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บทคัดย่อ
นาฏยประดิ ษฐ์ เป็ นกระบวนการทางความคิ ดอย่างหนึ ง่ ที น่ าฏยศิ ลปิ น หรือนักนาฏยประดิ ษฐ์ใช้ ใน
การกาหนดหรือสร้างสรรค์การแสดงขึ้นใหม่ มีขนั ้ ตอน การวางแผน การฝึ กซ้ อม การขัดเกลา เป็ นต้ น เป็ น
องค์ประกอบสาคัญ เหนื อสิ ง่ อื น่ ใด “ความคิ ดที ส่ ร้างสรรค์” ถือเป็ นสิ ง่ จาเป็ นต่ องานนาฏยศิ ลป์ ในโลกยุค
ปัจจุบนั และผู้ชมบางกลุ่มยังโหยหานาฏยศิ ลป์ ตามจารีตดัง้ เดิ ม และบางกลุ่มก็โหยหาความแปลกใหม่ทีย่ งั ไม่
เคยปรากฏมาก่อน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม “ประสบการณ์ ” ก็เป็ นส่วนหนึ ง่ ที จ่ ะทาให้ความสมบูรณ์ ของนาฏย
ประดิ ษฐ์ชุดนัน้ เกิ ดผลสัมฤทธิ เ์ พียงใด เพราะประสบการณ์ ในที น่ ้ ี จะต้ องมาจากนักนาฏยประดิ ษฐ์และผู้ชม
ร่วมกัน นี จ่ ึงอาจเป็ นที ม่ าให้ ศิลปิ นบางกลุ่มในยุคปั จจุบนั หันมาสร้างงานนาฏยศิ ลป์ ตามกระแสสังคม เช่ น
การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิ จ การค้า การแพทย์ การติ ดต่อสือ่ สาร ฯลฯ อย่างไรก็ตามการคิ ดและ
ประดิ ษฐ์ลีลาท่าราหรือท่าเต้น สามารถนาสิ ง่ ทีไ่ ด้จากการพบเห็นมาปรับใช้ในผลงานของตนเองได้ ซึง่ จะทาให้
หลี กเลี ย่ งในประเด็นของการออกแบบที ซ่ ้ า ๆ กันของงานที ม่ ี อยู่เดิ ม ซึ ง่ หากนั กนาฏยประดิ ษฐ์รุ่นใหม่ จะ
พิ จารณากันได้ อย่างถีถ่ ้วนและรอบคอบ ก็จะส่ งผลให้ เกิ ดความแปลกใหม่และเกิ ดความโดดเด่นในผลงาน
นาฏยศิ ลป์ อย่างแท้จริ ง
คาสาคัญ: นาฏยประดิ ษฐ์, นาฏยศิ ลป์ , ศิ ลปะการแสดง

Abstract
Choreography is the idea of dance artists of choreographer can be used to create a new
performance, the process of planning, training, socialization are key elements. Above all “creation” is
dance essential to the modern world and some audiences craved to traditional dance and some
audiences are seeking a new performance that appear before. However, “experience” is the one that
will make a complete of choreography because of this experience must come from the choreographer
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and audiences together. This can be a source for some at the present artist focused to dance creative
based on the current social, political, social, economic, commercial, medical, and communications. So
the creation and choreography can be seen from the use of their works, avoided the issue of repeated
design of existing applications. If a new choreography will be careful and discreet, they will result in a
new and unique in the performance.
Keywords: Choreography, Dance, Performing Arts
นาฏยศิลป์มคี วามผูกพันกับหมูม่ วลมนุ ษยชาติมานานนับหลายพันปี อย่างน้อยก็คราวทีม่ นุ ษย์เริม่ รูจ้ กั การล่า
สัตว์ การหุงหาอาหาร และการต่อสู้ ตลอดจนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทไ่ี ม่สามารถหาข้อพิสจู น์ดว้ ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ในสมัยนัน้ นาฏยศิลป์จงึ มีการวิวฒ
ั น์ เรื่อยมาพร้อม ๆ กับความเจริญเติบโตทางสังคม การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็ นต้น ถือเป็ นสิง่ บ่งชี้ให้เห็นว่านาฏยศิลป์อยู่คู่กบั มนุ ษยชาติมาโดยตลอด ในแต่ละ
ท้องถิน่ หรือตามภูมภิ าคต่าง ๆ ล้วนมีมลู เหตุหรือปจั จัยต่าง ๆ ทีท่ าให้นาฏยศิลป์เกิดการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
นาฏยศิลป์ ในทีน่ ้ี ผูเ้ ขียนไม่ได้จาเพาะเจาะจงไปทีน่ าฏยศิลป์สกุลใดสกุลหนึ่ง แต่หากจะกล่าวโดยภาพรวมว่า
นาฏยศิลป์ หมายถึง สิง่ ที่ทาหน้าที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ มนุ ษย์ มีการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และ
ความรูส้ กึ ของผูอ้ อกแบบงานศิลปะนัน้ ร่วมกับนาฏยศิลปินหรือผูท้ ท่ี าหน้าทีถ่ ่ายทอดการแสดงนัน้ ๆ อีกทัง้ จาเป็ นจะต้อง
นาเสนอโดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีรปู แบบ มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบตั ิ ซึง่ สามารถถ่ายทอดในลักษณะ
ตามขนบจารีตประเพณีแบบนาฏยศิลป์ (Traditional Dance) หรือเป็ นกระบวนการที่สร้างสรรค์ขน้ึ ใหม่ทางนาฏยศิลป์
(Creative Dance) ภายใต้เงือ่ นไขของวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ สังคม การเมือง การปกครอง การค้าขาย เป็ นต้น เหล่านี้ จงึ
สามารถอนุ มานได้ว่า นาฏยศิลป์มใิ ช่เป็ นเพียงการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อตอบสนองตามความปรารถนาในจิตใจ หรือ
ตามเสียงร้อ งและจังหวะดนตรีเพีย งเท่า นัน้ หากแต่ย งั รวมไปถึง การผสานแนวคิด อีกทัง้ แก่นของการสร้า งสรรค์
นาฏยศิลป์ในรูปแบบงานศิลปะทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ยงั ปรากฏอารยธรรมในแถบภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทม่ี นี าฏยศิลป์ประจาอารยธรรมนัน้ ๆ
นันคื
่ อมีนาฏยศิลป์ประจาชาติเป็ นของตนเอง อาทิ นาฏยศิลป์อนิ เดีย นาฏยศิลป์พม่า นาฏยศิลป์ลาว นาฏยศิลป์กมั พูชา
นาฏยศิลป์อิน โดนี เชีย นาฏยศิลป์ ไทย เป็ น ต้น ดังได้ก ล่า วไว้แล้วว่า นาฏยศิลป์ ย่อมมีก ารวิวฒ
ั น์ ไปตามป จั จัยและ
สิง่ แวดล้อมต่าง ๆ เมื่อนาฏยศิลป์มกี ารพัฒนาไปจนถึงระดับหนึ่ง ก็มกี ลุ่มคนทีเ่ รียกตนเองว่าเป็ นผูอ้ อกแบบนาฏยศิลป์
ผู้กากับลีลาหรือ ผู้ป ระดิษฐ์นาฏยศิลป์ เป็ นผู้ท่ที าหน้ าที่ปรับปรุงรูป แบบของท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายให้สอด
ประสานและสัมพันธ์กบั แนวคิดหรือแก่นของนาฏยศิลป์ ซึง่ “...ผูอ้ อกแบบนาฏยศิลป์ เรียกกันโดยทัวไปว่
่ า ผูอ้ านวยการ
ฝึ ก ซ้ อ มหรื อ ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ ท่ า ร า แต่ ใ นที่ น้ี ข อเสนอค าใหม่ ว่ า นั ก นาฏยประดิ ษ ฐ์ ซึ่ ง ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า
Choreographer...” (สุรพล วิรุฬห์รกั ษ์, 2547, น.225) และนอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ทาการค้นคว้า จากแหล่งต่าง ๆ
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เพิม่ เติม เพือ่ กาหนดคาจากัดความหรือความหมายของคาว่า นาฏยประดิษฐ์ (Choreography) ให้มคี วามเข้าใจทีช่ ดั เจน
ตรงกัน ดังขอสรุปพอสังเขปดังนี้
“การสร้างสรรค์หรือออกแบบนาฏยศิลป์เป็ นสิง่ ทีม่ นุ ษย์หรือศิลปิ นคนนัน้ ๆ ได้คิดค้นขึ้น เพือ่ ให้เกิดความ
สวยงาม มีเอกลักษณ์ มีการสอดแทรกแนวคิด ลักษณะความเป็ นอยู่หรือความเชือ่ ของมนุ ษย์ ทีต่ อ้ งออกแบบ
ให้อยูบ่ นพื้นฐานของธรรมชาติอย่างมีศลิ ปะ” (จันทนา รังรักษ์, สัมภาษณ์, 2555)
“...กระบวนการสร้า งสรรค์ทีน่ าฏยศิล ปิ น ท าให้เ กิด ความเจริญ แก่ ว งการนาฏยศิล ป์ คือ นาฏยประดิษ ฐ์
(Choreography) ทีน่ าฏยศิลปินสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นในนาฏยจารีตของตน จนเมือ่ ผลงานใหม่
นัน้ งดงามเป็นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ และรักษาสืบทอดไว้...” (สวภา เวชสุรกั ษ์, 2547, น.1)
“นาฏยประดิษฐ์ หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ แนวคิด รูปแบบกลวิธขี องนาฏยศิลป์ชุด
หนึง่ ทีแ่ สดงโดยผู้แสดงคนเดียวหรือหลายคน ทัง้ นี้รวมถึงการปรับปปรุงผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐ์จงึ เป็ น
การทางานทีค่ รอบคลุมปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่ารา ท่าเต้น การแปรแถว การตัง้ ซุม้ การแสดงเดีย่ ว การ
แสดงหมู่ การกาหนดดนตรี เพลง เครือ่ งแต่งกาย ฉาก และส่วนประกอบอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ ในการทาให้นาฏยศิลป์
ชุดหนึง่ สมบูรณ์ตามทีต่ งั ้ ใจไว้” (สุรพล วิรฬุ ห์รกั ษ์, 2547, น.225)
“...การสร้างสรรค์นาฏศิลป์นะคะ จริง ๆ แล้วก็เป็ นเรือ่ งความอิสระของผูส้ ร้าง เพราะว่าแนวทางการทางานของ
การสร้างสรรค์นนั ้ นอกจากความรูค้ วามสามารถ แล้วก็การสังสมประสบการณ์
่
ของผูส้ ร้างแล้ว ผูส้ ร้างจะต้องมี
อิสระในความคิด...” (สถาพร สนทอง, สัมภาษณ์, อ้างถึงใน. ระวิวรรณ วรรณวิไชย, 2545, น.44)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูเ้ ขียนจึงพอสรุปคาจากัดความของคาว่า นาฏยประดิษฐ์ ได้ว่า หมายถึง การคิดค้น
การสร้างสรรค์ การทดลองซ้าแล้วซ้าเล่า ในการประดิษฐ์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนาฏยศิลป์ และย่อมจาเป็ นต้องมี
องค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อเสริมให้นาฏยศิลป์นัน้ มีความสมบูรณ์ มากที่สุด อาทิ เพลงดนตรี เครื่องแต่งกาย ฉาก หรือ
อุปกรณ์ประกอบการแสดง เป็ นต้น อีกทัง้ นาฏยประดิษฐ์ท่ใี ห้คุณูปการต่อวงการนาฏยศิลป์ ควรต้องมีพฒ
ั นาการจาก
สาระบางอย่างและควรต่อเนื่องจากประสบการณ์ สอดแทรกแง่มุม สะท้อนสภาพสังคม วิถีชวี ติ หรือความเป็ นอยู่ของสิง่
หนึ่งสิง่ ใด หรือนาเสนออารมณ์ ความรู้สกึ นึกคิดให้ผู้เสพงานนาฏยศิลป์ได้ตระหนักและนาไปไตร่ตรอง สิง่ สาคัญอีก
ประการหนึ่งคือ นาฏยประดิษฐ์ทด่ี จี ะต้องไม่เกิดจากการลอกเลียนแบบงานของศิลปินท่านอื่น
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นัน่ หมายความว่า นักนาฏยประดิษฐ์ หรืออาจเรียกว่า ผู้กากับลีลาหรือผู้ออกแบบลีลา เป็ นผู้ท่ีทาหน้ าที่
รังสรรค์การแสดง เสมือนจิตรกรค่อย ๆ วาด ค่อย ๆ ออกแบบภาพเขียนว่าต้องการให้สวยงามตามทีใ่ จตนเองคิดเอาไว้
หรือไม่ อย่างไร ผ่านกระบวนการต่าง ๆ และขัน้ ตอนที่สลับซับซ้อน หากแต่นักนาฏยประดิษฐ์ท่ดี คี วรจาเป็ นจะต้องมี
คุณสมบัตหิ ลัก ๆ ทีเ่ ป็ นรากฐานของการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ดังสรุปได้ต่อไปนี้ (ดาริณี ชานาญหมอ, 2545, น.59-61)
1. รูจ้ กั สังเกตสิง่ รอบตัว และสามารถนาสิง่ นัน้ ๆ มาปรับใช้กบั การแสดงของตน
2. เป็ นผู้ท่ตี ้องฝกั ใฝ่หาความรูใ้ หม่ ๆ ให้ตนเองเสมอ ทันต่อเหตุการณ์ รูจ้ กั ที่จะศึกษาศิลปวัฒนธรรมด้าน
ต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อจะได้ทราบถึงความเป็ นไปต่าง ๆ และสร้างงานออกมาให้มรี ูปแบบที่
น่าสนใจมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
3. ผูก้ ากับลีลาควรมีความรูพ้ น้ื ฐานด้านสรีระพอสมควร เพื่อให้งา่ ยต่อการกากับและทราบถึงปญั หาด้านการ
เคลื่อนไหวของนักแสดง หากผูก้ ากับได้แสดงหรือเป็ นต้นแบบให้กบั นักแสดงของตนดู การทางานก็จะง่าย
ขึน้
4. ต้องมีความเฉียบคม ว่องไวต่อการแก้ปญั หาต่าง ๆ เพราะการสร้างสรรค์งานออกมาแต่ละครัง้ ย่อมมี
ปญั หา หากผูก้ ากับเป็ นผูท้ ม่ี ไี หวพริบก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีสติสมั ปชัญญะ
5. ผูก้ ากับลีลาควรจะมีความรูท้ างด้านการแสดงอย่างครอบคลุม เช่น
5.1 ทางด้านดนตรี เพื่อทราบถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ของเพลงทีน่ ามาประกอบการแสดง และความรูจ้ กั
แนวเพลงหลาย ๆ แบบ เพือ่ นามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบของานทีก่ าหนดไว้
5.2 ทางด้านฉาก แสง เสียง เพื่อทีจ่ ะทราบถึงความเป็ นไปได้ของพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้แสดง ซึง่ 3 สิง่ นี้สาคัญ
มากต่อนักแสดง เพราะบางพื้นที่การแสดงก็เป็ นจุดควรระมัดระวัง เพราะเป็ นฉากหลอก หรือทางด้าน
แสดง ควรสามารถบอกถึงความต้องการของตนเองได้ว่าควรใช้แสงสีใดให้เหมาะกับงาน และเสียง ควร
ตรวจสอบสภาพการได้ยนิ บนเวทีให้เป็ นอย่า งดี เพราะเสียงเป็ นส่วนสาคัญต่ออารมณ์ในการแสดงทัง้ ของ
นักแสดงและผูช้ ม
6. ควรจะเป็ นผู้ท่เี ปิ ดใจกว้าง สามารถรับฟงั ปญั หาต่าง ๆ จากแต่ละฝ่ายที่ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็ นจากตัว
นักแสดงหรือทีมงานทัง้ หมด เพือ่ จะได้พฒ
ั นางานให้ดยี งิ่ ขึน้
7. ควรสร้างงานออกมาในรูปแบบทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ของตนเอง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ ต่อวงการ
อนึ่ง การสร้างงานตามทีต่ ลาดต้องการ (Trend) อาจทาได้ในบางโอกาส แต่งานทีด่ ไี ม่ควรเกิดจากการ
ลอกเลียนแบบ หรือทาตามแบบเดิม อย่างน้อยควนมีการปรับปรุงเพือ่ ให้งานดียงิ่ ๆ ขึน้
เห็นได้ว่าจากทีก่ ล่าวมา เป็ นคุณลักษณะทีพ่ งึ มีในนักนาฏยประดิษฐ์ สาหรับผูท้ ท่ี าหน้าทีร่ งั สรรค์นาฏยศิลป์ท่ี
ไม่ได้กาหนดว่าจะต้องเป็ นนาฏยศิลป์สกุลหนึ่งสกุลใดเท่านัน้ เป็ นทีน่ ่ าสังเกตได้ว่านักนาฏยประดิษฐ์รนุ่ ใหม่ มีแนวทาง
ในการคิดค้นนาฏยศิลป์ รวมถึงมีแหล่งข้อมูลทันสมัย ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใ นระบบเทคโนโลยี ซึ่งสามารถศึกษา
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นาฏยศิลป์ชาติต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายกว่าสมัยอดีตมากนัก ขณะเดียวกันผูเ้ ขียนก็มมี ุมมองว่า ความทันสมัยของโลก
ยุคใหม่เสมือนเป็ นดาบสองคม เนื่องจากผู้ท่เี รียกตนเองว่าเป็ นนักนาฏยประดิษฐ์ อาจขาดความรอบครอบหรือข าด
จริยธรรมในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ อาจด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์กด็ ี หรือมาจากความตัง้ ใจจริงก็ดี ทีล่ อกเลียนแบบ
หรือแม้เพียงน้อยนิดจากนาฏยศิลป์ท่ปี รากฏได้ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วนามาปรับปรุงเพียงบางส่วนก็ดี หรือสลับ
สับเปลีย่ นตาแหน่ งของลีลานาฏยศิลป์กด็ ี แล้วเรียกนาฏยศิลป์ชุดนัน้ ว่าเป็ นผลงานการสร้างสรรค์ของตนเอง สิง่ เหล่านี้
เป็ นเรื่องที่สมควรเร่งดาเนินการปลู กฝงั จิตสานึกและจริยธรรมให้กบั นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ ตลอดจนผลเสียที่จะ
เกิดขึน้ ภายหลัง ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศิลปะการแสดงทีเ่ รียกว่า นาฏยศิลป์
อย่า งไรก็ต ามผู้เ ขีย นก็ม ีท ศั นะอีก มิติห นึ่ ง ว่า “การลอกเลีย นแบบ” กับ “การถ่ า ยโอนทางวัฒ นธรรมของ
นาฏยศิลป์” เป็ นสิง่ ทีอ่ าจแยกจากกันไม่ออกโดยตรง เนื่องจากศิลปะการแสดงซึ่งก็ร่วมไปถึงนาฏยศิลป์นนั ้ เกิดมาจาก
การลอกเลียนแบบ ดังความทีน่ กั ปราชญ์นามว่าอริสโตเติลได้กล่าวเอาไว้ และอีกประการหนึ่งคือ ในสมัยอดีตนาฏยศิลป์
หนึ่ง ๆ อาจมีการพัฒนาหรือเกิดจากการลอกแบบ ประยุกต์แบบมาจากนาฏยศิลป์อีกชนิดหนึ่ง และด้วยกาลเวลาที่
ยาวนาน ร่วมกับการพัฒนาของสังคม การเมือง การปกครอง ฯลฯ ทาให้เกิดการกลมกลืน การคละเคล้าของนาฏยศิลป์
เป็ นการถ่ายโอนองค์ความรู้ของนาฏยศิลป์จากอารยธรรมหนึ่งไปสู่นาฏยศิลป์อีกอารยธรรมหนึ่ง จึงไม่อาจปฏิเสธ
หรือไม่อาจตัดสินโดยยุติได้ว่านาฏยศิลป์ท่เี ป็ นรูปร่างชัดเจนในปจั จุบนั ของอารยธรรมต่าง ๆ มิได้ผ่านกระบวนการที่
เรียกว่า การลอกแบบประยุกต์แบบ
การเคลื่อนไหวร่างกายตามรูปแบบของนาฏยศิลป์นัน้ สิง่ สาคัญที่นักนาฏยประดิษฐ์ต้องทาความเข้าใจเป็ น
อันดับต้นคือ นาฏยศิลป์เป็ นภาษาอย่างหนึ่ง หรือเรียกอีกอย่างว่า ภาษาท่าเต้นรา ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในตาราเรื่อง
Labanotation ในหัวข้อ The Language of Dance ผูเ้ ขียนขอกล่าวโดยสรุปว่า
นาฏยศิลป์เป็ นภาษาของการสือ่ สารอารมณ์ผา่ นท่าทางต่าง ๆ เป็ นการออกแบบร่างกายให้เกิดการสือ่ สารแบบ
ไม่ใช้คาพูด ภาษาท่าเต้นราจึงเป็ นสิง่ ที่นาไปประยุกต์ผ่านวัฒนธรรมหนึ่งสู่อกี วัฒนธรรมหนึ่ง นาฏยศิลป์จงึ
เป็ นการสือ่ สารทางภาษาอย่างถ่องแท้รปู แบบหนึ่ง” (Ann Hutchinson Guest, 2005, p.14)
โดยนาฏยประดิษฐ์นนั ้ ศิลปินหรือนักนาฏยประดิษฐ์ทเ่ี ป็ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานควรคานึงการกาหนดรูปแบบของ
นาฏยศิลป์ชุดใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นมา ซึ่งการกาหนดรูปแบบของนาฏยศิลป์มหี ลายหลายแนวทาง แต่อาจจะสรุปพอ
สังเขปตามความเข้าใจ เพือ่ เป็ นแนวทางหลัก ๆ ได้ 4 แนวทาง (สุรพล วิรฬุ ห์รกั ษ์, 2547) ดังนี้
1. กาหนดให้ อยู่ในหนึ่ งนาฏยจารีต อธิบายได้ว่า นักนาฏยประดิษฐ์โดยส่วนใหญ่มกั เลือกรูปแบบนี้เป็ น
อันดับต้น ๆ เนื่องจากว่าเป็ นแนวทางทีท่ าได้ง่าย เนื่องมาจากมีขอ้ กาหนด กฎเกณฑ์ในการเคลื่อนไหว
ให้สามารถนามาหยิบใช้ในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ได้อย่างง่ายดายและเป็ นระบบระเบียบ
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2. กาหนดให้เป็ นการผสมหลายนาฏยจารีต เพือ่ ให้เกิดความแปลกใหม่หรือความแวกแนวในรูปแบบของ
นาฏยศิลป์นัน้ นักนาฏญประดิษฐ์มกั นาเอานาฏยจารีตตัง้ แต่สองชนิดขึน้ ไปมาเป็ นส่วนผสม เช่น การ
นาเอานาฏยศิลป์ไทยมาผสมกับการเต้นบัลเลต์ นาฏยศิลป์ไทยกับนาฏยศิลป์ร่วมสมัย หรือนาฏยศิลป์
พืน้ เมืองตามภูมภิ าคกับนาฏยศิลป์ญป่ี นุ่ หรือนาฏยศิลป์จนี เป็ นต้น
3. กาหนดให้ประยุกต์จากนาฏยจารีตเดิ ม รูปแบบดังกล่าวมักอาศัยเพียงลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ท่ี
เด่น ๆ ทางด้านโครงสร้าง ท่าทางการเคลื่อนไหว หรือลักษณะสาคัญของท่าทางนัน้ ๆ มาเป็ นหลักในการ
สร้างสรรค์ ซึง่ นักนาฏยประดิษฐ์บางกลุ่มบางจาพวกก็พยายามริเริม่ หรือคิดค้นท่าทางการเคลื่อนไหวแบบ
ใหม่ ๆ หรือเสริมเติมแต่งเข้าไปกับนาฏยศิลป์ดงั ้ เดิม ทัง้ นี้กเ็ พือ่ ให้เกิดความหมายใหม่ตามทีต่ อ้ งการ
4. กาหนดให้ อยู่นอกนาฏยจารี ตเดิ ม สามารถอธิบายได้ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ในป จั จุบนั ได้พยายาม
ค้นคว้ารูปแบบการเคลื่อนไหวใหม่ ๆ โดยไม่นาเอารากฐานของวิถีชวี ติ ตามธรรมชาติหรือรูปแบบของ
นาฏยศิลป์ทม่ี อี ยูเ่ ดิมมาเป็ นพืน้ ฐาน ซึง่ การคิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ของนาฏยศิลป์นนั ้ สามารถกระทาได้โดย
จะต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อนาฏยศิลป์ดงั ้ เดิม เช่น การแสดงนาฏยศิลป์ญ่ปี ุ่นทีเ่ รียกว่า บูโต (Butoh) ทีค่ ดิ
ใหม่และทาใหม่โดยศิลปิ นชาวญีป่ นุ่ กระทังเกิ
่ ดการแพร่หลายไปในยุโรป และเมือ่ นาฏยศิลป์รปู แบบใหม่ท่ี
คิดค้นเกิดการยอมรับในวงกว้างมากขึน้ เกิดการสืบเนื่องกันเป็ นทอด ๆ อย่างมีระบบ นาฏยศิลป์นนั ้ ก็จะ
กลายเป็ นนาฏยจารีตแบบดัง้ เดิมไปในทีส่ ดุ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพสังคมของนาฏยศิลป์
นาฏยประดิษ ฐ์ เป็ น กิจ กรรมอย่า งหนึ่ ง ของศิล ปิ น ที่พ ยายามสร้า งสรรค์ส ิ่ง ใหม่ ๆ ให้เ กิด ขึ้น กับ วงการ
นาฏยศิลป์ ซึ่งย่อมมีกระบวนการ ขัน้ ตอน เงื่อนไขและข้อจากัดที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสกุลของนาฏยศิลป์
โดยทัวไปแล้
่
วนาฏยศิลป์มกั จะมุง่ เน้นเรือ่ งแนวคิด นาเสนอความรูส้ กึ อารมณ์ หรือเนื้อหาบางอย่างตามสถานการณ์ของ
สังคมหรือพืน้ ถิน่ นัน้ ๆ เป็ นต้น แต่กม็ นี าฏยประดิษฐ์บางจาพวกทีม่ ไิ ด้ตอ้ งการนาเสนอในประเด็นทีก่ ล่าวมา แต่ตอ้ งการ
สร้างสรรค์เพือ่ ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของศิลปินบางกลุ่มทีเ่ รียกตนเองว่านักนาฏยประดิษฐ์ ซึง่ ผลงานนัน้ ๆ
ก็มไิ ด้หมายรวมว่าขาดสุนทรียภาพด้านนาฏยศิลป์แต่ประการใด หากแต่มบี ริบททีส่ อดแทรกอยู่ในงานศิลปะทีแ่ ตกต่าง
กันออกไป
ปจั จุบนั นักนาฏยประดิษฐ์รนุ่ ใหม่เกิดขึน้ อย่างกว้างขวาง โดยอาศัยประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางอ้อม
มาเป็ น ตัวก าหนดในการสร้า งสรรค์ผ ลงานนาฏยศิลป์ ซึ่งควรจ าเป็ นอย่า งยิง่ ที่จ ะต้องพิจ ารณาข้อควรระวังต่ า ง ๆ
ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ เหตุ เพราะในการสร้างสรรค์ผ ลงาน บางครัง้ อาจเกิดความเสี่ยงต่อระบบความเชื่อ จารีต
ประเพณี ด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ของศิลปิ นหรือผูส้ ร้างงาน ดังขอสรุปเป็ นสาระสังเขป (สุรพล วิรุฬห์รกั ษ์, 2547)
ดังนี้
1. ไม่ควรทาในสิง่ ทีซ่ ้า ๆ จนเกิดความคุน้ ตา และไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิง่ ใดบ้างทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในผลงาน
นาฏยศิลป์ แม้วา่ สิง่ นัน้ จะเป็ นสิง่ ทีย่ าก หากปฏิบตั บิ อ่ ยครัง้ ก็อาจทาให้เกิดความน่าเบื่อได้
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2. ไม่ควรทาในสิง่ ทีผ่ ชู้ มสามารถคาดเดาได้ในเหตุการณ์ทางนาฏยศิลป์ ว่าจะเกิดอะไรขึน้ บ้าง เพราะจะทา
ให้คนดูไม่เกิดความแปลกใจ ขาดความตื่นตาและตื่นใจได้
3. ไม่ควรปรุงแต่งหรือใส่องค์ประกอบหรือสิง่ ต่าง ๆ ที่มากจนเกินไป ทาให้ยากที่จะเข้าใจและยากที่จะ
ติดตามผลงานนาฏยศิลป์นนั ้ ๆ อีกทัง้ อาจทาให้ขาดความต่อเนื่องในการแสดง
4. ไม่ควรทาลายสมาธิหรืออารมณ์ความต่อเนื่องของผูช้ ม เพราะไม่อย่างนัน้ ผู้ชมจะต้องเริม่ ตัง้ ต้นกับการ
แสดงใหม่ ซึง่ ทาให้ขาดความสมบูรณ์ในการเสพงานนาฏยศิลป์
5. ไม่ควรทาในสิง่ ที่เกิดศักยภาพของนักแสดง เพราะอาจทาให้ได้ผลที่ ตรงกันข้าม นอกจากการจัดวาง
ร่างกายของนักแสดงจะไม่สมบูรณ์แล้ว ยังทาให้เกิดความลุน้ ระทึกในสายตาของผูช้ มก็เป็ นได้
6. ไม่ควรทาสิง่ ใด ๆ ทีข่ ดั ต่อจารีต ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของสังคมหรือท้องถิน่ นัน้ ๆ
7. ไม่ควรทาในสิง่ ที่นักแสดงขาดความมันใจ
่ ไม่พร้อม หรืออาจก่อให้เกิ ดความกังวลในขณะทีท่ าการแสดง
ทัง้ นี้ความชานาญ ระยะเวลาในการฝึ กซ้อม ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดความรูส้ กึ นัน้ กับนักแสดงก็
เป็ นไปได้เช่นเดียวกัน
สรุปได้วา่ นาฏยประดิษฐ์ เป็ นกระบวนการทางความคิดอย่างหนึ่ง ทีน่ าฏยศิลปิ น หรือนักนาฏยประดิษฐ์ใช้ใน
การกาหนดหรือสร้างสรรค์การแสดงขึน้ ใหม่ มีขนั ้ ตอน การวางแผน การฝึกซ้อม การขัดเกลา เป็ นต้น เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญ เหนือสิง่ อื่นใด “ความคิดทีส่ ร้างสรรค์” ถือเป็ นสิง่ จาเป็ นต่องานนาฏยศิลป์ในโลกยุคปจั จุบนั และผูช้ มบางกลุ่มยัง
โหยหานาฏยศิลป์ตามจารีตดัง้ เดิม และบางกลุ่มก็โหยหาความแปลกใหม่ทย่ี งั ไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็ นต้น อย่างไรก็
ตาม “ประสบการณ์ ” ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่จะทาให้ความสมบูรณ์ ของนาฏยประดิษฐ์ชุดนัน้ เกิดผลสัมฤทธิ ์เพียงใด เพราะ
ประสบการณ์ในทีน่ ้ีจะต้องมาจากนักนาฏยประดิษฐ์และผูช้ มร่วมกัน นี่จงึ อาจเป็ นทีม่ าให้ศลิ ปิ นบางกลุ่มในยุคปจั จุบนั หัน
มาสร้า งงานนาฏยศิล ป์ ต ามกระแสสัง คม เช่ น การเมือ ง การปกครอง สัง คม เศรษฐกิจ การค้า การแพทย์ การ
ติดต่อสือ่ สาร ฯลฯ อย่างไรก็ตามการคิดและประดิษฐ์ลลี าท่าราหรือท่าเต้น สามารถนาสิง่ ทีไ่ ด้จากการพบเห็นมาปรับใช้
ในผลงานของตนเองได้ ซึ่งจะทาให้หลีกเลี่ยงในประเด็นของการออกแบบที่ซ้า ๆ กันของงานที่มอี ยู่เดิม ซึ่งหากนัก
นาฏยประดิษฐ์รนุ่ ใหม่จะพิจารณากันได้อย่างถีถ่ ว้ นและรอบคอบ ก็จะส่งผลให้เกิดความแปลกใหม่และเกิดความโดดเด่น
ในผลงานนาฏยศิลป์อย่างแท้จริง
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