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บทคัดยอ

การสรางสรรคนาฏกรรมรวมสมัยนี้เปนงานวิจัยแบบสรางสรรคนาฎศิลปรวมสมัย จากพิธีกรรมสูขวัญกลอง วัดโนนสวาง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคการแสดงนาฏศิลป

รวมสมัย ในดานความเชื่อ พิธีกรรมสูขวัญกลอง ใหมีความหลากหลายและแปลกใหมมานําเสนอรูปแบบนาฏศิลปรวมสมัยจึงไดทําการศึกษาพิธีกรรมสูขวัญกลอง และไดมีการหยิบยกเรื่องราวบางตอนมาสรางสรรค

การแสดง โดยใชทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร ทฤษฎีนาฏยศาสตร ทฤษฎีการใชสื่อในการเลาเรื่องราว ประกอบการแสดง การสรางสรรคในครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยการ

 สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องประเด็นการนําเอาพิธีกรรมมาสรางสรรคเปนการแสดงตาง ๆ โดยแบง ออกเปนกลุม ดังนี้ อาจารยสาขาศิลปะการแสดง อาจารยและผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลปและดนตรี, ผู

ออกแบบงานรวมสมัย องคประกอบที่สรางสรรคขึ้นใหมประกอบดวย ทาทางการเคลื่อนไหว การแสดงแบงออกเปน 3 ชวง ชวงที่ 1 เปนการ เปดตัวนักแสดงชาวบานออกมาชวยกันตกแตงสถานที่ ชวงที่ 2 เริ่ม

ทําพิธีสูขวัญกลองใชบทผญาประกอบการสื่อทางทางการเคลื่อนไหว ชวงที่ 3 นักแสดงเฉลิมฉลองเพื่อเอาฤกษเอาชัยและเปนขวัญกําลังใจในการแขงกลอง มีการแตงกายใหสอดคลองกับบทบาทของนักแสดง ดนตรี

สรางจังหวะใหมในแนวเพลงสรางสรรค การใชเวทีตอเนื่องโดยมีการเปลี่ยนมุมมองจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูชม สวนมากจะเปนแสงขาวออกเหลืองนวลใชสีแดงบางชวงเพื่อชวยเพิ่ม จุด

เดนของตัวละคร โดยคํานึงถึง การดําเนินการวาดวยเรื่องระบบการจัดการ พบวา แนวความคิดในการ สรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัยในดานความเชื่อ พิธีกรรมสูขวัญกลอง เหมาะสมกับการถายทอดเรื่องราว ออกมา

ในรูปแบบที่แปลกใหมจากเดิม 

ผูแสดงและผูชมสามารถคลอยตามเนื้อเรื่องไดงายขึ้น เปนการเลาเรื่อง เนื้อหาบางตอนจากบทบาทกลองในวิถีวัฒนธรรมในรูปแบบนาฏศิลปรวมสมัย

คําสําคัญ : นาฏศิลปรวมสมัย, สูขวัญกลอง

abstratc

 This creation of contemporary dramatic works is the contemporary art of dance research-based in which originated from the traditional blessing ceremony of Esan drum 

(Suu Khwan Klong) at Nonsawhang Temple, Nong Wua Sor District, Udon Thani Province. The aims are to create a contemporary dance based on belief and to pursue a variety 

of dancing patterns. Some story of the ceremony has been chosen to create the show of contemporary dance by using the theory of aesthetic, dramatic art, and media in storytelling 

together with the show. The data has been collected by using the interview method. The important parties with the specialized skill have been categorized into three groups, 

including the lecturers in performing arts major, lecturers and specialists in dramatic arts and music, and contemporary designers. The newly created compositions comprising of 

movement gestures divided into three procedures; fi rst, introducing local actors to help decorate the place; second, staring the traditional blessing ceremony of Esan drum by 

using Esan poem (Pha-Yhaa) accompanying movement gestures as a media to communicate: lastly, the actors and actresses celebrating Esan drum to take the auspicious occasion 

and be the morale before drumming competition. Besides, the costume is varies based on the different roles of actors and actresses. The music and rhythm are newly created to 

be funnier in creativity concept. Moreover, the stage has been utilized continuously and thoroughly to attract the audience’s interest. In another perspective, the lighting style is 

much using yellowish-white light and using the red light in certain situations e.g., spotlighting character strengths. In the consideration of management system, we found that the 

conceptual framework of contemporary art of dance based on belief, the traditional blessing ceremony of Esan drum, is appropriate storytelling which illustrated and expressed a 

new idea and make the audience easily amenable to the story in the way of the drum within contemporary art of dance culture. 

Keywords: Contemporary art of dance, the traditional blessing ceremony of Esan drum

บทนํา

 ในภาคอีสานของประเทศไทยมีกลองอยูหลากหลายชนิด แตละชนิดมีรูปแบบการตี และความสําคัญแตกตางกันออกไป เชน กลองเพลใชตีเพื่อบอกเวลาฉันอาหารเพล หรือตีเพื่อใหชาวบานรูวันสําคัญทาง

ศาสนาหรือวันพระ หรือตีเพื่อใหชาวบานมาประชุมที่วัด กลองเส็งใชตีการประกวดแขงขันและตีเปนจังหวะประกอบลีลาทาทาง กลองหางหรือกลองเปงใชตีประกอบขบวนแหตาง ๆ เทศกาลงานบุญ กลองยาว ใช

ตีนําขบวนแหตาง ๆ ในเทศกาลงานประเพณีอีสานทั้งสิบสองเดือน กลอง ยังเปนเครื่องตีบอกสัญญาณบอกจังหวะ และบรรเลงกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ จนเปนทํานอง มีบทบาทตอวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก จะ

เห็นไดจากการบรรเลงในประเพณีพิธีกรรม  ตลอดถึงการละเลนทั่วไป เครื่องดนตรีดังกลาวเปนเครื่องดนตรีที่ถือไดวา เปนสิ่งสะทอนถึงอารมณความรูสึกตลอดจนความเชื่อ และอุปนิสัยของชาวบาน เนื้อหาสาระ

ของดนตรียังสามารถใหทั้งสาระความรูและความบันเทิง (เจริญชัย  ชนไพโรจน, 2529) 

 กลองยาวและกลองกิ่งเปนผลงานชางฝมือดั้งเดิมที่มีมาแตโบราณและใกลสูญหายไปจากสังคมอีสาน ดวยคุณสมบัติเฉพาะเชิงชางแบบดั้งเดิมทําใหกลองกิ่งเปนกลองที่มีเสียงดังมาก และความดังของกลอง

กิ่งนั้นมีเอกลักษณเฉพาะ กลาวคือ ไมไดมีเสียงดังตุมๆ เพียงอยางเดียว เหมือนกลองทั่วไป แตดวย เทคนิคเฉพาะในการทํากลองและวัตถุดิบในการนํามาทํากลองที่ไดรับการคัดสรรมาเปนการเฉพาะนั้น ทําใหกลอง

ที่ถูกตีมีเสียงดังกิ่งๆ เหมือนเสียงตีโลหะ หากการทํากลองกิ่งมีความสมบูรณจะมีทั้งเสียงตุม เสียงแช และเสียงกิ่ง ดวยลักษณะเฉพาะดังกลาวนี้ทําใหกลองกิ่งของจังหวัดอุดรธานีมีความแตกตาง จากกลองกิ่งของ

จังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสานดวย พระครูพิพัฒนวิทยาคม (เจริญ ฐานยุตโต) เจาอาวาสวัดโนนสวาง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จึงไดพยายามอนุรักษภูมิปญญาการทํากลองกิ่งตามกรรมวิธีเชิงชางแบบโบราณ และใช

วัสดุ ตามธรรมชาติที่คัดสรรมาเปนอยางดี มาผลิตกลองกิ่งอยูภายในวัด และยังไดจัดใหมีพิธีกรรมสูขวัญกลองอีกดวย (พระครูพิพัฒนวิทยาคม, 2563, สัมภาษณ)

 การถายทอดความรูและประสบการณ ของคนรุนกอนใหแกคนรุนตอมา โดยมีวัตุประสงคสําคัญคือเพื่อความอยูรอดของเผาพันธุและการรวมกลุมรวมจิตใจอันเปนความสัมพันธที่สําคัญยิ่งของมนุษย

 พิธีกรรม มีบทบาทสําคัญในการสรางความศรัทธา ความเชื่อมั่นและความรูสึกรวมกัน กอใหเกิดความเครงขรึม ความขลัง ตลอดจนความปลื้มปติยินดีแกผูที่เกี่ยวของในงานพิธีกรรม พิธีกรรมสามารถแบงออกได

เปน 6 ประเภท คือ เกี่ยวกับที่อยูอาศัย การทํามาหากิน วัฏจักรชีวิต การแตงกายและการประดับตกแตง การปองกันรักษาโรคภัยไขเจ็บ และศาสนา  พิธีกรรมจึงเปนการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานทางวัฒนธรรมอัน

เกี่ยวกับสัญลักษณที่กระทําในโอกาสตาง ๆ หรือหมายถึงพฤติกรรมทางสังคมอันละเอียดออน ที่ถูกกําหนดขึ้นโดยขนบธรรมเนียม กฎหมาย หรือระเบียบของสังคมซึ่งแสดงออกถึงสัญลักษณของคานิยมหรือความ

เชื่อ พิธีกรรมเปนรูปแบบหนึ่งของพิธีการแตไมไดมีความหมายตรงกัน ขอแตกตางที่สําคัญคือพิธีการเปนการปฏิบัติในสังคมที่มีคนจํานวนมากกวาหนึ่งคน แตพิธีกรรมอาจปฏิบัติเพียงคนเดียวได นอกจากนี้พิธีการ

มักจะจัดใหมีขึ้นในเหตุการณสําคัญ ลักษณะสําคัญของพิธีกรรรมคือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาและมักเกี่ยวของกับสัญลักษณตาง ๆ มีการแสดงใหเห็นถึงความมหัศจรรยหรือความสําคัญตาง ๆ กอใหเกิดความนา

เกรงขาม (อุทัย หิรัญโต, 2526) การสรางสรรคนาฎยศิลปรวมสมัย จากพิธีกรรมสูขวัญกลอง คือการคิดงานใหมที่ไมเคยปรากฏที่ใดมากอน เชน เพลงใหม ทาฟอนใหม หรือ การแตงกายแบบใหม การเคลื่อนไหว

ใหมๆ ทําใหเกิดรูปแบบแถวของนาฏศิลป

 แนวคิดที่เกี่ยวกับศาสตรการเคลื่อนไหว การรับรูเกี่ยวของกับความเปนมาลักษณะความงาม องคประกอบ และหลักการจัดองคประกอบของศาสตรการเคลื่อนไหวเปนพื้นฐานที่ผูคิดประดิษฐการ แสดงจะ

ตองรูเพื่อเปนแนวทางในการแสดง สื่อประสมใหเขาใจอยางละเอียด และอยูในขอบเขตการ แสดงนั้น ๆภาวะแวดลอมและสังคม คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความเปนอยูและการ ประกอบอาชีพ

 ความงามในศาสตรการเคลื่อนไหวที่เกิดการศึกษาทาทางจากธรรมชาติ ความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณี (สรุพล วิรุฬหรักษ,2547และ เครือจิต ศรีบุญนาค, 2550) เมื่อนักนาฏยประดิษฐนําหลักการมาพัฒนา

เปนการแสดงจนเกิดเปนความงามผานการ สรางสรรค นาฏประดิษฐแลวนั้น จะตองคํานึงถึงองคประกอบศาสตรการเคลื่อนไหวดวยเพราะถือวา เปนสาระสําคัญตอการสรางงานใหปรากฏ ดวยถายทอดความคิด

และจินตนาการตามแนวคิดหลักในการจัดการแสดงไดอยางเขาใจ 

 นาฏกรรมรวมสมัย หรือนาฏศิลปรวมสมัย (Contemporary Dance) เปนปรากฏการณทางศิลปะการแสดงที่พบเห็นไดทุกยุคทุกสมัย นาฏกรรมรวมสมัยในยุคหนึ่ง ๆ นั้นเกิดขึ้นจากนาฏยศิลปนมีความ

ตองการถายทอดวิธีการคิด การออกแบบ สรางสรรค นําเสนอรูปแบบวัฒนธรรมบันเทิงแบบใหมแกสังคม หากเปนที่ยอมรับอยางสูง มีการถายทอดและเผยแพร มีการเลียนแบบ นั่นยอมหมายถึงความสําเร็จของ

กระบวนการคิด การออกแบบและสรางสรรคของศิลปน อาจนําสู นาฏกรรมอมตะในที่สุด (Classical Style) ในขณะที่ผลงานของนาฏยศิลปนคนใดไมมีการแสดงเผยแพรอยางตอเนื่อง ผลงานดังกลาวก็เลือนลาง

หายไปตามกาลเวลา ปจจัยหนึ่งที่ทําใหนาฏกรรมรวมสมัยสามารถดํารงอยูไดยอมขึ้นอยูกับความชอบ ความพึงพอใจของผูชมเปนผูประเมินซึ่งเสมือนผูพิพากษาสูงสุด ผูมีอํานาจชี้ขาดในวัฒนธรรมบันเทิงแหงสมัย

นั้น ๆ ที่วา ในความเปนจริง ศิลปะลวนเปลี่ยนปรับตามวิวัฒนของกาลเวลา มีความเจริญรุงเรือง หมนมัว จางหาย ตามกระแสของกาลเวลา 

 การสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปรวมสมัยจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ ทําใหเขาถึงไดอยางงายดาย ผูสรางสรรคจึงสรางสรรคนาฎยศิลปรวมสมัย จากพิธีกรรมสูขวัญกลอง เพื่อสืบสาน เผยแพรศิลปะ

การแสดง  รวมทั้งการศึกษาและรวบรวมไวใหชนรุนหลังได ศึกษาและสืบสานตอไป นอกจากจะใชหลักการจัดองคประกอบการเคลื่อนไหวมาสรางสรรคงานแลว จะตองคํานึงถึงความมี เอกภาพ ความสมดุล และ

จุดสนใจ ซึ่งจะทําใหงานสมบูรณ เปนการคิดประดิษฐชุดการแสดง ดังนั้นการสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัย ชุด สูขวัญกลองวัดโนนสวาง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จึงสามารถถายทอดเรื่องราว ความคิด

 จินตนาการไดอยางเหมาะสม ผูชมสามารถรับรูไดตามที่ผูสรางสรรคดวยการจินตนาการ สรางการรับรูใหคลอยตาม รวมทั้งสนับสนุนการรับรูไดผานการองคประกอบศิลป เชน การใชสี เสน รูปแบบ รูปทรง หลัก

เอกภาพ ความสมดุล และจุดสนใจในการจัดองคประกอบเขารวม จนเกิดเปนความสมบูรณของงานสรางสรรคการแสดง

2. การออกแบบลายเพลงประกอบการแสดง

 นําทํานองลําพื้น มายอและขยาย แตงใหม สรางจังหวะใหมในแนวเพลงสรางสรรค โดยใชเครื่อง ดนตรีทั้งดนตรีพื้นบานและสากล เชน พิณ แคน โหวด เบส คียบอรด กลอง โครงสรางเพลงอยูในอัตรา

จังหวะ 2/4 เพลงแบงเปนสามชวง ชา ปานกลาง และจบดวยจังหวะเร็ว กลาวคือ 

 ทอนที่ 1 ใชอัตราจังหวะ3ชั้น 

 ทอนที่ 2 ใชอัตราจังหวะ2ชั้น

 ทอนที่ 3 ใชอัตราจังหวะ3ชั้น

แตละชวงของการแสดงจะมีทํานองเพลงที่ สอดคลองกับการแสดงเนื่องจากการกําหนดทํานองเพลงสื่อถึงอารมณของการแสดง เพลงประกอบการแสดงใชเวลา 6 นาที

2. การออกแบบอุปกรณการแสดง

 อุปกรณประกอบการแสดงคือกลองกิ่งเปนอุปกรณของการแสดงและใชกลองกิ่งในพิธีกรรมการสูขวัญกลอง

3. การออกแบบเครื่องแตงกาย

 การแตงกายชาวบาน มีการแตงกายใหสอดคลองกับบทบาทของนักแสดงดวย ชาวบานมาจากชาวบานธรรมดาแตงกายเรียบรอยนุงผาถุงใชผามัดเอวสวมใสเครื่องประดับ โดยการแตงกายใชผาที่หาไดงาย

และใชในชีวิตประจําวันในปจจุบันนี้ การสรางสรรคในครั้งนี้ตองการ สรางสรรคทางศิลปะอยางอิสระเปนหลักกําหนดใหสามารถปรับใหมีการแตงกายไดแตตองมีความเหมาะสม

 4. การคัดเลือกนักแสดง

 นักแสดงตองมีทักษะพื้นฐานในดานการแสดงนาฏศิลปพื้นเมืองอีสานและนาฏศิลปตะวันตก นาฏศิลปพื้นเมืองอีสานเปนการแสดงตามลักษณะพื้นที่และความเปนอยูของภาคอีสาน โดยมีทาทางการฟอน

รําที่คอนขางเร็ว กระฉับกระเฉง และสนุกสนาน ตามแบบของชาวบาน และนาฏศิลปตะวันตก เปนการแสดงออกทางการเคลื่อนไหวรางกายที่มีระบบงดงาม เพื่องายตอการฝกหัดทาทางตางๆและตองมีความตั้งใจ

ขยันในการฝกซอมซึ่งจะทําใหการฝกซอมไมเกิดปญหาและฉลาดในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได

 5. โอกาสที่ใชแสดง

 การสรางสรรคนาฏกรรมรวมสมัยจากพิธีกรรมสูขวัญกลองเปนการแสดงที่มีความ ผสมผสานระหวางการรําและการเตนเขาดวยกันเพื่อใหมีความแปลกใหมทางการสรางสรรค ในการแสดงชวงที่ 1 และชวง

ที่ 2 สวนชวงที่3 มีความสนุกสนานไดครบทุกอารมณในการแสดงสูขวัญกลองใชแสดงในงานรื่นเริงทั่วไปงานเทศกาลตาง ๆ สามารถใชประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปสรางสรรคได

สรุปและอภิปรายผล 

1. สรุปผลการสรางสรรค

 การสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัยจากพิธีกรรมสูขวัญกลอง ไดศึกษาคนควาและเปนงาน ตั้งแตเดือนกันยายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งสรุปผลไดดังนี้

การสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัยจากพิธีกรรมสูขวัญกลอง เปนวิถีการดํารงชีวิตยังมีเทศกาลพิธีกรรมและประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ คือประเพณี ฮีตสิบสองหรือจารีตสิบสองเดือน ประเพณีดังกลาวนี้ชาวบานจะรวม

กันจัดงานบุญที่วัด มาใชในการเขียนบทประกอบการแสดงและประดิษฐอุปกรณการแสดงและนําเครื่องดนตรีอีสานของวง โปงลางมาประกอบลายเพลงและทํานองเพลงเพื่อใหสอดคลองกับการแสดง แบบแมทา

ฟอนและกระบวนทา ฟอนโดยใชนาฏศิลปพื้นเมืองงานเปนหลักในการสรางสรรคทางนาฏศิลปรวมสมัยโดยแบงการแสดงเปน 3 ชวง เพื่อสื่อใหผูชมไดเห็นถึงการสูขวัญกลอง แลวจึงไดออกลีลาการเคลื่อนไหวของ

การ แสดงทั้ง 3 ชวง พรอมทั้งรูปแบบแถวทั้ง 4 รูปแบบและกําหนดทิศทางทั้ง 4 ทิศประกอบการแปรแถวโดย ออกแบบเครื่องแตงกายที่เปนเอกลักษณของนาฏศิลปรวมสมัย รวมทั้งการแตงหนาสําหรับการแสดง

เพื่อเพิ่ม ความงามใหแกนักแสดงการคัดเลือกนักเปนสิ่งสําคัญซึ่งนักแสดงไดแบงออกเปน 2 กลุม คัดเลือกนักแสดงที่มี ความสามารถเพื่อสื่อความหมายดานการถายทอดอารมณไดอยางชัดเจนและออกแบบแมทา

ทางการ เคลื่อนไหวใหไดความหมายตรงกับบทสูขวัญกลองใชกระบวนการเคลื่อนไหวทาทางที่ไมซับซอนเพื่อใหการแสดงดู ไมสับสน การสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัยจากพิธีกรรมสูขวัญกลอง นอกจากนี้ผูวิจัยคาด

หวังวาจะนํา นาฏศิลปรวมสมัยจากพิธีกรรมสูขวัญกลอง จัดแสดงในโอกาสตาง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อความบันเทิงแก ประชาชนทั่วไป

2. อภิปรายผล

 ผลของการสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัยจากพิธีกรรมสูขวัญกลอง ที่นําความเชื่อของคน ในทองถิ่นมาสรางสรรคเปนการแสดงในรูปแบบนาฏศิลปรวมสมัย การสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัยจาก พิธีกรรม

สูขวัญกลอง เปนการนําเสนอพิธีกรรมสูขวัญกลองมาใชในการเขียนบท ประกอบการแสดงและประดิษฐอุปกรณการแสดง และนําเครื่องดนตรีอีสานมาประกอบทํานองเพลงเพื่อใหสอดคลองกับการแสดง จากนั้น

ออกแบบทาทางการเคลื่อนไหว โดย การประยุกตใชทารําเกาและใหม เพื่อมีการผสมผสานการเคลื่อนไหวทั้งสองแบบนั้นทําใหนักแสดงมีอิสระใน การเคลื่อนไหวรางกายมากขึ้น จึงทําใหการเคลื่อนไหวนั้นแสดง

อารมณความรูสึกของตัวละครไดหลากหลายมิติมากขึ้น สรางสรรคจึงสอดคลองกับ พีระ พันลูกทาว (2556) กลาวไววา การสรางสิ่งใหมๆ ที่มีคุณคา โดยสิ่งใหมที่เกิดขึ้น อาจมีการอางอิงถึงบุคคลผูวิจัย หรือ

สังคมหรือขอบเขตภายในที่ไดสรางสรรคสิ่งแปลกใหมขึ้นมา ซึ่งการวัดคุณคาดังกลาวอาจใชไดหลายวิธี นากจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีนาฏยประดิษฐของ สุรพล วิรุฬหรักษ (2547) ที่กลาววา นาฏย

ประดิษฐ คือการคิด การออกแบบ และ การสรางสรรคแนวคิดรูปแบบกลวิธีของนาฏยศิลปชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผูแสดงคนเดียวหรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐจึงเปนการทํางาน

ที่คลอบคลุมปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ทารํา ทาเตน การแปรแถว การตั้งซุม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู การกําหนดคนตรี เพลง เครื่องแตงกาย ฉาก และสวนประกอบอื่น ๆ ที่สําคัญในการทําใหนาฏยศิลปชุด

หนึ่งสมบูรณตามที่ตั้งใจไว และตรงกับแนวคิดและทฤษฎีประดิษฐทาฟอนของ พจนมาลย สมรรคบุตร (2538) ที่รวบรวมแนวการคิดการ ประดิษฐทาฟอนจากผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปนั้นใชเปนแนวทาง ใน

การออกแบบ ทาฟอน และแนวคิด ในการแปรแถว

การสรางสรรคดนตรีประกอบการแสดง ใชทํานองลําพื้น มายอและขยาย แตงใหม สรางจังหวะใหมในแนวเพลงสรางสรรค โดยใชเครื่อง ดนตรีทั้งดนตรีพื้นบานและสากล เชน พิณ แคน โหวด เบส คียบอรด กลอง 

โครงสรางเพลงอยูในอัตราจังหวะ 2/4 เพลงแบงเปนสามชวง ชา ปานกลาง และจบดวยจังหวะเร็ว กลาวคือ ทอนที่1 ใชอัตราจังหวะ3ชั้น ทอนที่2 ใชอัตราจังหวะ2ชั้น และทอนที่3 ใชอัตราจังหวะ3ชั้นใชเวลา 6 นาที

 แตละชวงของการแสดงจะมีทํานองเพลงที่ สอดคลองกับการแสดงเนื่องจากการทกําหนดทํานองเพลงสื่อถึงอารมณของการแสดง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีดนตรีประกอบการแสดง ของประยุทธ พหล (

อางถึงสุกิจ พลประถม,2538) และ สัมภาษณอาทิตย  กระจางศรี โดยใชแนวคิดและทฤษฎีองคประกอบของดนตรีพื้นบาน เพื่อสรางสรรคดนตรี ประกอบการสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัยจากพิธีกรรมสูขวัญกลอง

ขอเสนอแนะ

1.การวางแผนงานเปนสวนสําคัญที่จะทําใหงานสําเร็จไปตามวัตถุประสงคจึงควรใสใจในเรื่องขั้นตอน ระยะกอนการดําเนินงาน

2. กฎหมายในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เปนสิ่งสําคัญที่ตองศึกษากอนจะนําบทประพันธหรือผลงานของ ผูอื่นมาใชในงานสรางสรรคทางดานนาฏกรรมรวมสมัย
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วิธีดําเนินการสรางสรรค

 การสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัย จากบทบาทกลองในวิถีวัฒนธรรม ใชเครื่องมือในการวิจัยดังนี้      1. เก็บรวบรวมขอมูล

 1.1 การสํารวจขอมูลเชิงเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังภายในประเทศไทยและ ตางประเทศผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ประกอบไปดวยหลักการตามทฤษฎีตาง ๆ ดังน้ี

  1.1.1 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการนาฏยประดิษฐ 

  1.1.2. แนวคิดและทฤษฎีนาฏยประดิษฐ 

  1.1.3. แนวคิดและทฤษฎีดนตรีประกอบการแสดง 

  1.1.4. แนวคิดทฤษฎีการออกแบบอุปกรณการแสดง 

  1.1.5. แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบเครื่องแตงกาย

 1.2 การเก็บขอมูลภาคสนามการออกเก็บขอมูลภาคสนามครั้งนี้ ผูวิจัยได

  1.2.1. การสัมภาษณโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องประเด็นการนําพิธีสูขวัญกลองสรางสรรคเปนการแสดงตาง ๆ แบบดั้งเดิมโดยแบงออกเปนกลุม ดังนี้ อาจารยสาขาศิลปะการแสดง 

อาจารยและผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลปและดนตรี, ผูออกแบบงานรวมสมัยขั้นตอนการปฏิบัติการสรางสรรคงานนี้ไดนําขอมูลทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตนแลวนํามา วิเคราะหเพื่อศึกษาคนควาประเด็นตาง ๆ ตาม

ที่ไดวางแผนไวดังนี้

  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือเอกสารทางวิชาการและบทความที่เกี่ยวของ

  2. ศึกษาจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปและดนตรี ผูออกแบบงานรวมสมัย

  3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยว 

  4. รวบรวมขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะห สรุปผล เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรค

   5. ขั้นตอนการสรางสรรคงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติสรางสรรคนี้ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดจากเครื่องมือที่ไดกลาวมาขางตน มาวิเคราะห เพื่อศึกษาคนควาถึงประเด็นตาง ๆ แลวจึงเริ่มทําการทดลองปฏิบัติการสรางสรรคตามที่ไดวางแผนไวดังนี้

 2.1 เลือกหัวขอที่จะนํามาสรางสรรคผลงาน

 2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับกลองวัดโนนสวาง และสัมภาษณบุคคล ที่มีความรูเกี่ยวกับกลอง

 2.3 นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงเนื้อเรื่องแลวประพันธบทประกอบการแสดงพรอมกับ เลือกทํานองดนตรีประกอบการแสดงใหเมาะสมกับบทการแสดง

 2.4 คิดประดิษฐทาประกอบการแสดงโดยศึกษาทาฟอนประเภททาฟอนอีสานให เหมาะสมกับดนตรีประกอบการแสดง

 2.5 จัดลําดับทาทางใหเหมาะสมและจัดลําดับการใชพื้นที่ในการแสดงเพื่อใหเกิดความสวยงาม

 2.6 ออกแบบเครื่องแตงกาย

 2.7 คัดเลือกนักแสดงใหเหมาะสมกับบทบาท

 2.8 การทดลองปฏิบัติโดยการนําผลงานสรางสรรคขึ้น ฝกซอมการแสดงใหกับนักแสดง เพื่อคนหาขอบกพรองของการแสดงทั้งหมดมาปรับปรุงแกไข

 2.9 นําผลงานออกเผยแพร

การวิเคราะหขอมูล

 การศึกษาขอมูลทั้งหมดทั้งที่เปนขอมูลเชิงเอกสารวิชาการ การสัมภาษณแลวสามารถเสนอผลของ การศึกษา จากวัตถุประสงคของการวิจัย การสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัย ชุด สูขวัญกลอง จากพิธีกรรมสู

ขวัญกลองวัดโนนสวาง ไดคํานึงถึงองคประกอบการแสดงซึ่งประกอบไปดวย บทประกอบการแสดง เครื่องดนตรี อุปกรณ เครื่องแตงกาย การคัดเลือกนักแสดง โอกาสในการแสดงการสรางสรรคนาฏศิลปรวม สมัย

จากพิธีกรรมสูขวัญกลอง ผูสรางสรรคไดกําหนดงานในรูปแบบงานสรางสรรคที่หาแนวคิด และออกแบบการแสดงขึ้นมาใหม และเหตุผลที่ใชนาฏศิลปรวมสมัย เนื่องจากในความหมายนาฏศิลปรวมสมัย มีความ

อิสระมาก ถูกพัฒนาจากแนวคิดของนาฏศิลปสมัยใหมปราศจากลําดับขั้นของนักเตน สามารถแสดงได ทุกที่และควรเกิดจากการทดลองเพื่อใหเกิดสิ่งใหมที่สรางสรรคทั้งในรูปแบบของการเคลื่อนไหว แนวความคิด

 หรือองคประกอบในการสรางสรรค มีอิสระในการตีความทั้งตอตัวผูสรางผลงานและผูชม ถึงแมวาแนวคิดใน นาฏกรรมรวมสมัยจะมีอิสระมากเพียงใดแตในแงของกระบวนการสรางสรรคจําเปนตองมีแบบแผนใน

การ ดําเนินงานทั้งในการคนหาวัตถุดิบ ในการเคลื่อนไหวที่ตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เขามากระตุน จนถึงเครื่องมือและ องคประกอบของการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปรวมสมัย โดยผูสรางสรรคคนควาขอมูลทั้งจาก

การสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญทางนาฏกรรมรวมสมัย เอกสารการสรางสรรคผลงานทางนาฏกรรมรวมสมัยที่สามารถนําไปปรับใช และสรางสรรคผลงานนาฏกรรมรวมสมัยที่มุงเนน การสะทอนประสบการณและความ

เชี่ยวชาญในรูปแบบของ ผูสรางสรรคผลงานไดอยางมีลําดับขั้นตอน

 ดังนั้น การสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัย นี้เปนการสรางสรรคชุดการแสดงและองคประกอบขึ้นมาใหม ซึ่งไมใชงานนาฏศิลปแบบดั้งเดิม ผูสรางสรรคจึงกําหนดใหงานสรางสรรคในครั้งนี้เปนนาฏศิลปรวม

สมัยขึ้นโดย 4 การสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัยจากพิธีกรรมการสูขวัญกลอง โดยเห็นวา ตอนนี้เปนการทําพิธีกรรมการสูขวัญกลองเพื่อสรางขวัญกําลังใจในการทํากลอง ตีกลอง จึงมีแนวคิดที่ตองการ สรางสรรค

รูปแบบการสูขวัญกลอง จากพิธีกรรม ความเชื่อของคนในทองถิ่นซึ่งเปนวัฒนธรรมในดานความเชื่อดวยเหตุผลดังกลาว ผูสรางสรรคจึงใชหัวขอในการ สรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัย ชุด สูขวัญกลอง ในครั้งนี้ ในการ

บรรเลงกลอง กอนที่จะเริ่มการบรรเลงสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไมได คือ จะตองมีการไหวครู (ยกออ) เพราะในคติความเชื่อของชาวอีสานกอนจะทําการใดก็แลวแตตองมีการยกครูยกคายเสียกอนมิฉะนั้นแลวจะ

เกิดสิ่งอัปมงคลเกิดขึ้นกับตัวผูกระทํา  หรือที่เรียกวา “ผิดครู” เพราะมีความเชื่อวาในบรรดากลองแตละใบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาดาอารักษกอนที่จะทําการอันใดก็แลวแตตองมีการบวงสรวง เปนตน

วัตถุประสงคของงานวิจัย

 เพื่อสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปรวมสมัย จากบทบาทกลองในวิถีวัฒนธรรมในดานความเชื่อ พิธีกรรม ในรูปแบบนาฏศิลปรวมสมัย

การสรางสรรคนาฏศิลปรวมสมัย ชุด สูขวัญกลองวัดโนนสวาง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

1. การออกแบบรูปแบบการแสดง

จากการคนควาเอกสารที่เกี่ยวของหัวขอแนวคิดสรางสรรคโดยไดนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทาง สรางสรรครูปแบบการแสดงและไดรูปแบบในการจัดการแสดงในแตละชวงรูปแบบการแสดงดังนี้

 การเลี้ยงกลอง (สูขวัญกลอง)

 กอนทําการแสดงทุกครั้งหัวหนาคณะ จะมีการแตงเครื่องของหวาน เชน ขันธ 5, ขาวเหนียว, หมากพลู, บุหรี่, ขนมหวาน, นํามะพราว, นําผึ้ง เปนตนจัดแตงใสพานและนํากลองยาว และอุปกรณตาง ๆ มา

รวมไว  แลวจุดธูปเทียน อธิฐานกลาวถึงครูบาอาจารย ใหลงมารับของบรวงสรวง หรือที่เรียกกันในกลุมวา “พาหวาน”  คํากลาวถวายเครื่องบวงสรวง “พาหวาน”   

   “นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 

       นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 

        นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 

โอมศรี ๆ มื้อนี้มื้อดี มื้อฤกษมงคล หมอเฒาเจาจัดแตงของกราบไหว บูชา ไหวทั้งคุณพระพุทธเจา  คุณพระธรรมเจา คุณพระสังฆะเจา อีกทั้งคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย ทั้งนางออ นางกลอง  เทวดาอารักษ มื้อ

นี้วันนี้  ไดมาทําการแสดง………………..ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผูมีหูแกวตาทิพย สิบบานสา  หาบานลือ ใหมาชวยอวยพระพรชัย ปกหลักปกมิ่งเหงา  เหนือเกลาเหนือกระหมอม ใหลงมาเสวยใหอิ่มสําราญ พาเลน พามวน 

ใหคนสาคนลือ พวกหมูลูกหลานคณะกลองยาวไดแตงเครื่องไหวพาหวานไดครบถวนบริบูรณ  พรอมทั้งหมากพลูยาฉุน ผลไมก็ดี นําหอมก็ดี ขอเชิญเจาใหลงมาพาเลนใหคนฮองทั่วแดน สาธุ สาธุ สาธุ” เมื่อกลาวคํา

บวงสรวงแลว หัวหนาคณะก็จะตบที่กลอง และอุปกรณตาง ๆ  เพื่อใหรับรูวาเลี้ยงไดครบถวนสมบูรณ

ภาพที่ 1 อุปกรณการแสดง

ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ภาพที่ 4 ตีกลองเพื่อเอาฤกษเอาชัย

ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ภาพที่ 5 การแสดงสูขวัญกลอง

ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ภาพที่ 7 การแสดงสูขวัญกลอง

ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ชวงที่ 1 การแสดงเริ่มดวยนักแสดงออกจากเวทีทั้ง 2 ขางชาวบานทั้งชายและหญิง ไดออกมาจัด

เตรียมสถานที่ในการทําพิธีสูขวัญกลอง

ชวงที่ 3  เสร็จพิธีกรรมสูขวัญกลองแลเพื่อความเปนสิริมงคลแกคณะกลองที่เขารวมพิธีกรรมสูขวัญ

กลอง มีการตีกลองเพื่อเอาฤกษเอาชัยและความสนุกสนานจากพิธีกรรมสูขวัญกลอง

ชวงที่ 2 ใชการฟอนประกอบบทพิธีกรรมสูขวัญกลอง ตามพิธีการที่กําหนดไวแลว เพื่อความเปนสิริ

มงคลแกคณะกลองที่เขารวมงานลารางขวัญกําลังใจ

ภาพที่ 2 เครื่องแตงกาย

ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ภาพที่ 3 การแสดงสูขวัญกลอง

ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563


