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กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุดฮาร์โมนี่ออฟแดนซ์
The process of creating the show “Harmony of Dance”
วณิชชา ภราดรสุธรรม*

บทคัดย่อ
กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด Harmony of Dance” เป็นการศึกษาขั้นตอน
กระบวนการทำ�งานด้านการออกแบบลีลาท่าทาง ในการแสดงชุด Harmony of Dance มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
ขัน้ ตอนการทำ�งานและการพัฒนาองค์ความรูเ้ รือ่ งการถ่ายทอดความคิดในการสร้างสรรค์ลลี าท่าทางเพือ่ การแสดง
กระบวนการทำ�งานในการสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง มีขั้นตอนในการทำ�งานทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 1.การกำ�หนด
ความคิดหลักและขอบเขตเนือ้ หา 2.การกำ�หนดรูปแบบของการแสดง 3.การเลือกสรรดนตรี 4.การสร้างสรรค์ลลี า
ท่าทาง 5.การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม 6.การออกแบบคัดสรรเครือ่ งแต่งกาย และ 7.นำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์
Abstract
This creative production aims to study the making processes of the show “Harmony of
Dance ” and also to develop the conceptual thinking of choreography in dance theatre. There
are 7 processes of this show, which are 1. Concept 2.Forms 3.Music 4. Choreography 5.Casting
and Rehearsal 6.Costume Design 7.Show presenting
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาขั้นตอนกระบวนการการทำ�งานใน
การออกแบบลีลาท่าทางการแสดงชุด “Harmony of
Dance ”
2. พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการถ่ายทอดความ
คิดและการสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
การสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด
Harmony of Dance ในงานพิธีเปิดนิทรรศการ
ภาพถ่ายนานาชาติ “ผสานทำ�นองครรลองชีวิต”
(Harmony of Life) วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ หอ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร ในการ
สร้างสรรค์ลลี าท่าทางการแสดงในพิธเี ปิดจำ�เป็นต้อง
สอดรับกับแนวคิดในงานจัดงานแสดงภาพถ่าย โดย

แนวคิดสำ�คัญในการจัดงานครัง้ นี้ คือคำ�ว่า Harmony
of Life การประสานกลมกลืนของวิถแี ต่ละชีวติ ไม่วา่
จะเป็นสายพันธุ์พืช สัตว์ หรือ มนุษย์ ได้ก่อเกิดเป็น
ความดี ความงาม อันเป็นรากฐานทางสุนทรียภาพ
ของแต่ละชีวติ ทีอ่ าจมีความแตกต่างกันตามแต่ละเผ่า
พันธุ์ที่มีท่วงทำ�นองของจังหวะชีวิตที่แต่ต่างกัน (จาก
สูจบิ ตั รนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “ผสานทำ�นอง
ครรลองชีวิต” Harmony of Life ปี 2559) และจาก
แนวคิดในการจัดงานแสดงภาพถ่ายนี้จึงถูกเชื่อมโยง
เข้าสู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในลำ�ดับต่อไป
ในยุคปัจจุบันวัฒนธรรมทางด้านตะวันตก
และตะวันออกได้เข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบ
ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คมไทยสมั ย ใหม่ (ชิ ต พล
เปลี่ยนศิริ,2549) ดังจะเห็นได้ตั้งแต่การดำ�รงชีวิตไม่
ว่าจะเป็น รูปแบบการทำ�งาน การบริโภค การแต่ง

* อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

114

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

กาย ทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือแม้กระทัง่ วัฒนธรรมบางประการ
ที่สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อระบบ
ความคิ ด และค่านิยมของคนในสังคมไทยเกิ ดการ
ยอมรับการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากขึ้น ศิลปะ
ทีผ่ สู้ ร้างสรรค์สนใจและปรากฏขึน้ ให้เห็นในสังคมไทย
ที่ขยายตัวและเป็นยอมรับมากขึ้นตามลำ�ดับ คือ
ศิลปะของการเต้น (Dance) หรือ นาฏศิลป์ทางตะวัน
ตก ซึ่งศิลปะแขนงนี้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้ใน
ระดั บ สากลโดยใช้ลีลาท่าทาง ความงดงาม ของ
ร่างกาย ผ่านการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นความอ่อนช้อย พลิ้วไหว ความรวดเร็ว ปราด
เปรียว หรือแม้กระทั่งความแข็งแกร่ง ดูมีพลัง ซึ่ง
ศิลปะการเต้นจะสือ่ สารความหมายและเรือ่ งราวบาง
ประการโดยตรงให้กบั ผูท้ รี่ บั ชมได้รสู้ กึ และรับสารนัน้
ไปพิจารณา การเต้นในแต่ละรูปแบบจึงมีเอกลักษณ์
ที่สามารถสื่อความหมาย และสุนทรียะที่แตกต่างกัน
ไปในบริบทของสังคม
การแสดงชุด Harmony of Dance จึงนำ�
แนวความคิดและแรงบันดาลใจข้างต้น ถ่ายทอดผ่าน
การแสดงลีลาท่าทางของนักแสดง(นักเต้น) ผสมผสาน
รูปแบบทางด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัย การเคลื่อนไหว
ของร่างกายอย่างอิสระและกลมกลืนของกลุ่มนัก
แสดง(นักเต้น) มุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึกถึงการสอด
ผสานระหว่างการเคลื่อนไหวทางด้านร่ายกาย ความ
พลิ้วไหว ความแข็งแรง ของนักแสดง (ภาพที่ปรากฏ)
และด้านเสียง (ดนตรีประกอบการแสดง) อีกทั้งยัง
สามารถนำ�องค์ความรูม้ าใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่
ต่อนักศึกษาในรายวิชา ศิลปะการใช้ลีลาท่าทางเพื่อ
การแสดง ของตัวผู้สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
แนวความคิดและทฤษฏีของการสร้างสรรค์
1. แนวคิดนาฏศิลป์ร่วมสมัย
(Contemporary Dance)
นาฏศิลป์ร่วมสมัย (นราพงษ์ จรัสศรี,2548)
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 เนื่องจากกลุ่มคนที่อยู่ใน
แวดวงการเต้นรำ�ในช่วงเวลานัน้ มีความเบือ่ หน่ายใน
กฎระเบียบแบบแผนที่เคร่งครัดของการเคลื่อนไหว

ซึ่งได้มีนักเต้นรำ�ชาวอเมริกา 2 คน คือ อิซาดอรา
Isadora Duncan และ Loie Fuller นาฏศิลป์ร่วม
สมัย ในระยะเริม่ แรกยังไม่คอ่ ยเป็นทีย่ อมรับกันอย่าง
กว้างขวางนัก มักจะได้รับความนิยมและแสดงกันใน
หมู่ ข องเหล่ า ศิ ล ปิ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งเหมื อ นกั น
ว่าการเต้นแบบร่วมสมัยนี้เป็น “ปฏิสังคมและเป็น
บาป” แต่กลุ่มผู้นิยมและสร้างสรรค์งานกลับมีความ
เชื่อว่า การเต้นแบบร่วมสมัยนี้ “เป็นการปลดปล่อย
และใช้ จิ ต วิ ญ ญาณทั้ ง มวล หล่ อ หลอมไปกั บ การ
เคลือ่ นไหวและถ่ายทอกมาเป็นจิตวิญญาณอิสระและ
รู้สึกได้ถึงการใกล้ชิดพระเจ้า” และภายในระยะเวลา
ไม่นานนักแสดงแบบร่วมสมัยก็ได้รับความนิยมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ และได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นรูปแบบ
เฉพาะและเปิดสอนในโรงเรียนเต้นรำ�ต่างๆทัว่ โลก ซึง่
แต่ละสถาบันก็จะมีเทคนิคที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่
ซํ้ารูปแบบกัน
เรือ่ งราวต่าง ๆ ทีน่ กั แสดงต้องการสือ่ สารไป
สู่กลุ่มผู้ชมนั้น บางอย่างสอดแทรกอยู่ในลีลาการ
เคลื่อนไหวของนักแสดง บางครั้งสารที่นักแสดงจะ
สื่อสารให้ผู้ชมรับทราบจากการแสดงนั้นก็ไม่จำ�เป็น
จะต้องอยู่ในบทสรุปเดียวกัน ในการแสดงนาฏศิลป์
ร่วมสมัยครั้งหนึ่งอาจถูกตีความไปได้หลายรูปแบบ
แต่การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่ดีนั้น ส่วนมากแล้ว
เนือ้ หาและรูปแบบของการแสดงนัน้ จะมีลกั ษณะแห่ง
ความเป็นสากล หยิบยกเรือ่ งราวทีส่ ามารถพบเห็นได้
รอบๆตัว มานำ�เสนอให้เกิดมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ
นำ�เสนอให้เกิดมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ นำ�เสนอต่อ
สังคม เพือ่ ตีแผ่และสะท้อนแง่คดิ แห่งเรือ่ งราวนัน้ ๆให้
ปรากฏต่อสังคมในช่วงนั้น
2. ทฤษฏีการเต้นของนาฏศิลป์ร่วมสมัย
(นราพงษ์ จรัสศรี,2548)
• ฟรีสปิริต (Free Spirit) การเต้นที่มีจิต
วิญญาณของความเป็นอิสระ เป็นการเต้นทีค่ ล้ายกับ
การเต้นไร้ระบบเหมือนเป็นการเต้นที่ไม่ได้ตั้งใจเต้น
แต่สามารถสื่อสารให้ผู้ชมได้ทราบเรื่องของอารมณ์
ความรู้สึกและมีลีลาท่าทางการเต้นที่มีจังหวะหนัก
– เบา ที่เรียกว่า ไดนามิก (Dynamic)
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• คอนแทรกชั่น (Contraction) จะต้อง
ปฏิบัติอย่างรวดเร็วบังคับกล้ามเนื้อท้องให้โค้งตัวดัน
กระดูกสันหลังให้โค้งและท่าผ่อนคลายทีเ่ รียกว่า รีลสิ
( Release ) เน้นทีค่ วามหนักแน่นและการปลดปล่อย
การทิ้งน้ำ�หนักแลการกลับสู่พื้นฐาน เป็นรูปแบบที่
ไม่มีท่วงท่าที่อ่อนช้อยสง่างาม และไม่มีการลอยตัว
ตามแบบของบัลเล่ต์
• การล้มลงสู่พื้น การพยุงตัวขึ้น การหยุด
นิ่งและกฏของแรงโน้มถ่วง เช่น การถ่วงหมุนรอบตัว
ให้มีความรู้สึกว่าแขนขาถูกดึงเข้าหา ตัวหมุนให้มี
ความรู้สึกว่าแขนขาถูกดึงออกจากตัว การกระโดด
ข้ามวัตถุที่สูง กระโดดข้ามวัตถุที่ยาวหรือกว้าง
• การใช้พื้นที่ว่าง จังหวะ ในการเต้นการ
เคลื่อนไหวที่จะใช้จังหวะต่างกัน การแสดงออกของ
อารมณ์ก็ใช้จังหวะต่างกัน อาจจะเป็นการปรบมือ
กระทืบเท้า หรือการใช้เสียง และจะมีการเน้นจังหวะ
ด้วยเช่นกัน
• คันนิง่ แฮม(Cunningham ) ตัง้ ชือ่ ตามผูค้ ดิ
ท่าเต้น ซึ่งเน้นแนวทางการเต้นไปตามสรีระและ
จังหวะ โดยใช้แนวคิดของการปลดปล่อยพลังงาน
ออกมา ในรูปแบบของการเต้นแต่ละคน เพื่อให้เห็น
ถึงความง่ายและ ความเป็นธรรมชาติ
• การเต้นที่ประกอบไปด้วย การวิ่ง การเดิน
การกระโดด หรือ เป็นการนำ�ท่าธรรมดาสามัญใน
ชีวิตประจำ�วันมาสร้างสรรค์ในการแสดง
• ไลร์มอน(Limon )ตั้งชื่อตามผู้คิดท่าเต้น
เป็นการใช้พลังให้สมั พันธ์กบั แรงดึงดูดและน้�ำ หนักใน
เรื่องการตกกระทบและการดีดตัวขึ้น เทคนิคนี้ใช้
ความรู้สึกเกี่ยวกับน้ำ�หนักและพลังในการเต้นอย่าง
มากของร่างกาย การเคลื่อนที่ถูกกระตุ้นด้วยการสูด
ลมหายใจเข้าออกเพื่อยกและเหวี่ยงร่างกาย เพื่อที่
จะให้เกิดการเคลือ่ นไหวและการหยุดการเคลือ่ นไหว
ทำ�ให้ผู้เต้นรู้สึกดีในขณะแสดง
• รีลีส(Release) เน้นการที่ลดความแกร่ง
ของการเต้นให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะหาความชัดเจนและ
ไม่แน่นอนที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังลมหายใจ
เราใช้ เ ทคนิ ค นี้ เ พื่ อ ให้ ข้ อ ต่ อ กล้ า มเนื้ อ เกิ ด การ
116

เคลื่อนไหวทีง่าย ปล่อยหายใจ เพื่อให้ผ่อนคลายของ
ร่างกายเป็นการใช้ผ่อนคลายของร่างกายเป็นการใช้
เทคนิคที่ผ่อนคลายเหนือนรูปแบบการเต้น
• การด้นสด(Improvisation) ซึ้งการด้นสด
นีจ้ ะเป็นการคิดท่าให้ตรงตามเหตุการณ์หรือเรือ่ งราว
ที่แสดง เน้นในเรื่องการเคลื่อนไหว และท่าทางที่ต่อ
เนื่องในการแสดง
• การเต้ น เป็ น คู่ ห รื อ กลุ่ ม (Contact
Improvisation) ซึง่ มีการจัดรูปแบบด้วยการโยกย้าย
น้ำ�หนัก การเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อย การสัมผัสผู้เต้น
ในแบบด้นสด จะต้องเต้นแบบร่างกายเคลือ่ นไหวโดย
ธรรมชาติ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสุนทรียะ
โดยทั่ ว ไปการศึ ก ษาศิ ล ปะในแง่ ข องการ
สื่อสาร จะเป็นการศึกษาถึงการนำ�เสนอศิลปะโดย
เน้นที่กระบวนการสร้างสรรค์หรือตัวสาร รวมทั้ง
ศึกษารูปแบบของการส่งสาร เพื่อจะนำ�ไปสู่ความ
เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นต่อผู้รับสาร นาฏศิลป์จัดว่า
เป็นการสื่อสารรูปลักษณ์หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
แบบจำ�ลอง ความหมายของศิลปะในฐานะการสือ่ สาร
สุ น ทรี ย นิ เ ทศศาสตร์ ห รื อ การสื่ อ สารเชิ ง สุ น ทรี ย ะ
(aesthetic communication) ใช้ในความหมายที่
เน้นถึงกระบวนการการสื่อสาร มีความหมายกว้าง
เทียบเท่ากับคำ�ว่า การสื่อสารเชิงจินตคดี กล่าวคือ
ครอบคลุมการสื่อสารที่มุ่งเน้นนันทประโยชน์หรือ
ความเพลิดเพลินเจริญใจทัง้ ปวง ซึง่ ร่วมถึงการแสดง
ที่เป็นละครและนาฏศิลป์
ถิ ร นั น ท์ อนวั ช ศิ ริ ว งศ์ ( 2547) ได้ อ ธิ บ าย
แนวคิดสุนทรียนิเทศศาสตร์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์
ในความหมายของศิลปะในฐานะการสื่อสาร 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ การแสดงออก (Expression) รูปแบบ
ที่มีนัยยะสำ�คัญ ( Significant) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ส่งสารกับผู้รับสาร (Relationship) และวัฒนธรรม
(Culture) ดังรูปภาพต่อไปนี้
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เคลื่อนไหว(การเต้น) ของนักแสดง ร้อยเรียงท่าทาง
ผ่านจังหวะของดนตรี การแสดงชุดนี้สื่อสารขนาด
แนวความคิดของการจัดแสดงนิทรรศการภาพ่าย
นานาชาติภาพถ่ายนานาชาติ โดยมีคำ�สำ�คัญร่วมกัน
คือคำ�ว่า “Harmony”

รูปที่ 1 แบบจำ�ลองแสดงศิลปะในฐานะการสื่อสาร
กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางการแสดงชุด
“Harmony of Dance”
การสร้างสรรค์การแสดงชุด “Harmony of
Dance ” นำ�เสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย มี
ขั้นตอนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ดังนี้
1. การกำ�หนดความคิดหลักและขอบเขตเนื้อหา
2. การกำ�หนดรูปแบบของการแสดง
3. การเลือกสรรดนตรี
4. การสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง
5. การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม
6. การออกแบบคัดสรรเครื่องแต่งกาย
7. นำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์
1. การกำ�หนดความคิดหลักและขอบเขต
เนื้อหา โดยทั่วไป ผู้สร้างสรรค์ หรือ นักออกแบบท่า
เต้น มักจะมีภาพการเล่าเรื่อง คำ�สำ�คัญ หรือสิ่งที่
ต้องการสื่อสารอยู่ในจิตนาการแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งถือ
เป็นเป้าหมายหรือแนวคิดหลักทีต่ อ้ งการนำ�เสนอ ใน
การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ ผูส้ ร้างสรรค์มเี ป้าหมาย
สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เปิ ด เป็ น การแสดงในพิ ธี เ ปิ ด งาน
นิทรรศการการแสดงภาพถ่ายนานาชาติ “ผสาน
ทำ�นองครรลองชีวิต” The Harmony of Life ซึ่ง
แนวคิดและเนือ้ หาจะสือ่ สารถึง1.ความกลมกลืนของ
การเคลือ่ นไหว 2.ความกลมเกลียวของการเคลือ่ นไหว
3.ความผสมผสานความพลิ้วไหวและความหยุดนิ่ง
ความแข็งแรงของนักแสดง(นักเต้น) สื่อสารผ่านการ

รูปที่ 2 แสดงถึงความกลมกลืนกลมเกลียว (ฝึกซ้อม)
2. การกำ�หนดรูปแบบของการแสดง
หลั ง จากผู้ ส ร้ า งสรรค์ ไ ด้ กำ � หนดขอบเขต
เนือ้ หาได้ครบทัง้ หมดของการแสดงแล้ว จึงกำ�หนดรูป
แบบทีส่ อดคล้องกับแนวคิด จึงนำ�เสนอผ่านศิลปะด้าน
นาฏศิลป์ร่วมสมัย เพราะจากองค์ประกอบทางด้าน
ความอิสระของกฏเกณฑ์ทางด้านนาฏศิลป์รว่ มสมัยนัน้
เมือ่ นำ�ทุกอย่างมาประกอบรวมกันให้สมบูรณ์กลมกลืน
ท่ า ทางลี ล าเหล่ า นั้ น จะสามารถบ่ ง บอกความรู้ สึ ก
อารมณ์ ความต้องการ ของผูแ้ สดงให้สอื่ สารไปยังผูช้ ม
อย่างมีการจัดวางที่ถูกที่ควรมากยิ่งขึ้น
3. การเลือกสรรดนตรี
ผู้สร้างสรรค์ เลือกดนตรีที่ให้ความรู้สึกแค่
เป็นพืน้ หลัง (Back ground) ของการแสดง เพือ่ ไม่ให้
ดึงความสนใจไปทีด่ นตรี หรือเกิดการตีความจากเสียง
ดนตรี เพราะผู้สร้างสรรค์ต้องการมุ่งสื่อสารความ
หมายจากการแสดงลีลาท่าทางเท่านั้น
4. การสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง
กำ�หนดนักแสดง (นักเต้น) เป็น หญิง ทัง้ หมด
5 คน โดยให้ความสำ�คัญของนักแสดงเท่ากัน หลังจาก
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นัน้ กลับมาทีข่ อบเขตเนือ้ หาและแนวคิดเป็นสำ�คัญ คำ�
สำ�คัญ หรือการแบ่งช่วงอารมณ์ความรู้สึก โดยมี
ขอบเขตที่ต้องการสื่อเนื้อหาจะสื่อสาร โดยนำ�คำ�
สำ�คัญ ค้นหา รูปภาพในอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจและภาพในการสร้างลีลาท่าทาง 1.ความ
กลมกลืนของการเคลือ่ นไหว 2.ความกลมเกลียวของ
การเคลื่อนไหว 3.ความผสมผสานความพริ้วไหว
อีกลักษณะเด่นในการออกแบบ คือการทำ�ให้
เห็นคู่ตรงข้ามของลีลาท่าทาง เช่น ความกลมกลืน
ตรงข้าม ความตัดกัน ความกลมเกลียว ตรงข้าม
ความขัดแย้ง ความพลิ้วไหว ตรงข้าม ความหยุดนิ่ง
และความแข็งแรง

รูปที่ 3 การค้นหาภาพเพื่อแรงบันดาลใจ
จากนั้นแบ่งทิศทางและการเคลื่อนไหวเพื่อ
กำ�หนด การเข้า การออก และการเคลื่อนที่ของผู้
แสดงในแต่ละช่วงบนเวทีเพื่อให้ได้ความหมายตาม
ต้องการ
4.1 กลมกลื น และความตั ด กั น ของการ
เคลื่อนไหว ในการออกแบบท่าทางในส่วนของความ
กลมกลืน ผูอ้ อกแบบ เลือกแสดงให้เห็นความกลมกลืน
ของการเคลื่อนไหวของการวาดแขน ศรีษะ ช่วงตัว
และการกำ�หนดลมหายใจของนักแสดง และใช้การ
แปรแถวสร้างภาพความกลมกลืนของการเคลื่อนไหว
และในช่วงของความตัดกัน เช่นมีการกำ�หนดทิศทาง
ในการเดินเข้า หรือเดินออก ในทิศทางทีส่ วนทาง หรือ
มีทิศทางที่ตัดจากซ้ายไปขวา เพื่อให้ภาพที่เกิดขึ้นมี
ความชัดเจนในการสื่อความหมายมากขึ้น
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4.2 กลมเกลียวและความขัดแย้งของการ
เคลื่อนไหว ความกลมเกลียวของการเคลื่อนไหว ผู้
ออกแบบเน้นในเรื่องของความพร้อมเพียงของนัก
แสดง(นักเต้น) มีทา่ ทีพ่ ร้อมกัน มีทศิ ทางในการโฟกัส
ไปในจุดเดียวกัน และในความขัดแย้ง จะมีการจับ
กลุ่มท่าทางของนักแสดงที่แตกต่างออกไป เช่น จับ
กลุ่ม 4 คน และ แยก 1 คน ที่มีท่าทางต่างจากนัก
แสดงที่เหลือ เพื่อเห็นถึงความโดดเดี่ยวและขัดแย้ง
จากคนหมูม่ าก แต่สดุ ท้าย ความเป็นหมูม่ ากจะหลอม
ให้ 1 คนทีเ่ หลือ เข้าไปรวมกลุม่ เพือ่ เห็นถึงความกลม
เกลียวในช่วงหลัง
		
4.3 พลิว้ ไหวและความหยุดนิง่ และ
ความเข็งแรงของการเคลือ่ นไหว ความพลิว้ ไหว
ผู้สร้างสรรค์ใช้ท่าทางต่างๆมาเชื่อมต่อให้เกิด
ความพลิว้ ไหวการเคลือ่ ไหวทีค่ อ่ ยๆเป็นค่อยๆ
ไป จะทำ�ให้คนดูรู้สึกถึงความอ่อนช้อยของ
ท่าทางและบวกกับการออกแบบเครื่องแต่ง
กายให้มลี กั ษณะกระโปรงเบาสบาย ทำ�ให้การ
เคลื่อนทีเป็นไปได้อย่างราบรื่น ในส่วนของ
ความเข็งแรง ก็จะอาศัยท่าทางที่เป็นแนวเส้น
ทรงและรวดเร็ว ร่วมทั้งมีการยกตัวนักแสดง
นักแสดงทีเ่ ป็นผูย้ ก จะแสดงถึงความแข็งแรง ส่วนนัก
แสดงที่ถูกยก จะให้ความรู้สึกตัวแทนของความเบา
ความพลิ้วไหว และสลับกับการหยุดนิ่งของนักแสดง
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ยาวรัดรูปสีเข็มด้านในกระโปรง เพื่อสะดวกต่อการ
เคลื่อนไหว และเพิ่มความแตกต่างในแต่ละตัวให้ไม่
เหมือนกันมีกลิ่นอายความประยุกต์ ใส่กระดิ่งข้อเท้า
เพื่อเพิ่มจังหวะในการเคลื่อนไหว จากเสียงกระดิ่ง
และเพื่อความสวยงามสะท้อนความเรียบง่าย

รูปที่ 5 ภาพเครื่องแต่งกายของนักแสดง

รูปที่ 4 ภาพการเคลื่อนไหวของนักแสดง
5.การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม
การคัดเลือกนักแสดง คัดเลือกนักแสดง หญิง
ทั้งหมด 5 คน จากนักแสดงที่มีความสามารถในการ
เคลื่อนไหว แล้วนำ�มาฝึกซ้อมเพิ่มเติม มีการ อบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องของท่าทาง การฝึกซ้อมเริ่มการ
จากต่อท่าที่เป็นท่าชุดพื้นฐานที่จะใช้ในการแสดง
หลังจากนัน้ ก็เริม่ ซ้อมท่าตัง้ แต่เริม่ แสดง เพือ่ ให้ความ
จำ�ของนักแสดงไปตามระบบของการแสดงตั้งแต่ต้น
จนจบ
6.การออกแบบคัดสรรเครื่องแต่งกาย
การคัดสรรเครื่องแต่งกายนักแสดงหญิงทั้ง
5 คน ผูส้ ร้างสรรค์ออกแบบโทนสีทนี่ �้ำ ตาล เน้นความ
เรียบง่าย สะดวกต่อการเคลือ่ นไหว และ ทดทอดการ
ตีความหมายจากเครือ่ งแต่งกาย ย้อมสีแดงผสมไล่เฉด
ทีก่ ระโปรงของนักแสดง และให้นกั แสดงใส่กางเกงขา

7.นำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์
นำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์ในวันที่ วันที่ 19
เมษายน 2559 โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “Harmony
of Dance” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้ นำ � ผลงานไปแสดงในช่ ว งของพิ ธี เ ปิ ด ของงาน
นิทรรศการภาพถ่าย “ผสานทำ�นองครรลองชีวิต”
Harmony of Life

รูปที่ 6 ภาพงานวันแสดงผลงานจริง
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ข้อสรุปในการสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง
1. การสร้างสรรค์ลลี าท่าทางในการแสดงชุด
Harmony of Dance มีกระบวนการการพัฒนาผล
งานทัง้ หมด 7 ขัน้ ตอนดังนี้ 1.การกำ�หนดความคิดหลัก
และขอบเขตเนื้อหา 2.การกำ�หนดรูปแบบของการ
แสดง 3.การเลือกสรรดนตรี 4.การสร้างสรรค์ลีลา
ท่าทาง 5.การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม 6.การ
ออกแบบคัดสรรเครือ่ งแต่งกาย และ 7.นำ�เสนอผลงาน
สร้างสรรค์
2. ได้พัฒนากระบวนการสื่อสารโดยใช้การ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ท่าทาง เครื่องแต่งกาย และ
ท่วงทำ�นองของดนตรี เป็นสือ่ ถ่ายทอดความหมายและ
ความรู้สึก
3. การสร้างลีลาท่าทางควรสร้างสรรค์ให้
เหมาะสมกับนักแสดง โดยต้องดูพื้นฐานและความ
สามารถของนักแสดงเป็นหลักเพื่อให้เกิดความสมดุล
ของท่าทาง เพือ่ ทีน่ กั แสดงจะได้สอื่ สารถึงความหมาย
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
4. การสร้างสรรค์การแสดงทีต่ อ้ งใช้นกั แสดง
เป็นตัวกลางถ่ายทอดและสื่อสารอารมณ์ จำ�เป็นจะ

ต้องให้นักแสดงทราบถึงแนวความคิดอย่างละเอียด
มิใช่มุ่งเน้นแค่เพียงท่าทางโดยปราศจากอารมณ์ร่วม
(Inner)
5. การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ มีการสือ่ สาร
แบบคู่ตรงข้ามเพื่อให้ภาพความรู้สึกสื่อสารได้ชัดเจน
และเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นถือเป็นอีกแนวทางการทำ�งาน
ทางด้านการออกแบบลีลาท่าทาง
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางใน
การแสดง
การสร้างสรรค์การแสดงในงานลักษณะพิธี
เปิดกิจกรรม งานพิธกี าร ทีข่ าดไม่ได้คอื ความสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ ง่ สารกับผูร้ บั สาร และบริบทวัฒนธรรม จะ
เห็นได้ว่า หากงานการแสดงมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ส่งสารกับผู้รับสาร โดยมีจุดร่วม หรือ แนวความคิด
(Concept) ร่วมกันมาก่อน จะทำ�ให้การสือ่ สารในงาน
ออกแบบลีลาท่าทางนี้สามารถเข้าใจไปในทิศทาง
เดี ย วกั น ได้ ง่ า ยมากขึ้ น จึ ง ถื อ เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ ผู้
สร้างสรรค์จะต้องคำ�นึงถึงเป็นอย่างยิ่ง
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