แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5
วิธีการเขียนศิลปนิพนธทางนาฏศิลปและการละคร

หัวขอเนื้อหาประจําบท
1. นาฏยประดิษฐ
1.1 การคิดใหมีนาฏยศิลป
1.2 การกําหนดความคิดหลัก
1.3 การประมวลขอมูล
1.4 การกําหนดขอบเขต
1.5 การกําหนดรูปแบบ
1.6 การกําหนดองคประกอบอืน่ ๆ
1.7 การออกแบบนาฏยประดิษฐ
1.7.1 ทฤษฎีทัศนศิลป
1.7.2 ทฤษฎีแหงการเคลื่อนไหว
1.7.3 ขั้นตอนในการออกแบบนาฏยศิลป
2. นาฏยประดิษฐของไทย
2.1 ทารํา
2.1.1 ทาระบํา
2.1.2 ทาละคร
2.1.3 ทาเตน
2.2 การแปรแถว
2.3 การตั้งซุม
3. ขอควรระวังดานนาฏยประดิษฐ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาจบบทที่ 5 แลว ผูวิจัยสามารถ
นําความรูของหลักหรือทฤษฎีนาฏยประดิษฐไปสรางสรรคผลงานทางการแสดงไดอยางมี
คุณภาพ นําออกเผยแพรไดพรอมทั้งเขียนรายงานในเชิงวิชาการไดอยางเปนระบบ ครบถวน ถูกตอง
อยางมีคุณภาพ
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยายประกอบแผนใส
2. วิธีสอนแบบเนนการเรียนรูดวยตนเอง
3. วิธีสอนแบบปฏิบัติการ
กิจกรรมการสอนประจําบท
1. ผูสอนอธิบายหัวขอหลักในบทเรียน
2. ผูวิจัยศึกษาเอกสารคําสอนในบทที่ 5 แลวสรุปเปนคําพูดของตนเอง
3. ผูสอนตั้งคําถามในบทเรียนใหผูวิจัยตอบ
4. ใหผูวิจัยฝกเขียนบทที่ 3 กระบวนการนาฏยประดิษฐ
5. ผูวิจัยทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบานนําสงในการเรียนการสอนครั้งตอไป

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารคําสอนบทที่ 5
2. แผนใสคําบรรยาย

การวัดผลและประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตพฤติกรรมในขณะฟงคําบรรยาย
จากการตอบคําถาม
จากการนําความรูไปใช
จากการฝกเขียนบทที่ 3
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บทที่ 5
วิธีการเขียนศิลปนิพนธทางนาฏศิลปและการละคร
การเขียนศิลปนิพนธทางนาฏศิลปและการละคร ผูวิจัยตองอาศัยองคความรูจากรายวิชา
ประดิษฐทารําเตน 2 (Choreography 2) รหัสวิชา 2054204 มีคําอธิบายรายวิชาใหประดิษฐทารําเตน
ชุดใหญทั้งไทยและสากล การออกแบบลีลาการแปรแถวที่ยากและแปลกตามากขึ้น การออกแบบ
เครื่องแตงกายในชุดสรางสรรค ศึกษาจังหวะลีลาของเพลงไทยและเพลงสากล แลวนํามาออกแบบ
ประดิษฐทา ตลอดจนการใชจินตนาการเกี่ยวกับการเลน แสง เสียง และการจัดเวที สามารถนํา
ออกแสดงได
จากคําอธิบายวิชา ผูวิจัยสามารถศึกษาหลักหรือทฤษฎีของการ “ประดิษฐทารําเตน” หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “นาฏยประดิษฐ” จากการศึกษาคนควาหลักหรือทฤษฎีนาฏยประดิษฐของ
ศาสตราจารย ดร. สุรพล วิรุฬหรักษ พบวา มีความชัดเจนตรงกับงานศิลปนิพนธ จึงใหผูวิจัยศึกษา
หลักหรือทฤษฎีนาฏยประดิษฐโดยละเอียด เพื่อไมใหคลาดเคลื่อนจากขอความเดิมจึงขอนําเสนอ
ดังตอไปนี้
นาฏยประดิษฐ หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสรางสรรค แนวคิด รูปแบบ กลวิธี
ของนาฏยศิลปชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผูแ สดงคนเดียวหรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงาน
ในอดีต นาฏยประดิษฐจึงเปนการทํางานที่ครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ทารํา ทาเตน
การแปรแถว การตั้งซุม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู การกําหนดดนตรี เพลง เครื่องแตงกาย ฉาก
และสวนประกอบอื่นๆ ที่สําคัญในการทําใหนาฏยศิลปชุดหนึ่งสมบูรณตามทีต่ ั้งใจไว ผูออกแบบ
นาฏยศิลป เรียกกันโดยทั่วไปวา ผูอํานวยการฝกซอม หรือ ผูประดิษฐทารํา แตในที่นี้ขอเสนอ
คําใหมวา นักนาฏยประดิษฐ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา Choreographer
นาฏยประดิษฐมีการทํางานเปนขั้นตอนดังนี้ คือ
1. การคิดใหมีนาฏยศิลป
2. การกําหนดความคิดหลัก
3. การประมวลขอมูล
4. การกําหนดขอบเขต
5. การกําหนดรูปแบบ
6. การกําหนดองคประกอบอืน่ ๆ
7. การออกบบนาฏยศิลป
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แตละขั้นตอนมีลักษณะของการทํางาน ดังตอไปนี้

การคิดใหมีนาฏยศิลป
ดังไดกลาวมาแลวในคํานําวา นาฏยศิลปมีบทบาทมากในสังคมมนุษย เพราะฉะนั้น
ความตองการใหมีการฟอนรําขึ้นในโอกาสใดนัน้ ยอมมีเหตุผลมากมาย แตพอสรุปไดเปนเหตุผลใหญ
5 ประการ คือ
1. พิธีกรรมและพิธีการ
2. สงเสริมกิจกรรม
3. เอกลักษณทางวัฒนธรรม
4. ความคิดสรางสรรคทางศิลป
5. เพื่อพัฒนาอาชีพ
1. พิธีกรรมและพิธีการ
กิจกรรมนั้นตองมีนาฏยศิลปเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมหรือพิธีการ หรือปรับปรุง
นาฏยศิลปชดุ เดิมที่เคยใชมากอนใหเหมาะสมกับโอกาสนั้น เนื่องจากมีขอกําหนดใหม ที่ตองการ
ปรับปรุง เชน ขนาดของเวที เวลาของการแสดง และงบประมาณ เปนตน หรือในกิจกรรมครั้งนั้นตอง
มีการคิดนาฏยศิลปชดุ ใหมขึ้น การปรับปรุงชุดเดิมใหเหมาะสมมักเกิดขึ้นกับพิธีกรรม เชน การแสดง
มหรสพในงานพระเมรุสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนตน ในงานนี้กรมศิลปากรจัดการแสดง
นาฏยศิลปของหลวงขึ้นหลายประเภท เขน โขน และหนังใหญ การแสดงเหลานีไ้ ดรับการปรับปรุง
ใหมใหเหมาะสมกับขอกําหนดตางๆ ดังกลาว การคิดชุดใหมมักเกิดขึ้นในพิธีการ เชน พิธีการเปด
มหกรรมกีฬาแหงชาติ หรือ นานาชาติ เปนตน พิธีการเชนนี้ตองการความแปลกใหม อันหมายถึง
นาฏยศิลปชดุ ใหมที่เหมาะสมกับโอกาสนัน้ ดวย
2. สงเสริมกิจกรรม
กิจกรรมนั้นตองการใหมีนาฏยศิลปเปนสวนประกอบ เพื่อสรางความหรูหราหรือสีสัน
แกกิจกรรมหลัก อันที่จริงหัวขอที่ 2 นี้ ตางกันไมมากจากขอที่ 1 ในหลักการ แตตา งกันอยางชัดเจน
ที่ความสําคัญหรือการมีสวนเกี่ยวของ กลาวคือในขอที่ 1 ถือเปนของที่ไมควรขาดหรือไมสามารถ
ตัดออกไปได เพราะเปนจารีตนิยม แตขอสองเปนเรื่องของนาฏยศิลปในฐานะเปนสิ่งประดับที่ไมมี
ก็ได มีก็ได ตัวอยางเชน หลวงวิจิตรวาทการ คิดใหมีระบําสลับฉากเพื่อปลุกใจในเรื่องชาตินิยม และ
เพื่อความเพลิดเพลินของคนดูระหวางการเปลี่ยนฉากทีก่ ินเวลานานหลายนาที กรมศิลปากรในสมัย
อาจารยธนิต อยูโพธิ์ เปนอธิบดี ไดสรางสรรคระบําในละครเรื่องตางๆ ขึ้นหลายชุด เพื่อเพิ่ม
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ความสนุกสนานใหแกละครในฉากที่เหมาะสม เชน ชุดมโนหราบูชายัญ ในเรื่อง มโนหรา ชุดนพรัตน
ในเรื่อง สุวรรณหงส
3. เอกลักษณทางวัฒนธรรม
กิจกรรมนั้นตองการแสดงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ซึ่งมักสัมพันธกับ
การทองเที่ยว ดวยเหตุนี้ชุมชนซึ่งไดกาํ หนดเปนแหลงทองเที่ยวก็ไดรับการกระตุน ใหคนหาหรือ
สรางสรรคนาฏยศิลปทองถิ่นที่แสดงหรือสะทอนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของถิ่นนั้น เพื่อนํามาเปน
เครื่องบันเทิงแกนักทองเที่ยว ดังนั้นจึงมีนาฏยศิลปเกิดขึ้นเพื่อการนี้อยางมากมายดวยวิธีการสองอยาง
คือ
3.1 นํานาฏยศิลปพื้นบานที่มีอยูเ ดิม แตเปนนาฏยศิลปทแี่ สดงโดยชุมชน ในชุมชน
เพื่อชุมชนมาปรับเปนนาฏยศิลปโดยนาฏยศิลปนอาชีพบนเวทีเพื่อนักทองเที่ยว เชน ระบําแสกเตนสาก
ซึ่งเปนการฟอนรําประกอบการกระทบไมหลายคู ซึ่งเดิมเปนการเตนเพื่อเซนสรวงผีปูยาของชุมชน
ชาวแสกในอีสาน
3.2 สรางสรรคนาฏยศิลปชุดใหม โดยประยุกตกิจกรรมในการประกอบอาชีพของ
ทองถิ่นมาทําเปนนาฏยศิลป เชน ระบํารอนแรในภาคใต เซิ้งกระตุกกี่ในอีสาน ระบําสาวไหมใน
ภาคเหนือ และระบําดินสอพองในภาคกลาง
4. ความคิดสรางสรรคทางศิลป
กิจกรรมที่คิดใหมีนาฏยศิลปชุดใหมๆ ขึ้นเพื่อความกาวหนาของศิลปะสาขานี้โดยตรง
เชน การสรางสรรค ระบําโบราณคดีทั้ง 5 ชุด โดยขาราชการกรมศิลปากร ในสมัยอาจารยธนิต อยูโพธิ์
เปนอธิบดี
การสรางสรรคนาฏยศิลป
ซึ่งถือเปนสวนหนึง่ ในการจบการศึกษาปริญญาตรีทาง
นาฏยศิลปของสถาบันการศึกษานาฏยศิลประดับอุดมศึกษา การสรางสรรคนาฏยศิลปเพื่อรวมในงาน
มหกรรมนาฏยศิลประดับนานาชาติที่มีการกําหนดหัวขอใหมๆ เชน งานมหกรรมนาฏยศิลปอาเซียน
หรือการประกวดผลงานนาฏยประดิษฐสําหรับนักนาฏยประดิษฐรุนเยาว ในประเทศเยอรมันนี
5. พัฒนาอาชีพ
กิจกรรมที่สรางสรรคนาฏยศิลปใหมๆ ขึ้นโดยตรง เพื่อแสดงเปนอาชีพกรณีนี้จะพบได
มากในประเทศพัฒนาทางโลกตะวันตก เชน ยุโรป และอเมริกา ที่มีคณะนาฏยศิลปหลายคณะ
หาเลี้ยงชีพ ดวยการแสดงนาฏยศิลปสมัยใหม หรือ คอนเทมปอรารี่ดานซ ซึ่งมักมีการคิด
ระบําชุดใหมเพิ่มขึ้นในโปรแกรมของคณะของตนอยูเสมอ และหากนาฏยศิลปใหมๆ ชุดใดงดงาม
และคนดูนิยมชมชอบก็จะไดรับการสืบทอดโดยนาฏยศิลปคณะอื่นๆ ใหแพรหลายออกไป
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การกําหนดความคิดหลัก
การกําหนดความคิดหลักเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสรางสรรคงานดานนาฏยศิลป เพื่อให
ผลงานเปนไปตามเจตนารมณของผูสรางสรรค การกําหนดความคิดหลักมี 2 ระดับ คือ ระดับ
เปาหมายและระดับวัตถุประสงค
1. ระดับเปาหมาย
หมายถึง การกําหนดใหชัดเจนวานาฏยศิลปชุดที่คิดขึ้นนี้ เพื่ออะไร หรือเพื่อใคร เชน
1.1 เพื่อแกบนหลวงพอโสธร หรือ
1.2 เพื่อทดสอบขีดความสามารถเชิงสรางสรรคของนิสิตผูวจิ ัยที่เรียนสาขานาฏยศิลป
ระดับปริญญาตรี หรือ
1.3 เพื่ออวยพรวันเกิดผูอ าวุโส หรือเพื่อแสดงประกอบการแนะนําการเปดเที่ยวบิน
ใหมของสายการบินไทย หรือ
1.4 การนําละคร เรื่อง โรมิโอและจูเลียต ของวิลเลียม เชคสเปยร มาทดลองทําเปน
บัลเลตผสมนาฏยศิลปไทย
จากตัวอยางจะเห็นไดวา การกําหนดเปาหมายใหชัดเจนไดเพียงใดก็จะทําใหการ
สรางสรรคนาฏยศิลปเปนไปตามความตองการไดมากเพียงนั้น
2. ระดับวัตถุประสงค
เปนการนําเอาเปาหมายมากําหนดเปนสิ่งที่ประสงคจะใหเกิดขึ้นในรูปแบบของ
กิจกรรมตางๆ ที่ชัดเจน เพื่อจะไดนาํ ไปปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคไดงาย เชน
2.1 เพื่อใหการรําแกบนหลวงพอโสธรทําไดในราคาประหยัดสวยงาม ไมปะปนกับ
คนอื่นๆ และสะดวกกับผูเปนเจาภาพที่จะไปรวมพิธี
2.2 เพื่อใหนิสิต ผูวิจัย สรางสรรคนาฏยศิลปชุดใหมที่มีคุณภาพสูง มีความเปนตัว
ของตัวเองมีสาระสะทอนสังคมปจจุบนั
2.3 เพื่อใหเจาของวันเกิด ชื่นชมกับความวิริยะอุดสาหะของลูกหลานที่มารวมกตัญู
ดวยการฟอนรําอวยพร
2.4 เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการผสมผสานศิลปะสองสาขาที่มาจากตางวัฒนธรรม
เขาดวยกัน
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การประมวลขอมูล
เมื่อไดกาํ หนดวัตถุประสงคแลวนักนาฏยประดิษฐ ตองทําการรวบรวมขอมูลมาเปนปจจัย
ในการสรางสรรค ทั้งนี้เพราะการสรางสรรคดานศิลปะใดๆ ก็ตามมิไดเกิดขึ้นจากความวางเปลา
แตเปนกระบวนการที่นาํ เอาสิ่งที่มีอยูกอนแลวมาประยุกตหรือปรับเปลี่ยน ทั้งในระดับนามธรรม หรือ
รูปธรรมใหไดผลลัพธใหมตามวัตถุประสงค ขอมูล มีสองลักษณะ คือ ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงกับ
ขอมูลที่เปนแรงบันดาลใจ
1. ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
คือ ความรูตา งๆ ที่สืบคนได และนํามาพินิจพิจารณา เพื่อใชประกอบความคิดใหเปน
รูปราง ตัวอยางเชน นิสิตภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ตั้งใจ
จะสรางสรรคนาฏยศิลปเพือ่ จบการศึกษาปริญญาตรีขนึ้ ชุดหนึ่ง โดยตั้งเปาหมายและวัตถุประสงควา
เปนการแสดงระบําชุดที่สะทอนชีวิตมนุษยโบราณ และขอมูลที่เปนขอเท็จจริง ซึ่งนิสิตผูน ี้ใชเปน
หลักฐาน และพื้นฐานในการคิดก็คือ ภาพเขียนของมนุษยโบราณ อายุประมาณ 4,500-5,000 ป
บนหนาผา ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งเรียกวา ผาแตม ที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
และภาพเขียนลักษณะเดียวกันที่มีอายุใกลเคียงกันและอยูในบริเวณใกลเคียง
2. ขอมูลที่เปนแรงบันดาลใจ
คือ ขอมูลที่กระตุนหรือเสริมใหนักนาฏยประดิษฐ คิดนาฏยศิลปชุดนั้นไปในแนวใด
แนวหนึ่ง ขอมูลแรงบันดาลใจมักเปนผลงานศิลปะสาขาตางๆ ทั้งนาฏยศิลป ทัศนศิลป ดุริยางศิลป
และวรรณศิลป ผลงานเหลานี้เมื่อนักประดิษฐไดสัมผัสอยางจริงจัง ก็อาจเกิดความดื่มด่ํา เกิดเปน
ความบันดาลใจขึ้นได เชน การไดอา นวรรณคดี หรือดูภาพเขียน หรือฟงเพลงแลวเกิดจินตนาการขึ้น
ขอมูลแรงบันดาลใจนี้จะชวยใหนกั นาฏยประดิษฐ นึกภาพนาฏยศิลป ชุดทีต่ นตองการสรางสรรคขนึ้ ใหม
ในจินตนาการไดงา ยขึ้น ตัวอยางเชนนิสิตคนเดียวกันนั้น ไดศกึ ษาขอมูลแรงบันดาลใจจากดนตรี
และนาฏยศิลปของชนเผาพื้นเมืองของอาฟริกากลาง และจากนาฏยศิลปที่แสดงชีวิตชนเผาโบราณ
ที่นักนาฏยประดิษฐของจีนไตหวันคิดขึ้นมาใหม หรือนิสิตคนหนึ่งตองการทําระบํานกยูงขึ้นใหม ก็อาจ
ศึกษาระดับนกยูงที่เปนของอินเดีย อินโดนีเซีย จีน และไทย เปนขอมูลแรงบันดาลใจไดเชนกัน
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การกําหนดขอบเขต
การกําหนดขอบเขต หมายถึง การกําหนดวานาฏยศิลปชุดนั้นจะครอบคลุมเนือ้ หาสาระ
อะไรบาง และอยางไรบาง ในที่นี้ขอยกตัวอยางเดิมตอเนื่องมาก็คือ นิสิตกําหนดใหระบําชุดของตน
ครอบคลุมวิถชี ีวิตคนโบราณที่ปรากฏบนผาแตมเปนหลัก โดยแสดงทั้งความเปนอยูของคนและสัตว
และกําหนดโดยขอจํากัด ของอาจารยประจําวิชา คือ ตองใชผูแสดงไมเกิน 7 คน ใชเวลาแสดงไมเกิน
7 นาที ลงทุนไมเกิน 7 พันบาท และใชเวทีหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดกวาง
15 เมตร ลึก 15 เมตร สูง 4 เมตร การกําหนดขอบเขตของการสรางสรรคจะชวยนักนาฏยประดิษฐ
มิใหคิดอะไรเกินกวาที่จะทําไดจริง เพราะการทํางานสรางสรรคทุกอยางมีขอจํากัดมากมาย หากไม
กําหนดขอบเขตของตนแลว ผลงานก็มักจะเต็มไปดวยสิ่งละอันพันละนอย จะทําใหการแสดงขาด
เอกภาพ และไมตอบสนองเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือมิฉะนั้นก็ทําออกมาไมสําเร็จ
สมดังจินตนาการ

การกําหนดรูปแบบ
การกําหนดรูปแบบเปนเรื่องสําคัญของนักนาฏยประดิษฐ ที่กลาวมาขางตนวาดวยขั้นตอน
ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย จนถึงการกําหนดขอบเขตนั้น นักนาฏยประดิษฐอาจเปนผูกําหนดหรือ
เปนผูรวมกําหนดหรือเปนเพียงผูรับคําสัง่ มาก็ได โดยปกตินักนาฏยประดิษฐมักมีความชํานาญใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนพิเศษ และมักไดรับมอบหมายใหสรางสรรคผลงานทีม่ ีรูปแบบอยางที่ตน
เคยผลิตมากอน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีผูชอบรูปแบบผลงานของนักนาฏยประดิษฐคนนี้
จึงมอบหมายใหทําโดยหวังวาจะไดรูปแบบใกลเคียงกัน หรือมิฉะนั้นนักนาฏยประดิษฐคนนัน้ ทดลอง
ฝมือในรูปแบบใหมๆ บางก็ไดเชนเดียวกับจิตรกรเปลีย่ นรูปแบบการเขียนภาพของตน
การกําหนดรูปแบบของนาฏยศิลปชุดใหม นักนาฏยประดิษฐมีวิธกี ําหนดไดมากมายหลาย
แนวทาง แตอาจสรุปเปนแนวทางหลักๆ ได 4 แนว คือ
1. กําหนดใหอยูใ นหนึ่งนาฏยจารีต
2. กําหนดใหเปนการผสมหลายนาฏยจารีต
3. กําหนดใหประยุกตจากนาฏยจารีตเดิม
4. กําหนดใหอยูน อกนาฏยจารีต
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1. กําหนดใหอยูในหนึ่งนาฏยจารีต
นักนาฏยประดิษฐโดยทั่วไปนิยมสรางสรรคผลงานในแนวนี้ เพราะเปนแนวที่ทาํ ไดงาย
เพราะมีกฎเกณฑหรือขอกําหนดในลักษณะของไวยากรณ หรือฉันทลักษณทางนาฏยศิลป ใหหยิบใช
ในการสรางสรรคไดอยางเปนระบบระเบียบ ตัวอยางเชน การรําอวยพรวันเกิด หรือเปดงานสําคัญ
ก็มีการแตงเนือ้ รองใหไดใจความกับงานนั้น บรรจุเพลงไทยที่มีอยูแลว และเห็นวาเหมาะสม เชน
เพลงสรอยสนสองชั้น แลวนักนาฏยประดิษฐกาํ หนดทารําตีบทจากทารําไทยฉบับหลวงมาใหผูรําปฏิบตั ิ
อาจมีการแปรแถวและตั้งซุม บางตามสมควร ครั้นถึงชวงจบปพาทยทําเพลงรัว ผูรํานําพานดอกไม
ออกมาโปรย เปนเครื่องหมายอํานวยพร แลวรําเขาโรง การประดิษฐนาฏยศิลปเชนนี้มใี หเห็นอยู
ทั่วไปในงานมงคลตางๆ ผลงานในทํานองเดียวกันนี้แตมีคุณสมบัติที่โดดเดนกวา อาจเปนเพราะมี
การใชเพลงที่แตงขึ้นมาโดยเฉพาะ มีเครื่องแตงกายที่แปลกใหม เชน นาฏยศิลปชุดระบํานพรัตน
ในเรื่องสุวรรณหงษ ที่อาจารยมนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรองและทํานอง ทานผูหญิงแผว สนิทวงศ
เสนี เปนนักนาฏยประดิษฐ
2. กําหนดใหเปนการผสมหลายนาฏยจารีต
นักนาฏยประดิษฐที่มุงแหวกแนวออกไปจากจารีตเดิมโดยการนําเอานาฏยจารีตตั้งแต
สองชนิดขึ้นไปมาผสมกันใหเกิดเปนพันธุผสม คลายการผสมพันธุก ลวยไม ตัวอยางเชน การผสม
การรําไทยกับบัลเลต การรําไทยกับคอนเทมปอรารี่ดานซ การฟอนอีสานกับการรําของญี่ปุน เปนตน
การผสมการรําไทยกับบัลเลต มีเปนตัวอยางเดนชัด คือ บัลเลต เรื่อง มโนหรา
ซึ่งคุณหญิงเจนีเวียฟ เดมอน เปนนักนาฏยประดิษฐ คุณหญิงไดใชบัลเลต เปนนาฏยจารีตหลัก
แลวสอดแทรกการรําไทยลงไปในที่ๆ เหมาะสม เชน การตั้งวง การจีบ การกระดกหลัง ผลก็คือ
ประเทศไทยมีบัลเลตที่มีลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้น และไดมีนักนาฏยประดิษฐคนตอๆ มา ใชวิธีการ
ผสมผสานนี้ในการสรางบัลเลตจากประวัติศาสตร และวรรณคดีไทย อาทิ ศรีปราชญ
การผสมระหวางรําไทย กับ คอนเทมปอรารี่ดานซ ออกจะเปนสิ่งที่นกั นาฏยประดิษฐ
นิยมคิดทํามากกวา เพราะจารีตคอนเทมปอรารี่ดานซ งายกวาบัลเลต และมีขอจํากัดนอยกวา อีกทั้งมี
รูปแบบคลายคลึงกับทาพืน้ ฐานบางอยางของรําไทย จึงทําใหการผสมผสานกันเปนไปไดคอนขางจะ
แนบเนียน
3. กําหนดใหประยุกตจากนาฏยจารีตเดิม
การคิดสรางสรรคในลักษณะนี้มักอาศัยเพียงเอกลักษณหรือลักษณะเดน เชน โครงสราง
หรือทาทาง หรือเทคนิคบางอยางมาเปนหลัก นอกนั้นนักนาฏยประดิษฐก็พยายามบุกเบิกแสวงหา
ทาทางใหมๆ มาใชในการออกแบบ ตัวอยางเชน โมเดิรนบัลเลต ซึ่งนักนาฏยประดิษฐจะใชหลักของ
บัลเลต อาทิ การขึ้นปลายเทา การเตะสูง การเตนคูชายหญิงที่เกาะเกี่ยวกันและการยกลอย นอกจาก
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หลักดังกลาว นักนาฏยประดิษฐจะออกแบบทาที่มิไดมีอยูในนาฏยจารีตของบัลเลตคลาสติก เพื่อให
ผลงานของเขาดูแปลกใหมทันสมัย อีกตัวอยางหนึ่ง คือ การที่นักนาฏยประดิษฐชาวอินโดนีเซียนําเอา
ทามวยพื้นเมือง ที่เรียกวา ซีลัต มาแปลงเปนระบําสมัยใหมหลายชุด ในปจจุบันโดยนําเอาทายืน
เปดเหลี่ยม ทาชก และทาปดปอง มาเปนหลักแลว แลวเสริมทาตางๆ เขาไปใหแปลกใหมไปกวาเดิม
และใหไดความหมายใหมตามที่ตนตองการ การคิดสรางสรรคในลักษณะนีแ้ มจะมีการนําทาใหมๆ
เขามาใช แตนักนาฏยประดิษฐก็จะปรับใหดูกลมกลืนกับนาฏยจารีตเดิมเพื่อความมีเอกภาพ โดยมี
ผลงานใหมมีความตอเนื่องกับอดีต
4. กําหนดใหอยูนอกนาฏยจารีตเดิม
นักนาฏยประดิษฐในปจจุบนั ไดพยายามคนควาหารูปแบบนาฏยศิลปใหมๆ ที่จะสะทอน
วิถีชีวิตของมนุษยในปจจุบนั โดยไมนําเอาอดีตมาปะปน เพราะเห็นวาการนําปจจัยตางๆ เชน ดนตรี
และทารําของนาฏยจารีตใดก็ตาม ซึ่งเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของอดีตมาใช ผลงานก็อาจไมสะทอน
ความเปนศิลปะปจจุบันไดดีพอ ตัวอยางเชน บูโต ซึ่งเปนนาฏยศิลปสมัยใหมของญี่ปุนที่แพรหลายไป
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ก็เปนมิตใิ หมทางนาฏยศิลป ที่นักนาฏยประดิษฐและนาฏยศิลปนของ
ญี่ปุนพยายามคิดคนขึ้นใหม โดยไมอาศัยรูปแบบนาฏยศิลปทั้งหลายที่มีอยูกอนนี้แตอยางใด
อยางไรก็ตาม การคิดคนรูปแบบใหมๆ ในวงการนาฏยศิลป เมื่อรูปแบบนั้นเปนที่ยอมรับ
ในวงกวาง
และมีการสืบทอดกันเปนระบบรูปแบบใหมนั้นก็ตกเปนนาฏยจารีตขึ้นอีกชนิดหนึ่งใน
วงการนาฏยศิลป เชน เมื่อมีการคิดนาฏยศิลปใหมขึ้นที่ เรียกวา โมเดิรนดานซ เพื่อหนีไปจาก
บัลเลต ในราวตนคริสตศตวรรษที่ 20 ก็แพรหลายและพัฒนามาจนกลายเปนรูปแบบที่มีมาตรฐาน
ปจจุบัน เมื่อกลาวถึงโมเดิรน ดานซ นักนาฏยประดิษฐมักพากันเห็นเปนของลาสมัย ไมควรแมแตจะ
ใชคําวา “โมเดิรน” ซึ่งแปลวาทันสมัย และหันไปใชคาํ วา “คอนเทมปอรารี่” ซึ่งแปลวา ปจจุบัน แทน
การรําตามแบบพันทาง ซึ่งเปนแบบที่ทดลองคิดขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 เพื่อใหการรําดูเปนออก
ภาษาตางชาติ ทํานองเดียวกันกับดนตรีที่ใชรํา เชน การรําออกภาษามอญ การรําออกภาษาลาว
เปนตน จนเกิดมีการรําเสมอมอญ เสมอลาวฯ ขึ้น ในที่สุดการรําแบบพันทางดังกลาวก็กลายเปน
รูปแบบมาตรฐานตายตัวไมพัฒนาตอไป การเกิดนาฏยศิลปแบบใหมๆ แลวกลายเปนนาฏยจารีต
อีกอยางหนึ่งในที่สุดเชนนี้ เปนเพราะนักนาฏยประดิษฐมีบทบาทสําคัญที่ทําใหรูปแบบนาฏศิลป
เคลื่อนไปขางหนาตลอดเวลา
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การกําหนดองคประกอบอื่นๆ
นอกจากรูปแบบของนาฏยศิลปชุดใหมแลว
นักนาฏยประดิษฐตองกําหนดแนวคิดหรือ
รูปแบบขององคประกอบอืน่ ๆ ที่จะใชในการแสดง เชน ผูแสดง รูปแบบเครื่องแตงกาย รูปแบบฉาก
รูปแบบเพลง แสง เสียง ฯลฯ การกําหนดสิ่งเหลานี้เปนเรื่องจําเปนและสําคัญในเบื้องตน เพราะ
นักนาฏยประดิษฐตองทํางานกับคนอื่นๆ ที่มีความชํานาญเฉพาะทาง นักนาฏยประดิษฐตองทําให
คนเหลานัน้ เขาใจแนวคิดและรูปแบบนาฏยศิลปชุดที่ตนคิดขึ้น ใหชัดเจนที่สดุ เทาที่จะทําได และ
บอกความประสงคในดานปริมาณ และดานคุณภาพใหละเอียด เพื่อเขาเหลานัน้ จะไดทําการออกแบบ
และจัดทําทุกสิ่งทุกอยางใหไดใกลเคียงกับสิ่งที่นักนายฏยประดิษฐตองการใหมากที่สุด ในขณะเดียวกัน
นักนาฏยประดิษฐตองรับฟงเงื่อนไข ปญหา และขอเสนอแนะ ของเขาเหลานั้นตั้งแตตนเพื่อให
การทํางานมีอปุ สรรคซึ่งขัดขวางการสรางสรรคนอยที่สุด และงานจะมีเอกภาพ เพราะเปนผลงาน
รวมกันของหลายฝายที่มีรูปแบบเขากันไดเปนอยางดี
นักนาฏยประดิษฐ ตองกําหนดรูปราง หนาตา บุคลิก และความสามารถของผูแสดงเพื่อ
เปนเกณฑในการคัดเลือกผูแ สดงใหเหมาะสม เพราะการคัดเลือกผูแ สดงไดถูกตอง ทําใหการแสดง
สําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง นักนาฏยประดิษฐตองกําหนด รูปแบบ ชนิด และแนวทางของดนตรี เพื่อให
สามารถคัดเลือก หรือแตงเพลง และทําเสียงตางๆ ใหเหมาะสมกับการใชงานนาฏยศิลป นอกจากนี้
นักนาฏยประดิษฐตองกําหนดรูปแบบและแนวทางของฉาก
และเครื่องแตงกายใหตอบสนองและ
สงเสริมการแสดงอยางเหมาะสม การที่นักนาฏยประดิษฐตองกําหนดรูปแบบและแนวทางของ
องคประกอบเหลานี้อยางชัดเจนก็เพื่อใหผรู วมงานทุกคนเขาใจ และสรางผลงานเสนอความตองการ
ดานการแสดงไดดีมีคุณภาพและมีเอกภาพ

การออกแบบนาฏยศิลป
การออกแบบนาฏยศิลปคลายคลึงกับการออกแบบทัศนศิลป เพราะนาฏยศิลปเปรียบเสมือน
ประติมากรรมการเคลื่อนที่บนเวที อันมีผูแสดงเปนปจจัยหลัก นักนาฏยประดิษฐมีหนาที่ออกแบบ
โดยกําหนดใหผูแสดงออกทาทาง ทิศทางการเคลื่อนไหว การจับกลุม ฯลฯ ใหเปนไปตามการออกแบบ
ทางนาฏยประดิษฐของตน ดังนั้น ในการออกแบบนาฏศิลปนั้นนักนาฏยประดิษฐจําเปนตองคํานึงถึง
ทฤษฎีทางทัศนศิลป และทฤษฎีแหงการเคลื่อนไหวทีจ่ ะนํามาประยุกตในการออกแบบของตนอยูเสมอ
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1. ทฤษฎีทศั นศิลป
กลาวถึง องคประกอบตางๆ และวิธีนาํ องคประกอบเหลานั้นมาบรรจุไวในภาพทําให
เกิดความงาม และมีความหมาย นาฏยศิลปตองอาศัยหลักทัศนศิลปเปนสวนหนึ่งในการแสดงออก
เชน ทารํา การแปรแถว การตั้งซุม รูปแบบ สีสันของเครื่องแตงกาย และแสง สี หากนักนาฏยประดิษฐ
มีความรูและความเขาใจในทฤษฎีทัศนศิลปไมเพียงพอ ผลงานที่สรางสรรคก็อาจดอยคุณคาทางศิลปะ
ทฤษฎีทัศนศิลปแบงออกเปน 2 สวน
1.1 องคประกอบทางทัศนศิลป
1.2 การจัดองคประกอบทางทัศนศิลป
1.1 องคประกอบทัศนศิลป ไดแก จุด เสน รูปทรง สี พื้นผิว ความรูสึกวาดึงดูดกัน
ดังขั้วแมเหล็ก หากจุดอยูห างกันความรูสึกดึงดูดกัน หรือความผูกพันจะลดลงเปนลําดับ ผูแสดง
นับเปนจุดหนึง่ บนเวที หากผูแสดงอยูหางกันเกินไปทําใหเกิดความรูสึกวาผูแสดงไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เกี่ยวของผูกพันกัน ทําใหขาดเอกภาพ
เสน คือ ทางเดินของจุดทีม่ ีจุดเริ่มตนและจุดจบ เสนมีสองชนิด คือ เสนตรง
และเสนโคง เสนตรงใหความรูสึกที่จริงจัง เฉียบขาด แนวแน สวนเสนโคง ใหความหมายที่ออนไหว
ไมแนนอน นอกจากนี้ ทั้งเสนตรงและเสนโคงยังมีตอออกไปเปนเสนฟนปลา และเสนลูกคลื่น
เสนฟนปลา คือ การนําเสนตรงมาตอกันในทิศทางที่หักเห ใหความรูสึกสับสน เสนลูกคลื่น คือ
การตอเสนโคงและเสนเวาเขาเปนลูกคลื่น เสนลูกคลื่นใหความรูสึกกังวล หลีกเลี่ยง นอกจากนีเ้ สนตั้ง
จะใหความรูสึกสูงสงา เสนนอนใหความรูสึกสงบ เสนทแยงใหความรูสึกนอมรับและเปลี่ยนแปลง
ผูแสดงที่ยืนตรงชูมือขึ้นสูง ยอมแสดงความสงา จริงจัง ราเริง เปนผูน ํา ผูแสดงที่โนมตัวลงหรือเอน
ตัวตามผูอนื่ ยอมแสดงความเปนผูตาม ความออนนอมถอมตนตลอดจนถึงแสดงความโศกเศรา เสนฟน
ปลา หรือ เสนลูกคลื่น คือ ทิศทางที่ผูแสดงเคลื่อนที่ไปในอารมณตางๆ บางครั้งสับสน วุนวาย
หวาดกลัว แตกตื่น บางครั้งราเริง บางครัง้ โศกเศรา แลวแตกรณี
รูปทรง คือ อาณาบริเวณที่เสนมาบรรจบกัน เกิดเปนรูปทรงขึ้น รูปทรงมีทั้ง
2 มิติ และ 3 มิติ รูปทรงแบงเปน 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงธรรมชาติ
รูปทรงเรขาคณิต คือ รูปทรงที่เกิดจากการประกอบกันของเสนตรงและเสนโคง
อันเปนสวนหนึ่งของวงกลม เชน รูปเหลี่ยมตางๆ รูปกลม รูปรี รูปผสมระหวางเสนตรงกับเสนโคง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการนําเสนตรงและเสนโคงมาประกอบกัน รูปสามเหลี่ยมดานเทา สี่เหลี่ยมจัตุรัส และ
วงกลม ใหความรูสึกที่หนักแนน เขมแข็ง ไมเปลี่ยนแปลง รูปวงกลมใหความรูส ึกเคลื่อนไหว และ
เขากับสภาพแวดลอมอื่นๆ หรือ ผสมผสานกับรูปทรงอื่นไดงา ยกวาสองรูปแรก รูปทรงเหลานี้
มักใชในการออกแบบ การแปรแถว หรือการตัง้ ซุม ใหเกิดความงดงาม และความหมายตางๆ ดังกลาว
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รูปทรงธรรมชาติ คือ รูปทรงที่เกิดจากการคดเคี้ยวของเสนที่เปนไปตามธรรมชาติ
ทํานองเดียวกันกับเสนโคง เสนเวาของชายหาด ทะเลสาบ ลําธาร เปนตน การแปรแถว และการตัง้ ซุม
โดยอาศัยรูปทรงธรรมชาติ มักใชกับการออกแบบทีต่ องการความรูสึกที่ไมเปนทางการ ความรูสึกที่ไม
ตองการความมีระเบียบ หรือความรูสึกเปนอิสระ
สี สีเปนปรากฏการณทางธรรมชาติของวัตถุธาตุที่จะมีเสนเฉพาะตัวและเมื่อ
ผสมผสานกันก็จะเกิดเปนสีใหมขึ้น ดังนั้นจํานวนของสีในโลกจึงนับไมถวน แตสีทั้งหมดนี้เกิดจาก
แมสีเพียง 3 สี คือ สีน้ําเงิน สีเหลือง สีแดง จากนัน้ เมื่อตองการสีอนื่ ๆ ก็ผสมผสานแมสีเขาดวยกัน
เชน ผสมสีน้ําเงินกับสีเหลืองในปริมาณที่เทากัน ก็จะเกิดเปนสีเขียว ผสมสีเหลืองกับสีแดงในปริมาณ
ที่เทากัน ก็จะเกิดเปนสีสม ผสมสีแดงกับสีน้ําเงินในปริมาณที่เทากัน ก็จะเกิดเปนสีมวง
การเลือกสี มีวิธีหลักๆ คือ
1. สีเดียว คือ การใชสีใดสีหนึ่งแลวกําหนดใหมีความเขม และเจือจางตางกัน
เชน สีแดงเขมไปจนถึงสีแดงเจือจาง หรือสีชมพูออน หรือการใชสเี ขียวเขมไปจนถึงสีเขียวออน เปน
ตน
2. สีตรงขาม คือ การใชสีที่อยูต รงขามกันในการผสมสี เชน สีแดงจะอยูต รงขาม
กับสีเขียว สีเหลืออยูตรงขามกับสีมวง สีน้ําเงินอยูตรงขามกับสีสม เปนตน
3. สีขางเคียง คือ การใชสีที่อยูถัดไปในการผสมสี เชน ใชตั้งแตสนี า้ํ เงินไป
จนถึงสีเขียว หรือสีเขียวไปจนถึงสีเหลือง หรือสีแดงไปจนถึงสีมวง เปนตน
การจัดกลุมสีเชนนี้จะใหเกิดระบบที่เปนระเบียบในการออกแบบ หากใชสีแตกกลุม
โดยปราศจากการพินิจพิเคราะห สีที่แปลกปลอมก็จะโดดเดนออกมาทําใหเสียเอกภาพของการจัด
กลุมสี
ความหมายของสีในทางจิตวิทยา
สีมีคุณสมบัตทิ างจิตวิทยา เพราะสีมีผลตอความรูสึกของมนุษยโดยทั่วไป สีที่สด
เชน แดงสด เหลืองสด เขียวสด จะใหความรูสึกเราใจ สุกใส กระปรี้กระเปรา สีที่ทึบ เชน น้ําเงินเขม
น้ําตาลเขม สีมวงเขม จะใหความรูสึกหนักและขรึม นอกจากนี้สียังไดรับการกําหนดความหมายเปน
สากลไว ดังนี้
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น
สีฟา
หมายถึง ความเปดเผย
สีแดง หมายถึง ความกลาหาญ
สีดํา
หมายถึง ความเสียสละ
สีน้ําเงิน หมายถึง ความสงางาม
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สีเหลือง
สีน้ําตาล
สีชมพู
สีสม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความราเริง
ความสุขุม
ความสดใส
ความเจิดจา

ความหมายของสีในทางวัฒนธรรม
ในสังคมเกาแกมักมีการจัดระบบสีแทนสัญลักษณบางอยาง เชน การกําหนดสี
เครื่องแตงกายใหใชบงบอกลําดับยศขุนนาง การกําหนดสีเครื่องแตงกายในงานพิธีการตางๆ เชน
สีแดงในงานแตงงาน และสีดําในงานศพ เปนตน ดังนัน้ การใชสีจึงตองพิถีพิถันใหมาก
สีที่กลาวมาเปนสีของวัตถุที่จับตองได มีอีกชนิดหนึ่ง คือ สีของแสง ซึ่งมีแมสี
3 สี คือ สีแดง สีน้ําเงิน และสีเขียว การผสมสีแสง มีหลักการคลายที่กลาวมาแลว แตมีขอควรระวัง
ก็คือ สีของแสงไปกระทบวัตถุที่มีสีเดิมอยู สีวัตถุนั้นอาจเปลี่ยนไป เชน ผาตวนสีเขียวโดนกับไฟสีแดง
จะเปนสีนา้ํ ตาล เปนตน ดังนั้นการออกแบบเครื่องแตงกาย ฉาก และแสง ควรจะตองปรึกษาหารือกัน
อยางใกลชิด และควรระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงสีไวดวย
พื้นผิว วัตถุทุกชนิดจะมีพื้นผิวภายนอกทีแ่ ตกตางกัน เปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
ผิวเรียบ หรือผิวละเอียด และผิวหยาบหรือผิวขรุขระ ผิวเรียบใหความรูสึกนุมนวล นาสัมผัส เบา
สบาย สวนผิวขรุขระจะใหความรูสึก กระดาง แข็งกราว นาเกรงขาม คําวาพื้นผิวในทางนาฏยศิลป
หมายถึง ลักษณะการเคลื่อนไหวของผูแสดงวา ราบเรียบ เบา ตอเนื่อง หรือ กระตุก รุกรน
โครมคราม ขรุขระเพียงใด และอาจครอบคลุมไปถึงผิวพื้นของวัตถุที่นํามาทําฉาก และเครื่องแตงกาย
ที่ทําใหเกิดความรูสึก นุมนวล หรือหยาบกระดาง ตามอารมณของการแสดงนาฏยศิลปนั้นๆ
1.2 การจัดองคประกอบทัศนศิลป
การจัดองคประกอบทางทัศนศิลปมีหลัก 4 ประการ คือ
1.2.1 ความมีเอกภาพ
1.2.2 ความสมดุล
1.2.3 ความกลมกลืน
1.2.4 ความแตกตาง
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1.2.1 ความมีเอกภาพ
ในการนําองคประกอบตางๆ มารวมกันขึ้นเปนภาพ ผูสรางสรรค
ตองคํานึงถึงความมีเอกภาพในผลงานทั้งหมด ไมวาองคประกอบตางๆ นั้นจะตองมีความหลากหลาย
เพียงใด แตทุกสวนตองเชื่อมโยงกันโดยไมมีอะไรขาดอะไรเกิน ไมมีอะไรแปลกปลอม กลวิธีใน
การสรางเอกภาพใหแกผลงาน คือ ควรจะมีองคประกอบที่มีความคลายคลึงกันเปนปริมาณมากพอ
เพื่อสรางพลังของความกลมกลืน ซึ่งเปนการนําไปสูเ อกภาพ และใหอิสระแกสวนที่เหลือที่จะมี
ความแปลกแตกตางไปบาง แตไมควรสรางผลงานดวยองคประกอบที่แตกตางกันอยางมากมายจนไม
สามารถจะเชือ่ มประสานกันไว ภาพที่สรางขึ้นจะแตกตางเปนเสี่ยงๆ ขาดเอกภาพโดยสิ้นเชิง ตัวอยาง
ในทฤษฎีอาจยกมาขยายความตรงนีไ้ ดแก การขึ้นปลายเทาของบัลเลต การตั้งจีบและวงของรําไทย
การเตนเขากับจังหวะกลองของภารตนาฏยัน เปนองคประกอบสําคัญที่เชื่อมองคประกอบอื่นๆ
ในนาฏยจารีตของบัลเลต หรือรําไทย หรือภารตนาฏยัน เขาเปนหนึ่งเดียวกันไดดีหรืออาจกลาว
อีกนัยหนึ่งวา
เอกลักษณบางอยางอาจเปนตัวเชื่อมความหลากหลายในนาฏยศิลปชุดหนึง่ ใหมี
เอกภาพ
1.2.2 ความสมดุล
ความสมดุลเปนความรูสึกโดยปกติของมนุษย เพราะความรูสึกวาสิง่ ที่
เห็นอยูมีความสมดุล ก็จะเกิดความมั่นใจวาสิ่งที่เห็นอยูนั้นมีความมั่นคงไมลมสลายเพราะขาดสมดุล
ความสมดุลเกิดจากการจัดองคประกอบทีอ่ ยูสองขางของแกนกลางของลําตัว เปนหลักในการพิจารณา
และพิพากษาวาสิ่งใดสมดุลหรือไมเพียงใด ความสมดุลนี้มิใชเกิดจากการชั่งน้ําหนักวัตถุหนักเทากัน
บนตราชู ซึ่งเปนเครื่องชั่งน้ําหนักที่มีเข็มอยูตรงกลาง และมีถาดรับน้ําหนักอยูปลายคานทั้งสองขาง
แตความสมดุลนี้เปนความรูสึกที่วา สองขางของแกนมีองคประกอบตางๆ จัดวางไวมีน้ําหนักทีด่ งึ ดูด
ความสนใจพอๆ กัน
การจัดองคประกอบเพื่อความสมดุล มี 2 ชนิด คือ
1. ชนิดสองขางเหมือนกัน คือ การจัดองคประกอบทัง้ 2 ขางของแกน
ใหเหมือนกันทุกประการ แบบเดียวกับรางกายของมนุษยปกติ
2. ชนิดสองขางไมเหมือนกัน คือ การจัดองคประกอบ 2 ขาง ของแกน
แตกตางกัน แตเมื่อดูแลวมีแรงดึงดูดความสนใจของผูด ูเทากันทั้งสองดาน
เมื่อนําหลักแหงความสมดุลมาใชในนาฏศิลปก็จะใชแนวกลางเวทีเปน
แกน แบงสองขางซายและขวา ผูแสดงที่อยูในตําแหนงตางๆ บนเวที จะถูกแบงดวยแกนสมมตินี้
ดังนั้น การวางตําแหนงผูแสดงในแตละชวงควรพิจารณา มิใหผูแสดงไปรวมตัวอยูขางใดขางหนึง่ ของ
เวทีมากเกินไปจนดูไมสมดุล และในสวนของการตั้งซุมหรือการที่ผูแสดงมารวมตัวกันเพื่อจัดเปน
กลุมในชวงใดชวงหนึ่งของระบําหรือตอนจบของละคร ก็ตองคํานึงถึงการจัดผูแสดงทุกคนใหเกิด
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ภาพรวมที่สมดุล โดยนิยมถือเอาแนวทีต่ วั ละครตัวเอกเปนแกนหลัก มีตัวละครอืน่ ๆ ประกอบเขามา
เปนภาพหมูทดี่ ูสมดุล แมวาจะทําทาตางๆ กัน
1.2.3 ความกลมกลืน
ในที่น้ีไมใชความเหมือนแตเปนความคลายคลึงขององคประกอบที่
นํามาใช เชน การใชสีกลุมเดียวกัน หรือ การใชรูปทรงคลายกัน หรือ การใชเสนโคงเปนหลัก เปนตน
ความกลมกลืนเชนนี้จะชวยใหการสรางเอกภาพเปนไปไดโดยงาย ความกลมกลืนเปนการสรางพลัง
แหงความนาสนใจจากการมีลักษณะความเปนกลุมเปนกอน แตความกลมกลืนหากใชมากเกินไปอาจ
ทําใหขาดจุดเดน ตัวอยางเชน ผูแสดงนําอาจถูกกลืนหายในกลุมผูแ สดงประกอบ แตถา ใหผแู สดงนํา
แปลกไปจากกลุมมากนัก ผูแสดงนํานั้นก็อาจเหมือนตัวละครหลงโรง คือ เขากับคนอื่นมิได
เครื่องแตงกายบัลเลต เรื่อง สวอนเลก เปนตัวอยางทีด่ ีในเรื่องความกลมกลืน โดยเฉพาะอยางยิ่งชุด
ของหงส ซึง่ ตัวนางพญาหงสจะมีรูปแบบที่เดนแตกตางไปจากฝูงหงสเพียงเล็กนอยเทานั้น และ
เครื่องแตงกายชุดนั้นก็กลมกลืนไปกับทาเตน ทําใหกระบวนเตนและทาเตนบัลเลตดูเปนนาฏยลีลา
ของหงสทีเดียว
ความกลมกลืนทางนาฏยศิลปอีกตัวอยางหนึ่ง คือ บัลเลตจีน ซึ่งเปน
นาฏศิลปที่คิดขึ้นใหม ในยุคของเหมาเจอตุง จีนไดรับแนวความคิดเรื่องนี้จากบัลเลตคลาสติคที่จีน
รับอิทธิพลมาจากรัสเซีย จากนั้นจีนไดพฒ
ั นาระบําเรื่องแทนงิ้ว โดยเลียนแบบบัลเลต แตใชทาทาง
ของจีนที่ดูคลายบัลเลต เพียงแตไมขึ้นปลายเทา เชน ทากายกรรม ทาจากงิ้ว เปนตน จากนั้นก็
ออกแบบเสื้อผาใหดูพลิ้วไหว เหมาะกับกระบวนเตนอยางบัลเลตกลายๆ ฉากและแสงสี ก็ทําเปนแบบ
จินตนาการ เชนเดียวกับบัลเลตคลาสิค วงดนตรีก็ใชเครื่องดนตรีจีน แตปรับเสียงใหมีระดับเปน
สากลเทียบเทาวงซิมโฟนีของดนตรีสากล โดยสรางเครื่องดนตรีแบบจีนบางชนิดเสริมขึ้นมา เชน ซออู
ขนาดใหญใชแทนเซลโลและเบส อันเปนเครื่องดนตรีสากล ซึ่งมีเสียงต่ํา ทุม กังวาน เปนตน เพลง
เปนเพลงจีน แตวิธบี รรเลงก็เปนแบบสากล ผลของการแสดง คือ ความประทับใจในนาฏศิลปรปู แบบ
ใหม ที่กลมกลืน สอดคลองกัน ไมเคอะเขิน ไมถูกพวกอนุรักษนยิ มตําหนิวา เอาศิลปะดั้งเดิมมา
ทําลาย บัลเลตจีน คือ ตัวอยางที่ดีแหงความกลมกลืน ซึ่งตองใชความวิริยะอุตสาหะ ความเขาใจใน
ศิลปะ และบารมีในการสรางสรรคอยางมากมาย
1.2.4 ความแตกตาง
มีความหมายตรงขามกับความกลมกลืน องคประกอบที่นํามาใชในที่
เดียวกัน มีความแตกตางกัน แตเปนที่ทราบกันดีวาทั้งความคลายคลึง ความแตกตางนั้นอยูที่ปริมาณ
ของความเหมือนและความไมเหมือน เจตนาในการนําองคประกอบที่แตกตางกันไปมาประมวลเขาให
เปนหนึ่งเดียว ก็เพื่อใหเกิดความหลากหลายอันเปนมูลเหตุแหงความตื่นเตน เราใจ ชวนติดตาม
ดังนั้น การสรางความแตกตางจึงเปนสิ่งจําเปนในการสรางสรรคงานศิลปะทุกชนิด
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หลักในการใหเกิดความแตกตางก็คือ องคประกอบแตละหนวยยอมมี
ลักษณะเฉพาะตัวอยูไมมากก็นอย ผูสรางสรรคงานศิลปะพึงใชประโยชนจากความแตกตางเหลานี้มา
เปนปจจัยในการสรางความหลากหลาย อันนําไปสูค วามหรูหราความตระการตาของผลงาน ทั้งนี้
ผูสรางสรรคจักตองกําหนดวา เมื่อใดควรจะใหเกิดความแตกตางขึน้ ดวยองคประกอบหนวยใดเวลา
ใด มากหรือนอยเพียงใด การกําหนดนี้มาจากประสบการณและวิสัยทัศน ซึ่งในที่สุดจะปรากฏเปน
รูปแบบเฉพาะตัวของผูสรางสรรคคนนั้น
เมื่อจะขยายความหลักการนี้ไปในทางนาฏศิลปก็เปรียบไดวา ผูแสดง
เปนองคประกอบหนวยหนึ่งในการสรางสรรค ผูแสดงแตละคนยอมมีความสามารถที่แตกตางแฝงอยู
ในตัวเอง นักนาฏยประดิษฐอาจกําหนดใหทุกคนฟอนรําเหมือนกันหมดตั้งแตตนจนจบก็ได แตผลงาน
จะหรูหราหรือออกลวดลายไดมากขึ้น หากนักนาฏยประดิษฐไดกําหนดใหผแู สดง แสดงความแตกตาง
กันบาง หรือนําความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมาใชเสริมอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดความแตกตางกัน
การแสดงก็จะตื่นตาตื่นใจมากขึ้นและชวนดูมากขึ้น
นอกจากการประยุกตทฤษฎีทัศนศิลปดังกลาวแลว นักนาฏยประดิษฐ
ตองนําหลักการทางทฤษฎีแหงการเคลื่อนไหว มาเปนหลักสําคัญในการออกแบบนาฏศิลป และการลง
มือปฏิบัติอีกดวย
2. ทฤษฎีแหงการเคลื่อนไหว
คือ หลักการที่มนุษยใชรางกายเคลื่อนไหวใหเกิดอิริยาบถตางๆ และขณะที่เกิดการ
เคลื่อนไหวนั้นมีองคประกอบสําคัญอะไรบาง และการเคลื่อนไหวเหลานั้นสื่อความหมายในเชิงความรูสึก
หรืออารมณอยางไรไดบา ง หัวขอสําคัญของทฤษฎีแหงการเคลื่อนไหวที่ใชเปนพืน้ ฐานในนาฏยประดิษฐ
คือ
2.1 การใชพลัง
2.2 การใชที่วาง
2.1 การใชพลัง มนุษยตอ งใชพลังในการเคลื่อนไหวรางกายตานกับแรงโนมถวงของ
โลก การใชพลังเพื่อการแสดงนาฏศิลปมี 3 ประเภท คือ
2.1.1 ความแรงของพลัง
2.1.2 การเนนพลัง
2.1.3 ลักษณะของการใชพลัง
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2.1.1 ความแรงของพลัง ในขณะที่ผูแสดงเคลื่อนไหวมีการใชพลังเกิดขึ้น
ปริมาณของพลังที่ใชมีตั้งแตนอยจนแทบสัมผัสมิไดไปจนถึงรุนแรงประหนึ่งเปนรางกายจะระเบิด
การฟอนรําดวยพลังแรงมากๆ ยอมทําใหเห็นอาการที่กระปรี้กระเปรา แข็งแรง รุกรน ในทางตรงขาม
การเคลื่อนไหวดวยพลังนอยยอมเปนตัวเปรียบตางใหการเคลื่อนไหวดวยพลังมากมีความหมาย
มากขึ้น ชัดเจนขึ้น และการเคลื่อนไหวดวยพลังนอยใหความรูสึกที่นุมนวล ออนโยน เชื่องชา
หนักแนน เปนความรูสึกลึกๆ ที่แฝงเรนอยูภายใน อยางไรก็ตามมีขอเตือนใจวา การเคลื่อนไหวที่ใช
พลังงานมากไมจําเปนตองใชเนื้อที่มากไปกวาการเคลื่อนไหวที่ใชพลังงานนอย แตอยางใด
2.1.2 การเนนพลัง หมายถึง การเรงหรือการลดความแรงของการใชพลังเพื่อ
การเคลื่อนไหวในขณะใดขณะหนึ่งอยางกระทันหัน ซึ่งเปนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งตางไปจากสิ่งที่
กําลังกระทําอยูขณะนั้น การเนนพลัง เปนศิลปะในการเรียกรองความสนใจจากคนดู การเนนพลังเปน
วิธีจําแนกใหเห็นรูปลักษณะของการฟอนรําอยางชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของจังหวะ การที่ผแู สดง
เนนดวยจังหวะที่สม่ําเสมอ ทําใหเกิดความรูสึกสมดุล คงที่ และหนักแนน การเนนที่ไมสม่ําเสมอดวย
พลังที่มีความแรงตางกันทําใหเกิดความรูสึกที่ไมคงที่ ตื่นเตน สับสน การเนนพลังของนาฏยศิลปไทย
อาจหมายถึง การกระทบจังหวะ การเดาะแขน การขมเขา และการย่ําเทา
2.1.3 ลักษณะของการใชพลัง หมายถึง ลักษณะของการใชพลังในการเคลื่อนไหว
ซึ่งแบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ
2.1.3.1 การแกวงไกว
2.1.3.2 การระเบิด
2.1.3.3 การสืบเนื่อง
2.1.3.4 การสั่นพลิ้ว
2.1.3.5 การลอยตัว
2.1.3.1 การแกวงไกว คือ การที่ผูแสดงใชพลังแกวงลําตัว แขน
ขาไปมา คลายการแกวงชิงชา
2.1.3.2 การระเบิด คือ การที่ผแู สดงระเบิดพลังงานออกมาอยาง
กระทันหัน เห็นจุดเริ่มตนและจุดจบชัดเจนคลายการตีกลอง
2.1.3.3 การสืบเนื่อง การสืบเนื่อง คือ การที่ผูแสดงเคลือ่ นไหว
ตอเนื่องโดยไมปรากฏจุดเริม่ ตนและจุดจบที่ชัดเจน โดยไมมีการเนนพลัง เปนการเคลื่อนไหวที่ราบเรียบ
2.1.3.4 การสั่นพลิ้ว คือ การเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องของการระเบิด
เมื่อการเคลื่อนไหวแบบระเบิดเกิดซ้ําๆ อยางรวดเร็ว ก็เกิดเปนการสั่นพลิ้วเหมือนการรัวกลองนั่นเอง
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2.1.3.5 การลอยตัว เกิดขึ้นเมือ่ ผูแสดงกระโดดลอยตัวขึน้ ไปในอากาศ
โดยอาศัยพลังสงตัวไปในอากาศ และมีแรงโนมถวงดึงดูดตัวผูแ สดงใหตกลงมายังพื้น
การใชพลังทั้ง 5 ประเภทนีม้ ิไดแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด เพียงแต
ผูแสดงและนักนาฏยประดิษฐประสงคจะใชพลังแบบใด เมื่อใด หรือผสมผสานกันตอเนื่องเปนรูปแบบ
ของนาฏยศิลปขึ้นมาได
2.2 การใชที่วาง การเคลื่อนไหวใดๆ ตองอาศัยที่วางเปนปริมาตร คือ มีทั้งความกวาง
ความยาว และความสูง ที่วางมีความสําคัญในการกําหนด
2.2.1 ตําแหนง
2.2.2 ขนาด
2.2.3 ทิศทาง
2.2.1 ตําแหนง คือ การจัดที่ใหผูแสดงหยุดอยูบนเวทีในขณะใดขณะหนึ่ง
กอนที่จะเคลื่อนที่ไป ณ จุดนั้นผูแสดงอาจทําทานิ่ง หรือเคลื่อนไหวเปนทาทางตางๆ อยางตอเนื่อง
ก็ได แตไมเคลื่อนเทาไปจากจุดยืนของตน นักนาฏยประดิษฐมักออกแบบใหผูแสดงหยุด ณ ที่ใดที่
หนึ่งเปนระยะ เพื่อเปนจุดเปลี่ยนกระบวนทา หรือแสดงการจบทอนหนึ่งของกระบวนฟอนรํา ผูแสดง
หยุดอยู ณ จุดนั้นๆ นานเพียงใดขึ้นอยูก ับการออกแบบนาฏประดิษฐ
2.2.2 ขนาด หมายถึง การที่ผูแสดงสามารถเคลื่อนไหวรางกายโดยการ
ออกทาทางใหกวางหรือแคบ และเคลื่อนที่ไปยังจุดอืน่ ๆ บนเวทีไดกวางและไกลเพียงใดก็ขึ้นอยูกับ
ที่วางที่อํานวยให หากมีที่วางมากผูแสดงหนึ่งคนก็ยอมลดลงเพราะผูอ ื่นแบงไป และหากผูแสดงอื่น
หยุดอยูกับที่กจ็ ะทําใหผูแสดงที่เคลื่อนไหวไปมาอยูค นเดียวมีที่วางมากขึ้น
2.2.3 ทิศทาง หมายถึง แนวที่ผูแสดงเคลือ่ นที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
เชน การแปรแถว ผูแสดงสามารถเคลื่อนที่ไปบนเวทีไดใน 8 ทิศ ซึ่งสัมพันธกับตําแหนงของคนดู คือ
1) การเขาหาคนดู 2) การถอยออกจากคนดู 3) การขนานกับคนดู 4) การทแยงมุมกับคนดู
5) การวนเปนวงหนาคนดู 6) การฉวัดเฉวียนเลี้ยวไปมาแบบฟนปลา 7) การยกสูง และ
8) การกดต่ํา การเคลื่อนไหวไปในทิศทางดังกลาวอาจผสมผสานกันใหดซู ับซอนขึ้นก็ไดเชนกัน ยอมให
ความรูสึกแกคนดูแตกตางกันดวย โดยอาศัยมุมมองของคนดูเปนแกน
ทิศทางที่แตกตางกันของผูแสดง ยอมใหความรูสึกแกคนดูแตกตางกัน
ดังนี้
1. การเดินเขาหาคนดูเปนการเรียกรองความสนใจ การสรางความ
นาเกรงขาม การแสดงความยิ่งใหญ
2. การถอยหนีคนดูเปนการแสดงความอางวาง สูญเสีย หวาดกลัว ลังเล
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3. การเคลื่อนที่ขนานคนดู เปนการเนนใหคนดูในจุดตางๆ ไดมีโอกาส
เห็นผูแสดงในระยะหางๆ กัน และเปนการนําสายตาคนดูไปสูอีกจุดหนึ่ง
4. การเคลื่อนที่ทแยงมุม เปนการแสดงใหเห็นความลึกของการเรียงแถว
ไดดีกวาการซอนกันแบบแถวตอน และทําใหเห็นผูแ สดงเปนสามมิติมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ไมให
ความรูสึกแรงเทาการเดินเขาหาตรงๆ แบบตั้งฉาก
5. การวนเปนวง เปนการแสดงความผูกพัน ความออนโยน ความ
สามัคคี
6. การฉวัดเฉวียน แสดงถึงความปราดเปรียว หากเคลื่อนไหวเร็วมาก
ไปในทิศทางตางกัน จะแสดงความสับสนวุน วาย
7. การยกสูง แสดงความเบา ความสงางาม ความยิ่งใหญ
8. การกดต่าํ แสดงความหวาดกลัว ความออนนอม ความดอยคา
3. ขั้นตอนในการออกแบบนาฏยศิลป
นักนาฏยศิลปมีวิธีทํางานการออกแบบนาฏยศิลปแตกตางกันเปนการเฉพาะของตน
แตในที่นี้จะไดกําหนดขั้นตอนไวเพื่อใหสะดวกแกการออกแบบสําหรับนักนาฏยประดิษฐ
เมื่อนักนาฏยประดิษฐไดคํานึงถึงหลักการตางๆ ดังกลาวมาแตตนแลว ก็ถึงเวลาออกแบบจริงๆ
การออกแบบทางนาฏยศิลปมีวิธีและขั้นตอนคลายคลึงกับศิลปะสาขาอื่นๆ คือ
3.1 กําหนดโครงรางโดยรวม
3.2 การแบงชวงอารมณ
3.3 ทาทางและทิศทาง
3.4 การลงรายละเอียด
การทํางานทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ กระทําเปนสองภาค ภาคแรกเปนการเขียนลงบนกระดาษ
ในลักษณะแบบราง เพื่อใหเห็นหนาตาของนาฏยศิลปชุดนั้นคราวๆ ภาคหลังเปนการนําแบบราง
ไปปฏิบตั โิ ดยผูแสดง และตลอดเวลาการทํางานก็มีการเขียนแบบรางเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจรวมกัน
ในหมูผูรวมงานอยูตลอดเวลา เอกสารนี้เปนเครื่องชวยจําในการทํางานไดเปนอยางดีทํานองเดียวกัน
กับบทละคร
3.1 การกําหนดโครงรางรวม ก็คลายคลึงกับการวาดภาพจิตรกรรมลงบนพื้นผาใบ
ที่ตองมีการรางภาพใหเห็นองคประกอบตางๆ
ของภาพตามจินตนาการของนักนาฏยประดิษฐ
แตภาพจิตรกรรมเปนภาพนิ่ง ภาพนาฏยศิลปเปนภาพเคลื่อนไหว ภาพจะเปลี่ยนไปเปนระยะๆ
จึงควรเห็นภาพของการแสดงในชวงสําคัญๆ เปนระยะๆ
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3.2 การแบงชวงอารมณ โดยปกติการแสดงนาฏศิลปจะมีกระบวนทาแบงเปนชวงๆ
สั้นบางยาวบาง แตละชวงจะแสดงอารมณที่แตกตางกันเพื่อความหลากรส ดังนัน้ การออกแบบในแต
ละชวงอาจใชจํานวนผูแสดง และการเคลื่อนไหวที่แตกตางกันเพื่อสะทอนอารมณที่ตองการในชวงนั้นๆ
เชน อารมณเศราแสดงเดี่ยวอยูนิ่งกับที่ อารมณทุกขทรมานใชผูแสดงหมูเคลื่อนไหวไปมาชาๆ
และอารมณรบั แสดงโดยชายหญิงคูหนึ่งเคลื่อนไหวโลดแลนไปมาอยางราเริง ในการเปลี่ยนชวงอาจทํา
ไดดวยการตั้งซุมเพื่อการแสดงการจบชวง หรือเขาโรงไป เพื่อเริ่มออกแสดงในชวงใหมตอไป
3.3 ทาทางและทิศทาง การแสดงนาฏยศิลปชดุ หนึ่ง มักมีทาทางหลักปรากฏอยูเปน
ระยะๆ ตลอดเวลาของการแสดงเพื่อเชื่อมหรือแสดงความเปนเอกภาพของการแสดงชุดนัน้ และ
มีทาทางอื่นๆ กําหนดใหเปนไปเฉพาะในแตละชวง สวนทิศทางทัง้ 8 ดังกลาวแลว ก็มักจะนํามา
ใชเพื่อกําหนดการเขา การออก และการเคลื่อนที่ ของผูแสดงในแตละชวงบนเวที เพื่อใหได
ความหมายตามตองการ
3.4 การลงรายละเอียด เมื่อการฝกซอมเขารูปเขารอยพอสมควรตามกําหนดแลว
นักนาฏยประดิษฐจึงเริ่มพิถีพิถันกับรายละเอียด ในที่นี้มิไดหมายความวานักนาฏยประดิษฐละเลย
เรื่องรายละเอียมาตั้งแตตน เพียงแตใหการเอาใจใสเปนพิเศษในชวงนี้เพื่อใหการแสดงสมบูรณยิ่งขึ้น
เชน การปรับระดับของอวัยวะตางๆ ของผูแสดงใหเทากัน ปรับทิศทางของใบหนาและดวงตา
ที่สัมพันธกับเสียงและแสงเปนพิเศษ
อนึ่ง ในการออกแบบนาฏยศิลป แมจะดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว แตบางครั้ง
ความคิดของนักนาฏยประดิษฐไมแจมใส ไมโลดแลน จึงไมสามารถเรียบเรียงออกมาใหเห็นเปนภาพได
ในกรณีเชนนีน้ ักนาฏยประดิษฐตองขอความรวมมือจากผูแสดง และผูเกี่ยวของใหชวยทดลองปฏิบัติ
เชน ลองตั้งซุม ลองเกาะเกี่ยวกัน ลองแสดงทาทางกับอุปกรณการแสดง ใหเกิดความแปลกใหม
เหลานี้เปนตน เมื่อไดขอยุตอิ ันพึงพอใจแลวก็บันทึกเอาไวจะดวยความจํา ดวยภาพวาด หรือ ภาพถาย
หรือ วีดิทัศนก็ได

นาฏยประดิษฐของไทย
นาฏยประดิษฐของไทย มีจารีตมาชานาน และมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ
1. ทารํา
2. การแปรแถว
3. การตั้งซุม
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1. ทารํา ทารําของไทยแบงออกไดเปน 3 แบบ คือ
1.1 ทาระบํา
1.2 ทาละคร
1.3 ทาเตน
1.1 ทาระบํา เปนการรําทําทางามๆ ใหคนดูพอเปนเคาของความหมายตามคํารอง
ตัวอยาง นาฏยประดิษฐในลักษณะของทาระบําที่ดีเดนที่สุดชุดหนึ่ง คือ ระบําดาวดึงส ในละคร
ดึกดําบรรพ เรื่อง สังขทอง ตอน ตีคลี นักนาฏยประดิษฐ คือ หมอมเข็ม กุญชร หมอมในเจาพระยา
เทเวศรวงศวิวัฒน
1.2 ทาละคร เปนทารําที่กาํ หนดไวใหแตละทามีความหมายเฉพาะ แบงไดเปน
สามประเภท คือ ทาแสดงอารมณ เชน รัก โกรธ เศรา ทาแสดงกิริยา เชน ทายิงธนู ทาเคียงคู
ทาชวยเหลือ และทาแสดงปรากฏการณธรรมชาติ เชน ลมพัด ดอกไมบาน ทาละคร หรือทารําตีบทนี้
มีคุณลักษณะเปนทาเลียนแบบธรรมชาติ คือ ทําทาปกติของมนุษยใหมีทาทีมากขึ้น เชน ทารัก
ก็เอามือทั้งสองไขวกันแนบ แตกรายมือใหเปนการฟอนรํา เปนตน ดังนั้น ทาตีบทของนาฏยศิลปไทย
จึงเขาใจไดงาย
1.3 ทาเตน นาฏยศิลปไทย อาจดูเดนในการใชมือรําทําทาตางๆ แตในความเปนจริง
นาฏยศิลปไทยมีทาเตนเปนจํานวนไมนอย และมีวิธีการเคลื่อนไหวของ ขา และ เทา ทั้งชนิดทีใ่ ชได
โดยทั่วไป หรือกําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน ทาเตนของยักษ หรือลิง ทาเตนเหลานี้ก็เชนเดียวกันกับ
ทารํา คือ สามารถนํามาประยุกตใชในนาฏยประดิษฐของไทยสมัยใหมไดในวงกวาง
2. การแปรแถว
การแปรแถวในนาฏยประดิษฐของไทยคอนขางจํากัด เปนการแปรแถวที่ไมสลับซับซอน
มากนัก อาจเปนไปไดวา นาฏยประดิษฐไทยเนนการประดิษฐทา รําเดี่ยวมากกวาการแปรแถว การแปร
แถวแบบหลักๆ ในนาฏยประดิษฐของไทย ไดแก แถวหนากระดานขนาน แถวหนากระดานทแยงมุม
แถวตอนเดี่ยว แถวตอนคู แถวยืนปากผาย หรือปากพนัง วงกลม ชั้นเดียว วงกลมซอน
สําหรับการแปรขบวนในแถวนั้น ไดแก การเดินหนาถอยหลัง การเดินตามกัน การเดิน
สวนกัน การเดินสลับกัน และการเดินเขาออกศูนยกลาง
3. การตั้งซุม
การตั้งซุมของนาฏยประดิษฐของไทย นิยมจัดใหผแู สดงจับกลุมเปนซุมรูปสามเหลี่ยม
โดยทําทาใหสองขางของแกนกลางเหมือนกันทั้งซายขวา หากมีหลายกลุมก็จะจัดกลุมกลางใหใหญ
เปนกลุมหลัก และกลุมยอยสองขางมีจํานวนเทากันและทําทาเหมือนกัน
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อยางไรก็ดี การตั้งซุมของโขน ที่เรียกวา ขึ้นลอย ซึ่งประกอบดวย พระ ยักษ ลิง ตั้งแต
สองตัวขึ้นไปจนถึงกับจับกลุม เปนซุมใหญนั้น
มีลักษณะสองขางของแกนกลางไมเหมือนกันแตดู
สมดุลกัน นับเปนการตั้งซุม ในนาฏยประดิษฐของไทยที่งดงาม และมีเอกลักษณโดดเดนและเริ่มมี
นาฏยประดิษฐรุนใหมนําความคิดไปพัฒนาเพื่อใชในผลงานของตน
เมื่อพิจารณานาฏยประดิษฐของไทยใหลึกซึ้ง จะพบวา ทารําไทยมีปริมาณมากมาย
อีกทั้งมีการกําหนดระเบียบกฎเกณฑการใชทารําตางๆ แตละทาไวคอนขางตายตัว ทั้งเปดโอกาสใหใช
ภูมิปญ
 ญาของนักนาฏยประดิษฐคดิ ออกแบบใหหลากหลายออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด เชน การแปรแถว
และการตั้งซุม แมจะนิยมคิดในแนวใหสองขางเหมือนกัน แตมิไดมีขอจํากัดในเรื่องนี้ ดังเชน
การขึ้นลอยในโขน ก็เปนการออกแบบตัง้ ซุมใหสองขางไมเหมือนกันไดอยางงดงาม นาฏยประดิษฐ
ของไทยในอดีตมีความร่ํารวยในจารีตและภูมิปญญา ซึ่งสามารถอํานวยประโยชนใหนักนาฏยประดิษฐ
ของไทยในปจจุบันสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับปจจุบันสมัยไดอยางไมมีขอจํากัด นับวา
นาฏยประดิษฐของไทยมีคุณคาสูงสงมากชนิดหนึ่งในโลก

ขอควรระวังดานนาฏยประดิษฐ
นักนาฏยประดิษฐใหมๆ มักมีความกังวลวาผลงานของตนจะไมงดงาม และไมเปนที่ยอมรับ
ของคนดู ความงดงามทางศิลปะเปนเรื่องของจิตใจในการยอมรับและชื่นชม ไมใชความถูกตองอยาง
คณิตศาสตร คนดูจะชืน่ ชมยินดีหรือไมนั้นสวนหนึง่ ขึ้นอยูกับวาคนดูเขาใจนาฏยศิลปชุดนัน้ เพียงใด
แมวานาฏยศิลปชุดใหมๆ จะแตกตางไปจากประเพณีและวิธีการดั้งเดิมที่คนดูเคยชิน แตหากเปน
การแสดงที่มคี ุณภาพ คนดูก็ยอมเขาใจและพึงพอใจ คลายรับประทานอาหารตางชาติที่มีรสถูกปาก
และมีการประดับประดาที่ถูกตา ก็เกิดความนิยมยินดี
การกําหนดรายละเอียลงไปวาผลงานสรางสรรคอยางใดจึงจะงดงามเปนเรื่องสุดวิสัย จึงมักจะ
ทําไดแตเพียงกําหนดเปนหลักการดังกลาวแลว ในทีน่ ี่จะกลาวถึงการหลีกเลี่ยงไมกระทําอะไรบางที่
เสี่ยงตอความงดงามของนาฏยศิลป ดังนี้
1. ไมทําสิ่งหนึ่งสิง่ ใดซ้าํ ๆ จนคนดูเจนตาและไมเห็นวามีสิ่งใหมเกิดขึ้น แมวาสิ่งที่ทําขึ้น
นั้น จะทําไดยากแตเมื่อทําบอยๆ ก็หมดความหมาย
2. ไมทําสิ่งใดที่คนดูคาดเดาไดวาจะเกิดอะไรขึ้น เพราะคนดูจะไมแปลกใจ และจะไม
ชื่นชม เพราะไมตื่นตาตื่นใจ
3. ไมทําสิ่งที่หลากหลาย มีสิ่งละอันพันละนอยปะปนสับสนวุนวาย จนยากที่จะใหคนดู
เขาใจและติดตามการแสดงอยางตอเนื่อง
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4. ไมทําสิ่งใดที่ทาํ ลายสมาธิอยางตอเนื่องของคนดู มิฉะนั้นคนดูจะตองเริ่มตนใหมตอเมื่อ
การแสดงไดผา นไประยะหนึง่ แลว และอาจติดตามตอไปไมทันทีเลยหยุดการชื่นชมแตเพียงเทานั้น
5. ไมทําสิ่งใดที่เกินความสามารถของผูแสดงจะทําไดดี เพราะจะไดผลตรงขาม คือ
คนดูจะดูถูกความสามารถของผูแสดง และมีผลเลยมาถึงการไมยอมรับผลงานโดยรวมอีกดวย
6. ไมทําสิ่งใดที่กดี ขวางการเคลือ่ นไหวของผูแสดง ไมวาจะเปนเครื่องแตงกายที่รุมราม
หรือ ฉากที่เกะกะ เพราะจะทําใหสะดุด หลุด ลม เสียความงดงามของการแสดงไปได
7. ไมทําสิ่งใดที่แปลกใหม ที่คนดูไมคุนเคย หรือไมสามารถจะเขาใจไดดวยปญญา และ
ประสบการณ
8. ไมทําสิ่งใดที่ขัดตอศีลธรรม จารีตประเพณีที่คนดูยอมรับนับถือ
9. ไมทําสิ่งใดที่ขาดความพรอม และความมั่นใจ
10. ไมทําสิ่งใดที่ทาํ ใหคนดูเบื่อ
นาฏยประดิษฐ เปนการประมวลปจจัยตางๆ ของการแสดงมาสรางสรรคเปนนาฏยศิลป
นาฏยประดิษฐแมจะเปนศิลปะสรางสรรคที่ตองการความแปลกความใหม แตก็ยังตองอาศัยปจจัยของ
นาฏยจารีตจากอดีตเปนฐาน วัตถุดิบ ความคิด วิธีการ การศึกษาและเรียนรูตัวอยางจากอดีตยิ่งมีมาก
และหลากหลายเพียงใด ก็ยอมทําใหนักนาฏยประดิษฐมีโอกาสสรางสรรคงานนาฏยศิลปไดกวางไกล
เพียงนั้น เพราะนักนาฏยประดิษฐสามารถนําสิ่งที่ไดพบไดเห็นมาใชในงานออกแบบของตนไดมาก
ประการหนึ่ง และสามารถหลีกเลี่ยงไมออกแบบซ้ํากับผลงานที่มีอยูแลวอีกประการหนึ่ง ทั้งสอง
ประการนี้จะทําใหผลงานสรางสรรคของนักนาฏยประดิษฐมีความแปลกใหมและโดดเดนอยางแทจริง
(สุรพล วิรุฬหรักษ, 2544, 211-238)
การเรียนการสอนในอดีตทีผ่ านมาผูวิจัยโปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ไดศึกษาและนําหลักหรือทฤษฎีนาฏยประดิษฐที่นาํ เสนอไปแลวขางตนมายึดปฏิบัติ
สรางสรรคผลงานทางนาฏยประดิษฐพรอมเขียนรายงานเชิงวิชาการในรูปแบบศิลปนิพนธ มีปรากฏ
ไวดังนี้ นาฏยประดิษฐ ชุด ฟอน ไอคําชมสวน เซิ้งสอนขวัญ เซิ้งลํากลอนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระบําหิ่งหอย ระบํามดแดง เซิ้งตะเกียงรั้ว ลําเตยสังขสินชัย หนังตะลุงประโมทัย เซิ้งหมอนขิด เปนตน
ผูวิจัยศึกษาตัวอยางวิธีเขียนการประดิษฐแมทาและกระบวนทารําของรํามวยโบราณไดในบทที่ 4
วิธีวิเคราะหขอ มูลดานนาฏศิลปและการละคร สวนการเขียนรายงานวิธีดาํ เนินงานวิจัยศึกษาวิธกี าร
เขียนไดจากหัวขอ บทที่ 3 กระบวนการนาฏยประดิษฐ ของ จิราพรรณ เอี่ยมแกว ไดเขียนรายงาน
บันทึกไวดังนี้
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ตัวอยาง การเขียนวิธีดาํ เนินการวิจัยทางนาฏศิลปและการละคร
เรื่อง การแสดงความคิดสรางสรรคนาฏยประดิษฐ ชุด นาคปรก
บทที่ 3
กระบวนการนาฏยประดิษฐ
โครงการนาฏยนิพนธเชิงสรางสรรคทางดานนาฏยศิลป ชุด นาคปรก ผูวิจัยมีกระบวนการ
ดําเนินโครงการดังตอไปนี้
1. แรงบันดาลใจสูการศึกษาคนควาขอมูล
2. นําเสนอหัวขอโครงการนาฏยนิพนธตอคณะกรรมการบริหารสาขาวิชานาฏยศิลป
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารและตําราที่เกีย่ วของ
4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
5. กําหนดรูปแบบของการแสดง
6. คัดเลือกและจัดทําดนตรีประกอบการแสดง
7. ออกแบบทาเตน
8. คัดเลือกนักแสดง
9. ฝกซอมการแสดง
10. ออกแบบเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และอุปกรณประกอบการแสดง
11. ออกแบบแสงที่ใชประกอบการแสดง
12. นําเสนอผลงานตอคณาจารยเพื่อปรับปรุงแกไข
13. นําเสนอผลงานอยางสมบูรณตอคณะกรรมการ
14. บันทึกภาพและขอมูลการแสดง
15. จัดทํารูปเลมปริญญานิพนธที่สมบูรณ
ผูวิจัยไดตระหนักและเล็งเห็นถึงคติ ความเชื่อ ของชาวจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชน
ทั่วไปที่มีตอองคหลวงพอนาคปรก แหงวัดสระกําแพงใหญ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาขอมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับประวัตแิ หงองคหลวงพอนาคปรกเพื่อทราบถึงที่มาและ
มูลเหตุของคติความเชื่ออันบังเกิด
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ฉะนั้นผูวจิ ัยจึงมีความสนใจและเลือกที่จะนํามาสรางสรรคผลงานการแสดงในรูปแบบใหม
ภายใตโครงการนาฏนิพนธครั้งที่ 4 โดยใชชื่อชุดการแสดงวา นาคปรก ซึ่งผูวิจัยตองการนําเสนอให
เห็นถึงคติ ความเชื่อ ความขลัง ศักดิส์ ิทธิ์ อิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย แหงองคหลวงพอนาคปรก
วัดสระกําแพงใหญ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นําเสนอหัวขอโครงงานนาฏนิพนธตอ
คณะกรรมการบริหารสาขานาฏยศิลปเพือ่ พิจารณาอนุมัติ
หลั ง จากที่ ผู วิ จัย ได คน คว าและศึ ก ษาข อ มู ลเกี่ ย วกั บ ประวั ติ แห งองค หลวงพอ นาคปรก
จนเกิดความสนใจในเรื่องของนาคปรก ซึ่งจัดเปนคติ ความเชื่อ ของชาวจังหวัดศรีสะเกษ และ
ประชาชนทั่วไป ทางดานความขลัง ศักดิ์สทิ ธิ์ อิทธิฤทธิแ์ ละปาฏิหาริย ดังนั้นจึงเกิดเปนแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคผลงานรูปแบบใหมข้ึน โดยเล็งเห็นวาจะเปนประโยชนและคุณคาทางดานจิตใจ
ผูวิจัยจึงไดนําเสนอหัวขอโครงการนาฏยนิพนธ ชุด นาคปรก ตอคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นาฏยศิลป เพื่อพิจารณาอนุมัตภิ ายใตแรงบันดาลใจดังกลาวมาแลวขางตน เมื่อคณะกรรมการทุกทาน
เห็นสมควรวาหัวขอโครงการนาฏยนิพนธดังกลาวนัน้ มีความนาสนใจ และจะเปนประโยชนตอ สังคม
จึงไดพิจารณาอนุมัติใหผูวิจยั สามารถดําเนินการในหัวขอโครงการนาฏยนิพนธดังกลาว
ศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารและตําราที่เกีย่ วของกับ นาคปรก
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของจากสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศูนยสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หองสมุด
วัดสระกําแพงใหญ หองสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
เอกสารตางๆ ดังนี้
1. นิสิตสัมพันธวดั สระกําแพงใหญ (ประวัติปราสาทหินสระกําแพงใหญ. 2515)
2. ประวัติพอสังเขปเพื่อนําชมปราสาทสระกําแพงใหญ และอธิบายภาพทับหลังและ
หนาบันของปราสาทวัดสระกําแพงใหญ (สระกําแพงใหญ, วัด. 2500)
3. ประวัติ – อัตถจริยา – ภาวนาจิต หลวงปูเครื่องสุภทั โท (สระกําแพงใหญ, วัด. 2536)
4. หลวงปูเครื่อง สุภัทโท (สระกําแพงใหญ, วัด. 2539)
5. ประวัติพระพุทธรูปปางตางๆ (ธนากิต. 2540)
6. นาคในประวัตศิ าสตรอุษาคเนย (สุจิตต วงศเทศ. 2543)
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รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูวิจัยไดศกึ ษาคนควาขอมูลจากเอกสารและตําราขางตนแลว ผูว ิจัยไดทาํ การรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวกับองคหลวงพอนาคปรกโดยเฉพาะ หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อสรุปเนื้อหา
หลักในการนําเสนอ โดยเนนในเรื่องของนาคปรกและผูวิจัยไดเลือกเกี่ยวกับคติ ความเชื่อ ความขลัง
ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ และปาฏิหาริย ซึง่ เปนสิ่งที่ผูวิจัยจะนํามาเปนตัวกําหนดรูปแบบของการแสดง
ทั้งหมด
กําหนดรูปแบบของการแสดง
การนําเสนอผลงานนาฏยนิพนธรูปแบบใหมชุด นาคปรกนี้ ผูวิจัยไดแบงรูปแบบของ
การแสดงออกเปน 3 ชวง คือ
ชวงที่ 1 พระพุทธรูปปางนาคปรก
แสดงถึงพระพุทธรูประจําวัน ประกอบดวย 7 ปาง คือ วันอาทิตย ปางถวายเนตร
วันจันทร ปางหามสมุทรหรือหามญาติ วันอังคาร ปางไสยาสน วันพุธ ปางอุมบาตร วันพฤหัส
ปางสมาธิ วันศุกร ปางรําพึง และสุดทาย วันเสาร ปางนาคปรก
ชวงที่ 2 คติ ความเชื่อ
แสดงถึงความเชื่อที่ประชาชนมีตอองคหลวงพอนาคปรก
แสดงออกโดยการ
นอมสักการะบูชา และการกราบไหว
ชวงที่ 3 ความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย
แสดงถึงความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย แหงองคหลวงพอนาคปรก
แหงวัดสระกําแพงใหญ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
การแสดงชุดนีผ้ ูวิจัยตองการนําเสนอถึงคติ ความเชื่อ ความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์และ
ปาฏิหาริย แหงองคหลวงพอนาคปรก วัดสระกําแพงใหญ อําเภออุทมุ พรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
คัดเลือกและจัดทําดนตรีประกอบการแสดง
โดยเพลงที่ ใ ช จะเปน เพลงที่ น อ มนําความรู สึ กของผู แ สดงและผู ช มทุ ก คนให รู สึก ถึ ง
ความเลื่อมใสศรัทธาในรมเงาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งองคหลวงพอนาคปรก ทั้งยังใหเห็น
ถึง คติ ความเชื่อ ของประชาชน ความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย ลักษณะดนตรีจะมี
จังหวะตั้งแตชา เริ่มมีการรัวของเสียงกลอง จนกระทั่งสิ้นสุดการรัวกลอง ปดทายดวยเสียงระฆัง
ระหวางนั้นมีการแทรกเอาบทสวดมนตทางพระพุทธศาสนาเขามาประกอบดวย เนื่องจากสามารถเปน
แรงสนับสนุนอารมณ ความนอมนําและศรัทธาของผูแสดงและผูชม โดยคุณธรรมชาติ ถามะพันธุ
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ทําการตัดตอและบันทึกลงในแถบบันทึกเสียง ระยะเวลาของเพลงที่ใชในการประกอบการแสดงทั้งหมด
รวมแลวเปนระยะเวลา 6 นาที
ออกแบบทาเตน
หลังจากผูวิจยั ไดศึกษาขอมูลและวิเคราะหจากเอกสารตางๆ ไดกาํ หนดรูปแบบของการแสดง
แลวนั้น ผูวิจัยเริ่มดําเนินการคิดประดิษฐทาเตนทีใ่ ชประกอบการแสดงชุด นาคปรก ขึ้นใหมใน
รูปแบบนาฏยศิลปรวมสมัย
คัดเลือกนักแสดง
ผลงานการสรางสรรคนาฏยศิลปรูปแบบใหมภายใตโครงงานนาฏยนิพนธครั้งที่ 4 ชุด
นาคปรก ผูวจิ ัยไดปฏิบัตติ ามกฎขอบังคับของสาขาวิชานาฏยศิลป ซึ่งไดกาํ หนดขอบเขตของผลงาน
ใหอยูภายใตรม เงาอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยไมจํากัดจํานวนของผูแ สดง ดังนั้นผูวิจัย
จึงคัดเลือกผูแสดงทั้งสิ้น 9 คน ตอ 1 ชุดการแสดงแบงเปนชาย 3 คน และหญิง 6 คน
ฝกซอมการแสดง
ผูวิจัยไดแบงการซอมออกเปน 3 ชวง คือ
ชวงที่ 1 ชวงฝกซอมยอย โดยทําการแบงกลุมฝกซอมนักแสดงออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมนักแสดงชาย 3 คน และกลุมนักแสดงหญิง 6 คน สถานที่ทใี่ ชคือ บริเวณชั้น 4 อาคารเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชวงที่ 2 ฝกซอมรวมกันโดยจะใหนักแสดงทั้ง 2 กลุมที่กลาวมาแลวขางตนมาฝกซอมเขา
กัน สถานที่ที่ใช คือ บริเวณชั้น 4 อาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชวงที่ 3 ฝกซอมใหญพรอมอุปกรณประกอบการแสดง ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ตรงขาม
อาคารเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทราบถึงปญหาและจุดบกพรอง
ของการแสดงและแกไขกอนนําเสนอผลงานการแสดงจริงตอคณะกรรมการ
ออกแบบเครือ่ งแตงกายและเครื่องประดับ
เครื่องแตงกายผูวิจัยออกแบบเครื่องแตงกายโดยคํานึงถึงรูปแบบของการแสดงซึ่งเปน
เรื่องราวเกี่ยวกับนาคปรก ภายใตกรอบของรมเงาอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผูวิจัยจึงเลือก
การพันผา การผูกมัดผา โดยใชผา ขาวมา ซึ่งเปนผาพื้นเมือง ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมของเนื้อหา
และความคลองตัวในการเคลื่อนไหวของนักแสดง
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เครื่องประดับ เนื่องจากการแสดงชุดนี้สวนใหญมีทา เตนที่เคลื่อนไหวรางกายอยูต ลอด ดังนัน้
ผูวิจัยจึงเห็นวาไมสมควรใสเครื่องประดับใดๆ เนื่องจากจะเปนอุปสรรคแกนักแสดงขณะทําการแสดง
และในสวนของอุปกรณประกอบการแสดงผูวิจัยขอกลาวถึงรายละเอียดในบทที่ 4
ออกแบบแสงที่ใชประกอบการแสดง
ผูวิจัยไดนําเทคนิคของแสงไฟชนิดตางๆ มาประกอบการแสดง คือ Follow สีเหลืองและ
สีสวาง เพื่อสรางจุดเดนบนเวที ไฟ Group ใหเห็นถึงภาพรวมของการแสดง ไฟ Red ใหเห็นถึง
ความขลังและเงาลายสรีระรางกายของผูแสดง ไฟ Yel-red ใหเห็นถึงความขลัง ขณะมีการสวดมนต
และจุดตะเกียงน้ํามัน ไฟ Strobe light ซึ่งเปนไฟทีม่ ีลักษณะทรงเหลี่ยมมีประกายแสงแปลบปลาบ
มาใช เพื่อใหเห็นถึงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย
นําเสนอผลงานตอคณาจารยเพื่อปรับปรุงแกไข
ผูวิจัยนําเสนอผลงานการแสดงชุด นาคปรก ตอคณาจารยสาขาวิชานาฏศิลป เพื่อพิจารณา
ใหคําแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ซึ่งจะนําไปสูความสมบูรณแบบของการแสดง
นําเสนอผลงานอยางสมบูรณตอคณะกรรมการ
ผูวิจัยนําเสนอผลงานการแสดงชุด นาคปรก ตอคณะกรรมการภายใตโครงการนาฏยนิพนธ
ครั้งที่ 4 “นาฏยสถาน ตักสิลา” ซึ่งจัดขึน้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เวลา 18.00 น. เปนตน
ไป ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ตรงขามอาคารเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งการแสดงชุดนาคปรกนี้เปนการแสดงลําดับที่ 11 โดยจะแยกแยะรายละเอียดของการลําดับ
การแสดงดังตอไปนี้
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ตารางที่ 2 ลําดับการแสดงนาฏยนิพนธเชิงสรางสรรครูปแบบใหม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชุดการแสดง
เจียระไน
เกาหองเกาหลัก
โยนี-ปทมะ
สาก
แมน้ําสองสี
แมคะนิ้ง
นกหัสดีลิงค
ทุงกุลารองไห
เซียงของ
พาแลง
นาคปรก
สารท
เสาแฮก
ขันกะหยอง
ปากมูน
แขนนาง

ผูสรางสรรค
นาวสาวศันทนีย แสงจันทร
นางสาวสุดารัตน โหมดนอก
นางสาวสุภาวดี
ปกติ
นายเชิดพงศ
สงคราม
นางสาวธาริณี
รักษศรี
นางสาววีรยา
เหลาวงศศรี
นางสาวปวีณา
หินเธาว
นางสาวนัดดา
ตรีระพงศ
นางสาวพัชราภรณ ชัยวิสุทธิ์
นาวสาววิภารัตน ขวงทิพย
นางสาวจิราพรรณ เอี่ยมแกว
นางสาวลัดดาวัลย คําเสียง
นางสาวยศณีย
สุทธิดี
นางสาวสุลีมาศ
ยอดเพชร
นางสาวนฤมล
อรรถประจง
นางสาวนิตยา
วอนเกานอย

บันทึกภาพและขอมูลการแสดง
ผูวิจัยไดบันทึกภาพรูปแบบการแสดงทั้งหมดและองคประกอบตางๆ ของการแสดง อาทิ
รูปแบบแสงที่ใชในการแสดง เสื้อผาเครือ่ งแตงกาย อุปกรณประกอบการแสดง เปนตน หลังจาก
การแสดงเสร็จสิ้นลง ทั้งนี้เพื่อใชประกอบในการบันทึกขอมูลเปนลายลักษณอักษร และใชประกอบใน
การทํารูปเลมงานวิจัยที่สมบูรณ (จิราพรรณ เอี่ยมแกว, 2546, 23-28)
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สรุป
ในหลักสูตรโปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละครไดกําหนดใหผูวิจัยจัดทําศิลปนิพนธ
กอนจบการศึกษา โดยผูวิจัยตองประมวลองคความรูและประสบการณจากการศึกษาในหลักสูตรนี้
ทั้งหมดมาปรับใชโดยยึดระเบียบวิธีวิจัยทางนาฏศิลปและการละครมาจัดทํา จึงเปนหนาที่ของผูวิจัย
ตองศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ อีก ตลอดจนหลักหรือทฤษฎีดังไดกลาว
ไวแลวอยางมุงมั่น นํามาบันทึกจัดทําเปนรูปเลมในเชิงวิชาการ เพื่อใหไดผลงาน “ศิลปนิพนธ”
ที่ทรงคุณคาจากความสามารถของผูวิจัยดวยตนเองอยางภาคภูมิ
อนึ่ง กอนเขารูปเลมเพื่อนําสงผลงานตองตรวจสอบพิสจู นอักษรทั้งฉบับหลายๆ ครั้งกอน
เสมอ
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แบบฝกหัดทายบท

1. จงอธิบายความหมายของคําวา “นาฏยประดิษฐ” มาตามที่เขาใจ
2. การคิดใหมีนาฏยศิลปตองศึกษาหัวขอใดบาง จงอธิบาย
3. ระดับการกําหนดความคิดหลักคืออะไร จงอธิบายมาโดยละเอียด
4. จงอธิบายการประมวลขอมูลมาใหเขาใจ
5. การกําหนดขอบเขต หมายถึงอะไร
6. การกําหนดรูปแบบมีแนวทางปฏิบตั ิไดอยางไรบาง จงอธิบายมาโดยละเอียด
7. การกําหนดองคประกอบอืน่ ๆ คืออะไร
8. จงอธิบายการออกแบบนาฏยศิลปมาใหเขาใจ
9. ทารํา การแปรแถว การตั้งซุม มีความสําคัญอยางไรตอนาฏยประดิษฐ
10. ผูประดิษฐผลงานทางการแสดงตองมีขอควรระวังในเรื่องใดบาง
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