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บที่คัดัย่อ
 การวิจิัยัครั�งนี�มวีิตัถุปุระสูงค ์1.ศกึษาองคค์วิามรู�เร่�องศลิัปะการแสูดุงมโนราห ์มกีารรวิบัรวิมองคค์วิามรู�ศลิัปะการ

แสูดุงมโนราหภ์ัาคเอกสูารแลัะลังพ่�นทัี� มผีู�ให�ข�อมลูั 3 กลัุ�มคอ่ ปราชญช์าวิบั�านโดุยใช�วิธิีกีารการสูุ�มตวัิอย�างแบับัเฉพาะเจัาะจัง 

ประชากรในพ่�นทัี�แลัะประชากรทัี�เปน็บัคุคลัทัั�วิไปโดุยใช�วิธิีกีารสูุ�มตวัิอย�างแบับัสูะดุวิก 2. วิเิคราะห์อตัลักัษณ์ศลิัปะการแสูดุง

มโนราหร์�วิมกบััหลักัการ DRR (2C (MEAMAI) ) ไดุ�อตัลักัษณม์โนราหท์ัี�โดุดุเดุ�นเรยีงตามลัำดุบัั คอ่ เคร่�องแต�งกาย (ชดุุลักูปดัุ) 

ทั�ารำ เคร่�องประดุบัั แลัะเคร่�องดุนตร ี3. สูงัเคราะหแ์ลัะสูร�างสูรรคต์�นแบับัเคร่�องประดุบัันวิตัศลิัปร์�วิมสูมยั ไดุ�ผลังานต�นแบับั

เคร่�องประดุับันวิัตศิลัป์โนราสูานจัากแนวิคิดุในการสูร�างสูรรค์ของวิัฏจัักรมโนราห์ 3 แนวิคิดุ ค่อ การสู�งต�อแลัะสู่บัสูาน การ

แสูดุงดุ�านควิามบัันเทัิง แลัะการแสูดุงดุ�านประกอบัพิธีีกรรม อยู�ในตำแหน�งต�างๆ ของร�างกายทัี�สูะทั�อนตามแนวิคิดุตั�งแต�

ศรีษะ มอ่ แขน คอ บั�า หน�าอก ลัำตัวิ เป็นการวิจิัยัเชิงคุณภัาพทัี�ใช�วิิธีีวิิจัยัแบับับูัรณาการ (Integrated research) ผสูมผสูาน

แนวิคิดุแลัะทัฤษฎีีจัากวิิทัยาการในสูาขาปรากฏการณ์วิิทัยา วิิธีีการทัางปรัชญา หลัักการทัำกลัยุทัธี์ทัางการตลัาดุ ร�วิมกับั

ศาสูตร์ดุ�านศิลัปกรรม สูร�างหลัักการใหม�ในการวิิเคราะห์สูังเคราะห์ผลังานต�นแบับัเคร่�องประดุับันวิัตศิลัป์โนราสูาน ผลังาน

แต�ลัะชุดุมีการสูะทั�อนแนวิคิดุทัี�สูมัพันธ์ีกบััวัิตถุปุระสูงคใ์นการสูร�างสูรรค์แลัะถุ�ายทัอดุอัตลักัษณ์จัากศิลัปะการแสูดุงมโนราห์

ในรูปแบับัใหม�

คำสำคัญ: นวิัตศิลัป์โนราสูาน เคร่�องประดุับันวิัตศิลัป์ร�วิมสูมัย อัตลัักษณ์มโนราห์

1 งานวิิจััยนี�ไดุ�รับัทัุนอุดุหนุนการทัำกิจักรรมสู�งเสูริมแลัะสูนับัสูนุนการวิิจััยแลัะนวิัตกรรม (ทัุนพัฒนาบััณฑิิตศึกษา) จัาก
สูำนักงานการวิิจััยแห�งชาติ ประจัำปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564
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Abstract

 This research aims to 1. Study the knowledge of Manora performing arts. A body of knowledge 

of Manorah performance art was gathered, documented and on site visits. Three groups of data were 

provided, namely, village sages using specific sampling methods. The local population and the general 

population using convenient sampling method. 2. Manorah performing arts identities together with DRR 

(2C (MEAMAI) ) principles were analyzed to obtain the distinctive Manora identities respectively, namely 

costumes (Bead set), dance posture, jewelry and musical instruments 3. Synthesize and create a prototype 

of contemporary innovative art jewelry. Received a prototype of Norasan innovative jewelry from the 

creativity of the Manorah Cycle 3 concepts, namely, forwarding and continuation, entertainment show 

and ceremonial performances in different positions of the body reflecting the concept from the head, 

hands, arms, neck, shoulders, chest, torso. This research is a qualitative research that uses integrated 

research methods (Integrated research) combines concepts and theories from the field of phenomenal 

science, philosophical approach, marketing strategy principles together with the science of fine arts. Create 

new principles for analyzing and synthesizing the prototype of Norasan jewelry. Each series of works 

reflects a concept related to the purpose of creating and conveying the identity of the Manorah performing 

arts in a new way.

Keywords: Nawattasilpnorasan, Innovative Craft Jewelry, Manorah Identity

บที่นำ
 ภัาคใต�มีประเพณี ศิลัปะแลัะวิัฒนธีรรมทัี�สู่บัทัอดุ

กนัมาจัากรุ�นสูู�รุ�น ไม�วิ�าทัางดุ�านวิถิุชีวีิติ การแต�งกาย อาหาร

การกิน การลัะเลั�น หร่อแม�แต�ผลิัตภััณฑิ์จัากภัูมิปัญญาใน

ทั�องถุิ�น บั�างถุ�ายทัอดุแลัะสู่บัต�อกันมาแบับัดุั�งเดุิม บั�าง

พัฒนาประยุกต์ปรับัปรุง เพ่�อให�เข�ากับัยุคสูมัยแลัะเหมาะ

สูมต�อวิัฒนธีรรมในโลักปัจัจัุบัันทัี�มีควิามทัับัซ้�อนของมิติทัี�

ผสูมผสูานกันอยู�อย�างหลัากหลัาย รูปแบับัของการพัฒนา

วิัฒนธีรรมเดิุมให�เข�ากับัวัิฒนธีรรมใหม� ถุ่อไดุ�วิ�าเป็น

นวิัตกรรมทัางดุ�านศิลัปะแลัะวิัฒนธีรรมรูปแบับัหนึ�ง

 นวิัตกรรมทัางดุ�านศิลัปะแลัะวิัฒนธีรรมหร่อนวิัต

ศิลัป์ เกิดุขึ�นจัากการทัี�คนรุ�นใหม�ในแต�ลัะทั�องถุิ�นกลัับัไปให�

ควิามสูำคัญแลัะหยิบัเอาอัตลัักษณ์ทั�องถุิ�นของตนนำมา

พัฒนา ปรับัปรุง ประยุกต์ องค์ประกอบัต�างๆ จัากรากของ

วิัฒนธีรรมเดิุม สูร�างสูรรค์ออกมาเป็นผลังานนวัิตศิลัป์ทัี�มี

ควิามร�วิมสูมัย (ศูนย์สู�งเสูริมศิลัปาชีพระหวิ�างประเทัศ, 

2558) พัฒนาให�เข�ากับัการรับัรู�ของกลัุ�มคนในยุคใหม� รูป

แบับัของผลังานมีทัั�งเพ่�อการพาณิชย์แลัะเพ่�อการรับัรู�ทัาง

สูุนทัรียภัาพ สูาระสูำคัญทัี�ซ้�อนอยู�ในผลัิตภััณฑิ์นวิัตศิลัป์ 

นอกจัากควิามงามแลั�วิ รูปแบับัของศิลัปะ วิัฒนธีรรมแลัะ

ภัูมิปัญญาทัี�แฝงมาในผลังานเป็นคุณค�าทัี�ถุูกสู�งต�อให�แก�คน

รุ�นหลัังไดุ�อย�างแยบัยลัในบัริบัทัทัี�ต�างไปจัากอดุีต นอกจัาก

นั�นเม่�อผลังานไดุ�กระจัายออกไปสูู�พ่�นต�างๆ ไม�วิ�าจัะทัั�งใน

แลัะต�างประเทัศผลัติภัณัฑิน์วิตัศลิัปเ์หลั�านี�ยงัเปน็สู่�อในการ

แผ�ขยายคุณค�าจัากรากเหง�าของศิลัปวิฒันธีรรมไดุ�เป็นอย�าง

ดุ ีเป็นกลัวิธิีสีูำคัญทัี�ผู�วิจิัยัมีควิามสูนใจัในการนำมาสู�งต�อรูป

แบับัของศิลัปะ วิัฒนธีรรม ภัูมิปัญญา ควิามเช่�อแลัะจัิต

วิิญญาณอันเป็นอัตลัักษณ์ทัี�มีมนต์เสูนห์ในทั�องถุิ�นของภัาค

ใต�ค่อ ศิลัปะการแสูดุงมโนราห์

 เม่องหนังโนรา อู�นาข�าวิ พราวิน�ำตก แหลั�งนกน�ำ 

ทัะเลัสูาบังาม เขาอกทัะลัุ น�ำพุร�อน

 คำขวิัญประจัำจัังหวิัดุพัทัลัุงข�างต�น ประโยคแรก

กลั�าวิถึุงศิลัปะการแสูดุงทัี�เป็นเอกลัักษณ์คู�บั�านคู�เม่องของ

ภัาคใต� ค่อ โนราหร่อมโนราห์ (มีควิามหมายเดุียวิกันค่อ

ศิลัปะการแสูดุงมโนราห์) แหลั�งกำเนิดุมโนราห์หร่อ

พัฒนาการของมโนราห์อยู�ในบัริเวิณลัุ�มน�ำทัะเลัสูาบัสูงขลัา 

กลั�าวิคอ่ “มโนราหม์พีฒันาการมาจัากศลิัปะชั�นสูงูจันกลัาย

เป็นนาฏกรรมของราชสูำนัก แลัะของทั�าวิพระยามหา

กษัตริย์ในภัาคใต�มาแลั�วิตั�งแต�สูมัยกรุงศรีอยุธียาเป็นอย�าง

น�อย จัุดุทัี�ก�อให�เกิดุการพัฒนาเป็นศิลัปะชั�นสููงอยู�ทัี�บัริเวิณ

เม่องพัทัลัุงโบัราณ ไดุ�แก� บัริเวิณลัุ�มทัะเลัสูาบัสูงขลัาทัั�งฝั�ง

ตะวินัตก (อยู�ในเขตจังัหวิดัุพทััลุังปจััจับัุัน) แลัะฝั�งตะวินัออก 
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(เม่องพัทัลัุงโบัราณ ค่อเขตอำเภัอสูทัิงพระ อำเภัอระโนดุ 

แลัะอำเภัอกระแสูสูนิธีุ ์จัังหวิดัุสูงขลัา)” (สูธุีวิิงศ ์พงศไ์พบัลูัย์ 

2529: 1804 - 1819) มโนราหเ์ปน็ศลิัปะการแสูดุงทัี�ถุ�ายทัอดุ

ทัั�งเพ่�อควิามบัันเทัิงแลัะการรำในพิธีีกรรม คุณค�าของ

มโนราหน์อกจัากเคร่�องแต�งกายทัี�มคีวิามเปน็เอกลัักษณ์แลัะ

มนต์เสูน�ห์แห�งทั�ารำ สูีสูันต์ของชุดุมโนราห์ยังเป็นศาสูตร์ทัี�

รวิบัรวิมเอาศิลัปะแขนงอ่�นมาเกี�ยวิข�องอย�างหลีักเลัี�ยงไม�ไดุ� 

เช�น งานช�างไม� ช�างก�อสูร�าง ช�างปักเย็บั เป็นต�น อีกทัั�งเม่�อ

ปี 2563 ศิลัปะการแสูดุงมโนราห์ไดุ�รับัการเสูนอช่�อให�ขึ�น

ทัะเบัยีนเปน็รายการตวัิแทันมรดุกวิฒันธีรรมทัี�จับััต�องไม�ไดุ�

ของมนุษยขาติต�อองค์กรยูเนสูโก (กรมสู�งเสูริมวิัฒนธีรรม, 

2563) แลัะในวิันทัี� 15 ธีันวิาคม พ.ศ. 2564 องค์การการ

ศกึษา วิทิัยาศาสูตร์แลัะวัิฒนธีรรมแห�งสูหประชาชาติ (ยูเนสู

โก) ประกาศให�การแสูดุงโนรา (มโนราห์) จัากภัาคใต�ของ

ไทัยเป็น “มรดุกโลักทัางวิัฒนธีรรมทัี�จัับัต�องไม�ไดุ�” 

(TNNONLINEWorld, 2564)

ภัาพทัี� 1 ศิลัปะการแสูดุงมโนราห์ คณะมโนราห์เกรียงเดุชนวิลัระหงษ์

 ควิามสูำคัญจัากข�อมูลัข�างต�น ผู�วิิจััยมีควิาม

ประทับััใจัในควิามงดุงามของศลิัปะการแสูดุงมโนราหซ์้ึ�งเปน็

มรดุกทัางวัิฒนธีรรมทัี�เข�มแข็งของภัาคใต� สูะทั�อนควิามเช่�อ

แลัะจัติวิญิญาณอันเปน็อตัลักัษณ์ทัี�มมีนตเ์สูนห์ในทั�องถุิ�น ผู�

วิจิัยัจึังต�องการมีสู�วินร�วิมในการพัฒนารูปแบับั แนวิทัางการ

สู่บัต�อแลัะเผยแพร�ศิลัปะวิัฒนธีรรมมโนราห์นี�ให�เกิดุควิาม

หลัากหลัายมิตขิองการนำเสูนอ นอกจัากควิามงดุงามดุั�งเดุมิ

ของศิลัปะการแสูดุงแลั�วิ จัึงมีจัุดุมุ�งหมายในการออกแบับั

แลัะสูร�างสูรรค์ผลังานเป็นต�นแบับัเคร่�องประดุับัร�วิมสูมัยทัี�

ไดุ�นำอตัลักัษณจ์ัากศลิัปะการแสูดุงมโนราหม์าประยกุตส์ูู�รปู

แบับังานนวิัตศิลัป์ ดุ�วิยการศึกษา วิิเคราะห์แลัะสูร�างสูรรค์

สูู�แนวิทัางใหม� โดุยเน�นการนำเสูนอทัางดุ�านสูุนทัรียภัาพ 

ดุ�านควิามงามทัางทััศนศิลัป์แบับัร�วิมสูมัยเพ่�อเป็นสู่�อกลัาง

ทัี�สูามารถุนำพาอัตลัักษณ์มโนราห์ แผ�ขยายคุณค�าศิลัปะ 

วิัฒนธีรรม แลัะภัูมิปัญญาทั�องถุิ�นในรูปแบับัใหม�ให�เผยแพร�

ไปสูู�พ่�นทัี�ต�างๆ ในรูปแบับังานนวิัตศิลัป์ไดุ� เกิดุเป็นงาน

ออกแบับั สูร�างสูรรค์ทัี�ประยุกต์ให�สูามารถุเข�าถุึงผู�คนไดุ�

หลัากหลัายมิติมากยิ�งขึ�นจัากควิามงามทัี�สูะทั�อนจัากศิลัปะ

การแสูดุงมโนราห์

วััตถุุป์ระสงค์ขีองการวัิจัย
 1. ศึกษาองค์ควิามรู�เร่�องศิลัปะการแสูดุงมโนราห์

 2. วิิเคราะห์อัตลัักษณ์ศิลัปะการแสูดุงมโนราห์

 3. สูังเคราะห์แลัะสูร�างสูรรค์ต�นแบับัเคร่�องประ

ดุับันวิัตศิลัป์ร�วิมสูมัย

อุป์กรณ์์และวัิธีดัำเนินการวัิจัย
 วิจิัยัชิ�นนี�เปน็วิิจัยัเชงิคณุภัาพทัี�ใช�วิธิีวีิจิัยัแบับับัรูณ

าการ (Integrated research) ผสูมผสูานแนวิคดิุแลัะทัฤษฎีี

จัากวิิทัยาการในสูาขาปรากฏการณวิ์ิทัยา วิิธีีการทัางปรชัญา 

หลัักการทัำกลัยุทัธี์ทัางการตลัาดุ ร�วิมกับัศาสูตร์ดุ�าน

ศิลัปกรรม เก็บัข�อมูลัดุ�วิยการสูังเกตแบับัไม�มีสู�วินร�วิม 

(Non - Participant Observation) การสูัมภัาษณ์เชิงลัึก 

(In - depth interview) แลัะแบับัสูอบัถุาม (Questionnaire) 

ทัำการวิิเคราะห์ดุ�วิยหลัักการ DRR (Deconstruct/ 

ReImage/ ReDefinition) เพ่�อเปรียบัเทัียบัอัตลัักษณ์

มโนราห์ทัี�นำเสูนอตัวิตนไดุ�อย�างแทั�จัริงสูู�สูร�างสูรรค์ต�นแบับั

เคร่�องประดุับันวิัตศิลัป์โนราสูาน ทัี�สูะทั�อนอัตลัักษณ์

มโนราห์ในรูปแบับัใหม� จัากนั�นใช�กระบัวินการสูังเคราะห์

โดุยการออกแบับัแลัะพัฒนา  (Resea rch  and 

development) เพ่�อสูร�างสูรรค์ผลังานนวัิตศิลัป์โนราสูาน

ต�อไป โดุยมีกระบัวินการตามกรอบัแนวิคิดุ ดุังนี�
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ศิลปะการแสดง
มโนราห์

นวัตศลิป์
โนราสาน

D

R

R

Deconstruct
Research

Development

Product
Testing

ศลิปะการแสดงมโนราห์

งานนวัตศลิป์

ผลติภัณฑ์เกี่ยวกับมโนราห์

ทฤษฎีและหลักการออกแบบ
Reimage

Redefnition

ภาพที่ี� 2 กรอบัแนวิคิดุในการดุำเนินการวิิจััย

 กลุ่มป์ระชากรที่ี�ศิึกษาในการวัิจัย

 กลัุ�มประชากรทัี�ใช�ในการศกึษาการวิจิัยัเร่�อง นวิตั

ศิลัป์โนราสูาน: เคร่�องประดัุบันวิัตศิลัป์ร�วิมสูมัยสู่บั

วิัฒนธีรรมสูานศิลัปะประยุกต์อัตลัักษณ์มโนราห์ แบั�งออก

เป็นกลัุ�มประชากรทัี�เป็นตัวิบัุคคลั แลัะกลัุ�มตัวิอย�างของ

ผลัติภัณัฑ์ิซ้ึ�งแสูดุงควิามเป็นตวัิแทันของผลิัตภัณัฑ์ิสู�วินใหญ� 

ดุังนี�

 1. กลุ่มป์ระชากร

 กลัุ�มประชากรทัี�ใช�ในการศึกษาเพ่�อวิิจััย ผู�วิิจััยไดุ�

ทัำการแบั�งออกเป็น 3 กลัุ�ม ดุังนี�

 1.1 ปราชญ์ชาวิบั�าน โดุยใช�แบับัสูัมภัาษณ์เชิงลัึก

ดุ�วิยวิธิีกีารสูุ�มตวัิอย�างแบับัเฉพาะเจัาะจัง ผสูมผสูานกับัการ

สูังเกตแบับัไม�มีสู�วินร�วิม ไดุ�แก� 1. นายเกรียงเดุช ขำณรงค์ 

(มโนราห์เกรียงเดุช) 2. นายน�อม คงเกลัี�ยง (มโนราห์น�อม) 

3. นางอาภัานี จัีนช�วิย (ครูพ่�นบั�าน (มโนราห์) วิิทัยาลััย

นาฏศลิัปพ์ทััลังุ) เน่�องจัากมลัีักษณะสูอดุคลั�องแลัะสูามารถุ

เป็นตัวิแทันของกลัุ�มประชากรทัี�จัะศึกษา

 1.2 ประชากรในพ่�นทัี� โดุยใช�แบับัสูอบัถุามดุ�วิยวิธิีี

การสูุ�มตัวิอย�างแบับัสูะดุวิกไดุ�แก� นักทั�องเทัี�ยวิจัากแหลั�ง

ทั�องเทัี�ยวิทัี�สูะทั�อนวิถิุชีวีิติ ควิามเปน็อยู�ในจัังหวิดัุพัทัลุัง จัาก 

4 สูถุานทัี� ค่อ ตลัาดุนัดุใต�โหลัดุ นาโปแก ทัะเลัน�อย โรงคั�วิ

กาแฟสูวินไผ� ซ้ึ�งผู�วิิจััยทัำการแจักแบับัสูอบัถุามดุ�วิยตนเอง

 1.3 ประชากรทัี� เป็นบัุคคลัทัั�วิไป โดุยใช�

แบับัสูอบัถุามดุ�วิยวิิธีีการสูุ�มตัวิอย�างแบับัสูะดุวิก ไดุ�แก� 

กลัุ�มบัุคคลัทัี�มีการใช�เคร่�องม่ออิเลั็กทัรอนิกสู์ เป็นรูปแบับั

ของแบับัสูอบัถุามทัี�อยู� ในกูเกิ�ลัฟอร์ม ผ�านช�องทัาง

ออนไลัน์

 2. กลุ่มตัวัอย่างผลิตภัณ์ฑ์์

 2.1 ผลัิตภััณฑิ์จัากมโนราห์ โดุยใช�วิิธีีการการสูุ�ม

ตัวิอย�างแบับัเฉพาะเจัาะจัง เน่�องจัากมีลัักษณะสูอดุคลั�อง

แลัะสูามารถุเป็นตัวิแทันของกลัุ�มประชากรทัี�จัะศึกษา ดุ�วิย

วิิธีีการสูร�างเกณฑิ์ในการวิิเคราะห์หาอัตลัักษณ์อันเป็น

ตัวิแทันของศิลัปะการแสูดุง

 2.2 ผลัิตภััณฑิ์นวิัตศิลัป์ โดุยใช�วิิธีีการการสูุ�ม

ตัวิอย�างแบับัเฉพาะเจัาะจัง เป็นผลิัตภััณฑ์ิทัี�มีอยู� ใน

ประเทัศไทัย เน่�องจัากมลีักัษณะสูอดุคลั�องแลัะสูามารถุเปน็

ตวัิแทันของกลัุ�มประชากรทัี�จัะศกึษา ดุ�วิยวิธิีกีารสูร�างเกณฑิ์

ในการวิิเคราะห์หาจัุดุร�วิมกันของประเดุ็นในการพัฒนาสูู�

ผลัิตภััณฑิ์นวิัตศิลัป์

 สถุานที่ี�ศิึกษาวัิจัย

 1. มโนราห์โรงครูในพ่�นทัี�จัังหวิัดุพัทัลัุง

 2. แหลั�งทั�องเทัี�ยวิทัี�สูะทั�อนวิิถุีชีวิิต ควิามเป็นอยู�

ในจัังหวิัดุพัทัลัุง จัาก 4 สูถุานทัี� ค่อ ตลัาดุนัดุใต�โหลัดุ นา

โปแก ทัะเลัน�อย โรงคั�วิกาแฟสูวินไผ�

 3. ช�องทัางออนไลัน์ผ�านแอพพลัิเคชั�นเฟสูบัุ�ค

 การดัำเนินงานวัิจัย

 ขั�นตอนทัี� 1 การเก็บัข�อมูลั

 ขั�นตอนทัี� 2 การวิิเคราะห์ข�อมูลัแลัะสูร�างข�อ

กำหนดุการออกแบับั

 ขั�นตอนทัี�  3 การสูังเคราะห์กลัยุทัธ์ีแลัะข�อ

กำหนดุการออกแบับั

 ขั�นตอนทัี� 4 การสูงัเคราะหง์านเคร่�องประดุบัันวิตั

ศิลัป์โนราสูาน

ผลการวัิจัย
 ผลตามวััตถุุป์ระสงค์ขี้อที่ี� 1. ศิึกษาองค์ควัามร้้

เร่�องศิิลป์ะการแสดังมโนราห์์

 ลัำดุับัขั�นหลัักการ D (Deconstruct)

 1. มโนราห์์

 ข�อมูลัของมโนราห์สูามารถุสูรุปตามหลัักการร่�อ

สูร�างเพ่�อวิิเคราะหอ์งคป์ระกอบัย�อยทัี�อยู�ในควิามงามแต�ลัะ

ดุ�านแบั�งไดุ�เป็น 2 ประเดุ็น ค่อ ข�อมูลัทัางทััศนศิลัป์ (Visual 

Art) แลัะข�อมูลัทัางสูุนทัรียภัาพ (Aesthetics) ดุังนี�
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วิารสูารสูถุาบัันวิัฒนธีรรมแลัะศิลัปะ
มหาวิิทัยาลััยศรีนครินทัรวิิโรฒ

 1.1 ข�อมลูัการร่�อสูร�างทัางทัศันศลิัปจ์ัากศลิัปะการ

แสูดุงมโนราห ์ลัำดุบััขั�นภัาพจัำจัากองคป์ระกอบัของศลิัปะ

การแสูดุงมโนราห์ แลัะการแยกองค์ประกอบัย�อยในแต�ลัะ

องค์ประกอบั ค่อ

 1.1.1 อัตลัักษณ์ทีั�โดุดุเดุ�นเป็นภัาพจัำดุ�านทััศน

ศิลัป์จัากองค์ประกอบัดุ�านต�างๆ ของศิลัปะการแสูดุง

มโนราห์ อันดุับัทัี� 1 เคร่�องแต�งกาย (ชุดุลัูกปัดุ) อันดุับัทัี� 2 

ทั�ารำ อันดุับัทัี� 3 เคร่�องประดุับั อันดุับัทัี� 4 เคร่�องดุนตรี (ดุัง

แสูดุงในภัาพทัี� 3)

ภาพที่ี� 3 ลัำดุับัขั�นภัาพจัำจัากองค์ประกอบัของศิลัปะการแสูดุง
มโนราห์

 1.1.2 องค์ประกอบัเคร่�องแต�งทัี�สูามารถุสูะทั�อน

อัตลัักษณ์จัากศิลัปวิัฒนธีรรมการแสูดุงมโนราห์ไดุ� อันดุับัทัี� 

1 ปงคอ อนัดัุบัทัี� 2 หน�าเพลัา/เหน็บัเพลัา/หนบััเพลัา อนัดุบัั

ทัี� 3 ทัับัทัรวิง/ซ้ับัทัรวิง/ตาบั อันดุับัทัี� 4 บั�า อันดุับัทัี� 5 พาน

อก/พานโครง/รอบัคอ โดุยสูามารถุจัำแนกวิัตถุุธีาตุย�อยใน

แต�ลัะองค์ประกอบัไดุ�เปน็รูปร�างรูปทัรง สีู ลัวิดุลัาย วัิสูดุแุลัะ

เทัคนิค (ดุังแสูดุงในภัาพทัี� 4)

ภาพที่ี� 4 ข�อมูลัร่�อองค์ประกอบัทัางทััศนศิลัป์จัากเคร่�องแต�งกาย 
(ชุดุลัูกปัดุ)

 1.1.3 องค์ประกอบัทั�ารำทัี�สูามารถุสูะทั�อนอัต

ลัักษณ์จัากศิลัปวิัฒนธีรรมการแสูดุงมโนราห์ อันดุับัทัี� 1 ทั�า

เขาควิาย อันดุับัทัี� 2 ทั�าต�างกัน อันดุับัทัี� 3 ทั�าพระจัันทัร์

ทัรงกลัดุ อันดุับัทัี� 4 ทั�ายกเป็นแพนผาลัา อันดุับัทัี� 5 ทั�า

กระเรยีนปาดุตาลั โดุยสูามารถุจัำแนกวิตัถุธุีาตยุ�อยในแต�ลัะ

ทั�ารำเป็นทั�าทัางแบับัเราขาคณิตไดุ� (ดุังแสูดุงในภัาพทัี� 5)

ภาพที่ี� 5 ข�อมูลัร่�อองค์ประกอบัทัางทััศนศิลัป์จัากทั�ารำ 5 อันดุับัแรก

 1.1.4 องค์ประกอบัเร่�องเคร่�องประดุับัทัี�สูามารถุ

สูะทั�อนอัตลัักษณ์จัากศิลัปวัิฒนธีรรมการแสูดุงมโนราห์ 

อันดุับัทัี� 1 หัวิเทัริดุ อันดุับัทัี� 2 เลั็บั อันดุับัทัี� 3 ปีกหร่อหาง

หงสู์ อันดุับัทัี� 4 ทัับัทัรวิงซ้ับัทัรวิง (ตาบั) หร่อปีกนกแอ�น 

อนัดุบััทัี� 5 กำไลัต�นแขน/ปลัายแขน โดุยสูามารถุจัำแนกวิตัถุุ

ธีาตุย�อยในแต�ลัะองค์ประกอบัไดุ�เป็นรูปร�างรูปทัรง สูี 

ลัวิดุลัาย วิัสูดุุแลัะเทัคนิค (ดุังแสูดุงในภัาพทัี� 6)

ภาพที่ี� 6 ข�อมูลัร่�อองค์ประกอบัทัางทััศนศิลัป์จัากเคร่�องประดุับั
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 1.1.5 องค์ประกอบัเร่�องเคร่�องดุนตรีทัี�สูามารถุ

สูะทั�อนอัตลัักษณ์จัากศิลัปวิัฒนธีรรมการแสูดุงมโนราห์ 

อันดุับัทัี� 1 ทัับั อันดุับัทัี� 2 ปี� อันดุับัทัี� 3 โหม�ง อันดุับัทัี� 4 

กลัอง อันดัุบัทัี� 5 ฉิ�ง โดุยสูามารถุจัำแนกวิัตถุุธีาตุย�อยใน

แต�ลัะองค์ประกอบัไดุ�เปน็รูปร�างรูปทัรง สีู ลัวิดุลัาย วัิสูดุแุลัะ

เทัคนิค (ดุังแสูดุงในภัาพทัี� 7)

ภาพที่ี� 7 ข�อมูลัร่�อองค์ประกอบัทัางทััศนศิลัป์จัากเคร่�องดุนตรี

 1.2 ข�อมูลัการร่�อสูร�างทัางสุูนทัรียภัาพ จัากศลิัปะ

การแสูดุงมโนราห์ สูรุปผลัตามแลัะ ทัำให�ไดุ�ข�อมูลัทััศธีาตุทัี�

สูะทั�อนสูุนทัรียภัาพสูู�การสูร�างข�อกำหนดุในการสูร�างสูรรค์ 

โดุยแบั�งออกเป็นของประเดุน็ลัำดุบััวิงจัรของการสู่บัสูานเป็น 

3 หัวิข�อหลััก (ดุังแสูดุงในภัาพทัี� 8) ดุังนี�

 1.2.1 ถุ�ายทัอดุสู่บัสูาน สูุนทัรียภัาพการถุ�ายทัอดุ 

สู�งต�อ รับัต�อควิามเคารพนบันอบั ฝกฝน อดุทัน สู่บัสูาน สู่บั

ต�อ โดุยหลัักการทัำซ้�ำ โทันสูีเข�ม ตำแหน�งม่อ การฝกฝนทั�า

รำ การเคารพกราบัไหวิ� ศีรษะ การนอบัน�อม การยอมรับั 

ไหลั�/บั�า การแบักรับั การสู่บัทัอดุ หน�าอกตำแหน�งของหวัิใจั 

การยอมรับัดุ�วิยควิามเคารพรักแลัะเต็มใจั

 1.2.2 สู่บัสูานควิามบัันเทัิง สูุนทัรียภัาพควิาม

บันัเทังิ สูวิยงาม หมู�คณะ ร�อง เลั�นบัทั สูนกุสูนาน ตลักขบัขนั 

โดุยหลัักการจัังหวิะ รูปแบับัการซ้�ำเกิดุควิามเคลั่�อนไหวิ 

ควิามกลัมกลัน่ ควิามเปน็เอกภัาพ โทันสูสีูดุใสู ตำแหน�งมอ่/

แขน การร�ายรำ ศีรษะ ตำแหน�งสูวิมเทัริดุสู่�อถุึงอัตลัักษณ์

ของมโนราห์ ไหลั�/บั�า/ลัำตัวิ สูวิมใสู�ชุดุลัูกปัดุ

 1.2.3 สู่บัสูานควิามเช่�อ สุูนทัรียภัาพควิามเช่�อ 

มนต์ขลััง สูวิยงาม จัิตวิิญญาณ ศรัทัธีา ไสูยศาสูตร์ โดุยหลััก

การควิามเป็นเดุ�น โทันสีูเข�มเป็นหลัักผสูานสีูของชุดุลัูกปัดุ 

ตำแหน�งม่อ/แขน การร�ายรำ ศีรษะ ตำแหน�งสูวิมเทัริดุสู่�อ

ถุึงอัตลัักษณ์ของมโนราห์ ไหลั�/บั�า/ลัำตัวิ สูวิมใสู�ชุดุลัูกปัดุ

ภาพที่ี� 8 ข�อมูลัการร่�อสูร�างทัางสูุนทัรียภัาพวิงจัร
ของการสู่บัสูานมโนราห์

 2. งานนวััตศิิลป์์

 ข�อมูลัของผลัิตภััณฑ์ิงานนวัิตศิลัป์สูามารถุสูรุป

ตามหลักัการร่�อสูร�างเพ่�อวิเิคราะหอ์งคป์ระกอบัย�อยทัี�อยู�ใน

ควิามงามแต�ลัะดุ�านแบั�งไดุ�เป็น 2 ประเดุ็น ค่อ ข�อมูลัทัาง

ทััศนศิลัป์แลัะข�อมูลัทัางสูุนทัรียภัาพ ดุังนี�

 2.1 ประเดุน็ร่�อสูร�างผลัติภัณัฑิง์านนวิตัศลิัป์สูู�การ

พัฒนาดุ�านทััศนศิลัป์

 มกีารใช�วัิสูดุเุดุมิแต�พัฒนาแลัะทัดุลัองเทัคนคิการ

ผลัิตใหม�ๆ / พัฒนารูปแบับัผลัิตภััณฑิ์ใหม� มีควิามหลัาก

หลัายน�าสูนใจัมากขึ�น / การใช�งานมีรูปแบับัเข�าถุึงไดุ�ง�าย

มากขึ�นแลัะสูามารถุใช�ในชีวิิตประจัำวิันทัั�วิไป/ รูปแบับัร�วิม

สูมัยเข�าถุึงกลัุ�มคนรุ�นใหม� / มีการผสูมผสูานเทัคนิคโบัราณ

แลัะสูมยัใหม�เข�าดุ�วิยกนั / ผสูานการออกแบับักับัวิฒันธีรรม

ใหม� เกิดุลัวิดุลัายแลัะรูปแบับัใหม�อย�างร�วิมสูมัย

 2.2 ประเดุน็ร่�อสูร�างผลัติภัณัฑิง์านนวิตัศลิัป์สูู�การ

พัฒนาดุ�านสูุนทัรียภัาพ

 ให�ควิามรู�สูึกร�วิมสูมัย / น�ารัก สูดุใสู / สูวิยงาม 

น�าใช�งาน / มกีลัิ�นอายควิามเป็นไทัยโบัราณในแต�อยู�รปูแบับั

สูมัยใหม�

 3. ผลิตภัณ์ฑ์์ที่ี�เกี�ยวัขี้องกับมโนราห์์

 ข�อมูลัของผลัิตภััณฑิ์ทัี�เกี�ยวิข�องกับัมโนราห์ซ้ึ�งไดุ�

รับัการยอมรับัวิ�าสูามารถุบั�งบัอกถุึงภัาพจัำของศิลัปะการ

แสูดุงมโนราห์ไดุ�นั�น ค่อ เคร่�องแต�งกายของมโนราห์หร่อชุดุ

ลัูกปัดุมโนราห์ สูามารถุสูรุปตามหลัักการร่�อสูร�างเพ่�อ

วิิเคราะห์องค์ประกอบัย�อยทีั�อยู�ในควิามงามแต�ลัะดุ�านแบั�ง

ไดุ�เป็น 2 ประเดุ็น ค่อ ข�อมูลัทัางทััศนศิลัป์แลัะข�อมูลัทัาง

สูุนทัรียภัาพ ดุังนี�
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 3.1 ประเดุ็นร่�อสูร�างผลิัตภััณฑิ์ทัี�เกี�ยวิข�องกับั

มโนราห์สูู�การพัฒนาดุ�านทััศนศิลัป์

 วิัสูดุุลูักปัดุแบับัเดุิมแลัะทัดุลัองเทัคนิคดุ�วิยการ

สูร�างลัวิดุลัายใหม�ทัี�ลัะเอียดุกวิ�าเดุิม / พัฒนารูปแบับั

ผลัิตภััณฑิ์ใหม�ดุ�วิยการผสูมผสูานร�วิมกับัวิัสูดุุอ่�นๆ ร�วิมดุ�วิย 

/ การใช�งานมีรูปแบับัเข�าถุึงไดุ�ง�าย ไม�ไดุ�เป็นชุดุสูำหรับัการ

แสูดุงเทั�านั�น / ผลัิตภััณฑิ์หลัากหลัายสูามารถุใช�ในชีวิิต

ประจัำวิันทัั�วิไป / รูปแบับัร�วิมสูมัยเข�าถุึงกลัุ�มคนรุ�นใหม� / 

พัฒนาผลัิตภััณฑิ์จันสูร�างแบัรนดุ์สูินค�าทัี�มีเอกลัักษณ์

 3.2 ประเดุ็นร่�อสูร�างผลิัตภััณฑิ์ทัี�เกี�ยวิข�องกับั

มโนราห์สูู�การพัฒนาดุ�านสูุนทัรียภัาพ

 มีควิามร�วิมสูมัย / น�ารัก สูดุใสู / มีควิามสูวิยงาม 

น�าใช�งาน / มีกลัิ�นอายของอัตลัักษณ์วิัฒนธีรรมจัากรูปแบับั

ชิ�นงานแลัะลัวิดุลัาย

 ผลตามวััตถุุป์ระสงค์ขี้อที่ี� 2. วิัเคราะห์์อัตลักษณ์์

ศิิลป์ะการแสดังมโนราห์์

 ลำดัับขีั�นห์ลักการ R (Re - Image)

 ข�อมูลัวิิถุีทัางในการพัฒนาจัากการสูร�างภัาพใหม�

 แนวิคิดุภัายใต�กรอบัทัี�กำหนดุไวิ�สูอดุคลั�องกับั

แนวิคดิุของการวิิจัยัแลัะพัฒนา คอ่แนวิคดิุจัากการสูร�างภัาพ

ใหม� โดุยผู�วิิจััยมีหลัักการ 2C ประกอบัไปดุ�วิยการเช่�อมโยง

ในหลัักการย�อยค่อ MEAMAI เพ่�อเป็นแนวิคิดุในการ

สูังเคราะห์สูร�างภัาพใหม�แลัะสูร�างสูรรค์นวิัตศิลัป์โนราสูาน 

แม�วิ�าภัาพจัำเดุมิของศลิัปะการแสูดุงมโนราหไ์ม�อาจัสูามารถุ

ทัดุแทันสูุนทัรียภัาพทัี�ไดุ�รับัดุ�วิยผลัิตภััณฑิ์หร่อการสูร�าง

สูรรค์ใดุๆ ไดุ�ทัั�งหมดุ แต�กลัิ�นอายของสูุนทัรียภัาพจัากการ

พฒันาจัะถุกูสู�งต�อแลัะถุ�ายทัอดุข�อควิามให�ไดุ�มากทัี�สุูดุ ตาม

ประเดุ็นต�างๆ (ดุังแสูดุงในภัาพทัี� 8) ดุังนี�

ภาพที่ี� 9 หลัักการ 2C (MEAMAI)

 เม่�อเช่�อมโยงข�อมูลัตามหลัักการร่�อสูร�างทัี�ศึกษา

แลัะการวิเิคราะหข์�างต�น จังึนำมาข�อมลูัผลัสูรปุมาวิเิคราะห์

ร�วิมกบััหลัักการสูร�างภัาพใหม�ภัายใต�หลัักการ 2C (ดุงัแสูดุง

ในตารางทัี� 1) ดุังนี�
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 ตารางที่ี� 1 การวิิเคราะห์ข�อมูลัจัากการเช่�อมโยง (Connect) ตามหลัักการ MEA แลัะควิามร�วิมสูมัย 

(Contemporary) ตามหลัักการ MAI

ต้นที่างขี้อม้ล อัตลักษณ์์อันเป์็นภาพจำ

ศิลัปะการแสูดุงมโนราห์ ศิลัปะการแสูดุงแฝงปรัชญา ควิามเช่�อ พิธีีกรรม ค�านิยม การแสูดุง การร�ายรำมีควิามอ�อนช�อย

แต�เข�มแข็งกระฉับักระเฉง ขบััร�องเป็นบัทักลัอน ตบีัทั เจัรจัา ดุำเนนิเร่�องราวิตามบัทัลัะคร หรอ่

ตามเร่�องทัี�ผูกขึ�นอย�างออกอรรถุรสู มีทัั�งการแสูดุงเพ่�อสูร�างควิามบัันเทัิงทัี�ดุูต่�นตาต่�นใจั แลัะ

เพ่�อประกอบัพิธีีกรรมทัี�ดุูเข�มขลัังตามควิามเช่�อทัี�ผูกพันระหวิ�างควิามเช่�อในอำนาจัเหน่อ

ธีรรมชาต ิเสูน�หท์ัี�สูร�างควิามสูวิยงามอย�างเปน็เอกลัักษณข์องมโนราหค์อ่เคร่�องแต�งกายทัี�เรยีก

วิ�าเคร่�องลักูปดัุรวิมทัั�งเคร่�องประดุบัั ควิามโดุดุเดุ�นของเคร่�องแต�งกายทัี�มสีูสีูนัแลัะสูะทั�อนเคร่�อง

แต�งกายของกษัตริย์โบัราณแห�งอาณาจัักรศรีวิิชัย

Connect

M

การแสดังภาพแที่น 

(Mimesis) 

E

ขียาย พัฒนา  

(Expand) 

A

ป์ระยุกต์

(Apply) 

นวิัตศิลัป์โนราสูาน ดุึงเอาโลักของศิลัปะการแสูดุง

แลัะอัตลัักษณ์อันเป็นภัาพจัำ

ดุ�านควิามงามทัางทัศันศลิัปม์า

ใ ช� พัฒน าสูู� ก า ร ออกแบับั

ผลัิ ตภััณ ฑ์ิ โดุยสูะทั� อนลัะ

แ สู ดุ ง อ อ ก ใ ห� เ ห็ น ถึุ ง

สูุนทัรียภัาพทัี�ไดุ�รับัจัากการ

แสูดุง

ใช�หลัักการออกแบับัสูร�างให�

ศิลัปะการแสูดุงขยายขอบัเขต

แ ลั ะ พั ฒ น า รู ป แ บั บั ไ ป สูู�

ผลัิตภััณฑิ์อ่�นทัี�สูามารถุสูะทั�อน

ศิลัปะการแสูดุงมโนราห์ไดุ� โดุย

ประ เ ด็ุนหลัั ก ในการขยาย

ขอบัเขต ค่อการถุ�ายทัอดุอัต

ลักัษณม์โนราหท์ัั�งดุ�านควิามงาม

ทัางทััศนศิลัป์แลัะสูุนทัรียภัาพ

ประยุกต์ใช� อัตลัักษณ์แลัะ

พัฒนาสูู� เคร่�องประดุับัร�วิม

สูมัย ดุึงสูาระจัากทัุกองค์

ประกอบัทัี� โดุดุเดุ�นอันเป็น

ภัาพจัำของศิลัปะการแสูดุง

มโนราห์ทัั�งดุ�านควิามงามทัาง

ทััศนศิลัป์แลัะสูุนทัรียภัาพ

Contemporary

M

ที่ำให์้เขี้าถุึงไดั้มากขีึ�น

(Make more accessible) 

A

สอดัคล้อง กลมกล่น

(Accordance) 

I

การผสานรวัมกัน

(Integration) 

นวิัตศิลัป์โนราสูาน จััดุการกับัควิามงามทัางทััศน

ศลิัปแ์ลัะสูนุทัรยีภัาพทัี�ไดุ�รบััจัาก

ศิลัปะการแสูดุงมโนราห์ ใช�วิิธีี

การคัดุกรองแลัะดุึงนำเอาสูาระ

ทัี�มีควิามสูำคัญอันเป็นภัาพจัำ 

เน�นในประเดุ็นของเน่�อหาหลััก

เดุ�นๆ ทัี�เป็นอัตลัักษณ์อันเป็น

ตวัิแทันภัาพจัำเอาไวิ�แลัะปรบััรปู

แบับัการนำเสูนอให�เหมาะสูม

ตามแต�ลัะประเภัทั เพ่�อให�การ

รับัรู�ในการเข�าถุึงตัวิงานมีควิาม

ชัดุเจันมากยิ�งขึ�น

ควิามลังตัวิระหวิ�างควิามงาม

ทั า ง ทัั ศ น ศิ ลั ป์ แ ลั ะ

สูนุทัรยีภัาพทัี�ไดุ�รบััจัากศลิัปะ

การแสูดุงมโนราห์ นำขอมูลั

จัากการวิิเคราะห์แยกตาม

หลัักการร่�อสูร�าง ไดุ�เป็นสู�วิน

ประกอบัมูลัฐานของศิลัปะ 

จัดัุวิางองคป์ระกอบั ทัำให�เกิดุ

เป็นการประสูานทัี�สูอดุคลั�อง

แลัะกลัมกลั่นเข�ากันอย�าง

ลังตัวิ

ผสูานรวิมเป็นอันหนึ� งอัน

เดุียวิกันขององค์ประกอบั

ศิลัป์ควิามงามทัางทััศนศิลัป์

ถุ่อเป็นเอกภัาพของศิลัปะ

การแสูดุงมโนราห์ทัั�งรูปทัรง

แลัะสุูนทัรียภัาพ เอกภัาพ

ของการแสูดุงออก ทัี�ไดุ�รับั

จัากศิลัปะการแสูดุงมโนราห์ 

เป็นการประสูานหร่อจััดุ

ระเบัยีบัของสู�วินต�างๆ ให�เกดิุ

ควิามผสูานรวิมเป็นหนึ�งเดีุยวิ 
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 การขยายควิามในการนำเสูนอแนวิทัางการ

สูังเคราะห์ผลังงานต�นแบับัจัากหลัักการ 2C (MEAMAI) 

แสูดุงให�เห็นถุึงแนวิทัาง Re - Image เพ่�อนำผลัทัี�ไดุ�ไปสูร�าง

กลัยุทัธี์ในการสูร�างสูรรค์ผลังานต�นแบับัในลัำดุับัถุัดุไป

 ผลตามวััตถุุป์ระสงค์ขี้อที่ี� 3. สังเคราะห์์และ

สร้างสรรค์ต้นแบบเคร่�องป์ระดัับนวััตศิิลป์์ร่วัมสมัย

 ลำดัับขีั�นห์ลักการ R (Redefinition)

 การสร้างนิยามให์ม่ (Redefinition)

 การสูร�างนยิามใหม�เกดิุขึ�นจัากการประมวิลัผลัใน

การสูร�างคำศัพทั์เฉพาะทัี�เกิดุขึ�นจัากการสูร�างสูรรค์ผลังาน

วิจัิัยในโครงการนี�คอ่ นวิตัศลิัปโ์นราสูาน โดุยมคีำขยายควิาม

ในขอบัเขตค่อ เคร่�องประดุับันวิัตศิลัป์ร�วิมสูมัย สู่บั

วิฒันธีรรมสูานศลิัปะ ประยกุตอั์ตลัักษณม์โนราห ์ซ้ึ�งเปน็การ

นิยามแบับัทัั�วิไป โดุยทัี�สูามารถุอธีิบัายไดุ� (ดุังแสูดุงในภัาพ

ทัี� 9) ดุังนี�

ภาพที่ี� 10 คำศัพทั์ 3 คำในการนิยามใหม�นวิัตศิลัป์โนราสูาน

 นวิตัศลิัปโ์นราสูาน หมายถุงึ ผลังานการสูร�างสูรรค์

ทัี�มีการสู่บัแลัะนำเอาศิลัปะ วิัฒนธีรรม แลัะภูัมิปัญญามา

จัากศิลัปะการแสูดุงมโนราห์ซ้ึ�งมีเอกลัักษณ์ทัรงไวิ�ซ้ึ�งคุณค�า

ดุ�านศลิัปะมรดุกภัมูไิทัย สูะทั�อนปรชัญา ควิามเช่�อ พธิีกีรรม 

ค�านยิม แลัะผกูพนักบััวิถิุชีนของคนไวิ�อย�างลังตวัิต�อเน่�องมา

ยาวินานนำมาพัฒนา จััดุสูรรปรุงแต�งให�มีคุณภัาพ ทัั�งรูป

แบับั การนำเสูนอในมิติแลัะมุมมองทีั�แตกต�างจัากเดุิม แต�

ยังคงสูามารถุสูะทั�อนแลัะสู่บัสูานถุึงคุณค�าของศิลัปะ 

วัิฒนธีรรม แลัะภูัมปิญัญาศลิัปะการแสูดุงมโนราหใ์นรูปแบับั

ทัี�เป็นสูิ�งใหม� เพ่�อให�ผลังานนั�นไดุ�สู�งต�อ แลัะแพร�กระจัายสูู�

คนรุ�นต�อไปในรูปแบับัทัี�มีบัริบัทัทัี�น�าสูนใจัมากขึ�นกวิ�าเดุิม 

เพ่�อสูอดุคลั�องกับัยุคสูมัยในสูภัาพปัจัจัุบััน แลัะเพ่�อให�เป็น

ประโยชนต์�อวิิถุชีวิีิตแก�คนในปจััจับุันั พร�อมทัั�งเปน็ฐานของ

การงอกงามสูบ่ัต�อไปเบั่�องหน�า ซ้ึ�งอาจัจัะเกิดุการประโยชน์

ทัางสูังคมแลัะเศรษฐกิจัมากขึ�นไดุ�

 จัากการศึกษาวิิเคราะห์ข�อมูลัตามหลัักการ DRR 

(2C (MEAMAI) ) ซ้ึ�งสูอดุคลั�องกับัแนวิทัางในการวิิจััยแลัะ

พัฒนาซ้ึ�งประกอบัดุ�วิยข�อมูลัสู�วินต�างๆ ทัี�เกี�ยวิข�องในการ

สูร�างสูรรค์นวัิตศิลัป์โนราสูานตามข�างต�น ผู�วิิจััยไดุ�ข�อสูรุป

อัตลักัษณม์โนราสูู�แนวิทัางในการสูงัเคราะหแ์ลัะสูร�างสูรรค์

ต�นแบับัเคร่�องประดุับันวิัตศิลัป์ร�วิมสูมัย ดุังนี�

 1. สูร�างสูรรค์จัากแนวิคิดุจัากมูดุบัอร์ดุวิัฏจัักร

มโนราห์

 2. วิัตถุุธีาตุแลัะมโนธีาตุเช่�อมโยงควิามสูัมพันธี์

ของแนวิคิดุในการนำเสูนอระหวิ�างตำแหน�งเคร่�องประดุับั

นวิัตศิลัป์โนราสูานกับัร�างกาย

 3. สูร�างสูรรค์จัากหลัักการสูร�างภัาพลัักษณ์ใหม� 

(Reimage) ทัี�มีการเช่�อมโยงกับัหลัักการ 2C (MEAMAI)

 สูร�างสูรรค์เคร่�องประดุับันวัิตศิลัป์โนราสูาน 3 

แนวิคิดุตามวิัฏจัักรมโนราห์ (ดุังแสูดุงในตารางทัี� 2) ดุังนี�
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ตารางที่ี� 2 การสูังเคราะห์แลัะสูร�างสูรรค์ต�นแบับันวิัตศิลัป์โนราสูาน

แนวัคิดัการส่งต่อและส่บสาน ภาพร่างต้นแบบจากกลยุที่ธ์การสังเคราะห์์

แนวัคิดัการส่งต่อและส่บสาน

สู่บัสูาน สู�งต�อ นอบัน�อม ยอมรับั ฝกฝน

 วิัตถุุธีาตุ  - หลัักการทัำซ้�ำ โทันสูีเข�ม โดุยเช่�อมโยงแลัะตัดุ

ทัอนกับัลัักษณะทั�าทัางทั�ารำพ่�นฐานเพ่�อการฝกฝนอย�างอดุทันแลัะ

สูม�ำเสูมอ ทัี�สูะทั�อนคติของครูผู�ถุ�ายทัอดุวิิชาแลัะศิษย์ผู�รับัวิิชา

 มโนธีาตุ  - จัากแนวิคิดุการสู�งต�อแลัะสู่บัสูาน ถุ�ายทัอดุ สู�ง

ต�อ รับัต�อควิามเคารพนบันอบั ฝกฝน อดุทัน สู่บัสูาน สู่บัต�อ

 ตำแหน�งในร�างกาย

 ม่อ  - การฝกฝนทั�ารำ การเคารพกราบัไหวิ�

 ศีรษะ  - การนอบัน�อม การยอมรับั

 ไหลั�/บั�า  - การแบักรับั การสู่บัทัอดุ

 หน�าอก  - ตำแหน�งของหัวิใจั การยอมรับัดุ�วิยควิามเคารพ

รักแลัะเต็มใจั
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แนวัคิดัการส่บสานดั้านควัามบันเที่ิง ภาพร่างต้นแบบจากกลยุที่ธ์การสังเคราะห์์

แนวัคิดัการส่บสานดั้านควัามบันเที่ิง

พลัิ�วิไหวิ กระฉับักระเฉง สูนุกสูนาน สูดุใสู ต่�นเต�น เร�าใจั อ�อนหวิาน

 วิัตถุุธีาตุ  - การซ้�ำเกิดุควิามเคลั่�อนไหวิ ควิามกลัมกลั่น 

ควิามเป็นเอกภัาพ โทันสูีสูดุใสูหลัักการทัำซ้�ำ โทันสูีเข�ม โดุยเช่�อมโยง

แลัะตัดุทัอนกับัลัักษณะทั�าทัางทัี�สูะทั�อนคติของรูปแบับัมโนราห์รำ 

ทั�วิงทั�าร�ายรำเกิดุควิามสูวิยงาม พริ�วิไหวิดุูกระฉับักระเฉง

 มโนธีาตุ  - จัากแนวิคิดุการสู่บัสูานดุ�านมโนราห์เพ่�อควิาม

บัันเทัิง สูวิยงาม หมู�คณะ ร�อง เลั�นบัทั สูนุกสูนาน ตลักขบัขัน จัังหวิะ

 ตำแหน�งในร�างกาย

 ม่อ  - การร�ายรำ

 ศีรษะ  - ตำแหน�งสูวิมเทัริดุสู่�อถุึงอัตลัักษณ์ของมโนราห์

 ไหลั�/บั�า/ลัำตัวิ - สูวิมใสู�เคร่�องประดุับั ชุดุลัูกปัดุ
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 แนวัคิดัดั้านการป์ระกอบพิธีกรรม ภาพร่างต้นแบบจากกลยุที่ธ์การสังเคราะห์์

แนวัคิดัดั้านการป์ระกอบพิธีกรรม

พลัิ�วิไหวิ กระฉับักระเฉง สูนุกสูนาน สูดุใสู ต่�นเต�น เร�าใจั อ�อนหวิาน

 วิัตถุุธีาตุ  - ควิามเป็นเดุ�น โทันสูีเข�ม โดุยเช่�อมโยงแลัะตัดุ

ทัอนกับัลัักษณะทั�าทัางทัี�สูะทั�อนคติของรูปแบับัมโนราห์ประกอบั

พิธีีกรรม ทั�วิงทั�าร�ายรำมีควิามสูุขุม แฝงดุ�วิยกลัิ�นอายของควิามน�า

เกรงขาม

 มโนธีาตุ  - จัากแนวิคิดุดุ�านมโนราห์ประกอบัพิธีีกรรม 

ควิามเช่�อ มนต์ขลััง สูวิยงาม จัิตวิิญญาณ ศรัทัธีา ไสูยศาสูตร์ 

ประกอบัการร�ายรำตามดุนตรีทัี�มีทั�วิงทัำนองต่�นเต�นเร�าใจั

 ตำแหน�งในร�างกาย

 ม่อ - การร�ายรำ

 ศีรษะ - ตำแหน�งสูวิมเทัริดุสู่�อถุึงอัตลัักษณ์ของมโนราห์

 ไหลั�/บั�า/ลัำตัวิ - สูวิมใสู�เคร่�องประดุับั ชุดุลัูกปัดุ

 จัากตารางแสูดุงให�เห็นถึุงการประมวิลัข�อมูลั

วิิเคราะห์แลัะสูังเคราะห์ตามหลัักการ DRR (2C (MEAMAI) 

) จัากแนวิทัางการออกแบับัสูู�การคลัี�คลัายเป็นลัวิดุลัาย รูป

ร�างรูปทัรง แลัะตำแหน�งของการสูวิมใสู�ทัั�งหมดุ 3 แนวิทัาง 

แนวิทัางลัะ 4 ชิ�นงานทัี�สูะทั�อนตามแนวิคิดุการสู�งต�อแลัะ

สู่บัสูาน แนวิคิดุการสู่บัสูานดุ�านควิามบัันเทัิง แลัะแนวิคิดุ

ดุ�านการประกอบัพิธีีกรรม

สรุป์และอภิป์รายผล
1. ข�อมูลัทีั�มา ประวิตั ิข�อมูลัดุ�านต�างๆ ทัี�เกี�ยวิข�อง

กับัองค์ประกอบัของศิลัปะการแสูดุงมโนราห์ทัั�งเคร่�องแต�ง

กาย เคร่�องประดุับั ทั�ารำ เคร่�องดุนตรี รูปแบับัการจััดุแสูดุง

 2. ข�อมูลัอัตลัักษณ์อันเป็นภัาพจัำของศิลัปะการ

แสูดุงในแต�ลัะองค์ประกอบัดุ�วิยใช�เคร่�องม่อในการวิิจััย ไดุ�

เป็นอันดุับัของตัวิแทันอัตลัักษณ์ในแต�ลัะดุ�านทัั�งเคร่�องแต�ง

กาย เคร่�องประดุับั ทั�ารำ เคร่�องดุนตรี รูปแบับัการจััดุแสูดุง

สูนุทัรียภัาพทีั�ไดุ� ข�อมลูัการวิิเคราะหโ์ดุยผู�วิจิัยัสูร�างแนวิทัาง

ของหลัักการการออกแบับั DRR (2C (MEAMAI) )

 3. สูังเคราะห์ต�นแบับัผลัิตภััณฑิ์นวิัติศิลัป์โนรา

สูาน ในรูปแบับัเคร่�องประดุับัร�วิมสูมัยทัี�สูะทั�อนควิามงาม

ตามวิัฏจัักรมโนราห์ออกมาดุ�วิยกัน 3 แนวิคิดุ ค่อ แนวิคิดุ

การสู�งต�อแลัะสู่บัสูาน แนวิคิดุการสู่บัสูานดุ�านควิามบัันเทัิง 

แลัะแนวิคิดุดุ�านการประกอบัพิธีีกรรม

 อภิป์รายผล

1.จัากการศกึษาแลัะสูบ่ัค�นข�อมลูัศลิัปะการแสูดุง

มโนราห์ทัำให�เลั็งเห็นถุึงควิามสูำคัญของศิลัปะการแสูดุง

มโนราหซ์้ึ�งเปน็ศลิัปวัิฒนธีรรมอันทัรงคณุค�า สูะทั�อนถุงึราก

เหง�าของภัาคใต� สูามารถุแสูดุงตัวิตนแลัะอัตลัักษณ์ทัี�โดุดุ

เดุ�นจันยูเนสูโกยอมรับัแลัะประกาศขึ�นทัะเบัียนศิลัปะการ

แสูดุงมโนราห์เป็นมรดุกภูัมิปัญญาทัางวิัฒนธีรรม เม่�อวิันทีั� 

15 ธีันวิาคม พ.ศ. 2564
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 2. อัตลัักษณ์ทัี�โดุดุเดุ�นอันเป็นภัาพจัำของบัุคคลั

ทัั�งในพ่�นทัี�แลัะนอกพ่�นทัี� (ภัาคใต�) มีควิามสูอดุคลั�องกัน

เก่อบัทัุกองค์ประกอบั แสูดุงให�เห็นถุึงควิามแพร�หลัายของ

ศิลัปะการแสูดุงมโนราห์ทัี�ไดุ�ถูุกถุ�ายทัอดุสูู�สูาธีารณะในวิง

กวิ�างแลัะสูามารถุแสูดุงตวัิตนอันเปน็อัตลักัษณท์ัี�น�าสูนใจัไดุ�

เป็นอย�างดุี

 3.ผลังานต�นแบับัเคร่�องประดัุบันวิตัศลิัปโ์นราสูาน

สูะทั�อนแนวิคิดุทัี�ถุูกวิิเคราะห์ สูังเคราะห์แลัะประมวิลัจัาก

อัตลัักษณ์ศิลัปะการแสูดุงมโนราห์จัากทัุกมิติ  ผ�าน

กระบัวินการจัากหลัักการ DRR (2C (MEAMAI) ) เกิดุ

ประโยชน์ในมิติของการสูามารถุช�วิยกระตุ�นควิามสูนใจัใน

ควิามงดุงามทัี�แฝงอยู�ในสู�วินต�างๆ ของศิลัปะการแสูดุง

มโนราห์ให�แก�บัุคคลัทัั�วิไปไดุ�กวิ�างขวิางมากยิ�งขึ�น นอกจัาก

สูร�างการรับัรู�ของมโนราห์ในรูปแบับัผลิัตภัณัฑ์ิใหม�แลั�วิกระ

บัวินการทัำงานในโครงการวิจิัยันี�ยงัสูามารถุสูร�างผลักระทับั

ต�อการเป็นต�นแบับัแนวิทัางในวิิเคราะห์ สูงเคราะห์ 

ออกแบับัแลัะสูร�างสูรรค์ผลิัตภัณัฑ์ิจัากอัตลักัษณ์วิฒันธีรรม

อ่�นๆ ไดุ�อีกมากมาย

 ขี้อเสนอแนะ

 1.ในการค�นควิ�าเพ่�อวิิเคราะห์หาอัตลัักษณ์ศิลัปะ

การแสูดุงมโนราห ์ควิรศกึษาแลัะรวิบัรวิมข�อมลูัในทักุมติ ิทัั�ง

มิตขิองการแสูดุงเพ่�อควิามบันัเทังิ การแสูดุงเพ่�อประกอบัพธิีิ

กรรม รวิมทัั�งมิติอ่�นๆ ทัี�เห็นควิร อีกทัั�งกลัุ�มประชากร

ตัวิอย�างควิรมีครอบัคลุัมทัุกกลัุ�มทัี�เกี�ยวิข�อง อาทิั ปราชญ์

ชาวิบั�าน กลัุ�มตัวิอย�างในพ่�นทัี� แลัะกลัุ�มตัวิอย�างทัั�วิไป เพ่�อ

ให�ไดุ�ผลัสูรุปทัี�เทัี�ยงธีรรม

 2.ผลังานนวิัตศิลัป์ในประเทัศไทัยมีหลัากหลัาย 

เน่�องดุ�วิยควิามแตกต�างทัางดุ�านภัูมิปัญญา ประเพณี ศิลัปะ

แลัะวิัฒนธีรรมทัี�มีอัตลัักษณ์แตกต�างกันไปในแต�ลัะทั�องถุิ�น 

ควิรสูร�างเกณฑิ์ในการวิิเคราะห์ข�อมูลัให�ชัดุเจันเพ่�อใช�ผลัทัี�

ไดุ�มาต�อยอดุอย�างสูร�างสูรรค์

 3.งานวิิจััยเพ่�อศึกษาแลัะออกแบับัต�นแบับัภัาพ

ร�างชดุุนี�สูามารถุเปน็ตวัิอย�างของการค�นควิ�าทัี�สูามารถุนำไป

ใช�ไดุ�จัริง แต�ก็ไม�ไดุ�ยน่ยันต�อข�อมูลัสูรุปขั�นสุูดุทั�ายวิ�าต�องเป็น

ดุังทัี�นำเสูนอไวิ�เสูมอ เน่�องจัากการศึกษาพบัวิ�าบัริบัทัของ

การเปลัี�ยนแปลังอย�างรวิดุเร็วิในโลักปัจัจัุบัันอาจัทัำให�มิติ

ของวิัฒนธีรรมศิลัปะการแสูดุงมโนราห์สูามารถุพัฒนา

เปลัี�ยนไปตามกาลัเวิลัา แต�โดุยภัาพรวิมสู�วินใหญ�ยังคงมี

ควิามเปน็อตัลักัษณไ์วิ�ตั�งแต�อดุตีมาจันถุงึปจััจับุันั อย�างไรกด็ุี 

ข�อมูลันี�อาจัเป็นเพียงต�นทัางในการศึกษา นวิัตศิลัป์โนรา

สูาน: เคร่�องประดุับันวิัตศิลัป์ร�วิมสูมัย สู่บัวิัฒนธีรรมสูาน

ศิลัปะ ประยุกต์อัตลัักษณ์มโนราห์ ซ้ึ�งสูามารถุพัฒนาไดุ�ต�อ
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