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นาฏศิลป์กับการสื่อสารอารมณ์
Dancing Arts with Emotional Communication
ณัฐพร เพ็ชรเรือง*
บทคัดย่อ
การถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ สามารถกล่าวได้วา่ เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการแสดงนาฏศิลป์ หากผูแ้ สดง
รำ�สวย มีลีลางดงามแต่ขาดอารมณ์ความรู้สึก ผู้ชมก็จะขาดความอิ่มเอมหรือขาดความประทับใจ หรือขาด
สุนทรียภาพในการรับชมนัน่ เอง นาฏยศิลปินรุน่ ใหม่ควรให้ความสำ�คัญกับการถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ ของการ
แสดง โดยนักแสดงจะต้องศึกษาบทบาทของตัวละครให้เข้าใจอย่างชัดเจน จนนำ�ไปสูค่ วามเชือ่ การสมมติบทบาท
และผู้แสดงจะต้องสร้างสมาธิในทุกครั้งของการแสดงทั้งในขณะฝึกซ้อมและขณะแสดงจริง เมื่อมีสมาธิผู้แสดงก็
จะเกิดจินตนาการที่คล้อยตามไปกับบทบาทของตัวละครนั้น และนำ�ไปสู่การสื่อสารการแสดงด้วยกระบวนท่าที่
ถ่ายทอดให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกระหว่างผู้แสดงด้วยกันและระหว่างผู้ชม ซึ่งจะทำ�ให้การแสดงนาฏศิลป์นั้นเกิด
สุนทรียภาพที่งดงาม
คำ�สำ�คัญ: นาฏศิลป์, การแสดง, อารมณ์
Abstract
Delivering feelings and enthusiasm are the foremost important things in dancing arts. If
actor provides a splendid performance but lacks of emotion, audience will lose their impression
or show appreciation eventually. The new generation of actor in dancing arts should learn the
principal on how to deliver feelings and emotion of the performance by studying and understanding their very own role and characters thoroughly which leads to belief and acting. Actor
has to concentrate in both rehearsal and on stage. Concentration provides actor’s imagination
deferring along with their role and character. This will lead to performing arts communication
by movements. Deliver feelings and emotions between actor and audience providing dancing
arts aesthetic.
Keywords: Dancing Arts, Performance, Emotion
บทนำ�

เมื่อกล่าวถึงศิลปะการแสดงคนส่วนใหญ่
คงจะนึกถึงการละครเป็นหลัก อันทีจ่ ริงแล้วศิลปะการ
แสดง คือ ศิลปะที่ถ่ายทอดด้วยการแสดงประเภท
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นละคร หรือแม้กระทั่งการแสดง

นาฏศิลป์ก็ล้วนแต่เป็นศิลปะการแสดงทั้งสิ้น ดังที่มี
การกล่าวถึงความหมายของศิลปะการแสดงไว้ว่า
ศิลปะการแสดง หรือทีเ่ รียกว่า Performing Arts คือ
การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราว
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดง

* อาจารย์ประจำ�สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
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ประเภทต่าง ๆ (วิกีพีเดีย: 2558)
การแสดงนาฏศิ ล ป์ ใ นที่ นี้ คื อ การแสดง
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์รว่ มสมัย ซึง่ ก่อนอืน่ ผูเ้ ขียน
จะขอกล่าวให้ทราบถึงประเภทของนาฏศิลป์ไทยไว้
พอสังเขปดังนี้ การแสดงนาฏศิลป์ไทยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่ โขน ละคร
ระบำ� รำ� ฟ้อนและการแสดงพื้นเมือง การแสดงโขน
จะมีจารีตหรือวิธีการแสดงโดยนักแสดงจะไม่เจรจา
เอง แต่จะมีตน้ เสียงอยูใ่ นโรงหรือมีคนพากย์บทเจรจา
ให้นั่นเอง นอกจากการแสดงโขนที่นักแสดงจะไม่
เจรจาเองแล้วนัน้ ยังพบว่ามีการแสดงประเภทอืน่ อีก
อย่างเช่น ละครใน ระบำ� รำ� ฟ้อนและการแสดงพื้น
เมือง ซึ่งการแสดงเหล่านี้จะพบว่า นักแสดงจะทำ�
หน้าที่สื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้ท่าทางและการ
เคลือ่ นไหวในการถ่ายทอดเรือ่ งราว อารมณ์และความ
รู้สึกเป็นหลัก ซึ่งนักแสดงจะรำ�ตีบทตามคำ�ร้อง รำ�ตี
บท คือ การรำ�ตีความหมายตามคำ�ร้องนั้น ๆ อาทิ
รู้สึกรักและเมตตา จะใช้ภาษาท่าโดยนำ�มือทั้งสอง
แบมือวางไหว้กันที่อก ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ท่ารัก
ที่มา : https://sites.google.com/site/natsilpthiy39/phu-khidkhn-tha-ra-him
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นอกจากการแสดงนาฏศิลป์ไทยดังกล่าวมา
ข้างต้นแล้วนั้น การแสดงของนาฏศิลป์ตะวันตกที่เรา
รู้จัก อาทิ บัลเล่ต์ โมเดิร์นดานซ์ นาฏศิลป์ร่วมสมัย
ซึ่ ง การแสดงเหล่ า นี้ ก็ จ ะแสดงโดยใช้ ท่ า ทางการ
เคลือ่ นไหวเป็นสือ่ ทีส่ อื่ สารอารมณ์ความรูส้ กึ หรือบอก
ความหมายต่าง ๆ ของการแสดง การแสดงนาฏศิลป์
ไทยหรือการแสดงนาฏศิลป์ตะวันตก หรือการแสดง
นาฏศิลป์ชนชาติใดก็ตาม ที่ขึ้นชื่อว่านาฏศิลป์หรือ
Dance โดยส่วนมากจะไม่ใช้บทเจรจาในการสื่อสาร
กั บ ผู้ ช ม ซึ่ ง นั ก แสดงนาฏศิ ล ป์ จ ะใช้ ท่ า ทางการ
เคลื่อนไหวเป็นการถ่ายทอดความหมาย อารมณ์
ความรู้ สึ ก แทนการเจรจาหรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า
นาฏศิลป์เป็นการแสดงที่เป็นอวัจนภาษา คือ การ
สื่อสารโดยปราศจากบทพูดหรือเจรจานั่นเอง
การแสดงนาฏศิลป์ทมี่ อี งค์ประกอบสมบูรณ์
จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางด้านดนตรี เครือ่ ง
แต่งกาย ท่าทาง และสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ การถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกของการแสดง หากจะเปรียบเทียบ
กันอย่างผิวเผินระหว่างนาฏศิลป์และการละครนั้น
เราจะพบว่านาฏศิลป์และการละครจะมีองค์ประกอบ
ของการแสดงที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นบทละคร
เพลง เครือ่ งแต่งกาย ท่าทาง และการถ่ายทอดอารมณ์
ความรูสึกของนักแสดง แต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชดั นัน่ คือเรือ่ งของการใช้ค�ำ พูดหรือเจรจา
ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ส่วนใหญ่จะไม่สื่อสารด้วยการ
เจรจา และเมื่อการแสดงนาฏศิลป์ไม่สามารถสื่อสาร
ด้วยการเจรจาได้ นาฏศิลป์จ�ำ เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะสือ่ สาร
ด้วยท่าทางและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเป็น
สำ�คัญ
จากประสบการณ์การแสดงของผู้เขียน ผู้
เขียนได้เล็งเห็นว่านักแสดงนาฏศิลป์จำ�นวนไม่น้อยที่
ยังไม่เข้าใจและยังไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความ
รู้สึกของการแสดงได้อย่างประจักษ์ อาจจะเนื่องมา
จากประสบการณ์หรือความเชีย่ วชาญของผูแ้ สดง ซึง่
จากประสบการณ์ ก ารแสดงของผู้ เขี ย นถึ ง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนั้น จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่
การฝึกซ้อม โดยก่อนที่เราจะแสดงเป็นตัวละครใด
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หรือได้รับบทบาทหน้าที่ใดในการแสดง เราจะต้อง
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของตัวละครเสียก่อน ดังที่
อาจารย์นันทนา สาธิตสมมนต์ อาจารย์ประจำ�
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กล่าวว่า ในการแสดง
นาฏศิลป์ไทยนัน้ เมือ่ เราได้รบั บทบาทเป็นตัวละครใด
นัน้ เราจะต้องศึกษาตัวละครนัน้ จากบทละครหรือบท
ในวรรณคดีตอนนั้นให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อที่จะได้
ทราบอารมณ์ของตัวละคร ว่าตัวละครตัวนัน้ ตกอยูใ่ น
สถานการณ์ใด แล้วจึงนำ�มาคิดเปรียบเทียบว่าถ้าหาก
เราหรือผู้แสดงเจอเหตุการณ์แบบตัวละครนั้น ๆ เรา
จะเกิดอารมณ์ความรูส้ กึ อย่างไร แต่ทงั้ นีน้ าฏศิลป์ไทย
มาตรฐานจะมีกรอบหรือจารีตของการแสดง อย่าง
เช่น การแสดงโขน ซึง่ การแสดงท่าทางหรืออารมณ์จะ
ต้ อ งไม่ แ สดงออกมากจนเกิ น ไป แต่ จ ะสามารถ
แสดงออกได้จากสีหน้าและแววตาของผู้แสดง (นันท
นา สาธิตสมมนต์, สัมภาษณ์ 11 ธ.ค. 2559)
นอกจากการวิเคราะห์ตัวละครแล้วนั้น การ
สร้างจินตนาการก็เป็นสิ่งที่สำ�คัญ เพราะเนื่องการ
สร้างจินตนาการจะก่อให้เกิดภาพการแสดงทีม่ ตี อ่ ตัว
ละคร สถานการณ์ และบรรยากาศของการแสดง
คุณตวงพร มีทรัพย์ ศิลปินอิสระ ปัจจุบันเป็นนิสิต
ระดับปริญญาเอก ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า การเป็น
นักแสดงจะต้องใช้จินตนาการว่าเราเป็นตัวละครนั้น
จินตนาการการใช้รา่ งกายท่าทางของเราตัง้ แต่การฝึก
ซ้อมจนกระทั่งแสดงจริง และจะต้องเป็นตัวละคร
นั้ น ๆตลอดจนจบการแสดง (ตวงพร มี ท รั พ ย์ ,
สัมภาษณ์ 11 ธ.ค. 2559)
จากการทำ�ความเข้าใจในบทละคร เข้าใจใน
ตัวละครแล้วนั้น สิ่งที่ผู้เขียนคิดว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ
ความเชื่อ คือผู้แสดงจะต้องเข้าใจบทละคร เข้าใจตัว
ละครเพียงอย่างเดียงคงมิได้ เราจะต้องเชื่อในการก
ระทำ� เชือ่ ว่าเราคือตัวละครนัน้ เชือ่ ในบทบาท เชือ่ ใน
บุคลิกภาพ เราอย่าไปต่อต้านการกระทำ�ของตัวละคร
นั้น ไม่ว่าตัวละครนั้นจะดีหรือไม่ดี หรือจะมีลักษณะ
นิสยั หรือบุคลิกอย่างไร หน้าทีข่ องเราคือการถ่ายทอด
การแสดง เพราะว่าเราคือนักแสดง ดังที่ อาจารย์

ภานุมาศ ผลพิกุล อาจารย์ประจำ�สาขาวิชานาฏศิลป์
และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การเชื่อในตัวละคร คือสิ่งที่
สำ�คัญที่สุด เชื่อในบทบาท เชื่อในการกระทำ� เชื่อใน
บุคลิกภาพ เชื่อว่าเราคือตัวละครตัวนั้น และเมื่อเรา
เชื่อในตัวละครเราจะต้องหมั่นฝึกซ้อม ซึ่งเราจะต้อง
ทำ�ให้เต็มที่แสดงให้มรพลังตั้งแต่ตอนที่เราฝึกซ้อม
เพราะงานนาฏศิลป์จะต้องใช้ระยะเวลาในการซ้อม
เมื่อซ้อมบ่อยจนเกิดความเคยชิน เราจะยิ่งเกิดความ
ชำ�นาญ แล้วเราจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมา
ได้อย่างดีที่สุด (ภานุมาศ ผลพิกุล, สัมภาษณ์ 11 ธ.ค.
2559) เมื่อผู้แสดงเกิดความเชื่อ ความเข้าใจในตัว
ละคร การสร้างจินตนาการ และสถานการณ์ได้แล้ว
นัน้ ผูก้ �ำ กับการแสดงก็เป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะเป็นการสร้าง
แรงผลักดันส่งเสริมให้นักแสดงเกิดพลัง ซึ่งอาจาร
ย์ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์ อาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
นาฏศิ ล ป์ ไ ทยศึ ก ษา คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวว่า
ผู้ที่เป็นครูหรือผู้ออกแบบท่าจะต้องสร้างแรงผลักดัน
ให้ผแู้ สดงรูส้ กึ อยากทีจ่ ะถ่ายทอดอามรณ์ออกมา โดย
พูดกระตุน้ ปลุกเร้าอารมณ์ให้ผแู้ สดงถ่ายทอดอารมณ์
ออกมาให้ได้ดที สี่ ดุ (ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์, สัมภาษณ์
11 ธ.ค. 2559)
จากการสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า การ
แสดงนาฏศิลป์จะมีหลักหรือวิธกี ารในการสร้างความ
เชื่อ การสมมติ การจินตนาการ และกลวิธีต่าง ๆ ที่
ถ่ายทอดออกมาสู่กระบวนท่าหรือการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ซึ่งผู้เขียนเล็งเห็นว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เหล่านี้ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับทฤษฏีการแสดง
ทางตะวันออกและตะวันตก ดังเช่น ทฤษฎีนาฏย
ศาสตร์ของภรตมุนีที่เป็นทฤษฎีการร่ายรำ�ของชาว
อินเดีย ซึ่งประเทศไทยเราได้รับอิทธิพลจากการร่าย
รำ�มาจากอินเดียทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งของภาวะของการแสดง
ภาวะ คือ การแสดงออกของอารมณ์ โดยประกอบไป
ด้วย
1. สถายีภาวะ ความรู้สึกของจิตใจ
2. วิภาวะ อาการที่เกิดขึ้นภายใน
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รู้สึกนั้น

3. อนุภาวะ กิริยาที่แสดงออกมา (ท่าทาง)
4. วยภิจารีภาวะ เหตุส่งเสริมให้เกิดความ

ยกตัวอย่างดังเช่น สถายีภาวะ คือ ความโศก
ย่อมเกิดขึ้นโดยวิภาวะ คือ ความพลัดพรากจากคน
รัก และได้รับความทุกข์
ผู้แสดงละครพึงแสดงความโศกด้วยอนุภาวะ
คือ ท่านํ้าตาตก รํ่าไห้ พรํ่าเพ้อ ครํ่าครวญ คลั่ง และทำ�
ตาย (ภรตมุนี, นาฏยศาสตร์: อัธยายที่ 7 โศลกที่ 17)
นอกจากทฤษฎีทางตะวันออกแล้วนัน้ ยังพบ
ทฤษฎีทางตะวันตกเช่นกัน อย่างเช่น สตานิสลาฟสกี้
(Stanislavksky) ไม่ว่าจะเป็นการสมมติ ความจริง
และความเชือ่ จินตนาการ การสร้างสมาธิ เป็นต้น ซึง่
สตานิสลาฟสกี้ได้กล่าวถึงการแสดงละครว่า ละคร
ประเภท “เมโลดรามา” สมัยคริสต์วรรษที่ 19 มัก
นิยม “การตีหน้า” “การทำ�ท่า” “การดัดเสียง” และ
“การใส่อารมณ์” โดยปราศจากความจริง นักแสดง
จะมีสตู รการแสดงอยูแ่ ล้ว โดยไม่ตอ้ งมีการเตรียมบท
หรือแสวงหา “ความจริงภายใน” แต่อย่างใด สตานิ
สลาฟสกีเรียกการแสดงประเภทนีว้ า่ “การแสดงแบบ
หุ่นยนต์” หรือ “การแสดงแบบเครื่องจักร” (mechanical acting) (สดใส พันธุมโกมล, ปริทศั น์ศลิ ปะ
การละคร หน้า 45) ดังนั้นการแสดงนาฏศิลป์ไทยจึง
เป็นการแสดงหนึง่ ทีต่ อ้ งแสดงอารมณ์จากภายในออก
สูภ่ ายนอก เพือ่ สือ่ สารกับผูช้ มให้ชดั เจนทีส่ ดุ และอย่า
ทำ � การแสดงเพี ย งแค่ หุ่ น ยนต์ ดั ง คำ � กล่ า วของ
สตานิสลาฟสกี
จากการกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปถึงวิธี
การหรือกลวิธีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ดังนี้
1. ความเชือ่ กล่าวคือ นักแสดงทุกคนจะต้อง
เชื่อในตัวละคร เชื่อว่าเราคือตัวละครนั้น เชื่อในการก
ระทำ� เชื่อในบทบาทหน้าที่ เชื่อในบุคลิกภาพ เชื่อใน
ลั ก ษณะนิ สั ย ของตั ว ละครนั้ น และสิ่ ง ที่ สำ � คั ญ อี ก
ประการหนึ่ง คือการเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างนัก
แสดงร่วมกัน เชื่อว่าคนนั้นคือเพื่อนรัก เชื่อว่าคนนั้น
คือคนรัก เมื่อเราเกิดความเชื่อและสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ให้กับนักแสดงด้วยกันเองได้ นักแสดงทุกคน
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จะเกิดความเชื่อเช่นเดียวกันกับเรา และจะส่งผล
ให้การแสดงนั้นสามารถสื่อสารออกมาได้สมจริง
2. บทบาทสมมติ เมื่อเกิดความเชื่อการเกิด
บทบาทสมมติก็จะสามารถบังเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ
ในบางครั้งผู้แสดงจะต้องใช้ภูมิหลังของตัวละครใน
การสมมติบทบาทว่าตัวละครนั้นเป็นอย่างไร แล้ว
สมมติว่าถ้าตัวละครนั้นเป็นเราหรือถ้าเราตกอยู่ใน
สถานการณ์แบบนั้น เราจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
ออกมาในลักษณะใด อาจารย์สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้
กล่าวไว้วา่ การสมมติเป็นกระบวนการสำ�คัญทีผ่ แู้ สดง
สามารถสร้างอารมณ์ที่มีประกายออกมาจากภายใน
ตัวละครนั้นๆได้ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547: 126)
3. การสร้างสมาธิ การแสดงที่จะสามารถ
ดำ � เนิ น ไปได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งจนจบการแสดง จะไม่
สามารถเกิดขึน้ ได้เลยถ้าหากผูแ้ สดงขาดสมาธิ ผูแ้ สดง
จะต้องฝึกสมาธิก่อนการแสดงตั้งแต่ขั้นตอนการฝึก
ซ้อม จนกระทั่งถึงการแสดงจริง และในขณะที่กำ�ลัง
จัดการแสดงอยู่นั้น ผู้แสดงก็มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีสมาธิ คอยประคับประคองว่าเราคือตัวละคร
นัน้ ๆ ไปจนจบการแสดง เมือ่ นักแสดงมีสมาธิมากเท่า
ไหร่ นักแสดงก็จะผิดพลาดน้อย และจะส่งผลถึงการ
ถ่ายทอดอารมณ์จนก่อให้เกิดพลังในการแสดงได้
อย่างมาก
4. การสร้างจินตนาการ การสร้างจินตนาการ
คือส่วนสำ�คัญของการเข้าใจหรือเข้าถึงบทบาทของตัว
ละคร เพราะนักแสดงเมือ่ อ่านบทละครหรือได้รบั มอบ
หมายในบทบาทสำ�คัญต่าง ๆ นักแสดงจะต้องสร้าง
จินตนาการทั้งในอารมณ์ความรู้สึก การกระทำ� รวม
ถึงการตกอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ และบรรยากาศ
ของเหตุการณ์นนั้ ๆ เมือ่ เราสามารถสร้างจินตนาการ
ได้ เราจะได้เห็นภาพของการแสดงในจิตใต้ส�ำ นึกของ
เรา ว่าเราควรสื่อท่าทางหรือตอบโต้เรื่องราวกับนัก
แสดงคนอื่น รวมทั้งผู้ชมอย่างไร เพื่อให้การแสดง
สามารถดำ�เนินตามภาพหรือจินตนาการของการ
แสดงได้
5. การสื่อสาร นักแสดงคือผู้ที่เป็นตัวแทน
ของการสื่ อ สารศิ ล ปะทุ ก แขนง เพราะนั ก แสดง

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

สามารถเป็นตัวแทนของความคิดของผู้ออกแบบท่า
หรือผู้กำ�กับ สื่อสารวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่
นอกจากนั้นแล้วนักแสดงจะต้องสื่อสารเรื่องราวทั้ง
อารมณ์ความรู้สึกระหว่างผู้แสดงด้วยกัน ผู้แสดงจะ
ต้องทราบและเข้าใจว่าเรากำ�ลังสื่อสารกระบวนท่า
ด้วยอารมณ์อย่างไรกับใครหรือตัวละครใด เพราะ
นาฏศิลป์จะต้องร่วมแสดงกับผูอ้ นื่ ทัง้ แสดงเป็นคูแ่ ละ
กลุ่ ม ซึ่ ง นั ก แสดงแต่ ล ะคนจะต้ อ งรู้ จั ง หวะและ
กระบวนท่าของตนเอง เพื่อจะได้สอดคล้องให้เกิด
ความสมดุลในการแสดง แต่การแสดงนาฏศิลป์ก็มี
จำ�นวนไม่น้อยที่จะต้องแสดงคนเดียว ซึ่งนักแสดงจะ
ต้องสื่อสารให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงบทบาทและอารมณ์
ความรู้สึก เพราะนาฏศิลป์ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการ
พูดหรือเจรจา แต่จะสามารถรับรูด้ ว้ ยกระบวนท่า โดย
ผู้ชมสามารถได้รับสุนทรียภาพจากการชมการแสดง

การถ่ายทอดอารมณ์อาจกล่าวได้วา่ เป็นสิง่ ที่
สำ�คัญที่สุดในการแสดงนาฏศิลป์ หากผู้แสดงรำ�สวย
มีลีลางดงามแต่ขาดอารมณ์ ผู้ชมก็จะขาดความอิ่ม
เอมและประทับใจหรือขาดสุนทรียภาพในการรับชม
เปรียบเสมือนอาหารที่มีหน้าน่ารับประทานแต่ขาด
รสชาติทกี่ ลมกล่อม เมือ่ ขาดความอร่อยคนก็ไม่อยาก
ทาน สิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นการเปรียบเปรยที่จะทำ�ให้
เข้าใจได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนัน้ นาฏยศิลปินรุน่ ใหม่
ควรให้ความสำ�คัญกับการถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ
ของการแสดง โดยศึกษาบทบาทของตัวละครนั้น ๆ
ผ่านบทละครหรือวรรณคดี เมื่อเกิดความเข้าใจใน
บทบาทของตัวละคร ผู้แสดงจะเกิดความเชื่อ การ
สร้างสมมติ เพือ่ ก่อให้เกิดจินตนาการและนำ�ไปสูก่ าร
สื่อสารด้วยกระบวนท่ากับผู้แสดงคนอื่น รวมทั้งผู้ชม
เพื่อให้การแสดงนาฏศิลป์นั้นเกิดความสมบูรณ์และ
เกิดสุนทรียภาพสูงสุด
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