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บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช” นี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษา
วิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์  โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์
นาฏศิลป์พนื้ บ้านโคราช ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั แบบกรณีศกึ ษา โดยการศึกษาผลงานนาฏศิลป์นพิ นธ์ในรูปแบบนาฏศิลป์พนื้ บ้าน
โคราช จ�ำนวน 14 ชุดการแสดง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ การส�ำรวจข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสาธิต และการทดลองปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกน�ำมาวิเคราะห์ และ           
สรุปผล เพื่อตอบค�ำถามงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ได้องค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชตรงตาม
วัตถุประสงค์
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์ มีแนวคิดในการสร้างสรรค์  สามารถแบ่งออกเป็น
3 รูปแบบ กล่าวคือ 1) การสร้างสรรค์แบบอนุรักษ์  2) การสร้างสรรค์แบบพัฒนาประยุกต์  3) การสร้างสรรค์แบบน�ำเสนอ
เรือ่ งราวหรือวิธกี าร  แนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พนื้ บ้านโคราชปัจจัยส�ำคัญ คือ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลบริบทเชิงพืน้ ที่
ในด้านวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ประเพณี ทีแ่ สดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของโคราช เพือ่ หาแนวทางการสร้างสรรค์ ในรูปแบบการ
อนุรักษ์ พัฒนา ประยุกต์ ให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนได้ โดยสามารถอธิบายตาม                 
องค์ประกอบการแสดง ประกอบด้วย 1) แนวคิดในการแสดง 2) กลวิธใี นการร�ำ 3) การสร้างสรรค์ทางดนตรี 4) การออกแบบ
เครื่องแต่งกาย 5) รูปแบบการใช้พื้นที่ในการแสดง 6) การคัดเลือกนักแสดง 7) อุปกรณ์ประกอบการแสดงแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ทกี �ำหนดขึน้ สามารถตอบวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์งานได้ น�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถน�ำกลับไป
พัฒนาชุมชน หรือ เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
ค�ำส�ำคัญ: นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช  นาฏศิลป์สร้างสรรค์ นาฏศิลป์นิพนธ์ แนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช
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ABSTRACT

This research article is a part of the research project titled “A formal analysis on performance’s                    
choreography in ‘Thai Dance Study Project’ of Thai Dance Program, Faculty of Humanities and Social                      
Sciences, Nakhon Ratchasima Rajabhat University”. Its objectives were to analyze a guideline on how Korat
Folk Dance recreated. The research is featured with the case studies of under-graduate students’ with a total
amount of 14 Korat performances. Research tools included survey and literature, expert interviews, participant
observation, demonstration and experimentation. The data were analyzed and concluded corresponding the
research question in embodying the knowledge on how to choreograph Korat Folk Dance.
The research result showed that the forms in choreographing performances were divided into 3                   
categories; traditional choreography, applied choreography, and methodic choreography. One of the guidelines
was the intensive study on local context and space with the local culture and tradition consideration related to
the Korat uniqueness. This was not only to choreograph, but also to conserve, develop, and apply the art of
Korat dancing to reflect the local identity in the innovative way. Elements in this dancing consisted of                        
performance’s concepts, techniques, music, recreation, costume designing prop, stage blocking, and                
performers. It has not only provide the practical and realistic performance, but also gained the benefit of the
Korat community and presented these performances to the publicity.
Keywords: Korat Folk Dance, Choreography of Korat Folk Dance, Thai dance study project, Guideline for
       Choreography of Korat Folk Dance

บทน�ำ

นครราชสีมา มีประวัตคิ วามเป็นมาสืบเนือ่ งมาตัง้ แต่
สมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น ท�ำให้ สั ง คมมี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่
เป็นทางผ่านไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และติดเขต       
ภาคกลางส่ ง ผลให้ เ กิ ด รู ป แบบวั ฒ นธรรมผสมผสาน             
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย 2 กลุ่ม
ใหญ่คือ ไทยโคราช และไทยอีสาน นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม
ชาติพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ ไทยยวน ญัฮกรุหรือชาวบน มอญ         
และเขมร เป็นต้น (กรมศิลปากร, 2558, น. 110) ความ        
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมนี้ส ่งผลให้เกิด รูปแบบจารีต
ประเพณี และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุม่   แต่ดว้ ย
ความเจริ ญ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค
โลกาภิวัฒน์    ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ การด�ำเนินชีวิต        
วิถที างวัฒนธรรมของชุมชน  รูปแบบการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาในท้องถิ่นกลับเลือนหายไป            
ดังนัน้ แนวทางในการอนุรกั ษ์จงึ ต้องค้นหารูปแบบ วิธกี ารที่

จะสืบทอด หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดการประยุกต์ใช้ที่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมในปัจจุบนั เพือ่ เป็นการ
กระตุ้นจิตส�ำนึกทางวัฒนธรรม  
การศึกษาทางนาฏศิลป์ นับเป็นแนวทางหนึง่ ในการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละธ�ำรงไว้ ซึ่ ง วั ฒ นธรรมอั น ทรงคุ ณ ค่ า เพราะ
นาฏศิ ล ป์ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น องค์ ค วามรู ้ แ ขนงหนึ่ ง ที่ แ สดง
เอกลักษณ์ประจ�ำชาติ  เป็นแหล่งรวมศิลปศาสตร์อันวิจิตร
แขนงต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างประณีตบรรจง อันได้แก่  
จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม ประณี ต ศิ ล ป์ กลศาสตร์
ดุริยางคศาสตร์ วรรณศิลป์ และนาฏศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน
อย่างลงตัว มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาจ�ำต้องมีรากเหง้าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง (นวลรวี   จันทร์ลุน, 2558,                 
น. 125) เฉกเช่นวัฒนธรรมชุมชนโคราชทุกกลุ่มชาติพันธุ์
ล้วนมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองที่สั่งสมมาตั้งแต่
อดีตจวบจนปัจจุบัน การศึกษาทางนาฏศิลป์ ซึ่งถือว่าเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาตินั้น จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญใน
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การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้         
ด้วยเหตุนสี้ ง่ ผลให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สถาน
บันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคั ญ นี้ โ ปรแกรมวิ ช านาฏศิ ล ป์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาหนึง่ ทีม่ งุ่ เน้นการอนุรกั ษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมด้วยการศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์      
ผ่านกระบวนการศึกษาทางนาฏศิลป์ ในรายวิชานาฏศิลป์
นิพนธ์ อันเป็นแนวทางหนึง่ ในการอนุรกั ษ์สบื สานมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้อง
กั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในการท�ำนุ บ�ำรุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรมท้องถิ่น
การสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์นี้ เป็นการค้นคว้าข้อมูล
เพือ่ น�ำมาพัฒนา จนเกิดองค์ความรูใ้ หม่ดว้ ยการสร้างสรรค์
ผลงานจากองค์ความรู้เดิม ผลงานการค้นคว้าวิจัยไม่ได้
ปรากฏเพียงรูปแบบของงานวิจยั ทีเ่ ป็นเอกสารทางวิชาการ
เท่านั้น หากแต่ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบ
ศิลปะการแสดง การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์นพิ นธ์ เป็น
กระบวนการหนึ่งที่เกิดจากศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล
โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ  ตามระเบียบวิธีวิจัยทางนาฏศิลป์
ผลงานดังกล่าว เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์
และการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า
ทางวัฒนธรรมตามรูปแบบของพื้นที่ศึกษาวิจัย ในการ
สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
ได้มกี ารก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีใ่ นการศึกษา  เพือ่ ก�ำหนดและ
มุง่ ให้นกั ศึกษา มีความสนใจและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
มรดกทางวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ให้ ม ากขึ้ น โดยในปี                             
พ.ศ. 2556-2558 มีการก�ำหนดขอบเขตการศึกษาพื้นที       ่
วิจัย เฉพาะในแถบจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษา         
มุง่ เน้นศึกษาวิถชี วี ติ จารีต ประเพณี การต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์       
ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า สู ่ ผ ลงานสร้ า งสรรค์ ใ นรู ป แบบ
นาฏศิ ล ป์ โดยปรากฏผลงานออกมา จ�ำนวน 24 ชุ ด                
การแสดง ซึ่งมีนาฏศิลป์นิพนธ์ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้าน
โคราช จ�ำนวน 14 ชุดการแสดง นับเป็นผลงานที่เกิดจาก
กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้
ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ดังที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์  
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ได้ อ ธิ บ ายความหมายของ นาฏศิ ล ป์ ส ร้ า งสรรค์ ไว้ ว ่ า             
“รู ป แบบหรื อ ลั ก ษณะของงานนาฏศิ ล ป์ ที่ ไ ด้ ผ ่ า น
กระบวนการจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล วางแผนและออกแบบที่
เหมาะสมต่อแนวคิดที่ได้ก�ำหนดขึ้น” (นราพงษ์ จรัสศรี.  
สัมภาษณ์. 6 มกราคม 2555) งานนาฏศิลป์นิพนธ์ จึงถือ
เป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่ได้ผ่านกระบวนการดังกล่าว     
ข้ า งต้ น จนกลายเป็ น รู ป แบบการแสดงทางนาฏศิ ล ป์                 
ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ดั ง ที่ ระวิ ว รรณ วรรณวิ ชั ย กล่ า วว่ า                       
“การออกแบบสร้างสรรค์นาฏศิลป์พนื้ บ้านโคราช ต้องค�ำนึง
ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ที่ ค งไว้ ซึ่ ง ลั ก ษณะของความเป็ น พื้ น บ้ า น
โคราช” (ระวิวรรณ  วรรณวิชัย.  สัมภาษณ์.  20 มกราคม
2560)
ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ�ำรายวิชาจึงต้องการที่
จะค้นคว้าองค์ความรู้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลนาฏศิลป์
นิพนธ์ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาองค์ความรู้น�ำไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์
นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช อันจะเป็นข้อมูลส�ำคัญในการ           
ขับเคลื่อนผลงานและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีนัยยะ
ส�ำคั ญ อยู ่ ท่ี ผ ลงานวิ จั ย สามารถน�ำมาเผยแพร่ เป็ น           
เครื่องมือในการอนุรักษ์ พัฒนาต่อยอด การศึกษาเพื่อการ
สร้างสรรค์   จนน�ำมาสู่การพัฒนาการแสดงที่ใช้เป็นสื่อใน
การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ ในจังหวัดนครราชสีมา
ได้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ผวู้ จิ ยั จึงมุง่ ศึกษารูปแบบ
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ในรูปแบบพื้นบ้านโคราช  
เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน
โคราช อันเป็นวัตถุประสงค์หลักในการวิจยั ในครัง้ นี  ้ เพือ่ ใช้
เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
นาฏศิลป์นิพนธ์และในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  ใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเข้มแข็งทาง
วิชาการโปรแกรมวิชาต่อไป ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือในการ
อนุรกั ษ์เพือ่ ให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์
และแนวทางในการสร้างสรรค์ทเี่ ป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา
ทางนาฏศิลป์ในรูปแบบอื่นต่อไปได้
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์
พื้นบ้านโคราช

กรอบแนวคิดในการวิจัย
นาฏศิลป์นิพนธ์ในรูปแบบพื้น
บ้านโคราช 14 ชุดการแสดง

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์

รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์
นิพนธ์ในรูปแบบนาฏศิลป์
พื้นบ้านโคราช

องค์ประกอบทางนาฏศิลป์
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
จากปราชญ์ท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรค์แบบอนุรักษ์
ทฤษฎีทางศิลปะ

ทฤษฎีทางดนตรี

ทฤษฎีการเคลื่อนไหว

สุนทรียะศาสตร์

แนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์
พื้นบ้านโคราช

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การสร้างสรรค์แบบพัฒนา
ประยุกต์

การสร้างสรรค์แบบน�ำเสนอ
เรื่องราวหรือวิธีการ
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เป็ น รู ป แบบของงานวิ จั ย ทาง
ศิลปกรรมโดยใช้การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั แบบ
กรณีศึกษา (Case Study Resarch)โดยการศึกษาผลงาน
นาฏศิ ล ป์ นิ พ นธ์ จ�ำนวน 14 ชุ ด การแสดง ในรู ป แบบ
นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง  
วิเคราะห์   และสังเคราะห์ให้เกิดแนวทางในการสร้างสรรค์
นาฏศิลป์พนื้ บ้านโคราช โดยผูว้ จิ ยั ได้น�ำแนวทางการวิจยั ทัง้
2 เข้าสู่กระบวนการในการด�ำเนินการวิจัย  ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  การส�ำรวจข้อมูลเชิงเอกสารผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ต�ำรา งานวิจัย และบทความทาง
วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ขั้ น ตอนที่ 2 การสั ม ภาษณ์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญการ       
สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับงานวิจัยในประเด็นแนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์       
พื้นบ้านโคราช
ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสาธิต
และการทดลองปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ผู้วิจัยในฐานะ
อาจารย์ประจ�ำรายวิชานาฏศิลป์นิพนธ์ ในปี พ.ศ. 2556
จนถึงปัจจุบันได้มีบทบาทในการให้ค�ำปรึกษา การประเมิน
ผลงาน เพือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ หาประเด็นร่วมในรูปแบบ
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์นิพนธ์
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล จากการ
ศึกษานาฏศิลป์นพิ นธ์ทงั้ 14 ชุดการแสดงในรูปแบบพืน้ บ้าน
โคราช ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ 3 รูปแบบ ได้แก่ การ
สร้างสรรค์แบบอนุรกั ษ์  การสร้างสรรค์แบบพัฒนาประยุกต์
และการสร้างสรรค์แบบน�ำเสนอเรือ่ งราวหรือวิธกี าร เพือ่ น�ำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ หาประเด็นร่วมในด้านแนวทางการ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชที่ครบองค์ประกอบการ
แสดงทางนาฏศิลป์
ขั้ น ตอนที่ 5 การสรุ ป ผล และขั้ น ตอนที่ 6 การ              
เผยแพร่ ใ นรู ป แบบงานวิ จั ย บทความวิ จั ย เผยแพร่ ใ น
วารสารที่ได้รับรองมาตรฐาน อันเป็นเครื่องมือในการงาน
วิจยั ทีใ่ ช้ในการบูรณาการการเรียนการสอน และการพัฒนา
ประสิทธิภาพของผู้สอนทางนาฏศิลป์

การวิเคราะห์ข้อมูล
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ศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์นพิ นธ์เฉพาะ
ที่ปรากฏในรูปแบบพื้นบ้านโคราช จ�ำนวนชุด 14 แสดง            
ผู้วิจัยน�ำกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มาใช้ประกอบการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน ผลจากการ
วิเคราะห์สามารถสรุปแนวคิดในการสร้างสรรค์ออกเป็น 3
รูปแบบ กล่าวคือ
1. การสร้างสรรค์แบบอนุรักษ์   ได้แก่ นาฏศิลป์
นิพนธ์ชุด รวมเผ่าไทยโคราช ร�ำสากเหมิ่งกระโทก สะบ้า
รามัญ  แนวคิดในการสร้างสรรค์คือ การศึกษาวัฒนธรรม
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ การละเล่น และวิถชี วี ติ ในการประกอบอาชีพ
ของท้องถิ่น มาถ่ายทอดสู่ผลงานสร้างสรรค์
2. การสร้ า งสรรค์ แ บบพั ฒ นาประยุ ก ต์ ได้ แ ก่
นาฏศิลป์นิพนธ์ชุด   สะอ๋อนโคราช   ท่วงท่าเพลงโคราช            
นารีศรีญฮั กรุ ฟ้อนมังเมล และเสน่หผ์ า้ ขาวม้าลีลาลวดลาย  
แนวคิดในการสร้างสรรค์ คือ การศึกษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ในประเด็นสถานที่ท่องเที่ยว เพลงโคราช กลุ่ม
ชาติพนั ธุช์ าวบน และ ของดีในท้องถิน่ มาถ่ายทอดสูผ่ ลงาน
สร้างสรรค์
3. การสร้างสรรค์แบบน�ำเสนอเรือ่ งราวหรือวิธกี าร
ได้แก่ นาฏศิลป์นิพนธ์ชุด สร้างสรรค์ท่วงทีลีลาปั้นโทน           
หมี่โคราชบ้านเอง  หวายดีศรีพิมาย วิจิตรลีลาภูษาไท-ยวน
ขวัญเข่าโคราช และบุญข้าวกุม้ โฮมบุญใหญ่  แนวคิดในการ
สร้างสรรค์ คือ การศึกษาวิถชี วี ติ ในการประกอบอาชีพ และ
ประเพณี มาถ่ายทอดสู่ผลงานสร้างสรรค์
การแสดงนาฏศิลป์ทั้ง 14 ชุด มีความคล้ายคลึงใน
แนวคิดของการสร้างสรรค์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านโคราช แต่จะมีความแตกต่างกันใน
ด้านรูปแบบการน�ำเสนอ และวิธีการในการสร้างสรรค์องค์
ประกอบการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลในด้านองค์ประกอบการแสดง จากการวิเคราะห์การ
แสดงนาฏศิลป์นพิ นธ์ดงั กล่าวในภาพรวม โดยน�ำข้อมูลผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์ สรุปผลได้องค์ความรูเ้ รือ่ ง “แนวทาง
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช”   โดยสามารถ
อธิบายตามองค์ประกอบการแสดง ประกอบด้วย 1) แนวคิด
2) กลวิ ธี ใ นการร�ำ  3) การสร้ า งสรรค์ ท างดนตรี                                         
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4) การออกแบบเครื่องแต่งกาย 5) รูปแบบการใช้พื้นที่ใน
การแสดง  6) การคัดเลือกนักแสดง  7) อุปกรณ์ประกอบ
การแสดง เพื่อได้ค�ำตอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย       
ในครั้งนี้

สรุปผลการวิจัย

รู ป แบบการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานนาฏศิ ล ป์ นิ พ นธ์               
มีแนวคิดในการสร้างสรรค์  สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
กล่าวคือ 1) การสร้างสรรค์แบบอนุรักษ์  2) การสร้างสรรค์
แบบพั ฒ นาประยุ ก ต์ 3) การสร้ า งสรรค์ แ บบน�ำเสนอ           
เรื่องราวหรือวิธีการ โดยสรุปแนวทางการศึกษาเพื่อการ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช ได้ดังนี้
1. การสร้ า งสรรค์ แ บบอนุ รั ก ษ์ แ นวคิ ด ในการ
สร้างสรรค์งานที่มุ่งเน้น การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม        
อันดัง้ เดิมของท้องถิน่ ทีก่ �ำลังจะเลือนหายไปจากสังคม หรือ
วัฒนธรรมบางอย่างอาจสูญหายไปแล้ว ดัง้ นัน้ กระบวนการ
สร้างสรรค์จงึ จ�ำเป็นต้องใช้วธิ กี ารค้นคว้าข้อมูลจากปราชญ์
ท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อได้
ทราบข้อมูลในการน�ำเสนอทางวัฒนธรรมในรูปแบบการ
อนุรักษ์ที่ถูกต้องหรือมีความใกล้เคียงตามแบบฉบับให้ได้
มากที่สุด  การสร้างสรรค์แบบอนุรักษ์นี้ จะพบมากในการ
ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิถีชีวิต ในอดีต วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีพื้นบ้านในท้องถิ่น
2. การสร้างสรรค์แบบพัฒนาประยุกต์แนวคิดใน
การสร้างสรรค์งานที่มุ่งเน้น การพัฒนาต่อยอดจากองค์
ความรู ้ เ ดิ ม เพื่ อ สร้ า งสรรค์ผ ลงานที่มีค วามแปลกใหม่  
แปลกตา และสร้างสีสนั ทางการแสดงให้มคี วามสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบนั การสร้างสรรค์รปู แบบนีเ้ ป็นเพียง
การใช้ข้อมูลท้องถิ่นเป็นแนวคิดพื้นฐาน โดยเน้นการใช้
จินตนาการของผู้สร้างสรรค์ เข้ามาเสริมในกระบวนการ
สร้างสรรค์ให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์ สามารถสะท้อน
แนวคิดในการแสดงได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
3. การสร้างสรรค์แบบน�ำเสนอเรือ่ งราวหรือวิธกี าร
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานที่มีการแสดงเรื่องราวเข้ามา
ประกอบ มุ่งเน้นการน�ำเสนอให้เห็นวิธีการ ล�ำดับขั้นตอน
การสร้ า งสรรค์ ใ นรู ป แบบนี้ จ ะพบมากในการศึ ก ษาที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ได้แก่ การจัดท�ำผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่น  สินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชสีมา หรือ
การน�ำเสนอเรือ่ งราวในอดีต วิถชี วี ติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเพณี
ต่าง ๆ ในชุมชน ที่ต้องการสื่อให้เห็นภาพเรื่องราวจากการ
แสดง  การสร้างสรรค์ในรูปแบบนี้สามารถน�ำแนวคิดของ
การสร้างสรรค์แบบการอนุรักษ์ โดยคงความถูกต้องของ
กระบวนการ และใช้แนวคิดการสร้างสรรค์แบบพัฒนา
ประยุกต์ เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ที่เพิ่มความ
สมบูรณ์และความสวยงามของการแสดงได้อีกทางหนึ่ง
ในประเด็นแนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พนื้ บ้าน
โคราชทั้ง 3 รูปแบบนี้ปัจจัยส�ำคัญ คือ การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลบริบทเชิงพื้นที่ ในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี       
ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของโคราชเพื่อหาแนวทาง
การสร้างสรรค์ในรูปแบบการอนุรักษ์ พัฒนา ประยุกต์             
ให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของ
ชุมชนได้แนวคิด ทีก่ �ำหนดขึน้ สามารถตอบวัตถุประสงค์ใน
การสร้างสรรค์งานได้ น�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถ
น�ำกลับไปพัฒนาชุมชน หรือเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยสรุปแนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน
โคราช ตามองค์ประกอบการแสดงทางนาฏศิลป์ได้ ดังนี้
1. แนวคิด เป็นตัวก�ำหนดทิศทางในการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรม ค้นหารูปแบบใน
การน�ำเสนอ เรียบเรียงข้อมูล สร้างกรอบแนวคิดและก�ำหนด
รูปแบบการแสดงในแต่ละช่วงให้ชดั เจน โดยแนวคิดในการ
สร้างสรรค์จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
2. กลวิธีในการร�ำ ศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน รูปแบบ ประเภท ตามลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดนครราชสีมา การน�ำเสนอเรื่องราว วิเคราะห์เพื่อหา
กลวิธใี นการร�ำทีส่ อดคล้องได้อย่างเหมาะสม โดยศึกษาท่า
ร�ำต้นแบบ และท่าร�ำประเภทอื่น ๆ ดังนี้ 1) ท่าร�ำพื้นบ้าน
โคราช  2) ท่าร�ำพื้นบ้านอีสาน 3) ท่าร�ำตีบทตามธรรมชาติ
4) ท่าร�ำตีบทตามค�ำร้อง 5) ท่าร�ำดั้งเดิมของท้องถิ่น ตาม
ลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์ 6) ท่าทางตามธรรมชาติ ในการ         
ละเล่น การประกอบอาชีพ และการด�ำรงชีวิต 7) ท่าร�ำที่
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สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ โดยการ
สร้างสรรค์ต้องค�ำนึงถึงอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม และวิถี
ชีวิตของชุมชน การสร้างสรรค์รูปแบบ กลวิธีในการร�ำ ผสม
กับองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อสื่อความหมายของการแสดง          
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตามหลักทฤษฎีการเคลื่อนไหว
(Kenetology) และทฤษฎีทางศิลปะในเรื่องของ “ความ
กลมกลืน (Harmony)และดุลยภาพ (Balance) น�ำมาใช้
ผสมผสานองค์ประกอบทั้งหมด จนเกิดเอกภาพ (Unity)          
ที่สอดคล้องกับแนวคิดในการแสดง
3. การสร้างสรรค์ทางดนตรีใช้เครือ่ งดนตรีพนื้ บ้าน
วงมโหรีโคราช โดยเน้น โทน เป็นเครื่องหลักในการแสดง
สามารถน�ำดนตรีตามลักษณะพื้นบ้าน ๆ อื่นมาประยุกต์ใช้
เช่น วงโปงลาง  วงกันตรึม และเครื่องดนตรีสากล เพื่อสร้าง
สีสันทางดนตรี โดยน�ำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้บางช่วงเพื่อให้
เกิดความน่าสนใจใช้รูปแบบจังหวะมีตั้งแต่ ช้า ปานกลาง
และเร็ว เพื่อเสริมอรรถรสในการแสดงพื้นบ้านที่เน้นความ
สนุกสนานประพันธ์ค�ำร้องโดยใช้ภาษาโคราช หรือภาษา
ตามลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์
4. การออกแบบเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์จาก
ความเป็นพื้นบ้านที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ
เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะการแต่งกายพื้นบ้านโคราช
โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) รูปแบบต้องมีความเหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ในการแสดง 2) วั ส ดุ แ ละ
คุณสมบัติ วัสดุที่ใช้ศึกษาต้นแบบจากท้องถิ่น เลือกใช้วัสดุ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตริ ะบายความร้อนได้ดี เหมาะสมกับรูปร่าง และ
ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย 3) กลุ่มสี  
และลวดลายประกอบ ควรศึกษาความหมายของสีและ
ลวดลายที่มีความส�ำคัญต่อชุมชน 4) เทคนิคการตกแต่ง
องค์ประกอบทั้งหมดควรสัมพันธ์กับแนวคิดในการแสดง  
สือ่ ถึงอัตลักษณ์ความเป็นพืน้ บ้านโคราช และสามารถแสดง
ถึ ง เอกลั ก ษณ์ ต ามลั ก ษณะของกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ไ ด้ อ ย่ า ง      
เหมาะสม
5. รูปแบบการใช้พนื้ ทีใ่ นการแสดง การสร้างสรรค์
ผลงานทางนาฏศิ ล ป์ มั ก จะน�ำรู ป ทรงเรขาคณิ ต เข้ า มา              
ใช้ในการออกแบบการเคลื่อนที่ของนักแสดงให้มีความ
หลากหลาย โดยศึกษารูปแบบและความหมายของหลัก
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ทฤษฏีการเคลือ่ นไหว การใช้พนื้ ทีว่ า่ ง (Space) ลักษณะการ
เคลื่อนไหวที่มีความส�ำคัญในการก�ำหนด ต�ำแหน่ง ขนาด
และ ทิศทาง หมายถึง การก�ำหนดต�ำแหน่งนักแสดง ณ จุด
ใดจุดหนึ่งบนเวที โดยออกแบบให้มีความเหมาะสมกับ
ขนาด พื้นที่ว่างบนเวที การเคลื่อนไหวของนักแสดงนั้น
สามารถเคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
อารมณ์ ความรู้สึก ของผู้ชมแตกต่างกัน  โดยพิจารณา ถึง
ความเหมาะสมของพื้นที่ จ�ำนวนนักแสดง และแนวคิดการ
แสดงให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อทรงเสริมคุณค่าในการ
แสดงมากยิ่งขึ้น
6. การคัดเลือกนักแสดง  ในการแสดงนาฏศิลป์พนื้
บ้านโคราชที่ต้องใช้ทักษะทางการร้อง คัดเลือกนักแสดงที่
มีความสามารถทั้งการร้องและการร�ำ  นักแสดงทั่วไปจะ
ต้องมีทักษะทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน สิ่งส�ำคัญ
คือมีความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับแนวคิดในการแสดง
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของการแสดงออกมาได้  
7. อุปกรณ์ประกอบการแสดง ใช้อปุ กรณ์ทมี่ อี ยูใ่ น
ท้องถิ่นโคราช  เพื่อสื่อให้ถึงการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน เช่น โทนโคราช สากเหมิง่ ลูกสะบ้า เป็นต้น โดยศึกษา
ถึงความสอดคล้องและเหมาะสมกับแนวคิดในการแสดง

อภิปรายผล

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช เป็นผลงาน
สร้างสรรค์ทสี่ ะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม
ว่า “โคราช”  รปู แบบการสร้างสรรค์นนั้ อาจมีความคล้ายคลึง
และใกล้เคียงกับการสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ในแบบพื้น
บ้านอืน่ ๆ แต่จะมีความแตกต่าง ในประเด็นเรือ่ งองค์ประกอบ
ทางการแสดง ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะซึ่ ง ปรากฏในการ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชเท่านั้น กล่าวคือ
1. แนวคิ ด ในการสร้ า งสรรค์ ง านที่ ส ะท้ อ น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพืน้ ทีเ่ ฉพาะจังหวัดนครราชสีมา
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมพื้นบ้านอื่น ๆ
เช่น วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านโคราช วัฒนธรรมทางด้าน
ภาษาโคราช  สถานที่ท่องเที่ยวในโคราช และของดีโคราช  
เป็นต้น
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2. องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์
พื้นบ้านโคราช ที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในประเด็น
ต่าง ๆ อันได้แก่
2.1 การแต่งกาย   นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน      
ส่วนใหญ่จะนิยมการนุ่งซิ่น หากแต่กลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้าน
โคราช จะนิ ย มการนุ ่ ง โจงกระเบน เนื่ อ งจากการได้ รั บ
วัฒนธรรมมาจากภาคกลาง มีการสวมเครื่องประดับตาม
ฐานะ เช่น เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน ที่ส�ำคัญคือ
เครื่องประดับดินเผาที่ผลิตจากดินด่านเกวียน ในอ�ำเภอ
โชคชัยทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพืน้ ที  ่ นอกจากนี้
วัฒนธรรมการแต่งกายพื้นบ้านโคราช ยังมีความแตกต่าง
กันไปตามลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วย เช่น กลุ่มไทย
โคราช ไทยยวน ญัฮกรุหรือชาวบน มอญ เขมร อีสานหรือ
ลาว เป็นต้น
2.2 เพลงและดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
วัฒนธรรมเพลงโคราช นับเป็นจุดเด่น ในการสร้างสรรค์
นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช  ที่มีความแตกต่างจากการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้านทั่วไป ที่นิยมการใช้ท�ำนองเพลงเซิ้งจาก
การบรรเลงวงโปงลาง การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน
โคราชมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์เพลงดนตรี คือ การน�ำ
ท�ำนอง จังหวะ ของเพลงพืน้ บ้านโคราชเข้ามาผสมผสานใน
การแสดง เช่น เพลงโคราช   เพลงช้าเจ้าหงส์ดงล�ำไย            
เพลงช้าโกรก เป็นต้น ซึ่งเพลงเหล่านี้ล้วนปรากฏเฉพาะใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  
2.3 ท่ า ร�ำดั้ ง เดิ ม โคราช อั น ได้ แ ก่ ท่ า ร�ำที่
ปรากฏเฉพาะในเพลงโคราช เช่น ท่าโอ่ ท่าจ๊ก ท่าปลาไหล
พันพวง ท่าช้างเทียมแม่ ท่าย่อง เป็นต้น ท่าร�ำโทนโคราช
เช่น ท่าจังหวะนายอ�ำเภอ ท่ากระทายไหล่ เป็นต้น ซึ่ง
กระบวนท่าร�ำเหล่านี้นับเป็นท่าร�ำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของนาฏศิลป์พื้นบ้านโคราช  
2.4   อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงที่สะท้อน
วัฒนธรรมพื้นบ้านโคราช ได้แก่ โทนโคราชที่ผลิตจากดิน
ด่านเกวียน ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมปักธงชัย ที่มีคุณสมบัติ
และลวดลายเฉพาะ ผลิตภัณฑ์จากหวายพิมาย และสินค้า
อื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชสีมา เช่น หมี่โคราช
ขนมจีนประโดก  เครือ่ งปัน้ ดินเผาด่านเกวียน เป็นต้น อีกทัง้

ยังสามารถน�ำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานที่สื่อให้
เห็นเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรมในชุมชนโคราชได้เป็น      
อย่างดี
ปัจจัยทางวัฒนธรรมข้างต้นนี้สามารถน�ำมาเป็น
หลักในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ อันแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างของการสร้างสรรค์งานทางนาฏศิลป์พนื้ บ้านโคราช
ที่มีความโดดเด่น และแตกต่างจากวัฒนธรรมพื้นบ้าน             
ในจังหวัดอืน่ ๆ  การอนุรกั ษ์สบื ทอด และเผยแพร่ภมู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา สามารถใช้กระบวนการ
ศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน        
ทางวั ฒ นธรรมเฉกเช่ น การแสดงนาฏศิ ล ป์ นิ พ นธ์ ข อง
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์   ได้น�ำบริบททางวัฒนธรรมเหล่านี้
มาเป็นพืน้ ฐานแนวคิดในการสร้างสรรค์ทสี่ ะท้อนคุณค่าทาง
วัฒนธรรม สื่อให้เห็นถึง วิถีชีวิต จารีตประเพณี ที่มีความ
ส�ำคัญต่อท้องถิ่น และได้น�ำเผยแพร่สู่สาธารณะชนอย่าง
ต่อเนื่อง  นับเป็นการบริการทางวิชาการ  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาได้อีกทางหนึ่ง
ดังนัน้ การก�ำหนดทิศทางและหลักในการสร้างสรรค์
จึงปัจจัยส�ำคัญต่อการศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์นาฏศิลป์
พื้นบ้านโคราชและการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม โดยมี
แนวทางในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านโคราชที่มุ่งเน้น
การน�ำเสนอเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะที่ ป รากฏในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยค�ำนึงถึง รูปแบบ แนวคิด อัตลักษณ์ที่          
คงไว้ซึ่งลักษณะของความเป็นพื้นบ้านโคราชตามลักษณะ
ของกลุ่มชาติพันธุ์  สร้างสรรค์ครบตามองค์ประกอบในการ
แสดงทางนาฏศิลป์ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราว        
วิถีชีวิต หรือ วิธีการในการแสดงทางวัฒนธรรมโคราชได้
อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

ในปัจจุบันนครราชสีมา กลายเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ สังคม การค้าและการคมนาคมจากภาคกลางสู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ผลงานการสร้างสรรค์ทาง
นาฏศิ ล ป์ สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการแสดงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ส�ำคัญของจังหวัด
นครราชสี ม าได้ เ ป็ น อย่ า งดี    “แนวทางการสร้ า งสรรค์
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นาฏศิลป์พนื้ บ้านโคราช”  จึงนับเป็นข้อมูลทางการศึกษาใน
การส่งเสริม การปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมประจ�ำท้องถิ่น การส่งเสริมการสร้างผลงาน
นาฏศิลป์ในรูปแบบเอกสารวิชาการ งานวิจัย หรืองาน
นาฏศิลป์นิพนธ์ จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งในการสืบทอด การ
เผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านโคราช ให้เป็นที่รู้จัก
ส�ำหรับผู้ที่ศึกษาทางนาฏศิลป์และบุคคลทั่วไป สามารถ
ค้นคว้าความรู้และน�ำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้
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