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Abstract

วิทยานิพนธ์เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษารูปแบบและ
This dissertation aims to study pattern and concept
แนวความคิดการสร้างงานเพื่อเพิ่มอรรถรสในการแสดงนาฏย of creativity to add flavor to contemporary Thai dance “Narai
ศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” โดยใช้ระเบียบวิธดี �ำเนินการ Avatara” by using Qualitative Research methodology to
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาท�ำการวิเคราะห์ analyze, synthesize and present by descriptive analysis
สังเคราะห์ และน�ำเสนอเป็นงานวิจัย โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ methodology.
ผลการวิจัยรูปแบบในการสร้างงานเพื่อเพิ่มอรรถรสใน
Research result of pattern and concept of creativity
การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ของ นราพงษ์ จรัสศรี นั้น ใช้ to add flavor to contemporary Thai dance by Naraphong
องค์ประกอบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทย ซึง่ ประกอบไปด้วยบท Charadsri uses component of Thai dance performance which
การแสดงที่น�ำมาตัดต่อใหม่ให้ตรงตามจุดประสงค์ของการแสดง consists of edited script to influence more new generation,
ที่มีผลต่อผู้ชมรุ่นใหม่ ลีลาของผู้แสดงชายล้วนที่ผสมผสาน style of male actor is mixed between traditional Thai drama
ระหว่างจารีตดั้งเดิมของการแสดงโขน ในวัฒนธรรมไทยกับ (Kone) in Thai culture and various Western cultures, design
วัฒนธรรมตะวันตกที่มีความหลากหลาย การออกแบบเสื้อผ้า of clothing, dress, backdrop, light, sound and props is
เครื่องแต่งกาย ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ์ประกอบฉากที่ได้รับ influenced by traditional Thai mural painting and design of
อิ ท ธิ พ ลจากจิ ต รกรรมฝาผนั ง แบบดั้ ง เดิ ม ของไทย และ western art show but still remain the Thai being. The concept
การออกแบบในศิลปะการแสดงแบบตะวันตก แต่ยงั คงความเป็น to add flavor to contemporary Thai dance by Naraphong
ไทยไว้ ส่วนแนวความคิดในการสร้างอรรถรสในการแสดงนาฏย Charadsri focuses on creativity of the new pattern of Thai
ศิลป์ไทยร่วมสมัย ของ นราพงษ์ จรัสศรี ให้ความส�ำคัญกับ dance by using variety of culture as well as performance
การสร้ า งสรรค์ ง านด้ า นนาฏยศิ ล ป์ ใ นรู ป แบบใหม่ โดยใช้ pattern and pay attention to new generation audiences which
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจนรูปแบบของการ complies with the theory of the beauty of performing arts.
แสดง และค�ำนึงถึงผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่สอดคล้องกับทฤษฎี
ทางด้านความงามของศิลปะการแสดง
Keywords:  Flavour, modern performance
ค�ำส�ำคัญ: อรรถรส นาฏกรรมแนวใหม่
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เรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏในลักษณะของการสื่อสารในลักษณะใด
ความบันเทิงใจที่ผู้ชมได้รับในระหว่างชมการแสดง ซึ่ง ลักษณะหนึ่ง เพื่อจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
น�ำเสนอออกมาในลักษณะต่างๆ อาจมีความหลากหลาย แตกต่าง และเป็นระเบียบ” (นราพงษ์ จรัสศรี สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2556)
กันไปในแต่ละการแสดง ไม่ว่าจะเป็นการน�ำเสนอด้วยภาพ ลีลา ส่วนแนวความคิด นั้น นราพงษ์ จรัสศรี ได้กล่าวว่า “แนวคิด
แสง เสียง หรือการแสดงออกอย่างมีอารมณ์ ผูช้ มได้ชมแล้วก็เกิด การสร้างสรรค์งาน หรือ แนวความคิดของการสร้างงาน หมายถึง
มีอารมณ์ร่วม คล้อยตามไปกับการแสดงนั้นๆ อย่างไม่รู้ตัว ล้วน แนวทางหรือ หลักการทีใ่ ช้ในการสร้างสรรค์งาน ซึง่ แนวความคิด
แล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ทสี่ �ำคัญทีท่ �ำให้ศลิ ปะการแสดงยังคงอยู่ หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวกับความคิด หรือความคิดค�ำนึงถึงสิ่งใดสิ่ง
คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาล และได้มีการพัฒนาการทางด้าน    หนึ่งอย่างมุ่งมั่น ความคิดที่มุ่งคิดถึงอยู่ตลอดเวลา และออกแบบ
การแสดงต่อเนื่องกันมาควบคู่ไปกับการพัฒนาการของมนุษย์ หรือจัดการทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามความคิดนั้น ความคิดที่
จากแนวคิดสู่ทฤษฎีทางด้านการแสดงซึ่งมีความเชื่อที่แตกต่าง ก�ำหนดขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์งาน และหาก�ำหนดความคิดที่มี
กันไปในแต่ละท้องถิน่ ทางทฤษฎีการแสดงของอินเดียได้ให้ความ แนวทางไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป” (นราพงษ์ จรัสศรี, 2548 : 13) เมือ่
ส�ำคัญกับอรรถรสของการแสดง โดยมีความเชื่อว่า ภาวะและรส ศึกษาถึงงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย นารายณ์อวตาร ในเบือ้ งต้น
มีลักษณะเป็นเอกเทศ แต่อยู่รวมกันเป็นวงจร เพราะในขณะที่ จะเห็นว่า ประกอบไปด้วย นาฏยศิลป์ไทย โขน และวรรณคดี ที่
ฟ้อนร�ำภาวะและรสเกิดขึ้นสลับกันไปและอาศัยซึ่งกันและกัน อาจเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญใน การสร้างอรรถรสให้เกิดขึ้นใน
ท่าทางของมือ เท้า แขน ขา ล�ำตัว เป็นภาวะคงที่เดิม เมื่อน�ำมา การแสดง ที่จะน�ำไปสู่การศึกษาค้นคว้าเพื่อยังประโยชน์ให้เกิด
รวมกันเป็นท่าร�ำ เกิดเป็นภาวะใหม่ สิง่ ทีส่ ง่ เสริม คือ ดนตรี เครือ่ ง ขึ้น ในการสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏยศิลป์ในอนาคต
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงประสงค์ทจี่ ะศึกษางานวิจยั ชิน้ นี้ เพือ่ เป็น
แต่งกาย เครื่องประดับ แสง สี เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ประมวลกันเกิด  
เป็นความบันเทิง คือ เป็นรสขึน้ ในใจ และรสทีเ่ กิดขึน้ นี้ จะสะท้อน ประโยชน์กบั การสือ่ สารวรรณกรรมส�ำหรับผูช้ มรุน่ ใหม่ ได้ซาบซึง้
ให้เกิดภาวะใหม่ตอ่ ไปเป็นเช่นนีจ้ นกว่าการฟ้อนร�ำนัน้ ๆ จะจบลง และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังหวังว่าจะ
ซึง่ ได้มกี ล่าวไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้แง่มุมใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์แสดงนาฏยศิลป์ไทยเพื่อการ
อรรถรสทางการแสดง หมายถึง รสแห่งถ้อยค�ำ, ถ้อยค�ำที่ท�ำให้ ยอมรับ และเป็นทางเลือกให้กับการแสดงใหม่ๆ ที่มีความแตก
เกิ ด ความซาบซึ้ ง , ถ้ อ ยค�ำที่ ท�ำให้ เ กิ ด อารมณ์ ส ะเทื อ นใจ ต่าง และนอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะน�ำวัฒนธรรมไทย
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 :135) ประกอบ ไปสู่ระดับสากล และให้เข้ากับสถานการณ์ของวัฒนธรรมโลกใน
กับ นราพงษ์ จรัสศรี ได้กล่าวว่า “อรรถรสในงานนาฏยศิลป์ไทย ปัจจุบัน ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย เรื่อง อรรถรสในนาฏยศิลป์ผ่าน
คือ    การสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏศิลป์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งในของ นาฏกรรมแนวใหม่ เรื่อง “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี          
เดิมนัน้ ยังไม่เคยมีปรากฏมา เพือ่ ให้เกิดภาพของความปิตทิ ที่ �ำให้ ยังอาจจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์
ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาต่ อ ไปเป็ น ทฤษฏี ใ นการออกแบบต่ อ ไปใน
ผู้ชมพอใจ” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2556)
อนาคต และจะได้มีการวิจัยต่อไป
ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารพัฒนาการทางด้านนาฏยศิลป์เกิดขึน้
ในโลกอย่างมากมาย ได้มีการสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏยศิลป์ คำ�จำ�กัดความ
ขึน้ ใหม่ โดยมีการพัฒนาการให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงไป
อรรถรสทางด้านนาฏยศิลป์ คือ การสร้างสรรค์งานทาง
อันเนื่องมาจากการพัฒนาการอย่างไม่หยุดนิ่งของสังคม ใน ด้านนาฏยศิลป์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต
ประเทศไทยเองก็เหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่มีการสร้างสรรค์
งานทางด้ า นการแสดงเกิดขึ้นมากมายท่า มกลางกระแสการ วัตถุประสงค์
เปลี่ยนแปลงของสังคม การแสดงนาฏยศิลป์ไทย เรื่อง นารายณ์
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษาอรรถรสใน
อวตาร ของ นราพงษ์ จรัสศรี ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการ นาฏศิลป์ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่ เรื่อง “นารายณ์อวตาร” พ.ศ.
สร้างสรรค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่เกิดขึ้นใหม่ และ 2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างการอนุรักษ์ กับการสร้างสรรค์ ซึ่ง
1. ศึกษารูปแบบการสร้างงานเพื่อเพิ่มอรรถรสในการ
จ�ำเป็นที่จะต้องมีงานสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะงานที่ถูก แสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร”     พ.ศ. 2546
สร้างขึ้นเพื่อให้มีการเชื่อมต่อระหว่างนาฏยศิลป์สมัยใหม่ กับ ของ นราพงษ์ จรัสศรี
นาฏยศิลป์สมัยเก่า ซึ่ง นราพงษ์ จรัสศรี ได้อธิบายถึง รูปแบบ
2. ศึกษาแนวความคิดการสร้างงานเพื่อเพิ่มอรรถรสใน
ทางนาฏยศิลป์วา่ “เป็นสิง่ ทีศ่ ลิ ปินสร้างสรรค์ขนึ้ มาอย่างเป็นระบบ การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546
รูปแบบ หมายถึง วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ถ่ายทอดความคิด ของนราพงษ์ จรัสศรี
ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการของคนทีม่ ตี อ่ ปรากฏการณ์หรือ
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ขอบเขตของการวิจัย

วิทยานิพนธ์ เรื่อง อรรถรสในนาฏยศิลป์ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่
เรื่อง “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรี นี้ มี
ขอบเขตของการวิจัยที่จะศึกษาดังนี้
1. ต้องการศึกษาเฉพาะในเรื่องของ อรรถรสในนาฏย
ศิลป์ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่ เรื่อง “นารายณ์อวตาร”  ที่จัดแสดง
ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อที่
จะได้ศึกษาผลงานชิ้นนี้อย่างลึกซึ้ง และต้องการศึกษาเฉพาะรูป
แบบ และแนวความคิดของการสร้างงานที่เป็นการเพิ่มอรรถรส
ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทย ร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นรา
พงษ์ จรัสศรี
2. การเก็บข้อมูลในการวิจยั ในด้านภาคสนาม ได้ด�ำเนิน
การอยู่ในช่วงของเดือน มกราคม พ.ศ. 2546 ของ นราพงษ์ จรัส
ศรี ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เท่านั้น

แนวเหตุผล ทฤษฎีส�ำ คัญ หรือสมมติฐาน

แนวคิดและทฤษฏี
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย เรื่ อ ง อรรถรส
นาฏศิลป์ไทยผ่านนาฎกรรมแนวใหม่ เรื่อง นารายณ์อวตาร จะ
ประกอบไปด้วยทฤษฎี ดังต่อไปนี้
1. ทางด้านนาฏยศาสตร์ ในเรื่องของ “รส” (ผัสสะ
ทั้ง 5)
2. ทฤษฎี นาฏยศิลป์ตะวันตก ประกอบไปด้วยแนวคิด
ของศิลปินโมเดิร์นดานซ์ (Modern Dance)          รุ่นบุกเบิก
ได้แก่
2.1 แนวคิด ฟรีสปิริต (Free Spirit) ว่าด้วย
เรื่องของทรรศนคติจิตวิญญาณแห่งความอิสระภาพของศิลปิน
อิซิดอรา ดันแคน (Isasara Duncan) (คศ.1878-1927)
2.2 แนวคิด ของพ่อมดแห่งการแสดงได้มา
จากความสามารถรอบตัวของ อัลวิน นิโคไลส์ (ค.ศ.1912)
2.3 แนวคิด การสร้างแนวคิดใหม่ที่อิสระจาก
วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ขัน้ ส�ำรวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ แนวคิดของโมเดิร์นดานซ์ (Modern Dance) แบบดั้งเดิม ซึ่ง
ต�ำรา งานวิจัย บทความ วารสาร สื่อสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มแรกที่มีความคิดแตกต่างไปจากทฤษฎีของศิลปินโมเดอร์น
ดานซ์รุ่นที่1 เมร์สคันนิงแฮม (ค.ศ.1919)
กับอรรถรสในงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัย

2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งมีอยู่
หลากหลายสาขา ทัง้ ในด้านวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร พ.ศ. 2546” ของ นราพงษ์ จรัสศรี และ
การส�ำรวจความคิ ด เห็ น ของผู ้ ช มโดยการสั ง เกตการณ์ และ
สัมภาษณ์จากผูเ้ ข้าชมการแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ทเี่ ป็นนิสติ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ขั้นตอนเรียบเรียงข้อมูลและข้อคิดเห็นจากแหล่ง
ต่างๆ โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินรุ่น
ใหม่ เพื่อหาค�ำตอบงานวิจัย โดยเฉพาะลักษณะ และแนวความ
คิดของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย นารายณ์อวตาร พ.ศ.
2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรี
4. ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบ และองค์
ประกอบการแสดง เช่น บทการแสดง นักแสดง และลีลา ดนตรี
เครื่องแต่งกาย พื้นที่เวที แสง และแนวคิดในการสร้างสรรค์
อรรถรสในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย นารายณ์อวตาร
พ.ศ. 2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรี
5).ขัน้ ตอนการน�ำปัญหาจากการวิจยั เข้าปรึกษาอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละเชีย่ วชาญด้านนาฏยศิลป์
ไทย และนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย เพื่อแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6. สรุปขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย และน�ำเสนอคณะ
กรรมการผู้สอบวัดประเมิน

ผลการวิจัย

จากการด�ำเนินงานตามกระบวนการวิจัย เพื่อศึกษาหา
รูปแบบ และแนวความคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ของ นราพงษ์ จรัสศรี ทีผ่ า่ นมานัน้ ผูว้ จิ ยั ขอสรุปผลการวิจยั เรือ่ ง
“อรรถรสในนาฏยศิลป์ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่ เรื่อง “นารายณ์
อวตาร” ซึ่งได้สาระส�ำคัญตามประเด็นต่างๆ เป็น 2 ประเด็นใหญ่
ประกอบไปด้วยรูปแบบในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัย โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบทางด้านนาฏยศิลป์ และแนว
ความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ซึ่งมีราย
ละเอียด ดังนี้
1. รูปแบบการสร้างงานเพื่อเพิ่มอรรถรสในการแสดง
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ของ
นราพงษ์ จรัสศรี ซึ่งประกอบไปด้วย
1.1 บทที่ใช้ส�ำหรับการแสดงนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์  จรัสศรี
ในเรือ่ งของบทการแสดงทีเ่ พิม่ อรรถรสในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี สามารถสรุปได้
ตามประเด็น ได้ดังนี้
1) การค�ำนึงถึงการสร้างบทใหม่บนพื้นฐาน
เดิม โดยการเรียบเรียงเรือ่ งราวและผูกเนือ้ เรือ่ งใหม่ เพือ่ ให้เนือ้ หา
ของเรื่ อ งมี ค วามกระชั บ มากขึ้ น และสามารถท�ำให้ ผู ้ ช มมี
ความเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันสั้นในการแสดงครั้งเดียว
2) การค�ำนึงถึงการใช้บททีเ่ ป็นหัวใจหลักของ
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เรือ่ งแบบดัง้ เดิม โดยการลดทอนเนือ้ เรือ่ งเพือ่ ให้เกิดความกระชับ
รวดเร็ว และต่อเนื่อง
3) การค�ำนึ ง ถึ ง การใช้ บ ทที่ เ ข้ า ใจง่ า ยต่ อ
การชม โดยการปรั บ ปรุ ง บทและการตั ด ต่ อ เนื้ อ หาจาก
บทประพันธ์เดิม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ชมที่ต่างยุคกัน
กับบทประพันธ์ซึ่งสร้างขึ้นในอดีต   
1.2 การสร้างสรรค์ลีลาของการแสดงนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัย“นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์  จรัสศรี
การสร้างสรรค์ลีลาที่เพิ่มอรรถรสในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
“นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี สามารถสรุปได้ตาม
ประเด็น ดังนี้
1) การสร้างสรรค์ลลี าใหม่บนพืน้ ฐานของลีลา
แบบดั้งเดิม ที่ยังคงอิงท่าร�ำแบบเก่าของการร�ำ เพลงแม่บท ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในนาฏยศิลป์ไทย
2) การสร้ า งสรรค์ ลี ล าจากหลากหลาย
วัฒนธรรม แต่กลับเสริมไทยให้เด่นขึ้น เช่น การน�ำบัลเล่ต์   
โมเดิร์นดานซ์ มาเสริมเพื่อให้ความส�ำคัญกับนาฏยศิลป์ไทย
3) การสร้ า งสรรค์ โ ดยเน้ น ความส�ำคั ญ ถึ ง
หลักการ และหัวใจของการแสดงแบบดั้งเดิม โดยการเลือกบทที่
มีการพากย์เจรจา เพราะคนดูสามารถรับรู้ และเข้าใจได้ง่าย
4) การสร้างสรรค์โดยการใช้รปู แบบการแสดง
ทีก่ ระชับเหมาะส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ และเป็นทีย่ อมรับกันได้ในหลาก
หลายวัฒนธรรม
5) การสร้างสรรค์ลลี านาฏยศิลป์ทสี่ ามารถสือ่
ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยการจัดองค์ประกอบของนักแสดง ลีลา
ของนักแสดงที่จัดท่าต่างๆ ที่ท�ำให้คนดูเข้าใจง่าย
1.3 การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏย
ศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี
การสร้างสรรค์เครือ่ งแต่งกายทีเ่ พิม่ อรรถรสในงานนาฏย
ศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี
สามารถสรุปได้ตามประเด็น ได้ดังนี้
1) การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายใหม่ โดยยังคงอนุรักษ์
การออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กายตามแบบดั้ ง เดิ ม โดยการน�ำ
เอกลักษณ์ และศิลปะของไทยในจิตรกรรมฝาผนังมาเป็นรูปแบบ
ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
2) การยังคงรักษาหัวใจของการแสดงนาฏยศิลป์ไทย
โดยการใช้สใี นเรือ่ งของเครือ่ งแต่งกาย เช่น สีตวั ของนางนารายณ์
เป็นสีที่ใช้มาแต่ดั้งเดิม ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของตัวละครใน
วรรณกรรมของไทย
3) การปรับเปลี่ยนลักษณะจากเดิมให้เป็นที่ยอมรับกัน
ได้ในคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะรูปแบบที่จะสื่อถึงคุณลักษณะของ
ความเร็วและความน่าตื่นเต้น
4) การมีรูปแบบที่สามารถสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ โดย
การออกแบบเครือ่ งแต่งกายให้มคี วามโปร่งเบาเพือ่ สะดวกในการ

แสดง ท�ำให้ผู้ชมได้เข้าถึงสรีระ ร่างกาย และความตัวตนของผู้
แสดงมากยิ่งขึ้น โดยไม่เน้นเครื่องแต่งกายที่หรูหรามากเกินไป
เพราะเป็นการรบกวนสมาธิ และสายตาของผู้ชม
1.4 การออกแบบดนตรีและเสียงในการแสดงนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี
การออกแบบดนตรีและเสียงทีเ่ พิม่ อรรถรสในงานนาฏย
ศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี
สามารถสรุปได้ตามประเด็น ได้ดังนี้
1) การสร้างสรรค์เสียงและดนตรีใหม่บนพื้นฐานของ
ดัง้ เดิม ในลักษณะของการพูดทีม่ คี วามเรียบง่ายไม่ใส่นำ�้ เสียงทีม่ ี
อารมณ์มากเกิน จึงดูเหมือนราวกับอยู่ในเรื่องราวแห่งความเป็น
จริง ท�ำให้บรรยากาศที่ยิ่งใหญ่
2) การสร้างสรรค์เสียงและดนตรีจากวัฒนธรรมอืน่ โดย
การใช้เพลงและดนตรีตะวันตก การใช้เพลงนิวเอท (New Age)
เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ดนตรี โดยน�ำมาใช้ประกอบเพื่อเพิ่ม
บรรยากาศแห่งความวุ่นวาย สับสน อลหม่าน
3) การคงรักษาหลักการทีเ่ ป็นหัวใจของการแสดงนาฏย
ศิลป์ไทยร่วมสมัย นารายณ์อวตาร โดยการผสมผสานกันระหว่าง
วรรณกรรม การแสดงดนตรี การออกแบบ และการเต้น ซึ่งมีสิ่ง
หนึง่ ทีน่ า่ สนใจ คือ การน�ำวัฒนธรรมต่างชาติมาประยุกต์ใช้ ขณะ
เดียวกันก็ยังคงความเป็นไทยให้คงอยู่
1.5 การออกแบบพื้นที่เวทีส�ำหรับการแสดงนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ   นราพงษ์ จรัสศรี
การออกแบบพื้นที่เวทีที่เพิ่มอรรถรสในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี สามารถสรุปได้ตาม
ประเด็น ดังนี้
1) การสร้างสรรค์ประเด็นใหม่และสะท้อนให้เห็นความ
เชื่อแบบไทย แต่ยังคงอนุรักษ์ความเชื่อเดิม เช่น 3 ภพได้แก่
สวรรค์ โลก นรก โดยค�ำนึงถึงระดับความสูงตำ 
�่ ซึง่ ท�ำให้เกิดความ
หมายในหลากหลายมุมมอง เพื่อช่วยในการเพิ่มจินตนาการ
2) การใช้รูปแบบพื้นที่แสดงที่เคยใช้กันในหลากหลาย
วัฒนธรรม แต่กลับเสริมความคิดของ     บรรพบุรษุ ทางด้านศิลปะ
ไทยให้เด่นขึ้น ด้วยวิธีการน�ำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในต่าง
สถานที่ออกมาพร้อมๆ กัน ท�ำให้เกิดความชัดเจนในเหตุการณ์
ต่างๆ และยังท�ำให้ระยะเวลารวมของการแสดงสั้นลงด้วย
3) การใช้จินตนาการของศิลปะดั้งเดิมมาเสริมในการ
เพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นที่แสดง โดยการน�ำจินตนาการของ
ศิลปะดัง้ เดิมมาใช้เพิม่ ความน่าสนใจของพืน้ ทีแ่ สดงด้วยการสร้าง
ภาพจินตนาการของศิลปะดั้งเดิม    ที่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่
ทั่วไป
1.6 การออกแบบแสง ส�ำหรับการแสดงนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี
การออกแบบแสง ที่เพิ่มอรรถรสในงานนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี สามารถสรุป

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ได้ตามประเด็น ดังนี้
1) การสร้างสรรค์ประเด็นใหม่แต่ยงั คงอนุรกั ษ์การแสดง
ในอดีต โดยการน�ำเทคนิคการเล่นเงา (Silhouette) มาใช้ การใช้
แสงเพื่อช่วยให้เกิดภาพที่อยู่ในความคุ้นเคย
2) การใช้เทคนิคแสงที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอยู่ในหลาก
หลายวัฒนธรรมมาช่วยเสริมการแสดงไทยให้เด่นขึ้น โดยเฉพาะ
การให้ความส�ำคัญกับบทบาทในเรื่อง ดังนั้น การใช้แสงในการ
แสดงจึงมีความสอดคล้องกับบทบาทของตัวละครในเรื่อง
3) การใช้แสงเพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจให้กบั คนรุน่ ใหม่โดย
ทั่วไปที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์ ซึ่งแสงมีส่วนช่วยเสริม
และเพิ่มอารมณ์และความรู้สึกให้กับผู้ชม โดยแสงจะสร้างความ
หลากหลายทางจินตนาการให้กับผู้ชม
4) การออกแบบแสงเป็นการเลียนแบบแสงที่มีจาก
ธรรมชาติ เพือ่ สะท้อนให้กบั ผูช้ มได้มอี ารมณ์รว่ มในการแสดง จึง
มีการน�ำเทคนิคทีม่ คี วามสมจริงมาเป็นองค์ประกอบในการแสดง
ท�ำให้การแสดงมีความสมบูรณ์ และเป็นการเพิ่มอรรถรสในการ
ชมการแสดง
1.7 การออกแบบอุปกรณ์การแสดงส�ำหรับการแสดง
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี
ในเรื่องของการออกแบบอุปกรณ์การแสดง ที่เพิ่มอรรถรสในงาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี
จึงสามารถสรุปได้ตามประเด็น ได้ดังนี้
1) การสร้างสรรค์รปู แบบใหม่โดยยังคงอ้างอิงถึงอุปกรณ์
ที่ใช้ในศิลปะการแสดงของไทย โดยยังคงอนุรักษ์ไว้ เช่น การ
ออกแบบอุปกรณ์การแสดงที่น�ำอุปกรณ์ที่ใช้ในวัฒนธรรมไทย
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
2) การใช้ อุ ป กรณ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ลี ล าจากหลากหลาย
วัฒนธรรม แต่กลับเสริมเนื้อหาการแสดงแบบดั้งเดิมให้เด่นขึ้น
3) การยังคงรักษาทัศนคติของเรื่องในอดีต โดยยังคง
รักษาภาพของเรื่องราวในอดีต เช่น อาวุธของ    พระนารายณ์ที่
ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง
4) การปรับเปลี่ยนลักษณะของอุปกรณ์ดั้งเดิมให้เป็นที่
สนใจของคนรุ่นใหม่ และเป็นที่ยอมรับกันได้
1.8 การออกแบบนักแสดง ส�ำหรับนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์   จรัสศรี
การออกแบบนักแสดง ที่เพิ่มอรรถรสในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัย “นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์ จรัสศรี สามารถสรุปได้ตาม
ประเด็น ดังนี้
1) การใช้นักแสดงที่มีเทคนิคการเต้นจากหลากหลาย
วัฒนธรรม แต่กลับเสริมวัฒนธรรมไทยให้เด่น และเกิดความหลาก
หลาย เช่น เทคนิคการขึ้นปลายเท้าของการแสดงบัลเล่ต์ เทคนิค
ของการร�ำไทย
2) การใช้ภาพลักษณ์ทไี่ ม่คนุ้ ตาโดยเฉพาะกับคนรุน่ ใหม่
แต่ ต ้ อ งเป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ได้ ใ นสั ง คมไทย และในหลากหลาย

วัฒนธรรม
2) แนวความคิดในการสร้างงานเพื่อเพิ่มอรรถรสใน
นาฏศิลป์ผา่ นนาฏกรรมแนวใหม่ เรือ่ ง นารายณ์อวตาร พ.ศ. 2546
ของ นราพงษ์ จรัสศรี จะประกอบไปด้วย
2.1 การใช้ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมีการน�ำ
วัฒนธรรมที่หลากหลายมาใช้ในงานสร้างสรรค์ ถ้าท�ำได้อย่าง
เหมาะสมจะท�ำให้วฒ
ั นธรรมนัน้ ๆ มีบทบาทในการสนับสนุน และ
ท�ำให้วัฒนธรรมไทยนั้นโดดเด่นขึ้น
2.2 การใช้สัญลักษณ์ในงานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัย มีการน�ำสัญลักษณ์มาใช้ในองค์ประกอบทางด้านนาฏย
ศิลป์เพื่อเพิ่มอรรถรสในการสร้างสรรค์เพื่อสื่อความหมายไปถึง
ผู้ชม
2.3 การใช้ทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์และทัศนศิลป์ ใน
งานนาฎยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” นราพงษ์ จรัสศรี
ได้กล่าวว่า “ทฤษฎีไม่วา่ จะในด้านของทัศนศิลป์สามารถน�ำมาใช้
ร่ ว มกั บ งานทางด้ า นนาฏยศิ ล ป์ เพื่ อ การสร้ า งสรรค์ ใ นงาน
ออกแบบทางด้านนาฏยศิลป์”
2.4 การใช้ความหลากหลายของรูปแบบการแสดง โดย
การบูรณาการจากการแสดงในลักษณะต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่ง
จะสามารถท�ำให้ เ กิ ด บรรยากาศ และภาพที่ ก ลายเป็ น งาน
สร้างสรรค์ ให้ปรากฏเป็นที่ดึงดูดสายตาต่อผู้ชมรุ่นใหม่
2.5 การสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม งานศิลปะที่ดี
มักจะสะท้อนภาพของสังคมนัน้ ๆ ซึง่ ในนารายณ์อวตาร ได้สะท้อน
ความคิด ความเชือ่ แบบไทย รวมถึงลักษณะด้านความดีและความ
เลวของมนุษย์ผ่านตัวละคร
2.6 การค�ำนึงถึงการสร้างสรรค์ในการแสดง เป็นการ
เพิ่มอรรถรสของการแสดงท�ำให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่ซ�้ำแบบ
เดิม ถือว่าเป็นการแสดงที่เป็นข้อมูลใหม่
2.7 การค�ำนึงถึงการอนุรักษ์ ได้มีการน�ำเอานาฏยศิลป์
ไทยกับนาฏยศิลป์ตะวันตกมาผสมผสานกันในการแสดง โดยยัง
คงรูปแบบการแสดงนั้นไว้แบบเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง หรือเติมแต่ง
ให้ผิดรูปไปจากต้นแบบ
2.8 การค�ำนึ ง ถึ ง คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ท�ำให้ ผู ้
สร้างสรรค์งานผลิตงานอย่างมีความบริสทุ ธิใ์ จ ท�ำให้งานทีไ่ ด้เป็น
งานต้นแบบ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง นอกจากนี้ ยังสื่อสาร
ในเรือ่ งของความดี ความชัว่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ อมรับกันในแต่ละชุมชน
และวัฒนธรรม ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะท�ำให้เกิดคุณค่าแก่สังคม
2.9 การสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ อรรถรสในการแสดง สามารถ
ท�ำให้เกิดเป็นลายมือเฉพาะ ซึง่ จ�ำเป็นต่อการสร้างสถานภาพของ
ศิลปินให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
2.10 การค�ำนึงถึงการสื่อสาร ได้มีการสื่อสารด้วยการ
ออกแบบในองค์ประกอบต่างๆ ทางด้านนาฏยศิลป์ให้เป็นที่
ประจักษ์กับผู้ชม ถือเป็นวิธีการเพิ่มอรรถรสในด้านของการ
สื่อสารระหว่างผู้ชมกับการแสดง
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2.11 การค�ำนึงถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่ โดยการน�ำ
ศิลปะแบบดั้งเดิมมาออกแบบเป็นงานศิลปะร่วมสมัย ท�ำให้
เยาวชน คนรุ่นใหม่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ถือเป็นการสร้างความ
ทรงจ�ำถึงอดีตอันรุง่ เรือง ซึง่ เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติ ทีส่ ามารถ
ยึดใจของเยาวชน และคนรุ่นใหม่ไว้ได้
แนวความคิดในการสร้างอรรถรสในการแสดงนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัย ของ นราพงษ์ จรัสศรี นั้น ให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างสรรค์งานด้านนาฏยศิลป์ในรูปแบบใหม่ โดยใช้ความหลาก
หลายทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจนรูปแบบของการแสดงและ
ค�ำนึงถึงผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่สอดคล้องกับทฤษฎีทางด้าน
ความงามของศิลปะการแสดง

อภิปรายผล

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเรียงล�ำดับตามหัวข้อ
ต่างๆ ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็นรูปแบบของ
อรรถรสในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย และแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์อรรถรสในนาฏยศิลป์ ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่ เรื่อง
“นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรี เพื่อหา
แนวทางในการสร้างสรรค์ และอนุรักษ์มรดกทางนาฏยศิลป์ และ
วรรณกรรมของชาติ ผ่านการสร้างสรรค์ทางนาฏยศิลป์เพือ่ คนรุน่
ใหม่ ซึ่งผู้วิจัย   จะได้อภิปรายผลตามประเด็นค�ำถามที่ได้ตั้งไว้
2 ข้อ ดังนี้ 1) ผลการวิจยั รูปแบบในการสร้างงานเพือ่ เพิม่ อรรถรส
ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ของ นราพงษ์ จรัสศรี นั้น
ใช้องค์ประกอบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทย ซึ่งประกอบไปด้วย
บทการแสดง ที่ น�ำมาตั ด ต่ อ ใหม่ ใ ห้ ต รงตามจุ ด ประสงค์ ข อง
การแสดงที่มีผลต่อผู้ชมรุ่นใหม่ ลีลาของผู้แสดง   ชายล้วนที่ผสม
ผสานระหว่างจารีตดัง้ เดิมของการแสดงโขน ในวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมตะวันตกที่มีความหลากหลาย การออกแบบเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ์ประกอบฉากที่ได้รับ
อิทธิพลจากจิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิม ของไทย และการ
ออกแบบในศิลปะการแสดงแบบตะวันตก แต่ยงั คงความเป็นไทย
ไว้ 2) แนวความคิดในการสร้างอรรถรสในการแสดงนาฏยศิลป์
ไทยร่ ว มสมั ย ของ นราพงษ์ จรั ส ศรี ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ
การสร้างสรรค์งานด้านนาฏยศิลป์ในรูปแบบใหม่ โดยใช้ความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจนรูปแบบของ    การแสดง
และค�ำนึงถึงผูช้ มทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่ ทีส่ อดคล้องกับทฤษฎีทางด้าน
ความงามของศิลปะการแสดง

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “อรรถรสในนาฏยศิลป์
ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่ เรื่อง นารายณ์อวตาร” ของ นราพงษ์
จรัสศรี นี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการท�ำ
วิจัยในอนาคต ดังนี้

1. น�ำรูปแบบและแนวความคิดในการสร้างอรรถรสใน
งานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้ไปพัฒนาเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานนาฏย
ศิลป์ไทยร่วมสมัย ในสถานศึกษาต่างๆ
2. ผลที่ได้จากการวิจัย เรื่อง อรรถรสในนาฏยศิลป์ผ่าน
นาฏกรรมแนวใหม่ เรือ่ ง “นารายณ์อวตาร” อาจเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์
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