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ค ำน ำ 
 

 ต าราเล่มนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ต าราจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ และประสบการณ์การเรียนการสอนนาฏศิลป์ทั้งนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
พ้ืนเมือง และนาฏศิลป์สากล นอกจากนี้ยังเกิดจากประสบการณ์การเป็นกรรมการตัดสินในผลงาน
สร้างสรรคน์าฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง และในการตัดสินงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาขยายความเพ่ิมเติม             
จากประสบการณ์ท้ังหมดของผู้เขียน 

 ต าราการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ มีเนื้อหาเกี่ยวกบั หลักความรู้เบื้องต้นในการสร้างสรรค์
นาฏศิลป์ องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานเบื้องต้น  การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ไทยประเภท
มาตรฐาน การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ไทยประเภทพ้ืนเมือง  การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์
ประยุกต์ และการบันทึกผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป ์ ใช้ประกอบการสอนในรายวิชา ผลงานสร้างสรรค์
นาฏศิลป์ส าหรับครู (TD03401)  ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่เปิดสอนในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ผู้เขียนขอขอบคุณผู้เขียนเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ได้น ามาใช้ในการอ้างอิงและ       
เรียบเรียง ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี อาชายุทธการ ครูผู้ประสาทวิชา             
และอาจารย์ที่ปรึกษาในการเขียนต ารา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาวดี  ชาญสุวรรณ และ              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรพงศ์  เสนไสย ที่กรุณาให้ค าปรึกษา คณาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และ
คณาจารย์ทุกท่าน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้ก าลังใจด้วยดีมาตลอดภาพท่าร า 
ท่าเต้นในต าราเล่มนี้ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ร่วมแสดงแบบบันทึกภาพ  
 ผู้ เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ และนักวิชาการที่ ผู้ เขียนได้น ามาอ้างอิงทุกท่าน             
หวัง เป็นอย่างยิ่ งว่าต าราเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจทั่ ว ไป ผู้ เขียน
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ 
 

              ปิ่นเกศ วัชรปาณ 

                มิถุนายน 2559 

 

         

      



      
 



                                                                                                            (3) 

 

สารบัญ 

 

  หน้า 

  

ค าน า   (1) 

สารบัญ   (3) 
สารบัญภาพ  (7) 

สารบัญตาราง  (15) 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์  1 

 ความหมายของการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์  1 

 ประเภทและลักษณะของนาฏศิลป์  3 

 รูปแบบการน าเสนอผลงานนาฏศิลป์  11 

 คุณลักษณะผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์  16 

 สรุป  18 

 

บทที่ 2 องค์ประกอบการสร้างสรรค์เบื้องต้น  19 

 ขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์  19 

 กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์  22 

 ทฤษฎีทัศนศิลป์  27 

 ทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว  29 

 สรุป  30 

 

บทที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์  33 

 แนวคิด  33 

 ท่าทาง  38 

 การใช้พื้นท่ี การแปรแถว  80 

 เพลง ดนตรี  85 

 เครื่องแต่งกาย  91 

 อุปกรณ์การแสดง  97 

 สรุป  101 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 

 

บทที่ 4 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยประเภทมาตรฐาน ชุดสุวรรณวารี  103 

 ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์  103 

 แนวคิด   104 

 แรงบันดาลใจ   104 

 การแบ่งช่วงการแสดง   105 

 การประดิษฐ์แม่ท่าและกระบวนท่า   105 

 การเคลื่อนไหวบนเวที และการแปรแถว  134 

 การแต่งกาย  138 

 เพลงและดนตรี  139 

 สรุป  141 

 

บทที่ 5 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยประเภทพื้นเมือง ชุดเซิ้งสาวกุมภวาโบกข้าวหลาม 143 

 ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์  143 

 แนวคิด  144 

 แรงบันดาลใจ  144 

 การแบ่งช่วงการแสดง  144 

 การประดิษฐ์แม่ท่าและกระบวนท่า  145 

 การเคลื่อนไหวบนเวที และการแปรแถว  170 

 การแต่งกาย  172 

 เพลงและดนตรี  175 

 สรุป  177 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 

 

บทที่ 6 การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดฟ้อนพุทธชนะมาร  179 

 ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์  179 

 ประวัติที่มา  180 

 นิยามศัพท์เฉพาะ  182 

 แนวคิด  182 

 แรงบันดาลใจ  182 

 การแบ่งช่วงการแสดง  183 

 การประดิษฐ์แม่ท่าและกระบวนท่า  184 

 การเคลื่อนไหวบนเวที และการแปรแถว  202 

 การแตง่กาย  206 

 สรุป  209 

 

บทที่ 7 การบันทึกผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์  211 

 การบันทึกผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบรายงานการวิจัย  213 

 รูปแบบการบันทึกผลงาน  214 

 บทสรุป  218 

  

บรรณานุกรม  223
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สารบัญภาพ 

 

ภาพที่  หน้า 

 

1.1  นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุดระบ าอยุธยา  8 

1.2  ระบ ามาตรฐาน ชุดระบ ากฤษดาภินิหาร  9   
1.3  นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ แบบมาตรฐานในงานประกวดศิลปหัตถกรรม  13 

 นักเรียนภาคอีสาน ชุดปูชนาคินี ปราสาทพร 

1.4 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมืองในงานประกวดศิลปหัตถกรรม  14 

 นักเรียนภาคอีสาน ชุดเซิ้งลีลาหมากยาง 
3.1  การใช้เส้นตรง สื่อความหมายเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว  38 

3.2  การใช้เส้นตรงมุมลึก สื่อความหมายหนักแน่น สูงสง่า  39 

3.3  การใช้จุด สื่อความหมายโดดเดี่ยว สงบเงียบ  39 

3.4  การออกแบบรูปทรงสี่เหลี่ยม สื่อความหมายถูกก าหนด ตีกรอบ  40 

3.5  การออกแบบรูปทรงวงกลม สื่อความหมายสามัคคี มีพลัง  40 

3.6  การออกแบบท่าทางการยืน  42 

3.7  การออกแบบท่าทางการก้มตัว  42 

3.8  การออกแบบท่าทางสื่ออารมณ์ สื่อความหมายแน่วแน่ มีพลัง  43 

3.9  การออกแบบท่าทางการยืนแบบอิสระในแต่ละอารมณ์  43 

3.10  ท่าร าสอดสร้อยมาลา  45 

3.11  ท่าร าผาลาเพียงไหล่  45 

3.12  การจัดซุ้มในระบ ามาตรฐาน ชุดระบ านารายณ์เจ็ดปาง  46 

3.13  การจัดซุ้มในระบ า อยุธยา  46 

3.14  การสร้างสรรค์นาฏศิลป์รูปแบบนาฏศิลป์ไทย (แบบมาตรฐาน)   47 

 ชุดนาฏนรีมณีเมขลา 

3.15  การสร้างสรรค์นาฏศิลป์รูปแบบนาฏศิลป์ไทย (แบบมาตรฐาน)  47 

  ชุดนาฏนรีมณีเมขลา 

3.16  ท่าบิดบัวบาน   50 

3.17  ท่ากังหันร่อน   50 

3.18  ท่าพิสมัยเรียงหมอน   51 

3.19  ท่าสะบัดจีบ   51 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 

ภาพที่  หน้า 

 

3.20  ท่าจีบหงาย   52 

3.21  ท่าตั้งวงหน้า   52 

3.22  ท่าจีบเข้าอก   54 

3.23  ท่าไหว้   54 

3.24  ท่าตากปีก   55 

3.25  ท่าสะบัดจีบ   55 

3.26  ท่าสอดสร้อยมาลา   56 

3.27  ท่าสลับจีบ   56 

3.28  ท่าวงแบบ   57 

3.29  ท่าไว้มือด้านข้าง   59 

3.30  ท่าพรหมสี่หน้า   59 

3.31  ท่าไหว้   60 

3.32  ท่าตั้งวงกลาง   60 

3.33  ท่าแตะแก้ม   61 

3.34  ท่าชี้นิ้ว   61 

3.35  ท่าเดินออก   62 

3.36  ท่าเดินแตะเท้า   63 

3.37  ท่าการเดินซ้อนแถว   63 

3.38  การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสาน ชุดชยนังธัญญัง   64 

3.39   การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสาน ชุดวิจิตราภูษานาคนางหาญ   64 

3.40  ต าแหน่งท่าที่ 1 the Frist Position   65 

3.41  ต าแหน่งท่าที่ 2 the Second Position   66 

3.42  ต าแหน่งท่าที่ 3 the third Position   66 

3.43  ต าแหน่งท่าที่ 4 the fourth Position   67 

3.44  ต าแหน่งท่าที่ 5 the fifth Position   67 

3.45  ท่ายืดตัวขึ้น เดอมีปวงต์ (ท่าเขย่งเท้า)   68 

3.46  ท่ากองเบรในท่าเดกาเซ (แอ่นหลังในท่าแยกขากว้าง)   68 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 

ภาพที่  หน้า 

 

3.47  ท่าเดกาเชในเท้าท่าที่ 4 โดยชี้เท้าหลัง แขนอยู่ในท่าที่ 5   69 

3.48  ท่าอาราเบสก์ ปองเช   69 

3.49  ท่าการเคลื่อนไหวโบกแขนแบบบัลเล่ต์ในการออกแบบจินตลีลาประกอบเพลง   71 

3.50  ท่าการหมุนในการออกแบบจินตลีลาประกอบเพลง   71 

3.51  การแสดงชุดขุนลางทรงเครื่อง   72 

3.52  การร าเดี่ยวชุดมโนห์ราเล่นน้ า   73 

3.53  การร าเดี่ยวไหซองภาคอีสาน   73 

3.54  การร าคู่ชุดศุภลักษณ์อุ้มสม   74 

3.55  การร าคู่ชุดเซิ้งพายหญ้าคา   74 

3.56  การออกแบบท่ากลุ่มจินตลีลาลมหนาว   75 

3.57  การออกแบบท่ากลุ่มจินตลีลาสายฝน   75 

3.58  การเลียนแบบท่านกในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย   76 

3.59  การเลียนแบบท่าเลื้อยของงูในรูปแบบนาฏศิลป์ประยุกต์   76 

3.60  การเลียนแบบท่าว่ายน้ าของปลาในรูปแบบนาฏศิลป์ประยุกต์   77 

3.61  ท่าเชิงสัญลักษณ์แบบรูปธรรม ท่าสายน้ า   78 

3.62  ท่าเชิงสัญลักษณ์เชิงรูปธรรม ท่าดอกบัว   78 

3.63  ท่าเชิงสัญลักษณ์เชิงนามธรรม ความสับสน วุ่นวาย หาทางออก   79 

3.64  ท่าเชิงสัญลักษณ์เชิงนามธรรม ความเศร้าโศก หมดหวัง   79 

3.65  ภาพแสดงการแบ่งพ้ืนที่การแสดง A   81 

3.66  ภาพแสดงการแบ่งพ้ืนที่การแสดง B   82 

3.67  การแต่งกายนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (แบบมาตรฐาน) ชุดนาฏนรีมณีเมขลา   92 

3.68  การแต่งกายนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (แบบมาตรฐาน) ชุดเทวาอารักษ์   93 

3.69  การแต่งกายนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (พ้ืนเมือง) ชุดอุสานารี   94 

3.70  การแต่งกายนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (พ้ืนเมือง) ชุดเซิ้งขอลอ   95 

3.71  การแต่งกายนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (พ้ืนเมือง) ชุดลีลานาคิน   96 

3.72  อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดสายฝน   98 

3.73  อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดเจ๋อซ่าน   99 



(10) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 

ภาพที่  หน้า 

 

3.74  อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดสุวรรณภูมิ   100 

4.1  ท่าเดินพระ-นาง   106 

4.2  ท่าประมง   107 

4.3  ท่าลงเรือ   108 

4.4  ท่านั่งเรือ   109 

4.5  ท่าเดินเรือ   110 

4.6  ท่าท าการค้า   111 

4.7  ท่าเล่นน้ า   112 

4.8  ท่าทักทาย   113 

4.9  ท่าประสบพายุ   114 

4.10  ท่าบังฝน   115 

4.11  ท่าเรือโคลง   116 

4.12  ท่าพายุโหมกระหน่ า   117 

4.13  ท่าเรือล่ม   118 

4.14  ท่าจมน้ า   119 

4.15  ท่าว่ายน้ า   120 

4.16  ท่าน้ าพัดพาไป   121 

4.17  ท่าด าผุดด าว่าย   122 

4.18  ท่าพบกัน   123 

4.19  ท่าร่วมใจ   124 

4.20  ท่าช่วยเหลือกัน   125 

4.21  ท่าช่วยกันกู้เรือ   126 

4.22  ท่าพบเรือ   127 

4.23  ท่าประกอบเรือ   128 

4.24  ท่ามองเห็นฝั่ง   129 
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บทท่ี  1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ 
 

 การสร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ จัดเป็นหนึ่งในการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในด๎าน
สุนทรียศาสตร์ความคิดริเริ่มในสิ่งแปลกใหมํจากประสบการณ์ การสั่งสมความรู๎ การแก๎ไขสถานการณ์   
การประยุกต์ การสะท๎อนสังคม การประยุกต์ปรับเปลี่ยนให๎ทันกับสังคม วัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน   
กระบวนการสร๎างสรรค์นาฏศิลป์เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ชํวยพัฒนาความงอกงามทางวัฒนธรรมอัน
หลากหลายให๎เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู๎สร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์จึงเป็นกลไกส าคัญใน    
การผลิตผลงานด๎านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ผู๎สร๎างสรรค์จึง มีความจ าเป็นในการเข๎าใจ
กระบวนการออกแบบผลงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในการประมวลองค์ความรู๎ด๎านนาฏศิลป์ส าหรับผู๎เรียนใน   
บทนี้ผู๎เขียนจะกลําวถึง ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการสร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์  ได๎แกํความหมายของ
การสร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ ประเภทและลักษณะของนาฏศิลป์ รูปแบบการน าเสนอผลงาน
นาฏศิลป์ และคุณลักษณะผู๎สร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ 
  

ความหมายของการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ 
 

 นาฏศิลป์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได๎ให๎ความหมายวํา ศิลปะแหํง     
การละคร หรือการฟูอนร า   
 การสร๎างสรรค์ ตามการให๎ค าจัดความของราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา  
สร๎างให๎มีให๎เป็นขึ้น (มักใช๎เป็นนามธรรม) มีลักษณะริเริ่มในทางที่ดี เชํนความคิดสร๎างสรรค์ ศิลปะ
สร๎างสรรค์ นอกจากนี้การสร๎างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ ยังรวมถึงการประยุกต์ ซึ่งค านิยาม      
กลําววํา  เป็นการน าความรู๎ในวิทยาการตํางๆ มาปรับให๎เป็นประโยชน์       
 การสร๎างสรรค์ และการประยุกต์ ในทางนาฏศิลป์แล๎วไมํสามารถแยกออกจากกันได๎อยําง
เด็ดขาด จึงเป็นการสร๎างขึ้นใหมํจากความรู๎พื้นฐานดั้งเดิม น าความคิดใหมํมาปรับเปลี่ยน  แตํงเติมใน
รูปแบบใหมํ เป็นการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํท่ีแตกตํางไปจากเดิม 

 นอกจากนี้ความหมายของการสร๎างสรรค์ผลงานด๎านนาฏศิลป์ มีผู๎เชี่ยวชาญด๎านนาฏศิลป์
หลายทําน ได๎ให๎ค าจ ากัดความไว๎อยํางนําสนใจ ดังนี้ 
 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต ได๎ให๎ความหมายของ Choreography หรือ 
นาฏยประดิษฐ์ ที่หมายความรวมถึงการสร๎างสรรค์นาฏศิลป์  ไว๎วํา 
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 “นาฏยประดิษฐ์ หมายถึง การคิด การออกแบบและการสร๎างสรรค์ แนวคิด รูปแบบและ
กลวิธีแนวนาฏยศิลป์ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผู๎แสดงคนเดียวหรือหลายคน  ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุง
ผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นการท างานที่ครอบคลุม ปรัชญา  เนื้อหา  ความหมาย ทําร า      
ทําเต๎น  การแปรแถว การตั้งซุ๎ม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมูํ การก าหนดดนตรี  เพลงเครื่องแตํงกาย  
ฉากและสํวนประกอบอ่ืนๆที่ส าคัญในการท าให๎นาฏยศิลป์ชุดหนึ่งสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว๎ ผู๎ออกแบบ
นาฏยศิลป์ เรียกกันโดยทั่วไปวํา ผู๎อ านวยการฝึกซ๎อม หรือ ผู๎ประดิษฐ์ทําร า แตํในที่นี้ขอเสนอค าใหมํ
วํา นักนาฏยประดิษฐ์  ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวํา Choreography” 
 มาลินี อาชายุทการ (2547: 3) ได๎กลําวถึง ความหมายของค าวํา Choreography  มีรากศัพท์มาจาก
ภาษากรีก ดังนี้ Chores – Dance , Graphy – Write และกลําวถึงนาฏศิลป์สร๎างสรรค์วํานาฏศิลป์สร๎างสรรค์ 
หมายถึง การแสดงการฟูอนร าให๎แปลกใหมํ ไมํเหมือนใคร การท าการฟูอนร าให๎วิจิตรพิสดารในแนวทางหรือ
หลักการที่เป็นข๎อมูลใหมํ แปลกใหมํ ไมํซ้ าแบบใคร   (มาลินี อาชายุทธการ, 2556: 25) 
 พีรพงศ์ เสนไสย (2546: 2) ได๎กลําวถึงความหมายของค าวํา Choreography หมายถึง การจัดการ        
ทางสรีระรํางกายให๎เกิดเป็นระบ าโดยกระบวนการเรียงร๎อยทําทางอยํางเป็นระบบโดยมีเจตนารมย์และ
วัตถุประสงค์ชัดเจน    

 ผู๎เขียนจึงสรุปความหมายของการสร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านนาฏศิลป์ได๎วํา การสร๎างสรรค์
ผลงานนาฏศิลป์หรือเรียกวํานาฏยประดิษฐ์ เกิดจากผู๎สร๎างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ก าหนดแนวคิด 
รูปแบบจากการสั่งสมประสบการณ์ขึ้นในชุดการแสดงที่ใหมํอยํางเป็นระบบ ผํานนักแสดงที่ถํายทอด
เรื่องราว อาจเป็นผลงานเดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎โดยอาศัยองค์ประกอบในงานศิลปะในการสร๎างสรรค์งาน
ให๎ตรงเจตนาของผู๎สร๎างสรรค์ 
 การสร๎างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ เป็นพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถขับเคลื่อน
ได๎ตลอดเวลาไมํจ ากัดเฉพาะกลุํมใดกลุํมหนึ่งของสังคม สามารถกํอให๎เกิดปรากฏการณ์ที่มีความส าคัญ
ตํอเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสิ่งสนับสนุนอันกํอเกิดให๎เห็นถึงความงดงามในอัตลักษณ์ของชนชาติอยําง
เหมาะสม ทั้งยังเป็นเครื่องบํงบอกถึงสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหวํางประเทศอยํางทั่วถึง
และในขณะเดียวกันยังเป็นสิ่งชํวยผลักดันให๎เอกลักษณ์นั้นคงอยูํ การสร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์          
มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องทราบถึง ประเภทและลักษณะของนาฏศิลป์ อันเป็นพ้ืนฐานหนึ่งของ
ความรู๎ที่จะน าไปสร๎างสรรค์ได๎ ซึ่งผู๎เขียนจะขอกลําวในล าดับตํอไป 
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ประเภทและลักษณะของนาฏศิลป์ 
 

 ประเภทของนาฏศิลป์ หมายถึง การก าหนด ชี้เฉพาะ ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์นั้นๆ ทั้ง
ในด๎านทําทาง เครื่องดนตรี เพลง การแตํงกาย ให๎เกิดความเข๎าใจตรงกัน และเป็นที่ยอมรับในสังคม
ในชํวงเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นศิลปะประจ าชาติหรือท๎องถิ่น การเข๎าใจในเรื่องการสร๎างสรรค์ผลงาน
นาฏศิลป์ในเบื้องต๎นนั้น สิ่งที่ผู๎สร๎างสรรค์ผลงานจ าเป็นต๎องทราบเป็นอันดับแรกคือ  ประเภทและ
ลักษณะของนาฏศิลป์ในโลก ที่สามารถแบํงออกได๎เป็นหลายสกุล หลายเผําพันธุ์  ผู๎เขียนสรุปได๎วํา
สามารถแบํงประเภทและลักษณะตามหลักเกณฑ์การก าหนดลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ใน            
แตํละสกุล ได๎แกํ 

1. ก าหนดจากลักษณะนาฏศิลป์ตามเชื้อชาติ  
2. ก าหนดจากแบบมาตรฐาน (Classical)  และ แบบพื้นเมือง (Folk)  
3. ก าหนดตามยุคสมัย  
4. ก าหนดจากการสร๎างสรรค์ขึ้นใหมํไมํซ้ าแบบเดิม  

1. ก าหนดจากลักษณะนาฏศิลป์ตามเชื้อชาติ 
 ลักษณะเฉพาะทางนาฏศิลป์หรือเรียกวํา นาฏยลักษณ์ สามารถก าหนดได๎ตามเชื้อชาติ 
เผําพันธุ์ของมนุษย์ที่ก าเนิดเกิดข้ึนตั้งแตํโบราณกาล ดังมีปรากฏถึงกลุํมวัฒนธรรมนาฏศิลป์ในหนังสือ
นาฏยศิลป์ปริทรรศน์ มีความโดยสรุปวํานาฏศิลป์สืบทอดจากชุมชนถือก าเนิด สืบทอด และ                 
พัฒนาขึ้น การพิจารณาถึงลักษณะเดํนของนาฏยศิลป์เป็นเรื่องยากเพราะมีความซ้ าซ๎อนและปนเป   
กันอยูํ นาฏศิลป์ในโลกอาจแบํงเป็นกลุํมตามความคล๎ายคลึงกันได๎ถึง 8 กลุํม คือ จีน อินเดีย อาหรับ 
อาฟริกา โพลินีเซีย ยุโรป อเมริกา และมาเลย์  
 จากผู๎เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากล พอจะสรุปถึงการแบํงประเภทของ
นาฏศิลป์สกุลตํางๆ ที่เกิดขึ้นให๎เห็นถึงลักษณะเฉพาะเจาะจงในแตํละประเภทพอสังเขปได๎ดังนี้ 
 ประเภทการเต๎นร าตะวันออก (Eastern Dance) และตะวันตก (Western Dance)                      
มีลักษณะที่แตกตํางกันเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นแรงกระตุ๎นและแหลํงก าเนิดใน          
การสร๎างสรรค์ทําร า ดังจะเห็นได๎ในบางประเทศที่การเต๎นร าเกิดขึ้นมาจากกการบูชาเทพเจ๎ากํอนแล๎ว
ตํอมาจึงคํอยๆกลายมาเป็นการเต๎นร าเพ่ือการแสดง ได๎แกํ อียิปต์และกรีกโบราณ เป็นต๎น ในปัจจุบัน
รูปแบบของการเต๎นร าของตะวันตกได๎เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแทบจะไมํหลงเหลือความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับเทพเจ๎าหรือภูติผีปีศาจอีกตํอไป(สุพรรณี  บุญเพ็ง, ม.ป.ป.: 3) 
 ประเภทนาฏศิลป์ตะวันตก  ได๎แกํ Classic Ballet,  Romantic  Ballet,  Modren Ballet 

(บัลเลํต์คลาสสิค โรแมนติค โมเดิร์นบัลเลํต์) Ballroom Dance (ลีลาศ) หรือการเต๎นเพ่ือสังคม Jazz 

Dance (แจ๏สด๏านซ์) Tap Dance (แท๏ป ด๏านซ์) ระบ ากระทบปลายเท๎าและส๎นเท๎า โดยความแข็งแรง
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ของขา และเท๎า Rap Dance (แร๏พ ด๏านซ์) Latin Dance (ละติน ด๏านซ์) การเต๎นแบบชนชาติลาตินที่
เน๎นการสั่น เขยําทุกสํวนรํางกายตามจังหวะของเครื่องประกอบจังหวะ เป็นต๎น 

 ประเภทระบ าและละครอินเดีย เชํน ภารตะนาฏยัม  กถักกะลิ  กถัก  มณีปุระ ลักษณะเดํน
ของศิลปะการแสดงของอินเดีย นาฏลีลาอาศัยการเคลื่อนไหวของสํวนตํางๆของรํางกายคํอนข๎างมาก 
เครื่องดนตรีที่เดํนที่สุดและขาดไมํได๎คือ กลอง ซึ่งมีมากมายหลายประเภท นาฏศิลป์และการแสดง
ละครของอินเดียโดยแกํนแท๎แล๎ว  คือการแสดงออกของความศรัทธาทางศาสนาและเป็น                      
การตีความตามความหมายและความเชื่อของชาวฮินดู (มาลินี  ดิลกวณิช, 2543: 107) 
 ประเภทระบ าและละครญี่ปุุน เชํน โนงาคุ: โนและเคียงเง็น  บุนราคุ  คาบูกิ ลักษณะเดํนของ
ศิลปะการแสดงของญี่ปุุน มีความละเอียด ประณีต พิถีพิถันในการสร๎างสรรค์ ใสํใจรายละเอียดของ
เทคนิคการแสดงตํางๆ นิยมใช๎เครื่องดนตรีน๎อยชิ้นประกอบการแสดงและใช๎อยํางแผํวเบา สุภาพ 
ระมัดระวัง เนื้อเรื่องสะท๎อนความจริงจังตํอชีวิต คํานิยมและทัศนคติคนญี่ปุุนจะให๎ความเคารพและ
เทิดทูนศิลปินชั้นครูอยํางสมเกียรติ    
 ประเภทของระบ าและละครจีน เชํน อุปรากรจีน (งิ้ว) น ามาการแสดงทุกแขนงมาบูรณาการ
ไว๎ในงิ้ว ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงประจ าชาติประกอบด๎วย ดนตรี การขับร๎อง ระบ า การแสดงออกด๎วย
ทํวงทํา การแสดงอารมณ์และสื่อความหมาย ตลอดจนการแสดงกายกรรมโลดโผน เน๎นที่            
การแตํงหน๎าและแตํงกายสีสันฉูดฉาด สดใส สะดุดตา เป็นที่ตื่นตาตื่นใจและให๎เข๎ากับความอึกทึกของ
ดนตรี (มาลินี  ดิลกวณิช, 2543: 154) 
 ประเภทนาฏศิลป์และการละครไทย เชํน ละครชาตรี  ละครนอก ละครใน ละครพันทาง  
ละครดึกด าบรรพ์ ละครร๎อง ละครพูด ละครพูดสลับล า  ละครเสภา  นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคกลาง  
นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคอีสาน นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคเหนือ  เชํน หมอล ากลอน หมอล าเรื่องตํอกลอน  
หมอล าเรื่อง หมอล าเพลิน หมอล ากกขาขาว เป็นต๎น  (พีรพงศ์ เสนไสย, 2546: 91) นาฏศิลป์หลวง
ยังคงเป็นศูนย์กลางที่มีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับวําเป็นแบบแผนมาตรฐาน    
ทั่วประเทศ  สํวนนาฏศิลป์พ้ืนบ๎านไมํมีแบบแผนทําร าหรือภาษาทําที่ตายตัว  ผู๎แสดงอาจคิดทําร าขึ้น
ใหมํได๎หากได๎รับแรงบันดาลใจบางประการ (มาลินี  ดิลกวณิช, 2543: 255) 
 จะเห็นได๎วําแตํละประเทศมีนาฏศิลป์และการละครที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ ที่มีลักษณะ
แตกตํางทั้งทางกายภาพตามสภาพภูมิประเทศ ท๎องถิ่น นอกจากนี้ยังพบวํา การเกิดนาฏศิลป์ในแตํละ
ประเทศนั้นยังมีปัจจัยการก าเนิดจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความเป็นอยูํ การย๎ายถิ่นฐาน 
อันกํอให๎เกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมอยํางไมํสิ้นสุด ดังนั้น ประเภทของนาฏศิลป์ตามเชื้อชาติ
ที่กลําวถึงอาจเป็นเพียงการบันทึกจากผู๎รู๎  ผู๎ เชี่ ยวชาญ นักเดินทาง ศิลปิน ที่ เคยได๎ สัมผัส
ศิลปะการแสดงของชาตินั้นๆ อาจยังมีนาฏศิลป์ในเผําพันธุ์ตํางๆอีกมากมายที่ยังรอการค๎นพบและ
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บันทึกนาฏศิลป์ที่บํงบอกถึงความเป็นตัวตน เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่สามารถระบุได๎ถึงการเป็น
ชนชาติที่เจริญด๎วยอัตลักษณ์แหํงตน 

 2. ก าหนดจากแบบมาตราาน  Classical)  และ แบบพื้นเมือง  Folk)  
 ค าวํา มาตรฐาน (Classical) และพ้ืนเมือง (Folk) มักพบในการก าหนดนาฏศิลป์ใน
ประเทศที่มีอารยธรรมอันยาวนาน มีนาฏศิลป์ของหลวง (แบบราชส านัก) และมีการละเลํนตาม
ท๎องถิ่น ควบคูํกัน หรือเรียกวํา แบบพ้ืนเมือง เชํน การแสดงบัลเลํต์ ของตะวันตก เป็นการแสดงแบบ
หลวง ที่ยอมรับวําเป็นมาตรฐาน  และมีการแสดงระบ าพ้ืนเมือง เชํน ระบ าชนเผํา หรือเรียกวํา 
พ้ืนเมือง สํวนในนาฏศิลป์และการละครไทยนั้น มีการแบํงลักษณะของการแสดงออกเป็น 2 ประเภท 
นาฏศิลป์แบบหลวงและนาฏศิลป์แบบท๎องถิ่น  โดยนาฎศิลป์แบบหลวง คือ นาฏศิลป์ที่สืบทอดมาจาก
ราชส านัก เชํน โขน ละคร การละเลํนของหลวง นอกจากนั้นกรมศิลปากรยังได๎น าเอาการแสดงและ
นาฏศิลป์ท๎องถิ่นมาปรับปรุงขึ้นใหมํและเรียกวําการแสดงและนาฏศิลป์พ้ืนเมือง นอกจากนี้ยังพบวํา 
กรมศิลปากรได๎มีการผลิตนาฏศิลป์พ้ืนเมืองในรูปแบบของกรมศิลปากร กลําวคือ น าศิลปะการแสดง
พ้ืนบ๎านที่มีในท๎องถิ่นในแตํละภาค มาปรับปรุงให๎มีมาตรฐานขึ้นเพ่ือใช๎ในการบรรจุไว๎เป็นเอกลักษณ์
ของชาติ โดยมีการบรรจุเป็นแบบเรียนเพ่ือให๎เยาวชนได๎รู๎จักและสืบทอด เชํน การร าเอาร าโทน ที่เป็น
การละเลํนของภาคกลาง มาประยุกต์ปรับปรุงใหมํและเปลี่ยนชื่อเป็น ร าวงมาตรฐาน 

 นาฏศิลป์และการละครไทย แบํงประเภทแบบมาตรฐาน และแบบพื้นเมืองไว๎ดังนี้ 
 แบบมาตรฐาน  ประ เภทการละคร ไทย แบํ ง เป็ น  โขน ละครร า  และระบ า                    
(เต็มสิริ บุญยสิงห์, เจือ สตะเวทิน, 2519: 128) นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงมหรสพ ที่เรียกค า
รวมวํา ระบ า ร า เต๎น  โดยมีลักษณะของการแสดง คือ 

 1. โขน หมายถึง การแสดงสวมหน๎ากาก ที่เรียกวํา หัวโขน มีการเต๎นประกอบจังหวะและ
ค าพากย์ เจรจา ตลอดจนการร าหน๎าพาทย์และร าประกอบบทร๎องบ๎าง (ธนิต อยูํโพธิ์, 2508: 38) 
 2. ละครร า หมายถึง การใช๎ศิลปะการรํายร าในการด าเนินเรื่องเป็นหลัก  ได๎แกํ ละครชาตรี 
ละครนอก ละครใน ละครดึกด าบรรพ์  ละครพันทาง  ละครเสภา (สํวนละครร๎อง และละครพูด 
ด าเนินเรื่องด๎วยการร๎องและการพูด ตามล าดับ จัดวําเป็นแบบมาตรฐานเชํนเดียวกัน แตํไมํใชํ         
ละครร า)  
 3. ระบ า หมายถึง ศิลปะแหํงการร าที่ผู๎แสดงร าพร๎อมกันเป็นหมูํ  เชํน ระบ าชุดเทพบุตร
นางฟูา ระบ าเบิกโรงชุดเมขลา รามสูร หรือถ๎าจะเทียบกับระบ าที่รู๎จักกันในภายหลังตํอมา เชํน ระบ า
ดาวดึงส์ หรือถ๎าเป็นชุดระบ ามีศิลปะแบบไทยก็เรียกกันวํา ฟูอน เชํน ฟูอนเมือง ฟูอนเงี้ยว                 
ฟูอนมํานมุ๎ยเชียงตา ฟูอนลาวแพน จึงเลยเรียกเป็นค ารวมวํา ฟูอนร า หรือ ระบ าร าฟูอน (ทั้งนี้ฟูอน
ดังกลําว กรมศิลปากรได๎น ามาปรับปรุงให๎เป็นแบบมาตรฐานในภายหลัง)  (ทะเบียนข๎อมูล: วิพิธทัศนา 
ชุดระบ า ร า ฟูอน, 2549: 36) 



6 

 

 แบบพ้ืนเมือง   
 นาฏศิลป์พื้นเมือง หมายถึง การรํายร าที่เกดิจากวัฒนธรรม  ประเพณีตามแบบของท๎องถิ่น
ของตน ตามคนพ้ืนเมืองหรือชนเผํา นาฏศิลป์พ้ืนเมืองถูกจัดเป็นประเภทหนึ่งของนาฏศิลป์ไทยโดย
ประกอบไปด๎วย  การแสดงพื้นเมืองและเพลงพื้นเมือง  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2538) 
 ค าจ ากัดความของนาฏศิลป์พ้ืนเมืองนั้น แตํเดิมเรามักใช๎ค าวํา “พ้ืนบ๎าน” กับ “พ้ืนเมือง”  
สับสนปนเปกันโดยไมํมีการแบํงแยก ซึ่งความแตกตํางของพ้ืนบ๎านและพ้ืนเมืองนั้น ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
การศึกษาศิลปะพ้ืนบ๎านและศิลปะพ้ืนเมือง ได๎สรุปไว๎ดังนี้  (ปรานี วงษ์เทศ, 2525: 319) 
 นอกจากนี้นาฏศิลป์พื้นเมืองยังมีค าจ ากัดความที่ชี้เฉพาะถึงลักษณะการแสดง ดังเชํน 

 ฟูอน คือ ศิลปะของการร าที่ประกอบด๎วยผู๎แสดงตั้งแตํ 1 คน ขึ้นไป ซึ่งจัดอยูํในการแสดง
ประเภท ระบ า หรือร า แตํค าวํา ฟูอน  ใช๎กับการแสดงทางภาคเหนือเป็นหลัก เป็นการแสดงที่มีความ
สวยของลีลาทําร าอันอํอนช๎อยงดงาม เพลงร๎อง และท านองดนตรีมีความไพเราะ ฟูอนเป็นการแสดง
พ้ืนเมืองที่มีลักษณะการแตํงกาย เพลงร๎อง เพลงดนตรีตามภาษาท๎องถิ่นหรือตามเชื้อชาติ ซึ่งมีปรากฏ
อยูํทางภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 เซิ้ง คือศิลปะของการแสดงพื้นบ๎านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 การจ าแนกประเภทของนาฏศิลป์พ้ืนเมืองนั้น สามารถแบํงได๎ตามลักษณะที่แตกตํางกันไป
ตามสภาพภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรมแตํละท๎องถิ่น ดังนั้น การแบํงประเภทของการแสดงพ้ืนเมือง
ของไทย  โดยทั่วไปจะแบํงตามสํวนภูมิภาค  ดังนี้ 
 1. การแสดงพ้ืนเมืองและนาฏศิลป์ภาคเหนือ 

 2. การแสดงพ้ืนเมืองและนาฏศิลป์ภาคกลาง 
 3. การแสดงพ้ืนเมืองและนาฏศิลป์ภาคอีสาน 

 4. การแสดงพ้ืนเมืองและนาฏศิลป์ภาคใต ๎

 นาฏศลิป์พ้ืนเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แหํงวัฒนธรรมชนเผําของไทยในแตํละภูมิภาคที่
แฝงไว๎ด๎วยคุณคําในปรัชญา สังคม วิถีถ่ินของชุมชนที่สั่งสมเป็นวัฒนธรรมอยํางยาวนาน ประกอบด๎วย
ความงามของการฟูอนร าที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกตํางกันทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย 

 3. ก าหนดตามยุคสมัย  
 การก าหนดนาฏศิลป์และการละคร สามารถแบํงได๎ตามชํวงสมัยของประวัติศาสตร์        
ของไทย โดยแบํงละครเป็นแบบละครร าแบบดั้งเดิม (มาตรฐาน) และละครร าที่ปรับปรุงขึ้นใหมํ   
ตามลักษณะการแสดงพบวํา ก าหนดในราวปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว        
(นิยะดา สาริกภูติ, 2515: 94) ดังนี้ 
 1. ละครร าแบบดั้งเดิม (มาตรฐาน) หมายถึง ละครที่ใช๎ศิลปะการรํายร าเป็นหลักใน       
การด าเนินเรื่อง ได๎แกํ ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดึกด าบรรพ์ และละครพันทาง 
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 2. ละครร าที่ปรับปรุงขึ้นใหมํ หมายถึง ละครที่น าเอาละครแบบดั้งเดิมมาปรับปรุงขึ้นใหมํ 
โดยใช๎ศิลปะการร๎องและการพูด ได๎แกํ ละครร๎อง และละครพูด 

 นอกจากการแสดงละครของไทยแล๎ว ยังพบวําการก าหนดนาฏศิลป์แบบดั้งเดิมและ
ปรับปรุงขึ้นใหมํ ยังมีความหมายรวมถึงนาฏศิลป์พื้นเมืองด๎วย 

 1. แบบดั้งเดิม เป็นการแสดงพ้ืนเมืองที่เกิดขึ้นในชนบทของทุกภาคของประเทศไทย  
สะท๎อนให๎เห็นวัฒนธรรมและสภาพของสังคม รวมทั้งการด ารงชีวิตความเป็นอยูํในแตํละท๎องถิ่นที่มี
ความแตกตํางกันตามลักษณะภูมิอากาศ ออกมาเป็นการแสดงในรูปแบบของการละเลํนกันในกลุํมชน
เพ่ือพิธีการ เพ่ือความสนุกสนานหรือเพ่ือเทศกาลที่ส าคัญๆ เชํน กลองสะบัดชัย ฟูอนเล็บ            
ฟูอนเทียน ฟูอนเงี้ยว ฟูอนเจิง ฟูอนดาบ ร าโนรา  ร าสิละ แสกเต๎นสาก ฟูอนภูไท เซิ้งกระติ๊บข๎าว       
ร าโทน ร าแมํศรี เรือมจับกรับ เซิ้งกะโป๋ เซิ้งบัง้ไฟ เซิ้งตังหวาย 

 2. แบบที่กรมศิลปากรประดิษฐ์ขึ้นใหมํ  เป็นการแสดงพ้ืนเมืองที่กรมศิลปากรน ามา
ปรับปรุงและประดิษฐ์ขึ้นใหมํ  เพ่ือให๎เกิดความเหมาะสมทั้งในด๎านความสวยงาม และระยะเวลาใน
การแสดงให๎มีความกระชับและรวดเร็ว ซึ่งเป็นชุดการแสดงที่ได๎รับความนิยมแพรํหลายมาจนถึง
ปัจจุบัน เชํน ฟูอนแพน ฟูอนสาวไหมฟูอนดวงเดือน ฟูอนจันทราพาฝัน ระบ าตารีกีปัส ระบ ารํอนแรํ  
ร าซัดชาตรี ระบ าศิลปากร ระบ าเก็บใบชา ระบ าชาวนา  

  พัฒนาการการเกิดนาฏศิลป์พ้ืนเมืองของไทย  จึงกลําวได๎วํา เกิดจากการละเลํนพ้ืนบ๎าน
ของไทยเข๎าไปสูํการพัฒนานาฏศิลป์ในราชส านักโดยมีการปรับปรุงการแสดงพื้นบ๎านให๎มีระเบียบแบบ
แผนที่ชัดเจนเพ่ือเหตุผลการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเผยแพรํกลับเข๎าไปสูํท๎องถิ่นตํ างๆ  
เพ่ือให๎เกิดความก๎าวหน๎า เฟ่ืองฟู เป็นเอกลักษณ์ของชาติในยุคตํอๆ ไป 

   ในปัจจุบันยังพบค าวํา นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทยมาตรฐานหรือระบ ามาตรฐาน  
ที่บํงบอกถึงประเภทนาฏศิลป์ไทยอีกลักษณะหนึ่งในลักษณะการแบํงตามยุคสมัย รวมถึงเพ่ือความ
ชัดเจนในการประกวด ดังนี้ 
 1. นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 

 การอนุรักษ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให๎ความหมายวํา หมายถึง
การรักษาไว๎ให๎คงเดิม  
 นาฏศิลป์ไทย หมายถึง ศิลปะแหํงการฟูอนร าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจ าชาติไทยที่มี
ระเบียบแบบแผน มีทํวงทําท่ีคิดข้ึนอยํางเป็นระบบ ถูกยกยํองเป็นศิลปะของชาติไทย 

 ค าวํา นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เกิดขึ้นจากการแขํงขันนาฏศิลป์ไทยในงานศิลปหัตถกรรรม
นักเรียนมีการแขํงขันครั้งแรกในปีการศึกษา 2552  โดยส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
ผู๎ก าหนดเกณฑ์การแขํงขัน และได๎แบํงกิจกรรมการแขํงขันนาฏศิลป์ไทยออกเป็น 3 กิจกรรม คือ      
ร าวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระบ ามาตรฐานและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์   
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 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ในเกณฑ์การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยในงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียนได๎
ระบุความหมายไว๎วํา นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  หมายถึง การแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทร าหรือระบ า
เบ็ดเตล็ดที่ปรมาจารย์นาฏศิลป์ไทยได๎คิดประดิษฐ์ทําร า ดนตรี และท านองเพลงไว๎ และได๎รับ         
การยอมรับ ตัวอยํางเชํน ระบ าโบราณคดี ร าสีนวล ร าอวยพร ร ามโนห์ราบูชายัญ ระบ านพรัตน์  
ระบ านางกอย ระบ าวิชนี ระบ าไกํ ระบ าม๎า ระบ านกยูง ระบ ากวาง ระบ าจันทกินรี ระบ าฉิ่ง และ
ระบ ากรับ เป็นต๎น 

 การก าหนดลักษณะของนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์นั้น เห็นได๎วํานําจะเป็นการก าหนดประเภท
ระบ าเบ็ดเตล็ดให๎มีความตํางชัดเจนในลักษณะเป็นนาฏศิลป์ที่มีที่มาจากแบบราชส านักหรือเรียกวํา
เป็นแบบมาตรฐาน (ในวังหลวง) ซึ่งตํอมาได๎กลายเป็นนาฏศิลป์ของชาติภายใต๎การดูแลของ           
กรมศิลปากร ในแบบเดียวกัน ดังนั้น เมื่อมีการประกวดระบ ามาตรฐาน จึงมีค าวํา นาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์เกิดขึ้นภายหลัง   
 

 

  
 

ภาพที่ 1.1 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุดระบ าอยุธยา 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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 2. ระบ ามาตรฐาน 

 ส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดค านิยามของ ระบ ามาตรฐาน ไว๎วํา 
 ระบ ามาตรฐาน หมายถึง การแสดงระบ าที่เป็นมาตรฐานของการแตํงกาย ซึ่งผู๎แสดง
จะต๎องแตํงกายยืนเครื่องพระ-นาง ทําร า และเพลง ตัวอยํางเชํน ระบ ากฤษดาภินิหาร ร าแมํบท  
ระบ าสีบท ระบ าดาวดึงส์ ระบ าเทพบันเทิง ระบ าพรหมาสตร์  เป็นต๎น 

 

 
 

ภาพที่ 1.2 ระบ ามาตรฐาน ชุดระบ ากฤษดาภินิหาร 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

 จากภาพจะเห็นได๎วํา ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแยกประเภทของนาฏศิลป์      
ในประเภทระบ ามาตรฐาน และนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์โดยระบุจากเครื่องแตํงกายพระ-นาง จัดให๎เป็น
ระบ ามาตรฐาน  และเครื่องแตํงกายที่ไมํได๎แตํงเครื่องพระ-นาง เรียกวํา นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ซึ่งยังคง
ความหมายวํา เป็นแบบแผนมาตรฐาน ที่กรมศิลปากรเป็นผู๎คิดประดิษฐ์ขึ้นเทํานั้น 

 4. ก าหนดจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไม่ซ้ าแบบเดิม  
 การสร๎างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นใหมํไมํซ้ าแบบเดิม มีลักษณะนาฏศิลป์ที่เกิดจากการปรุงแตํง  
ประยุกต์ ปรับปรุง สร๎างสรรค์ทั้งที่เกิดขึ้นใหมํ และเกิดจากการรวมนาฏศิลป์หลายๆประเภทเข๎า
ด๎วยกัน โดยก าหนดจากการเกิดกํอนหลัง และมีลักษณะที่แตกตํางจากของเดิม มักใช๎กับนาฏศิลป์
ประเภทระบ าเบ็ดเตล็ด หรือการแสดงชุดสั้นๆ ซึ่งผู๎เขียนขอกลําวถึง นาฏศิลป์ตะวันตก ที่เข๎ามามี
อิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร๎างสรรค์นาฏศิลป์ในประเทศไทย คือ โมเดอร์นบัลเลํต์         
โมเดอนแดนซ์ คอนเทมโพรารี่แดนซ์ การเต๎นแจ๏ส การเต๎นแท็ปแดนซ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้           
(สุพรรณี บุญเพ็ง, ม.ป.ป.: 6-7) 
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 โมเดอร์นบัลเลํต์ (Modern Ballet)  เป็นรูปแบบการแสดงการเต๎นร าประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในภายหลังแตํยังคงมีหลักของความเป็นบัลเลํต์ดั้งเดิมอยูํ  แตํได๎ถูกสร๎างสรรค์ขึ้นในชํวงศตวรรษที่ 20  
โมเดอร์นบัลเลต์เป็นการแสดงบัลเลํต์ที่ไมํมีเรื่องราว (non-literal) และคํอนข๎างเป็นนามธรรม 
(abstract) 
 โมเดอร์นแดนซ์ (Modern Dance) หรือการเต๎นสมัยใหมํ เป็นรูปแบบหนึ ่งของ              
การเคลื ่อนไหวที่ใช๎ในการแสดง การเต๎นโมเดอร์นแดนซ์เป็นรูปแบบการเต๎นที ่มีลักษณะที่
ตรงกันข๎ามกับการเต๎นบัลเลํต์ แจ๏ส หรือแท๏ป เป็นการเต๎นที ่ใช๎เทคนิคแบบใหมํซึ ่งหลีกหนี
กฏเกณฑ์อันมากมายและจ าเจของการเต๎นมากขึ้นทั้งในด๎านทําทางการแสดงออก การน าเสนอ 
และเครื่องแตํงกายที่ใช๎ในการแสดงเป็นต๎น   
 คอนเทมโพรารี่แดนซ์ (Comtemporary Dance) เป็นรูปแบบการเต๎นที่เกิดขึ้นในชํวงศตวรรษที่ 
20 เป็นการรวมระบบและรูปแบบตํางๆของการเต๎นที่พัฒนามาจากการเต๎นแบบโมเดอร์นแดนซ์ และโพสโม
เดอร์นแดนซ์ มากกวําที่จะเป็นการหมายถึงเทคนิคการเต๎นแบบใหมํหรือ New Dance ในประเทศอังกฤษ 
การเต๎นคอนเทมโพรารี่แดนซ์ในประเทศทางแถบอเมริกา ยุโรปและในทวีปเอเซียจะมีลักษณะที่แตกตํางกัน 

 การเต๎นแจ๏ส (Jazz Dance) เป็นรูปแบบการเต๎นที่พัฒนามาจากดนตรีแจ๏ส การเต๎นแจ๏ส  
เป็นรูปแบบการเต๎นที่มีความหลากหลายและเต็มไปด๎วยพลัง (Energy) แบํงเป็น 3 ลักษณะได๎แกํ 
Lyric Style, Comic Style, หรือ Comical และ Geometric การเต๎นแจ๏สเป็นรูปแบบการเต๎นชนิด
หนึ่งของชาวแอฟริกันในประเทศอเมริกาที่เกิดในชํวงต๎น ค.ศ. 20 เป็นการเต๎นร าเพ่ือความสนุกสนาน
และเพ่ือการเข๎าสังคม  เป็นการเต๎นเข๎ากับจังหวะของชาวแอฟริกันที่ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวโดย        
การแยกสํวนตํางๆของรํางกาย (Isolation) แล๎วประดิษฐ์ทําเต๎น ในลักษณะตํางๆ การเต๎นแจ๏สมักเป็น
การเต๎นกับเพลงที่มีจังหวะเร็ว เชํนในจังหวะสวิง (Swing) หรือชาร์ลสตัน (Charleston) เป็นต๎น  
เนื่องจากเป็นการเต๎นที่งํายมีจังหวะเร็วและสนุกสนานจึงท าให๎เป็นที่นิยมอยํางรวดเร็ว 

 การเต๎นแท็ปแดนซ์ (Tap Dance) เป็นรูปแบบการเต๎นชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระหวํางปี ค.ศ.       
ที่ 19 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการผสมผสานและพัฒนามาจากการเต๎น Irish Jigs และการเต๎น 
English (Lancashire) Clogs แตํได๎รับอิทธิพลอยํางมากจากจังหวะการเต๎นของชนเผําแอฟริกัน 
(African Tribal Dance) การเต๎นแท๏ปแดนซ์ เป็นการเต๎นโดยใช๎รองเท๎าที่มีโลหะเล็กๆ ติดอยูํที่พ้ืน      
ของรองเท๎าเพ่ือให๎เกิดเสียงดังเมื่อปลายเท๎าหรือส๎นเท๎าเคาะโดนพ้ืนที่มีลักษณะแข็ง การเต๎นผู๎เต๎น
จะต๎องเคลื่อนไหวเท๎าโดยการเคาะเท๎าในลักษณะตํางๆเพ่ือให๎เกิดเสียงและเป็นการสร๎างจังหวะตํางๆ 
กันไป  
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 มาลินี อาชายุทธการ (2547: 67) ได๎กลําวถึง รูปแบบการน าเสนอ  สามารถแจกแจงเป็นกลุํม
ใหญํๆ ได๎ดังนี ้
 1. นาฏยศิลป์ที่เป็นแบบแผน อาจมีการปรับแตํงบางทําให๎แตกตํางออกไปบ๎าง แตํก็ยังคง
ลักษณะนาฏยศิลป์แบบแผนอยํางชัดเจน 

 2. นาฏยศิลป์แบบพ้ืนเมือง รูปแบบนี้จะมีการน าเอาศิลปะท๎องถิ่นในลักษณะตํางๆ มาใช๎      
มีข๎อจ ากัดน๎อยลง ให๎ความรู๎สึกถึงกลิ่นไอของท๎องถิ่นนั้นๆ 

 3. นาฏยศิลป์รํวมสมัย เป็นการใช๎ศิลปะการเคลื่อนไหวที่ไมํมีขีดจ ากัด มีอิสระ แตํมี
ความหมายในตัวเอง 
 4. นาฏยศิลป์ประยุกต์ เป็นการน าเอานาฏยศิลป์บางประเภทมาปรุงแตํง ดัดแปลง เพ่ิมเติม
ให๎เกิดสีสัน ความแปลกใหมํ เชํนผู๎แสดงมีการเปลํงเสียงบางชํวง, มีการน าเทคโนโลยีมาผสม,          
มีการสร๎างท าให๎ประหลาดผิดรูปทรง อยํางชัดเจน 

 การผสมผสานนาฏศิลป์ตํางสกุลกัน พบวํา เป็นลักษณะการสร๎างสรรค์รูปแบบหนึ่งที่พบและ
เรียกวําไมํซ้ าแบบเดิม เชํนนาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเลํต์) เชํน บัลเลํต์       
มโนห์ราหรือร าวงมาตรฐาน ที่มีการใช๎มือแบบร าไทยผสมผสานกับการย่ าเท๎าแบบตะวันตก ทั้งนี้ใช๎
องค์ประกอบของการแสดงเรื่อง ทําทาง เพลง ดนตรี ที่มีลักษณะผสมผสานกันรวมอยูํด๎วย  

 จะเห็นได๎วําประเภทของนาฏศิลป์ในแตํละลักษณะประกอบไปด๎วย การแสดงละครที่เป็น
เรื่องเป็นราว นาฏศิลป์ที่สอดแทรกอยูํในละคร ร าและระบ าเบ็ดเตล็ด ทั้งนาฏศิลป์ที่เกิดขึ้นใน         
ราชส านักที่เป็นแบบมาตรฐาน นาฏศิลป์พ้ืนบ๎านในท๎องถิ่นตํางๆของไทย และนาฏศิลป์สร๎างสรรค์
รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์และการละครของประเทศตํางๆ ที่เป็นรากฐานของการก าเนิดนาฏศิลป์ที่
ส าคัญของโลก เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานส าหรับการสร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ชุดใหมํซึ่งจ าเป็นต๎องอาศัย
การศึกษาหาข๎อมูลเบื้องต๎นเพ่ือน าไปประยุกต์ สร๎างสรรค์ผลงานชิ้นใหมํอยํางถูกต๎อง ในล าดับตํอไป
ผู๎เขียนจะได๎อธิบายถึง รูปแบบการน าเสนอผลงานนาฏศิลป์ ที่น าไปใช๎ในการท าผลงานนาฏศิลป์ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่เรียน 

 

รูปแบบการน าเสนอผลงานนาฏศิลป์ 
 

 การสร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ในรายวิชาผลงานสร๎างสรรค์นาฏศิลป์ส าหรับครู ก าหนดให๎
ผู๎เรียนสามารถสร๎างสรรค์นาฏศิลป์ในลักษณะของการร าหรือเต๎นเป็นชุดสั้นๆอยํางระบ าเบ็ดเตล็ด 
หรือเรียกวํา นาฏศิลป์สร๎างสรรค์ ที่ต๎องอาศัยความรู๎ ประสบการณ์เดิม และน ามาสร๎างสรรค์ขึ้นใหมํ
ภายใต๎ความคิดอยํางมีระบบในการสร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ จึงเป็นการคิดชุดการแสดงขึ้นมาใหมํ
ให๎แตกตํางจากชุดที่มีอยูํเดิม ไมํวําจะเป็นการสร๎างสรรค์จากรูปแบบใดเป็นพ้ืนฐาน เชํน การน าเอา
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เพลงไทยสากลมาประกอบกับจินตลีลาที่มีลักษณะมีพ้ืนฐานทําร าไทยแตํรูปแบบการใช๎เท๎า การใช๎
จังหวะในการเคลื่อนไหวเป็นแบบการประยุกต์ทําบัลเลํต์   
 รูปแบบน าเสนอผลงานนาฏศิลป์ดังกลําวนี้ เป็นการสร๎างสรรค์ที่เกิดขึ้นในชํวง 50 ปี และ
แพรํหลายในราวปีพ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน ที่สถาบันการศึกษาหลายแหํงเริ่มมีภาควิชานาฏยศิลป์     
มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการด๎านนาฏศิลป์ด๎วยการประดิษฐ์นาฏศิลป์สร๎างสรรค์ขึ้นใหมํ   
 นอกจากนี้ยังพบวํา มีการประกวดนาฏศิลป์สร๎างสรรค์ประเภทนาฏศิลป์ไทย (แบบดั้งเดิม)
จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดการแขํงขัน
ประเภทนี้ยิ่งสํงผลให๎การประดิษฐ์นาฏศิลป์ใหมํๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นอยํางรวดเร็ว นับเป็นปรากฎการณ์
ทางวัฒนธรรมของชาติที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญานักนาฏยประดิษฐ์ทุกระดับการศึกษา เน๎นย้ าให๎เห็นวํา
นาฏศิลป์ไทยยังคงสืบทอด มีการปรับตัวให๎สอดคล๎องกับสังคมทุกยุคทุกสมัย 

 ผู๎เขียนจึงแบํงรูปแบบของการสร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ที่มักพบในการท าผลงานในวงการ
การศึกษาและน ามาเป็นรูปแบบการสร๎างสรรค์งานเพ่ือใช๎ในการวัดผลความรู๎ด๎านนาฏศิลป์ของ
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ในหลายสถาบันเพ่ือการเป็นประโยชน์ในการท าผลงานไว๎ดังนี้   

1. นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์   
2. นาฏศิลป์รํวมสมัย หรือนาฏศิลป์ประยุกต์ 

 

 1. นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
 นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ตั้งแตํปกีารศึกษา 2553  ของงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกิจกรรม
นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ได๎ถูกยกออกจากกิจกรรมการแขํงขันนาฏศิลป์ไทย โดยได๎บรรจุกิจกรรม
นาฏศิลป์สร๎างสรรค์เข๎ามาแทนที่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2554) (อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์, 
2556: 2) ซึ่งในการให๎ค าจ ากัดความของการแขํงขันประเภทนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ในการประกวดนี้
พบวํา มีการให๎ค าจ ากัดความแตกตํางกัน 

 ตั้งแตํปีพ.ศ. 2552 – 2558 ก าหนดเกณฑ์การแขํงขันไว๎วํา นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ คือ
การแสดงที่นอกเหนือจากนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่คิดประดิษฐ์ สร๎างขึ้ น
ใหมํทั้งเพลง  ดนตรี เนื้อหา การแตํงกาย และลีลาทําร า  สอดคล๎องตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด และ
ไมํเกี่ยวข๎องกับการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง และนาฏศิลป์สากล (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64, 
2558: 8)   
 ในปี พ.ศ. 2559 ก าหนดเกณฑ์การแขํงขันไว๎วํา นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ หมายถึง         
การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่สร๎างสรรค์ขึ้นใหมํทั้งทําร า เพลง ดนตรี เนื้อหา การแตํงกาย และลีลาทําร า 
สอดคล๎องตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้จะแสดงออกมาในรูปแบบของระบ าเบ็ดเตล็ด หรือ     
การแสดงพ้ืนเมืองก็ได ๎(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65, 2559: 8)   
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ภาพที่ 1.3 นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ แบบมาตรฐาน 

ในงานประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ชุดปูชนาคินี ปราสาทพร 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

 ในปี พ.ศ. 2560 ก าหนดเกณฑ์การแขํงขันไว๎วํา นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ หมายถึง การแสดง
นาฏศิลป์ไทยที่สร๎างสรรค์ขึ้นใหมํทั้งทําร า เพลง ดนตรี เนื้อหา การแตํงกาย และลีลาทําร า สอดคล๎อง
ตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น โดยผํานทักษะกระบวนการกลุํมอยํางเป็นระบบแล๎ว น าเสนอใน
รูปแบบของโครงงานและการแสดง 1 ชุด ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของประเภทระบ าเบ็ดเตล็ดหรือ    
การแสดงพ้ืนเมืองในเชิงสร๎างสรรค์ 
 นาฎศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ประเภทนาฏศิลป์พ้ืนเมือง เป็นการแสดงที่เกิดขึ้นจากการน าเอา 
นาฏศิลป์พ้ืนบ๎านทั้ง 4 ภาคของไทย และรวมถึงศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านตามท๎องถิ่นตํางๆ ที่มี
เอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยํางเห็นได๎ชัด น ามาสร๎างสรรค์ให๎เห็นถึงวิถีชีวิตท๎องถิ่น หรือเรียก          
การสร๎างสรรค์นี้ได๎อีกอยํางหนึ่งวํา นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร๎างสรรค์ ซึ่งมีทั้งจากการประดิษฐ์โดย         
กรมศิลปากร น านาฏศิลป์พ้ืนบ๎าน 4 ภาคที่กรมศิลปากรได๎ศึกษาทําร าและน าทําร ามาปรับปรุง
เผยแพรํโดยทั่วไป  จัดวําเป็นนาฏศิลป์มาตรฐาน(แบบแผนตามแบบฉบับกรมศิลปากร)  สํวนทําร า
แมํบทอีสาน โนราห์ภาคใต๎ หรือ ฟูอนเล็บตามคุ๎มเจ๎า เหลํานี้ขอยกเป็นนาฏศิลป์พ้ืนเมืองดั้งเดิมจากนี้
เมื่อมีผู๎ผลิตนาฏศิลป์พ้ืนบ๎านโดยใช๎ทําดั้งเดิมอยูํมากบ๎าง  น๎อยบ๎าง และน าเนื้อเรื่อง บทร๎อง เนื้อหา
ใหมํมาสร๎างสรรค์ทําร าโดยใช๎วงดนตรีและเพลงพ้ืนเมืองตามท๎องถิ่นนั้นๆ ให๎จัดวําเป็นนาฏศิลป์ไทย
ประเภทพ้ืนเมืองสร๎างสรรค์ 
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ภาพที่ 1.4 นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ประเภทนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
ในงานประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ชุดเซิ้งลีลาหมากยาง 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

 ดังนั้น นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ จึ งมีลักษณะในเกณฑ์การประกวดฯ วํา มีรูปแบบที่
สร๎างสรรค์ทําร า เพลง ดนตรี เครื่องแตํงกาย ในลีลาทําร าไทย ทั้งแบบ นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน       
หรือ แบบนาฏศิลป์ไทยประเภทพ้ืนเมือง ในลักษณะการแสดงชุดสั้นๆหรือเรียกวํา ระบ าเบ็ดเตล็ด      
ที่มีเนื้อหาใหมํ ภายใต๎กรอบแนวคิดใหมํโดยมีผํานกระบวนการกลุํม ที่มีเนื้อหาเชิงสร๎างสรรค์ 
 2. นาฏศิลป์ร่วมสมัย หรือนาฏศิลป์ประยุกต ์

 นาฏศิลป์ไทยรํวมสมัย  หมายถึง การบูรณาการนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จากหลาย
หลายวัฒนธรรมแล๎วสร๎างสรรค์ขึ้นในปัจจุบันซึ่ง นราพงษ์ จรัสศรี  ได๎กลําวถึง นาฏศิลป์ไทยรํวมสมัย
วํา เป็นการเต๎นร าหรือฟูอนร าที่สร๎างสรรค์ขึ้นในปัจจุบัน โดยบูรณาการนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์       
จากหลากหลายวัฒนธรรม ที่ตํางยุคตํางสมัยกันมารํวมแสดงในคราวเดียวกัน (มาลินี อาชายุทธการ, 
2556: 12) 
 นาฏศิลป์รํวมสมัย เป็นปรากฎการณ์ของนาฏศิลป์ที่เกิดขึ้นในชํวง  60 ปีที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย จากการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมการแสดงของตํางชาติที่เข๎ามาตามเส๎นทางการค๎า
คมนาคม การอพยพย๎ายถิ่นฐานของคน การแลกเปลี่ยนทางศาสนาและวัฒนธรรม กระแสโลกาภิวัฒน์ 
มีผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของการละครและนาฏศิลป์ไทย เป็นการปรับตัว ประยุกต์ให๎เกิ ดสิ่งใหมํ 
ทั้งเป็นนาฏศิลป์ที่เกิดจากการประยุกต์นาฏศิลป์ไทยมาตรฐานภายใต๎จารีตดั้งเดิม  และประยุกต์จาก
นาฏศิลป์ไทยสูํนาฏศิลป์รูปแบบใหมํที่มีความหลากหลาย รวมเรียกการสร๎างสรรค์งานนาฏศิลป์ที่
เกิดข้ึนใหมํนี้วํา นาฏศิลป์รํวมสมัย 
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 นาฏศิลป์รํวมสมัยที่เป็นนาฏศิลป์ชนิดใหมํที่เกิดขึ้นโดยการหลั่งไหลเข๎ามาของนาฏศิลป์สากล
ในประเทศไทย มีผลให๎เกิดนาฏศิลป์ประยุกต์หรือ เรียกกันวํา นาฏศิลป์รํวมสมัย  
 นาฏศิลป์ทางสากล  เป็นรูปแบบผสมผสานระหวํางนาฏศิลป์ของไทย และนาฏศิลป์ของ
ตํางประเทศ ที่น ามาเผยแพรํในประเทศไทย นาฏศิลป์ตํางประเทศสํวนหนึ่งเติบโตขึ้นในแนวทางแหํง
สกุลศิลปะของตน แตํอีกสํวนหนึ่งเกิดการผสมผสานกับนาฏศิลป์ในประเทศไทย จนเกิดเป็นนาฏศิลป์
แบบใหมํขึ้น และได๎รับความนิยมจึงพัฒนาตํอมาให๎การผสมผสานเข๎ารูปเข๎ารอยมากขึ้นส าหรับ
บทบาททางศิลปวัฒนธรรมก็เป็นการผสมผสานนาฏศิลป์ตํางๆหลากชนิดกวํานาฏศิลป์ทางสากล   
 บัลเลํต์  เป็นนาฏศิลป์ตะวันตกที่เข๎ามามีสํวนส าคัญในวงการนาฏศิลป์ของประเทศไทยมาก
ขึ้นเป็นล าดับ บัลเลํต์ในประเทศไทยนําจะมีมานานแตํไมํมีหลักฐานชัดเจน จนกระทั่งปีพ.ศ. 2480  
โรงเรียนศิลปากรหรือวิทยาลัยนาฏศิลปในขณะนั้นเริ่มเปิดสอนบัลเลํต์ขึ้นโดย คุณครูสวัสดิ์ ธนบาล  
ครั้นถึงปี พ.ศ. 2484 ซึ่งเป็นชํวงระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการทิ้งระเบิดกรุงเทพมหานครอยําง
หนักจนต๎องหยุดกิจการชั่วคราว ในขณะเดียวกันก็มีนาฏศิลป์สากลหรือบัลเลํต์ที่ไมํยืนปลายเท๎าแสดง
สลับฉากละครของคณะตํางๆ เชํน  
 คณะศิวารมณ์  ในเรื่อง พันท๎ายนรสิงห์ ประดิษฐ์ทําเต๎นโดย สวัสดิ์ ธนบาล, คณะผกาวลี      
ในเรื่อง มนต์นาคราช พ.ศ. 2491 ประดิษฐ์ทําเต๎นโดย ประสิทธิ์ จันทรนิตรา และเรื่องเงือกน๎อย      
พ.ศ. 2492  
 ในปีพ.ศ. 2505  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9  ทรงพระราชทานเพลงชุด       
มโนห์ราและโปรดเกล๎าฯ ให๎คุณหญิงเดมอน  ประดิษฐ์บัลเลํต์มโนห์ราขึ้นเป็นบัลเลํต์ผสมร าไทย        
จึงเรียกวํา บัลเลํต์ไทย บัลเลํต์ไทยเรื่องมโนห์ราจึงเป็นต๎นแบบให๎เกิดบัลเลํต์ไทย เป็นบัลเลํต์สกุลใหมํ
ขึ้นในวงการบัลเลํต์ของโลก ซึ่งนับวําบัลเลํต์สกุลใหมํนี้เป็นต๎นแบบของนาฏศิลป์รํวมสมัยในประเทศ
ไทยยุคตํอมา 
 นาฏศิลป์รํวมสมัย เป็นการฟูอนร าทั้งที่เป็นเรื่องราวและไมํเป็นเรื่องราวอยํางละคร รูปแบบ
ของทําทางและการเคลื่อนไหวที่น ามาใช๎ในการฟูอนร ามีความหลากหลายและไมํมีแบบแผนหรือจารีต
ใดๆ ก ากับไว๎ นาฏศิลป์รํวมสมัยมีชื่อเรียกตํางๆกัน เชํน Modern Dance Comtemporary Dance  

และ Buto ซึ่งเป็นแนวหรือรูปแบบการฟูอนร าที่น ามาจากญี่ปุุน ในประเทศไทยไมํได๎ยึดถือรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ อีกทั้งมีการน านาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พ้ืนบ๎านของไทยมาประยุกต์เข๎าใน
การฟูอนร าประเภทนี้อยูํด๎วย นอกจากนี้ยังมีการน านาฏศิลป์ตะวันตกสกุลอ่ืนๆ เชํน อินโดนีเซียบ๎าง 
จีนบ๎างมาผสมผสานเข๎าด๎วยกัน จึงท าให๎นาฏศิลป์รํวมสมัยมีความแปลกแตกตํางกันไปในแตํละชุด
อยํางมาก นาฏศิลป์รํวมสมัย มีพัฒนาการกํอนบัลเลํต์ เพราะระบ าฝรั่งเข๎ามาสูํประเทศตั้งแตํสมัย
รัชกาลที่ 5 และอยูํคูํกับสังคมกรุงเทพมหานครมาจนถึงรัชกาลที่ 9 กระแสของการประสมไทยกับ
สากลในระบ าฝรั่ง ก็พัฒนามาเป็นล าดับในชื่อตํางๆ เชํน จินตลีลา นาฏศิลป์สร๎างสรรค์ นาฏศิลป์     
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รํวมสมัยไมํใชํการผสมผสานระหวํางนาฏศิลป์ที่มีแบบแผยตายตัว 2 ประเภทคือ บัลเลํต์กับร าไทย  
อยํางบัลเลํต์แบบไทย แตํเป็นการผสมผสานขององค์ประกอบที่หลากหลาย จึงท าให๎ไมํสามารถจะ
พัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได๎ ครั้นเวลาลํวงเลยไปหลายทศวรรษการแสดงนาฏศิลป์รํวมสมัยก็ยิ่ง
เพ่ิมความนิยมขึ้น มีนักประดิษฐ์ทําร ารุํนใหมํๆที่ผํานการศึกษา และประสบการณ์จากตํางประเทศ
กลับมาพัฒนานาฏศิลป์รํวมสมัยผนวกกับกระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรม จึงมีกระแสหรือแนวพัฒนาที่
ชัดเจนขึ้น เกิดนาฏศิลป์รํวมสมัยรูปแบบใหมํที่มีองค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยเป็นพ้ืนฐาน บุคคลส าคัญ
ในวงการนาฏศิลป์รํวมสมัยในประเทศไทยที่มีบทบาทตํอการพัฒนาวงการนาฏศิลป์รํวมสมัยคือ       
นราพงษ์ จรัสศรี ผู๎บุกเบิกนาฏศิลป์สมัยใหมํ (Modern Dance) ของประเทศไทยตั้งแตํปี 1978      
เป็นต๎นมา ได๎สร๎างผลงานการแสดงมากมายทั้งในฐานะนักแสดง ผู๎ออกแบบนาฏศิลป์และผู๎สืบทอด
งานนาฏศลิป์อยํางตํอเนื่องจวบจนปัจจุบัน นาฏศิลป์รํวมสมัย  หรือเรียกอีกอยํางหนึ่งได๎วํา นาฏศิลป์
ประยุกต์ นิยมแสดงกันในหมูํนิสิตนักศึกษา หรือนักเรียน ในโอกาสพิเศษตํางๆ เชํน งานประจ าปี
สถาบันของตน ตํอมาได๎กระแสการแสดงนาฏศิลป์รํวมสมัยมากขึ้น กระแสมาจากหลักสูตรการศึกษา
ทางนาฏศิลป์ไทยและสากล ก าหนดให๎นักเรียน นิสิต นักศึกษาต๎องจัดการแสดง นาฏศิลป์สร๎างสรรค์  
เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการจบการศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาเหลํานี้ นิยมเลือก    
แนวนาฏศิลป์รํวมสมัยหรือนาฏศิลป์ประยุกเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากเพราะจ านวนสถาบันการศึกษา
นาฏศิลป์และผู๎เรียนเพิ่มจ านวนมากขึ้นเป็นล าดับ (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2549: 258) 
  

คุณลักษณะผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ 
 

 ผู๎สร๎างสรรค์ผลงานหรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา นักนาฏยประดิษฐ์ คือ ผู๎สร๎างสรรค์ผลงานด๎าน
นาฏศิลป์ ให๎เกิดสิ่งใหมํโดยใช๎องค์ประกอบในงานนาฏศิลป์แตํละประเภทเป็นพ้ืนฐาน การเป็น          
นักนาฏยประดิษฐ์นั้นทุกคนสามารถเป็นได๎ ไมํจ ากัดเพศ วัย การศึกษา เพียงแตํต๎องมีคุณสมบัติของ
นักออกแบบดังนี้ 
 คุณสมบัติของนักออกแบบทําเต๎น (มาลินี อาชายุทธการ, 2547: 3) 
  1. ชํางสังเกตและจดจ า 

  2. ใฝุหาความรู๎และสร๎างสมประสบการณ์ 
  3. กล๎าคิด กล๎าสร๎างผลงาน 

  4. มีจุดยืนที่แนํนอนในการสร๎างผลงาน 

  5. มีใจกว๎างกล๎ารับฟังค าวิจารณ์ 
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 ผู๎ออกแบบทําเต๎น (Choreographer) สุพรรณี  บุญเพ็ง (ม.ป.ป.: 10) หมายถึง บุคคลที่เป็น    
ผู๎คิดค๎นทําทางการเคลื่อนไหวและน าทําทางการเคลื่อนไหวตํางๆเหลํานั้นมาจัดเรียบเรียงและ
ประกอบเป็นการแสดงการเต๎นร าชุดหนึ่งหรือเรื่องหนึ่ง ผู๎ออกแบบทําเต๎นจะเปรียบเสมือนผู๎ก ากับ    
การแสดงนั้นๆ เอง โดยมีหน๎าที่ และอ านาจในการตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบในการแสดงนั้น
อยํางเต็มที ่
 พีรพงศ์ เสนไสย ได๎หยิบยกข๎อคิดของแมคคินนอล ชาวอเมริกา กลําวถึงคุณลักษณะของคนที่
มีความคิดสร๎างสรรค์สูงในสาขาตํางๆ มีบุคลิกดังนี้ (พีรพงศ์ เสนไสย, 2546: 18-19) 
  1. ชอบแสดงความเดํน 

  2. ชอบคลุกคลีในวงสังคม 

  3. ถือตนเป็นศูนย์กลาง 
  4. เชื่อมั่น 

  5. ชอบอิสระ 

  6. ไมํกังวลใจ 

  7. ชอบรับในสิ่งแปลกๆ 

  8. มีความคิดในลักษณะที่มีความยืดหยุํน 

  9. มีความซับซ๎อนในการรับรู๎ 
  10. มีความกล๎าหาญ 

  11. ไมํชอบระเบียบ 

  12. ชอบอยูํคนเดียวมากกวําการรวมกลุํม 

 

 คุณสมบัติดังกลําวของนักสร๎างสรรค์ เป็นจุดเริ่มต๎นของการหาสิ่งแปลกใหมํ ยอมรับใน
หลักการเหตุผลและมีการพัฒนาตนเสมอ งานสร๎างสรรค์นาฏศิลป์เป็นงานที่ต๎องอาศัยพ้ืนฐานความรู๎
ด๎านการปฏิบัตินาฏศิลป์จนเกิดความช านาญ สั่งสมประสบการณ์ มีความเข๎าใจในลักษณะและรูปแบบ
ของงาน  จึงเกิดกระบวนการพัฒนา สร๎างสรรค์ งานด๎านนาฏศิลป์  ความเข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ          
การออกแบบทําทาง ผู๎สร๎างงานจ าเป็นต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับองค์ประกอบของการสร๎างงานและ       
การน าเสนอ เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจพ้ืนฐานอยํางชัดเจนอันสํงผลให๎ผลงานออกมาสมบูรณ์เป็นไป     
ตามความมุํงหมาย ไมํคลาดเคลื่อนไปจากจุดมุํงหมายที่วางไว๎ ซึ่งสามารถวัดผลได๎จากผู๎ชมนั่นเอง  
ความเข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบทําทางนั้น ผู๎สร๎างงานจะต๎องรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับสรีระ
รํางกายของมนุษย์และการแสดงอารมณ์ความรู๎สึกตํางๆ เพ่ือเป็นจุดเริ่มในการคิดงานแบบงํายๆอัน
เกิดจากจินตนาการในการฟังเพลง แล๎วถํายทอดออกเป็นการแสดง (มาลินี  อาชายุทธการ, 2547: 6) 
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สรุป  

 

 การสร๎างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์หรือเรียกวํานาฏยประดิษฐ์ เกิดจากผู๎สร๎างสรรค์ผลงานทาง
นาฏศิลป์ก าหนดแนวคิด รูปแบบจากการสั่งสมประสบการณ์ขึ้นในชุดการแสดงที่ใหมํอยํางเป็นระบบ 
ผํานนักแสดงที่ถํายทอดเรื่องราว อาจเป็นผลงานเดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎ การสร๎างผลงานทางนาฏศิลป์มี
ความจ าเป็นต๎องมีความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับประเภทของนาฏศิลป์ในโลกเพ่ือการน ามาใช๎เป็นรูปแบบ    
การคิดสร๎างสรรค์ผลงานชิ้นใหมํ การก าหนดประเภทนาฏศิลป์นั้นสามารถสรุปหลักการได๎หลาย
ลักษณะ ทั้งแบํงตามเชื้อชาติ เผําพันธุ์ แบบมาตรฐาน หรือแบบดั้งเดิม แบบพ้ืนเมืองหรือท๎องถิ่น    
แบํงตามยุคสมัยการเกิดกํอนและหลัง และการเกิดขึ้นใหมํโดยไมํซ้ าของเดิม ในวงการนาฏศิลป์ไทย
ชํวง 50 ปีที่ผํานมา พบวํา มีการก าหนดประเภทนาฏศิลป์เพ่ิมเติมเพ่ือให๎เห็นถึงนาฏศิลป์ตามจารีต
ดั้งเดิม และนาฏศิลป์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหมํ ทั้งนี้การเกิดขึ้นของนาฏศิลป์ในยุคใหมํนี้มีปัจจัยจากหลาย
สาเหตุ เกิดจากการหลั่งไหลของอารยธรรมตํางชาติไมํวําจะเป็น ชาติตะวันตก ตะวันออก เกิดจาก
สถาบันการศึกษาที่ผลิตสาขาวิชานาฏศิลป์ในระดับอุดมศึกษา เกิดจากการประกวดนาฏศิลป์
สร๎างสรรค์ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เหลํานี้ท าให๎นาฏศิลป์สร๎างสรรค์ขึ้นใหมํมี       
จ านวนมาก ที่ส าคัญคือ รูปแบบของนาฏศิลป์สร๎างสรรค์มิได๎ถูกจ ากัดอยูํในวงการของศิลปินที่เป็น
ผู๎ผลิตผลงานเพียงเทํานั้น นาฏศิลป์สร๎างสรรค์ในปัจจุบันถูกขยายตํอสูํวงการการศึกษาของไทยทุก
ระดับชั้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีความส าคัญตํอประเทศชาติ การศึกษาเรื่องกระบวนการสร๎างสรรค์
ในเรื่อง องค์ประกอบของความคิดสร๎างสรรค์ เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในเบื้องต๎นตํอการสร๎างงานของ
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ที่จ าเป็นต๎องเรียนรู๎เพื่อใช๎ในสาขาวิชาชีพตํอไป 

   

  

 

 

 



บทท่ี 2 

องค์ประกอบการสร้างสรรค์เบื้องต้น 

 

 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์มีองค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานที่ผู้สร้างสรรค์จ าเป็นในการคิด
ออกแบบ ในขั้นตอนของการออกแบบสร้างสรรค์นี้ นักนาฏยประดิษฐ์อาจมีเนื้อเรื่องโดยคร่าวที่
อยากจะลงมือท า แต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหน หรืออาจมองยังไม่ทะลุถึงปลายทาง อาจเป็นเพราะ      
ยังไม่เกิดการตีความในชิ้นงานที่จะสร้างสรรค์ขึ้น การเกิดแนวความคิดใหม่ยังรวมถึงองค์ประกอบ
หลายส่วนที่ต้องการรายละเอียดอย่างชัดเจน เพ่ือให้งานสร้างสรรค์นั้นเป็นไปตามจินตนาการของ           
นักนาฏยประดิษฐ์ ซึ่งส่วนประกอบที่ท าให้เกิดกระบวนการการสร้างสรรค์จ าแนกได้ดังนี้ 
  1. ขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
  2. กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ 
  3. ทฤษฏีทัศนศิลป์ 
  4. ทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว 

 

ขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 

 การเกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการในการคิดหนึ่ง ในการเกิดการสร้างงานใน
หลากหลายอาชีพ ส่วนมากแล้วมักพบในงานประเภทออกแบบต่างๆ งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ       
งานประพันธ์เพลง ดนตรี การออกแบบฉาก เวที แสง การออกแบบเครื่องแต่งกาย รวมถึงงาน
ออกแบบท่าร า ท่าเต้น และการประเภทอ่ืนๆอีกมากมาย  จึงอาจกล่าวได้ว่า การเริ่มต้นออกแบบใน
เบื้องต้นนั้น ควรมีหลักการในการคิดอย่างเป็นระบบ เปรียบเสมือนมีเข็มทิศในการเดินทางเพ่ือมิให้
ออกนอกประเด็น ซี่งมีข้ันตอนในการเกิดความคิดสร้างสรรค์จากนักทฤษฎีได้รวบรวมไว้ดังนี้ 
 นิพนธ์ จิตต์ภักดี (2523: 20) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสร้างสรรค์และได้จัดล าดับขั้นตอนการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 1. ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความรู้
ทั่วไปและความรู้เฉพาะ เพ่ือมาประกอบการพิจารณา โดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้ 
    1.1 การสังเกตนักคิดสร้างสรรค์จ าเป็นต้องเป็นนักสังเกตที่ดี และสนใจต่อสิ่ง
แปลกๆ ใหมท่ี่ได้พบเห็นเสมอ 

    1.2 การจ าแนก หมายถึง กระบวนการจ าแนกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเป็น
หมวดหมู่เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการล าดับความคิดต่อไป 
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    1.3 การทดลอง เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์งาน เพราะผลการทดลองจะเป็น
ข้อมูลส าหรับคิดสร้างสรรค์ต่อไป 

2. ขั้นฟักตัว (Incubation) เป็นขั้นที่ใช้เวลาส าหรับการครุ่นคิดเป็นระยะที่ยังคิด     
ไม่ออกบางครั้งแทบไม่ได้ใช้ความคิดเลย การฟักตัวนี้บางครั้งความคิดอ่ืนจะแวบมาโดยไม่รู้ตัว 

3. ขั้นคิดออก (Illumination or Inspiration) เป็นขั้นของการแสดงภาวะสร้างสรรค์       
อย่างแท้จริง คือ สามารถมองเห็นลู่ทางในการริเริ่ม หรือสร้างสรรค์งานอย่างแจ่มชัดโดยตลอด 

4. ขั้นพิสูจน์ (Verification) เป็นขั้นการทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงประเมินค่า
วิธีการว่าใช้ได้หรือไม่ เพ่ือให้ค าตอบที่ถูกต้องแน่นอนเป็นกฎเกณฑ์ต่อไป 

Divito (1971: 208) ได้ก าหนดขั้นตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
     1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) คือ ขั้นสัมผัสหรือเผชิญกับสถานการณ์ ซึ่งส่วนมากจะ
เป็นปัญหาต่างๆ ปัญหาจะถูกน ามาวิเคราะห์ ก าหนดนิยามเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและ
ส่วนประกอบ 

     2. ขั้นผสมผสาน (Manipulate) หลังจากรู้สภาพปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ความคิดที่
จะแก้ปัญหาจะถูกน ามาผสมผสานกัน ซึ่งจะต้องอาศัยความคับข้องใจและความเข้าใจในปัญหา 

     3. ขั้นการพบอุปสรรค (Impasse) เป็นขั้นที่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นขั้นสูงสุดของ        
การแก้ปัญหาในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าวิธีการบางอย่างในการแก้ปัญหานั้นใช้ไม่ได้ คิดไม่ออกรู้สึก
ล้มเหลวในการแก้ปัญหา 
     4. ขั้นคิดออก (Eureka) เป็นขั้นคิดแก้ปัญหาได้ทันทีทันใดหลังจากที่ได้พบอุปสรรค
มาแล้ว ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการแก้ปัญหานั้นๆ 

     5. ขั้นพิสูจน์ (Verification) เป็นขั้นต่อจากขั้นพบอุปสรรคและขั้นคิดออกเพ่ือพิสูจน์
ตรวจสอบความคิดเพ่ือยืนยันความคิดดังกล่าว 

 ความคิดสร้างสรรค์ไม่จ าเป็นต้องมีขั้นตอนเป็นล าดับขั้นตอนดังกล่าวแต่เป็นการคาดคะเน
จากเหตุการณ์ท่ัวไปที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ไม่จ าเป็นต้องเป็น
ขั้นสูงสุดเสมอไป แต่ความคิดสร้างสรรค์อาจเป็นขั้นตอนใดในหกขั้นตอนต่อไปนี้ (บุญเหลือ ทองอยู่, 
2521: 16) 

               ขั้นที่ 1 การคิดสร้างสรรค์ข้ันต้น 

               ขั้นที่ 2 ขั้นมีผลผลิตออกมา 
               ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์  

               ขั้นที่ 4 ขั้นความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
               ขั้นที่ 5 ขั้นปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 

               ขั้นที่ 6 ขั้นความคิดสร้างสรรค์สูงสุด สามารถแสดงความคิดเป็นนามธรรม 
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 ความคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดอเนกนัยที่ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องแคล่วในการคิด 
ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ (อารี รังสินันท์, 2527: 24-34) เป็นองค์ประกอบของ
ความคิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีประกอบด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญาและความคิด แต่ที่จะใช้เป็นแนวคิดใน
การศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มี 3 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ซึ่งได้แบ่ง
สมรรถภาพทางสมองออกเป็น 3 มิติคือ  
  1. เนื้อหาที่คิด (Content) หมายถึง สิ่งเร้าหรือข้อมูลต่างๆที่สมองรับไปคิดมี          
4 ประเภท ได้แก่ ภาพ สัญลักษณ์  ภาษา และพฤติกรรม 

  2. วิธีการคิด (Operation)  หมายถึง ลักษณะกระบวนการท างานของสมองแบบ
ต่างๆ มี 5 แบบ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความจ า การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking)  
การคิดแบบอเนกนัย และการประเมินผล 

  3. ผลของการคิด (Product)  เป็นผลของกระบวนการจัดกระท าของความคิดกับ
ข้อมูลเนื้อหา ผลิตผลของความคิดออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ การแปลงรูป  และการประยุกต์จากแบบ
ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา 
 องค์ประกอบส่วนหนึ่งในมิติที่ว่าด้วยการคิดแบบอเนกนัยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความคิด
สร้างสรรค์ และองค์ประกอบส่วนหนึ่งในมิติท่ีว่าด้วยผลของความคิดที่เรียกว่า การแปลงรูปเป็นส่วนที่
แสดงถึงความคิด  
 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 

1. ความคิดสร้างสรรค์ทางความคิด (creative in thinking) 
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางความงาม (creative in beauty) 
3. ความคิดสร้างสรรค์ทางประโยชน์ใช้สอย (creative in function) 

 ความคิดสร้างสรรค์ทางความคิด หมายถึง การที่บุคคลพยายามคิดหาแนวทางต่างๆ ซึ่งเรื่อง
ของความคิดที่บางท่านเสนอแนะว่า  ความคิดมีลักษณะต่างๆ กัน 3 ประเภท คือ 

1. ความคิดภายใน (insight thinking) 
2. ความคิดตามล าดับ (sequential thinking) 
3. ความคิดพลิกแพลง (strategic thinking) 

 ความคิดทั้ง 3 ประเภท  เป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง  ขั้นตอนความคิด
สร้างสรรค์เหล่านี้  สามารถน ามาใช้กับการเริ่มคิดผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ได้เช่นเดียวกัน          
เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดแนวคิดซึ่งการคิดนั้นหากไม่ถูกฝึกให้คิดมาก่อน ย่อมไม่สามารถคิดได้อย่างทันที  
แต่เมื่อฝึกคิดจากการชมการแสดง ฟังเพลง แล้วคิดตาม วิเคราะห์ตามจากนั้นเมื่อน าสิ่งเหล่านั้นมา
ขยายความคิดออกเป็นล าดับ แยกประเภท แยกหัวข้อ พิจารณาต่อยอดความคิด หรืออาจเรียกได้ว่า 
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ถอดองค์ความรู้จากสิ่งที่ได้เห็น น ามาคิดสร้างสรรค์ผนวกกับความรู้ ประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์              
ก็สามารถเกิดงานชิ้นใหม่ได้ ดังกระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ที่จะกล่าวในล าดับต่อไป 

 

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ 
 

 ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ หรือเราเรียกว่านาฏยประดิษฐ์นั้น ศาสตราจารย์  
ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2543: 211-229) กล่าวถึง ขั้นตอนการท างานไว้
อย่างน่าสนใจ ผู้เขียนขอหยิบยกเนื้อหาโดยสังเขป ดังนี้ 
  1. การคิดให้มีนาฏยศิลป์ 
  2. การก าหนดความคิดหลัก 

  3. การประมวลข้อมูล 

  4. การก าหนดขอบเขต 

  5. การก าหนดรูปแบบ 

  6. การก าหนดองค์ประกอบอื่นๆ 

  7. การออกแบบนาฏยศิลป์ 
 นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงหลักการขั้นตอนการออกแบบนาฏศิลป์ตามแบบของ พีรพงศ์ 
เสนไสย ซึ่ งเป็นวิธีคิดหนึ่ งที่ช่วยให้เกิดการสร้างผลงานที่มีความชัดเจนมากขึ้นในหนังสือ                    
นาฏยประดิษฐ์ กล่าวไว้ว่า (พีรพงศ์ เสนไสย, 2546: 22-23) 
  1. คิดสร้างให้เป็นของเก่าแก่ โบราณ และดั้งเดิมตามแบบแผนบรรพบุรุษ หมายถึง                  
การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ โดยยังยึดหลัก และคงโครงสร้างตามแบบแผนโบราณ เช่น                     
นาฏยศิลป์ไทย ยังปรากฏการตั้งวง จีบ ล่อแก้ว กระดก ยกหน้า หรือปรากฏท่าร าในเพลงแม่บทเล็ก  
หรือแม่บทใหญ่ เป็นต้น  เช่น ร าเปิดงานมงคลทั่วไป ร าอวยพรวันเกิด งานมงคลสมรส  เป็นต้น ทั้งนี้
เพลงที่เลือกมาประกอบอาจเป็นบทเพลงที่มีอยู่แล้ว แล้วน ามาบรรจุกับเนื้อหาที่แต่งข้ึนใหม่ 
  2. คิดสร้างให้เป็นการผสมผสานนาฏยศิลป์หลายๆ จารีตเข้าด้วยกัน  หมายถึง การน า
นาฏศิลป์ตั้งแต่สองนาฏยจารีตขึ้นไปผสมผสานเป็นงาน  เช่น นาฏยศิลป์ตะวันตกอย่างบัลเล่ต์กับ
นาฏยศิลป์อินเดีย นาฏยศิลป์อีสานกับนาฏยศิลป์อินเดีย ที่ปรากฏในการแสดงแสงเสียงไม่ว่าจะเป็น
ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา ปราสาทพนมรุ้ง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และปราสาทเปือยน้อย               
จ.ขอนแก่น เป็นต้น นาฏยประดิษฐ์ประเภทนี้จะพบการผสมผสานนาฏยลักษณ์ของแต่ละอย่างเอาไว้
ชัดเจนเช่น ลักษณะการจีบ การกระดกเท้าไปหลัง การทรงตัว ยังคงเป็นแบบนาฏยศิลป์ไทย ส่วนเท้า
และการเคลื่อนไหวอาจเป็นการคิดประดิษฐ์ตามแบบนาฏยลักษณ์อ่ืนๆ เป็นต้น 
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 3. คิดสร้างแบบประยุกต์จากแบบดั้งเดิม หมายถึง งานนาฏยประดิษฐ์ ที่อาศัยการหยิบ
เพียงเอกลักษณ์เด่นของนาฏยศิลป์นั้นๆ เช่น ท่าทาง เทคนิคพิเศษบางอย่าง นอกจากนั้น ผู้ประดิษฐ์ก็
จะพยายามแสวงหากระบวนท่าใหม่ๆ การเคลื่อนไหวใหม่ๆ ให้แหวกแนวจากของเดิม และให้ได้
ความหมายตรงกับที่ผู้ประดิษฐ์ต้องการ หรือตรงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 4. คิดใหม่ ท าใหม่  ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน อาจพูดได้ว่าเป็นงานสร้างแบบหลุดโลก 
ไปเลย (ระบ าตามใจฉัน) ไม่สนใจในกฎและกรอบใดๆ เพราะฉันเห็นอะไรบางอย่างที่เข้าใจว่าล้าสมัย
เพราะฉันเห็นอะไรบางอย่างมันขัดแย้งกับความเป็นตัวของฉัน ฉันจึงอยากจะสร้างอยากจะประดิษฐ์
งานนาฏยศิลป์ตามแบบที่ฉันเก็บสั่งสมประสบการณ์ใหม่ที่ไม่มีนักนาฏยกวีคนใดเลยสร้างสรรค์มาก่อน  
มันเป็นสิ่งที่หลบหลีก กฎเกณฑ์ทั้งมวล ไม่ได้เดินทางตามแบบอย่างใครๆ มันเป็นการเคลื่อนไหวอย่าง
อิสระเสรี มันไม่จ าเป็นที่จะต้องอาศัยองคป์ระกอบอื่นใดนอกเสียจากร่างกาย ฉันไม่ได้น าเอาอดีต และ
ปัจจุบันมาปะปนกัน  ฉันเป็นฉันในยุคนี้ พ.ศ.นี้ ฉันจึงได้สรรสร้างนาฏยศิลป์ให้เป็นไปตามยุคและ
อายุขัยของฉัน  เพ่ือประดับไว้ให้แผ่นดินได้รู้จัก ก่อนที่มันจะกลายเป็นเพียงต านานในอนาคต             
ฉันไม่ได้ท าลายศิลปะ ขนบ จารีต และประเพณีแต่อย่างใดเพราะฉันรู้เสมอว่าฉันก าลังท าอะไรอยู่  
เพราะฉันได้ศึกษาสิ่งที่ฉันก าลังจะลงมือท ามาเป็นอย่างดี แต่ประติมากรรมเคลื่อนที่ที่ฉันก าลังปันนอยู่
นั้นมันคือ สมัยนี้ สมัยที่ฉันเป็นอยู่ปัจจุบันเขาทั้งหลายในวงการนาฏยศิลป์เรียกฉันว่า “นาฏยศิลป์  
ร่วมสมัย”  ซึ่งฝรั่งเรียกฉันว่า “Contemporary Dance” ตัวตนที่ฉันเป็นอยู่ ณ ทุกวันนี้ คือ บูชา             
สิ่งเก่า โดยจะไม่หยิบยืมมาใช้ แต่จะประดิษฐ์ร่างกายและการเคลื่อนไหวให้เป็นสิ่งใหม่ 
 ซ่ึงยังมีนักนาฏยศิลป์ที่มีวิธีท างานการออกแบบนาฏยศิลป์แตกต่างกันเป็นการเฉพาะของตน 
แต่ในที่นี้จะได้ก าหนดขั้นตอนไว้ เ พ่ือให้สะดวกแก่การออกแบบส าหรับนักนาฏยประดิษฐ์                     
เมื่อนักนาฏยประดิษฐ์ได้ค านึงถึงหลักการต่างๆ ดังกล่าวมาแต่ต้นแล้ว  ก็ถึงเวลาออกแบบจริงๆ                           
การออกแบบทางนาฏยศิลป์มีวิธี  และขั้นตอนคล้ายคลึงกันศิลปะสาขาอ่ืนๆ  คือ 1. ก าหนด                 
โครงร่างรวม 2. การแบ่งช่วงอารมณ์ 3. ท่าทางและทิศทาง และ 4. การลงรายละเอียด 

 นอกจากนี้ สวภา เวชสุรักษ์ (2547: 10-21) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างสรรค์งานของศิลปินไว้ในงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต กล่าวโดยสรุปดังนี้  
 อารี สุทธิพันธุ์ กล่าวถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์งานไว้ว่า  
 การสร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่หรือของใหม่นั้น มีหลักในการสร้างสรรค์ที่ส าคัญ 3 ประการ หรือ
จะเรียกว่ากระบวนในการสร้างสรรค์ก็ได้คือ 

1. การสลับให้ต่างไปจากที่เคยเห็น (misplacing) เช่น  การสลับให้ผิดต าแหน่งที่เคยเห็น
มาก่อน การสลับให้มีรูปร่างหรือรูปทรงต่างไปจากเดิม การสลับให้มีสีสันแตกต่างไปจากที่เคยเห็นกัน
มาแล้ว การสลับให้เกิดประโยชน์ใช้สอยต่างออกไปจากที่เคยพบเห็นเคยทราบมาก่อน การสลับมี
ประโยชน์ได้มากมายหลายประการ  เป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งที่จ าเป็นมาก การสลับทั้ง 4 
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ประการนี้ เป็นกระบวนความคิดสร้างสรรค์ที่มักจะท าให้ผู้ชมรูปเขียนหรือภาพปันน มักฉงนอยู่เสมอ
เนื่องจากไม่คุ้นหรือไม่เคยคาดคิดมาก่อน 

2. การสร้างความคิดให้สับสน (ambiguity) คือ การพยายามให้ผู้ชมได้ใช้ความคิดและ
สังเกตต่อเรื่องราวที่ตนเห็นซึ่งอาจจะด าเนินได้ดังนี้ การด าเนินเรื่องแล้วขมวดปมให้คิด การเน้นส่วนที่
เห็นว่าไม่ส าคัญให้เด่นขึ้น การผูกเรื่องใหม่ให้เห็นว่า มันอาจจะเป็นไปได้หรือมันน่าจะเป็นไปได้ 
 3. การปรุงแต่งดัดแปลงใหม่ (adjustable) คือ การที่รู้จักดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้
ใหม่ข้ึน แปลกไปจากเดิม โดยมีวิธีการปรับปรุงของเดิมจากความคิดเดิม การเปลี่ยนแปลงฐานะเดิมให้
ดีขึ้น และการปรับให้เหมาะสมกับเวลาและบริเวณว่าง (time and space) 
 กระบวนความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ประการ ดังกล่าวคือ การสลับที่ การสร้างความคิดสับสน
และการปรุงแต่งเป็นเหตุที่ส าคัญในวิธีการสร้างศิลปกรรมทุกชนิด ทุกแขนงศิลปกรรมถ้าไม่มี         
การเปลี่ยนแปลงและไม่มีคนเข้ามีส่วนร่วมด้วยจะเรียกว่าเป็นศิลปกรรมที่สมบูรณ์ไม่ได้  ดังนั้น                      
การเปลี่ยนแปลงศิลปกรรมทุกๆอย่างทุกระดับ  จ าต้องยึดถือลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ 

1) ความกว้างขวางในรูปทรงและเรื่องราว  หรือความหลากหลาย 

2) ความคิดแรกเริ่มเป็นของตนเอง  หรือความเป็นต้นแบบ 

3) ความเหมาะสมสามารถดัดแปลงแก้ไขให้ได้ดีได้ 
ความคิดสร้างสรรค์ทางความงาม หมายถึง การสร้างความงามใหม่ แปลกไปจากเดิม เช่น การ

สลับสีเสื้อผ้า การออกแบบลวดลายเสื้อผ้า หรือออกแบบตกแต่งเพ่ือความงามอ่ืนๆ รวมถึง              
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วย 

ความคิดสร้างสรรค์ทางประโยชน์ ได้แก่ ความพยายามที่จะใช้สิ่งของที่มีประโยชน์อยู่แล้ว        
ท าประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่รู้จักกัน  เช่น การน าเอาเครื่องเรือหางยาวมาท าเป็นเครื่องสูบน้ า  
หรือน าเอาผ้าขาวม้าไปใช้แทนยางในรถจักรยานหรือยางในลูกบอลเล่นแก้ขัด เป็นต้น 

จากประสบการณ์การสอนของผู้เขียนนักศึกษาในวิชาเอกนาฏศิลป์ ในระดับอุดมศึกษาส่วน
ใหญ่มีกลุ่มนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานแตกต่างกันก่อนเข้ามาศึกษาในวิชาเอกนาฏศิลป์โดยแบ่งกลุ่มหลักๆ ได้
คือ 

 1. มีประสบการณ์การเรียนนาฏศิลป์ไทย 5 ปีขึ้นไป อย่างสม่ าเสมอฝึกฝนอย่างเป็น
ระบบ คือ กลุ่มนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร มีความถนัดนาฏศิลป์ไทยแบบ
มาตรฐาน นาฏศิลป์พื้นเมืองอย่างเข้มข้น  
 2. มีประสบการณ์การเรียนนาฏศิลป์ไทย 2-3 ปีขึ้นไป ในส่วนร่วมการแสดงของ
โรงเรียน คือ กลุ่มประเภทนักเรียนทั่วไปที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนาฏศิลป์ในชมรมนาฏศิลป์หรือ      
การละคร มีความถนัดที่หลากหลายแต่ไม่ถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ 
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 3. มีประสบการณ์การเรียนนาฏศิลป์ไทยน้อยกว่า 1ปี  ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนไม่บ่อยครั้ง คือ กลุ่มประเภทนักเรียนทั่วไป ที่อาจเคยมีประสบการณ์บ้าง ซึ่งไม่มีความถนัด
ในวิชานาฏศิลป์ 
 อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์ในระดับอุดมศึกษามีพ้ืนฐานความถนัดใน
นาฏศิลป์ต่างกัน ทั้ งนี้ เรื่ องการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ก็มิ ใช่ เรื่ องยาก เกินไปที่จะท าได้                         
จากประสบการณ์การสอนของผู้เขียนในรายวิชาผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ พอจะสรุป
ได้ว่า การเลือกประดิษฐ์นาฏศิลป์ชุดใหม่นั้นสามารถมีรูปแบบแนวทางการสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 
 1. พิจารณาจากความสามารถ ความรู้ของตนในชิ้นงานนั้นๆ เช่น มีพ้ืนฐานร าได้              
เต้นเป็น พ้ืนเมืองคล่อง สามารถสร้างงานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
(มาตรฐาน) นาฏศิลป์ พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ นาฏศิลป์ร่วมสมัยหรือนาฏศิลป์ประยุกต์  หรือ                
มีความสามารถเฉพาะอย่าง หรือถนัดเพียงรูปแบบใดรูปแบบเดียว ควรจะเลือกท าในสิ่งที่ตนถนัด     
การหยิบเอาความถนัดมาใช้เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าการแสวงหาที่ไม่ถนัด ซึ่งจะท าให้เราทราบกฎเกณฑ์ใน
รูปแบบนั้นๆดีกว่า ถ้าไม่ถนัดนาฏศิลป์ทุกรูปแบบ ควรเลือกนาฏศิลป์ร่วมสมัย ที่สามารถใช้
องค์ประกอบหลายอย่างในการแสดง หารูปแบบการน าเสนอที่แปลกใหม่มาน าเสนอร่วมด้วย เช่น 
รูปแบบการน าเสนองาน การใช้ฉาก อุปกรณ์ สื่อ เพื่อให้งานน่าสนใจ มีจุดขาย   
 2. พิจารณาจากโครงเรื่องที่สะท้อนสิ่งที่ก าลังได้รับความสนใจ หรือเป็นการน าเสนอ
โลกการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น เรื่องโลกยุคดิจิตอลที่มาถึงและความเป็นไปต่ออนาคต                      
การเปลี่ยนแปลงของขั้นบรรยากาศโลกมีผล ซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นจุดดึงดูดที่จะได้รับความนิยมจาก
ผู้ชม 

 3. พิจารณาจากสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจที่จะท าขึ้น เช่น ชอบวิถีชีวิตชนบท 
เป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ รู้จักเอกลักษณ์และเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ใฝุฝันอยากจะท าในสิ่งที่ตนมุ่งมั่น  
ถึงแม้จะไม่มีความถนัดมากนัก ก็สามารถศึกษา แสวงหาค าตอบและมีที่ปรึกษาในผลงานก็สามารถท า
ขึ้นได้ 

 4. พิจารณาจากนักแสดง นักแสดงจัดว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ต่อแนวคิดใน
การสร้างสรรค์ เพราะหากนักแสดงไม่มีความถนัดในงานที่ผู้สร้างอยากจะท า ก็เท่ากับไม่ประสบ
ความส าเร็จเพียงจุดแรกแล้ว  เช่น ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย  
แต่นักแสดงไม่มีความถนัดไม่เข้าใจการเคลื่อนไหว แสดงท่าทางที่ดูฝืนธรรมชาติ ขัดต่อสายตาผู้ชม  
ลักษณะเช่นนี้การแสดงก็ไม่บังเกิดผลส าเร็จที่ดีได้ ดังนั้นจึงควรมีนักแสดงที่สามารถเข้าใจ
กระบวนการ มีความถนัดที่จะแสดงในงานนั้นๆ ได้ 
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 5. พิจารณาจากงบประมาณ  การแสดงทุกชุดต้องมีการลงทุน ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก
ถ้าผู้สร้างสรรค์สามารถหางบประมาณได้เพียงพอต่อการแสดงก็จัดว่า การแสดงนั้นมีความเป็นไปได้
ในการท าให้ประสบความส าเร็จ เช่นผู้สร้างสรรค์ต้องการใช้อุปกรณ์การแสดงที่มีราคาสูง ต้องจ้างท า 
หรือใช้ชุดแต่งกายที่มีการตัดเย็บใหม่ทั้งชุด ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ ต้องอาศัยการจ้างท าซึ่งมี
งบประมาณที่สูงเกินกว่างบประมาณที่มี  เช่นนี้ก็ขัดแย้งกับความต้องการของผู้สร้างสรรค์  จึงควร
พิจารณารูปแบบที่น าเสนอให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณ 

 6. พิจารณาจากภาพรวมของการสร้างงาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานนอกจากจะใช้
ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ องค์ประกอบของการแสดงต่างๆ แล้ว สิ่งที่ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้
ของการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์คือ ภาพรวมของการสร้างงาน เช่น ท าแล้วได้อะไร เพ่ืออะไร         
มีประโยชน์หรือไม่ เป็นการหาโจทย์และค าตอบของผู้สร้างสรรค์งาน ให้มีเปูาหมายของการกระท าที่
ชัดเจน เช่น ต้องการสร้างการร าบวงสรวงของศาลหลักเมืองในจังหวัดของตน เพ่ือเป็นการศึกษา     
ท่าฟูอนแบบดั้งเดิมน ามาประยุกต์ใหม่ เพราะท่าฟูอนเดิมที่มีอาจไม่ได้มีการศึกษาเพ่ิมเติม จึงท าให้
ท่าฟูอนพ้ืนบ้านขาดหายไป ในการประยุกต์ใหม่จึงรวบรวม ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญใน
ท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ควบคู่กับไป จึงมีประโยชน์ต่อการสร้างผลงานนี้ขึ้นและ
ถ่ายทอดโดยคนในท้องถิ่นรุ่นสู่รุ่น  ท าให้ท่าฟูอนที่คิดใหม่นี้มีคุณค่า คุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์
ใหม่  หรือการสร้างสรรค์ผลงานท าขึ้นเพ่ือสะท้อนปัญหาที่เป็นอยู่ของชุมชน เช่น  การก าจัดขยะ 
และวิธีน าไปรีไซเคิล แก้ปัญหาการขาดความรู้ของมนุษย์ที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของโลก จากนั้นผู้สร้างสรรค์น าการแสดงนี้ไปแสดงในโรงเรียนต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการปลูกฝังต่อ
เยาวชนให้ช่วยกันอนุรักษ์โลก  

เมื่อผู้สร้างสรรค์งานพิจารณาจากพ้ืนฐานองค์ประกอบการสร้างงานบนพ้ืนฐานความเป็นไป
ได้ทั้งภาพในจินตนาการ การออกแบบ และอยู่บนพ้ืนฐานที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแล้วนั้น              
มีความคิดรวบยอด (Concept) ของการแสดงที่จะท าแล้ว ขั้นตอนต่อไปของผู้สร้างสรรค์ผลงาน
นาฏศิลป์คือ การออกแบบองค์ประกอบของงาน อันได้แก่ ท่าร า เพลง ดนตรี ชุดแต่งกาย             
การออกแบบการเคลื่อนที่ การออกแบบเวที ฉาก แสง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ใช้ทฤษฎีทาง
ทัศนศิลป์เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ในทุกส่วนร่วมกัน จึงต้องศึกษา
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ควบคู่กัน เพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นมี พ้ืนฐานทางศิลปะใน    
การออกแบบ ยิ่งท าให้ภาพรวมการแสดง และรายละเอียดในองค์ประกอบต่างๆมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
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ทฤษฎีทัศนศิลป ์  

 

 ทฤษฎีทัศนศิลป์ เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นท่ีผู้เรียนด้านศิลปะในทุกแขนงต้องศึกษาเป็นอันดับแรก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณชะลูด นิ่มเสมอ (2557: 8) ได้กล่าวถึง การแบ่งประเภทศิลปะตามลักษณะ
ของการรับสัมผัสออกได้เป็น 3 สาขา คือ 

 1. ทัศนศิลป์ (Visual Arts) เป็นศิลปะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยการเห็น ได้แก่ จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสถาปัตยกรรม 

 2. โสตศิลป์ (Aural Art) เป็นศิลปะที่รับสัมผัสด้วยการฟัง ได้แก่ ดนตรี และวรรณกรรม 
(ผ่านการอ่านหรือร้อง) 
 3. โสตทัศนศิลป์ (Audiovisual Arts) เป็นศิลปะที่รับสัมผัสด้วยการฟังและการเห็นพร้อมกัน 
ได้แก่ นาฏกรรม การแสดง ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการผสมกันของวรรณกรรม ดนตรี และทัศนศิลป์      
บางแห่งเรียกศิลปะสาขานี้ว่า ศิลปะผสม (Mixed Art) 

 นอกจากนี้ ศิลปะยังมีค านิยามมากมายถึงคุณค่า ลักษณะ และมีนักทฤษฎีมากมายที่กล่าวถึง
แนวคิดทฤษฎีทางศิลปะ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ทฤษฎีหลักๆ ดังนี้ 
 1. ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ (Art as representation) 

 2. ศิลปะ คือ รูปทรง (Art as pure form) 

 3. ศิลปะ คือ การแสดงออกซ่ึงอารมณ์ (Art as expression) 

 ทฤษฎีการเลียนแบบธรรมชาตินั้นเป็นทฤษฎีที่เก่าแก่กว่าทฤษฎีอ่ืน ชาวกรีกโบราณถือว่า    
การลอกแบบธรรมชาติได้เหมือนมากที่สุด จัดว่าเป็นสิ่งที่สวยที่สุด  ทฤษฎีเรื่องรูปทรง มีความส าคัญ
ในเรื่องคุณค่าทางสุนทรียะ ค าว่ารูปทรง (Form) หมายถึงการจัดวัตถุแห่งเพทนาการ คือ แสง สี เสียง 
เป็นต้น รูปทรงท าให้เกิดความสนใจ งานศิลปะชิ้นเยี่ยมจะเกิดความแปลกใหม่ ความตื่นเต้น ศิลปะจึง
เป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่ความตื่นเต้น รูปทรงเกิดขึ้นกับงานศิลปะทุกประเภททั้งดนตรี และนาฏศิลป์ 
และทฤษฎีการแสดงออกทางอารมณ์นั้นถือว่าศิลปะเป็นการแสดงออกของอารมณ์ภายในของมนุษย์
ออกมา ซึ่งมีลักษณะของการแสดงอารมณ์ที่เป็นศิลปะได้แก่ การแสดงออกที่เป็นไปด้วยเจตนา คือ
ตั้งใจแสดงออกมา เป็นอารมณ์ที่มุ่งให้เกิดความสวยงาม การแสดงอารมณ์ที่มีพลังจูงใจให้เกิด
ความรู้สึกว่างามหรือไม่งาม สื่ออารมณ์ที่ใช้ในการแสดงอารมณ์ออกมานั้น เป็นสิ่งที่มีความหมายใน
ตัวเอง เช่น ค าพูด สีสัน ทรวดทรง เป็นต้น  และการแสดงอารมณ์ที่มีเอกภาพทางอารมณ์ อารมณ์ที่
ศิลปินแสดงออกมานั้นมิใช่เป็นความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นอารมณ์ของมนุษย์ทั่วๆ ไป 
ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงถือว่า ทั้งรูปทรงและความหมายมีความส าคัญต่อศิลปะด้วยกันทั้งคู่ 
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 จากทฤษฎีทางทัศนศิลป์ดังกล่าวข้างต้นนี้ เห็นได้ว่า ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 
จ าเป็นต้องอาศัยหลักทฤษฎีเบื้องต้นในการท าความเข้าใจต่อลักษณะของงานศิลปะที่มีรูปแบบใน     
การสื่อสารต่อผู้ชม และสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ทฤษฎีเรื่องทัศนธาตุ จัดว่าเป็นองค์ประกอบ
หลักในขั้นตอนการสร้างสรรค์ล าดับถัดมาในการก าหนดรูปร่าง รูปทรง ให้เกิดภาพในผลงาน
สร้างสรรค์อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ทัศนธาตุ (Visual Element) หรือองค์ประกอบศิลป์ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง สื่อ
สุนทรียภาพที่ศิลปินจะน ามาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพ่ือสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือ
แนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น ประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ าหนักอ่อน แก่ สี      
บริเวณว่าง และพ้ืนผิว 

 จุด (Dot) จุดเป็นธาตุเบื้องต้นที่สุดของการเห็น จุดมีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ความยาว 
หรือความลึก เป็นธาตุที่ไม่สามารถจะแบ่งออกได้อีก เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดที่จะใช้สร้างรูปทรงและสร้าง
พลังเคลื่อนไหวของที่ว่างขึ้นในภาพได้ 
 เส้น (Line) เส้นเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่ส าคัญที่สุด เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกๆ แขนง เส้น
เป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกสิ่งในจักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกได้ทั้งด้วยตัวของมันเอง และด้วย
การสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น เส้นยังสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกได้ดังนี้ 
 เส้นนอน   ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เงียบสงบ นิ่ง ราบเรียบ ผ่อนคลายสายตา 
 เส้นตั้ง   ให้ความรู้สึกสูงสง่า มั่นคง แข็งแรง รุ่งเรือง 
 เส้นเฉียง  ให้ความรู้สึกไม่ม่ันคง เคลื่อนไหว รวดเร็ว แปรปรวน 

 เส้นโค้ง   ให้ความรู่สึกอ่อนไหว สุภาพอ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เย้ายวน 

 เส้นโค้งก้นหอย  ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว การคลี่คลาย ขยายตัว  มึนงง 
 เส้นซิกแซกหรือฟันปลา ให้ความรู้สึกรุนแรง กระแทกเป็นห้วงๆ ตื่นเต้น สับสนวุ่นวาย และ
การขัดแย้ง 
 เส้นประ   ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ไม่ม่ันคง ไม่แน่นอน 

 เส้นกับความรู้สึกที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้สึกตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ   
การน าไปใช้ร่วมกับส่วนประกอบอื่น  

รูปร่างและรูปทรง 
 รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และ
พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้างและความยาว รูปร่างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

  1. รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
เช่น คน สัตว์ และพืช  เป็นต้น 
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  2. รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical  Shape) หมายถึง  รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมี
โครงสร้างที่แน่นอน เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม  เป็นต้น 

  3. รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของ       
ผู้สร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเองเป็นไปตามอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม เช่น รูปร่างของหยดน้ า เมฆ และควัน เป็นต้น 

 รูปทรง (Form) หมายถึง  โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ คือ
มีทั้ง ส่วนกว้าง  ส่วนยาว  ส่วนหนา ส่วนลึก คือจะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตร
และมีน้ าหนัก 

 น้ าหนักอ่อน-แก่ (Value) หมายถึง จ านวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่างๆ และแสงเงา
ตามที่ประสาทตารับรู้ เมื่อเทียบกับน้ าหนักของสีขาว-ด า ความอ่อนแก่ของแสงเงาท าให้เกิดมิติ                   
เกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง 
 สี หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปรอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติหรือสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น สีท าให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมาย เช่น ท าให้รู้สึกสดใส ร่าเริง ตื่นเต้น หม่นหมอง
หรือเศร้าซึมได้  เป็นต้น 

 บริเวณว่าง (Space) หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหาใน
การจัดองค์ประกอบใดก็ตามถ้าปล่อยให้มีพ้ืนที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึก
อ้างว้าง โดดเดี่ยว 

 พ้ืนผิว (Texture)  หมายถึง  พื้นผิวของวัตถุต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น  
พ้ืนผิวของวัตถุที่แตกต่างกันย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย 

 การออกแบบนาฏยศิลป์คล้ายคลึงกับการออกแบบทัศนศิลป์เพราะนาฏยศิลป์เปรียบเสมือน
ประติมากรรมการเคลื่อนที่บนเวที อันมีผู้แสดงเป็นปัจจัยหลัก นักนาฏยประดิษฐ์มีหน้าที่ออกแบบ  
โดยก าหนดให้ผู้แสดงออกท่าทาง ทิศทางการเคลื่อนไหว การจับกลุ่มฯลฯ ให้เป็นไปตามการออกแบบ
ทางนาฏยประดิษฐ์ของตน ในการออกแบบนาฏยศิลป์นั้นนักนาฏยประดิษฐ์จ าเป็นต้องค านึงถึงทฤษฎี
ทางทัศนศิลป์ เพ่ือให้งานของตนครบองค์ประกอบทางศิลปะตามที่นักนาฏยประดิษฐ์ได้ออกแบบ
สร้างสรรค์ไว้ 
 

ทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว 

 

 กฎแห่งการเคลื่อนไหว หรือเป็นกฎของธรรมชาติที่ เสมือนกุญแจของท่าทาง รูปแบบ           
การเคลื่อนไหวสามารถบ่งบอกอารมณ์ สื่อความหมาย ซึ่งมีหลักทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว 2 ประเภท
คือ การใช้พลัง และการใช้ที่ว่าง (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2543: 229-230) 
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  1. การใช้พลัง การใช้พลังในนาฏศิลป์มี 3 ประเภทคือ ความแรงของพลัง                 
การเน้นพลัง และลักษณะของการใช้พลัง  
 ความแรงของพลัง เป็นการที่ใช้ปริมาณการเคลื่อนไหวในด้านพลังมาก-น้อย
แตกต่างกัน และให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย เช่น การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว และรุนแรง จะให้
ความรู้สึกรีบเร่ง ทรงพลัง ดุดัน ในขณะที่ปริมาณของพลังน้อย ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน คือ อ่อนโยน 
ละเมียดละไม เป็นมิตร 
 การเน้นพลัง เป็นการใช้พลังอย่างเจาะจง ปัจจุบันทันด่วน เป็นจุดเน้นให้เกิด
ความสนใจ เช่น การกระแทกส้นเท้า ให้จังหวะที่ไม่แน่นอน ท าให้ผู้ชมหันมามอง  
 ลักษณะการใช้พลัง เป็นการใช้พลังในการเคลื่อนไหว อันได้แก่ การแกว่งไกว  
การระเบิด การสืบเนื่อง การสั่นพลิ้ว และการลอยตัว เป็นการใช้พลังที่ให้อารมณ์และความรู้สึก
ต่างกันขณะเคลื่อนที ่
 2. การใช้ที่ว่าง เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะ ความกว้าง ความยาว และความสูง 
โดยมีการก าหนดได้ 3 ลักษณะคือ ต าแหน่ง ขนาด และทิศทาง 
 ต าแหน่ง มีลักษณะการจัดให้ผู้แสดงอยู่ต าแหน่งใดบนเวที หรืออาจเรียก         
อีกอย่างว่า ก าหนดจุดบนเวทีทั้งในการก าหนดต าแหน่งในลักษณะของท่าทาง  และก าหนดต าแหน่ง
ของการเคลื่อนที่ เป็นช่วงๆ 

 ขนาด มีลักษณะการที่ผู้แสดงสามารถเคลื่อนไหวไปยังจุดหนึ่งจุดใดบนเวทีได้
กว้างหรือแคบ โดยมีปริมาณผู้แสดงเป็นตัวก าหนดขนาดในการใช้บนเวที 
 ทิศทาง มีลักษณะการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ในการแปรแถว      
บนเวทีได้ 8 ทิศ ซ่ึงสัมพันธ์กับต าแหน่งของคนดูคือ การเข้าหาคนดู การถอยออกจากคนดู การขนาน
กับคนดู การทแยงมุมกับคนดู การวนเป็นวงหน้าคนดู การฉวัดเฉวียนหรือเลี้ยวไปมาแบบฟันปลา  
การยกสูงและการกดต่ า ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนดูเป็นส าคัญ 

 

สรุป 

 

 องค์ประกอบการสร้างสรรค์เบื้องต้นประกอบไปด้วย ขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการสร้างสรรค์ และทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว ทฤษฎีทัศนศิลป์ เป็นพ้ืนฐานของกระบวน
ความคิดให้เกิดงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะทุกประเภท ล าดับขั้นตอนของการเกิดความคิดนั้นเกิดจาก
การมีข้อมูลในเรื่องที่สนใจ จัดเรียงระบบ แยกแยะข้อมูล ทดลอง แล้วจึงเกิดกระบวนการสร้างสรรค์
ขึ้นอย่างแท้จริง ชัดเจน จากนั้นจึงเป็นขั้นตรวจสอบ ประเมินคุณค่าผลงานเพ่ือความถูกต้องใน
กระบวนการสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์นั้นมีขั้นตอนก าหนดความคิด ก าหนดรูปแบบ ก าหนด
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องค์ประกอบอ่ืนๆ และสามารถพิสูจน์ทดลองได้เช่นกันรวมถึงการคิดสร้างสรรค์ยังเกิดจากการเข้าใจ
ในประเภทของนาฏศิลป์แต่ละประเภท  และสามารถสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากการผสมผสาน ประยุกต์
ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมให้ใหม่ขึ้นโดยยังรักษาจารีตเดิม การผสมผสานนาฏศิลป์ตั้งแต่สองจารีตขึ้นไป 
ประยุกต์จากแบบดั้งเดมิบางส่วนน ามาประยุกต์ขึ้นใหม่ และคิดใหม่โดยไม่ยึดกับสิ่งใด นอกจากนี้ นัก
นาฏยประดิษฐ์ยังสามารถเลือกสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่โดยพิจารณาจากความสามารถ ความถนัด
ของตนจากเรื่องที่สนใจหรือสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ แรงบันดาลใจของนักนาฏย
ประดิษฐ์ที่ใฝุฝันอยากสร้างผลงานเป็นสิ่งที่สามารถน ามาสร้างสรรค์ได้อย่างดียิ่งรวมถึงองค์ประกอบ
ด้านนักแสดง งบประมาณ และประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ที่ท าขึ้น นักนาฏยประดิษฐ์ยังต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีทัศนศิลป์ และทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว อันเป็นองค์ประกอบทางศิลปะ
และการเคลื่อนไหวของท่าทางที่ส าคัญและสามารถน าไปใช้ในงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ได้ เมื่อนัก
นาฏยประดิษฐ์เข้าใจในองค์ประกอบการสร้างสรรค์เบื้องต้นแล้วในขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเกิดงานชิ้นใหม่ ดังจะได้กล่าวในบทต่อไป 
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บทท่ี 3 

การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์มีองค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานที่ผู้สร้างสรรค์จ าเป็นใน
การคิดออกแบบซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ในบทนี้จะอธิบายถึงองค์ประกอบในงาน
สร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์สามารถน าไปเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ทุกประเภทได้    
บนพื้นฐานองค์ประกอบเดียวกัน อันได้แก่ 
  1. แนวคิด 

  2. ท่าทาง 
  3. การใช้พื้นท่ี การแปรแถว 

  4. เพลง ดนตรี 
  5. เครื่องแต่งกาย 

  6. อุปกรณ์การแสดง 
  

แนวคิด 

 

แนวคิด (Concept) ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  
หมายถึง ความคิดที่เป็นแนวที่จะด าเนินต่อไป นอกจากนี้ แนวคิด ยังหมายความรวมถึง ความคิด
ส าคัญซึ่งเป็นแนวในการผูกเรื่องหรือความคิดอ่ืน ๆ ที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องก็ได้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องบุญกรรม แนวคิดเกี่ยวกับความรัก ความยุติธรรม ความตาย แนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์       
หรือแนวคิดที่เป็นความรู้ในด้านต่างๆ  

แนวคิด (Concept) เป็นสิ่งที่วางโครงเรื่องหลักของการแสดง ใช้หลักการเดียวกับการแสดง
ละครที่จ าเป็นต้องมีความคิดรวบยอดก่อนเป็นอันดับแรก การละครถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดง
ของมนุษย์ การละครและนาฏศิลป์เป็นสิ่งที่แยกไม่ขาดจากกัน การละครเป็นการแสดงเรื่องราวโดยใช้
การกระท า หรือค าพูด แต่อาจไม่ใช้ทุกส่วนของร่างกายในการสื่อสารในลักษณะของนาฏศิลป์ ทั้งนี้
การวางโครงเรื่องของการละครเป็นหัวใจหลักของเรื่องราวเช่นเดียวกับการแสดงนาฏศิลป์ มีทั้งส่วนที่
เหมือนกันและแตกต่างกันในรายละเอียด การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จึงต้องอาศัยการก าหนดโครงเรื่อง
และองค์ประกอบของการแสดงละครในการวางเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง โดยมี
ลักษณะของการก าหนดโครงเรื่องแบบการละครรวมถึงองค์ประกอบของละครดังนี้ 
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 อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกในศตวรรษที่  4 ก่อนคริสต์ศักราช กล่าวว่าละคร 
ประกอบด้วย 6 ส่วน โดยเรียงตามล าดับความส าคัญคือ โครงเรื่อง (Plot) ตัวละคร (Character)  
ความคิด (Thought)  ภาษา (Diction)  เพลง (Song) และภาพ (Spectacle) ซึ่งหลักองค์ประกอบ
ของละครนี้ยังใช้ได้ในยุคปัจจุบัน ผู้เขียนขอหยิบยกโครงเรื่องในองค์ประกอบของการละครที่สามารถ
น ามาใช้ในการวางโครงเรื่องของการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ซึ่งมีความหมายดังนี้  (นพมาส แววหงส์, 
2558: 4-9) 
 โครงเรื่อง คือ ล าดับของเหตุการณ์ภายในกรอบของบทละครเรื่องหนึ่งๆ  ตั้งแต่จุดเริ่ม         
การพัฒนาเรื่องไปจนถึงจุดลงเอย วรรณกรรมการละครส่วนใหญ่แสดงให้เห็นมนุษย์ที่ตกอยู่ในห้วง     
การตัดสินใจเนื่องมาจาก “ความขัดแย้ง” ขณะที่เรื่องราวด าเนินไป ปัญหาจะทวีความยุ่งยากขึ้น       
ท าให้ตัวละครต้องตัดสินใจเลือกทางเดิน ปมปัญหาจะขมวดเกลียวเครียดขึ้นจนถึงจุดสูงสุดของเรื่อง  
และน าไปสู่การคลี่คลายเรื่อง นักเขียนบทละครจะต้องจัดล าดับเหตุการณ์ที่ชี้ให้ เห็นการต่อสู้ดิ้นรน
ของตัวละคร ตลอดจนแสดงให้เห็นผลสุดท้ายที่ตัวละครประสบตามวิถีของการด าเนินเรื่อง  ปัจจัยที่
สามารถใช้วิเคราะห์โครงเรื่องโดยทั่วไปได้แก่   

การกระท าในละคร เกิดจากความขัดแย้ง (Conflict) ซึ่งมีทั้งความขัดแย้งภายในและ      
ความขัดแย้งภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวละคร, สังคม, โชคชะตา, หรือความขัดแย้ง
ในจิตใจ ความขัดแย้งนี้จะท าให้ตัวละครพยายามหาทางแก้ปัญหาหรือฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามา
ขวางทาง นั่นหมายถึง โครงเรื่องต้องมีการแสวงหาการแก้ปัญหาของความขัดแย้งในละคร                 
เป็นการมองหาทิศทางโดยใช้การกระท าของตัวละครเป็นจุดหมาย ผู้เขียนสรุปลักษณะของโครงเรื่องที่
สามารถน ามาใช้ในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ได้ดังนี้  

การปูพ้ืน (Exposition) เป็นการปูพ้ืนให้เห็นถึงภูมิหลังและความเป็นมาของเรื่องราวและ     
ตัวละคร 

การเตรียมเรื่อง (Foreshadowing) เป็นการวางเรื่องราวบางอย่างเอาไว้ล่วงหน้าเพ่ือที่ว่าเมื่อ
เหตุการณ์ผันแปรไปสู่ตอนจบ คนดูจะได้สามารถหวนระลึกถึงการเข้าใจและเข้าใจต่อจุดหักเหที่
เกิดข้ึน  

จุดเริ่มเรื่อง (Point of attack) คือ ช่วงเวลา ณ จุดที่นักเขียนจับมาเป็นตอนเริ่มต้นของ        
การกระท าในละครก่อนที่จะพัฒนาเรื่องต่อไปในทิศทางที่วางไว้ อาจเลือกใช้จุดเริ่มเรื่องช้า หรือ      
จุดเรื่องต้นเร็วก็ได้ขึ้นอยู่กับการวางโครงเรื่อง 

เหตุการณ์กระตุ้น (Inciting incident) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นแรงผลักดัน หันเห หรือรบกวน
สถานการณ์ท่ีเป็นมาในตอนต้นเรื่อง อันเป็นผลให้เกิดความปั่นป่วนหรือท าให้ตัวละครประสบปัญหาที่
จะต้องสะสางหรือแก้ไขต่อไป   



35 

 

จุดสูงสุด (Climax)  คือ ช่วงขณะที่ความตึงเครียดขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในละคร เป็นสิ่งที่ท าให้
ละครสนุก และอาจมีจุดพลิกผลัน (anticlimax) ซึ่งเป็นการพลิกผัน หันเห หรือกลับตาลปัตรไปจาก
ความตึงเครียดที่คาดหมายก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นกลวิธีในการคลี่คลายเรื่องแบบหนึ่ง 

การคลี่คลาย (Denouement) คือ ตอนลงเอยของละครต่อจากความตึงเครียดสูงสุดแล้ว  
เป็นผลมาจากการตัดสินใจและการกระท าขั้นสุดท้ายของตัวละคร การคลี่คลายเป็นผลมาจากการ
ตัดสินใจและการกระท าข้ันสุดท้ายของตัวละคร จะเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่าง
สมบูรณ์และน าไปสู่จุดลงเอยที่ท าให้เรื่องจบลงตัวในใจของผู้ชม 

ในการวางโครงเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์นั้น มีส่วนประกอบของละครที่
สามารถน ามาใช้ได้ แต่ทั้งนี้การน าเสนอด้วยวิธีการอาจมีความต่างกัน ดังจะน าองค์ประกอบของ      
การละครมาอธิบายถอดความในลักษณะของการวางโครงเรื่องแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ได้ดังนี้ 

การปูพ้ืน (Exposition)  ลักษณะการปูพ้ืนเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์นั้น อาจใช้การสื่อสาร
ด้วยลักษณะของนาฏยลักษณ์ เพลง ดนตรี การแต่งกาย ฉาก เช่น ระบ าสุโขทัย เป็นนาฏศิลป์ที่
ประดิษฐ์ขึ้นในยุคสุโขทัย การปู พ้ืนเรื่องจากลักษณะของนาฏยลักษณ์คือ การเลียนแบบท่า
พระพุทธรูปปางลีลา ดนตรี ใช้ปี่ใน กระจับปี่ ซึ่งมีหลักฐานตามภาพจ าหลักในสมัยนั้น ชุดแต่งกาย
ศึกษาจากภาพลายเส้นรอบพระพุทธบาทสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย การปูพื้นเรื่องของนาฏศิลป์ไม่สามารถใช้
เวลามากมายที่จะอธิบายตัวตน หรือตัวแสดง ดังนั้นการปูพ้ืนเรื่องของนาฏศิลป์จึงเป็นภาพเชิง
ประจักษ์แบบองค์รวมที่เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นเรื่อง 

การเตรียมเรื่อง (Foreshadowing) เรื่องราวในระบ าชุดหนึ่งๆ เกิดได้ทั้งการแสดงที่มี
ลักษณะเป็นระบ าที่ไม่มีเรื่องราว หมายถึงไม่ผูกเป็นเรื่อง เป็นเพียงระบ าที่มุ่งแสดงถึงความงดงามของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น เช่น การร าบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีเรื่องราวในตัวไม่ร้อยเรียงผ่านเรื่องราว        
แต่ยังคงมีแนวคิดหลักของระบ าที่แสดงถึงการเคารพ การบนบานศาลกล่าวถ่ายทอดออกมาใน
ลักษณะการร่ายร า หรือร าฉุยฉาย ที่มุ่งอวดทักษะการร่ายร าเป็นหลัก แสดงถึงความงดงามและทักษะ
ฝีมือการร า ส่วนในระบ าที่มีการผูกเรื่องนั้น มีลักษณะระบ าที่มีเรื่องราว เช่น การน าวรรณคดีเรื่อง      
ขุนช้างขุนแผน ตอนนางวันทองถูกประหาร น าเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ แนวคิดหลัก
ของเรื่องคือ จิตค านึงสุดท้ายของนางวันทอง ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการเสนอแง่มุมของนางวันทองใน     
การระลึกถึงบุคคลที่รักก่อนจะถูกประหาร ซึ่งในการเกริ่นน าเรื่องเป็นการเห็นภาพเรื่องราว ในช่วง
ต่างๆของนางวันทอง ที่น ามาเตรียมเรื่อง เพ่ือให้ผู้ชมหวนระลึกถึงตอนต้นเรื่อง เมื่อเข้าสู่จุดหักเหของ
เรื่องในช่วงท้าย ก็จะเข้าใจความคิดและความรู้สึกของนางวันทองในฉากก่อนถูกประหาร ในการเกริ่น
น าเรื่องสามารถท าได้เช่นเดียวกับการละคร  แต่ด้วยเวลาของระบ าชุดหนึ่งๆไม่สามารถที่จะยืดเยื้อได้ 
การเตรียมเรื่องจึงต้องมีการวางแผนในการน าเสนอให้ชัดเจน ตรงประเด็นผู้ชมจึงจะเข้าใจได้ในเวลา
อันจ ากัด 
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จุดเริ่มเรื่อง (Point of attack) มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับภาพการเคลื่อนไหวของผู้แสดง       
การเริ่มเรื่องในระบ านั้น พบว่า การเปิดตัวของระบ าที่ไม่มีการผูกเรื่องราวมีลักษณะ เริ่มจากจังหวะ      
ที่ช้า (หมายถึง ดนตรีที่ค่อยๆ เพ่ิมระดับขึ้นเรื่อยๆ) แม้แต่ระบ าที่เป็นจังหวะสนุกสนานหรือจังหวะเร็ว
ตั้งแต่ต้น ก็ยังมีการเพ่ิมขึ้นของจังหวะขึ้นอีกในช่วงกลาง ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มของเรื่องราวในระบ า  
ส่วนจุดเริ่มเรื่องในระบ าที่ผูกเป็นเรื่องราวนั้น จุดเริ่มเรื่องก็พบว่าเริ่มตั้งแต่การเปิดตัวในตอนแรก
เช่นกัน เช่น ฟ้อนบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีบุญเดือนเก้าของชาวอีสานที่ชาวบ้านร่วมกันท าบุญ
เพ่ืออุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยเริ่มเรื่องจากการฟ้อนน าอาหารที่ห่อไว้ร าเป็นขบวนเข้าวัด ซึ่งนับเป็น
จุดเริ่มเรื่องของระบ า ในจังหวะเพลงและดนตรีที่มีความเร็วปานกลาง ไปสู่ช่วงกลางที่เร่งจังหวะ       
เร็วขึ้น 

เหตุการณ์กระตุ้น (Inciting incident)  เป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดเน้นของการแสดง ส่วนใหญ่
เกิดจากระบ าที่มีตัวเอกของระบ าที่มีการผูกเรื่อง ตัวเอกมีการพบสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือเป็นการกระตุ้นให้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น เช่น ฟ้อนแห่นางแมว ในขณะที่ชาวบ้าน
ก าลังไล่จับแมวที่มีลักษณะดีมาท าพิธีแห่เพ่ือขอฝน ผู้แสดงเป็นกลุ่มแมว เมื่อชาวบ้านไล่ล่า เมื่อถึง
สถานการณ์ขับขันที่จะถูกจับได้ นางแมวตัวเอกจึงตัดสินใจกระโจนลงบ่อน้ าเพ่ือหลีกหนี โดยที่รู้ดีว่า
อาจต้องตายเช่นกัน  

จุดสูงสุด (Climax) เป็นจุดที่เรื่องราวของระบ าด าเนินไปถึงจุดที่สูงสุด ที่ผู้ชมก าลังรอให้
เกิดขึ้น หรือควรต้องเกิดขึ้นใน อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดที่ท าให้ระบ าเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายที่      
วางไว้ เช่นในระบ าฉุยฉายท่ีมุ่งอวดทักษะความสามารถของผู้ร า เมื่อเริ่มจากท่าร าที่มีกระบวนท่าเรียบ
ง่าย ค่อยๆด าเนินไปถึงท่าร าที่ใช้ทักษะการร าขั้นสูงยากที่ใครจะท าได้ ที่ต้องมีการฝึกฝนเป็นอย่างดี  
งดงามจนกระทั่งถึงที่สุด หรือการเต้นบัลเล่ต์เรื่อง สวอนเลค ที่มีท่าหมุนต่อเนื่องถึง 32 รอบ ในท่า
เต้นชุดแบลคสวอน พาร์ เดอเดอ จนให้กลายเป็นแม่แบบปฏิบัติที่นักเต้นต้องท าให้ได้ ส่วนในระบ าที่มี
การผูกเรื่อง จุดสุดยอดเป็นจุดที่เกินความคาดหมายของผู้ชมในการกระท าภาพสูงสุดของการแสดงให้
น่าอัศจรรย์ใจ น่าทึ่งตามความคิดรวบยอดที่ต้องการอย่างถึงที่สุด เช่น ระบ าชุดกับดัก  ผู้แสดงเป็น
แมงมุมที่คอยดักรอเหยื่อ มีแมลงเข้ามาหลายตัวจนกระทั่งตัวที่อ่อนแอที่สุด แมงมุมจึงชักใยล้อมรอบ
เหยื่อนั้น ผู้ชมสามารถคาดเดาได้ว่าแมงมุมต้องท าส าเร็จ และผู้ชมก็รอคอยภาพที่ แมงมุมจะจับเหยื่อ
ได้อย่างสมบูรณ์ ภาพนั้นต้องเกิดขึ้นอย่างงดงามด้วยกลวิธีออกแบบของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องท าให้ภาพที่
เป็นจุดสุดยอดของเรื่อง เป็นภาพที่ประทับใจ ในฉากนั้นผู้ออกแบบใช้เทคนิคพิเศษในการเนรมิตใย
แมงมุงขนาดใหญ่เท่ากับฉากหลังของเวที หย่อนโรยลงมาจากด้านบนในขณะที่แมงมุมก าลังตะครุบ
เหยื่อนั้น ก็จับเหยื่อได้บนผืนผ้าใยแมงมุมขนาดใหญ่ เป็นไคลแม็กซ์ที่ตื่นตะลึงประทับใจอย่างที่สุด 
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การคลี่คลาย (Denouement) หรือการจบเรื่อง เป็นภาพสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในระบ าโดย    
การจบเรื่องนั้นมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่นในระบ าที่ไม่มีเรื่อง การจบอาจเป็นภาพรวมกลุ่มนิ่งที่
ยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นถึงความอลังการของท่าทางที่รังสรรค์จากจินตนาการที่งดงามที่สุด หรืออาจจบใน
ลักษณะสนุกสนาน หยอกล้อระหว่างนักแสดงที่จะพบมากในนาฏศิลป์พ้ืนเมือง  ส่วนในระบ าที่มี      
การผูกเรื่องเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ต้องเป็นการคลายปมปัญหาที่เกิดขึ้นในระบ า 
เช่น เรื่องบูชายัญ เป็นการสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันของเพศหญิง ที่ถูกจับมาเพ่ือเซ่นสรวงดวง
วิญญาณของภูตผีในยุคอดีต ในตอบจบของเรื่องต้องสะท้อนแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ที่วางไว้อย่าง
คลายสงสัย และยังต้องแฝงไว้ด้วยปรัชญาที่เป็นจริง ไม่ผิดเพ้ียนกับกฎเกณฑ์ทั้งในแง่คุณธรรม 
ศีลธรรม กฎเกณฑ์ของสังคม และหลักศาสนา เพ่ือการจรรโลงไว้แห่งคุณค่าของการแสดง จึงสามารถ
น าการวางโครงเรื่องของการละครมาใช้ในการคิดสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ใน
การวางความคิดหลักของระบ ายังมีวิธีการสร้างกรอบแนวคิดซึ่ง สามารถกระท าได้ 3 วิธีใหญ่ๆ                 
(มาลินี อาชายุทธการ, 2547: 63) คือ   

1. การคิด Concept แล้วหาสื่อในการน าเสนอ การคิดแบบนี้มักจะเป็นการน าเสนอแง่คิดที่
เป็นนามธรรม  แล้วน ามาเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ผู้ ชมเกิดความเข้าใจใน 
Concept ง่ายขึ้น 

2. การคิดสื่อในการน าเสนอแล้วหา Concept การคิดแบบนี้เป็นวิธีที่ง่ายและนิยมใช้อย่าง
แพร่หลาย เป็นการคิดในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือคิดว่าน่าสนใจ มาท าเป็นผลงานแล้วหาแง่คิดที่เป็น
ประโยชน์บอกแก่ผู้ชม จะเห็นว่างานลักษณะนี้เป็นการให้คุณค่าควบคู่ไปกับความบันเทิง 

3. การคิด Concept หลังคิดสื่อ มาน าเสนอมิได้มีวัตถุประสงค์อ่ืนๆแฝงอยู่ วิธีนี้มุ่งเสนอ
เนื้อหาเพียงอย่างเดียวและสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน 

รูปแบบการน าเสนอในผลงานการสร้างสรรค์ แบ่งได้ดังนี้ 
 1. Pure Dance น าเสนอในรูปแบบของระบ าแท้ ไมม่ีเรื่องราว มุ่งเน้นความสวยงามเป็นหลัก
ส าคัญ 

 2. Story Dance น าเสนอเรื่องราวในรูปแบบของระบ า หรือใช้ระบ าเป็นตัวเล่าเรื่อง ผู้สร้าง
งานจ าเป็นต้องปูพ้ืนฐานของเรื่องที่จะน าเสนอให้ผู้ชมทราบมิเช่นนั้นอาจจะท าให้ผู้ชมไม่ได้รับอรรถรถ
ตามท่ีต้องการได ้

 3. Dance Drama เป็นละครที่เน้นความเป็นจริง ด้วยกริยา+อารมณ์ นั้นๆ ประกอบดนตรี 
ซึ่งอาจแทรกท่าทางท่ีเป็นระบ าเข้ามาบางช่วง 
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 ดังนั้น แนวคิด หรือความคิดรวบยอดจึงเป็นการวางโครงเรื่องหลักของการสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นอันดับแรก ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผู้สร้างสรรค์งานมีแรงผลักต่อการอยากท า และต้องมีจุดมุ่งหมายที่
แน่วแน่ มองภาพการแสดงที่อยากให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และเลือกรูปแบบท่าทางใน            
การน าเสนอนั่นคือ นาฏยลักษณ์ หรือท่าทาง เปรียบประดุจหัวใจแห่งการสื่อสารด้วยภาษากาย 

 

ท่าทาง 
  

การเริ่มสร้างสรรค์ท่าทางเบื้องต้นนั้นเมื่อผู้สร้างสรรค์ได้วางแนวคิดหรือความคิดรวบยอดของ
ระบ าแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการก าหนดท่าทางจากภาพจินตนาการนั้น ผู้สร้างสรรค์สามารถกระท าได้
โดยหลักการคิดท่าทาง  วิธีใหญ่ๆคือ รูปร่าง รูปทรง  ท่าทางธรรมชาติและการเคลื่อนไหวแบบอิสระ 
การสื่อสารด้วยอารมณ์ ท่าพ้ืนฐานจากนาฏยลักษณ์ในประเภทต่างๆ 

2.1 รูปร่าง รูปทรง  
 จุดเริ่มต้นของการคิดโครงสร้างท่าร า อาจเริ่มจากองค์ประกอบศิลป์ หรือทัศนธาตุ คือ 

จุด รูปร่าง เส้น  โดยใช้การเคลื่อนไหว ลักษณะท่าทางน ามาก าหนดโครงสร้างท่านั้น ดังเช่นการคิด
โครงสร้างท่าในลักษณะรูปเรขาคณิต เส้นตรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เส้นเฉียง โดยเริ่มต้นจากการ
ก าหนดท่านิ่ง  

 

 
 

ภาพที่ 3.1 การใช้เส้นตรง  สื่อความหมายเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว 

ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.2 การใช้เส้นตรงมุมลึก สื่อความหมายหนักแน่น สูงสง่า 
ที่มา :  ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 3.3 การใช้จุด สื่อความหมายโดดเดี่ยว สงบเงียบ 

ที่มา :  ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.4 การออกแบบรูปทรงสี่เหลี่ยม  สื่อความหมาย ถูกก าหนด ตีกรอบ 

ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.5 การออกแบบรูปทรงวงกลม สื่อความหมาย สามัคคี มีพลัง 
ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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 จากภาพวิธีการก าหนดท่าจากรูปร่าง รูปทรงนี้ เป็นการคิดท่าหลักของระบ า เช่นเดียวกับ    
การก าหนดเป้าหมาย ทิศทางของระบ าเป็นการวางโครงสร้างรวมของระบ าตั้งแต่ต้นจนจบโดยอาจ
ก าหนดท่าทางหลักๆ ไว้จ านวนหนึ่ง  จากนั้นจึงค่อยบรรจุรายละเอียดของการเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่างๆ เปรียบเสมือนการวาดภาพโครงร่างอย่างคร่าว แล้วค่อยแต่งแต้มเติมรายละเอียดทีละส่วน    
 2.2 ท่าทางธรรมชาติและการเคลื่อนไหวแบบอิสระ 

 การเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติ เป็นการน ารูปทรงอิสระมาจัดวางเพ่ือสื่อความหมายของ
การแสดง เช่น การยืน การเดิน  การวิ่ง การกลิ้ง การกระโดด การนั่ง การงอตัว พลิกตัว ส่ายตัว      
โยกศีรษะ โยกเอว  โบกแขน  เตะเท้า  สะบัดขา เหวี่ยงตัว ซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบท่าทางเบื้องต้น
เริ่มจากท่าทางธรรมชาติเบื้องต้นมาจัดองค์ประกอบในท่าทางให้ดูมีความพิเศษ สวยงามข้ึน 
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ภาพที่ 3.6 การออกแบบท่าทางการยืน 

ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 การออกแบบท่าทางการก้มตัว 

ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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2.3 การสื่อสารด้วยอารมณ์ ความหมายของการแสดงออก ผู้สร้างสรรค์ต้องมีจุดมุ่งหมายของ
ท่าทางต่างๆท่ีเลือกใช้ เมื่อน าท่าทางการสร้างสรรค์แบบธรรมชาติมารวมกับอารมณ์ที่ต้องการสื่อจาก  
สีหน้า แววตา กริยาอาการ 
 

 
 

ภาพที่ 3.8 การออกแบบท่าทางสื่ออารมณ์ สื่อความหมายแน่วแน่ มีพลัง 
ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 3.9 การออกแบบท่าทางการยืนแบบอิสระในแต่ละอารมณ์ 
ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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          2.4 ท่าพ้ืนฐานจากนาฏยลักษณ์ในประเภทต่างๆ 

 การเลือกองค์ประกอบของท่าทางที่มีนาฏยลักษณ์  (แบบฉบับ) ในนาฏศิลป์แต่ละ
ประเภทน ามาเป็นพ้ืนฐานขององค์ประกอบของท่าในงานสร้างสรรค์ชิ้นใหม่เช่น นาฏศิลป์ไทยแบบ
มาตรฐาน นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์ประยุกต์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
นาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐาน  
 ท่าร าในนาฏศิลป์ไทยที่ผู้สร้างสรรค์จ าเป็นจะต้องทราบในเบื้องต้น ได้แก่ องค์ประกอบ
ของท่าร าไทยในการฝึกปฏิบัติพ้ืนฐาน ได้แก่ ท่าร าในเพลงช้า – เพลงเร็ว และแม่บทใหญ่ และ          
นาฏยศัพท์ ภาษาท่า นาฏยลักษณ์ของท่าร าไทยแบบมาตรฐานนี้ มีลักษณะรูปร่าง รูปทรงที่มี       
ความซับซ้อน วิจิตร มีการลงรายละเอียดของท่าทางแบบพิถีพิถัน ประกอบไปด้วยท่าร า การแปรแถว 
และการตั้งซุ้ม โดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 รูปแบบการใช้มือ  

 การใช้มือในแม่ท่าพ้ืนฐานของนาฏศิลป์ไทยนั้น มีลักษณะของเส้นแข็ง เส้นโค้ง มีเส้นที่
หนักแน่น แข็งแรง ทรงพลัง  แต่ในการทรงพลังแฝงด้วยความนุ่มนวล วิจิตรบรรจง มีการใช้แขนแบบ 
ยืด งอ หัก ตั้งฉาก โค้ง ตึง หงายรูปแบบการใช้มือพบว่าใน 1 ค ากลอนหรือ 1 วรรค จะมีการใช้ท่าร า 
1-2 ท่าประกอบกัน มีท่าเฉพาะที่สามาถแสดงถึงความหมายของอารมณ์ เช่น ท่ารัก ท่าโกรธ           
ท่าเลียนแบบธรรมชาติ เช่น นก ดอกบัว เป็นการตีบทตามความหมายของเนื้อร้อง   
  รูปแบบการย่่าเท้า ก้าวเท้า 

  การย่ าเท้ามีลักษณะการเดินย่ าจังหวะตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ตายตัว ในนาฏยศัพท์        
ในการก าหนดการก้าว เช่น การถัดเท้า การกระทุ้งเท้า ก้าวหน้า ก้าวไขว้ ประสมเท้า สะดุด             
ในลักษณะอยู่กับที่ และมีก าหนดการก้าวแบบเคลื่อนไหว เช่น ซอยเท้า ขยั่นเท้า โขยกเท้า 

 รูปแบบการใช้ล่าตัว 

  มีการใช้ล าตัวตามการก าหนดท่าร าที่ตายตัวในลักษณะของนาฏศิลป์ไทย เช่น                  
การกดไหล่ กดตัว กดเอว ซึ่งส่วนใหญ่ล าตัวไม่มีการกดต่ าหรือยกสูง มีลักษณะการใช้ตัวแบบธรรมดา
ระดับกลาง 
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ภาพที่ 3.10 ท่าร าสอดสร้อยมาลา 
ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 3.11 ท่าร าผาลาเพียงไหล่ 
ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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การตั้งซุ้ม เป็นลักษณะการรวมกลุ่มในท่านาฏศิลป์ไทยที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 3.12 การจัดซุ้มในระบ ามาตรฐาน ชุดระบ านารายณ์เจ็ดปาง 
ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 3.13 การจัดซุ้มในระบ า อยุธยา 
ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

การน าแม่ท่าในแม่บทมาตรฐานไปใช้ในการสร้างสรรค์นั้น สามารถจัดท าได้ในหลายรูปแบบ 
ดังได้กล่าวแล้วในประเภทงานสร้างสรรค์ คือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (แบบมาตรฐาน)  ที่คิดขึ้นจาก
รูปแบบนาฏศิลป์ไทย ทั้งการสร้างสรรค์ท่าร า เพลง ดนตรี ดังเช่นตัวอย่าง การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ชุด นาฏมณีเมขลาที่น ามาจากพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก มีลักษณะการร่ายร า
ของนางมณีเมขลาที่ก าลังร่ายร ากับนางสวรรค์ด้วยดวงแก้ววิ เศษ เป็นการจัดน าเอาท่าร า              
แบบมาตรฐานมาจัดเรียงท่าร า และองค์ประกอบการรวมกลุ่มที่ใช้รูปร่าง รูปทรงในการสื่อความหมาย 
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ภาพที่ 3.14 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์รูปแบบนาฏศิลป์ไทย(แบบมาตรฐาน) 
ชุดนาฏนรีมณีเมขลา 

ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 

 
 

ภาพที่ 3.15 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์รูปแบบนาฏศิลป์ไทย (แบบมาตรฐาน) 
ชุดนาฏนรีมณีเมขลา 

ที่มา :  ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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นาฏศิลป์พื้นเมือง  
ในที่นี้หมายถึง นาฏศิลป์ไทยประเภทพ้ืนเมืองทั้ง 4 ภาคของไทยที่สามารถน านาฏยลักษณ์    

มาเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ ซึ่งอาจน ามาเพียงโครงสร้างท่าร า หรือเลือกเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง     
มาประยุกต์ใหม่เช่น น าเอาการวาดมือฟ้อนแบบภาคเหนือ มาเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ท่า      
มาผสมผสานกับ รูปแบบเท้าแบบบัลเล่ต์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการก าหนดแนวคิดของชุดระบ า ผู้เขียนจึงขอ
อธิบายนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์พ้ืนเมือง ทั้ง 4 ภาค โดยน าการแสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น                
ภาคละ 1 ชุดการแสดงเพ่ือให้ได้เห็นถึงนาฏยลักษณ์ที่เฉพาะเจาจง และน าไปประดิษฐ์สร้างสรรค์
นาฏศิลป์ชุดใหม่ได้  
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ ชุดฟ้อนเล็บ 

ฟ้อนเล็บหรือเรียกกันว่าฟ้อนครัวทาน ฟ้อนเมืองบ้าง ฟ้อนเล็บบ้าง ทั้ง 3 ชื่อนี้เป็นการฟ้อน
ชนิดเดียวกัน  แต่เรียกไปตามสถานการณ์ของการฟ้อน เช่น การฟ้อนครัวทาน  คือ การฟ้อนน าขบวน
แห่ของชาวบ้านที่จัดขึ้นเรียกว่า  “ครัวทาน” ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอัฐบริขาร (ตั้งแต่ไม้กวาด             
หม้อน้ ายา  และเงินทอง)  เพราะประเพณีทางเหนือนั้นเมื่อพ้นการท านาแล้วชาวบ้านก็จะมุ่งท าบุญมี
การบูรณะวัด  เป็นต้น  ถ้าหมู่บ้านใดบูรณะวัดเรียบร้อยแล้วก็นิยมบอกบุญไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ ก็ให้มา
ช่วยท าบุญฉลอง เช่น ฉลองโบสถ์ วิหาร เป็นต้น  จึงเรียกว่าฟ้อนครัวทาน หรือฟ้อนเมือง                
สมัยโบราณจะหาดูได้ยาก ถ้าจะดูการฟ้อนที่สวยงามและมีลีลาอันอ่อนช้อยต้องเป็นฟ้อนของคุ้มเจ้า
หลวง  เพราะผู้ฟ้อนส่วนมากล้วนแต่ฝึกหัดมาอย่างดี ใช้แสดงประกอบพิธีเฉพาะในงานส าคัญใน
พระราชฐานเท่านั้นผู้ฟ้อนโดยมากล้วนแต่เป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ฝ่ายในทั้งสิ้น 

 รูปแบบการใช้มือ 

 การฟ้อนเล็บมีลักษณะการใช้มือที่ เป็นเอกลักษณ์ในท่าการม้วนมือ บิดมือ กรายมือ                    
จีบส่งหลัง ทั้งที่เป็นท่าเลียนแบบธรรมชาติและท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นในท่าแม่บทร าไทยมาตรฐาน การใช้
รูปแบบมือของฟ้อนเล็บมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการวาดวงแขนในหลายระดับ มีการน าเอาท่า
แม่บทมาผสมกับการแวดแขนอย่างกลมกลืน  โดยเฉพาะการสวมใส่เล็บทองเหลืองที่กรีดกรายเป็น
จุดเด่นของชุดการแสดงที่ท าให้น่าสนใจ 

 รูปแบบการย่่าเท้า  ก้าวเท้า 

 การย่ าเท้าในชุดฟ้อนเล็บมีลักษณะการก้าวยืดจนสุดและย่อใหม่ในทุกๆ การก้าว ท าให้               
การฟ้อนมีความสง่างามของท่วงท่าการเคลื่อนไหว การก้าวจะเกิดทุกจังหวะของการตีกลองที่เชื่องช้า  
การก้าวยืด – ย่อในลักษณะนี้ เป็นการเคลื่อนไหวที่อาศัยความพร้อมเพรียงของผู้ฟ้อน 
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 รูปแบบการใช้ล่าตัว 

 มีการใช้การโยนตัวไปด้านหน้า ในลักษณะผู้แสดงหันข้างเพ่ือการก้าวโย้ตัว หรือ เรียกได้ว่า
เหวี่ยงตัวเพ่ือเปลี่ยนจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในท่าฟ้อนมักจะมีการใช้ล าตัว                
ที่ยืดตรง เพ่ือให้เกิดความสง่าของผู้แสดง 
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ท่าร่าหลัก 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.16 ท่าบิดบัวบาน 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.17 ท่ากังหันร่อน 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.18 ท่าพิสมัยเรียงหมอน 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.19 ท่าสะบัดจีบ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.20 ท่าจีบหงาย 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.21 ท่าตั้งวงหน้า 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน ชุดเซิ้งตังหวาย 

 เป็นการร าเพ่ือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเพ่ือขอขมา นายประดิษฐ์ แก้วจิณ ครูใหญ่โรงเรียน
บ้านเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้น ามาแสดงครั้งแรกที่ทุ่งศรีเมือง ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก ต่อมา อาจารย์ศิริเพ็ญ  อัตตไพบูลย์ อาจารย์หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี เห็นสมควรจะส่งเสริม จึงได้เอาแบบไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับกาลสมัย และเป็นที่นิยม
แสดงกันอยู่ทุกวันนี้ 
 รูปแบบการใช้มือ 

 ลักษณะของการใช้มือในท่าร าพ้ืนเมืองอีสานนั้น เป็นลักษณะการร าที่น าท่าแม่บท                 
ในนาฏศิลป์ไทยมาเป็นแบบให้เกิดลักษณะท่าที่ชัดเจนขึ้น  เช่น ท่าสอดสร้อยมาลา ยูงฟ้อนหาง                
ขัดจางนาง ในการเซิ้งตังหวายนี้พบว่า ลักษณะการใช้มือเป็นท่าร าที่ไม่ตีความหมายตามบทเพลง    
แต่น าท่าร าอีสานพ้ืนบ้านมาบรรจุไว้ โดยมีชื่อท่าเรียกตามแม่บทอีสาน เช่น กาตากปีก แร้งตากขา   
จุดเด่นของการร าชุดนี้ มีการใช้การกระดกข้อมือเพ่ือเน้นจังหวะและลักษณะของท่าร ามีการใช้ท่าเป็น
ส ารับ คือ ท าซ้ าท่าเดิม  2 – 3  ครั้ง  และเปลี่ยนด้านท าซ้ า เป็นเช่นนี้ตลอดทั้งเพลง 
 รูปแบบการย่่าเท้า  ก้าวเท้า 

 ลักษณะการย่ าเท้าในจังหวะเซิ้ง จะย่ าเท้าอยู่ตลอดตามจังหวะเพลง มีการใช้จังหวะ            
การตบเท้า ถัดเท้าไปข้าง ดีดเท้าไปข้างหลัง การย่ าเท้าเป็นการเน้นจังหวะท านองเพลง มีการยกเท้า
ไปด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง น้ าหนักของการย่ าเท้าเบาๆ สม่ าเสมอ มีการก้าวเท้ายาวในบางช่วง  
การย่ าจังหวะเท้าของการร าพื้นบ้านอีสานนั้น จัดว่าเป็นนาฏยลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นแบบแผนในการร า
ที่เหมือนกันเกือบทุกเพลง 
 รูปแบบการใช้ล่าตัว 

 ลักษณะการใช้ล าตัว ผู้ร าควรจะปล่อยตัวสบายๆ ไม่เกร็งจนเกินไป การร าใช้น้ าหนัก        
ไปอยู่ท่ีเท้ามีการเอนตัวไปด้านหน้าและด้านหลังมากกว่าปกติ ใช้การขยับสะโพกขึ้น – ลง 
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  ท่าร่าหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 3.22 ท่าจีบเข้าอก 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.23 ท่าไหว้ 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 



55 

 

 
 

ภาพที่ 3.24 ท่าตากปีก 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.25 ท่าสะบัดจีบ 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.26 ท่าสอดสร้อยมาลา 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 3.27 ท่าสลับจีบ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.28 ท่าวงแบ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง ชุดร่าโทน 

 ร าโทน  เป็นการร้องร าที่มีรูปแบบการร าเป็นวงที่ใช้การร้องร าอย่างง่ายในขั้นแรกที่สืบทอด
มาจากการร้องร าในยุคโบราณที่มีพัฒนาการจากการใช้มือ หรือสิ่งที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นมาประกอบ
จังหวะร้องร าอย่างไม่มีแบบแผนตายตัว และใช้เครื่องดนตรีประกอบ คือ ใช้โทน ฉิ่ง กรับ 

 รูปแบบการใช้มือ 

 การใช้มือเป็นการใช้ท่าทางประกอบบทร้อง มีการตีความหมายของท่าร าประกอบการใช้
หลักการสร้ างท่าร าตามแบบของท่าร า ไทยมาตรฐ านหรือ เรี ยกว่ าการตีบทตามค าร้อง                  
เช่น  ความหมายเกี่ยวกับความดีงาม ใช้ท่าแบมือไปด้านหน้า ความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ ใช้ท่า      
พรหมสี่หน้า ในแม่บทใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า ยังมีการใช้ท่าเลียนแบบธรรมชาติ  เช่น             
การเดินแกว่งแขน ท่าหลบหลีก ใช้การก้มตัวลงต่ า การใช้มือชี้ และพบว่าในบทร้อง 1 ค ากลอนจะใช้
ท่าเพียง 1 – 2  ท่า เท่านั้น 

 รูปแบบการย่่าเท้า  ก้าวเท้า 

 การย่ าเท้ามีลักษณะการเดินย่ าจังหวะเกือบทุกจังหวะเพลง เป็นการเดินย่ าเท้า ก้าวไป
ด้านหน้าตามวงกลมทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งเป็นลักษณะของการร าเป็นวงแบบดั้งเดิม และยังพบการย่ า
เท้าในลักษณะถัดเท้า เดินถอยหลังตามแบบการเต้นร าตะวันตก สันนิษฐานว่าเป็นพัฒนาการหนึ่งของ
การใช้เท้าแบบการเต้นลีลาศในสมัยนั้นที่ก าลังได้รับความนิยม 
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 รูปแบบการใช้ล่าตัว 

 มีการใช้การโยกตัวไปมา กล่อมตัวในบางเพลง ส่วนใหญ่การใช้ล าตัวของร าโทนเป็นไปแบบ
อิสระ เรียบง่ายไม่เน้นระเบียบแบบแผน เพ่ือให้ง่ายต่อการฝึกปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้ง่ายต่อการจดจ าและ
สืบทอดท่าร าหลัก ชุดร าโทน 
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 ท่าร่าหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 3.29 ท่าไว้มือด้านข้าง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 3.30 ท่าพรหมสี่หน้า 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.31 ท่าไหว้ 
ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 3.32 ท่าตั้งวงกลาง 
ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.33 ท่าแตะแก้ม 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.34 ท่าชี้นิ้ว 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ชุด รองเง็ง 
 รองเง็ง เป็นการแสดงพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้                 
มีวิวัฒนาการมาจากการเต้นร าพ้ืนเมืองของชาวสเปน โปรตุเกส ซึ่งน ามาแสดงในแหลมมลายู                    
เมื่อคราวได้เข้ามาติดต่อท าการค้าจากนั้นชาวมลายูได้น ามาดัดแปลงและเรียกการเต้นร าแบบนี้ว่า
“รองเง็ง” 
 รูปแบบการใช้มือ 

 รองเง็ง เน้นจังหวะในการย่ าเท้าเป็นส่วนใหญ่ตลอดทั้งเพลง ในการใช้รูปแบบมือจึงมี
ลักษณะเคลื่อนตามธรรมชาติของการก้าว โดยอาศัยการก ามือหลวมๆ แกว่งไปมา ในบางจังหวะใช้
การจับผ้าคล้องไหล่ส่ายข้างตัวในการเปลี่ยนท่า จึงเห็นได้ว่าการใช้มือในรองเง็ง เป็นเพียงส่วนประกอบ
ในการเคลื่อนไหวจากต าแหน่งหนึ่งไปสู่ท่าหนึ่งเท้านั้น 

 รูปแบบการย่่าเท้า ก้าวเท้า 

 การย่ าเท้าในชุดรองเง็ง  มีลักษณะการย่ าทุกจังหวะ  โดยการย่ านั้นเป็นการก้าวแตะเท้า
ตลอดเวลาและมีการใช้แบบแผนการย่ ารูปแบบอ่ืนอ่ืนอีก เช่น การสะบัดปลายเท้า การขโยกเท้า      
และการก้าวสลับที่ระหว่างชาย – หญิง  การย่ าเท้าในรองเง็ง  นับว่าเป็นจุดเด่นของนาฏยลักษณ์ใน
การแสดงที่เน้นการเข้าคู่กัน (รองเง็งศิลปะการเต้นร าประกอบดนตรีพ้ืนเมืองใต้, 2558) 
 รูปแบบการใช้ล่าตัว 

 การใช้ล าตัวมีลักษณะตรงและงอตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย 

 ท่าร่าหลัก 

 

 
ภาพที่ 3.35 ท่าเดินออก 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.36 ท่าเดินแตะเท้า 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.37 ท่าการเดินซ้อนแถว 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

การศึกษานาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์พ้ืนเมืองในแต่ละภาคและเลือกน าเอานาฏศิลป์พ้ืนเมือง
มาสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ ทั้งนี ้ผู้สร้างสรรค์ต้องก าหนดบริบทในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลงาน
ของตน ซึ่งพิจารณาจากแนวคิดเป็นหลัก  เช่นการสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงพ้ืนเมืองภาคอีสาน      
น าเอกลักษณ์ท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชุมชนมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ ใช้วงดนตรีอีสาน              
สื่อถึงประเพณีสู่ขวัญข้าวของชาวภูไท เป็นน าขั้นตอนการสู่ขวัญข้าวมาน าเสนอในชุดชยนังธัญญัง  
หรือการชุดวิจิตราภูษานาคนางหาญ 
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ภาพที่ 3.38 การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสาน ชุดชยนังธัญญัง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 3.39 การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสาน ชุดวิจิตราภูษานาคนางหาญ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 การแสดงชุดวิจิตราภูษานาคนางหาญ กล่าวถึง ผ้าพ้ืนเมืองของอ าเภอนางหาญ จังหวัด
อุดรธานี ที่มีลายผ้าพญานาคที่เป็นเอกลักษณ์ โดยน าเสนอถึงภาพพญานาคสาวที่ออกมาร่ายร าใน
รูปแบบนาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสาน ใช้การเคลื่อนไหวแบบท่าทางการเลียนแบบการเลื้อยของงูในจังหวะ
การย่ าเท้าแบบอีสาน 
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นาฏศิลป์สากล (บัลเล่ต์) 
 บัลเล่ต์ (Ballet) หรือในภาษาไทยเรียกว่า ระบ าปลายเท้า เป็นการเต้นร าที่เน้นความสามารถ
ของเท้าเป็นหลัก ประกอบกับลีลาของการใช้แขนและมือ รวมทั้งการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ      
เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโจน การเต้นบัลเล่ต์จะไม่มีบทพูดหรือร้อง  ตัวผู้เต้นจะเคลื่อนไหวไป     
ตามจังหวะของดนตรีในท่าทางต่างๆ เพ่ือสื่อสารให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความหมายและอารมณ์ของผู้เต้น 

ลักษณะของท่าเต้น 

  รูปแบบการใช้มือ 

  การใช้มือ-แขนมีลักษณะเส้นโค้ง วาดวงแขนกว้าง  
  รูปแบบการย่่าเท้า  ก้าวเท้า 

  เก็บปลายนิ้วเท้า เขย่งปลายเท้า  ฉีกขากว้าง เดินย่องเบา เมื่อเคลื่อนไหวรวดเร็ว
คล่องแคล่ว ตัวเบาขณะวิ่ง เปิดปลายเท้า รับน้ าหนักขึ้นลงจากการกระโดดหลีกหนีแรงโน้มถ่วง       
ของโลก  
  รูปแบบการใช้ล่าตัว 

  ล าตัวตั้งตรงเป็นเส้นตรง  เก็บส่วนพุงและก้นเข้าหาจุดศูนย์กลางของล าตัว ตัวอ่อน       
มีการทรงตัวที่ดี  
  ท่าพื้นฐานหลัก 

  

 
 

ภาพที่ 3.40 ต าแหน่งท่าที่ 1 the Frist Position 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.41 ต าแหน่งท่าที่ 2  the Second Position 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.42 ต าแหน่งท่าที่ 3 the third Position 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.43 ต าแหน่งท่าที่ 4 the fourth Position 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.44 ต าแหน่งท่าที่  the fifth Position 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.45 ท่ายืดตัวขึ้น เดอมีปวงต์ (ท่าเขย่งเท้า) 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 3.46 ท่ากองเบรในท่าเดกาเซ (แอ่นหลังในท่าแยกขากว้าง) 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.47 ท่าเดกาเชในเท้าท่าท่ี 4 โดยชี้เท้าหลัง แขนอยู่ในท่าท่ี 5 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.48 ท่าอาราเบสก์ ปองเช 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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การน าท่าบัลเล่ต์มาประยุกต์ใช้ 
 จากประสบการณ์การสอนของผู้เขียนทั้งในรายวิชาบัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์ ให้กับนักศึกษาที่ไม่มี
พ้ืนฐานนาฏศิลป์สากล ซึ่งมีความถนัดในนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นเมืองนั้น พบว่า การเริ่มต้นฝึก
ปฏิบัตินาฏศิลป์สากลขั้นพ้ืนฐานนั้น นักศึกษาสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ ถึงแม้ว่าในบางท่าเป็น
การฉีกกล้ามเนื้อขามากเกินไป  ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการน าท่าบัลเล่ต์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถ
เลือกใช้นาฏยลักษณ์ท่ีเหมาะสมได้ และการเรียนบัลเล่ต์เพื่อน าประโยชน์จากรูปร่าง รูปทรงที่สวยสง่า 
ในการเปิดตัว เปิดไหล่ ดันหลัง เชิดหน้า รวมถึงเส้นตัวของการวางท่าในบัลเล่ต์ยังมีส่ วนช่วยให้
นักศึกษามีการวางสรีระที่ถูกต้อง สวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการน าท่าบัลเล่ต์มาสร้างสรรค์ใน
รูปแบบจินตลีลาร่วมสมัย หรือผลงานนาฏศิลป์ประยุกต์นั้น นักศึกษาสามารถเข้าใจและฝึกปฏิบัติได้
เป็นอย่างด ี
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ภาพที่ 3.49 ท่าการเคลื่อนไหวโบกแขนแบบบัลเล่ต์ในการออกแบบจินตลีลาประกอบเพลง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 3.50 ท่าการหมุนในการออกแบบจินตลีลาประกอบเพลง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสรรค์ในลักษณะนาฏศิลป์ประยุกต์ที่เกิดจากการผสมผสานนาฏศิลป์
แต่ละสกุลเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นนาฏยลักษณ์แบบร าไทย แบบพ้ืนเมือง แบบสากล เมื่อมีการหยิบ
มาใช้รวมกันก็จะเกิดนาฏศิลป์ลักษณะใหม่ที่มีความแปลกตา  
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ภาพที่ 3.51 การแสดงชุดขุนลางทรงเครื่อง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 จากภาพการแสดงชุดขุนลางทรงเครื่อง เป็นการน าเสนอผลงานนาฏศิลป์ที่ใช้นาฏยลักษณ์
เขมร ที่มีลักษณะการใช้แขนเปิดกว้าง ทรงเหลี่ยม การเคลื่อนไหวแบบนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน จ าลอง
ภาพจากภาพจ าหลักในโบราณสถานในประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลเขมร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการประยุกต์
ที่มีรูปแบบคล้ายระบ าโบราณคดี 
 นอกจากการเลือกนาฏยลักษณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การสร้างสรรค์ท่าทางนั้นยังสามารถ
กระท าได้ 3 ลักษณะคือ การเต้นเดี่ยว  การเต้นคู่ และการเต้นกลุ่ม 

การเต้นเดี่ยว มีลักษณะการเต้นที่ต้องการแสดงถึงความสามารถในทักษะการเต้น               
ต้องการสร้างจุดเน้นในภาวะหนึ่งๆเพ่ือเกิดความหมายบางประการ หรือตัวเอกของเรื่องนั้นๆ การคิด
ท่าเต้นเดี่ยวยังสามารถก าหนดจุดบนเวทีได้อย่างอิสระ 
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ภาพที่ 3.52 การร าเดี่ยวชุดมโนห์ราเล่นน้ า 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.53 การร าเดี่ยวไหซองภาคอีสาน 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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การเต้นคู่  หมายถึง การแสดงคู่กัน 2 คน ซึ่งอาจจะเป็นชายคู่ชาย หญิงคู่หญิง หรือชายคู่
หญิงก็ได้ ซึ่งมีบริบทความหมายแตกต่างกันไป ลักษณะของการคิดท่าคู่ยังต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่ที่จ าเป็นต้องผสานกันให้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่น การร าคู่ในเพลงศุภลักษณ์อุ้มสม      
ที่มีลักษณะการใช้ท่าร าเดียวกันและร าด้วยกัน ในลักษณะสองเป็นหนึ่งเดียว 

 

 
 

ภาพที่ 3.54 การร าคู่ชุดศุภลักษณ์อุ้มสม 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.55 การร าคู่ชุดเซิ้งพายหญ้าคา 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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การเต้นกลุ่ม หมายถึง การแสดงที่มีมากกว่า 2 คนขึ้นไปมีลักษณะส าคัญในการสื่อ
ความหมายได้หลากหลาย ในการจัดวางจุดต่างๆบนเวทีล้วนมีความส าคัญ 

 

 
 

ภาพที่ 3.56 การออกแบบท่ากลุ่มจินตลีลาลมหนาว 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.57 การออกแบบท่ากลุ่มจินตลีลาสายฝน 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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2.5 ท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ 
     การเลียนแบบธรรมชาติ เป็นพ้ืนฐานของงานศิลปะทุกแขนง ในการฝึกคิดสร้างสรรค์

ท่าทางในเบื้องต้น อาจใช้การฝึกคิดแสดงท่าทางเลียนแบบธรรมชาติในสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหว  
กิริยาเคลื่อนไหวนี้ สามารถน ามาปรุงแต่งเป็นท่าทางได้ง่าย เช่น นกบิน งูเลี้อย ปลาว่ายน้ า  

 

 
 

ภาพที่ 3.58 การเลียนแบบท่านกในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
 

 
 

ภาพที่ 3.59 การเลียนแบบท่าเลี้อยของงูในรูปแบบนาฏศิลป์ประยุกต์ 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 3.60 การเลียนแบบท่าว่ายน้ าของปลาในรูปแบบนาฏศิลป์ประยุกต์ 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

2.6 ท่าทางเชิงสัญลักษณ์ 

 การสร้างสรรค์ท่าเชิงสัญลักษณ์ หมายถึง ท่าทางที่เกิดขึ้นเพ่ือบ่งบอกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
ลักษณะทั้งที่สามารถเห็นได้จริง และเป็นการเห็นจากการเปรียบเทียบ ซึ่งมีทั้งสัญลักษณ์เชิงรูปธรรม
และนามธรรม 

 รูปธรรม หมายถึง สิ่งต่างๆที่รู้ได้ด้วยประสารทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู ลิ้น จมูก หรือสัมผัส
กาย เป็นสิ่งที่ปรากฏจริงซึ่งท าให้เกิดการรับรู้ได้ด้วยสัมผัสตามปกติของมนุษย์ 
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ภาพที่ 3.61 ท่าเชิงสัญลักษณ์แบบรูปธรรม ท่าสายน้ า 

ทีม่า : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 
 

ภาพที่ 3.62 ท่าเชิงสัญลักษณ์เชิงรูปธรรม ท่าดอกบัว 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

นามธรรม หมายถึง สิ่งที่รู้ได้ด้วยใจ แสดงออกให้เห็นอย่างเป็นจริงไม่ได้ เช่น ความรัก       
ความโกรธ ความซื่อสัตย์ เป็นความรู้สึกภายใน หากไม่แสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงความรู้สึกนั้นก็ไม่
สามารถรู้ได้ แต่ก็สามารถรับรู้ด้วยความรู้สึกในใจ 
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ภาพที่ 3.63 ท่าเชิงสัญลักษณ์เชิงนามธรรม ความสับสน วุ่นวาย หาทางออก 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 3.64 ท่าเชิงสัญลักษณ์เชิงนามธรรม ความเศร้าโศก หมดหวัง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ท่าทางต่างๆที่ได้มาจากหลักแนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ ในบางขณะอาจเกิดขึ้นจากผู้แสดง
เข้าใจในแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ระหว่างการฝึกซ้อม และแสดงท่าทางอ่ืนๆออกมา ซึ่งท่านั้นอาจถูก
หยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแสดงได้ นอกจากนั้น ผู้สร้างสรรค์ยังต้องทราบถึงความสามารถของ
ผู้แสดง เช่น มีความสามารถในการกระโดดฉีกขาลอยตัวได้ หรือตีลังกาได้ ต้องน ามาเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างท่าทางท่ีพิเศษให้เกิดความโดดเด่น ตัวอย่างเช่น การแสดงภาพการล่าสัตว์ มีนายพรานก าลัง
ไล่ล่ากวางในป่า ให้ใช้ผู้แสดงที่มีความสามารถกระโดดลอยตัวฉีกขา รับบทเป็นกวาง แสดงท่าทาง  
กระโดดเลียนแบบกวาง วิ่งหนีนายพราน เช่นนี้จะท าให้มีการคัดสรรท่าทางที่เป็นจุดเด่นในช่วงของ
การแสดง 

 

การใช้พ้ืนที่ การแปรแถว 

 

การใช้พ้ืนที่บนเวทีเป็นส่วนส าคัญในการสื่อความหมายของชุดการแสดงอีกอย่างหนึ่งที่         
นักนาฏยประดิษฐ์ต้องท าความเข้าใจถึงองค์ประกอบความส าคัญบนเวที ซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะ
เวที ต าแหน่งเวที การใช้พื้นท่ี และการแปรแถว 

 1. ลักษณะเวที   

 การใช้เวทีของการแสดงนาฏศิลป์ทุกประเภทโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนิยมใช้ตามลักษณะ
โรงละครแบบโพรซีเนียม (proscenium  theatre) เป็นโรงละครที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
และมีพัฒนาการอันยาวนาน  ซึ่งมีอุปกรณ์ด้านการแสดงและอุปกรณ์ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ       
การแสดงจ านวนมากที่เอ้ืออ านวยต่อการติดตั้งฉาก การจัดแสง และการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ         
ทุกประเภทอย่างดีที่สุด โรงละครใหญ่ทั้งในประเทศไทยและในโลกจะพบว่าเกือบทั้งหมดเป็นโรง
ละครแบบโพรซีเนียมทั้งสิ้น  โรงละครส าคัญในประเทศไทย ได้แก่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
นครราชสีมา โรงละครเฉลิมกรุงโรยัลเธียร์เตอร์ ภูเก็ตแฟนตาซี โรงละครรัชดาแกรด์เธียร์เตอร์ที่มี
ขนาดใหญ่และมีเวทีกว้างขวางที่สุดในประเทศไทยปัจจุบัน 

 โรงละครแบบโพรซีเนียมมีลักษณะเปิดช่องด้านหน้าของเวทีที่มีกรอบ เป็นเครื่องช่วยก าหนด
สายตาการแลเห็นของผู้ชม พ้ืนที่ของเวทีส าหรับแสดงจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ใช้ใน
การแสดง (playing area หรือ acting space) โดยตรง และส่วนที่เป็นพ้ืนที่เบื้องหลังฉาก 
(backstage space หรือ working space) 
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 2. ต าแหน่งเวที 
 คือ บริเวณที่ใช้เป็นส่วนของการแสดงทั้งหมด มักอยู่ด้านหลังกรอบโพรซีเนียม บางครั้ง
อาจจะก าหนดให้ออกมาด้านหน้าเวทีที่ต่อเติมเป็นพิเศษ อาณาเขตของ acting area นี้จะสิ้นสุดที่
ผนังของฉากที่อยู่ด้านหลังสุดซึ่งอาจจะเป็นยกพ้ืนสูงหรือเป็นระดับพ้ืนปกติ  เนื้อที่ของเวทีทั้งหมด
อาจจะเป็น acting area เช่นการร าละครแบบที่มีเต้นร าประกอบ นิยมแบ่งพ้ืนที่เวทีออกเป็นส่วนๆ  
เพ่ือความสะดวกในการท างานเบื้องหลังฉาก การออกแบบฉาก การแสดง และก ากับการแสดง โดย
อาศัยซ้ายมือและขวามือของนักแสดงเมื่อหันหน้ามาทางผู้ชมเป็นหลักดังนี้ คือ 

  1. Down stage    คือ  พ้ืนที่ของเวทีที่อยู่ใกล้กับคนดูมากท่ีสุด 

  2. Up stage    คือ  พ้ืนที่เวทีที่อยู่ด้านในที่ไกลจากผู้ชม 

  3. Center stage   คือ  พ้ืนที่ของเวทีที่อยู่ตรงกลางระหว่าง up stage กับ   
  4. Off stage    คือ  พ้ืนที่ด้านนอกทางซ้ายมือ ขวามือ หรือด้านหลังของพ้ืนที่ที่
ใช้ในการแสดง 
  5. Back  stage    คือ  พ้ืนที่ที่อยู่ด้านหลังฉาก หรือด้านหลัง cyclorama 

 

 
ภาพที่ 3.65 ภาพแสดงการแบ่งพ้ืนที่การแสดง A 

ที่มา : กฤษรา วริศราภูริชา, 2552 
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ภาพที่ 3.66 ภาพแสดงการแบ่งพ้ืนที่การแสดง B 

ที่มา : กฤษรา วริศราภูริชา, 2552 

 

 จากภาพการก าหนดต าแหน่งบนเวทีในการแสดงระบ าต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วตามลักษณะของ
เวทีที่มีรูปแบบของโรงละครแบบโพรซีเนียม ซึ่งเป็นเวทีที่มีพ้ืนที่ทรงสี่เหลี่ยม และมีการแบ่งพ้ืนที่      
บนเวที โดยอาศัยระยะระหว่างของดูกับผู้แสดงในการก าหนด ลักษณะในการใช้เวทีของระบ านั้น        
มีการก าหนดจุดบนเวทีในแต่ละส่วนมีความส าคัญต่างกัน เช่น ในทางระบ านั้น ก าหนดให้ตัวเอกอยู่
ตรงกลางเวที ตัวรองอยู่ล้อมรอบตัวเอก ตัวเอกส่วนใหญ่มีการใช้พ้ืนที่ที่หลากหลาย เคลื่อนไหวไปมา
ทั่วเวที ในขณะที่ตัวรองเคลื่อนไหวบนจุดต่างๆ ของเวทีน้อยกว่า การใช้รูปแบบเวทีทรงสี่เหลี่ยมนี้
ยังคงเป็นแบบแผนที่ใช้ในปัจจุบัน แม้ว่าพื้นท่ีแสดงจะไม่จ ากัดอยู่เฉพาะโรงละคร การก าหนดต าแหน่ง
ต่างๆบนพ้ืนที่เวทีอื่นๆ ก็ยังคงมีสัดส่วนการใช้รูปแบบสี่เหลี่ยมเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์
ของพ้ืนที่แสดงกับนักแสดง และลักษณะการแสดง ในการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์มักใช้พ้ืนที่แสดง
ลักษณะเดียวคือ เวทีเห็นได้ 3 ด้าน ด้านหลังจะเป็นม่าน หรือฉากหลัง มีการเข้า-ออกของผู้แสดง       
ได้ 3 ด้าน คือ ด้านข้างขวา ด้านข้างซ้าย และด้านหน้า จุดบนเวทีก าหนดมีการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนหน้าใกล้ผู้ชม ส่วนกลางเวที และส่วนหลังไกลผู้ชม แต่ละส่วนของเวทีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ด้านขวา ตรงกลาง และด้านซ้าย  
 3. การใช้พื้นท่ี และการแปรแถว 

 ลักษณะการใช้ พ้ืนที่ ในการแสดงสามารถท าได้หลายวิธี  เป็นการก าหนดทิศทาง           
การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ได้แก่การเคลื่อนไหวไปด้านข้าง และจากบนลงล่างของเวที     
หรือเคลื่อนตัดกันในลักษณะเป็นเส้นตรง 
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ตารางท่ี 3.1 การเคลื่อนไหวลักษณะเส้นตรงและเส้นโค้ง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 จากภาพการใช้พ้ืนที่และการแปรแถวในระบ านั้น มักมีการใช้ในลักษณะการเคลื่อนที่เป็น
เส้นตรงหลากหลายแนว และการเคลื่อนที่ในลักษณะโค้ง ในการออกแบบการใช้พ้ืนที่ของนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ ในนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นาฏศิลป์พ้ืนเมือง ส่วนใหญ่นิยมการเคลื่อนที่ในลักษณะ
เส้นตรงแนวนอน แนวดิ่ง แนวเฉียง สามเหลี่ยมปากผนัง การเข้ากลุ่มในรูปทรงวงกลม การแปรแถว
สับหว่าง ซิกแซก วนเป็นเลขแปดแนวนอน ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ในนาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐาน 
และการแปรแถวหรือการใช้พ้ืนที่นั้นเป็นการแปรแถวเพ่ือความสวยงาม เพ่ือให้เกิดมิติในระบ าที่
หลากหลาย แต่ไม่มีความหมายแฝงในการสื่อของการเคลื่อนไหว ส่วนนาฏศิลป์ประยุกต์ สิ่งที่แตกต่าง
กันในการใช้พ้ืนที่ มักพบว่าจะพยายามใช้พื้นที่หลายลักษณะ เช่น แบ่งกลุ่มหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มนั้นมี
การเคลื่อนที่ไปคนละทิศ และหลายรูปแบบ ในจังหวะเดียวกัน และพบว่า มักมีความหมายในการใช้
พ้ืนที่ เช่น ผู้แสดงรวมกลุ่มกัน 5 คน ในลักษณะแสดงความเป็นหนึ่งเดียว ส่วนผู้แสดงอีก 2 คน 
แยกตัวและพยายามหลีกหนีไปคนละทิศ แสดงท่าทางต่างกัน สื่อให้เห็นถึงการแตกแยก การเป็น
ตัวเอง ความเชื่อมั่น   
 ดังนั้น การใช้พื้นท่ีบนเวที จึงมีความส าคัญต่อการน าไปใช้ในหลายลักษณะ ทั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์
ควรก าหนดการเคลื่อนไหวจาก แนวคิด รูปแบบการเคลื่อนไหว และการสื่อความหมาย  
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เพลง ดนตร ี

  

 รูปแบบของวงดนตรีเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน ในการเลือกใช้ดนตรีที่เหมาะสม 
ในงานสร้างสรรค์สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย แต่รูปแบบผลงานบางประเภทจ ากัดการใช้
เฉพาะ เช่น นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  (มาตรฐาน) ก าหนดให้ใช้เฉพาะเครื่องดนตรีไทยปี่พาทย์           
เครื่องห้า หรือเครื่องคู่เท่านั้น ดังนั้นหากผู้สร้างสรรค์ไม่ค านึงถึงข้อก าหนด จะท าให้การน าไปใช้
ผิดพลาดได้ ดังจะได้กล่าวถึงประเภทของวงดนตรีที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ ดังนี้ 
  1. วงดนตรีไทย 

  2. วงดนตรีพื้นบ้าน 

  3. วงดนตรีสากล 

 

 1. วงดนตรีไทย 

 วงดนตรีไทยในปัจจุบันมีการจัดรูปแบบและมีระเบียบแบบแผน ซึ่งมีวงดนตรีไทยแบบ
มาตรฐานอยู่ 3 ประเภทคือ วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ และวงมโหรี (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, 2542: 67-80) 

 1.1 วงเครื่องสาย 

  วงเครื่องสายเป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเป็นหลักและ
มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเป็นส่วนประกอบ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังใช้โทนร ามะนา
บรรเลงจังหวะหน้าทับและมีฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง  ร่วมบรรเลงประกอบจังหวะ  วงเครื่องสายเหมาะ
ส าหรับการบรรเลงในอาคาร นิยมบรรเลงในงานมงคล เช่น พิธีมงคลสมรสและงานเลี้ยงสังสรรค์      
เป็นต้น วงเครื่องสายแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ  วงเครื่องสายไทย  วงเครื่องสายผสม และ            
วงเครื่องสายปี่ชวา  
 วงเครื่องสายไทย 

  1. วงเครื่องสายไทยวงเล็ก  ประกอบด้วย เครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องสายและ
เครื่องเป่าอย่างละหนึ่งเครื่อง คือ จะเข้ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย โทน ร ามะนา  ฉิ่ง ฉาบ  กรับโหม่ง 
  2. วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่  ประกอบด้วย เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงเครื่องสายเล็ ก      
เป็นหลัก โดยเพ่ิมจ านวนของเครื่องดนตรีประเภทท าท านองจากเครื่องมือละหนึ่งเป็นสองหรือคู่ คือ
จะเข้ 2 ตัว ซอด้วง  2 คัน ซออู้ 2 คัน ขลุ่ย 2 เลา ฉิ่ง 1 คู่  ฉาบ 1 คู่  กรับ 1 คู่ โหม่ง 1 ใบ โทน- 
ร ามะนา 1 คู่ 
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 วงเครื่องสายผสม 

 วงเครื่องสายผสม เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่สังกัดในวงเครื่องสาย         
ทุกประเภท  เพียงแต่น าเอาเครื่องดนตรีที่อยู่นอกเหนือจากวงเครื่องสายไทยมาผสม เช่น ไวโอลิน  
ออร์แกน ขิม และแคน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เครื่องดนตรีที่น ามาผสมนั้นต้องค านึงถึงคุณลักษณะ
ของเสียงว่ามีความกลมกลืนมากน้อยเพียงใด เมื่อน ามารวมกันแล้วเรียกชื่อตามเครื่องดนตรีที่น า       
มาผสม 

 วงเครื่องสายปี่ชวา 
 เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยเป็นหลัก  โดยน าปี่ชวามา
บรรเลงแทนขลุ่ยเพียงออ  คงเหลือไว้แต่เพียงขลุ่ยหลีบซึ่งมีเสียงสูง 

1.2 วงปี่พาทย์  
  วงปี่พาทย์เป็นรูปแบบของการประสมวงดนตรีของเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องเป่า และ

เครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องตี ใช้ในงานพิธี งานบุญ และประกอบการแสดงต่างๆ เช่น โขน ละคร ลิเก 
ประกอบด้วย 

1. วงปี่พาทย์ไม้แข็ง 
  ใช้บรรเลงในงานพระราชพิธีและพิธีกรรมของประชาชน ตลอดจนใช้บรรเลง

ประกอบการแสดง โขน หนังใหญ่ ละครนอก ละครใน หุ่นกระบอก เป็นต้น 

  วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย ปี่ใน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด 
ฉิ่ง 

  วงปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบด้วย ปี่ใน ปี่นอก ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่    
ฆ้องวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ กรับ โหม่ง 

  วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบด้วย ปี่ใน ปี่นอก ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาด
เหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ กรับ โหม่ง 
  2. วงปี่พาทย์เสภา 
  ใช้บรรเลงและขับร้องในการแสดงเสภา ซึ่งมีการพัฒนามาจากนิทานค ากลอน       
การประสมวงปี่พาทย์เสภามีพ้ืนฐานมาจากวงปี่พาทย์ไม้แข็งโดยมีการน าเอาลูกเปิงมาง (กลองสอง
หน้า 1 ลูกมาตีแทนตะโพนและกลองทัด ประกอบด้วย ปี่ใน ปี่นอก ระนาดเอก ระนาดเอกทุ้ม       
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก กลองสองหน้า ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ กรับ โหม่ง 
  3. วงปี่พาทย์ไม้นวม 

  มีโครงสร้างเหมือนกับวงปี่พาทย์ไม้แข็ง โดยใช้ไม้นวมตีระนาดเอก ใช้ขลุ่ยเพียงออ
แทนปีน่อกและปี่ในและเพ่ิมซออู้ 1 คัน เพ่ือให้ได้เสียงที่นุ่มนวลกว่าวงปี่พาทย์ไม้แข็ง 
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   4. วงปี่พาทย์นางหงส์ 
  เดิมเป็นวงที่ใช้บรรเลงในงานศพของสามัญชน  ต่อมาได้น ามาบรรเลงในงานสวด       
พระอภิธรรมศพเจ้านาย และใช้ในตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ ชื่อเรียกของวงดนตรีวงนี้เรียกตาม
ชื่อเพลงที่น ามาบรรเลงประโคมในงานคือเพลงนางหงส์ โดยจะใช้บรรเลงในงานอวมงคลเท่านั้น  
ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมจึงหันมาใช้วงปี่พาทย์มอญแทน 

  5. วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 
  วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ได้แนวคิดมาจากการแสดงโอเปร่าของยุโรปมีรูปแบบ        
การแสดงที่ประณีตและแสดงตามแนวละครใน ตัวแสดงด าเนินเรื่องด้วยการร้อง มีฉากแสดงที่สมจริง 
นอกจากนี้ยังมีการบรรงโหมโรง (Overture) เล่าเรื่องก่อนการแสดง เครื่องดนตรีที่ใช้วงปี่พาทย์        
ดึกด าบรรพ์ จะใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงไม่แข็งกร้าวเพราะการแสดงจะแสดงภายในโรงเรือนเพ่ือไม่ให้
เสียงดังก้อนเกินไป จึงมีการเปลี่ยนไม้ระนาดไปใช้ไม้นวม และใช้ขลุ่ยเพียงออแทนปี่ใน และปี่นอก 

  6. วงปี่พาทย์มอญ 

  เป็นวงดนตรีที่น าเอาเครื่องดนตรีมอญมาผสมกับวงปี่พาทย์ไม้แข็ง โดยสามารถ
ใช้บรรเลงได้ในทุกโอกาส  ทั้งงานมงคลหรืองานอวมงคล ปัจจุบันวงปี่พาทย์มอญได้รับความนิยม    
อย่างมาก โดยเฉพาะการน าไปประโคมงานศพหรือการแสดงลิเก 

 1.3 วงมโหรี 
 วงมโหรีเป็นการรวมกันของเครื่องดนตรีทุกตระกูล คือ ดีด สี ตี และเป่า มารวมอยู่ในวง
เดียวกัน มีแนวทางการบรรเลงที่นุ่มนวล ไพเราะ นิยมใช้บรรเลงในพิธีการที่ศักดิ์สิทธิและเป็นมงคล
ต่างๆเดิมคงเป็นของผู้ชายเล่น แต่ต่อมาผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งมีบริวารมากจึงหัดให้ผู้หญิงเล่นมโหรีบ้าง  
หลังจากนั้นมโหรีก็กลายเป็นของผู้หญิงดังจะพบได้ตามงานจิตรกรรม  ประติมากรรม 

 1. วงมโหรีเครื่องคู่ มีการเพ่ิมระนาดทุ้มกับฆ้องวงเล็ก ซออู้ ซอด้วงอย่างละ2 คัน จะเข้     
2 ตัว ขลุ่ยหลิบ ซอสามสาย 1 คัน เครื่องประกอบจังหวะคงเดิม 

  2. วงมโหรีเครื่องใหญ่  วงมโหรีจึงเลียนแบบวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่โดยมีการเพ่ิมระนาด
ทุ้มกับระนาดเอกเหล็กข้ึนอีก 2 ราง  ด้วยทองเหลือง เพราะเทียบให้เสียงสูงไพเราะกว่าเหล็ก 

 การเลือกใช้เพลง และเครื่องดนตรีไทยเป็นส่วนประกอบหลักในการสร้ างชุดระบ า 
โดยมากแล้วใช้ในการน าไปสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐาน ซึ่งมีขนบจารีตตามแบบกรม
ศิลปากรที่ระบุไว้ ซึ่งจะพบว่ามี 2 ลักษณะคือ การเลือกบรรจุเพลงไทยเดิมที่มีบทร้อง ประกอบกับ      
วงดนตรีไทย หรือการเลือกบรรจุเฉพาะดนตรีไม่มีบทร้อง และไม่น าวงดนตรีประเภทอ่ืนๆ            
มาประยุกต ์
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 2. วงดนตรีพื้นบ้าน 

 เป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในแต่ละท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่มีบทบาทอยู่เฉพาะในวิถีชีวิตของ
สังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ วงดนตรีในแต่ละภาคที่ควรรู้จักมีดังนี้ 
 1. วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ประกอบไปด้วย วงสะล้อซึง วงกลองแอว มองเซิง วงกลอง
เต่งทิ้ง หรือวงปี่พาทย์เมือง วงปูเจ่  วงกลองมองเซิง วงกลองสะบัดไชย วงปี่จุม  วงกลองหลวง          
วงกลองปูจา วงกลองม่าน ส่วนโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงมีความแตกต่างกันไป เช่นวงกลองแอว นิยม
ใช้บรรเลงการฟ้อนเมือง วงกลองมองเซิง นิยมใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนมองเซิง 
 เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือที่ส าคัญๆ ได้แก่ พิณเปี๊ยะ ซึง สะล้อ 
ปี่จุม กลองแอว กลองสะบัดชัย กลองตะโล้ดโป๊ด เป็นต้น 

 2. วงดนตรีพ้ืนบ้านภาคกลาง  ประกอบไปด้วย วงปี่พาทย์พ้ืนบ้าน  วงปี่พาทย์นางหงส์  
วงปี่พาทย์มอญ วงเครื่องสาย ส่วนโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงมีความแตกต่างกันไป เช่น วงปี่พาทย์
มอญและวงปี่พาทย์นางหงส์ นิยมใช้บรรเลงประโคมในงานศพ วงเครื่องสายนิยมใช้บรรเลงในงาน
มงคลต่างๆ เช่นงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานรื่นเริงต่างๆ เป็นต้น 

 เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพ้ืนบ้านภาคกลางที่ส าคัญได้แก่ จะเข้ ขลุ่ย ซออู้ ซอด้วง 
ระนาดเอก ซ้องวงใหญ่  ปี่ ฉิ่ง ฉาบเล็ก กรับ โหม่ง เป็นต้น 

 3. วงดนตรีพ้ืนบ้านภาคอีสาน  ประกอบไปด้วย วงโปงลาง วงกันตรึม วงตุ้มโมง วงแคน 
โอกาสที่ใช้บรรเลงในงานแตกต่างกันไปเช่น ใช้ในการบรรเลงเพ่ือประกอบการแสดงพ้ืนบ้านประเภท
เซิ้งกระติ๊บข้าว เซิ้งสวิง  ฟ้อนภูไท ส่วนวงตุ้มโมงใช้บรรเลงในงานศพ  ซึ่งปัจจุบันหาดูและหาฟัง        
ได้ยาก 

 เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพ้ืนบ้านภาคอีสานที่ส าคัญได้แก่  แคน โปงลาง พิณ โหวด 
ซอบั้งไฟ หมากก๊ับแก๊บ (กรับ) เป็นต้น 

 4. วงดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้  ประกอบไปด้วย วงกาหลอ วงปี่พาทย์ชาตรี วงรองเง็ง วงโต๊ะ
ครึม วงดนตรีโนห์รา วงดนตรีหนังตะลุง วงดนตรีซีละ วงดนตรีมะโย่ง วงดนตรีลิเกป่า โอกาสที่ใช้
บรรเลงนิยมบรรเลงในงานแตกต่างกันไป เช่น วงกาหลอ  ใช้บรรเลงในงานศพ  วงดนตรีหนังตะลุง ใช้
บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงโนห์รา เป็นต้น 

 เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ที่ส าคัญได้แก่ ทับ ร ามะนา กลอง โหม่ง 
ฆ้องคู่ กลองชาตรี  กรือโต๊ะ รือบับ เป็นต้น 

 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, (2555:13) ได้กล่าวถึงลักษณะของดนตรีพ้ืนบ้านว่า บทเพลงต่างๆ 
ตลอดจนวิธีเล่น  วิธีร้อง ได้รับการสั่งสอนถ่ายทอดต่อๆกันมา เป็นบทเพลงที่ใช้ในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ รูปแบบของเพลงพ้ืนบ้านไม่ซับซ้อน มักมีท านองหลัก 2-3 ท านอง ร้องซ้ าไปเรื่อยๆ
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ประกอบการละเล่น การฟ้อนร า หรือเต้นร า เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงมีลักษณะเฉพาะเป็นของท้องถิ่น
นั้นๆ เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือชนเผ่า 
 โดยส่วนใหญ่แล้วการน าเพลง ดนตรีประเภทพ้ืนบ้านมาบรรจุในผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์
นั้น มีลักษณะการน าเพลงพ้ืนบ้านดั้งเดิมน ามาแต่งบทร้องขึ้นใหม่ และจากการน าเพลงสมัยใหม่มา
ผสมผสานกับเพลงจังหวะพ้ืนบ้าน  รูปแบบของการน าดนตรีมาประยุกต์นั้นเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย 
โดยยังคงให้เกิดความเป็นท้องถิ่น มีกลิ่นไอของวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ามาผสมผสาน ซึ่งสามารถ
สร้างสรรค์ได้อย่างอิสระไม่จ ากัดรูปแบบ 

 3. วงดนตรีสากล 

 วงดนตรีสากลที่เกิดขึ้นในศตวรรษต้นๆจนถึงปัจจุบัน จะมีลักษณะการผสมวงที่แตกต่าง
กันทั้งชนิดของเครื่องดนตรีและจ านวนชิ้นที่ใช้ในการบรรเลง  ความหลากหลายของเครื่องดนตรี   
และจ านวนผู้เล่นก่อให้เกิดวงดนตรีตามสมัยนิยมเป็น 7 ประเภทใหญ่ๆดังนี้ 
 1. ภัคดนตรีหรือวงแชมเบอร์มิวสิค (Chamber Music) เป็นลักษณะการผสมวงใน         
ราชส านักหรือผสมวงเล่นในห้องโถงเป็นลักษณะของวงแบบง่ายๆ ตามปกติมีนักดนตรี 2 ถึง 9 คน      
จะมีชื่อต่างกันไปตามจ านวนผู้บรรเลง การผสมจ านวน 9 เครื่องดนตรีเป็นที่สุดส าหรับบทเพลง       
และการบรรเลง เรียกว่า ภัคดนตรีหรือดนตรีเชมเบอร์ 
 2. วงดุริยางค์ (Orchestra) ใช้บรรเลงเพลงที่เรียกว่า ดนตรีวงดุริยางค์ (Orchestra 

music) วงดนตรีแบบนี้จะสมบูรณ์ได้ ก็ต้องเป็นวงดนตรีที่เรียกว่า วงดุริยางค์ซิมโฟนี (symphony 

orchestra) ซึ่งประกอบด้วย เครื่องดนตรีและผู้บรรเลงเป็นจ านวนมาก เพราะผู้ที่ปฏิบัติเครื่องสายนั้น
จะต้องมีการทบหรือทวีคูณจ านวน   
 3. วงดุริยางค์ประกอบการแสดงอุปรากรและละคร (orchestral for accompaniment 

amd opera) วงดุริยางค์ประเภทนี้ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่ม เช่นเดียวกับวงดุริยางค์ซิมโฟนี 
แต่เป็นวงขนาดเล็กกว่า มีจ านวนผู้เล่นอย่างมาก 60 คน 

 4. วงดุริยางค์ขนาดเล็กบรรเลงเพลงประชานิยมหรือดนตรีป๊อปปูลาร์และดนตรีลีลาศ 
(small orchestra for playing popular and dance music) 

 5. วงโยธวาทิต (Military Band) ใช้เครื่องดนตรีอย่างเดียวกันกับวงดุริยางค์ ยกเว้น
เครื่องสายที่ใช้คันสีเท่านั้น ที่ไม่ใช้เลย วงประเภทนี้จึงมีแต่เครื่องเป่าล้วนๆคือ เครื่องลมไม้และ     
เครื่องลมทองเหลือง เหมาะกับงานภายนอกสถานที่ งานน าแถวเดินขบวน และงานบรรเลงเพลง
คอนเสิร์ตกลางแจ้ง 
 6. แตรวง (bass band) ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 2 กลุ่มคือ เครื่องลมทองเหลืองและ
กลุ่มเครื่องกระทบ 
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 7. วงแจ๊ส (Jazz Band) ประกอบด้วย กลุ่มแซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเป็ต ทรอมโบน 
ดับเบิลเบส เปียโน และเครื่องกระทบของแจ๊ส  ในปัจจุบันกีตาร์ไฟฟ้าก็นิยมเล่นในวงแจ๊สด้วย 

 ดนตรีสากลเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่น ามาใช้ในการบรรจุเพลงในนาฏศิลป์
ประยุกต์ โดยมีวิธีการน ามาหลายลักษณะเช่น น าเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน หรือ ดนตรีประเภท
อ่ืนๆมาผสมกับดนตรีสากล เพ่ือให้ได้เอกลักษณ์ของการแสดงนั้นๆ ในรูปแบบของดนตรีประยุกต์      
ทั้งการประยุกต์แบบผสมผสานระหว่างวงดนตรี การประยุกต์แบบใช้เฉพาะเลือกเอกลักษณ์ท านอง
ดนตรีน ามาดัดแปลงใหม่ การเลือกใช้เทคนิคทางดนตรีมาตัดต่อ เช่น เสียงจากธรรมชาติ หรือเสียงที่
ท าให้เกิดขึ้นเอง หรืออัดเสียงพูดบรรยาย ร้องเพลง สวดมนต์ น ามาสร้างสรรค์ให้เกิดความแปลก  
ใหม่ขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้จินตนาการบนพ้ืนฐานความรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้น ดนตรีมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อประสาทสัมผัสของผู้แสดง ให้มีความเข้าใจในการสื่อความหมาย การเลือกสรรเพลง
หรือดนตรีต้องมีการใช้การเลือกสรรเพ่ือให้เหมาะสมกับชุดการแสดง ผู้ เขียนได้สรุปหลักวิธี            
การเลือกสรรเพลง ดนตรีที่น ามาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวคิดของการแสดง แล้วค่อยออกแบบการใช้เพลง ดนตรี 
  2. ก าหนดจากบทร้องที่น ามาเป็นบทแสดง แล้วค่อยบรรจุเพลง ดนตรี 
  3. ก าหนดจากท่าทางก่อน แล้วเลือกรูปแบบดนตรีเพลง 
  4. ก าหนดจากเพลงดนตรี แล้วน าท่าทางมาใส่ 
 ผู้สร้างสรรค์ผลงานอาจจะไม่มีความรู้ทางดนตรีมากนัก ซึ่งเมื่อก าหนดแนวคิด ก าหนดท่าทาง
เบื้องต้นแล้ว จ าเป็นต้องอธิบายสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผู้ช่วยด้านดนตรีเข้าใจในแนวคิดนั้นอย่าง
ชัดเจนผู้ประพันธ์เพลงยังต้องอาศัยองค์ประกอบในเนื้อหาของผู้สร้างสรรค์ท่าฟ้อนต่างๆเพ่ือน ามาเป็น
จินตนาการในการคิดท านองให้แปลกใหม่ เช่น ลักษณะของการฟ้อนร าที่ต้องการการเคลื่อนไหว
แบบช้าสลับเร็ว และจบลงช้า 

การอธิบายช่วงการแสดงอย่างชัดเจน มีส่วนท าให้การคิดสร้างสรรค์เพลงเป็นไปด้วยดีซึ่งอาจ
มีการบรรจุเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ หรือเพลง ดนตรี ที่น ามาประยุกต์ผสมผสานขึ้น นอกจากนี้ยังควร
ระวังเรื่องอารมณ์ ความต่อเนื่องของเพลงให้มีความสอดคล้องกับการแสดง  
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เครื่องแต่งกาย 

 

 เครื่องแต่งกายในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์นั้น จ าเป็นต้องศึกษาเรื่องขององค์ประกอบศิลป์
ในทางทัศนศิลป์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ อันได้แก่ 

ขนาดและสัดส่วน ให้มีความสัมพันธ์กันในรูปร่างของผู้แสดง ไม่ดูแล้วผิดสัดส่วน  
ความกลมกลืน การตกแต่งจากสี วัสดุ ที่ดูแล้วโดดเด่นเป็นพิเศษ แต่เมื่อพิจารณาแล้วไม่เข้า

กันก็จัดว่าไม่กลมกลืน 

การตัดกัน ท าได้หลายวิธี ทั้งในด้านลวดลาย สี สามารถสร้างให้ดูแปลกตา 
เอกภาพ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับความกลมกลืน เอกภาพในการออกแบบการแต่งกาย

นาฏศิลป์ อาจหมายรวมถึงดูแล้วไม่ขัดตา ไม่มากจนเกินไป แต่มีความงามเฉพาะเจาะจง 
การเน้น เป็นการเพ่ิมจุดเด่นของเครื่องแต่งกาย เช่น สร้อยคอ สายสังวาล ชฎา 

สี เป็นส่วนส าคัญในการมองเห็น การให้ความรู้สึกด้านอารมณ์ของการแสดง เ พ่ิม           
ความน่าสนใจ และเป็นสิ่งที่ในชุดระบ าควรพิจารณาเป็นหลัก ตามหลักการใช้สีในจิตวิทยาให้
ความรู้สึกแตกต่างกันดังนี้ 

สีแดง เย้ายวน ร้อนแรง เชื่อมั่น เปิดเผย  
สีเหลือง ร่าเริง อ่อนโยน มีพลัง จินตนาการ สดใส  
สีเขียว สุขุม เยือกเย็น  
สีฟ้า ความสุขสงบ พักผ่อน สดชื่น เรียบง่าย 

สีม่วง สูงส่ง สง่า ศรัทธา 
สีขาว สะอาด บริสุทธิ์ นักคิด ทรงพลัง 
สีด า มั่นใจ น่าเกรงขาม ดุดัน โดดเดี่ยว 

สีน้ าเงิน ผู้น า มั่นคง อบอุ่น 

การออกแบบเครื่องแต่งกายในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ส่วนใหญ่จะพบลักษณะเด่น
ส าหรับเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง ซึ่งสามารถสรุปหลักการออกแบบได้ดังนี้ 

1. น าโครงสร้างของรูปแบบการแต่งกายมาเป็นโครงสร้างหลัก เช่น เส้นกรอบนอกของ
รูปทรงในเครื่องแต่งกายไทย ชฎา มีส่วนแหลม กระบังหน้า กรอบหน้าทรงเหลี่ยม น ามาใส่
รายละเอียดใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดในผลงาน 

2. ลักษณะของวัสดุ เช่น ผ้า ลวดลายผ้า เชือก เถาวัลย์ กระดุม ดิ้นปัก ขนนก ลูกปัด
เครื่องประดับโลหะ การประยุกต์จากวัสดุธรรมชาติน ามาเป็นส่วนเสริมให้ดูมีมิติ เพ่ิมเอกลักษณ์      
ของชุด 
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3. รูปแบบเครื่องแต่งกายท้องถิ่น  เช่น ชนเผ่า ใส่ผ้าพ้ืนเมือง ทาตัว ใส่สร้อยคอใหญ่            
ผู้สร้างสรรค์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. การใช้เครื่องแต่งกายเพ่ือสื่อความหมายพิเศษ เช่น เป็นตัวเอก ตัวรอง ปีศาจ นางฟ้า 
พญายักษ์  เครื่องแต่งกายที่น ามาออกแบบต้องสื่อความหมายในตัวอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ  

5. การใช้เครื่องแต่งกายเป็นอุปกรณ์การแสดง  เช่น การออกแบบกระโปรงยาว บาน เป็น
กลีบดอกไม้ ในการแสดงใช้ผู้แสดงเป็นดอกไม้ กระโปรงคือ กลีบดอกไม้ หมุนตัวตลอดเวลา ลักษณะ
เช่นนี้เครื่องแต่งกายจัดว่าเป็นหลักของการแสดงจึงต้องออกแบบให้เหมาะสม ไม่สะดุดล้ม หรือท าให้
เกิดการผิดพลาดของผู้แสดง 

6. ออกแบบตามจารีตปฏิบัติ  เช่น เครื่องแต่งกายไทยตามแบบจารีต ไม่ควรน ามาประยุกต์
ในลักษณะการแสดงแบบมาตรฐาน หรือท าให้ผิดเพ้ียนจากเดิม เพราะเป็นเครื่องแต่งกายเลียนแบบ
ของกษัตริย์  

 
 

ภาพที่ 3.67 การแต่งกายนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (แบบมาตรฐาน) ชุดนาฏนรีมณีเมขลา 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

จากภาพเป็นการแต่งกายตามแบบละครไทย แบบจารีตปฏิบัติ น ามาประยุกต์ด้วยผ้า         
สมัยนิยม ท าให้มีสีสันสวยสะดุดตา ตัวเอกใส่สไบสีชมพูสด ตัวรองใส่สีชมพูอ่อน เป็นการสื่อ
ความหมายด้วยสีเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับที่แตกต่างกัน ใช้ในนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์      
(แบบมาตรฐาน) ชุดนาฏนรีมณีเมขลา กล่าวถึงเป็นระบ านางมณีเมขลา พร้อมเหล่าบริวาร ร่ายร าใน
ชั้นสวรรค์วิมาน ในเรื่องพระมหาชนก 



93 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.68 การแต่งกายนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์(แบบมาตรฐาน) ชุดเทวาอารักษ์ 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

  

 จากภาพเป็นการแต่งกายไทยประยุกต์ โดยใช้ลักษณะการแต่งกายแบบนางในวัง น าเครื่อง
ทองมาใช้เป็นเครื่องประดับ ด้วยสร้อยคอ จอนหู สังวาล ใช้สไบปักดิ้นทอง เดินเส้นสไบมีลวดลายตัด
ขอบและปักเลื่อมท าให้มองเห็นชัดในระยะไกล ชายแต่งกายสมัยอยุธยาเพ่ิมกรองคอให้เด่นชัด ใช้ใน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์(แบบมาตรฐาน) ชุดเทวาอารักษ์ ผู้แสดงแสดงเป็นเทพเทวดา นางฟ้า ที่คอย
ปักปักรักษาคุ้มครองอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข 
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ภาพที่ 3.69 การแต่งกายนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์(พ้ืนเมือง) ชุดอุสานารี 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 จากภาพเป็นการแต่งกายนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (พ้ืนเมือง) ชุดอุสานารี  ในต านานพ้ืนบ้าน
อีสานเรื่องอุสา บารส  เป็นฉากท่ีนางอุสา พร้อมเหล่าบริวาร ลงเล่นน้ าที่สระ การแต่งกายในชุดนี้เป็น
การแต่งกายตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการให้เห็นถึงความสวยงามของหญิงสาววัยแรกรุ่น 
พร้อมเหล่าพ่ีเลี้ยง โดยใช้นาฏศิลป์ พ้ืนเมืองอีสาน แสดงท่าทางการอาบน้ า เล่นน้ า ในสระ              
การออกแบบเครื่องแต่งกายจึงมีลักษณะใส่เกาะอก มีผ้าคล้องตัว เพ่ือให้เกิดภาพสมจริง  
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ภาพที่ 3.70 การแต่งกายนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์(พ้ืนเมือง) ชุดเซิ้งขอลอ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 จากภาพเป็นการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ประเภทพ้ืนเมือง ชุดเซิ้งขอลอ หรือ               
การตีเกราะเคาะไม้ ของชาวอีสาน มีการน าท่าพ้ืนบ้านอีสานมาสร้างสรรค์ใหม่ โดยใช้แนวคิดการตี
เกราะที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ทั้งนี้จึงใช้การแต่งกายที่เน้นความเป็น
ท้องถิ่น ใช้ผ้าถุงและผ้าเกาะอกสีตัดกันเพ่ือความโดดเด่น และเป็นผ้าพ้ืนบ้านที่หาง่ายในท้องถิ่น                       
ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองนี้มีจุดมุ่งหมายให้ชาวบ้านในชุมชน สามารถน าไปแสดงได้ในโอกาส
ต่างๆ ดังนั้นเครื่องแต่งกายจะมีลักษณะที่เรียบง่าย ประยุกต์ได้ และหาได้ในท้องถิ่น 
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ภาพที่ 3.71 การแต่งกายนาฏศิลป์ประยุกต์ (พ้ืนเมือง) ชุดลีลานาคิน 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 จากภาพการแสดงชุดลีลานาคิน เป็นผลงานสร้างสรรค์ในโครงการผลงานสร้ างสรรค์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มุ่งวัดผลด้านการสร้างงานนาฏศิลป์ชุดใหม่  ในชุดนี้ใช้แนวคิดเรื่องพญานาค          
ศรีสุทโธนาค ที่ชาวอีสานมีความเชื่อว่ามีอยู่จริงในล าน้ าโขง และจะขึ้นจากบาดาลเพ่ือมาจุดลูกไฟใน
วันออกพรรษาตามต านานเพ่ือถวายสักการะแก่พระพุทธเจ้าที่ เสด็จกลับจากสวรรค์ เป็น              
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในรูปแบบนาฏศิลป์ประยุกต์แบบพ้ืนเมือง ลักษณะการร่ายร าและดนตรีที่ใช้
เป็นนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน แบบประยุกต์  คือใช้ลีลาการร่ายร าผสมผสานระหว่างท่าอีสานและท่าใน
จินตนาการโดยมีกิริยาเลียนแบบการเลื้อยของงูใหญ่ มีบริวารเป็นนาคผู้หญิงขึ้นมาร่ายร า มีการต่อตัว
เป็นศีรษะรูปทรงพญานาค ในปางนาคปรก  การออกแบบเครื่องแต่งกายมีความวิจิตรเต็มไปด้วย
เครื่องทอง ตัวเอกพญานาคมีศีรษะที่ใช้เป็นรูปพญานาค 7 ตัวล้อมรอบ กรองคอเป็นแผงใหญ่ประดับ
ด้วยทับทิมสี ห้อยหน้าท าด้วยเครื่องโลหะชุบทอง ใส่ก าลังข้อมือ และรัดต้นแขนขนาดใหญ่  แสดงถึง
ความยิ่งใหญ่ พลังอันอ านาจอันเร้นลับ น่าเกรงขาม 
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อุปกรณ์การแสดง 
 

 อุปกรณ์ประกอบการแสดง เป็นส่วนหนึ่งที่พบในการแสดง ใช้สื่อความหมายในการแสดง 
ลักษณะการเลือกใช้อุปกรณ์การแสดงในนาฏศิลป์แต่ละประเภทแตกต่างกันไป สามารถสรุปการสื่อ
ความหมายในการใช้อุปกรณ์ได้ดังนี้ 
 1. นาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐานและพ้ืนเมือง  มีการใช้อุปกรณ์การแสดงเพ่ือประกอบ       
ความสวยงาม และเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา เช่น จีนร าพัด ร ากิ่งไม้เงินทอง ร าดาบ ร ากริช ร า
พลอง ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเก็บใบชา เซิ้งกระติ๊บ ร่อนแร่  
 2. นาฏศิลป์ประยุกต์   

 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ เป็นองค์ประกอบนาฏศิลป์ที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งที่ท าให้การแสดงมีความสมบูรณ์ ซึ่งไม่มีข้อก าหนดในการเลือกใช้ที่ตายตัว ผู้สร้างสรรค์
สามารถออกแบบอุปกรณ์ได้ตามจินตนาการ ทั้งนี้มีทั้งการสื่อความหมายเชิงนามธรรม และรูปธรรม 
เช่น การใช้ผ้าสีฟ้าขนาดใหญ่ มีคนถือผ้าด้านข้างของเวทีทั้ง 2 ฝั่งในลักษณะขึงเป็นแนวนอนกลางเวที 
สื่อถึงสายน้ า ลักษณะเช่นนี้จัดว่าเป็นการสื่อเลียนแบบธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมที่มีอยู่จริง ลักษณะ      
การสื่ออุปกรณ์การแสดงแบบนามธรรม เป็นลักษณะที่ต้องการให้เห็นถึงการเปรียบเทียบเชิง
สัญลักษณ์ หรือเชิงปรัชญา เช่น การใช้กล่องกระดาษ 3 ใบ มีขนาดต่างกัน ในการแสดงนาฏศิลป์
ประยุกต์ชุดความโลภ กล่องแต่ละใบนั้นต้องการสื่อถึง ความโลภของมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่ไม่เท่ากัน 
และยังแทนความหายนะที่มนุษย์พบจุดจบในตอนท้ายเรื่อง  
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ภาพที่ 3.72 อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดสายฝน 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 จากภาพการใช้อุปกรณ์การแสดงในการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดสายฝน เป็นการน าเอา
เพลงพระราชนิพนธ์สายฝน น ามาใส่ท่าทางการเคลื่อนไหวในลักษณะนาฏศิลป์ประยุกต์ โดยใช้ท่า
พ้ืนฐานของบัลเล่ต์ ผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ ช่วงแรก น าเสนอถึงความ
แห้งแล้ง ความทุกข์ยากของประชาชนชาวไทยที่ต้องเจออุปสรรค์มากมาย ช่วงที่ 2 สื่อถึง สายฝนที่
โปรยปรายจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ที่ช่วยให้ความทุกข์ยากของ
ราษฎรหมดสิ้นไป กลับกลายเป็นความฉ่ าเย็นเหมือนสายฝนที่ประทานจากฟากฟ้า การใช้อุปกรณ์    
การแสดงคือร่ม มิได้หมายถึงไว้ป้องกันแดด หรือกันฝนไม่ให้เปียกปอน แต่มีนัยยะถึงฝนได้ตกลงมา
จากฟากฟ้าแล้ว เหมือนความเมตตาของพระองค์ท่ีได้ช่วยให้ชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้ง 
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ภาพที่ 3.73 อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดเจ๋อซ่าน 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 จากภาพเป็นการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดเจ๋อซ่าน น าเอาลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว
แบบนาฏศิลป์จีน ที่มีการใช้ปลายเท้าแบบบัลเล่ต์ มาประยุกต์กับจินตนาการภายใต้แนวคิด การใช้พัด
ที่สื่อความหมายถึง ความฝันของหญิงสาวที่อยากมีความรัก ลักษณะเป็นนามธรรม มีการต่อพัดกัน
ของผู้แสดงเป็นกลุ่ม คู่และเต้นเดี่ยว ในรูปแบบกิริยาที่แตกต่างกัน เพ่ือสื่อถึงความรักของหญิงสาวที่
ใฝ่ฝันถึงในภาพแห่งการรอคอยความรักที่สมบูรณ์แบบ แต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถก าหนด      
ความรักให้สมบูรณ์ในทุกด้านได้  ดังนั้น การใช้พัดจึงมีความหมายในเชิงนามธรรม ลักษณะ          
การเปรียบเทียบ พัดหุบ เปรียบกับรักที่ไม่สมหวัง พัดบาน เปรียบกับความรักที่ก าลังเบ่งบานเต็มที่  
การสะบัดพัด กระพือพัด เปรียบกับ ความไม่แน่นอน ความลังเลในคู่รัก  เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.74 อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดสุวรรณภูมิ 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 จากภาพเป็นการออกแบบอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดสุวรรณภูมิ ที่มีเรื่องราว
ของปลาอานนท์ที่มีหัวเป็นงูมีหางเหมือนปลา ก าลังว่ายน้ าในมหาสมุทร ในช่วงของการแสดง          
ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงน าเอาศิลปะการเชิดหนังใหญ่ และท าอุปกรณ์การแสดงเป็นตัวหนัง และวาดรูป
ปลาลงบนผืนหนังนั้น ผู้เชิดหนังเต้นแบบโขนยักษ์ที่เหมือนการเชิดหนังใหญ่ ถือหนังวิ่งวนไปมา      
แสดงภาพปลาว่ายน้ าในมหาสมุทร การสร้างอุปกรณ์การแสดงจึงนับว่ามีความส าคัญต่อ               
การสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่ซ้ าเดิม และยังเป็นการน าศิลปะหลายๆ ประเภทมา
ผสมผสานไว้ในผลงานสร้างสรรค์ 
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สรุป 

 

 องค์ประกอบของการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์  เป็นหัวใจส าคัญของการออกแบบงานด้าน
นาฏศิลป์ การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ในทุกประเภทจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐาน เรื่อง แนวคิด       
ท่าร า การใช้พ้ืนที่ การแปรแถว เพลง ดนตรี เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ต้อง
ระมัดระวังในการออกแบบองค์ประกอบการแสดงโดยต้องค านึงถึง รูปแบบของงานสร้างสรรค์         
เป็นหลักในเรื่องขนบ ประเพณี ข้อก าหนด ข้อบังคับ ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น การสะท้อนภาพ
ผลงานในมิติใหม่ ที่อาจให้เกิดผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรมดังนั้นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ควรพิจารณา
ในการสร้างสรรค์งานนั้นอย่างรอบคอบ ในบทต่อไปผู้เขียนจะได้อธิบายถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานนาฏศิลป์ใน 3 รูปแบบ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ประเภทมาตรฐาน 
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ประเภทพ้ืนเมือง  และนาฏศิลป์ประยุกต์หรือ นาฏศิลป์ร่วมสมัย ซึ่งสามารถ
น าไปเป็นตัวอย่างเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ชุดใหม่ได้ 



102 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยประเภทมาตรฐาน ชุดสุรรณวาร ี
 

สุวรรณวารี  เป็นผลงานการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยประเภทมาตรฐาน หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ที่มีลักษณะองค์ประกอบด้านท่าร า ดนตรี เพลง แบบนาฏศิลป์ไทย
มาตรฐาน น าเสนอถึงการด าเนินชีวิตของชาวสยามที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ าและการสัมภาษณ์จาก
ชาวบ้านในชุมชน ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงน าเอาอากับกิริยา ที่ได้ศึกษามาประดิษฐ์เป็นท่าร าโดยใช้
นาฏยศัพท์ ภาษาท่า จากแม่บทนาฏศิลป์ไทยมาประดิษฐ์ท่าใหม่ ที่ถ่ายทอดการด าเนินชีวิตของชาว
สยามในอดีตอีกทั้งผู้สร้างสรรค์ผลงานยังได้ดึงเอาเสน่ห์ของประชาชนในประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วย
ความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันความมีน้ าใจอันงดงามของชาวสยามมาสอดแทรก
เข้าไปในเรื่องราว ดังจะกล่าวถึง ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ แนวคิด แรงบันดาลใจ การแบ่งช่วง
การแสดง การประดิษฐ์แม่ท่าและกระบวนท่า การเคลื่อนไหวบนเวทีและการแปรแถว การแต่งกาย 
เพลงและดนตรี 
 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

 

1. ศึกษาจากเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมในอดีตแถบลุ่มน้ า 
2. ศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคล 

 2.1 สัมภาษณ์ บรรจง จันทร ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่องการประดิษฐ์ท่าร าไทย 

 2.2 สัมภาษณ์ ชาวบ้านในชุมชนแม่น้ าเจ้าพระยา เรื่องการด าเนินชีวิตในแถบแม่น้ า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3. ศึกษาจากการสังเกตกริยาท่าทางเพ่ือน ามาเป็นแนวคิดการสร้างสรรค์ท่าร า แบ่งเป็น         

2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นอากัปกิริยาของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ า ที่แสดงการสัญจรไปมาทางน้ า
ซึ่งมีเรือเป็นพาหนะน าเอาอากัปกิริยาของชาวบ้านในขณะที่พายเรือมาประดิษฐ์เป็นท่าร า  
 ส่วนที่ 2 เป็นอากัปกิริยาของแม่ค้าที่แสดงถึงการค้าขายทางน้ าของชาวสยามที่อยู่อาศัย
ริมน้ า โดยใช้เรือพาหนะในการน าสินค้ามาขาย มาประดิษฐ์เป็นท่าร า 
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 4. ก าหนดเนื้อหาและรูปแบบการแสดง 
 4.1 เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์ ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆข้างต้น ได้ส ารวจวิถีชีวิตของ
ชาวสยามเพ่ือท าการสังเกตพฤติกรรมของชาวสยามแล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาก าหนดขอบเขตเนื้อหาซึ่ง
ใช้ข้อมูลใช้เอกสารและการสังเกตพฤติกรรมตามวิถีชีวิติของชาวสยาม 

 4.2 รูปแบบของการแสดง จากการค้นคว้าท าให้ทราบว่าชาวสยามมีวิถีชีวิตประเพณี
วัฒนธรรมที่งดงามแสดงให้เห็นถึงความรักและความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสื่อให้เรือแทน
ประเทศไทย ผู้โดยสารแทนชาวสยาม ฝีพายแทนผู้น าหรือก าลังส าคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ    
ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้น าเสนอ การแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์โดยใช้ผู้แสดงเป็นหญิง      
4 คน ชาย 4 คน ซึ่งแบ่งเป็น ผู้แสดงชาย 2 คน แสดงท่าทางเป็นเรือและอีกผู้ชาย 2 คนที่เหลือนั้น     
1 คน แสดงเป็นฝีพายบังคับทิศทางอีก 1 คน พร้อมผู้แสดง หญิงทั้ง 4 คนเป็นผู้โดยสารเรือ  

 

แนวคิด 

 

ผู้สร้างสรรค์น าเสนอความคิดทั้งหมดออกมาในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภท
มาตรฐาน โดยเนื้อเรื่องเป็นการเปรียบเทียบความสามัคคีของคนชาวสยามในอดีตที่แม้มีอุปสรรคก็
สามารถผ่านพ้นไปได้ โดยเป็นการสื่อความหมายเชิงนามธรรมใช้สัญลักษณ์ คนพายเรือแทนคนสยาม
ในอดีต เรือแทนประเทศไทย พายุโหมกระหน่ าแทนอุปสรรค การรวมกลุ่มกันแทนความสามัคคี   
การข้ึนฝั่งแทนความส าเร็จ 

 

แรงบันดาลใจ 

 

 เริ่มต้นจากความประทับใจในท่าทางการพายเรือ และต้องการเสนอความเป็นไทยในรูปแบบ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จึงน ามาผูกเรื่องราวให้มีความเกี่ยวข้องกับชนชาวสยามในอดีตที่มี          
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ มีน้ าใจช่วยเหลือกัน เป็นการสะท้อนสังคมที่เกื้อกูล และอยากให้คนใน
ปัจจุบันยึดถือเป็นแบบอย่าง เพ่ือสร้างความตระหนักของเยาวชนในให้ยึดถือเป็นแบบอย่างของ       
การอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบ 
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การแบ่งช่วงการแสดง 
 

การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวสยามในอดีตท่ีผูกพันกับสายน้ าด าเนินชีวิต ประจ าวัน

อยู่บนเรือ 

 

ช่วงที่ 2  แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเมื่อพบเจออุปสรรคก็ไม่หวั่นเกรงพร้อมที่จะช่วยเหลือ
กันฟันฝ่าอุปสรรคนั้นให้ผ่านพ้นความส าเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดีโดยขณะเดินเรือ ได้มีฝนพายุโหม
กระหน่ าท าให้ทุกคนช่วยกันประคองเรือไว้ไม่ให้พลิกคว่ า 

ช่วงที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองหลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนส าเร็จทุกคนได้ช่วยกัน
พัฒนาท านุบ ารุงประเทศจนท าให้เกิดความเจริญและอุดมสมบูรณ์สงบร่มเย็นและคงไว้ซึ่งความงาม
โดยผู้แสดงทุกคน แสดงเข้าคู่กัน และรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว 

 

การประดิษฐ์แม่ท่าและกระบวนท่า 
 

 การแสดงชุดสุวรรณวารี ออกแบบท่าโดยอาศัยการน าเอากิริยาของคนที่อาศัยแถบลุ่มน้ า
แสดงท่าร าประกอบการด าเนินวิถีชีวิต และการค้าขายโดยใช้เรือเป็นพาหนะ มีแม่ท่าและกระบวน     
ท่าหลักทั้งหมด 28 กระบวนท่า เป็นท่าร าที่เป็นการเลียนแบบการเดิน การพายเรือ การว่ายน้ าโดยใช้
แม่ท่า การเคลื่อนไหวแบบนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน และใช้การจัดกลุ่มที่หลากหลายแปรแถวเป็น          
รูปเรือ ในทิศทางต่างๆ 
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ภาพที่ 4.1 ท่าเดินพระ-นาง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ระหว่างทิศทางที่ 1 และ 4 

ล าตัว  :   ระหว่างทิศทางที่ 1 และ 4 

แขน-มือ :     แขนขวาเหยียดยาว แขนซ้ายเหยียดระดับชายพก ตั้งมือทั้งสอง     
   3 จังหวะ จากนั้นเปลี่ยนจีบคว่ าในจังหวะที่ 4 ค่อยๆ ย้ายมาท า     
   อีกข้างหนึ่งพร้อมคลายจีบและตั้งมือในจังหวะที่ 8 

ขา-เท้า :     ตั้งแถวเฉียงแยกเดินมาจากมุมขวาของเวที ยืดแล้วยุบจังหวะที่ 4 
   ยืดจังหวะที่ 6 อย่างช้าๆ แล้วยุบจังหวะที่ 8 

  สื่อความหมาย :  การเดินในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยแสดงถึงความเป็นไทย 
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ภาพที่ 4.2 ท่าประมง 
   ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

 ศีรษะ :  ระหว่างทิศท่ี 1 และ 4 

 ล าตัว :  ระหว่างทิศที ่1 และ 4 

 แขน-มือ :  ท าท่าเดินนางต่อจนครบ 9 ครั้ง 
 ขา-เท้า :   ตั้งแถวเฉียงเดินมาจากมุมขวาของเวที ยืดแล้วยุบ จังหวะที่ 4    

 ยืดจังหวะ ที่ 6 อย่างช้าๆ แล้ว จังหวะที่ 8 

         กลุ่มท่ี 2 

 ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 2-3-1-4 

 ล าตัว :   ทิศทางท่ี 2-3-1-4 

 แขน-มือ :    2 คนเป็นเรือ น ามือประสานกันระดับปาก อีก  2 คนกลาง              
    ท าท่าหว่านแห 

 ขา-เท้า :   2 คน นั่ งตั้ ง เข่าซ้าย 2 คนยืนหันหลังให้กัน ก้าวเท้าที่ถนัด                   
    ออกมาข้างหน้าทิ้งน้ าหนักลง 

  สื่อความหมาย :  การด าเนินชีวิตของชาวสยามในการท าอาชีพประมง 
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            ภาพที่ 4.3 ท่าลงเรือ 

             ทีม่า : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

 ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 1 

 ล าตัว :   ทิศทางท่ี 1 

 แขน-มือ :  ตั้งมือทั้ง 2 แขนขวาเหยียดแขนซ้ายงอระดับอก 

  มือ-เท้า :  วิ่งมากลางเวที 
 กลุ่มท่ี 2 

 ศีรษะ :   คนที ่1-2-3 ทิศทางที่ 2 และคนที่ 4 ทิศทางที ่4 

 ล าตัว :   ทิศทางที ่2 และ 4 

 แขน-มือ :   2 คนเป็นเรือ คนที่ 1 น ามือประสานกันระดับแง่ศีรษะเป็นหัวเรือ 
    คนที่ 2 ระดับปาก 1 คน ก ามือขวา แขนซ้ายเหยียดกางออกแก่วง
    คล้ายพายเรือ คนที ่4 น ามือมาประสานกันระดับปากเป็นท้ายเรือ 

  มือ-เท้า :    3 คนนั่งทับส้น 1 คนยืนเท้าชิด 

  สื่อความหมาย :  ชาวสยามใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง 
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ภาพที่ 4.4 ท่านั่งเรือ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :     ผู้หญิงทิศทางท่ี 1 ผู้ชายคนที่ 1-2-3 ทิศทางท่ี 2 และ         
  คนที ่4 ทิศทางท่ี 4  

ล าตัว :   ผู้หญิงทิศทางท่ี 2 ผู้ชายทิศทางที ่2 และ 4  
แขน-มือ :  ผู้หญิงมือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายม้วนมือจีบระหว่างอก             
  ผู้ชาย 2 คนเป็นเรือ คนที ่1 น ามือประสานกันระดับแง่ ศีรษะ 

  เป็นหัวเรือ คนที่ 2 ระดับปาก 1 คน ก ามือขวา แขนซ้ายเหยียด 

  กางออก แกว่งคล้ายพายเรือ คนที ่4 น ามือมาประสานกัน       
  ระดบัปาก เป็นท้ายเรือ 

ขา-เท้า :  ผู้ ห ญิ ง นั่ ง ทั บ ส้ น  ผู้ ช า ย ค น ที่  1 -2 -3  ค น นั่ ง ทั บ ส้ น  ค น ที่  4                  
  ยืนเท้าชิด 

 สื่อความหมาย :     ลงเรือล าเดียวกัน 
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ภาพที่ 4.5 ท่าเดินเรือ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :  ผู้หญิงทิศทางที ่1 ผู้ชายคนที่ 1-2-3 ทิศทางที่ 2 และคนที่ 4  ทิศทางท่ี 4 

ล าตัว :   ผู้หญิงทิศทางท่ี 2 ผู้ชายทิศทางที่ 2 และ 4 

แขน-มือ :  ผู้ หญิ งลดมื อขวาลงมาที่ ไหล่ ซ้ าย  ผู้ ช าย  2  คน เป็น เ รื อ  คนที่  1                 
 น ามือประสานกันระดับแง่ศีรษะเป็นหัวเรือ คนที่  2 ระดับปาก 1 คน       
 ก ามือขวา แขนซ้ายเหยียดกางออกแกว่งคล้ายพายเรือ คนที่ 4 น ามือ       
 มาประสานกันระดับปากเป็นท้ายเรือ 

ขา-เท้า :  ผู้หญิงนั่งทับส้น เดินเข่าขวาสลับซ้าย 4 ครั้ง ผู้ชายคนที่  1 -2-3 คน          
 นั่งทับส้นคนที่ 4 ยืนเท้าชิด 

 สื่อความหมาย :  ประชากรมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยก้าวหน้า 
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ภาพที่ 4.6 ท่าท าการค้า 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 ศีรษะ :    ผู้หญิงทิศทางท่ี 1 ผู้ชายคนที่ 1-2-3 ระหว่างทิศที ่1 และ 2       
    คนที ่4 ระหว่างทิศที ่3 และ 4 

ล าตัว :   ระหว่างทิศท่ี 1 และ 2 

 แขน-มือ :  ผู้หญิงมือทั้ง 2 ข้างจีบคว่ าคลายมือจีบหงายฝ่ามือ โดยมือซ้ายสูง ผู้ชาย      
   2 คนเป็นเรือ มือขวา แขนซ้ายเหยียดกางออก แกว่งคล้ายพายเรือ คนที่ 
   4 น ามือประสานกันระดับปากเป็นท้ายเรือ 

ขา-เท้า :  เดินเข่าไปทางขวาปรับเป็นแถวเฉียง 
 สื่อความหมาย :  การค้าขายความเจริญรุ่งเรือง 
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ภาพที่ 4.7 ท่าเล่นน้ า 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ :     ผู้หญิงทิศทางที่  1 ผู้ชายคนที่  1-2-3 ระหว่างทิศ 1 และ 2            
คนที ่4 ระหว่างทิศที ่3  และ 4 

  ล าตัว :   ระหว่างทิศท่ี 1 และ 2 

  แขน-มือ :   ผู้หญิงมือขวาตั้งมือที่ไหล่ซ้าย ส่วนมือซ้าย หักข้อมือ แขนตึง      
ส่งหลัง ผู้ชาย 2 คน เป็นเรือ คนที่ 1 น ามือประสานกัน ระดับแง่
ศีรษะเป็นหัวเรือ คนที่ 2 ระดับปาก 1 คน ก ามือขวา แขนซ้าย
เหยียดกางออกคล้ายพายเรือ คนที่ 4 น ามือประสานกันระดับ
ปากเป็นท้ายเรือ 

  ขา-เท้า :  นั่งทับส้น 

  สื่อความหมาย :  ความสนุกสนาน 
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ภาพที่ 4.8 ท่าทักทาย 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ผู้หญิงทิศทางที่ 1 ผู้ชายคนที่ 1-2-3 ระหว่างทิศที่ 1 และ 2 ผู้ชายคนที่ 4 
   ระหว่างทิศท่ี 3 และ 4 

ล าตัว :  ระหว่างทิศทางที ่1 และ 2 

แขน-มือ :  ผู้หญิงมือทั้ง 2 ตั้งวง ท ามือพลิ้วคล้ายกวัก ผู้ชาย 2 คน เป็นเรือ คนที่ 1      
 น ามือประสานกัน ระดับแง่ศีรษะเป็นหัวเรือ คนที่  2 ระดับปาก 1 คน      
 ก ามือขวา แขนซ้ ายเหยียดกางออกแกว่ งคล้ ายพายเรือ  คนที่  4             
 น ามือประสานกันระดับปากเป็นท้ายเรือ 

ขา-เท้า :  นั่งทับส้น 

สื่อความหมาย :  ชาวสยามมีอัธยาศัยดี มีมิตรไมตรีจิตต่อกัน 
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ภาพที่ 4.9 ท่าประสบพายุ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :  ทิศทางที่1 และ 3 

ล าตัว :   ทิศทางที่1 และ 3 

แขน-มือ :  ท ามือบัง ยกแขนสูง 
ขา-เท้า :  นั่งตั้งเข่าซ้าย 

กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   คนที ่1-2-3 ทิศทางท่ี 2 และคนที่ 4 ทิศทางท่ี 4 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 2 และ 4 

แขน-มือ :  2 คนเป็นเรือ คนที ่1 น ามือประสานกันระดับแง่ ศีรษะเป็นหัวเรือ 
   คนที่ 2 ระดับปาก 1 คน ก ามือขวาแขนซ้ายเหยียดกางออก     
   แกว่งแขน คล้ายพายเรือ คนที่4 น ามือประสานกันระดับปากเป็น
   ท้ายเรือ 

ขา-เท้า :  3 คนนั่งทับส้น 1 ยืนเท้าชิด 

สื่อความหมาย :  การพบอุปสรรคขวางหน้า 
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ภาพที่ 4.10 ท่าบังฝน 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 1 และ 3 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 1 และ 3 

แขน-มือ :  ท ามือบังยกแขนสูง 
ขา-เท้า :  นั่งตั้งเข่าซ้าย 

สื่อถึง :   การบังฝน 

 

กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   คนที่ 1-2-3 ทิศทางที ่2 และคนที ่4 ทิศทางที ่4 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 2-3 และ 4 

แขน-มือ :  2 คนเป็นเรือ คนที่ 1 น ามือประสานกันระดับแง่ศีรษะเป็นหัวเรือ 
คนที่ 2 ระดับปาก 1 คน ก ามือขวาแขนซ้ายเหยียดกางออกแกว่ง 
คล้ายพายเรือ คนที่ 4 น ามือประสานกันระดับปากพายเรือ 

ขา-เท้า :  คนที่ 1-2-3 นั่งตั่งเข่า คนที่ 3 ยืนเท้าชิด 

สื่อความหมาย :  การบังฝน 
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ภาพที่ 4.11 ท่าเรือโคลง 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 1 และ 3 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 1 และ 3 

แขน-มือ :  กางแขนตั้งมือ ท าแขนงอสลับตึงทีละข้าง 
ขา-เท้า :  นั่งตั้งเข่าซ้าย 

กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   คนที ่1-2-3 ทิศทางที่ 2 และคนที่ 4 ทิศทางที่ 4 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 2 และ 4 

แขน-มือ :  2 คน เป็นเรือน ามือประสานกันระดับแง่ศีรษะเป็นหัวเรือ คนที่  2 
 ระดับปาก 1 คน ก ามือขวาแขนซ้ายเหยียดกางออก แกว่งคล้าย 
 พายเรือ คนที่ 4 น ามือประสานกันระดับปากเป็นท้ายเรือ 

 

ขา-เท้า :  คนที ่1-2-4 นั่งตั้งเข่า คนที่ 3 ยืนเท้าชิด 

สื่อความหมาย :    ประชากรในประ เทศต้ องช่ วยกันประคับประคอง                   
   ให้ประเทศคงอยู่ 
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ภาพที่ 4.12 ท่าพายุโหมกระหน่ า 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :    ทิศทางท่ี 1 และ 3 

ล าตัว :    ทิศทางท่ี 1 และ 3 

แขน-มือ : คนที่  1 และ 3 วาดแขนไปทางขวามือ ล าตัวขวา         
 จีบมือซ้ายตั้งมือ คนที่ 2 และ4 วาดแขนไปทางซ้าย              
 มือซ้ายจีบตั้งมือ 

ขา-เท้า :   นั่งตั้งเข่าซ้าย 

กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :    คนที ่2-3-4 ทิศทางที ่2 และคนที ่4 ทิศทางที่ 4 

ล าตัว :    ทิศทางท่ี 2 และ 4 

แขน-มือ :  2 คน เป็นเรือ คนที่ 1 น ามือประสานกันระดับแง่ศีรษะ
 เป็นหั ว เรื อ  คนที่  2  ระดับปาก 1  คน ก ามือขวา         
 แขนซ้ายเหยียดกางออกแกว่งคล้ายพายเรือ คนที่ 4      
 น ามือประสานกันระดับปากเป็นท้ายเรือ 

ขา-เท้า :  คนที ่1-2-3 นั่งตั้งเข่าขวา คนที่ 3 ยืนเท้าชิด 

สื่อความหมาย :   ประเทศเกิดวิกฤตภัย 
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ภาพที่ 4.13 ท่าเรือล่ม 

   ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ทิศทางที่ 2 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 2 

แขน-มือ :  แขนทั้ง 2 ติดพ้ืน 

ขา-เท้า :  นั่งทับส้นเท้า 
สื่อความหมาย :  ประเทศล่มประชากรในประเทศก็จะพบปัญหา 
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ภาพที่ 4.14 ท่าจมน้ า 

    ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 2 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 2 

แขน-มือ :  ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะและท ามืออ่อนลงช้าๆ 

ขา-เท้า :  คุกเข่า 
กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 2 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 2 

แขน-มือ :  แบบมือคว่ าลงพ้ืน ทั้งสองข้าง 
ขา-เท้า :  นั่งทับส้น 

สื่อความหมาย :  การจมน้ า เปรียบได้กับประเทศถึงข้ันวิกฤต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
ภาพที่ 4.15 ท่าว่ายน้ า 

     ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 2 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 2 

แขน-มือ :  วาดมือไปข้างหลังคล้ายท่าวายน้ ากรรเชียง 
ขา-เท้า  :  นั่งตั้งเข่า 
สื่อความหมาย :  ทุกคนต้องช่วงพยุงให้ประเทศชาติพ้นจากวิกฤต 
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                                     ภาพที่ 4.16 ท่าน้ าพัดพาไป 

                                     ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 4 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 4 

แขน-มือ :  วาดมือไปข้างหลัง 
ขา-เท้า :  เดินถอยไปทิศทางที ่2 

 กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 2 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 2 

แขน-มือ :  วาดมือไปข้างหลัง 
ขา-เท้า :  เดินถอยไปทิศทางที ่4 

สื่อความหมาย :  อุปสรรคท าให้คนแยกจากกันได้ 
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ภาพที่ 4.17 ท่าด าผุดด าว่าย 

  ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 1 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 4 

แขน-มือ :  มือขวาตั้งวงสูง แขนซ้ายระดับอก 

ขา-เท้า :  ยืนยกขาซ้ายงอเข่า กดปลายเท้า 
 กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 1 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 1 

แขน-มือ :  ยกมือขวาตึงเหนือศีรษะแขนซ้ายแนบล าตัว 

ขา-เท้า :  เขย่งเท้ายืดยุบ 

สื่อความหมาย :  การพยายามดิ้นรนหาทางรอด 
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ภาพที่ 4.18 ท่าพบกัน 

      ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ผู้ชายทิศทางที ่4 ผู้หญิงทิศทางที่ 2 

ล าตัว :   ผู้ชายทิศทางที ่4 ผู้หญิงทิศทางที่ 2 

แขน-มือ :  แขนส่งหลังหักข้อมือ 

ขา-เท้า :  เก้าเท้าซ้ายทิ้งน้ าหนักที่เท้าหน้า ขาขวาตึงเปิดส้นเท้า 
สื่อความหมาย :  ประชากรทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประเทศให้เจริญได้ 
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ภาพที่ 4.19 ท่าร่วมใจ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ผู้ชายทิศทางที่ ผู้หญิงทิศทางท่ี 3 

ล าตัว :   ผู้ชายทิศทางที่ 1 ผู้หญิงทิศทางที ่3 

แขน-มือ :  แขนอยู่ข้างล าตัว กันศอกออก 

ขา-เท้า :  วาดเท้าขวาไปข้างหน้า ย่ าเท้าหมุนรอบตัว 

สื่อความหมาย :  การร่วมแรงร่วมใจของคนในชาติ 
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ภาพที่ 4.20 ท่าช่วยเหลือกัน 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 1 

ล าตัว :   ทิศทางท่ี 1 

แขน-มือ :  มือทั้งสองแบหงาย แขนไขว้ทับกัน 

ขา-เท้า :  ยกขาซ้ายงอเข่ากันขาออกข้างตัว กดปลายเท้า 
สื่อความหมาย :  การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
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ภาพที่ 4.21 ท่าช่วยกันกู้เรือ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี1 

ล าตัว :   ผู้ชายทิศทางที่ 1 และ 2 ผู้หญิงทิศทางที่ 1 และ 4 

แขน-มือ :  มือทั้ง 2 ตั้งวงแขนนอกสูง 
ขา-เท้า :  ก้าวขานอกท้ิงน้ าหนักเท้าหน้า ขาในตึงเปิดส้นเท้า 
สื่อความหมาย :  ทุกคนต้องช่วยกันบ ารุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
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ภาพที่ 4.22 ท่าพบเรือ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   ระหว่างทิศท่ี 1 และ 4 

ล าตัว  :   ระหว่างทิศท่ี 1 และ 4 

แขน-มือ :  แขนทั้ง 2 กางออกเหยียดตึง ตั้งมือ ฝ่ามือประกบคนข้างๆ 

ขา-เท้า  :  ยืนตรงเท้าชิด 

กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 1 

ล าตัว  :   ทิศทางท่ี 1 

แขน-มือ :  2 คน ตั้งมือทั้ง 2 มือซ้ายข้างล าตัวระดับเอว มือขวาอยู่ระดับ        
   ชายพก อีก 2 คน ตั้งวงเข้าหากัน วงในสูง 

ขา-เท้า :  2 คนวิ่งไปทางขวา อีก 2 คนนั่ง พับเพียบหันออกจากกัน               
   เหยียดขานอกออก 

สื่อความหมาย : การค้นพบทางส าเร็จ  
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ภาพที่ 4.23 ท่าประกอบเรือ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :  ผู้หญิงทิศทางที่1ผู้ชายคนที่  1-2-3 ทิศทางที่  2 และคนที่  4 
ทิศทางท่ี 4 

ล าตัว  :  ผู้หญิงทิศทางท่ี 2 ผู้ชายทิศทางที่ 2 และ 3 

แขน-มือ :  ผู้หญิงมือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายตั้งวงอยู่ระดับไหล่ ผู้ชาย 2 คน 
   เป็นเรือ คนที่  1 น ามือประสานกันระดับแง่ศีรษะเป็นหัวเรือ       
   คนที ่2 ระดบัปาก 1 คน ก ามือขวาแขนซ้ายเหยียดกางออก แกว่ง
   คล้ายพายเรือ คนที ่4 น ามือประสานกันระดับปากเป็นท้ายเรือ 

ขา-เท้า :  ยืนตรง 
สื่อความหมาย : ทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาประเทศไทยจะสามารถกลับมาสงบสุข

   ดังเดิม 
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ภาพที่ 4.24 ท่ามองเห็นฝั่ง 
 ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ระหว่างทิศท่ี 1 และ 2 

ล าตัว :  ระหว่างทิศท่ี 1 และ 2 

แขน-มือ :  ผู้ชายหนึ่งคนน าฝ่ามือซ้ายประกบหลังมือขวา งอแขนเล็กน้อย    
   อีกสองคนมือจับเข่า อีกหนึ่งคนที่เหลือเอามือจับหลังคนที่อยู่      
   ข้างซ้าย ผู้หญิงมือซ้ายตั้งวงหน้า มือขวาจีบส่งหลัง 

ขา-เท้า :  ผู้ชายคนที่เป็นหัวเรือยืนตรง คนที่เป็นฐานย่อเข่า คนข้างนอกงอ
   เข่า เล็กน้อยคนที่ เป็นคนต่อตัวขึ้นให้ ใช้ เท่าข้างหนึ่ งที่ถนัด       
   เหยียบบนหลังคนใน คือด้านขวามือ ผู้หญิงไขว้ขาขวามาข้างหน้า
   หมุนรอบตัว 

สื่อความหมาย : การมองเห็นอนาคตท่ีสดใสอีกครั้ง 
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ภาพที่ 4.25 ท่าเดินขึ้นฝั่ง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ระหว่างทิศทางที1่และ2 

ล าตัว  :  ระหว่างทิศทางที่1และ2 

แขน-มือ :  มือขวาอยู่ข้างหน้า แขนซ้ายอยู่ข้างหลัง 
ขา-เท้า  :  ยกขาซ้ายกดปลายเท้าไปข้างหน้า3ก้าว 

สื่อความหมาย :  การผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง 
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ภาพที่ 4.26 ท่าก้าวไกล 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 1 

ล าตัว :  ทิศทางท่ี 1 

แขน-มือ :  ยกแขนเหนือศีรษะหันข้อมือเข้าหาหัน 

ขา-เท้า :  ยกขาซ้ายกดปลายเท้า 
กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 2 

ล าตัว :  ทิศทางท่ี 1 

แขน-มือ:  มือขวาตั้งวงบัวบาน มือซ้ายแตะสะโพก 

ขา-เท้า :  นั่งตั้งเข่าซ้ายกันเข่าออก 

สื่อความหมาย :  การเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 
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ภาพที่ 4.27 ท่ายิ่งใหญ่ 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   ระหว่างทิศทางที ่1 และ 4 

ล าตัว :  ระหว่างทิศทางที ่1 และ 4 

แขน-มือ :  คนที่ 1 และ 4 ตั้งวงมือในสูง คนที่ 2 และ 3 มือซ้ายจีบส่งหลัง 
   มือขวาตั้งวงมือซ้ายอยู่ระดับไหล่ 

ขา-เท้า :  ยืนเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า 
กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 1 

ล าตัว :  ทิศทางท่ี 1 

แขน-มือ :  3 คนยก คนที่ถูกยกมือขวาตั้งวงมือซ้ายเหยียดแขนตึงข้างตัว  
ขา-เท้า  :  ค่อยๆ เดินไปทางขวาของเวที คนที่ถูกยกขาขวางอเข่า ขาซ้าย

   เหยียดออก 

สื่อความหมาย : การกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง 
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ภาพที่ 4.28 ท่าความส าเร็จ 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ทิศทางท่ี 1 

ล าตัว :  ทิศทางท่ี 1 

แขน-มือ :  ผู้ชายคนหนึ่งยกคนกลางขึ้น คนที่โดนยกน ามือประกบกันข้างหน้า 
   งอแขนเล็กน้อย ส่วนคนที่ เหลือตั้งมือแขนงออกทั้งสองข้าง         
   มือแตะหลังคนที่ถูกยก มือที่อยู่ด้านหลังต่ าลง ผู้หญิงตั้งมือ       
   แขนทั้ง 2 ข้างกลางออก มือหน้าสอง มือหลังต่ าลงระดับไหล่ 

ขา-เท้า :  ผู้ชายขาในก้าวหน้า ขานอกวางหลังกดปลายเท้า ผู้หญิงนั่งทับ     
   ส้นเท้าขาใน ขานอกเหยียดไปข้างหลังกดปลายเท้า 

สื่อความหมาย :  ความส าเร็จเกิดข้ึนจากความสามัคคี 
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การเคลื่อนไหวบนเวที และการแปรแถว 

 

 แถวที่ 1 แถวปากผนัง 
                

  

 

 

 

 

แถวที่ 2 รวมกลุ่ม 2 กลุ่ม 

 

   

 

    

 

แถวที่ 3 ปากผนังคู่ 
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แถวที่ 4 แถวสับหว่าง 

 

 

 

 

แถวที่ 5 แถวเฉียง 

   

 

 

 

 

 

แถวที่ 6 แถวเฉียงคู่ 
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แถวที 7 แถวเป็นตั้งซุ้ม 

 

 

 

 

 

 

แถวที่ 8 แถวกากบาท 

 

 

 

 

 

 

แถวที่ 9 แถวรวมกลุ่ม 2 กลุ่ม 
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 แถวที่ 10 แถวปากผนังคว่ า 
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การแต่งกาย 

 

 การแสดงชุดสุวรรณวารี แบ่งกายอกเป็น 2 แบบ คือ การแต่งกายของนักแสดงและกายแต่ง
ของนักแสดงชาย 

 

 เครื่องแต่งกายของนักแสดงหญิงที่ใช้ในการแสดง 
 

 
 

ภาพที่ 4.29 เครื่องแต่งกายนักแสดงหญิง 
ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ  

 

 เครื่องแต่งกายของนักแสดงหญิงที่ใช้ในการแสดงสุวรรณวารีประกอบไปด้วยเกาะอกส าเร็จ 
ผ้าแถบสีแดงความยาวประมาณ 2.5 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร ผ้าถุงพิมพ์ลายโทนสีน้ าตาลชมพู 
ความยาวประมาณ 2 เมตร กางเกงขายาวผ้าชีฟองสีเทา ผ้าคาดเอวเย็บส าเร็จ มีผ้าพลิ้วห้อยหน้าสี
น้ าตาลปักด้วยลูกปัดสีทองเพ่ือเพ่ิมลวดลายและท าให้แวววาวสวยงามเมื่อแสงไฟที่ใช้ในการแสดง      
ตกกระทบ 
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เครื่องแต่งกายของนักแสดงชายที่ใช้ในการแสดง 
 

 
 

ภาพที่ 4.30 เครื่องแต่งกายนักแสดงชาย 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ  
 

 เครื่องแต่งกายของนักแสดงชายได้ดัดแปลงการแต่งกายของชายไทยสมัยอยุธยา ผู้ชาย         
ไม่ใส่เสื้อ ใช้ผ้าสีแดงพาดไหล่ ใส่กางเกงผ้าชีฟองสีด าไว้ข้างใน ทับด้วยผ้าถุงสีน้ าตาลทองจับผ้า
ลักษณะคล้ายโจงกระเบน โดยมัดผ้าให้พอดีเอว ดึงชายผ้าทั้งสองข้างพับไว้ด้านใน ดึงออกทางหลับจับ
จีบหน้านาง ใส่ผ้าคาดเอวทับ เครื่องประดับ สร้อยถัก เข็มขัดถัก ข้างหลังจะเย็บสไบติดกัน และเห็น
จีบของผ้าถุงที่จับจีบวางทับไว้  
 

เพลงและดนตรี 
 

 เป็นการประพันธ์เพลงขึ้นใหม่ ซึ่งใช้แนวคิดท านองเพลงชเวดากองของวงฟองน้ า มาเป็นหลัก
ในการประพันธ์ ที่มีท่วงท านองไทยสื่อถึงสายน้ า และประพันธ์เพลงเพ่ิมเติมขึ้น โดยน าเพลงอารมณ์
ของการแสดงใน 3 ช่วง เป็นหลักในการออกแบบเพลงดนตรี ดังนี้ 
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 ช่วงที่ 1 ใช้จังหวะดนตรีมีความเร็วปานกลาง ให้อารมณ์สบาย เปรียบเหมือนการล่องเรือ 
การด าเนินชีวิตแบบไทย 

 ช่วงที่ 2 ใช้จังหวะดนตรีที่เร็วขึ้น  ท านองให้ความรู้สึกตื่นเต้น  หวาดกลัว มีเสียงพายุโหม
กระหน่ า 
 ช่วงที่ 3 ใช้จังหวะดนตรีที่ช้า  ท านองให้ความรู้สึกเข้มแข็ง และยิ่งใหญ่ 
  

นอกจากนี้ ยังใช้เทคนิคเสียงประกอบเข้าช่วย เพ่ือความสมจริงในการบันทึกเสียง 
โน้ตเพลง 
 

ตารางท่ี 4.1  โน้ตเพลงสุวรรณวารี 
 

---ด -ล ซ ด  -ม -ด  -ล ซ ด  -ซ-ม รมชร -ซฺ-ฟ ลมฟซ 

-ซ-ซ ลมชร -ม-ฟ ซฟมด -มรม ---ล --ด ล -ซ-ม 

-ซ-ด  ซร ฟํด  --ลซ --ฟม ---ล ---ล ---- ---- 

---- ---- -ลฟซ ซฟมร มฟซ- -ทฺดร -มฟซ ซฟมร 

ม ฟ ซ - -ทฺดร ---ม -ซลซ -มรม ซมรด -ร-ม ซมรด 

-ทฺ -ล ฺ ---- ---- ซ-ลซ -ล-ซ -ล-ซ ลซมร ด-รม 

-ซ- ม --รด รมซม รดลฺด ---- ซฺลฺดร -มซม -ร-ม 

-ร-ม ซลซม ซมรม ซมรม --ซด  ---- ---- -ม-ซ 

-ร-ม -ดรลฺ -ม-ซ -ร-ล -ทลร  -ม-ซ -ร-ล -ซลม 

-ม-ซ -ร-ล -ทลร  -ทลซ ---- -ร -ท -ล-ท -ร ม ร  
-ท-ล -ซ-ล -ทร ม -ร-ซ -ล-ซ -มรม -ซมร มรทฺร 

-ทฺลฺท ฺ -ลฺ-ซฺ ---- -ร -ท -ล-ท -ร ม ร  -ท-ล -ซ-ล 

-ทร ม  -ร -ม  -ซ -ม  -ร ทร  -ทลท -ลซล -ท-ร  -ม -ร  
-ล-ร  -ม ซ ม  -ร -ม  -ร -ม  -ร ม ซ  -ร -ซ  -ล -ซ  -ม ร ม  
-ช ม ร  ม ร ทร  -ทลท -ล-ซ ---- ---- ---- ---- 
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สรุป 

 

การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดสุวรรณวารี ได้มีวิธีการศึกษาค้นคว้าและวิธีการด าเนิน
โครงการอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสมบูรณ์แบบตรงตามวัตถุประสงค์            
ซึ่งมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ         
การสังเกตวิถีชีวิต พฤติกรรมของชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ า ก าหนดเนื้อหาและรูปแบบการแสดง
ออกแบบการแสดงเชิงสัญลักษณ์ มีการแทนความหมายเปรียบเทียบลักษณะนามธรรม ที่ถ่ายทอด
เรื่องราวความสามัคคีของคนสยามในอดีต เป็นการสร้างเรื่องราวที่มีการด าเนินเรื่อง และ            
เกิดอุปสรรค ตลอดจนการแก้ใขปัญหา จบลงด้วยความส าเร็จ  ซึ่งนับได้ว่ามีการสร้างสรรค์นาฏศิลป์
ไทยที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และผู้ชมสามารถเข้าใจได้ชัดเจน  การสร้างสรรค์กระบวนท่าร าใช้
รูปแบบนาฏศิลป์ไทยเป็นหลัก จ านวน 28 ท่า มีการใช้ลักษณะการเชื่อมท่าและเคลื่อนไหวแบบ
รวดเร็ว โดยมีการใช้จังหวะนับในครึ่งจังหวะบ่อยครั้ง การใช้ล าตัวมีลักษณะเกินจริง ใช้วงล้น ซึ่งถือว่า
เป็นนาฏยลักษณ์ในระบ าชุดนี้   
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บทท่ี 5 

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยประเภทพ้ืนเมือง ชุดเซิ้งสาวกุมภวาโบกข้าวหลาม 

 

 เซิ้งสาวกุมภวาโบกข้าวหลาม เป็นผลงานการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยประเภทพ้ืนเมือง         
ที่น าเสนอถึงอาชีพขายข้าวหลามที่มีชื่อเสียงของ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยเนื้อหาของ    
การแสดงสื่อให้เห็นถึงอาชีพขายข้าวหลามประกอบกับท่าทางการเรียกลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แม่ค้าที่ เป็นที่ดึ งดูดลูกค้าได้ เป็นอย่างดี  การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ไทยประเภทพ้ืนเมืองนี้                        
เป็นการน าเอานาฏยลักษณ์นาฏศิลป์พ้ืนบ้านในท้องถิ่น เช่นการย่ าเท้าเร็ว  การใช้ล าตัวโยกไปมาอยู่
ตลอดเวลา การใช้การจีบ ตั้งวงในลักษณะไล่ท่าจากต่ าไปสูง การเคลื่อนไหวสะโพกขึ้นลง              
ไปด้านหน้าและด้านข้าง ชุดเซิ้งสาวกุมภวาปีโบกข้าวหลามนี้มีความโดดเด่นที่การน าเอาท่าโบก       
ข้าวหลามของแม่ค้ามาสร้างสรรค์เ พ่ิมเติมให้ เกิ ดความลงตัวได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งมีขั้นตอน             
การสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ แนวคิด แรงบันดาลใจ การแบ่งช่วงแสดง 
การประดิษฐ์แม่ท่าและกระบวนท่า การเคลื่อนไหวบนเวทีและการแปรแถวการแต่งกาย เพลงและ
ดนตรี 
 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

 

1. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 

2. รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย เรื่องข้าวหลาม เพ่ือทราบถึงวิธีการท าข้าวหลาม 

3. ศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคล 

              3.1 สัมภาษณ์ นางทองย้อย พาวิรัตน์ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพ่ือทราบ           
วิธีการขายข้าวหลาม 

              3.2 สัมภาษณ์ นางหนูนา เจริญสุข อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพ่ือทราบกรรม    
วิธีการโบกข้าวหลาม 

4. ก าหนดเนื้อหาและรูปแบบการแสดง 
             4.1 เนื้อหา ผู้สร้างสรรค์ ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆข้างต้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
จากการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลท่าทางของโบกข้าวหลาม เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขต
เนื้อหาของการแสดง ให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ ของหัวข้อเรื่องมากที่สุด โดยเน้นเนื้อหา
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ในส่วนของท่าทางการโบกข้าวหลาม ซึ่งผู้สร้างสรรค์มีแนวคิดที่ต้องการให้ผู้ชมได้ทราบถึงท่าทาง    
การโบกข้าวหลามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

               4.2 รูปแบบของการแสดง การน าท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดสายตาลูกค้าที่ขับรถ
ผ่านร้านขายข้าวหลามที่มีความโดดเด่น ดึงดูดลูกค้า มาสร้างสรรค์ท่าทางเพ่ิมเติมจากจินตนาการ
น าเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นเมือง โดยใช้นักแสดงหญิง 8 คน การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1 สื่อถึงเอาข้าวหลามออกมาขาย 

ช่วงที่ 2 สื่อถึงกระบวนการโบกข้าวหลาม 

ช่วงที่ 3 สื่อถึงการพักเหนื่อย 

 

แนวคิด 

 

ผู้สร้างสรรค์น าเสนอความคิดทั้งหมดออกมาในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภท
พ้ืนเมืองอีสาน โดยเนื้อเรื่องต้องน าเสนอถึงกรรมวิธีการการขายข้าวหลามที่มีท่าทางการโบก         
ข้าวหลามเป็นหลัก เช่น กระบวนการน าข้าวหลามมาตั้งร้าน การเรียกลูกค้าหรือ ลักษณะท่าทางของ     
การโบกข้าวหลาม  
 

แรงบันดาลใจ 

 

เนื่องจากข้าวหลามเป็นสินค้า OTOP ประจ าอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีวิธีการขาย
ข้าวหลามในวิธีการเรียกลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่สะดุดตาให้ลูกค้าจอดรถซื้อข้าว
หลามผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงน าเอาวิธีการโบกข้าวหลามมาน าเสนอถ่ายทอดและสร้างสรรค์ชุด             
“เซิ้งสาวกุมภวาปีโบกข้าวหลาม 

 

การแบ่งช่วงการแสดง 
 

 เซิ้งสาวกุมภวาปีโบกข้าวหลามใช้ผู้แสดงเป็นหญิงตั้งแต่ 8 -10 คนขึ้นไป โดยน าลักษณะ
ท่าทางการโบกรถเรียกลูกค้าตามแนวข้างทาง เพ่ือให้ลูกค้าจอดและซื้อข้าวหลาม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ดังนี้ 
 ช่วงแรก สื่อถึงการตั้งร้านขายข้าวหลามของแม่ค้า 
 ช่วงที่ 2 ท่าทางวิธีการเรียกลูกค้าโดยใช้การเลียนแบบท่าทางธรรมชาติที่พบเห็นน ามาประดิษฐ์ท่าร า
ลักษณะนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน 
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 ช่วงที่ 3 การพักเหนื่อยหลังจากขายข้าวหลาม แสดงถึงความสนุกสนาน รื่นเริง 
 

การประดิษฐ์แม่ท่าและกระบวนท่า 
 

การแสดงชุดเซิ้งสาวกุมภวาปีโบกข้าวหลามมีแม่ท่าและกระบวนท่าทั้งหมด 25 กระบวนท่า 
แต่ละท่าจะให้ความหมายต่างกันออกไปตามบทบาทในการแสดง โดยเป็นท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่จาก
ข้อมูล และจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งอาศัยพ้ืนฐานมาจากท่าร าพ้ืนเมืองมาช่วยในการสร้างสรรค์
กระบวนท่า 

 

 
 

ภาพที่ 5.1 ท่าท่ี 1 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวาเล็กน้อย 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือซ้ายท้าวสะเอวมือขาวจีบที่หมวก 

ขา-เท้า :  ยืนจรดพื้นเท้าขาว 

สื่อถึงการออกมาตั้งร้านขายข้าวหลามท่ีริมทาง 
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ภาพที่ 5.2 ท่าท่ี 2 

ทีม่า : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาจับหมวกวางที่หัวไหล่ซ้าย มือซ้ายท้าวสะเอว 

ขา-เท้า :  เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าไขว้หลังเปิดส้นเท้า 
  สื่อถึงการออกมาตั้งร้านขายข้าวหลามท่ีริมทาง 
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ภาพที่ 5.3 ท่าท่ี 3 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ  :  มือขวาจับหมวกยื่นมาข้างหน้าเฉียงออกข้างล าตัวเล็กน้อย  
มือซ้ายท้าวสะเอว 

มือ-เท้า :  เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายไขว้หลังเปิดส้นเท้า 
  สื่อถึงการออกมาตั้งร้านขายข้าวหลามท่ีริมทาง 
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ภาพที่ 5.4 ท่าท่ี 4 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาจีบหงายเหยียดแขนตึงเฉียงมาด้านขวาเล็กน้อย  
  มือขวาท้าวสะเอว 

ขา-เท้า :  เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขาไขว้หลังเปิดส้นเท้า 
  สื่อถึงการออกมาตั้งร้านขายข้าวหลามท่ีริมทาง 
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ภาพที่ 5.5 ท่าท่ี 5 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ตรง 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ  :  มือจีบค่ าทั้งสองข้างแขนเหยียดตึง 
ขา-เท้า :  เท้าย่ าทั้งสองข้าง 
สื่อถึงการออกมาตั้งร้านขายข้าวหลามท่ีริมทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 
 

ภาพที่ 5.6 ท่าท่ี 6 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงซ้าย 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขาวตั้งวงบน 

ขา-เท้า :  เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาไขว้หลังเปิดส้นเท้า 
  สื่อถึงการโบกมือเรียกลูกค้า 
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ภาพที่ 5.7 ท่าท่ี 7 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือทั้งสองข้างแทงวงลงแล้วตั้งวงขึ้นระดับชายพก 

ขา-เท้า :  เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาไขว้หลังเปิดส้นเท้า 
สื่อถึงการโบกมือเรียกลูกค้า 
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ภาพที่ 5.8 ท่าท่ี 8 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาตั้งวงบนระดับหางคิ้ว มือซ้ายตั้งวงล่างระดับชายพก 

ขา-เท้า :  เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาไขว้หลังเปิดส้นเท้า 

สื่อถึงการโบกมือเรียกลูกค้า 
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ภาพที่ 5.9 ท่าท่ี 9 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ตรง 
ล าตัว :  หันเข้าวง 
แขน-มือ :  มือขวาจีบคว่ าแขนเหยียดตึง มือซ้ายก าแขนงอเล็กน้อย 

ขา-เท้า :  เท้าย่ าตามจังหวะ 

สื่อถึงการรวมกลุ่มกันเพ่ือเรียกลูกค้า 
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ภาพที่ 5.10 ท่าท่ี 10 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 

ล าตัว :  หันเข้าวง 
แขน-มือ :  มือทั้งสองข้างตั้งวงล่าง 
ขา- เท้า :  เท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวาไขว้หลังเปิดส้นเท้าย่อเข่าลง 
สื่อถึงการโบกมือเรียกลูกค้า 
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ภาพที่ 5.11 ท่าท่ี 11 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ตรง 
ล าตัว :  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 

แขน-มือ :  มือทั้งสองก า แขนเหยียดตึง 
ขา-เท้า :  ยืนจรดเท้าซ้าย 

สื่อถึงการเดินรวมกลุ่ม 
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ภาพที่ 5.12 ท่าท่ี 12 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   ตรง 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือทั้งสองข้าง จับหมวกแขนเหยียดตึงส่งไปข้างหน้า 

ขา-เท้า :  เดินย่ าเท้า 
กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   เอียงขวา 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือทั้งสองข้างตั้งวงบน 

มือ-เท้า :  เดินย่ าเท้าทั้งสองข้างแล้วค่อยๆนั่งลง 
สื่อถึงการพักเหนื่อยโดยใช้หมวกพัดให้คลายร้อน 
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       ภาพที่ 5.13 ท่าท่ี 13 

      ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   ตรง 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือทั้งสองข้างจับหมวก 

ขา-เท้า :  เปิดส้นเท้าทั้งสองข้าง นั่งย่อเข่า 
กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   เอียงขวา 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือทั้งสองข้างตั้งวงบน 

ขา-เท้า :  เดินย่ าเท้าทั้งสองข้าง ขาขวาทับซ้าย 

สื่อถึงการพักเหนื่อยโดยใช้หมวกพัดให้คลายร้อน 
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                                        ภาพที่ 5.14 ท่าท่ี 14 

          ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   เอียง 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาจับหมวกมือซ้ายแทงมือลง 
ขา-เท้า :  เท้าย่ าทั้งสองข้าง 

กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   เอียงขวา 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือทั้งสองข้างตั้งวงสลับกัน 

ขา-เทา้ :  เดินย่ าเท้าทั้งสองข้าง ขาขวาทับซ้าย 

สื่อถึงการพักเหนื่อยโดยใช้หมวกพัดให้คลายร้อน 
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      ภาพที่ 5.15 ท่าท่ี 15 

     ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

กลุ่มท่ี 1 

ศีรษะ :   เอียงซ้าย 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาจับหมวกเหนือศีรษะเล็กน้อย มือซ้ายท้าวสะเอว 

ขา-เท้า :  นั่งคุกเข่าทับส้น 1 คน 

กลุ่มท่ี 2 

ศีรษะ :   ตรง 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาจับหมวกเหนือศีรษะเล็กน้อย มือซ้ายท้าวสะเอว 

ขา-เท้า :  นั่งตั้งเข่าขวา 2 คน 

กลุ่มท่ี 3 

ศีรษะ :   ตรง 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาจับหมวกเหนือศีรษะเล็กน้อย มือซ้ายท้าวสะเอว 

ขา-เท้า :  เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาไขว้หลังเปิดส้นเท้า 

สื่อถึงการพักเหนื่อยโดยใช้หมวกพัดให้คลายร้อน 
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ภาพที่ 5.16 ท่าท่ี 16 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 

ล าตัว :  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 

แขน-มือ :  ปรบมือ 

ขา-เท้า :  ยืนจรดเท้าซ้าย 

สื่อถึงการปรบมือเรียกลูกค้า 
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ภาพที่ 5.17 ท่าท่ี 17 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงซ้าย 

ล าตัว :  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 

แขน-มือ :  มือทั้งสองข้างกวัก 

ขา-เท้า :  ยืนจรดเท้าขวา 

สื่อถึงการโบกมือเรียกลูกค้า 
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ภาพที่ 5.18 ท่าท่ี 18 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   ตรง 
ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาจับหมวกแขนเหยียดตึงเหนือศีรษะ มือซ้ายท้าวสะเอว 

ขา-เท้า :  ยืนจรดเท้าซ้าย 

สื่อถึงการใช้หมวกพัดเพ่ือคลายร้อน 
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ภาพที่ 5.19 ท่าท่ี 19 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาจีบที่ชายพก มือซ้ายจีบส่งหลัง 
ขา-เท้า :  เท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวาไขว้หลังเปิดส้นเท้า 

สื่อถึงท่าหลักท่าที่ 1 การใช้ท่าเป็นส ารับ 
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ภาพที่ 5.20 ท่าท่ี 20 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงซ้าย 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือซ้ายจีบที่ชายพก มือขวาจีบส่งหลัง 
ขา-เท้า :  เท้าขวาก้าวหน้าเท้าซ้ายไขว้หลังเปิดส้นเท้า 

สื่อถึงท่าหลักท่าที่ 2 การใช้ท่าเป็นส ารับ 
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ภาพที่ 5.21 ท่าท่ี 21 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงซ้าย 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาจีบเหยียดตึง มือซ้ายจีบที่ชายพก 

ขา-เท้า :  เท้าซ้ายยกหน้าเท้าขวายืนขนานกับพ้ืน 

สื่อถึงท่าหลักท่าที่ 3 การใช้ท่าเป็นส ารับ 
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ภาพที่ 5.22 ท่าท่ี 22 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาตั้งวงระดับศีรษะ มือซ้ายตั้งวงที่ชายพก 

ขา-เท้า :  เท้าขาวก้าวมาข้างหน้า เท้าซ้ายส่งหลังแล้วเปิดส้นเท้า 

สื่อถึงท่าหลักท่าที่ 4 การใช้ท่าเป็นส ารับ 
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ภาพที่ 5.23 ท่าที่ 23 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาตั้งวงกลาง มือซ้ายจีบคว่ าเหนือศีรษะ 

ขา-เท้า :  ย่ าเท้าช้าๆตามจังหวะเพลง 
สื่อถึงความสนุกสนาน รื่นเริงของการขายข้าวหลาม 
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        ภาพที่ 5.24 ท่าท่ี 24 

     ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาตั้งวงกลาง มือซ้ายจีบคว่ าเหนือศีรษะ 

ขา-เท้า :  เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาไขว้หลังเปิดส้นเท้า 

สื่อถึงความสนุกสนาน รื่นเริงของการขายข้าวหลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

            
 

      ภาพที่ 5.25 ท่าท่ี 25 

      ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

ศีรษะ :   เอียงขวา 

ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

แขน-มือ :  มือขวาตั้งวงล่าง 
ขา-เท้า :  ย่ าเท้าทั้งสองข้าง 
สื่อถึงความสนุกสนาน รื่นเริงของการขายข้าวหลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

การเคลื่อนไหวบนเวที และการแปรแถว 

 

     เนื่องจากการแสดงชุดฟ้อนกระตกสายลายมัดหมี่เป็นการร าที่เป็นรูปแบบของนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
เนื่องจากเป็นผลงานสร้างสรรค์ การแสดงจะต้องมีการเคลื่อนไหวจะท าให้การแสดงดูไม่น่าเบื่อหรือ
ซ้ าซาก ผู้สร้างสรรค์จึงได้คิดกระบวนท่าที่หลากหลายท าให้การแสดงดูน่าชมและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น
จึงมีการแปรแถวดังต่อไปนี้ 

 

 แถวที่ 1 ออกมาด้าน หน้าเวทีตอนแรกเป็นแถวหน้ากระดาน 

                

  

 แถวที่ 2 แปรแถวมาเป็นแถวหน้ากระดาน 

 

 

   แถวที่ 3 แปรแถวเป็นเฉียง  1 แถว 

 

 

 

 

 

   แถวที่ 4 แปรแถวเป็นกลม 1 แถว 
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แถวที่ 5 แปรแถวเป็นหน้ากระดาน 2 แถว 2 กลุ่ม 

 

 

 

 

แถวที่ 6 แปรแถวหน้ากระดาน 1 แถว วงกลม 1 วง 

 

 

 

 

 

แถวที 7 แปรแถวเป็นตั้งซุ้ม 

 

 

  

 

   แถวที่ 8 แปรแถวเป็นวงกลม 
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แถวที่ 9 แปรแถวมาเป็นแถวหน้ากระดาน 

 

 

  แถวที่ 10 แปรแถวเป็นเฉียง  1 แถว 

 

 

 

 

 

การแต่งกาย 

การออกแบบเครื่องแต่งกายยังคงความเป็นอีสานไว้จะนุ่งผ้าถุงสั้น เสื้อแขนกุด จึงมีรูปแบบ
การแต่งกายดังนี ้

 

 

          ภาพที่ 5.26 เสื้อแขนกุด 

          ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 5.27 ผ้าถุง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

                             

        ภาพที่ 5.28 ต่างหูเงิน 

        ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 5.29 ดอกไม้ติดผม 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

 
 

ภาพที่ 5.30 หมวก 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 
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ภาพที่ 5.31 ดอกไม้ติดผม 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

                     

ภาพที่ 5.32 ดอกไม้ติดผม 

ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

เพลงและดนตรี 
 

 เป็นการประพันธ์เพลงขึ้นใหม่โดยอาจารย์ภิภพ  ปิ่นแก้ว สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิธีการประพันธ์มีหลักการประพันธ์ที่อาศัย              
แนวคิดจากการแบ่งช่วงการแสดงเป็น 3 ช่วง คือ  

ช่วงที่ 1 สื่อถึงการออกมาตั้งร้านขาย โดยใช้จินตนาการจากท่าทางที่ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบ 
น าเอาอารมณ์ของการแสดงที่ค่อยๆออกมาตั้งร้านแบบไม่รีบร้อน จึงออกแบบเพลงให้มีลักษณะ
ความเร็วปานกลาง มีความอ่อนโยน  และยังคงเอกลักษณ์ของชาวอีสานที่มีความสนุกสนาน ร่าเริงอยู่
ในตัว 
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ช่วงที่ 2 สื่อถึงการโบกข้าวหลาม โดยมีท่าหลักที่เป็นเอกลักษณ์ของการโบกเป็นจังหวะ        
จึงน าเอาการหยุดจังหวะในห้องเพลงหนึ่ง ประกอบด้วย การหยุด 4 ครั้ง ในทุกจังหวะ ต่อกันใน         
1 ห้องเพลง แทนการกดข้อมือลง และย่อตัว  ดังนั้น จึงเน้นจังหวะให้หยุดตามท่าร า และเร่งจังหวะ
เร็วขึ้นในช่วงที่ 2 

ช่วงที่ 3 สื่อถึงการพักเหนื่อยเม่ือขายข้าวหลามเสร็จสิ้น ที่มีอารมณ์เพลงผ่อนคลาย จึงน าเอา
วิธีการทอดเพลงลงในจังหวะช้า แต่มีความแตกต่างของท านองในช่วงที่ 1 

โน้ตเพลง 
 

ตารางท่ี 5.1 โน้ตเพลงเซิ้งสาวกุมภวาปีโบกข้าวหลาม 

 

- - - - - - - ม - - - ร - ม – ด - - - ร - ม - ท - - - ด - ร – ล 

- - - - - - - ม - - - ร - ม – ด - - - ร - ม – ซ - ล ซ ม - ซ – ล 

- - - - - - - ม - - - ซ  - - - ลฺ - - - ซ - ล – ด - - - ร ม ซ – ม 

- - - - - - - ลฺ - - - ท - ด - ร - - - ท - ม – ร ม ร ด ลฺ - ด – ร 

- - - - - - - ลฺ - - - ท - ด – ร - - - ท - ม – ร ม ร ด ลฺ - ซฺ – ลฺ 

 

- - - - - ด ลฺ ซ ฺ ลฺ ดฺ ซฺ ลฺ ลฺ ดฺ ซฺ ลฺ - - - - - ด ลฺ ซ ฺ ลฺ ด ซฺ ลฺ ลฺ ด ซฺ ลฺ 

- - - ด - - ท ด - - ร ด  - - ท ด - - ร ด - - ท ด - - ร ด  - ด ร ม 

- - - - - ด ร ม - - - - - ด ร ม - - - - - ด ร ม - ม – ม - ม – ม 

- - - - - ด ร ม - ม – ม - ม – ม - - - ซ - - ร ม - - ล ซ - - ล ม 

- - ซ ร - - ล ซ - - ล ซ - - ล ม - - ซ ร - - ซ ม ซ ม ร ด - ท – ลฺ 
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- - - - - - ม ล - - ซ ม ร ม ซ ล - - ซ ม ร ม ดํ ล - - ซ ม  ร ด ร ม 

- - - - - - ม ล - - ซ ม ร ม ซ ล - - ซ ม ร ม ดํ ล - - ซ ม  ร ด ร ม 

- - - - -  ด ํ– ร ํ - ดํ รํ ม   รํ ดํ รํ มํ - - รํ ดํ รํ ดํ รํ มํ - - รํ ดํ  รํ ดํ รํ มํ 

- - - - -  ด ํ– มํ - ดํ รํ ม   รํ ดํ รํ มํ - - รํ ดํ รํ ดํ รํ มํ - - รํ ท ํ รํ ม ซ ล 

 

สรุป 

 

การแสดงเซิ้งสาวกุมภวาโบกข้าวหลาม ได้มีวิธีการศึกษาค้นคว้าและวิธีการด าเนินโครงการ
อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสมบูรณ์แบบตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีขั้นตอน        
เริ่มตั้งแต่ศึกษาทฤษฎีการตั้งหัวข้อเรื่องศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก าหนดเนื้อหา   
และรูปแบบการแสดงออกแบบการแสดงทั้งเรื่องแม่ท่า เพลงการแต่งกายอุปกรณ์และการฝึกซ้อม          
การแสดงโดยวิธีการด าเนินงานที่เป็นระบบทางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องท าให้ผู้สร้างสรรค์
ผลงานสามารถถ่ายทอดความคิดความสามารถจากประสบการณ์ผ่านทางชุดการแสดงสู่ท่านผู้ชมได้
อย่างเต็มที่ อันจะเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาลวดลายการโบก ข้าวหลาม      
และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน เซิ้งสาวกุมภวาปีโบกข้าวหลาม เป็นผลงานการสร้างสรรค์
ที่ดึงเอาท่าทางธรรมชาติของแม่ค้าที่เรียกลูกค้าด้วยกิริยาการโบกมือและแขนวาดเป็นวงกดต่ าลง     
และมีการใช้ล าตัวโน้ตไปด้านหน้าและย่อตัวลงต่ า เป็นที่น่าสนใจและเป็นวิธีการใช้ท่าทางเรียกลูกค้า    
ที่เป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นแรงบันดาลใจน าท่าทางนั้นมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นนาฏศิลป์พ้ืนเมือง     
อีสานขึ้น จากกระบวนท่าร ามีการคิดสร้างสรรค์ท่าร าจ านวนทั้งหมด 25 ท่า โดยมีลักษณะท่าร าเดี่ยว 
24 ท่า และท่าร าเป็นชุด หรือเรียกว่าส ารับ อีก 1 ท่า การใช้ท่าทางนี้เกิดจากท่าทางที่น ามาเป็น
ต้นแบบจากท่าโบกข้าวหลามของแม่ค้าเพียง 1 ท่า และเป็นท่าที่สร้างสรรค์จากจินตนาการโดยสร้าง
เรื่องราวเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการตั้งร้านขายข้าวหลาม และช่วงท่าโบกเรียกลูกค้า  มีการแปรแถว      
10 ลักษณะ เป็นการแสดงที่มีความสนุกสนาน ครื้นเครงด้วยเพลงที่สนุก รวดเร็ว และท่าทางเชิญชวน
ของกลุ่มสาวชาวกุมภวาปี  จากท่าต้นแบบน ามาสร้างสรรค์เพ่ิมเติมได้อย่างหลากหลาย การแสดง     
ชุดนี้ ได้รับการประเมินจากผู้ เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ พ้ืนบ้าน และจากผู้ชมหลายครั้ ง ซึ่งมี            
ความสมบูรณ์ด้านเนื้อหา ท่าร า และองค์ประกอบของการแสดง จัดว่าเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
ชุมชนในอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้เป็นอย่างดี 
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บทท่ี 6 

การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ประยุกต์ชุด ฟ้อนพุทธชนะมาร 

 

การแสดงชุด ฟ้อนพุทธชนะมาร (พาหุงตะกาถา)  เป็นการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์            
โดยมีลักษณะการน าเอานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานผสมผสานกับการใช้เท้าแบบโขน และการเคลื่อนไหว
แบบอิสระ โดยใช้เครื่องดนตรีพ้ืนเมืองอีสานประยุกต์กับท านองเพลงแบบสากลร่วมสมัย เนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับพุทธประวัติในตอนชนะมาร  ซึ่งการสร้างสรรค์นี้เกิดจากการทดลองสร้างสรรค์ในรายวิชา
ผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ส าหรับครู เพ่ือเป็นการทดลองน าไปใช้สอนในโรงเรียนโดยน าเนื้อหาในวิชา
พุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกับวิชานาฏศิลป์เป็นเนื้อหาของเรื่อง โดยมีวิธีการด าเนินงานสร้างสรรค์
ตามล าดับได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ ประวัติที่มา นิยามศัพท์เฉพาะ แนวคิด แรงบันดาลใจ 
การแบ่งช่วงการแสดง การประดิษฐ์แม่ท่าและกระบวนท่า การเคลื่อนไหวบนเวทีและการแปรแถว 
การแต่งกาย เพลงและดนตรี 
 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

 

 1. ท าการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับด้านเนื้อหา ประวัติความเป็นมาของต านาน 

2. วางโครงเรื่อง ก าหนดรูปแบบนาฏยลักษณ์ โดยใช้ลักษณะการแสดงแบบการฟ้อนมวย
โบราณผสมผสานกับการเต้นโขนยักษ์  

3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เครื่องแต่งกาย 

4. ออกแบบดนตรีมาประกอบกันการออกแบบท่าทางการแสดง โดยเลือกเอาลายเพลงทาง
อีสานเป็นหลัก 

5. ผลิตสื่อและอุปกรณ์พร้อมเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง 
6. คิดประดิษฐ์ท่าร าขึ้นใหม่จากจินตนาการ 
7. ทดลองน าการแสดงไปให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนที่ออกฝึกปฏิบัติ        

การสอน 

8. ประเมินผลการแสดงจากผู้ชม ซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และ นักเรียน
ในชั้นเรียน 

9. น าผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไข ผลที่ได้อยู่ในคะแนนระดับดีมาก แต่มีข้อเสนอแนะใน   
การปรับปรุงซึ่งได้ปรับปรุงแล้วคือ ปรับท่าให้มีความเหมาะสมกับจังหวะเพลง มีการปรับแก้ไขเพลง
เพ่ิมเติม โดยให้มีความเป็นพ้ืนบ้านอีสานมากขึ้นน าท่าจากทักษะการแสดงโขนตัวยักษ์มาผสมเข้าไป
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ในช่วงที่มีการแสดงของฝ่ายมารเพ่ิมเติมการตีบทโดยใช้แม่ท่าจากแม่บทเล็กในบทของพระแม่ธรณีมี
การปรับแถวเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความหลายหลายในการแสดงหลังจากนั้นได้มีการน าเอาการแสดงชุด 
ฟ้อนพุทธชนะมาร (พาหุงตะกาถา) ออกแสดงในงานของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ  
 

ประวัติที่มา 
 

จากพุทธประวัติ ตอน ทรงผจญมารและทรงชนะมาร กล่าวถึงเมื่อนางสุชาดา ได้ถวาย      
ข้าวมธุปายาส พระสมณะโคดม พระองค์จึงได้เสด็จไปทางต้นโพธิ์ในทิศตะวันออก คนหาบหญ้า        
ชื่อโสตถิยะ หาบหญ้ามาเห็นพระองค์เข้าจึงเกิดความเลื่อมใสในพระลักษณะที่งามสง่าของพระสมณะ
โคดม จึงได้ยินดีสร้างบารมีโดยการน้อมถวาย หญ้าคา จ านวน 8 ก า ณ บัดนั้นพระองค์จึงได้            
นั่งประทับที่โคนต้นไม้นั้น อันเกลี่ยด้วยหญ้าคา 8 ฟ่อน นั่งในท่าขัดสมาธิหันพระพักตร์ไปทางทิศ
ตะวันออก และตั้งจิตอธิฐานว่า “บัดนี้เราจะตั้งจิตอธิฐาน ก าหนดใจ แม้เลือดในกายเราจะเหือดแห้ง
ไปหมดสิ้น เหลือแต่หนังหุ่มกระดูกก็ตาม หากเรายังไม่บรรลุพระธรรมอันประเสริฐสุดนั้น เราจะไม่
ยอมลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้”  เหล่าเทวดาทั้งหลายทั่วสากลจักรวาลนั้น ได้รับรู้ถึงค าอธิฐาน จึงได้พากัน
กล่าวสรรเสริญพระมหาบุรุษ ด้วยดอกไม้เครื่องหอม แล้วพากันยืนถวายสาธุการ 

ขณะนั้น พญาวัสวดีมาราธิราช ได้สดับเสียงเทพเจ้าบันลือเสียงสาธุการ ก็ทราบชัดในพระทัย
ว่า พระมหาบุรุษจะตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ ท าลายบ่วงมารที่เราวางขึงรึงรัดไว้ แล้วหลุดพ้นไปได้     
ก็น้อยใจ คิดฤษยา เคียดแค้น ป่าวประกาศเรียกพลเสนามารมากกว่ามาก พร้อมด้วยสรรพาวุธและ
สรรพวาหนะที่ร้ายแรงเหลือที่จะประมาณเต็มไปในท้องฟ้า พญาวัสวดีขึ้นช้างพระที่นั่งคีรีเมขล์ นิรมิต
มือพันมือ ถืออาวุธพร้อมสรรพ น ากองทัพอันแสนร้าย เหาะมาทางนภาลัยประเทศ เข้าล้อมเขต
บัลลังก์ของพระมหาบุรุษเจ้าไว้อย่างแน่นหนา 

ทันใดนั้นเอง บรรดาเทพเจ้าที่พากันมาห้อมล้อมถวายสักการะบูชาสาธุการพระมหาบุรุษอยู่ 
เมื่อได้เห็นพญามารยกพหลพลมารมาเป็นอันมาก ต่างมีความตกใจกลัวอกสั่นขวัญหาย พากันหนีไป
ยังขอบจักรวาฬ ทิ้งพระมหาบุรุษเจ้าให้ต่อสู้พญามารแต่พระองค์เดียว 

เมื่อพระมหาบุรุษไม่ทรงแลเห็นผู้ใด ใครที่ไหนจะช่วยได้ ก็ทรงระลึกถึงบารมีธรรมทั้ง 30 
ประการ ซึ่งเป็นดุจทหารที่แก่นกล้า มีศัตราวุธครบครัน สามารถผจญกับหมู่มาร ขับไล่ให้ปราชัยหนีไป
ให้สิ้นเชิงได้ และพร้อมกันมารับอาสาอยู่พร้อมมูลเช่นนั้น ก็ทรงโสมนัส ประทับนิ่งอยู่ โดยมิได้         
สะทกสะท้านแต่ประการใด 

ฝ่ายพญาวัสวดีมารเห็นพระมหาบุรุษประทับนั่งนิ่ง มิได้หวั่นไหวแต่ประการใดก็พิโรธร้อง
ประกาศก้อง ให้เสนามารรุกเข้าท าอันตรายหลายประการจนหมดฤทธิ์ บรรดาสรรพาวุธ ศัตรายาพิษที่
พุ่งซัดไป ก็กลับกลายเป็นบุบผามาลัยบูชาพระมหาบุรุษจนสิ้น ครั้งนั้นพญามารตรัสแก่พระมหาบุรุษ
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ด้วยสันดานพาลว่า “ดูกรสิทธัตถะ บัลลังก์แก้วนี้ เกิดเพ่ือบุญเรา เป็นของส าหรับเรา ท่านเป็นคน     
ไม่มีบุญ ไม่สมควรจะนั่ง จงลุกไปเสียโดยเร็ว”  

พระมหาบุรุษหน่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ก็ตรัสตอบว่า "ดูกรพญามาร รัตนะบัลลังก์นี้ เกิดขึ้น
ด้วยบุญของอาตมา ที่ได้บ าเพ็ญมาแต่อสังไขยยะกัปป์ จะนับจะประมาณมิได้ ดังนั้น อาตมาผู้เดียว
เท่านั้น สมควรจะนั่ง ผู้อ่ืนไม่สมควรเลย"พญามารก็คัดค้านว่า ที่พระมหาบุรุษรับสั่งมานั้น ไม่เป็ น
ความจริง ให้พระองค์หาพยานมายืนยันว่า พระองค์ได้บ าเพ็ญกุศลมาจริง ให้ประจักษ์เป็นสักขีพยาน
ในที่นี ้

เมื่อพระมหาบุรุษไม่เห็นผู้อ่ืนใด ใครจะกล้ามาเป็นพยานยืนยันในที่นี้ได้ จึงตรัสเรียกนาง
วสุนธรา เจ้าแห่งธรณีว่า “ดูกร วสุนธรา นางจงมาเป็นพยานในการบ าเพ็ญกุศลของอาตมาในกาล
บัดนี้ด้วยเถิด” 

ล าดับนั้น วสุนธรา เจ้าแม่ธรณี ก็ช าแรกแทรกพ้ืนปฐพีขึ้นมาปรากฏกาย ท าอัญชลีถวาย
อภิวาทพระมหาบุรุษเจ้าแล้ว ประกาศให้พญามารทราบว่า พระมหาบุรุษ เมื่อเป็นพระบรม                 
โพธิสัตว์เจ้า ได้บ าเพ็ญบุญมามากมายตลอดกาล เหลือที่จะนับจะประมาณได้ แต่น้ าตรวจที่ข้าพเจ้า
เอามวยผมรองรับไว้บนเศียรเกล้า ก็มีมากพอจะถือไว้เป็นหลักฐานวินิจฉัยได้ นางวสุนธรากล่าวแล้วก็
ประจงหัตถ์อันงามปล่อยมวยผม บีบน้ าตรวจที่สะสมไว้ในอเนกชาติให้ไหลหลั่งออกมาเป็นทะเลหลวง 
กระแสน้ าบ่าออกท่วมทับเสนามารทั้งปวงให้จมลงวอดวาย ก าลังน้ าได้ทุ่มซัดพัดช้างนาฬาคีรีเมขล์ให้
ถอยล่นลงไปติดขอบจักรวาล 

ครั้งนั้น พญามารตกตลึงเห็นเป็นอัศจรรย์ ด้วยมิได้เคยเห็นมาแต่กาลก่อน ก็ประนมหัตถ์
ถวายนมัสการ ยอมปราชัยพ่ายแพ้บุญบารมีของพระมหาบุรุษ แล้วก็อันตรธานหนีไปจากที่นั้น 

เมื่อพระมหาบุรุษทรงก าจัดมารและเสนามารให้ปราชัยด้วยพระบารมี ตั้งแต่เวลาสายัณห์        
มิทันที่พระอาทิตย์จะอัศดงคต ก็ทรงเบิกบานพระทัย ได้ปิติเป็นก าลังภายในสนับสนุน เพ่ิมพูนแรง
ปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ยิ่งขึ้น ดังนั้น พระมหาบุรุษจึงมิได้ทรงพักให้เสียเวลา ทรงเจริญสมาธิภาวนา     
ท าจิตให้แน่วแน่ ปราศจากอุปกิเลส   จนจิตสุขุมเข้าโดยล าดับ ไม่ช้าก็ได้บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน 
ตติยฌาน จตุตฌาน ซึ่งเป็นส่วนรูปสมาบัติ เป็นล าดับ จนถึงอรูปสมาบัติ 4 บริบูรณ ์
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

พุทธะ หมายถึง บุคคลผู้ตรัสรู้อริยสัจ 4 แล้วอย่างถ่องแท้ ในชั้นอรรถกถา 
มาร ผู้ฆ่า ผู้ท าลาย ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้ กีดกันบุญกุศล มี 5 อย่าง เรียกว่า                

เบญจพิธมาร คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร โดยปริยายหมายถึงผู้ที่เป็น
อุปสรรคขัดขวาง 

พาหุง เป็นชื่อพระคาถาในพระพุทธศาสนา มีความยาวแปดบท ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะแปด
ประการที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์และอมนุษย์ด้วยธรรมมานุภาพ 

มวยโบราณ  มวยแบบหนึ่งเรียกกันหลายชื่ อ เช่น มวยลาว บ้าง เสือลากหาง  บ้าง           
มวยดังกล่าวนี้นิยมฝึกหัดตามคุ้มวัดตามหมู่บ้าน เพ่ือให้มีก าลังวังชา สามารถต่อสู้ป้องกันตัวได้ และใน
ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงความสวยงามของลีลาท่าร าท่าฟ้อน มีการร่ าเรียนเวทมนต์คาถา เสกเป่าหมัด
เข่าให้มีพละก าลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ท าอันตรายไม่ได้  

ลาย ท านองเพลง นั้น ใช้ส าหรับเรียกท านองเพลงต่างๆ คือ เฉพาะท านองล้วนๆ เรียกว่า     
ลาย เช่น ท านองเพลงแมงภู่ตอมดอก ก็เรียกว่าลายแมงภู่ตอมดอก ท านองเพลงแม่ฮ้างกล่อมลูก         
ก็เรียกว่า ลายแม่ฮ้าง กล่อมลูก เป็นต้น 

 

แนวคิด 

 

 การศึกษาพุทธประวัติ ในตอนที่พระพุทธเจ้าผจญมารก่อนการตรัสรู้ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
อีกตอนหนึ่งในพระพุทธศาสนา ซึ่งในต าราพุทธะคาถา จะปรากฏตาถะกาถา หนึ่งบท ชื่อ พาหุง                 
มหาตะกาถา หรือที่รู้จักในชื่อบทสวดชนะมาร ที่นิยมน ามาสวดในการอธิฐานจิตเพ่ือให้รอดพ้น             
จากภยันตรายต่างๆ ในการท างานหรือการเดินทาง น ามาเสนอผลานงานสร้างสรรค์ในรูปแบบ                
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานแบบประยุกต์  
 

แรงบันดาลใจ 

 

 ต้องการน าเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชาพุทธศาสนา มาบูรณาการโดยใช้วิชา
นาฏศิลป์สร้างสรรค์เพ่ือเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการทดลอง
น าไปใช้ให้ได้เกิดผลจริงตามวัตถุประสงค์  
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การแบ่งช่วงการแสดง 
 

การแสดง ชุด ฟ้อนพุทธะชนะมาร (พาหุ งตะกาถา) เป็นการแสดงที่สื่อถึง เรื่องราว           
พุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในตอน ผจญมาร ซึ่งจะกล่าวถึงตั้งแต่ตอน พราหมณ์โสตถิยะ       
น้อมถวายหญ้าคาเพ่ือเกลี่ยเป็นบัลลังอาสนะในการนั่งประทับเพ่ือบ าเพ็ญธรรม จนถึงตอนที่พระแม่
ธรณีแสดงตนบีบมวยผมจนท าให้พญามารพ่ายแพ้ต่อบารมีแห่งพุทธะ โดยได้น าเสนอในรูปแบบ      
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองแบบประยุกต์ ซึ่งมีรูปแบบการแสดงแบ่งเป็น 4 ช่วง ดังต่อไปนี้ 

ช่วงท่ี 1 น้อมถวายหญ้าคา 

ใช้นักแสดงชาย 6 คนสมมุติตนเป็นกลุ่มพราหมณ์ที่รับจ้างตัดและหาบหญ้า แสดงท่าทาง      
การฟ้อนที่สื่อถึงการเก็บเกี่ยวหญ้าและท่าทางในการเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธองค์ เช่น ท่า ไหว้          
ท่าบังสุริยะ ท่ามัดหญ้า  เป็นต้น โดยมีการใช้อุปกรณ์ในการแสดงเป็นมัดหญ้าคา ใช้จังหวะการย่ าเท้า
แบบอีสาน นับจังหวะตามจังหวะกระทบกลอง เสียงดนตรีที่บรรเลงโดย โหวด และแคนเป็ นหลัก      
สื่อถึงบรรยากาศที่มีลมพัด และแดดร้อน 

ช่วงท่ี 2 พญามารผจญ 

ใช้นักแสดงชาย 8 คน แสดงตนสมมุติเป็น พลมาร ที่ยกทัพมาเพ่ือจะขัดขวางพระพุทธองค์ 
ในช่วงนี้จะใช้ท่าการฟ้อนมวยโบราณผสมผสานการย่ าเท้า เก็บเท้า และนาฏยลักษณ์แบบวงตัวยักษ์
ในการแสดงโขน ประดิษฐ์เป็นแม่ท่าในการแสดงช่วงนี้ โดยมีท่าทาง เช่น ท่าช้างคีรีเมขล์ ท่าเสือ      
ลากหาง ท่าแผลงศร ท่าตะลึกตึก เป็นต้น สื่อให้เห็นพลังและความเข้มแข็งของนักแสดงชาย พร้อมมี
การแสดงท่าตีบท ที่หมายถึงการเรียกพล และยกทับแบบโขนยักษ์ 

ช่วงท่ี 3 วสุธราบีบมวยผม 

ช่วงที่สามนี้ใช้นักแสดงทั้งสองฝ่าย แสดงท่าทางในการต่อสู้กัน ใช้นักแสดงผู้หญิง 1 คน 
สมมุติตนเป็นพระแม่ธรณี แสดงอภินิหารบีบมวยผมเป็นมหาสมุทรเพ่ือปราบพญามาร ใช้ท่าการแสดง
ทั้งแบบมวยโบราณในการต่อสู้และใช้การยกลอยโขน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการต่อสู้  
พร้อมทั้งใช้ดนตรีที่เน้นจังหวะเสียงกลองท่ีกระบทกระตุ้นจังหวะเพ่ิมความตื่นเต้นในการแสดง 

ช่วงท่ี 4 เหล่ามารสิโรราบ 

นักแสดงฝ่ายมาร ถือดอกบัวออกมาระบ า พร้อมกับ ฝ่ายพราหมณ์ ก็จะน าเอาดอกบัว         
มาฟ้อนเพ่ือน้อมถวายพระพุทธเจ้า แสดงท่าทางในการเลื่อมใสในบารมี และเป็นการแสดง           
การสรรเสริญพระพุทธคุณ โดยใช้ดอกบัวเป็นอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอรหันต์  
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การประดิษฐ์แม่ท่าและกระบวนท่า 

 

 การแสดงชุด ฟ้อนพุทธชนะมาร (พาหุงตะกาถา) ได้คิดประดิษฐ์ท่าร า  โดยดัดแปลงมาจาก 
การฝึกท่าร ามวยโบราณผสมผสานการแสดงท่านาฏยลักษณ์โขนยักษ์เกิดเป็นท่าและแม่ท่า ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

  
 

 

     
 

ภาพที่ 6.1 ท่ากอบฟาง 
    ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

   ศีรษะ :  เอียงขวา 

   ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

   แขน-มือ : แขนตรงระดับไหล่มือผาย  

   ขา-เท้า : ขาขวาก้าวหน้าแล้วย่อ 

 สื่อถึงการเก็บกอบหญ้าคาหรือฟาง 
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ภาพที่ 6.2 ท่าบังสุริยะ 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ :  เอียงขวา 

   ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

   แขน-มือ :  มือซ้ายตั้งวงระดับศรีษะและมือขวาตั้งวงระดับปาก  

   ขา-เท้า :  ขาขวาก้าวหน้าและย่อ 

 สื่อถึงการเอามือป้องแดดในเวลาที่ร้อน 
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ภาพที่ 6.3 ท่าเก้ียวเกล้า 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ  :  ตรง 
   ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

   แขน-มือ :  มือขวาจีบที่ชายพกและมือซ้ายตั้งวงบนพิเศษ  

   ขา-เท้า :  ขาท้ังสองกันเข่าแล้วย่อ 

 สื่อถึงความเป็นสิริมงคลที่เทิดทูนไว้เหนือเกล้า 
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ภาพที่ 6.4 ท่าแลหา 
ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ :  เอียงซ้ายหันหน้าไปทิศ 2 

  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

  แขน-มือ :  มือขวาตั้งวงบนและมือซ้ายเป็นผาลาสั้น  

  ขา-เท้า :  ขาท้ังสองกันเข่าย่อ 

 สื่อถึงการเฝ้ารอคอยหา โดยยกมือขึ้นในระดับสูงแล้วแหงนหน้ามองฟ้า 
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ภาพที่ 6.5 ท่าโกยหญ้า 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

   

  ศีรษะ :  ตรงหน้าเล็กน้อย 

   ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 และทิศ 3 

   แขน-มือ :  แขนตรงระดับไหล่มือคว่ าลงทั้งสองข้าง 
   ขา-เท้า :  ขาท้ังสองกันเข่าแล้วย่อลง 
 สื่อให้เห็นอากับกิริยา การกางแขนแล้วช้อนมือเหมือนกับการโกยหญ้าหรือหอบเอา
สิ่งของต่างๆ 
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ภาพที่ 6.6 ท่าน้อมถวาย 

ทีม่า : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

   

 ศีรษะ :  ตรงก้มหัวลงเล็กน้อย 

  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 4 

  แขน-มือ :  พนมมือเหนือหัว  

ขา-เท้า :   ขาท้ังสองกันเข่าแล้วย่อลง 
 แสดงท่าการถวายของโดยความเคารพเหนือเกล้า 
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ภาพที่ 6.7 ท่าลงวงลงเหลี่ยม 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ :  ตรง 
  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

  แขน-มือ :  มือทั้งสองวางที่หน้าขา 
 ขา-เท้า :   ขาท้ังสองกันเข่าแล้วย่อลง 
 สื่อถึงความแข็งแรงของนักแสดงฝ่ายยักษ์ 
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ภาพที่ 6.8 ท่าเข้มแข็ง 
ที่มา : ปิ่นเกศ วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ :  ตรงหันหน้าไปทางทิศ 4 

  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

  แขน-มือ :  มือทั้งสองเท้าสะเอว  

 ขา-เท้า :  ขาขวาย่อและขาซ้ายเหยียดไปทางทิศ 4 

 สื่อถึงการยกพลของตัวยักษ์ 
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      ภาพที่ 6.9 ท่ากระทบส้น 

      ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ :  เอียงขวาหันไปทางทิศ 4 

  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

  แขน-มือ :  มือขวาล่อแก้วระดับศีรษะและมือซ้ายเท้าสะเอว 

 ขา-เท้า :  ขาท้ังสองข้างกันเข่าย่อลง 
 สื่อถึงการแสดงอิทธิฤทธิ์ของตัวละครตัวยักษ์ 
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          ภาพที่ 6.10 ท่าแผลงศรแบบมวยโบราณ 

           ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ :  ตรง 
  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

  แขน-มือ :  มือขวาก าหมัดระดับศีรษะ มือซ้ายก าหมัดระดับไหล่แขนตึง  
 ขา-เท้า :  ยกขาซ้ายกดหน้าทับ 

 สื่อถึงการแผลงฤทธิ์ เพ่ือปราบศัตรู 
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ภาพที่ 6.11 ท่างวงช้าง 
ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ :  เอียงขวาหันหน้าไปทางทิศ 4 

  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

  แขน-มือ :  มือขวากดมือเข้าข้างหูและมือซ้ายกดมือลงเหนือศีรษะแขนตึง  
 ขา-เท้า :  ขาท้ังสองกันเข่าย่อลง 

 สื่อถึงลักษณะการชูงวงของช้าง 
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ภาพที่ 6.12 ท่าเสือลากหาง 
ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

   ศีรษะ :  ตรง 
   ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

   แขน-มือ :  มือทั้งสองก ามือกันศอกระดับอก 

 ขา-เท้า :  นั่งทับส้นกันเข่า และ ยืนกระดกหลัง 
 สื่อถึงการไหว้ครูของการแสดงมวยโบราณ  เพื่อเป็นการเตรียมตัวส าหรับการแสดง 
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ภาพที่ 6.13 ท่าแข่แก่งหาง 
ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มท่ี 1 

  ศีรษะ :  ก้มลง 
  ล าตัว :  หันตรงไประหว่างทิศที่ 1 และ 2 

  แขน-มือ :  แบมือแล้วส่งหลังทั้งสองข้างแขนดึง  
 ขา-เท้า :  คุกเขา่ 

กลุ่มท่ี 2 

   ศีรษะ :  ก้มลง 
   ล าตัว :  หันตรงไประหว่างทิศที่ 1 และ 2 

   แขน-มือ :  คว่ ามือแล้วส่งหน้าทั้งสองข้างแขนดึง  
 ขา-เท้า  :  เท้าขวาก้าวหน้า 

 สื่อถึงลักษณะของจระเข้ท่ีก าลังจะออกล่าเหยื่อ 
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ภาพที่ 6.14 ท่าพญามารยกพล 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

ตัวรอง 
  ศีรษะ :  เอียงขวา 

  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

  แขน-มือ :  ยกตัวเอกขึ้น 

                  ขา-เท้า :    ก้าวเท้าขวาแล้วทิ้งน้ าหนัก 

ตัวเอก 

      ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

  แขน-มือ :  แขนขวาชี้ไปทางทิศ 2 แขนซ้ายก าหมัด 

                  ขา-เท้า :    เยียบตัวรอง 
 สื่อให้เห็นถึงพญามารสวัสตีขี่ช้างคีรีเมขล์ ยกพลขัดขวางพระพุทธเจ้า 
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ภาพที่ 6.15 ท่าต่อสู้ 
ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มพราหมณ์ 

  ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 2 และ 3 

  แขน-มือ :  มือทั้งสองก าหมัด  

 ขา-เท้า :    เตะขาขวาออกไป 

กลุ่มมาร 

  ศีรษะ :  ตรง 
  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 และก้มตัว 

  แขน-มือ :  มือทั้งสองก าหมัด  

 ขา-เท้า :  ย่อตัวลง 
 ใช้ลูกชกมวยตามแบบฝึกลูกรุกลูกรับแสดงถึงการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและมาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ภาพที่ 6.16 ท่ายกลอย 

                                               ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559  

 

 กลุ่มพราหมณ์ 

  ศีรษะ :    เอียงซ้ายหน้าตรง 
  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

  แขน-มือ :  เหยียดแขนตรงตั้งวงกลาง 
       ขา-เทา้ :  ถูกยกขึ้นเหนือพ้ืน  

 กลุ่มมาร 

  ศีรษะ :    ตรง 
  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 3 

  แขน-มือ :  ยกกลุ่มพราหมณ์ 
         ขา-เท้า :  กันเข่าแล้วย่อทั้งสองข้าง 

 สื่อถึงความแข็งแกร่งและความแข็งแรงของการแสดงศิลปะการต่อสู้ 
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ภาพที่ 6.17 ท่าคลื่นมหาสมุทร 
ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

กลุ่มพราหมณ์ 

  ศีรษะ :  ตรง 
  ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 4 

  แขน-มือ :  มือขวาแตะศอกคนข้างหน้า และมือซ้ายเท้าสะเอว 

  ขา-เท้า :  ขาซ้ายคุกเข่า ขาขวาตึงยื่นออกมาด้านข้าง 
กลุ่มมาร 

 ศีรษะ :  ตรง 
 ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 4 

          แขน-มือ : มือขวาแตะศอกคนข้างหน้า และมือซ้ายเท้าสะเอว 

         ขา-เท้า :  ขาซ้ายคุกเข่า ขาขวาตึงยื่นออกมาด้านข้าง 
 สื่อถึงตอนพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นคลื่นทะเลเพื่อปราบมาร 
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     ภาพที่ 6.18 ท่าพิชิตมาร 

     ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

ตัวเอก 

  ศีรษะ :  หันซ้ายมองไปทางทิศ  
   ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

   แขน-มือ :  มือขวาแขนแบมือระดับหางคิ้ว มื้อซ้ายชี้ทะแทงไปทางตัวลอง 
        ขา-เท้า :    ถูกยกขึ้นเหนือพ้ืน 

ตัวรอง 
 ศีรษะ :  ตรง 
 ล าตัว :  หันตรงไปทิศท่ี 1 

 แขน-มือ : ยกตัวเอก 

 ขา-เท้า :    คุกเข่า และตั้งเข่า 
 สื่อถึงการสู่รบระหว่างฝ่ายดีและฝ่ายร้าย 
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การเคลื่อนไหวบนเวที และการแปรแถว 

 

แถวที่ 1 ฝ่ายพราหมณ์ แถวปากผนังคว่ า 

 

                
  

 

 

แถวที่ 2 ฝ่ายพราหมณ์ แถวสับหว่างแบบที่ 1 

 

 

 

 

 

แถวที่ 3 ฝ่ายพราหมณ์ แถวสับหว่างแบบที่ 2 
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แถวที่ 4 ฝ่ายมาร แถวหน้ากระดานคู่ 

 

 

 

 

แถวที่ 5 ฝ่ายมาร การเข้าคู่ 

 

 

 

 

แถวที่ 6 ฝ่ายมาร แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม 
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แถวที 7 ฝ่ายมาร การเข้าคู่ 

 

 

 

แถวที่ 8 ฝ่ายมาร การรวมกลุ่ม 

 

 

 

 

แถวที่ 9 แถวรวมกลุ่ม 2 ฝ่าย แบบที่ 1 

 

 
 

 

แถวที่ 10 แถวรวมกลุ่ม 2 ฝ่าย แบบที่ 2 
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แถวที่ 11 แถวรวมกลุ่ม 2 ฝ่าย แบบที่ 3 

 

 

 

 

 

 

แถวที่ 12 แถวรวมกลุ่ม 2 ฝ่าย แบบที่ 4 
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การแต่งกาย 

 

นักแสดงชายฝ่ายพราหมณ์  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 6.19 เครื่องแต่งกายนักแสดงชายฝ่ายพราหมณ์ 

ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

นุ่งผ้าเป็นเหน็บเตี่ยวสั้นแบบอีสาน สวมเสื้อแขนสั้น มัดเอวด้วยผ้าไหม โพกศีรษะด้วยผ้า     
ลายพ้ืนเมือง วาดลายที่ขาทั้งสองข้าง ประดับด้วย สร้อยคอ เข็มขัด และ ก าไรข้อมือ (จะเน้นสีให้เห็น
เป็นสีจีวรพระสงฆ์) 
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ภาพที่ 6.20 เครื่องแต่งกายนักแสดงชายฝ่ายพญามาร 

   ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

นุ่งผ้าเป็นเหน็บเตี่ยวสั้นแบบอีสาน สวมเสื้อแขนสั้น มัดเอวด้วยผ้าไหม โพกศีรษะด้วยผ้า   
ลายพ้ืนเมือง วาดลายที่ขาทั้งสองข้าง ประดับด้วย กระบังหน้าเงิน สร้อยคอ เข็มขัด และ ก าไรข้อมือ 
(จะเน้นสีชุดไปให้มีสีเข้มเช่น ด า น้ าเงิน) 
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              ภาพที่ 6.21 เครื่องแต่งกายนักแสดงพระแม่ธรณี 
            ที่มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

พระแมธ่รณีจะสวมเกาะอก  ห่มทับด้วยผ้าสไบสีแดงและสีทอง นุ่งผ้าถุงจีบทรงเป็นหน้านาง 
และสวมเครื่องประดับ รัดเกล้าผม สร้อยคอ เข็มขัด เป็นต้น 

 

เพลงและดนตร ี
 

การแสดง ชุด ฟ้อนพุทธะชนะมาร (พาหุงมหาตะกาถา) วิธีการคิดประดิษฐ์ท่าร าแล้วจึงน า
เพลงมาประกอบการแสดง โดยใช้การตัดต่อเพลงจากต้นฉบับ ซึ่งจะเลือกเอาลายเพลงที่เป็นจังหวะ
และท านองเพลงแบบพ้ืนบ้านอีสาน ผสมผสานกับท านองเพลงของเพลงสากลร่วมสมัยมาเป็นหลักใน
การแสดง อันประกอบไปด้วย  

1. ลายเพลงเปิดป่องฟ้า ในช่วงต้น ที่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีโหวด แคน และกลอง 
2. ลายเพลงพุทธะชะยันตี ในช่วงที่ 3 ที่บรรเลงโดยวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง 
3. การน าเอาเมโลดี้เพลงสากลร่วมสมัยมาเป็นท านองประกอบ 

การบรรเลงดนตรีใช้วงดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน (วงโปงลาง ) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรี 
โปงลาง กลอง ร ามะนา แคน พิณ โหวด และเครื่องประกอบจังหวะ ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ 
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สรุป 

 

การแสดงผลงานนาฏศิลป์ประยุกต์ชุด พุทธชนะมาร เป็นการประยุกต์นาฏศิลป์หลายรูปแบบ
คือ การใช้ท่าร าไทยมาตรฐาน การเต้นโขน และท่าแม่บทอีสาน ประกอบกับการใช้ดนตรีประยุกต์       
ในการน าลายเพลงอีสานผสมผสานกับเพลงสากล ที่ใช้การบันทึกเสียง ตัดต่อเสียงเข้ามาช่วยให้เพลง
เกิดมิติที่หลากหลาย จึงอาจกล่าวได้ว่า นาฏศิลป์ประยุกต์หรือ นาฏศิลป์ร่วมสมัย ท าให้เกิดรูปแบบ
นาฏศิลป์ที่ทีความแปลกใหม่ และการสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นการทดลองจัดการเรียนการสอนแบบ     
บูรณาการกับวิชาพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เกิดความรู้ในเนื้อหาวิชาและ       
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมกันสร้างสรรค์ท่านาฏศิลป์ตามบทบาทในเนื้อเรื่องตอนพระพุทธเจ้า
ชนะมาร ซึ่งเมื่อได้ทดลองใช้ในห้องเรียนแล้วประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
การเรียนรู้จากการท่องจ าสู่การแสดงนาฏศิลป์อิงตามพุทธประวัติ เกิดความสนุกสนาน เพ่ิมพูนด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ประยุกต์หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัยในปัจจุบัน       
ยังเป็นการพัฒนารูปแบบของนาฏศิลป์ในสังคมปัจจุบันให้เกิดการยอมรับ แพร่กระจายตัว           
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นาฏศิลป์มีการคงอยู่ เปลี่ยนมิติใหม่ทั้งในด้านแนวคิด ท่าทาง องค์ประกอบ    
ของงาน  ที่ส าคัญการผลิตผลงานนาฏศิลป์ยังแพร่กระจายไปสู่นักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับ         
อันสืบเนื่องจากมีการประกวดผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากภาครัฐและเอกชนช่วยสนับสนุน 
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บทท่ี 7 

การบันทึกผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป ์

 

 การบันทึกผลงานนาฏศิลป์ เป็นการบันทึกเรื่องราวของนาฏศิลป์ชุดหนึ่งๆ เพ่ือถ่ายทอด
เรื่องราว ความคิด รูปแบบในงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น มนุษย์ในอดีตมีการบันทึกภาพเหตุการณ์        
การรวมกลุ่มฟ้อนร้าตามผนังถ้้า การบอกปากเปล่ารุ่นสู่รุ่น การพัฒนาการบันทึกท่าร้า ท่าเต้นแบบ    
จดบันทึ กที่ เ ริ่ มต้ นจากการจดลั กษณะบรรยายความ  สู่ ร ะบบการบันทึ กแบบลาบาน 
(Labannotation)  ซึ่ ง เป็นสัญลักษณ์ท่าร้าเต้น ในฝั่ งโลกตะวันตก ลักษณะการจดลักษณะ             
การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้ทฤษฏีโน้ตสากลเป็นพ้ืนฐานความคิด  และในทางฝั่งตะวันออกก็พบว่า
มีสัญลักษณ์การจดท่าร้าแบบเส้นตัวการ์ตูน ซึ่งในปัจจุบันพบว่าน้ามาใช้เพียงจดบันทึกเตือนความจ้า
แบบสั้นๆ ในการบันทึกท่าร้าไทยเป็นเครื่องหมายก้ากับไว้เท่านั้น เนื่องจากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี
ท้าให้การบันทึกท่าร้าในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบการถ่ายภาพ และการบันทึกแบบวีดีทัศน์ ซึ่งรวดเร็ว
ชัดเจน มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่สามารถเข้าใจได้ทั้งภาพและเสียงในทันที 
  

 
 

ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างช่องบันทึกโน้ตแบบระบบลาบาน (Labannotation) 
(ท่ีมา : ชมนาด  กิจขันธ์, 2543) 

:   
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  จากภาพเป็นตัวอย่างการอธิบายช่องบันทึกโน้ตในระบบลาบาน  ซึ่งมีเส้นกลางล้าตัว     
แบ่งซีกซ้าย-ขวา ของร่างกาย  มีการบันทึกอวัยวะการเคลื่อนไหวในทุกส่วนของร่างกาย มีสัญลักษณ์
ก้ากับการเคลื่อนไหวในทุกจังหวะอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีการท้าวิจัยน้าระบบการบันทึกโน้ต
แบบลาบานมาท้าการทดลองบันทึกท่าร้าในนาฏศิลป์ไทย  พบว่ามีความน่าสนใจและได้รับความสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง 

 
ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างการเขียนท่าทางก่อนจังหวะระบ้ากฤษดาภินิหาร 

ที่มา : (ชมนาด  กิจขันธ์, 2547: 49) 
  

 งานวิจัยของชมนาด  กิจขันธ์ เรื่อง การพัฒนานาฏยจารึกนาฏยศัพท์ไทยโดยใช้ระบบ      
ลาบาน ดังตัวอย่างภาพการบันทึกท่าร้าในระบ้ากฤษดาภินิหารที่ปรากฏนั้น สรุปจากการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องนาฏศิลป์ไทยและนิสิตนักศึกษาได้ว่า การน้าวิธีการบันทึกระบบลาบานมา
ใช้ในการบันทึกนาฏยศัพท์ของร้าไทยมีความเหมาะสม สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติท่าร้า 
และปริมาณของสัญลักษณ์มีเพียงพอกับการบันทึกท่าร้า ควรน้านาฏยจารึกนาฏยจารึกนาฏยศัพท์       
มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ช่วยแก้ปัญหาความสับสนไม่ชัดเจนของการบันทึก            
ท่าร้า ช่วยแก้ปัญหาสับสนในการปฏิบัติให้เป็นแบบแผนที่สามารถอ้างอิงในเชิงวิชาการเป็นวิธีการที่จะ
ให้วิชานาฏศิลป์ไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเท่ากับศาสตร์สาขาอ่ืน   
 การบันทึกงานนาฏศิลป์จัดว่ามีความส้าคัญต่อวงการนาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างยิ่ง ใน                  
การอนุรักษ์และสืบทอด การบันทึกผลงานนาฏศิลป์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส้าคัญมากกว่าเป็นเพียง
แค่การจดบันทึกให้ทราบการเคลื่อนไหว คือการบันทึกผลงานในรูปแบบรายงานการวิจัย ที่จะท้าให้
ทราบถึงรายละเอียดครอบคลุมในด้านการสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า          
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อย่างต่อเนื่องและเป็นสิ่งที่สามารถเป็นหลักฐานที่ผ่านการค้นคว้า สร้างสรรค์ วิเคราะห์ ประเมินผล       
อย่างเป็นระบบที่เชื่อถือได้ 
 

การบันทึกผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบรายงานการวิจัย 

 

 ศาสตร์แขนงวิชานาฏศิลป์จัดว่าเป็น ศาสตร์แห่งแขนงวิชาปรัชญา ที่เกิดจากการแสวงหา
ความกระหายใคร่รู้ การแสวงหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
ในทางนาฏศิลป์หลอมรวมจากหลายศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ดังนี้นักนาฏยประดิษฐ์เมื่อค้นพบวิธีการ
สร้างสรรค์ของตน เปรียบเสมือนการค้นพบสิ่งใหม่ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ลักษณะ
ประยุกต์ที่อาจน้าเอาศิลปะหลายรูปแบบรวมไว้ด้วยกัน แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ในการน้าเสนอ
วิธีการ รูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังจะต้องสามารถอธิบายการค้นพบสิ่งที่สร้างสรรค์
ใหม่นั้นอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการแสดงองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และอภิปรายผล เหล่านี้เป็นรูปแบบในกระบวนการวิจัยที่เกิดจากปัญญา ดังศาสตราจารย์ 
ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ได้ให้ค้าจ้ากัดความเก่ียวกับการวิจัยทางนาฏยศิลป์ไว้ว่า 

 “นาฏยวิจัย  มีความหมายอย่างน้อยสองลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรกเป็นเพียงการสะสม  
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจศึกษา และน่าจะเกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน ลักษณะที่สองเป็นการน้าข้อมูลที่
รวบรวมไว้นั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลเพ่ือให้ได้ค้าตอบบางประการ อันนับเป็น
ผลลัพธ์งานการวิจัย แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าการวิจัยในนิยามแรกจะด้อยคุณค่ากว่านิยามที่สอง  
ทั้งนี้เพราะการวิจัยในเรื่องนี้เป็นการบุกเบิก แสวงหาสิ่งใหม่ๆที่ ยังมิได้มีผู้ใดท้าการวิจัยมาก่อน             
การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริงมาตีแผ่ให้เป็นความรู้ใหม่ในเบื้องต้นแก่วงวิชาการก็นับว่ามีค่า
สูงยิ่ง”  
 การวิจัยทางนาฏศิลป์อยู่ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ซึ่ งมีแนวทางการวิจัยแบ่งได้เป็น             
การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณเน้นข้อมูลด้านการรวบรวมเชิง
สถิติ ในรูปแบบจ้านวนน้าผลปริมาณที่วิจัยมาอธิบาย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นรูปแบบ                    
การเฉพาะเจาะจงในรายละเอียด คุณลักษณะมีความเก่ียวข้องกับทฤษฎี ปรัชญา อาศัยศาสตร์หลายๆ
อย่างเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ในการบันทึกผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์จึงจ้าเป็นต้องอธิบายลักษณะ
พิเศษของงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นพบในรูปแบบการบันทึกแบบการวิจัย ซึ่งเรียกได้ว่า การบันทึก
ผลงานสร้างสรรค์นั้นเป็นการวิจัยทางนาฏยศิลป์เชิงสร้างสรรค์ 
 ซึ่งการวิจัยทางนาฏยศิลป์เชิงสร้างสรรค์นี้  หมายถึง  การอธิบาย วิเคราะห์ผลงาน         
นาฏยประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ แล้วถ่ายทอดผลงานการเขียนเพ่ือ
แสดงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในชุดนั้นๆ โดยศึกษาแนวความคิด ปรัชญา ความหมายพิเศษ 
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แรงบันดาลใจ ขั้นตอนการประดิษฐ์ กระบวนท่า การเคลื่อนไหว การจัดกลุ่มนักแสดง เครื่องแต่งกาย 
อุปกรณ์การแสดง บทประพันธ์ งานดนตรี เสียง แสงประกอบการแสดง ฯลฯ 

 อาจกล่าวได้ว่า การวิจัยทางนาฏยศิลป์เชิงสร้างสรรค์ เป็นการบันทึกระบบความคิดทั้งหมด
ของงาน การรวบรวมข้อมูล องค์ประกอบที่ใช้ในการแสดง น้ามาจดบันทึกไว้เพ่ือเป็นการรวบรวม
รายละเอียด และเป็นหลักฐานของผลงานความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เมื่อมีการจดบันทึกแล้วยังสามารถ
น้าการบันทึกนี้ไปจดแจ้งลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป็นลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไม่ให้เกิดการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
 ลักษณะการบันทึกผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ มีรูปแบบการบันทึกในลักษณะของ
งานวิจัย โดยการสร้างสรรค์ผลงานนี้ถือว่าเกิดจากการค้นคว้าหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆเช่น ต้ารา 
เอกสารงานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ การสังเกต การสอบถาม การลงพ้ืนที่เชิง
ส้ารวจ การทดลอง น้าข้อมูลในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของผู้สร้างสรรค์มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและจัดหมวดหมู่ ทั้งนี้การจัดเรียงระบบนี้เกี่ยวพันถึงองค์ประกอบ           
การสร้างสรรค์ในงาน ที่เกิดจากการการวิจัย การตรวจสอบ ซึ่งเป็นที่มาของกระบวนการ ขั้นตอน     
การสร้างสรรค์ผลงาน การบันทึกผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์จึงจัดได้ว่า  เกิดความรู้ ใหม่                   
มีกระบวนการที่อธิบายจากการแสวงหาข้อมูล และสามารถอธิบายการสร้างสรรค์นั้นได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

 

รูปแบบการบันทึกผลงาน 

 

 การบันทึกผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะเชิงวิจัยนี้ มี โครงสร้างของการเขียนลักษณะ
งานวิจัย สามารถแยกหัวข้อของการบันทึกผลงานได้เป็น 4 ส่วนที่เกี่ยวข้องหลักๆในการสร้างสรรค์  
คือ 1. รูปแบบหรือลักษณะงานสร้างสรรค์ 2.  วิธีด้าเนินการเก็บข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล                       
3. องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ 4. สรุปและอภิปรายผล ทั้งนี้เมื่อน้ามาเขียนในรูปแบบการวิจัยเชิง
สร้างสรรค์จึงมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท โดยหลักๆ แล้วไม่จ้ากัดจ้านวนบทที่ตายตัว ผู้สร้างสรรค์
สามารถแบ่งข้อมูลและก้าหนดได้เอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแยกหัวข้อของข้อมูลซึ่งอาจจะพิจารณาจาก
เนื้อหาของข้อมูลที่มีปริมาณมากหรือน้อย ความละเอียดของข้อมูลที่ผู้สร้างสรรค์อยากจ้าแนกและ
อธิบาย โดยทั่วไปโครงสร้างของการวิจัยประกอบด้วย 5 บทหลักคือ 

 บทที่ 1 บทน้า 
 บทที่ 2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 บทที่ 3 วิธีด้าเนินการวิจัย 
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 บทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล 

 บทที่ 5 บทสรุป 

   

 ผู้เขียนจะได้อธิบายถึง การบันทึกผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถการแบ่งบทตามโครงสร้าง
ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

 บทที่ 1 บทน า   
 ในบทน้านี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยของงานวิจัย ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องอธิบายถึง            
ความเป็นมาและความส้าคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการด้าเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ                   
นิยามศัพท์เฉพาะ ตลอดจนการน้างานไปใช้ให้ครอบคลุม มีลักษณะเหมือนกับการเขียนโครงร่าง
งานวิจัย (Proposal) มีรายละเอียดของการบันทึกดังนี้ 
 ความเป็นมาและความส้าคัญ ผู้สร้างสรรค์ผลงานอธิบายถึงเหตุผล แรงบันดาลใจของ                
การสร้างสรรค์ชุดการแสดงในลักษณะมีความเป็นมา ความส้าคัญต่อการสร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือจะเกิด
ประโยชน์อย่างไร ทั้งนี้การเขียนความเป็นมาและความส้าคัญ ควรครอบคลุมถึงลักษณะของการแสดง
ในภาพรวม เช่น ชุดเซิ้งสาวกุมภวาปีโบกข้าวหลาม ข้าวหลามเป็นสินค้า OTOP ประจ้าอ้าเภอ                
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีวิธีการขายข้าวหลามในวิธีการเรียกลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่ง
เป็นสิ่งที่สะดุดตาให้ลูกค้าจอดรถซื้อข้าวหลาม ผู้สร้างสรรค์น้าเสนอความคิดทั้งหมดออกมาในรูปแบบ
ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทพ้ืนเมืองอีสาน โดยเนื้อเรื่องต้องน้าเสนอถึงกรรมวิธีการการขาย
ข้าวหลามที่มีลวดลายการโบกข้าวหลามเป็นหลัก เช่น กระบวนการน้าข้าวหลามมาตั้งร้าน การเรียก
ลูกค้า หรือลักษณะท่าทางของการโบกข้าวหลาม  โดยใช้ผู้แสดงเป็นหญิงตั้งแต่ 8-10 คน               
ขึ้นไป โดยน้าลักษณะท่าทางการโบกรถเรียกลูกค้าตามแนวข้างทาง เพ่ือให้ลูกค้าจอดและซื้อข้าว
หลาม มีการแบ่งช่วงการแสดงเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก สื่อถึงการตั้งร้านขายข้าวหลามของแม่ค้า ช่วงที่ 2 

ท่าทางวิธีการเรียกลูกค้าโดยใช้การเลียนแบบท่าทางธรรมชาติที่พบเห็น น้ามาประดิษฐ์ท่าร้าลักษณะ
นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน 

การแสดงชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน และบ่งบอกถึงอาชีพขายข้าว
หลามที่มีชื่อเสียงของอ้าเภอ สามารถน้าการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงของอ้าเภอกุมภวาปีอีกชุดหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ การเขียนวัตถุประสงค์นั้น ผู้สร้างสรรค์ควรค้านึงถึงเหตุผลหลักโดย
เรียงความส้าคัญก่อนหลังของการสร้างผลงานขึ้น เช่น สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือน้าไปเป็นชุดการแสดง
ประจ้าท้องถิ่นท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน  สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือรวบรวมท่าฟ้อนพื้นเมืองในท้องถิ่นให้
เกิดการคงอยู่และสืบทอด สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือปรับปรุงท่าร้าที่สูญหายให้ถูกรื้อฟ้ืนขึ้นใหม่ สร้างสรรค์
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ขึ้นเพ่ือใช้ในการน้าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์กับนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษา 

วิธีการด้าเนินงาน เป็นการแสดงขั้นตอนการด้าเนินงานของการสร้างสรรค์ผลงานใน          
การรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ การสัมภาษณ์ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การด้าเนินการออกแบบ
สร้างสรรค์ การน้าข้อมูลมาทดลอง ตลอดจนรายละเอียดด้านค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ทั้งนี้ควรระบุถึง
แหล่งของการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าต่อ ทั้งนี้ในการเขียนวิธีด้าเนินงาน
ในหัวข้อย่อยของบทท่ี 1 บทน้า เป็นเพียงภาพรวมที่แสดงให้เห็นวิธีด้าเนินการทั้งหมด ส่วนการเขียน
อย่างละเอียดนั้นให้น้าไปขยายในบทที่ 3 วิธีด้าเนินการวิจัย ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดทั้งหมด                 
อีกครั้ง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการน้าเอาผลการสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน            
ส่วนใดบ้าง ซึ่งควรเขียนให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือผลที่ได้นั้นผู้สร้างสรรค์อาจน้าไปใช้
เฉพาะในงานหรือหน่วยงานใดเพ่ิมเติม เช่นการสร้างสรรค์เพ่ือน้าไปเป็นแม่แบบการฟ้อนบวงสรวง
ประจ้าจังหวัด โดยการสร้างสรรค์นั้นได้กลั่นกรองความถูกต้องจากผู้ เชี่ยวชาญท้องถิ่นแล้ว               
จึงมีประโยชน์ต่อการน้าไปใช้ได้จริงตามเป้าหมาย 

นิยามศัพท์  คือ ค้าจ้ากัดความลักษณะเฉพาะในการอธิบายความ เช่น ค้าว่า เซิ้ ง                    
ในการสร้างสรรค์ชุดเซิ้งโบกข้าวหลามกุมภวาปีในที่นี้ หมายถึง การฟ้อนร้าแบบภาคอีสานในจังหวะ
สนุกสนาน หรือ ค้าว่า นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์ชุดสุวรรณวารี หมายถึง                    
การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ชุดใหม่ที่ใช้ลักษณะท่าร้าไทย รวมถึงองค์ประกอบด้านดนตรี เพลง              
ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน เป็นต้น 

 บทที่ 2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แบ่งได้ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. ประวัติความเป็นมา                 
2. วรรณกรรมหรือ หนังสือ ต้าราที่เก่ียวข้อง 
 1. ประวัติความเป็นมา หมายถึง ที่มาของเรื่องที่น้ามาสร้างสรรค์ เช่น ชุดพุทธชนะมาร  
เป็นเรื่องพุทธชาดกของพระพุทธเจ้า ในที่นี้ควรกล่าวถึง ประวัติของพระพุทธเจ้า และเนื้อเรื่องตอนที่
น้ามาท้าเป็นผลงานสร้างสรรค์ 
 2. วรรณกรรมหรือ หนังสือ ต้ารา ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การรวบรวม หลักฐานทาง
วรรณกรรม วรรณคดี ต้ารา หรืองานวิจัย บทความ ที่ช่วยอธิบายความในเนื้อเรื่องที่น้ามาสร้างสรรค์ 
ถ้ามีลักษณะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ควรจะหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องน้ามาเรียบเรียงเป็นช่วง            
พ.ศ. ให้เห็นถึงพัฒนาการของเรื่องนั้น  
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 การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องควรจะน้ามาเฉพาะข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่ท้าให้
ผู้อ่านเข้าใจบริบทแวดล้อมของงานสร้างสรรค์ ไม่ควรหยิบยกลักษณะกว้างจนเกินไป เช่น ชุดเซิ้งสาว
กุมภวาปีโบกข้าวหลาม ในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ควรมีหัวข้อ ประวัติของอ้าเภอกุมภวาปี อาชีพของ
คนในท้องที่ ความรู้เรื่องข้าวหลาม วิธีขั้นตอนการท้า รายได้ ความเป็นอยู่ ส่วนหัวข้อที่ไม่ควรน้ามาใส่  
เช่น ประวัติของภาคอีสาน ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย ซึ่งจะท้าให้กว้างเกินไป ถ้าจะเป็นการให้
ความรู้เบื้องต้น ควรกล่าวโดยย่อเป็นการปูพ้ืนความรู้เพียงแค่เล็กน้อย แต่ไม่ควรน้ามาเป็นการตั้ง
หัวข้อใหญ่  และควรสรุปหลังจากได้กล่าวเนื้อหาทั้งหมดแล้ว 

 บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 

 ดังได้กล่าวในการเขียนวิธีด้าเนินงานในบทที่ 1 แล้ว การเขียนวิธีด้าเนินการวิจัยในบทที่ 3 
มีลักษณะการเขียนเพ่ืออธิบายวิธีด้าเนินงานของผู้สร้างสรรค์ เปรียบเสมือนผู้ก้ากับการแสดงอธิบาย
ขั้นตอนการท้างานตั้งแต่การหาข้อมูลจากที่ต่างๆ และควรกล่าวถึงรายละเอียดในการน้ามาด้วย เช่น 
การหาข้อมูลจากหนังสือ ต้ารา ควรบอกถึงชื่อผู้ เขียน และเนื้อหาที่หยิบยกมาอย่างสรุป                   
ส่วนการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ควรใส่ชื่อ ต้าแหน่งหน้าที่ การงาน และข้อมูลการสัมภาษณ์ในเรื่องที่
น้ามาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานด้วย เช่น สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรพงศ์  เสนไสย  
อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรูปแบบการฟ้อนอีสาน เพ่ือน้ามาเป็น
ข้อมูลในการออกแบบท่าฟ้อนอีสาน จากการสัมภาษณ์พบว่าท่าฟ้อนอีสานสามารถสร้างสรรค์ได้อย่าง
อิสระไม่จ้ากัดรูปแบบตายตัว ในปัจจุบันพบว่ามีการฟ้อนที่มีรูปแบบเปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิมทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับบริบทของการสร้างสรรค์และการน้าไปใช้ในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้การเขียนวิธีด้าเนินการ
วิจัย อาจแบ่งเป็นข้อๆเรียงล้าดับก่อนหลังตั้งแต่เริ่มต้นด้าเนินงานจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย   
 บทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในผลงานสร้างสรรค์ เป็นการอธิบายเนื้อหาในผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น 
หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการอธิบายเรื่องแนวคิด การออกแบบกระบวนท่ าร้า เพลง 
ดนตรี เครื่องแต่งกาย รูปแบบแถว การใช้เวที และอุปกรณ์การแสดง ในลักษณะการอธิบาย                   
เชิงพรรณา เช่นการออกแบบกระบวนท่าร้าพร้อมมีภาพประกอบกับการวิเคราะห์ท่าร้าโ ดยอธิบาย
ตามล้าดับช่วงของการแสดง ทั้งนี้การอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ไม่มีการก้าหนดเป็นรูปแบบ              
การอธิบายความที่ตายตัว ผู้สร้างสรรค์สามารถถ่ายทอดความคิดและมีวิธีการในการเขียนอธิบายได้
อย่างอิสระ เช่น การวาดภาพประกอบการอธิบาย หรือการมีแผนผังของเวทีกับนักแสดงที่น่าสนใจ 
แปลกตา การใช้สีแทนต้าแหน่งของนักแสดงที่ดึงดูดใจ การอธิบายการออกแบบแสง ไฟ ที่น้า
โปรแกรมกราฟฟิคมาช่วยเสริมการอธิบายที่ทันสมัยมาใช้ ทั้งนี้ควรอธิบายให้ครอบคลุมในทุกด้าน
อย่างละเอียด แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดในทุกส่วนที่ผู้สร้างสรรค์ท้าขึ้นใหม่ เมื่อผู้สร้างสรรค์อธิบาย
ในรายละเอียดของกระบวนการสร้างสรรค์แล้ว นอกจากนี้ถ้าผลงานสร้างสรรค์ได้น้ามาประเมินผล
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โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือจากการน้าไปแสดงและมีการเก็บผลการประเมินจากผู้ชม ก็สามารถน้าผล      
การประเมิน ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงน้ามาเป็นการสรุปวิเคราะห์ผลในส่วนสุดท้ายในบทนี้ 
 บทที่ 5 บทสรุป 

 ในบทสรุปสุดท้าย แบ่งเนื้อหาเป็น  2 ส่วน คือ บทสรุปและข้อเสนอแนะ บทสรุป                     
เป็นการกล่าวโดยย่อสรุปข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 4 ซึ่งเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาในงาน
อย่างเป็นขั้นตอน ควรใช้การแบ่งย่อหน้าในการสรุปใจความแต่ละบทเพ่ือง่ายต่อการสรุปและการอ่าน 
เขียนในลักษณะเป็นการวิเคราะห์พรรณนาเป็นเหตุและเป็นผลในการสร้างสรรค์ซึ่งสามารถอธิบาย            
ให้เกิดความเข้าใจได้ ส่วนข้อเสนอแนะ เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ท้าการสร้างสรรค์ผลงานครบทุกขั้นตอน 
ข้อเสนอแนะของผู้สร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่มีความส้าคัญในการเสนอแนะความคิดเห็นในการท้าผลงาน
สร้างสรรค์ในส่วนที่ยังพบว่าควรเพ่ิมเติม หรือปัญหาในการท้าผลงาน ทั้งนี้ข้อเสนอแนะควรเป็นไป
ในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการน้าไปเป็นข้อมูลต่อไป 

 

บทสรุป 

 

 การสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นาฏยประดิษฐ์  โดยมีผู้ออกแบบ
งานนาฏยศิลป์ เรียกว่า ผู้สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ (Choreographer)  เป็นผู้สร้างสรรค์ก้าหนด
แนวคิด รูปแบบ ถ่ายทอดการแสดง เรื่องราวอย่างเป็นระบบ  เป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจพ้ืนฐาน
ด้านการปฎิบัตินาฏยศิลป์อย่างช้านาญ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบท่าเต้น มีความรู้เรื่องดนตรี 
เพลง องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ในการออกแบบสร้างสรรค์ให้เกิดความแปลกใหม่ โดยผู้เขียน               
ขอสรุปหลักการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ ซึ่งอาศัยองค์ประกอบส้าคัญดังนี้ 
 1. การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการสร้างสรรค์  และทฤษฎีทัศนศิลป์ การสร้างแนวความคิดของรูปแบบงานให้มี                    
ความแปลกใหม่ เป็นคิดการออกแบบในส่วนของเนื้อเรื่อง ขอบเขต องค์ประกอบทางศิลปะ           
แนวดนตรี เพลง เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง และเป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจ  
อย่างมุ่งม่ันที่ต้องการท้าขึ้น 

2. การก้าหนดเนื้อหาหรือโครงเรื่องหลัก  เป็นการก้าหนดเรื่องราวการสร้างสรรค์ของระบ้า
ชุดหนึ่งๆ เพ่ือแสดงออกถึงแนวคิดหลักของผู้สร้างสรรค์  การวางเนื้อหาของเรื่องราวเช่น  เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  ชุมชน  สะท้อนสังคม  คติธรรมทางศาสนา ในงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์มีทั้ง             
การแสดงที่มีการผูกเรื่องราว และไม่มีการผูกเรื่องราว แต่ยังคงมีแนวคิดหลักของการแสดงอย่าง
ชัดเจน 
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 3. การก้าหนดลักษณะของนาฏศิลป์หรือเรียกว่า นาฏยลักษณ์ ให้มีรูปแบบการเต้นร้าที่มี
รากเหง้าของสกุลนาฏยศิลป์ต่างๆ เช่น รูปแบบนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
นาฏศิลป์สกุลอ่ืนๆ ฯลฯ โดยน้ามาประยุกต์ ผสมผสาน ให้ตรงตามแนวคิดหลักที่ตั้งไว้ โดยสามารถ    
มีแนวคิดให้แปลกแตกต่างไปจากเดิม การน้าเอาของที่มีอยู่มาประยุกต์ การผสมผสานรูปแบบที่
มากกว่า 1 รูปแบบขึ้นไป ทั้งนี้ยังอาศัยองค์ประกอบการจัดวางท่า การแปรแถว การตั้งซุ้ม                   
การวางต้าแหน่ง การใช้พลัง การใช้พื้นท่ี ตามหลักการสร้างสรรค์ท่าเต้นที่ได้วางโครงสร้างไว้ 
 4. การเลือกนาฏยลักษณ์แบบดั้งเดิมน้ามาปรุงแต่งขึ้นใหม่ ทั้งรูปแบบนาฏศิลป์มาตรฐาน 
หรือแบบนาฏศิลป์ประยุกต์ เช่น การน้ารูปแบบท่าร้าจากนาฏศิลป์ท้องถิ่นดั้งเดิมในด้านโครงสร้าง
หลักของท้องถิ่นนั้นมาก้าหนดเป็นท่าหลักของการแสดง เช่น ฟ้อนเล็บของภาคเหนือ ที่มีโครงสร้าง     
ท่าร้าลักษณะการยืดตัวตรง การก้าวเท้าแบบเนินนาบ  การวาดวงแขนกว้าง  การสะบัดจีบ ล้าเพลิน
ของภาคอีสาน ที่มีโครงสร้างท่าร้าลักษณะการย่อตัวต่้า การก้าวแบบหนีบขา การเตะเท้าสะบัดไป
ด้านหน้า หรือการน้าโครงสร้างของท่าบัลเล่ต์มาใช้และมีการประยุกต์นาฏศิลป์ไทยผสมผสาน เช่น 
บัลเล่ต์มโนห์รา ทั้งนี้การเลือกรูปแบบการน้าเสนอผลงานยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านการจัด              
การด้วย เช่น เรื่องงบประมาณ ความถนัดของผู้สร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ เรื่องที่ท้าทายความสามารถ 
เป้าหมายหลักของผลงาน ความสามารถของผู้แสดง  เหล่านี้มีผลต่อการสร้างสรรค์งานในภาพรวม 

  5. รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย แบบมาตรฐาน ปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อย่าง
มากมายโดยเฉพาะการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ของส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการด้าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพ่ือแสดงศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา 
ศิลปหัตถกรรม และการแสดง วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทย ท้าให้
เกิดการแพร่กระจายตัวด้านความคิดสร้างสรรค์ นิยมน้าเอาเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ วรรณคดีไทย 
ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ ความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคอดีต น้ามาเล่าเรื่องราวขึ้นใหม่โดยอาศัย
ร้อยเรียงเรื่องแบบใหม่ แต่ยังคงใช้องค์ประกอบของท่าทาง การเคลื่อนไหว เพลง ดนตรี                       
เครื่องแต่งกาย ในลักษณะนาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐาน ผู้สร้างสรรค์งานจึงต้องอาศัยความรู้เรื่อง
นาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างดี 
 6. รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย ประเภทพ้ืนเมือง เป็นการสร้างสรรค์นาฏศิลป์โดยใช้
หลักนาฏศิลป์พ้ืนเมืองทั้ง 4 ภาคของไทย มีการบูรณาการท่าร้าจากแบบพ้ืนบ้านดั้งเดิมน้ามาคิด
สร้างสรรค์ และการใช้ท่าประยุกต์ขึ้นใหม่จากจินตนาการจากการแสดงหลากหลายประเภทตาม          
สมัยนิยม นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านการรูปแบบการน้าเสนอ  องค์ประกอบด้านเสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกาย เพลง ดนตรี ให้มีความแปลกใหม่เพ่ือให้ผลงานมีความโดดเด่น รวมถึงการน้าเอา
นาฏยศิลป์ร่วมสมัยเข้ามาประยุกต์ให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ และดึงดูดความสนใจของผู้ชมมากขึ้น      
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มักน้าเสนอเรื่องราวที่เป็นลักษณะความเป็นท้องถิ่น วิถีชีวิต อาชีพท้องถิ่น การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
ประเภทพ้ืนเมืองนี้จะมีความอิสระ ไม่จ้ากัดรูปแบบตายตัว แต่ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์งานควรมี                  
ความระมัดระวังในเรื่องของประเพณีท้องถิ่นในแต่ละที่ให้เป็นอย่างดี เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบหรือขัด
ต่อความเชื่อ ประเพณีของคนท้องถิ่น 

 7. รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ประยุกต์ หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัย เกิดจากกระแส
วัฒนธรรมต่างชาติ และการลื่นไหลทางวัฒนธรรมที่ไม่มีขีดจ้ากัด ประกอบกับ การติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เข้ามาในประเทศไทย ราว 50 ปี มาแล้ว นาฏยศิลป์ร่วมสมัย เป็นการใช้ศิลปะ
การเคลื่อนไหวที่ไม่มีขีดจ้ากัด มีอิสระ แต่มีความหมายในตัวเอง ปัจจุบันจึงเกิดการน้าเอานาฏศิลป์ที่มี
อยู่น้ามาประยุกต์ ผสมผสานรวมกัน จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นาฏศิลป์ประยุกต์ เป็นการน้าเอา
นาฏศิลป์บางประเภทมาปรุงแต่ง ดัดแปลง เพ่ิมเติมให้เกิดสีสัน ความแปลกใหม่ เช่นผู้แสดงมี         
การเปล่งเสียงบางช่วง, มีการน้าเทคโนโลยีมาผสม มีการสร้างท้าให้ประหลาดผิดรูปทรง อย่างชัดเจน  
เป็นลักษณะการสร้างสรรค์รูปแบบหนึ่งที่พบและเรียกว่าไม่ซ้้าแบบเดิม เช่นนาฏศิลป์ไทยผสมผสาน
กับนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) ทั้งนี้ใช้องค์ประกอบของการแสดงเรื่อง ท่าทาง เพลง ดนตรี                     
ที่มีลักษณะผสมผสานกันรวมอยู่ด้วย การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ประยุกต์จึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย
โดยเฉพาะในวงการการศึกษาด้านนาฏศิลป์ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นาฏศิลป์ประยุกต์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้สร้างสรรค์ในการน้าเสนอ
นาฏศิลป์แนวใหม่ สามารถตอบโจทย์แนวคิดของผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเลือกใช้
ศิลปะได้อย่างหลากหลาย น้ามาผสมกลมกลืนภายใต้การจัดองค์ประกอบใหม่ ทั้งนี้การพยายาม            
หลีกหนีรูปแบบเดิมเพ่ือให้เกิดการยอมรับจากผู้ชม เป็นสิ่งท้าทายในตัวผู้สร้างสรรค์งานลักษณะนี้    
เป็นอย่างยิ่ง 
 8. การบันทึกผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ สามารถกระท้าได้หลายวิธี ทั้งการจดบันทึก             
บอกเล่า บันทึกภาพ เสียง ในทางการศึกษาวิชานาฏศิลป์นิยมบันทึกผลงานการสร้างสรรค์โดยรูปแบบ
การวิจัย ที่เรียกว่าการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สามารถอธิบาย หลักการ แนวคิดใน
การสร้างสรรค์งานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้การวิจัยเชิงสร้างสรรค์เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึง 
การศึกษา การรวบรวมข้อมูลที่ส้าคัญ เป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์ที่สามารถอธิบาย ถ่ายทอดได้            
และยังแสดงให้เห็นว่าวิชานาฏศิลป์เป็นศาสตร์หนึ่งที่ส้าคัญต่อการพัฒนามนุษย์ พัฒนาชาติ มีคุณค่า
ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
 การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ เป็นการออกแบบด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นงานที่อาศัย
ความรู้พื้นฐานของผู้สร้างสรรค์ซึ่งต้องมีทักษะความรู้ของนาฏศิลป์ในแต่ละประเภทเป็นเบื้องต้น และ
ยังคงต้องมีแนวคิดการสร้างสรรค์ตามหลักการที่วางรูปแบบของงานไว้อย่างละเอียด จึงจะสามารถ
สร้างสรรค์งานให้ออกมาตรงกับแนวคิดหลักได้อย่างไม่หลงประเด็น การเลือกรูปแบบของงาน
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นาฏยศิลป์เป็นสิ่งส้าคัญที่จะท้าให้งานออกมามีคุณลักษณะที่โดดเด่น ผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือ         
นักนาฏยประดิษฐ์จึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการออกแบบสร้างสรรค์ เพ่ือให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ท่าทาง การเคลื่อนไหว  ซึ่งต้องท้า การศึกษาเรื่องราว          
ความเป็นมา เนื้อหา ตลอดจนการก้าหนดการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ จึงจะท้าให้งาน
สร้างสรรค์นั้นๆเกิดความน่าสนใจ และมีคุณภาพ งานสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะจัดว่าเป็นศาสตร์
หนึ่งที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  ความรู้ความช้านาญในศาสตร์วิชาชีพเฉพาะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์จ้าเป็นต้องอาศัยความรู้จากศิลปะหลายประเภทใน             
การสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดรูปแบบใหม่ โดยสะท้อนถึงแนวคิด ปรัชญา ของผู้สร้างสรรค์ผลงานอัน
เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความคิดที่ช่วยส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น ช่วยให้มีผลิตผลใหม่ๆ ตราบใดที่มนุษย์ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ตราบนั้นความก้าวหน้าในชีวิตก็จะด้าเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
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