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บทคัดย่อ

        บทความเรื่อง บริบททางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง “ยุคทองของนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในประเทศไทย” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลของการวิจัย
สามารถบอกถึง บริบททางการศึกษาทีส่ ง่ ผลกระทบต่องานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในประเทศไทย เพือ่ เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยยุคทองของนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในประเทศไทยต่อไป ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ การเก็บข้อมูลเชิง
เอกสาร การสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีทั้งที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบเดีย่ ว และการสัมภาษณ์แบบกลุม่ ใช้ประสบการณ์ตรงจากผูว้ จิ ยั และการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเน้นการศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วง ปี พ.ศ. 2530 – 2560
ผลการวิจยั พบว่า บริบททางการศึกษาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในประเทศไทย ได้แก่ 1) การศึกษา
วิชานาฏยศิลป์ในสถานศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 2) การศึกษาวิชานาฏยศิลป์ในสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
3) การศึกษาวิชานาฏยศิลป์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 4) การศึกษาวิชาเอกนาฏยศิลป์และสาขาที่ใกล้เคียง
ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 5) การศึกษานาฏยศิลป์ในสถาบันเอกชนเชิงธุรกิจ 6) การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ในสถาบัน
ศึกษา 7) การสร้าง สรรค์งานนาฏยศิลป์เพื่อการแข่งขันเชิงวิชาการ ส่งผลกระทบคือ 1)ผลกระทบทางตรง  คือ การเพิ่ม
จ�ำนวนนาฏยศิลปิน และการเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย 2)ผลกระทบทางอ้อม คือ ได้ศึกษา
การเต้นในหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์เป็นงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่มีความหลากหลาย ถือเป็นการเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม
ค�ำส�ำคัญ: นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย บริบท การศึกษา ผลกระทบ
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ABSTRACT

      The topic of the research article is “Educational Context Affecting Contemporary Thai Performing Arts in
Thailand”, which is a part of the doctoral dissertation titled “The Golden age of Thai Contemporary Performing
Arts” within the program Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Thai Theater Dance), Faculty of Fine and Applied Art,
Chulalongkorn University. The researcher employs the methodology of qualitative research, aiming to indicate
educational contexts, which contributes to changes of contemporary Thai performing arts in Thailand and their
consequent effects. Research methods include document and literature review, interview and data collecting
from experts and professionals in the field related to the study, researcher’s firsthand experience, and relevant
academic seminars. The study focuses on the data in the period between 1987 and 2017.
       The result showed that the contexts of Thai performing art in Thailand i.e. 1) curricular study of Thai           
performing arts in educational institutions in affiliation with The Fine Arts Department, 2) curricular study of Thai
performing arts in educational institutions in affiliation with Rajabhat University, 3) curricular study of Thai          
performing arts in public and private educational institutions, 4) curricular study of Thai performing arts in a
postgraduate level, 5) study of Thai performing arts in private, business-oriented institutions, 6) recreation of
Thai performing arts in educational institutions, and 7) recreation of Thai performing arts art in context of                
academic competition have played an important role changing contemporary Thai performing arts in Thailand.
The contexts have contributed effects both directly and indirectly. In lights of the former, it makes way for an
increase in the number of dance performers and open-mindedness in recreating contemporary Thai performing
arts performances. More approaches in teaching Thai performing arts leads to diversity in forms of                               
contemporary Thai performing arts, which reflects local integrations and interpretations. Besides, it provokes
researches on Thai performing arts based on theoretical perspectives.
Keywords: Contemporary Thai performing arts, context, study, affecting

บทน�ำ

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary
Performing Arts) คือ ศิลปะการฟ้อนร�ำที่ปรากฏในสมัย
ปัจจุบันที่น�ำเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยไม่จ�ำกัดว่า              
จะต้องเป็นแบบราชส�ำนัก หรือพืน้ เมืองมาผสมผสานกับการ
ใช้เทคนิคหรือแนวคิดในการน�ำเสนอแบบนาฏยศิลป์อื่น
อาจจะเป็นศิลปะ ต่างยุค ต่างสมัยกัน แต่น�ำร่วมแสดงใน
คราวเดียวกัน โดยปรับประยุกต์ให้เข้ากับสภาวะปัจจุบนั เพือ่
รับใช้สังคมในสมัยนี้ โดยมีหัวใจส�ำคัญของการแสดงคือ
แนวคิด ที่ต้องการจะสื่อไปถึงผู้ชม
        นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ
ใดไม่มขี อ้ มูลแน่ชดั หากจะสันนิษฐานจากหลักฐานทางการ
แสดงนาฏยศิลป์ตะวันตกที่ปรากฏในประเทศไทย การเต้น

แบบตะวันตกในประเทศไทยนั้นเริ่มเข้ามาจากชนชั้นสูง      
ของประเทศ เกิดขึน้ ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เล็กน้อย
มีการเผยแพร่นาฏยศิลป์สากลแบบแจ๊ส (Jazz) พร้อม ๆ
กับลีลาศในการออกงานสังคมของชนชั้นสูง (มัทนี รัตนิน,
2546, น. 141) การเต้นแบบตะวันตกที่ชัดเจนเข้ามาใน
ประเทศไทย เมือ่ ราว พ.ศ. 2490 มีการเข้ามาสอนนาฏยศิลป์
ตะวันตกของชาวตะวันตก อาจารย์ผู้สอนบัลเลต์ระยะแรก
ได้แก่ มาดามสวัสดิ์ ธนบาล มิสซิสโกลล์ตนิ (Mrs. Gaulstin)
มิสซิสแมคเคย์ (Mrs. McKay) และคุณหญิงเจเนเวีฟ            
เลสปันยอล เดมอน (Khunying Genevieve L’Espagnal
Damon) บั ล เล่ ต ์ ก ลายเป็ น ที่ ส นใจของสั ง คมชั้ น สู ง ใน
ประเทศไทยมีการศึกษาบัลเลต์ในโรงเรียนจิตรลดา และเกิด
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การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่ประยุกต์ระหว่างการใช้
เทคนิ ค การแสดงแบบตะวั น ตก แต่ เ ล่ า เรื่ อ งราวของ
วรรณกรรมแบบไทย ลักษณะท่าทางการแสดงเป็นบัลเล่ต์
มีการผสมผสานการเคลือ่ นไหวของนาฏยศิลป์ไทย โดยแขน
และมือมีการจีบตัง้ วงแบบนาฏยศิลป์ไทย แต่ขาและเท้าจะ
ใช้ท่าการเคลื่อนไหวแบบบัลเล่ต์ (สิริธร ศรีชลาคม, 2543,
น.15) ถือได้ว่าเป็นการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ         
วางแนวทางการเต้น และการสร้างสรรค์งานด้วยเทคนิค
นาฏยศิลป์ตะวันตกในประเทศไทย
        หลังจากที่ได้มีการสอนบัลเลต์ในประเทศไทยได้        
ไม่นาน นักเต้นชาวไทยมีโอกาสไปศึกษาการเต้นบัลเลต์ใน
ต่างประเทศ ชาวไทยกลุ่มแรกที่ได้ศึกษาการเต้นบัลเล่ต์ใน
ประเทศอั ง กฤษและเดิ น ทางกลั บ มาสอนบั ล เล่ ต ์                                 
ณ ประเทศไทย มีจ�ำนวน 4 ท่านด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ
ท่านผู้หญิง วราพร ปราโมช ณ อยุธยา  เมื่อกลับจากศึกษา
ที่ต่างประเทศ ท่านผู้หญิงวราพรฯ ได้เข้ามาสอนบัลเล่ต์         
ให้กับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้
เปิดสอนบัลเล่ต์ให้กับผู้ชาย โดยไม่เสียค่าเล่าเรียนเพื่อ
เป็นการสนับสนุนให้ผู้ชายสนใจการเต้นบัลเล่ต์ให้มากขึ้น
ท�ำให้ชายไทยกลุม่ หนึง่ มีแรงผลักดันทีจ่ ะเรียนการเต้นแบบ
ตะวันตกอย่างจริงจัง (สิริธร ศรีชลาคม, 2543, น. 24)           
อาทิ นราพงษ์ จรัสศรี บัญชา สุวรรณานนท์ และอนุวัฒน์
นาคศรีสขุ เมือ่ ปี พ.ศ. 2519 หลังจากนัน้ ศิลปะการเต้นแบบ
ตะวันตกประเภทอื่นๆ ก็ได้เข้ามาในประเทศไทย อาทิ            
การเต้นแบบสมัยใหม่ (Modern Dance) การเต้นแบบแจ๊ส
(Jazz Dance) และนาฏยศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary
Dance) ผู้ที่น�ำเข้ามาเผยแพร่คือ Asa Zagorski จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา, สัมภาษณ์
23 กันยายน  2559) ส่วนคนไทยทีไ่ ด้น�ำนาฏยศิลป์รว่ มสมัย
และเป็นคนไทยคนแรกทีเ่ ข้ามาสอนนาฏยศิลป์รว่ มสมัยใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือ นราพงษ์ จรัสศรี ต่อมาได้บรรจุ
เป็นอาจารย์ประจ�ำภาควิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์
ตะวันตก คนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นราพงษ์
จรัสศรี, สัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2559)

เมือ่ เกิดการแพร่หลายทางการศึกษาเทคนิคการเต้น
แบบตะวั น ตกในรู ป แบบต่ า งๆ รวมไปถึ ง การเต้ น แบบ        
นาฏยศิลป์ร่วมสมัย ท�ำให้เกิดการแสดงแนวทางใหม่ขึ้น        
ในประเทศไทย คือ นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยทีใ่ ช้เทคนิค และ
แนวคิ ด แบบการเต้ น แบบตะวั น ตก ซึ่ ง แพร่ ห ลายใน
ประเทศไทยราว ๆ ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา จากการที่มี
ศิลปินชาวไทยได้ศกึ ษาการแสดงจากชาติตะวันตก มีโอกาส
กลับมาสร้างสรรค์ผลงานและเป็นผู้ให้การสนับสนุนงาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ นราพงษ์          
จรัสศรี วรารมณ์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ภัทราวดี มีชูธน มานพ                   
มีจ�ำรัส  พิเชษฐ์ กลั่นชื่น  ก่อให้เกิดผลงานนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัยขึ้นมากมาย ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้ทักษะทางการแสดง
นาฏยศิลป์สากล นาฏยศิลป์พื้นบ้าน นาฏยศิลป์เอเชีย
นาฏยศิลป์อาเซียน ท�ำให้งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเกิด
ขึ้นจ�ำนวนมาก ด้วยสภาวะบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ไทย ท�ำให้ ก ารพั ฒ นาของนาฏยศิ ล ป์ ไ ทยร่ ว มสมั ย ใน
ประเทศไทยมีอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงไปในหลาย
รูปแบบ จากการเรียนนาฏยศิลป์ตะวันตกในกลุ่มเล็ก ๆ
เฉพาะผู้ที่ได้ศึกษาจากต่างประเทศ และกลุ่มคนชั้นสูง เริ่ม
แพร่ขยายไปสู่ภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย ตามการขยาย
ตัวของสถาบันการศึกษา ท�ำให้มศี ลิ ปิน นักเต้น จ�ำนวนมาก
ที่มีความรู้ทางนาฏยศิลป์ร่วมสมัยและหันมาสร้างงาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ด้วยบริบทต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือ
จากการปรับสภาพไปตามยุคสมัยของสังคม บริบททางการ
ศึกษาเองก็มีส่วนส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ของนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ซึ่งผู้วิจัยจะได้อภิปรายในบท
ถัดไป
จากความส�ำคั ญ และประเด็ น ปั ญ หาที่ ก ล่ า วไว้         
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบริบททางการ
ศึกษาที่ส่งผลกระทบต่องานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยใน
ประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2560 เพื่อเป็น      
ส่วนหนึง่ ในการท�ำวิทยานิพนธ์ เรือ่ ง “ยุคทองของนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยในประเทศไทย”
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วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาถึงบริบททางการศึกษาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในประเทศไทย และผลกระทบ
ที่เกิดจากบริบทดังกล่าว

กรอบแนวคิดในการวิจัย
บริบททางการศึกษา ปี พ.ศ. 2530 - 2560
การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์

การศึกษาวิชานาฏยศิลป์
กรมศิลปากร
มหาวิทยาลัย
สถาบันเอกชน

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2530 - 2560

หลักสูตรฯ ในสถานศึกษา
การแข่งขันเชิงวิชาการ

ผลกระทบต่อนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

        การศึกษา เรื่องบริบททางการศึกษาที่ส่งผลกระทบ
ต่อนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธกี าร
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการ
ด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. การเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร จากหนังสือ ต�ำรา งาน
วิจัย และเอกสารทางวิชาการตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
        2. การสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบเดี่ยว การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม และการเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง

        3. ใช้ประสบการณ์ตรงจากผู้วิจัย ทั้งในด้านการ
เป็ น ผู ้ ศึ ก ษาทางนาฏยศิ ล ป์ และเป็ น อาจารย์ ผู ้ ส อน             
นาฏยศิลป์ในสถาบันการศึกษา
        4. เรี ยบเรี ยงข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บข้ อมู ลเชิ ง
เอกสาร การสัมภาษณ์ ประสบการณ์ตรงจากผูว้ จิ ยั และการ
สัมมนาทางวิชาการ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาค�ำตอบ
ในงานวิจัย
        5. น�ำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาเป็นงานวิจัย รวมทั้ง
เขียนเป็นบทความเพื่อเผยแพร่

50

Ratchaphruek Journal Vol.15 No.3 (September - December 2017)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

การวิเคราะห์ข้อมูล

        ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการน�ำข้อมูลที่
ได้รับจากเครื่องมือในการวิจัย  ด�ำเนินการเรียบเรียงข้อมูล
จัดแยกเป็นประเด็น หลังจากนัน้ จึงน�ำมาวิเคราะห์ อภิปราย
ผล และสรุปผลการศึกษา โดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์         
เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย

         จากการศึกษา บริบททางการศึกษาที่ส่งผลกระทบ
ต่อนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในประเทศไทย สรุปได้ผลการ
วิจัยว่า
1. การศึกษาวิชานาฏยศิลป์ในสถานศึกษาสังกัด
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เริ่มในปี พ.ศ. 2477         
จากการก่อตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ กองศิลปวิทยา
การ กรมศิลปากร และได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “โรงเรียนนาฏศิลป”
(ปัจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป) ในปี พ.ศ. 2488 (จาตุรงค์
มนตรีศาสตร์, 2552, น. 195) หลังจากที่ได้เปิดวิทยาลัย
นาฏศิลป ที่กรุงเทพฯเป็นแห่งแรก ต่อมาจึงได้ท�ำการเปิด
วิ ท ยาลั ย ขึ้ น ในทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทย จ�ำนวน              
12 วิทยาลัย
        การเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปในช่วงแรกเป็นการ
สอนวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 จึงได้มี
การริเริ่มสอนวิชาบัลเลต์ ในชื่อวิชาเอกนาฏศิลป์ตะวันตก
ในปั จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย นาฏศิล ป อยู่ภ ายใต้ก ารดูแลของ
กระทรวงวั ฒ นธรรม   หลั ง จากจบการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาแล้ ว จึ ง จะศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น บั ณ ฑิ ต                 
พัฒนศิลป์ มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
นาฏยศิลป์ไทยในระดับปริญญาตรีจ�ำนวน 2 หลักสูตร          
การเรียนวิชานาฏยศิลป์ในสถานศึกษาของกรมศิลปากร       
มุ ่ ง เน้ น การศึ ก ษานาฏยศิ ล ป์ แ บบแผนเป็ น ส�ำคั ญ ทั้ ง          
นาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์สากล และนาฏยศิลป์พื้นบ้าน
ส่งผลให้แนวทางของนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ปรากฏ          
จะอยู่ในจารีตและแบบแผนเป็นส่วนมาก
        2. การศึกษาวิชานาฏยศิลป์ในสถานศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดสอนวิชานาฏยศิลป์เป็นวิชาเอก
ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2515 โดยสถาบันแรกทีเ่ ปิดคือวิทยาลัย

ครูสวนสุนันทา (วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์, สัมภาษณ์             
23 มกราคม 2560) เป็นการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ป.ก.ศ.สู ง เที ย บเท่ า ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา)            
เพื่อผลิตครูในวิชาชีพเฉพาะ หลังจากนั้น เมื่อ พ.ศ. 2519
ปรับปรุงเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สอนวิชาชีพทางนาฏยศิลป์ ต่อมาจึงได้มีการเปิด
การเรียนการสอน ในหลักสูตรวิชานาฏศิลป์และการละคร
ซึ่งเป็นหลักสูตรทาง ด้านศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2531               
ที่สถาบันราชภัฏจันทรเกษมเป็นแห่งแรก ปัจจุบันได้มีการ
เปิดสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทยและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ จนกระทั่ง
ปัจจุบัน มีหลักสูตรฯ ที่ยังเปิดรับนักศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
(2560) มีจ�ำนวนประมาณ 20 มหาวิทยาลัย 24 สาขาวิชา
โดยมากจะเป็นสาขาวิชาทีอ่ ยูใ่ นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
        หลั ก สู ต รฯ ทางการศึ ก ษาทางนาฏยศิ ล ป์ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนัน้ มีพนื้ ฐานและโครงสร้างมาจากการ
ศึกษาวิชาชีพครู และการน�ำองค์ความรู้จากท้องถิ่นมา
ท�ำการศึกษา แนวทางและแนวคิดในงานนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัย จึงมีแนวทางทีจ่ ะเป็นการผลิตงานและสร้างสรรค์
งานเพือ่ ให้เข้ากับบริบทในท้องถิน่ หรือเพือ่ เข้าสูส่ ถานศึกษา
ในระดับอื่น ๆ
        3. การศึกษาวิชานาฏยศิลป์ในสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชน ระหว่างที่สถาน ศึกษาในสังกัดของ          
กรมศิ ล ปากรและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ได้ ท�ำการเปิ ด
หลักสูตรทีม่ กี ารเรียนการสอนเกีย่ วกับวิชานาฏยศิลป์ให้เป็น
วิชาเอก มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐบาล (ขณะนั้น) ก็ได้
ท�ำการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชานาฏยศิลป์     
เช่นกัน ในปี พ.ศ. 2500 สดใส วานิชวัฒนา (รองศาสตราจารย์
สดใส พันธุมโกมล ในปัจจุบัน) เป็นผู้บุกเบิกการเรียน           
การสอนศิ ล ปะการละครสมั ย ใหม่ ห ลายแนว ในคณะ        
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นคนแรก        
ของประเทศไทยที่ ท�ำการสอนละครแนวสมั ย ใหม่ นี้                  
(มัทนี รัตนิน, 2546, น. 20) และได้น�ำศิลปิน Commedia
dell’ Arte จากอิ ต าลี มาสอนการแสดงและลี ล าแก่                      
นิสิตจุฬาฯ ในขณะนั้น การศึกษาการละครแบบสมัยใหม่
ท�ำให้มีการใช้ลีลาทางนาฏยศิลป์เข้าไปมีบทบาทในการ
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แสดงละครเวที ส่วนการศึกษาในรายวิชาเอกนาฏยศิลป์ได้
ท�ำการเปิดการเรียนการสอนในเวลาต่อมา ในอีกหลาย
สถาบัน เช่น ในปี พ.ศ. 2531 คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดภาควิชานาฏยศิลป์ขึ้น  
เพื่อผลิตบัณฑิตทางนาฏยศิลป์ใน 2 สาขา คือ สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ไทย และสาขาวิชานาฏยศิลป์สากล
        ปั จ จุ บั น สถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน         
อืน่ ๆ ได้ท�ำการเปิดสอนในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดง
เป็นจ�ำนวนมาก เฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
นาฏยศิลป์เป็นวิชาเอก มีจ�ำนวนกว่า 14 มหาวิทยาลัย            
25 สาขาวิชา ซึ่งส่วนมากจะเป็นสาขาวิชา ที่อยู่ในหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต ท�ำให้
แนวทางในการศึกษามุ่งเน้นไปในการสร้างสรรค์ศิลปิน
ทางการแสดง ส่งผลไปยังแนวคิด และแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานมีความหลากหลาย แตกต่างกันไปตาม
รสนิยมของผู้สอน และผู้เรียน
        4. การศึกษาวิชาเอกนาฏยศิลป์ในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี การศึกษาในวิชาเอกนาฏยศิลป์หรือสาขาทีใ่ กล้
เคียง ไม่เพียงแต่ศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้น สถาบัน
การศึกษาและนักวิชาการได้ผลักดันให้การศึกษาวิชานาฏย
ศิลป์ได้รับการยอมรับในกลุ่มของนักวิชาการและเป็นการ
เปลีย่ นแนวทางการศึกษาให้มงุ่ เน้นไปในทางการศึกษาเชิง
ลึกทางทฤษฎีและการวิจัย ให้มีการสอนในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อยกระดับจากการเป็นนักปฏิบัติสู่ความเป็นนักวิชาการ
สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรสอนวิชานาฏยศิลป์ใน
ระดับทีส่ งู กว่าปริญญาตรี หลักสูตรแรกคือ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนในระดับปริญญา
โท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์
ไทย ในปี พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ท�ำการเปิด
สอนในระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรศิลป ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ซึ่งสถาบันการศึกษา             
อื่ น ๆ ก็ ท�ำการเปิ ด สอนวิ ช าเอกนาฏยศิ ล ป์ ใ นระดั บ         
ปริญญาโทและปริญญาเอกเช่นกัน ในปัจจุบันมีประมาณ
6 สถาบัน

51

       การศึกษาวิชานาฏยศิลป์ในระดับทีส่ งู กว่าปริญญา
ตรี จะเป็ น การศึ ก ษาที่ มุ ่ ง เน้ น กระบวนการวิ จั ย ทาง               
นาฏยศิลป์ และการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่มาจาก
กระบวนการวิจัย ท�ำให้ผลงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่
เกิดขึ้นเป็นงานที่มีพื้นฐานการสร้างงานตามกระบวนการ
ทางวิชาการ
       5. การศึกษานาฏยศิลป์ในสถาบันเอกชนเชิงธุรกิจ
หลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏยศิลป์ใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ท�ำให้มีบุคลากร
ทางการศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น เป็ น จ�ำนวนมาก อี ก ทั้ ง ครู ใ นกรม
ศิลปากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้มีโอกาสสอน        
วิชานาฏยศิลป์แก่บุคคลภายนอก ทั้งในรูปแบบการจัด
โครงการอบรม หรือการรวมกลุ่มของบุคคลผู้สนใจ ท�ำให้
เกิดการจัดตั้งโรงเรียนสอนนาฏยศิลป์เอกชนขึ้น โรงเรียนที่
มีชื่อเสียงในช่วงแรก คือโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ เปิดเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2507 โดยครูสัมพันธ์ พันธุ์มณี              
หลั ง การนั้ น มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
จัดการศึกษานอกระบบ ในปี พ.ศ. 2542 มีโรงเรียนทีใ่ ห้การ
ศึกษานอกระบบประเภทศิลปศึกษาเกิดขึ้นจ�ำนวนมาก         
อาทิ โรงเรียนนาฏศิลป์สากล  วราพร - กาญจนา โรงเรียน
แดนซ์เซ็นเตอร์ สถาบันบางกอกแดนซ์ สถาบันพ้อยท์             
สตูดิโอ เป็นต้น การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนาฏยศิลป์ไทย       
ร่วมสมัย จึงเป็นงานทีม่ งุ่ เน้นเชิงศิลปะ และตอบสนองความ
ต้องการเชิงธุรกิจ มากกว่าเพื่อการศึกษา
        6. การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ในสถาบันการ
ศึกษา ในการศึกษาในสาขาวิชานาฏยศิลป์ หนึง่ ในรายวิชา
ที่ มี ค วามส�ำคั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางนาฏยศิ ล ป์ คื อ
รายวิชาที่ฝึกฝนให้ผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ขึ้น
ปรากฏรายวิชานี้ ครั้งแรกใน พ.ศ. 2533 - 2534  ที่ภาควิชา
นาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คือรายวิชานาฏยประดิษฐ์ (Choreographer) และรายวิชา
งานโครงการนาฏยศิลป์ (Senior Project in Dance)            
หลังจากนัน้ สถาบันต่างๆ ทีส่ อนในวิชาเอกนาฏยศิลป์ ก็ได้
มี ก ารบรรจุ ร ายวิ ช าที่ มี แ นวทางการสร้ า งสรรค์ ง าน                  
นาฏยศิลป์ในหลักสูตร เช่น รายวิชานาฏศิลป์นิพนธ์ ใน    
สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
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รายวิชาประดิษฐ์ ท่าร�ำท่าเต้น รายวิชานาฏศิลป์นิพนธ์        
ของโปรแกรมวิ ช านาฏศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา
        ไม่ เ พี ย งแต่ ใ นรายวิ ช า ส�ำหรั บ การศึ ก ษาทาง         
นาฏยศิ ล ป์ เ ท่ า นั้ น ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ได้
สร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ แต่ยังมีการจัดโครงการทาง
นาฏยศิลป์ขึ้นในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการแสดงงาน
นาฏยศิลป์ในทุกรูปแบบ เช่น งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
       7. การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์เพื่อการแข่งขันเชิง
วิชาการ การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ภายนอกสถานศึกษา
เพื่ อ การแข่ ง ขั น เชิ ง วิ ช าการในด้ า นนาฏศิ ล ป์ นี้ เกิ ด ขึ้ น             
ครั้งแรก คืองานศิลป หัตถกรรมนักเรียน จัดขึ้นครั้งแรก        
เมื่อปี พ.ศ. 2455 ซึ่งมีการแข่งขันทักษะทางนาฏยศิลป์           
มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2552 คือ ร�ำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ และนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ จากนั้นตั้งแต่               
ปีการศึกษา 2553 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ได้ถูกยก
ออกจากกิ จ กรรมการแข่ ง ขั น เปลี่ ย นเป็ น นาฏศิ ล ป์ ไ ทย
สร้ างสรรค์ เ ข้ า มาแทนที่ ปัจจุบัน นอกจากการแข่งขัน               
ดั ง กล่ า วแล้ ว ยั ง ปรากฏการแข่งขันทางนาฏยศิล ป์เชิง
วิชาการนี้อีก เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น โครงการการแข่งขัน Bunditpatanasilpa
Institute Dance Competition เป็นต้น

สรุปผลการวิจัย

        1. บริบททางการศึกษาทีม่ ผี ลกระทบต่อนาฏยศิลป์
ร่วมสมัยในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2530 - 2560 แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ
1.1 การศึกษา การศึกษาวิชาเอกนาฏยศิลป์
ปรากฏในวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากรเป็นแห่งแรก
ปัจจุบนั ปรากฏในสถานศึกษาต่าง ๆ ตัง้ แต่ระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานจนถึงระดับปริญญาเอก ทัง้ ในสถานศึกษาสังกัด
กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันการศึกษาของ
รัฐ เอกชน และในสถาบันเอกชนเชิงธุรกิจ เนื้อหารายวิชา
ตามหลั ก สู ต รจะปรากฏ รายวิ ช านาฏยศิ ล ป์ ร ่ ว มสมั ย           
นาฏยศิลป์สมัยใหม่ และนาฏยศิลป์สกุลอื่น ๆ ซึ่งจะมี
แนวคิดและแนวทางในการศึกษารายวิชาที่แตกต่างกัน

ออกไป ตามสภาวะทางสังคมและจุดมุง่ หมายในการศึกษา
ของแต่ละหลักสูตรฯ
1.2 การสร้ า งสรรค์ การสร้ า งสรรค์ ง าน         
นาฏยศิ ลป์ มี ขึ้ น ในรายวิ ช าตามหลั กสู ตรการศึ กษาของ
สถาบันต่าง ๆ มีทั้งการสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการเพื่อแสดง
ผลสัมฤทธิใ์ นการศึกษาเพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูส้ อนและ
ผู้เรียน  และการสร้างงานนาฏยศิลป์เพื่อการแข่งขันในเชิง
วิชาการ ซึง่ แนวคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัยที่ปรากฏในสถานศึกษา จะมีความแตกต่างไปตาม
บริบททางสังคมของสถานศึกษานั้น ๆ อาทิ แนวคิดในการ
สร้างสรรค์งานในสถานศึกษาของกรมศิลปากร จะมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ในแนวทางทีอ่ ยูใ่ นกรอบและ
จารีตของนาฏยศิลป์ไทย เป็นต้น
2. ผลกระทบจากบริ บ ททางการศึ ก ษาต่ อ               
นาฏยศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทย
2.1 ผลกระทบทางตรง การเพิ่ ม จ�ำนวน        
นาฏยศิลปินจากส่วนกลางสูภ่ มู ภิ าค ซึง่ ได้รบั การศึกษาทาง
ด้านนาฏยศิลป์ จากผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านนาฏยศิลป์โดยตรง
และการเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ในหลาก
หลายรูปแบบเพื่อการศึกษาและการแข่งขันเชิงวิชาการ
2.2 ผลกระทบทางอ้ อ ม ศิ ล ปิ น ได้ ศึ ก ษา            
การเต้ น ในหลากหลายรู ป แบบจากสถาน ศึ ก ษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดการบูรณาการ ประยุกต์ สร้างสรรค์
เป็ น งานนาฏยศิ ล ป์ ไ ทยร่ ว มสมั ย ที่ มี ค วามหลากหลาย             
ถือเป็นการเผยแพร่ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในรูปแบบทีแ่ ตกต่าง
จากเดิม ด้วยแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการ
ศึกษาของแต่ละสถาบัน

อภิปรายผล

        1. บริบททางการศึกษาทีม่ ผี ลกระทบต่อนาฏยศิลป์
ร่ ว มสมั ย ในประเทศไทย ประเทศไทยได้ รั บ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมจากชาติตะวันตกมาอย่างต่อเนื่อง จากการ         
เผยแพร่เข้ามาทางการค้าและการเจริญสัมพันธไมตรีของ
ชาวตะวันตกกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรม      
วงศานุวงศ์ จนกระทั่งการเข้ามาของศิลปินชาวตะวันตก          
ที่ได้มาสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ในหลากหลายรูปแบบ
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และได้วางรากฐานการศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์ให้แก่
เยาวชนไทย เป็ น การสร้างความรู้ด ้วยทฤษฎีต ามหลั ก
วิชาการ เป็นการกระจายความรู้และประสบการณ์จาก            
ในวั ง เฉพาะกลุ ่ ม คนชั้ น สู ง หรื อ กลุ ่ ม ศิ ล ปิ น ที่ อ าศั ย อยู  ่
ภายในวัง กลุ่มศิลปินที่อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ของเชื่อ        
พระวงศ์หรือขุนนาง ออกไปสู่ประชาชนทั่วไป อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างงานนาฏยศิลป์ในมุมมองใหม่ๆ ทีแ่ ตกต่างจาก
ในอดีต อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของศิลปิน และสังคมในขณะนัน้ มากกว่าการสร้าง
งานนาฏยศิ ล ป์ เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ                           
พระมหากษัตริย์หรือเพื่อศาสนาเพียงอย่างเดียว
การจัดการศึกษาในวิชานาฏยศิลป์ของกรมศิลปากร
เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ตามภูมิภาค
ต่าง ๆ นั้น ได้รับความรู้ทางวิชานาฏยศิลป์แบบราชส�ำนัก
ไทย ถื อ เป็ น การวางรากฐานในกั บ การศึ ก ษาทางด้ า น        
นาฏยศิ ล ป์ เป็ น การปลู ก ฝั ง และผลิ ต ศิ ล ปิ น ผู ้ มี ค วามรู      ้
เฉพาะทางให้กา้ วต่อไปเพือ่ ศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ในสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ตามทั่วภูมิภาคของไทย          
ด้วยบริบททางการศึกษาวิชาทางนาฏยศิลป์ทมี่ กี ระบวนการ
และแนวทางในการสร้ า งความรู ้ ท างนาฏยศิ ล ป์ ท                    ี่
หลากหลาย อาทิ นาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์ตะวันตก       
นาฏยศิลป์รว่ มสมัย นาฏยศิลป์สมัยใหม่ นาฏยศิลป์พนื้ เมือง
ฯลฯ ท�ำให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ที่ครอบคลุม สามารถน�ำ
มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏยศิลป์ได้
อย่างหลากหลาย ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปตาม
ความเชี่ยวชาญของผู้สอน และเป้าประสงค์ของแต่ละ        
หลักสูตรฯ ว่าจะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแนวคิดทาง        
การแสดง พัฒนาจินตนาการ สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ใน
รายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรฯ และการจัดโครงการแสดง
ผลงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาก็เป็นการฝึกประสบการณ์
ในการคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาวงการ
นาฏยศิลป์ของไทยให้ก้าวต่อไปควบคู่กับการอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน
2. ผลกระทบจากบริ บ ททางการศึ ก ษาต่ อ                
นาฏยศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทย ผลกระทบทางตรง           
ต่อนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในประเทศไทย คือ เกิดศิลปิน
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นักเต้น ผู้มีความรู้ ความสามารถทางนาฏยศิลป์เพิ่มขึ้น
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการแสดงที่หลากหลาย
จากการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ในสถานศึกษา และมีโอกาส
ในการแสดงออกทางการสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที        ่
ด้วยการเปิดกว้างของสังคม ส่วนผลกระทบทางอ้อมที่มีต่อ
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยคือ การรับและซึมซับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อยู่รายรอบสถานศึกษา หรือในพื้นที่ใกล้เคียง           
อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ ผลักดันให้นักนาฏยประดิษฐ์ได้
น�ำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ไว้ในงานแสดงแนวนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยของตน เป็นการสร้างการแสดงในรูปแบบ มุม
มองทีแ่ ปลกใหม่ และยังเป็นการเผยแพร่ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ให้ออกมาในแนวคิด และรูปแบบทีแ่ ตกต่างออกไปจากเดิม
ให้ทนั สมัยตามกระแสความต้องความการของสังคมในช่วง
เวลานัน้ ๆ เป็นการสร้างความรักและหวงแหนในวัฒนธรรม
ของตน  

ข้อเสนอแนะ

        1. ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย ควรมี ค รู                     
ผู้เชี่ยวชาญทางนาฏยศิลป์ร่วมสมัย นาฏยศิลป์สมัยใหม่
และการออกแบบงานนาฏยศิลป์ ในสถาบันการศึกษาที่มี
รายวิชาดังกล่าวในหลักสูตร เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน
และงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ให้เป็นไปตามแนวทางของ
การแสดงแบบนาฏยศิลป์ร่วมสมัย แต่หากไม่สามารถหา         
ผูท้ เี่ ชีย่ วชาญได้ สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรจัดโครงการอบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
พร้ อ มให้ กั บ สถานศึ ก ษา เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ทางนาฏยศิลป์ในอีกมิติหนึ่ง
        2. ข้อเสนอแนะทั่วไป หน่วยงานทางนาฏยศิลป์
สถาบันการศึกษา ควรหาแนวทางในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ งานนาฏยศิ ล ป์ ไ ทยร่ ว มสมั ย ให้ กั บ ผู ้ ช มที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ในการชมงานประเภทนี้มาก่อน ให้เกิดความ
ซาบซึ้งและเข้าใจในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ที่มีทฤษฎีและแนวทางที่ชัดเจน ไม่เพียงแต่เป็นงานที่ผสม
ผสานเอาศาสตร์แห่งการเต้นหลายอย่างมาไว้ดว้ ยกันอย่าง
ขาดสุนทรียะ ไม่มีความเชื่อมโยงจนกระทั่งไม่สามารถ
อธิบายได้ในเชิงวิชาการ
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