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บทคัดย่อ

Abstract

บทความวิจัยนี้ มุ่งวิเคราะห์คุณลักษณะและสังเคราะห์
งานวิจัยนาฏศิลป์ ไทยจากวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากร
นักวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทย จำ�นวน 135 เล่ม ผลการศึกษาพบว่า

ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทย
สามารถนำ � ไปใช้ เ ป็ น แนวทางการวางแผนการส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย
ประเด็นทีข่ าดแคลน และพัฒนาระบบการเผยแพร่เพือ่ การใช้ประโยชน์
งานวิจัยต่อไป

The research aimed to analyze characteristics and
study the body knowledge of Thai performing arts from 135
research studies and theses on Thai performing arts.
The research results indicated that overall characteristics of
the research studies on Thai performing art were works of
descriptive content analysis. In addition, the population used
in these theses involved Thai performing arts of which their
content depicted of local performing art. Some of the theses
relied on content analysis and interviews. The results, as
concluded in these research studies, indicated the attempts to
find out about principles of different types of performing arts in
order to pass on and conserve the knowledge of the art.
The synthesis results showed that history and
development of Thai performing art are related to the Thai social
context. There are two major types of Thai performing art,
the royal performing art and the local performing art. The
royal performing art consists of common features which are
balance, upright body from the waist line up, muscle constraint,
and balanced body movements. The local type expresses
forms of freedom and no principles on muscle constraint.

คำ�สำ�คัญ : การสังเคราะห์ งานวิจัยนาฏศิลป์ไทย

Keywords : The Synthesis, Thai Dance Researches

1. ลักษณะงานวิจยั นาฏศิลป์ไทย เป็นงานวิจยั เชิงพรรณา
ที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารเป็นวิธีการหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยเลือกชุดการแสดงเป็นประชากรในการศึกษามาก
ที่สุด และเป็นการวิเคราะห์ในนาฏศิลป์ประเภทพื้นบ้าน มีประเด็น
ทีศ่ กึ ษาองค์ประกอบการแสดงเพือ่ ประโยชน์ในการอนุรกั ษ์องค์ความรู้
2. ผลการสังเคราะห์องค์ความรูพ้ บว่า ประวัตแิ ละพัฒนาการ
ของนาฏศิลป์ไทย มีความเกีย่ วเนือ่ งกับบริบททางสังคมของคนไทย
นาฏยลักษณ์การแสดงนาฏศิลป์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือนาฏศิลป์
ราชสำ�นักและนาฏศิลป์พน้ื บ้าน นาฏศิลป์ราชสำ�นัก มีลกั ษณะร่วมกัน
คือการรำ�ทรงตัวตรงตัง้ แต่ชว่ งเอวขึน้ ไป มีการเกร็งกล้ามเนือ้ การสร้าง
ความสมดุลของร่างกาย นาฏศิลป์พื้นบ้านมีนาฏยลักษณ์ ในการ
แสดงออกคือ การไม่เกร็งกล้ามเนือ้ แสดงออกด้วยท่าทางทีเ่ ป็นอิสระ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

113

บทนำ�
จากปัญหาการขาดแคลนตำ�ราทางวิชาการด้านนาฏศิลป์
ไทยและสภาพปัญหางานวิจัยของไทยที่ขาดความสมดุล มีช่องว่าง
และเป็นส่วนเสี้ยว [1] การสังเคราะห์งานวิจัยจึงมีบทบาทสำ�คัญ
ในการรวบรวมองค์ความรู้จากข้อค้นพบของงานวิจัยเข้าด้วยกัน
เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ตลอดจนประโยชน์ ในด้านการ
เป็นบรรณานิทัศน์งานวิจัย เพื่อใช้วางนโยบายในการทำ�งานวิจัย
ของผูว้ จิ ยั และกำ�หนดทิศทางการสนับสนุนทุนวิจยั ของหน่วยงานต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะและสั ง เคราะห์ อ งค์ ความรู้
ทางนาฏศิลป์ไทยจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ไทย

วิธีด�ำ เนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย มาจากงานวิจัยของนักวิชาการ
ด้ า นนาฏศิ ล ป์ ไ ทยที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ นวิ จั ย จากหน่ ว ยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน งานวิจัยของอาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทย
ในสถาบั น การศึ ก ษาและวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
และดุษฎีบัณฑิตด้านนาฏศิลป์ไทยจำ�นวน 135 เล่ม

2) ด้านประเภทผู้วิจัย จากตาราง 1 แสดงข้อมูล
ด้ า นประเภทผู้ วิ จั ย ว่ า เป็ น งานวิ จั ย ที่ เ กิ ด จากนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต ด้านนาฏศิลป์ไทยมากที่สุด คือร้อยละ 72.59 และครู
ผู้สอนนาฏศิลป์ มีงานวิจัยเผยแพร่น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 2.96
ตาราง 2 ตารางแสดงข้อมูลหน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของ
ทุนวิจัย
ลำ�ดับที่ หน่วยงานเจ้าของวิจัย/เจ้าของทุน ความถี่
ร้อยละ
1. สถาบันอุดมศึกษา		 114		 84.44
			 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 105		 77.77
			 อาจารย์บุคลากรทางการศึกษา 9		 6.66
2. หน่วยงานด้านวัฒนธรรม		 18		 13.33
			 สำ�นักการสังคีต กรมศิลปากร 8		 5.92
10		 7.40
			 สำ�นักงานคณะกรรมการ
			 วัฒนธรรมแห่งชาติ
3. แหล่งทุน		 3		 2.22
			 สำ�นักงานคณะกรรมการ
2		 1.48
			 วิจัยแห่งชาติ
			 สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1		 0.74

การวิเคราะห์ข้อมูล
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะงานวิ จั ย
ทางนาฏศิลป์ไทย
กราฟ 1 กราฟแสดงลักษณะการเผยแพร่งานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทย

3) ด้านหน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของทุนวิจัย
จากตาราง 2 พบว่าเป็นงานวิจัยในสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัย
เผยแพร่มากที่สุด จำ�นวนร้อยละ 84.44 และมีงานวิจัยจากแหล่ง
ทุนสนับสนุนงานวิจัยเผยแพร่น้อยที่สุด จำ�นวน 2.22
ตาราง 3 ตารางแสดงข้อมูลด้านประเภทของงานวิจัย
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.

1) ด้านปีที่ทำ�งานวิจัย จากปี 2520-2551 มีปริมาณ
งานวิจัยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2537 แต่ยังไม่มีความสม่�ำ เสมอ กล่าวคือ
บางปีมีงานวิจัยเผยแพร่มาก บางปีมีงานวิจัยเผยแพร่น้อย แต่ยัง
คงมีปริมาณงานวิจัยที่เผยแพร่มากกว่าช่วงปี 2520-2536 ซึ่งเป็นปี
ที่เริ่มมีการทำ�งานวิจัยด้านนาฏศิลป์ไทย โดยในปี 2543 เป็นปีที่มี
ผลงานวิจัยเผยแพร่มากที่สุด ร้อยละ 11.85
ตาราง 1 ตารางแสดงข้อมูลประเภทผู้วิจัย
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.

ประเภทผู้วิจัย
ความถี่
นักศึกษาปริญญาโททางด้านนาฏศิลป์ไทย 98
นักศึกษาปริญญาเอกทางด้านนาฏศิลป์ไทย 7
นักวิชาการ อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 26
ครูผู้สอนนาฏศิลป์
4

ร้อยละ
72.59
5.18
19.25
2.96

ประเภทของงานวิจัย
เชิงประวัติศาสตร์
เชิงพรรณา/บรรยาย
วิจัยและสร้างสรรค์
เชิงสหวิทยาการ

ความถี่
ร้อยละ
28		20.74
102		75.55
4		 2.96
1		 0.74

4) ด้านประเภทของงานวิจัย จากตาราง 3 แสดงข้อมูล
ให้เห็นถึงลักษณะงานวิจัยนาฏศิลป์ไทยเป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา
หรือบรรยายมากทีส่ ดุ ร้อยละ 75.55 และมีงานวิจยั เชิงสหวิทยาการ
เผยแพร่น้อยที่สุด ร้อยละ 0.74
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ตาราง 4 ตารางแสดงข้อมูลด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ลำ�ดับที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ความถี่		 ร้อยละ
1. ผู้เรียน		 -			 2. ผู้สอน		 5				 3.70
3. ศิลปิน		 4				 2.96
4. ผู้สร้างสรรค์		 5				 3.70
5. ชุดการแสดง		 104				77.03
6. วรรณกรรม/บทละคร/		 2				 1.48
		 เอกสารอธิบายเกี่ยวกับ
		 ผู้ให้ข้อมูลหลัก
		 และแหล่งข้อมูลหลัก
7. องค์กร			 6				 4.44
			 การรวมกลุ่มของชาวบ้าน 3			 2.22
3			 2.22
			 เอกชน/เชิงธุรกิจ
8. สือ่ /เครือ่ งมือในการเรียนการสอน		 2				 1.48
9. อุปกรณ์การแสดง		 2				 1.48
10. เครื่องแต่งกาย		 3				 2.22
11. อื่นๆ		 2				 1.48

5) ด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย จากตาราง 4 พบการ
ศึกษาโดยใช้ชุดการแสดงเป็นประชากรในการศึกษาวิจัยมากที่สุด
คือ ร้อยละ 77.03
ตาราง 5 ตารางแสดงข้อมูลด้านประเภทของนาฏศิลป์ทใ่ี ช้ในการวิจยั
ลำ�ดับที่ ประเภทของเนื้อหาที่วิจัย ความถี่		 ร้อยละ
1. นาฏศิลป์ราชสำ�นัก		 49		 36.29
			 รำ�/ระบำ�
6		 4.44
14		 10.37
			 โขน
2		 1.48
			 การละเล่น
19		 14.07
			 ละคร
8		 5.92
			 อื่น (โขน-ละคร)
2. นาฏศิลป์พื้นบ้าน		 58		 42.96
		 รำ�/ระบำ�
32		 23.70
13		 9.62
		 การละเล่น
13		 9.62
		 ละคร
3. นาฏศิลป์ร่วมสมัย		 28		 20.74
			 รำ�/ระบำ�
14		 10.37
1		 0.74
			 โขน
1		 0.74
			 การละเล่น
7		 5.18
			 ละคร
5		 3.70
			 อื่นๆ

6) ด้านประเภทของนาฏศิลป์ท่ใี ช้ในการวิจยั จากตาราง 5
พบงานวิจัยที่ใช้นาฏศิลป์พื้นบ้านมากที่สุด ร้อยละ 42.96 และมีการ
วิจัยนาฏศิลป์ร่วมสมัยน้อยที่สุด ร้อยละ 20.74
ตาราง 6 ตารางแสดงข้อมูลด้านประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห์
ลำ�ดับที่ ประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห์ 		ความถี่
ร้อยละ
1. ประวัติความเป็นมา		 22			 11.95
		 และวิวัฒนาการ
2. บทบาท/หน้าที่		 11			 5.97
3. องค์ประกอบการแสดง			 113			61.41
			 บทละครและวรรณคดี 1			 0.54
			 อุปกรณ์การแสดง
2			 1.08
			 การแสดง/วิธ/ี กระบวนการ 87			 47.28
			 เครื่องแต่งกาย
4			 2.17
			 รวมศึกษาทุกองค์ประกอบ 19			 10.32
			 การแสดง
4. การเรียนการสอน		 7			 3.80
5. จารีต ขนบประเพณี ความเชือ่ 		 4			 2.17
6. องค์กร การจัดการ		 5			 2.71
7. การสร้างสรรค์		 18			 9.78
8. การสร้างนวัตกรรม		 4			 2.17
7) ด้านประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห์ จากตาราง 6 พบข้อมูล
โดยภาพรวมในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบการแสดง
มากที่สุด ร้อยละ 61.41 และศึกษาเกี่ยวกับ จารีต ขนบประเพณี
ความเชือ่ เท่ากับการสร้างนวัตกรรม ซึง่ เป็นประเด็นทีศ่ กึ ษาวิเคราะห์
น้อยที่สุด คือร้อยละ 2.17
ตาราง 7 ตารางแสดงข้อมูลด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลำ�ดับที่ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่		ร้อยละ
1
ศึกษาเอกสาร		 128			 27.88
2
สัมภาษณ์		 128			 27.88
3
สนทนาเป็นกลุ่ม		 8			 1.74
4
ทดลอง/ปฏิบัติ		 52			 11.32
5
สังเกตการณ์		 88			 19.17
6
อื่นๆ 				 55			 11.98
			 แบบสอบถาม
4			 0.87
			 วีดิทัศน์
26			 5.66
			 รูปภาพ
18			 3.92
			 สำ�รวจ
5			 1.08
			 ไมโครฟิล์ม
1			 0.21
			 แถบบันทึกเสียง
1			 0.21
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8) ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากตาราง 7 งานวิจัย
นาฏศิลป์ไทยใช้วิธีการศึกษาเอกสารเท่ากับการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็น
วิธีการที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมากที่สุด คือ ร้อยละ 27.88
ตาราง 8 ตารางแสดงข้อมูลด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ลำ�ดับที่
การวิเคราะห์ข้อมูล
ความถี่ ร้อยละ
1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารเชิงบรรยาย 129		95.55
2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย 6		 4.44

9) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จากตาราง 8 แสดงวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายมากที่สุด ร้อยละ 95.55 และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายน้อยที่สุด ร้อยละ 4.44
ตาราง 9 ตารางแสดงข้อมูลด้านประโยชน์ของการวิจัย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4

ประโยชน์ของการวิจยั
อนุรกั ษ์
พัฒนา
พยากรณ์
หากฎเกณฑ์

ความถี่ ร้อยละ
109		51.17
12		 5.63
1		 0.46
91		42.72

10)ด้านประโยชน์ของการวิจัย จากตาราง 9 แสดงถึงการ
วิจัยนาฏศิลป์ไทยมุ่งศึกษาให้เกิดประโยชน์ ในการอนุรักษ์มากที่สุด
ร้อยละ 51.17 และการพยากรณ์น้อยที่สุด ร้อยละ 0.46

สรุปสาระสำ�คัญงานวิจัยทางนาฏศิลป์ ไทย
1) รำ�และระบำ� พบว่ามีรูปแบบการแสดงทั้งนาฏศิลป์
ราชสำ�นักและนาฏศิลป์พื้นบ้าน ทั้งที่เป็นแบบดั้งเดิมและสร้างสรรค์
การแสดงขึ้นใหม่
2) โขน ผลการศึกษาการแสดงโขน แบ่งการศึกษา
ออกเป็นตัวพระ ตัวยักษ์ และตัวลิง โดยการศึกษากระบวนการวิธีการ
แสดงซึ่งเป็นโขนแบบราชสำ�นัก โดยองค์ประกอบในการแสดงโขน
ประกอบด้วยกระบวนการ ประเพณี ความเชื่อต่างๆ ทั้งนี้จารีต
ของผู้ แ สดงโขนประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนของการคั ด เลื อ กลั ก ษณะ
ร่างกาย การฝึกหัดท่าพืน้ ฐาน จากนัน้ จึงหัดท่าทางและกระบวนท่ารำ�
ของตัวละครต่างๆซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว
3) ละคร การศึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับละครพบว่า
มี 2 รูปแบบ คือ ราชสำ�นัก ที่ยังคงมีการถ่ายทอดจารีต รูปแบบ
การแสดงดัง้ เดิม และละครพืน้ บ้าน พบว่ามีทง้ั รูปแบบดัง้ เดิมและละคร
ปรับปรุงที่มาจากการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบวิถีชีวิตปัจจุบัน ที่มี
วัฒนธรรมสมัยใหม่และโลกตะวันตกเข้ามามีบทบาท แต่ยังคงพบ
จารีต ความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนเจ้าของละครแฝงอยู่ด้วย
4) การละเล่น จากการศึกษาพบว่ามีการละเล่นแบบหลวง
ซึ่งได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมการแสดงจากประเทศต่างๆ ที่ติดต่อ
กับประเทศไทย
การละเล่นพื้นบ้านพื้นเมือง เป็นการแสดงที่รับอิทธิพล
จากการละเล่นแบบราชสำ�นัก และมีการปรับให้เข้าบริบททางสังคม
และความพร้อมของผู้ริเริ่ม

5) การแสดงพื้นบ้าน การศึกษาการแสดงพื้นบ้านพบว่า
มีลักษณะการแสดงคล้ายคลึงกันในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
6) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ ที่วิจัยทำ�การศึกษา
พบทัง้ การศึกษารูปแบบการแสดงของตัวละคร การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อการอนุรักษ์ รวมถึงการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนของครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ไทย
ตลอดจนการศึกษาจารีตการแสดงแบบต่างๆ

สรุปผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ทางนาฏศิลป์ ไทย
1)ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ
ก.ประวัติความเป็นมาของท่ารำ�ไทย จากลักษณะ
การเปรียบเทียบท่ารำ�ลายเส้นและท่ารำ�ไทยกับกรณะ 108 ของใน
ตำ�รานาฏยศาสตร์ของอินเดีย พบว่า ลักษณะท่ารำ�ไทย เป็นการรำ�
ตึงเอว ตึงไหล่ หลังตรง เวลารำ�ต้องเปิดปลายคาง หักข้อมือ ก้น
และสะโพกไม่ยื่น ทำ�ให้สันนิษฐานว่า ไม่ได้มีต้นเค้ามาจากอินเดีย
โดยท่ารำ�ไทยในกรมศิลปากร มีการสืบทอดองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
จากครูโขนละครที่มีบทบาทสำ�คัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ข.ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย
1. การเปลีย่ นแปลงทางบริบทภายในสังคมและวัฒนธรรม
2. การเมืองการปกครอง
3. นโยบายการศึกษาและวัฒนธรรม
4. นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ
5. งบประมาณ
6. บุคคล
7. การแข่งขันทางธุรกิจ
ค.ลักษณะความเปลีย่ นแปลงของชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย
1. จากการแสดงจากวัฒนธรรมอื่น โดยนำ�มาปรับเปลี่ยน
ตามลักษณะวัฒนธรรมไทย ลักษณะเช่นนี้พบในการแสดงทั้งแบบ
นาฏศิลป์ท้องถิ่นและนาฏศิลป์ราชสำ�นัก
2. การหยิบยืม การแลกเปลี่ยน หรือการนำ�มาใช้ระหว่าง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์เอกชน และนาฏศิลป์ราชสำ�นัก
3. การหยิบยืม การแลกเปลี่ยน หรือการนำ�มาใช้ระหว่าง
นาฏศิลป์กลุ่มชน ที่มีอยู่ใกล้เคียงกัน
4.การหยิบยืมข้ามประเภทการแสดง
ง.ผู้มีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนานาฏศิลป์ ผู้ที่มี
บทบาทต่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นานาฏศิ ล ป์ ทั้ ง ในลั ก ษณะ
เป็นผู้สร้างสรรค์นาฏศิลป์ ซึ่งเป็นลักษณะของผู้มีบทบาทโดยตรง
และผู้ที่มีบทบาทโดยอ้อม อาทิ การอุปถัมภ์ศิลปิน มีทั้งลักษณะ
ตัวบุคคลและกลุ่มคน โดยประกอบด้วย
1. พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ข้าราชการ/ครู/ศิลปิน
3. นักวิชาการ
4. ปราชญ์ชาวบ้าน
6. นักเรียนนักศึกษา
7. การรวมตัวของกลุ่มคน
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2) บทบาทของนาฏศิลป์ไทย
จากการศึกษาพบว่า การแสดงนาฏศิลป์ไทยมีบทบาท
ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ทั้งในรูปแบบนาฏศิลป์ท้องถิ่น
และนาฏศิลป์ราชสำ�นัก แบ่งออกเป็น
1. การแสดงในพิธกี รรม บวงสรวงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ผีบรรพบุรษุ
และพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการดำ�รงชีวิต
		 มีบทบาทในการบำ�บวงบูชาสิ่งศักดิ์ให้พอใจ เพื่อจะ
บันดาลสิง่ ต่างๆ ให้ผฟู้ อ้ นรำ� หรือคนในชุมชนสามารถดำ�เนินวิถชี วี ติ
ได้อย่างปกติสุข
2. แสดงความรื่นเริง พักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียด
จากการดำ�รงชีวิต
		 การฟ้อนรำ�ช่วยเยียวยาจิตใจในเวลาที่คนในสังคม
ต้องการหลีกหนีการผิดหวังในชีวิตปกติ ก่อนกลับเข้าไปสู่ชีวิต
รูปแบบหลังจากเลิกงานฟ้อนรำ�
3. การแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และไมตรีจิต
		 เป็ น การใช้ ก ารแสดงเพื่ อ สื่ อ ถึ ง ความภาคภู มิ ใ จ
ในอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ และแสดงความยินดีตอ้ นรับในโอกาสทีม่ ผี มู้ าเยือน
ทั้งนี้แต่เดิมนาฏศิลป์พื้นบ้านจะพบนักแสดงเป็นชาย
4. การแสดงเพื่ออาชีพ
		 พบว่าการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ใช้เพื่อประกอบอาชีพ
มีทั้งในรูปแบบการประกอบอาชีพไม่มีระบบหรือแบบแผน ซึ่งชาว
บ้านจะมีบทบาทในการสืบทอดและการจัดการวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของตน และเป็นการแสดงเพื่อประกอบอาชีพในรูปแบบระบบธุรกิจ
ซึ่งจะเน้นพัฒนารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า
5. การบันทึกประวัติศาสตร์
		 ประโยชน์โดยอ้อมของการแสดงนาฏศิลป์ เนื่องจาก
ในการแสดงโขน ละคร หรือการละเล่นพื้นบ้าน มีบทวรรณกรรม
หรือแม้แต่ความเป็นมาในการแสดง เมื่อพิจารณาจะพบว่าเป็นการ
สะท้อนภาพประวัตศิ าสตร์ในขณะทีม่ กี ารแสดงหรือสร้างการแสดงนัน้ ๆ
6. การสร้างความสามัคคีในชุมชน
		 สร้างความสามัคคี ให้กับหมู่คณะ บทบาทในสังคม
คือ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนพบกัน สังสรรค์เกิดความใกล้ชิด
7. เครือ่ งมือในการสือ่ สารความคิด เผยแพร่คา่ นิยม ความเชือ่
กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานทางสังคม
		 การแสดงเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสะท้ อ นสภาพชี วิ ต
และสังคม เน้นการปลูกฝังค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ในประชาชน ตลอดจน
คุณธรรม เป็นการแสดงบันเทิงที่ควบคู่สาระ
8. สร้างพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ
		 การแสดงที่ เ ป็ น รู ป แบบการละเล่ น ที่ มี การแข่ ง ขั น
สร้างพัฒนาการในการยอมรับนับถือความสามารถของผู้อื่น ตลอด
จนเป็นโอกาสที่สร้างให้บุคคลรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
3) องค์กรและการจัดการ
เป็นลักษณะองค์กร หรือเอกชน ที่เกิดจากความสนใจ
ของผู้ริเริ่มก่อตั้ง เพื่อผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ทั้งที่
เป็นธุรกิจด้านนาฏศิลป์ ไทยโดยตรง หรือการนำ�นาฏศิลป์ ไทย
ใช้เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น หรือกลุ่มคนที่สนใจ
การอนุรกั ษ์ศลิ ปะการแสดงของไทย จึงรวมกลุม่ กันแล้วบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ โดยมีภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุน
และกลุ่มคนที่รวมตัวกันฝึกซ้อมนาฏศิลป์เพื่อแสดงศรัทธาต่อพุทธ
ศาสนา

4) การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย
จากการศึ ก ษาพบว่ า วิ ธี การสอนแบบดั้ ง เดิ ม ที่ ป ระสบ
ความสำ�เร็จสามารถสร้างศิลปินเอกได้ คือ การสอนแบบตัวต่อตัว
ครูเป็นผู้พิจารณา ไม่มีเงื่อนไขเวลาเป็นสิ่งกำ�หนด โดยครูเป็นผู้มี
บทบาทสำ�คัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งครูจะเป็นผู้พิจารณา
ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแล้วถ่ายทอดกระบวนท่ารำ�ที่เหมาะสม
กับบุคลิกและนิสัยของผู้เรียน ตลอดจนสอดแทรกการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เหมือนการศึกษา
ตามอัธยาศัยในปัจจุบัน) ต่อมามีการนำ�การเรียนการสอนนาฏศิลป์
ตามแบบราชสำ�นัก สร้างเป็นหลักสูตรในโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา
ใช้ระบบการเรียนการสอนของกระทรงศึกษาธิการ
การเรียนการสอนในโรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา พบว่า
มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนสอน โดยการใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนการสอนทฤษฎีนาฏศิลป์ ไทย
และการนำ�ระบบลาบานการบันทึกท่ารำ�แบบสากลมาใช้พัฒนาการ
บันทึกท่ารำ�ของไทย
5) จารีต ขนบธรรมเนียมและความเชือ่ เกีย่ วกับนาฏศิลป์ไทย
ความเชื่ อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การกระทำ � ของบุ ค คลในวงการ
นาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย ความเชื่อดั้งเดิม ศาสนาพราหมณ์
และศาสนาพุทธ เป็นลักษณะองค์ประกอบของจารีตธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยนาฏศิลปินไทยให้
ความสำ�คัญกับความกตัญญู และการอ่อนน้อมถ่อมตน ระบบอาวุโส
และครูอาจารย์
6) องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย
เครือ่ งแต่งกายละครไทยในปัจจุบนั ได้รปู แบบเครือ่ งแต่งกาย
มาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ แต่ได้มีการปรับรายละเอียด
ในบางส่วน ต่อมาเมื่อมีปัจจัยเรื่องงบประมาณ บุคลากร เข้ามา
ส่งผลกระทบทำ�ให้มีการปรับเปลี่ยนวัสดุการใช้สร้างเครื่องแต่งกาย
สี ลาย รูปทรงของการแต่งเครื่อง แต่ยังคงโครงสร้างหลักของการ
แต่งกายยืนเครื่องละครไทย
บทละคร บทวรรณกรรม เนื ้ อ ร้อ ง ของการแสดง
นาฏศิลป์ไทย นอกจากจะมีบทบาทในส่วนของการสื่อสารเรื่องราว
ของตัวละคร บทละครมีบทบาทในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดแนว
ความคิด คติธรรม และเป็นเครื่องบอกเล่าเหตุการณ์ในระหว่างที่มี
การประพันธ์
ศิลปินและครู คุณลักษณะเฉพาะของครูนาฏศิลป์ไทย
คือต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม มีความ
จำ�เป็นเลิศ คุณลักษณะพิเศษของศิลปิน ต้องเป็นผูม้ ีใจรักในศาสตร์
ด้านนี้ มีความกตัญญู อ่อนน้อม มีความอดทน และขยันในการ
ฝึกฝน ตลอดจนไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งการสั่งสม
ประสบการณ์ ใ นการแสดงมากๆจะส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น ผู้ ป ระสบ
ความสำ�เร็จในด้านการแสดง
ตัวละครในการแสดงละครไทยแบบราชสำ�นัก แบ่งออก
เป็นตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง โดยมีลักษณะร่วมกันคือการ
รำ�ทรงตัวตรงตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นไป มีการเกร็งกล้ามเนื้อ การสร้าง
ความสมดุลของร่างกาย โดยเฉพาะตัวพระ และตัวยักษ์จะเน้น
ลักษณะการรำ�ที่ผึ่งผาย โดยลักษณะการรำ�ของตัวพระจะแสดงออก
ด้วยความนุ่มนวล สุขุม ตัวยักษ์แสดงออกด้วยจังหวะที่กระชับ
และหนักแน่น

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย แบ่งออกเป็นการแสดงแบบ
ราชสำ�นัก และแบบพื้นบ้าน โดยมีทั้งรูปแบบการแสดงที่ได้รับการ
สืบทอดจากดั้งเดิม และการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยลักษณะ
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน มีนาฏยลักษณ์ในการแสดงออกคือ การ
ไม่เกร็งกล้ามเนื้อ แสดงออกด้วยท่าทางที่เป็นอิสระ แตกต่างจาก
นาฏศิลป์แบบราชสำ�นักที่มีกฎเกณฑ์ของการรำ�คือการทำ�ท่าทาง
ให้ถูกต้องตามนาฏยศัพท์และการเกร็งกล้ามเนื้อ
การแสดงละครพืน้ บ้านมีลกั ษณะการนำ�วรรณกรรมท้องถิน่
มาเป็นเรื่องราวในการแสดงออก มีกฎเกณฑ์การแสดงไม่มาก
เน้นความสนุกสนาน และการดำ�เนินเรือ่ ง ไม่มงุ่ เน้นศิลปะการร่ายรำ�
ในการแสดงละครราชสำ�นัก มีกฎระเบียบกำ�หนดการแสดงออก
เรือ่ งราวที่ใช้ในการแสดง เป็นการแสดงทีเ่ กีย่ วข้องกับแสนยานุภาพ
เรื่องราวของกษัตริย์ ชนชั้นปกครอง การแสดงละครนาฏศิลป์ไทย
ปรับปรุง พบว่ามีความพยายามของผู้สร้างสรรค์ในการสร้างความ
แปลกใหม่ให้การแสดง เพือ่ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน มีปจั จัยเกีย่ วกับ
ความสามารถของผู้สร้างสรรค์ เจ้าของทุนมีอิทธิพล หากเป็นผู้มี
ความสามารถในด้านการแสดง มีบุคลากรที่มีความสามารถ
มีสถานทีเ่ หมาะ มีทนุ ทรัพย์ จะพบว่ามีการพัฒนาการแสดงไปได้มาก
7) การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย
คุณสมบัติของนักนาฏยประดิษฐ์ คือ มีพรสวรรค์ มีความ
คิดสร้างสรรค์ อยู่ในบริบทที่เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม มีบุคลากร
ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสร้างสรรค์ สั่งสมประสบการณ์ทางด้าน
นาฏศิลป์ มีวิธีการสร้างสรรค์ มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และการใช้องค์ความรูด้ ง้ั เดิมมาประยุกต์ใช้ การบูรณาการข้ามศาสตร์
โดยพบว่ามีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย คือการนำ�นาฏศิลป์
ไทยผสมกับนาฏศิลป์สกุลอื่นโดยเหตุผลในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์
คือ ต้องการความแปลกใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญ
ของศิลปินเพื่อให้ได้รับการยกย่องจากศิลปินอื่นและกลุ่มคนอื่น
ทำ�ตามนโยบายขององค์กรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับประเทศ
ทำ�ตามหลักสูตรการศึกษา ต้องการทีจ่ ะอนุรกั ษ์ สืบทอด แต่หลีกหนี
ความจำ�เจ เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจโดยการสร้างความแปลกใหม่ไม่ซ้ำ�ใคร
โดยมีปจั จัยทีส่ ง่ ผลให้การแสดงทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ ใหม่ประสบความสำ�เร็จ
คือ มีบทประพันธ์ที่สละสลวยเหมาะสมต่อการตีบททางนาฏศิลป์
เสน่ห์ของเทคนิคการรำ�ทำ�ให้เกิดความน่าประทับใจในการแสดง
เครื่องแต่งกายงดงาม มีความแปลกใหม่

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาคุณลักษณะและองค์ความรู้จากงานวิจัย
ทางนาฏศิลป์ไทยพบว่า
1) บทบาทของนาฏศิ ล ป์ ไ ทยมี ห น้ า ที่ ส อดคล้ อ ง
กับกาญจนา แก้วเทพกล่าวถึงหน้าที่ของละครไว้ว่า มีประโยชน์
ในการสร้างความบันเทิง,การถ่ายทอดความคิด แนวทางปฏิบัติ
ผ่ อ นคลายความเครี ย ดการอบรมสั่ ง สอนศี ล ธรรมและสร้ า ง
สถานการณ์จ�ำ ลองให้บุคคลในสังคม [2]
2) ลักษณะพัฒนาการนาฏศิลป์ไทย มีทศิ ทางการเคลือ่ นไหว
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ เปลี่ ย นบริ บ ทและวิ ถี ชี วิ ต ของเจ้ า
ของวัฒนธรรมการแสดง ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนระหว่าง
วัฒนธรรมที่อยู่ใกล้เคียง การหยิบยืมข้ามวัฒนธรรม การหยิบยืม
ข้ามประเภทการแสดง แต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ได้ [3]

3) ความเจริญด้านเทคโนโลยีและสื่อมวลชนมีบทบาท
ต่อการแสดงพื้นบ้าน จากเดิมเป็นการแสดงที่ศิลปินแสดงความ
สามารถเฉพาะตนกลายเป็นการฝึกซ้อมเป็นหมู่คณะ ขาดอัตลักษณ์
เฉพาะตนของนักแสดง ทำ�ให้ผู้คนสนใจศิลปะสมัยใหม่ส่งผลให้ขาด
ผู้สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้านดั้งเดิม
4) การสื่ อ สารความคิ ด หรื อ การปลู ก ฝั ง คติ ความเชื่ อ
ต่างๆ
สื่อพื้นบ้านยังคงเป็นช่องทางที่ดีเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตและมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ [3]
5) การเข้าไปมีบทบาทต่อนาฏยลักษณ์ นาฏศิลป์พน้ื บ้าน
ของนาฏศิลป์ราชสำ�นักทำ�ให้พบนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์ราช
สำ�นักในการแสดงนาฏศิลป์พน้ื บ้าน ซึง่ มาจากสาเหตุความพยายาม
ในการรื้ อ ฟื้ น ชุ ด การแสดงดั้ ง เดิ ม ที่ สู ญ หายของผู้ เ คยศึ ก ษาการ
แสดงแบบราชสำ�นักซึ่งมีข้อดีในการอนุรักษ์ แต่เพื่อป้องกันการ
ผสมผสานหรือกลืนศิลปะพื้นบ้าน จึงควรให้คำ�อธิบายเพื่อขยาย
ความเข้าใจให้ผู้รับการถ่ายทอด
6) งานวิจัยทางนาฏศิลป์พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสุภาพ วาดเขียน ได้กล่าวไว้ว่างานวิจัย
ทางด้านศิลปะส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งให้ความสำ�คัญ
กับการบรรยายลักษณะ กระบวนการและส่วนประกอบมากกว่า [4]

ข้อเสนอแนะ
1) การจั ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งนั กวิ จั ย ด้ า นนาฏศิ ล ป์
และนักวิจัยแขนงอื่นเพื่อการบูรณาการความคิด วิธีการวิจัย
และเติมเต็มความเชีย่ วชาญในการศึกษาวิเคราะห์ดา้ นประวัตศิ าสตร์
นวัตกรรมการศึกษา ด้านพฤติกรรม ด้านดนตรี สามารถส่งผล
ให้เกิดงานวิจัยนาฏศิลป์ที่ลุ่มลึกและรอบด้าน
2) การส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยทางนาฏศิลป์ ไทย
เพื่อมุ่งประโยชน์ในการพัฒนาศาสตร์นาฏศิลป์จะเป็นส่วนสนับสนุน
การนำ � องค์ ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากประโยชน์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ไ ปใช้ ไ ด้
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้ประโยชน์ ได้กว้างขวางขึ้น
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