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การที่ดูลองสร�างงานนาฏิศิลิป์ร่วมสมัยจากเเนวคดิูการใช�กระบูวนการละครแบูบูร่วมสร�าง

จุฬาลักษณ ์ เอกวัฒินพนัธิ ์1

An Experimental Study of Contemporary Dance Based on Devising Theatre

บูที่คัดูย่อ

 บัท์คุวิามวิิจยั์นี �เป็นกีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์จากีแนวิคุิดกีารใชก้ีระบัวินกีาร

ล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง เพืิ�อสรา้งตวัิอย์า่งแล็ะกีระตุน้ใหนิ้สติเกิีดคุวิามรู ้ คุวิามเขุา้ใจในวิิธีกีารสรา้งงาน

นาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์   จนสามารถรว่ิมกีนัสรา้งกีารแสดงชดุ start โดย์ใชก้ีล็ุม่ตวัิอย์า่งนิสติในสาขุาวิิชา

นาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์ จำานวิน 7 คุน ผ่า่นกีารท์ดล็องฝ่ีกีปฏิบัตัจิากีกีารท์ดล็องสรา้งงาน ประกีอบัไปดว้ิย์ 

1) แบับัฝ่ีกีหดักีารสรา้งงานที์�เริ�มจากีกีารหาแรงบันัดาล็ใจจากี งานศิล็ปะ เพิล็ง หนงัสือนิท์านกีล็บััมมุ 

2) แบับัฝ่ีกีหดักีารล็ะล็าย์พิฤตกิีรรม 3) แบับัฝ่ีกีหดักีารสื�อสารท์างดา้นรา่งกีาย์โดย์ใชท้์า่เตน้จากีท์กัีษะ

กีารเตน้ที์�นิสติถนดั 4) แบับัฝ่ีกีหดักีารพิดูเพืิ�อกีารสื�อสาร 5) แบับัฝ่ีกีหดั ดน้สดกีบััอปุกีรณ ์แล็ะ ดน้สด

กีารเคุล็ื�อนย์า้ย์พืิ �นที์� แล็ะรว่ิมกีนัแกีไ้ขุพิฒันาขุอ้บักีพิรอ้งรว่ิมขุองที์มนกัีแสดง ผ่ล็กีารวิิจยั์พิบัวิา่ เกิีด

ตวัิอย์า่งจากีแบับัฝ่ีกีหดักีารท์ดล็องสรา้งกีารแสดงชดุ start ไดส้ ำาเรจ็ แล็ะสามารถพิฒันาศกัีย์ภาพิ

ขุองตนเอง ผ่่านกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง  แบั่งไดเ้ป็นสองดา้นคืุอ 1) ท์กัีษะท์างคุวิามถนดั

จากีกีารเคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์ นิสติสามารถใชร้า่งกีาย์เป็นเคุรื�องมือที์�จะพิฒันาใหต้นเองเป็นนกัีเตน้ที์�

มีคุณุภาพิได ้ โดย์เฉพิาะนิสติรูจ้กัีกีารปรบััใชพื้ิ �นที์�บันเวิที์ผ่า่นกีารเตน้จากีเท์คุนิคุท์า่เตน้ขุองตนเอง 

เขุา้ใจกีารใชร้า่งกีาย์จนสามารถนำามาประย์กุีตใ์ชแ้ล็ะสรา้งท์่าเตน้ที์�ซบััซอ้น ท์่าเตน้ที์�สื�อสารผ่่าน

รา่งกีาย์ได ้2) ดา้นคุวิามคุดิ นิสติเริ�มเขุา้ใจวิิธีกีารสรา้งงานรว่ิมสมยั์อย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็จากีกีารพิดู

คุยุ์ ถามตอบั แล็กีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ในระวิา่งกีารสรา้งงาน เป็นตวัิขุองตวัิเอง พิดูในสิ�งที์�ตนเองคุดิ  

ท์ั�งในเรื�องขุองคุวิามเชื�อ ท์ศันคุตอิย์า่งเปิดเผ่ย์ เกิีดกีารวิิพิากีษว์ิิจารณจ์ากีประเดน็ที์�ศก่ีษา อย์า่งตรง

ไปตรงมา ย์อมรบััฟัิงแล็ะเคุารพิคุวิามคุิดเหน็ขุองผู่อื้�น มีวิฒิุภาวิะท์างคุวิามคุดิที์�มากีขุ่ �น เกิีดกีาร

พิฒันาคุวิามสมัพินัธ ์ ซ่�งเป็นสว่ินสำาคุญัในกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง เกิีดสงัคุมประชาธิปไตย์ 

จากีกีารแฝีงกีระบัวินกีารเรยี์นรูเ้รื�องประชาธิปไตย์ในขุั�นตอนกีารผ่ล็ติกีารแสดง อีกีท์ั�งย์งัสรา้งพิล็เมือง

ที์�ดีมอบัแก่ีสงัคุมในท์างออ้มอีกีดว้ิย์

คำาสำาคัญ : แรงบันัดาล็ใจ, กีารล็ะล็าย์พิฤตกิีรรม, กีารสื�อสารท์างดา้นรา่งกีาย์, กีารพิดูเพืิ�อกีารสื�อสาร, 
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172

 This study aimed to experiment with creating contemporary dance works from the 

concept of using co-create processes. The samples were seven contemporary dance students 

who had passed production training, including devising theatre production, 1) inspiration-seeking 

from artworks, songs, the book named Politically Correct Bedtime Stories or Ni Tan Klab 

Mum, 2) ice-breaking practice, 3) practice on communication through dancing posture, 4) 

communicative speaking practice, 5) improvised exercises with equipment and improvised 

space movement and cooperation in solving shared defect of the performer team. The results 

were that a contemporary dance model named “Start” was successfully created. The sample 

students were able to develop two aspects of their potential through a co-create drama 

process. The first aspect was body movement skills. It was found that the sample students 

were able to use their bodies effectively to become good dancers. They were able to apply 

their dancing techniques to blocking. They understood using their bodies to choreograph 

complicated dancing postures to communicate the message to the audience. The second 

aspect was thought. It was found that the sample students were able to learn the rationale 

of contemporary dance creation through their conversation, questioning and answering, 

and opinion sharing during the task. They gained self-confidence, and they were courageous 

to express their thoughts regarding beliefs and attitudes openly. They were more confident 

to learn and to criticize the studied issues directly. They respected others’ ideas. They 

became more cognitively mature, and they developed interpersonal skills, which is an 

essential element of devising theatrical work creation. The democratic atmosphere was enhanced 

through the production process, which eventually indirectly led to a democratic citizen.

Keywords : Inspiration, Ice-breaking, Body posture in communication, Communicative 

speaking, Improvisation

 ภาย์ใตวิ้ิสยั์ท์ศันข์ุองคุณะดนตรแีล็ะกีารแสดงมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา ที์�มุง่เนน้กีารพิฒันาคุณุภาพิ  

ขุองงานวิิจยั์แล็ะวิิชากีารดา้นดนตรแีล็ะกีารแสดง โดย์สรา้งองคุค์ุวิามรูใ้หมจ่ากีแนวิคุดิ คุวิามเชื�อ 

ประเพิณี ขุนบันิย์ม แล็ะวิฒันธรรมไท์ย์ พิรอ้มท์ั�งอนรุกัีษ ์ สืบัสาน สรา้งสรรคุ ์แล็ะพิฒันาผู่ช้ม สงัคุม

ดว้ิย์งานศิล็ปะ ในมิติตา่ง ๆ โดย์เฉพิาะดา้นกีารจดักีารเรยี์นกีารสอน กีารวิิจยั์ กีารบัรกิีารวิิชากีาร 

Abstract

ที่ี�มาและความสำาคัญของปัญหา

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

173

กีารท์ำานบุั ำารุงศิล็ปวิฒันธรรม ใหว้ิฒันธรรมไท์ย์ ย์งัคุงอย์ู ่ ท์นัสมยั์ สามารถที์�จะเชื�อมโย์งกีบััสงัคุม

โล็กีที์�กีำาล็งัเปล็ี�ย์นแปล็งไปในอนาคุต

 ปัจจุบันัในคุณะดนตรีแล็ะกีารแสดงมีหล็กัีสตูรที์�เปิดสอนในระดบััปริญญาตรีในวิิชาเอกี

นาฏศิล็ป์แล็ะกีารกีบััล็ีล็า โดย์แบัง่ออกีเป็น๒กีล็ุม่ กีล็ุม่วิิชานาฏศิล็ป์ไท์ย์แล็ะกีล็ุม่วิิชานาฏศิล็ป์รว่ิม

สมยั์ เมื�อนิสติสำาเรจ็กีารศก่ีษาจากีคุณะฯ คุณะฯ คุาดหวิงัวิา่นิสติจะสามารถประกีอบัอาชีพิที์�ตรงกีบัั

สาย์งานวิิชาชีพิ เชน่ นกัีสรา้งสรรคุด์า้นศลิ็ปะกีารแสดง ศิล็ปิน นกัีแสดง นกัีออกีแบับัท์า่เตน้ นกัีเตน้ 

ผู่ก้ี ำากีบัักีารแสดง นกัีเขีุย์นบัท์ล็ะคุร คุรูสอนนาฏศลิ็ป์แล็ะกีารแสดง 

 ตามที์�ผู่วิ้ิจยั์ไดร้บััมอบัหมาย์จากีคุณะฯ ใหร้บััผิ่ดชอบักีารเรยี์นกีารสอนขุองนิสติสาขุานาฏศิล็ป์

รว่ิมสมยั์ในราย์วิิชา กีารสรา้งงานนาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์ ผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำาเอาประสบักีารณก์ีารท์ำางานขุอง

ผู่ว้ิิจยั์ที์�ไดเ้ขุา้รว่ิมแสดงในฐานะนกัีเตน้ใหก้ีบัั พิิเซษฐ กีล็ั�นชื�น แดนซ ์ คุอมพิานี ตามทิ์ศท์างกีาร

พิฒันา ย์ทุ์ธศาสตรก์ีารดำาเนินงานขุองคุณะฯ ที์�มีกีารสนบััสนนุแล็ะผ่ล็กัีดนักีารพิฒันาศกัีย์ภาพิขุอง

คุณาจารย์ ์โดย์นำาคุวิามรูม้าถ่าย์ท์อดใหก้ีบัันิสติ ในเรื�องวิิธีคุดิ มมุมอง ท์ศันะคุต ิกีารรูจ้กัีตั�งคุ ำาถาม 

กีารตีคุวิาม กีารจิตนากีาร วิิเคุราะห ์ แล็ะกีารเขุา้ถง่แล็ะเขุา้ใจคุวิามเป็นไปขุองสงัคุมในย์คุุปัจจบุันั 

โดย์ผ่่านมมุมองงานศิล็ปะ แต่เมื�อถ่งกีระบัวินกีารขุั�นตอนที์�นิสิตจะตอ้งท์ดล็องสรา้งงานขุ่ �นเองนั�น 

ผู่ว้ิิจยั์กีล็บััพิบัเหน็ปัญหาอย์ูเ่สมอ ๆ จากีกีารสรา้งงาน โดย์สามารถแบัง่ปัญหาออกีไดเ้ป็น 2 หวัิขุอ้

ใหญ่คืุอ 1.ปัญหาที์�เกิีดจากีกีารไมเ่ขุา้ใจในกีารสรา้งงานกีารแสดงรว่ิมสมยั์ 2.ปัญหาที์�เกิีดจากีกีาร

ไมเ่ขุา้ใจในกีารสรา้งท์า่เตน้ในกีารแสดงรว่ิมสมยั์ ในงานวิิจยั์นี �ผู่วิ้ิจยั์จะขุอมุง่เนน้ไปในหวัิขุอ้กีารสรา้ง

กีารแสดงรว่ิมสมยั์ โดย์ผู่ว้ิิจยั์ท์ดล็องสรา้งกีารแสดงเพืิ�อเป็นตวัิอย์า่งใหแ้ก่ีนิสติ ในสาขุานาฏศิล็ป์

รว่ิมสมยั์ที์�ย์งัขุาดท์กัีษะ คุวิามเขุา้ใจ ในกีารสรา้งงานผ่า่นกีระบัวินกีารดา้นคุวิามคุดิ เพิราะสว่ินใหญ่

ที์�พิบัเหน็อย์ูบ่ัอ่ย์คุรั�ง นิสติจะสรา้งงานแบับัจินตล็ีล็าเตน้ตามเนื �อเพิล็ง งานระบัำา กีล็ุม่ท์า่เตน้ชดุ 

หรอืชดุท์า่เตน้สำาเรจ็ นิสติย์งัคุงขุาดคุวิามเขุา้ใจ  ในวิิธีกีารสรา้งงานจากีแนวิคุดิ นิสติไมส่ามารถ

ตอบัคุำาถาม หรอือธิบัาย์ในสิ�งที์�นิสติสรา้งอย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็ได้

 กีระบัวินกีารในกีารสรา้งกีารแสดงนั�นมีหล็ากีหล็าย์รูปแบับั ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีมาใชท้์ดล็องสรา้ง

กีารแสดงชดุ start คืุอ กีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้งDevising Theatre (หรอื Devised Theatre หรอื 

Collaborative Theatre) เป็นกีารสรา้งงานอีกีหน่�งรูปแบับั  ซ่�งในงานวิิจยั์นี �ใชคุ้ ำาเรยี์กีวิา่ “กีระบัวินกีาร

ล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง” โดย์กีารรวิมตวัิขุองนิสติสาขุานาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์ มาเขุา้กีระบัวินกีารสรา้งงาน 

ตั�งแตก่ีารหาตวัิตนหาแรงบันัดาล็ใจ ประเดน็ที์�สนใจรว่ิมกีนั กีารสรา้งท์า่เตน้หรอืกีารเคุล็ื�อนไหวิที์�

สอดคุล็อ้งกีบัังาน กีารออกีแบับักีารจดัวิาง จากีผ่ล็งานท์างศิล็ปะตา่งแขุนง บัท์เพิล็ง เท์คุโนโล็ยี์ท์าง

อินเตอรเ์น็ต หรอืวิิธีกีารใหมที่์�เกิีดขุ่ �นในปัจจบุันั  โดย์ที์�นิสติสามารถแสดงท์ศันะคุติ ผ่า่นมมุมองท์าง

ดา้นศลิ็ปะอย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็ งานวิิจยั์ชิ �นนี �จะเกิีดตวัิอย์า่งหรอืแบับัฝ่ีกีหดัใหก้ีบัันิสติ ไดเ้กิีดกีาร

เรยี์นรู ้ พิฒันาท์กัีษะท์างดา้นกีารสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์อีกีหน่�งรูปแบับั จากีประสบักีารณต์รง

จากีกีารสรา้งงาน แล็ะย์งักีระตุน้ใหนิ้สติเกิีดกีารตอ่ย์อด เชื�อมโย์งนำาองคุค์ุวิามรูม้าสรา้งเป็นชิ �นงาน

ไดอี้กีดว้ิย์
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 1. เพืิ�อใหนิ้สติรว่ิมท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ผ่า่นกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง                                                                                                                 

 2. เพืิ�อสรา้งกีารแสดงรว่ิมสมยั์ชดุ start

           

 1. เป็นแนวิท์างในกีารพิฒันาแนวิกีารสอนล็กัีษณะใหม่ ที์�เป็นประโย์ชนใ์นวิงวิิชากีารสอน

นาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์                 

 2. สรา้งคุวิามเขุา้ใจวิิธีกีารสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ผ่า่นกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง

                                                                                                                               

           

 ศก่ีษาเชิงสรา้งสรรคุ ์โดย์ใชก้ีล็ุม่ตวัิอย์า่งนิสติในสาขุาวิิชานาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ ชั�นปีที์�3 แล็ะ

ชั�นปีที์�4 ท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ โดย์ใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง  ผ่า่นกีารสรา้ง

กีารแสดงรว่ิมสมยั์ชดุ start

 

                                                                                                

วัตถุุประสงค์

ขอบูเขตการศิกึษา

ประโยชนท์ี่ี�คาดูว่าจะไดู�รับู

กรอบูแนวคดิูการวจิยั

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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 กีารสรา้งงานขุองผู่วิ้ิจยั์ ผู่วิ้ิจยั์อย์ูใ่นฐานะผู่ก้ี ำากีบัักีารแสดง ใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิม

สรา้ง โดย์ใหนิ้สติมีสว่ินรว่ิมในกีารสรา้งงาน ผู่วิ้ิจยั์มีกีารใชแ้บับัฝ่ีกีหดัตา่ง ๆ เพืิ�อสรา้งกีารแสดง ท์า่เตน้

แล็ะเท์คุนิคุกีารเคุล็ื�อนไหวิในรูปแบับั เคุป็อบั, โคุฟิเวิอรแ์ดนซ,์ ฮิบัฮ็อบั, แจ๊สแดนซ,์ โมเดริน์แดนซ ์

,คุอนเท์มโพิล็าล็ี�แดนซ ์รว่ิมผ่สมดว้ิย์ เพืิ�อสื�อสารแล็ะสรา้งคุวิามหมาย์ในกีารแสดงแก่ีผู่ช้ม

ศิกึษาวรรณกรรมที่ี�เกี�ยวข�อง

 ในกีารศ่กีษากีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศิล็ป์ร่วิมสมยั์จากีเเนวิคุิดกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับั

รว่ิมสรา้งผู่ว้ิิจยั์ ไดน้ ำาแนวิคุดิท์ฤษฎี์แล็ะงานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งมาเป็นหล็กัีเกีณฑิพื์ิ�นฐานในกีารพิฒันา

งานดงันี �

แนวคดิูงานร่วมสมัยความหมายของศิลิปะร่วมสมัย

 ศลิ็ปะรว่ิมสมยั์ คืุอ ผ่ล็งานอนัเกิีดจากีกีารสรา้งสรรคุภ์มิูปัญญาขุองมนษุย์ ์ โดย์มีกีระบัวิน

แบับัหรือแนวิคุวิามคุิดขุองสงัคุมแล็ะวิฒันธรรมปัจจุบันัเป็นฐานแสดงถ่งล็กัีษณะเฉพิาะตนขุอง

ศิล็ปิน รวิมไปถง่ท์ศันคุต ิ คุวิามคุดิ รูปแบับัใหม ่ โดย์ไดส้รุปคุำานิย์ามขุองศิล็ปะรว่ิมสมยั์ จากี ที์�มา

ตา่ง ๆ ไวิด้งันี �

 อภินทั์ท์ ์ โปษย์านนท์ ์ผู่อ้ ำานวิย์กีารสำานกัีงานศลิ็ปวิฒันธรรมรว่ิมสมยั์ พิ.ศ.2546 ให ้คุวิาม

หมาย์วิา่“ศิล็ปวิฒันธรรมรว่ิมสมยั์” เป็นงานที์�เกิีดขุ่ �น แล็ะเป็นอย์ูใ่นชว่ิงหน่�ง โดย์ย์ด่ถือเวิล็าแล็ะย์คุุ

สมยั์รว่ิมกีนัเป็นสำาคุญัเพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามเขุา้ใจใน แนวิท์างเดีย์วิกีนั จง่กีำาหนดคุวิามหมาย์ขุองคุำาวิา่

ศิล็ปวิฒันธรรมรว่ิมสมยั์ในเชิงวิิชากีารไวิ ้3 คุวิามหมาย์ ดงันี � 

 1.หมาย์ถง่ ศิล็ปะที์�พิฒันาสรา้งสรรคุข์ุ่ �น ใหม ่ ในย์คุุสมยั์ เดีย์วิกีนั หรอืในเวิล็า เดีย์วิกีนั

แล็ะที์�เกิีดขุ่ �น ในสมยั์ ปัจจบุันัโดย์มีวิฒันธรรมเป็นรากีฐานสำาคุญัในกีารสรา้งสรรคุ์

 2.หมาย์ถง่ ศิล็ปะที์�สรา้งสรรคุข์ุ่ �นใหม ่ โดย์มีกีระบัวินกีารหรอืแนวิคุวิามคุดิ ขุองสงัคุมแล็ะ

วิฒันธรรมปัจจบุันัเป็นพืิ �นฐาน

 3.หมาย์ถง่ ศิล็ปะที์�สรา้งสรรคุข์ุ่ �นใหม ่ เพืิ�อรบััใชส้งัคุมในย์คุุปัจจบุันัที์�เกิีดจา คุวิามคุดิแล็ะ

ประย์กุีตอ์ย์า่งบัรูณากีาร สอดคุล็อ้งสมัพินัธแ์ล็ะสง่ผ่ล็ตอ่กีนัแล็ะกีนัระหวิา่งศิล็ปวิฒันธรรม

 สำานกัีงานศิล็ปวิฒันธรรมรว่ิมสมยั์ (2545) ไดใ้หคุ้วิามหมาย์ขุองศิล็ปะรว่ิมสมยั์ไวิห้ล็าย์

คุวิามหมาย์ดงั นี �

 - ศิล็ปะรว่ิมสมยั์ หมาย์ถง่ ศิล็ปะที์�ไดร้บัักีารพิฒันาสรา้งสรรคุจ์ากีสหวิิท์ย์ากีารท์างศลิ็ปะ

ที์�หล็ากีหล็าย์สูก่ีารแสดงออกีในย์คุุ ที์�ผู่คุ้นรบััรูร้ว่ิมกีนัได้

 - ศลิ็ปะรว่ิมสมยั์ หมาย์ถง่ ศลิ็ปะที์�ใชแ้นวิคุดิจากีผู่ที้์�สอดรบััท์างดา้น มนษุย์วิ์ิท์ย์า สงัคุมวิิท์ย์า

แล็ะสนุท์รยี์วิิท์ย์า เขุา้รว่ิมในท์ศันะขุองกีล็ุม่คุน ที์�มีรสนิย์มตรงกีนั คุวิามเขุา้ใจตรงกีนั แล็ะพืิ �นฐาน

ท์างวิฒันธรรมใกีล็เ้คีุย์งกีนั

เที่คนิคและวธีิิการสร�างสรรค์
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 องคป์ระกอบูการสร�างงานร่วมสมัย พเิชษฐ กลั�นช่�น เสนอหลักคดิูในการสร�างงาน

ร่วมสมัย 5 ข�อไว�ดูงันี�

 1.งานที่ี�สะที่�อนตวัตน ความคดิู มุมมองของศิลิปิน และมคีวามเป็นอัตลักษณ ์ ใน

บูริบูที่ของสังคมปัจจุบูนั 

 กีารสรา้งอตัล็กัีษณแ์หง่ตวัิตน ตอ้งมีกีารหล็อ่หล็อมแนวิท์างคุวิามคุดิจากีพืิ�นฐานดา้นงาน

ศิล็ปะ คุวิามถนดัขุองบัคุุคุล็ คุวิามชอบั คุวิามสนใจ จากีบัรบิัท์ขุองสงัคุมที์�แวิดล็อ้มผ่า่นตวัิตนขุอง

ศิล็ปิน เมื�อคุน้พิบั ตวัิตนที์�แท์จ้รงิ หรอืแก่ีนแท์ขุ้องตวัิตน  จง่สรา้งสรรคุผ์่ล็งานศลิ็ปะ โดย์มีคุวิามรูพื้ิ �น

ฐานเป็นแนวิท์างขุองสิ�งที์�มากีระท์บัตอ่คุวิามรูส้ก่ี ผ่ล็งานที์�สรา้งขุ่ �น ท์ั�งที์�เป็นผ่ล็งานที์�มีคุวิามเป็น 

ล็กัีษณะเฉพิาะตน แล็ะรูปแบับัขุองแต่ล็ะบัคุุคุล็ที์�มีคุวิามใหม่ขุองศิล็ปินคุนนั�น ๆ กีบััผ่ล็งานที์�มี

ล็กัีษณะตอ่ย์อดแนวิคุวิามคุดิขุองศิล็ปิน แล็ะ บัรบิัท์ขุองสงัคุม เพืิ�อถ่าย์ท์อดแนวิคุวิามคุิด อารมณ ์

คุวิามรูส้ก่ีขุองศิล็ปิน สูผู่่ช้มผ่ล็งานศิล็ปะ 

 2. สะที่�อนบูริบูที่ตา่ง ๆ ของความเป็นสังคมปัจจุบูนั 

 บัท์บัาท์หนา้ที์�ขุองศลิ็ปินนอกีจากีสรา้งศิล็ปะเพืิ�อคุวิามงามแล็ว้ิ ศิล็ปะย์งัท์ำาหนา้ที์�เป็นสื�อ

สะท์อ้นแนวิคุวิามคุดิขุองศลิ็ปินออกีสูส่งัคุม เพืิ�อเป็นหล็กัีฐานสำาคุญัในกีารบันัท์ก่ีคุวิามรูแ้ล็ะสะท์อ้น

เรื�องราวิตา่ง ๆ ขุองคุนในสงัคุมมาตั�งแตอ่ดีตจนถง่ปัจจบุันั

 งานรว่ิมสมยั์ท์ำาหนา้ที์�สะท์อ้นบัรบิัท์ท์างสงัคุมในมิติตา่ง ๆ โดย์หยิ์บัย์กี ประเดน็ที์�สงัคุมถกูี

กีล็า่วิถง่ในชว่ิงระย์ะเวิล็านั�น ๆ มาตีคุวิามแล็ว้ิถ่าย์ท์อดผ่า่นในกีารสรา้งงาน เพืิ�อกีระตุน้ใหเ้กิีดกีาร

แกีปั้ญหา แล็ะเปล็ี�ย์นแปล็งท์ศันคุต ิรวิมถง่ชว่ิย์เสรมิสรา้งจิตสำานก่ี กีารตระหนกัีรูใ้หแ้ก่ีผู่ช้มอีกีดว้ิย์

 3. new from ฟอมใ์หม่ รูปแบูบูใหม่ในงานศิลิปะ 

 แตล่็ะย์คุุสมยั์ขุองศิล็ปะศลิ็ปินตอ้งสรา้งสิ�งใหม ่กีฎ์เกีณฑิใ์หม ่คุวิามคุดิ แนวิคุดิใหม ่รูปแบับั

วิิธีกีารใหม ่กีล็วิิธีใหม ่เท์คุนิคุใหม ่ในกีารสรา้งกีารแสดง สรา้งคุวิามแตกีตา่งจากีขุองเดิมที์�เคุย์มีอย์ู ่

ศิล็ปินตอ้งสรา้งงานที์�ท์า้ท์าย์มาตรฐานเดมิเท์า่ที์�เคุย์มีมา เกิีดกีารแรกีเปล็ี�ย์นองคุค์ุวิามรูใ้นกีารขุา้ม

ศาสตร ์เกิีดกีารรบััรูใ้หม ่ๆ คุวิามหล็ากีหล็าย์ในองคุค์ุวิามรูใ้หม ่ท์ฤษฎี์ใหม ่เพืิ�อท์ำาใหเ้กิีดกีารตื�นตวัิ

ขุองศิล็ปิน จนนำาไปสูก่ีารพิฒันาในวิงกีารศลิ็ปะตอ่ไป

 4. สร�างความเสมอภาคเที่่าเที่ียมกันระหว่างศิิลปะ ผูู้�ชม (วธีิิการ รวมถุงึของที่ี�ให�

บูนเวที่ ีอุปกรณ)์ 

 คุวิามงดงามท์างศลิ็ปะ จรรโล็งใหโ้ล็กีเตม็ไปดว้ิย์คุวิามสขุุ “ศิล็ปะ” ท์กุีคุนตระหนกัีดีวิา่มนั

เปี�ย์มล็น้ไปดว้ิย์ “คุวิามงาม” แล็ะ “คุวิามอ่อนล็ะไม” ดงันั�น ศิล็ปะ สามารถเป็นปัจจยั์หน่�งที์�

สรา้งสรรคุป์ระเท์ศ ล็ดคุวิามเหล็ื�อมล็ำ�าแล็ะสรา้งคุวิามเป็นธรรมในสงัคุมไดเ้ป็นอย์า่งดี ศิล็ปินคุวิรมี

สว่ินรว่ิมกีารสรา้งสรรคุป์ระเท์ศ สนุท์รยี์ศาสตร ์ (ที์�วิา่ดว้ิย์คุวิามงาม) นี�จง่เป็นเรื�องที์�ยิ์�งใหญ่ท์ำาให้

มนษุย์ส์ามารถใชง้านศลิ็ปะมาเปล็ี�ย์นแปล็งสงัคุมได ้ ศิล็ปะสามารถสรา้งคุวิามเสมอภาคุเท์า่เที์ย์ม

กีนัได ้จากีองคุป์ระกีอบัหล็าย์ ๆ ประกีาร เชน่ นกัีแสดง ล็าล็ีกีารเคุล็ื�อนไหวิ ดนตร ีอปุกีรณ ์ เคุรื�อง

แตง่กีาย์ สถานที์�จดัแสดง 

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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 5. เกดิูการเปลี�ยนแปลงกับูศิลิปะ สังคม ผูู้�ชม ในอนาคต 

 งานศิล็ปะที์�มุง่สูอ่นาคุต ในประวิตัศิาสตรศ์ลิ็ปะเราสามารถพิบัตวัิอย์า่งมากีมาย์ขุองศลิ็ปิน 

ที์�ตอ้งกีารท์ำานาย์อนาคุต หรอืกีารคุน้พิบัขุอ้เท์จ็จรงิท์างวิิท์ย์าศาสตรใ์หม ่ๆ ผ่า่นงานศิล็ปะ ศลิ็ปะชว่ิย์

ใหผู้่คุ้นใสใ่จกีบััสิ�งที์�ผู่ช้มไมเ่หน็ในชีวิิตประจำาวินั เปิดรบััสิ�งใหมแ่ล็ะปรากีฏกีารณที์์�คุุน้เคุย์จากีมมุมอง

ใหม ่ เป็นสิ�งส ำาคุญัอย์า่งยิ์�งที์�ศลิ็ปะใหคุ้วิามรูแ้ก่ีผู่คุ้นในบัางคุรั�ง กีารคุาดกีารณอ์นาคุตหรอืกีารคุน้พิบั

ขุอ้เท์จ็จรงิท์างวิิท์ย์าศาสตรใ์หม ่ๆ  ไมใ่ชเ่ปา้หมาย์หล็กัีนี�เป็นเพีิย์งหน่�งในหล็าย์ ๆ  หนา้ที์� เราสามารถพิดู

ผ่ล็ขุา้งเคีุย์งได ้ แตม่นัเป็นสิ�งที์�บัง่บัอกีถง่คุวิามเขุา้ใจคุวิามสำาคุญัขุองกีารคุดิเชิงศลิ็ปะในกีารพิฒันา

ท์างวิฒันธรรมขุองมนษุย์ชาต ิ  ศลิ็ปินรว่ิมสมยั์จง่ตอ้งสรา้งงานที์�เปิดประสบักีารณใ์หม ่ แล็ะคุาดกีาร

อนาคุต หรอืผ่ล็กีระท์บัที์�จะเกิีดขุ่ �น

แนวคดิูละครรูปแบูบู Devised Theatre

 Devised Theatre เป็นชื�อเรยี์กีรูปแบับักีารแสดงรูปแบับัหน่�งที์�รูจ้กัีกีนัอย์า่งกีวิา้งขุวิางใน

ประเท์ศองักีฤษ ออสเตรเล็ีย์แล็ะอเมรกิีาชว่ิงปล็าย์ คุ.ศ. 1960 เกิีดจากีแรงบันัดาล็ใจที์�ประชาชน

ออกีมาเรยี์กีรอ้งสทิ์ธิเสรภีาพิขุองสตร ีใน คุ.ศ.1960 สง่ผ่ล็ใหผู้่คุ้นในย์คุุนั�นแล็ะกีล็ุม่คุนท์ำางานล็ะคุร

เกิีดกีารเปล็ี�ย์นแปล็งท์างท์ศันคุตใินเรื�องขุองคุวิามเสมอภาคุกีนัในสงัคุม

 Devised Theatre เป็นที์�รูจ้กัีแล็ะเป็นที์�นิย์มอย์า่งแพิรห่ล็าย์ขุองกีล็ุม่คุนท์ำางานล็ะคุรใน

ชว่ิง คุ.ศ.1970 ซ่�งเป็นย์คุุที์�เกิีดกีารตั�งคุ ำาถามกีบัังานศิล็ปะวิา่ศิล็ปะนั�นถา้ไมไ่ดเ้กิีดขุ่ �นจากีคุนใดคุน

หน่�งจะสามารถเกิีดขุ่ �นไดห้รอืไม ่ (Devising Theatre, 1994) จากีจดุนี �เองจง่ท์ำาใหก้ีล็ุม่คุนท์ำาล็ะคุร

หนัมาใชก้ีระบัวินกีารประชาธิปไตย์ในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน จากีล็ะคุรแนวิเดิมที์�เคุย์ใหน้กัีแสดงมุง่

เนน้เพีิย์งกีารฝ่ีกีฝีนท์กัีษะอย์า่งเดีย์วิ เปล็ี�ย์นเป็นกีารใหน้กัีแสดงใชคุ้วิามคุดิรวิมกีนัไปดว้ิย์

 Deirde Heddon and Jane Millin ผู่เ้ขีุย์นหนงัสือ Devising Performance: A Critical 

History กีล็า่วิถง่ กีระบัวินกีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรเชิงกีล็ุม่ (Devised Theatre) โดย์ใหคุ้ ำาจำากีดัคุวิาม

ขุอง กีระบัวินกีารนี �วิา่ เป็นกีระบัวินกีารสรา้งงานล็ะคุรที์�ไมจ่ ำาเป็นตอ้งเริ�มจากีกีารเขีุย์นบัท์ล็ะคุรเชน่

เดีย์วิกีบัั ล็ะคุรแบับัขุนบั แตส่ามารถเริ�มตน้ไดใ้นรูปแบับัที์�หล็ากีหล็าย์ เชน่เดีย์วิกีบัั Oddey ไดใ้หคุ้ ำา

จำากีดัคุวิาม ขุองล็ะคุรประเภท์นี�ในหนงัสือ Devising Theatre: A practical and Theoretical Handbook 

วิา่เป็น กีระบัวินกีาร สรา้งงานที์�เกิีดจากีกีารรว่ิมกีนัแบัง่ปันประสบักีารณ ์วิฒันธรรม แล็ะคุวิามรูส้ก่ี

ตอ่สงัคุม ขุองศิล็ปินแตล่็ะคุนที์�อย์ูใ่นกีล็ุม่ผู่ส้รา้งงาน ผ่า่นกีระบัวินกีารคุน้หารว่ิมกีนัในกีล็ุม่ แล็ะ

แปล็งประสบักีารณส์ว่ินตวัิขุองแตล่็ะคุนผ่า่นกีารท์ดล็อง กีารดน้สด กีารล็งมือปฏิบัตัใินรูปแบับัตา่ง ๆ 

ใหเ้กิีดเป็นผ่ล็งานสรา้งสรรคุชิ์ �นหน่�ง โดย์กีระบัวินกีารสรา้งงานประกีอบัไปดว้ิย์กีารท์ดล็องรูปแบับั

ตา่ง ๆ เชน่ อาจเริ�มตน้จากี รูปภาพิ ประเดน็ท์างสงัคุม แก่ีนคุวิามคุดิ หรอืเคุรื�องมืออื�น ๆ ที์�สามารถ

กีระตุน้ใหเ้กิีดคุวิามคุดิสรา้งสรรคุไ์ด ้ เชน่ ดนตร ี งานเขีุย์น สิ�งขุอง ภาพิวิาด หรอืกีารเคุล็ื�อนไหวิ

รา่งกีาย์ ดงันั�นเปา้หมาย์สงูสดุ ขุองกีระบัวินกีารล็ะคุรเชิงกีล็ุม่ (Devised Theatre) จง่คืุอกีารรว่ิมกีนั

สรา้งสรรคุก์ีารแสดงโดย์เริ�มจากี ประสบักีารณแ์ล็ะคุวิามรูขุ้องศลิ็ปินแตล่็ะคุน ท์ั�งนี � Oddey ไดร้ะบัุ
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ล็กัีษณะสำาคุญัขุองกีระบัวินกีาร ล็ะคุรเชิงกีล็ุม่ (Devised Theatre) ไวิด้งันี � (Deirdre Heddon, Jane 

Milling, 2005) 

 กระบูวนการ (Process) คืุอ กีระบัวินกีารพิฒันาเริ�มตน้เพืิ�อใหเ้กิีดชิ �นงานกีารมีสว่ินรว่ิม 

(Collaboration) คืุอกีารท์ำางานรว่ิมกีนัภาย์ในกีล็ุม่ มมุมองที์�หล็ากีหล็าย์ (Multi-Vision) คืุอ กีารรว่ิม

แบัง่ปันคุวิามคุิดแล็ะประสบักีารณที์์�แตกีตา่งขุองสมาชิกีในกีล็ุม่    

 ความหมายของ Devising จากีศลิ็ปินผู่ส้รา้งงานในประเท์ศไท์ย์ที์�ใชก้ีระบัวินกีารนี �ในกีาร

สรา้งงาน ผ่า่นนกัีแสดงที์�เคุย์อย์ูใ่นกีระบัวินสรา้งงาน กีระบัวินกีารกีารสรา้งงานรว่ิมกีนัที์ไมไ่ดเ้กิีด

จากีใคุรคุนใดคุนหน่�งเป็นเจา้ขุองมนัเป็นกีารคุน้หาเรื�องราวิไปดว้ิย์กีนักีระบัวินกีาร Devising เรา

สามารถเริ�มจากีอะไรก็ีไดแ้ตต่อ้งเป็นกีารตั�งคุ ำาถามแล็ะถกีเถีย์งตอ่ประเดน็หรอืสิ�งที์�น ำามาพิดูถง่ ไมจ่ ำาเป็น

ตอ้งสรา้งงานแบับัมีเสน้เรื�อง ตน้-กีล็าง-จบั เท์า่นั�นเพิราะ Devising คืุอกีารรื �อสรา้งวิรรณกีรรมใน

สงัคุมในตวัิมนัเอง” (อภิรกัีษ ์ชยั์ปัญหา, สมัภาษณ,์ 3 สงิหาคุม 2559) 

 Devising คืุอกีารสรา้งกีารแสดงจากีขุบัวินกีาร กีารใชก้ีระบัวินกีารกีล็ุม่ กีระบัวินกีารรว่ิม

จากีศลิ็ปิน กีารใชเ้คุรื�องมือ ท์กัีษะมารว่ิมกีนัแล็ะสรา้งงานดว้ิย์กีนั จะสามารถปรากีฏท์กุีกีล็ุม่ Dance, 

physical theatre, กีล็ุม่ล็ะคุรเพืิ�อกีารเรยี์นรู ้เป็นตน้ (สนีินาฎ์ เกีษประไพิ สมัภาษณ,์ 9 ตลุ็าคุม 2559) 

การสร�างงานแบูบู Devising กับูกระบูวนการประชาธิิปไตย 

 อาจารย์ค์ุอล็ดิ มิดำา อาจารย์ป์ระจำาคุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา  ไดใ้ห้

คุวิามคุดิเหน็ไวิด้งันี � “ผู่ก้ี ำากีบััเปรยี์บัเหมือนผู่แ้ท์นราษฏร ผู่ที้์�ไดร้บััเล็ือกีคืุอผู่ที้์�มีสทิ์ธิออกีเสีย์งแท์น

ประชาชนเพิราะประชาชนเล็ือกีที์�จะมอบัอำานาจกีารตดัสิ �นใจใหเ้เก่ีผู่แ้ท์น ยิ์�งไปกีวิา่นั�นคุวิามพิิเศษ

ที์�มากีกีวิา่ผู่แ้ท์นขุองขุบัวินกีาร Devising ในกีารกีำากีบััสามารถสล็บัับัท์บัาท์หนา้ที์�ในกีารเล็ือกีกีนัได ้

ภาย์ใตเ้งื�อนไขุหรอืคุอนเซป็ที์�ไดต้ั�งไวิร้ว่ิมกีนัจง่จะเป็นประชาธิปไตย์อย์า่งแท์จ้รงิ” (คุอล็ดิ มิดำา, สมัภาษณ ์

2 กีนัย์าย์น 2559)

กระบูวนการสร�างงานแนว Devising

 ขุั�นตอนในกีารสรา้งงานคืุอขุั�นตอนในกีารท์ำาเศษส่วินประสบักีารณข์ุองผู่ส้รา้งงานแต่ล็ะ

คุนมาหล็อมรวิมแล็ะเล็า่ในเรื�องเดีย์วิกีนัเป็นเรื�องที์�เกิีดจากีวิฒันธรรมคุวิามเขุา้ใจที์�เราอย์ูก่ีบััมนัหรอื

ตั�งคุ ำาถาม

 ขั�นตอนที่ี� 1 กีารเริ�มตน้จดุเริ�มตน้ในกีารสรา้งงานขุองกีระบัวินกีาร Devising สามารถเริ�ม

ตน้ไดจ้ากีท์กุีสิ�งท์กุีอย์่างไม่วิา่จะเป็นอะไรก็ีตามแตโ่ดย์ขุ่ �นอย์ู่กีบััทิ์ศท์างแล็ะขุอบัเขุตขุองคุนในกีล็ุม่

ผู่ที้์�รว่ิมท์ำางานตกีล็งกีนั ซ่�งอาจจะเริ�มตน้จากีวิตัถดุบิัตา่ง ๆ เชน่ ขุอ้คุวิาม เพิล็ง ภาพิวิาด กีารเคุล็ื�อนไหวิ

รา่งกีาย์ รูปแบับักีารนำาเสนอหรอืสิ�งที์�สนใจ ดงัที์�คุ ำากีล็า่วิขุอง Alison Oddey จากีหนงัสือ Devising Thea-

tre กีล็า่วิไวิว้ิา่ กีระบัวินกีาร Devisingเกิีดจากีปฏิกิีรยิ์ารว่ิมกีนัขุองคุนในกีล็ุม่ที์�มาท์ำางานรว่ิมกีนั

 ขั�นตอนที่ี� 2 กีารคุน้หาโคุรงเรื�อง กีารสรา้งฉากี บัท์ล็ะคุรแล็ะขุอ้มลู็อื�น ๆ โดย์กีารสืบัหา

ขุอ้มลู็ในเชิงล็ก่ีผ่่านกีารศก่ีษาแล็ะผ่่านกีารท์ดล็อง เมื�อไดขุ้อบัเขุตขุองประเด็นที์�จะสื�อสารกีบััคุน

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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ดจูากีกีารตกีล็งกีนัขุองผู่ร้ว่ิมสรา้งงานภาย์ในกีล็ุ่มแล็ว้ิ ขุั�นตอนต่อไปคืุอตอ้งศก่ีษาขุอ้มลู็ในเชิงล็ก่ี

ขุองประเดน็ที์�สนใจในหล็ากีหล็าย์มมุมองใหร้อบัดา้น

 ขั�นตอนที่ี� 3 กีารเล็ือกี กีารรอ้ย์เรยี์งเรื�องราวิ กีารเชื�อมรอ้ย์ฉากีเพืิ�อใหเ้กิีดสารที์�ผู่ส้รา้งงาน

ตอ้งกีารนำาเสนอ กีารเล็ือกีถือเป็นกีญุแจสำาคุญัในกีารสรา้งงานรูปแบับันี�แล็ะกีารที์�จะเล็ือกีไดน้ั�น

จำาเป็นตอ้งมีวิตัถดุิบัในกีารเล็ือกีที์�หล็ากีหล็าย์ เพืิ�อเป็นกีารเปิดโอกีาสใหไ้ดมี้กีารพิฒันางานที์�กีวิา้ง

มากีขุ่ �นกีารเล็ือกี กีารล็ำาดบััภาพิ กีารรอ้ย์เรยี์งเรื�องราวิ จะสง่ผ่ล็ใหเ้กิีดสารแล็ะอารมณที์์�ผู่ส้รา้งสรรคุ์

ตอ้งกีารจะสื�อตอ่ตวัิผู่ช้ม กีารเล็ือกีจง่มีคุวิามสำาคุญัตอ่คุวิามหมาย์ที์�ผู่ช้มจะไดร้บัั โคุรงเรื�องอาจจะ

เป็นแบับัภาพิปะตดิหรอืแบับัใดก็ีได ้ ขุ่ �นอย์ูก่ีบััคุวิามตอ้งกีารขุองผู่เ้ล็ือกีที์�จะใหคุ้วิามหมาย์แก่ีคุนดู

วิา่อย์า่งไร 

 คำาแนะนำาสำาหรับูผูู้�ที่ี�สนใจจะใช่กระบูวนการ Devising มีสว่ินสำาคุญัอย์ู ่ 3 ประกีาร

หล็กัี ๆ ที์�คุวิรจะมี คืุอ      

 ที่กัษะการดู�นสดู เพิราะกีระบัวินกีาร Devising มีล็กัีษณะสำาคุญัอย์ูที่์�กีารท์ดล็องขุองผู่้

รว่ิมสรา้งงานเป็นหล็กัีจง่จำาเป็นตอ้งมีพืิ �นฐานในกีารดน้สดเป็นอย์า่งมากี มีคุวิามสามารถเฉพิาะท์าง 

ท์กัีษะพิิเศษ แล็ะคุวิรมีไหวิพิรบิัแล็ะคุวิามพิรอ้มที์�จะรว่ิมท์ดล็องหาสิ�งใหม ่ๆ  อย์า่งกีระตือรอืรน้ตล็อดเวิล็า 

 ที่กัษะการเล่อก เพิราะรูปแบับักีาร Devising มีคุวิามหล็ากีหล็าย์ท์างดา้นทิ์ศท์างแล็ะ

หล็ากีหล็าย์ท์างดา้นวิตัถดุบิั ท์กัีษะกีารเล็อืกีจง่มีคุวิามสำาคุญัมากี ผู่เ้ล็อืกีหรอืผู่ร้อ้ย์เรยี์งเรื�องราวิตอ้งมี

ท์กัีษะกีารเล็ือกีที์�ดีที์�จะสง่เสรมิเนื �องานใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคุที์์�ตอ้งกีารเพืิ�อใหผู้่ช้มไดร้บััสารหรอื

อารมณค์ุวิามรูส้ก่ีตามที์�ผู่ส้รา้งงานตอ้งกีาร       

 กระบูวนการในการแรกเปลี�ยนความคดิูเหน็ ขุองผู่ส้รา้งงานรว่ิมกีนัภาย์ในกีล็ุม่ในกีาร

ท์ำางานรว่ิมกีนัขุองกีล็ุม่คุนย์อ่มมีหล็ากีหล็าย์วิิสยั์ท์ศันซ์่�งอาจจะมีท์ั�งที์�ตรงกีนั หรอืไมต่รงกีนัในกีาร

ท์ำางาน คุวิรแรกีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็กีนัอย์า่งตรงไปตรงมา เคุารพิคุวิามคุดิเหน็ที์�เป็นคุวิามเหน็ตา่ง

ไดอ้ย์า่งมีเหตผุ่ล็ แล็ะจำาเป็นตอ้งมีประเดน็หล็กัีที์�อย์ากีจะสื�อสารไปในเรื�องเดีย์วิกีนั สมาชิกีในกีล็ุม่

คุวิรตอ้งมีคุวิามเป็นตวัิตนชดัเจนในเรื�องที์�จะพิดู เพืิ�อเป็นวิตัถดุิบัในกีารสรา้งงานที์�จะแสดงออกีใน

ชิ �นงาน แล็ะสามารถท์ำาใหภ้าพิคุวิามคุดิเกิีดขุ่ �นจรงิบันเวิที์ไดร้วิมถง่คุวิรมีอตัล็กัีษณ ์ อดุมคุต ิ แล็ะ

คุวิามเชื�อขุองตวัิเองอย์า่งแนว่ิแน ่

การดู�นสดู (Improvise)

 ในหล็าย์ ๆ วิฒันธรรมแล็ะพิิธีกีรรมโบัราณใชก้ีารดน้สดดำาเนินพิิธีในกีารเล็า่เรื�อง หรอืนิท์าน

ปรมัปราสืบัตอ่กีนัมา กีารแสดงในย์คุุตน้ ๆ เกิีดจากีกีารพิฒันากีารขุองพิิธีกีรรมแล็ะกีารดน้สด ตั�งแต่

ล็ะคุรคุอมเมดี �ขุองกีรกีีโรมนั นกัีแสดงตอ้งอาศยั์กีารดน้สดอย์ูม่ากี 

 ปัจจบุันักีารดน้สด เป็นเท์คุนิคุสำาคุญัในกีารท์ำางานขุองนกัีแสดง เพืิ�อชว่ิย์กีระตุน้ใหเ้กิีด

จินตนากีาร แล็ะคุวิามคุดิสรา้งสรรคุใ์หม ่ ๆ โดย์มีจดุมุง่หมาย์เพืิ�อสรา้งเอกีภาพิหน่�งเดีย์วิระหวิา่ง

รา่งกีาย์ อารมณ ์แล็ะคุำาพิดูชว่ิย์ใหน้กัีแสดงสามารถรบัับัท์บัาท์ไดห้ล็ากีหล็าย์บัท์บัาท์ใหม ่ๆ ที์�ท์า้ท์าย์

ตนเองแล็ะบัท์บัาท์ที์�เปล็ี�ย์น แปล็งตนเองจากีคุวิามเคุย์ชินนิสยั์เดมิ
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การดู�นสดูเพ่�อค�นพบูตวัเอง

 ฌาคุ โคุโป ใชก้ีารดน้สดตา่งไปจากีขุองสตานิสล็าฟิกีี โดย์เปล็ี�ย์นใหเ้ป็นกีารดน้สดที์�นกัีแสดง

ไมส่ามารถใชคุ่ ำาพิดู แตใ่ชส้ญัชาตญาณเพีิย์งอย์า่งเดีย์วิ ไมส่ามารถพิ่�งหรอืหล็บัอย์ูเ่บืั �องหล็งัคุำาพิดู

แล็ะคุำาอธิบัาย์ได ้ ท์ำาใหน้กัีแสดงตอ้งพิย์าย์ามสรา้งสรรคุแ์ล็ะแสดงออกีเป็นปฏิกิีรยิ์าท์าท์างแล็ะกีาร

เคุล็ื�อนไหวิออกีมาจากีขุา้งในตนเองกีารฝ่ีกีฝีนเชน่นี � ชว่ิย์ใหน้กัีแสดงไดคุ้น้หาตวัิเอง ไดส้ ำารวิจล็ก่ีล็ง

ไปขุา้งในตวัิเองเพืิ�อจะไดเ้ขุา้ใจวิา่ ตนเองกีำาล็งัท์ำาอะไรอย์ู ่ตอ้งกีารบัอกีหรอืตอ้งกีารสื�ออะไร เมื�อไม่

สามารถพิดูหรอืท์ำาท์า่ใบัไ้ด ้ เขุาจะตอ้งท์ำาอย์า่งไร นกัีแสดงถกูีบังัคุบััใหม้องเขุา้ไปในตวัิเองอย์า่ง

จรงิจงั วิิธีนี �ชว่ิย์ใหน้กัีแสดงไดพ้ิฒันาบัท์บัาท์กีารแสดงขุ่ �นมาในท์กุีราย์ล็ะเอีย์ดสรา้งคุวิามท์า้ท์าย์ให้

เกิีดคุวิามรูส้ก่ีออกีมาเป็นท์า่ท์างแล็ะกีารเคุล็ื�อนไหวิแบับัฝ่ีกีหดัแรกี

เป�าหมายของการดู�นสดู

 กีารใชก้ีารดน้สด ที์�ถกูีตอ้งแล็ะเหมาะสม จะใหป้ระโย์ชนต์อ่ผู่ฝ่้ีกีแล็ะนกัีแสดง เราจะตอ้ง

เขุา้ใจจดุประสงคุห์ล็กัีขุองกีารฝ่ีกี ที์�มีอย์ูส่องประกีารใหญ่ คืุอ

 1.การดู�นสดูเพ่�อฝึ่กฝ่นเที่คนิค

 เมื�อไดเ้รยี์นพืิ �นฐานขุองกีารเคุล็ื�อนไหวิที์�อาศยั์เท์คุนิคุตา่ง ๆ กีนั เชน่ เท์คุนิคุขุองเดอคุรูซ ์

เท์คุนิคุขุองล็าบัาน เท์คุนิคุขุองเล็อคุอคุ หรอืเท์คุนิคุอื�น ๆ พืิ �นฐานเหล็า่นี �เป็นจดุเริ�มตน้เป็นเท์คุนิคุที์�

นำาไปใชใ้นกีารแสดง อาจนำาไปใชโ้ดย์ตรง หรอืใชป้ระกีอบั หรอืปรบััตามคุวิามเหมาะสม ดงันั�นท์กุี

พืิ �นฐานแล็ะเท์คุนิคุตอ้งถกูีฝ่ีกีอย์่างแม่นย์ำา จากีนั�นจ่งอาศยั์หล็กัีกีารดน้สดเพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามเขุา้ใจ 

แล็ะสามารถใชเ้ท์คุนิคุเหล็า่นั�นไดดี้ยิ์�งขุ่ �น

 - เกิีดคุวิามเขุา้ใจ แล็ะสามารถใชเ้ท์คุนิคุเหล็า่นั�นไดดี้ยิ์�งขุ่ �น

 - สามารถเคุล็ื�อนไหวิ แล็ะแสดงท์า่ท์างตา่ง ๆ บันพืิ�นฐานขุองเท์คุนิคุเหล็า่นั�น

 - สามารถตอ่ย์อดเท์คุนิคุเหล็า่นั�นใหก้ีล็าย์เป็นกีารเคุล็ื�อนไหวิที์�ตอ่เนื�องแล็ะพิฒันาตอ่ไปได้

      กีระบัวินกีารท์ั�งหมดนี� ตอ้งอาศยั์กีารดน้สดในระดบััตา่ง ๆ จากีธรรมดาจนถง่ระดบััซบััซอ้น 

เพืิ�อใหผู้่ฝ่้ีกีไดรู้จ้กัีเท์คุนิคุแตล่็ะอย์า่งเหล็า่นี �ไดดี้ขุ่ �นแล็ะชำานาญขุ่ �นปัจจบุันัเท์คุนิคุใหม ่ ๆ เกิีดขุ่ �นมากีมาย์ 

นกัีแสดงตอ้งรูจ้กัีเล็ือกีสรร เท์คุนิคุบัางอย์า่งไมไ่ดมี้ประโย์ชนต์อ่กีารแสดงหรอืไมไ่ดช้ว่ิย์พิฒันากีาร

เคุล็ื�อนไหวิขุองนกัีแสดงใหไ้ปถง่ที์�สดุ

 2.การดู�นสดูเพ่�อพฒัินาไปสู่การแสดูง

 เมื�อผู่ฝ่้ีกีเขุา้ใจเท์คุนิคุดีแล็ว้ิ กีารนำาเท์คุนิคุเหล็า่นั�นมาสรา้งเป็นตวัิล็ะคุร (characterization) 

มาใชใ้นฉากีสรา้งสถานกีารณต์า่ง ๆ ในล็ะคุร หรอืใชพ้ิฒันาโคุรงเรื�อง พิฒันาบัท์ใหเ้ป็นบัท์ที์�สมบัรูณ ์

จง่เป็นอีกีกีา้วิหน่�งที์�ส ำาคุญัขุองกีารฝ่ีกีหดั เพืิ�อใหน้กัีแสดงไดใ้ชคุ้วิามรูคุ้วิามสามารถ แล็ะประสบักีารณ์

ที์�มีมาพิอสมคุวิรที์�จะท์ำาใหก้ีารดน้สดพิฒันาสงูขุ่ �นไป สูก่ีารสรา้งคุวิามหมาย์ท์างดา้นนามธรรมหรอื

สรา้งงานเพืิ�อเป็นกีารแสดงจรงิตอ่ไป  

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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กระบูวนการการสร�างงานการแสดูง

            กีารสรา้งสรรคุง์านกีารแสดง มีแรงบันัดาล็ใจเป็นมลู็เหต ุซ่�งมาจากีกีารรบััรูภ้าวิกีารณต์า่ง ๆ 

ที์�สง่ผ่ล็ตอ่จิตขุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์จนนำาไปสูก่ีารสรา้งผ่ล็งานที์�ตอบัสนองคุวิามตอ้งกีารขุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์

ผู่ส้รา้งงานแต่ล็ะคุนจะมีคุวิามแตกีต่าง หล็ากีหล็าย์ในกีารสรา้งรูปแบับักีระบัวินกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้ 

ปฏิบัตัิกีาร เพืิ�อคุน้หาคุำาตอบัท์างกีารสรา้งสรรคุข์ุองตนเอง โดย์ใชแ้นวิคุวิามคุิดสรา้งสรรคุที์์�ผ่า่นกีาร

ศก่ีษา ประสบักีารณ ์วิิเคุราะหแ์ล็ะกีล็ั�นกีรองแล็ว้ิ เป็นแนวิท์างเพืิ�อนำาไปสูผ่่ล็สมัฤท์ธิ�ขุองงาน สาระ

สำาคุญัคืุอ ผู่ส้รา้งสรรคุค์ุวิรจะสามารถอธิบัาย์สิ�งตา่ง ๆ ไดอ้ย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็ เเล็ะเป็นระบับั โดย์

เริ�มจากี    

 แรงบูนัดูาลใจ (Inspiration) หมาย์ถง่ พิล็งัผ่ล็กัีดนัอนัเกิีดจากีจิตซ่�งเป็นแก่ีนแท์ภ้าย์ในตวัิตน         

ที์�สง่ผ่ล็ตอ่กีารคุดิแล็ะ กีารกีระท์ำา พิฤติกีรรมกีารแสดงออกีขุองมนษุย์ ์  แรงบันัดาล็ใจเป็นจดุเริ�มแรกี

สดุขุองกีารสรา้งสรรคุ ์อนัเกิีดจากีกีารรบััรู ้สาระ ประเดน็ เรื�องราวิตา่ง ๆ  ในสภาพิแวิดล็อ้มรอบัตวัิผู่ส้รา้งงาน

 แนวความคดิู (Concept) เปรยี์บัเสมือนเป็นคุวิามมุง่หมาย์ขุองกีารสรา้งสรรคุ ์ แนวิท์าง

กีารสรา้งศิล็ปะในชิ �นนั�น ๆ หรอืชดุนั�น ๆ เป็นคุวิามคุดิรวิบัย์อดขุองผู่ส้รา้งสรรคุเ์องที์�จะแสดงใหเ้หน็

ถง่กีารกีระท์ำาท์างกีารสรา้งสรรคุอ์นัเป็นเจตนาที์�จะแสดงคุวิามคุดิ อารมณ ์คุวิามรูส้ก่ีใดรูส้ก่ีหน่�งกีาร

เล็ือกีใชรู้ปแบับั เท์คุนิคุวิิธีกีารผ่า่นผ่ล็งานศิล็ปะใหผู้่อื้�นไดร้บััรู ้ วิิธีกีารแสวิงหาคุวิามรูเ้พืิ�อสรุปเป็น

แนวิคุวิามคุดิสรา้งสรรคุ์

 การนำาความคดิูมาประมวลกันเป็นเเนวคดิูของผูู้�สร�างงาน 

 เมื�อผู่ส้รา้งงานไดน้ำาเเรงบันัดาล็ใจมาพิฒันาจนเกิีดเเนวิคุิดหล็กัีที์�ชดัเจนเเล็ว้ินั�นขุั�นตอน

ตอ่ไปผู่ส้รา้งงานจง่นำาแนวิคุดิหล็กัีนั�น มาท์ดล็องเพืิ�อคุน้หากีารเคุล็ื�อนไหวิที์�มีคุวิามหมาย์แล็ะสมัพินัธ์

กีบััเเนวิคุดิหล็กัีที์�ผู่ส้รา้งงานไดก้ีำาหนดไวิ ้       

 การค�นหา แล็ะกีารฝ่ีกีซอ้ม คืุอ กีระบัวินกีาร วิิธีกีาร ในกีารสรา้งแบับัฝ่ีกีหดั ซ่�งโดย์ท์ั�วิไปมี

ขุั�นตอนดงันี �           

 วเิคราะห ์วิา่ผู่ส้รา้งงานตอ้งกีารนำาเสนออะไรในแตล่็ะฉากี    

 กำาหนดูเป�าหมาย ขุองผู่ส้รา้งงานใหช้ดัเจนเพืิ�อออกีเเบับั แบับัฝ่ีกีหดัใหก้ีำานกัีแสดง  

 ที่ดูลอง แบับัฝ่ีกีหดัตา่ง ๆ ที์�กี ำาหนดไวิใ้หก้ีบัันกัีเเสดง เล็ือกีสิ�งที์�ใชแ่ล็ะตรงประเดน็กีบัั

คุวิามตอ้งกีารขุองผู่ส้รา้งงาน หากีผ่ล็ล็พัิธที์์�ไดย้์งัไมต่รงกีบััคุวิามตอ้งกีาร ใหป้รบััปรุงกีล็วิิธี เพืิ�อให้

ไดร้บััผ่ล็ล็พัิธที์์�ถกูีตอ้งแล็ะชดัเจนมากีขุ่ �น เมื�อท์ำากีารท์ดล็องเคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์เพืิ�อคุน้หาท์า่ท์างที์�

เหมาะสมแล็ะตรงกีบััแนวิคุดิหล็กัีที์�ผู่ส้รา้งงานกีำาหนดไวิ ้ จากีนั�นคุดัเล็ือกีกีารเคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์ใน

ล็กัีษณะที์�ตอ้งกีาร เพืิ�อนำามาประกีอบักีนัในกีารแสดงแล็ะฝ่ีกีซอ้ม หล็งัจากีที์�ผู่ส้รา้งงานไดท้์ ำากีาร

ออกีแบับัท์า่เตน้ ปรบัั ตกีแตง่กีารเคุล็ื�อนไหวิขุองรา่งกีาย์แล็ว้ิ ในล็ำาดบััตอ่มาคืุอ กีารพิิจารณาตกีแตง่

องคุป์ระกีอบัที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััโคุรงสรา้งขุองกีารแสดง เชน่ เคุรื�องแตง่กีาย์ แสง เสีย์ง ฉากีดนตร ี แล็ะ

ปัจจยั์อื�น ๆ ในกีารวิางโคุรงสรา้งรูปแบับัท์างกีารแสดงใหส้มัพินัธก์ีบััแนวิคุดิหล็กัีในกีารนำาเสนอผ่ล็

งานสูส่าย์ตาประชาชน
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 ในบัท์นี�จะกีล็า่วิถง่กีระบัวินกีาร แล็ะกีารสรา้งสรรคุก์ีารแสดงกีบัันิสติสาขุานาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์  

ตามเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง ที์�เกิีดขุ่ �นในหอ้งปฏิบัตัิกีารแล็ะถอดออกีมาเป็น

แบับัฝ่ีกีหดัแล็ะตวัิอย์่าง จนพิฒันาไปสู่กีารนำาเสนอผ่ล็งานกีารแสดง โดย์ใชเ้วิล็าตั�งแต่ เดือน 

กีมุภาพินัธ ์- กีนัย์าย์น เป็นระย์ะเวิล็าท์ั�งหมด 7 เดือน มีราย์ล็ะเอีย์ดดงัตอ่ไปนี� 

 รวบูรวมนักแสดูง ผู่ว้ิิจยั์เรยี์กีประชมุนิสติสาขุานาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ชั�นปีที์� 3 จำานวิน 5 คุน

แล็ะนิสติชั�นปีที์� 4 จำานวิน 2 คุน 

 นิสิตชั�นปีที่ี� 3

 1.นางสาวิธารารตัน ์ไพิบัลู็ย์ธ์นสมบัตัิ 

 2.นาย์วิรรธนะ วิฒันวิิถี   

 3.นางสาวิศศิธร ท์นะภาโท์ 

 4.นางสาวิพิิชญา ดำาหมาน

 5.นางสาวิศภิุสรา กีลุ็คุง

 นิสิตชั�นปีที่ี� 4

 1.นางสาวินภาพิร ฐานะ  

 2.นาย์วิิท์ย์า ไท์รโพิธิ�ท์อง

 รวิมท์ั�งหมดมีผู่เ้ขุา้รว่ิมกีารท์ดล็องจำานวิน 7 คุน เมื�อรวิบัรวิมนกัีแสดงไดแ้ล็ว้ิ ขุั�นตอนตอ่ไป

ผู่ว้ิิจยั์ตอ้งกีารใหน้กัีแสดงสรา้งคุวิามคุุน้เคุย์แล็ะเปิดใจ โดย์ผู่ว้ิิจยั์นำาหน่�งในหล็กัีกีารสำาคุญัขุองกีาร

ปกีคุรองระบัอบัประชาธิปไตย์ ที์�กีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง นำามาเป็นแนวิคุดิคืุอ กีารสรา้ง

คุวิามจรงิใจ เพืิ�อพิฒันาคุวิามซื�อสตัย์แ์ล็ะไวิใ้จกีนัภาย์ในกีล็ุม่ ใหไ้ดเ้คุารพิคุวิามคุดิเหน็แล็ะย์อมรบัั

กีติกีาในกีารวิิพิากีษว์ิิจารณซ์่�งกีนั

             

ผูู้�วิจัยเริ�มค�นหาเคร่�องม่อและเรียนรู�สิ�งที่ี�คาดูว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร�างงานของ

ตนเองในรูปแบูบูแบูบูฝึ่กหดัู

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี�1 mind map แนะนำาตวั แนวิคุดิล็ะล็าย์พิฤติกีรรม (เพืิ�อประโย์ชนต์อ่กีาร

สรา้งกีารแสดง) แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีารล็ะล็าย์พิฤตกิีรรม เพืิ�อใหนิ้สติไดมี้โอกีาสเปิดใจ 

ท์ำาล็าย์กีำาแพิงกีั�นคุวิามสขุุขุองกีารอย์ูร่ว่ิมกีนั  แสดงคุวิามเป็นตวัิเอง  แสดงตวัิตน ท์ำาคุวิามรูจ้กัีแล็ะ

เปิดเผ่ย์ตวัิเองออกีมาใหส้มาชิกีแต่ล็ะคุนในกีล็ุ่มไดรู้จ้กัีกีนัมากีขุ่ �น ถือเป็นกิีจรรมเริ�มตน้ที์�ตอ้งท์ำา

ก่ีอนเริ�มกิีจกีรรมอื�น ๆ

 เคร่�องมอ่ mind map หวัิขุอ้ บัอกีเล็า่ตวัิตน

 วธีิิปฏิบิูตั ิ

 1. เนื�องจากีนิสติในกีล็ุม่รูจ้กัีกีนัอย์ูก่่ีอนแล็ว้ิ ผู่ว้ิิจยั์จง่สรา้งเคุรื�องมือ คืุอ สรา้ง mind map 

แนะนำาตวัิเอง 2 แบับั 1. รูปภาพิ 2. ภาษา

วธีิิดูำาเนินงานวจิยั

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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 2. เมื�อเขีุย์น mind map เสรจ็ ใหแ้ล็กีกีนัด ูแล็ะท์าย์กีนัวิา่ mind map เป็นขุองใคุร 

 3. จากีนั�นนิสติเจา้ขุอง mind map จะตอ้งออกีมาอธิบัาย์ขุย์าย์คุวิาม mind map ขุองตวัิเอง 

 4. เพืิ�อนในกีล็ุม่ชกัีถาม เจา้ขุอง mind map

     ภาพที่่� 1 : mind mapที่่�1บอกเลา่ตัวัตัน               ภาพที่่� 2 : mind mapที่่� 2 บอกเลา่ตัวัตัน

     (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)           (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)

      ภาพที่่� 3 : mind mapที่่�3 บอกเลา่ตัวัตัน               ภาพที่่� 4 : mind mapที่่�4 บอกเลา่ตัวัตัน

      (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)            (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)

 ข�อค�นพบู แบับัฝ่ีกีหดั mind map แนะนำาตวัิ ถง่แมว้ิา่นิสติจะเป็นเพืิ�อนอย์ูใ่นกีล็ุม่เดีย์วิกีนั      

แตไ่มไ่ดห้มาย์คุวิามวิา่นิสติท์กุีคุนจะรูจ้กัีตวัิตนขุองกีนัแล็ะกีนัเป็นอย์า่งดี หล็งัจากีที์�นิสติแสดงคุวิาม

เป็นตวัิเอง เปิดเผ่ย์ตวัิตนผ่า่นกีารนำาเสนอ mind map เกิีดกีารเปิดใจมากีขุ่ �นพิรอ้มเขุา้สูก่ีระบัวินกีาร

กีารท์ำางาน เกิีดคุวิามเขุา้ใจธรรมชาติพิฤตกิีรรมที์�เพืิ�อนแสดงออกีกีบััเพืิ�อนในกีล็ุม่ดว้ิย์คุวิามเขุา้ใจ 

จง่สามารถมีปฏิสมัพินัธที์์�งา่ย์ตอ่กีารเขุา้ถง่ ท์ำาล็าย์คุวิามขุดัแย์ง้ระหวิา่งบัคุุคุล็ เหน็พิฤตกิีรรมที์�เป็น

มมุมองใหม ่ นอกีจากีภาพิปกีตทีิ์�เคุย์เหน็ กีล็า้แสดงคุวิามคุดิเหน็ที์�เป็นประโย์ชนต์อ่กีล็ุม่มากีขุ่ �น  

รวิมถง่ภาษากีาย์  ภาษาพิดู คุวิามคุดิ  กีารท์ำากิีจกีรรมนี�จะตอ้งขุบััเคุล็ื�อนดว้ิย์คุวิามผ่อ่นคุล็าย์เป็น

หล็กัี แล็ว้ิจง่จะสามารถเพิิ�มระดบััจนสามารถเปล็ี�ย์นแปล็งพิฤตกิีรรมบัางสิ�งได ้    
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 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 2.1 การหาเเรงบูนัดูาลใจจาก Pinterest ที่ี�นิสิตประที่บัูใจ 

 แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร กีระตุน้ใหนิ้สติคุน้หาแรงบันัดาล็ใจเพืิ�อชว่ิย์จดุประกีาย์

คุวิามคุดิในดา้นองคุป์ระกีอบัศิล็ป์

 เคร่�องมอ่ คุน้คุวิา้จากี Pinterest คืุอ social network เป็นเคุรื�องมือคุน้พิบัดว้ิย์ภาพิสำาหรบัั

กีารคุน้หาไอเดีย์งานศิล็ปะในแขุนงตา่ง ๆ เพืิ�อหาแรงบันัดาล็ใจ

 วธีิิปฏิบิูตั ิ1. ใหนิ้สติหาภาพิจากี Pinterest ที์�นิสติประท์บััใจ

                                                                 

           ภาพที่่� 5 : ภาพสรื่า้งแรื่งบนัดัาลใจิที่่� 1             ภาพที่่� 6 : ภาพสรื่า้งแรื่งบนัดัาลใจิที่่� 2

            (ที่่�มา : Pinterest)                                    (ที่่�มา : Pinterest)

 

 ข�อค�นพบู นิสิตหาภาพจาก Pinterest ที์�นิสติประท์บััใจ คุน้พิบัจากีกีารสนท์นาแรกี

เปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ นิสติถกูีกีระตุน้จากีกีารตั�งคุ ำาถามตา่ง ๆ เพืิ�อใหเ้กิีดกีารใชคุ้วิามคุดิเกีี�ย์วิกีบััสิ�ง

มองเหน็ในภาพิตา่ง ๆ คุำาตอบัขุองนิสตินำาไปสูก่ีารเขุา้มามีสว่ินรว่ิมขุองเพืิ�อนนิสติอย์า่งสนอกีสนใจ 

กีารตั�งคุ ำาถามขุองผู่ว้ิิจยั์เป็นคุำาถามที์�สง่เสรมิใหนิ้สติ มุง่คุวิามสนใจ ใชคุ้วิามคุดิ ไตรต่รองแล็ะตั�ง

คุ ำาถามซ่�งเป็นพืิ �นฐานสำาหรบัักีารคิุด คุำาถามที์�ใชก้ีล็วิิธีที์�คุดิจากีภาพิ โดย์เริ�มจากีบัท์สนท์นางา่ย์ ๆ เชน่

  “ท์ำาไมถง่เล็ือกีภาพินี�” เป็นคุำาถามที์�ใชเ้ปิดกีารสนท์นาแรกีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ นิสติตอบั

ตามคุวิามรูส้ก่ี จากีคุวิามคุดิขุองตวัิเองเท์า่นั�นเชน่ ชอบั เพิราะสวิย์ 

  ผู่ว้ิิจยั์ไดขุ้อใหนิ้สติขุย์าย์คุวิามจากีคุำาวิา่ชอบัเพิราะสวิย์ เป็นกีารขุอใหนิ้สติมองดภูาพิมากี

ขุ่ �น แล็ะคุดิวิิเคุราะห ์เพืิ�อสนบััสนนุคุวิามคุดิเหน็ขุองตวัินิสติ นิสติเกิีดคุวิามตื�นตวัิในกีารตอบัคุำาถาม 

แล็ะเริ�มวิิเคุราะหม์ากีขุ่ �น เชน่ชอบัเพิราะมนัท์ำาใหน้ก่ีถง่สมยั์เดก็ี ชอบัเพิราะสีที์�ใช ้ ชอบัเพิราะไมเ่คุย์

เหน็ นิสติพิย์าย์ามหาขุอ้มลู็มาสนบััสนนุในเหตผุ่ล็ขุองตวัิเอง

  นอกีจากีนี�นิสติเกิีดคุวิามสามารถดา้นมิติสมัพินัธ ์ ในกีารมองเหน็ กีารเขุา้ใจ กีารจำาแนกี 

จินตนากีารเกีี�ย์วิกีบััมิติตา่ง ๆ เชน่ รูปรา่ง ขุนาด ท์รวิดท์รง  คุวิามสงู - ต ำ�า ระย์ะใกีล็ ้- ไกีล็ ขุองพืิ �นที์�

กีารแสดง อธิบัาย์จินตนากีารในเรื�องทิ์ศท์างกีารเคุล็ื�อนที์� แล็ะเชื�อมโย์งคุวิามสมัพินัธ ์ขุองภาพิศิล็ปะ 

ที์�ตนเองเล็ือกีมา เชน่ นิสติสามารถสรา้งท์า่เตน้ได ้ นิสติสามารถจดัองคุป์ระกีอบัศิล็ป์ได ้ นิสติ

สามารถจินตนากีารถง่อปุกีรณป์ระกีอบักีารแสดง นิสติสามารถนำารูปภาพิมาสรา้งจินตนากีารให้

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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เหน็ฉากีในกีารแสดงได ้แตมี่นิสติบัางคุนที์�ย์งัไมส่ามารถเชื�อมโย์งได ้ย์งัคุงคุดิเป็นมิตเิดีย์วิ เนื�องจากี

ประสบักีารณ ์มมุมอง กีารดงูานศิล็ปะ แล็ะกีารฝ่ีกีท์กัีษะคุวิามคุดิเชื�อมโย์งที์�ย์งันอ้ย์ นิสติท์กุีคุนไดมี้

สว่ินรว่ิมแสดงคุวิามคุดิเหน็ดว้ิย์เหตผุ่ล็แล็ะชว่ิย์กีนัคุดัเล็ือกีภาพิเพืิ�อนำามาใชใ้นกีารสรา้งงานตอ่ไป 

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 2.2 การหาเเรงบูนัดูาลใจจากหนังส่อนิที่านกลับูมุม

 เคร่�องมอ่ หนงัสือนิท์านกีล็บััมมุ

 วธีิิปฏิบิูตั ิ 1.ใหนิ้สติเล็ือกีเรื�องที์�นิสติชอบัจากีหนงัสือนิท์านกีล็บััมมุมีเรื�องท์ั�งหมดจำานวิน 

12 เรื�อง ไดแ้ก่ี เจา้หญิงเงือกีนอ้ย์ ราพินัเซลิ็ สาวินอ้ย์กีอล็ดิล็อคุส ์ หนนูอ้ย์หมวิกีแดง,หนเูมืองแล็ะ

หนชูนบัท์ เจา้หญิงแล็ะถั�วิ ล็กูีหมสูามตวัิ สโนไวิท์แ์ล็ะคุนแคุระท์ั�งเจ็ด แมวิเจา้ปัญญา กีระตา่ย์ป่า

แล็ะเตา่ รมัเพิล็สตลิ็ท์ส์กิีน,แฮนเซลิ็แล็ะเกีรท์เทิ์ล็ หล็งัจะอา่นนิท์านท์ั�งหมด นิสติเล็ือกีเรื�องที์�ตนเอง

สนใจมาคุนล็ะหน่�งเรื�อง ผ่ล็ที์�ไดคืุ้อ กีระตา่ย์ป่าแล็ะเตา่ (ผู่เ้ล็ือกีจำานวิน 3 คุน) ล็กูีหมสูามตวัิ (ผู่เ้ล็ือกี

จำานวิน 2 คุน) เจา้หญิงเงือกีนอ้ย์ (ผู่เ้ล็ือกีจำานวิน 1 คุน) ผ่ล็คุะแนนโหวิดเป็นไปตามหล็กัีกีาร

ประชาธิปไตย์ผ่ล็ที์�ไดคืุ้อนิท์านเรื�องกีระตา่ย์ป่าแล็ะเตา่ 

ภาพที่่� 7 : หนงัสอ่นทิี่านกลบัมมุ

(ที่่�มา : นทิี่านกลบัมมุ)

 ข�อค�นพบู นิสิตเลื็อกีเรื�องที์�นิสิตชอบัจากีหนงัสือนิท์านมมุกีล็บััเรื�อง กีระต่าย์ป่าแล็ะเต่า 

ผู่ว้ิิจยั์ใหนิ้สติวิิเคุราะหเ์รื�องเตา่กีบัักีระตา่ย์จากีคุวิามท์รงจำาเดมิที์�นิสติมี แล็ะวิิเคุราะหม์มุมองใหม ่

แล็ะขุอ้คุดิจากีหนงัสือนิท์านมมุกีล็บัั มีดงันี �

 ความที่รงจำาเดูมิ กีระตา่ย์เป็นสตัวิที์์�โออ้วิดแล็ะมั�นใจในตวัิเองมากี มนัประมาท์แล็ะคุดิ

วิา่ตวัิเองย์งัไงก็ีตอ้งชนะเตา่แนน่อนเล็ย์ชะล็า่ใจโดย์กีารนอนพิกัีผ่อ่น

 - เตา่เป็นสตัวิที์์�เชื�องชา้ แตก็่ีพิย์าย์ามที์�จะท์ำาตามคุำาท์า้ขุองกีระตา่ย์ไมคุ่ดิที์�จะยิ์�งท์อ้ แล็ะ

พิย์าย์ามจนวิิ�งไปถง่เสน้ชยั์

 - กีระตา่ย์เป็นสตัวิที์์�ขีุ �อวิด มั�นใจ แล็ะชอบัเย์าะเย์ย้์ มั�นใจวิา่ตวัิเองจะตอ้งชนะพิดูจาไมดี่

กีบััเตา่ จนเตา่ท์นไมไ่หวิ เตา่จง่ท์า้แขุง่ กีระตา่ย์ก็ีดีใจ เพิราะรูว้ิา่สิ�งที์�เตา่ท์า้มานั�น เตา่ไมมี่ท์างชนะ
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แนน่อน เล็ย์เกิีดคุวิามชะล็า่ใจแล็ะแพิเ้ตา่ในที์�สดุ

 - กีระตา่ย์มีคุวิามมั�นใจในคุวิามวิอ่งไวิขุองตวัิเอง จะแอบันอนในขุณะที์�กีำาล็งัท์า้เตา่วิิ�งแขุง่ 

แตด่ว้ิย์คุวิามที์�เตา่ถง่แมจ้ะเดนิชา้แตมี่คุวิามมุง่มั�นแล็ะอดท์นจง่สามารถชนะกีระตา่ย์ในกีารแขุง่ขุนัคุรั�งนี �

 มุมมองใหม่

 - กีระตา่ย์กีบััเตา่ มีคุวิามซบััซอ้น มีกีารวิางโคุรงที์�สรา้งสรรคุ ์โดย์กีารใชบ้ัรบิัท์แบับัไท์ย์ ๆ

 - สะท์อ้นใหเ้หน็สงัคุมหล็าย์ดา้น เชน่ บันัเทิ์ง เงิน อำานาจ กีารใชชี้วิิต กีีฬา สะท์อ้นใหเ้หน็

มมุมองที์�ไมเ่คุย์รูม้าก่ีอน

 - อธิบัาย์สาเหตคุุวิามคุดิมมุมองขุองท์ั�งสองฝ่ีาย์ที์�แตกีตา่งไปจากีเดมิท์ั�งกีระตา่ย์แล็ะเตา่มี

เหตผุ่ล็เป็นขุองตวัิเองไมมี่ใคุรคุดิผิ่ดแล็ะคุดิถกูี

 ข�อคดิู

 - ไดร้บััรู ้แล็ะเขุา้ใจถง่กีารใชชี้วิิต, มมุมองที์�สะท์อ้นสงัคุมไท์ย์ 

 - ไดคุ้วิามคุดิสรา้งสรรคุต์อ่ย์อดจากีนิท์านคุวิามเชื�อแบับัเดมิ ๆ แล็ะเหน็คุวิามคุดิตา่งจากี

ตวัิล็ะคุร

 - คุวิรใชชี้วิิตแบับัพิอดี

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 2.3 การหาแรงบูนัดูาลใจจากเพลงที่ี�ชอบู

 เคร่�องมอ่ เวิบ็ัไซตที์์�ใหบ้ัรกิีารคุล็ปิวิิดีโอเพิล็ง

 วธีิิปฏิบิูตั ินิสติเล็ือกีเพิล็งที์�ชอบัมาคุนล็ะหน่�งเพิล็ง

 ข�อค�นพบู นิสติเล็ือกีเพิล็งที์�ชอบัมาหน่�งเพิล็ง ตามที์�แตล่็ะคุนมีคุวิามชอบัแล็ะคุวิามถนดั

ในดา้นกีารเตน้เป็นสไตล็เ์ฉพิาะตวัิดงันี �

 - นางสาวินภาพิร ฐานะ Fur Elise by Beethoven Relaxing Piano Music

 - นาย์วิิท์ย์า ไท์รโพิธิ�ท์อง Arnalds: This Place Was A Shelter ศิล็ปิน: Ólafur Arnalds

อลั็บัั�ม: Living Room Songs แนวิเพิล็ง: ออล็เท์อรน์าทิ์ฟิ/อินดี �

 - นางสาวิธารารตัน ์ไพิบัลู็ย์ธ์นสมบัตั ิTWICE Candy Pop Dance Practi cever ศิล็ปิน: ท์

ไวิซ ์อลั็บัั�ม: Candy Pop แนวิเพิล็ง: เจป็อบั 

 - นางสาวิพิิชญา ดำาหมาน Taylor Swift - Blank Space ศลิ็ปิน ฟิิวิตส ์รอล็แ์ย์ แนวิเพิล็ง: ป็อบั

 - นาย์วิรรธนะ วิฒันวิิถี Pional - Time of the G’s – YouTube ศิล็ปิน: Pional อลั็บัั�ม: Time 

Of The G’s / Clone Heart แนวิเพิล็ง: อิเล็ก็ีท์รอนิกีสแ์ดนซ์

 - นางสาวิศภิุสรา กีลุ็คุง Smooth Jazz 3 Hours Smooth Jazz Saxophone ศิล็ปิน: Dr. 

Sax Love อลั็บัั�ม: Smooth Jazz Music (Sexy Chill Out Relaxing Romantic Acoustic Instrumental 

Background Music Party Songs) แนวิเพิล็ง สมู๊ล็แจ๊ส

 - นางสาวิศศธิร ท์นะภาโท์ otxhello - free from these chains – YouTube ศลิ็ปิน:  Otxhello 

อลั็บัั�ม: Otxhello แนวิเพิล็ง: อิเล็ก็ีท์รอนิกีส์

 เพิล็งที์�ที์มนิสติเล็ือกีนั�นจะเป็นเคุรื�องมือที์�ใหที้์มนิสติสรา้งท์า่เตน้เป็นขุองตวัิเอง แตไ่มใ่ช้

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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เพิล็งที์�เหล็า่นี �อย์ูใ่นกีารแสดง ผู่ว้ิิจยั์ใหนิ้สติเป็นผู่เ้ล็ือกีเพิล็งที์�จะใชส้รา้งท์า่เตน้เอง เพิราะจะท์ำาให้

ท์กุีคุนสามารถใชคุ้วิามท์กัีษะคุวิามถนดัท์างดา้นกีารเตน้ที์�เป็นขุองตวัิเองไดแ้ล็ะมีคุวิามหล็ากีหล็าย์

ในงานแสดงอีกีดว้ิย์

 เพิล็งท์ั�งหมดจะใชเ้ฉพิาะสรา้งท์า่เตน้เท์า่นั�น แตจ่ะไมอ่ย์ูใ่นกีารแสดง เป็นอีกีหน่�งตวัิอย์า่ง

ในกีารสรา้งท์่าเตน้กีารนำาเพิล็งมาเพืิ�อสรา้งจินตนากีารในกีารสรา้งท์่าเตน้เป็นอีกีหน่�งวิิธีกีารที์�จะ

ท์ำาใหน้กัีเตน้นั�นสามมารถสรา้งท์า่เตน้ไดต้รงประเดน็

 สร�างคอนเซ่ป็ที่์

 ผู่วิ้ิจยั์แล็ะนิสติจง่ชว่ิย์กีนัคุดิคุอนเซปตแ์ล็ะแก่ีนเรื�องคุรา่วิ ๆ จากีประโย์คุขุองกีระตา่ย์ที์�แสดง

ท์ศันคุติวิา่ “กีารใชชี้วิิตที์�เเสนเชื�องชา้มนัท์ำาใหเ้สีย์สขุุภาพิแล็ะขุาดพิล็งัในกีารขุบััเคุล็ื�อน” สว่ินกีาร

แสดงท์ศันคุตจิากีคุำาพิดูขุองเตา่ “กีารใชชี้วิิตที์�เชื�องชา้จะท์ำาใหเ้ราไดเ้หน็แล็ะพิิจารณาท์กุีอย์า่งอย์า่ง

มีสต”ิ

 จากีประโย์คุดงักีล็า่วิผู่ว้ิิจยั์ไดต้ั�งขุอ้สงัเกีตเเล็ะชวินใหนิ้สติขุบัคุดิวิา่ คุนเราตา่งไมจ่ ำาเป็นที์�

ตอ้งชอบัในสิ�งเดีย์วิกีนั ถง่จะอย์ูร่ว่ิมกีนัไดอ้ย์า่งปกีตสิขุุ เราคุวิรใหอิ้สระแล็ะท์ำาคุวิามเขุา้ใจใหโ้อกีาส

สำาหรบััคุวิามแตกีตา่งที์�ตา่งจากีเรา  กีารที์�เราไมเ่อาคุวิามแตกีตา่งเหล็า่นั�นมาแบัง่แย์กีคุวิามสมัพินัธ์

ระหวิา่งกีนั ซ่�งเป็นสิ�งส ำาคุญัที์�จะท์ำาใหเ้ราอย์ูร่ว่ิมกีนัไดอ้ย์า่งสงบัสขุุ 

 หล็งัจากีไดขุ้อบัเขุตขุองงานที์�ชดัเจนยิ์�งขุ่ �นแล็ว้ิ ผู่ว้ิิจยั์กีบัันิสติจง่รว่ิมกีนัเสนอสิ�งที์�ตนเอง

สนใจ อย์ากีท์ำาแล็ะอย์ากีใหป้รากีฏในงาน ภาย์ใตขุ้อบัเขุตที์�เล็ือกีรว่ิมกีนัไวิก่้ีอนหนา้นี �แล็ว้ิ ท์ำาใหไ้ด้

สิ�งที์�สนใจแล็ะคุาดวิา่จะนำาไปพิฒันาตอ่ในงาน ดงัตอ่ไปนี� 

 สร�างเร่�อง

 ผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำาเอาผ่ล็จากีกีารท์ำาแบับัฝ่ีกีหดัขุองนิสติมาสรา้งกีารแสดง จากีหนงัสือนิท์านกีล็บัั

มมุ (เจมส ์ฟิินน ์กีารเ์นอร ์ เขีุย์น ศีรบีันู แปล็แล็ะเรยี์บัเรยี์ง) เรื�องเตา่กีบัักีระตา่ย์   มาสรา้งเป็นกีาร

แสดงชดุ start แล็ะนำาบัางสว่ินขุองเรื�องมาแบัง่ชว่ิงกีารเเสดงเป็น 3 ชว่ิงกีารเเสดง ชว่ิงที์� 1 ย์ามเชา้ 

ชว่ิงที์� 2 ย์ามบัา่ย์ ชว่ิงที์� 3 ย์ามเย์น็ โดย์กีารดน้สดเพืิ�อหากีารถ่าย์ท์อดท์า่เตน้ที์�สื�อคุวิามหมาย์ ใช้

โจท์ย์คื์ุอ “คุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิ” 

 ชว่ิงที์� 1 ย์ามเชา้ เปิดตวัิล็ะคุรเอกีสองตวัิคืุอกีระตา่ย์กีบััเตา่ ณ ป่าแหง่หน่�ง บัอกีเล็า่

ล็กัีษณะขุองตวัิล็ะคุร

 ชว่ิงที์� 2 ย์ามบัา่ย์ ตวัิล็ะคุรกีระตา่ย์กีบััเตา่เจอกีนัแล็ะท์า้แขุง่ ตวัิล็ะคุรประกีอบัอื�นๆ เริ�มพิดู

คุยุ์ถง่กีารแขุง่ขุนัคุรั�งนี �

 ชว่ิงที์� 3 ย์ามเย์น็ กีารแขุง่ขุนัเริ�มขุ่ �น ตวัิล็ะคุรประกีอบั แสดงท์ศันะคุติคุวิามคุดิตอ่เตา่

แล็ะกีระตา่ย์ คุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิ กีารแขุง่ขุนัจบัล็ง

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 3 การส่�อสารการเคล่�อนไหวที่างดู�านร่างกายจากที่กัษะการเต�นที่ี�นิสติถุนัดู 
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จากีเพิล็ง แล็ะรูปภาพิ แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร เพืิ�อใหนิ้สติสามารถสรา้งท์า่เตน้ที์�สื�อคุวิาม

หมาย์ตามแนวิท์างที์�ตนเองถนดั

 เคร่�องมอ่ คุล็ปิวีิดีโอท์า่เตน้ 3-5 นาที์

 วธีิิปฏิบิูตั ิ

 1. ใหนิ้สติเล็ือกีเท์คุนิคุกีารเตน้ที์�ตนเองถนดัมาคุนล็ะหน่�งเท์คุนิคุ

 2. นิสติเล็ือกีดคูุล็ปิวีิดีโอแนวิท์างกีารเตน้ที์�ตนเองถนดัมาคุนล็ะหน่�งคุล็ปิ

 3. นิสติเล็ือกีท์า่เตน้จากีคุล็ปิวีิดีโอบัางสว่ิน แล็ะก็ีอปปี�ท์า่เตน้

 ข�อค�นพบู กีารเตน้ไมไ่ดมี้เพีิย์งแคุ ่ “ท์า่เตน้” เท์า่นั�น รูปแบับักีารเตน้ หรอื สไตล็ ์กีารเตน้                

จะสามารถสง่ผ่ล็ในกีารสรา้งท์า่เตน้หรอืสไตล็ก์ีารเตน้ที์�เป็นอตัล็กัีษณข์ุองตนเอง ผ่ล็จากีกีารเล็ือกี

เท์คุนิคุกีารเตน้ที์�ตนเองถนดัมาคุนล็ะหน่�งเท์คุนิคุ โดย์มีเท์คุนิคุดงันี � k-pop cover dance,street 

dance,hip hop dance,jazz dance,Popping locking,modern dance ,contemporary dance

 จะเหน็ไดว้ิา่ สไตล็ก์ีารเตน้ขุองนิสติในที์มมีคุวิามแตกีตา่งกีนัไป คุวิามหล็ากีหล็าย์ขุองนิสติ

จะสง่ผ่ล็ถง่กีารย์อมรบัักีารมีสว่ินรว่ิมขุองนิสติที์�น ำาเสนอตวัิตนผ่า่นกีารแสดง ท์า่เตน้ที์�แตล่็ะคุนเล็ือกี

มาจะเล็ือกีจากีคุวิามชอบัที์�เหมาะกีบััท์กัีษะขุองนกัีเตน้ในแตล่็ะคุน ในโคุรงสรา้งท์า่เตน้ ถกูีตีคุวิาม

แล็ะปรบััใหเ้ขุา้กีบััแนวิคุดิ ปัญหาที์�พิบัในชว่ิงนี �คืุอ ศกัีย์ภาพิขุองนิสติที์�แขุ็งแรงไมพ่ิอ จำาท์า่เตน้ไมไ่ด ้

ท์างแกีไ้ขุคืุอกีารใหน้กัีเตน้ท์ำาซำ�า ๆ จนจำาท์า่เตน้ได ้ แล็ะท์ำาคุวิามเขุา้ใจเท์คุนิคุกีารเตน้ในแตล่็ะท์า่ให้

ชดัเจนมากียิ์�งขุ่ �น

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 4  เช่�อมที่า่ ที่า่เช่�อม

แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร นิสติสามารถสรา้งท์า่เตน้ที์�สื�อคุวิามหมาย์ได้

 เคร่�องมอ่ โคุรงสรา้งท์า่เตน้

 วธีิิปฏิบิูตัิ

 1. หาท์า่เชื�อมจากี กิีรยิ์าอากีาร 

 2. นำาโคุรงสรา้งท์า่เตน้จากีกีารก็ีอปปี�แล็ะนำาท์า่เชื�อมมาจดัวิางตามองคุป์ระกีอบักีารสรา้ง

ท์า่เตน้

 ข�อค�นพบู นิสติสามารถคุน้หาท์า่เชื�อม จากีกิีรยิ์า กีล็ิ �ง หมนุ สไล็คุ ์เตะ วิาดแขุน เหวีิ�ย์ง สั�น 

บัดิ เล็ื �อย์ คุล็าน งอ เกีรง็ สล็ดั กีระตกุี นั�ง นอน เดนิ ย์กี กีระโดด หนั แตะ จบัั ตบั กีระแท์กี เดนิ วิิ�ง 

ล็ากี โดย์ใชส้ว่ินตา่ง ๆ ขุองรา่งกีาย์คืุอ หวัิไหล็ ่ขุอ้ศอกี ขุอ้มือ ขุอ้เท์า้ นิ �วิเท์า้ ล็ ำาตวัิ เอวิ คุอ หวัิ ผ่ม 

ปากี หนา้ แขุน เท์า้ มือ หล็งั แล็ะนำาหล็กัีกีารเคุล็ื�อนไหวิเชน่ กีารเคุล็ื�อนที์� กีารท์ำาซำ�า กีารหย์ดุท์า่ กีาร

สรา้งคุวิามสมดลุ็ กีารสรา้งคุวิามไมส่มดลุ็ กีารท์ำาตามท์า่ตรงกีนัขุา้ม กีารเนน้คุวิามสำาคุญัขุองท์า่ 

กีารถ่าย์เท์นำ�าหนกัี กีารใชพื้ิ �นที์� กีารใชทิ้์ศท์าง 

 เมื�อไดท้์า่เชื�อมแล็ะอวิยั์วิะสว่ินตา่ง ๆ ขุองรา่งกีาย์ภาย์นอกี นำามาสรา้งเป็นกีารเคุล็ื�อนไหวิ

โดย์ใชห้ล็กัีกีารท์ฤษฎี์ที์�นิสิตเลื็อกีมาตามคุวิามเหมาะสม จากีนั�นนิสิตตอ้งออกีแบับัท์่าเตน้นั�นเอง

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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ตามโจท์ย์ที์์�ผู่ว้ิิจยั์ไดใ้หไ้วิ ้ คืุอคุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิ กีารถกูีดถูกูีแล็ะกีารเอาชนะ นิสติสามารถสรา้ง

ท์า่เตน้ไดด้ว้ิย์ตนเอง  แตต่อ้งใชเ้วิล็านาน เพิราะนิสติตดิกีบัักีารสรา้งท์า่เตน้ในชดุกีล็ุม่ท์า่เตน้สำาเรจ็ 

ผู่วิ้ิจัย์จ่งใหเ้วิล็าแล็ะแนะนำาวิิธีกีารสรา้งท์่าที์�สื�อคุวิามหมาย์เป็นราย์บัุคุคุล็เพืิ�อสรา้งคุวิามเขุา้ใจ

อย์า่งชดัเจน

 กีารก็ีอปปี�โคุรงสรา้งท์า่เตน้นั�นจะไมเ่กิีดผ่ล็ ถา้นิสติไมน่ำาโคุรงสรา้งท์า่เตน้ บัวิกีกีบััสไตล็์

กีารเตน้ แล็ะท์า่เชื�อมที์�คุน้พิบั อากีารหรอืกิีรยิ์าที์�นิสติตอ้งกีารจะสื�อสารกีบััผู่ช้ม ท์า่เตน้เหล็า่นั�น จะ

เป็นเพีิย์งท์่าเตน้เปล็่า ๆ จะไม่เกิีดประโย์ชนถ์า้ไมท่์ ำาใหท้์า่เตน้นั�นมาสื�อสารหรอืสง่คุวิามหมาย์ขุอง

ท์า่เตน้ใหผู้่ช้ม

 

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 5 การพดููเพ่�อการส่�อสาร 

 แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีารแกีไ้ขุขุอ้บักีพิรอ้งรว่ิมขุองที์มนกัีแสดง ปัญหาหน่�งขุองที์ม

นิสติที์�ไดขุ้อ้สรุปหล็งัจากีกีารพิดูคุยุ์ ในหวัิขุอ้กีารแกีไ้ขุขุอ้บักีพิรอ้งรวิมขุองนกัีเตน้คืุอ กีารพิดู นิสติ

ตอ้งกีารพิฒันาท์กัีษะกีารพิดูบันเวิที์ เพิราะท์กุีคุรั�งที์�แสดงจะไมคุ่อ่ย์มีโอกีาสไดพ้ิดูบันเวิที์ แล็ะเมื�อ

ตอ้งพิดูบันเวิที์จะเกิีดอากีารตื�นเตน้แล็ะพิดูไมรู่เ้รื�อง

 แบูบูฝึ่กหดัู 

 1. กีารพิดูตามหวัิขุอ้ที์�ไดร้บัั (3-4 นาที์) ท์ศันคุต ิคุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิ โดย์จะตอ้งคุรอบัคุล็มุ

ประเดน็สำาคุญัที์�กีำาหนดไวิ้

 ขุอ้คุน้พิบั หล็งัจากีท์ำาแบับัฝ่ีกีหดั สามารถแบัง่ประเภท์กีารพิดูขุองนิสติได ้4 ล็กัีษณะ 

 1.พิดูย์าวิ ย์ด่ย์าดเยิ์�นเย์อ้เกิีนเวิล็ากีำาหนด 

 2.พิดูสั�นไป ขุาดสาระสำาคุญั ไมเ่กิีดประโย์ชน ์ไมเ่ขุา้ใจเท์า่ที์�คุวิร

 3.พิดูไมช่วินฟัิง ไมใ่คุรคุ่รวิญก่ีอนพิดู ไมเ่กิีดประโย์ชนใ์นท์างสรา้งสรรคุ ์

 4.พิดูไมรู่เ้รื�องผู่ฟั้ิงจบััใจคุวิามไมไ่ด ้

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 6 การพดููสั�นกระชับูไดู�ใจความ 

 แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร พิฒันาท์กัีษะกีารพิดูใหมี้ประสทิ์ธิภาพิ จากีแบับัฝ่ีกีหดัที์� 

5 ผู่ว้ิิจยั์ตอ้งกีารพิฒันากีารพิดูขุองนิสติตอ่ ผู่ว้ิิจยั์จง่ใหนิ้สติคุน้หาขุอ้มลู็เพิิ�มเตมิเกีี�ย์วิกีบััแนวิคุดิเชิง

ปรชัญาเรื�อง คุวิามชา้เเล็ะคุวิามเรว็ิ หรอื ขุอ้คุดิที์�ไดจ้ากีเรื�องนี � เป็นประโย์คุสั�น ๆ พิรอ้มท์ั�งแสดง

คุวิามคุดิเหน็แล็กีเปล็ี�ย์นกีนัตามท์ศันะที์�แตล่็ะคุนมีตอ่เรื�องคุวิามชา้เเล็ะคุวิามเรว็ิ

 ข�อค�นพบู นิสติหาแนวิคุดิเชิงปรชัญาแบับัสั�น ๆ ตามคุวิามเขุา้ใจแตล่็ะบัคุุคุล็ ดงันี �

 - ธรรมชาติขุองมนษุย์คื์ุอ คุวิามชา้ แล็ะวิิวิฒันากีารไมใ่ชก่ีารปฏิวิตัิ

 - เมื�อใดที์�เราแสวิงหาคุวิามเรง่พิรอ้ม ๆ กีนั ผ่ล็ที์�ไดคืุ้อคุวิามชา้

 - คุวิามชา้ไมใ่ชผ่่ล็เสีย์ แตคุ่วิามชา้เป็นกีระบัวินกีารที์�ถกูีตอ้งขุองกีารเรยี์นรูแ้ล็ะวิิวิฒันากีาร

 - คุวิามชา้ก่ีอใหเ้กิีดประสบักีารณ ์แล็ะคุวิามรูจ้รงิที์�ไดจ้ากีกีารท์ำาชา้ๆ
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 - คุวิามชา้เป็นหล็กัีประกีนัขุองคุวิามผิ่ดพิล็าดนอ้ย์ แล็ะกีารล็ดคุวิามเสี�ย์ง

 กีารนำาประโย์คุสั�น ๆ มาใหนิ้สติไดท้์ดล็องพิดู ท์ำาใหไ้ดใ้จคุวิามที์�ตอ้งกีารสื�อสาร บัางคุนที์�มี

คุวิามสามารถในกีารสื�อสารเป็นภาษาองักีฤษไดดี้กีวิา่พิดูภาษาไท์ย์ นิสติตอ้งท์อ่งจำาประโย์คุขุองตวัิ

เองใหคุ้รบัถว้ินจากีนั�น จง่พิดูแบับัสง่สารใหผู้่ช้มโดย์ใชน้ำ�าเสีย์งแล็ะจงัหวิะ พิรอ้มท์ั�งล็มหาย์ใจเพืิ�อ

ใหเ้ป็นธรรมชาต ิแล็ะตอ้งเป็นตวัิเองมากีที์�สดุ

 

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 7 ดู�นสดูเคล่�อนย�ายพ่�นที่ี�

  แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร สรา้งทิ์ศท์างกีารเคุล็ื�อนที์�ขุองนิสติ กีารจดักีาร กีารเคุล็ื�อน

ย์า้ย์ท์างกีาย์ภาพิขุองนกัีแสดงบันเวิที์ จากีจดุหน่�งไปย์งัอีกีจดุหน่�ง  

 วธีิิปฏิบิูตัิ

 1.นิสตินั�งบันเกีา้อี �ที์�กี ำาหนดให้

 2.นิสติล็กุีออกีจากีเกีา้อี �เมื�อไหรก็่ีได ้

 3.เคุล็ื�อนที์�ไปตามที์�ตนเองกีำาหนดไวิ ้ พิรอ้มท์ั�งนำาท์า่เตน้ขุองตนเองจากีกีารท์ำาแบับัฝ่ีกีหดั

ที์�ผ่า่นมา มาประกีอบักีบัักีารเคุล็ื�อนที์�

 ข�อค�นพบู ในเบืั �องตน้นิสติใชป้ระสบักีารณจ์ากีกีารใชคุ้วิามท์รงจำาจากีกีารใชร้า่งกีาย์แล็ะ

วิิธีกีารเคุล็ื�อนร่างกีาย์แบับัเดิม ผู่วิ้ิจัย์แนะนำานิสิตล็องจินตนากีาร แล็ะพิฒันาในดา้นคุวิามคุิด

สรา้งสรรคุใ์นกีารจดัวิางตำาแหนง่ผ่า่นกีารใชส้อย์พืิ�นที์�อย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็ ภาย์ใตส้ถานกีารณแ์ล็ะ

กีติกีา คุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิที์�ตกีล็งไวิร้ว่ิมกีนัได ้ กีารเคุล็ื�อนที์�ในแบับัดน้สด ตอ้งใชจิ้ตนากีารผ่นวิกี

กีบัักีารใชป้ฏิภาณ จนกีระท์ั�งนำาไปสูคุ่วิามเขุา้ใจในสถานกีารณ ์ ตามคุวิามเขุา้ใจขุองนิสติในแตล่็ะ

คุน นิสติไดใ้ชท้์กัีษะกีารคุดิวิิเคุราะหอ์ย์า่งมีวิิจารณญาณผ่า่นกีระบัวินกีาร ดน้สดเคุล็ื�อนย์า้ย์พืิ �นที์�

  

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 8  ดู�นสดูกับูอุปกรณ ์

 นิสิตไดเ้ล็ือกีภาพิจากีกีารท์ำาแบับัฝ่ีกีหัดจินตนากีารจากีรูปภาพิมาเป็นส่วินหน่�งขุอง

อปุกีรณป์ระกีอบักีารแสดงจากีรูปภาพิ Pinterest แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร สรา้งกีาร

เคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์บันเวิที์พิรอ้มกีบััอปุกีรณป์ระกีอบักีารแสดงจากีอารมณก์ีารแสดง

 วธีิิปฏิบิูตัิ

 1.ใหนิ้สติเล็ือกีเขีุย์นอารมณใ์นกีารแสดงมาหน่�งอารมณ์

 2.จากีนั�นใหขุ้ย์าย์อารมณแ์ตกีย์อดจากีอารมณเ์ดมิเพิิ�มขุ่ �นมา

 3.สรา้งท์า่เตน้จากีอารมณที์์�นิสติเล็ือกีใชอ้ปุกีรณ ์ (แผ่น่วิงกีล็ม) Improvise สรา้งกีาร

เคุล็ื�อนไวิไ้ปพิรอ้ม ๆ กีนั

 ข�อค�นพบู นิสติสามารถแบัง่อารมณเ์ป็น 4 ประเภท์

 1. เสีย์ใจ เศรา้ หมน่หมอง ท์กุีขุใ์จ เจ็บัปวิด ท์รุนท์รุาย์ บัา้คุล็ั�ง กีระวินกีระวิาย์ กีงัวิล็ใจ

 2. สนกุีสนาน ดีใจ รา่เรงิ สดชื�น ปล็อดโปรง่ คุวิามสขุุ สบัาย์ใจ

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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 3. โกีธร โมโห ดดุนั เสีย์งดงั ระเบัดิ โวิย์วิาย์ รุนแรง เกีรี �ย์วิกีราด กีรดีรอ้ง 

 4. รกัี ออ่นล็ะมนุ หว่ิงใย์ หล็งใหล็ โหย์หา ล็ุม่หล็ง เพิอ้

 นิสติสรา้งกีารเคุล็ื�อนไหวิเป็นเสน้ตรง เป็นกีารแสดงอารมณข์ุองตวัิล็ะคุรที์�แสดงออกีท์าง

อารมณอ์ย์า่งรุนแรง หรอืตั�งใจอย์า่งมากี เชน่ โกีรธ หง่หวิง รกัีมากี วิิธีกีารจบััอปุกีรณ ์จะกีำาแนน่แล็ะ

ปาออกีไป บัวิกีรวิมกีบััองคุป์ระกีอบัเกีี�ย์วิกีบััทิ์ศท์างกีารเคุล็ื�อนไหวิ  ไดแ้ก่ี กีารเคุล็ื�อนที์�ไปขุา้งหนา้ 

ขุา้งหล็งั ขุา้งขุา้ง กีารเคุล็ื�อนที์�ในแนวิเฉีย์ง กีารหมนุ กีารมว้ินเขุา้ตวัิ กีารปัดออกีไปจากีตวัิ กีารเคุล็ื�อนไหวิ

ขุ่ �น - ล็ง นิสติสรา้งกีารเคุล็ื�อนไหวิเป็นเสน้โคุง้ เป็นกีารแสดงออกีถง่อารมณที์์�เหน็ใจ สงสารปล็อบัโย์น ซ่�ง

กีารเคุล็ื�อนไหวิในล็กัีษณะนี�มีขุอ้ดีคืุอ มีท์ว่ิงท์า่ที์�สงา่งาม กีารใชอ้ปุกีรณจ์ะใชมื้อแบับักีรดีกีราย์ 

สรา้งระดบััในกีารเคุล็ื�อนไหวิ มีหล็าย์ระดบััคืุอ ระดบััตำ�า กีล็าง สงูล็กัีษณะล็อย์ตวัิ รวิมท์ั�งท์า่ท์างขุอง

รา่งกีาย์ ยื์ดกีาย์ นั�ง คุกุีเขุา่ ยื์น ยื์ดตวัิ กีารตั�งตวัิตรง กีารโนม้ตวัิใหโ้คุง้กีารบัดิตวัินิสติสรา้งกีาร

เคุล็ื�อนไหวิไปขุา้งหนา้ เป็นกีารแสดงออกีในบัท์บัาท์ที์�หล็บัหนีหล็กีีเล็ี�ย์งกีารถกูีท์ำารา้ย์ กีารใชอ้ปุกีรณ์

จะเป็นกีารเอามาบังัตวัิ บังัสว่ินตา่ง ๆ ขุองรา่ย์กีาย์เป็นกีารหล็บัซอ่น สรา้งมิติขุองกีารเคุล็ื�อนไหวิ คืุอ

ขุนาด คุวิามกีวิา้ง หรอืคุวิามมากีนอ้ย์ไดแ้ก่ี กีารเคุล็ื�อนไหวิแสดงถง่คุวิามกีวิา้งใหญ่ คุวิามสงู คุวิามเล็ก็ี 

คุวิามตำ�าหรอืเตี �ย์ คุวิามแคุบั 

 หล็งัจากีกีารท์ดล็องดน้สดท์กุีคุรั�งนิสติจะรว่ิมแรกีเปล็ี�ย์นแสดงคุวิามคุิดเหน็ท์กุีคุรั�ง พิรอ้ม

ท์ั�งเล็ือกีสิ�งที์�ตนเองคุดิวิา่นา่สนใจแล็ะสรา้งคุวิามหมาย์ในงาน ในกีารเล็ือกี แตล่็ะคุรั�งนั�นนิสติจะระบัุ

วิา่เล็ือกีเพิราะอะไรท์กุีคุรั�ง เพืิ�อเป็นเหตผุ่ล็ใหนิ้สติไดว้ิิเคุราะหต์าม ในฐานะผู่ก้ี ำากีบัักีารแสดงจง่ท์ำา

หนา้ที์�เล็ือกีในขุั�นตอนสดุท์า้ย์ โดย์เล็ือกีจากีสิ�งที์�ท์กุีคุนเคุย์เล็ือกีรว่ิมกีนัในกีารดน้สดคุรั�งก่ีอน ๆ ไวิ้

แล็ว้ิ แล็ะเล็ือกีสิ�งที์�ใหคุ้วิามหมาย์เเล็ะตรงตามวิตัถปุระสงคุที์์�ตั�งไวิ้

 สำารวจพ่�นที่ี�การแสดูง 

 ผู่ว้ิิจยั์แล็ะนิสติรว่ิมกีนัสำารวิจพืิ �นที์� ที์�จะใชแ้สดง พิรอ้มท์ั�งแรกีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ถง่พืิ �นที์�

ที์�ตนเองสนใจ ท์ำาใหไ้ดพื้ิ �นที์�กีารแสดงคืุอ หอ้ง mupa1 เพิราะผู่ว้ิิจยั์ตอ้งกีารกีระจกีเป็นฉากีหล็งัใน

กีารแสดง เพืิ�อสื�อคุวิามหมาย์ในเชิงสญัล็กัีษณ ์ สิ�งที์�สอ่งสะท์อ้นคุวิามจรงิ กีารใหผู้่ช้มไดพิ้ิจารณา

ตนเอง นอกีจากีนั�นกีระจกีย์งัสามารถสรา้งมิติขุองภาพิกีารแสดงใหซ้บััซอ้น แล็ะหล็ากีหล็าย์มมุมอง 

เนื�องจากีหอ้ง mupa1 ไมก่ีวิา้งมากี ท์ำาใหก้ีารจดัวิางเกีา้อี �ที์�นั�งคุนดเูป็นล็กัีษณะรูปตวัิย์ ู ฝัี� งกีระจกี

เป็นฝัี� งนกัีแสดง เพิราะฉะนั�นคุนดจูะสามารถมองเห็นนกัีแสดงไดจ้ากีท์กุีมมุ แล็ะประกีอบักีบัั

งานกีารแสดงชิ �นนี �ตอบักีารตั�งคุ ำาถามแล็ะสะท์อ้นไปถง่ผู่ช้มในเรื�องท์ศันคุติคุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิอีกี

ดว้ิย์

 ออกแบูบูฉาก 

 ผู่ว้ิิจยั์ขุออาสาสมคัุรนิสติในสาขุาดนตรเีเล็ะกีารแสดง เอกีออกีแบับัจำานวิน 10 คุน มาวิาด

ฉากีหล็งัใหก้ีารแสดง โดย์นำาเอาตวัิอย์า่งงานศลิ็ปะขุองศิล็ปินมาเป็นตวัิอย์า่งแล็ะ ผู่ว้ิิจยั์บัอกีไอเดีย์ 

วิา่ตอ้งกีารตน้ไมใ้หญ่ในฉากี สว่ินที์�เหล็ือนิสติสามารถออกีแบับักีารวิาดไดต้ามใจชอบัแตย่์งัคุงอย์ู่

ในเรื�องที์�สรา้งไวิ้
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 วิิธีปฏิบัตั ิ จากีสมดุระบัาย์สีขุอง Johanna Basford หนงัสือระบัาย์สีส ำาหรบััผู่ใ้หญ่ จากี

หนงัสือSecret Garden : An Inky Treasure Hunt and Colouring Book  ภาย์ในเล็ม่มีรูปดอกีไม้

ตน้ไมแ้ล็ะสตัวิต์า่ง ๆ ผู่วิ้ิจยั์นำาเอาตวัิอย์า่งงานศลิ็ปะขุองศิล็ปินมาเป็นตวัิอย์า่งตน้ไมใ้หญ่จากีหนงัสือ

ระบัาย์ส ีสว่ินที์�เหล็อืนิสติสามารถออกีแบับักีารวิาดไดต้ามใจชอบัแตย่์งัคุงอย์ูใ่นเรื�องที์�สรา้งไวิ้

ภาพที่่� 8 : ตัวัอย่า่งการื่ออกแบบฉาก

(ที่่�มา : Secret Garden : An Inky Treasure Hunt and Colouring Book) 

         ภาพที่่� 9 : ปฏิบิตัักิารื่สรื่า้งฉาก              ภาพที่่� 10 : นสิติัสาขีาออกแบบและนกัแสดัง

 (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)         (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558) 

ภาพที่่� 11 : นสิติัสาขีาออกแบบการื่แสดังร่ื่วมสรื่า้งฉากในการื่แสดัง

(ที่่�มา:จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)  

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564
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การออกแบูบู ถุกูแบูง่ออกเป็น 2 ส่วน คอ่ การออกแบูบูโครงสร�าง และการออกแบูบูตกแตง่

 ส่วนที่ี� 1 เป็นกีารออกีแบับัโคุรงสรา้ง ผู่วิ้ิจยั์ใหนิ้สติกีารออกีแบับัรูปรา่งแล็ะรูปท์รงขุองตน้ไม้

ใหญ่ เพืิ�อเนน้ใหเ้กิีดจดุเดน่ (Emphasis) แล็ะสรา้งคุวิามนา่สนใจใหก้ีบััภาพิ ซ่�งเป็นชดุนำาสาย์ตาที์�

จะพิาคุนดไูดร้บััชมงานศิล็ปะสามารถเขุา้ถง่คุวิามหมาย์ไดง้า่ย์ยิ์�งขุ่ �น    

 ส่วนที่ี� 2 กีารออกีแบับัตกีแตง่ ผู่ว้ิิจยั์ใหนิ้สติล็งล็าย์ล็ะเอีย์ดโดย์กีารใชล้็วิดล็าย์ตกีแตง่ให้

กีบััโคุรงสรา้งหล็กัีเพืิ�อคุวิามสวิย์งาม ซ่�งประกีอบัไปดว้ิย์ เสน้ (Line) ทิ์ศท์าง (Direction) ขุนาดแล็ะ

สดัสว่ิน (Size and proportion) นำ�าหนกัีแล็ะสี (Value and Colour) ดลุ็ย์ภาพิ (Balance) คุวิาม

กีล็มกีล็ืน (Harmony) แล็ะกีารจดัวิางองคุป์ระกีอบัใหไ้ดป้ระสานกีล็มกีล็ืน หรอืคุวิามขุดัแย์ง้ (Con-

trast) กีนั เพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามสมบัรูณข์ุองฉากี

 ผู้ลลัพธิ ์ เป็นคุรั�งแรกีที์�ผู่ว้ิิจยั์ไดมี้โอกีาสรว่ิมงานกีบัันิสติสาขุาออกีแบับั เมื�อผู่ว้ิิจยั์ใหโ้จท์ย์์

กีบัันิสิต นิสิตมีกีารพิดูคุยุ์กีนัในกีล็ุ่มแล็ะแบั่งหนา้ที์�กีนัท์ำางาน โดย์มีอาจารย์ค์ุณพิศ วิิรตันชยั์ 

อาจารย์ป์ระจำาเอกีออกีแบับั ใหคุ้ ำาแนะนำาไสตก์ีารวิาด คุวิามถนดัในแตล่็ะบัคุุคุล็ เพืิ�อใหท้์กุีคุนไดใ้ช้

ศกัีย์ภาพิขุองท์กุีคุนใหส้งูสดุ นิสติท์กุีคุนวิาดรูปล็งบันกีระจกี ตามที์�ไดร้บััโจท์ย์ ์ นอกีจากีนี�ย์งัมีกีาร

พิฒันารูปที์�เพืิ�อนนิสติวิาดไวิ ้ นำามาตอ่ย์อดไดอี้กีดว้ิย์ กีารท์ำางานวิิธีนี �ท์กุีคุนจะไดเ้หน็วิา่ เพืิ�อนนิสติ

วิาดรูปอะไร แล็ะตวัินิสติเองวิาดรูปอะไร เกิีดกีารพิดูคุยุ์ แรกีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ แล็ะรบััฟัิงเหตผุ่ล็

ขุองกีนัแล็ะกีนั โดย์ปกีตนิิสติสาขุาออกีแบับัจะมีหนา้ที์�รบััคุำาสั�งจากีผู่ก้ี ำากีบัั แล็ะท์ำากีบััตามโจท์ย์ที์์�ผู่้

กี ำากีบััใหเ้หมือนภาพิที์�ผู่ก้ี ำากีบััคุดิไวิใ้หม้ากีที์�สดุ แตวิ่ิธีกีารนี �จะสามารถปพืูิ �นฐานกีารสรา้งสทิ์ธิเสรภีาพิ

จากีกีารออกีแบับัไดอี้กีดว้ิย์

การออกแบูบูโปสเตอร ์

 ผู่ว้ิิจยั์ออกีแบับัใหนิ้สติท์กุีคุนไดมี้สว่ินรว่ิมในกีารออกีแบับัดว้ิย์ โดย์ใชว้ิิธีกีารวิาดรูป หรอื 

เสน้ ที์�ล็ะคุนต่อกีนับันกีระดาษจนเต็มหนา้กีระดาษกีารออกีแบับัโปสเตอร ์ ผู่วิ้ิจยั์ออกีแบับัใหนิ้สิต

ท์กุีคุนไดมี้สว่ินรว่ิมในกีารออกีแบับัดว้ิย์ 

 วธีิิปฏิบิูตั ิ

 ใหนิ้สติที์�เป็นนกัีเตน้เป็นผู่อ้อกีแบับัโปสเตอร ์โดย์ใชว้ิิธีกีารวิาดรูปท์รง หรอื เสน้ ที์ล็ะคุนตอ่

กีนับันกีระดาษจนเตม็หนา้กีระดาษ จากีแนวิคุดิสรา้งเสน้หน่�งเพืิ�อหน่�ง

    

         ภาพที่่� 12 : นสิติัร่ื่วมออกแบบโปสเตัอรื่ ์ ภาพที่่� 13 : โปสเตัอรื่ก์ารื่แสดังชดุั Start

      (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)            (ที่่�มา :จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)
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 ข�อค�นพบู หล็งัจากีกีารฝ่ีกีปฏิบัตัอิย์า่งหนกัี ผู่ว้ิิจยั์ตอ้งกีารใหนิ้สติเปล็ี�ย์นอิรยิ์าบัท์ ไมใ่ห้

รา่งกีาย์เคุรยี์ดจนเกิีนไป ผู่ว้ิิจยั์จง่ชวินนิสติมาออกีแบับัโปสเตอรส์ ำาหรบัักีารแสดงชดุนี � กีารท์ำางาน

คุรั�งนี �เป็นไปอย์า่งผ่อ่นคุล็าย์ กีารวิาดรูปท์รงแล็ะกีารใหส้ีนั�น ล็ว้ินแตกีตา่งไปจากีบัคุุล็กิีขุองแตล่็ะ

คุนโดย์สิ �นเชิง นิสติใหเ้หตผุ่ล็วิา่ อย์ากีท์ำาสิ�งที์�ตรงกีนัขุา้มกีบััตวัิเอง เพิราะนิสติเกืีอบัท์กุีคุนชอบัสีเขุม้ 

แตส่ิ�งที์�ออกีแบับัมากีล็บััเป็นสีที์�หวิานแล็ะเบัา ถง่แมว้ิา่รูปที์�ออกีแบับัมาจะไมรู่เ้รื�อง ไมบ่ัง่บัอกีถง่

สญัล็กัีษณใ์ด ๆ แตท่์กุีคุนท์ำาตามโจท์ย์คื์ุอ สรา้งเสน้หน่�งเพืิ�อหน่�ง

ออกแบูบูเคร่�องแตง่กาย 

 ผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำาภาพิในโปสเตอรที์์�นิสติไดร้ว่ิมออกีแบับัไวิพ้ิรอ้มท์ั�ง ถามคุวิามคิุดเหน็กีบััอาจารย์ ์

คุณพิศ วิิรตันชยั์ อาจารย์ใ์หคุ้วิามคุดิเหน็เกีี�ย์วิกีบัักีารออกีแบับัโดย์ ถอดโคุรงสรา้งรูปท์รงในแตล่็ะ

รูปแล็ะนำามาแปะท์บัักีนัใหเ้ป็นชดุกีารแสดง ใชผ้่า้ที์�มีล็กัีษณะโปรง่นำามาตดั เพืิ�อจะไดม้องเหน็

โคุรงสรา้งในแตล่็ะรูป แล็ะใชเ้สน้ไหมพิรมมาเย์็บัเป็นตวัิเชื�อม แตส่ ำาหรบััตวัิผู่ว้ิิจยั์กีล็บััคุดิวิา่นา่จะใช้

เป็นวิิธีกีารตดัเป็นชดุสำาเรจ็ แล็ะวิาดหรอืพิิมพิล์็าย์ใสใ่นตวัิชดุจะดีกีวิา่  แตผู่่ว้ิิจยั์ไมก่ีล็า้ที์�จะแสดง

คุวิามคุดิเหน็ ดว้ิย์เหตเุพิราะสถานะคุวิามเป็นเพืิ�อนที์�มีคุวิามเกีรงใจ แตส่ดุท์า้ย์ผู่ว้ิิจยั์ไดเ้ปิดใจแล็ะ

กีล็า้ที์�จะแสดงคุวิามคุดิเหน็ ดว้ิย์เหตเุพิราะกีารท์ำางานไมมี่คุวิามคืุบัหนา้เพิราะตวัิผู่ว้ิิจยั์ไมต่ดัสนิใจ 

หล็งัจากีนั�นผู่วิ้ิจยั์ไดก้ีล็บััไปในคุวิามคุิดหล็กัีขุองกีารสรา้งงานชิ �นนี �ที์�สรา้งขุ่ �นมาเพืิ�อกีารแสดงท์ศันะ

คุติแล็ะรบััฟัิงเหตุผ่ล็ ผู่วิ้ิจัย์ไดพ้ิูดคุุย์กีับัอาจารย์ค์ุณพิศ อีกีคุรั�ง ผู่วิ้ิจัย์แล็ะอาจารย์ค์ุณพิศมอง

หาคุวิามเป็นตรงกีล็างในกีารออกีแบับั 

 ขุอ้สรุปคืุอ ตดัเป็นชดุสำาเรจ็ โดย์ใชผ้่า้โปรง่ใส แล็ะตดัผ่า้เป็นรูปท์รงที์�นิสติออกีแบับัไวิม้า

แปะท์บััชดุเพืิ�อใหเ้กิีดมิติขุ่ �น

         

ภาพที่่� 14 : แบบเครื่่�องแตัง่กาย่            ภาพที่่� 15 : เครื่่�องแตัง่กาย่ในการื่แสดัง

            (ที่่�มา : Pinterest)                (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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การออกแบูบูแสง 

 ผู่ว้ิิจยั์ท์ำางานรว่ิมกีนักีบััฝ่ีาย์แสงโดย์ใหฝ่้ีาย์แสงเขุา้มาดกูีารฝ่ีกีซอ้มเป็นระย์ะๆ ผู่ว้ิิจยั์มีกีาร 

กีำาหนดสีแล็ะเเสงคุวิามสวิ่างเพืิ�อใหคุ้วิามหมาย์ในสถานกีารณข์ุองเรื�องแล็ะสรา้งอารมณร์ว่ิมขุอง

คุนด ูพิรอ้มท์ั�งเปิดโอกีาสใหฝ่้ีาย์แสงออกีแบับัไดเ้พิิ�มเตมิเพืิ�อเสรมิคุวิามหมาย์ในแตล่็ะฉากี

   ภาพที่่� 16 : แสงในการื่แสดัง                        ภาพที่่� 17 : แสงในการื่แสดัง

  (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)           (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)

 กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์จากีเเนวิคิุดกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง

วิตัถปุระสงคุ ์ เพืิ�อใหนิ้สติรว่ิมท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ผ่า่นกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง 

จนเกิีดคุวิามเขุา้ใจจากีกีารท์ำาแบับัฝ่ีกีหดัแล็ะสามารถสรา้งกีารแสดงชดุ Star สามารถสรา้งแบับัฝ่ีกีหดั

จำานวิน 5 แบับัฝ่ีกีหดั แล็ะตวัิอย์า่งกีารจดัองคุป์ระกีอบักีารสรา้งกีารแสดง ท์ั�งหมด 5 ตวัิอย์า่งดงันี � 

 1.แบับัฝ่ีกีหดัจากีกีารสรา้ง mind map เป็นแบับัฝ่ีกีหดัแนะนำาตวัิ แนวิคุดิล็ะล็าย์พิฤติกีรรม 

(เพืิ�อประโย์ชนต์อ่กีารสรา้งกีารแสดง) แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีารล็ะล็าย์พิฤตกิีรรม  ใหนิ้สติได้

มีโอกีาสเปิดใจ แล็ะเปิดเผ่ย์ตวัิตนผ่า่นกีารนำาเสนอ mind map เกิีดกีารเปิดใจมากีขุ่ �นพิรอ้มเขุา้สู่

กีระบัวินกีารกีารท์ำางานจากีกีารท์ำากิีจกีรรมนี�  นิสติสามารถสรา้งเขุา้ใจเรื�องคุวิามแตกีตา่งระหวิา่ง

ตนเองแล็ะผู่อื้�นในระดบััเบืั �องตนเป็นกีารปพืูิ �นฐานกีารย์อมรบััผู่อื้�น

 2.แบับัฝ่ีกีหดักีารจากีสรา้งจินตนากีาร คุน้หาภาพิเเรงบันัดาล็ใจในดา้นองคุป์ระกีอบัศิล็ป์ 

โดย์กีารใชเ้คุรื�องมือ ที์�คุน้คุวิา้รูปภาพิจากี Pinterest ในขุั�นตอนวิิธีกีารแบับั Devising แล็ะฝ่ีกีใหนิ้สติ

ไดใ้ชเ้หตผุ่ล็วิิเคุราะหผ์่า่นกีารพิดูคุยุ์ เกิีดบัท์สนท์นาแล็กีเปล็ี�ย์นรบััฟัิงคุวิามคุดิเหน็จากีนิสติ สะท์อ้น

ผ่า่นจากีกีารเล็ือกีรูปภาพิ นิสติวิิเคุราะหโ์ดย์ใชแ้ตอ่ารมณค์ุวิามรูส้ก่ีมาใหเ้หตผุ่ล็ หล็งัจากีที์�ผู่ว้ิิจยั์

ชวินนิสติ ใชคุ้วิามคุดิในเชิงวิิเคุราะห ์ แล็ะ ฝ่ีกีใหนิ้สติหาใชเ้หตผุ่ล็มาตอบัคุำาถาม นิสติมีกีารพิฒันา

คุวิามสามารถในกีารจำาแนกีแจกีแจง ตีคุวิามขุอ้มลู็ วิิเคุราะหค์ุวิามสมัพินัธข์ุององคุป์ระกีอบัตา่ง ๆ 

นิสติสามารถประเมินแล็ะ ตดัสนิเรื�องที์�คุดิไดอ้ย์า่งสมเหตสุมผ่ล็ ในคุวิามคุดิเชิงสรา้งสรรคุม์ากีกีวิา่เดมิ 

ผู้ลการวจิยั
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 3. แบับัฝ่ีกีหดัหนงัสือนิท์านกีล็บััมมุ นิสติเลื็อกีเรื�องจากีหนงัสือที์�ชอบัมาหน่�งเรื�อง  จากีกิีจกีรรม

นิสิตสามารถฝ่ีกีตนเองเกีี�ย์วิกีบัักีารใชส้ิท์ธิเสรีภาพิในล็งคุะแนนแล็ะเลื็อกีเรื�องที์�ตนเองตอ้งกีารจน

เกิีดกีารล็งมตโิดย์ย์อมรบััเสยี์งสว่ินใหญ่ตามหล็กัีกีารประชาธิปไตย์ กิีจกีรรมนี�เป็นเตรยี์มคุวิามพิรอ้ม 

ปพืูิ �นฐานระบับัประชาธิปไตย์ กีบัันิสติไดรู้จ้กัีกีบัักีฎ์เกีณฑิแ์ล็ะกีติกีา ย์อมรบััฟัิงเสีย์งสว่ินมากี 

 4. แบับัฝ่ีกีหดัเล็ือกีเพิล็งเพืิ�อสรา้งท์า่เตน้ พิบัวิา่ จากีกิีจกีรรมนี�ใหนิ้สติไดฝ่้ีกีใชส้ทิ์ธิในกีาร

เสนอเพิล็งที์�ตนเองชอบัมาคุนล็ะหน่�งเพิล็ง นิสติไดเ้รยี์นรูก้ีารใชส้ทิ์ธิหรอื รูปแบับัหน่�งขุองอำานาจ 

(power) จากีอำานาจที์�ปัจเจกีพิง่เล็ือกีกีระท์ำาตอ่ตนเองได ้ ในรูปแบับัขุองกีารเล็ือกีเพิล็งจากีเพิล็งที์�

ตนเองชอบั

 5. แบับัฝ่ีกีหดั กีารดน้สด จากีอปุกีรณ ์กีารเคุล็ื�อนย์า้ย์พืิ �นที์� แบับัฝ่ีกีหดันี �เป็นสว่ินที์�ย์ากีที์�สดุ 

เพิราะตอ้งอาศยั์ประสบักีารณที์์�นิสติมีสะสมเป็นขุองตนเอง แล็ะท์ำาคุวิามเขุา้ใจกีบััรูปแบับัวิิธีกีารสไตล็์

เท์คุนิคุวิิธีกีารที์�เป็นขุองตนเอง แตจ่ะพิบัคุวิามแตกีตา่งแล็ะหล็ากีหล็าย์ขุองวิตัถดุบิัที์�จะไดจ้ากีนิสติ

 ตวัิอย์า่งกีารจดัองคุป์ระกีอบักีารสรา้งกีารแสดง ท์ั�งหมด 5 ตวัิอย์า่ง

 1. ตวัิอย์า่งกีารสำารวิจพืิ �นที์�กีารแสดง กีารมองหาพืิ �นที์�ใหมที่์�ไมใ่ชพื้ิ �นที์�ในโรงล็ะคุรจรงิ ๆ นั�น 

สามารถจะสรา้งมิตหิรอืสญัล็กัีษณ ์แล็ะเกิีดกีารตีคุวิามขุองผู่ส้รา้งงานแล็ะผู่ช้มได้

 2. ตวัิอย์า่งกีารออกีแบับัฉากี กีารท์ำางานรว่ิมกีนัขุองนิสติเอกีนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ แล็ะนิสติ

เอกีออกีแบับัเพืิ�อกีารแสดง ที์�ถกูีออกีแบับั โดย์กีารสรา้งฉากีในกีารแสดงไปพิรอ้มกีบัักีารแสดง เป็น

อีกีวิิธีหน่�งที์�ไมจ่ ำาเป็นจะตอ้งสรา้งฉากีขุ่ �นมาก่ีอน

 3. ตวัิอย์า่งกีารออกีแบับัโปสเตอร ์ โปสเตอรมี์สว่ินสำาคุญัตอ่กีารท์ำาประชาสมัพินัธ ์ นิสติมี

สว่ินท์ำางานงานรว่ิมกีนัในกีารออกีแบับัวิาดรูป ภาย์ใตแ้นวิคุดิ ถง่แมภ้าพิจะไมส่วิย์สมบัรูณแ์บับั แต่

จะเกิีดภาพิใหมที่์�ไมเ่คุย์เกิีดขุ่ �นมาก่ีอน

 4. ตวัิอย์า่งกีารออกีแบับัเคุรื�องแตง่กีาย์ เคุรื�องแตง่กีาย์เป็นอีกีหน่�งองคุป์ระกีอบัในกีารแสดง 

สว่ินใหญ่เคุรื�องแตง่กีาย์มกัีจะบัง่บัอกีล็กัีษณะบัคุุคุิล็ขุองตวัิล็ะคุร แตง่านรว่ิมสมยั์ จะพิดูถง่คุวิาม

เท์า่เที์ย์มกีนั ไมมี่เพิศ นกัีแสดงท์กุีคุนเป็นตวัิเอง กีารออกีแบับัเคุรื�องแตง่กีาย์ จง่ถกูีออกีแบับัมาให้

สามารถใสไ่ดท้์กุีเพิศโดย์กีารนำารูปภาพิจะกีารท์ำาโปสเตอรม์าสรา้งเคุรื�องแตง่กีาย์

 5. ตวัิอย์่างกีารจดัแสง แสงในกีารแสดงไม่ไดท้์ ำาหนา้ที์�เพีิย์งแตใ่หคุ้วิามสวิา่งแก่ีนกัีแสดง

แล็ะพืิ�นที์�กีารแสดง แตแ่สงย์งัสรา้งอารมณ ์ กีารออกีแบับัโดย์ใชแ้สงสีเดีย์วิ เพีิย์งแคุเ่พิิ�มระดบััขุอง

คุวิามสวิา่ง จะสามารถบัง่บัอกีคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองเวิล็าบันเวิที์ได้

 จากีแบับัฝ่ีกีหดัแล็ะตวัิอย์า่งท์ั�งหมดนิสติสามารถพิฒันาศกัีย์ภาพิขุองตนเอง ผ่า่นกีระบัวินกีาร

ล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้งไดเ้ป็นสองดา้นคืุอ 

 ดา้นที์� 1 ดา้นท์กัีษะท์างคุวิามถนดัจากีกีารเคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์  นิสติสามารถใชร้า่งกีาย์

เป็นเคุรื�องมือที์�จะพิฒันาใหต้นเองเป็นนกัีเตน้ที์�มีคุณุภาพิได ้ โดย์เฉพิาะนิสติรูจ้กัีกีารปรบััใชพื้ิ �นที์�บัน

เวิที์ผ่า่นกีารเตน้จากีเท์คุนิคุท์า่เตน้ขุองตนเอง เขุา้ใจกีารใชร้า่งกีาย์จนสามารถนำามาประย์กุีตใ์ชแ้ล็ะ

สรา้งท์า่เตน้ที์�ซบััซอ้น ท์า่เตน้ที์�สื�อสารผ่า่นรา่งกีาย์ได้

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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 ดา้นที์� 2 ดา้นคุวิามคุดิ นิสติเริ�มเขุา้ใจวิิธีกีารสรา้งงานรว่ิมสมยั์อย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็จากี

กีารพิดูคุยุ์ ถามตอบั แล็กีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ในระวิา่งกีารสรา้งงาน กีล็า้ที์�จะเป็นตวัิขุองตวัิเอง กีล็า้

พิดูในสิ�งที์�ตวัิเองคุดิ  ท์ั�งในเรื�องขุองคุวิามเชื�อ ท์ศันคุตอิย์า่งเปิดเผ่ย์ กีล็า้ที์�จะเรยี์นรู ้เกิีดกีารวิิพิากีษ์

วิิจารณป์ระเดน็ที์�ศก่ีษาอย์า่งตรงไปตรงมา ย์อมรบััฟัิงแล็ะเคุารพิคุวิามคุดิเหน็ขุองผู่อื้�น มีวิฒิุภาวิะ

ท์างคุวิามคุดิที์�มากีขุ่ �น เกิีดกีารพิฒันาคุวิามสมัพินัธ ์ ขุองกีนัแล็ะกีนัภาย์ในกีล็ุม่ที์�สรา้งงาน ซ่�งเป็น

สว่ินสำาคุญัในกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง เกิีดสงัคุมประชาธิปไตย์ จากีกีารแฝีงกีระบัวินกีาร

เรยี์นรูเ้รื�องประชาธิปไตย์ในโปรดกัีชั�นเพืิ�อ สรา้งพิล็เมืองที์�ดีมอบัแก่ีสงัคุมในท์างออ้มอีกีดว้ิย์

 1. สิ�งส ำาคุญัในกีารสรา้งงานรว่ิมสมยั์ผ่า่นกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง คืุอ กีารใหเ้กีีย์รต ิ

รบััฟัิง แล็ะย์อมรบัั ส ำาหรบััตวัิผู่ส้รา้งงานจำาเป็นตอ้งมีมมุมองที์�กีวิา้ง แมน่ย์ำาในกีารเล็ือกี สว่ินตวัินกัี

แสดงตอ้งมีท์กัีษะในท์างที์�ตนเองถนดัอย์า่งชดัเจน  จง่จะท์ำาใหผ้่ล็งานกีารแสดงมีคุณุภาพิมากียิ์�งขุ่ �น

 2. คุวิามคุล็า้ย์กีนัในกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้งแล็ะกีารแสดงนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์นั�น คืุอ 

คุวิามเท์า่เที์ย์มกีนั อนัเป็นหล็กัีกีารขุองขุบัวินกีารประชาธิปไตย์  กีารย์อมรบััฟัิงคุวิามคุดิเหน็จากีผู่้

เหน็ตา่ง แล็ะกีารวิิจารณด์ว้ิย์หล็กัีกีารเป็นเหตเุป็นผ่ล็ จะท์ำาใหเ้กิีดกีารพิฒันาแล็ะย์กีระดบััคุณุภาพิ

ท์ั�งตวัิผู่ก้ี ำากีบััแล็ะนกัีแสดง

 3. ส ำาหรบัักีารสรา้งงานกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้งใจคุวิามสำาคุญัอย์ูใ่นขุั�นตอนระหวิา่ง
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