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ค าน า 

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจหลักในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีพันธกิจ คือ 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  2. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 3. เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 4. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สู่สากล  5. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น  
 ดังนั้นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงชุด  
ตารีซารังบุรง หรือระบ ากรงนกชุดนี้ เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
(ศิลปะการแสดง) ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป  
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของไทยเป็นมรดกตกทอดอันทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสม  
ความรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า คงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ ไว้ให้
ยั่งยืน  วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา เป็นสิ่งสะท้อนถึง ความสามารถของผู้คนในท้องถิ่นอันเกิดจาก
การสั่งสม สติปัญญาความรู้ที่หลากหลาย และการปรับตัวผสมผสานให้เกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติ 
กระบวนการ เหล่านี้ได้ผ่านมาหลายชั่วอายุคนจนสืบทอดเป็นวิถีในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
(กรมส่งเสริม วัฒนธรรม. 2559 : 14) 
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เกิดจากความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุสิ่งประดิษฐ์ และ
พ้ืนที่  ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า
เป็นส่วน  หนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง  
ไปยังคน อีกรุ่น  หนึ่งนี้ เป็นสิ่งที่ชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นมาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตอบสนอง  ต่อ
สภาพแวดล้อมของตน   เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และท าให้
คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. 2559 : 14) ซึ่งพบว่ามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมนั้น มีอยู่ในวิถีชีวิตของ  คนไทยในทุกภูมิภาค ที่มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดัดแปลง และประดิษฐ์คิดค้น
สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้  สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ท้องถิ่นในปัจจุบัน    
 วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้นี้มีความหลากหลายทั้งในด้านศาสนา ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต  
การประกอบอาชีพ ภาษา  อาหาร และลักษณะการแต่งกาย  นอกจากนี้ภาคใต้ เป็นแหล่งรวม
ศิลปะการแสดงและการเล่นพื้นบ้านที่มีความสนุกสนาน คึกคักเร้าใจ เช่น การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ ลิเก
ฮูลู รองเง็ง การแข่งขันนกเขาชวา การแข่งขันนกกรงหัวจุก เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของ
ภาคใต้เสมือนเป็นการสร้างมนตร์เสน่ห์ในวิถีการด าเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย  ที่ก่อให้เกิด
เป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในภูมิภาคนี้  ดังเช่น การแข่งนกกรงหัวจุก ซึ่งต้องอาศัยภูมิปัญญาของชาวบ้านใน
การท ากรงนกเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของนก ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ ประชาชนนิยมเลี้ยงนกไว้
ประจ าบ้านนั่นคือ นกกรงหัวจุก เลี้ยงไว้เพ่ือฟังเสียงขันแล้วน ามาประชันเสียงกันในสนามแข่ง และเป็นที่
นิยมของคนภาคใต้มายาวนาน อันมีผลท าให้เกิดความต้องการกรงนกท่ีมีรูปทรงสวยงามมาให้นกได้อาศัย  
 ด้วยเหตุนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เห็นความส าคัญของกรงนกหัวจุก  
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในแถบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงสร้างสรรค์เป็นการแสดงนาฏศิลป์
พ้ืนเมืองภาคใต้ประยุกต์ ที่จะสื่อให้เห็นถึงลักษณะของกรงนกหัวจุก และการประดับตกแต่งกรงนกหัวจุก 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของกรงนกหัวจุก  
 2) เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของกรงนกหัวจุก  
 3) เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  
 ศึกษาการท ากรงนกหัวจุก และน ามาสร้างสรรค์เป็นการแสดงโดยน าเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์
พ้ืนเมืองภาคใต้ประยุกต์   

1.4  วิธีการด าเนินงาน 
1) ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

3)  สร้างสรรค์และประดิษฐ์ท่าร า  
4)  อภิปรายและสรุปผล   
5)  เผยแพร่การแสดง  

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1)  ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา และความส าคัญของกรงนก 
 2)  ได้ศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ชุดตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)  
 3)  ได้อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนล่างให้เป็นที่รู้จัก
ต่อไป 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นกกรงหัวจุก เป็นนกที่มีถ่ินอาศัย อยู่ในประเทศเขตร้อนชื้นสูง มักพบได้ตามประเทศในโซนเอเซีย 
คือ ประเทศอินเดียตอนใต้ ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศ
ลาวตอนใต้ และประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยมักพบนกชนิดนี้ได้ทุกภาค โดยจะพบมากในภาคใต้ 
 กรง หมายถึง สิ่งที่ท าด้วยไม้หรือเหล็กเป็นซี่ ๆ ใช้ส าหรับขังสัตว์ใหญ่ หรือสัตว์ปีกเช่นนก เป็นต้น 
 ระบ า หมายถึง การร่ายร าเป็นหมู่ ใช้ผู้แสดงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายให้เข้า
กับจังหวะของดนตรีอย่างงดงาม อาจมีบทร้องหรือไม่มีก็ได้ อาจมีความพร้อมเพียงในด้านกระบวนท่าร า 
การเปลี่ยนท่า การแปลแถว ไม่ด าเนินเรื่องราวอย่างโขนและละคร 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ชุด ตารีซารังบุรง หรือ ระบ ากรงนก นี้เป็นการแสดงพ้ืนเมือง
ภาคใต้ประยุกต์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดง คือ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของภาคใต้ ความรู้เรื่องนกกรงหัวจุก การท ากรงนกหัวจุด และทฤษฎีการประดิษฐ์
สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง เพ่ือให้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา และสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิต
ของคนในภาคใต้ที่ประกอบด้วยคนไทยและอีกหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันในคาบสมุทรมีคนมาเลย์ คนจีน 
และคนที่มาจากอินเดียฝ่ายใต้ แต่กลุ่มชนที่มีจ านวนมากที่สุดคือ ไทยสยาม โดยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็น
แหลมทอง มีทะเลกว้างใหญ่ขนาบอยู่ทั้งสองข้าง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งในทะเล และบน
แผ่นดิน อันล้วนเป็นเขตมรสุมใกล้เส้นศูนย์สูตร มีผู้คนหลายชาติ หลายภาษา หลายวัฒนธรรมเดินทางมา
ทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อมาตั้งหลักแหล่ง แสวงหาโภคทรัพย์และท ามาค้าขายเป็นเวลาติดต่อกันยาวนาน
กว่าพันปี มีการตั้งถิ่นฐานท ามาหากินกันหลายลักษณะ ทั้งบริเวณชายทะเล ที่ราบระหว่างชายทะเลกับ
เทือกเขา หลังเขา และตามสายน้ าน้อยใหญ่จ านวนมากที่ไหลจากเทือกเขาลงสู่ทะเลทั้งสองด้าน ภูมิปัญญา
ของภาคใต้จึงมีความหลากหลาย ทั้งที่ได้พัฒนาการจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หรือคน
ต่างถิ่นที่พกพามาจากแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ จนหลอมรวมกัน เกิดเป็นภูมิปัญญาประจ าถิ่น ซึ่งมีอยู่ใน
หลายลักษณะ คือ 
         - ภูมิปัญญาในด้านการด ารงชีพ 
         - ภูมิปัญญาในด้านความสัมพันธ์และการพ่ึงพา 
         - ภูมิปัญญาในด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
         - ภูมิปัญญาในด้านสมุนไพร 
         - ภูมิปัญญาในด้านทัศนะคติ 
         - ภูมิปัญญาในด้านการปลูกฝังคุณธรรม 

 ลักษณะการด าเนินชีวิตของคนในภูมิภาค  และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน  และการ
ด าเนินชีวิตของคนในภูมิภาค   การด าเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีทั้งความเหมือนและแตกต่าง
กัน  ลักษณะการด าเนินชีวิตในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป  การปรับตัวให้เข้ากับการด ารงชีวิต  เป็นต้น 
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 ลักษณะการด าเนินชีวิตของคนในภาคใต้  ในอดีตและปัจจุบัน ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้
โดยทั่วไปเป็นคาบสมุทรแคบ ๆ มีทิวเขาเป็นแกนกลาง  ได้แก่  ทิวเขาตะนาวศรี  ทิวเขาภูเก็ต  ทิวเขา
นครศรีธรรมราช  และทิวเขาสันกาลาคีรี  ชายฝั่งด้านตะวันออกมีที่ราบกว้างขวางกว่าชายฝั่ งด้าน
ตะวันตก  จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญของภาคใต้  แม่น้ าสายส าคัญ  เช่น  แม่น้ าคีรีรัฐ  แม่น้ าตา
ปี  แม่น้ าปัตตาน ี แม่น้ าโก-ลก 
          พ้ืนที่ที่เป็นคาบสมุทรและชายฝั่งทะเลของภาคใต้   ท าให้มีชนชาติต่าง ๆ เดินทางเข้ามาติดต่อ
ค้าขาย  และเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้ งแต่ในอดีต   ประชาชนในภาคใต้จึงมีความหลากหลายทางเชื้อ 
ชาติ  เช่น  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ  จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา 
สงขลา  และสตูล  มีเชื้อสายมาเลเซียและนับถือศาสนาอิสลาม  นอกจากนี้บริเวณชายฝั่ง  และเกาะบาง
เกาะของภาคใต้ทางด้านตะวันตกมีชาวพ้ืนเมืองที่เรียกว่า  ชาวเล  หรือชาวน้ าอาศัยอยู ่
          การตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ราบ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก  เช่น  ปลูกข้าว  เงาะ  มังคุด  กาแฟ  ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา  ส่วนประชาชน
ที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งทะเลจะมีอาชีพประมง 
          ภาคใต้เป็นภาคที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและป่าชายเลน  แต่การลักลอบตัด
ไม้ท าลายป่า  รวมทั้งตัดไม้ป่าชายเลนเพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่เลี้ยงกุ้ง  ท าให้ป่าไม้ลดจ านวนลง  อาจเกิดปัญหา
อุทกภัย  ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้คน  จึงมีการด าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น  โครงการพัฒนา
ลุ่มน้ าปากพนัง  เพ่ือระบายน้ าออกสู่ทะเล  และเก็กกักน้ าไว้ใช้ในฤดูฝน  จากการพัฒนาโครงการดังกล่าว
ท าให้มีน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก  จึงมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
          นอกจากนี้  การที่ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม  จึงมีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาจ านวนมาก  แต่การเปิดพ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยวท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ถูกบุกรุก   เกิดการ
พัฒนาสิ่งก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติและเกิดปัญหามลพิษตามมา 

2.2 นกกรงหัวจุก  
 นกกรงหัวจุก หรือ นกปรอดหัวโขน มีชื่อสามัญว่า RedWhiskered Bulbul มีชื่อ วิทยาศาสตร์ 
Phynonotus jococus เป็นนกในวงศ์ปรอด PYCNONOTIDAE เป็นนกที่มีสีสัน 5 สวยงาม มีความยาว
ประมาณ 15 เซนติเมตร คอสั้น ปากสั้น ขนปกคลุมล าตัวด้านบนปีกและหางมีสี น้ าตาล คอและด้านหลัง
ล าตัวมีสีขาว หัวสีด า มีหงอนหรือหัวจุกสีด า แก้มสีขาว มีจุดสีแดงที่ข้างตา ข้างตามมีแถบสีด าลากผ่านแก้ม
มาจนถึงข้างคอ โคนหางด้านล่างมีสีแดง ปลายหางด้านล่างมีสีขาว ตัวเมียและตัวผู้ลักษณะคล้ายกัน นกที่
ยังไม่โตเต็มวัย จะมีจุดสีแดงข้างตา โคนหางด้านล่างออกสี ชมพู นกตัวเมียจะไม่ส่งเสียงร๎องเป็นเพลงเช่น
ตัวผู้ นกกรงหัวจุกชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตามพุ่มไม้หรือต้นไม้เตี้ยๆ ไม่ค่อยตื่นกลัว  กระโดดหากินไป
ตามต้นไม้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งยังชอบร้องเสียงใสอยู่เสมอ อาหาร ได้แก่ผลไม้และแมลง ส าหรับนกที่อาศัย
อยู่ด้วยกันเป็นคู่จะเป็นเพศผู้และเพศเมียอย่างละตัว อาศัย ในพื้นที่ของตัวไม่ยอมให้นกตัวอ่ืนเข้ามา หากมี
นกต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ จะส่งเสียงร้องท้าทายตอบโต้กัน และจะเข้าจิกตีกัน นกกรงหัวจุกจะท าร้ายด้วย
หญ้าและกิ่งไม้สานกันอย่างบอบบาง เป็นรูปถ้วยตื้น ๆ อยู่ตามพุ่มไม้ หรือต้นไม้เตี้ย ๆ วางไข่ครั้งละ  
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3-4 ฟอง ทั้งตัวผู้และตัวเมีย จะช่วยกันฟักฟัก ไข่จนเป็นลูกอ่อน และช่วยกันเลี้ยงลูก นกกรงหัวจุกนิยม
เลี้ยงกันมากในภาคใต้ โดยเลี้ยงไว้ฟังเสียงและเพ่ือการแข่งขัน ลักษณะของนกกรงหัวจุกที่มีเสียงดี ปากน
นกจะต้องโต ตัวโต หัวจุกใหญ่ หนา หมึกหนาและยาว หมึกคือบริเวณรอบคอ หางสั้นและหางรวบเล็กมีสี
แดง เสียงร้องดังไพเราะ และขยันร้อง เรียกว่า “ ริก” ในการดักนก จะใช้นกต่อใส่ในกรงต่อ ที่เรียกว่า 
“เนียด” แล้วน ากรงต่อพร้อมอาหารเช่น ผล ต าลึงสุก หรือมะละกอสุกไว้ด้วย แล้วน ากรงต่อ แขวนบริเวณ
ที่มี นกกรงหัวจุกอาศัยอยู่นกต่อจะส่ง เสียงร้อง ท้าทายนกเจ้าถิ่น นกเจ้าถิ่นจะร้องตอบโต้ และจะบินเข้า
หานกต่อเพ่ือขับไล่ เมื่อนกเจ่าถิ่น ลงเกาะคอนบนกรงต่อ สลัดจะหลุดท าให้ฝากรงต่อดีดลงครอบนกเจ้าถิ่น
ไว้ อีกวิธีหนึ่งคือการค้นหา รังนกกรงหัวจุกที่ท าไว้ตามพุ่มไม้ แล้วผูกด้วยเถาย่านลิเภา แขวนไว้เหนือรัง เมื่อ
เห็นนกตัวผู้ ซึ่งมีสีคล้ายและจุกบนหัวยาวเข้าฟักไข่ ก็ดึงเชือกให้ตรอมครอบลงบนรังนก นักเลงนกกรงหัว
จุก มักจะหาลูกนกมาเลี้ยงเพราะจะเชื่องกว่าและฝึกให้ร้องตามนกท่ีเลี้ยงไว้ก่อนแล้วง่ายกว่า การน านกกรง
หัวจุกมาเลี้ยง จะให้อาหารจ าพวกผลไม้ เช่น กล้วย แตงกกวา มะละกอสุก ผลต าลึงสุก ตั๊กแตน  
และไข่มดแดงรวมทั้งอาหารเสริม เนื่องจากนกกรงหัวจุกชอบเล่นน้ า ผู้เลี้ยงจะต้องเปลี่ยนน้ าให้ บ่อย ๆ 
รวมทั้งต้องน ากรงนกออกผึ่งแดดในตอนเช้าทุกวัน ส่วนนกที่ฝึกไว้ ส าหรับการแข่งขันจะ แขวนกรงผึ่งแดด
ไว้ตั้งแต่เช้าตรู่ จนเที่ยงเพ่ือให้นกมีความอดทนและคึกคะนองมากยิ่งขึ้นและจะ ขยันร้องเพลง การเลี้ยงนก
กรงหัวจุกผู้เลี้ยงต้องคอยระวัง งู หนู และมด ซึ่งจะท าอันตรายแก่นกได้ แม้ว่านกกรงหัวจุกจะพบได้ทั่วไป
ในประเทศไทย แต่นักเลงนกจะเลี้ยงนกที่จับได้ทางภาคใต้ กล่าวกันว่าเป็นนกที่มีเสียงใสไพเราะกว่านก 
จากภาคอ่ืน นกกรงหัวจุกที่ชนะการการประกวดเสียงร้องจะ  มีราคาสูงถึงหลายหมื่นบาททีเดียว แม้ว่า 
นกกรงหัวจะถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเทศ  แต่ยังมีการเลี้ยงนกชนิดนี้กันมากทางภาคใต้และ 
ผู้เลี้ยงบางส่วนสามารถเพาะและขยายพันธุ์นกชนิดนี้ ได้แล้ว นกป่าพวกหนึ่งที่น ามาเลี้ยงฟังเสียงมีชื่อเรียก
ต่าง ๆ ออกไปในท้องถิ่นต่าง ๆ และมีอยู่หลาย ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 นกกรงหัวจุก 

ที่มา : http://xn--2-twfaa3ag9iqdsb1b4d9d.blogspot.com/2011/06/blog-post_15.html 
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2.3 ภูมิปัญญาการท ากรงนกกรงหัวจุก 

 การท ากรงนก เปนงานฝมือที่ตองใชความประณีต ความอดทน ใชความรูความสามารถที่มีอยู 
ท ากรงนกหลาย รูปแบบตามที่ลูกคาสั่งการท ากรงนกแตละตัวใชเวลาคอนขางนานหลายวันจึงจะเสร็จ 
ดังนั้นความสวยงามของ กรงนกไมไดขึ้นอยูกับไมที่เอามาใชเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับความตั้งใจ และ
ความมีสมาธิของผูผลิต การท ากรงนกมีวัสดุอุปกรณที่จ าเปนประกอบดวย มีด ไมส าหรับท ากรงตาม 
ความตองการที่ไดก าหนดไว แล็คเกอร์ กาว เลื่อยตาเล็ก กระดาษทราย ฉลู ล็อตโต เครื่องผาไมไฟฟา และ
จัดหาวัสดุอุปกรณในการท าโดยน าไมที่ คัดเลือก น ามาแปรใหเปนทอนตามขั้นตอน ฯลฯ และเหมาะสมกับ
งานที่ตองการ ขั้นตอนการท ากรงนกซึ่งพอ สรุปไดดังนี้   

 1. การเลือก ไมสวนใหญจะเปนไมที่ผูสั่งผลิตน ามาเอง แตถาใหชางแนะน า มีไมเสาด า ไมมะมวง  
 2. น าไมที่ไดมาผาเปนแผนบาง ๆ เสร็จแลวน าไมที่ไดมาสอยใหเล็กลงเพื่อท าเปนกานกรง  
 3. สอยไมใหขนาดพอดีเปนรูปสี่เหลี่ยมเพ่ือท าเปนเสา  
 4. น าไมแผนบาง มาตัดใหไดขนาดพอดี มาท าเปนคานของกรง ทั้งคานบน คานลาง และ รอบกรง 
 5. ถาตองแกะสลักก็ควรแกะสลักใหไดตามแบบกอน โดยการเอาแบบลวดลายที่เตรียมไวมา  
ติดแผนไม หลังจากนั้นใชเครื่องเจาะ แกะ มาแกะชิ้นสวนตาง ๆ ที่ไมตองการออกไปให  เหลือไวลาย 
ที่ตองการ  
 6. ขัดดวยกระดาษทรายใหเรียบแลวน ามาขึ้นโครง โดยการเริ่มจากสวนลางกอนแลวขึ้นบน 
จากนั้นก็เสียบกานที่เตรียมไว ไปรอบ ๆ ใหครบทุกดานใหเหลือไวประมาณ 5 ชองกาน เพ่ือท าเปนประตู
กรง  
 7. ขัดดวยกระดาษทรายละเอียดอีกครั้ง เสร็จแลวลางดวยน้ํา หรือ เปาดวยเครื่อง เพื่อให ฝุน ออก
ไปใหหมด น าไปตากแดด พอแหง ก็ทาแล็กเกอร ตากแดดอีกครั้งหนึ่งจนแล็กเกอร แหงชนิด จึงจะน าเอา 
ไปใชได  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 กรงนกกรงหัวจุก 
ที่มา : http://www.214design.net/product/3 
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2.4  นาฏยประดิษฐ์ 
นาฏยประดิษฐ์ หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์  แนวคิดและรูปแบบกลวิธีของ

นาฏยศิลป์ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผู้แสดงคนเดียว หรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต   
นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นการท างานที่ครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่าร า ท่าเต้น การตั้งซุ้ม การ
แสดงเดี่ยว การแสดงหมู่ การก าหนด ดนตรีเพลง เครื่องแต่งกาย ฉาก และส่วนประกอบอ่ืนๆที่ส าคัญใน
การท าให้นาฏยศิลป์ชุดหนึ่งสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ผู้ออกแบบนาฏยศิลป์ เรียกกันโดยทั่วไปว่า ผู้อ านวยการ
ฝึกซ้อม หรือผู้ประดิษฐ์ท่าร า แต่ในที่นี้ขอเสนอค าใหม่ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Choreographer (สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547 : 225) นาฏยประดิษฐ์มีการท างานทั้งหมด 7 ขั้นตอน  
ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีลักษณะของการท างาน ดังต่อไปนี้ 

2.4.1   การคิดให้มีนาฏยศิลป์  
ดังได้กล่าวมาแล้วในค าน าว่า นาฏยศิลป์มีบทบาทมากมายในสังคมมนุษย์ เพราะฉะนั้น

ความต้องการให้มีการฟ้อนร าขึ้นในโอกาสใดนั้นย่อมมีเหตุผลมากมาย แต่พอสรุปได้เป็นเหตุผลใหญ่ 
 5 ประการ  (สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547 : 225)  

1.) พิธีกรรม และ พิธีการ 
 กิจกรรมนั้นต้องมีนาฏศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมและพิธีการ หรือปรับปรุงนาฏยศิลป์    

ชุดเดิมที่เคยใช้มาก่อนให้เหมาะสมกับโอกาสนั้น การปรับปรุงชุดเดิมให้เหมาะสมมักเกิดขึ้นกับพิธีกรรม     
การแสดงเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับข้อก าหนดต่างๆดังกล่าว  อันหมายถึงนาฏยศิลป์
รุ่นใหม่ที่เหมาะสมกับโอกาสนั้นด้วย 

2.) ส่งเสริมกิจกรรม 
   กิจกรรมนั้นต้องการให้มีนาฏยศิลป์ เป็นส่วนประกอบเพ่ือนสร้างความหรูหรา หรือ สีสัน
ให้แก่กิจกรรมหลัก เรื่องของนาฏยศิลป์ในฐานะเป็นสิ่งประดับที่ไม่มีก็ไม่ได้ มีก็ดี ตัวอย่างเช่น หลวงวิจิตร
วาทการ คิดให้มีระบ าสลับฉาก เพ่ือปลุกใจในเรื่องชาตินิยม  และเพ่ือความเพลิดเพลินของคนดูระหว่าง
การเปลี่ยนฉากที่กินเวลานานหลายนาที กรมศิลปากรในสมัยอาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ เป็นอธิบดีได้สร้างสรรค์
ระบ าในละคร เรื่องต่าง ๆ ขึ้นหลายชุดเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานให้แก่ละครในฉากที่เหมาะสม เช่น ชุด 
มโนห์ราบูชายัญ ในเรื่องมโนห์รา ชุดนพรัตน์ ในเรื่อง สุวรรณหงส์ 

 3.) เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 กิจกรรมนั้นต้องการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งมักสัมพันธ์กับการอง

เที่ยว ด้วยเหตุนี้ชุมชนซึ่งได้ก าหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้รับการกระตุ้นให้ค้นหาหรือสร้างสรรค์
นาฏยศิลป์ท้องถิ่นที่แสดงหรือสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของถิ่นนั้น เพ่ือน ามาเป็นเครื่องบั นเทิง
ให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมีนาฏยศิลป์เกิดขึ้นเพ่ือการนี้อย่างมากมายด้วยวิธีการสองอย่างคือ  
1. น านาฏยศิลป์พ้ืนบ้านที่มีอยู่เดิม แต่เป็นนาฏยศิลป์ที่แสดงโดยชุมชน  ในชุมชนเพ่ือชุมชนมาปรับเป็น
นาฏยศิลป์โดยนาฏยศิลปินอาชีพบนเวทีเพ่ือนักท่องเที่ยว  2. สร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุดใหม่ โดยประยุกต์
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กิจกรรมในการประกอบอาชีพของท้องถิ่น มาท าเป็นการแสดงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการ
ท ามาหากิน 

   4.) ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลป์ 
         กิจกรรมที่คิดให้มีนาฏยศิลป์ชุดใหม่ๆขึ้นขึ้นเพ่ือความก้าวหน้าของศิลปะสาขานี้โดยตรง  
เช่น  การสร้างสรรค์ ระบบโบราณคดีทั้ง 5 ชุด  โดยข้าราชการกรมศิลปากร  ในสมัยอาจารย์ ธนิต  อยู่โพธิ์ 
เป็นอธิบดี  การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาปริญญาตรีทางนาฏยศิลป์
ของสถาบันศึกษานาฏยศิลป์ระดับอุดมศึกษา การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพ่ือนร่วมในงานมหกรรมนาฏยศิลป์
ระดับนานาชาติที่มีการก าหนดหัวข้อใหม่ๆ เช่น งานมหกรรมนาฏยศิลป์อาเซียน  หรือการประกวดผลงาน
นาฏยประดิษฐ์ส าหรับนักนาฏยประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ในประเทสเยอรมัน 

4.) พัฒนาอาชีพ  
    กิจกรรมที่สร้างสรรค์นาฏยศิลป์ใหม่ ๆ ขึ้นโดยตรง เพ่ือแสดงเป็นอาชีพกรณีนี้จะพบ 
ได้มาก ในประเทศพัฒนาทางโลกตะวันตก เช่น ยุโรป และอเมริกาท่ีมีคณะนาฏยศิลป์หลายคณะหาเลี้ยงชีพ
ด้วยการแสดงนาฏยศิลป์สมัยใหม่ หรือ คอนเทมเพอรารีด๊านซ์ ซึ่งมักมีการคิดระบ าชุดใหม่เพ่ิงขึ้นใน
โปรแกรมของคณะของตนอยู่เสมอ และหากนาฏยศิลป์ใหม่ ๆ ชุดใดงดงาม และคนดูนิยมชมชอบ 
ก็จะได้รับการสืบทอดโดยนาฏยศิลป์คณะอ่ืน ๆ ให้แพร่หลายออกไป 

2.4.2  การก าหนดความคิดหลัก    
    การก าหนดความคิดหลักเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการสร้างสรรค์งานด้านนาฏยศิลป์เพ่ือให้

ผลงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ การก าหนดความคิดหลักมี 2 ระดับ คือ ระดับเป้าหมาย 
และระดับวัตถุประสงค์  (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547 : 228) 

1.) ระดับเป้าหมาย  
ระดับเป้าหมาย หมายถึง  การก าหนดให้ชัดเจนว่านาฏยศิลป์ชุดที่คิดขึ้นนี้ เ พ่ืออะไร 

หรือ เพ่ือใคร เช่น เพ่ือทดสอบขีดความสารถเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาที่เรียนสาขานาฏยศิลป์ระดับ
ปริญญาตรี, เพ่ืออวยพรวันเกิดผู้อาวุโส หรือ เพ่ือแสดงประกอบการแนะน าการเปิดเที่ยวบินใหม่ของสาย
การบินไทย หรือ 

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนได้พียงใดก็จะท าให้การสร้างสรรค์
นาฏยศิลป์เป็นไปตามความต้องการได้มากเพียงนั้น 

2.) ระดับวัตถุประสงค์  
         เป็นการน าเอาเป้าหมายมาก าหนดเป็นสิ่งที่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นในรูปแบบของ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน เพื่อจะได้น าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ง่าย เช่น เพ่ือให้นิสิตสร้างสรรค์
นาฏยศิลป์ชุดใหม่ที่มีคุณภาพสูง มีความเป็นตัวของตัวเอง มีสาระสะท้อนสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้เจ้าของ 
วันเกิด ชื่นชมกับความวิริยะอุตสาหะของลูกหลานที่มาร่วมกตัญญูด้วยการฟ้อนร าอวยพร 
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2.4.3  การประมวลข้อมูล 
  เมื่อได้ก าหนดวัตถุประสงค์แล้วนักนาฏยประดิษฐ์ ต้องท าการรวบรวมข้อมูลมาเป็นปัจจัย
ในการสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพราะการสร้างสรรค์ด้านศิลปะใดๆก็ตามมิได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า แต่เป็น
กระบวนการที่น าเอาสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วมาประยุกต์หรือปรับเปลี่ยน ทั้งในระดับนามธรรม หรือรูปธรรม  
ให้ ได้ผลลัพธ์ ใหม่ตามวัตถุประสงค์  ข้อมูลมีสองลักษณะ คือข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริ งกับข้อมูล 
ทีเป็นแรงบันดาลใจ (สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547 : 229) 
 1.) ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  

   คือความรู้ต่างๆ ที่สืบค้นได้ และน ามาพินิจพิจารณาเพ่ือใช้ประกอบความคิดให้เป็น
รูปร่าง ตัวอย่างเช่น  นิสิตภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ตั้งใจ  
ที่จะสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพ่ือนจบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นชุดหนึ่ง โดยตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ว่า  
เป็นการแสดงระบ าชุดที่สะท้อนชีวิตมนุษย์โบราณและข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งนิสิตผู้นี้ใช้เป็นหลักฐาน 
และพ้ืนฐานในการคิดก็คือ ภาพเขียนของมนุษย์โบราณ อายุประมาณ 4500-5000 ปี บนหน้าผา  
ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งเยอะกว่าผาแต้ม ที่อ าเภอโขงเจียง  จังหวัดอุบลราชธานี และภาพเขียนลักษะ
เดียวกันที่มีอายุใกล้เคียงและอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

2.) ข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจ  
     คือ ข้อมูลที่กระตุ้น หรือเสริมให้นักนาฏยประดิษฐ์ คิดนาฏยศิลป์ชุดนั้นไปในแนว

ใดแนวหนึ่ง ข้อมูลแรงบันดาลใจ มักเป็นผลงานศิลปะสาขาต่าง ๆ ทั้งนาฏยศิลป์ ทัศนศิลป์ ดุริยะศิลป์ และ 
วรรณศิลป์ ผลงานเหล่านี้เมื่อนักประดิษฐ์ได้สัมผัสอย่างจริงจัง ก็อาจเกิดความดื่มด่ าเกิดเป็นความบันดาลใจ
ขึ้นได้ เช่น การได้อ่านวรรณคดี หรือดูภาพเขียน หรือฟังเพลงแล้วเกิดจินตนาการขึ้น ข้อมูลแรงบันดาลใจนี้  
จะช่วยให้นักนาฏยประดิษฐ์นึกภาพนาฏศิลป์ ชุดที่ตนต้องการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในจินตนาการได้ง่ายขึ้น 
ตัวอย่างเช่น นิสิตคนเดียวกันนั้นได้ศึกษาข้อมูลแรงบันดาลใจจากดนตรี และนาฏยศิลป์ของชนเผ่าพ้ืนเมือง
ของแอฟริกากลางและจากนาฏยศิลป์ที่แสดงชีวิตชนเผ่าโบราณท่ีนักนาฏยประดิษฐ์ของจีนไต้หวันคิดขึ้นมา
ใหม่ หรือนิสิตคนหนึ่งต้องการท าระบ านกยูงขึ้นใหม่ ก็อาจศึกษาระบ านกยูงที่เป็นของอินเดีย อินโดนีเซีย 
จีน และไทย เป็นข้อมูลแรงบันดาลใจได้เช่นกัน 

2.4.4 การก าหนดขอบเขต  
การก าหนดขอบเขตหมายถึง การก าหนดว่า นาฏยศิลป์ชุดนั้นจะครอบคลุมเนื้อหาสาระ

อะไรบ้าง และอย่างไรบ้าง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเดิมต่อเนื่องมาก็คือนิสิตก าหนดให้ระบ าชุดของตน 
ครอบคลุมวิถีชีวิตคนโบราณที่ปรากฏบนผาแต้มเป็นหลักโดยแสดงทั้งความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ และ
ก าหนดโดยหาข้อจ ากัดของอาจารย์ประจ าวิชา คือ ต้องใช้ผู้แสดงไม่เกิน 7 คน ใช้เวลาแสดงไม่เกิน 7 นาที 
ลงทุนไม่เกิน 7 พันบาท และใช้เวทีหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก 15 
เมตร สูง 4 เมตร การก าหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์จะช่วยนักนาฏยประดิษฐ์ มิให้คิดอะไรเกินกว่าที่
จะท าได้จริง เพราะการท างานสร้างสรรค์ทุกอย่างมีข้อจ ากัดมากมาย หากไม่ก าหนดขอบเขตของตนแล้ว 
ผลงานก็มักจะเต็มไปด้วยสิ่งละอันพันละน้อย จนท าให้การแสดงขาดเอกภาพและไม่ตอบสนองเป้าหมาย
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และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือมิฉะนั้นก็ออกมาไม่ส าเร็จสมดังจินตนาการ (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547 : 
230) 

 

2.4.5 การก าหนดรูปแบบ  
การก าหนดรูปแบบเป็นเรื่องส าคัญ ของนักนาฏยประดิษฐ์ ที่กล่าวมาข้างต้นว่าด้วย

ขั้นตอนตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย จนถึงการก าหนดขอบเขตนั้น  นักนาฏยประดิษฐ์อาจเป็นผู้ก าหนดหรือ
เป็นผู้ร่วมก าหนดหรือเป็นเพียงผู้รับค าสั่งมาก็ได้  โดยปกตินักนาฏยประดิษฐ์มักมีความช านาญในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งเป็นพิเศษ และมักได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบอย่างที่ตนเคยผลิตมาก่อน  
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีผู้ชอบรูปแบบผลงานของนักนาฏยประดิษฐ์คนนี้ จึงมอบหมายให้ท าโดยหวังว่า
จะได้รูปแบบใกล้เคียงกันหรือมิฉะนั้นนักนาฏยประดิษฐ์คนนั้น ทดลองฝีมือในรูปแบบใหม่ ๆ บ้างก็ได้  
เช่นเดียวกับจิตรกรเปลี่ยนรูปแบบการเขียนภาพของตน (สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547 : 230) 

การก าหนดรูปแบบของนาฏยศิลป์ชุดใหม่  นักนาฏยประดิษฐ์มีวิธีก าหนดได้มากมายหลาย 
แนวทาง แต่อาจสรุปเป็นแนวทางหลัก ๆ ได้ 4 แนวคือ 

1.)  ก าหนดให้อยู่ในหนึ่งนาฏยจารีต   
นักนาฏยประดิษฐ์โดยทั่วไปนิยมสร้างสรรค์ผลงานในแนวนี้ เพราะเป็นแนวที่ท าได้

ง่าย เพราะมีกฎเกณฑ์ หรือข้อก าหนดในลักษณะของไวยากรณ์ หรือฉันทลักษณ์ทางนาฏยศิลป์ให้หยิบใช้ 
ในการสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ การประดิษฐ์นาฏยศิลป์เช่นนี้มี ให้เห็นอยู่ทั่วไปในงานมงคล 
ต่าง ๆ  ผลงานในท านองเดียวกันนี้แต่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่า อาจเป็นเพราะมีการใช้เพลงที่แต่งขึ้นมา
โดยเฉพาะ มีเครื่องแต่งกายที่แปลกใหม่ เช่น นาฏยศิลป์ชุดระบ านพรัตน์ในเรื่องสุวรรณหงส์ ที่อาจารย์
มนตรี ตราโมทย์  ประพันธ์เนื้อร้องและท านอง ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นนักนาฏยประดิษฐ์ 

2.) ก าหนดให้เป็นการผสมหลายนาฏยจารีต    
  นักนาฏยประดิษฐ์ที่มุ่งแหวกแนวออกไปจากจารีตเดิมโดนการน าเอานาฏยจารีต ตั้งแต่

สองชนิดขึ้นไปมาผสมกันให้เกิดเป็นพันธุ์ผสม คล้ายการผสมพันธุ์กล้วยไม้ตัวอย่างเช่น การผสมการร าไทย
กับบัลเล่ต์ การร าไทยกับคอนเทมเพอรารีด๊านซ์ การฟ้อนอีสานกับการร าของญี่ปุ่น เป็นต้น 

การผสมการร าไทยกับบัลเล่ต์ มีเป็นตัวอย่างเด่นชัด คือ บัลเล่ต์ เรื่องมโนห์ราซึ่ง
คุณหญิงเจนิเวียฟ  เดมอน เป็นนักนาฏยประดิษฐ์ คุณหญิงได้ใช้บัลเล่ต์  เป็นนาฏยจารีตหลัก  แล้ว
สอดแทรกการร าไทยลงไป  หลัก  แล้วสอดแทรกการร าไทยลงไปในที่  ที่เหมาะสม  เช่น  การตั้งวง  
การจีบ  การกระดกหลัง ผลก็คือ ประเทศไทยมีบัลเล่ต์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้นและได้มีนักนาฏย
ประดิษฐ์คนต่อ ๆ มาใช้วิธีการผสมผสานนี้ในการสร้างบัลเล่ต์จากประวัติศาสตร์และวรรณคดี ไทย อาทิ  
ศรีปราชญ์ 

การผสมระหว่างการร าไทย กับ คอนเทมเพอรารีด๊านซ์ ออกจะเป็นสิ่งที่นักนาฏย
ประดิษฐ์ นิยมคิดท ามากกว่า  เพราะจารีตคอนเทมเพอรารี่ด๊านซ์ง่ายกว่าบัลเลต์ และมีข้อจ ากัดน้อยกว่า  
อีกท้ังมีรูปแบบคล้ายคลึงกับท่าพ้ืนฐานบางอย่างของร าไทย  จึงท าให้การผสมผสานกันเป็นไปได้ค่อนข้างจะ
แนบเนียน 
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3.) ก าหนดให้ประยุกต์จากนาฏยจารีตเต็ม      

 การคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้มักอาศัยเพียงเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นเช่น
โครงสร้าง  หรือท่าทาง หรือเทคนิคบางอย่างเป็นหลัก นอกนั้นนักนาฏยประดิษฐ์ก็พยายามบุกเบิกแสวงหา
ท่าทางใหม่ ๆ  มาใช้ในการออกแบบ ตัวอย่างเช่น โมเดิร์นบัลเล่ต์ซึ่งนักนาฏยประดิษฐ์จะใช้หลักของบัลเล่ต์ 
อาทิ การขึ้นปลายเท้า การเตะสูง การเค้นคู่ชายหญิงที่เกาะเกี่ยวกัน และการยกลอย นอกจากหลักดังกล่าว 
นักนาฏยประดิษฐ์จะออกแบบท่าที่มิได้อยู่ในนาฏยจารีตของบัลเล่ต์คลาสสิก นอกจากหลักดังกล่ าว  
นักนาฏยประดิษฐ์จะออกแบบท่าที่มิได้มีอยู่ในนาฏยจารีตของบัลเล่ต์คลาสสิก เพ่ือให้ผลงานของเขา  
ดูแปลกใหม่ทันสมัยอีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่นักนาฏยประดิษฐ์ชาวอินโดนีเซียน าเอาท่ามวยพ้ืนเมือง  
ที่เรียกว่าซีลัตมาแปลงเป็นระบ าสมัยใหม่หลายชุดในปัจจุบันโดยน าเอาท่ายืนเปิดเหลี่ยม ท่าชก และท่าปิด
ป้อง มาเป็นหลักแล้ว แล้วเสริมท่าต่าง ๆ เข้าไปให้แปลกใหม่ไปกว่าเดิม และให้ได้ความหมายใหม่ตาที่ตน
ต้องการ การคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้แม้จะมีน าท่าใหม่ ๆ เข้ามาใช้แต่นักนาฏยประดิษฐ์ก็จะปรับให้ดู
กลมกลืนกับนาฏยจารีตเดิมเพื่อความมีเอกภาพโดยที่ผลงานใหม่มีความต่อเนื่องกับอดีต 

4.)  ก าหนดให้อยู่นอกนาฏยจารีต 
นักนาฏยประดิษฐ์ในปัจจุบันได้พยายามค้นคว้าหารูปแบบนาฏยศิลป์ใหม่  ๆ  

ที่จะสะท้อนวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยไม่น าเอาอดีตมาปะปน เพราะเห็นว่าการน าปัจจัยต่าง  ๆ  
เช่น ดนตรี และท่าร าของนาฏยจารีตใดก็ตามซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของอดีตมาใช้ผลงานก็อาจไม่
สะท้อนความเป็นศิลปะปัจจุบันได้ดีพอ ตัวอย่างเช่น บูโต ซึ่งเป็นนาฏยศิลป์สมัยใหม่ของญี่ปุ่นที่แพร่หลาย
ไปในสหรัฐอเมริกาและยุโรปนาฏศิลป์สมัยใหม่ของญี่ปุ่นที่แพร่หลายไปในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ก็เป็นมิติ
ใหม่ทางนาฏยศิลป์ ที่นักนาฏยประดิษฐ์และนาฏศิลปินของญี่ปุ่นพยายามคิดค้นขึ้นใหม่  โดยไม่อาศัย
รูปแบบนาฏยศิลป์ทั้งหลาย    ที่มีอยู่ก่อนนี้แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม การคิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ในวงการนาฏยศิลป์ เมื่อรูปแบบนั้นเป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง และมีการสืบทอดกันเป็นระบบรูปแบบใหม่นั้นก็ตกเป็น นาฏยจารีตขึ้นอีกชนิดหนึ่ง 
ในวงการนาฏยศิลป์ เช่น เมื่อมีการคิดนาฏศิลป์ขึ้นที่เรียกว่าโมเดิร์นด๊านซ์เพ่ือหนีไปจากบัลเล่ต์ ในราว  
ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ก็แพร่หลายและพัฒนามาจนกลายเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐานปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงโม
เดิร์นด๊านซ์ นักนาฏยประดิษฐ์มักพากันเห็นเป็นของล้าสมัย ไม่ควรแม้แต่จะให้ค าว่า “โมเดิร์น” ซึ่งแปลว่า
ทันสมัยและหันไปใช้ค าว่า “คอนเทมเพอรารี”  ซึ่งแปลว่า ปัจจุบัน แทน การร าตามแบบพันทาง ซึ่งเป็น
แบบที่ทดลองคิดขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 เพ่ือให้การร าดูเป็นออกภาษาต่างชาติ  ท านองเดี ยวกันกับ
ดนตรีที่ใช้ร า เช่น การร าออกภาษามอญ การร าออกภาษาลาว เป็นต้น จนเกิดมีการร าเสมอมอญ  
เสมอลาว ฯ ขึ้น ในที่สุดการร าแบบพันทางดังกล่าวก็กลายเป็นรูปแบบมาตรฐานตายตัวไม่พัฒนาต่อไป  
การเกิดนาฏยศิลป์ใหม่ ๆ แล้วกลายเป็นนาฏยจารีตอีกอย่างหนึ่งในที่สุด ดังนี้ เป็นเพราะนักนาฏยประดิษฐ์ 
มีบทบาทส าคัญที่ท าให้รูปแบบนาฏยศิลป์เคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา 
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2.4.6   การก าหนดองค์ประกอบอ่ืน ๆ     
 นอกจากรูปแบบของนาฏยศิลป์ชุดใหม่แล้ว นักนาฏยประดิษฐ์ ต้องก าหนดแนวคิด  

หรือรูปแบบขององค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่จะใช้ในการแสดง เช่น ผู้แสดง รูปแบบเครื่ องแต่งกาย รูปแบบฉาก 
รูปแบบเพลง แสง เสียง ฯลฯ การก าหนดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญในเบื้อต้น เพราะนักนาฏย
ประดิษฐ์ต้องท างานกับคนอื่น ๆ ที่มีความช านาญเฉพาะทาง นักนาฏยประดิษฐ์ต้องท าให้คนเหล่านั้นเข้าใจ 
แนวคิดและรูปแบบนาฏยศิลป์ชุดที่ตนคิดขึ้นให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท าได้  และบอกความประสงค์ในด้าน
ปริมาณ และด้านคุณภาพให้ละเอียด เพ่ีอเขาเหล่านั้นจะได้ท าการออกแบบ และจัดท าทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้
ใกล้เคียงกับสิ่งที่นักนาฎยประดิษฐ์ต้องการให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันนักนาฏยประดิษฐ์ก็ต้องรับฟัง
เงื่อนไข ปัญหา และข้อเสนอแนะของเขาเหล่านั้นตั้งแต่ต้น เพ่ือให้การท างานมีอุปสรรคซึ่งขัดขวางการ
สร้างสรรค์น้อยที่สุด และงานจะมีเอกภาพ เพราะเป็นผลงานร่วมกันของหลายฝ่ายที่มีรูปแบบเข้ากันได้เป็น
อย่างดี 

 นักนาฏยประดิษฐ์ ต้องก าหนดรูปร่าง หน้าตา บุคลิก และความสามารถของผู้แสดง  
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้แสดงให้เหมาะสม เพราะการคัดเลือกผู้แสดงได้ถูกต้องท าให้การแสดงส าเร็จ
ไปแล้วครึ่งหนึ่ง นักนาฏยประดิษฐ์ต้องก าหนด รูปแบบ ชัด และ แนวทางของดนตรี เพ่ือให้สามารตัดเลือก 
หรือแต่งเพลง และท าเสียงต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานนาฏยศิลป์ นอกจากนี้นักนาฏยประดิษฐ์ต้อง
ก าหนดรูปแบบและแนวทางของฉากและเครื่องแต่งกายให้ตอบสนอง และส่งเสริมการแสดงอย่างเหมาะสม 
การที่นักนาฏยประดิษฐ์ต้องก าหนดรูปแบบและแนวทางขององค์ประกอบเหล่านี้อย่างชัดเจนก็เพ่ือให้
ผู้ร่วมงานทุกคนเข้าใจ และสร้างผลงานเสนอความต้องการด้านการแสดงได้ดีมีคุณภาพและมีเอกภาพ  
(สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547 : 233) 

2.4.7   การออกแบบนาฏยศิลป์  
การออกแบบนาฏยศิลป์ คล้ายคลึงกับ การออกแบบทัศนศิลป์เพราะนาฏยศิลป์

เปรียบเสมือนประติมากรรมการเคลื่อนที่บนเวที อันมีผู้แสดงเป็นปัจจัยหลัก นักนาฏยประดิษฐ์มีหน้าที่
ออกแบบโดยก าหนดให้ผู้แสดงออกท่าทาง ทิศทางการเคลื่อนไหว การจับกลุ่ม ฯลฯ ให้เป็นไปตามการ
ออกแบบทางนาฏยประดิษฐ์จ าเป็นต้องค านึ่งถึงทฤษฎีทางทัศนศิลป์  และทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหวที่จะ
น ามาประยุกต์ในการออกแบบของตนอยู่เสมอ (สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547 : 234) 

1.)  ทฤษฎีทัศนศิลป์  กล่าวถึง องค์ประกอบต่างๆ และวิธีน าองค์ประกอบเหล่านั้นมา
บรรจุไว้ในภาพท าให้เกิดความงาม และมีความหมาย นาฏยศิลป์ต้องอาศัยหลักทัศนศิลป์เป็นส่วนหนึ่งใน
การแสดงออก เช่น ท่าร า การแปรแถว การตั้งซุ้ม รูปแบบ สีสันของเครื่องแต่งกาย และ แสง สี หาก  
นักนาฏยประดิษฐ์มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีทัศนศิลป์ไม่เพียงพอ ผลงานที่สร้างสรรค์ ก็อาจด้อย
คุณค่าทางศิลปะ โดยทฤษฎีทัศนศิลป์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ และการจัด
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ 
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1.1) องค์ประกอบทัศนศิลป์  ได้แก่ จุด เส้น รูปทรง สี พื้นผิว 
     จุด    คือ หน่วยเล็กที่สุดที่ปรากฏบนพ้ืนผิว จุดที่ใกล้ ๆ กันจะให้ความรู้สึกว่า

ดึงดูดกันดั่งขั้วแม่เหล็ก หากจุดอยู่ห่างกันความรู้สึกดึงดูดกัน  หรือความผูกพันจะลดลงเป็นล าดับ ผู้แสดง
นับเป็นจุด ๆ หนึ่งบนเวที หากผู้แสดงอยู่ห่างกันเกินไปท าให้เกิดความรู้สึกว่าผู้แสดงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด เกี่ยว
ของผูกพันกัน ท าให้ขาดเอกภาพ 

เส้น   คือ ทางเดินของจุดที่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบ เส้นมีสองชนิด คือ เส้นตรง 
และเส้นโค้ง เส้นตรงให้ความรู้สึกท่ีจริงจัง เฉียบขาด แน่วแน่ ส่วนเส้นโค้งให้ความรู้สึกท่ีอ่อนไหว ไม่แน่นอน 
นอกจากนี้ ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้ง ยังมีต่อออกไปเป็นเส้นฟันปลาและเส้นลูกคลื่น คือ การต่อเส้นโค้งและ
เส้นเว้าเข้าเป็นลูกคลื่น เส้นลูกคลื่นให้ความรู้สึกกังวล หลีกเลี่ยง  นอกจากนี้  เส้นตั้งจะให้ความรู้สึกสูงสง่า  
เส้นนอนให้ความรู้สึกสงบ  เส้นทแยงให้ความรู้สึกน้อมรับและเปลี่ยนแปลง  ผู้แสดงที่ยืนตรงชูมือขึ้นสูงย่อม
แสดงความเป็นผู้ตาม ความอ่อนน้อม ถ่อมตน ตลอดจนถึงแสดงความโศกเศร้า เส้นฟันปลา หรือ เส้นลูก
คลื่น คือทิศทางที่ผู้แสดงเคลื่อนไปในอารมณ์ต่าง ๆ บางครั้งสับสน วุ่นวาย หวาดกลัว แตกตื่น บางครั้งร่า
เริง บางครั้งโศกเศร้า แล้วแต่กรณี 

รูปทรง คือ อาณาบริเวณที่เส้นมาบรรจบกันเกิดเป็นรูปทรงขึ้น รูปทรงมีทั้ง 2 มิติ 
และ 3 มิติ รูปทรงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงธรรมชาติ 

           - รูปทรงเรขาคณิต  คือ   รูปทรงที่เกิดจากการประกอบกันของเส้นตรงและเส้น
โค้ง อันเป็นส่วนหนึ่งของทรงกลม  รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยม จัตุรัส  และวงกลม ให้ความรู้สึกท่ีหนัก
แน่น เข้มแข็ง ไม่เปลี่ยนแปลง รูปวงกลมให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว และเข้ากับสภาพแวดล้อมอ่ืน  ๆ หรือ
ผสมผสานกับรูปทรงอ่ืนได้ง่ายกว่าสองรูปแรก รูปทรงเหล่านี้มักใช้ในการออกแบบ การแปรแถวหรือการตั้ง
ซุ้ม ให้เกิดความงดงามและความหมายต่างๆดังกล่าว 

 - รูปทรงธรรมชาติ   คือ  รูปทรงที่เกิดจากการคดเคี้ยวของเส้นที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติท านองเดียวกันกับเส้นโค้ง เส้นเว้าของชายหาด ทะเลสาบ ล าธาร เป็นต้น การเป็นแถว และการ
ตั้งซุ้มโดยอาศัยรูปทรงธรรมชาติ  มักใช้กับการออกแบบที่ต้องการความรู้สึกที่ไม่เป็นทางการ ความรู้สึกที่ไม่
ต้องการความมีระเบียบ หรือความรู้สึกเป็นอิสระ 

สี   สีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวัตถุธาตุที่จะมีสีเฉพาะตัวและเมื่อ
ผสมผสานกันก็จะเกิดเป็นสีใหม่ข้ึน ดังนั้นจ านวนของสีในโลกจึงนับไม่ถ้วน แต่สีทั้งหมดนี้เกิดจากแม่สีเพียง      
3 สี คือ สีน้ าเงิน สีเหลือง สีแดง จากนั้นเมื่อต้องการสีอ่ืน ๆ ก็ผสมสีแม่เข้าด้วยกัน เช่น ผสมสีน้ าเงินกับ 
สีเหลืองในปริมาณที่เท่ากัน ก็จะเกิดเป็นสีเขียว ผสมสีเหลืองกับสีแดงในปริมาณที่เท่ากัน ก็จะเกิดเป็นสีส้ม    
ผสมสีแดงกับสีน้ าเงินในปริมาณที่เท่ากันก็จะเกิดสีม่วง 

- ความหมายของสีในทางจิตวิทยา สีมีคุณสมบัติทางจิตวิทยา เพราะสีมีผลต่อ
ความรู้สึกของมนุษย์โดยทั่วไป สีที่สดเช่น แดงสด เหลืองสด เขียวสด จะให้ความรู้สึกเร้าใจ สดใส
กระปรี้กระเปร่า สีที่ทึบ เช่น น้ าเงินเข้ม น้ าตาลเข้ม สีม่วงเข้ม จะให้ความรู้สึกหนักและขรึม นอกจากนี้          
สียังได้รับการก าหนด ความหมายเป็นสากลไว้ ดังนี้ 
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สีขาว                 หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
สีเขียว    หมายถึง  ความสดชื่น 
สีฟ้า    หมายถึง  ความเปิดเผย 
สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญ 
สีด า    หมายถึง  ความเสียสละ 
สีน้ าเงิน    หมายถึง  ความสง่างาม 
สีเหลือง    หมายถึง  ความร่าเริง 
สีน้ าตาล    หมายถึง  ความสุขุม 
สีชมพู    หมายถึง  ความสดใส 
สีส้ม    หมายถึง   ความเจิดจ้า  
 - ความหมายของสีในทางวัฒนธรรม  ในสังคมแบบเก่าแก่มักมีการจัดระบบสี

แทนสัญลักษณ์บางอย่าง เช่น การก าหนดสีเครื่องแต่งกายให้ใช้บ่งบอกล าดับยศขุนนาง การก าหนดสีเครื่อง
แต่งกายในงานพิธีต่าง ๆ เช่น สีแดงในงานแต่งงาน และสีด าในงานศพ เป็นต้น ดังนั้นการใช้สีจึงต้อง
พิถีพิถันให้มาก 

พื้นผิว  ในทางนาฎยศิลป์ หมายถึง ลักษณะการเคลื่อนไหวของผู้แสดง ราบเรียบ 
เบา ต่อเนื่อง หรือกระตุก รุกร้น โครมคราม ขรุขระเพียงใด และอาจครอบคลุมไปถึงผิวพ้ืนของวัตถุที่น ามา
ท าฉากและเครื่องแต่งกายที่ท าให้เกิดความรู้สึก  นุ่มนวล หรือหยาบกระด้าง ตามอารมณ์ของการแสดง
นาฎยศิลป์ชุดนั้น ๆ 

1.2) การจัดองค์ประกอบทัศนศิลป์ 
 การจัดองค์ประกอบทัศนศิลป์มีหลัก 4 ประการคือ 1. ความมีเอกภาพ  

2. ความสมดุล 3. ความกลมกลืน 4. ความแตกต่าง แต่ละประเภทจะมีเกณฑ์มาตรฐานดังรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 

ความมีเอกภาพ  ในการน าองค์ประกอบต่าง  ๆ มารวมกันขึ้นเป็นภาพ  
ผู้สร้างสรรค์ต้องค านึงถึงความมีเอกภาพในผลงานทั้งหมด ไม่ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ นั้นจะมีความ
หลากหลายเพียงใด แต่ทุกส่วนต้องเชื่อมโยงกันโดยไม่มีอะไรขาดอะไรเกิน ไม่มีอะไรแปลกปลอม    

ความสมดุล ความสมดุลเป็นความรู้สึกโดยปกติของมนุษย์ เพราะความรู้สึกว่าสิ่ง
ที่เห็นอยู่มีความสมดุล ก็จะเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่มีความมั่นคง ไม่ล่มสลายเพราะขาดสมดุล   
ความสมดุลเกิดจากการจัดองค์ประกอบที่อยู่สองข้างของแกนกลางของล าตัว เป็นหลักในการพิจารณาและ
พิพากษาว่าสิ่งใดสมดุลหรือไม่เพียงใด  ความสมดุลนี้เป็นความรู้สึกที่ว่า  สองข้างของแกนมีองค์ประกอบ
ต่างๆจัดวางไว้มีน้ าหนักที่ดึงดูดความสนใจพอ ๆ กัน 
   การจัดองค์ประกอบเพื่อความสมดุล มี 2 ชนิด  คือ 

1. ชนิดสองข้างเหมือนกัน คือ การจัดองค์ประกอบ ทั้ง 2 ข้างของแกนให้
เหมือนกันทุกประการ แบบเดียวกับร่างกายมนุษย์ปกต ิ
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2. ชนิดสองข้างไม่เหมือนกัน  คือ  การจัดองค์ประกอบ 2 ข้างของ  
แกนแตกต่างกันแต่เม่ือดูแล้วมีแรงดึงดูดความสนใจของผู้ดูเท่ากันทั้งสองด้าน 

  เมื่อน าหลักแห่งความสมดุลมาใช้ในนาฏยศิลป์  ก็จะใช้แนวกลางเวทีเป็นแกน
แบ่งสองข้างซ้ายขวา ผู้แสดงที่อยู่ต าแหน่งต่าง ๆ บนเวที จะถูกแบ่งด้วยแกนสมมุตินี้ ดังนั้น  การวาง
ต าแหน่งในแต่ละช่วงควรพิจารณา มิให้ผู้แสดงไปรวมตัวอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของเวทีมากเกินไปจนดูไม่สมดุล 
และในส่วนของการตั้งซุ้ม หรือการที่ผู้แสดงมารวมตัวกันเพ่ือจัดเป็นกลุ่มในช่วงใดช่วงหนึ่งของระบ า หรือ
ตอนจบของละคร    ก็ต้องค านึงถึงการจัดผู้แสดงทุกคนให้เกิดภาพที่สมดุล  โดยนิยมถือเอาแนวที่ตัวละคร
เอกเป็นแกนหลัก มีตัวละครอ่ืนๆประกอบเข้ามาเป็นภาพหมู่ที่ดูสมดุล แม้ว่าจะท าท่าต่าง ๆ กัน 

ความกลมกลืน  ในที่นี้ไม่ใช่ความเหมือนแต่เป็นความคล้ายคลึงขององค์ประกอบ 
ที่น ามาใช้เช่นการใช้สีกลุ่มเดียวกัน หรือการใช้รูปทรงคล้ายกัน หรือการใช้เส้นโค้งเป็นหลัก เป็นต้น  
ความกลมกลืนเช่นนี้จะช่วยให้การสร้างเอกภาพเป็นไปได้โดยง่าย ความกลมกลืนเป็นการสร้างพลัง 
แห่งความน่าสนใจจากการมีลักษณะความเป็นกลุ่มเป็นก้อน แต่ความกลมกลืนหากใช้มากเกินไป อาจท าให้
ขาดจุดเด่น ตัวอย่างเช่น ผู้แสดงน าอาจถูกกลืนหายไปในกลุ่มผู้แสดงประกอบแต่ถ้าให้ผู้แสดงน าแปลกไป
จากกลุ่มมากนัก ผู้แสดงน านั้นก็อาจเหมือนตัวละครหลงโรง คือเข้ากับคนอ่ืนมิได้ เครื่องแต่งกายบัลเล่ต์ 
เรื่องสวอนเลก        เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความกลมกลืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดของหงส์ซึ่งตัวนางพญา
หงส์จะมีรูปแบบที่เด่นแตกต่างไปจากฝูงหงส์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเครื่องแต่งกายชุดนั้นก็กลมกลืนไป
กับท่าเต้น ท าให้กระบวนเต้นและท่าเต้นบัลเล่ต์ดูเป็นนาฏยลีลาของหงส์ของหงส์ทีเดียว 

 ความแตกต่าง มีความหมายตรงข้ามกับความกลมกลืนก็คือ องค์ประกอบ 
ที่น ามาใช้ในที่เดียวกัน มีความแตกต่างกัน แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งความคล้ายคลึง ความแตกต่างนั้นอยู่ที่
ปริมาณของความเหมือนและความไม่เหมือน เจตนาในการน าองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปมาประมวล  
เข้าให้เป็นหนึ่งเดียว ก็เพ่ือให้เกินความหลากหลายอันเป็นมูลเหตุแห่งความตื่นเต้น เร้าใจ ชวนติดตาม 
ดังนั้นการสร้างความแตกต่างจึงเป็นเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกชนิด 

หลักในการให้เกิดความแตกต่างก็คือ องค์ประกอบแต่ล่ะหน่วย ย่อมมีลักษณะ
เฉพาะตัวอยู่ไม่มากก็น้อย ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะพึงใช้ประโยชน์จากความแตกต่างเหล่านี้มาเป็นปัจจัยใน
การสร้างความหลากหลาย อันน าไปสู่ความหรูหราความตระการตาของผลงานทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์จักต้อง
ก าหนดว่า  เมื่อใดควรจะให้เกิดความแตกต่างขึ้นด้วยองค์ประกอบหน่อยใด เวลาใด มากหรือน้อยเพียงใด 
การก าหนดนี้มาจากประสบการณ์และวิสัยทัศน์ซึ่งในที่สุดจะปรากฏเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์
คนนั้น 

เมื่อจะขยายความหลักการนี้ไปในทางนาฏยศิลป์ก็เปรียบได้ว่า ผู้แสดงเป็ น
องค์ประกอบหน่วยหนึ่งในการสร้างสรรค์ ผู้แสดงแต่ล่ะคนย่อมมีความสามารถที่แตกต่างแฝงอยู่ในตัวเอง      
นักนาฏยประดิษฐ์อาจก าหนดให้ทุกคนฟ้อนร าเหมือนกันหมดตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้แต่ผลงานจะหรูหราหรือ
ออกลวดลายได้มากขึ้น หากนักนาฏยประดิษฐ์ได้ก าหนดให้ผู้แสดงแสดงความแตกต่างกันบ้าง หรือน า
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ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มาใช้เสริมอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความแตกต่างกันบ้าง การแสดงก็จะตื่น
ตาตื่นใจมากขึ้นและชวนดูมากขึ้น 

         นอกจากการประยุกต์ทฤษฎีทัศนศิลป์ดังกล่าวแล้วนักนาฏยประดิษฐ์ ต้องท า
หลักการทางทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว มาเป็นหลักส าคัญในการออกแบบนาฏยศิลป์ และการลงมือปฏิบัติ
อีกด้วย  

   2.) ทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว (Kenetology) 
       ทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว คือ หลักการที่มนุษย์ใช้ร่างกายเคลื่อนไหวให้เกิดอิริยาบถ   

ต่าง ๆ และขณะที่ เกิดการเคลื่อนไหวนั้นมีองค์ประกอบส าคัญอะไรบ้าง และการเคลื่ อนไหวนั้น  
สื่อความหมายในเชิงความรู้สึก หรืออารมณ์อย่างไรได้บ้าง (สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547 : 246) หัวข้อ
ส าคัญของทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหวที่ใช้เป็นพื้นฐานในนาฏยประดิษฐ์ คือ 

  2.1) การใช้พลัง มนุษย์ต้องใช้พลังในการเคลื่อนไหวร่างกายต้านกับแรงโน้มถ่วง
ของโลก การใช้พลังเพ่ือการแสดงนาฏยศิลป์ มี 3 ประเภท คือ ความแรงของพลัง การเน้นพลัง ลักษณะ
ของการใช้พลัง 

 ความแรงของพลัง  ในขณะที่ผู้แสดงเคลื่อนไหว มีการใช้พลังเกิดขึ้น ปริมาณของ
พลังที่ใช้มีตั้งแต่น้อยจนแทบสัมผัสมิได้ไปจนถึงรุนแรงประหนึ่งร่างกายจะระเบิด การฟ้อนร าด้วยพลั งแง
มาก ๆ ย่อมท าให้เห็นอาการกระปรี้กระเปร่า แข็งแรง รุกร้น ในทางตรงข้ามการเคลื่อนไหวด้วยพลังที่น้อย
ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล อ่อนโยน เชื่องช้า หนักแน่น เป็นความรู้สึกลึก ๆ ที่แฝงอยู่ภายในอย่างไรก็ตามมีข้อ
เตือนใจว่าการเคลื่อนไหวที่ใช้พลังมากไม่จ าเป็นต้องใช้เนื้อที่มากไปกว่าการเคลื่อนไหวที่ใช้พลังน้อยแต่อย่างใด 
   การเน้นพลัง  การเร่งหรือการลดความแรงของการใช้พลังเพ่ือการเคลื่อนไหว
ในขณะใดขณะหนึ่งอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งต่างไปจากสิ่งที่ก าลังกระท าอยู่ใน
ขณะนั้น การเน้นพลัง เป็นศิลปะในการเรียกร้องความสนใจจากคนดู การเน้นพลังเป็นวิธีจ าแนกให้เห็น
รูปลักษณะของการฟ้อนร าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของจังหวะ การที่ผู้แสดงเน้นด้วยจังหวะที่สม่ าเสมอ 
ท าให้เกิดความรู้สึกสมดุล คงที่ และหนักแน่น การเน้นที่ไม่สม่ าเสมอด้วยพลังที่มีความแรงต่างกัน ท าให้เกิด
ความรู้สึกที่ไม่คงที่ ตื่นเต้น สับสน การเน้นพลังของนาฏยศิลป์ไทย อาจหมายถึง การกระทบจังหวะ  
การเดาะแขน การห่มเข่า และการย่ าเท้า 
   ลักษณะของการใช้พลัง  หมายถึง ลักษณะของการใช้พลังในการเคลื่อนไหว  
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
   1. การแกว่งไกว คือ การที่ผู้แสดงใช้พลังแกว่งล าตัว แขน ขาไปมา คล้ายการ
แกว่งชิงช้า 
   2. การระเบิด คือ การที่ผู้แสดงระเบิดพลังออกมาอย่างกะทันหัน เห็นจุดเริ่มต้น
และจุดจบชัดเจนคล้ายการตีกลอง 
   3. การสืบเนื่อง คือ การที่ผู้แสดงเคลื่อนไหวต่อเนื่องโดยไม่ปรากฏจุดเริ่มต้นและ
จุดจบที่ชัดเจน โดยไม่มีการเน้นพลัง เป็นการเคลื่อนไหวที่ราบเรียบ 
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   4. การสั่นพลิ้ว คือ การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของการระเบิด เมื่อการ
เคลื่อนไหวแบบระเบิดเกิดซ้ าๆ อย่างรวดเร็ว ก็เกิดเป็นการสั่นพลิ้วเหมือนการรัวกลองนั่นเอง 
   5. การลอยตัว เกิดขึ้นเมื่อผู้แสดงกระโดดลอยตัวขึ้นไปในอากาศ โดยอาศัยพลัง
ส่งตัวให้ลอยไปในอากาศ และมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดตัวผู้แสดงให้ตกลงมายังพ้ืน 
   การใช้พลังทั้ง 5 ประเภทนี้มิได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพียงแต่ผู้แสดง 
และนักนาฏยประดิษฐ์ประสงค์จะใช้พลังแบบใดเมื่อใด หรือผสมผสานกันต่อเนื่องเป็นรูปแบบของ
นาฏยศิลป์ขึ้นมาได้  
   2.2)  การใช้พื้นที่ว่าง การเคลื่อนไหวใด ๆ ต้องอาศัยที่ว่างเป็นปริมาตร คือ  
มีทั้งความกว้าง ความยาว และความสูง ที่ว่างมีความส าคัญในการก าหนดต าแหน่ง ขนาด  และทิศทาง 

 ต าแหน่ง คือ การจัดที่ผู้แสดงหยุดอยู่บนเวที ในขณะใดขณะหนึ่งก่อนที่ 
จะเคลื่อนที่ไป ณ จุดนั้น ผู้แสดงอาจท าท่านิ่ง หรือเคลื่อนไหวเป็นท่าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องก็ได้ แต่ไม่เคลื่อน
เท้าไปจากจุดยืนของตน นักนาฏยประดิษฐ์มักออกแบบให้ผู้แสดงหยุด ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะ เพ่ือเป็นจุด
เปลี่ยนกระบวนท่า หรือแสดงการจบท่อนหนึ่งของกระบวนการฟ้อนร า ผู้แสดงต้องหยุดอยู่  ณ จุดนั้น ๆ 
นานเพียงใดข้ึนอยู่กับการออกแบบนาฏยประดิษฐ์ 

ขนาด หมายถึง การที่ผู้แสดงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกท่าทางให้
กว้างหรือแคบ และเคลื่อนไหวไปยังจุดอ่ืน ๆ บนเวทีได้กว้างและไกลเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับที่ว่างที่อ านวยให้ 
หากมีที่ว่างมากผู้แสดงก็ออกท่าและเคลื่อนที่ไปมาได้มาก แต่เมื่อเพ่ิมจ านวนผู้แสดงเข้าไปมากที่ว่าง 
ต่อผู้แสดงคนหนึ่งก็ย่อมลดลงเพราะผู้อ่ืนแบ่งไปและหากผู้แสดงอ่ืนหยุดกับที่ก็จะท าให้ผู้แสดงที่เคลื่อนไหว
ไปมาอยู่คนเดียวมีที่ว่างมากขึ้น 
      ทิศทาง หมายถึง แนวที่ผู้แสดงเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น การแปร
แถว ผู้แสดงสามารถเคลื่อนที่ไปบนเวทีได้ใน 8 ทิศ ซึ่งสัมพันธ์กับต าแหน่งของคนดู คือ 1. การเข้าหาคนดู   
2. การถอยออกจากคนดู  3. การขนานกับคนดู  4. การทแยงมุมกับคนดู  5. การวนเป็นวงหน้าคนดู   
6. การฉวัดเฉวียนหรือเลี้ยวไปมาแบบฟันปลา  7. การยกสูง  และ 8. การกดต่ า  การเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางดังกล่าวอาจผสมผสานกันให้ดูสับซ้อนขึ้นก็ได้ เช่น การถอยหลังแบบทแยงมุม หรือการวนเป็น
วงกลมสลับฟันปลา การเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ กัน ย่อมให้ความรู้สึกแก่คนดูแตกต่างกันด้วย  
โดยอาศัยมุมมองคนดูเป็นแกน 
ทิศทางที่แตกตา่งกันของผู้แสดง ย่อมให้ความรู้สึกแก่คนดูที่แตกต่างกัน ดังนี้  

1. การเดินเข้าหาคนดูเป็นการเรียกร้องความสนใจ การสร้างความน่าเกรงขาม 
การแสดงความยิ่งใหญ ่

2. การถอยหนีคนดูเป็นการแสดงความอ้างว้าง สูญเสีย หวาดกลัว ลังเล 
3. การเคลื่อนที่ขนานคนดูในจุดต่างๆ ได้มีโอกาสเห็นผู้แสดงระยะเท่า ๆ กัน  

เป็นการน าสายตาคนดูไปสู่อีกจุดหนึ่ง 
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4. การเคลื่อนที่ทแยงมุม เป็นการแสดงให้เห็นความลึกของการเรียงแถวได้ดีกว่า
การซ้อนเป็นแบบแถวตอน และท าให้เห็นผู้แสงดเป็นสามมิติมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่ให้ความรู้สึกแรงเท่า
การเดินเข้าหาตรงๆ แบบตั้งฉาก 

5. การวนเป็นวงเป็นการแสดงความผูกพัน ความอ่อนโยน ความสามัคคี 
6. การฉวัดเฉวียน แสดงถึงความปราดเปรียว หากเคลื่อนไหวเร็วมากไปในทิศ

ต่างกัน จะแสดงความสับสนวุ่นวาย 
 7. การยกสูง แสดงความเบา ความสง่างาม ความยิ่งใหญ่ 
8. การกดต่ า แสดงความหวาดกลัว ความอ่อนน้อม ความด้อยค่า 

  2.3) ขั้นตอนในการออกแบบนาฏยศิลป์ 
   นักนาฏยศิลป์มีวิธีท างานการออกแบบนาฏยศิลป์แตกต่างกันเป็นการเฉพาะตน 
แต่ในที่นี้จะได้ก าหนดขั้นตอนไว้เพ่ือสะดวกแก่การออกแบบส าหรับนักนาฏยประดิษฐ์ เมื่อนักนาฏย
ประดิษฐ์ได้ค านึงถึงหลักการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ก็ถึงเวลาออกแบบจริง ๆ การออกแบบนาฏยศิลป์มีวิธีและ
ขั้นตอนคล้ายคลึงกับศิลปะสาขาอ่ืน ๆ  1. ก าหนดโครงร่างโดยรวม  2. การแบ่งช่วงอารมณ์  3. ท่าทาง
และทิศทาง และ 4. การลงรายละเอียด 

การท างานทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ กระท าเป็นสองภาค ภาคแรกเป็นการเขียนลงบน
กระดาษในลักษณะแบบร่าง เพ่ือให้เห็นหน้าตาของนาฏยศิลป์ชุดนั้นคร่าวๆ ภาคหลังเป็นการน าแบบร่างไป
ปฏิบัติโดยผู้แสดง และตลอดเวลาการท างานก็มีการเขียนแบบร่างเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจร่วมกันในหมู่
ผู้ร่วมงานอยู่ตลอดเวลา เอกสารนี้เป็นเครื่องช่วยจ าในการท างานได้เป็นอย่างดี ท านองเดียวกับบทละคร                        
(สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547 : 250) 

 1.   การก าหนดโครงร่างรวม ก็คล้ายคลึงกับการวาดภาพจิตรกรรมลงบนพ้ืน
ผ้าใบ ที่ต้องมีการร่างภาพให้เห็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพตามจินตนาการของนักนาฏยประดิษฐ์  
แต่ภาพจิตรกรรมเป็นภาพนิ่ง ภาพนาฏยศิลป์เป็นภาพเคลื่อนไหวภาพจะเปลี่ยนไปเป็นระยะ ๆ จึงควรเห็น
ภาพของการแสดงในช่วงที่ส าคัญ ๆ เป็นระยะ ๆ  

 2.  การแบ่งช่วงอารมณ์ โดยปกติการแสดงนาฏยศิลป์จะมีกระบวนท่าแบ่งเป็น
ช่วง สั้นบ้างยาวบ้าง แต่ละช่วงจะแสดงอารมณ์ท่ีแตกต่างกันไปเพ่ือความหลากรส ดังนั้นการออกแบบในแต่
ละช่วงอาจใช้จ านวนผู้แสดง และการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันเพ่ือสะท้อนอารมณ์ที่ต้องการในช่วงนั้น  ๆ  
เช่น อารมณ์เศร้าแสดงเดี่ยวอยู่นิ่งกับที่ อารมณ์ทุกข์ทรมานใช้ผู้แสดงหมู่เคลื่อนไหวไปมาช้า ๆ และอารมณ์
รักแสดงโดยชายหญิงคู่หนึ่งเคลื่อนไหวโลดแล่นไปมาอย่างร่าเริง ในการเปลี่ยนช่วงอาจท าได้ด้วยการตั้งซุ้ม
เพ่ือแสดงการจบ หรือ เข้าโรงไป เพ่ือเริ่มออกแสดงในช่วงต่อไป 
        3. ท่าทางและทิศทาง การแสดงนาฏยศิลป์ชุดหนึ่ง ๆ มักมีท่าทางกลักปรากฏอยู่
เป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาของการแสดงเพ่ือเชื่อมหรือแสดงความเป็นเอกภาพของการแสดงชุดนั้นและมี
ท่าทางอ่ืน ๆ ก าหนดให้เป็นไปเฉพาะในแต่ละช่วงส่วนทิศทางทั้ง 8 ดังกล่าวแล้ว ก็มักจะน ามาใช้เพ่ือ
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ก าหนดการเข้า การออก และการเคลื่อนที่ของผู้แสดงในแต่ละช่วงบนเวที  เพ่ือให้ได้ความหมายตาม
ต้องการ 

4.  การลงรายละเอียด เมื่อฝึกซ้อมเข้ารูปเข้ารอยพอสมควรตามก าหนดแล้วนัก
นาฏยประดิษฐ์จึงเริ่มพิถีพิถันกับรายละเอียด ในที่นี้มิได้หมายความว่านักนาฏยประดิษฐ์ละเลยเรื่อง
รายละเอียดมาตั้งแต่ต้น เพียงแต่ให้การเอาใจใส่เป็นพิเศษในช่วงนี้เพ่ือให้การแสดงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่นการ
ปรับระดับของอวัยวะต่าง ๆ ของผู้แสดงให้เท่ากันปรับทิศทางของใบหน้าและดวงตา ที่ต้องสัมพันธ์กับเสียง
และแสงเป็นพิเศษ 

อนึ่ง ในการออกแบบนาฏยศิลป์  แม้จะด าเนินตามขั้นตอนดังกล่าว แต่บางครั้ง
ความคิดของนักนาฏยประดิษฐ์ ไม่แจ่มใส  ไม่โลดแล่น  จึงไม่สามารถเรียบเรียงออกมาให้เป็นภาพได้   
ในกรณีเช่นนั้นนักนาฏยประดิษฐ์ต้องขอความร่วมมือจากผู้แสดงและผู้เกี่ยวข้องให้ทดลองปฏิบัติ  เช่น  
ลองตั้งซุ้ม  ลองเกาะเกี่ยวกัน  ลองแสดงท่าทางกับอุปกรณ์ประกอบการแสดง  ให้เกิดความแปลกใหม่  
เหล่านี้เป็นต้น  เมื่อได้ข้อยุติอันพึงพอใจแล้วก็บันทึกเอาไว้ด้วยความจ า  ด้วยภาพวาด หรือภาพถ่าย  
หรือวีดีทัศน์ก็ได้ 

2.5   นาฏยประดิษฐ์ของไทย 

 นาฏยประดิษฐ์ของไทยมีจารีตมาช้านาน และมีลักษณะส าคัญสามประการ คือ 1. ท่าร า  
2. การแปลแถว 3. การตั้งซุ้ม (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547 : 251) 

2.5.1   ท่าร า  
ท่าร าของไทยแบ่งออกเป็นสามแบบ คือ  ท่าร า  ท่าละคร  และท่าเต้น 
1.) ท่าระบ า เป็นการร าท าท่างาม ๆ ให้คนดูพอเป็นเค้าของความหมายตามค าร้อง  

ตัวอย่าง นาฏยประดิษฐ์ในลักษณะของท่าร าที่โดดเด่นที่สุดชุดหนึ่งคือ ระบ าดาวดึงส์ ในละครดึกด าบรรพ์ 
เรื่องสังข์ทองตอนตีคลี นักนาฏยประดิษฐ์คือ หม่อมเข็ม กุญชร หม่อมในเจ้าพระยาเทเวศร์วงวิวัฒน์ 

 2.) ท่าละคร เป็นท่าร าที่ก าหนดไว้ให้แต่ละท่ามีความหมายเฉพาะ แบ่งได้เป็นสาม
ประเภท คือ ท่าแสดงอารมณ์ เช่น รัก โกรธ เศร้า ท่าแสดงกิริยา เช่น ท่ายิงธนู ท่าเคียงคู่ ท่าช่วยเหลือ  
 และท่าแสดงปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ลมพัด ดอกไม้บาน ท่าละครหรือท่าร าตีบทนี้มีคุณลัษณะเป็นท่า
เลียนแบบธรรมชาติ คือ ท าท่าปกติของมนุษย์ให้มีท่าทีมากขึ้น เช่น ท่ารัก ก็เอามือทั้งสองไขว้กันแนบอก 
แต่กรายมือให้เป็นท่าฟ้อนร า เป็นต้น ดังนั้นท่าตีบทของนาฏยศิลป์ไทย จึงเข้าใจได้ง่าย 

 3.) ท่าเต้น นาฏยศิลป์ไทยอาจดูเด่นในกานใช้มือร าท าท่าต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริง
นาฏยศิลป์ไทยมีท่าเต้นเป็นจ านวนไม่น้อย และมีวิธีการเคลื่อนไหวของ ขา และ เท้า ทั้งชนิดที่ใช้ได้
โดยทั่วไป หรือก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ท่าเต้นของยักษ์ หรือลิง ท่าเต้นเหล่านี้  ก็เช่นเดียวกับท่าร า 
คือ สามารถมาประยุกต์ในนาฏยประดิษฐ์ของไทยสมัยใหม่ได้ในวงการ 
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 2.5.2  การแปรแถว    
  การแปรแถวในนาฏยประดิษฐ์ของไทยค่อนข้างจ ากัด เป็นการแปรแถวที่ไม่สลับซับซ้อน

มากนัก อากเป็นไปได้ว่านักนาฏยประดิษฐ์ไทยเน้นการประดิษฐ์ท่าร าเดี่ยวมากกว่าการแปรแถว การแปร
แถวแบบหลัก ๆ ในนาฏยประดิษฐ์ของไทย ได้แก่ แถวหน้ากระดานขนาน แถวหน้ากระดานทแยงมุม  
แถวตอนเดี่ยว แถวตอนคู่ แถวยืนปากผายหรือปากพนัง วงกลมชั้นเดียว วงกลมซ้อน 

ส าหรับการแปรขบวนในแถวนั้น ได้แก่ การเดินหน้าถอยหลัง การเดินตามกัน การเดิน
สวนกัน การเดินสลับกัน และการเดินเข้าหาศูนย์กลาง 

 2.5.3   การตั้งซุ้ม 
  การตั้งซุ้มของนาฏยประดิษฐ์ของไทย นิยมจัดให้ผู้แสดงจับเป็นกลุ่มเป็นซุ้มรูปสามเหลี่ยม 

โดยท าท่าให้สองข้างของแกนกลางเหมือนกันทั้งซ้ายขวา หากมีหลายกลุ่มก็จะจัดกลุ่มกลางให้ใหญ่เป็นกลุ่ม
หลัก และกลุ่มย่อยสองข้างมีจ านวนเท่ากัน และท่าเหมือนกัน 

อย่างไรก็ดีการตั้งซุ้มของโขนที่เรียกว่าขึ้นลอย ซึ่งประกอบด้วย พระ ยักษ์ ลิง  ตั้งแต่สอง
ตัวขึ้นไปจนถึงกับจับกลุ่มเป็นซุ้มใหญ่นั้น มีลักษณะสองข้างของแกนกลางไม่เหมือนกัน แต่ดูสมดุลกัน 
นับเป็นการตั้งซุ้มในนาฏยศิลป์ไทยที่งดงาม และมีเอกลักษณ์โดดเด่น และเริ่มมีนักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่น า
ความคิดไปพัฒนาเพ่ือใช้ในผลงานของตน 

เมื่อพิจารณานาฏยประดิษฐ์ของไทยให้ลึกซึ้ง จะพบว่าท่าร าไทยมีปริมาณมากมาย  
อีกทั้งมีการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์การใช้ท่าร าต่าง ๆ แต่ละท่าค่อนข้างตายตัว ทั้งเปิดโอกาสให้ใช้ 
ภูมิปัญญาของนักนาฏยประดิษฐ์คิดออกแบบให้หลากหลายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่น การแปรแถวและ
การตั้งซุ้ม แม้จะนิยมคิดในแนวให้สองข้างเหมือนกันแต่มิได้มีข้อจ ากัดในเรื่องนี้ ดังเช่น การขึ้นลอยในโขน 
ก็เป็นการออกแบบตั้งซุ้มให้สองข้างไม่เหมือนกันได้อย่างงดงาม นาฏยประดิษฐ์ของไทยในอดีต มีความ
ร่ ารวยในจารีตและภูมิปัญญา ซึ่งสามารถอ านวยประโยชน์ให้นักนาฏยประดิษฐ์ของไทยในปัจจุบัน สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับปัจจุบันสมัยได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด นับว่านาฏยประดิษฐ์ของไทยมีคุณค่า
สูงส่งมากชนิดหนึ่งในโลก 

ข้อควรระวังด้านนาฏยประดิษฐ์ 
นักนาฏยประดิษฐ์ใหม่ ๆ มักมีความกังวลว่าผลงานของตนจะไม่งดงาม และไม่เป็นที่

ยอมรับของคนดูความงดงามของศิลปะเป็นเรื่องของจิตใจในการยอมรับและชื่นชม ไม่ใช่ความถูกต้องอย่าง
คณิตศาสตร์ คนดูจะชื่นชมยินดีหรือไม่นั้น  ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคนดูเข้าใจนาฏยศิลป์ชุดนั้นเพียงใด   
แม้ว่างานนาฏยศิลป์ชุดใหม่ ๆ จะแตกต่างไปจากประเพณีและวิธีการดั้งเดิมที่คนดูเคยชิน แต่หากเป็นการ
แสดงที่มีคุณภาพ คนดูก็ย่อมเข้าใจและพึงพอใจ คล้ายรับประทานอาหารต่างชาติที่มีรสถูกปาก  และมีการ
ประดับประดาที่ถูกตา ก็เกิดความนิยมยินดี 
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การก าหนดรายละเอียดลงไปว่าผลงานสร้างสรรค์อย่างใดจึงจะงดงามเป็นเรื่องสุดวิสัย  
จึงมักกระท าได้แต่เพียงก าหนดเป็นหลักการดังกล่าวแล้ว ในที่นี้จะกล่าวถึงการหลีกเลี่ยงไม่กระท าอะไรบ้าง
ที่เสี่ยงต่อความงดงามของนาฏยศิลป์ดังนี้ 

1. ไม่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ้ า ๆ จนคนดูเจนตาและไม่เห็นว่ามีสิ่งใดใหม่เกิดขึ้น แม้ว่าสิ่งที่ท าขึ้นนั้น
จะท าได้ยากแต่เม่ือท าบ่อย ๆ ก็หมดความหมาย 

2. ไม่ท าสิ่งใดที่คนดูคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะคนดูจะไม่แปลกใจและจะไม่ชื่นชม  
เพราะไม่ตื่นตาตื่นใจ 

3. ไม่ท าสิ่งที่หลากหลาย มีสิ่งละอันพันละน้อยปะปนสับสนวุ่นวาย จะยากที่จะท าให้คนดู
เข้าใจและติดตามการแสดงอย่างต่อเนื่อง 

4. ไม่ท าสิ่งใดท่ีท าลายสมาธิอย่างต่อเนื่องของคนดู มิฉะนั้นคนดูจะต้องเริ่มต้นใหม่ต่อเมื่อการ
แสดงได้ผ่านไประยะหนึ่งแล้ว และอาจติดตามต่อไปไม่ทันก็เลยหยุดการชื่นชมแต่เพียง
เท่านั้น 

5. ไม่ท าสิ่งใดที่เกินความสามารถของผู้แสดงจะท าได้ดี เพราะจะได้ผลตรงข้ามคือ คนดูจะดู
ถูกความสามารถของผู้แสดง และมีผลเลยมาถึงการไม่ยอมรับผลงานโดยรวมอีกด้วย 

6. ไม่ท าสิ่งใดที่กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้แสดง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายที่รุ่มร่าม หรือ  
ฉากที่เกะกะ เพราะจะท าให้สะดุด หลุด ล้ม เสียความงดงามของการแสดงไปได้ 

7. ไม่ท าสิ่งใดที่แปลกใหม่ ที่คนดูไม่คุ้นเคย หรือไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยปัญญาและ
ประสบการณ์ 

8. ไม่ท าสิ่งใดที่ขัดต่อ ศีลธรรม จารีตประเพณีท่ีคนดูยอมรับนับถือ 
9. ไม่ท าสิ่งใดที่ขาดความพร้อม และความม่ันใจ 
10. ไม่ท าสิ่งใดที่ท าให้คนดูเบื่อ 

(สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547 : 255) 

สรุป นาฏยประดิษฐ์  เป็นการประมวลปัจจัยต่าง ๆ ของการแสดงมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
นาฏยศิลป์  นาฏยประดิษฐ์แม้จะเป็นศิลปะสร้างสรรค์ที่ต้องการความแปลกใหม่ แต่ก็ยังต้องอาศัยปัจจัย
ของนาฏยจารีตจากอดีตเป็นฐาน วัตถุดิบ ความคิด วิธีการ การศึกษา และเรียนรู้ตัวอย่างจากอดีตยิ่งมีมาก
และหลากหลายเพียงใดก็ย่อมท าให้นักนาฏยประดิษฐ์มีโอกาสสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ได้กว้างไกลเพียง
นั้น เพราะนักนาฏยประดิษฐ์สามารถน าสิ่งที่ไดพบได้เห็น  มาใช้ในงานออกแบบของตนได้มากประการหนึ่ง 
และสามารถหลีกเลี่ยงไม่ออกแบบซ้ ากับผลงานที่มีอยู่แล้ว อีกประการหนึ่งทั้งสองประการนี้จะท าให้ผลงาน
สร้างสรรค์ของนักนาฏยประดิษฐ์มีความแปลกใหม่และโดดเด่นอย่างแท้จริง (สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547 : 
256) 
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การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงชุดตารีซารังบุรง หรือ ระบ ากรงนกนี้ อาศัยหลักการและทฤษฎีจาก
หลักนาฏยประดิษฐ์ ประกอบการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดังกล่าว ในการสร้างสรรค์ลีลา ท่าร า  
การแปลแถว การจัดซุ้ม รวมไปถึงการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายการแสดง และอุปกรณ์ประกอบการแสดง  
ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดจะต้องมีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน และสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นชุดการแสดง
ที่กลมกลืม และสมบูรณ์ สะท้องถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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บทที ่3 

การสร้างสรรค์และพัฒนา 

  การสร้างสรรค์และพัฒนา ศิลปะการแสดงชุด ตารีซารังบุรง หรือระบ ากรงนก เป็นการ
แสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือสะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ตอนล่าง นั่นคือ ภูมิปัญญาในการท ากรง
นกหัวจุก น าสร้างสรรค์เป็นการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคใต้ประยุกต์  โดยอาศัยกระบวนการ
สร้างสรรค์จากการก าหนดรูปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่าร า การแปรแถว การเลือกใช้เพลง/ดนตรี  
การแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง รวมถึงโอกาสที่แสดง โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

3.1 การก าหนดรูปแบบการแสดง 
  การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” มีรูปแบบการแสดงเป็น
นาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคใต้ประยุกต์  เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงการท ากรงนกหัวจุก ลักษณะของกรงนกหัวจุก 
และการประดับตกแต่งกรงนกหัวจุก ซ่ึงสะท้อนถึงภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้  

 3.2  การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่าร า 
 การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” ได้แนวความคิดในการ

ประดิษฐ์ท่าร ามาจากการท ากรงนก การประดับตกแต่งกรงนก จึงเกิดการสร้างสรรค์ท่าร าให้เหมาะสมกับ
การแสดงโดยค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ 
  1) ท่าร าที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายของการแสดง  ซึ่งเน้นการผสมผสานระหว่าง 
ท่าร านาฏศิลป์พื้นบ้าน กับลักษณะการถือกรงนก 
  2) การประดิษฐ์ท่าร าให้สอดคล้องกับท านองเพลง 
  3) การสร้างสรรค์ในด้านการแสดงให้มีความแปลกใหม่ การเชื่อมท่า เลือกลีลาของท่าร า
ให้ดมีูความสอดคล้องสวยงาม และกลมกลืนกับการแปรแถว 

 3.3 การแปรแถว 
 การแปรแถวในการแสดงชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” นี้ ได้ค านึงถึงความสอดคล้อง

กับท่าร า ซึ่ งมีจุดมุ่ งหมายเ พ่ือแสดงถึง การท ากรงนกและการประดับตกแต่งกรงนก  โดยการ 
แปรแถวนี้ต้องการให้เกิดความแปลกใหม่จากแบบดั้งเดิมที่ เคยพบเห็น จึงเกิดแนวความคิดผสมผสานแบบ
ดั้งเดิมน ามาปรับเปลี่ยนให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้น และดูสอดคล้องกับรูปแบบการแสดงชุดนี้ 

3.4 การเลือกสรรดนตรี 
  การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ได้เลือกสรรดนตรีจากวงดนตรีพ้ืนบ้าน (บานอ) โดยเลือก
เพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน กระชับ โดยมีจังหวะและท านอนเดียวทั้งเพลง ดนตรีที่ใช้ประกอบการบรรเลง  
คือ แอคคอร์เดียน แมนโดลิน ไวโอลิน กลองร ามะนา ฆ้อง และมาลากัส 
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ภาพที่ 3 วงดนตรีพื้นบ้าน (บานอ) 

 

 3.5 การแต่งกาย 
การออกแบบเครื่องแต่งกายของการแสดงชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” สร้างข้ึนโดย

การศึกษาข้อมูลเครื่องแต่งกายของชาวบ้านภาคใต้ ที่แต่งกายด้วยชุดบานง โดยการแต่งกายของการแสดง
ชุดนี้มีการประยุกต์ให้เป็นแบบสมัยใหม่ เช่น การใช้ผ้า การเลือกสีของเสื้อผ้า เป็นต้น เครื่องประดับศีรษะ 
ทีใ่ช้คือใบไม้ไหว และดอกไม้ประดับสีทอง เครื่องประดับอ่ืน ๆ คือ สร้อยคอ ก าไรข้อมือ ตุ้มหู เข็มขัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4 การแต่งกายการแสดงชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” 
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3.6 อุปกรณ์ประกอบการแสดง  
 กรงนกหัวจุก ขนากเล็ก ทรงสี่เหลี่ยม ท าจากไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ประกอบการแสดง กรงนกหัวจุก 
 

 3.7   การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม 
 ผู้แสดงมีทั้งหมด 8 คน  เป็นผู้หญิงล้วน ผู้แสดงต้องมีทักษะความคล่องตัวและมีลีลาที่

อ่อนช้อยเป็นส าคัญเพราะการแสดงชุดนี้ต้องใช้ลีลาและความสวยงามของร่างกาย   
  การฝึกซ้อมแบ่งข้ันตอนได้ ดังนี้  

 ขั้นที ่1  เลือกนักแสดง  พร้อมนัดหมายการพบในครั้งแรก 
 ขั้นที ่2  พบนักแสดง  พร้อมอธิบายรูปแบบของงานให้นักแสดงเข้าใจ 

  ขั้นที่ 3  เปิดเพลงให้นักแสดงฟัง  เพ่ือให้นักแสดงคุ้นเคยกับจังหวะของเพลงที่ใช้ในการ
แสดงและแบ่งจังหวะของเพลง  

 ขั้นที ่4  สอนท่าร าให้นักแสดงโดยยังไม่เข้าเพลงครึ่งแรก 
 ขั้นที ่5  ซ้อมท่าร าเข้ากับเพลงครึ่งแรก และฟังเพลงในช่วงที่เหลือ 
 ขั้นที่ 6  สอนท่าร าที่เหลือให้นักแสดง แล้วซ้อมเข้ากับเพลง 
 ขั้นที ่7  ซ้อมร าพร้อมกับแปรแถว 
 ขั้นที่ 8  ปรับแก้ไขในจุดที่บกพร่อง ท าให้การแสดงสมบูรณ์ข้ึน 
 ขั้นที ่9  ซ้อมร ากับเพลงที่เรียบเรียงมาใหม่ 
 ขั้นที ่10 พร้อมแสดง 
 
3.8 โอกาสที่แสดง 

การแสดงชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” นี้ สามารถแสดงได้ในโอกาสทั่วไป เช่น งาน
มงคลต่าง ๆ หรืองานรื่นเริง งานประเพณี เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” 

 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

1. 
 

 
 

 ศีรษะ  ตั้งตรง 
มือ     มือขวาวางไว้บริเวณสะโพก 
         มือซ้ายตั้งมือขึ้น แขนตึงระดับ 
         ไหล่ แล้วยื่นไปด้านหน้า 
เท้า     ซอยเท้าออกมาจากด้านข้าง        
         เวท ี
และนักแสดงทุกคนหมุนรอบตัวเอง 
โดยปฏิบัติดังนี้ 
มือ     มือขวาหงายขึ้นในท่านางนอน 
         มือซ้ายม้วนมือแล้วปล่อย 
         ออกเป็นวงสูงเหนือศีรษะ 
เท้า     ก้าวไขว้เท้าขวาแล้วหมุน 
         รอบตัวเอง  
 

2.  ศีรษะ  ลักคอ 
มือทั้งสองข้าง และเท้า ปฏิบัติดังนี้ 
        1 จีบคว่ า แตะเท้าซ้าย 
        2. ปล่อยจีบออก แตะเท้าขวา 
        3. จีบหงาย แตะเท้าซ้าย 
        4. วาดมือขึ้นตั้งวงสูงเหนือ    
            ศีรษะ แตะเท้าขวา 
ปฏิบัติลักษณะนี้ทั้งหมด 4 เซท 
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” (ต่อ)  

 

 

 

 

 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
3.    

 
 
 

  ศีรษะ  ตั้งตรง 
มือ     วาดมือทั้งสองข้างโดยให้ข้อมือ  
         ชนกัน มือขวาตั้งขึ้น มือซ้าย     
         หงายลง 
เท้า     ซอยเท้าและแปลแถว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ศีรษะ  ลักคอ 
มือ     มือทั้งสองข้างตั้งวงกลาง 
         1. วาดมือขวาไปด้านซ้าย      
                 พร้อมกับก้าวเท้าขวาไขว้ไป     
             ทางซ้าย 

         2. วาดมือขวากลับมาตั้งวง     
             กลาง พร้องกับแตะเท้าขวา 
             ด้านหน้า 
ปฏิบัติลักษณะนี้ 2 รอบ 
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” (ต่อ)  

 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
5.  

 
 ศีรษะ   เอียงขวา และซ้ายสลับกันไป

มา 
มือ      เริ่มจากมือขวาหงายขึ้น ยื่น     
          แขน ขึ้นระดับไหล่ มือซ้าย 
          จีบหงาย 
          ระดับปากแล้วม้วนมือออกเป็น    
          วงหน้า พร้อมแตะเท้าขวา 
ปฏิบัติลักษณะนี้สลับกันทั้งสอง 
จ านวน 16 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

6.  
 
 

 ศีรษะ  ลักคอ 
มือ     ก ามือหลวม ๆ โดยมือข้างหนึ่ง 
         ตั้งขึ้นและหักข้อมือ  อีกมือหนึ่ง 
         หงายมือหักข้อมือ 
เท้า    ก้าวท้าวซ้ายแล้วแตะด้วยเท้า 
         ขวาด้านข้างล าตัว /ก้าวเท้าขวา    
         แล้วแตะด้วยเท้าซ้ายด้านข้าง 
         ล าตัว 
 
ปฏิบัติในท่านี้ ทั้งหมด 16 ครั้ง โดย
แถว 1 เข้าเวทีไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

1 

2 
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
7.  

 
1 

 
 
 

    หมายเลข 1 จีบหงายแล้ววาดมือ
ทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ โดยให้ฝ่ามือ
ทั้งสองข้างชนกัน และแตะเท้า แล้ว
ท าท่านก 
 
 
 
 

     หมายเลข 2-4 จีบหงายคู่กัน
บริเวณหน้าอก ปล่อยจีบออกตั้งวง
กลาง แล้ววาดมือขึ้นตั้งวงระดับไหล่ 
ยืนขึ้น และเข้าเวที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

3
6 

4 
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” (ต่อ) 

 

 

 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
8.  

 
 แถวที่ 1 วิ่งออกมาจากด้านข้างเวที  

โดยมือขวาถือกรงนก มือซ้ายวางไว้ที่
สะโพก เอียงด้านซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.   แถวที่ 1  

ศีรษะ   เอียงขวาและซ้ายสลับกันไปมา 
มือ      มือขวาถือกรงนก มือซ้ายวาง    
          ไว้ที่สะโพก  
เท้า     ยกเท้าซ้ายและขวาสลับกัน 
          ปฏิบัติลักษณะนี้ 8 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” (ต่อ) 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
10. 

 

 
แถวที่ 1 เคลื่อนที่ไปตั้งซุ้มบริเวณ
ด้านข้างขวาของเวที  
 
 
 
 
 
 

 
แถวที่ 2 วิ่งออกมาจากด้านข้างเวที 
โดยมือขวาถือกรงนก มือซ้ายวางไว้ที่
สะโพก เอียงด้านขวา และปฏิบัติดังนี้ 
ศีรษะ   เอียงซ้าย และขวาสลับกันไปมา 
มือ      มือขวาถือกรงนก มือซ้ายวางไว้      
          ที่สะโพก  
เท้า     ยกเท้าซ้ายและขวาสลับกัน 
 
ปฏิบัติลักษณะนี้ 4 ครั้ง 
 
 
 
 
 

11. 

 

 
แถวที่ 1 ตั้งซุ้มบริเวณด้านข้าง  
แถวที่ 2  
ศีรษะ  เอียงด้านซ้าย 
มือ     มือขวาถือกรงนก 
         มือซ้ายจีบส่งหลัง 
         แล้วหมุนคู่กันเป็นวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

2 
1 
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” (ต่อ) 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
12.  

  

แถวที่ 1  
ศีรษะ  ลักคอ 
มือซ้ายถือกรงนกคู่กับมือขวา ส่วนมือ
ขวาและเท้า ปฏิบัติดังนี้ 
        1 จีบคว่ า แตะเท้าซ้าย 
        2. ปล่อยจีบออก แตะเท้าขวา 
        3. จีบหงาย แตะเท้าซ้าย 
        4. ยกกรงนกขึ้นสูงระดับศีรษะ 
            มือขวาตั้งวงกลางระดับไหล่  
            แตะเท้าขวา 
แถวที่ 2 ท าสลับข้างกับแถวที่ 1 
ปฏิบัติลักษณะนี้ทั้งหมด 4 เซท 
 
 
 
 
 
 
 

13.  
 
 

 

กลุ่มท่ี 1 นั่งลงในลักษณะไขว้ขา แล้ว
ปฏิบัติดังนี้    
        1. ไขว้มือทั้งสองข้าง จีบคว่ า 
แล้วหงายมือปล่อยจีบออก 
        2. มือข้างหนึ่งวางไว้บริเวณ
สะโพก  มือข้างหนึ่งจีบคว่ าแล้วดึงจีบ 
ขึ้นปล่อยมือออก หงายมือบริเวณ
ด้านข้างศีรษะ 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 

1 

2 
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” (ต่อ) 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
  

 

กลุ่มท่ี 2 หมุนรอบเป็นวงกลม โดย
ปฏิบัติดังนี้ มือขวาถือกรงนกระดับ
ศีรษะ มือซ้ายจีบส่งหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14.  
 

 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี 1 นั่งในลักษณะไขว้ขา วางกรง
นกที่พ้ืน แล้วใช้มือข้างหนึ่งวางไว้บริเวณ
สะโพก  มือข้างหนึ่งจีบคว่ าแล้วดึงจีบ 
 
 
 
 
 
กลุ่มท่ี 2 ท าท่าในลักษณะแขวนกรงนก 
และเล่นกับนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” (ต่อ) 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
15.  

 
 

 
 
 
 
 

 

กลุ่มท่ี 1 หยิบกรงนก และยืนขึ้นย่ าเท้า
และยกเท้า เคลื่อนที่มาเป็นแถวตอนลึก 
กลุ่มท่ี 2 ถือกรงนกด้วยมือขวา ย่ าเท้า
และยกเท้า หันหน้าเข้าหากันข้างละ 2 
คน แล้วเดินเข้าเวทีไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.   กลุ่มท่ี 1 ต่อเนื่องจากท่าที่ 15 
ศีรษะ  ตั้งตรง 
มือ      ถือกรงนกด้วยมือขวา มือซ้าย 
          ตั้งวงกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” (ต่อ) 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
17.   1) ศีรษะ  เอียงด้านซ้าย 

    มือ      ถือกรงนกด้วยมือขวา  
              แล้วชูกรงข้ึน 
              มือซ้ายจีบส่งหลัง 
 
 
 
2) ศีรษะ  เอียงด้านขวา 
    มือ      ถือกรงนกด้วยมือขวา 
              ระดับเอว  
              มือซ้ายหงายมือขึ้น 
              ระดับศีรษะ 
 
 
 
ปฏิบัติโดยคนหน้านั่งคุกเข่า คนด้านข้าง
นั่งตั้งเข่า และคนหลังยืนก้าวขา  
 
 
 

18.  
 

 ศีรษะ  เอียงด้านซ้าย 
มือ      ถือกรงนกด้วยมือขวา มือซ้าย 
         จีบส่งหลัง 
เท้า     หมุนรอบเป็นวงกลม  
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ตารางท่ี 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” (ต่อ) 

ที ่ การแปลแถว ภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
19.  

  
ศีรษะ  ตั้งตรง 
มือ      มือขวาถือกรงนก 
          แล้วชูกรงข้ึน 
          มือซ้ายจีบส่งหลัง 
เท้า     ก้าวเท้าซ้ายแล้วยืดตัวขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศีรษะ  เอียงด้านเดียวกับเท้าที่ยก 
มือ      ถือกรงนกด้วยมือขวา มือซ้าย 
         จีบส่งหลัง 
เท้า     ย่ าเท้าและยกเท้าแปลเป็นแถว 
          หน้ากระดาน  
ปฏิบัติลักษณะนี้ทั้งหมด 6 ครั้ง แล้วเข้า
เวท ี

 
 
 

จบการแสดง 
 

 
 

 จากตารางที่ 1  ตารางอธิบายท่าร า ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” จะเห็นได้ว่า ผู้สร้างสรรค์
ผลงานได้คิดและประดิษฐ์ท่าร าโดยค านึงถึงหลักนาฏยประดิษฐ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของกรงนก 
อาศัยท่าทางและการแปลแถวเป็นรูปต่าง ๆ และสะท้อนถึงการประดับตกแต่งกรงนกในสถานที่ต่าง ๆ โดย
ใช้ท่าถือกรงนก แทนการแขวนกรงนก และการแปลแถว การแบ่งกลุ่มท่าร า ก็สามารถสร้างความน่าสนใจ
ให้ชุดการแสดงนี้ได้มากขึ้น ทั้งนี้การแสดงจะต้องอาศัยองค์ประกอบการแสดงต่าง ๆ ไม่จะเป็นท่าร า เพลง 
การแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง เพ่ือให้การแสดงสมบูรณ์ กลมกลืม และสวยงาม 



37 
 

 
 

บทที่ 4  

สรุปผลการด าเนินงานและการปรับปรุงพัฒนา 

 การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ตารีซารังบุรง” หรือ ระบ ากรงนก นี้  สามารถเป็นต้นแบบ 
ในศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองภาคใต้ได้ เพราะสื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านในแถบ
ภาคใต้ตอนล่างได้อย่างชัดเจน เนื่องจากกรงนกหัวจุก มักจะพบเห็นได้เกือบทุกที่ในแถบภาคใต้ เพราะ
ชาวบ้านนิยมเลี้ยงนกไว้เพ่ือดูเล่น และเลี้ยงไว้เพ่ือประชันเสียงขันของนก การแสดงชุดนี้ จึงสร้างสรรค์ขึ้น
จากภูมิปัญญาวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในแถบภาคใต้ โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์การแสดง ตั้งแต่
การคิดเรื่องราวในการแสดง การเลือกดนตรีประกอบการแสดง การหากรงนกซึ่งเป็นอุปกรณ์การแสดง การ
แต่งกาย การคัดเลือกนักแสดงและการฝึกซ้อมการแสดง ตลอดจนการเผยแพร่การแสดงในโอกาสต่าง ๆ 
เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาประจ่าท้องถิ่นจากการเผยแพร่การแสดงชุด ตารีซารั งบุรง หรือ ระบ า
กรงนก ตามงานและโอกาสต่าง ๆ พบว่าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแปรแถวได้ โดยที่ท่าร่ายัง
เหมือนเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ และจ านวนนักแสดงการแต่งกายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม การแสดงชุด ตารีซารังบุรง หรือ ระบ ากรงนก นี้ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลทั่วไป 
นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการจะศึกษา อนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ทางด้านศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองภาคใต้
ต่อไป 
 
4.1 ปัญหาที่พบในการแสดง 

1.) การคัดเลือกนักแสดง นักแสดงแต่ละคนมีทักษะพ้ืนฐานด้านการแสดงนาฏศิลป์ที่ไม่เท่ากัน  
จึงต้องใช้เวลาในการเสริมทักษะ และการฝึกซ้อมมากเป็นพิเศษ อีกปัญหาหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเล็งเห็น
คือ  เนื่องจากนักแสดงเป็นนักศึกษาที่อยู่ต่างคณะ ต่างชั้นปี ต่างสาขา จึงเกิดปัญหาในเรื่องของเวลาในการ
ซ้อมไม่เต็มที่  นักแสดงจะมาซ้อมไม่พร้อมเพรียงกัน  จึงแก้ปัญหาโดยการนัดซ้อมนอกเวลาและหลังเลิก
เรียนที่นักแสดงทุกคนจะสามารถมาซ้อมได้   

2.) การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง ในการฝึกซ้อมการแสดงเริ่มต้นจะไม่ให้นักแสดงใช้กรงนก 
แต่จะให้ใช้เมื่อฝึกซ้อมจนช านาญแล้ว เนื่องจากกรงนกมีความบอบบาง และเสียหายได้งาย โดยการฝึกซ้อม
จะให้นักนักแสดงท าท่าก ามือหลวม ๆ แทนการถือกรงนกไปก่อน  

4.2 ข้อเสนอแนะ 
 1.) ในการแสดงชุดนี้ใช้นักแสดงเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาในการฝึกซ้อม ดังนั้นผู้สร้างสรรค์
ผลงานควรจัดหาเวลาและสถานที่ให้สามารถซ้อมได้อย่างเต็มที่ 
 2.) นักแสดงหลายคนมีเวลาเรียนที่ไม่ตรงกัน ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงควรดูตารางเรียนของนักแสดง
แต ่ละคนและจัดตารางซ้อมไว้ให้แน่นอน  เพื่อไม่ให้เกิดการผิดเวลาในการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง   
 3.) ก่อนวันที่จะแสดงผลงานนั้น  ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ   
เมื่อนักแสดงคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาเล่นให้ได้กะทันหัน เราก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ 
 4. ควรเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์ให้กับนักแสดงเพ่ือความพร้อมเพียง และความสวยงาม
ของท่าร า เพราะนักแสดงแต่ละคนมีพ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์ไม่เท่ากัน 
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กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. กระทรวงวัฒนธรรม. วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา. กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์  
 การพิมพ์, 2559. 
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http://www.214design.net/product/3 
http://xn--2-twfaa3ag9iqdsb1b4d9d.blogspot.com/2011/06/blog-post_15.html 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ภาพการเผยแพร่การแสดง ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” 
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ภาพการแสดง ชุด ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก) 
กิจกรรมลานวัฒนธรรมน าสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม 

วันที่ 23 มกราคม 2562 
ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาพการแสดง ชุด ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก) 
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศกึษา ครั้งที ่19 

สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 
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ภาพการแสดง ชุด ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก) 
งานวันคนพิการสากลจังหวัดยะลา ประจ าป ี2561 
ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา 

วันที่ 20 กุมภาพันธ ์2562 
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ภาพการแสดง ชุด ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก) 
งานงานอาหารจานเด็ด ครั้งที่ 19 

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 
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ภาคผนวก ข 
การฝึกซ้อมการแสดง ชุด “ตารีซารังบุรง (ระบ ากรงนก)” 
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ตารางการฝึกซ้อมการแสดง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

 

 

**หมายเหตุ  การฝึกซ้อมการแสดงจะใช้เวลาหลังเลิกเรียน หรือเวลาที่นักศึกษาว่างจากการเรียนและ    
                 กิจกรรมอ่ืน ๆ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่  กิจกรรมการแสดง  วันที่  เวลา  รวม
เวลา  

สถานที่ 

1. การแสดงชุด ระบ ากรงนก 
กิจกรรมลานวัฒนธรรมน าสันตสิุข 
1หลักสูตร 1ศลิปวัฒนธรรม 

 7–11 ม.ค. 62 16.30–18.30 น. 10 ชม. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
14-18 ม.ค. 62 16.30–18.30 น. 10 ชม. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
21-22 ม.ค. 62 16.30–18.30 น. 4 ชม. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

*23 ม.ค. 62 06.00-12.00 น. 6 ชม. ลานวัฒนธรรม มรย. 
2. การแสดงชุด ระบ ากรงนก 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 19  
 

 7–11 ม.ค. 62 16.30–18.30 น. 10 ชม. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
14-18 ม.ค. 62 16.30–18.30 น. 10 ชม. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
21-22 ม.ค. 62 16.30–18.30 น. 4 ชม. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

24-25 ม.ค. 62 16.30–18.30 น. 4 ชม. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
28-29 ม.ค. 62 16.30–18.30 น. 4 ชม. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

2 ก.พ. 62 17.00-19.00 น. 1 ชม. มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์

*3 ก.พ. 62 10.00-15.00 น. 6 ชม. มหาวิทยาลัยราชภฏั
บุรีรมัย ์

3. การแสดงชุด ระบ ากรงนก 
งานวันคนพิการสากล 

18 ก.พ. 62 16.30–18.30 น. 4 ชม. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
*20 ก.พ. 62 06.00-11.00 น. 5 ชม. ศูนย์เยาวชน 

เทศบาลนครยะลา 
4. การแสดงชุด ระบ ากรงนก 27 ก.พ. 62 16.30–18.30 น. 4 ชม. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

1 มี.ค. 62 14.00-20.00 น. 6 ชม. สนามโรงพิธีช้างเผือก  
เทศบาลนครยะลา 
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ภาพการฝึกซ้อมการแสดง  
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ภาพการฝึกซ้อมการแสดง  
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ภาพการฝึกซ้อมการแสดง  

 

 

  



50 
 

 
 

อ านวยการสร้างสรรค์ผลงาน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวลัย์  แก้วตาทิพย์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้   

ผู้ควบคุมการสร้างสรรค์ผลงาน  

 อาจารย์ปิยะดา  มณีนิล  ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

 อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ  รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 อาจารย์สัสดี  ก าแพงดี  รักษาราชการแทนหัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่  

ผู้สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 นางสาวฮาณูนา  มุสะอะรง  นักวิชาการศึกษา  
 นางสาวดารารัตน์  ด ารงฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน         

 นางกาญจนารัศม์ิ  เทพณรงค์   
 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
    สถาบันวิจัยและพัฒนาชานแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ประวัติการศึกษา  - ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

       เอกนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2554 

     - ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

       สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 


