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บทคัดย่อ

 บทความน้ีเขียนขึ้นจากงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์	 ซ่ึงมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบ

ลักษณะท่าทางพื้นฐาน	 การแสดงออกของตัวละครพะบู๊ผู ้ชายในนาฏศิลป์จีนกับ

นาฏศิลป์ไทย	 เพื่อน�าไปสู่การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ท่าร�าชุดกามนีแต่งตัว	 โดยใช้

การผสมผสานนาฏศิลป์จีนกับนาฏศิลป์ไทย	 ผลการศึกษาพบว่า	 การแสดงของ

ตัวละครพะบู๊ผู้ชายในนาฏศิลป์จีนมีส่วนที่คล้ายคลึงกับลักษณะท่าทางของตัวละคร

ในนาฏศิลป์ไทย	 ได้แก่	 ตัวพระ	 ตัวนาง	 ตัวยักษ์และตัวลิง	 ผู้วิจัยเลือกน�าจุดเด่นของ

นาฏศิลป์จีนมาออกแบบท่าร�าให้กับตัวละครกามนีจากเรื่องราชาธิราช	 การแสดง

แบ่งออกเป็น	 ๔	 ช่วง	 คือช่วงเกริ่นน�าความเป็นมาของตัวละคร	 ช่วงการร�าอาบน�้า

ช่วงการร�าแต่งตัวและช่วงร�าอาวุธ	 ท�าให้ได้กระบวนร�าส�าหรับการแสดงเดี่ยวของ

ตัวละครพันทางเชื้อชาติจีนซึ่งไม่เคยมีผู้สร้างสรรค์มาก่อน

ค�าส�าคัญ : นาฏยประดิษฐ์,	กามนีแต่งตัว,	นาฏศิลป์จีน
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Abstract

	 This	article	is	written	based	on	creative	research	that	aimed	to	study	

and	compare	the	basic	expression,	posture	and	movement	of	a	male	fighter	

character	in	Chinese	(classical	opera)	and	Thai	dance	using	the	choreography

for	 the	“Kamani	Taeng	Tua”	dance	by	using	a	mix	of	Chinese	dance	and	

Thai	dance.	As	a	 result	of	 the	study,	 it	was	 found	 that	 the	Chinese	male	

fighter	 character’s	 basic	posture,	movement	 and	dance	 are	very	 similar	 to	

Thai	characters,	as	leading	man,	woman,	giant	and	monkey	characters.	Main	

point	of	Chinese	dance	is	then	used	for	choreographing	“kamani”	who	is	the	

Chinese	character	in	literature	called	“Rachatirat”.	The	show	is	divided	into	

four	parts:	introduction	part,	bathing	part,	dressing	part	and	weapon	dance	

part.	Eventually,	there	is	solo	dance	choreography	for	Chinese	character	in	

“Lakorn	Pantang”	which	has	never	been	created	before. 

Keywords :	Choreography,	Kamani	Taeng	Tua,	Chinese	dance
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บทน�า

	 การอาบน�้าที่เกี่ยวกับงานนาฏศิลป์ไทยมักจะใช้ค�าว่า	 “ลงสรง	 ทรงเครื่อง	

หรือแต่งตัว”	 กับพระมหากษัตริย์	 ในการแสดงของละครไทยเป็นการร�าเกี่ยวกับการ

อาบน�้าแต่งตัวของตัวละครเอกในเรื่อง	 ไม่มีในกระบวนการลงสรงทรงเครื่องของ

ตัวละครเอก	 เป็นการร�าที่บ่งบอกถึงการอาบน�้าแต่งตัวของตัวละครก่อนที่จะไปท�า

กิจกรรมใด	ๆ	เช่น	อาบน�้าแต่งตัวก่อนไปเข้าเฝ้า	อาบน�้าแต่งตัวก่อนเดินทาง	อาบน�้า

แต่งตัวก่อนปลอมตัว	 อาบน�้าแต่งตัวก่อนไปท�าศึกสงคราม	 และตัวละครแต่ละตัว

จะใช ้เพลงการร�าลงสรงที่แตกต่างกันออกไปดังที่ปรากฏเพลงลงสรงได้แก	่

ลงสรง	 (ปี่พาทย์)	 ลงสรงโทน	 ลงสรงสุหร่าย	 ลงสรงมอญ	 ลงสรงลาว	 ลงสรงแขก

และเพลงชมตลาด	(ส�าหรับตัวละครตัวนาง)	(Suksom,	2002,	p.	1-3)

	 เพลงลงสรงยังสามารถบ่งบอกถึงเช้ือชาติของตัวละครได้	 เช่น	 ตัวละคร

พระยาแกรกในละครพันทางเรื่องพระยาแกรกใช้เพลงลงสรงแขก	 (เช้ือชาติแขก)

ตัวละครพระลอในละครเรื่องพระลอใช้เพลงลงสรงลาว	 (เช้ือชาติลาว)	 ตัวละคร

พระยาน้อยในละครพันทางเรื่องราชาธิราชใช้เพลงลงสรงมอญ	 (เช้ือชาติมอญ)

เป็นต้น	 การร�าลงสรงแต่งตัวเหล่านี้จะแทรกอยู่ในละครพันทาง	 และตัวละครบางตัว

ละครในละครพันทางจะใช้ค�าว่า	“แต่งตัว”	แทนการใช้ค�าว่าลงสรง	เช่น	พลายชุมพล

แต่งตัว	 สมิงพระรามแต่งตัว	 เป็นต้น	 ในละครพันทางก็ยังคงมีจารีตของละครไทย

ที่มีการอาบน�้าแต่งตัวหรือร�าอวดฝีมือก่อนที่จะออกไปท�ากิจต่าง	 ๆ	 แต่การร�าลงสรง

แต่งตัวในละครพันทางน้ียังมีตัวละครอีกมากมายหลายเช้ือชาติที่ยังไม่ได้มีการร�า

ลงสรงแต่งตัว	 หน่ึงในเช้ือชาติน้ันคือเช้ือชาติจีน	 หากพูดถึงตัวละครจีนที่เป็นที่จดจ�า

คือตัวละครจีนชื่อ	“กามนี”

	 กามนีเป็นทหารเอกของกรุงต้าฉิงหรือพระเจ้ากรุงจีน	 เป็นตัวละครที่อยู่ใน

ละครพันทางเรื่องราชาธิราช	 ตอนสมิงพระรามอาสา	 ตัวละครกามนีน้ีจะปรากฏอยู่

ในเรื่องเดียวและตอนเดียวจบ	ท่าร�าเป็นเป็นท่าร�างิ้ว	และในตอนสมิงพระรามอาสานี้	

กามนีได้ออกมาร่ายร�ากระบวนท่าต่าง	ๆ	 ได้แก่	กระบวนการร�าตรวจพล	กระบวนท่า

แต่งตวั	และกระบวนท่ารบ	แต่ท่าร�าแต่งตวัน้ีจะแทรกอยูใ่นการร�าตรวจพลและกระบวน

ท่ารบ	มีเพียง	๕	เท่านั้น	ได้แก่	ใส่เสื้อ	ใส่กางเกง	ติดกระดุม	สวมหมวก	และใส่รองเท้า
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สังเกตได้ว่าตวัละครพนัทางเช้ือชาตจีินทีม่เีล่นอยูใ่นปัจจุบนั	ไม่มเีรือ่งไหนและตวัละคร

ตัวไหนที่ร�าลงสรงหรือแต่งตัวเลย	 มีเพียงตัวละครเช้ือชาติจีนที่อยู่ในเรื่องราชาธิราช

ตอนสมิงพระรามอาสา	 คือตัวละครพระเจ้ากรุงจีน	 ตัวละครกามนี	 และตัวละคร

โจเบียว	 ที่มีการร�าท่าร�าที่เกี่ยวกับการแต่งตัว	 แต่ไม่ได้เป็นการร�าลงสรงชมความงาม

อย่างละเอียดของเครื่องแต่งกาย	 นอกจากน้ีท่าร�าของตัวละครกามนีไม่ได้เห็นถึง

การผสมผสานท่าร�าไทย	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสร้างสรรค์การแสดงชุด

กามนีแต่งตัวขึ้นใหม่ให้ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์จีนตามรูปแบบ

จารีตละครไทย

	 จากที่กล่าวมาเรื่องการขาดแคลนตัวละครพันทางเช้ือชาติจีนแต่งตัว

ที่อาศัยการผสมผสานท่าร�าระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์จีน	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

ประดิษฐ์ท่าร�าส�าหรับตัวละครกามนีที่มีเชื้อชาติจีน	 “ชุดกามนีแต่งตัว”	 อันเป็น

การสร้างสรรค์ผลงานใหม่และอนุรักษ์ศิลปะการแสดงละครพันทางทางสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 ๑.	 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะท่าทางพื้นฐาน	 การแสดงออกของ

ตัวละครพะบู๊ผู้ชายในการแสดงงิ้วกับนาฏศิลป์ไทย

	 ๒.	เพื่อสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ท่าร�าชุดกามนีแต่งตัว	โดยใช้นาฏศิลป์ไทย

กับนาฏศิลป์จีน

แนวคิดการแสดงชุดกามนีแต่งตัว

	 แนวคดิในการน�าตวัละครกามนีมาสร้างสรรค์ท่าร�าโดยการผสมผสานระหว่าง

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีน	 (งิ้ว)	 ในรูปแบบของกระบวนการร�าลงสรงแต่งตัวของ

นาฏศิลป์ไทยในชุดกามนีแต่งตัว	และสร้างสรรค์องค์ประกอบต่าง	ๆ 	อาทิ	เพลงดนตรี	

เครื่องแต่งกาย	ฉากและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	 ให้มีลักษณะของละครพันทางและให้มีความ

แปลกตามากยิ่งขึ้น	

	 ผู้วิจัยได้เลือกตัวละครกามนีมาสร้างสรรค์กระบวนการร�าลงสรง	 เพราะ

ตัวละครเช้ือชาติจีนที่ โดดเด่นและได้รับความนิยมในการแสดงละครพันทาง
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มากที่สุดคือตัวละครกามนี	 นอกจากน้ีการร�าลงสรงของตัวละครเชื้อชาติอ่ืนๆ	 ได้มี

การสร้างสรรค์ไว้บ้างแล้ว	 แต่ตัวละครเช้ือชาติจีนในการร�าลงสรงน้ันยังไม่เคยมีการ

สร้างสรรค์ขึ้นมาไว้เลย	 การร�าลงสรงของตัวละครกามนีจะเกิดขึ้นในตอนก่อนที่

พระเจ้ากรุงจีนเดินทางมาล้อมเมืองอังวะเพื่อที่จะรบจึงส่ังเตรียมพลทหาร	 และให้

ทหารเอกคือกามนีเตรียมตัวเพื่อที่จะไปรบ	 กามนีจึงอาบน�้าแต่งตัวเสียใหม่ก่อน

ออกเดินทางไปรบ	

	 แนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงชุดกามนีแต่งตัว	 โดยน�าขั้นตอนเดิม

มาใช้	๒	ขั้นตอนคือ	ขั้นตอนการอาบน�้า	และขั้นตอนการแต่งกาย	ตามรูปแบบการร�า

ลงสรงเดิมไว้	 ที่ไม่มีขั้นตอนการประพรมเครื่องหอม	 เป็นเพราะการออกไปรบน้ันไม่

นิยมใส่เครื่องหอม	 จะใช้ผู้แสดง	 ๒	 คน	 เพราะการร�าลงสรงแต่เดิมยังไม่เคยเห็น

เครื่องแต่งกายจากชุดแรกไปยังชุดที่ก�าหนดไว้	 จึงก�าหนดให้ผู้แสดงคนที่	๑	แต่งกาย

ในชุดล�าลองของจีนก่อนที่จะใส่ชุดเกราะ	ร�าในขั้นตอนการอาบน�้า	และผู้แสดงคนที่	๒

จะใส่ชุดนักรบจีนและออกมาร�าบรรยายเครื่องแต่งกายต่าง	ๆ	ของชุดในขั้นตอนที่	๒	

ขั้นตอนการแต่งตัว	การแสดงชุดกามนีแต่งตัวสามารถแบ่งช่วงของการแสดงไว้	ดังนี้

 ช่วงที่ ๑ เกริ่นน�าความเป็นมาของกามนี เริ่มต้นด้วยการร�าเสมอจีน	ซึ่งเป็น

เพลงทีไ่ม่เคยประพนัธ์ข้ึนมาก่อน	การเกริน่น�าก่อนการร�าอาบน�า้แต่งตวั	ด้วยเพลงร้อง

ที่เป็นภาษาจีน	 เป็นการแนะน�าตัวละครกามนีกล่าวว่า	 “กามนีปรีชาชาญ	 ยอดทหาร

ช�านาญศึก	ทั้งแส้ทวนล้วนล�้าลึก	ยิ่งหาญฮึกยุทธ์อาชา	รับราชโองการ	พระผู้ผ่านแดน

พารา	 รบสู้กับพม่า	 ก็ไคลคลามาแต่งตัว”	 จากการศึกษาการร�าลงสรงแต่งตัวของ

ตวัละครเช้ือชาตต่ิาง	ๆ 		พบยงัไม่เคยปรากฏการเกริน่แนะน�าตวัเป็นด้วยการออกภาษา	

ผู้วิจัยจึงสนใจในการสร้างสรรค์บทเกริ่นแนะน�าตัวละครเป็นภาษาของเช้ือชาติ

ตัวเอง	ผู้แสดงคนที่	๑	ออกมาร่ายร�าในช่วงเกริ่นน�าความเป็นมาของตัวละครกามนี	

 ช่วงท่ี ๒ การร�าขั้นตอนการอาบน�้า	 จะร�าเป็นการอาบน�้าอยู่ในอ่างไม้	

ซ่ึงท�าให้ดูแปลกตาไปจากการร�าลงสรงเดิม	 จากน้ันเมื่อผู ้แสดงคนที่	 ๑	 ร�าจบ

กระบวนการอาบน�้าแล้ว	จึงเข้าไปสลับตัวผู้แสดงคนที่	๒	เพื่อที่จะออกมาร�าในขั้นตอน

การแต่งตัวซึ่งผู้แสดงใส่ชุดเกราะเรียบร้อยแล้ว
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 ช่วงท่ี ๓ การร�าขั้นตอนการแต่งตัว ผู้วิจัยเลือกใช้ข้ันตอนการแต่งตัว

เป็นขั้นตอนที่	 ๒	 ของการแสดงหลังจากอาบน�้าเสร็จ	 ผู้แสดงคนที่	 ๒	 ใส่ชุดนักรบจีน

ออกมาร�าบรรยายถงึเครือ่งแต่งกายส่วนต่าง	ๆ 	ของชุดนักรบจีนทีส่ร้างสรรค์ขึน้มาใหม่

 ช่วงท่ี ๔ การร�าอาวุธ ผู้วิจัยแยกช่วงการร�าอาวุธออกจากการร�าแต่งตัว	

เพราะการร�าอาวุธเป็นการร�าทีใ่ช้อาวุธ	๒	อย่างในการแสดง	ผู้แสดงจะร�าทวนก่อนเป็น

อันดบัแรก	และร�าแส้พร้อมกบัทวนในล�าดบัถดัมาในจังหวะทีแ่ตกต่างจากการร�าแต่งตวั	

การศึกษากระบวนการร�าของตัวละครกามนีในการแสดงละครพันทาง

เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา

	 การศึกษากระบวนการร�าของตัวละครกามนีในการแสดงละครพันทางเรื่อง

ราชาธริาช	ตอนสมงิพระรามอาสา	ผู้วิจัยศกึษาในเรือ่งลักษณะท่าร�าของตวัละครกามนี

ผ่านอวัยวะส่วนต่าง	 ๆ	 และการเคล่ือนไหวที่ผสมผสานท่าร�างิ้วกับนาฏศิลป์ไทย

ในกระบวนร�าตีบท	 และกระบวนรบของตัวละครกามนีเท่าน้ัน	 เมื่อศึกษาจึงพบว่า

การใช้อวัยวะของกามนีน้ันมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับนาฏศิลป์ไทยคือลักษณะของ

แขนเป็นเส้นโค้งจะไม่ใช้แขนเป็นมุมเหล่ียมในการตั้งวง	 และมีจุดเด่นที่ท�าให้รู้ว่าไม่ใช่

นาฏศิลป์ไทยคือลักษณะของมือ	 มือของตัวละครกามนีน้ีจะเป็นการใช้น้ิวในรูปแบบ

ของน้ิวกระบ่ี	 คือชูน้ิวช้ีและน้ิวกลางชิดติดกันและน้ิวที่เหลือเก็บน้ิวเข้าหาฝ่ามือ	

เพื่อในการส่ือว่าเป็นตัวละครเช้ือชาติจีนแบบงิ้ว	 หรือลักษณะการกระโดดหมุนตัว

แบบงิ้ว	 ส่วนการผสมผสานนอกจากลักษณะมือกระบ่ีแล้ว	 ยังมีการเคล่ือนไหวของ

การผสมสานทีส่ามารถแยกออกได้ว่าส่วนไหนเป็นของชาตใิด	กล่าวคอืสามารถแยกออก

ได้ว่าลักษณะมือเป็นมือกระบี่	แต่การเดินเป็นรูปแบบละครพันทาง

	 นอกจากน้ีในกระบวนรบของกามนียังมีการร�าแต่งตัวในช่วงกระบวนรบ

อีกด้วย	 หากเทียบกับงิ้วก็จะมีความคล้ายกัน	 เช่น	 ใช้มือแตะที่บริเวณศีรษะ

หมายถึงการสวมหมวก	ดังรูป
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ภาพที่ ๒ :	ลักษณะท่าสวมหมวกตัวละครกามนี	

ที่มา :	ปรัชญา	กลิ่นสุวรรณ

ภาพที่ ๑ :	ลักษณะท่าสวมหมวกของงิ้ว

ที่มา :	น้อย	โขนยักษ์,ละครพันทาง	

เรื่อง	ราชาธิราช	ตอนสมิงพระรามรบกามนี	๑/๔

ที่มา	:	https://www.youtube.com/watch?v=1vNeqntvjF0
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นาฏยประดิษฐ์ ชุดกามนีแต่งตัว

	 การออกแบบท่าร�าของตัวละครกามนีในการแสดงชุดกามนีแต่งตัว	 ผู้วิจัย

ได้ศึกษากระบวนการร�าของตัวละครกามนีในละครพันทาง	เรื่องราชาธิราช	ตอนสมิง

พระรามอาสาและการศึกษาท่าร�าของงิ้วในกระบวนการร�าพื้นฐานของตัวละคร

พะบู๊ขั้นที่	๑	และขั้นที่	๒	กระบวนการร�าแต่งตัวและกระบวนการร�าอาวุธทวนและแส้	

เพื่อน�ามาสร้างสรรค์ผสมผสานกับนาฏศิลป์ไทย	 เน่ืองจากการใช้อวัยวะในการแสดง

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีน	 (งิ้ว)	 มีความคล้ายคลึงกันในบางลักษณะจึงเป็นศิลปะ

ที่ใช้ร่วมกันในลักษณะของอวัยวะบางส่วน	 ที่ไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นนาฏศิลป์

ประเภทใดจึงท�าให้เกิดเป็นการผสมผสานโดยอัตโนมัติ	ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว	

หรือระดับต่าง	 ๆ	 ของอวัยวะที่จะสามารถบอกได้บอกได้ว่าเป็นนาฏศิลป์เชื้อชาติใด

ในการสร้างสรรค์ท่าร�าของการแสดงชุดกามนีแต่งตัว	 จึงมีรูปแบบของการออกแบบ

ท่าร�าอยู่	 ๒	 รูปแบบ	 ได้แก่	 กระบวนท่าร�างิ้วของตัวละครพะบู๊	 และการผสมผสาน

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีน	(งิ้ว)	ดังนี้

  ๑ กระบวนท่าร�างิ้วของตัวละครพะบู๊

	 	 การออกแบบโดยการใช้ท่าร�ากระบวนท่าพื้นท่าของตัวละครพะบู๊ทั้งหมด	

๓	 กระบวนท่า	 ได้แก่	 ๑)	 กระบวนร�างิ้วพื้นฐานพะบู ๊	 ขั้นที่	 ๑	 และข้ันที่	 ๒	

๒)	กระบวนท่าร�าแต่งตัวของงิ้ว	และ	๓)	กระบวนการร�าอาวุธ	มาใช้ในการแสดงกามนี

แต่งตัว	ดังตัวอย่าง

	 	 เน้ือร้อง	 “รัดกระสัน”	 เป็นท่าร�างิ้วในกระบวนการแต่งตัวหมายถึงการ

ท�าให้เครื่องแต่งกายมีความกระชับมากยิ่งขึ้น	ดังรูป
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  ๒ การผสมผสานนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีน 

	 	 การออกแบบสร้างสรรค์ในการผสมผสานของนาฏศิลป์ทั้งสองสกุล

เข้าด้วยกัน	 ผู้วิจัยต้องการให้มีลักษณะของท่าทั้งสองนาฏศิลป์อยู่ร่วมกัน	 จากการ

ออกแบบสร้างสรรค์จะให้ท่าร�าทั้งสองนาฏศิลป์มีความสอดคล้องกัน	 โดยน�าจุดเด่น

ในแต่ละนาฏศิลป์เข้ามาผสมผสานกันให้เกิดท่าทางร่วมกัน	ดังตัวอย่าง

   ท่าขี่ม้า	เป็นท่าที่สามารถแยกประเภทของนาฏศิลป์ได้

   ลักษณะท่านาฏศิลป์ไทย	มือซ้ายตั้งวงบน	เขย่งเท้าแบบการขี่ม้า

   ลกัษณะท่านาฏศิลป์จีน (ง้ิว) มอืขวามอืกระบีแ่ขนตงึข้างล�าตวั	สะบัด

หน้าอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ ๓	ท่ากระชับ

ที่มา :	ปรัชญา	กลิ่นสุวรรณ
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บทสรุป

	 จากการศึกษาวิจัยเรื่องนาฏยประดิษฐ์	 กรณีศึกษากามนีแต่งตัวชิ้นสามารถ

สรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้

	 ๑.	การเปรียบเทียบของลักษณะท่าทางพื้นฐานของตัวละครพระบู๊ในการ

แสดงงิ้วกับนาฏศิลป์ไทย

	 จากการศึกษาท่าทางพื้นฐานของตัวละครพะบู๊ในการแสดงงิ้วพบว่ามีการใช้

อวัยวะส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกายที่มีความคล้ายคลึงกับนาฏศิลป์ไทยเป็นลักษณะ

โครงสร้างของท่าทางและการเคลื่อนไหวในการใช้อวัยวะ	จึงเปรียบเทียบกับตัวละคร

ของนาฏศิลป์ไทย	 ได้แก่	 ตัวพระ	 ตัวนาง	 ตัวยักษ์	 และตัวลิงท�า	 ให้ผู้วิจัยได้เห็นถึง

ความคล้ายคลึงกนัหรอืความเหมอืนกนัในจุดต่าง	ๆ 	เช่น	อวัยวะส่วนมอื	อวัยวะส่วนแขน	

อวัยวะส่วนศรีษะ	จนกระทัง่การเคล่ือนไหวในลักษณะต่าง	ๆ 	จึงท�าให้ผู้วิจัยมคีวามสนใจ

ทีจ่ะเลือกน�าจุดเด่นและความคล้ายคลงึมาออกแบบท่าร�าในการแสดงชดุกามนีแต่งตวั

ในช้ินงานน้ีให้มคีวามสอดคล้องกบัรปูแบบการแสดงเน้ือหาในบทของการแสดงให้มาก

ที่สุด

ภาพที่ ๔	ท่าทั้งแส้

ที่มา :	ปรัชญา	กลิ่นสุวรรณ
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	 ส่ิงที่ผู้วิจัยเลือกการเคล่ือนไหวอวัยวะต่าง	 ๆ	 มาออกแบบในครั้งน้ีได้แก	่

ความคล้ายคลึงกันของลักษณะการใช้ร่างกายในส่วนอวัยวะแขน	 มือ	 ขา	 และเท้า	

การเคล่ือนไหวจังหวะในการแสดงงิว้ของตวัละครพะบู๊ในส่วนของความกระฉับกระเฉง	

ความโดดเด่นของการแสดงงิ้ว	 คือ	 การกระโดด	 การเตะขา	 การหมุนตัวอย่าง

รวดเร็ว	 การใช ้สายตา	 เป็นต้น	 เพื่อน�าจุดเด่นของการแสดงตัวละครพะบู ๊

มาออกแบบท่าทางให้มีความเป็นตัวละครเช้ือชาติจีนคงอยู่และน�ามาผสมผสาน

กับนาฏศิลป์ไทยให้มีความเป็นตัวละครเช้ือชาติจีนที่มีความเป็นไทยสอดแทรกอยู่

ในการแสดงชุดนี้ด้วย

	 ๒.	การประดิษฐ์ท่าทางของการแสดงกามนีแต่งตัว

	 จากการประดิษฐ์ท่าทางของการแสดง	 ชุดกามนีแต่งตัว	 สามารถสรุป

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์ในกบัตวัละครพนัทางโดยการผสมผสานนาฏศลิป์

ข้ามสกุลมีกระบวนการดังต่อไปนี้

	 	 ๑.	ศึกษาจากแหล่งข้อมูลจากเอกสาร

	 	 ๒.	แหล่งข้อมูลจากวีดีทัศน์

	 	 ๓.	การฝึกภาคสนาม

	 	 ๔.	การวางแนวคิด	

	 	 ๕.	การออกแบบท่าทางและวิธีการผสมผสาน	

	 จากการศึกษาภาคสนามเพื่อน�ามาวิเคราะห์ท่าร�าตัวละครกามนีในบทบาท

กระบวนการรบกับสมิงพระราม	 พบว่าท่าร�าเดิมมีลักษณะของการผสมผสานท่าร�า

มากกว่าการใช้นาฏศิลป์ชาติใดชาติหน่ึง	 ผู้วิจัยจึงน�าส่ิงที่ได้จากการฝึกภาคสนามมา

ประดิษฐ์ท่าร�าให้สอดคล้องกับบทประพันธ์และเพลงที่บรรเลงของการแสดงชุดกามนี

แต่งตัวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ทั้งท่าร�าในแต่ละท่าจะต้องส่ือความหมายให้สอดคล้อง

กับเ น้ือร ้องและเพลงที่ เป ็นออกส�าเนียงเชื่อชาติ จีน	 ซ่ึงชิตพล	 เปล่ียนศิริ
๑

กล่าวว่าในการออกแบบท่าร�าในงานชิ้นน้ีมีความโดดเด่นโดยการน�าเอาท่าทางเทคนิค

 
๑
	 ในการจัดแสดงตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูโดยชิตพล	เปล่ียนศริใิห้ข้อเสนอแนะ

ในเรื่องของการออกแบบทา่ร�าในการสือ่ความหมายในเชงิตรงและเชงิอ้อม	(Aranyank	and	others,	

2017)	
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ของงิ้วมาออกแบบในการแสดงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ	 แต่การออกแบบท่าเต้นในการ

เคล่ือนไหวของเทคนิคที่น�ามาใช้ชัดเจนเกินไป	 เช่น	 เมื่อต้องการส่ือสารของ

ตามบทคือแขน	 กรองคอ	 ท่าทางจะจบลงที่ส่วนน้ัน	 ๆ	 ที่บ่งบอก	 ในตัวบทน้ีมีการส่ือ

ความหมายทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ทางตรงคอื	กรองคอ	แขนเป็นส่ิงดแีละชดัเจนมาก	

ซ่ึงอาจเป็นในแบบทีท่�าต่อกนัมาเรือ่ย	ๆ 	แต่ส่ิงทีน่่าสนใจคอืนามแฝง	เช่น	ในเรือ่งของท่า

ที่ให้ความหมายว่าเชิดชู	ผู้วิจัยยังใช้ท่าไม่ประสานกันให้มีลักษณะของนามแฝง	ถ้าเป็น

ในเรื่องของการออกแบบท่าทางที่มีความหมายสอดคล้องกว่าน้ีและตีความมากกว่าน้ี	

จะท�าให้ชิ้นงานนี้น่าสนใจมากขึ้นในเชิงรุก

	 การประดิษฐ์ท่าทางจะออกแบบจากความหมายของเน้ือร้องเป็นหลักมา

ตคีวามและออกแบบท่าร�าโดยใช้ส่วนต่าง	ๆ 	ของร่างกายในการส่ือสารให้เหน็ถงึท่าทาง

ที่ผู้วิจัยต้องการจะสื่อออกมาให้มีท่าทางของเชื้อชาติที่จะสื่อ	และให้มีความหมายตรง

ตามเน้ือร้อง	ซ่ึงได้สอดคล้องกบั	Wirunrak	(2000,	p.	214-216)
๒
	ได้กล่าวถงึ	การสร้าง

งานผู้ออกแบบท่าร�าจะต้องอธิบายสิ่งทีต้องการจะสื่อความหมายส่งผ่านไปยังผู้แสดง	

จึงเป็นการน�าท่าร�ามาร้อยเรยีงข้ึนใหม่ให้มคีวามสอดคล้องต่อเน่ืองผสมผสานกลมกลืมกนั

เพราะผู ้แสดงจะเป็นผู ้ถ ่ายทอดผลงานจากจินตนาการทางความคิดส่ือผ่าน

การร่ายร�าให้ปรากฏแก่สายตาผู้ชม	จึงน�าเอาจุดเด่นของตัวเชื้อชาติจีนในลักษณะของ

การเคลื่อนไหวอวัยวะแบบต่าง	ๆ	ได้แก่	การชู	๒	นิ้ว	 เป็นเอกลักษณ์ของงิ้ว	การกด

ปลายเท้า	การกระโดดหมุนตัว	การสะบัดศีรษะ	การพลิกมือ	และการใช้สายตา	แต่ใช้

การเสนอออกมาในครัง้น้ีท�าให้	จุลชาต	ิอรณัยะนาค
๓
	ได้กล่าวว่า	เรือ่งของการใช้สายตา

ในการเป็นนักรบสายตาจะต้องแข็ง	 และในส่วนที่เสนอในครั้งน้ี	 ยังไม่เห็นถึงการใช้

สายตาเท่าที่ควร	

	 ผู้วิจัยจึงออกแบบท่าทางที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความหมายต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ส่วน

ของเครือ่งกาย,	ท่าทางของสตัว์,	ความรูสึ้กหรอือากปักริยิาต่าง	ๆ 	แม้กระทัง่บุคคลอ่ืน

นอกจากน้ียังออกแบบท่าทางในท�านองเพลงที่ไม่มีเน้ือร้องอันได้แก่	 เพลงเสมอจีน	

 
๒
	 เรือ่งการนาฏยประดษิฐ์ต้องมกีารก�าหนดความคดิหลัก	การประมวลข้อมลู	การก�าหนด

ขอบเขตและการก�าหนดรูปแบบ	(Wirunrak	,2000,	p.214-216)

 
๓
	 ในการจัดแสดงตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูโดยจุลชาต	ิอรณัยะนาคให้ข้อเสนอ

แนะในเรื่องกระบวนการร�างิ้วในเรื่องการใช้สายตา (Aranyanak	and	others,	2017)
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หรอืกระบวนการร�าอาวุธในลักษณะท่าต่าง	ๆ 	ทีก่�าหนดให้แนวทางการออกแบบท่าทาง

ให้ชัดเจน	 เช่น	ความดุดัน	ความแข็งแรง	หรือท่าทางการขี่ม้า	จะต้องสื่อท่าทางผ่าน

ดนตรีบรรเลงเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีเนื้อร้อง	 ท่าทางต่าง	 ๆ	 เข้ามาผสมผสานบวกกับ

ความคิดตามจินตนาการของผู้วิจัยให้สอดคล้องกับท�านองเพลงในแต่ละช่วงใน

การออกท่าทางให้เหมาะสมกับจังหวะอีกด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 จ�าเรียง	 พุธประดับ
๔
 

ได้กล่าวไว้ว่า	 การประดิษฐ์ท่าร�าที่ดีควรใช้ภาษาทางส่ือความหมายให้ชัดเจน	 ทั้งน้ี

การประดิษฐ์ท่าร�ามีทั้งประดิษฐ์ท่าร�าที่เป็นบทกลอนเน้ือร้องและการประดิษฐ์ท่าร�า

ที่มีแต่จังหวะท�านอง	 ควรคิดประดิษฐ์ท่าร�าในเกิดความสวยงามและการตีท่าร�าให้

เข้ากับบทร้องความหมายน้ัน	 ๆ	 ท�านองน้ัน	 ๆ	 แบบมีเน้ือร้องและไม่มีเน้ือร้อง

(Samakhabut,	1995,	p.	44)

	 จุลชาติ	อรัณยะนาค,	ฉันทนา	เอี่ยมสกุล,	ชมนาด	กิจขันธ์,	ชิตพล	เปลี่ยนศิริ,

สุรพงศ์	 โรหิตาจล
๕
	 ได้กล่าวตรงกันเกี่ยวกับเรื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงการแสดง

ชุดกามนีแต่งตัวในครั้งนี้ว่า	เครื่องดนตรีที่เลือกใช้ในการบรรเลงในการแสดงควรเป็น

เครือ่งดนตรไีทยไม้แข็งมากกว่าเครือ่งด้วยดนตรไีม้นวม	เพือ่แสดงให้เหน็ถงึความมพีลัง	

เข้มแข็ง	ฮึกเหิม	ดุดัน	ของบทบาทตัวละครกามนี

	 ผลจากการออกแบบท่าร�าในการแสดงชุดกามนีแต่งตัวปรากฏว่าท่าทางที่

ออกแบบขึ้นมาใหม่มีทั้งหมด	๑๒๕	ท่าร�า	สามารถแบ่งออกเป็นท่าร�านาฏศิลป์จีน	(งิ้ว)	

จ�านวน	๔๕	ท่า	นาฏศิลป์ไทย	๐	ท่า	การผสมผสานจ�านวน	๖๗	ท่า	ไม่สามารถแยกส่วน

ได้ว่าเป็นนาฏศิลป์ประเภทใดจ�านวน	๑๓	ท่า	

	 ดังน้ันท่าทางในการออกแบบในการแสดงชุดน้ีมีลักษณะของการใช้ท่าทาง

ผสมผสานของนาฏศลิป์ไทยและนาฏศลิป์จีน	จึงเหมอืนกบัลักษณะการออกแบบท่าทาง

ของตัวละครกามนี	ในการแสดงชุดสมิงพระรามรบกามนี	แต่ในกระบวนการรบจะเน้น

 
๔
	 บทสัมภาษณ์ของ	 จ�าเรียง	 พุธประดับ	 เรื่องการใช้ภาษาทางท่าในการประดิษฐ์ท่าร�า	

อ้างถึงใน	(Samakhabut,	1995,	p.	44)

 
๕
	 ในการจัดแสดงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย	 จุลชาติ	 อรัณยะนาค,	 ฉันทนา

เอี่ยมสกุล,	ชมนาด	กิจขันธ์,	ชิตพล	เปลี่ยนศิริ,	สุรพงศ์	โรหิตาจลนาคให้ข้อเสนอแนะในเรื่องดนตรี

ที่ใช้ในการบรรเลงการแสดงชุดกามนีแต่งตัว	(Aranyanak	and	others,	2017)



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓236

ไปที่การใช้อาวุธเป็นหลัก	 จึงแตกต่างจากกระบวนร�าใน	 ชุดกามนีแต่งตัวที่มีทั้งการร�า

ด้วยมือเปล่า	 และการร�าด้วยอาวุธ	 หากวิเคราะห์จากท่าทางของการร�ามือเปล่า

กระบวนการร�าของการแสดงกามนีแต่งตัวมีรูปแบบการผสมผสานของนาฏศิลป์ไทย

และนาฏศิลป์จีน	(งิ้ว)	อย่างเห็นได้ชัดเจนกว่ากระบวนการรบ
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