายของงาน 1.2 ไดดี้ 
เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กนัด้วยสี และสีฟ้าน ้ าเงินยงัท าให้รู้สึกสดช่ืนท่ีสุด เป็นจุดหยุดสายตา 
โดยเฉพาะเม่ืออยูบ่นผนงัสีแดงอิฐ อีกประการหน่ึงเน่ืองจากบรรยากาศของบริเวณน้ี โดยรวมเป็นสี
โทนอุ่นเกือบทั้งหมด ดงันั้น หากเลือกช้ินงานท่ีเป็นสีโทนอุ่นมากเกินไป อาจท าให้สภาพแวดลอ้ม
ขาดความสดช่ืน ขาดความโดดเด่น เพราะขาดพลงัของสีท่ีกระตุน้ความรู้สึก 
 
วเิคราะห์การจ าลองติดตั้งผลงานช้ินที ่1.1 และ 1.2 

 
ภาพท่ี  144  ภาพจุดติดตั้งท่ี 1.1 และ 1.2 บริเวณอโนดาต สปา หลงัจ าลองการติดตั้งผลงาน 
 

 
ภาพท่ี  145  ภาพแบบจ าลอง 3 มิติแสดงการติดตั้งผลงานจุดติดตั้งท่ี 1.1 และ 1.2 
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                สองจุดน้ีเป็นบริเวณเดียวกัน ผลงานชุดน้ีได้แรงบนัดาลใจจากช่ือของสถานท่ี คือ 
“อโนดาต” เช่นกนั โดยเป็นผลงานท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัผลงานช้ินท่ี 1.2  และ 1.3 คือบอกเล่า
เร่ืองราวของสระอโนดาตในป่าหิมพานต ์ เน่ืองดว้ยผนงัในจุดน้ีมีลกัษณะจตุรัส ผลงานช้ินน้ีไดน้ า
รูปทรงเรขาคณิตอยา่งวงกลม เขา้มาร่วมใช้ดว้ย เพื่อเป็นจุดหยุดสายตา สอดคลอ้งกบัรูปทรงของ
การตกแต่งสถานท่ีซ่ึงลว้นเป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น โต๊ะ ตู ้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และเพื่อลดความซ ้ า
ของรูปทรงอิสระท่ีเกิดจากผลงานช้ินท่ี 1.2 และ 1.3 แต่ยงัสร้างความสัมพนัธ์กนัจากรูปทรงภายใน
และเทคนิคลวดลายการตกแต่งท่ีมีความเหมือนกนัอยู่ เพื่อให้ภาพรวมของผลงานท่ีติดตั้งบริเวณ
อโนดาต สปา มีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
                    
วเิคราะห์ผลงานช้ินที ่1.2 อโนดาต หมายเลข 2 
 

 
 
ภาพท่ี 146  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1.2 ติดตั้งส่วนนัง่เล่น พกัคอยอโนดาต สปา 
                 ช่ือภาพ  :  อโนดาต หมายเลข 2 
 เทคนิค  :  เยบ็ ปะ ปักผา้ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ และดุนลาย  
 ขนาด  :  60 X 140 เซนติเมตร 
 
 ผลงานช้ินน้ีได้แรงบนัดาลใจจากช่ือของสถานท่ี คือ “อโนดาต” เช่นกัน โดยเป็น
ผลงานท่ีสอดคล้องสัมพนัธ์กบัผลงานช้ินท่ี 1.1 คือบอกเล่าเร่ืองราวโนราเริงร่าเล่นน ้ า ณ สระ
อโนดาดในป่าหิมพานต ์น าเสนอในบรรยากาศปักษใ์ตด้ว้ยเส้นสายท่ีแฝงไวซ่ึ้งความอ่อนชอ้ยและ
แข็งแรง และใชก้ารลดทอนรูปทรงเพื่อให้งานดูร่วมสมยัมากข้ึน และเพื่อให้เหมาะสมกบัรูปแบบ
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การตกแต่งสถานท่ี  น าวสัดุพื้นถ่ินอยา่งผา้ปาเต๊ะ ผา้ลูกไม ้มาร่วมใชย้ิ่งท าให้สัมผสัไดถึ้งความเป็น
ปักษใ์ต ้
 ผนงัในจุดน้ีน้ี เป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผา้ ด้านล่างเป็นตูท่ี้วางผลิตภนัฑ์สินคา้ กินพื้นท่ี
ดา้นล่าง จึงควรติดตั้งผลงานท่ีไม่ใหญ่เกินไป ผลงานช้ินน้ีจึงออกแบบให้มีลกัษณะค่อนขา้งยาว ลอ้
ไปกบัส่วนกวา้งของผนงั การจดัองค์ประกอบปล่อยพื้นท่ีว่างทางดา้นซ้ายบนให้มีความกลมกลืน
ดว้ยเส้นสายท่ีโคง้พล้ิวไหว และสีสันท่ีค่อยๆ กลมกลืนกบัผนงั เพื่อเป็นการพกัผอ่นสายตา และเป็น
จุดเช่ือมโยงระหวา่งผลงาน และบรรยากาศทิวทศัน์ภายนอก 
 โครงสร้างภาพน้ีก าหนดโดย เส้นโค้งทะแยงมุม ลากผ่านตรงกลางภาพ ใช้สีโทน
น ้ าตาลแดง น า และแทรกสีน ้ าเงินประมาณ 20% ก าหนดจุดเด่นเป็นรูปร่างคน (โนรา) ท่ามกลาง
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ 
 ประเมินผลงานช้ินที ่1.2 อโนดาต หมายเลข 2 
                 ขอ้บกพร่องคือการวางโครงสร้างดว้ยเส้นและน ้ าหนกัรูปทรงท่ีคมชดัเท่ากนัทั้งภาพ 
ท าใหอ้งคป์ระกอบดูเหมือนถูกตดัขาด (Crop) ไม่จบในตวั 
                  ส่วนข้อดีก็คือผลงานช้ินน้ีมีพัฒนาการด้านเทคนิคทางงานผ้าท่ีละเอียดประณีต 
ซบัซอ้นข้ึนมาก 
 วเิคราะห์การจ าลองติดตั้งผลงานช้ินที ่1.2  
 จากการทดลองติดตั้งผลงานพบวา่ ดว้ยโครงสร้างของผลงานท่ีลอ้กบัสัดส่วนพื้นท่ีใน
แนวนอน กวา้ง 140 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร ออกแบบติดตั้งโดยเวน้พื้นท่ีวา่งโดยรอบ ให้
ท่ีว่างเป็นส่วนเช่ือมผลงานกับบรรยากาศโดยรอบ และการจดัองค์ประกอบปล่อยพื้นท่ีว่างทาง
ดา้นซา้ยบนใหมี้ความกลมกลืนกบัสถานท่ีและสีสันท่ีค่อยๆ กลมกลืนกบัผนงัมีส่วนช่วยให้ผลงาน
มีความกลมกลืนกบัพื้นท่ีไดดี้ 
 ประเมินการจ าลองติดตั้งผลงานช้ินที ่1.2 
 จากโทนสีและรูปทรงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนเม่ือทดลองติดตั้งแลว้  ท าให้สร้างบรรยากาศท่ี
ผอ่นคลาย และมีชีวิตชีวามากข้ึน โดยไม่รบกวนบรรยากาศเดิมของสถานท่ี อีกทั้งยงัช่วยสร้างอตั
ลกัษณ์ให้กบัอโนดาต สปา เพราะมีความเช่ือมโยงกบัผลงานอีก 2 จุด และช่วยเสริมบรรยากาศเชิง
วฒันธรรมซ่ึงเป็นแนวคิดหลกัของสถานท่ีดว้ย 
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วเิคราะห์ผลงานช้ินที ่1.3 อโนดาต หมายเลข 3 
 

 
 
ภาพท่ี 147  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1.1 ติดตั้งหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์อโนดาต สปา 
                 ช่ือภาพ  :  อโนดาต หมายเลข 3 
 เทคนิค  :  เยบ็ปะ ปักผา้ดว้ยจกัรเยบ็ผา้  ดุนลาย ปักเล่ือม และร้อยลูกปัด 
 ขนาด  :  120 X 190 เซนติเมตร 
 
 ผลงานชุดน้ีทั้ง 3 จุด ท่ีออกแบบเพื่อติดตั้งบริเวณอโนดาต สปา ลว้นไดแ้รงบนัดาลใจ
จากช่ือของสถานท่ี คือ “อโนดาต” ซ่ึงตามความเช่ือ อโนดาตคือ สระน ้ าหน่ึงในเจ็ดสระท่ีอยูใ่นป่า
หิมพานต ์ท าให้คิดถึงเร่ืองราวในต านานท่ีนางโนราและพี่สาวอีกหกตน ลงเล่นน ้ าในสระอโนดาต
จนเป็นท่ีมาของพระสุธนมโนรา ซ่ึงตรงกบัโนราของภาคใตต้อน โนราคลอ้งหงส์ จึงตอ้งการให้
เน้ือหาของผลงานมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกบัช่ือของสถานท่ี  ให้ผลงานศิลปะได้บอกเล่าถึง
เร่ืองราวบรรยากาศริมสระอโนดาตในรูปแบบปักษใ์ต ้ ท่ีใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายเหมือนการพกัผอ่น
ริมสระอโนดาตในป่าหิมพานต์ โดยจะเน้นเร่ืองราวตอนท่ีพราณบุญก าลงัแอบมองเหล่าโนราท่ี
ก าลงัถอดเคร่ืองทรงลงเล่นน ้าริมสระอโนดาต เพื่อจะจบัตวันางโนราไปถวายพระสุธน  
 จากแนวคิดในการสร้างสรรค์ดา้นเน้ือหา  จึงเลือกรูปแบบท่าร าโนราในบท “โนรา
คลอ้งหงส์” เขา้มาใช้ในผลงาน โดยนอกจากท่าร าแลว้ส่ิงท่ีโดดเด่นในผลงานชุดน้ีคือ เคร่ืองทรง
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โนรา (เคร่ืองแต่งกาย) เพราะกลุ่มผูใ้ช้บริการหลกัของสปา เป็นผูห้ญิงจึงมกัจะรู้สึกสะดุดตาและ
ประทบัใจกบัเคร่ืองประดบัของสวยงาม จึงน าเสนอเน้ือหาส่วนน้ีเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ และ
สร้างการจดจ าใหก้บัอโนดาต สปา 
 แนวความคิดในการสร้างสรรคด์า้นรูปทรง มีการออกแบบสร้างสรรคล์ดทอนของส่ิง
ต่างๆ เช่น ท่าร าท่ีเนน้เฉพาะโครงสร้างร่างกาย รูปแบบเคร่ืองทรงท่ีน ามาลดทอนให้นอ้ยลงและน า
เทคนิคทางงานผา้เขา้ไปร่วมตกแต่ง และเส้นโคง้ซ่ึงเป็นพื้นหลงัทั้ง 5 เส้น ในผลงานตอ้งการส่ือถึง
ป่าหิมพานตท่ี์ประกอบดว้ยภูเขา 5 ลูก เป็นตน้  
 ดา้นการจดัองคป์ระกอบศิลป์ เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีจะติดตั้งเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียม จึงออกแบบ
ใหผ้ลงานมีรูปร่างส่ีเหล่ียมผนืผา้ ลอ้กบัพื้นท่ีท่ีจะติดตั้ง  
 โครงสร้างภายในภาพ ใชเ้ส้นโคง้รูปทรงปิด ก าหนดพื้นหลงัเป็นระนาบเรียบแบน ท า
หนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีวา่ง การจดัภาพใช ้ดุลยภาพแบบอสมมาตร โดยรวมผลงานช้ินน้ีจดัวางรูปทรง เชิง
เส้นค่อนข้างมาก ภาพจึงดูโปร่ง  มีจุดเด่นเป็นตวัละครหลักอยู่ส่วนกลางภาพ  ส่วนจุดรองวาง
รูปทรงยอ่ยๆ ท่ีมีความพล้ิวไหวดว้ยรูปทรงธรรมชาติ กระจายไปทัว่ภาพ ใชโ้ทนสีอุ่น(Warm tone) 
ออกน ้าตาล เหลือง แดง เป็นสีหลกั แทรกสีโทนเยน็ (Warm tone) เช่น สีน าเงินแทรกเขา้ไปในภาพ
ประมาณ20%ในภาพ สร้างลูกขดัของสีโดยรวม ไม่ใหก้ลมกลืนเกินไป ซ่ึงอาจจืดชืดได ้
 ประเมินผลงานช้ินที ่1.3 อโนดาต หมายเลข 3 
 ผลงานช้ินน้ี เลือกใช้คู่สีตรงกันข้าม คือ น ้ าเงิน-ส้ม และเขียว-แดง เป็นหลัก แต่มี
ปัญหาคือยงัขาดความประสานกลมกลืนของสีทั้ง 2 โทน การใช้สีจึงดูแข็งกระด้าง สาเหตุ
เน่ืองมาจาก สีท่ีใชเ้กิดจากวสัดุผา้ส าเร็จรูป ท่ีมีจ  านวนเฉดสีไม่มากพอ เม่ือปะเขา้ดว้ยกนัจึงขาดสีท่ี
เช่ือมประสานกัน   อีกทั้งยงัผสมสีจากการเย็บเส้นด้ายน้อยไป เช่น บริเวณสีเหลือง ท่ีมีพื้นท่ี
ค่อนขา้งมาก แมว้่าจะสร้างพื้นผิวไดน่้าสนใจแต่กลบัมองไม่เห็นในระยะไกลๆ เพราะใช้สีดา้ยท่ี
กลืนกบัสีผา้เกินไป จึงท าให้สีเหลืองท่ีไดดู้ดิบๆ ขาดบรรยากาศ ไม่ไดต้รงกบัความตอ้งการ ส่วนท่ี
ตดักนักบัสีน ้ าเงินก็ดูรุนแรงไป เพราะเลือกใช้ผา้สีน ้ าเงินเฉดเดียว ไม่ไดใ้ช้เฉดอ่ืนๆท่ีใกลเ้คียงมา
ช่วยประสาน ผลจึงท าใหภ้าพขาดความนุ่มนวล 
 ในส่วนของรูปทรง ผลงานช้ินน้ี จดัวางรูปทรงค่อนขา้งกระจายทัว่ภาพเกินไป การวาง
โครงสร้างพื้นหลงัภาพ เป็นรูปทรงปิดวงรีเพียงจงัหวะเดียว และก าหนดน ้ าหนกัสวา่งตรงกลางภาพ
จุดเดียว อีกทั้งขอบเขตท่ีคมชดัของเส้นโครงสร้าง ปิดลอ้มท่ีวา่งภายใน ท าให้องคป์ระกอบภาพถูก
ควบคุมใหดู้อึดอดั แมจ้ะใชรู้ปทรงอิสระ จดัวางกระจาย ลงไปก็ตาม 
 งานช้ินน้ีถือเป็นงานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดคือ กวา้ง 190 เซนติเมตร และสูง 120 
เซนติเมตร เพื่อให้งานดูมีพลงัเหมาะสมกบัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ และตอ้งการสร้างอตัลกัษณ์
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ความโดดเด่นใหก้บัอโนดาต สปา แต่ดว้ยความสามารถทางดา้นเทคนิคของผูว้ิจยัเองท่ียงัมีจ  ากดัจึง
ไม่สามารถสร้างความหมดจดลงตวัใหก้บัช้ินงานทั้งหมดได ้
 แต่ในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีก็ท  าให้ไดค้น้พบรูปทรงใหม่ๆ คือ รูปทรงเคร่ืองทรง
โนรา ท่ีลดทอนดดัแปลงใหม่ในรูปแบบเฉพาะ แลว้ตกแต่งดว้ยการร้อยชายครุยแบบโนรา ซ่ึงท าให้
รายละเอียดดูน่าสนใจข้ึน อีกทั้งยงัพบเทคนิควิธีการท่ีน่าสนใจหลายอยา่ง เช่น การซ้อนทบักนัของ
ผา้ลูกไมห้ลายๆ ชั้น จะท าให้ไดสี้ใหม่ และเม่ือตกแต่งดว้ยวิธีการเดินเส้นทบัเพิ่มเขา้ไปอีก ก็จะได้
ทั้งสีสันและพื้นผวิท่ีมีความแปลกใหม่น่าสนใจมากข้ึน 
 

 
ภาพท่ี  148  ภาพเคร่ืองทรงโนราในผลงาน อโนดาต หมายเลข 3  
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วเิคราะห์การจ าลองติดตั้งผลงานช้ินที ่1.3 บริเวณหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 

 
ภาพท่ี 149 ภาพจุดติดตั้งท่ี 1.3 หลงัจ าลองการติดตั้งผลงาน 

 
ภาพท่ี 150 ภาพแบบจ าลอง 3 มิติแสดงการติดตั้งผลงานจุดติดตั้งท่ี 1.3 
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 จากการทดลองติดตั้งผลงานพบวา่ การออกแบบผลงานให้มีสัดส่วนท่ีลอ้กบัพื้นท่ีติดตั้ง
และขนาดท่ีเล็กกวา่พื้นท่ีซ่ึงท าใหเ้กิดท่ีวา่งโดยรอบ โดยออกแบบให้ส่วนขอบงานมีความกลมกลืน
กบัผนงัท่ีจะติดตั้งเพื่อเช่ือมต่อระหวา่งส่วนรูปทรงอิสระและรูปทรงเรขาคณิต ให้ท่ีวา่งของผนงัได้
ท างานร่วมกบัผลงานศิลปะ มีส่วนช่วยใหก้ารติดตั้งมีความกลมกลืนกบัพื้นท่ี 
 ประเมินการจ าลองติดตั้งผลงานช้ินที ่1.3 
 จากโทนสีและรูปทรงท่ีสร้างสรรค์ข้ึน ท าให้สร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย และมี
ชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน อีกทั้งผลงานช้ินน้ีสร้างความโดดเด่นสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเพื่อ
ดึงดูดผู ้คนภายนอก และในระยะใกล้ก็สามารถสร้างความประทับใจจากความประณีตและ
รายละเอียดของผลงาน และสามารถเล่าเร่ืองราว ณ สระอโนดาตได้อย่างน่าสนใจในรูปแบบท่ี
แปลกใหม่ และสัมผสัไดถึ้งกล่ินไอของความเป็นปักษใ์ต ้ทั้งจากสีสัน และวสัดุท่ีน ามาใช ้
 
สรุปการจ าลองติดตั้งผลงานบริเวณจุดติดตั้งที ่1 อโนดาต สปา ทั้งหมด 

 
ภาพท่ี 151 ภาพจ าลองติดตั้งผลงานบริเวณจุดติดตั้งท่ี 1 อโนดาต สปา ทั้งหมด 
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ภาพท่ี 152 ภาพแบบจ าลอง 3 มิติแสดงการติดตั้งผลงานบริเวณอโนดาต สปาทั้งหมด 
 
 จากการวิเคราะห์ผลการติดตั้งในภาพรวม ผลงานแต่ละช้ินสามารถสนบัสนุนพื้นท่ีใน
แต่ละส่วนไดดี้ โดยผลงานทั้ง 3 ช้ินมีความสัมพนัธ์กนัดว้ย รูปทรงส่ีเหล่ียม สีแดง และรูปร่างท่าร า
รวมทั้งดอกไม ้ก่ิงไม ้เส้นสายท่ีเป็นรูปแบบอิสระ รวมทั้งในส่วนรายละเอียดของเน้ืองานทั้งดา้น
สีสันท่ีมีการกระจายสีจากงานแต่ละช้ินไปหากนั และการสร้างพื้นผิวในลกัษณะเดียวกนั รวมทั้ง
เร่ืองราวของความเป็นอโนดาต ท าให้งานทั้งหมด มีความสัมพนัธ์ความเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งลงตวั 
สร้างความหลากหลาย ไม่น่าเบ่ือ  
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 จุดติดตั้งที่ 1.1 บริเวณนัง่เล่น พกัคอย ติดตั้งผลงาน อโนดาต หมายเลข 1 พื้นท่ีส่วนน้ี
เป็นบริเวณนั่งพกัคอยท่ีอยู่ใกล้ทางเขา้-ออก เป็นจุดแรกของการเข้ามาภายในสปา และเป็นจุด
สุดทา้ยก่อนท่ีผูใ้ชบ้ริการจะออกไป จึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัท่ีจะสร้างความประทบัใจแรก และ
สร้างภาพจดจ าท่ีดีให้กบัสถานท่ี อีกทั้งยงัเป็นส่วนเกร่ินน าเพื่อเช่ือมต่อความรู้สึกไปยงัผลงาน
ศิลปะช้ินอ่ืนๆ ผลงานอโนดาต 3 ถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมดา้นเท่าขนาด 50 X 50 ซม.  ดว้ยสัดส่วน
ท่ีลอ้กบัพื้นท่ีท่ีจะติดตั้ง การกระจายสีฟ้าน ้ าเงินในวงกลมสามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัสีฟ้ามุม
ล่างซ้ายของงาน 1.2 ไดดี้ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กนัดว้ยสีของผลงานแต่ละจุด   สีฟ้าน ้ าเงินยงั
ท าใหรู้้สึกสดช่ืน อีกทั้งท าใหรู้้สึกถึงทะเลซ่ึงเป็นบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีดว้ย และการน า
รูปทรงเรขาคณิตมาใชท้  าใหส้อดคลอ้งกบัการตกแต่งสถานท่ีซ่ึงลว้นเป็นรูปทรงเรขาคณิต และเพื่อ
ลดความซ ้ าของรูปทรงอิสระท่ีเกิดจากผลงานช้ินท่ี 1.2 และ 1.3 
 จุดติดตั้งที่ 1.2 บริเวณนัง่เล่น พกัคอย ติดตั้งผลงาน อโนดาต 2 เป็นพื้นท่ีส่วนนัง่เล่น 
นัง่พกัคอยระหว่างรอการใช้บริการ ทางดา้นซ้ายมือสามารถมองเห็นชายหาดท่ีสวยงามผ่านผนัง
กระจกใส ส่วนทางดา้นหนา้เป็นผนงัทึบสีแดงอิฐ จึงออกแบบผลงานศิลปะเขา้มาตกแต่งในส่วนน้ี 
เพื่อลดความทึบตนัอึดอดัจากผนังปูน และสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายมากข้ึน โดยผลงานถูก
ออกแบบเป็นแนวนอนขนาด 60 X 140 ซม. เพื่อสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีแนวนอนของผนงั ดว้ยขนาด
ผลงานท่ีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป สีสันท่ีใชใ้นการออกแบบใชสี้น ้ าตาลและแดง เพื่ออิงกบับรรยากาศ
ของผนงัห้องและสีของเฟอร์นิเจอร์ไม ้การไล่สีให้มุมซ้ายบนกลมกลืนกบัสีผนงัดว้ยรูปทรงอิสระ
เบาสบาย ช่วยถ่ายเทบรรยากาศของผลงานกบัตวัพื้นผนังให้มีความสัมพนัธ์กนัดูไม่ขดัสายตา 
ลวดลายของดอกไมใ้บหญา้ในภาพช่วยสร้างบรรยากาศให้พื้นน้ีท่ีมีความสดช่ืนร่ืนรมยม์ากยิ่งข้ึน 
อีกทั้งสีสันและเทคนิคโดยรวมยงัมีความสัมพนัธ์กบั ผลงาน อโนดาต หมายเลข 3 ดว้ย 
 จุดติดตั้งที่ 1.3 บริเวณหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ จากการทดลองติดตั้งผลงาน
พบวา่ การออกแบบผลงานให้มีสัดส่วนท่ีลอ้กบัพื้นท่ีติดตั้งและขนาดท่ีเล็กกวา่พื้นท่ีซ่ึงท าให้เกิดท่ี
วา่งโดยรอบ  โดยออกแบบใหส่้วนขอบงานมีความกลมกลืนกบัผนงัท่ีจะติดตั้งเพื่อเช่ือมต่อระหวา่ง
ส่วนรูปทรงอิสระและรูปทรงเรขาคณิต ใหท่ี้วา่งของผนงัไดท้  างานร่วมกบัผลงานศิลปะ มีส่วนช่วย
ให้การติดตั้ งมีความกลมกลืนกับพื้นท่ี และเน้นจุดเด่นกลางภาพท าให้งานดูโดดเด่น มีพลัง 
น่าสนใจ ดึงดูดสายตาไดจ้ากระยะไกล แต่ใหสี้ผลงานรอบภาพท่ีมีความกลมกลืนกบัพื้นท่ี ท าให้ผล
งานมีความกลมกลืนกบับรรยากาศโดยรอบได ้และช่วยเสริมบรรยากาศทางวฒันธรรมซ่ึงตรงกบั
แนวคิดหลกัของสถานท่ีได ้
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วเิคราะห์จุดติดตั้งที ่2 ห้องพักแบบโนรา ซูพเีรีย  

 
ภาพท่ี 153 ภาพหอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย ก่อนติดตั้งผลงาน 
 
 โนรา ซูพีเรีย (Nora Superior Room) เป็นห้องพกัท่ีอยูใ่นอาคารโครงสร้างแบบตึก มี
พื้นท่ีขนาด 39 ตารางเมตร ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วนยอ่ย คือ ห้องน ้ า ห้องนอน และส่วนริมระเบียงหลงั
หอ้ง โดยส่วนหอ้งนอนมีพื้นท่ีมากท่ีสุดประมาณ 20 ตารางเมตร 
 โดยพื้นท่ีท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการติดตั้งผลงานศิลปะมีดว้ยกนั 2 จุดคือ ส่วนผนงัหวั
เตียง (จุด A) และ ส่วนผนงัห้องนอนท่ีติดกบัห้องน ้ า (จุด B) จากการวิเคราะห์จึงเลือกติดตั้งผลงาน
ท่ีจุด A เพราะเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมุมห้อง และสามารถมองเห็นไดต้ั้งแต่เปิดประตู
ห้องเขา้มา หรือแมว้่าจะอยู่ระเบียงหลงัห้องก็สามารถมองเห็นผลงานท่ีจุดน้ีได ้โดยเฉพาะบริเวณ
หวัเตียงเป็นจุดกลางห้องซ่ึงหากมีผลงานศิลปะเขา้ไปติดตั้งก็น่าจะสร้างเอกภาพท่ีดีให้กบัห้องได ้ 
โดยพื้นท่ีส่วนน้ีมีจุดเด่นคือ เป็นกรอบไมส่ี้เหล่ียมท่ีเป็นโครงสร้างต่อจากหวัเตียง ซ่ึงส่วนมุมกรอบ
ออกแบบให้มีส่วนโคง้มาปิดลกัษณะคลา้ยพดัจีบ โดยเฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินในห้องน้ีนั้นถูกออกแบบ
ให้เขา้ชุดกนัทั้งหมดในรูปแบบไทยประยุกต์สีเน้ือไม ้ซ่ึงคือสีน ้ าตาลเขม้ ประกอบกบัผนงัห้องซ่ึง
เป็นปูนสีเหลืองอ่อน (ไข่ไก่) ท าให้ห้องน้ีกลายเป็นโทนสีเหลืองน ้ าตาล และเส้นสายของเส้นตรง
ทั้งเส้นตั้งและเส้นนอน จึงส่งผลใหบ้รรยากาศภายในหอ้งมีความสงบ เงียบ 
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วเิคราะห์ผลงานช้ินที ่2 โนราและเสน่ห์เมืองปักษ์ใต้ หมายเลข 4 
 

 
  
ภาพท่ี  154   ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 ติดตั้งภายในหอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย 
                 ช่ือภาพ  :  โนราและเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 4 
 เทคนิค  :  เยบ็ปะ ปักผา้ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ และปักลูกปัด 
 ขนาด  :  62 X 105 เซนติเมตร 
 
 จากขอ้จ ากดัของสถานท่ีติดตั้งซ่ึงเป็นกรอบส่ีเหล่ียม ท าให้ตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการสร้าง
ผลงานท่ีมีรูปแบบกลมกลืนกบัพื้นท่ีโดยการลอ้กนักบักรอบหวัเตียง และให้งานศิลปะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหาพื้นท่ี โดยไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสถานท่ี 
 ในส่วนเน้ือหาไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเร่ืองราวตามต านานโนราท่ีเล่าสืบต่อกนัมาว่า 
เกิดจากสุบินนิมิตร (ความฝัน) ของนางนวลทองส าลีพระธิดาของกษตัริยบ์นคาบสมุทรสทิงพระ 
ฝันวา่มีเทพธิดามาร่ายร าให้ดู ท่าร านั้นงดงามมากและนางก็จ  าไดแ้ม่นย  าวา่มี 12 ท่า ต่ืนเชา้มาจึงสั่ง
ให้ท าเคร่ืองดนตรีและร าตามท่ีเห็นในความฝันทุกอย่างแล้วน ามาสอนเผยแพร่ให้คนอ่ืนได้รับรู้
ต่อไป (เน้ือหาเตม็ท่ีหนา้ 3) 
 น าท่าร าทั้ง 12 ท่ามาเรียงร้อยท่ามกลางบรรยกาศยามค ่าคืนของดินแดนปักษ์ใตท่ี้มี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน ้ า ท้องทะเล และพืชพนัธ์ุมากมายนานาชนิด ใน
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รูปแบบของผูว้ิจยัทั้งลกัษณะรูปร่างรูปทรงการตดัทอนท่าร า และตน้ไม ้ให้เป็นไปแบบเรียบง่าย
เพื่อใหเ้หมาะสมกบับรรยากาศหอ้งนอน 
 การจดัองค์ประกอบของผลงานช้ินน้ีมีลักษณะพิเศษต่างออกไปจากงานช้ินอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดั คือกรอบไมบ้นหวัเตียงดูโดดเด่น ดว้ยคิ้วไมท่ี้มุม จึงออกแบบผลงานเป็นแบบ
แนวยาว ใชโ้ครงสร้างแบบส่ีเหลียม แต่ จดัวางรูปทรงยอ่ยๆ ให้มีบางส่วนยื่นออกมาจากโครงสร้าง
เรขาคณิต และมีการแบ่งโครงสร้างตรงกลางภาพ เป็นสองส่วน ปล่อยให้ท่ีวา่ง ส่วนพื้นหลงัท่ีเป็น
ระนาบแบน เล่ือนไหลเขา้มาในโครงสร้างดา้นใน ท าให้ผลงานดูไม่แข็งอึดอดั รูปร่างของงานลอ้
ไปกบักรอบของหวัเตียงไดดี้ โดยไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงโครงสร้างเดิม  และใชสี้เหลืองท่ีมีสีใกลเ้คียง
กบัผนงัเป็นกรอบงานเพื่อสร้างความกลมกลืนระหว่างผลงานศิลปะ กบัผนงัซ่ึงเป็นสีเหลืองอ่อน 
และกรอบหวัเตียง เป็นการจดัองคป์ระกอบท่ีลอ้กนัทั้งหมด และใชสี้ฟ้าน ้ าเงินซ่ึงเป็นสีตดักนักบัสี
เหลือง เขา้มาแซมเพื่อเพิ่มความสดใสและชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน  อีกทั้งใชพ้ระจนัทร์ดวงกลมซ่ึงเป็น
รูปทรงเรขาคณิต ท่ีมีสีทองพื้นผิวขรุขระเขา้มาสร้างจุดเด่นและลดความซ ้ าของรูปทรงอิสระลงไป
บา้ง 
 
วเิคราะห์การจ าลองการติดตั้งผลงานช้ินที ่2 ติดตั้งภายในห้องพกัแบบโนรา ซูพเีรีย 
 

 
ภาพท่ี 155 ภาพจุดติดตั้งท่ี 2 หอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย หลงัจ าลองการติดตั้งผลงาน 
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ภาพท่ี 156 ภาพแบบจ าลอง 3 มิติแสดงการติดตั้งผลงานจุดติดตั้งท่ี 2 
   
 จากการทดลองติดตั้งผลงานพบวา่การออกแบบผลงานให้มีลกัษณะกรอบงานท่ีลอ้กบั
กรอบหวัเตียง ช่วยใหพ้ื้นท่ีมีความน่าสนใจ และมีความงามทางสุนทรียะมากข้ึน และดว้ยขนาดของ
ผลงานท่ีไม่ใหญ่มากและสีท่ีค่อนขา้งไปในทางเดียวกบับรรยากาศของห้องท าให้เกิดความรุ้สึก
สบาย เหมาะส าหรับการพกัผอ่น และการใชสี้ฟ้าและน ้าเงินซ่ึงเป็นสีท่ีตดักนักบัผลงานโดยรวมและ
บรรยากาศภายในหอ้ง เขา้มาร่วมในงานช่วยเสริมบรรยากาศภายในหอ้งใหมี้ชีวติชีวาข้ึน   
 โดยรวมผลงานช้ินน้ีมีความน่าสนใจหลายอยา่ง จุดเด่นคือการออกแบบเพื่อแกปั้ญหา
และสร้างรูปแบบผลงานท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีซ่ึงเป็นกรอบส่ีเหล่ียม และมีการจดัองคป์ระกอบดว้ย
รูปทรงท่ีหลากหลายทั้งรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระแต่ภาพรวมกลบัมีความลงตวั ดา้นการใช้
สีโดยใชสี้ท่ีตดักนั ในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
 ประเมินการจ าลองการติดตั้งผลงานช้ินที่ 2  
 การติดตั้งผลงานช้ินท่ี 2 ถือว่ามีความลงตวักบัพื้นท่ีทั้งด้านขนาดท่ีไม่เล็กไม่ใหญ่
เกินไป สีสันท่ีมีความกลมกลืนและตดักนัเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาแต่ไม่รบกวนบรรยากาศ
เดิม  อีกทั้งการออกแบบเพื่อแกปั้ญหาของกรอบหวัเตียงท่ีมีความแรงดว้ยวธีิกรอบลอ้กรอบ ไดผ้ลท่ี
ค่อนขา้งน่าพอใจ ท าให้ผลงานช่วยแกไ้ขปัญหาความบกพร่องทางสุนทรียะได ้และดว้ยเร่ืองราว
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และรูปทรงของท่าร า ยงัเป็นการช่วยเสริมบรรยากาศเชิงวฒันธรรมซ่ึงตรงกบัแนวคิดของโรงแรม
ดว้ย 
 
วเิคราะห์จุดติดตั้งที ่3 ห้องพักแบบโนรา ทรอปิคอล สูท 
 

 
 
ภาพท่ี 157 ภาพหอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท ก่อนติดตั้งผลงาน 
 
 ห้องพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท (Nora Tropical Suite)  มีขนาดพื้นท่ี 71 ตารางเมตร 
จดัเป็นห้องชุดท่ีมีขนาดใหญ่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ภายในห้องถูกตกแต่งให้มีความ
ร่วมสมัยแบบไทยประยุกต์ ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงสีเน้ือไม้ท่ีออกแบบเข้าชุดกันทั้ งห้อง ให้
ความรู้สึกเรียบง่าย สงบ และแฝงไวด้ว้ยความหรูหราจากความกวา้งของห้องพกั และจากแสงไฟสี
ส้มภายในหอ้งตกกระทบกบัผนงัสีเหลืองท าใหเ้กิดการสะทอ้นเป็นสีเหลืองทอง บริเวณส่วนนัง่เล่น
และห้องนอนออกแบบให้มีผนงักระจกบานใหญ่ ซ่ึงสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของสวนและทอ้ง
ทะเลได้อย่างชัดเจน ซ่ึงต้องการส่ือถึงความสงบผ่อนคลายใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ใหบ้รรยากาศภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมกบัภายใน ท าใหห้อ้งพกัดูโปร่งโล่งสบาย  
 จากการวิเคราะห์บริเวณท่ีสามารถติดตั้งผลงานศิลปะมีด้วยกนั 2 จุด คือ บริเวณหัว
เตียงดา้นในห้องนอน และ บริเวณผนงัห้องนัง่เล่นซ่ึงอยูห่น้าห้องนอน แต่จุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดจาก
การวิเคราะห์คือบริเวณผนงัห้องนัง่เล่น เพราะห้องน้ีเป็นห้องชุด และมีความกวา้ง ผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่เป็นครอบครัวหรือมาเป็นคู่ ซ่ึงมกัใชพ้ื้นท่ีส่วนน้ีในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น นัง่เล่น จิบกาแฟ
พูดคุย จึงตอ้งการให้ผลงานศิลปะ  ซ่ึงเป็นงานผา้ได้เขา้ไปสร้างบรรยากาศท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น
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เหมือนบา้น และเป็นจุดพกัสายตาเปล่ียนบรรยากาศจากการช่ืนชมธรรมชาติภายนอกมาช่ืนชม
ผลงานศิลปะ 
 
วเิคราะห์ผลงานช้ินที ่3 โนราและเสน่ห์เมืองปักษ์ใต้ หมายเลข 5 
 

 
ภาพท่ี 158  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 ติดตั้งภายในหอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท               
 ช่ือภาพ  :  โนราและเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 5 
 เทคนิค  :  เยบ็ ตดัต่อ ปักผา้ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ และปักลูกปัด 
 ขนาด  :  56 X 70 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 
 
 ผลงานช้ินน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการร าเปิดโรงของโนราในท่าเทพนม ซ่ึงมีลกัษณะ
เหมือนการไหวอ้ย่างอ่อนช้อยสวยงาม และเหมือนการตอ้นรับขบัสู้แขกผูม้าเยือนดว้ยมิตรไมตรี 
โดยน าเสนอในรูปแบบลายเส้นท่ีออกแบบตดัทอนข้ึนมาใหม่ในรูปแบบเฉพาะของผูว้ิจยั เพื่อ
ตอ้งการส่ือถึงเอกลักษณ์เฉพาะของโนราคือ ความอ่อนช้อยงดงามท่ีแฝงไวด้้วยความแข็งแรง 
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ถ่ายทอดท่ามกลางบรรยากาศป่าหิมพานต์ท่ีมีทุ่งหญ้า ดอกไม ้ผีเส้ือจากลวดลายผา้ปาเต๊ะและ
ผา้ลูกไม ้ท่ีมีกล่ินไอของความเป็นปักษ์ใต ้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนการชมโนราท่ามกลาง
ธรรมชาติในวนัพกัผอ่น 
 การจดัองค์ประกอบของผลงานชุดน้ี เป็นแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ท่ีมีท่าร าซ่ึงเป็น
จุดเด่นอยูก่ลางภาพดว้ยท่วงท่าท่ีพล้ิวไหว แมว้า่การจดัองคป์ระกอบจะเป็นแบบเรียบง่ายแต่ผลงาน
ช้ินน้ีมีการให้รายละเอียดท่ีน่าสนใจ เช่น การน ารูปทรงเรขาคณิตเขา้มาร่วมใชใ้นผลงานท าให้เกิด
ความน่าสนใจ ในรูปแบบการใชท้ศันธาตุท่ีพฒันาข้ึน 
 การใชสี้ ในผลงานช้ินน้ีการใชสี้ค่อนขา้งกลมกลืนในโทนเดียวกนัคือน ้ าตาลแดง มีสี
ชมพูสะทอ้นแสง และเขียวมาแซมเล็กน้อยซ่ึงท าให้ภาพมีความสดใสมากข้ึน และการให้ค่าของ
ระดบัน ้าหนกัคือขาว เทา ด า มีความอ่อน ความเขม้ครบในผลงาน ท าใหง้านดูมีมิติมากข้ึน  
 ลกัษณะผวิ การใชผ้า้ทอซ่ึงเป็นผา้ท่ีใชเ้ส้นดา้ยขนาดใหญ่ในการทอ เม่ือน ามาตดัจะท า
ให้เกิดเส้นดา้ยท่ีรุ่ยมีความน่าสนใจ และการซ้อนทบักนัของผา้ลูกไมแ้ละผา้ปาเต๊ะแลว้เดินเส้นทบั
จะใหพ้ื้นผวิท่ีสวยงามในรูปแบบใหม่และลดความเป็นผา้ส าเร็จรูปไปได ้
 การประเมินผลงานช้ินที ่3 โนราและเสน่ห์เมืองปักษ์ใต้ หมายเลข 5  
 ผลงานช้ินน้ีถือเป็นผลงานขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัช้ินอ่ืนๆ แต่เป็นผลงานท่ีผูว้ิจยัรู้สึก
เหมือนได้ท าอะไรใหม่ๆ หลายอย่าง เช่น ได้ลองท าอะไรท่ีเรียบง่ายดูบ้าง ทั้ งขนาดท่ีเล็ก 
องคป์ระกอบท่ีเรียบง่าย สีสันท่ีเรียบง่ายเพียงไม่ก่ีสีแต่มีการเนน้การให้จงัหวะท่ีสวยงาม ไดท้ดลอง
ใชรู้ปทรงเรขาคณิตเขา้มาร่วมในผลงาน ซ่ึงรูปทรงเรขาคณิตท าใหง้านชุดน้ีดูสงบ และสุขมุมากข้ึน 
 
วเิคราะห์การจ าลองการติดตั้งผลงานบริเวณจุดติดตั้งที ่3 ห้องพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท 
 

 
ภาพท่ี  159  ภาพจุดติดตั้งท่ี 3 หอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท หลงัจ าลองการติดตั้งผลงาน 
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ภาพท่ี  160  ภาพแบบจ าลอง 3 มิติแสดงการติดตั้งผลงานจุดติดตั้งท่ี 3   
 
 ต าแหน่งการติดตั้งผลงานช้ินน้ีอยูต่รงพื้นท่ีผนงัส่วนนัง่เล่น รับรองแขก ช่วงบนของ
ผลงานออกแบบให้มีลกัษณะโคง้เพื่อลอ้กบัหวัเตียงในห้องนอน สร้างการเช่ือมโยงของห้องแต่ละ
ส่วน และใชสี้วรรณะอุ่นในโทนน ้าตาลแดง ใชรู้ปทรงเรขาคณิตเขา้มาร่วมในผลงาน และสีท่ีแสดง
ออกมามีน ้าหนกัอ่อน-แก่ ท่ีค่อนขา้งเขม้และคมชดั ให้ความรู้สึกของความเงียบ อบอุ่นข้ึน ท่ีแฝงไว้
ซ่ึงความสดใสอ่อนโยนจากรูปร่างท่าร าท่ีอ่อนชอ้ย ดอกไม ้ใบไม ้และการเพิ่มสีสันสดใสเขา้ไปใน
บางส่วนของผลงาน 
 เม่ือจ าลองการติดตั้งแลว้ ผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นช่วยส่งเสริมดา้นทศันียภาพให้กบัห้อง
น้ีดว้ยความสอดคลอ้งทางด้านการตกแต่ง และยงัช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในเชิงวฒันธรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรีสอร์ทใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน 
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วเิคราะห์จุดติดตั้งที ่4 ห้องพักแบบโนรา วลิล่า 
  

 
 
ภาพท่ี 161 ภาพหอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า ก่อนติดตั้งผลงาน 
 
 โนรา วลิลา (Nora Villa) เป็นท่ีพกัท่ีแยกออกมาเป็นหลงัเด่ียวเหมือนบา้น พื้นท่ีการใช้
งาน 63 ตารางเมตร ภายนอกเป็นโครงสร้างสีเหลืองอ่อน หลงัคาหนา้จัว่สีน ้ าตาลอมแดงแบบไทย
ประยกุต ์ภายในผนงัหอ้งเป็นผนงัปูนสีเหลืองอ่อน (สีไข่ไก่) ตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไมรู้ปแบบไทย
ประยกุตท่ี์ออกแบบเขา้ชุดกนัทั้งหอ้ง จุดเด่นของหอ้งน้ีคือหวัเตียงโคง้ในรูปแบบไทยประยกุต ์  
โดยจากห้องนอนสามารถมองเห็นทิวทศัน์ภายนอกไดจ้ากส่วนหลงัห้องท่ีมีผนงัและประตูกระจก
บานใหญ่  เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ให้บรรยากาศธรรมชาติภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับ
บรรยากาศภายในห้องพกั ท าให้ห้องพกัแลดูโปร่งโล่งมากข้ึน และช่วยลดความรู้สึกอึดอดัทึบตนั
จากโครงสร้างตึกและผนงัปูนลง 
  จากการวิเคราะห์พื้นท่ีแลว้  บริเวณท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะติดตั้งผลงานศิลปะ มีเพียง
จุดเดียวคือ บริเวณหัวเตียง เพราะบริเวณอ่ืนมีเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู ้ซ่ึงไม่เหมาะกบัการติดตั้งงาน
ศิลปะ เพราะอาจจะยิ่งท าให้เกิดความรู้สึกขดัสายตา หรือ อึดอดัจนเกินไป และบริเวณหัวเตียงถือ
เป็นจุดเด่นของห้องน้ีเพราะมีความโคง้สวยงาม และมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ผลงานศิลปะช่วย
เสริมดุลยภาพให้กบัห้องพกั สร้างบรรยากาศภายในห้องให้มีชีวิตชีวาข้ึน และช่วยเสริมบรรยากาศ
ในเชิงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรีสอร์ทใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน 
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วเิคราะห์ผลงานช้ินที ่4 โนราและเสน่ห์เมืองปักษ์ใต้ หมายเลข 6 
 

 
ภาพท่ี 162  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 ติดตั้งภายในหอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า                  
 ช่ือภาพ  :  โนราและเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้หมายเลข 6 
 เทคนิค  :  เยบ็ ปะ ปักผา้ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ และดุนลายผา้ 
 ขนาด  :  72 X 155 เซนติเมตร 
 
 ผลงานช้ินน้ีได้รับแรงบนัดาลใจจาก เหล่าโนราท่ีเริงร่าในป่าหิมพานต์ ท่ามกลาง
ดอกไม้ใบหญ้าท่ีมีกล่ินไอของความเป็นปักษ์ใต้จากจินตนาการและความรู้สึกของผู ้วิจ ัย ท่ี
แสดงออกผ่านรูปทรงและสีสันท่ีส่ือถึงความรู้สึกทั้งเขม้แข็งและอ่อนโยนของโนรา ดว้ยการน า
วสัดุพื้นถ่ินอย่างผา้ลูกไม้ ผา้ปาเต๊ะ มาสร้างสรรค์ผ่านวิธีการทางงานศิลปกรรมผา้ในรูปแบบ
เฉพาะตวั 
 จากขอ้จ ากดัของรูปทรงโคง้ของหวัเตียง ภาพน้ีจึงออกแบบผลงานให้เป็นรูปทรงอิสระ
โคง้มน เพื่อจะไดล้อ้ไปกบัเส้นสายของหวัเตียง มีการจดัองคป์ระกอบเป็นแบบอสมมาตร เส้นท่ีใช้
ในงานทั้งหมดเป็นเส้นโคง้ ใช้สีสด เขม้ ตดักนั กลมกลืนกบัสีเขม้ของเฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละสีพื้น  
 การใช้สี ผลงานช้ินน้ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากชุดลูกปัดโนรา ท่ีมีทั้งสีสันท่ีสดใส 
และการตดักนัอยา่งรุนแรงในบางจุด จะท าให้เกิดความสนุกสนาน สดใส แสดงถึงความคึกคกั แต่
ดว้ยเทคนิคการปักแบบเส้นทึบ และลายเส้นท่ีแฝงไวด้ว้ยความเขม้แข็ง จึงมีส่วนช่วยให้งานมีความ
สงบมากข้ึน 
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 ลกัษณะผิว พื้นผิวส่วนใหญ่ เกิดจากการเยบ็ตกแต่งดว้ยการเดินเส้นแบบทิศทางอิสระ 
(Free Motion) ซ่ึงจะให้ความแตกต่างกนัของพื้นผิวแต่ละส่วน ดว้ยปัจจยัท่ีแตกต่างกนั เช่น เน้ือผา้  
ความหนาของฟองน ้าท่ีรองดา้นล่าง และความละเอียดของลวดลายท่ีเยบ็ เป็นตน้ 
 การประเมินผลงานช้ินที ่4โนราและเสน่ห์เมืองปักษ์ใต้ หมายเลข 6  
 ผลงานช้ินน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค ์เช่น ดา้นโทนสี  เป็นสีสดท่ีตดั
กนัในเฉดท่ีหลากหลายบนพื้นหลงัสีด า ซ่ึงเป็นโทนสีท่ีไม่เคยใชม้าก่อนแต่กลบัให้ความรู้สึกท่ีสนุก
มากในการเรียนรู้ และผา้ค่อนขา้งมีความจ ากดัทางดา้นสี บางคร้ังอาจจะหาสีตรงกบัความตอ้งการ 
100 % ไม่ได ้จึงตอ้งใชก้ารแกปั้ญหาในแบบต่างๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดความรู้ใหม่ๆ ดา้นองคป์ระกอบ และ
ท่ีส าคญัไดล้องสร้างงานในรูปทรงอิสระ (Free Form)  
 
วเิคราะห์การจ าลองการติดตั้งผลงานบริเวณจุดติดตั้งที ่4 ห้องพกัแบบโนรา วลิล่า 
  

 
ภาพท่ี 163 ภาพจุดติดตั้งท่ี 4 หอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า หลงัจ าลองการติดตั้งผลงาน 
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ภาพท่ี 164 ภาพแบบจ าลอง 3 มิติแสดงการติดตั้งผลงานจุดติดตั้งท่ี 4 
  
 ต าแหน่งการติดตั้งผลงานช้ินน้ีอยู่ตรงพื้นท่ีผนังส่วนหัวเตียง ช่วงล่างของผลงาน
ออกแบบให้มีลักษณะล้อกับหัวเตียงในแบบอิสระ เพื่อส่ือถึงความเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความสัมพนัธ์จากบรรยากาศภายนอกท่ีรายล้อมด้วยตน้ไม้ดอกไม ้เขา้มาร่วมกับการออกแบบ
ผลงาน โดยใช้วิธีการลดทอนสร้างสรรค์ในรูปแบบของผูว้ิจยั ด้วยวสัดุพื้นถ่ินอย่างผา้ปาเต๊ะ 
ผา้ลูกไม ้ในรูปทรงท่ีดึงดูดความสนใจแต่ไม่รบกวนบรรยากาศเดิมของห้อง ซ่ึงมีขนาดไม่ใหญ่มาก
และบุผลงานให้มีความหนาเพื่อให้ความหนาของช้ินงานรับกับความหนาของหัวเตียง และ
ออกแบบดา้นขา้งใหมี้ความโคง้มน เพื่อใหผ้ลงานมีมิติความลึกดา้นขา้งท่ีน่าสนใจและให้ความรู้สึก
ท่ีผอ่นคลายเหมาะสมกบัการพกัผอ่น 
 การประเมินการติดตั้งผลงานจุดติดตั้งที ่4 
 เม่ือจ าลองการติดตั้งแลว้ ผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นช่วยส่งเสริมดา้นทศันียภาพให้กบัห้อง
น้ีดูแปลกตา ดว้ยความสอดคลอ้งทางดา้นการตกแต่ง เพิ่มชีวติชีวา และยงัช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
ในเชิงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรีสอร์ทใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน 
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วเิคราะห์จุดติดตั้งที ่5 ส่วนต้อนรับฝ่ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
 

 
 
ภาพท่ี 165 ภาพส่วนตอ้นรับฝ่ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ ก่อนติดตั้งผลงาน 
 
 ส่วนตอ้นรับ ตั้งอยุบ่ริเวณดา้นหนา้รีสอร์ท เป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งทางเขา้รีสอร์ท กบั
ตวัรีสอร์ท โดยแยกเป็นโครงสร้างเด่ียวไม่ติดกบัส่วนท่ีพกั สถาปัตยกรรมโดยรวมเป็นแบบไทย
ประยกุตผ์สมผสานกบักล่ินไอของความเป็นภาคใต ้ 
 จากการวิเคราะห์พื้นท่ีเห็นควรท่ีจะติดตั้งผลงานศิลปะท่ีบริเวณผนังหลงัเคาน์เตอร์
ประชาสัมพนัธ์ เพราะถือเป็นส่วนแรกท่ีตอ้งสร้างความประทบัใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ และเป็นบริเวณ
ท่ีทุกคนตอ้งผา่น และเป็นจุดท่ีผูม้าใชบ้ริการตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในบริเวณน้ี จึงเป็นโอกาสดีใน
การสร้างความประทบัใจ สร้างการจดจ าท่ีดีและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และให้ผลงานศิลปะไดช่้วย
เสริมสร้างบรรยากาศในเชิงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรีสอร์ทให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึน
 แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นเน้ือหา น าเสนอความงามในศิลปะพื้นบา้น
โนรา ซ่ึงเป็นช่ือของสถานท่ี ในบรรยากาศท่ีส่ือถึงความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของความเป็น
ปักษ์ใต ้โดยผลงานตอ้งมีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดสายตาของผูท่ี้เดินผ่านไปมาในระยะไกล และ
สร้างความประทบัใจใหก้บัผูท่ี้อยูใ่นระยะใกลอ้ยา่งหนา้เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ดว้ย 
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วเิคราะห์ผลงานช้ินที ่5 ขีห้นอนโนราและเสน่ห์เมืองปักษ์ใต้ 
 

 
ภาพท่ี 166  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 ติดตั้งบริเวณส่วนตอ้นรับฝ่ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
                 ช่ือภาพ  :  ข้ีหนอนโนราและเสน่ห์เมืองปักษใ์ต ้
 เทคนิค  :  เยบ็ ปะ ปักผา้ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ และดุนลายผา้ 
 ขนาด  :  120 X 150 เซนติเมตร 
 
 ผลงานช้ินน้ีตอ้งการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกรัก ช่ืนชม และภาคภูมิใจของผูว้ิจยั ท่ีมี
ต่อศิลปะพื้นบา้นโนรา ศิลปะพื้นบา้นท่ีแฝงไวซ่ึ้งวิถีของชาวใต ้ผา่นโนราร าในท่าข้ีหนอนยืนและ
ข้ีหนอนนัง่ ท่ามกลางบรรยากาศยามค ่าคืนท่ีพระจนัทร์เต็มดวงสาดแสงอย่างสวยงาม สะทอ้นกนั
จนเกิดแสงสีทองวบิวบักบัคล่ืนทะเลอ่าวไทยในยามค ่าคืน รายลอ้มดว้ยความสวยงามทางธรรมชาติ
และอุดมสมบูรณ์ของผนืแผน่ดินปักษใ์ต ้
 คนปักษใ์ตเ้ราจะเรียกโนราวา่ “ ข้ีหนอน ” ซ่ึงน่าจะเพี้ยนมาจากค าวา่ กินนร หรือ กินรี 
นัน่เอง ซ่ึงก็มีท่าร าของโนราท่ีมีช่ือวา่ ท่าข้ีหนอนดว้ย โดยจะมีท่าข้ีหนอนนัง่และข้ีหนอนยืน และ
ถือเป็นอีกท่าร าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะพื้นบา้นโนรา จุดเด่นของท่าคือการใช้ขายกมาพาดกบั
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ขอ้ศอกในขณะท่ีมือทั้งสองขา้งนั้นร่ายร าอยา่งสวยงาม ซ่ึงตอ้งฝึกฝนอยา่งช านาญ และอาศยัร่างกาย
ท่ีตอ้งมีความแขง็แรงมาก 
 แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นรูปทรง ในการออกแบบบริเวณน้ีจะน าท่าร า
โนราในท่าข้ีหนอนเขา้มาร่วมในการสร้างสรรคด์ว้ยเพราะเป็นตราสัญลกัษณ์ของรีสอร์ท ซ่ึงเป็นท่า
ข้ีหนอนยนืท่ีมีความสง่างาม โดดเด่นและเป็นท่าร าท่ีมีช่ือเดียวกบัศิลปะพื้นบา้นชนิดน้ีดว้ย 
 การจดัองคป์ระกอบ เป็นแบบเนน้จุดเด่นกลางภาพ เพื่อให้งานมีพลงัดึงดูดสายตาต่อผู ้
พบเห็น ใชรู้ปทรงท่าร าท่ีอ่อนชอ้ยสีเขม้ตดักบัพื้นหลงัสีอ่อนยิ่งท าให้เกิดความเด่นชดัน่าสนใจมาก
ข้ึน และใช้เส้นสายของท่าร าเช่ือมไปยงัฝ่ังล่างซ้าย และฝ่ังบนขวาของภาพ และดึงน ้ าหนกัฝ่ังบน
ซา้ยดว้ยผเีส้ือสีสดเหมือนกลางภาพ เป็นการกระจายความสมดุลใหก้บัภาพ 
 การใชสี้ ใชคู้่สีท่ีตดักนัเป็นหลกัคือสีเหลืองกบัน ้ าเงิน ในปริมาณเหลือง 30% และ น ้ า
เงิน 70% แต่เลือกใช้สีเหลืองในโทนสีอุ่นไม่ร้อนเพราะตอ้งการให้เกิดความรู้สึกสบาย แบบ
บรรยากาศยามค ่าคืน และแซมดว้ยสีแดง ชมพ ูเขา้มาเสริมใหเ้กิดความสดใสมีชีวติชีวมากข้ึน 
 ลกัษณะผวิ ผลงานช้ินน้ี มีพื้นผวิท่ีหลากหลายมาก มีการใชพ้ื้นผิวของพื้นหลงัสร้างมิติ
ให้ช้ินงานส่วนหน้า โดยการเยบ็เดินเส้นลอ้ไปกบัรูปร่างท่าร า ท าให้นอกจากพื้นผิวแลว้ จะท าให้
งานมีมิติมากข้ึน 
 วสัดุพิเศษในผลงานช้ินน้ี  ใชผ้า้ท่ีผสมด้ินสีทองในการสร้างพระจนัทร์ตรงกลางภาพ
เพื่อให้สีของด้ินทองเล่นกบัแสงไฟ และด้วยพื้นผิวท่ีออกแบบไว ้ท าให้เกิดการสะทอ้นให้แสงสี
ทองท่ีสวยงาม  และมีการน าผา้โปร่งผสมกากเพชรเขา้มาใช้ดว้ย เพื่อให้ไดบ้รรยากาศกลางคืน ซ่ึง
เม่ือสะทอ้นกบัแสงไฟก็ท าให้เกิดความวิบวบัท่ีสวยงามเหมือนน ้ าคา้งท่ีสะทอ้นกบัแสงจนัทร์ใน
ยามค ่าคืน เป็นตน้ 
 การประเมินผลงานช้ินที ่5 ขีห้นอนโนราและเสน่ห์เมืองปักษ์ใต้ 
 ผลงานช้ินน้ีสร้างสรรค์ข้ึนเป็นช้ินสุดท้ายในชุดวิทยานิพนธ์ เพราะบริเวณส่วน
ประชาสัมพนัธ์ถือเป็นจุดท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด เพราะเป็นจุดแรกและจุดสุดทา้ยท่ีจะสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัผูม้าใชบ้ริการไดค้่อนขา้งมาก ผูว้ิจยัจึงตอ้งอาศยัการเรียนรู้จากผลงานทุกช้ินท่ีผา่น
มา เพื่อรวบรวมความรู้และพฒันาทกัษะของตนใหมี้ความพร้อมเพื่อจะสร้างผลงานช้ินน้ีให้ดีท่ีสุด 
 ผลงานช้ินน้ีเป็นการจดัองคป์ระกอบแบบเรียบง่าย คือ การเนน้จุดกลาง เพื่อสร้างความ
สงบ สง่างาม โดดเด่น และเสริมพลงัดึงดูดจากระยะไกล แต่แฝงไวด้้วยรายละเอียดท่ีน่าสนใจ  
แมว้่าวสัดุท่ีน ามาใช้คือวสัดุพื้นถ่ินอย่างผา้ปาเต๊ะ ผา้ลูกไมท่ี้เห็นกนัอย่างชินตา แต่ผูว้ิจยัไดน้ ามา
ออกแบบซ้อนทบัและเดินเส้น ฉลุ และดุนลายด้วยเทคนิคทางงานผา้ให้ผลงานออกมามีความ
ประณีตงดงามข้ึน ซ่ึงผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานท่ีผูว้จิยัรู้สึกประทบัใจมาก 
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วเิคราะห์การจ าลองการติดตั้งบริเวณจุดติดตั้งที ่5 ส่วนต้อนรับประชาสัมพนัธ์ 

 
ภาพท่ี 167 ภาพจุดติดตั้งท่ี 5 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ หลงัจ าลองการติดตั้งผลงาน 
 

 
ภาพท่ี 168 ภาพแบบจ าลอง 3 มิติแสดงการติดตั้งผลงานจุดติดตั้งท่ี 5 
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 ต าแหน่งการติดตั้งผลงานช้ินน้ีอยูต่รงบริเวณผนงัหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ เพราะ
ถือเป็นส่วนแรกท่ีตอ้งสร้างความประทบัใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ และเป็นบริเวณท่ีทุกคนตอ้งผา่น และ
เป็นจุดท่ีผูม้าใชบ้ริการตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในบริเวณน้ี ออกแบบดว้ยโทนสีน ้ าเงินเหลือง ซ่ึงเป็น
คู่สีท่ีตดักนั ให้สีเหลืองของพระจนัทร์ช่วยสร้างความโดดเด่นให้รูปทรงท่าร าโนรามีความโดดเด่น 
น่าสนใจ ผลงานถูกติดตั้งแบบเต็มผนงั ดึงดูดสายตาของผูเ้ดินผ่านไปมาได ้และติดตั้งโดยการเวน้
ช่องวา่ง ใหผ้นงัและผลงานซ่ึงเป็นคนละสีกนัไดเ้กิดความเช่ือมต่อกนัดว้ยอากาศ 
 เม่ือจ าลองการติดตั้งแล้ว พบว่านอกจากความโดดเด่น ดึงดูสายตาและการสร้างการ
จดจ าท่ีดีแล้ว ผลงานยงัท าให้พื้นท่ีบริเวณน้ีมีความสดช่ืน และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในเชิง
วฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรีสอร์ทใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน  
 
สรุปการวเิคราะห์วิทยานิพนธ์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผา้ เพื่อติดตั้งในโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เกาะสมุย เป็นการประยุกต์ติดตั้งผลงานเพื่อเสริมบรรยากาศในเชิงวฒันธรรมท่ีสอดคล้องกับ
แนวคิดของรีสอร์ท โดยน าเสนอความงามในศิลปะพื้นบา้นโนราในบรรยากาศปักษ์ใต้ โดย
ออกแบบติดตั้งผลงานในพื้นท่ี 5 จุดคือ 
 จุดติดตั้งท่ี 1 บริเวณอโนดาต สปา (Anodas Spa) ซ่ึงมี 3 จุด คือ 
  จุดติดตั้งท่ี 1.1 ส่วนนัง่เล่น พกัคอย ในอโนดาต (1) 
  จุดติดตั้งท่ี 1.2 ส่วนนัง่เล่น พกัคอย ในอโนดาต (2) 
  จุดติดตั้งท่ี 1.3 ส่วนตอ้นรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
 จุดติดตั้งท่ี 2 หอ้งพกัแบบโนรา ซูพีเรีย (Nora Superior Room) 
 จุดติดตั้งท่ี 3 หอ้งพกัแบบโนรา ทรอปิคอล สูท (Nora Tropical Suite) 
 จุดติดตั้งท่ี 4 หอ้งพกัแบบโนรา วลิล่า (Nora Villa) 
 จุดติดตั้งท่ี 5 ส่วนตอ้นรับหลงัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ (Lobby)  
 ไดว้เิคราะห์ผลการออกแบบผลงานท่ีติดตั้งแต่ละจุดไดส้าระส าคญัดงัน้ี 

1. ผลงานศิลปะท่ีตกแต่งสถานท่ี ไม่จ  าเป็นตอ้งออกแบบให้ขนาดผลงานเต็มพื้นท่ี 

หรือมีขนาดท่ีใหญ่มากเกินไป เพราะการใช้พื้นท่ีว่างให้เหมาะสมมีส่วนช่วยให้ผลงานศิลปะมี

ความสัมพนัธ์กลมกลืนกบับรรยากาศของสถานท่ีไดดี้ข้ึน 

2. ห้องนอน ซ่ึงเป็นห้องแห่งการพักผ่อน จึงไม่ควรใช้ผลงานท่ีมีขนาดใหญ่

จนเกินไป โดยเฉพาะหวัเตียง เพราะจะท าใหบ้รรยากาศภายในอึดอดั  
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3. บริเวณส่วนตอ้นรับเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงถือเป็นพื้นท่ีส าคญัมาก เป็นความ

ประทบัใจด่านแรก ผลงานศิลปะบริเวณน้ีจึงควรเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  สร้างการจดจ า มี

ลกัษณะท่ีเด่นทั้งระยะใกลแ้ละไกล และบอกเล่าถึงแนวคิดของสถานท่ีดว้ย 

4. การใช้สีในผลงานตกแต่ง ซ่ึงตอ้งไม่รบกวนบรรยากาศของสถานท่ีดว้ย แต่ก็ไม่

จ  าเป็นตอ้งกลมกลืนกบัหอ้งไปทั้งหมด 100 % เพราะการเติมสีตดักนั หรือคู่สีตรงกนัขา้มเขา้ไปบา้ง

ในปริมาณท่ีเหมาะสม จะช่วยเสริมบรรยากาศใหห้อ้งพกั มีชีวติชีวามากยิง่ข้ึน 

5. นอกจากการทดลองตัดต่อผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีท าให้เราเห็น

บรรยากาศและความเหมาะสมในการติดตั้งผลงานแลว้  การทดลองติดตั้งผลงานลงในโมเดล 3 มิติ 

ถือเป็นอีกส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหส้ามารถเห็นภาพรวมไดช้ดัเจนข้ึน 
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผล 

 

 โครงการวทิยานิพนธ์เร่ือง โนรา : การสร้างสรรคศิ์ลปกรรมผา้ส าหรับตกแต่งโรงแรม
โนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย  เป็นโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผา้ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีเฉพาะกรณี  ขอ้มูลของสถานท่ีจึงถือเป็นส่วนส าคญัท่ีตอ้งศึกษาให้รอบดา้น 
ทั้งดา้นแนวคิด โครงสร้างสถาปัตยกรรรม รูปแบบการตกแต่งภายในตลอดจนส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ  

 จากการศึกษาพบว่าโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ 
ตั้งอยู่ท่ีหาดเฉวงของเกาะสมุย  มีชายหาดส่วนตวั อยู่ติดทะเล และรายลอ้มดว้ยสวนแบบภาคใตท่ี้
ใหค้วามชุ่มช่ืนตลอดทั้งปี  ดว้ยท าเลท่ีอยูบ่นท่ีลาดเนินเขาจึงสามารถมองเห็นทอ้งทะเลอ่าวไทยได้
จากทุกหอ้งพกัของโรงแรม 

 แนวคิดของโรงแรมคือ การน าเสนอความเป็นไทยในวิถีใต ้ จากการตั้งช่ือสถานท่ีว่า 
โนรา เพราะโนราคือเอกลกัษณ์ของชาวใตท่ี้ไม่ไดเ้ป็นเพียงศิลปะพื้นบา้น แต่แฝงไวซ่ึ้งความเช่ือ 
และรูปแบบบุคลิกของชาวใต ้  ดว้ยรูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกตผ์สมผสาน
กบัความเป็นภาคใต ้ และน าวสัดุพื้นถ่ินอยา่ง ผา้ปาเตะ๊ กระจูด เขา้มาร่วมในการตกแต่งภายในดว้ย 

 จึงน าขอ้มูลขา้งต้นมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมผา้ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานท่ี  ท าให้ไดรู้ปแบบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานคือ 
เป็นงานศิลปกรรมผา้ก่ึงนามธรรม ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความงามในศิลปะพื้นบา้นโนรา ผา่น
การออกแบบรูปทรงและสีสันท่ีส่ือถึงความรู้สึกทั้งเขม้แข็งและอ่อนโยน โดยการน าวสัดุพื้นถ่ิน
อย่างผา้ลูกไม้ ผา้ปาเต๊ะ มาร่วมในการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการทางงานศิลปกรรมผา้ในรูปแบบ
เฉพาะตวั เพื่อสร้างความงามทางสุนทรียะ และช่วยเสริมบรรยากาศเชิงวฒันธรรมซ่ึงเป็นแนวคิด
ของสถานท่ีใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

 จากการวิเคราะห์ดา้นสถานท่ีแลว้ไดก้ าหนดจุดติดตั้งผลงานทั้งหมด 5 จุด เพื่อเป็น
กรณีศึกษา  จากนั้นวิเคราะห์พื้นท่ีแต่ละจุดทั้งด้านกายภาพและประโยชน์ใช้สอย เพื่อหาแนวคิด
และรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเหมาะสม จากนั้นจดัท าแบบร่างหลายๆ แบบแลว้ทดลอง
ตดัต่อดว้ยคอมพิวเตอร์เพื่อเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดทั้งแนวความคิด รูปแบบ สีสัน เม่ือไดแ้บบท่ี
เลือกแลว้ น าแบบท่ีเลือกนั้นมาตดัต่ออีกคร้ัง  เพื่อหาขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน าไปสร้างเป็น
ผลงานจริง และเม่ือสร้างผลงานจริงเสร็จแลว้ ทดลองติดตั้งผลงานจริงกบัแบบจ าลอง 3 มิติ  
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(3D Model) ก็จะเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรคข้ึ์นกบัสถานท่ีในภาพกวา้งวา่
มีความเหมาะสมลงตวัหรือไม่อยา่งไร  

 โดยความเหมาะสมลงตวัท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลงานเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดี
จะตอ้งไม่รบกวนหรือขดักบับรรยากาศของสถานท่ีแต่เดิม และมีความเหมาะสมทั้งรูปแบบ ขนาด 
สีสันและเหมาะสมกบัความมุ่งหมายหรือประโยชน์ใชส้อยของพื้นท่ีแต่ละส่วน และตอ้งสามารถ
เสริมบรรยากาศเชิงวฒันธรรมตามแนวคิดของโรงแรมได ้

 การออกแบบผลงานศิลปะเพื่อติดตั้งกบัสถานท่ี ตอ้งหาขอ้มูลความรู้ให้ไดม้ากท่ีสุด 
ทั้งจากหนงัสือ อินเตอร์เน็ตและการลงไปส ารวจสถานท่ีจริงท่ีเกาะสมุย  ซ่ึงนอกจาความรู้ทางดา้น
กายภาพแลว้  การมีโอกาสไดส้ัมภาษณ์พูดคุยกบัผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีนั้น  ยิ่งท าให้ไดรู้้และเขา้ใจ
แนวคิดของโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย มากยิ่งข้ึน  ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนัมากกบั
ผูว้จิยั  คือการถ่ายทอดความงามของศิลปะพื้นบา้นโนราและเสน่ห์ความงดงามแบบปักษใ์ต ้

 ในช่วงแรกของการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานได้พบอุปสรรคในเร่ืองการขาด
ความสัมพนัธ์กนัระหว่างผลงานกบัสถานท่ีเพราะขาดการวิเคราะห์สถานท่ีอย่างลึกซ้ึง  และยงัติด
กบัรูปแบบของการจดัองคป์ระกอบมากเกินไป  อีกทั้งยงัขาดความเช่ียวชาญทางดา้นเทคนิควิธีการ
ทางงานผา้  จึงท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีตอ้งการจะส่ือออกมาได้  แต่ในช่วง
กลางและช่วงปลายของการสร้างสรรคปั์ญหาเหล่าน้ีไดล้ดลง  เพราะมีการวิเคราะห์สถานท่ีละเอียด
มากข้ึน มีประสบการณ์ในการท างาน และคน้พบรูปแบบการสร้างสรรคแ์ละวิธีการทางเทคนิคท่ีลง
ตวัมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการไดรั้บค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา จึงท าให้ผลงานมีการพฒันาและมี
ความลงตวัข้ึนมาก 

 จากการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการตกแต่งโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เกาะสมุย พบว่า การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความสอดคล้องกับสถานท่ีนั้นส่ิงส าคญัคือ ความ
เหมาะสมกบัประโยชน์ใช้สอยของพื้นท่ีแต่ละประเภท เช่น ผลงานท่ีติดตั้งในห้องนอนไม่ควรมี
ขนาดใหญ่จนเกินไป เพราะจะท าใหรู้้สึกอึดอดั ผลงานในส่วนตอ้นรับประชาสัมพนัธ์ควรท าหนา้ท่ี
ในการช่วยประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมภาพลกัษณ์และสร้างการจดจ าของสถานท่ีดว้ย และการติดตั้ง
ผลงาน ควรค านึงถึงการดึงดูดสายตาสร้างความน่าสนใจในระยะไกลดว้ย และการออกแบบผลงาน
ท่ีมีการใช้สีคู่ตรงขา้ง หรือสีท่ีตดักนักบับรรยากาศของสถานท่ีในปริมาณเล็กน้อย  จะช่วยสร้าง
บรรยากาศท่ีมีชีวติชีวาใหส้ถานท่ีมากยิง่ข้ึน  

กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ี ไดท้  าใหค้น้พบเทคนิควธีิการทางงานศิลปกรรม
ผา้ท่ีมีความน่าสนใจมากมาย และเป็นการช่วยพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง
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ใหส้ามารถสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้ท่ีมีความซบัซ้อนทางดา้นเทคนิคท่ีมากข้ึน และฝึกการ
แกปั้ญหา การรวบรวมสมาธิ และความเพียรพยายาม เพื่อใหผ้ลงานส าเร็จและออกมาดีท่ีสุด 
 สรุปปัญหาและพฒันาการของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้า 
 ดว้ยกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีผา่นมา ท าใหง้านมีความเปล่ียนแปลงและพฒันา
ไปจากเดิม สามารถแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 
 ผลงานระยะที ่1 
 รูปแบบของงานยงัเป็นไปในลกัษณะของการจดัองค์ประกอบคล้ายผลงานช่วงเสนอ
หัวขอ้วิทยานิพนธ์ คือการน าท่าร ามาเรียงร้อยกนั แต่มีการพฒันา คือ จากผลงานท่ีผ่านมาในช่วง
เสนอหวัขอ้นั้น ไดน้ าลายดอกไมจ้ากผา้ปาเต๊ะแบบส าเร็จมาปะติดลงในงาน แต่ในผลงานช่วงน้ีได้
ทดลองพฒันาลวดลายดอกไม ้ใบไม ้ในรูปแบบของตนข้ึน ท าให้ช่วยลดความดิบของวสัดุลงไป 
และเป็นไปตามความตอ้งการทั้งขนาด สีสัน ท าใหผ้ลงานมีความลงตวัมากข้ึน 
 สีสันใชชุ้ดสีเดิมท่ีเคยใช้ คือ โทนน ้ าตาล น ้ าเงิน ในรูปแบบท่ีกลมกลืนกนั (Harmony) 
และมีสีตดักนัเขา้มาบา้ง ส่วนดา้นเทคนิควิธีการ ทดลองเดินเส้นตกแต่งท่ีหลากหลายข้ึนซ่ึงท าให้
เกิดพื้นผวิ (Texture) ท่ีหลากหลายเช่นกนั  และทดลองปักตกแต่งดว้ยลูกปัดไม ้ดว้ยเล่ือม ท าให้ผล
งานมีมิติมากข้ึน แต่โดยภาพรวมแลว้ดว้ยประสบการณ์ของการจดัองคป์ระกอบท่ียงัมีไม่มาก และ
ขอ้จ ากดัทางด้านเทคนิควิธีการทางงานศิลปกรรมผา้ซ่ึงยงัไม่มีความเช่ียวชาญมากนัก จึงท าให้
ผลงานยงัไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาไดต้ามตอ้งการ 

 
ภาพท่ี 169 ภาพผลงานระยะท่ี 1 และรายละเอียดท่ีน่าสนใจ  
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 ผลงานระยะที ่2 
 ผลงานในช่วงน้ีเร่ิมใชเ้ร่ืองราวเขา้มาร่วมในการสร้างแรงบนัดาลใจ เช่น ต านานโนรา 
บางตอนของการแสดงโนรา และเร่ิมมีพฒันาการทางด้านการลดทอนรูปทรง การสร้างสรรค์
รูปทรงใหม่ๆ เช่น การสร้างรูปทรงใบไม ้ตน้ไม ้ในแบบเรียบง่าย การลดทอนรูปทรงของเคร่ือง
ทรงโนราแต่ยงัคงรักษาจุดเด่นส่วนของชายครุยไว ้ซ่ึงเม่ือน ามาปักท าให้ผลงานดูประณีต มีความ
พล้ิวไหวและน่าสนใจมากข้ึน ในดา้นของสีสัน ระยะน้ี เร่ิมลองใชสี้สันท่ีตดักนั (Contrast) มากข้ึน 
ซ่ึงส่งผลงใหง้านในช่วงน้ีดูมีชีวติชีวา สนุกสนานมากข้ึน ดา้นวธีิการทางงานผา้สามารถเดินเส้นท่ีมี
จุดประสงคม์ากกวา่การตกแต่งหรือสร้างพื้นผวิเหมือนท่ีผา่นมา เช่น สร้างลวดลายพื้นหลงัให้งานดู
มิติและมีความสัมพนัธ์ของระยะหนา้หลงัมากข้ึน สร้างลวดลายให้เขา้กบัรูปทรง เช่น การเดินเส้น
เป็นโครงใบไม ้การเดินเส้นเหมือนลกัษณะคล่ืนน ้า เป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี 170 ภาพผลงานระยะท่ี 2 และรายละเอียดท่ีน่าสนใจ 
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 ผลงานระยะที ่3 
 ผลงานในช่วงน้ีเป็นการใช้องค์ประกอบแบบเนน้จุดเด่นท่ีน้อยลง ไม่กระจายแบบช่วง
ก่อน แต่ให้ความส าคญักบัรายละเอียดของงานค่อนขา้งมาก ทดลองน ารูปทรงเรขาคณิตเขา้มาใช้
เพื่อลดความซ ้ าของรูปทรงอิสระ  และทางดา้นเทคนิคเร่ิมมีความช านาญและประสบการณ์ท่ีมาก
ข้ึน ท าให้การเดินเส้นมีความอ่อนชอ้ยพล้ิวไหวและส่ืออารมณ์ไดดี้ข้ึน การใชสี้ก็เป็นไปแบบเรียบ
ง่าย ไม่หลากหลายเท่าช่วงก่อนแต่ใหน้ ้าหนกัสีท่ีมีความเขม้สีแบบขาวเทาด าค่อนขา้งสมบูรณ์ ท าให้
งานมีมิติและท าให้งานดูสบายผอ่นคลายมากข้ึน  มีการทดลองใชก้ารซ้อนทบักนัของผา้ลูกไม ้ผา้
ปาเตะ๊หลายๆ ชั้น แลว้เดินเส้นตกแต่ง ซ่ึงเกิดเป็นลวดลายและพื้นผวิใหม่ๆ ท่ีมีความน่าสนใจ  

 
ภาพท่ี 171 ภาพผลงานระยะท่ี 3 และรายละเอียดท่ีน่าสนใจ 
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 ผลงานระยะที ่4 
 ผลงานในระยะสุดทา้ยของวิทยานิพนธ์ชุดน้ี มีการพฒันาไปมากทั้งทางดา้นรูปแบบท่ี
ไดส้ร้างผลงานในรูปแบบอิสระ (Free Form) เพื่อความเหมาะสมกบัสถานท่ี และใชชุ้ดสีใหม่ๆ ซ่ึง
เป็นสีผสม สีสดใสอยา่ง เหลือง ส้ม ชมพ ูฟ้า ท่ีตดักบัพื้นสีด าเกิดเป็นอีกชุดสีท่ีมีความน่าสนใจ และ
ยงัให้ความรู้สึกท่ีเป็นปักษ์ใต้อยู่ มีความมั่นใจในการใช้สีมากข้ึนทั้ งในชุดสีท่ีตัดกันและสีท่ี
กลมกลืนกนั อีกทั้งการพฒันาความช านาญทางเทคนิคและการเรียนรู้วสัดุ จากการทดลองและอยู่
กบัวสัดุมาเป็นเวลานาน ท าใหส้ามารถพฒันารูปทรง รูปแบบ และเทคนิคท่ีควบคู่ไปกบัการใชว้สัดุ
ผา้ลูกไม ้ผา้ปาเต๊ะ ไดอ้ย่างลงตวัมากข้ึน จนสามารถสร้างผลงานท่ีตรงกบัประโยชน์ใช้สอยของ
พื้นท่ีแต่ละจุดได ้เกิดเป็นรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะไดใ้นระดบัท่ีผูว้ิจยัรู้สึกพอใจ และน่าจะน า
ความรู้เหล่าน้ีไปต่อยอดไดอี้ก 

 
ภาพท่ี 172 ภาพผลงานระยะท่ี 4  และรายละเอียดท่ีน่าสนใจ 
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 อภิปรายผลลพัธ์การวจัิย 
 ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตกแต่งสถานท่ีเฉพาะกรณีนั้น ส่ิงท่ีเป็นกุญแจ

ส าคญัท่ีสุดท่ีต้องท าคือ การรวบรวมและศึกษาหาข้อมูล  จากนั้นวิเคราะห์ให้มีความเข้าใจใน
สถานท่ีอย่างรอบดา้น ทั้งลกัษณะทางกายภาพ ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดของสถานท่ี และท่ีส าคญัคือ
ประโยชน์ใชส้อยของพื้นท่ีแต่ละจุด เพราะนอกจากความงามทางสุนทรียะแลว้ ผลงานศิลปะเพื่อ
การตกแต่งท่ีดี  ควรท าหนา้ท่ีสนบัสนุนความมุ่งหมายของพื้นท่ีแต่ละส่วนดว้ย เช่น ห้องนอน ควร
ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมาะส าหรับการพกัผ่อนนอนหลบั  บริเวณนัง่เล่นพกัผ่อนควรให้ความ
เพลิดเพลิน สบายตา  บริเวณส่วนตอ้นรับประชาสัมพนัธ์ ควรมีความโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ 
ช่วยประชาสัมพนัธ์ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  รวมทั้งการบอกเล่าแนวความคิดหรือสร้างเอกลษัณ์ท่ีน่า
จดจ า เป็นตน้ 

ส าหรับวิทยนิพนธ์ชุดน้ี ตอ้งการออกแบบสร้างสรรค์ส าหรับการตกแต่งพื้นท่ีเฉพาะ

กรณี คือ  โนรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมุย  เม่ือผลงานเสร็จตามกระบวนการสร้างสรรคแ์ลว้  

ผูว้ิจยัเห็นว่า  ผลงานศิลปกรรมผา้ชุดน้ี  มีความเหมาะสมกบัสถานท่ีในระดบัท่ีน่าพอใจ ทั้งดา้น 

รูปแบบ  สีสัน แนวคิด ช่วยสนับสนุนประโยชน์ใช้สอยของพื้นท่ีแต่ละส่วน และช่วยเสริม

บรรยากาศทางดา้นวฒันธรรมโดยเฉพาะศิลปะพื้นบา้นโนราตามแนวคิดของสถานท่ี 

 ผลงานสามารถถ่ายทอดความงดงามในศิลปะพื้นบา้นโนรา ซ่ึงเป็นศิลปะพื้นบา้นท่ี

แฝงไวซ่ึ้งวิถีของชาวใตไ้ด้  ทั้ งจากเส้นสายท่ีอ่อนช้อยพล้ิวไหวแต่แข็งแรง สีสันแบบชาวใต้ท่ี

สนุกสนานแต่จริงจงัหนกัแน่น และดว้ยการน าเสนอในรูปแบบใหม่ๆ จากรูปทรงท่าร าโนราท่ีผูว้ิจยั

สังเคราะห์ข้ึนมาใหม่ในรูปแบบเฉพาะ ดว้ยการน าผา้ลูกไม ้ผา้ปาเตะ๊ วสัดุพื้นถ่ินท่ีเห็นกนัชินตา แต่

น ามาสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิควธีิการทางงานผา้ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน  

 กระบวนการสร้างสรรค์ของผูว้ิจยัช่วยให้ค้นพบ  การผสมผสานระหว่างรูปทรงท่ี

สังเคราะห์ข้ึนใหม่  เทคนิควิธีการทางงานผา้ท่ีซับซ้อนหลากหลาย  และวสัดุพื้นถ่ินภาคใต้ท่ี

น ามาใชคื้อ ผา้ลูกไม ้ผา้ปาเต๊ะ ซ่ึงมีคุณสมบติัเฉพาะ  จึงเกิดรูปแบบศิลปกรรมผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะ  โดยรายละเอียดของงานแต่ละช้ินเกิดความน่าสนใจอีกหลายอยา่ง เช่น การผสมกนัอยา่งลง

ตวัของผา้ปาเต๊ะและผา้ลูกไม ้พื้นผิวท่ีเกิดจากการเดินเส้นหลายๆ แบบ และมิติของงานท่ีซบัซ้อน

ข้ึน เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 173-174) 
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ภาพท่ี 173 ภาพตวัอยา่งรายละเอียดท่ีน่าสนใจในวทิยานิพนธ์ 1 
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ภาพท่ี 174 ภาพตวัอยา่งรายละเอียดท่ีน่าสนใจในวทิยานิพนธ์ 2 
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 หลงัจากเสร็จส้ินวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี แมว้่าโดยรายละเอียดอาจจะมีขอ้บกพร่องอยู่

บา้ง แต่โดยภาพรวมแลว้  ผูว้ิจยัรู้สึกพึงพอใจกบัผลงานในคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากผลงาน

สามารถสร้างความงามทางสุนทรียะท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีเฉพาะกรณีไดอ้ยา่งลงตวั สามารถสะทอ้น

ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีและช่วยเสริมบรรยากาศทางดา้นวฒันธรรมไดต้ามแนวคิดของสถานท่ีและ

ตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้  

 ข้อเสนอแนะ 

 งานศิลปกรรมผา้  ซ่ึงได้รับความนิยมมากข้ึนในปัจจุบนั เพราะมีความน่าสนใจทั้ง

รูปแบบเทคนิควิธี  ตวัวสัดุท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งพื้นผิว ลวดลาย สีสัน และสามารถท าไดง่้าย

ข้ึนจากจกัรเยบ็ผา้ ซ่ึงมีลวดลายต่างๆ ใหเ้ลือกมากมายในยคุปัจจุบนั 

 การสร้างสรรคผ์ลงานแมว้า่จกัรเยบ็ผา้เป็นจะตวัช่วยให้ท างานไดง่้ายข้ึน เร็วข้ึน แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว จากประสบการณ์พบว่า ส่ิงท่ีจกัรเย็บผา้ให้ไม่ได้คืออารมณ์ความรู้สึก ดงันั้น
ศิลปินหรือผูท่ี้สร้างสรรคง์าน จึงควรคน้หาเทคนิควธีิการใหม่ๆ เขา้ไปเสริมในการสร้างสรรค ์ และ
ส่ิงส าคญัคือ ตอ้งควบคุมจกัรในการเยบ็ การเดินเส้นให้เกิดความช านาญ  เหมือนอยา่งการวาดรูป
ดว้ยดินสอ การลงสีดว้ยพู่กนั ไม่ควรให้ขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือ มาปิดกั้นหรือตีกรอบความตอ้งการ
หรือจินตนาการของเรา ซ่ึงจะช่วยใหผ้ลงานมีอารมณ์ความรู้สึก และมีเอกลกัษณ์เฉพาะได ้

 การสร้างสรรคง์านศิลปกรมผา้ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีแค่เยบ็ๆ ตามแบบท่ีร่างไว ้แต่ทุกอยา่งมี
กระบวนการคิดวเิคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค ์และตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ทุกจุดท่ีเกิดข้ึน เป็น
ศิลปะอีกแขนงท่ีตอ้งอาศยัทกัษะเฉพาะ  เม่ือเป็นทกัษะจึงตอ้งอาศยัการฝึกฝน  การพฒันาฝีมือ  
ความมุ่งมัน่ตั้งใจ และส่ิงส าคญัคือความรัก 

 ผูว้ิจยัท างานชุดน้ี และทุกคร้ังท่ีผ่านมาดว้ยความรัก และดว้ยความตอ้งการให้ผลงาน
ออกมาดีท่ีสุด  สมบูรณ์ท่ีสุด จนในบางคร้ังการคาดหวงัอาจจะท าให้รู้สึกตึงเครียดจนเกินไป แต่วนั
หน่ึงก็ไดรู้้วา่ ศิลปะคือก็ศิลปะ และศิลปะควรเป็นไปอยา่งธรรมชาติ ควรเป็นไปตามความรู้สึก และ
สันชาตญาณเฉพาะของคนแต่ละคน  ไม่มีถูกผิด แต่จะสัมผสัไดเ้องในการพฒันา  ในความงามท่ี
หมดจดลงตวัมากข้ึน เม่ือเราสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยความรัก และให้เวลากบังานกบัศิลปะ
อยา่งต่อเน่ือง  
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