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บทคั์ดย่อ
 ก�รวิัจััย์เรื�อำง “สร้�งสรรค์ก�รแสดงร่วัมสมัย์จั�กบทพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จัพระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ู่หัวั “

เรื�อำงวิัวั�ห์พระสมุทร” เป็นก�รวิัจััย์เชิงสร้�งสรรค์ง�นศิูลัปะ (Art Creative Research) แลัะเชิงคุณภ�พ (Qualitative 

Research) มีวััตีถุุประสงค์เพื�อำศึูกษ�บทลัะครด้วัย์ก�รตีีควั�มแลัะนำ�ไปสร้�งสรรค์ก�รแสดงร่วัมสมัย์ จั�กบทลัะครในพระบ�ท

สมเด็จัพระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ู่หัวั เพื�อำให้เกิดอำงค์ควั�มรู้ใหม่สำ�หรับเป็นแนวัท�งก�รแสดงผลัง�นสร้�งสรรค์ด้�นน�ฏศิูลัป์

 กระบวันก�รสร้�งสรรค์ก�รแสดงชุด “Love Forever and Ever” ตี�มรูปแบบน�ฏศิูลัป์ไทย์แบ่งได้  8 ขัั้�นตีอำน 

ดังนี� ขัั้�นตีอำนที� 1 ก�รสร้�งสรรค์แนวัคิดโดย์ศึูกษ�ค้นคว้ั�ข้ั้อำมูลัจั�กเอำกส�ร ตีำ�ร� แลัะสรุปตีีควั�มบทลัะครเพื�อำเป็นกรอำบ

แนวัท�งในก�รสร้�งสรรค์ง�น ขัั้�นตีอำนที� 2 สร้�งสรรค์ทำ�นอำงเพลัง ดนตีรีประกอำบก�รแสดง เกี�ย์วักับควั�มรัก โดย์ใช้เพลัง

เกี�ย์วั เพลังรัก เพลังพลััดพร�ก เริ�มทำ�นอำงจั�กเพลังช้�แลัะเร็วัขึั้�น เร้�อำ�รมณ์ก�รพลััดพร�ก อุำปสรรค แลัะจับด้วัย์เพลังรัก

สดชื�น ขัั้�นตีอำนที� 3 คัดเลืัอำกผู้แสดงที�มีทักษะท�งด้�นน�ฏศิูลัป์ ขัั้�นตีอำนที� 4 อำอำกแบบกระบวันท่�รำ� โดย์ใช้ท่�รำ�พื�นฐ�น

น�ฏศิูลัป์ไทย์แลัะท่�รำ�ประย์ุกต์ี ผสมผส�นให้เข้ั้�กับจัังหวัะดนตีรี รวัมถึุงรูปแบบก�รแปรแถุวั ขัั้�นตีอำนที� 5 อำอำกแบบชุดก�ร

แสดง ประกอำบด้วัย์ พัสตีร�ภรณ์ ศิูร�ภรณ์ ถุนิมพิมพ�ภรณ์ เลืัอำกใช้สีแลัะวััสดุให้สอำดคล้ัอำงกับก�รตีีควั�มบทลัะคร เสื�อำผ้�

เน้นโทนสีฟ้้�เปรีย์บท้อำงทะเลั เครื�อำงประดับศีูรษะแลัะร่�งก�ย์เน้นเป็นมุกสีขั้�วันวัลั แสดงถึุงอัำญมณีแห่งท้อำงทะเลั ขัั้�นตีอำน

ที� 6 นำ�เสนอำชุดก�รแสดงต่ีอำผู้เชี�ย์วัช�ญแลัะผู้ชม ขัั้�นตีอำนที� 7 นำ�ข้ั้อำเสนอำแนะม�ปรับปรุง พัฒน�ก�รแสดงให้มีควั�มสมบูรณ์

ขัั้�นตีอำนที� 8 บันทึกวีัดีทัศูน์แลัะนำ�เสนอำชุดก�รแสดงในโอำก�สต่ี�งๆ ตี�มควั�มเหม�ะสม

ค์ำาสำาคั์ญ : ก�รแสดงร่วัมสมัย์ พระบ�ทสมเด็จัพระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ู่หัวั วิัวั�ห์พระสมุทร

Abstract
 The research on “Contemporary Creation of King Rama VI’s Literature:  Vivaprasamut” is an art 

creation and qualitative research.  The purposes of this research were to study the drama and the 

interpretation of Vivaprasamut, which was a royal literature of His Majesty King Rama VI, and to create 

contemporary performances from the drama of Vivaprasamut in order to create new body of knowledge 

as a guideline to develop dance performances. 

1 ง�นวิัจััย์นี�ได้รับทุนสนับสนุนก�รวิัจััย์จั�กมห�วิัทย์�ลััย์คริสเตีีย์น
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 The performance creation processes, according to Thai dance style, were divided into 8 steps 

as follows: Step 1 creating the concept of the show by studying the data from documents and summarizing 

them as a guideline for work creation; Step 2 creating melody and music related to love by using flirt 

songs, love songs and sad songs. The melody begins with slow rhythm and then faster rhythm arousing 

the feeling of separation, struggle against obstacles and finishes with a refreshing love song.  Step 3  is 

selecting  performers who are talented in Thai dance.  Step 4 is designing the dance process by using 

basic and applied Thai dance to combine movements and match them with the music including the 

variable deployment formats.  Step 5 is designing the performance costumes consisting of dresses, 

headdresses, and ornaments by choosing colors and materials consistent with the stories in the royal 

literature on  Vivaprasamut. Ocean will be referred to with blue tone clothes. Headdresses and body 

ornaments made of pearl reflect the jewel of the sea. Step 6 is presenting the contemporary performance 

to experts and viewers.  Step 7 is applying suggestions to improve the performance. Step 8 is recording 

a video clip and presenting the show to the public on various occasions as appropriated.

Keywords: Contemporary Creation, His Majesty King Rama VI, Vivaprasamut

บทนิำา
 สังคมทุกย์ุคสมัย์แลัะทุกท้อำงถิุ�นเป็นที�ย์อำมรับกัน

ว่ั�ต้ีอำงมี “ผู้นำ�” หรือำ “ประมุขั้” ซึึ่�งอำ�จัมีชื�อำเรีย์กแตีกต่ี�ง

กันไป เช่น พระมห�กษัตีริย์์ ประธ�น�ธิบดี เป็นต้ีน สำ�หรับ

สังคมไทย์เร�นั�นนับแต่ีได้กำ�เนิดม� ก็ปร�กฏว่ั�มีพระมห�

กษัตีริย์์เป็น “ประมุขั้” นับเนื�อำงม�โดย์ตีลัอำด ไม่ว่ั�จัะเป็น

ย์ุครุ่งเรือำงถึุงขีั้ดสุดหรือำย์ุคที�ต้ีอำงประสบมรสุมร้�ย์แรง 

นอำกจั�กนี�พระมห�กษตัีริย์ย์์งัทรงเปน็ศููนย์ร์วัมจัติีใจัขั้อำงช�วั

ไทย์ทั�งช�ติีแลัะมีควั�มสำ�คัญย์ิ�งสำ�หรับช�วัไทย์ทุกคน ดัง

พระนิพนธ์ในสมเด็จัพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้ั� กรมสมเด็จัพระ

เทพรัตีนร�ชสุด�ฯ สย์�มบรมร�ชกุม�รี ที�ว่ั� 

 “ผู้ใหญ่ในแว่ันแคว้ัน คือำร� ช�แฮ

 ผู้บำ�บัดทุกข์ั้ประช� ช่วัย์เกื�อำ 

 เป็นประมุขั้น�คร�  ในรัฐ

 ทรงทศูพิธธรรมเอืำ�อำ ร�ษฎร์ให้สวััสดี”

(ประย์ูร เบญจัวังศ์ู, 2532: 3)

 พระมห�กษัตีริย์์ไทย์ทุกพระอำงค์ทั�งในอำดีตีก�ลั

แลัะปัจัจุับัน ต่ี�งทรงบำ�เพญ็พระร�ชกรณยี์กิจัน้อำย์ใหญ่ เพื�อำ

เอืำ�อำอำำ�นวัย์ให้เกิดประโย์ชน์สุขั้แก่อำ�ณ�ประช�ร�ษฎร์โดย์

ถุ้วันหน้�ตีลัอำดม� นอำกจั�กนี�ทรงเป็น พระมห�กษัตีริย์์ที�มี

พระปัญญ�บ�รมีพระปรีช�ส�ม�รถุแลัะทรงเปน็จัอำมปร�ชญ์

ในหลั�ย์ๆ ด้�น ขั้อำกล่ั�วัถึุงพระมห�กษัตีริย์ใ์นพระบรมร�ช

จัักรีวังศ์ูพระอำงค์หนึ�ง ซึึ่�งในวังก�รนักปร�ชญ์ร�ชบัณฑิิตีต่ี�ง

ย์อำมรับแลัะย์กย์่อำงสดุดี ทรงเป็นนักก�รทห�ร นักก�รเมือำง 

นักประวััติีศู�สตีร์ นักปร�ชญ์ นักประพันธ์ นักหนังสือำพิมพ์  

นักอัำกษรศู�สตีร์ นักกวีั นักวัรรณคดี นักศิูลัปิน นัก

ประช�ธิปไตีย์ แลัะนักก�รศู�สน� พร้อำม ๆ กัน ซึึ่�งย์ังไม่

ปร�กฏว่ั� มีพระมห�กษัตีริย์์พระอำงค์ใดเป็นได้เหมือำน

พระอำงค์ เลัย์ พระมห�กษัตี ริย์์อำงค์ ที� ก ล่ั�วัถุึ ง นี� คือำ 

“พระมงกุฎเกล้ั� เจ้ั�อำย์ูหั่วั” หรือำ “สมเด็จัพระมห�ธีรร�ชเจ้ั�” 

(ประย์ูร เบญจัวังศ์ู, 2532: 3)

 พระบ�ทสมเด็จัพระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ู่หัวั รัชก�ลั

ที� 6 ทรงโปรดให้ตัี�งกรมมหรสพขึั้�น พระอำงค์ทรงปรับปรุง

แลัะทำ�นุบำ�รุงศิูลัปะท�งโขั้น ลัะคร แลัะดนตีรีป่�พ�ทย์์ให้

เจัริญก้�วัหน้�เป็นอำย์่�งดี ทั�งท�งม�ตีรฐ�นศิูลัปะแลัะฐ�นะ

ขั้อำงศิูลัปิน จันกล่ั�วักันว่ั�เป็นสมัย์ที�ศิูลัปะท�งโขั้น ลัะคร 

แลัะดนตีรีป่�พ�ทย์รุ่์งเรือำงที�สุด จันมีคำ�เรีย์กโขั้นท�งร�ชก�ร

ขั้อำงหลัวังในรัชก�ลัที� 6 ว่ั� “โขั้นบรรด�ศูักดิ�” คู่กับโขั้น

เอำกชนที�เรีย์กว่ั� “โขั้นเชลัย์ศัูกดิ�” แลัะในระย์ะเดีย์วักัน ได้

ทรงโปรดให้ตัี�งโรงเรีย์นฝึึกหัดศิูลัปะท�งโขั้น ลัะคร แลัะ

ดนตีรีป่�พ�ทย์์ขึั้�นในกรมมหรสพอำีกด้วัย์ ครั�งแรกเรีย์กว่ั� “

โรงเรีย์นทห�รกระบี�หลัวัง” ต่ีอำม�เป็น “โรงเรีย์นพร�นหลัวัง

” ทรงตัี�งกอำงเสือำป่�ขึั้�นในตีอำนแรก ทรงโปรดเกลั้�ฯ ให้

บรรด�ข้ั้�ร�ชก�รในกรมมหรสพเป็นเสือำป่�กอำงพิเศูษกอำง

หนึ�ง เรีย์กว่ั� “ทห�รกระบี�” ให้ประช�ชนสนใจัเลืั�อำมใสใน

ศิูลัปะด้�นโขั้น ลัะคร แลัะดนตีรีป่�พ�ทย์์ขั้อำงหลัวัง ซึึ่�งเป็น
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วารสารสถาบัันวัฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิทยาลัยศิรีนครินทรวิโรฒ

บุคคลัในสังกัดทห�รกระบี�หลัวังนี�ม�กขึั้�น มีผู้นำ�บุตีรหลั�น

ม�ฝึ�กเป็นนักเรีย์นฝึึกหัดในกรมมหรสพเป็นอัำนม�ก (สุมน

ม�ลัย์์ นิ�มเนติีพันธ์, 2543:107) 

 ตี�มที�กล่ั�วัม�นี�จัะเห็นได้ว่ั� พระอำงค์ทรงเป็น

ศิูลัปินแห่งวังก�รศิูลัปะในย์คุสมัย์นั�น ทรงอุำปถัุมภ์ โขั้น ลัะคร

 พระร�ชนิพนธ์บทลัะครหลั�ย์เรื�อำง เช่น เรื�อำงวิัวั�ห์พระ

สมุทร เป็นบทลัะครพูดสลัับลัำ� มีทั�งบทร้อำงแลัะบทเจัรจั� 

จุัดมุ่งหม�ย์ในก�รพระร�ชนิพนธ์ ก็เพื�อำพระร�ชท�นแก่คณะ

เสือำป่� กอำงเสน�หลัวังรักษ�พระอำงค์ จััดแสดงเก็บเงินบำ�รุง

ร�ชน�วีัสม�คมแห่งกรุงสย์�ม ณ พระร�ชวัังสน�มจัันทร์ ซึึ่�ง

เป็นบทลัะครสุขั้ใจัแลัะขั้บขัั้นบ�งตีอำน เป็นเรื�อำงรักสดชื�นจับ

ลังด้วัย์ควั�มสุขั้ กระบวันกลัอำนแลัะฉัันท์ประณีตีบรรจัง 

บทร้อำงไพเร�ะเพร�ะทำ�นอำงดี 

 พระบ�ทสมเด็จัพระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ู่ หั วั  

ทรงชำ�น�ญในเรื�อำงเพลังไทย์เป็นเย์ี�ย์ม ดังที� ฯลัฯ ม.ลั. ปิ�น 

ม�ลั�กุลั ได้กล่ั�วัว่ั� “พระบ�ทสมเด็จัพระมงกฎุเกล้ั�เจ้ั�อำย์ู่

หัวั ทรงพระปรีช�ญ�ณรอำบรู้ในเรื�อำงเพลังไทย์ม�กทีเดีย์วั  

ถึุงกับทรงติีข้ั้�ร�ชก�รกรมมหรสพได้ว่ั�ร้อำงผิด ทรงบรรจุั

ทำ�นอำงเพลังในบทลัะครพดูสลัับลัำ� เรื�อำงวัวิั�หพ์ระสมุทรด้วัย์

พระอำงค์เอำง มิได้ให้ผู้อืำ�นช่วัย์เลัย์ ไม่ว่ั�จัะเป็นเพลังไทย์หรือำ

เพลังฝึรั�ง ทุกเพลังมีทำ�นอำง ที�ไพเร�ะแลัะเหม�ะสมกับเนื�อำ

เรื�อำงทั�งสิ�น ทั�งนี�จัะเห็นได้ว่ั�ในรัชสมัย์ขั้อำงพระอำงค์นั�น ควั�ม

เจัริญในศิูลัปวััฒนธรรม ด้�นน�ฏศิูลัป์แลัะดนตีรีไทย์สูงส่ง

ขึั้�นอำย์่�งม�ก มีบทพระร�ชนิพนธ์ม�กม�ย์ได้กลั�ย์ม�เป็น

เนื�อำเพลังใช้ร้อำงกันทุกวัันนี�” (นวัลัก�นต์ี วิัจิัตีลิัม�ภรณ์, 

2533: 6) 

 บทลัะครเรื�อำง วิัวั�หพ์ระสมทุร ในปจััจุับันนิย์มนำ�

ม�จััดแสดงเป็นลัะครเวัที หรือำ เรีย์กอีำกอำย่์�งว่ั� ลัะครเพลัง 

เพร�ะจัะเน้นก�รร้อำงม�กกว่ั�ก�รพูดบทสนทน�เพีย์งอำย์่�ง

เดีย์วั โดย์จุัดเริ�มต้ีนแลัะจัดุเด่นขั้อำงลัะครเวัที คือำ ก�รสื�อำส�ร

ระหว่ั�งผู้ชมกับนักแสดงจัะดำ�เนินไปพร้อำม ๆ กับเนื�อำเรื�อำง 

เอำกลัักษณ์ขั้อำงลัะครเวัที คือำ ก�รแสดงสดบนเวัที อัำน

ประกอำบด้วัย์ ฉั�ก แสง สี เสีย์ง แลัะเนื�อำเรื�อำง อัำนเป็นส่วัน

สำ�คัญที�สุดในก�รสร้�งลัะคร (Lucid Stage, 2548) ซึึ่�งจัะ

ปร�กฏอำย์ู่ในลัักษณะขั้อำงก�รแสดงม�กกว่ั�ก�รอ่ำ�นจัะใช้

คำ�ร้อำงกับบทพูดสลัับกันไป เป็นหนึ�งในรูปแบบขั้อำงลัะคร ที�

นำ�ดนตีรี เพลัง คำ�พูด รวัมทั�งก�รเต้ีนรำ�รวับรวัมเข้ั้�ไว้ัด้วัย์

กัน เป็นก�รแสดงอำอำกถึุงอำ�รมณ์ขั้อำงมนุษย์์ในด้�นต่ี�งๆ ไม่

ว่ั�จัะเป็น ควั�มสงส�ร ควั�มรัก ควั�มโกรธ รวัมไปถึุงเรื�อำง

ร�วัต่ี�งๆ ซึึ่�งบอำกเล่ั�ผ่�นลัะคร คำ�พูด ดนตีรี ก�รเคลืั�อำนไหวั

 ตีลัอำดจันเทคนิคต่ี�งๆ ให้เกิดควั�มบันเทิงเริงใจัหรือำเกิด

อำ�รมณ์ควั�มรู้สึกให้แก่ผู้ชม ซึึ่�งมีควั�มคล้ั�ย์กับบทลัะคร

วิัวั�ห์พระสมุทร ที�พระอำงค์ทรงประพันธ์บทเจัรจั�เป็นร้อำย์

แก้วั ส่วันบทร้อำงเป็นร้อำย์กรอำง แลัะให้มีก�รร้อำงอำย์�่งมีลูักคู่

 ตัีวัลัะครร้อำงเอำงแลัะมีเสีย์งดนตีรีคลัอำตี�มเบ� ๆ สมัย์แรก 

ๆ ตัีวัลัะครอำอำกท�่แสดงพอำง�มตี�มบท ไมมี่บทเจัรจั�อำธบิ�ย์

บทเพลังที�ร้อำง จัะเป็นก�รร้อำงตีอำบโต้ีกันระหว่ั�งตัีวัลัะคร 

ทรงคัดเพลังไทย์เดิมต่ี�งๆ ม�บรรจุัไว้ัอำย์่�งเหม�ะสม เช่น 

เพลังเกี�ย์วั เพลังรัก เพลังโกรธ มีก�รร้อำงเพลังหมู่ขั้อำง

พลัเมือำง ขั้อำงทห�รเรือำ มีบทร้อำง ทำ�นอำงเพลังขั้อำงตีะวัันตีก

ที�ทรงนำ�ม�บรรจัเุข้ั้�กับบทประพนัธ์ที�ทรงพระร�ชนพินธ์ขึั้�น

ให้เข้ั้�กับทำ�นอำงขั้อำงเพลังนั�น ๆ (นวัลัก�นต์ี วิัจิัตีลิัม�ภรณ์, 

2533: 7) เป็นบทลัะครพูดสลัับลัำ�ที�ไพเร�ะงดง�มแลัะได้รบั

ควั�มนิย์มม�ก นับเป็นลัะครสังคีตีที�มีวิัวััฒน�ก�รถึุงขีั้ดสุด 

จุัดเริ�มต้ีนอำย์ู่ที�มห�อุำปร�กร หรือำลัะครโอำเปร่�ขั้อำงตีะวัันตีก

 ทรงพระร�ชนิพนธ์เมื�อำป่ พ.ศู. 2461 ทรงใช้น�มแฝึงวั่� 

ศูรีอำย์ธุย์� วิัวั�ห์พระสมุทรนับเป็นลัะครที�เป็นแบบอำย์�่งขั้อำง

ลัะครพูดสลัับลัำ� ซึึ่�งแสดงได้อำย์่�งงดง�มบนเวัทีเพลัง “ตัีบ

วิัวั�ห์พระสมุทร” เป็นที�รู้จัักกันอำย์่�งแพร่หลั�ย์แลัะชื�นชม

กันในเรื�อำงควั�มไพเร�ะนยิ์มถึุงปัจัจุับันนี� คุณค่�ท�งวัรรณคดี

ไทย์ถืุอำได้ว่ั� วิัวั�ห์พระสมุทรเป็นบทลัะครสุขั้ใจัแลัะขั้บขัั้น

บ�งตีอำน เป็นเรื�อำงรักสดชื�นจับลังด้วัย์ควั�มสุขั้ กระบวัน

กลัอำนแลัะฉัันท์ประณีตีบรรจัง (วิักิพีเดีย์ ส�ร�นุกรมเสรี, 

2561)

 ในปจััจุับันก�รแสดงสร�้งสรรค์เป็นสิ�งที�แปลักใหม่

แลัะมีคุณค่� ผ่�นกระบวันก�รประมวัลัควั�มคิดอำย์่�งเป็น

ลัำ�ดับซึึ่�งนำ�ไปสู่ก�รคิดค้นสิ�งใหม่ๆอำอำกไปจั�กเดิมอำ�จัจัะมี

ก�รอ้ำ�งถึุงบุคคลัผู้สร้�ง หรือำสังคม ขั้อำบเขั้ตีภ�ย์ในที�ได้

สร้�งสรรค์สิ�งแปลักใหม่ขึั้�นม� แลัะยั์งได้รับควั�มนิย์มอำย์่�ง

แพร่หลั�ย์ ด้วัย์เหตุีผลัที�ผู้เสพส�ม�รถุเข้ั้�ใจัได้ง่�ย์มีควั�ม

สัมพันธ์ระหว่ั�งกระบวันก�รท�งจิัตีใจั ควั�มคิด สติีปัญญ�

แลัะระบบประส�ทที�เกี�ย์วัข้ั้อำงกับกิจักรรมสร้�งสรรค์ซึึ่�งมี

เทคโนโลัยี์เข้ั้�ม�เป็นตัีวัช่วัย์เสริมให้มีสีสันม�กย์ิ�งขึั้�น (

จัันทิม� กิ�งกูลั แลัะคณะ, 2555: 16)

 ก�รคิดผลัง�นสร้�งสรรค์ในย์ุคปัจัจุับันผู้ประดิษฐ์

ได้เห็นถึุงควั�มสำ�คัญขั้อำงกระบวันก�รสร้�งผลัง�นม�กขึั้�น 

ซึึ่�งจัะต้ีอำงมีเป้�หม�ย์ว่ั�จัะสร้�งสรรค์อำอำกม�เป็นชุดก�ร

แสดงให้เกิดขึั้�นใหม่ สวัย์ง�มมีเอำกลัักษณ์สอำดแทรกแนวัคิด
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แลัะควั�มเชื�อำขั้อำงมนษุย์ใ์หอ้ำย์ูบ่นพื�นฐ�นขั้อำงง�นศูลิัปะแลัะ

เป็นที�ย์อำมรับขั้อำงส�ธ�รณชน หรือำผู้ประดิษฐ์จัะสร้�งสรรค์

จั�กก�รพัฒน�ต่ีอำย์อำดสิ�งที�มีอำย์ูเ่ดิมให้เข้ั้�กับย์คุสมัย์ มีควั�ม

น่�สนใจัแต่ีคงอำนุรักษ์เค้�โครงเดิมไว้ั ห�กยั์งย์ึดรูปแบบเดิม

ไม่ปรับเปลีั�ย์นวิัธีก�รนำ�เสนอำง�นท�งศูลิัปะใหเ้ข้ั้�กับย์คุสมัย์

 ในขั้ณะที�วิัวััฒน�ก�รท�งสังคมเปลีั�ย์นแปลังไปอำย่์�งรวัดเร็วั

ด้วัย์เทคโนโลัยี์ที�ผู้คนทุกเพศูทุกวััย์ส�ม�รถุเข้ั้�ถึุงได้อำย์่�ง

ง่�ย์ด�ย์ ส�ม�รถุเลืัอำกเสพสื�อำต่ี�งๆ เพีย์งปลั�ย์นิ�วัเท่�นั�น ผู้

ชมก็จัะหันไปเสพสื�อำในช่อำงท�งอืำ�นที� มีควั�มรวัดเร็วั 

สนุกสน�น แปลักหูแปลักตี�แลัะมีควั�มหลั�กหลั�ย์ม�กขึั้�น

ดังนั�นวิัธีที�จัะอำนุรักษ์ศิูลัปวััฒนธรรมไทย์ให้คงสืบทอำดอำย์ู่ได้

ผู้ประดิษฐ์ต้ีอำงตีระหนักถึุงแนวัท�ง รูปแบบ กระบวันก�รที�

นำ�เสนอำผลัง�นใหส้�ม�รถุเข้ั้�ถึุงผู้ชมได้ง่�ย์ เช่น ดูง่�ย์ เข้ั้�ใจั

ง่�ย์ กระชับ ดูแล้ัวัเพลิัดเพลิัน แลัะอำ�จัจัะสอำดแทรกคติีธรรม

ตี�มควั�มเหม�ะสม

 ทั�งนี�ผู้วิัจััย์ได้รับรู้ถึุงอำรรถุรสขั้อำงบทลัะครพดูสลัับ

ลัำ� เรื�อำงวิัวั�ห์พระสมุทร ถึุงควั�มงดง�มด้�นภ�ษ�บท

ประพันธ์แลัะควั�มไพเร�ะขั้อำงดนตีรีที�นิย์มม�ถึุงปัจัจุับัน จึัง

ได้นำ�ม�สร้�งสรรค์เป็นชุดก�รแสดงร่วัมสมัย์ใหม่ให้เกิดสิ�ง

ใหม่ ๆ ที�มีคุณค่� รวัมถึุงเทิดพระเกีย์รติีบิด�แห่งก�รลัะคร

ไทย์ พระบ�ทสมเด็จัพระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ู่หัวั เพื�อำสำ�นึกใน

พระปรีช�ส�ม�รถุที�พระอำงค์ท่�นได้วั�งแนวัท�งด้�นก�ร

แสดงใหเ้ย์�วัชนในย์คุปัจัจุับันได้ศึูกษ�เรีย์นรู้แลัะพฒัน�ต่ีอำย์

อำดก�รแสดงที�หลั�กหลั�ย์ม�กย์ิ�งขึั้�น

วัตถุุปร้ะสงค์์ของการ้วิจัย
 1. ศึูกษ�บทลัะครด้วัย์ก�รตีีควั�ม เรื�อำงวิัวั�ห์พระ

สมุทรบทพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จัพระมงกุฎเกล้ั�

เจ้ั�อำย์ู่หัวั

 2. สร้�งสรรค์ก�รแสดงร่วัมสมัย์จั�กบทพระร�ช

นิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จัพระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ูหั่วั เรื�อำงวิัวั�ห์

พระสมุทร

แผนิภู่มิท่� 1 กรอำบแนวัคิดก�รวิัจััย์

ก�รลัะครไทย์

บทพระร�ชนิพนธ์เรื�อำงวิัวั�ห์พระสมุทร

สร้�งสรรค์ก�รแสดงร่วัมสมัย์

จั�กบทพระร�ชนิพนธ์ ชุดวิัวั�ห์พระสมุทร

ทฤษฏีก�รสร้�งสรรค์ก�รแสดง

- อำงค์ประกอำบก�รแสดง

- กระบวันก�รสร้�งสรรค์

บทพร้ะร้าชนิิพนิธ์์ในิพร้ะบาทสมเด็จพร้ะมงกุฎเกล้้าเจ้าอย่่หััว 

ร้ะเบ่ยบวิธ่์วิจัย
 1. การ้ออกแบบการ้วิจัย

  1.1 ก�รเก็บข้ั้อำมูลัก�รวัิจััย์ สร้�งสรรค์ก�ร

แสดงร่วัมสมัย์จั�กบทพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จั

พระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ูหั่วั เรื�อำงวิัวั�ห์พระสมุทร โดย์ก�รศึูกษ�

 จั�กเอำกส�ร ง�นวัิจััย์ หนังสือำ ตีำ�ร� แลัะศูิลัปนิพนธ์ที�

เกี�ย์วัข้ั้อำง ประกอำบด้วัย์แนวัคิดทฤษฎีก�รสร้�งสรรค์ง�น

น�ฏศิูลัป์

  1.2 ก�รสัมภ�ษณ์ผู้มี ส่วันเกี�ย์วัข้ั้อำงกับ

กระบวันก�รสร้�งสรรค์ก�รแสดง ได้แก่

   1) ผู้ช่วัย์ศู�สตีร�จั�รย์์ ดร. กฤติีย์� ชู

สงค์ อำ�จั�รย์์คณะศูิลัปกรรมศู�สตีร์ มห�วิัทย์�ลััย์ร�ชภัฏ

สงขั้ลั�
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วารสารสถาบัันวัฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิทยาลัยศิรีนครินทรวิโรฒ

   2) น�ย์พงค์พันธ์ เพชรทอำง ตีำ�แหน่ง

ดุริย์�งค์ศิูลัปิน ระดับอำ�วุัโส กรมศิูลัป�กร

   3) น�ย์เฉัลิัมพลั จัันทร์โชติี ตีำ�แหน่ง

อำ�จั�รย์์ ส�ขั้�น�ฏศิูลัป์ไทย์ศึูกษ� วิัทย์�ลััย์น�ฏศิูลัป์

นครศูรีธรรมร�ช

  1.3 วิัธีก�รคัดเลืัอำกนักแสดง ได้แก่ นักศึูกษ�

ที�ลังทะเบีย์นเรีย์นร�ย์วิัช�พื�นฐ�นน�ฏศิูลัป์ไทย์ เป็นก�รใช้

วิัธีก�รสุ่มแบบเจั�ะจัง (Purposive sampling) โดย์ก�รคัด

เลืัอำกนักแสดงที�มีทักษะพื�นฐ�นท�งน�ฏศิูลัป์ จัำ�นวัน 12 คน

เพื�อำก�รฝึึกซึ่้อำม ก�รบันทึกภ�พนิ�ง แลัะบันทึกวีัดีทัศูน์ชุด

ก�รแสดง

  1.4 วิัเคร�ะห์แลัะสังเคร�ะห์บทลัะครที�ม�

เพื�อำค้นห�ควั�มคิดผู้ประพันธ์ปร�รถุน�จัะนำ�เสนอำ รวัมถึุง

กลัวิัธีก�รนำ�เสนอำในรปูแบบก�รจััดก�รแสดงลัะคร แลัะก�ร

ให้ควั�มหม�ย์ภ�พลัักษณ์ขั้อำงตัีวัลัะครที�ผู้วิัจััย์ต้ีอำงก�รนำ�

เสนอำ

  1.5 บันทึกกระบวันก�รสร้�งสรรค์ โดย์ใช้

อุำปกรณ์อิำเล็ักทรอำนิกส์ อำ�ทิ กล้ัอำงบันทึกภ�พนิ�งแลัะภ�พ

เคลืั�อำนไหวั เครื�อำงบันทึกเสีย์ง เป็นต้ีน แลัะก�รสรุปอำภิปร�ย์

ผลัภ�ย์หลัังผู้เชี�ย์วัช�ญด้�นศูลิัปะก�รแสดงใหค้ำ�แนะนำ�แลัะ

ข้ั้อำเสนอำแนะที�มีต่ีอำผลัง�น

 2. เค์ร่้�องม่อท่�ใช้ในิการ้วิจัย

  ก�รพัฒน�เครื�อำงมือำที�ใช้ในก�รวิัจััย์ ผู้วิัจััย์ได้

ศึูกษ�ข้ั้อำมูลัเพื�อำนำ�ม�วิัเคร�ะห์แล้ัวัสรุปอำอำกม�เป็น

แบบสอำบถุ�มตี�มโครงสร้�งแลัะรูปแบบขั้อำงก�รวิัจััย์ แลัะ

สอำดคล้ัอำงกับเนื�อำห�ก�รวิัจััย์ ซึึ่�งมีร�ย์ลัะเอีำย์ดดังนี�

  2.1 ก�รสัมภ�ษณ์แบบไม่ มี โครงสร้�ง 

(Structured Interview) โดย์ผู้วัิจััย์จัะกำ�หนดหัวัข้ั้อำเป็น

แนวัท�งก�รสัมภ�ษณ์ (Interview Guide) ไว้ัคร่�วั ๆ เพื�อำ

ให้ผู้เชี�ย์วัช�ญด้�นก�รจััดก�รแสดงแลัะดนตีรีมีอิำสระในก�ร

แสดงควั�มคิดเห็นแลัะตีอำบคำ�ถุ�มอำย่์�งเต็ีมที�

  2.2 แบบสอำบถุ�ม (Questionnaire) ได้แก่ 

ข้ั้อำคำ�ถุ�มแบบเปิด (Open ended question) เป็นก�รตัี�ง

คำ�ถุ�มโดย์เปิดโอำก�สให้ผู้ชมก�รแสดงตีอำบตี�มควั�มคิดเห็น

ได้อำย์่�งเสรี เพื�อำให้ได้ม�ซึึ่�งควั�มคิดเห็นอำย์่�งกวั้�งๆ ซึึ่�งผู้

วิัจััย์จัะใช้วิัธีก�รวิัเคร�ะห์เนื�อำห� (Contents Analysis) โดย์

จัับประเด็นที�คล้ั�ย์คลึังกันม�อำย์ู่ในกลุ่ัมเดีย์วักันเพื�อำนำ�ม�

สรุปผลัก�รวิัจััย์เพื�อำพัฒน�กระบวันก�รสร้�งสรรค์ผลั

ง�นก�รแสดง

 3. การ้เกบ็ร้วบร้วมขอ้ม่ล้การ้สร้้างสร้ร้ค์์งานิในิ

การ้ศึิกษาวิจัย  

  ศึูกษ�ขัั้�นตีอำนก�รสร้�งสรรค์ง�นก�รแสดงร่วัม

ส มั ย์ จั � ก บ ท พ ร ะ ร � ช นิ พ น ธ์ ใ น พ ร ะ บ � ท ส ม เ ด็ จั

พระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ูหั่วั เรื�อำงวิัวั�ห์พระสมุทร มีก�รดำ�เนิน

ก�รวิัจััย์ตี�มขัั้�นตีอำน ดังนี�

  ขัั้�นตีอำนที� 1 ศึูกษ�ทฤษฏี กระบวันก�ร

สร้�งสรรค์แลัะบทลัะครเรื�อำง

วิัวั�ห์พระสมุทร ในด้�นบทบ�ท

ตัีวัลัะคร ด้�นดนตีรี ด้�นก�ร

แต่ีงก�ย์ โดย์ค้นคว้ั�ข้ั้อำมูลัจั�ก

เอำกส�ร ตีำ�ร� ศิูลัปนิพนธ์ แลัะ

สรุปเป็นกรอำบแนวัท�งในก�ร

สร้�งสรรค์ผลัง�น

  ขัั้�นตีอำนที� 2 สร้�งสรรค์ทำ�นอำงเพลัง ดนตีรี

ประกอำบก�รแสดง เน้นอำ�รมณ์

ควั�มรู้สึกมั�นคงในควั�มรัก โดย์

ใช้เพลังเกี�ย์วั เพลังรกั เพลังโกรธ

เริ�มด้วัย์ทำ�นอำงเพลังจัังหวัะจั�กช้�

แลัะเพิ�มดนตีรีเร็วัขึั้�น เร้�อำ�รมณ์

ให้เกิดควั�มรู้สึกถึุงก�รพลััดพร�ก

ฝ่ึ�ฟั้นปัญห�อุำปสรรค แล้ัวัจับ

ด้วัย์เพลังรัก สดชื�น

  ขัั้�นตีอำนที� 3 คัดเลืัอำกผู้แสดงที�มีทักษะพื�นฐ�น

ท�งน�ฏศิูลัป์ไทย์ เช่น ก�รตัี�งวัง 

ก�รใช้เท้� จัะส�ม�รถุสร�้งสรรค์

ท่�ท�งได้งดง�มกวั่�ผู้ที� ไม่มี

ทักษะด้�นก�รแสดง โดย์กำ�หนด

นักแสดง จัำ�นวัน 8-12 คน 

  ขัั้�นตีอำนที� 4 อำอำกแบบกระบวันท่�รำ� โดย์ใช้

ท่�รำ�พื�นฐ�นน�ฏศิูลัป์ไทย์แลัะ

ท่�รำ�ประย์ุกต์ี ที�เป็น ลีัลั�ท่�

ต้ีนแบบม�ผสมผส�นกับก�ร

เคลืั�อำนไหวัให้เข้ั้�กับจัังหวัะ

ดนตีรี รวัมถุึงก�ร แปรแถุวัที�

หลั�กหลั�ย์รูปแบบ

  ขัั้�นตีอำนที� 5 อำอำกแบบชุดก�รแสดง ประกอำบ

ด้วัย์ พัสตีร�ภรณ์ ศิูร�ภรณ์ ถุนิม

พิมพ�ภรณ์ โดย์เลืัอำกใช้สี แลัะ
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วัั ส ดุ แ ข็ั้ ง แร ง ค ง ท น  แ ลั ะ

สอำดคลัอ้ำงกบัเรื�อำงร�วัในบทพระ

ร�ชนิพนธ์ 

  ขัั้�นตีอำนที� 6 นำ�เสนอำชุดก�รแสดงร่วัมสมัย์ต่ีอำ

ผู้เชี�ย์วัช�ญ คณ�จั�รย์์ แลัะ

นัก ศึูกษ�ร�ย์ วิัช� พื�นฐ�น 

น � ฏ ศิู ลั ป์ ไ ท ย์  แ ลั ะ แ จั ก

แบบสอำบถุ�มแลัะสัมภ�ษณ์ผู้ชม

ก�รแสดงชุดวิัวั�ห์พระสมุทร

  ขัั้�นตีอำนที� 7 นำ�ข้ั้อำเสนอำแนะจั�กผู้เชี�ย์วัช�ญ

แลัะผู้ชมก�รแสดงชุดวิัวั�ห์พระ

สมุทรม�ปรับปรุง พัฒน�ชุด ก�ร

แสดงให้มีควั�มสมบูรณ์แบบ

ม�กย์ิ�งขึั้�น 

  ขัั้�นตีอำนที� 8 บันทึกวีัดีทัศูน์แลัะนำ�เสนอำชุด

ก�รแสดงตี่อำส�ธ�รณชนใน

โอำก�สต่ี�ง ๆ

ผล้การ้วิจัย
 1. ศึิกษาบทพร้ะร้าชนิิพนิธ์์ในิพร้ะบาทสมเด็จ

พร้ะมงกุฎเกล้้าเจ้าอย่่หััว เร่้�องวิวาห์ัพร้ะสมุทร้

 บทลัะครเรื�อำง วิัวั�ห์พระสมุทร เป็นบทลัะครที�ทรง

พระร�ชนิพนธ์ขึั้�นสำ�หรับแสดงบนเวัที ทรงประพันธ์บท

เจัรจั�เป็นร้อำย์แก้วั ส่วันบทร้อำงเป็นร้อำย์กรอำง ซึึ่�งส่วันม�ก

เป็นกลัอำนสุภ�พมีก�พย์ฉ์ับัง โคลัง ฉัันท์ แลัะร่�ย์อำยู่์บ้�ง ใน

ก�รร้อำงทรงปรับปรุงให้มกี�รร้อำงอำย์�่งมีลักูคู่ แต่ีให้ตีวััลัะคร

ร้อำงเอำงมีเสีย์งดนตีรีคลัอำตี�มเบ� ๆ สมัย์แรก ๆ ใช้ผู้แสดงที�

เป็นช�ย์ล้ัวัน ตัีวัลัะครอำอำกท่�แสดงพอำง�มตี�มบท ไม่มีบท

เจัรจั�อำธิบ�ย์บทเพลังที�ร้อำงซึ่ำ��อีำก บทเพลังต่ี�ง ๆ  จัะเป็นก�ร

ร้อำงตีอำบโต้ีกันระหว่ั�งตัีวัลัะคร ทรงคัดเพลังไทย์เดิมต่ี�ง ๆ 

ม�บรรจุัไว้ัอำย์่�งเหม�ะสม เช่น เพลังเกี�ย์วั เพลังรัก เพลัง

โกรธ มีก�รร้อำงเพลังหมู่ขั้อำงพลัเมือำง ขั้อำงทห�รเรือำ มีบทร้อำง

ทำ�นอำงเพลังขั้อำงตีะวัันตีกที�ทรงนำ�ม�บรรจัุเข้ั้�กับบท

ประพันธ์ที�ทรงพระร�ชนิพนธ์ขึั้�นให้เข้ั้�กับทำ�นอำงขั้อำงเพลัง

นั�น ๆ เป็นบทลัะครสุขั้ใจัแลัะขั้บขัั้นบ�งตีอำน เป็นเรื�อำงรัก

สดชื�นจับลังด้วัย์ควั�มสุขั้ กระบวันกลัอำนแลัะฉัันท์ประณีตี

บรรจังบทร้อำงไพเร�ะ

 บทลัะครเรื�อำงวิัวั�ห์พระสมุทร เป็นบทลัะครพูด

สลัับลัำ� มีทั�งบทร้อำงแลัะบทเจัรจั� ทรงพระร�ชนิพนธ์ เมื�อำ 

พ.ศู. 2461 เนื�อำเรื�อำงได้เค้�ม�จั�กนิย์�ย์กรีกเก่�เชื�อำว่ั�ถุ้�

หญิงง�มตี�ย์ในทะเลัจัะช่วัย์ให้พ้นอุำทกภัย์ (พระมงกุฎเกล้ั�

เจ้ั�อำย์ู่หัวั,พระบ�ทสมเด็จั, 2556: 6)

 จุัดมุ่งหม�ย์ เมื�อำพระร�ชท�นแก่คณะเสือำป่� กอำง

เสน�หลัวังรักษ�พระอำงค์ แสดงเก็บเงินบำ�รุงร�ชน�วีัสม�คม

แห่งกรุงสย์�ม ณ พระร�ชวัังสน�มจัันทร์

 เนื�อำเรื�อำง กล่ั�วัถึุงประช�ชนช�วักรีก ณ เก�ะ 

อัำลัฟ้ะเบตี� โง่เขั้ลั� หลังเชื�อำในอำำ�น�จัท�งทะเลั เมื�อำครบรอำบ 

100 ป่ จัะต้ีอำงส่งส�วัพรหมจั�รีไปเป็นเจ้ั�ส�วัขั้อำงพระสมุทร 

กษัตีริย์์มิดัสผู้ครอำงเก�ะจัำ�ใจัส่งร�ชธิด�ชื�อำอัำนโดรเมด�ไป

สังเวัย์ท�งทะเลั แตีอั่ำนเดรคู่รกัขั้อำงน�งอำอำกอำบุ�ย์ ขั้อำใหน้�ย์

น�วั�เอำกเอำดเวิัดไลัอำอำนกัปตัีนเรือำอัำงกฤษม�ขู่ั้ช�วัเมือำงให้ย์ก

น�งให้อัำนเดร น�งจึังรอำดชีวิัตีแลัะได้แต่ีงง�นกับอัำนเดร 

สมปร�รถุน�

 คุณค่�ท�งวัรรณคดี เป็นบทลัะครสุขั้ใจัแลัะขั้บขัั้น

บ�งตีอำน เป็นเรื�อำงรักสดชื�นจับลังด้วัย์ควั�มสุขั้ กระบวัน

กลัอำนแลัะฉัันท์ประณีตีบรรจัง บทร้อำงไพเร�ะทำ�นอำงดี  

(วิักิพีเดีย์ ส�ร�นุกรมเสรี, 2561) 

 วิัวั�ห์พระสมุทร เป็นบทลัะครพูดสลัับลัำ�ที�ไพเร�ะ

งดง�มแลัะได้รับควั�มนิย์มม�ก นับเป็นลัะครสังคีตีที�มี

วิัวััฒน�ก�รถึุงขีั้ดสุด จุัดเริ�มต้ีนอำย์ูที่�มห�อุำปร�กร หรือำลัะคร

โอำเปร่�ขั้อำงตีะวัันตีก ทรงพระร�ชนิพนธ์เมื�อำป่ พ.ศู. 2461 

ทรงใช้น�มแฝึงว่ั� ศูรีอำย์ุธย์� วิัวั�ห์พระสมุทรนับเป็นลัะคร

ที�เป็นแบบอำย์�่งขั้อำงลัะครพดูสลัับลัำ� ซึึ่�งแสดงไดอ้ำย์�่งงดง�ม

บนเวัที เพลัง “ตัีบวิัวั�ห์พระสมุทร” เป็นที�รู้จัักกันอำย่์�งแพร่

หลั�ย์แลัะชื�นชมกันในเรื�อำงควั�มไพเร�ะนิย์มถึุงปัจัจุับันนี�  

(นวัลัก�นต์ี วิัจิัตีลิัม�ภรณ์, 2533: 8)

 อำงค์ประกอำบขั้อำงบทเพลังไทย์ในบทลัะครพระร�ช

นิพนธ์ เรื�อำงวิัวั�ห์พระสมุทรประกอำบไปด้วัย์บทเพลังต่ี�ง ๆ 

ดังนี� 1) เพลังไทย์ 35 เพลัง 2) เพลังตีะวัันตีก 2 บท 3) บท

ขัั้บขั้�นวัรรณกรรม 4 บท
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วารสารสถาบัันวัฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิทยาลัยศิรีนครินทรวิโรฒ

 ตัีวัอำย์่�งคำ�ประพันธ์

  (1) ป�กเป็นเอำกเลัขั้เป็นโทโบร�ณว่ั� หนังสือำตีรีมีปัญญ�ไม่เสีย์หลั�ย์

 ถึุงรู้ม�กไม่มีป�กลัำ�บ�กก�ย์ มีอุำบ�ย์พูดไม่เป็นเห็นป่วัย์ก�ร

  (2) ผู้ใดมีอำำ�น�จัวั�สน� ธรรมด�ห�อำะไรก็ห�ได้

 กำ�หมัดคือำย์ุติีธรรมจังจัำ�ไว้ั ใครหมัดใหญ่ได้เปรีย์บเรีย์บเทีย์วัเกลัอำ

  (3) อัำนโดรเมด�สุด�สวัรรค์  ย์ิ�งกว่ั�ชีวัันเสน่ห�

 ขั้อำเชิญส�วัสวัรรค์ขั้วััญฟ้้� เปิดวิัม�นมอำงม�ให้ชื�นใจั

.........................................................

 ถึุงกลั�งวัันสุริย์ันแจ่ัมประจัักษ์ ไม่เห็นหน้�นงลัักษณ์ย์ิ�งมืดใหญ่

 ถึุงร�ตีรีมีจัันทร์อัำนอำำ�ไพ ไม่เห็นโฉัมประโลัมใจัก็มืดมน

 อ้ำ�ดวังสุรีย์์ศูรีขั้อำงพี�เอ๋ำย์ ขั้อำเชิญเผย์หน้�ต่ี�งน�งอีำกหน

 ขั้อำเชิญจัันทร์ส่อำงสว่ั�งกลั�งส�กลั เย์ี�ย์มม�ให้พี�ย์ลัเย์ือำกอุำร�ฯ

 ผลัก�รตีีควั�มจั�กบทลัะครเรื�อำงวิัวั�ห์พระสมุทร 

โดย์ผู้วิัจััย์ได้ตีีควั�มหม�ย์จั�กบทลัะครแบ่งได้ 3 ตีอำนดังนี�

 ตีอำนที� 1 เป็นก�รเริ�มต้ีนขั้อำงรุ่งอำรุณที�สภ�พแวัดล้ัอำม

เต็ีมไปด้วัย์ธรรมช�ตีิที�สวัย์ง�ม เสีย์งคลืั�นกระทบฝัึ�งเสีย์งนก

ร้อำง ลัมพัดโบกโบย์ พลัเมือำงใช้ชีวิัตีอำย์�่งปกติีสุขั้ แต่ีแฝึงไว้ัด้วัย์

ควั�มเชื�อำที�สั�งสมม�น�น กระทั�งช�ย์หนุ่มหญิงส�วัได้ม�เจัอำกัน

จันเป็นควั�มรัก เข้ั้�ใจัเห็นอำกเห็นใจัซึึ่�งกันแลัะกัน 

 ตีอำนที� 2 ห่วังเวัลั�แห่งควั�มสุขั้มักจัะผ่�นพ้นไป

อำย์่�งรวัดเร็วั จัวับจันที�พลัเมือำงจัะดำ�เนินก�รตี�มควั�มเชื�อำ

สิ�งที�มอำงไม่เห็นนับถืุอำกันม�เนิ�นน�นแห่งบรรพบุรุษ ครบ

รอำบ 100 ป่ที�จัะต้ีอำงสังเวัย์ดวังวัญิญ�ณหญิงส�วัพรหมจัรรย์์

ให้แก่เจ้ั�แห่งท้อำงทะเลั ควั�มพลััดพร�ก อุำปสรรคขั้อำงทั�งคู่

เริ�มต้ีนขึั้�น ด้วัย์พลัเมือำงต่ี�งแซ่ึ่ซ้ึ่อำงให้ทำ�พิธีบูช�ย์ญัตี�มควั�ม

เชื�อำ จันกระทั�งผู้มีอำำ�น�จัแลัะกำ�ลัังพลัเข้ั้�ม�เปลีั�ย์นวิัธีคิด

ใหม่ให้พลัเมือำง ชีวิัตีหญิงส�วัเลัย์หลุัดพ้นจั�กก�รสังเวัย์ชีพ

 ตีอำนที� 3 ด้วัย์อำำ�น�จัแลัะกำ�ลัังพลัทำ�ให้ช�ย์หนุ่ม

หญิงส�วัฝ่ึ�ฟั้นปัญห�แลัะอุำปสรรคผ่�นพ้นไปได้ แม้จัะต้ีอำง

แลักด้วัย์ชีวิัตี จึังทำ�ให้ทั�ง 2 ครอำงรักอำย่์�งมีควั�มสุขั้ แลัะ

เป็นที�ย์อำมรับขั้อำงพลัเมือำง ที�สำ�คัญควั�มเชื�อำเรื�อำงก�รสังเวัย์

ชีพให้ท้อำงทะเลัขั้อำงหญงิส�วัพรหมจัรรย์ไ์ดห้มดไปจั�กเก�ะ

อัำลัฟ้ะเบตี�ตีลัอำดก�ลั

 2. การ้สร้้างสร้ร้ค์์การ้แสดงร่้วมสมัยจากบทพร้ะ

ร้าชนิิพนิธ์์ในิพร้ะบาทสมเด็จพร้ะมงกุฎเกล้้าเจ้าอย่่หััว 

เร่้�องวิวาห์ัพร้ะสมุทร้

  2.1 กระบวันก�รสร้�งสรรค์ตี�มรูปแบบ

น�ฏศิูลัป์ไทย์แบ่งได้ 8 ขัั้�นตีอำน ดังนี�

  ขัั้�นตีอำนที� 1 ก�รสร้�งสรรค์แนวัคิดขั้อำงก�ร

แสดงโดย์ศึูกษ�ค้นคว้ั�ข้ั้อำมูลั

จั�กเอำกส�ร ตีำ�ร� แลัะสรุป

เ ป็นกรอำบแนวัท�ง ในก�ร

สร้�งสรรค์ง�น

  ขัั้�นตีอำนที� 2 สร้�งสรรค์ทำ�นอำงเพลัง ดนตีรี

ประกอำบก�รแสดง เน้นอำ�รมณ์

ควั�มรู้สึกมั�นคงในควั�มรัก โดย์

ใช้เพลังเกี�ย์วั เพลังรกั เพลังโกรธ

เริ�มด้วัย์ทำ�นอำงเพลังจัังหวัะจั�ก

ช้�แลัะเพิ�มดนตีรีเร็วัขึั้�น เร้�

อำ�รมณ์ให้เกิดควั�มรู้สึกถึุงก�ร

พลััดพร�ก ฝ่ึ�ฟั้นปัญห�อุำปสรรค

 แล้ัวัจับด้วัย์เพลังรักสดชื�น 

  ขัั้�นตีอำนที� 3 คัดเลืัอำกผู้แสดงที�มีควั�มส�ม�รถุ

ท�งด้�นน�ฏศิูลัป์ไทย์ โดย์

กำ�หนดนักแสดงจัำ�นวัน 10 คน 

ซึึ่�งแบ่งหน้�ที�รับผิดชอำบได้แก่ 

นักแสดงหญิงมีบทบ�ทเป็นเรือำ 

จัำ�นวัน 8 คน นักแสดงพระเอำก 

1 คน นักแสดงน�งเอำก 1 คน

  ขัั้�นตีอำนที� 4 อำอำกแบบกระบวันท่�รำ� โดย์ใช้

ท่�รำ�พื�นฐ�นน�ฏศิูลัป์ไทย์แลัะ

ท่�รำ�ประยุ์กต์ี ที�เป็นลีัลั�ท่�

ต้ีนแบบม�ผสมผส�นกับก�ร

เคลืั�อำนไหวัให้เข้ั้�กับจัังหวัะ
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ดนตีรี รวัมถึุงก�รแปรแถุวัที�

หลั�กหลั�ย์รูปแบบ

  ขัั้�นตีอำนที� 5 อำอำกแบบชุดก�รแสดง ประกอำบ

ด้วัย์ พัสตีร�ภรณ์ ศิูร�ภรณ์ ถุนิม

พิมพ�ภรณ์ โดย์เลืัอำกใช้สีแลัะ

วัั ส ดุ แ ข็ั้ ง แร ง ค ง ท น  แ ลั ะ

สอำดคลัอ้ำงกบัเรื�อำงร�วัในบทพระ

ร�ชนิพนธ์ เรื�อำงวิัวั�ห์พระสมุทร

เกี�ย์วักับท้อำงทะเลัมห�สมุทร 

เสื�อำผ้�จัะใช้โทน สีฟ้้�เปรีย์บ

เสมือำนท้อำงทะเลั เครื�อำงประดับ

ตีกแต่ีงศีูรษะแลัะร่�งก�ย์เน้น

เป็นมุก แสดงถุึงควั�มสวัย์ง�ม

แห่งท้อำงทะเลั

  ขัั้�นตีอำนที� 6 นำ�เสนอำชุดก�รแสดงร่วัมสมัย์ต่ีอำ

ผู้เชี�ย์วัช�ญ คณ�จั�รย์์ แลัะ

นัก ศึูกษ�ร�ย์ วิัช� พื�นฐ�น

น � ฏ ศิู ลั ป์ ไ ท ย์  แ ลั ะ แ จั ก

แบบสอำบถุ�มแลัะสัมภ�ษณ์ผู้ชม

ก�รแสดงชุด วิัวั�ห์พระสมุทร

  ขัั้�นตีอำนที� 7 นำ�ข้ั้อำเสนอำแนะจั�กผู้เชี�ย์วัช�ญ

แลัะผู้ชมก�รแสดงชุดวิัวั�ห์ 

พระสมุทรม�ปรับปรุง พัฒน� 

ชุดก�รแสดงให้มีควั�มสมบูรณ์

ม�กย์ิ�งขึั้�น

  ขัั้�นตีอำนที� 8 บันทึกวีัดีทัศูน์แลัะนำ�เสนอำชุด

ก�รแสดงตี่อำส�ธ�รณชนใน

โอำก�สต่ี�ง ๆ

  2.2 อำงค์ประกอำบก�รแสดง

   อำงค์ประกอำบก�รแสดงชุดสร้�งสรรค์จั�ก

บทพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จัพระมงกุฏเกล้ั�เจ้ั�อำย์ู่

หัวั ประกอำบด้วัย์ดังนี�

   1) ผู้แสดง ก�รแสดงชุดสร้�งสรรค์ 

“Love Forever and Ever” จั�กบทพระร�ชนิพนธ์เรื�อำง

วิัวั�ห์พระสมุทร กำ�หนดผู้แสดงจัำ�นวัน 10 คน ประกอำบด้วัย์

ตัีวัพระ – น�ง จัำ�นวัน 1 คู่ แลัะผู้แสดงเป็นเรือำจัำ�นวัน 8 คน

 มีคุณลัักษณะดังนี� 

   1.1) ตัีวัลัะครพระ – น�ง พิจั�รณ�รูป

ร่�ง สัดส่วัน ส่วันสูงที�ใกล้ัเคีย์งกัน โดย์ตัีวัน�งอำ�จัจัะมีรูปร่�ง

ที�เล็ักกว่ั�ตัีวัพระเล็ักน้อำย์ บุคลิักหน้�ตี�เป็นคนสมัย์ใหม่ย์ุค

ปัจัจุับัน

   1.2) ผู้แสดงเป็นเรือำ มีส่วันสูงไม่น้อำย์กว่ั� 

160 เซึ่นติีเมตีร รูปร่�งได้สัดส่วันหรือำให้ควั�มสูงอำย์ูใ่นระดับ

เดีย์วักันไม่ต่ี�งกันม�กจันเกินไป 

   1.3) นักแสดงทุกคนมีควั�มส�ม�รถุพื�น

ฐ�นก�รปฏิบัติีท่�รำ�ท�งด้�นน�ฏศิูลัป์ไทย์เบื�อำงต้ีนได้

   1.4) มีควั�มรับผิดชอำบในบทบ�ทแลัะ

หน้�ที�ที�ได้รับมอำบหม�ย์

   1.5) เป็นผู้มีใจัรักในง�นศิูลัปะก�รแสดง 

 นอำกจั�กนี� กฤติีย์� ชูสงค์ กล่ั�วัว่ั� ก�รคัดเลืัอำกผู้

แสดงต้ีอำงดูที�บุคลิัก รูปร่�งหน้�ตี� ตีลัอำดถึุงสีผิวัขั้อำงนักแสดง

เพื�อำให้เข้ั้�แลัะเหม�ะสมกับเครื�อำงแตี่งก�ย์ที�ผู้สร้�งสรรค์

อำอำกแบบไว้ั (กฤติีย์� ชูสงค์. สัมภ�ษณ์, 2 พฤศูจิัก�ย์น 2561)

   2) เครื�อำงแต่ีงก�ย์ ก�รอำอำกแบบประดิษฐ์

เครื�อำงแต่ีงก�ย์ แลัะเครื�อำงประดับตีกแต่ีง โดย์ผู้วิัจััย์ได้ศึูกษ�

เค้�โครงเรื�อำงจั�กบทพระร�ชนิพนธ์ในรัชก�ลัที� 6 เรื�อำงวิัวั�ห์

พระสมุทร ซึึ่�งได้ข้ั้อำสรุปเกี�ย์วักับเครื�อำงแต่ีงก�ย์ได้ดังนี� 

   2.1) ชุดพระเอำก ช�ย์หนุ่มที�มีรูปร่�งสูง

โปร่ง บุคลิักลัักษณะมีควั�มเป็นผู้นำ� สวัมใส่เสื�อำผ้�ดูภูมิฐ�น

มีควั�มน่�เค�รพนบัถืุอำกว่ั�คนธรรมด�ทั�วัไป ลัักษณะเครื�อำง

แต่ีงก�ย์สวัมใส่ก�งเกงขั้�ย์�วั ทรงสภุ�พ เสื�อำแขั้นย์�วัคลั�้ย์

กับชุดเครื�อำงแบบทห�รเรือำอัำงกฤษ สืบเนื�อำงจั�กเนื�อำเรื�อำงใน

บทพระร�ชนิพนธ์ได้เค้�ม�จั�กนิย์�ย์กรีกเก่� รูปแบบ

ลัักษณะก�รแต่ีงก�ย์จัะอำอำกแนวัตีะวัันตีก

   2.2) ชุดน�งเอำก มีลัักษณะรูปร่�งที�

งดง�ม  เ ป็น ธิด�ขั้อำง ผู้ครอำบครอำง เก�ะแ ห่ งห นึ� ง 

บุคลิักลัักษณะอ่ำอำนหวั�น ร่�เริงแจ่ัมใส่ ลัักษณะก�รแต่ีงก�ย์

สวัมใส่ชุดกระโปรงย์�วัแบบเจ้ั�หญิง ไว้ัผมย์�วั ซึึ่�งส�ม�รถุ

ปล่ัอำย์ผมดัดลัอำนหรือำเก็บรวับผมได้ตี�มโอำก�สที�ใช้ในก�ร

แสดง ดังภ�พตัีวัอำย์่�ง

   เฉัลิัมพลั จัันทรโชตีิ กล่ั�วัไว้ัว่ั� ก�ร

อำอำกแบบเครื�อำงแต่ีงก�ย์ต้ีอำงมีควั�มเหม�ะสมให้สอำดคล้ัอำง

กับแนวัคิด ผู้อำอำกแบบศูึกษ�แนวัคิดม�อำย์่�งเข้ั้�ใจั แลัะ

รสนิย์มต้ีอำงไม่เกินง�ม (เฉัลิัมพลั จัันทรโชติี. สัมภ�ษณ์, 4 

พฤศูจิัก�ย์น 2561)
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วารสารสถาบัันวัฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิทยาลัยศิรีนครินทรวิโรฒ

ภูาพท่� 1 น�งเอำก

ท่�มา : ถุ่�ย์ภ�พโดย์ผู้วิัจััย์ วัันที� 1 ตุีลั�คม 2561

ภูาพท่� 2 พระเอำก
ท่�มา : ถุ่�ย์ภ�พโดย์ผู้วิัจััย์ วัันที� 1 ตุีลั�คม 2561

  2.3) นักแสดงเรือำ ลัักษณะเครื�อำงแต่ีงก�ย์เป็นก

ระโปรงจัะคล้ั�ย์เรือำ เพื�อำแสดงเป็นสัญลัักษณ์ตี�มแนวัคิดก�ร

ตีีควั�มเกี�ย์วักับท้อำงทะเลั โดย์ใช้โทนสีฟ้้� ขั้�วั แลัะเครื�อำง

ประดับอัำญมณีแห่งท้อำงทะเลั คือำ มุกสีขั้�วันวัลั แลัะดอำกไม้

ประดับตีกแต่ีงทรงผมขั้อำงนักแสดงเรือำ แสดงถึุงธรรมช�ติี

แลัะควั�มสวัย์ง�มที�อำย์ู่ในท้อำงทะเลัอัำนกว้ั�งใหญ่ ส่วันท่อำน

บนจัะเป็นเก�ะอำกที�ให้ ผู้สวัมใส่มีควั�มทะมัดทะแมง 

เคลืั�อำนไหวัได้คล่ัอำงตัีวั ดังภ�พตัีวัอำย์่�ง

ภูาพท่� 3 นักแสดงเรือำเดี�ย์วั
ท่�มา : ถุ่�ย์ภ�พโดย์ผู้วิัจััย์ วัันที� 1 ตุีลั�คม 2561

ภูาพท่� 4 นักแสดงเรือำหมู่
 ท่�มา : ถุ่�ย์ภ�พโดย์ผู้วิัจััย์ วัันที� 1 ตุีลั�คม 2561

   3) เพลังประกอำบก�รแสดง สำ�หรับก�ร

สร้�งสรรค์เพลังผู้วิัจััย์ได้แบ่งช่วังอำ�รมณ์เพลังอำอำกเป็น 3 

ช่วัง ได้ดังนี�

   ช่วังที� 1 เพลังบรรเลังท่วังทำ�นอำงให้

อำ�รมณ์เหมือำนอำย์ู่ในท้อำงทะเลั ได้ย์ินเสีย์งคลืั�นซัึ่ดฝัึ�งเงีย์บ

สงบ แสดงถึุงธรรมช�ติีที�อำย์ู่ในท้อำงทะเลัแลัะสิ�งมีชีวัิตีร�ย์

ล้ัอำมท้อำงฟ้้�สีคร�มสดใส 

   ช่วังที� 2 เพลังบรรเลังเกี�ย์วักับควั�มรัก 

อำ�รมณ์พลิั�วัไหวัชวันให้หลังใหลั ก่อำเกิดควั�มรักขึั้�นระหว่ั�ง

หนุ่มส�วัเป็นรักแรกพบ ก่อำเกิดควั�มสุขั้ แลัะแล้ัวัได้มเีหตุีให้

ต้ีอำงพลััดพร�กจั�กกันด้วัย์อุำปสรรค ที�ทำ�ให้คู่รักพย์�ย์�ม

ฝ่ึ�ฟั้นเพื�อำผ่�นพ้นให้สำ�เร็จั 

   ช่วังที� 3 เพลังบรรเลังเริ�มคลีั�คลั�ย์ควั�ม

รู้สึกตึีงเครีย์ดขั้อำงปญัห�ต่ี�งๆ แลัะได้กลัับม�ครอำงรกักันอีำก
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ครั�ง ด้วัย์ใจัรักมั�นที�มีต่ีอำกันอำย์่�งมีควั�มสุขั้ สมหวัังชั�วันิจันิ

รันดร์

   ทั�งนี� พงค์พันธ์ เพชรทอำง กล่ั�วัสรุปไว้ั

ว่ั� ก�รสร้�งสรรค์เพลังศิูลัปินต้ีอำงมีควั�มเข้ั้�ใจัถึุงอำ�รมณ์

เพลัง ว่ั�แต่ีลัะเพลังให้อำ�รมณ์ควั�มรู้สึก ท่วังทำ�นอำงแนวัใด

 สอำดคล้ัอำงกับแนวัควั�มคิดขั้อำงผู้สร้�งง�นหรือำไม่อำย์่�งไร 

รวัมถึุงควั�มต้ีอำงก�รขั้อำงผู้จ้ั�งง�นส�ม�รถุตีอำบโจัทย์์ตีรง

ตี�ม Concept แลัะเข้ั้�ถึุงควั�มต้ีอำงก�รเสพขั้อำงผู้ชมได้ (

พงค์พันธ์ เพชรทอำง. สัมภ�ษณ์, 4 ตุีลั�คม 2561)

   4) แสงสีที�ใช้ในก�รแสดง ก�รใช้แสงสี

เป็นก�รเพิ�มอำรรถุรสขั้อำงก�รแสดง ก่อำให้เกิดอำ�รมณ์คล้ัอำย์

ตี�มเสมือำนผู้ชมอำย์ู่ร่วัมในเหตีุก�รณ์นั�น โดย์ผู้จััดก�รแสดง

ต้ีอำงคำ�นึงถึุงควั�มพร้อำมขั้อำงเวัทีที�ใช้จััดก�รแสดง เพร�ะห�ก

จััดก�รแสดงกลั�งแจ้ังก็ไม่อำ�จัส�ม�รถุกำ�หนดแสงสไีด้ ทั�งนี�

ผู้จััดส�ม�รถุพิจั�รณ�ตีัดสินใจัได้ตี�มควั�มเหม�ะสมแลัะ

พร้อำมขั้อำงเวัที สำ�หรับชุดก�รแสดง “Love Forever and 

Ever” ผู้วิัจััย์ได้แบ่งอำอำกเป็น 3 ช่วัง ดังนี�

   ช่วังที� 1 นักแสดงเรือำฝัึ�งซ้ึ่�ย์อำอำกคิวัแรก

ใช้ไฟ้สปอำร์ตีไลัท์ผสมผส�นระหว่ั�งไฟ้แสงสี ให้สว่ั�งไสวั

อำย์่�งเป็นธรรมช�ติีเข้ั้�กับบรรย์�ก�ศูท้อำงทะเลั แลัะเมื�อำคิวั

นักแสดงเรือำฝัึ�งขั้วั�ให้ใช้ไฟ้เช่นเดีย์วักัน จันกระทั�งถึุงคิวั

พระเอำก-น�งเอำก ให้เปลีั�ย์นม�ใช้ไฟ้โฟ้โล่ั โฟ้กัสไปที�ตัีวัพระ

-น�งทั�ง 2 ฝัึ�ง ส่วันไฟ้แสงสีย์ังคงเปิดไปตี�มปกติี

   ช่วังที� 2 เป็นก�รดำ�เนินเรื�อำงร�วัม�ถึุง

ช่วังกลั�งขั้อำงก�รแสดง โดย์กำ�หนดให้ใช้ไฟ้แสงสีแลัะสลัับ

แสงไฟ้ที�ให้โทนมืดทึมส�ดไปที�นักแสดงเรือำ แลัะหรี�ไฟ้โฟ้โล่ั

ลัดลังหนึ�งระดับ ซึึ่�งเป็นช่วังอำ�รมณ์ควั�มเศูร้�สลัดขั้อำงคน

รักที�ได้พลััดพร�กจั�กกัน

   ช่วังที� 3 เป็นบรรย์�ก�ศูขั้อำงควั�มรักที�

คืนกลัับม�อีำกครั�ง ซึึ่�งจัะใช้ไฟ้โฟ้โล่ัจัับไปที�พระเอำก-น�งเอำก 

แลัะใช้ไฟ้แสงสีที�ให้ควั�มนุ่มนวัลั คลัะเคล้ั�ไปด้วัย์สว่ั�งไสวั

 ส่วันไฟ้สปอำร์ตีไลัท์ส�ดไปที�นักแสดงเรือำบนเวัทีทั�งหมด แลัะ

ฉั�กจับบนเวัทีให้โฟ้กัสไฟ้ไปที�พระเอำก-น�งเอำก แล้ัวัค่อำย์ ๆ 

หรี�ไฟ้ลัง

   5) กระบวันท่�แลัะรูปแบบก�รแปรแถุวั

 ก�รสร้�งสรรค์กระบวันท่�ชุด “Love Forever and Ever” 

ได้แนวัคิดจั�กบทพระร�ชนิพนธ์ในรัชก�ลัที� 6 เรื�อำงวิัวั�ห์

พระสมุทร เป็นบทลัะครพูดสลัับลัำ� มีทั�งบทร้อำงแลัะบท

เจัรจั� พระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ูหั่วั ทรงได้เค้�เรื�อำงม�จั�กนิย์�ย์

กรีกโบร�ณที�เชื�อำกันว่ั� ถุ้�นำ�หญิงถุวั�ย์แก่ พระสมุทรจัะช่วัย์

ให้ช�วัเมอืำงพน้ภัย์จั�กท้อำงทะเลั ดังนั�น ผู้วิัจััย์ได้สรุปแนวัคดิ

เกี�ย์วักับกระบวันท่�ให้สอำดคล้ัอำง สัมพันธ์กับธรรมช�ติีท้อำง

ทะเลั ท่�ท�งผสมผส�นระหว่ั�งน�ฏศิูลัป์ไทย์กับ 

Contemporary สอำดคล้ัอำงกับแนวัคิด เฉัลิัมพลั จัันทรโชติี

ได้สรุปไว้ัว่ั� ก�รสร้�งสรรค์กระบวันท่�ต้ีอำงเริ�มจั�กก�รจััด

เรีย์งดนตีรีแลัะคำ�ประพันธ์ที�ผู้สร้�งได้วั�งแนวัคดิไว้ัแล้ัวั จั�ก

นั�นถึุงม�เรีย์บเรีย์งท่�ท�งเรีย์งร้อำย์จันจับตี�มท่วังทำ�นอำง

เพลัง ส่วันก�รแปรแถุวัเปรีย์บเหมือำนท้อำปปิ�ง เพื�อำใม่ให้ผู้ชม

เกิดควั�มรู้สึกเบื�อำ รูปแบบแถุวัทำ�ให้มีสีสันแลัะควั�มหลั�ก

หลั�ย์ในกระบวันท่�ขั้อำงก�รเคลืั�อำนไหวัเพิ�มขึั้�นได้อีำก (เฉัลิัม

พลั จัันทรโชติี. สัมภ�ษณ์, 4 พฤศูจิัก�ย์น 2561.)

ภูาพท่� 5 ท่�จับก�รแสดงชุด “Love Forever and Ever” 
ท่�มา : ถุ่�ย์ภ�พโดย์ผู้วิัจััย์ วัันที� 1 ตุีลั�คม 2561

อภิูปร้ายผล้
 ก�รพัฒน�สร้�งสรรค์ก�รแสดงโดย์ย์ึดเค้�โครง

เรื�อำงวัรรณคดีเป็นหลัักจั�กบทพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ท

สมเด็จัพระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ู่หัวั เรื�อำงวิัวั�ห์พระสมุทร ด้วัย์

ก�รตีีควั�มบทลัะครเพื�อำจิันตีน�ก�รตี�มแนวัควั�มคิดขั้อำงผู้

วิัจััย์ โดย์อำ�ศัูย์กระบวันก�รสร้�งสรรค์ม�ใช้ในพัฒน�เป็น

ง�นศูิลัปะชิ�นใหม่ ที�ไม่ใช้ก�รทำ�ซึ่ำ��แตี่เป็นผลัง�นก�รสร้�ง

ฟ้อำร์มใหม่จั�กวัรรณคดีไทย์ รวัมถึุงรูปแบบก�รดำ�เนินเรื�อำง

ร�วัก�รแสดง ชุด “Love Forever and Ever” สอำดคล้ัอำง

กับก�รจััดก�รควั�มรู้ขั้อำงคณะศิูลัปน�ฏดุริย์�งค์, 2557 อ้ำ�ง

ถึุงใน จิันตีน� ส�ย์ทอำงคำ� (2558) พบว่ั� กรอำบแนวัคิดขั้อำง

ก�รสร้�งสรรค์ง�นน�ฏศิูลัป์เกิดขึั้�นตี�มจุัดมุ่งหม�ย์ขั้อำงก�ร

แสดง ซึึ่�งสรุปได้ว่ั�มีกรอำบแนวัคิดที�นำ�ม�ใช้ 6 ประก�ร คือำ 

1) แนวัคิดจั�กวิัถีุชีวิัตี 2) แนวัคิดจั�กภ�พจิัตีรกรรม 
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วารสารสถาบัันวัฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิทยาลัยศิรีนครินทรวิโรฒ

ประติีม�กรรม รวัมทั�งประวััติีศู�สตีร์ 3) แนวัคิดจั�กวัรรณคดี

 วัรรณกรรม ตีำ�น�น 4) แนวัคดิจั�กกลุ่ัมช�ตีพัินธ์ุ 5) แนวัคดิ

จั�กธรรมช�ติี 6) แนวัคิดจั�กจิันตีน�ก�รแลัะควั�มใฝ่ึฝัึน 

 ก�รแสดงชุด “Love Forever and Ever” ได้

กรอำบแนวัคิดจั�กวัรรณคดีไทย์จั�กบทพระร�ชนิพนธ์ใน

รัชก�ลัที� 6 ซึึ่�งผู้วิัจััย์ได้ผสมผส�นจิันตีน�ก�รแลัะก�รตีีควั�ม

บทลัะครผนวักเปน็เรื�อำงร�วัก�รแสดงใหมี้ควั�มหลั�กหลั�ย์

 กระชับแลัะเข้ั้�ใจัง่�ย์เข้ั้�กับยุ์คสมัย์ ทั�งนี�สอำดคล้ัอำงกับ จุัฬ�

ลัักษณ์ เอำกวััฒนพันธ์ (2559) ง�นทดลัอำงก�รสร้�งสรรค์

น�ฏศิูลัป์ไทย์สมัย์ใหม่ (โนร�) สรุปได้ดังนี� 1) พัฒน�จั�กก�ร

พ้อำงเรื�อำงโดย์ย์ดึวัรรณกรรมเป็นหลััก เพื�อำสร้�งควั�มคุ้นเคย์

ก่อำนในเบื�อำงต้ีน ต่ีอำจั�กนั�นสร้�งก�รเต้ีนรำ� ก�รสื�อำส�รด้วัย์

ร่�งก�ย์ ในทิศูท�งใหม่ พื�นที�ใหม่ เงื�อำนไขั้ที�แตีกต่ี�ง ทำ�ให้

ง�นที�เป็นง�นทดลัอำงมีก�รเคลืั�อำนไปจั�กภ�พดังเดิม 2) 

พัฒน�ก�รใช้ภ�ษ�ลีัลั�ขั้อำงโนร� เพื�อำสื�อำส�ร เปรีย์บเทีย์บ 

แลัะสร้�งสรรค์ใหม่ 3)ทดลัอำงใช้ก�รเต้ีนรำ�ขั้อำงเรื�อำง 3 เรื�อำง

 ในพื�นที�เดีย์วักัน แลัะเล่ั�เรื�อำงต่ี�งเวัลั� ต่ี�งบริบทที�สัมพันธ์

กัน ทำ�ให้เกิดง�นที�สื�อำส�รควั�มคดิใหม่ได้ แลัะ 4) เกดิควั�ม

กล้ั�ที�จัะห� เสีย์ง สำ�เนีย์ง จั�กดนตีรีที�สื�อำควั�มรู้สึกแลัะ

ค้นห�ลีัลั� ท่�ท�งขั้อำงนักแสดงที�นำ�ม�ปรับใช้ หรือำนำ�เสนอำ

ในเรื�อำงที�แตีกต่ี�งไปจั�กเรื�อำงขั้นบที�คนส่วันใหญ่รู้จััก นัก

แสดงได้ฝึึกสร้�งสรรค์ แก้ปัญห�แลัะเต้ีนรำ�แลัะเงื�อำนไขั้ที�

แตีกต่ี�งเรีย์นรู้ที�จัะปรับก�รเล่ั�เรื�อำงแลัะสื�อำส�ร แลัะ

ส�ม�รถุสร้�งอัำตีลัักษณ์ท�งควั�มคิดที�สัมพันธ์ที�เกี�ย์วักับ

วััฒนธรรมเดิมในก�รอำนุรักษ์ รักษ�แลัะพัฒน�ต่ีอำย์อำด รวัม

ถึุงเสริมสร้�งควั�มเข้ั้�ใจัต่ีอำศิูลัปะร่วัมสมัย์ขั้อำงไทย์ใน

ปัจัจุับัน รวัมทั�งสอำดคล้ัอำงกับ พสิษฐ์สุธ� มห�ย์ศูนันท์ แลัะ

คณะ (2561) น�ฏศิูลัป์สร้�งสรรค์ระบำ�กัมโพชบุรีศูรีอุำตีระ 

แนวัคิดก�รสร้�งสรรค์จั�กตีำ�น�นก�รค้นพบพระแท่นศิูลั�

อำ�สน์ จัังหวััดอุำตีรดิตีถ์ุ กล่ั�วัคือำ ก�รพัฒน�กระบวันก�ร

สร้�งสรรค์แบ่งเป็น 7 ลัำ�ดับ ดังนี� 1) ก�รกำ�หนดแนวัคิด 2) 

ก�รอำอำกแบบร่�ง 3) ก�รพัฒน�แบบ 4) ก�รประกอำบสร้�ง 

5) ก�รเก็บร�ย์ลัะเอีำย์ด 6) ก�รนำ�เสนอำผลัง�น 7) ก�ร

ประเมินผลั รวัมทั�งนักก�รศึูกษ� เย์�วัลัักษณ์ ใจัวิัสุทธิ�หรรษ�

(มปป.) น�ฏศิูลัป์สร้�งสรรค์ “ระบำ�รวัมเผ่�ช�วัเขั้�” ได้ข้ั้อำ

สรุปจั�กก�รศึูกษ� กล่ั�วัคือำ น�ฏย์ประดิษฐ์แลัะน�ฏศิูลัป์

สร้�งสรรค์ คือำนักประดิษฐ์ท่�รำ�หรือำศิูลัปินหรือำผู้สร้�งง�น

ศิูลัปะต้ีอำงคิดค้นสร้�งสรรค์ในก�รประดิษฐ์ท่�รำ� รวัมทั�งอำงค์

ประกอำบสำ�คัญอืำ�นๆ ตี�มจิันตีน�ก�รขั้อำงผู้สร้�งง�นแลัะแบ่ง

ขัั้�นตีอำนก�รสร้�งสรรค์ได้ 3 ขัั้�นตีอำน ดังนี� ขัั้�นตีอำนที� 1 ก�ร

ศึูกษ�แลัะสร้�งสรรค์ ขัั้�นตีอำนที� 2 ก�รกำ�หนด/สร้�ง

ม�ตีรฐ�นชุดก�รแสดง ขัั้�นตีอำนที� 3 ก�รเผย์แพร่ชุดก�ร

แสดง

 ผลัง�นขั้อำงผู้วิัจััย์ที�ค้นพบแนวัท�งก�รพัฒน�

กระบวันก�รสร�้งสรรคแ์ลัะแนวัคิดหลัักก�รอำอำกแบบ ม�ใช้

เพื�อำสร้�งง�นศิูลัปะใหม่ที�พัฒน�ม�จั�กวัรรณคดีไทย์ โดย์ใช้

พื�นฐ�นน�ฏศูิลัป์ไทย์เป็นอำงค์ประกอำบก�รสร้�งผลัง�น ที�

ไม่ใช่ก�รทำ�ซึ่ำ��กับง�นแบบประเพณี ก่อำให้เกิดรูปแบบก�ร

สร้�งฟ้อำร์มใหม่จั�กแนวัคิด รูปแบบแลัะวิัธีก�รดำ�เนินเรื�อำง

ร�วัให้กระชับ เข้ั้�ใจัง่�ย์ ด้วัย์ก�รใช้ท่�ท�งแลัะอำ�รมณ์ควั�ม

รู้สึกขั้อำงมนุษย์์ผสมผส�นกับดนตีรีแนวัตีะวัันตีกแลัะก�ร

แปรแถุวั เช่น อำ�รมณ์ดีใจั เสีย์ใจั คิดถึุง ก�รพลััดพร�ก 

สมหวััง เป็นต้ีน โดย์นำ�ม�สร้�งมิติีให้กับก�รแสดงแลัะตัีวั

ลัะครเปน็ผลัง�นก�รแสดงชดุ “Love Forever and Ever” 

ขึั้�นม� ซึึ่�งสอำดคล้ัอำงกับกระบวันก�รสร้�งสรรค์ง�นน�ฏศิูลัป์

สร้�งสรรค ์ชุด สักก�ระเทวัร�ช ผลัก�รสรปุขั้อำงจันิตีน� ส�ย์

ทอำงคำ� (2558) จั�กก�รศึูกษ�แลัะสร้�งสรรค์เพื�อำเป็นอำงค์

ควั�มรู้ด้�นน�ฏศูลิัป์ไทย์ ต้ีอำงเปน็ผู้มีควั�มรู้ในวิัช�น�ฏศิูลัป์

มีควั�มรู้เกี�ย์วักับดนตีรีแลัะทำ�นอำงเพลังตี�่งๆ เป็นอำย์�่งดี มี

ควั�มส�ม�รถุในก�รอำอำกแบบเครื�อำงแต่ีงก�ย์ มีควั�มรู้เรื�อำง

อำ�รมณ์ต่ี�งๆ ขั้อำงก�รแสดง มีสุนทรีย์ะแลัะตีระหนักเสมอำ

ว่ั� ก�รสร้�งสรรค์ง�นน�ฏศูิลัป์ ส�ม�รถุปรับปรุง แก้ไขั้

เปลีั�ย์นแปลังได้ ไม่ย์ึดถืุอำเป็นแบบตี�ย์ตัีวั ง�นศิูลัปะจึัง

พัฒน�ได้ กล่ั�วัคือำ ง�นสร้�งสรรค์น�ฏศิูลัป์เป็นง�นที�มีควั�ม

ครอำบคลุัม ปรัชญ� เนื�อำห� ควั�มหม�ย์ ท่�รำ� ท่�เต้ีน ก�ร

แปรแถุวั ก�รตัี�งซุ้ึ่ม ก�รแสดงเดี�ย์วั ก�รแสดงหมู่ ก�รกำ�หนด

ดนตีรี เพลัง เครื�อำงแต่ีงก�ย์ อุำปกรณ์ก�รแสดง ที�ผู้สร้�งสรรค์

ง�นต้ีอำงมีวััตีถุุประสงค์ที�ชัดเจันจึังอำอำกแบบง�นได้อำย์่�ง

สมบูรณ์

 ผู้วิัจััย์ได้สรุปรูปแบบขั้อำงท่�รำ�ส่วันใหญ่ที�พบคือำ 

ท่�รำ�ม�จั�กท่�รำ�แม่บทใหญ่เป็นต้ีนแบบขั้อำงก�รประดิษฐ์

ชุดก�รแสดง ซึึ่�งเอำ�ก�รแสดงน�ฏศิูลัป์พื�นเมือำงม�ผสมผส�น

ขึั้�นอำย์ูกั่บเนื�อำห�ขั้อำงก�รแสดง เพลังแลัะดนตีรีประกอำบเป็น

ผลัขั้อำงเนื�อำห�ก�รแสดงนั�น ๆ อำ�ทิ ง�นสร้�งสรรค์เป็น

ลัักษณะน�ฏศิูลัป์ไทย์ประยุ์กต์ี มีลัักษณะท่�รำ�ขั้อำงก�รรำ�

แม่บท หรือำก�รนำ�ม�จั�กน�ฏศิูลัป์ตีะวัันตีกผสมผส�นกับรำ�

ไทย์ ลัักษณะก�รจััดแถุวัแปรแถุวัแลัะก�รตัี�งซุ้ึ่มในรูป

เรขั้�คณิตีแลัะรูปร่�งขั้อำงเส้นต่ี�ง ๆ  ใช้เพื�อำสื�อำควั�มหม�ย์เชิง
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ปรัชญ� สอำดคล้ัอำงกับธรรมรัตีน์ โถุวัสกุลั แลัะคณะ (2549) 

รูปแบบแลัะกระบวันก�รง�นประดิษฐ์ในผลัง�นค้นคว้ั�ริเริ�ม

ท�งน�ฏศิูลัป์หรือำศิูลัปะก�รลัะครขั้อำงนักศึูกษ� โปรแกรมวิั

ช�น�ฎศิูลัป์ มห�วิัทย์�ลััย์ร�ชภัฏจัันทร์เกษม ผลัก�รศึูกษ�

กระบวันก�รสร้�งสรรค์ผลัง�นค้นคว้ั�ริเริ�มสร้�งสรรค์ท�ง

น�ฏศิูลัป์ได้จััดลัำ�ดับขัั้�นตีอำนขั้อำงกระบวันก�รสร้�งสรรค์ 

ดังนี� 1) ก�รคิดหัวัข้ั้อำสำ�หรับก�รสร้�งสรรค์ผลัง�น 2) ก�ร

ค้นคว้ั�ห�ข้ั้อำมูลัอ้ำ�งอิำงในก�รประดิษฐ์ท่�รำ� 3) ก�รกำ�หนด

รูปแบบขั้อำงผลัง�น 4) ก�รเลัอืำกเพลังแลัะดนตีรปีระกอำบ 5) 

ก�รกำ�หนดนกัแสดง 6) ก�รประดษิฐ์ท่�รำ� 7) ก�รอำอำกแบบ

เครื�อำงแต่ีงก�ย์แลัะเครื�อำงประดับ 

 ทั�งนี�ก�รริเริ�มสร้�งสรรค์ผลัง�นนักประดิษฐ์ต้ีอำง

รวับรวัมอำงค์ควั�มรู้เพื�อำก�รอำอำกแบบกำ�หนดเป้�หม�ย์ให้

ชัดเจัน นอำกจั�กผู้ประดิษฐ์มีทักษะพื�นฐ�นด้�นก�รแสดง

แล้ัวัห�กส�ม�รถุใช้เทคโนโลัยี์ส�รสนเทศูม�ช่วัย์เสริมเทคนิค

ขัั้�นตีอำนกระบวันก�รสร้�งสรรค์ผลัง�นให้สมบูรณ์แบบม�ก

ย์ิ�งขึั้�นนับเป็นตัีวัช่วัย์ที�ดี นักประดิษฐ์ไม่ควัรมอำงข้ั้�มเรื�อำงนี� 

ข้อเสนิอแนิะ
 1. ด้�นก�รจััดก�รแสดงท�งวััฒนธรรมเชิง

สร้�งสรรค์กับสังคมปัจัจุับันที�นิย์มให้ก�รย์อำมรับกับสิ�งแปลัก

ใหม่ที�ส�ม�รถุเข้ั้�ใจัได้ง่�ย์ โดย์นำ�เค้�โครงวัรรณคดไีทย์ที�ย์งั

ได้รับควั�มนิย์มในปัจัจุับันม�ตีีควั�มใหม่เพื�อำเป็นจุัดริเริ�ม

จิันตีน�ก�รสร้�งสรรค์สิ�งใหม่ให้เกิดขึั้�น แลัะก�รผสมผส�น

สิ�งที�มีอำย์ู่เดิมให้เข้ั้�กับสิ�งใหม่อำย์่�งลังตัีวั ดังนั�นควัรมีก�รส่ง

เสริม สนับสนุนให้เย์�วัชนมีควั�มกล้ั�แสดงอำอำกกับแนวัคิด

ใหม่ๆ มีพื�นที�แสดงควั�มคิด หรือำก�รจััดประกวัดผลัง�น

สร้�งสรรค์เพื�อำก�รแลักเปลีั�ย์นเรีย์นรู้สำ�หรับผู้ที�สนใจัง�น

ศิูลัปะแลัะก�รแสดง

 2. ด้�นก�รวัิจััย์ผลัง�นสร้�งสรรค์ก�รแสดงกับ

วััฒนธรรมท้อำงถิุ�นในภูมิภ�คตีะวัันตีกในพื�นที�ตัี�งขั้อำงมห�วิั

ทย์�ลััย์ฯ เพื�อำม�ศึูกษ� พัฒน�ต่ีอำย์อำดให้เกิดแนวัคิดใหม่ สิ�ง

ใหม่ๆ ก�รแสดงใหม่ เข้ั้�กับย์ุคสมัย์ โดย์รักษ�อัำตีลัักษณ์ 

ขั้นบธรรมเนีย์ม ประเพณีขั้อำงท้อำงถิุ�นนั�นไว้ั โดย์หย์ิบย์ก

วััตีถุุดิบจั�กท้อำงถิุ�นที�เป็นจุัดเด่นสร้�ง มูลัค่�กับผลัง�น หรือำ

นำ�ไปประช�สัมพันธ์เพื�อำก�รท่อำงเที�ย์วั สร้�งร�ย์ได้ อำ�ชีพ 

ให้กับชุมชนต่ีอำไป

กิตติกร้ร้มปร้ะกาศิ 
กร�บขั้อำบพระคุณ ผู้ช่วัย์ศู�สตีร�จั�รย์์ ดร.จัันทร์จิัร� วังษ์

ขั้มทอำง อำดีตีอำธิก�รบดี แลัะผู้ช่วัย์ ศู�สตีร�จั�รย์์ ดร. สุ

ลัักษณ์ ภัทรธรรมม�ศู อำธิก�รบดีคนปัจัจุับัน มห�วิัทย์�ลััย์

คริสเตีีย์น ได้ให้ทุนสนับสนุนแลัะส่งเสริมก�รวิัจััย์ ประจัำ�ป่

ก�รศึูกษ� 2561 มห�วิัทย์�ลััย์คริสเตีีย์น ไว้ั ณ โอำก�สนี� 

ขั้อำบคณุผู้ทรงคณุวุัฒิ ผู้ช่วัย์ศู�สตีร�จั�รย์ ์ดร. กฤตียิ์� ชูสงค์

 อำ�จั�รย์ค์ณะศูลิัปกรรมศู�สตีร ์มห�วิัทย์�ลััย์ร�ชภฏัสงขั้ลั�

 น�ย์พงค์พันธ์ เพชรทอำง ตีำ�แหน่งดุริย์�งค์ศิูลัปิน ระดับ

อำ�วุัโส กรมศิูลัป�กร แลัะอำ�จั�รย์์เฉัลิัมพลั จัันทร์โชติี ส�ขั้�

น�ฏศิูลัป์ไทย์ศึูกษ� วิัทย์�ลััย์น�ฏศิูลัป์นครศูรีธรรมร�ช ที�

กรุณ�เป็นที�ปรึกษ�ให้ข้ั้อำเสนอำแนะเกี�ย์วักับรูปแบบก�ร

ดำ�เนินก�รวิัจััย์อัำนเป็นประโย์ชน์อำย์่�งย์ิ�ง แลัะให้ผู้วิัจััย์

สัมภ�ษณ์เพื�อำเก็บข้ั้อำมูลัก�รวัิจััย์ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นวัิจััย์

สำ�เร็จัลุัล่ัวังไปได้ด้วัย์ดี รวัมทั�งนักศึูกษ� มห�วิัทย์�ลััย์

คริสเตีีย์น ที�สลัะเวัลั�ฝึึกซ้ึ่อำมก�รแสดงให้เกิดเป็นผลัง�น

สร้�งสรรคขึ์ั้�นม�แลัะนำ�อำอำกเผย์แพร่สู่ส�ธ�รณชนเพื�อำใช้จััด

แสดงในโอำก�สต่ี�ง ๆ ตี�มควั�มเหม�ะสม

เอกสาร้อ้างอิง
กฤติีย์� ชูสงค์, ผู้ช่วัย์ศู�สตีร�จั�รย์์. มห�วิัทย์�ลััย์ร�ชภัฎสงขั้ลั�. สัมภ�ษณ์วัันที� 2 พฤศูจิัก�ย์น 2561.

จัันทิม� กิ�งกูลั แลัะคณะ. (2555). การ้แสดงสร้้างสร้ร้ค์์ชุด “มนิตร้าจันิทร้าผล้ไม้”. ศิูลัปะนิพนธ์ น�ฏศิูลัป์ไทย์ศึูกษ� คณะ

ศิูลัปศึูกษ�. กรุงเทพฯ: สถุ�บันบัณฑิิตีพัฒนศิูลัป์. ถุ่�ย์เอำกส�ร. 

จิันตีน� ส�ย์ทอำงคำ�. (2558). กร้ะบวนิการ้สร้้างสร้ร้ค์์งานินิาฏ์ศิิล้ป์สร้้างสร้ร้ค์์ ชุด “สักการ้ะเทวร้าช”. ผลัง�นวิัจััย์ กรุงเทพฯ

: สถุ�บันบัณฑิิตีพัฒนศิูลัป์. ถุ่�ย์เอำกส�ร.

จุัฬ�ลัักษณ ์เอำกวััฒนพนัธ์. (2559, มิถุุน�ย์น-พฤศูจักิ�ย์น). ง�นทดลัอำงก�รสร�้งสรรคน์�ฏศิูลัป์ไทย์สมัย์ใหม.่ ศิูลัปกรรมบรูพ�

มห�วิัทย์�ลััย์บูรพ�. 19(1) : 115-131. 

เฉัลิัมพลั จัันทรโชติี. วิัทย์�ลััย์น�ฏศิูลัป์นครศูรีธรรมร�ช. สัมภ�ษณ์วัันที� 4 พฤศูจิัก�ย์น 2561.



43

วารสารสถาบัันวัฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิทยาลัยศิรีนครินทรวิโรฒ

ธรรมรัตีน์ โถุวัสกุลั แลัะ ขั้รรค์ชัย์ หอำมจัันทร์. (2549). ร่้ปแบบแล้ะกร้ะบวนิการ้งานิปร้ะดิษฐ์์ในิผล้งานิค้์นิค์ว้าริ้เริ้�มทาง

นิาฏ์ศิิล้ป์หัร่้อศิิล้ปะการ้ล้ะค์ร้ของนัิกศึิกษา โปร้แกร้มวิชานิาฏ์ศิิล้ป์. กรุงเทพฯ: มห�วิัทย์�ลััย์ร�ชภัฏจัันทรเกษม. 

ถุ่�ย์เอำกส�ร.

นวัลัก�นต์ี วิัจิัตีลิัม�ภรณ์. (2533). สมเด็จพร้ะมหัาธ่์ร้ร้าช ปร้าช์สยาม นิิทร้ร้ศิการ้พร้ะร้าชนิิพนิธ์์พร้ะบาทสมเด็จ

พร้ะมงกุฎเกล้้าเจ้าอย่่หััว เน่ิ�องในิเด่อนิพร้ะบร้มร้าชสมภูพ พร้ะตำาหันัิกทับขวัญ. นครปฐม : พระร�ชวัังสน�มจัันทร์.

ประย์ูร เบญจัวังศ์ู. (2532). สมเด็จพร้ะมหัาธ่์ร้ร้าชเจ้ากับการ้พัฒนิาภู่มิปัญญาของสังค์มไทย. วิัทย์บริก�รจุัฬ�ลังกรณ์

มห�วิัทย์�ลััย์. 11(2):2-15. สืบค้นเมื�อำ 20 ตุีลั�คม 2561, จั�ก http://tdc.thailis.or.th/tdc/dccheck.php.

พงค์พันธ์ เพชรทอำง. กรมศิูลัป�กร. สัมภ�ษณ์วัันที� 1 พฤศูจิัก�ย์น 2561.

พสิษฐ์สุธ� มห�ย์ศูนันท์ แลัะคณะ. (2561). นิาฏ์ศิิล้ป์สร้้างสร้ร้ค์์ร้ะบำากัมโพชบุร่้ศิร่้อุตร้ะ. ร�ย์ง�นวัิจััย์ คณะครุศู�สตีร์. 

อุำตีรดิตีถ์ุ: มห�วิัทย์�ลััย์ร�ชภัฎอุำตีรดิตีถ์ุ. ถุ่�ย์เอำกส�ร.

พระบ�ทสมเด็จัพระมงกุฎเกล้ั�เจ้ั�อำย์ู่หัวั, (2556). วิวาหัพร้ะสมุท ท้าวแสนิปม. กรุงเทพฯ : โสภณก�รพิมพ์.

เย์�วัลัักษณ์ ใจัวิัสุทธิ�หรรษ�. (ม.ป.ป.). น�ฏศิูลัป์สร้�งสรรค์ “ระบำ�รวัมเผ่�ช�วัเขั้�”. ก�รประชุมวิัช�ก�รระดับช�ติี ครั�งที� 1 

สถุ�บันวิัจััย์แลัะพัฒน� : มห�วิัทย์�ลััย์ร�ชภัฎกำ�แพงเพชร.

วิักิพีเดีย์ ส�ร�นุกรมเสรี. (2561). วิวาห์ัพร้ะสมุทร้. สืบค้นเมื�อำ 20 มกร�คม 2561, จั�ก https://th.wikipedia.org/wiki 

สุมนม�ลัย์์ นิ�มเนติีพันธ์. (2543). การ้ล้ะค์ร้ไทย. พิมพ์ครั�งที� 5. กรุงเทพฯ : ไทย์วััฒน�พ�นิช. 

Lucid Stage. (2548). ค์วามหัมายของล้ะค์ร้เวท่. สืบค้นเมื�อำ 20 มกร�คม 2561, จั�ก https://www.lucidstage.com 


