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53112323: สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
ค าส าคญั: ศิลปะการแสดงร่วมสมยั / การแสดงสมยัใหม่ / วฒันธรรมตะวนัตก / นาฏศิลป์ไทย 
   ณชันรี นุชนิยม: การจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั ท่ีสวนศิลป์ บา้นดิน ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอ
โพธาราม จงัหวดัราชบุรี. อาจารยท่ี์ปรึกษา : รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช. 155 หนา้. 
  
   การศึกษาวิจยั เร่ือง ”การจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ี สวนศิลป์ บา้นดิน ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี” ผูศึ้กษามีวตัถุประสงคจ์ะศึกษา รูปแบบการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยั  และวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะ แนวทางการ
จดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ผูศึ้กษาใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา คือ การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน จากทศันคติของผูบ้ริหาร 
ผูจ้ดัการแสดง การออกแบบสอบถามกลุ่มเยาวชน จ านวน 15 คน  และศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจของผูช้มการแสดงจ านวน 55 คน  
   ผลการวิจยัพบวา่ 
   1. ลกัษณะรูปแบบการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน มีความงามน าศิลปะไทยเป็นฐานใน
การสร้างงานร่วมสมยั โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงตะวนัตกกบัไทย เช่น ท่าร่ายร า โขน ละครไทย ท านองเพลงไทยเดิม ควบคู่
กบัการแสดงสมยัใหม่ เช่น บลัเล่ต ์ฮิบฮอป  แจส็แดนซ์ และการเตน้ร็อค ท าให้ปรากฏในการแสดงลีลาท่าทางตามบรรยากาศของเร่ือง 
อาทิ การเสดงประวติัชุมชนเจ็ดเสมียน การแสดงร่วมสมยั พญาพาน และลีลาการร่ายร า ศิลปะการแสดงร่วมสมยั (การนุ่งผา้) ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นถึงเน้ือหาความเป็นทอ้งถ่ิน 
    2. ปัญหาของการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนรูปแบบ  การแสดง 
และการน าเสนอการแสดงต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งศึกษา การถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นศิลปะการแสดงร่วมสมยั หลกัการแสดง  เพ่ือท าให้
เขา้ใจในการสร้างงาน  เพราะกลุ่มเยาวชนท่ีเรียนศิลปะการแสดงและกลุ่มผูช้มไม่เขา้ใจเน้ือหาของการแสดง ไม่เขา้ใจจุดประสงค์
ของผูส้ร้างงาน จึงท าให้เกิดความสบัสนในเร่ืองของการเคล่ือนไหวท่าทางการแสดง ท าให้เกิดปัญหาในการชมการแสดง  ดงันั้น ก่อนแสดง
สู่สายตาผูช้ม  โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวท่าทางร่ายร า  จึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ีตอ้งส่ือให้เขา้ใจและ
ดึงดูดความสนใจได ้โดยจะตอ้งพิจารณาถึงรูปแบบการแสดง อาทิ การจดัวางสรีระร่างกาย การเคล่ือนไหว การใช้พ้ืนท่ีบนเวทีอย่าง
หลากหลาย การจดัองคป์ระกอบนกัแสดง การใชอ้ารมณ์ ฯลฯ รวมถึงความประณีตงดงามของความเป็นนาฏศิลป์ไทยผสานกบัความ
ทนัสมยัของศิลปะการแสดงร่วมสมยั   
   3. ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน คือ  การเลือกรูปแบบท่ีจะ
น ามาใช้ในการแสดง การสร้างเร่ือง การแต่งกาย รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ในการพฒันาของเยาวชน โดยมีผูใ้ห้ค  าปรึกษาให้ความ
ช่วยเหลือในเชิงเทคนิคการแสดง ช่วยให้เยาวชนเกิดการพฒันาตนเอง ยงัท าให้ผลงานการแสดงของเยาวชนสะทอ้นอตัลกัษณ์ของ
ชุมชน และผูช้มเขา้ใจถึงจุดประสงค ์ของผูส้ร้างงาน ในการชมการแสดง เขา้ถึงแก่นเร่ืองของศิลปะการแสดงร่วมสมยั   
   นอกจากนั้น ในการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั ทางหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอ่ืน ๆ   ควรสนับสนุนในเร่ืองของ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยั เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและคนในชุมชนได้ด าเนินกิจกรรมกบัสวนศิลป์ บา้นดินได้อย่างต่อเน่ือง ในด้านการ
เผยแพร่งานการแสดง ควรจดัให้มีการท าแบบสอบถาม รูปแบบการแสดง การจดัการพ้ืนท่ี องคป์ระกอบของศิลปะการแสดง เพ่ือน า
ผลท่ีไดป้ระเมิน  และปรับปรุงรูปแบบการแสดงเพ่ือการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน อยา่งย ัง่ยืนต่อไป ในอนาคต 
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   NATNARI  NUCHNIYOM:  MANAGEMANT OF CONTEMPORARY PERFORMANCE ARTS 
AT SUANSILP BAN DIN TUMBOL JEDSAMIAN AMPHOE PHOTHARAM RATCHABURI THESIS 
ADVISORS: ASSOC. PROF. RASMI SHOOCONGDEJ,  Ph.D. 155 pp. 
  
   The Thesis studies the management of contemporary performing arts at SuanSilp BanDin, Tambon Jedsamian, 
Amphoe Potharam Rachaburi Province. It aims 1) to study the patterns of performing art both the contemporary performing and 
modern arts, 2) to examine the problems and propose approaches to improve the contemporary performing art at SuanSilp BanDin. 
The methodologies are the qualitative and quantitative methods including examine the manager's and the acting teacher's opinions 
about contemporary performing art at SuanSilp BanDin and questionnaires. The sample size is 70 people. First group is 15 students and 
the audiences is 55 people. The results of research as following : 
   1. The contemporary performing arts at SuanSilp BanDin has conserved an orthordox performing pattern 
particularly compromising the Thai Classical Dance style including Khon, Lakhon Thai and Thai musical styles with the western 
dance styles including instance ballet, hip-hop, jazz and rock. The SuanSilp BanDin performing style consists of history of 
Jedsamian community such as The Praya Phan which the contemporary performing art of folk tale and a contemporary dance style 
describing daily life. The SuanSilp BanDin performing style demonstrates the characteristics and detail of local stories. 
   2. The problem of management of the contemporary performing arts at Suan Sin Ban Din is the lack of 
background information about detailed dancing styles which related to the script.  The acting students did not understand the 
information when they learned as well as the audiences did not understand the background before the performance showed.  
   3. The approach to improve the contemporary performing art at SuanSilp BanDin is to develop the contemporary 
performing arts  in order to attract the student’s attention such as make it easy to understand. The developments include choosing a 
story  dressing  style related to dancing body language,  movement used of stage space, characterized emotion, and integrating 
performance in contemporary style. Acting coach should encourage the acting students to explore the most effective techniques 
that work for them. The background introduction before the show should be more descriptive and guide to the detail of 
performing. It will convey the audiences to perceive the purposes and main points of the performances. In addition, audiences will 
be led into the core of the performances. The opinions and preferences of the audiences will have an effect on the management of 
contemporary art style which will contribute towards the sustainable development of the contemporary performing art at SuanSilp BanDin.  

In addition, the government sectors should support the Suan-Silp Ban Din as a place for empowering the youth 
and local communities by promoting the performing art, improving the performance according to the questionnaire in order to 
develop the sustainable performance arts for future. 
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กติติกรรมประกาศ 

   วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดส้ าเร็จลุล่วงไปไดเ้ป็นอย่างดีดว้ยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ       
ศาสตราจารยพ์ิเศษพิสิฐ เจริญวงศ์ รองศาสตราจารยช์นญั วงษว์ิภาค และรองศาสตราจารย ์ดร.รัศมี 
ชูทรงเดช อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไดใ้ห้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นในการวิจยั ตลอดจนแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในงานวิจยัและปรับปรุงงานวิจยัให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  
   ขอขอบคุณ คุณมานพ มีจ ารัส (ครูนาย) ผูบ้ริหารการจดัการสวนศิลป์ บ้านดิน และ
อาจารยมุ์จรินทร์ อิทธิพงษ์ ผูจ้ดัโครงการเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน ท่ีได้ให้ความ
อนุเคราะห์ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะการวจิยัคร้ังน้ีดว้ยดี 
   ขอขอบคุณ ผู ้ใหญ่บ้านพีรพงษ์ สิงหชาติปรีชากุล (ผู ้ใหญ่บ้านต าบลเจ็ดเสมียน) 
เจา้หน้าท่ีในสวนศิลป์ บา้นดิน นักแสดง (ลูกศิษย)์ ของสวนศิลป์ บา้นดิน ท่ีกรุณาให้สัมภาษณ์  
และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในงานวิจยั และท่านอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนช่วยเหลือในงานวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
   ขอกราบระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของผูว้จิยัท่ีส่งเสริมและสนบัสนุน
ทุก ๆ ด้าน ครู อาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอนและประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ขอบคุณ       
นางปรีดา นุชนิยม ท่ีเป็นก าลงัใจตลอดการด าเนินงานวจิยัใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
   งานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัว่าอาจเป็นแนวทาง และแหล่งอา้งอิงแก่ผูศึ้กษา
คน้ควา้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเช่ือมโยง เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ทางดา้นศิลปะการแสดง และการสร้างแนวคิดใหม่ในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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บทที ่1  
บทน า 

 
1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
   ปรากฏการณ์ทางการศิลปะการแสดงร่วมสมยัในปัจจุบนั ท่ีใช้ศิลปะเป็นฐานในการ
สร้างช้ินงาน ให้ความหมายของค าว่า “ศิลปะการแสดงร่วมสมยั” หมายถึงลกัษณะการแสดงท่ีน า
ศิลปะไทย เช่น นาฏศิลป์ไทย วรรณคดีไทย นิทานพื้นบา้น เพลงพื้นบา้น เพลงไทยเดิม การละเล่น
ของไทย วงระนาด ลิเก ร าวง เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเก่ียวขา้ว ฯลฯ มาเป็นฐานในการสร้างงาน
ศิลปะการแสดง และท าหน้าท่ีเป็นองค์ประกอบศิลป์อย่างหน่ึงในโครงสร้างของศิลปะการแสดง
แบบตะวนัตก บางคณะละครไดป้รับเปล่ียนขนบจารีตของศิลปะไทยให้กลายเป็นศิลปะตะวนัตก
มากข้ึน เช่น การผสมท่าร าในนาฏศิลป์ไทยเขา้กบันาฏศิลป์สากล เป็น “ลีลาลูกคร่ึง” ท่ีเห็นเป็นการ
เตน้ร าสมยัใหม่ในท่านาฏศิลป์ไทย บางคณะยงัคงรักษาจารีตแบบไทยไวเ้พียงแต่ตดัเป็นส่วน ๆ 
แล้วน าส่วนของศิลปะไทยไปต่อกับส่วนของศิลปะตะวนัตก เช่น น าตวัละครท่ีแสดงและแต่ง
ตวัอยา่งจารีตละครไทยแสดงในฉากเดียวกบัตวัละครในเร่ืองเดียวกนัท่ีใชเ้คร่ืองแต่งกายและแสดง
อย่างละครตะวนัตกอย่างเร่ือง กากี ท่ีก ากบัการแสดงโดย อ.ชลประคลัภ์ จนัทร์เรือง เป็นตน้ หรือ
การน าวรรณกรรมสมยัใหม่มาเขียนข้ึนใหม่โดยใชว้ธีิการแต่งเร่ืองแบบนิทานพื้นบา้น แลว้แสดงใน
รูปแบบละครชาตรี เช่นเร่ือง พจมาร..รร ท่ีสร้างโดยภทัราวดีเธียเตอร์ เป็นตน้ ความหมายของ 
“ศิลปะการแสดงร่วมสมยั” จึงสรุปไดว้า่ การท่ีมีพฒันาการจากการผสมผสานศิลปะไทยแบบจารีต
กบัเทคนิคการศิลปะการแสดงสมยัใหม่แบบตะวนัตก ท่ีสามารถส่ือสารกบัคนในยคุสมยัปัจจุบนัได ้

 วฒันธรรมการเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยจากการรับวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาในยุค
ปัจจุบนั การแพร่อิทธิพลทางตะวนัตกส่งผลให้ศิลปะการแสดงของไทยเกิดกระบวนการการท าให้
เป็นสมยัใหม่ หรือ ทฤษฏีความทนัสมยั (modernization theory) ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
ศิลปะการแสดงเป็นอย่างมาก โดยการน าศิลปะการแสดงแบบจารีต เช่น ร าไทย โขน นาฏศิลป์
พื้นบา้น ดนตรีไทย ดงัน้ี 
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 ร า คือ ศิลปะของการร าเด่ียว ร าคู่ ร าประกอบเพลง ร าอาวุธ ร าท าบทหรือร าใชบ้ทหนกั
ไปในทางเตน้ก็มี เช่น ร าโคม ร าละคร เป็นตน้ การแต่งกายส่วนใหญ่จะแต่งกายแบบยืนเคร่ือง ใชว้ง
ป่ีพาทยบ์รรเลงประกอบเพลง (ลดัดา พนสันอก, 2542: 7) 

 โขน เป็นการแสดงประเภทนาฏกรรมอย่างหน่ึงของไทย ท่ีเช่ือว่ามีมาตั้งแต่โบราณ 
ประมาณกันว่าการแสดงโขนมาก่อนพุทธศตวรรษท่ี 16 ทั้ งน้ีก็ได้จากการสันนิษฐานจากลาย
แกะสลักเร่ืองรามายณะไวห้ลายท่ี เช่น ประตูปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา เป็นต้น      
(ธนิต อยูโ่พธ์ิ, 2515: 185) 

 นาฏศิลป์พืน้บ้าน ศิลปะการเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของร่างกายให้มีลีลางดงาม ไดแ้ก่ ระบ า 
ร า ฟ้อนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเล่นหรือแสดงกนัในทอ้งถ่ิน (ขนนกสีรุ้ง, 2555) 

 วงดนตรีไทย ดนตรีไทยท่ีใช้ประกอบการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย ส่วนใหญ่ใช้วง
ดนตรีท่ีเรียกวา่ วงป่ีพาทย ์ส าหรับประกอบการแสดง วงป่ีพาทยป์ระกอบดว้ยวงป่ีพาทยไ์มแ้ข็งและ
วงป่ีพาทยไ์มน้วม ส าหรับวงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็ มี 3 ชนิด คือวงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า วงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่และ
วงป่ีพาทยเ์คร่ืองใหญ่ ในการบรรเลงประกอบการแสดงนั้นจะใช้วงป่ีพาทยช์นิดใดย่อมข้ึนอยู่กบั
ความเหมาะสมแต่ละการแสดง (ลดัดา พนสันอก, 2542: 10) 

  การน าศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมมาผสมผสานศิลปะการแสดงแบบสมยัใหม่ ได้
ดดัแปลงโดยการน าเอาของเก่าหรือวฒันธรรมดั้งเดิมมาท าใหม่สะทอ้นบทบาททางสังคม และ
ทดลองหารูปแบบศิลปะการแสดงร่วมสมยัใหม่ ๆ ดงัน้ี 

 1.1 กลุ่มมะขามป้อม เป็นกลุ่มละครอาชีพ ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีด าเนินงานผลิตหรือ
เผยแพร่ ส่ือระดบัยอ่ย โดยใชเ้ทคนิคละครเพื่อการพฒันา สร้างละครให้ท าเพื่อสะทอ้นปัญหาสังคม 
เช่น โสเภณี เด็ก ยาเสพติด เป็นตน้ ใชศิ้ลปะไทย นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบา้น ปัจจุบนัใช้
ส่ือลิเก เป็นส่ือผสมในงานละครเวที เช่น เร่ืองจนัทโครพ ท่ีแสดงให้เห็นโทษของยาเสพติด เป็นตน้ 
กลุ่มละครมะขามป้อมมีลักษณะเฉพาะคือการพัฒนาชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของผู ้ชม                
(ปาริชาติ จึงววิฒันาภรณ์, 2548: 145) 
   1.2 กลุ่มเส้นสีขาว เป็นกลุ่มนกัเตน้ท่ีผสมผสานเอานาฏศิลป์ไทยกบัแจสแดนซ์ เป็น 
“ระบ าลูกคร่ึง” ท่ีน าเสนอเร่ืองของโรคเอดส์ เกย ์หญิงบริการ ความเห็นหรือเคล่ือนไหวเก่ียวกบั
ประเด็นทางเพศหรือประเด็นของบุคคลเพศท่ีสาม งานช้ินส าคญัคือนาฏลีลา ชุด กรุงเทพมหานคร 
ไดรั้บทุนอนามยัโลก มีเน้ือหาในการต่อตา้นโรคเอดส์ (นที ธีระโรจนพงษ, 2555) 

 1.3 กลุ่มคณะละครพระจนัทร์เส้ียว น าโดย ค ารณ คุณะดิลก และเป็นการรวมตวัของ
นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มุ่งเนน้ศึกษางานวรรณกรรมเพื่อหาแนวคิดในการสร้างละคร 
มีความตั้งใจให้คนท าละครเล้ียงตวัไดด้ว้ยละคร ผลิตผลงานเช่น ผูอ้ภิวฒัน์ กูช่ือพญาพาน ตล่ิงสูง 
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ซุงหนัก เป็นตน้ มีเน้ือหาเพื่อแสวงหาคุณค่าของชีวิตสะท้อนภาพสังคม เช่นเร่ืองพระอภยัมณี      
ผมอยากออกไปขา้งนอก และงานเล้ียง (ปาริชาติ จึงววิฒันาภรณ์, 2548: 145) 

 สวนศิลป์ บา้นดิน ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี ในการบริหาร
จดัการศูนยศิ์ลป์ในชุมชน มีการพฒันาพื้นท่ีทางศิลปะ ภายใตเ้ง่ือนไขของส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชนได้
อย่างไร มีพื้นท่ี มีชุมชน มีประวติัศาสตร์ทางวฒันธรรมอย่างไร แลว้น าเอาส่ิงท่ีมีอยู่แลว้เหล่านั้น 
มาคิดพฒันาต่อ ซ่ึงไม่ใช่การพฒันาเก่ียวกบัการแสดงหรือดนตรีนั้น เพราะงานศิลปะเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวิต มีท่ีมาท่ีไปจากวิถีชีวิตและบริบททางสังคม เช่น การพฒันาพื้นท่ีศิลปะท่ีต าบล
เจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี เห็นวา่พื้นท่ีน้ีมีชุมชนมีประวติัศาสตร์ และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นประวติัศาสตร์ยิ่งใหญ่อย่างพระนเรศวร อาจจะเป็นภูมิปัญญาชาวบา้น เช่น เพลง
กล่อมลูก อาหารพื้นบา้น เหล่าน้ีลว้นเป็นองคค์วามรู้ ส่ิงท่ีเราตอ้งเก็บตอ้งศึกษาไวเ้พื่อน ามาใช้ใน
การพฒันาศูนยศิ์ลป์ได ้
   จงัหวดัราชบุรีมีช่ืออนัเป็นมงคลยิ่ง หมายถึง "เมืองพระราชา” ราชบุรีเป็นเมือง เก่าแก่
เมืองหน่ึงของประเทศไทย ชาวไทยท่ีเป็นประชากรของราชบุรีตามกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ มีอยู่เป็น
หย่อมย่าน ถา้มีการรวมกลุ่มกนัอย่างหนาแน่น ท าให้เกิดการแสดงออกทางประเพณี วฒันธรรม 
และความเช่ือ ถ้าชุมชนท่ีมีกลุ่มคนตามวฒันธรรมนั้นอยู่เบาบาง ก็ไม่สามารถแสดงออกทาง
วฒันธรรมไดอ้ยา่งเต็มท่ี บางคร้ังก็ถูกกลุ่มวฒันธรรมหลกัชกัน าหรือถูกกลืนกลายเป็นเส่ือมสูญไป
จากสังคม (วกีิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 

 ในดา้นศิลปะการแสดงนั้น จงัหวดัราชบุรีเป็นแหล่งรวมศิลปะ ไม่วา่จะเป็นวงระนาด 
ลิเก ร าวง เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเก่ียวขา้ว ฯลฯ ต่อมาไดมี้ศูนยศิ์ลป์แห่งใหม่ โดยโครงการน้ี
เร่ิมตน้ข้ึนโดยการเปิดอบรมศิลปะการแสดงให้กบัเด็กๆ ใน ต าบลเจ็ดเสมียน โดยมี ศิลปินศิลปาธร 
ปี 2548 มานพ มีจ ารัส หรือ "ครูนาย" ของเด็กๆ เป็นผูส้อนการแสดง ซ่ึงไดน้ าเทคนิคเธียเตอร์มา
เป็นจุดเร่ิมในการสอนให้ร้องเพลง เตน้ระบ า และท าอุปกรณ์การแสดงต่างๆ ดว้ยตวัเอง แลว้เม่ือ
งานสงกรานต ์จ.ราชบุรี ท่ีผา่นมา เด็กๆ ชาวเมืองโอ่งก็ไดน้ าเทคนิคเธียเตอร์มาใชแ้สดงจริงในงาน 
"ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์" เป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ได้อย่าง
สนุกสนานน่าต่ืนตาต่ืนใจ (หนงัสือคมชดัลึก, 2555) 

 สถานท่ีจดัการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน คือตลาดริมทางรถไฟท่ีเคยเจริญรุ่งเรือง ใน
อดีตเคยเป็นอ าเภอมาก่อน เรียกวา่ "อ าเภอเจ็ดเสมียน" ไดย้า้ยไปตั้งท่ีต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม 
เม่ือปี พ.ศ.2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 ทรงประพาสตน้ท่ีตลาดเก่า
แห่งน้ี เม่ือปี พ.ศ.2431 เม่ือคร้ังท่ีพระองค์ ทรงเสด็จประพาสไทรโยค พระองคท์รงตรัสวา่ "วดัเจ็ด
เสมียน ลานวดักวา้งใหญ่ ตน้ไมร่้มดูงามนกั เรือลูกคา้ จอดอาศยัอยูม่าก บา้นเจ็ดเสมียนเป็นท่ีชอบ
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ของนกัเลงกลอน พอใจจะอยากไหวว้านให้เสมียนมาจดแทบทุกฉบบั" พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เม่ือคราวศึกเกา้ทพั พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ กลอนเพลง
ยาวนิราศ เร่ืองเรือรบพม่าท่ีท่าดินแดง และทรงแต่งกลอนนิราศ เม่ือกองทพัของพระองคเ์สด็จมาถึง
ต าบลเจด็เสมียนอีกดว้ย 

 ตลาดเจ็ดเสมียน แต่เดิมมีตน้จามจุรีใหญ่สองตน้อยู่ริมแม่น ้ าแม่กลอง เป็นหมุดหมาย
ของตลาดเล็กๆ ให้พ่อคา้แม่คา้ทางบกเอาสินคา้มาแลกเปล่ียนสินคา้ทางน ้ า มีเรือนแถวชั้นเดียวหลงัคา
มุงจาก พอเป็นแหล่งพกัพิงชัว่คราว  พอบา้นเมืองพฒันาข้ึนก็โค่นตน้จามจุรีลง ปลูกห้องแถวไมส้อง
ชั้นข้ึนมา ตวัตลาดสดขยบัจากริมแม่น ้าเขา้มาใกลท้างรถไฟมากข้ึน เรือนแถวชั้นเดียวก็ถูกร้ือร้างไป 
ตลาดใหม่น้ีเป็นท่ีซ้ือขายของคนทัว่สองฝ่ัง ช่วงหน่ึงตลาดเจ็ดเสมียน เคยมีตลาดนดัทุกห้าวนั โดย
นบัตามขา้งข้ึนขา้งแรม สมยัต่อมา ตลาดเจ็ดเสมียนเร่ิมแผ่วลง แต่ตลาดนดัโบราณ ทุก 3 ค  ่า 8 ค  ่า    
13 ค  ่า เป็นตลาดนดัตอนเชา้ก็ยงัคงมีอยู ่จนถึงปัจจุบนั 

 หลังจากท่ีตลาดเจ็ดเสมียนเงียบเหงาลงไปนาน ชุมชนเจ็ดเสมียน วดัเจ็ดเสมียน              
สวนศิลป์บ้านดิน (ภทัราวดีเธียเตอร์) จึงได้ร่วมกนัฟ้ืนชีวิตตลาดเก่าแห่งน้ีข้ึนมาอีกคร้ัง โดยมี 
มานพ มีจ ารัส (ครูนาย) เป็นผูจุ้ดประกาย และครูเล็ก (ภทัราวดี มีชูธน) ไดร่้วมกบัชุมชนเจ็ดเสมียน 
วดัเจ็ดเสมียน จดังาน all about arts (สืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผน่ดิน) ทุกวนัศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย ์สุดทา้ยของเดือน (คนเมืองราชบุรี, 2554) 

 สวนศิลป์ บา้นดิน ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ธรรมชาติสถาน
เพื่อการอบรมศิลปะหลากหลายแขนง ซ่ึงนบัเป็นศูนยศิ์ลป์แห่งใหม่ ภายใตก้ารดูแลของภทัราวดีเธีย
เตอร์ ตามแบบฉบบั  ภทัราวดีเธียเตอร์  ศิลปะการแสดงท่ีถือก าเนิดมากจากความคิดของ “ครูเล็ก” 
ภทัราวดี มีชูธน กับ มานพ มีจ ารัส หรือ “ครูนาย” ลูกศิษย์ครูเล็ก ศิลปินศิลปาธรปี 2548 เป็น
ศิลปะการแสดงตามแบบวฒันธรรมดั้งเดิมน ามาหลอมรวมเขา้กบัการแสดงแนวทนัสมยั หรือ ท่ี
เรียกวา่ “คอนเทมโพรารี” (contemporary dance) หรือ ความร่วมสมยั ในสถานท่ีเรียนการแสดงของ
ศิลปะสถาน “สวนศิลป์ บา้นดิน” บรรยากาศการพฒันาจึงเร่ิมตน้ เพื่อให้เป็นสถานท่ีพฒันาและ
แลกเปล่ียนความรู้ดา้นศิลปะแขนงต่าง ๆ (ข่าวบนัเทิง, 2555) 
   สวนศิลป์ บา้นดิน โดยการออกแบบของศิลปินช่ือดงั นายดี ช่างหมอ้ วนัน้ีเป็นโรงละคร
เล็ก ๆ เปิดสอนตั้งแต่ร าไทย ดนตรีไทย ไปจนถึงสากล เปิดคอร์สสอนทุกวนัเสาร์ “ครูนาย” เป็น
ผูส้อน การแสดง ซ่ึงไดน้ าเทคนิคเธียเตอร์มาเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสอน ให้ร้องเพลง เตน้ ระบ า และ
ท าอุปกรณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง (ภูผาน ้าฝน, 2555) เอกลกัษณ์การแสดงของศูนยศิ์ลป์แห่งน้ี งานยุคเก่า
นั้นถือวา่เป็นงานคลาสสิก จึงมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัระหวา่งพ่อเพลงแม่เพลงท่ีมีมาแต่โบราณ 
และ “เทคนิคเธียเตอร์” ซ่ึงก็คือการร้องเตน้เล่นละครตามพื้นฐานความรู้แบบฉบบัตะวนัตก ท าให้
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เกิดการแสดงแบบแผนใหม่ ๆ ท่ีขนบการแสดงแบบเก่ากบัใหม่มาบรรจบกนัไดอ้ยา่งลงตวั “คือการ
พฒันาศิลปะ และเป็นความร่วมสมยัท่ีน่าสนใจกว่างานในกรุงเทพ ฯ ท่ีจะเน้นแต่การแสดงแบบ
ตะวนัตก เช่น โมเดริน์แดนซ์ ฮิพฮอพ ฯลฯ” งานท่ีครูนายกบัครูเล็กก าลงัพฒันาข้ึนท่ีราชบุรี จึงเนน้
ความรู้แบบตะวนัออกมากกวา่ เช่น ร าไทย จะมีจีบมืออยา่งไรให้ถูกตอ้ง หรือท าไมเวลานุ่งผา้โจง
ในการแสดง เทคนิคเหล่าน้ีน้ีถือว่า “ตกตะกอน” ในตวัครูผูส้อน” ส่ิงท่ีตอ้งการไม่ใช่เฉพาะเร่ืองของ
การแสดง แต่เป็นประสบการณ์ท่ีเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่กนัอย่างไร ช่วยเหลือกนัอย่างไร 
เพื่อใหง้านในคร้ังน้ีหรือคร้ังต่อ ๆ ไปส าเร็จไดด้ว้ยดี (มานพ มีจ ารัส, 2555) 

 จะเห็นไดว้า่สวนศิลป์ บา้นดิน สถาบนัทางสังคมวฒันธรรมและรูปแบบการแสดงท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ  เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้และมีความโดดเด่นในการสร้างงานร่วม
สมยั ไม่วา่จะเป็นรูปแบบละครเวทีร่วมสมยัและการแสดงบนเวทีสมยัใหม่ แต่การน าเอาของเก่ามา
ท าใหม่นั้นยาก เส่ียงต่อการถูกวพิากษว์จิารณ์ เช่น ทางดา้นลีลา หากเราเปล่ียนลีลาท่าทางท่ีนุ่มนวล
ในสมยัก่อน เป็นลีลาท่ีแขง็ขนั วอ่งไว คล่องตวั ก็ท  าใหก้ารวฒันธรรมส่ือความหมายผา่นสัญลกัษณ์ 
(culture is symbolic) ท่าทางการแสดงท่ีผูส้ร้างงานจะส่ือถึงผูช้มและความรู้สึกของผูช้มเปล่ียนไป 
หรือจะเป็นในเร่ืองของการผสมผสานของเก่าและใหม่ให้เขา้กนัอย่างสมดุล เพราะคนเก่าแก่นั้น
ย่อมดูออกว่ามีการเปล่ียนแปลง ของเก่าเป็นอย่างไรและของใหม่เป็นอย่างไร แต่คนรุ่นใหม่ท่ีไม่
รู้จกังานเก่า ๆ หรือศิลปะการแสดงแบบจารีต ก็จะรับเฉพาะรูปแบบตะวนัตก ไม่รู้ประวติัความ
เป็นมาและรูปแบบดั้งเดิม ท าใหเ้กิดความเขา้ใจทางดา้นวฒันธรรมการแสดงแบบผดิ ๆ   

 ดงันั้น ผูศึ้กษาได้ศึกษาศิลปะการแสดงท่ีเป็นวฒันธรรมร่วมสมยั โดยการถ่ายทอด
ความรู้ของสวนศิลป์ บ้านดินนั้น โดยวฒันธรรมการเรียนรู้ (culture is learned) ท่ีเกิดจากการ
ถ่ายทอดผ่านบริบทชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตวัหรือแลกเปล่ียนท่ีมีเป้าหมายบางอย่างร่วมกนั และ
ถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้กนัผา่นการปฏิบติั และการปรับตวัของเด็กในชุมชนกบัเด็กท่ีมาจากใน
เมือง ท าให้เด็กในเมืองเหมือนเป็นสมาชิกใหม่ไดรั้บรู้ถึงประวติัศาสตร์ของชุมชน การเรียนรู้จาก
การปฏิบติั ท่ีมีทั้งการเรียนรู้จากผลผลิตการแสดง การเรียนรู้จากครู หรือผูน้ า การเรียนรู้งานร่วม
สมยัเป็นส่วนส าคญัของเด็กในชุมชนในการเรียน คือผลผลิตการสร้างงานและการเรียนรู้ตอ้งอยู่คู่
กนั เช่ือมโยงความคิดและสามารถพฒันางานร่วมสมยัได ้เป็นการสร้างความรู้สมยัใหม่ ท่ีน าความรู้
มาปฏิบติั (ยทุธชยั อุทยานินทร์, 2544: 10) 

 ผูศึ้กษาจึงได้ศึกษาสวนศิลป์ บา้นดิน ธรรมชาติสถานเพื่องานศิลปะ จงัหวดัราชบุรี 
ภายใตก้ารดูแลของภทัราวดีเธียเตอร์ ในฐานะท่ีเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงร่วมสมยั โดยใชฐ้าน
ของศิลปะไทยสร้างเป็นการแสดงท่ีมีเอกลกัษณ์ของตวัเอง ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ 
บา้นดิน ไดรั้บการยอมรับในว่าสามารถน าศิลปะไทยมาน าเสนอผ่านการแสดงสมยัใหม่ไดดี้และ
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สร้างงานอย่างต่อเน่ือง มีการรวมตวัของศิลปินนกัแสดงท่ีมีการแสดงลกัษณะเฉพาะต่างๆ จึงอาจ
กล่าวไดว้า่สวนศิลป์ บา้นดิน เป็นจุดเช่ือมโยงให้เห็นพฒันาการของเยาวชนในชุมชนทางดา้นการ
แสดงระหวา่งการแสดงความเป็นวฒันธรรมเดิมและการแสดงสมยัใหม่ในปัจจุบนัได ้
 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

   2.1 ศึกษารูปแบบศิลปะการแสดงร่วมสมยัและการจดัการของสวนศิลป์ บา้นดินอยา่งย ัง่ยนื  
   2.2 เพื่อวเิคราะห์ปัญหารูปแบบการแสดงและเสนอแนะแนวทางการจดัการศิลปะการแสดง
ร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 

 
3. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั 

 

การจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัเพื่อการเรียนรู้ 

ศิลปะการแสดงร่วมสมยั                   

ของสวนศิลป์ บา้นดิน 
กลุ่มเยาวชน (ผูเ้รียน) 

ชุมชน  

(พ้ืนท่ี) 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการศิลปะการแสดงร่วม

สมยัของสวนศิลป์ บา้นดินเพื่อการเรียนรู้ 

 - ปัจจยัส่งเสริม 

 - ปัจจยัอุปสรรค 

ผลการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั

ของสวนศิลป์ บา้นดิน 

- ต่อบุคคล (กลุ่มเยาวชน, ผูเ้รียน) 

- ต่อชุมชน 
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4. ขอบเขตการวจัิย 
   ศึกษาถึงความเป็นมาศิลปะการแสดงร่วมสมยั เก่ียวกบัการแสดงความเป็นวฒันธรรม
แบบดั้งเดิมและการแสดงสมยัใหม่ในรูปแบบการแสดง เน้ือหา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของสวน
ศิลป์บา้นดิน ภายใตก้ารดูแลของภทัราวดีเธียเตอร์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการศิลปะการแสดง
ร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 
 
5. วธีิการด าเนินการวจัิย 
   การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาก าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
   5.1 รวบรวมขอ้มูลทางดา้นเอกสาร 
   5.2 การส ารวจขอ้มูลพื้นท่ี  
   5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีใช้การระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ ได้แก่    
การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จะเป็นการเก็บขอ้มูล
ประวติั และทศันคติของครูผูส้อน วิธีการปฏิบติัการสอนศิลปะการแสดง และมีบทบาทต่อชุมชน
อยา่งไร  
   5.4 วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยวิจยัใช้การระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ การใช้
แบบสอบถามกลุ่มเยาวชน อายุ 10 – 25 ปี จ  านวน 55 คน ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้งัน้ี 
   แหล่งทีม่าของข้อมูลโดยการศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม (การพูดคุยจากการสัมภาษณ์) ดังนี ้
   1. สัมภาษณ์คุณมานพ มีจ ารัส (ครูนาย)  
   2. สัมภาษณ์นกัแสดงและลูกศิษยข์องสวนศิลป์ บา้นดิน จงัหวดัราชบุรี จ านวน 15 คน 
   แหล่งทีม่าของข้อมูลโดยการศึกษาจากวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง ดังนี ้
   1. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะการแสดงร่วมสมยัของภทัราวดีเธียเตอร์ประกอบดว้ย
บทความท่ีเก่ียวขอ้ง, บทสัมภาษณ์, เอกสารประกอบการแสดง และโปร์ชวัร์แนะน าสวนศิลป์ บา้นดิน 
จงัหวดัราชบุรี 
   กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
   1. ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการองคก์ร ท่ีเลือกเป็นกรณีศึกษาคือ สวนศิลป์ บา้นดิน 
   2. ผูจ้ดัการแสดง หรือผูอ้อกแบการแสดง ท่ีมีส่วนรับผิดชอบในเร่ืองของการแสดง
ภายในสวนศิลป์ บา้นดิน จ านวน 2 คน 
   3. ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยในสาขาต่าง ๆ ศิลปิน หรือผูส้ร้างงานทางด้าน
ศิลปะการแสดงท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญทางดา้นศิลปะการแสดงเป็นอยา่งดี  
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   4. กลุ่มเยาวชน มุ่งเฉพาะผูท่ี้เรียนการแสดงศิลปะการแสดงในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 10 - 25 ปี ไดก้ลุ่มตวัอยา่งประมาณ 15 คน  
   5. ผูเ้ขา้ชมการแสดง หมายถึง นกัท่องเท่ียวหรือคนในชุมชนท่ีเขา้มาชมการแสดงของ     
สวนศิลป์ บา้นดิน จ านวน 55 คน  
   6. การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยผูศึ้กษาจะเลือกเก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่างในท่ี
ชุมชน ไดแ้ก่ โรงละคร สถานศึกษา และชุมชนในจงัหวดัราชบุรีจ านวน 15 คน ซ่ึงอยู่ในเขตท่ีได้
ตวัอย่างท่ีหลากหลาย และสะดวกในการเก็บข้อมูล ทั้งน้ี จะแจกแบบสอบถามเฉพาะผูท่ี้สนใจ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัเท่านั้น โดยมีการสอบถามก่อนแจกแบบสอบถามจ านวน 55 คน หากไม่สนใจ
ก็ไม่แจกแบบสอบถามใหต้อบ เก็บขอ้มูลจนครบจ านวนตวัอยา่ง 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
   1. นาฏศิลป์ไทย (Thai classical dance) หมายถึง ศิลปะการฟ้อนร า หรือความรู้แบบแผน
ของการฟ้อนร า เป็นส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนดว้ยความประณีตงดงาม ให้ความบนัเทิง อนัโน้มน้าว
อารมณ์และความรู้สึกของผูช้มใหค้ลอ้ยตาม ศิลปะประเภทน้ีตอ้งอาศยัการบรรเลงดนตรี และการขบัร้อง
เขา้ร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายิ่งข้ึน โดยมีประเภทของนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โขน ละคร 
ระบ า ร า ฟ้อน การแสดงพื้นเมือง และมหรสพไทย 
   2. รูปแบบการแสดง (Acting conformation) หมายถึง ลกัษณะการแสดงทางนาฏศิลป์
ไทยท่ีแสดงออกในหลายทาง เช่น ท่าร า เคร่ืองแต่งกาย การใชเ้พลง ท านองหรือจงัหวะประกอบใน
การแสดงนั้น ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยแบบดั้งเดิม (Thai classical dance) 
และนาฏศิลป์ไทยแบบสมยัใหม่หรือร่วมสมยั (Thai modern or Thai contemporary dance) 
   3. ศิลปะการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Art) หมายถึง การคิดประดิษฐ์สร้างท่ี
น าเสนอรูปแบบการแสดง ประยุกตจ์ากรากเหงา้ของเดิมสู่วิธีการน าเสนอในรูปแบบใหม่ หรือเกิด
จากความตอ้งการหลีกหนีความซ ้ าซากจ าเจของกรอบการแสดงดั้งเดิม เนน้วิธีการน าเสนอภาพรวม
ของการแสดงท่ีอาจจะเป็นเร่ืองราว พลงั อารมณ์อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏในยคุสมยัใด ๆ ในอดีต  
 
7.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 แนวทางการการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั ของสวนศิลป์ บา้นดิน 
7.2 แนวทางการผลิตบุคลากรเพื่อเผยแพร่และสร้างบุคลากรท่ีสนใจท างานศิลปะอยา่งแทจ้ริง 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
   ในการศึกษาเร่ือง ”การจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ี สวนศิลป์ บา้นดิน ต าบลเจ็ด
เสมียน อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี”  ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ นิยาม ความหมาย ทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาอ้างอิงและรวบรวมข้อมูลท่ีได้ มาวิเคราะห์เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษางานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี  
   1. การแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นการอธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีท าการศึกษาส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล ในการแสดงนาฏยศิลป์ต่าง ๆ ทั้งเก่าและ
ใหม่ โดยน ามาประยกุตน์ านาฏยดั้งเดิมมาน าเสนอนาฏยศิลป์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีเรียกวา่ ศิลปะการแสดง
ร่วมสมยั รวมทั้งประวติัการละครสมยัอดีตและวิวฒันาการของละครไทย โดยน าลกัษณะเอาฐาน
ของศิลปะไทยมาปรับเป็นงานร่วมสมยั รูปแบบการน าเสนอ “ละครไทยร่วมสมยั” มาปรับการ
แสดงใหง้ดงามยิง่ข้ึนใหเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป โดยศึกษาประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
    1.1 ความหมาย ลกัษณะ และรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
    1.2 ประวติัความและววิฒันาการของการละครไทย 
    1.3 ความหมายของศิลปะการแสดงร่วมสมยั  
   2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    2.1 หลกับริหารจดัการ 
    2.2 หลกัการจดัการแสดง 
    2.3 แนวคิดดา้นอนุรักษ ์และดา้นพฒันาต่อนาฏศิลป์ไทย 
    2.4 ความแทจ้ริงของมรดกทางวฒันธรรม 
    2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.  การแสดงนาฏศิลป์ไทย 
   1.1 ความหมายของนาฏศิลป์ไทย 
    นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของไทยดา้นการละคร 
ฟ้อนร า นาฏศิลป์หรือนาฏยศิลป์ มีความหมายเหมือนกนั ในพจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 
ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “นาฏยศาสตร์ น. วิชาฟ้อนร า, วิชาแสดงละคร หมายถึงศาสตร์วิชาการอยา่งหน่ึง
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการฟ้อนร าและการแสดงละคร” (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ, 2530: 279)              
แต่ในบางต าราไดมี้การอธิบายเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ นาฏยศิลป์ ว่าไม่ไดห้มายถึง การฟ้อนร า
อยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการบรรเลงดนตรีและการขบัร้องดว้ย ในเร่ืองน้ีผูศึ้กษาจะขออธิบาย
โดยยกตวัอย่างค าจ ากดัความของค าว่า “นาฏศิลป์” และ “นาฏยศิลป์” ตามท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
นาฏศิลป์ไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
    ธนิต อยู่โพธ์ิ (2531: 4) ไดอ้ธิบายความหมายของนาฏยศิลป์ดงัท่ีปรากฏในต ารา
อินเดีย ดงัน้ี 
    ค าว่า “นาฏย” ตามต าราอภิธานปปทีปีกาและสูจิ ท่านให้วิเคราะห์ศัพท์ว่า          
นฏสเสตนตินาฏย ความวา่ ศิลปะของผูฟ้้อนร า เรียกวา่ นาฏย และให้อรรถาธิบายวา่ นจจ วาทิต คือ 
อิติ อิท ตุริยติก นาฏยเมนุจจเต แปลว่า การฟ้อนร า การบรรเลง (ดนตรี) การขบัร้อง หมวด 3 แห่ง   
ตุริยะน้ี ท่า (รวม) เรียกช่ือว่า นาฏย ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ค  าว่านาฏะ หรือนาฏยะ นั้น การขบัร้อง หรือ 
พูดอย่างง่ายว่า ค  าว่า นาฏย นั้น มีความหมายรวมทั้งฟ้อนร าขบัร้องและบรรเลงดนตรีดว้ย ไม่ใช่
ความหมายแต่เฉพาะศิลปะแห่งการฟ้อนร าเพียงอยา่งเดียว ในการกล่าวถึงต ารานาฏยศาตร์ ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่ 
    นาฏยศาสตร์ หมายถึง วิชาการเตน้ร า วิชาแสดงละคร บางคร้ังก็เรียกว่า ศิลปะ  
การละครและฟ้อนร า นาฏศิลป์ ความหมายโดยรวม คือ ศิลปะแห่งการเคล่ือนไหวอวยัวะส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายอย่างประณีต อ่อนช้อย จนเกิดความงดงามวิจิตรบรรจง ความหมายอีกนัยหน่ึง 
นาฏศิลป์ หมายถึง การแสดงระบ า ร า เตน้ โขน ละคร ซ่ึงรวมการร้องและบรรเลงดนตรี ดงันั้น 
นาฏศิลป์ จึงเป็น ศิลปะการเคล่ือนไหวอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตั้งแต่ หวั จรดเทา้ เคล่ือนไหว
แขน ขา เอว ไหล่ รวมทั้งสีหน้า ตา ปาก จากอารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์ สร้างสรรค์อารมณ์
ธรรมชาติท่ีมนุษยมี์อยูใ่นชีวติประจ าวนั เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์ดีใจ อารมณ์โศกเศร้า
เสียใจ และการเคล่ือนไหวโดยปกติของมนุษย ์การยนื เดิน นัง่ นอน วิ่ง น าท่าทาง และอารมณ์นั้นๆ
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มาสร้างสรรค์ท่าทาง ลีลาให้ประณีต จนเกิดความงามทางศิลปะ ด้านการแสดง ก่อให้เกิดความ
สะเทือนอารมณ์ ความเขา้ใจกบัผูช้ม จนเกิดสภาวะคลอ้ยตามตวัแสดง เม่ือตวัแสดงตอ้งการสร้าง
สถานการณ์ ดา้นอารมณ์สะเทือนใจแกผูช้ม ให้เกิดอารมณ์อย่างหน่ึงอย่างใด ก็มกัแสดงออกเป็น
กิริยาท่าทาง เช่น โศกเศร้า  ก็จะแสดงสีหนา้เศร้าหมองร้องไห้ ท่าทางระทดระทวยหมดแรง เม่ือมี
อารมณ์โกรธ ท าสีหนา้ถมึงทึง น ้าเสียงเกรียวกราด กระทืบเทา้ ช้ีน้ิวช้ีหนา้ด่าวา่ เม่ือมีอารมณ์รัก ก็มี
การโอโ้ลมปฏิโลม และทกัจะน ามือประกบอกดว้ยสีหนา้ยิม้ละไม เป็นตน้ (ธนิต อยูโ่พธ์ิ, 2531: 12) 
    นอกจากน้ีบรมครูทางดา้นนาฏศิลป์ ไดใ้ห้ความหมาย ค าวา่นาฏศิลป์ ไวว้่า ค  าว่า 
“นาฏศิลป์ สามารถแยกความหมายไดด้งัน้ี นาฏะ หมายถึง การร่ายร าของ โขน ละคร ฟ้อน และระบ า 
ส่วนค าวา่ ศิลปะ หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยเ์ราไดป้ระดิษฐ์คิดข้ึนหรือปรุงแต่งจากธรรมชาติให้ดูสวยงาม
กว่าธรรมชาติท่ีได้สร้างสรรค์ไว ้ฉะนั้นค าว่า นาฏศิลป์ จึงหมายถึง การร่ายร าในส่ิงท่ีมนุษยเ์รา     
ได้ปรุงแต่งจากธรรมชาติให้สวยงดงามข้ึน แต่ทั้ งน้ีมิได้หมายถึงการร่ายร าเพียงอย่างเดียว       
จะต้องมีดนตรีเป็นองค์ประกอบไปด้วย จึงจะช่วยให้สมบูรณ์แบบตามหลักวิชานาฏศิลป์”                     
(อาคม สายาคม, 2516: 31) เช่นเดียวกบับรมครูอีกท่านไดใ้หค้วามหมายในทางท่ีเหมือนกนัวา่ ค  าวา่ 
“นาฏศิลป์ มีความหมายไปในท านองร้องร าท า เพลง การให้ความบันเทิงใ จอันร่วมด้วย             
ความโน้มเอียงของอารมณ์ความรู้สึก ส่วนส าคญัส่วนใหญ่ของนาฏศิลป์อยู่ท่ีการละครเป็นเอก   
และนอกจากจะหมายถึงการฟ้อนร าแล้ว ยงัถือเอาความหมายการร้อง การบรรเลงเขา้ร่วมด้วย”                
(ประทิน พวงส าลี, 2514: 1) 
    1.1.1 ทีม่าและความส าคัญของนาฏศิลป์ 
    ศิลปะทุกอยา่งลว้นแต่มีท่ีมาจากธรรมชาติทั้งส้ิน การฟ้อนร าเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงท่ี
เรียกวา่ นาฏศิลป์ นั้น ก็ไดต้กแต่งปรับปรุงข้ึนจากธรรมชาติเช่นเดียวกบัศิลปะสาขาอ่ืน ๆ กล่าวคือ 
    1. เม่ือมนุษยเ์กิดอารมณ์อยา่งใดก็แสดงอารมณ์นั้นออกมา เช่น ดีใจก็ตบมือ เสียใจ
ก็ร้องไห ้หรือถา้โกรธก็แสดงหนา้ตาถมึงตึงเป็นตน้ 
    2. เม่ือมนุษยเ์จริญข้ึนก็รู้จกัใช้กิริยาแทนค าพูดหรืออย่างท่ีเรียกว่า ภาษาใบ ้เช่น 
กวกัมือ หมายถึงการเรียกให้เขา้มาหา หรือโบกมือออกหมายถึงให้ออกไป เหล่าน้ีเป็นตน้ ท าให้
ท่านผูรู้้หรือพวกนกัปราชญน์ ามาปรับปรุงเป็นภาษาท่า 
    3. พวกนกัปราชญ์ไดน้ ากิริยาต่าง ๆ ตามธรรมชาติมาประดิษฐ์คิดคน้ให้ออกมา
เป็นท่าทางท่ีใช้แทนค าพูดอย่างสวยงามมีหลกัเกณฑ์สัดส่วนและวิธีการข้ึน จนกลายเป็นท่าทาง  
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การร่ายร าท่ีงดงามไปได ้ มีลกัษณะเป็น นาฏยภาษาหรือภาษานาฏศิลป์ หรืออาจจะเปล่ียนแปลง
ปรับปรุงไดดี้ยิ่งข้ึนไปตามยุคสมยัและตามความนิยม เช่นประดิษฐ์ท่าร้องไห้เช็ดน ้ าตาเป็นท่าโอด 
เป็นต้น ดังนั้น ท่าร าต่าง ๆ ท่ีสืบทอดมาจนปัจจุบนัน้ีจึงมีท่ีมาจากอากัปกิริยาของคนท่ีร าเป็น
เบ้ืองตน้มาผสมผสานกบัอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ รวมทั้งความคิดอนัประณีตสุขุมลึกซ้ึง จึงได้
กลายมาเป็นท่าทางการร่ายร าท่ีงดงามละเมียดละไมจนถึงขั้นท่ีเรียกวา่เป็นศิลปะได ้ต่อมาก็จดัตั้งช่ือ
ประจ าท่าระเบียบเรียบเรียงท่าต่าง ๆ และก าหนดท่าร าให้เขา้กบัดนตรี ตลอดจนถึงการแบ่งแยกผูร้ า
ออกมาเป็นพระนาง ยกัษ ์ลิงและอ่ืน ๆ อีก (ลดัดา พนสันอก, 2542: 2) 
    ในส่วนความส าคญัของนาฏศิลป์ ไดก้ล่าวไว ้2 ขอ้ 
    1. นาฏศิลป์แสงความเป็นอารยะ ส่ิงใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ ส่ิงนั้นย่อมน าความ
เจริญมาสู่นาฏศิลป์จึงเป็นเคร่ืองแสดงความเป็นอารยะของชาติ 
    2. นาฏศิลป์เป็นแหล่งรวมศิลปะ ไม่เฉพาะศิลปะการร้องร าและดนตรีเท่านั้น ยงั
เป็นท่ีรวมแห่งศิลปะดา้นอ่ืนดว้ย เช่น การเขียน การก่อสร้าง การออกแบบ เคร่ืองแต่งกาย วรรคดี 
เป็นตน้ (ประทิน พวงส าลี, 2514)  
   ความส าคญัของนาฏศิลป์ คือ ความเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติของมนุษยแ์ละเก่ียวขอ้งกบั
จิตวทิยา คนเราจดจ าส่ิงต่าง ๆ แลว้กลบัมาหวนคิดแลว้แกไ้ขศิลปะจึงเจริญ การแสดงนาฏศิลป์เป็น
การแสดงออกต่อส่ิงเร้า จึงตอ้งมีจริตกิริยาให้มากกว่าธรรมดา เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูดู้ผูช้ม       
(สมถวลิ วเิศษสมบติั, 2525: 111) 
    1.1.2 ลกัษณะและรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
    นาฏศิลป์ไทยถือเป็นวฒันธรรมส าคญัสาขาหน่ึงทีมีการแสดงออกซ่ึงสัญลกัษณ์
แห่งชาติ เป็นเคร่ืองวดัความเป็นมาชองประวตัศาสตร์อนัแสดงถึงความเป็นชาติท่ีมีความรุ่งเรืองมา
แต่อดีตกาล เพราะมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง เร่ิมจากการปรุงแต่งกิริยาท่าทางธรรมชาติของ
มนุษยแ์ละสัตวโ์ดยการเลียนแบบแลว้น ามาประดิษฐ์ดดัแปลงให้เป็นศิลปะท่ีงดงามในรูปแบบของ
การเยื้องกรายร่ายร าให้เขา้กบัท านอง การขบัร้องและดนตรี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดมี้การพฒันาเป็นล าดบั
จนกระทัง่เป็นรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประจ าชาติข้ึน 
    ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้กล่าวถึงลักษณะของนาฏศิลป์ไทยไวว้่า 
“นาฏศิลป์ไทยมีลกัษณะเฉพาะตวัและมีความเป็นไทยในตวัเองอยา่งยิ่ง ถึงแมว้า่บางอยา่งเราไดน้ า
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แบบอยา่งมากจากต่างชาติบา้ง แต่เราก็ไดมี้การดดัแปลงให้เขา้กบัรสนิยมของไทยจึงไดก้ลายเป็น
ศิลปะประจ าชาติ” ซ่ึงจะสังเกตได ้ดงัน้ี 
    1. มีท่าร าท่ีอ่อนช้อย แสดงออกของอารมณ์ตามลักษณะท่ีแท้จริงของคนไทย 
ท าท่าทางแลว้ผูช้มเกิดความเขา้ใจอยา่งกวา้งขวาง 
    2. มีดนตรีประกอบ ซ่ึงดนตรีน้ีจะแทรกอารมณ์หรือร ากบัเพลงท่ีมีแต่ท านองก็ได้
หรือมีเน้ือร้องและใส่ท่าร าไปตามเน้ือร้องนั้น ๆ  
    3. ค  าร้องหรือเน้ือร้องท่ีใช้จะตอ้งเป็นค าประพนัธ์ ส่วนบทจะตอ้งเป็นกลอนแปด 
ซ่ึงจะน าไปร้องกบัเพลงชั้นเดียวหรือสองชั้นไดทุ้กเพลง 
    4. เคร่ืองแต่งกาย ของนาฏศิลป์ไทยจะแต่งกายผิดไปจากชาติอ่ืน จะมีแบบอย่าง
เฉพาะ มีขนาดยืดหยุ่น เพราะการสวมใส่จะใช้การกลึงดว้ยดา้ยแทนท่ีจะเยบ็ส าเร็จรูป มีสีสันแวว
วาว เคร่ืองประดบัศีรษะก็จะมีลกัษณะท่ีเรียวแหลมประดบัดว้ยอญัมณีท่ีสวยงามซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั (เรณู โกศินานนท,์ 2545: 1) 
    “นาฏศิลป์หรือการฟ้อนร านั้น มีทั้งท่ีเป็นของระดบัทอ้งถ่ินและระดบัเมือง ทั้งสอง
ระดบัน้ีลว้นแต่บงัเกิดจากบรรพบุรุษของไทยทั้งส้ิน เป็นการประดิษฐ์คิดคน้อย่างสร้างสรรค์ข้ึน
อยา่งมีมาตรฐาน เทียบไดก้บัอารยประเทศทั้งหลายในโลก ไม่ซ ้ าแบบใคร ไม่ไดล้อกเลียนแบบใคร 
แมแ้ต่การแสดงบางชุดท่ีเป็นไปในรูปแบบของต่างชาติ เช่น จีนร าพดั พม่าร าขวาน ร ายวนร ากะถาง 
เหล่าน้ีลว้นแต่ไดรั้บการสร้างสรรค์ข้ึนตามบรรยากาศของไทยทั้งส้ิน แมจ้ะไดรั้บตน้แบบมาจาก
ชาติอ่ืนบา้ง แต่ก็ไดป้รับปรุงแกไ้ขจนกลายเป็นการแสดงแบบไทย ๆ (เรณู โกศินานนท,์ 2545: 1) 
    การแสดงท่ีเรียกวา่นาฏศิลป์ ไดแ้ก่ 
    1. ระบ า ร า ฟ้อนและวิพิธทศันา หรือการแสดงเบ็ดเตล็ดหรือรีวิว เป็นศิลปะ    
แห่งการร่ายร าท่ีแสดงแบบเด่ียว แบบคู่หรือเป็นหมู่ เป็นชุดหรือเป็นการแสดงหลาย ๆ อย่าง           
ท่ีจดัเป็นชุดสั้น ๆ พอเหมาะแก่เวลา 
    2. โขน หมายถึงการแสดงท่าร าท่าเตน้ท่ีออกท่าทางเขา้กบัดนตรี ประกอบดว้ย
ยกัษ์ ลิงและมนุษย ์(พระนาง) ผูแ้สดงสวมหนา้ มีบทพากย ์บทเจรจาและเพลงหนา้พาทย ์แต่งกาย
แบบยืน่เคร่ือง ใชว้งป่ีพาทยป์ระกอบการแสดง แสดงเร่ืองรามเกียรต์ิ 
    3. ละคร หมายถึง การแสดงท่ีผกูเป็นเร่ืองเป็นราว มีเน้ือความ เหตุการณ์เก่ียวโยง
เป็นตอน ๆ ตามล าดบั ประกอบดว้นจนตรีและบทร้องตามโอกาสและลกัษณะชนิดของการแสดง
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แต่ละแบบ มี 3 ประเภท คือ ละครร้อง ละครร า และละครพูด ในแต่ละประเภทแบ่งแยกยอ่ยออกได้
เป็นหลายชนิด 
    4. การแสดงท่ีเป็นศิลปะสืบเน่ือง หมายถึงการแสดงท่ีมิได้จัดอยู่ในจ าพวก            
การแสดงระบ า ร า ฟ้อน ละคร แต่มีวิธีการเลียนแบบอย่างกนัมาให้เห็นเป็นเคา้เดิมบา้ง บางทีก็อาจ
ดัดแปลงไป จนมีวิธีการแสดงและความหมายเฉพาะตัว ได้แก่ มหรสพและการละเล่นพื้นเมือง          
(ลดัดา พนสันอก,  2542: 3) 
    การแสดงนาฏศิลป์ไทยในกลุ่มคนทัว่ไปอาจจะคุน้เคยกบั ค าวา่ “ระบ า ร า ฟ้อน” 
โดยเรียกตามลักษณะการแสดงท่ีได้เห็น ได้ให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ ระบ า ร า ฟ้อน ไวว้่า       
“การฟ้อนร าของไทยมีววิฒันาการมาจากกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกดว้ยความร่ืนเริงบนัเทิงใจ  และได้
ปรับปรุงจดัระเบียบท่าทางการเตน้และร าให้งดงามประณีตยิ่งข้ึน เพื่อส าหรับการเล่นและดูดว้ย
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การแสดงขั้นแรกเนน้การเคล่ือนไหวอิริยาบถต่าง ๆ เช่น มือ แขนขา 
ใบหน้า และล าตวั ให้อยู่ในท่าท่ีอ่อนช้อยสวยงาม เรียกกนัว่า “ร า” ซ่ึงมีทั้งร าเด่ียว ร าคู่ และร าหมู่ 
ต่อมาจึงมีผูคิ้ดบญัญติัค าวา่ การร าหมู่ เรียกว่า “ระบ า” ข้ึน ตามพจนานุกรม แปลวา่การฟ้อนร า ร า
หรือฟ้อน ดงันั้น ค าว่าระบ า ร า และฟ้อน จึงไม่แตกต่างกนัเลย ดงันั้น ระบ า คือ ศิลปะการร่ายร าท่ี
แสดงพร้อมกันเป็นหมู่เป็นชุดไม่ด าเนินเร่ืองราว ท่าร าบางคร้ังก็มีความหมายเข้ากับเน้ือเร่ือง 
บางคร้ังก็ไม่มีความหมายนอกจากความสวยงาม ค าวา่ “ระบ า” ยอ่มรวมเอาฟ้อน และ “เซ้ิง” เขา้ไว้
ดว้ย เพราะวิธีการแสดงไปในรูปเดียวกนั หากแต่แยกให้เห็นความแตกต่างของทอ้งถ่ิน วิธีร่ายร า
ตลอดจนแต่กายตามระเบียบประเพณีเท่านั้น ค าว่า “ฟ้อน” และ “เซ้ิง” เป็นระบ าประเภทพื้นเมือง
แต่งกายตามเช้ือชาติ ประกอบด้วย เพลงท่ีมีท านองและบทร้องภาษาถ่ิน เช่น ฟ้อนเง้ียว ฟ้อนเล็บ 
ฟ้อนเทียน ฟ้อนลาวแพน เซ้ิงสวงิ เซ้ิงกระต๊ิบ ฯลฯ” (สุมิตร เทพวงษ,์ 2547: 1) 
    ส่วนความหมายค าว่า “ระบ า ร า เตน้” ไดอ้ธิบายไวว้่า “มีลกัษณะการแสดงออก
อยา่งชดัเจน เช่น ระบ า ก็มีการจดัใหผู้แ้สดงร ากนัเป็นหมู่หรือเป็นคู่ ตั้งแต่ 1 คู่จนถึง 6 หรือ 8 คู่ อาจ
ใชบ้ทร้องประกอบดนตรี เช่น ระบ าดาวดึงส์ ระบ าเทพบนัเทิง การแสดงระบ าท่ีมีบทร้องมีแต่การ
บรรเลงดนตรี เช่น ระบ าชุดโบราณคดี ซ่ึงประดิษฐ์ข้ึนใหม่ ส่วนการร าก็อาจมีผูร้ าคนเดียว เช่น ร า
ฉุยฉายพราหมณ์ ร าฉุยฉายเบญจกาย หรือการร าท่ีอยูใ่นละครร า และอาจจดัร ากนัเป็นกระบวนคน
มาก ๆ นบัร้อยคนก็ได ้เช่น การฟ้อนของภาคเหนือซ่ึงเคยปรากฏมีคนแสดงนบัร้อย ส่วนการเตน้
นั้นคงหนกัไปทางการแสดงโขน เพราะแบบอยา่ง การแสดงท่ายกัษ ์ท่าลิง ของโขนนั้น ไดรั้บการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

 

 

สร้างสรรคแ์บบอยา่งเพื่อเนน้ความรู้สึกให้เกิดความคึกคกั ฮึกเหิม น่าเกรงขาม มากกวา่การแสดงท่ี
อ่อนชอ้ย ดงันั้นการเตน้จึงมีความเหมาะสมมากจากจินตนาการของปรมาจารยฝ่์ายโขนก็สามารถจดั
อากปักิริยาท่ีเหมาะสมกบัยกัษ์และลิงได ้ส าหรับยกัษ์นั้นจินตนาการข้ึนจากความเก้ียวกราด มาด
ของผูท่ี้มีอ านาจ และการข่มขวญัให้ฝ่ายตรงขา้มเกิดความเกรงขาม แต่ไม่ถึงกบัแสดงความหยาบ
กระด้างเพราะในการแสดงจะต้องเป็นไปตามลีลาของจงัหวะ ท านอง และค าร้อง ค าพากย์ ซ่ึง
กลัน่กรองเป็นสุนทรียรสอยูแ่ลว้” (เรณู โกศินานนท,์ 2545: 9) 
    ปัจจุบนัศิลปะการแสดงของไทยท่ีเรารวมมกัเรียกว่านาฏศิลป์ไทยนั้นประกอบข้ึน
ดว้ย ระบ า ร า ฟ้อน ละครไทย มิไดมี้ละครอยา่งเดียวเหมือนท่ีเขา้ใจทัว่ไป ดงัน้ี 
    1. ลีลาการแสดง 
    2. จ  านวนผูแ้สดง 
    3. ดนตรีเพลงร้อง 
    4. เน้ือร้อง 
    5. เคร่ืองแต่งกาย 
    6. แบบแผนการแสดง 
    จากความหมายของค าว่า นาฏศิลป์ไทย ลกัษณะและรูปแบบของนาฏศิลป์แต่ละ
ประเภท แต่ละชนิด ในอดีตครูอาจารยไ์ดว้างหลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบติั ตามรูปแบบการแสดงประเภท
นั้น ๆ ตาม ระยะเวลาท่ีสืบทอดกนัมาและน ามาถ่ายทอดแก่เยาวชนในปัจจุบนั การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ต้องอาศัยท่าทางในการส่ือความหมาย ทั้ งภาษา ท่าทาง  และดนตรี ในการวิจัยคร้ังน้ีจะกล่าวถึง          
การละครไทยในอดีต ซ่ึงในปัจจุบนัได้มีการดัดแปลงการละคร โดยผสมผสานรูปแบบการแสดง           
ท่ีเรียกวา่ “ศิลปะการแสดงร่วมสมยั” ดงัน้ี 
   1.2 ความหมายและประวตัิความเป็นมาของการละครไทย 
    ละครคือการแสดงเลียนแบบชีวิต อาศยัการร้อง ออกท่าทาง และมีเพลงประกอบ 
แยกได ้2 อยา่ง คือ 
    1.2.1 ความหมายในแนวกว้าง หมายถึง การละเล่นท่ีแสดงกิริยาท่าทาง ซ่ึงจะเป็น
การร าหรือเตน้ก็เรียกวา่ ละคร นัน่คือ ประเภทร าและประเภทร้องหรือทั้งร าและร้องในชุดเดียวกนั 
    1.2.2 ความหมายเฉพาะหลักวิชา หมายถึงการแสดงท่ีตอ้งมีเน้ือเร่ืองเป็นส าคญั 
ไดแ้ก่ ละครลิเก เสภา โนรา หนงัตะลุง หุ่นกระบอก เป็นตน้ (วมิลศรี อุปรมยั, 2553: 101) 

   ส
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    1.2.3 ประวตัิความเป็นมาของการละครไทย 
    สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงอธิบายเก่ียวกบัประวติัละครแกบ้น และ
ละครยกว่า “หญิงแก้ว เธอมีจดหมายเล่าถึงละครเขมร ตรงหน้าปราสาทนครวัด ให้พวก
นกัท่องเท่ียวดูในเวลากลบางคืน ซ่ึงเร่ืองน้ีเราก็รู้กนัดีอยูแ่ลว้ แต่หม่อนฉนัก็นึกวา่วินิจฉยัจะทูลเป็น
วิเคราะห์ในโบราณคดีต่อไป ท่ีปราสาทนครวดั และปราสาทหินเทวสถานแห่งอ่ืนหลายแห่งมีเวที
ท าดว้ยศิลาว่าส าหรับ “ฟ้อนร า” บวงสรวง อนัการฟ้อนร าบวงสรวงตลอดจนเล่นโขนเป็นคติทาง
พราหมณ์แต่ห้ามทางฝ่ายพระพุทธศาสนา หม่อมฉันไดอ่้านหนงัสือพรรณนาว่าดว้ยเทวสถานใน
อินเดียวา่ แมปั้จจุบนัน้ีตามเทวสถานท่ีส าคญัยงัมีหญิงสาวชั้นสกุลต ่าสมคัรไปอยู ่เป็น “เทวสถาน” 
ส าหรับรับฟ้อนร าบวงสรวงเป็นอาชีพ และให้ใช้ต่อว่า ส าหรับปฎิบติัพวกพราหมณ์ท่ีรักษาเทวส
ถาน หรือแมบุ้คคลภายนอกดว้ย ตามปราสาทหินท่ีส าคญัในเมืองเขมรแต่โบราณก็คงมีหญิงพวกเท
วทาสี เช่นนั้น หม่อมฉันเห็นว่าประเพณีไทยเล่นละครแกบ้น เห็นจะมาจากคติเดียวกนั แต่เลยมา
จนถึงเล่นบวงสรวงในพระพุทธศาสนา เม่ือหม่อมฉนัยงัเป็นเด็ก ไดเ้คยเห็นละครชาตรีแกบ้นท่ีหนา้
พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามและไดย้ินว่า ท่ีวดับวรนิเวศก็มีละครแกบ้นพระชินศรี เพิ่ง
หา้มในรัชกาลท่ี 5 ประเพณีเล่นละครแกบ้นแต่ก่อนเร่ิมจะหยดุชะงกั จึงมีผูคิ้ดท าตุ๊กตา เคร่ืองสังเวย
ท่ีท าเป็นตุก๊ตารูปต่าง ๆ นัง่บา้ง ยนืบา้ง อยูใ่นโรงละครเล็ก ๆ เรียกวา่ “ละครยก” ส าหรับขายคนจน
ใหแ้กบ้น นบัเป็นเน่ืองกนัมาเช่นน้ี ถา้จะนบัเวลาเห็นจะตั้งพนัปี” (พจนานุกรมไทย, 2519: 830) 
    ฉะนั้น จากบทความขา้งบนน้ี กรมพระยาด ารงราชานุภาพก็ได้ประทานสรุปว่า 
การแสดงละครนั้นมีมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั และเร่ืองท่ีแสดงในยคุนั้นก็คือ มโนราห์ หรือ โนรา 
    ส่วนหลักฐานอีกประการหน่ึง คือหลกัศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง ก็มีการ
จารึกเล่าถึงการละครซ่ึงกล่าวในลกัษณะการร้อง ร า ขบัร้องดงัต่อไปน้ี “เม่ือจกักลบัเขา้เวียงเรียงกนั 
แต่อรัญญิกพนูเทา้หวัสาน ค  บง หมายถึง ประโคม ค ากลอย หมายถึง ร่วม ดว้ยเสียงพากย ์คือเคร่ือง
ดนตรี หมายถึง เคร่ืองตี เสียงพิณ หมายถึง เคร่ืองดีด เช่น พิณน ้าเตา้ พิณเพี้ยะ ฯ เสียงเล่ือน หมายถึง 
ขบัร้อง ร้องเพลง เสียงขบั ใครจกัมกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั หวั ใครจกัมกัเล่ือน เล่ือน”  
    ฉะนั้น จะเห็นว่าในสมยัสุโขทยั บา้นเมืองสงบสุข ไพร่ฟ้าหน้าใส ราษฎรต่างมี
ความสุข ฉะนั้น ในดา้นการแสดง และการดนตรีจึงมีส่วนผกูพนักบัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเมือง
สุโขทยัมาก โดยเฉพาะในสมยัพอ่ขนุรามค าแหงดงักล่าวมาขา้งตน้ 
 

   ส
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    1.2.4 ววิฒันาการของละครไทย  
    ละครของไทย แบ่งเป็น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ละครร าและละครท่ี
ไม่ใช่ละครร า 
    1. ละครร า ไดแ้ก่ 
     1. ละครโนรา - ชาตรี 
     2. ละครนอก                          เป็นละครร าแบบดั้งเดิม มีมาตั้งแต่ 
     3. ละครใน                             สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี 
     4. ละครดึกด าบรรพ ์                 ละครร าท่ีพฒันาการข้ึนใหม่ 
     5. ละครพนัทาง                       ตอนตน้กรุงรัตนโกสินทร์ 
    2. ละครท่ีไม่ใช่ละครร า ไดแ้ก่ ละครร้อง, ละครสังคีต, ละครพูด, ละครพูดลว้น, 
ละครพดูค าฉนัท,์ ละครพดูค ากลอน, ละครพดูสลบั “ล า” 
    1. ละครร า 
    ละครร าแบบดั้งเดิม 
    1. ละครชาตรี  

 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 ร าซดัชาตรี 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สุนทรียศาสตร์: ทฤษฎีแห่งวจิิตรศิลปะการ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 85. 
 
    ค าวา่ ชาตรี (พจนานุกรมไทย, 2519 : 30) อธิบายวา่ 
    1. หมายถึงคนเก่งทางฝีมือ ศิลป์หรือวชิาอาคมนกัรบ 
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    2. ช่ือละครท่ีเล่นแบบปักษใ์ต ้เรียกละครชาตรี 
    3. ช่ือกลองชนิดหน่ึง เรียกกลองชาตรี 
    4. ช่ือแพลงจ าพวกหน่ึงข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ ชาตรี เช่น ชาตรีใน และชาตรีตลุง 
    ส่วนค าวา่ ละครชาตรีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัค าว่า โนราหรือมโนราห์นั้น ควรเป็นขอ้
ท่ีควรไดศึ้กษาต่อไป อยา่งไรก็ตาม สรุปไดว้า่ละครชาตรีเป็นละครแบบอยา่งของละครดั้งเดิมของ
ไทย เป็นละครท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ซ่ึงละครแบบอ่ืนน ามาแกไ้ขดดัแปลงขยายการแสดงให้มีลกัษณะเป็นละคร
อ่ืน ๆ ก็คือละครท่ีเรียกวา่ มโนราห์ หือ โนราชาตรี (มนตรี ตราโมท, 25124: 23) 
    2. โนรา 
 
 
 
 
 
  
 
 
รูปท่ี 2 ท่าร าโนรา 
ท่ีมา: สถาบนันาฏดุริยางคศิลป์, วพิธิทศันา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 228. 
  
    ประวติัการร าโนราท่ีแสดงอยู่ทางภาคใต ้บางท่านสันนิษฐานว่า เดิมเป็นละคร
แสดงอยูใ่นกรุงศรีอยุธยา ขุนศรัทธา ครูผูมี้ช่ือเสียงไดน้ าลงไปสอนเผยแพร่ทางภาคใต ้และแสดง
เฉพาะแต่เร่ืองโนรา ฉะนั้นคนภาคใตจึ้งเรียกโนรา   
    ปัจจุบันการแสดงโนรายึดถือเป็นอาชีพ ท ารายได้ให้แก่คณะต่าง ๆ สูงมาก               
และการแสดงได้เปล่ียนแนวทางจากของเดิมไปบ้าง คือแสดงเพื่อเอาใจประชาชนคนดูมากข้ึน                
แต่ก็ยงัคงรักษาแบบแผนของการแสดงไวซ่ึ้งศิลปะประเภทพื้นเมืองให้คงอยู่คู่บ้านคูเมืองสืบไป        
(วมิลศรี อุปรมยั, 2553: 128)  
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    3. ละครนอก 
    ละครนอก มีมาตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา เป็นละครท่ีแสดงกนันอกราชธานี แต่เดิม
คงมาจากการละเล่นพื้นเมือง และร้องแกก้นั แลว้ต่อมาภายหลงัจบัเป็นเร่ืองเป็นตอนข้ึน เป็นละครท่ี
ดดัแปลงววิฒันาการมาจากละคร "โนห์รา" หรือ "ชาตรี" โดยปรับปรุงวิธีแสดงต่างๆ ตลอดจนเพลง
ร้อง และดนตรีประกอบให้แปลกออกไป ผูแ้สดงในสมยัโบราณจะใช้ผูช้ายแสดงล้วน ผูแ้สดง
จะตอ้งมีความคล่องแคล่วในการร า และร้อง มีความสามารถท่ีจะหาค าพูดมาใช้ในการแสดงได้
อยา่งทนัท่วงทีกบัเหตุการณ์ เพราะขณะแสดงตอ้งเจรจาเอง 
    การแต่งกาย  ในขั้นแรกตวัละครแต่งตวัอย่างคนธรรมดาสามญั เป็นเพียงแต่งให้
รัดกุมเพื่อแสดงบทบาทไดส้ะดวก ตวัแสดงบทเป็นตวันางก็น าเอาผา้ขาวมา้มาห่มสไบเฉียง ให้ผูช้ม
ละครทราบว่าผูแ้สดงคนนั้นก าลงัแสดงเป็นตวันาง ถ้าแสดงบทเป็นตวัยกัษ์ก็เขียนหน้าหรือใส่
หน้ากาก ต่อมามีการแต่งกายให้ดูงดงามมากข้ึน วิจิตรพิสดารข้ึน เพราะเลียนแบบมาจากละครใน 
บางคร้ังเรียกการแต่งกายลกัษณะน้ีวา่ "ยนืเคร่ือง" 
    เร่ืองที่แสดง  แสดงไดทุ้กเร่ืองยกเวน้ ๓ เร่ือง คือ อิเหนา อุณรุฑ และรามเกียรต์ิ 
บทละครท่ีแสดงมีดงัน้ี คือ สมยัโบราณ มีบทละครนอกอยูม่ากมาย แต่ท่ีมีหลกัฐานปรากฏมีเพียง 
๑๔ เร่ือง คือ การะเกด คาวี ไชยทตั พิกุลทอง พิมพส์วรรค์ พิณสุริยวงศ์ มโนห์รา โม่งป่า มณีพิชยั 
สังขท์อง สังขศิ์ลป์ชยั สุวรรณศิลป์ สุวรรณหงส์ และโสวตั  
    การแสดง มีความมุ่งหมายในการแสดงเร่ืองมากกว่าความประณีตในการร่ายร า 
ฉะนั้นในการด าเนินเร่ืองจะรวดเร็ว ตลกขบขนั ไม่พิถีพิถนัในเร่ืองของขนบธรรมเนียมประเพณี 
การใชถ้อ้ยค าของผูแ้สดง มกัใชถ้อ้ยค า "ตลาด" เป็นละครท่ีชาวบา้นเรียกกนัเป็นภาษาธรรมดาวา่ "ละคร
ตลาด" ทั้งน้ีเพื่อใหท้นัอกทนัใจผูช้มละคร(ไทยแดนซ์, 2555) 
    4. ละครใน 
      ละครใน ละครในมีหลายช่ือ เช่น ละครใน ละครขา้งใน ละครนางใน และละคร
ในพระราชฐาน เป็นตน้ สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา และรุ่งเรืองมากท่ีสุดในสมยัพระ
เจา้อยูห่วับรมโกศ ละครในแสดงมาจนถึงสมยัธนบุรี และรัตนโกสินทร์ หลงัสมยัรัชกาลท่ี ๖ มิไดมี้
ละครในในเมืองหลวงอีก เน่ืองจากระยะหลงัมีละครสมยัใหม่เขา้มามาก จนต่อมามีผูคิ้ดฟ้ืนฟูละคร
ในข้ึนอีกเพื่อแสดงบา้งในบางโอกาส แต่แบบแผน และลกัษณะการแสดงเปล่ียนไปมาก ผูแ้สดง
เป็นหญิงฝ่ายใน เดิมห้ามบุคคลภายนอกหัดละครใน จนถึงสมยัรัชกาลท่ี ๔ ทรงเลิกขอ้ห้ามนั้น 
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ต่อมาภายหลงัอนุญาตให้ผูช้ายแสดงไดด้ว้ย ผูแ้สดงละครในตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถตีบทให้
แตก และมีลกัษณะทีทา้วทีพญา 
    การแต่งกาย พิถีพิถนัตามแบบแผนกษตัริย ์เรียกวา่ "ยนืเคร่ือง" ทั้งตวัพระ ตวันาง  
    เร่ืองทีแ่สดง มกันิยมแสดงเพียง ๓ เร่ือง คือ อุณรุฑ อิเหนา และรามเกียรต์ิ  
    การแสดง ละครในมีความมุ่งหมายอยู่ท่ีศิลปะของการร่ายร า ตอ้งให้แช่มช้อยมี
ลีลารักษาแบบแผน และจารีตประเพณี (ไทยแดนซ์, 2555) 
    ละครทีป่รับปรุงขึน้ใหม่ 
    ละครท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ หมายถึงละครท่ีได้รับการพฒันาในยุคหลงัตามหลกัการ
ละครร า เช่น การใช้ภาษาพูด ดนตรี อารมณ์เพลง การแต่งกาย ฉากกบัเน้ือเร่ืองตอ้งสอดคลอ้งกนั 
และตอ้งค านึงถึงคติพจน์ คติธรรม และผูดู้ควรไดข้อ้คิดจากการเขา้ชม ดงัจะแยกใหเ้ป็นประเภทเพื่อ
ความเขา้ใจในการศึกษาและการจดัการบริหารกิจการในแบบสากลไดด้ว้ย 
    5. ละครดึกด าบรรพ์  
    ละครดึกด าบรรพเ์กิดข้ึนในสมยัราว ๆ ช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ทั้งน้ีเพราะได้รับอิทธิพลของการแสดงแบบแนวของตะวนัตก คือ “โอเปร่า” (opera) ซ่ึงเป็นการ
แสดงนาฏกรรม ประกอบดนตรีท่ีเป็นศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ชั้นสูง (classic) ประเภทหน่ึงใน
หลายประเภทของการแสดงในแบบของฝร่ังชาวยุโรป ซ่ึงยึดถือวา่เป็นแบบแผนทางวฒันธรรมของ
การแสดงในระดบันานาชาติ 

 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 3 การแสดงละครดึกด าบรรพ ์
ท่ีมา:  ธีรเดช กล่ินจนัทร์, นาฏศิลปิน (กรุงเทพ: กรมศิลปากร, 2556) 

http://www.thaidances.com/data/4.asp,accessed
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    วิธีการแสดง ละครดึกด าบรรพเ์กิดจากการแสดงดนตรีประกอบการร้องของไทย 
การแสดงผูแ้สดงจะตอ้งน าบทละครมาผสมกบัการร าซ่ึงไดแ้นวมากจากละครในผสมกบัละครนอก 
ฉะนั้น ลีลาท่าร าจึงนวยนาดกรีดกรายแบบละครใน เพราะใชค้รูแบบละครในมาฝึกหดัการร าให้กบั
ผูท่ี้แสดง และผูแ้สดงมีความสามารถร้องเพลงเป็นอยู่ก่อนแลว้ด้วย ฉะนั้นละครดึกด าบรรพจึ์งมี
กระบวนการร าสวยงามในแบบละครใน แต่มีบทเจรจาพูดแบบละครพูด (วมิลศรี อุปรมยั, 2553: 145) 
    6. ละครพนัทาง 
    ละครพนัทาง คือ ละครท่ีเกิดจากแนวผสมระหว่างการแสดงละครนอกเป็นหลกั
ผสมกบักิริยาสามญัชน เกิดในสมยัรัชกาลท่ี 5 ผูก้  าเนิดคือเจา้พระยามหินทรศกัด์ิธ ารง (เพง็ เพญ็กุล) 
ละครพนัทางน้ีเกิดจากการน าบทเก่ียวกบัพงศาวดารต่างชาติในเอเชีย เช่น มอญ ลาว เขมร พม่า มาผกูเป็น
บทละคร ส่วนเร่ืองท่ีแสดง ไดแ้ก่ เร่ืองสามก๊ก ราชาธิราช พระอภยัมณี พระลอ วรีสตรีถลาง คุณหญิง 
       วิธีการแสดง ละครพนัทางน้ีเน่ืองจากเกิดข้ึนในยุคหลังจากละครดึกด าบรรพ ์
ฉะนั้นลีลาการร่ายร าจึงยงัคงเป็นตน้เค้าในแบบละครนอกอยู่ จนกระทัง่เม่ือสมเด็จกรมพระยา
นราธิปประพนัธ์พงศ์ ได้น าละครแบบละครนอกมาปรับปรุงข้ึน และแสดงเร่ืองพระลอซ่ึงเป็น
วรรณกรรมดั้งเดิมของไทยสมยักรุงศรีอยุธยา จึงไดรู้ปแบบละครพนัทางท่ีมีลีลาการร าไทยผสมท่า
ฟ้อนของลาว มีฉากประกอบตามทอ้งเร่ือง ตวัละครท าท่าไปตามบท และบางคร้ังผูแ้สดงร้องเพลง
เองตามบทแสดงนั้น ๆ ดว้ย (วมิลศรี อุปรมยั, 2553: 150) 
    7. ละครเสภา 
    ละครเสภา คือละครท่ีแสดงในลกัษณะการขับเสภาประกอบเพื่อทราบเร่ืองราว
นิทานหรือเน้ือหาจากต านานวรรณคดีเร่ืองนั้น ๆ 
    เน่ืองจากคนไทยยึดมั่นในค าสอนของพระพุทธศาสนา การเล่านิทานในเชิง
บุคลาธิษฐานมกัถือเป็นขอ้ปฏิบติัมาตั้งแต่สมยัโบราณ การเล่านิทานมาก ๆ คร้ังเขา้ก็เกิดความสนุก
ท่ีจะนึกใช้โวหารผูกค าประพนัธ์ให้คลอ้งจอง และใชก้รับขยบัเป็นจงัหวะ การเล่าละครเสภานิยม
เล่ากนัมาแลว้ในสมยัปลายอยุธยา แต่ส่วนการขบัเสภาจะมีก่อนเม่ือไรนั้น ไม่มีหลกัฐานท่ีแน่นอน 
นอกจากเราทราบกนัวา่สมยันารายณ์มหาราชเป็นสมยัท่ีร้อยกรองไพเรามากท่ีสุด และการขบัเสภาก็
เป็นการแสดงดา้นวาทศิลป์ ส่งเสริมบทร้อยกรองให้มีลกัษณะสุนทรียในดา้นวรรณคดีอีกประการหน่ึง 
(วิมลศรี อุปรมยั, 2553: 153) จะเห็นไดว้า่ การแสดงของละครไทยในอดีตยงัคงรักษาแบบแผนดั้งเดิม
เอาไวอ้ยา่งครบถว้น ยงัคงคุณภาพ คุณลกัษณะ และความหมายเดิมเอาไว ้ต่อมาการวิวฒันาการของ
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ละครไทยนั้น ยงัมีการพฒันาตามยุคสมยั มีการปรับเปล่ียนข้ึนเป็นเร่ืองสมยัใหม่ หรือท่ีเรียกว่า 
“ละครร่วมสมยั” ผูศึ้กษาจะน าเสนอท่ีมาของละครไทยร่วมสมยั โดยศึกษาโรงละครภทัราวดีเธียเตอร์ 
ซ่ึงสวนศิลป์ บ้านดิน อยู่ในการบริหารจัดการองค์กรของภัทราวดี เธียเตอร์ ผู ้ศึกษาจะน าเสนอ
ลกัษณะเฉพาะของภทัราวดีเธียเตอร์ ดงัน้ี 
    1.2.5 ลกัษณะเฉพาะ (อตัลกัษณ์) ของภัทราวดีเธียเตอร์ 
    ภทัราวดีมกัพูดอยูเ่สมอว่า “หากผูผ้ลิตไดเ้คยดูหรือสัมผสักบังานท่ีดีแลว้ ก็จะไม่
ผลิตงานท่ีแย ่ๆ ออกมา เพราะรู้แลว้วา่งานท่ีดีเป็นอยา่งไร” ความหมายท่ีแฝงอยูใ่นประโยคดงักล่าว
สามารถสะท้อนความคิดของภัทราวดีต่อการสร้างโรงละครท่ีมีทั้ งพื้นท่ีในการศึกษาอย่าง
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ห้องเรียน ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีใช้ท  าการแสดงซ่ึงเป็นท่ีท ามาหากินนั้น เป็น
ปรากฏการณ์ทางศิลปะการแสดงและวฒันธรรม ท่ีช้ีให้เห็นถึงกา้วการพฒันาดว้ยวิชาความรู้ท่ีเป็น
แบบฉบบัของตวัเอง ภทัราวดีเธียเตอร์จึงไม่ใช่แค่เพียงโรงละครท่ีจดัการแสดงสร้างผลงานเพียง
อยา่งเดียวแต่ยงัเป็นสถานท่ีศึกษา ท่ีผูส้นใจวิชาสาขาการละครไดเ้ขา้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบติัไดต้าม
องค์ความรู้ของภทัราวดีเธียเตอร์ สอดรับกบัความตอ้งการของ ภทัราวดี มีชูธน ท่ีตอ้งการพฒันา
ศิลปะการละครในประเทศไทย 
    ผลงานละครของภทัราวดีเธียเตอร์ มีลกัษณะอยู่ในข่ายของศิลปะร่วมสมยั ไม่มี
ขอบเขตทางดา้นวฒันธรรมภาษา แต่ยงัคงลกัษณะการใช้รากฐานของความเป็นไทย เช่น การใช้
วรรณคดีของไทย เพลงไทยเดิม เป็นการน าผลงานของรุ่นเก่า มาเสนอในรูปแบบร่วมสมยัให้คนรุ่น
ใหม่ไดส้ัมผสั คนรุ่นเก่าไดเ้ห็นส่ิงท่ีตนมีความคุน้เคยรู้จกัแต่กลบัอยู่ในรูปแบบการน าเสนอแบบ
ใหม่ ภทัราวดีกล่าวไวว้า่ “ดิฉนัถือวา่ไม่ไดอ้ยูใ่นจุดท่ีอนุรักษข์องดั้งเดิม เพราะมีกรมศิลปากรดูแล
อยูแ่ลว้ ถา้ท าแข่งกบัเขาเราอาจท าไดไ้ม่ดี ดิฉนัจึงท าในส่ิงท่ีตวัเองช านาญ แต่ก็ตอ้งมีประโยชน์ใน
การอนุรักษ์บา้ง” ผลงานท่ีส าคญั ได้แก่ นิทานขา้งวดั หรือละครเร่ือง สิงหไกรภพ, ตะลิดติดต่ี,      
จุรี in concert, อิเหนา-จรกา, เงาะป่า, ร่าย , ร่ายพระไตรปิฎก, ทิ้งจกัรมารักกนัเถอะ, โขน ตอนสหสัสเดชะ, 
บทละครจากครูเฒ่า, ติดดิน, รุ้งหลงัฝน, แก้วหน้ามา้, พจมารร..รร, พระอภยัมณี ตอนก าเนิดสุด
สาคร, ลิเกพนัธ์ุใหม่ ชาละวนั, การแสดงชุด ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิตพระลอ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่า 
ผลงานส่วนใหญ่สร้างมาจากวรรณคดีไทยหรือใช้เทคนิคการแสดงแบบจารีตของไทยเป็น
ส่วนประกอบในการแสดง โดยในแต่ละช้ินงานมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
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    สิงหไกรภพ เร่ิมจากนโยบายในการน าผลงานทางดา้นวรรณคดีไทยมาน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ สิงหไกรภพ เป็นนิทานค ากลอน ท่ีแต่งข้ึนโดย มหากวีเอกสุนทรภู่ น ามาสร้างเป็น
บทละครเวทีดดัแปลงบท โดย มาลิสา แสนกุลศิริศกัด์ิ ให้เป็นรูปแบบของละครเพลงสมยัใหม่ เป็น
ละครเร่ืองแรกของภทัราวดีเธียเตอร์ เปิดแสดงในวนัท่ี 2 สิงหาคม 2535 แสดงบริเวณหนา้ตึกอาคาร
สามชั้น เป็นเวทีกลางแจง้ จุผูช้มได ้200 ท่ีนัง่ รูปแบบการน าเสนอ แบบละครเพลงท่ีภทัราวดีถนดั ใช้
ลีลาการเคล่ือนไหวของไทย  (ร าไทย) ผสมผสานกบัการเตน้ร าสมยัใหม่ และบลัเล่ต ์ใช้เคร่ืองดนตรี
ไทยผสมดนตรีตะวนัตก โดยเทวญั ทรัพยแ์สนยากร นกัดนตรีผูมี้ฝีมือ 

  อิเหนา - จรกา เป็นละครเพลงอีกหน่ึงเร่ือง ท่ีสร้างบทมาจาก บทพระราชนิพนธ์               
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ท่ีแต่เดิมเป็นบทละครร า ภทัราวดี น ามาดดัแปลงให้
เป็นละครเพลงแบบโอเปร่า และไดใ้ชท้  านองเพลงไทยเดิม เช่น เพลงกลองโยน เพลงลาวเส่ียงเทียน 
เพลงกราวเงาะ เพลงตะลุง สลบักบัดนตรีในแบบเพลงร็อคสมยัใหม่ และใช้ดนตรีไทยผสมชวา 
เรียกการแสดงวา่ ร็อคโอเปร่า อิเหนา-จรกา เร่ิมแสดงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2537 

  เน่ืองจากอิเหนาเป็นเร่ืองราวของชายหนุ่มชวา จึงใชด้นตรีร็อคสมยัใหม่เป็นดนตรี
ประจ าตวัอิเหนา การออกแบบเส้ือผา้ของการแสดงร่ืองอิเหนา-จรกา ดดัแปลงจากลกัษณะเส้ือผา้
ตามรูปแบบเดิมนาฏศิลป์ชวา และบาหลี ผ้าส่วนใหญ่น าเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย 
เคร่ืองประดบัศีรษะท าตามแบบอินโดนีเซีย รวมทั้งผา้ห้อยหนา้ ท่ีเป็นแบบการแสดงของการแต่งกาย
ในการแสดงของชวา 
 

 
 
 

 
 
 
 
รูปท่ี 4 การแสดงละครเวที “สิงหไกรภพ” 
ท่ีมา: ภทัราวดีเธียเตอร์, สิงหไกรภพ (กรุงเทพฯ: ภทัราวดีเธียเตอร์, 2536) 
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    เงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั มีเพลงท่ี
ไพเราะหลายเพลง และมีเพลงท่ีเป็นบทเรียนในโรงเรียน เช่นเพลงกบเตน้ เพลงแขกสุ่ม เป็นตน้ ได้
เชิญอาจารยสุ์ดจิตต์ ดุริยประณีต และนักดนตรีไทย มาป้อนขอ้มูลเพลงเหล่านั้นใส่คอมพิวเตอร์ 
และให้นกัประพนัธ์เพลงจากแคนาดา สร้างเป็นดนตรีร่วมสมยัโดยรักษาการร้องแบบไทยเดิมไว้
อยา่งครบถว้น 

 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 5 การแสดงละครเวที “เงาะป่า” 
ท่ีมา: ภทัราวดีเธียเตร์, เงาะป่า (กรุงเทพฯ: ภทัราวดีเธียเตอร์, 2538) 
     
    ทิง้จักรมารักกันเถอะ เป็นบทประพนัธ์ของ คม ขาวทอง ประพนัธ์ข้ึนมาส าหรับ      
การแสดงละครเพลงลูกทุ่งเร่ืองแรกของเมืองไทย เป็นเร่ืองราวของความสัมพนัธ์อนัฉาบฉวย ของ
ยกทองและฝ้าย ช่างตดัเส้ือแสนสวย ยกทองขอความรักกบัฝ้าย และฝ้ายก็มีใจให้กบัยกทอง ต่อมา
ยกทองได้เผยฐานะว่าเขาเป็นเศรษฐี พร้อมทั้งยืนยนัขอฝ้ายแต่งงาน ฝ้ายจึงกลายเป็นผูห้ญิงท่ีมี
ความสุขท่ีสุดในโลกหากว่าไม่มี สายไหม ท่ีประกาศกอ้งวา่เธอเป็นภรรยาของยกทอง เขาเอาเงิน
ฟาดหัวสายไหมให้แยกทางไปและขอร้องให้ฝ้ายท้ิงจกัรมาเป็นคนรักของเขาคนเดียว แต่สุดทา้ย
ฝ้ายตดัสินใจอยู่ด้วยตวัเองตามล าพงักับจกัรเย็บผา้และงานท่ีเธอรัก ใช้บทเจรจายอ้นยุคไปใน       
ยคุหนงัไทยเฟ่ืองฟู ใชก้ระดาษมาตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ และตกแต่งฉาก 
    สหัสสเดชะ  เ ป็นตอนหน่ึงในโขนเ ร่ืองราม เ กี ยร ต์ิ  พระราช นิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั เป็นการน าโขน มาสร้างเพื่อผูช้มรุ่นใหม่ ใช้ขนบทท่าร า
อยา่งโขน ก ากบัท่าโดย จุลชาติ อรัณยะนาค ใชเ้คร่ืองแต่งกายโขนแบบจารีต แต่ในบางตวัละครใช้
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แป้งทาสีตัวตามสีของตัวละคร เม่ือต้องไปแสดงตามท่ีต่าง ๆ จึงได้พฒันาเคร่ืองแต่งกายให้
เหมาะสมกบัการใชง้าน โดยเปล่ียนวสัดุท่ีใช ้เช่น ผา้ทอพื้นบา้นเป็นพื้นแลว้ปักลูกปัดทองขนาดต่าง ๆ 
แทนด้ินเงิน สามารถซกัน ้าได ้

  มีการใชหุ่้นเงาท่ีท าดว้ยกระดาษแขง็และพลาสติก เพื่อให้มีน ้ าหนกัเบาแต่ยงัคงความ
แขง็แรง เจาะฉลุลวดลายตามภาพจิตรกรรมฝาผนงัติดเจลสีเพื่อให้หุ่นมีสีสวยงาม กา้นเชิดใชพ้ลาสติก
ใสมีขอ้ต่อท่ีคอ แขน ขา สามารถเคล่ือนไหวได ้เสียงประกอบท าจากวสัดุใกลต้วัเช่น เสียงฟ้าผา่ ท าจาก
การตีสังกะสี ตีขวดน ้าพลาสติกเป็นเสียงยงิศร เป็นการทดลองสร้างศิลปะชั้นสูงอยา่งประหยดั 

  มีการเน้นจงัหวะในการแสดงท่ีต่างออกไปจากจารีตเดิมในบางช่วง เช่น เน้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่กบัลูกในฉากท่ี อินทรชิต ถูกยิงดว้ยศรของพระลกัษณ์ และหลบหนีมาหา
นางมณโฑ เพื่อด่ืมนมเพราะสามารถรักษาพิษบาดแผลได ้เน้นโดยการ สร้างลีลาท่าร าท่ีขวยเขิน 
และแสดงถึงความห่วงใยของแม่เพิ่มข้ึน เป็นฉากท่ีน่าประทบัใจ น าแสดงโดย พขัรา บวัทอง สม
เจตน์ ภู่นา เภตรา ศรีวานนท ์พิเชษฐ ์กลัน่ช่ืน จุลชาติ อรัณยะนาค 

  พระอภัยมณี ตอนก าเนินสุดสาคร เป็นการแสดงหุ่นละครเล็กร่วมกบัคณะสาคร
นาฏศิลป์ผสมกบัการเชิดหุ่นสมยัใหม่ เช่น การเชิดหนา้กากา การใชหุ่้นท่ีท าจากโฟมทาสีสะทอ้น
แสง หุ่นพลาสติก หุ่นผา้ มีการสร้างโรงหุ่นโดยข้ึนโครงเหล็กและคลุมหลงัคาและผนงัดว้ยก ามะหยี่
สีด า เพื่อกนัแสงรบกวน เพราะตอ้งการซ่อนผูเ้ชิดหุ่นไม่ใหผู้ช้มเห็น ผูเ้ชิดใส่ชุดด า ใส่หมวกคลุมทั้ง
ศีรษะด าเวน้บริเวณดวงตาเพื่อมองเห็น ใชเ้ทคนิคการจดัแสงในการสร้างฉากต่าง ๆ เช่น ฉากเมืองผ ี
ฉากใตท้อ้งทะเล เป็นตน้ 

  มีการท าบทเจรจาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการแสดงในต่างประเทศ ใช้
นกัพากษ์สองคนและนกัร้องหน่ึงคน ใช้เคร่ืองดนตรีคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ แต่บรรเลงเป็นท านอง
ดนตรีไทย เช่นเพลงซอ เพลงรัว ร่วมกบัดนตรีไทยบรรเลงสด และน าหุ่นเล็ก แสดงร่วมกบัหุ่นคน 
(ใชค้นแสดงเป็นหุ่นโดยใส่ผา้คลุมในฉากเมืองผ)ี ใชลี้ลาท่าเตน้แบบสมยัใหม่ 

  ร่ายพระไตรปิฎก ในปี 2539 สร้างผลงานการแสดงเร่ือง ‚ร่ายพระไตรปิฎก‛ เป็น
การแสดงเด่ียวโดยภทัราวดี มีชูธน ก ากบัการแสดงโดยมานพ มีจ ารัส ศิษยรุ่์นแรก ซ่ึงไดพ้ฒันางาน
และการศึกษาจากนักเตน้ เป็นนักแสดงและเป็นผูก้  ากบัการแสดง เร่ืองน้ีเป็นคร้ังแรก ณ โรงละคร
สตูดิโอ 1 โดยน าค าสอนจากหนงัสือพระไตรปิฎกฉบบัประชาชนมาสร้างเป็นบทละครและการ
แสดงข้ึน โดยแบ่งการแสดงออกเป็นสองฉาก คือ ฉากแรกเป็นการแสดงประกอบลีลาเก่ียวกับ
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ประสบการณ์การนัง่สมาธิ ซ่ึงมีนิวรณ์ 5 คือกามะฉนัทะ โทสะ ความเซ่ืองซึมง่วงนอน ความฟุ้งซ่าน 
ความลงัเลสงสัย เป็นอุปสรรค ฉากท่ีสองเป็นการร่ายประกอบลีลาวนิยัปิฎกมหาวภิงัค ์เล่มท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6 การแสดงละครเวที “ร่ายพระไตรปิฎก” 
ท่ีมา: ภทัราวดีเธียเตอร์, ร่ายพระไตรปิฎก (กรุงเทพฯ: ภทัราวดีเธียเตอร์, 2539) 
     
    ร่ายพระไตร-ปิฎก 2 – ปฏิจจสมุปบาท แรงบนัดาลใจมาจากหลกัธรรมทางพุทธ
ศาสนา ‚ปฏิจจสมุปบาท‛ (ปะ-ติ-จะ-สะ-หมุบ-บาด) คือ อาการทั้งหลายท่ีเป็นสาเหตุแห่งการเกิดทุกข ์
หากรู้และเขา้ใจอาการเหล่าน้ีก็จะสามารถดบัทุกขไ์ด ้ในขณะเดียวกนั ถา้น าอาการต่างๆ มาน าเสนอ
เป็นละครเวทีในรูปแบบของภทัราวดีเธียเตอร์ ท่ีผสมผสานความสามารถในการแสดง การเตน้ร า 
เขา้กบัเทคนิคท่ีทนัสมยั หลกัธรรมท่ีเขา้ใจไดย้าก ก็ไม่ใช่เร่ืองยาก 

 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 7 การแสดงละครเวที “ร่ายพระไตร-ปิฎก 2 – ปฏิจจสมุปบาท” 
ท่ีมา: ภทัราวดีเธียเตอร์, ร่ายพระไตรปิฎก-ปิฎก 2 – ปฏิจจสมุปบาท (กรุงเทพฯ: ภทัราวดีเธียเตอร์, 2544) 
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    ร่าย 3 การแสดงในคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุนโดยกรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม น าแสดงโดย มานพ มีจ ารัส, เม ภทัรวรินทร์และ ปิยธิดา วรมุสิก ซ่ึงน าเสนอในรูปแบบ
ของ physical theatre เป็นการส่ือสารท่ีใช้การเคล่ือนไหวของร่างกายประกอบการแสดงโดยมี
แนวความคิดท่ีวา่ "ความคิดเป็นธรรมชาติท่ีส าคญัท่ีสุดของมนุษยเ์พราะความคิดนัน่เองท่ีท าให้เกิด
เร่ืองราวเกิดส่ิงต่างๆในการด ารงชีวติและสังคม" 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 การแสดงละครเวที “ร่าย 3” 
ท่ีมา: ภทัราวดีเธียเตอร์, ร่าย 3  (กรุงเทพฯ: ภทัราวดีเธียเตอร์, 2544) 
     
    ร่ายพระไตรปิฎก 5 สุริยุปราคา – eclipse เป็นการแสดงในปี พ.ศ.2548 โดยกล่าวถึง 
การเกิดและดบัของปรากฏการณ์สุริยุปราคา ท่ีเปรียบเสมือนความทุกข ์น าเสนอการแสดงจากพื้นฐาน
ของจงัหวะกลองไทย และน ามาเรียบเรียงข้ึนใหม่ในรูปแบบของดนตรีร่วมสมยั ท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ย
พลงั พร้อมทั้งผสมผสานลวดลายของนาฏศิลป์ไทยเขา้กบันาฏศิลป์ร่วมสมยั ก่อให้เกิดจงัหวะและการ
เคล่ือนไหวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 การแสดงละครเวที “ร่ายพระไตรปิฎก 5 สุริยปุราคา – eclipse” 
ท่ีมา: ภทัราวดีเธียเตอร์, ร่ายพระไตรปิฎก 5 สุริยุปราคา – eclipse (กรุงเทพฯ: ภทัราวดีเธียเตอร์, 2547) 
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    การแสดงชุด ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิตพระลอ น้ีไดด้ดัแปลงมาจากนิทานพื้นบา้นลา้นนา 
เร่ือง  ลิลิตพระลอ ซ่ึงเป็นโศกนาฏกรรมความรักท่ีแต่งข้ึนอย่างงดงาม ไพเราะ และมีคุณค่าในเชิง
วรรณศิลป์ ดา้นโคลงกลอน โดยไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นยอดแห่งลิลิต ซ่ึงเคยถูกดดัแปลงเป็นละคร
ร้อง ละครเวที ละครโทรทศัน์มาแล้วมากมาย และในคร้ังน้ี ภทัราวดีเธียเตอร์ ร่วมกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ เช่น มูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถมัภ,์ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ไดห้ยิบเอา ลิลิตพระลอ มาท าในรูปแบบใหม่ ในลกัษณะของ
ละครท่ีเป็นศิลปะการแสดงร่วมสมยั ซ่ึงมีความแตกต่างและเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้นรูปแบบการ
แสดงในสไตล์ของภทัราวดี และมีการน าเอาศาสตร์การแสดง ทั้งการเตน้ การร้อง ดนตรี เทคนิค
แสงสี เสียง ท่ีผสมผสานระหวา่งความเป็นไทย และสากล เขา้มาใชแ้สดงร่วมกนั 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 10 การแสดงละครเวที “ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิตพระลอ” 
ท่ีมา: ภทัราวดีเธียเตอร์, ร.รัก ล.ลลิติ ลลิติพระลอ (กรุงเทพฯ: ภทัราวดีเธียเตอร์, 2552) 
    
    จากผลงานท่ียกตวัอยา่งมานั้นแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเด่นของละครท่ีสร้างสรรค์
โดยภทัราวดีเธียเตอร์ มีลกัษณะท่ีน่าสนใจคือ การน าศิลปะไทยมาเป็นฐานการสร้างงาน ใชรู้ปแบบ
การแสดงร่วมสมยัท่ีไม่ยืดรูปแบบการน าเสนอในแบบเก่า ๆ ละใช้รูปแบบละครเพลงสมยัใหม่ใน
การน าเสนอช้ินงาน ลกัษณะดงักล่าวเป็นแนวทางในการสร้างสรรคง์านท่ีภทัราวดีเธียเตอร์เช่ือว่า
เป็นการสานต่อศิลปะการแสดงของไทยใหเ้ขา้กบัยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป โดยไม่แสดงตามจารีตปฏิบติั
ท่ีเคยมีมา (เพราะคิดวา่เป็นหน้าท่ีของกรมศิลปากรท่ีตอ้งรักษาแบบดั้งเดิมเอาไว)้ จึงน ามาท าใหม่
ตามแนวคิดของภทัราวดีเธียเตอร์ได้ ภัทราวดีเธียเตอร์สร้างรสนิยม การชมละครให้กับผูช้ม
สมยัใหม่ ท่ีเห็นละครไทยเป็นเร่ืองของคนในอดีต เป็นของเก่าท่ีตอ้งเก็บรักษา โดยน าเอาความ
งดงามของละครไทยแบบจารีต หรือวรรณกรรมไทยมาผสมเทคนิคสมยัใหม่จนเกิดเป็นรสนิยมใน
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การชมละครไทยในรูปแบบท่ีเรียกว่า “ละครไทยร่วมสมยั” ผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษาประวติัความหมาย 
ประเภทของศิลปะการแสดงร่วมสมยั และการถ่ายทอดการเรียนรู้ และหลกัการการสร้างงานแสดง
ใหก้บัเด็กและเยาวชน  
    1.2.5.1 เปรียบเทียบศิลปะการแสดงร่วมสมัยขององค์กรระหว่าง 2 องค์กร                    
สวนศิลป์ บ้านดิน กบั  ภัทราวดีเธียเตอร์ 
    สวนศิลป์ บา้นดิน บริหารโดยมีนายมานพมีจ ารัส (ครูนาย) เป็นผูดู้แลบริหารงาน 
ดว้ยการสนบัสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาศิลปะของ ภทัราวดีเธียเตอร์ ในรูปแบบของศิลปะการแสดง
ร่วมสมยันั้น ทั้ง 2 องค์กร เป็นสถนบนัทางสังคมวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มีความโดดเด่นใน
การสร้างงานการแสดงในรูปแบบศิลปะการแสดงร่วมสมยั ทั้งละครไทยร่วมสมยั และการแสดงบน
เวทีแบบสมยัใหม่ อดีตทางภทัราวดีเธียเตอร์ก็เป็นชุมชนละครเวทีสมยัใหม่ท่ีมีกิจกรรมทางการ
ละครอยู่ตลอดเวลา ต่างจากโรงละครอ่ืน ๆ เช่น โรงละครกรุงเทพ โรงละครแห่งชาติ หรือ
หอประชุมศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ท่ีเป็นเพียงโรงละครเพื่อรองรับการแสดงประเภทต่าง ๆ 
ตามแต่ผูจ้ดัการแสดงท่ีจะใชเ้ช่าพื้นท่ี 
    ภทัราวดีเธียเตอร์ มีนักแสดงประจ าของตนเอง มีการฝึกนักเรียนการแสดง มี
กิจกรรมท่ีสร้างงานการแสดงของตวัเอง จึงเป็นทั้งสถานท่ีฝึกฝนทกัษะฝีมือของนกัแสดงและศิลปิน 
เช่นเดียวกบัสวนศิลป์ บา้นดิน ปัจจุบนัทางภทัราวดีเธียเตอร์ไดปิ้ดการแสดงและการเช่าพื้นท่ีไป มี
เพียงเวทีท่ีส าหรับไวซ้้อมการแสดงของศิลปิน และการรวมตวัของกลุ่มศิลปินนกัแสดง เยาวชนท่ี
เคยเรียนรู้จากภัทราวดีเธียเตอร์ได้กระจัดกระจายหายไป เหลือไวแ้ต่พียงผูส้ร้างงานท่ีรักใน
ศิลปะการแสดงไม่ก่ีคน แต่ด้วยวตัถุประสงค์ท่ีจะส่งศิลปินกลบัคืนทอ้งถ่ินก าเนิดเพื่อน าความรู้
ความสามารถไปพฒันาและต่อยอดการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะการแสดงร่วมสมยั จึงท าให้เกิดการ
สร้างพื้นท่ีทางศิลปะใหก้บัชุมชนท่ีสามารถรองรับกิจกรรมดา้นศิลปะต่าง ๆ นัน่คือ สวนศิลป์ บา้น
ดิน “ศิลปะสถาน” ท่ามกลางธรรมชาติ ในเทศบาลเจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี  
    จากการศึกษาสวนศิลป์ บา้นดินได้เห็นจุดเปล่ียนของศิลปะการแสดงของไทย 
เปรียบเสมือนชุมชนการแสดงสมยัใหม่ ท่ีมีแนวโนม้ทั้งการรวมกลุ่มกนัของศิลปินนกัแสดง และ
เยาวชน ในรูปแบบของชุมชน ท่ีมีการเรียนรู้จากการปฏิบติั อีกทั้งยงัไดเ้ห็นจุดเปล่ียนของรูปแบบ
ศิลปะการแสดงของไทยท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้มในกระแสการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมท่ีไดจ้ากการสร้างงานของสวนศิลป์ บา้นดิน  
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   1.3 ความหมายและประเภทศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
    ศิลปะการแสดงร่วมสมัย (contemporary arts) อาจเกิดข้ึนจากการปรับปรุง 
ประยุกต์จากรากเหงา้ของเดิมสู่วิธีการน าเสนอในรูปแบบใหม่ หรือเกิดจากความตอ้งการหลีกหนี
ความซ ้ าซากจ าเจของกรอบดั้ งเดิม ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับกลเม็ดเด็ดพราย กลวิธีพิเศษแรงบันดาล 
จินตนาการและขอ้มูลของนาฏยศิลป์ผูถ่้ายทอดและสร้างสรรคผ์ลงาน 
    1.3.1 ประเภทของศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
    ประเภทศิลปะการแสดงร่วมสมัย หมายถึง การคิดประดิษฐ์สร้างท่ีน าเสนอ
รูปแบบการแสดง การออกแบบกิริยาอาการ ท่าทาง การเคล่ือนไหว การผสมผสานนานาสารพดั
ศาสตร์และศิลป์ ปรุงเค่ียวจนหลีกหนีกรอบประเพณีท่ีเคยยึดถือปฏิบติัมาแต่ก่อนกาล ให้เกินปรกติ
วิสัยของกระบวนท่า สมรรถภาพและศกัยภาพทางสรีระจะกระท าได้ และเน้นวิธีการน าเสนอ
ภาพรวมของการแสดงท่ีอาจจะเป็นเร่ืองราว พลงั อารมณ์อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏในยุคสมยัใด ๆ มาก่อน 
    ดว้ยความหลากหลายทางความคิด ประสบการณ์สุนทรียะของศิลปินท่ีไดรั้บการ
บ่มเพาะ ศึกษา แสวงหา เรียนรู้ เกิดเป็นปัจเจกวิถีของแต่ละคน สะทอ้นออกมาเป็นงานนาฏกรรม
นั้นมีหลากหลายประเภทในสังคมปัจจุบนั ทั้งการใส่ใจในการจดัวางสรีระร่างกาย กา้นก่ิงแขนขา 
ศีรษะจรดเทา้ พลงัการเคล่ือนไหว ทิศทางการปรับเปล่ียนแถว การใชพ้ื้นท่ีบนเวทีอยา่งหลากหลาย 
การจดัองคป์ระกอบนกัแสดง การใชอ้ารมณ์ ฯลฯ ต่างสอดผสานเป็นหน่ึง ดงันั้น หากแบ่งประเภท
ของศิลปะการแสดงร่วมสมยัโดยอาศยัวิธีการสร้างสรรคร้์อยเรียงเร่ืองราว เรือนร่าง และอารมณ์ใน
การแสดงชุดหน่ึง อาจพบวา่ ประกอบดว้ย 4 ประเภท หลกั ดงัน้ี 
    ประเภทศิลปะการแสดงร่วมสมยัเนน้ธรรมชาติ หมายถึง ศิลปะการแสดงร่วมสมยั
ท่ียงัคงมุ่งเนน้ความปรกติวสิัยของกระบวนท่า สมรรถภาพและศกัยภาพทางสรีระ กระบวนท่า การ
เคล่ือนไหว และอารมณ์ของผูแ้สดงท่ีสามารถส่ือสารได้เขา้ใจอย่างง่ายส าหรับผูช้ม โดยอาจจะ
หลงเหลือรากเหง้า กลวิธีการส่ือสารทางกระบวนท่าอย่างจารีตนิยมไว้เพียงบางเบา ไม่
กระทบกระเทือนต่อวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชน และผูช้มสัมผสัไดว้า่เป็นการแสดงอนัพึงกระท า
ไดใ้นฐานะท่ีเป็นมนุษย ์โดยการออกแบบ การสร้างสรรคน์ั้นอาจเขา้ใจวา่ผูแ้สดงก าลงัท าไร ท่ีไหน 
อยา่งไร ซ่ึงปราศจากการตีความ 
    ประเภทศิลปะการแสดงร่วมสมยัก่ึงธรรมชาติ หมายถึง ศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ี
ยงัคงมุ่งเนน้ความปรกติวิสัยของกระบวนท่า สมรรถภาพและศกัยภาพทางสรีระ กระบวนท่า การ
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เคล่ือนไหว และอารมณ์ของผูแ้สดง หากแต่ปรุงปรับการจดัวางสรีระร่างกาย การเคล่ือนไหว และ
กระบวนท่าเสียใหม่ใหแ้ปลกหูแปลกตาจากเดิม 
    ประเภทศิลปะการแสดงร่วมสมยัเหนือธรรมชาติ หมายถึง การคิดประดิษฐ์สร้าง
ใหร่้างกายส่ือความหมายโดยออกแบบให้เกินปรกติวิสัยของกระบวนท่า สมรรถภาพและศกัยภาพ
ทางสรีระ (ร่างกาย) จะกระท าได ้(พีรพงศ ์เสนไสย, 2555) 
    การสร้างการแสดงแบบร่วมสมยั (contemporary) หรืองานสมยัใหม่ (modern) ใน
ปัจจุบนั เป็นการสร้างงานท่ีน าเอาองค์ความรู้จากบรมครูในยุคอดีต หรือน าเอางานศิลปะและ
เอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมท่ีมีอยู่แลว้ในอดีต หรือน าเอางานน ามาพฒันาต่อยอดสร้างสรรคใ์ห้
เกิดการแสดงรูปแบบใหม่ สวยงาม โดดเด่นและแตกต่างแต่ยงัคงไวซ่ึ้งรากและเอกลักษณ์ของ
ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมไวค้รบถว้น 
    ดงันั้น ในการสร้างสรรค์งานแสดงแบบร่วมสมยั ศิลปินผูส้ร้างงานจะตอ้งเรียนรู้
เทคนิคต่าง ๆ ท่ีเป็นเทคนิคสมยัใหม่จนช านาญ และขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่ลืมท่ีจะเรียนรู้ถึงการ
แสดงสมัยอดีต ทั้งเทคนิคการแสดง รากฐานความรู้และความเป็นมาของการสร้างงานแสดง
เหล่านั้น เพื่อสามารถต่อยอดทางความคิดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
    แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีระบบการเรียนการสอนดา้นศิลปะการแสดงในปัจจุบนัมกัจะ
เป็นการสอนแบบใหท้อ้งจ าตามต ารา มากกวา่จะสอนใหน้กัเรียนไดท้  าความเขา้ใจถึงรากฐาน ความ
เป็นมาองค์ความรู้ จนท าให้หลาย ๆ คนท่ีท างานร่วมสมัย (contemporary) หรืองานสมัยใหม่ 
(modern) ท่ีน าร าไทยมาสร้างงานแสดงของพวกเขานั้น มกัจะเป็นผลงานท่ีออกมาไม่น่าสนใจ 
เน่ืองจากผูแ้สดงไดล้ะทิ้งแก่นและรากของร าไทยไป จนไม่สามารถพฒันางานให้เป็นงานสมยัใหม่
ไดเ้ตม็ท่ี เน่ืองจากพวกเขาไม่ไดมี้โอกาสท่ีจะไดเ้รียนถึง “ราก” ของความรู้ ไม่มีโอกาสไดเ้รียนเพลงชา้ 
เพลงเร็ว ซ่ึงในเร่ืองเพลงชา้หรือเพลงเร็วน้ีจะช่วยสอนในเร่ืองของเส้นโคง้ (curve) เร่ืองกลา้มเน้ือ
ต่าง ๆ ท่ีมนัเคล่ือนไหวซ่ึงเม่ือเรารู้รากฐานตรงนั้นเราถึงจะเอามาท างานสมยัใหม่ท่ีสมบูรณ์ได ้ 
    จากประสบการณ์ท่ีไม่น่าประทบัในในวยัเด็ก ท าให้อาจารยม์านพ มีจ ารัส รู้สึกไม่
ชอบและเกลียดการร าไทยในปัจจุบนั มกัจะเป็นระบบการเรียนการสอนท่ีไม่พดูถึงวิธีการ ท่ีมา และ
ขั้นตอนในการสร้างท่าร าแต่ละท่า แต่จะชอบใหท้ าตามแบบของครูเท่านั้น ซ่ึงผลท่ีไดน้ั้น คือ ท าให้
ท่าร าออกมาเหมือนกบัครูผูส้อน โดยท่ีนักเรียนไม่รู้ท่ีมาท่ีไป ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้รู้ถึง
รากฐานและไม่สามารถน าไปคิดต่อยอดได้ จนกระทัง่เม่ืออาจารย์ได้มีโอกาสเรียนร าไทยกับ         
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ครูธีรยทุธ ยวงศรี ท าให้อาจารยไ์ดส้ัมผสักบัการเรียนร าไทยแบบถึงแก่นจริง ๆ เพราะครูธีรยุทธได้
สอนให้อาจารยไ์ด้รู้จกักบัค าว่า พื้นท่ี (space) เส้นสายในการร า (iine) ความสมดุลของร่างกาย 
(form) และจงัหวะความเร็วความชา้ของร าไทย (speed) วา่คืออะไร 
    “ถา้เด็ก ๆ ไดเ้รียนรู้เร่ืองการใช้ พื้นท่ี, เส้นสายการร า และความสมดุลแลว้ ก็จะรู้
ว่าจะน ามนัมาใช้ให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืน ดงันั้นถ้าเรารู้หลกัแลว้ เราก็จะสามารถพฒันา
เทคนิคและควบคุมมนัได ้ดงันั้น เวลาท่ีเราสร้างงาน ผมจึงแสดงแบบโบราณสุด ๆ โดยน าเอาเร่ือง
ของความเร็วความช้า รูปทรงมาใช้ และผมก็รู้ว่าในแต่ละท่าทางท่ีโบราณนั้น ผมจะพฒันาเป็น
อยา่งไรต่อ มีทิศทางเป็นยงัไง คนดูเลยเห็นวา่มนัออกมาเป็นงานร่วมสมยั แต่จริง ๆ แลว้ผมเอางาน
โบราณกลบัมาทั้งหมดเลย ทั้งมือ ทั้งจีบ และการเยื้องยา่ง” 
    โดยการเกิดข้ึนและการจบในแต่ละท่วงท่าของการร าแต่ละท่านั้นเรียบเหมือนกบั
การแหง้ของเทียนข้ีผึ้ง เพราะเทียนข้ีผึ้งจะละลายและค่อย ๆ แห้งลงอยา่งชา้ ๆ คือ มีการก่อเกิด ท่ีมา
ท่ีไป เป็นจีบ 1 ท่า แลว้ก็ค่อยขมวดจบ มีการเอียงหลบมุมเพื่อไม่ใหผู้ช้มไดเ้ห็นถึงกระบวนการ และ
ขั้นตอนการเปล่ียนท่าต่อไป ซ่ึงจะท าใหก้ารแสดงมีความน่าสนใจและน่าติดตามมากข้ึน 
    1.3.2 การถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงร่วมสมัยระหว่างผู้เรียนเก่าและผู้เรียนใหม่ 
    ผูท่ี้มาเรียนศิลปะการแสดงเปรียบเสมือนเป็นสมาชิก ความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกเก่ากบัสมาชิกใหม่ เป็นความสัมพนัธ์แบบเพื่อนร่วมงาน ท่ีต่างก็ท าหน้าท่ีของตนเอง แต่
ลกัษณะหน่ึงของภทัราวดีเธียเตอร์ คือ การผลิตงานและการเรียนรู้จะอยู่ด้วยกัน หมายความว่า
สมาชิกใหม่สามารถเรียนรู้ไดจ้ากงานของคนเก่า หากไดร่้วมงานกบัสมาชิกเก่าก็จะเป็นการเรียนรู้
โดยตรง แต่หากเป็นผูช้ม ก็สามารถเรียนรู้ไดโ้ดยการฝึกสังเกต 
    งานของศิลปะการแสดงเป็นงานท่ีตอ้งร่วมกนัท าระหวา่งศิลปินหลายแขนงหลาย
คน ต่างกบังานศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ท่ีสามารถท าเองได้เพียงล าพงัคนเดียว ดังนั้น สมาชิกใหม่จึง
สามารถเป็นไดท้ั้งผูร่้วมงาน ไปจนถึงผูช้มของงานนั้นไดเ้ช่นกนั การถ่ายทอดความรู้จึงเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา แลกเปล่ียนกนัอยู่ตลอดเวลา และกล่อมเกลาให้ลกัษณะงานเป็นไปในแบบภทัราวดีเธีย
เตอร์อยูต่ลอดเวลา อยา่งผูเ้รียนใหม่ท่ีมีความรู้มาก่อน จึงมีความคิดจากงานท่ีตอ้งท ามากกวา่ผูเ้รียน
เก่า สมาชิกเก่าสามารถแนะน าและแสดงให้เห็นว่ามีวิธีปฏิบติัของชุมชนอย่างไร แต่ทั้งน้ีสมาชิก
ใหม่สามารถเลือกเอาวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีตรงกับความต้องการของตนได้ และหากงานช้ินนั้น ๆ ไม่
สามารถไปรวมกบังานช้ินอ่ืน ๆ ในช้ินงานรวมได ้ก็จะตอ้งปรับตามใหเ้ขา้กนัไดม้ากท่ีสุด  
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    1.3.3 การสร้างงานแสดง 
    นอกเหนือจากหลักการพื้นฐานแล้ว เทคนิคหน่ึงท่ีส าคญัก็คือ การก าหนดลม
หายใจ สมาธิ และการวิปัสสนา เพราะการวิปัสสนา คือ การก าหนดรู้ พิจารณาทุกส่วนทุกอณูของ
ร่างกาย เพราะฉะนั้นการน าสมาธิเขา้มาประยุกตใ์ช้ในการร าและการแสดงจะช่วยให้เราสามารถ
รับรู้ทุกการเคล่ือนไหวพิจารณาในทุกอิริยาบถท่ีเกิดข้ึน 
    เคล็ดลบัส าคญั คือการหายใจให้เป็น เพราะนักแสดงตอ้งใช้ลมหายใจเยอะมาก 
ควรอยูใ่นท่ีมีธรรมชาติเยอะ จะไดสู้ดลมหายใจไดเ้ต็มปอด สูดเอากล่ินธรรมชาติ กล่ินไปน ้ าเขา้ไป 
ไม่ใช่กล่ินไปเสีย ควนัสกปรกอยา่งกรุงเทพฯ 
    โดยการหายใจท่ีถูกตอ้งนั้น ก่อนอ่ืนตอ้งนัง่หลงัตรง ดึงส่วนกน้กบข้ึนมา จากนั้น
สูดลมหายใจเขา้ทางจมูก แลว้หายใจออกทางปาก เพราะการหายใจแบบน้ีจะให้ความรู้สึกเหมือน
ได้ปลดปล่อยออกมา เป็นการถอนใจ ไล่ความทุกข์ออกไป โดยเทคนิคท่ีใช้อยู่ประจ า คือเวลาท่ี
หายใจออกให้ยกแกม้และเปล่งเสียงนบัหน่ึงถึงสิบออกมา ใช้ทั้งหนา้ในการพูด และตอ้งพูดให้เร็ว 
ชดัเจน จากนั้นจึงเพิ่มเป็นนบัสิบหา้ ยี่สิบ ซ่ึงวิธีน้ี เป็นการฝึกแบบหน่ึงถึงสาม (three in one) เพราะ
ไดบ้ริหารทั้งใบหนา้ ท าใหผ้วิพรรณดูสวย ทั้งยงัไดฝึ้กการพดู และฝึกการหายใจไปพร้อมกนัดว้ย 
    ในเร่ืองของเทคนิค “ความสมดุล” และการหาจุดก่ึงกลาง (centre) ของร่างกายนั้น 
เทคนิคของการแสดงแบบชาติตะวนัออก จะแตกต่างไปจากเทคนิคของชาติตะวนัตกอย่างส้ินเชิง 
โดยจุดก่ึงกลางของตะวนัออกจะสามารถสังเกตได ้2 จุด คือจุดบริเวณต ่ากวา่ทอ้งนอ้ยลงไปและกน้
กบ เพราะฉะนั้นการแสดงท่ีดีจึงเป็นการดึงจุดก่ึงกลางและดึงกน้กบข้ึน เพื่อให้เกิดเส้นลายโคง้ 
(curve) ท่ีถูกตอ้ง ในขณะท่ีทางตะวนัตกโดยเฉพาะการแสดงบลัเล่ต์ จะเป็นการยกกน้กบ คือผลกั
จุดก่ึงกลางออก เพื่อใหต้ั้งแต่กน้กบจนถึงศีรษะกลายเป็นเส้นตรง ทั้งน้ีเน่ืองจากท่าทางตะวนัตกจะมี
การกระโดดเยอะ ถ้าจดัสรีระแบบตะวนัออกจะท าให้น ้ าหนักกดทบับริเวณก้นกบเยอะ แล้วจะ
ส่งผลใหด้า้นหลงัมีปัญหาไดใ้นอนาคต 
    ซ่ึงการจดัท่าทางก าหนดจุดก่ึงกลาง ท่ีต่างกันน้ีก็แสดงให้เห็นถึงรากฐานของ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันได้เช่นกัน เน่ืองจากขนบของไทยจะมีลักษณะท่ีแอบไม่เปิดเผย 
เพราะฉะนั้นการแสดงท่าทางจึงเป็นการกดลงหาจุดศูนยก์ลางก่อนท่ีจะดนัพลงัจากจุดศูนยก์ลางส่ง
ข้ึนมา แต่ของฝร่ังจะกลา้เปิดเผย จึงเป็นการกระโดดข้ึนมาเลย จึงจดัจุดศูนยก์ลางให้ผลกัออกเพื่อให้
ไดล้กัษณะท่ีเปิดออกไดล้ายเส้นยาว ๆ  



34 

 

 

    เคล็ดไม่ลบั ท่ีช่วยให้เราสามารถเร่งความเร็วในการแสดง การร าให้เร็วข้ึนไดน้ั้น 
คือใหจ้  าไวเ้สมอวา่ “ยิง่เร็วเท่าไหร่ ยิง่ตอ้งผอ่นคลายมากเท่านั้น ไม่เกร็งอะไรเลย เพราะวา่การท่ีเรา
ยิ่งเกร็ง มนัจะท าให้เรารู้สึกว่าเรามีพลัง ซ่ึงความจริงแล้ว พลังอันนั้นมนัเป้นพลังท่ีอยู่กับเรา 
เหมือนกบัเป็นคนเห็นแก่ตวั แต่พลงัท่ีแทจ้ริงตอ้งส่งออกไป เพราะมนัคือการให้ เม่ือพลงัอยูท่ี่คนเดียว 
เราก็จะรู้สึกเหน่ือย คนดูก็จะเหน่ือย ส่งออกไป เราก็จะสบาย แลว้ทุกคนก็จะไดรั้บพลงัอนันั้น” 
    เทคนิคส าคญัอีกอย่างในการแสดงคือการ “เกลียวตวั” ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
อยา่งหน่ึงของร าไทยท่ีถูกน ามาใชเ้พื่อบ่งบอกลกัษณะนิสัยของตวัละคร ยกตวัอย่างเช่น ตวันางจะ
กดเกลียวตวัอยูด่า้นหนา้ โดยจินตนาการเป็นรูปตวัเอสอยูใ่ตร้าวนม ซ่ึงการกดเกลียวน้ีจะท าให้ได้
รูปลกัษณ์ของการเมียงมอง เขินอายแบบผูห้ญิง แลว้ท่ีส าคญัทางดา้นสรีระ การกดเกลียวจะเป็นการ
ก าหนดการหันการเอียงแบบธรรมชาติ ส าหรับตวัพระจะกดเกลียวตวัดา้นขา้ง และตวัยกัษ์จะกด
เกลียวตวัดา้นหลงัเพื่อใหร่้างกายดา้นหนา้เปิดออก 
    “การกดเกลียว เวลากดก็เหมือนกบัลูกบอล คือกดแลว้มนัจะเดง้ออก เพราะฉะนั้น
เม่ือเรากระแทกลงไปก็จะเกิดแรงผลกัในอีกส่วน ก็ตอ้งปล่อยไปตามธรรมชาติ อยา่ไปเกร็ง เพราะ
กลา้มเน้ือมนุษยจ์ะใชแ้รง แลว้ก็ปล่อยสลบักนัไป ถา้เราใชแ้รงตลอดมนัก็จะผิดธรรมชาติ แลว้มนัก็
จะออกมาไม่ดี มนัจะออกมาสวยต่อเม่ือเรากดใชแ้รง กด ปล่อย ส่ิงน้ีคือเทคนิคส าคญัท่ีตอ้งรู้” 
    สรุปแลว้กระบวนการท่ีเกิดข้ึนจึงตอ้งอาศยัทั้งแรงดึงและแรงผลกัประกอบกนั คือ
ใชแ้รงดึงกลา้มเน้ือดา้นในก่อน ต่อมาจึงผอ่นคลายกลา้มเน้ือ แลว้จึงใชแ้รงผลกัออกอีกทีหน่ึง 
    1.3.4 การสร้างแรงจูงใจหลกัง่าย ๆ ส าหรับการเร่ิมต้น 
    ปัญหาอยา่งหน่ึงท่ีผูฝึ้กฝนไม่วา่จะเป็นการแสดงหรือการร าไทยเองมกัจะประสบก็
คือ การท่ีไม่รู้วา่หลงัจากตวัเองท าท่าใดท่าหน่ึงไป ควรจะตอ้งหนัหน้าวางตวัเอียงมุมส่วนอ่ืน ๆ หรือ
ส่งสายตาไปอยา่งไร ซ่ึงเป็นเพราะยงัไม่รู้จกัการสร้างแรงจูงใจ หรือเป้าหมายท่ีชดัเจน 
    แรงจูงใจสามารถสร้างข้ึนและฝึกไดง่้าย ๆ โดยเร่ิมตน้จากการใชส้ายตามุ่งไปท่ีจุด
ใดจุดหน่ึง โดยการวาดเลย 8 ในอากาศ จากนั้นก็กวาดสายตามองตามตวัเลขท่ีเราวาดไวใ้นอากาศ 
ฝึกจากเล็กไปใหญ่ ใหญ่ไปเล็กกลับไปกลับมา จากนั้นก็ค่อย ๆ เอียงบิดองศาอ้อมไปด้านหลัง 
วกกลบัมาดา้นหน้า ซ่ึงจะสังเกตได ้เม่ือเวลาท่ีตามองไป ตวัเราก็จะคลอ้ยตามไปตามทิศทางท่ีตาก
วาดไป เหมือนกบัวา่ จุดท่ีโฟกสัอยูน่ั้นดูดตวัเราเขา้ไปดว้ย 
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    ต่อมาเม่ือมีจุดท่ีเราสร้างข้ึนไวแ้ลว้ ก็สร้างเส้นสมมุติข้ึนมาแลว้ ใช้น้ิวพุ่งไปตาม
เส้นสมมุติท่ีจินตนาการไวโ้ดยส่ิงส าคญัท่ีตอ้งท าควบคู่กนัไปคือ การก าหนดลมหายใจเขา้ – ออก โดย
เม่ือหายใจเข้า ก็จะใช้มือและสายตาน าไป จากนั้นเวลาหายใจออกให้ดึงมือกลับเข้ามาหา จุด
ศูนยก์ลาง ทั้งน้ี ส่ิงท่ีควรตอ้งค านึงถึงอีกอยา่ง ก็คือการส่งสายตา ตอ้งใช้สายตาส่งพลงัออกไปให้
ไกลเลยปลายน้ิวไป หรือผูฝึ้กหดัอาจจินตนาการวา่อยูใ่นทุ่งกวา้งแลว้เอ้ือมมือหยิบดอกไมใ้นมุมต่าง ๆ 
เร่ิมจาก 4 มุม จากนั้นจึงแยกออกเป็น 8 มุม และทุกคร้ังท่ีเปล่ียนองศาร่างกาย มุมหรือดอกไมก้็จะ
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ดงันั้นดอกไมใ้นท่ีน้ีจึงเปรียบเสมือน แรงจูงใจ หรือเป้าหมายในการแสดง 
    การหายใจเขา้ – ออก ก็เปรียบเสมือนการท าสมาธิ และถือเป็นหวัใจส าคญั เพราะ
จะต้องท าให้สอดคล้องกับจังหวะ และท่วงท่าของร่างกายจะเป็นไปตามธรรมชาติ หลังจากนั้ น            
จึงเพิ่มเติมในเร่ืองของความช้า ความเร็ว และน ้ าหนกั เพื่อให้เกิดความหลากหลายมากข้ึน (มานพ    
มีจ  ารัส, 2551: 174) 
  
2.  แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
   2.1 หลกัการบริหารจัดการ 
    นักวิชาการด้านการจดัการไม่นิยมให้ค  าจ  ากัดความการจดัการหรือการบริหาร 
เน่ืองจากมีขอบข่ายและความหมายเกินกว่าจะนิยามดว้ยประโยคสั้ น ๆ เพียงไม่ก่ีประโยคได ้ค า
นิยามท่ีนักวิชาการในสมยัก่อนนิยามไดแ้ก่ความหมายองค์ประกอบ (บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป
มาร่วมแรงร่วมใจกนัปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั) โดยดูวา่กิจกรรมใดบา้งท่ีเขา้ข่ายลกัษณะ
งานตามภารกิจของการจดัการ อย่างไรก็ตามนกัวิชาการดา้นการจดัการในปัจจุบนัมีความเห็นไป
ในทางเดียวกนัว่าควรให้ค  านิยามความหมายของการจดัการหรือการบริหารเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ร่วมกนัในการอธิบายขอบข่ายของลกัษณะการจดัการ แมจ้ะไม่สามารถอธิบายไดค้รอบคลุม หรือ
อธิบายไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้นก็ตาม ก็เป็นส่ิงท่ีควรกระท าเพื่อใหเ้กิดความกระจ่างชดัเจนข้ึน 
    กระบวนการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามขั้นตอน          
การบริหาร คือ 
    1. การวางแผน (planning) 2. การจดัการองคก์ร (organizing) 
    3. การช้ีน า (leading)   4. การควบคุม (controlling) 
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input 

- 4 m’s 
- 6 m’s 
- 8m’s 

 

 

- polc 
- posdc 
- posdcorb 

 

 

- objectives 
- goals 

 

 

feedback 

output process 

 

    ซ่ึงจากความหมายดงักล่าวมีค าส าคญั 3 ค า คือ กระบวนการ, ทรัพยากรการบริหาร 
และวตัถุประสงค ์สามารน ามาเขียนเป็นแผนภูมิดงัภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 11 แสดงกระบวนการจดัการ 
ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรรีรัตน์ และคณะ, หลกัการจัดการ (ไทยวฒันาพานิช กรุงเทพฯ, 2541), 21. 
 
   input คือ ทรัพยากรการบริหาร (management resources) อนัไดแ้ก่ 4 m’s ประกอบดว้ย 
คน (man) เงิน (money) วตัถุดิบ (material) และวิธีการ / จดัการ (method / management) ถูกน าเขา้
ในระบบเพื่อประมวลผลหรือการบริการท่ีเติบโตและพฒันากา้วหนา้ไปพร้อมกบัอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการท่ีเติบโตและพฒันาข้ึนไปอย่างรวดเร็วท าให้ทรัพยากรเพียง 4 ประการเร่ิมไม่
เพียงพอส าหรับเป้าหมาย จึงไดเ้พิ่มข้ึนอีก 2 m’s เป็น 6 m’s ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรกล (machine) และ
การตลาด (market) ในขณะเดียวกนัการท างานท่ีมองเห็นถึงความส าคญั หรือ คุณค่าของจิตใจของ
ผูป้ฏิบติังานมีมากข้ึน โดยหึความส าคญักบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของคนงานมากข้ึน จึง
เพิ่มขวญัก าลงัใจ (morale) เขา้ไปเป็น 7 m’s และเม่ือโลกกา้วเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ (globalization) 
ระบบการส่ือสารไร้พรหมแดนท่ีติดต่อเช่ือมโยงกนัเป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทัว่โลดท าให้การ
ติดต่อส่ือสารรวดเร็วใครไม่รู้หรือไม่มีขอ้มูลยอ่มเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ จึงไดเ้พิ่ม ขอ้มูลข่าวสาร 
(message) เขา้ไปในทรัพยากรกระบวนการผลิต รวมเป็น 8 m’s ซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ีจะเพิ่มข้ึนไป
เร่ือย ๆ ไม่ส้ินสุดตราบเท่าท่ีระบบอุตสาหกรรมการผลิตการจดัจ าหน่ายและการบริการยงัคงพฒันา
และกา้วไปไม่หยดุย ั้ง 
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    process คือ หน้าท่ีหรือกิจกรรมขั้นพื้นฐานท่ีผูบ้ริหารต้องท า ในปัจจุบนัยึดถือ
หนา้ท่ี 4 ประการ ไดแ้ก่ polc 
    1. การวางแผน (planning) 
    2. การจดัองคก์ร (organizing) 
    3. การช้ีน า (leading) 
    4. การควบคุม (controlling) 
    output คือเป้าหมาย (goals) หรือวตัถุประสงค์ (objectives) ขององค์กร ท่ีน า
ออกมาจากกระบวนการแปรรูปในขั้นตอนท่ีสอง เป้าหมายขององคก์ารสามารถแบ่งหยาบไดเ้ป็น 2 
ประเภทดว้ยกนั คือ องคก์ารท่ีมีเป้าหมายท่ีมุ่งแสวงหาก าไร (profit) และองคก์ารท่ีมีเป้าหมายไม่มุ่ง
แสวงหาก าไร (non - profit) หรืออาจแบ่งเป็นองคก์ารท่ีวตัถุประสงคเ์พื่อการผลิตสินคา้ กบัองคก์าร
ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการ (services) ก็ได ้
    การบริหารงานการแสดงโดยใช้หลักการบริหารด้าน 4 m’s ช่วยนั้ น ได้ให้
รายละเอียดไวด้งัน้ี (วมิลศรี อุปรมยั, 2524: 214) 
    คน (men) 
    เงิน (money) 
    วสัดุอุปกรณ์ (material) 
    การจดัการ (management) 
    การน าหลกัการโดยใช้หลกั  4m’s มาใช้กบัการแสดง การบริหารกจิการการแสดง 
    คน (men) การบริหารบุคคลเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงประกอบไปด้วยขั้นตอน
ตั้งแต่ การเลือกสรร การบรรจุแต่งตั้ งให้ใครท าอะไร การจูงใจให้คนท างานได้นาน ๆ การให้
สวสัดิการ และการให้ความดีความชอบ การพฒันาและฝึกอบรมหลงัจากท างานไปจนหมดขีดของ
ความสามารถแล้ว ให้มีบทบาทใคร่ท่ีจะท างานอย่างสนุกสนานต่อไป และขั้นสุดทา้ยของการ
บริหารงานเก่ียวกบัคนก็คือพน้จากงานในลกัษณะต่าง ๆ  
    ฉะนั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งพยายามท่ีจะยึดหลกัให้บุคลากรมีความสุขกบัการท างาน
และขณะเดียวกนัก็มีประสิทธิภาพของงานสูงสุดดว้ย 
    การบริหารกิจการละคร โดยเฉพาะการบริหารการละครนั้น เป็นกิจกรรมท่ีตอ้ง
ค านึงถึงบุคคลอยู ่3 จ าพวก คือ 
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    1. ผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีหรือบุคลากรทั้งหมดท่ีช่วยให้การละครเป็นรูป
เป็นร่างข้ึน ทั้งในระดบันโยบายและการปฏิบติัโดยการฝึกและเตรียมงาน 
    2. ผูแ้สดง ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดรั้บการฝึกซอ้มใหแ้สดงตามบทนั้น ๆ  
    3. ผูดู้ คือ ผูบ้ริโภคหรือผูช้มการแสดง 
    เงิน (money) เงินแมจ้ะเป็นส่ิงส าคญัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานทุกแขนงงาน
ก็จริง แต่ในแง่ของการละครนั้นมีส่ิงท่ีควรพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองเงิน 2 ประการ คือ เงินลงทุน กบั
เงินท่ีไดเ้ป็นผลก าไร 
    อย่างไรก็ดี การบริหารกิจการเร่ืองเงินก็ตอ้งโปร่งใสแสดงให้เห็นเป็นหลกัฐานท่ี
ผา่นการลงมติมาเป็นขั้นตอน สามารถตรวจสอบเพื่อความสบายใจดว้ยกนัทุกฝ่าย 
    ฉะนั้น จึงสรุปไดว้่า ความส าเร็จในการบริหารงานดา้นละครนั้นจะออกมาในรูป
ผลก าไรท่ีอาจมิใช่เป้าหมายหลกัคือเงินเสมอไป ก าไรอาจจะเป็นอยา่งอ่ืน เช่น คุณธรรมหรือค่านิยม
ท่ีมีค่ายิ่งกว่าส่ิงใดทั้งส้ิน ในสภาพสังคมท่ีตอ้งคน้หาสัจธรรมท่ีแทจ้ริงในการด ารงชีวิต ท่ีเห็นว่า
ความร ่ ารวยมิใช่เป็นท่ีสุดของความปรารถนา 
    วัสดุอุปกรณ์ (material) ในดา้นการศิลปะการแสดงนั้นจึงมีความสัมพนัธ์กบัการ
แต่งกาย ทั้งดา้นความกลมกลืน (harmony) และความขดัแยง้ (contrast) ระหวา่งตวัละคร ฉากและ
เหตุการณ์ในท้องเร่ือง ฉะนั้น การบริหารด้านวสัดุหรืออุปกรณ์จึงเข้ามีมีบทบาทเก่ียวกับการ
ประดิษฐแ์บบเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ นอกจากนั้นยงัมี
เร่ืองฉาก ตลอดจนไฟ แสง สี เสียง จึงควรมีแผนงานปฏิบติัการใหบุ้คลากรในการจดัการแสดง 
    การจัดการ (management) การจัดงานทุกอย่างให้มีระบบเพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและติดตามผล ซ่ึงควรให้แต่ละฝ่ายของงานเขียนรายละเอียดในการท างาน (job 
description) การปฏิบติังานทั้งหมดมาไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีผูบ้ริหารจะไดท้ราบวา่ในขอบเขตของงาน
ท่ีเขียนมานั้นขอ้ใดบา้งท่ียงัมิไดร้ะบุไว ้แต่เป็นงานส าคญัท่ีจะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบ จะไดม้อบหมายให้
บุคคลอ่ืนปฏิบติัการต่อไป มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่การจดัการแสดง ซ่ึงเป็นผลของส่วนรวม 
    การบริหารงานการแสดงจะตอ้งค านึงถึงบุคคล 3 ฝ่ายเสมอ คือ ผูส้ร้าง ผูแ้สดง 
ผูช้ม ส่วนการวดัความส าเร็จ หรือประสิทธิภาพของการท างานในหน่วยงาน เขียนสูตรไดด้งัน้ี 
    ประสิทธิภาพของงาน = (i – o) + s 
     i = input  หมายถึง ส่ิงท่ีลงทุนลงแรงไปทั้งหมดในการจดัการแสดง 
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     o = output  หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลหลงัจากท่ีการแสดงเสร็จส้ินลงแลว้ 
     s = satisfaction หมายถึง ความพึงพอใจในความส าเร็จของการปฏิบติังาน 
    ส่วนการบริหารงานแบบ 4 p’s ท่ีน ามาใชก้บัการจดัการแสดง คือ 
     1. วตัถุประสงค ์(purpose) 
     2. บุคลากร (people) 
     3. กระบวนการ (process) 
     4. ผลผลิต (product) (วมิลศรี อุปรมยั, 2524: 214) 
    การน ากระบวนการมาบริหารมาเป็นแนวทางบริหารจดัการแสดง 
    ยกตวัอยา่งกระบวนการบริหาร 2 กระบวนการ ไดแ้ก่ 
    1. กระบวนการบริหารท่ีช่ือว่า พาสเซ่ (pasce) ของสมาคมการศึกษาแห่งอเมริกา 
เป็นการน าเสนอการท างานไวเ้พียง 5 ขั้น คือ  
     p คือ   planning  หมายถึง การวางแผนงาน 
     a คือ  allocating หมายถึง การหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาใชใ้นงานแต่ละงาน 
     s คือ  stimulation  หมายถึง การเสริมก าลงัใจให้บุคคลท่ีปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลทั้งปริมาณ และคุณภาพ 
     c คือ co-ordination หมายถึง การประสานงานใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 
     e คือ  evaluation  หมายถึง การประเมินผลงานการแสดง เพื่อน ามาสู่การ
แกไ้ขปรับปรุง 
    2. กระบวนการบริหารท่ีช่ือวา่ พอส์ดคอร์บ (posdcorb) ของ ลูเธอร์ คูลิด (luter gulick) 
มีขั้นตอนการบริหารดงัน้ี 
     planning คือ  การวางแผน 
     organizing คือ  การจดัองคก์รในการท างาน 
     staffing  คือ การจดัหาคนท่ีเหมาะสม 
     directing คือ การก าหนดการประชุม 
     co-ordinator คือ การประสานงาน 
     reporting คือ การรายงานการปฏิบติังาน 
     budgeting คือ งบประมาณท่ีน ามาใช ้(วมิลศรี อุปรมยั 2524 : 219) 



40 

 

 

    การน าหลกัการบริหารทัว่ไปมาใชก้บัการบริหารการจดัการแสดงนั้นสามารถช่วย
ให้การปฏิบติังานดา้นการแสดงนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวาง
เอาไว ้แต่อยูท่ี่การจะเลือกน ามาใช้ให้เหมาะสมกนัเท่านั้น ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีจ  าเป็นตอ้งศึกษาถึง
กระบวนการจดัการขององคก์รสวนศิลป์ บา้นดิน เพื่อใหท้ราบถึงวตัถุประสงคห์ลกั รวมทั้งขั้นตอน
การน ามาซ่ึงผลส าเร็จในการจดัการศิลปะการแสดง เพื่อให้เป็นท่ียอมรับและความสามารถในการ
ตอบสนองไดต้ามความตอ้งการของผูช้มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากน้ีการบริหารจดัการ
ยงัมีผลต่อการแสดงนาฏศิลป์ไทยในทางท่ีส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวท่ีนอกจาก
ความตอ้งการสัมผสัในทางวฒันธรรมแล้ว ก็ยงัมีความตอ้งการท่ีจะมาใช้บริการอย่างดีท่ีสุดจาก
สถานท่ีนั้นอีกดว้ย 
   2.2 หลกัการจัดการแสดง 
    การจ าแนกการแสดงตามคุณสมบติัของการแสดง คือ การพิจารณาวา่การแสดงชุด
นั้นมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่นอยา่งไร ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ประเภทวิจิตรศิลป์ พาณิชย
ศิลป์ และศิลปะพื้นบา้น การแสดงนาฏศิลป์ในประเภทพาณิชยศิ์ลป์เป็นศิลปะการแสดงท่ีท าข้ึนเพื่อ
การคา้ขาย โดยเฉพาะโดยออกแบบการแสดงนั้นใหเ้หมาะสมกบัรสนิยมของประชาชน 
    การแสดงประเภทพาณิชย์ศิลป์ คือ การแสดงออกเพื่อการตลาดให้คนดูนิยม
ชมชอบ และสนับสนุนให้เล้ียงชีพอยู่ได้ การแสดงประเภทน้ีจึงเน้นองค์ประกอบการแสดงอนั
หลากหลายเพื่อความหลากรส มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบเน้ือหาบางอยา่งอยูเ่สมอ เพื่อให้
เกิดความแปลกใหม่คนดูจะไดห้วนกลบัมาดูการแสดงของตนอีก ในการวางแผนจดัการการแสดง
นาฏศิลป์จ าเป็นต้องเรียนรู้ในเร่ืองของหลักการจัดการการแสดงทั่วไปเสียก่อนจึงจะน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจดัการแสดงนาฏศิลป์ เพื่อเป็นการล าดบัขั้นตอนการท างาน การจดัแบ่งฝ่ายงาน
รับผดิชอบหรืออ่ืน ๆ โดยควรค านึงถึงความสอดคลอ้งในรายการหลกัของธุรกิจนั้น ๆ ดว้ย 
    การจดัการแสดงตามหลกัการจดัการแสดงทุกชนิดตอ้งมีการวางแผนงานอย่างดี 
เพราะการแสดงเป็นการร่วมกลุ่มศิลปินทั้งหลายเขา้ดว้ยกนั ตอ้งใชบุ้คคลท่ีมีความรู้หลายแขนงมา
ท างานร่วมกัน ต้องรับผิดชอบร่วมกันและความส าเร็จของงานก็ข้ึนอยู่กับการท่ีทุกฝ่ายมีการ
ประสานงานกนัอยา่งดี 
    ตามแผนงานการจดัการแสดงท่ีสมบูรณ์จะพบว่า ไดมี้การแบ่งเจา้หนา้ท่ีออกเป็น  
3 ฝ่าย คือ 1. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอ านวยการแสดง 2. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการแสดง 3. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายธุรกิจ 
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    2.2.1 เจ้าหน้าทีฝ่่ายอ านวยการแสดง ไดแ้ก่ 
    1.. ผูอ้  านวยการแสดง หรือ หวัหนา้คณะ มีอ านาจสูงสุดในการจดัการแสดงละคร 
เป็นผูว้างจุดประสงค์ของการแสดง มีทุนหรืองบประมาณส าหรับการแสดงพอเพียง รู้ศิลปะการ
ละครดีมีลกัษณะเป็นผูน้ าท่ีดี สามารถใหค้  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้
    2. ผู ้ก  ากับการแสดง เป็นผูฝึ้กและควบคุมการแสดงรับผิดชอบในการแสดง
ทั้งหมด เป็นตวัจกัรท่ีส าคญัท่ีสุดของการแสดง มีความสามารถรอบรู้เป็นผูส้ั่งการแก่ผูก้  ากบัเวที
ท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูแ้สดง 
    3. ผูก้  ากบัเวที รับผิดชอบทุกส่ิงอย่างบนเวที ควบคุมดูแลฉากอุปกรณ์แสดง แสง
เสียง เคร่ืองแต่งกายตวัละคร 
    4. ผู ้ช่วยผู ้ก  ากับเวที ช่วยผูก้  ากับเวที รับมอบภาระบอกบทและควบคุมเสียง
ประกอบอ่ืน ๆ ตามแต่ผูก้  ากบัเวทีจะสั่ง 
    2.2.2 เจ้าหน้าทีฝ่่ายจัดการแสดง ไดแ้ก่ 
    1. คณะกรรมการพิจารณาบทละคร ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการแสดงและคณะกรรมการท่ี
ผูอ้  านวยการแสดงแต่งตั้งข้ึนจากผูท้รงคุณวุฒิทางการละคร 3 – 4 คน พิจารณาเลือกบทท่ีจะน ามา
แสดงร่วมกนั 
    2. ผูก้  ากบัฝ่ายเทคนิค คือ ผูอ้อกแบบฉากและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ประกอบการแสดง
ควบคุมด าเนินการสร้างฉาก และอ่ืน ๆ  
    3. ผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกาย ออกแบบสั่งสร้างรักษาเคร่ืองแต่งกายและแต่งหนา้ตวัละคร 
    4. เจา้หนา้ท่ีแสงสี ท างานเก่ียวกบัการใหแ้สงและสีตามบทละคร 
    5. ผูป้ระกอบเพลงดนตรี เลือกและแต่งเพลง รวมทั้งควบคุมเร่ืองดนตรีระหวา่งการ
แสดง แนะน าการร้องและอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัดนตรี 
    2.2.3 เจ้าหน้าทีฝ่่ายธุรกจิ ไดแ้ก่ 
    1. แผนกประชาสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีโฆษณา 
    2. ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ ท าหนา้ท่ีติดต่อธุรกิจต่าง ๆ  
    3. เจา้หนา้ท่ีการเงิน ช่วยควบคุมการบญัชีและการเงิน 
    4. ผูจ้ดัท าสูจิบตัร จดัท าและจ าหน่ายสูจิบตัรและบทละคร 
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    5. เจา้หน้าท่ีสถานท่ี ท างานเก่ียวกบัโรงละคร เช่น ท าความสะอาดของสถานท่ี          
จดัเจา้หนา้ท่ีเดินบตัร เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ ฯลฯ 
    6. เจ้าหน้าท่ีอาหาร พยาบาลและการขนส่ง เป็นหน่วยสวสัดิการเพื่อความ
สะดวกสบายของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายอ่ืน ๆ ทั้งหมด 
    การจัดการแสดงของสวนศิลป์ บ้านดิน 1.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการแสดง 2. 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการแสดง 3. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายธุรกิจ การท างานทั้ง 3 ฝ่าย เป็นทีมงานของคุณมานพ มีจ ารัส 
(ครูนาย) ทีมงานของชุมชน (ทั้งเทศบาลต าบลเจ็ดเสมียนและชาวบา้น) การท างานของชาวเจ็ดเสมียน
ท าดว้ยใจ แต่อยู่ในการจดัการของคุณมานพ มีจ ารัส ทุกคนพยายามท าให้รูปแบบการแสดงออกมา
ใหดี้ท่ีสุด  
    การแบ่งสายงานดงักล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นแบบอย่างท่ีจดัอยา่งเต็มรูปแบบ ถา้เป็น
จัดละครขนาดเล็กบุคคลเดียวอาจท างานได้หลายแผนกได้โดยพิจารณาตามความเหมาะสม                
(สุรพล วรุิฬรักษ,์ 2547: 214 - 215) 
    การจดัการแสดงให้มีประสิทธิภาพตอ้งค านึงถึงบุคคล 3 ฝ่าย คือ ผูส้ร้าง ผูแ้สดง ผูช้ม 
โดยอาศยัหลกั pert ไวว้า่ pert คือยอ่มาจากค าวา่ program evaluation and review technique เทคนิคท่ี
ช่วยในการวางโปรแกรมหรือวางแผนประเมินผลงานโดยอาศยัวิธีการตรวจสอบ หากน ามาใช้กบั
การควบคุมงานการแสดงละครคงจะท าใหก้ารปฏิบติังานมีระบบและมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นการ
ส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบติังานในรูปแบบท่ีดียิง่อยา่งหน่ึง (วมิลศรี อุปรมยั, 2524: 224) 
    แนวความคิดเก่ียวกบั pert องคป์ระกอบการท างาน 3 อยา่ง คือ 
     1. เวลา 
     2. ทรัพยากร 
     3. ล าดบัเวลา 
    ขั้นตอนการปฏิบติังานของ pert ไดแ้ก่ 
     1. แยกแผนแต่ละประเภทของงาน และเวลาท่ีใชแ้ต่ละงาน 
     2. เขียนผงัการท างาน เพื่อก าหนดก่อน และหลงัของงาน 
     3. ปรับปรุงผงัการท างาน โดยพิจารณาคนและเคร่ืองมือใชใ้นการปฏิบติังาน
วา่เหมาะสมเพียงใด 
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     4. เปรียบเทียบงานและตรวจสอบเป็นระยะ ๆสม ่าเสมอ เพื่อหาทางปรับปรุง
งานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
    ในการจดัการแสดง สามารถแบ่งบุคลากรตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบได ้ดงัน้ี 
    1. บุคคลในการจดัการแสดง 
     1.1 ผูส้ร้าง (producer) ประกอบไปดว้ยบุคคล 2 ระดบั คือ 
      1.1.1 บุคลากรระดบัวางนโยบาย (policy) 
      1.1.2 บุคลากรการปฏิบติังาน (operate) 
     1.2 ผูก้  ากบัการแสดง (director) ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นตวัปฏิบติัการ
ในการแสดงบนเวทีทั้งหมด 
     1.3 ผูช่้วยผูก้  ากบัการแสดง (assistant director) 
     1.4 ผูก้  ากบัเวที (stage director) 
     1.5 ผูก้  ากบับทและผูป้ล่อยตวันกัแสดง (prompter) 
    2. เจา้หน้าท่ีฝ่ายธุรการ หมายถึง เจา้หน้าท่ีท่ีกระท าทุกอย่างในด้านท่ีไม่ใช่การ
แสดงบนเวที แต่ช่วยให้การท างานของการแสดงด าเนินไปดว้ยดีตามนโยบายของฝ่ายจดัการแสดง 
เช่น เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิคม ฝ่ายบญัชี ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
    3. ผูเ้ขียนบท (playwright) จะตอ้งเป็นผูท่ี้กวา้งขวางและมีความละเอียดเป็นนัก
สังเกตและเขา้ใจสภาพแวดลอ้มของมนุษยใ์นลกัษณะต่าง ๆ กนั 
    4. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการแสดง กบังานบนเวที ไดแ้ก่ 
     1. เจา้หนา้ท่ีฉาก 
     2. เจา้หนา้ท่ีแสง สี และเสียง 
    5.การแต่งกายและการแต่งหน้า  (stage costume and make up)  เพื่อให้ เ กิด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครกบัเน้ือเร่ืองท่ีแสดง และเพื่อสนบัสนุนใหก้ารแสดงนั้นน่าชมยิง่ข้ึน 
     จากหลกัการในการจดัการแสดงสามารถน ามาใชอ้า้งอิงประกอบงานวิจยัในเร่ือง
การศึกษาขั้นตอนการจดัแสดงเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนการท างานของฝ่ายท่ีมีหน้าท่ี
รับผดิชอบการแสดงในองคก์ร ซ่ึงตอ้งค านึงทั้งในเร่ืองวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รและเร่ืองขอ้จ ากดั
ต่าง ๆ ท่ีมีในการแสดง เพื่อให้ได้รูปแบบการแสดงท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมท่ีสุด โดยมีความ
คาดหวงัจากผลการตอบรับของผูช้มหลงัจากไดรั้บชมการแสดงนั้นแลว้ 
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   2.3  แนวคิดด้านอนุรักษ์นิยม และด้านทางพฒันาต่อนาฏศิลป์ไทย 
    แนวทางการอนุรักษ์หรือพฒันานากศิลป์ไทย ในการอภิปรายหัวขอ้เร่ือง นานา
ทศันะของการพฒันารูปแบบนาฏศิลป์ โดยมีใจความว่า นาฏศิลป์ไทยเป็นส่ิงท่ีควรอนุรักษ์ แต่
นาฏศิลป์ไทยมีปัญหาในการสืบทอดและการท าให้คนเขา้ใจ และปัญหาท่ีส าคญัก็คือ การสืบทอด
และการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยจะตั้งเป้าหมายหรือมีนโยบายอย่างไร เพราะหากอนุรักษ์ของเดิม
เอาไว ้ซ่ึงถา้มองว่าของเดิม ของคลาสสิกก็เหมือนเป็นสินคา้ในพิพิธภณัฑ์ (museum piece) แต่ถา้
น ามาพฒันา ปัญหาในเร่ืองการพฒันารูปแบบต่าง ๆ ของนาฏศิลป์นั้นควรจะท าหรือไม่และจะมี
กฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยา่งไร นาฏศิลป์ไทยเป็นส่ิงท่ีมีระเบียบแบบแผนและมีความหมายหาก
สามารถท าความเขา้ใจ เพราะฉะนั้น เราควรจะรักษาส่ิงเดิมไวโ้ดยอธิบายให้คนเขา้ใจมากข้ึนหรือควร
จะพฒันาไป ซ่ึงประเด็นท่ีส าคญัอยู่ท่ีปัญหาการถ่ายทอดและความเขา้ใจ (นิออน สนิทวงศ์  ณ อยุธยา, 
2536: 81) 
    ในขณะท่ี นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2538: 107) ไดเ้ขียนถึงนาฏกรรม ซ่ึงเป็นวฒันธรรม
ทางศิลปะการแสดงถึงสาเหตุของความเส่ือมในยุคสมยัปัจจุบนัว่า นาฏกรรมของวฒันธรรมหน่ึง 
อาจไม่เป็นท่ีช่ืนชมของอีกวฒันธรรมหน่ึง เพราะต่างคนต่างวฒันธรรมไม่สามารถเขา้ใจขนบหรือ
จารีตของนาฏกรรมนั้นได ้นาฏกรรมจากสมยัหน่ึงอาจไม่เป็นท่ีช่ืนชมของสมยัต่อมา เพราะขนบ
และจารีตท่ีก ากบันาฏกรรมนั้นไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือเขา้ใจกนัอีกแลว้ หรืออาจเป็นเพราะจารีตและขนบ
นั้นไม่เป็นท่ีแพร่หลายพอท่ีจะเป็นฐานของการสืบทอดทางสังคมไดเ้พียงพอ 
    ส่วนหน่ึงของนาฏกรรมในราชส านกัไทยเส่ือมความนิยมไปในสมยัน้ี ก็อาจมีเหตุ
มาจากการท่ีคนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจขนบหรือจารีตท่ีก ากบันาฏกรรมประเภทน้ีอย่าง
เพียงพอ ความงาม ความหมาย ความรู้สึก จึงเป็นส่ิงท่ีผูช้มไม่สามารถจบัตอ้งได ้นิธิ เอียวศรีวงศ ์ยงั
ได้ให้แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะทางการแสดงไวว้่า การศึกษา (ทั้งในแบบและนอกแบบ) มี
ความส าคญัในการสืบทอดนาฏกรรมแต่ไม่ใช่เพียงอย่างเดียว เพราะการด ารงอยู่หรือสูญไปของ
นาฏกรรมนั้นตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขทางสังคม ซ่ึงเม่ือเง่ือนไขนั้น ๆ เปล่ียนแปลงไปก็เป็นเร่ืองยาก
ของการด ารงอยูข่องนาฏกรรม ซ่ึงไม่วา่จะจดัการศึกษาเพื่ออนุรักษน์าฏกรรมโบราณอยา่งไร ความ
นิยมนาฏกรรมก็ย่อมทดถอยลงไปเอง จึงควรหันมาดูเง่ือนไขทางสังคมท่ีแวดลอ้มนาฏกรรมดว้ย 
เพื่อการมองเห็นอนาคตของนาฏกรรมไทยโบราณได้ชัดเจนข้ึน เม่ือพิจารณาควบคู่ไปกบัความ
เปล่ียนแปลงของสังคม โดยตั้งขอ้สังเกตในเร่ือง อนาคตของนาฏกรรมไทยไว ้4 ขอ้ คือ 
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    1.ในยุคสังคมปัจจุบนั ในเร่ืองของศาสนาและความเช่ือได้เปล่ียนแปลงไปโดย
โลกทรรศน์ของประชาชนเองและโดยการกระท าของรัฐ ซ่ึงเนน้ความเสมอภาค เสรีภาพ อิสรภาพ 
การแสดงอารมณ์ของปัจเจกบุคคล ฯลฯ ท าให้ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลของผูค้นเปล่ียนแปลงไป 
นาฏกรรมไทยโบราณกลายเป็นส่วนหน่ึงของสัญลกัษณ์แห่งชาติและประจ าทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีองคก์รรองรับ
อยา่งเป็นทางกการ ฉะนั้นในแง่ของการเก็บนาฏกรรมไวใ้ห้เป็นมรดกในพิพิธภณัฑจึ์งไม่น่าเป็นห่วง 
    2. นาฏกรรมไม่ไดถู้กผนวกเขา้ไปในการแสดงใหม่มากนกั จึงเกิดความแข็งตวั
มากข้ึนตามล าดบัจนไม่สามารถถูกเขา้กบัส่ืออ่ืน ๆ ได ้
    3. นาฏกรรมไทยในปัจจุบนัไม่สามารถขยายตวัไปใช ้และผนวกเอาส่ือและเทคนิค
ใหม่เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของนาฏกรรมได ้ซ่ึงหากจะให้นาฏกรรมด ารงอยูต่่อไป การปรับเปล่ียนไป
ตามเทคนิคและสังคมจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่ปัญหาอยู่ท่ีใครจะเป็นผูป้รับเปล่ียนระหว่าง
ภาครัฐท่ีเป็นผูรั้กษามาตรฐานเก่า หรือภาคเอกชนท่ีอาจจะน าของเก่ามาพฒันา แต่ก็เส่ียงในเร่ือง
ความนิยมของประชาชน 
    4. ปัญหาในเร่ืองการเปล่ียนผูอุ้ปถมัภ์จากราชส านกัและวดัมาสู่ตลาด ในแง่หน่ึง
ของนาฏกรรมนกัท่องเท่ียวเป็นผูอุ้ปถมัภ ์ซ่ึงถือเป็นคนนอกและการอุปถมัภ์เช่นน้ีไม่มีทางจะช่วย
พฒันานาฏกรรมไปในทางใดได ้นอกจากช่วยเล้ียงชีพนกัแสดง และรักษาการร่ายร าระดบัพื้นฐาน
ใหแ้สดงต่อไปไดเ้ท่านั้น (นิธิ เอียวศรีวงศ,์ 2538: 109) 
    ในการอภิปรายเร่ือง นานาทศันะของการพฒันารูปแบบนาฏศิลป์ เม่ือปี 2536 
เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 
รอบ ซ่ึงในคร้ังนั้นเป็นการแสดงทศันะเก่ียวกบันาฏศิลป์วา่ควรรักษาส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยไวโ้ดย
อธิบายให้คนเขา้ใจมากข้ึน หรือควรจะพฒันาเพื่อให้เกิดการสืบทอดและหากตอ้งพฒันาควรท า
อยา่งไร โดยเป็นการตั้งประเด็นค าถามใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมอภิปราย ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมอภิปรายนั้น ลว้นแต่เป็น
ผูท้รงวุฒิในวงการนากศิลป์ทั้งส้ิน สามารถสรุปใจความในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแนวคิดการอนุรักษ์และ
พฒันาทางดา้นนาฏศิลป์ได ้ดงัน้ี 
    เสรี หวงัในธรรม ในฐานะท่ีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และศิลปิน
แห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง แต่ไดน้ านาฏศิลป์มาพฒันาในรูปแบบทั้งยน่ยอ่ และตดัทอน เพื่อให้
เขา้กบัยคุสมยั และไดรั้บค าวพิากย ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในแง่การท าลายศิลปะ แต่ในอีกแง่มุม
นั้นได้รับการตอบรับและความนิยมจากผูค้นจ านวนไม่น้อย ได้กล่าวถึงเร่ืองแนวคิดในการน า
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นาฏศิลป์มาพฒันาไวว้่า คนไทยก าลงัทอดท้ิงความเป็นไทย โดยเฉพาะเยาวชน ดว้ยความไม่กล่า 
กลวัความเป็นไทย เหตุเพราะศิลปินวางกรอบมีเคล็ดมีลางไวม้ากเกินไป ซ่ึงในช่วงท่ีระยะเวลาท่ี
สังคมก าลงัเปล่ียนแปลงตอ้งการอะไรท่ีเร่งรัด ถา้น าส่ิงท่ีเป็นของเดิมออกมาก็เหมือนเป็นการท าลาย 
วิธีหน่ึงคือการทดลองส่ิงใหม่ โดยการน าเอาเร่ืองสนุกสนานมาเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจ ก่อนจะ
น าไปสู่ศิลปะท่ีเป็นดั้งเดิม มีความประณีตและมีแบบแผน 
    หม่อมหลวงจุลลา งอนรถ ผูก่้อตั้งกลุ่มนาฏศิลป์ท่ีเรียกว่า คณะอาสาสมคัรทาง
นาฏศิลป์ ไดก้ล่าวถึงแนวทางการพฒันาดา้นนาฏศิลป์ และการละครไวว้า่ แนวพฒันาการละครหรือ
วธีิเรียกร้องใหค้นสนใจนั้น เนน้การพฒันารูปแบบให้ผูค้นรับไดม้ากข้ึน แต่ยงัคงอยูบ่นพื้นฐานเดิม 
การเรียกร้องให้คนสนใจนั้นมีจุดเนน้ท่ีสวยงามของท่าร า การแต่งกาย ฉาก และอุปกรณ์การแสดง 
และมีเน้ือหาเป็นละครอิงประวติัศาสตร์หรือละครปลุกใจในรูปแบบต่าง ๆ ของละคร การพฒันา
รูปแบบของนาฏศิลป์ไม่ได้จบเพียงเท่าน้ีเพราะเรามีอีกหลายแห่งหลายท่ีท่ีสืบไป โดยทางด้าน
อนุรักษม์าตรฐานดั้งเดิมเป็นหนา้ท่ีของวิทยาลยันาฏศิลป์ หรือสถาบนั และส านกัต่าง ๆ ท่ีตั้งข้ึนมา
ฝึกสอนผูท่ี้มีความรักทางดา้นน้ี และขอ้ส าคญัในเวลาน้ีนาฏศิลป์ไม่ใช่เป็นเร่ืองเตน้กิน ร ากิน แต่
กลายเป็นความนิยมของลูกผูดี้ท่ีเขา้มาเรียนกนั ท าใหก้ารพฒันาของนาฏศิลป์ไม่ส้ินสุด 
    สุรพล วิรุฬรักษ์ ได้กล่าวถึงแนวทางการพฒันานาฏศิลป์ให้คงอยู่ได้ในสังคม
ปัจจุบนั โดยเสนอให้ยอมรับเร่ืองนาฏศิลป์ในเชิงพาณิชย ์คือ ตอ้งมีการวางแผนการขายอย่างมี
ระบบให้กบันาฏศิลป์ท่ีถือเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมอย่างหน่ึง และช้ีให้เห็นถึงความส าเร็จขั้นหน่ึง
ของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวให้สนใจวฒันธรรมการแสดง
นาฏศิลป์ได้ ซ่ึงเร่ิมจากการขายในส่ิงท่ีคนต้องการเสียก่อนแล้วจึงค่อยขยายไปยงัส่ิงท่ีแพงกว่า 
ประณีตกวา่ โดยไดเ้ปิดประเด็นในเร่ืองของนาฏพาณิชย ์ท่ีควรศึกษาถึงในเร่ืองกลยุทธ์ การโฆษณา 
การตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าใหสิ้นคา้ประเภทน้ี 
    นิตยา จามรมาน ในฐานะตวัแทนวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ซ่ึงถือเป็น
สถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการอนุรักษน์าฏศิลป์ไทยซ่ึงถือเป็นศิลปะประจ าชาติ แต่ตอ้งพฒันาให้
เขา้กบัสภาพสังคมในปัจจุบนัดว้ย ไดก้ล่าวถึงปัญหาในการพฒันานาฏศิลป์ว่า การพยายามรักษา
มาตรฐานนาฏศิลป์ เป็นหนา้ท่ีของ 2 หน่วยงานในสังกดั คือ วิทยาลยันาฏศิลป์ และกองการสังคีต 
แต่ผูป้ฏิบติังานไม่สามารถจ าแนกบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนและหน่วยงานได ้ท า
ใหท้ศันะส่วนบุคคลของการพฒันารูปแบบนาฏศิลป์กลายเป็นเร่ืองเด่นเหนือนโยบายของหน่วยงาน
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วิทยาลยันาฏศิลป์ค านึงถึงหลกัการของการพฒันาอยู่หลายประการ อาทิเช่น ดูความตอ้งการของ
สังคมแต่ละยุคสมยั วา่เม่ือพฒันาออกไปแลว้เหมาะสมกบัโอกาส และสถานท่ีหรือไม่ เป็นท่ีพอใจ
หรือไม่ โดยพิจารณารูปแบบของการแสดงวา่เป็นมาตรฐาน หรือเป็นแบบระบ าเบ็ดเตล็ด หรือแบบ
พื้นเมือง โดยดูจากกระบวนลีลาท่าร า ดนตรีประกอบการแสดง การแต่งกาย และโอกาสท่ีจดัการ
แสดง เพราะวา่วชิานาฏศิลป์เป็นวชิาท่ีรวมศิลปะทุกสาขา ไม่ใช่แค่การท าท่าฟ้อนร าแลว้เกิดเป็นนา
กฎศิลป์ได ้ซ่ึงการพฒันาควรยดึในหลกัการ มีความสวยงาม มีความถูกตอ้ง และให้ออกมาแลว้เป็น
ท่ียอมรับของประชาชน 
    ปัญญา นิตยสุวรรณ นกัวิชาการและนกัดนตรี ไดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีการ
มีผูน้ าเอานาฏศิลป์ไทยแบบดั้งเดิมไปพฒันา เพื่อจะให้เขา้ถึงประชาชนไดม้ากข้ึน โดยกล่าววา่การ
พฒันานาฏศิลป์ หากท าไปโดยไม่มีพื้นฐานความรู้เดิมผลของการพฒันานั้นจะกลายเป็นท าลาย
มากกวา่เป็นการปรับปรุงนาฏศิลป์ การพฒันานาฏศิลป์ คือการน าเอานาฏศิลป์ท่ีแสดงอยูใ่นปัจจุบนั
ไปดดัแปลงรูปแบบให้วิจิตรพิสดารหรือสวยงามข้ึน การประดิษฐ์ดดัแปลงข้ึนใหม่เป็นความหมาย
ของการพฒันาจากความเขา้ใจของคนทัว่ ๆ ไป ซ่ึงการพฒันานาฏศิลป์นั้นมีมาตั้งแต่ในสมยัโบราณ
แลว้ ไม่วา่จะเป็นโขน ละคร หรือการฟ้อนร าต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นผา่นการพฒันามาแลว้ทั้งนั้น 
    จิตนา ยศสุนทร ซ่ึงแสดงทศันะในเร่ืองนาฏศิลป์ว่า ในปัจจุบนัส่ือสารมวลชนมี
ศกัยภาพอยา่งมากต่อการก าหนดและตดัสินการบริโภคในยุคสังคมบริโภค เยาวชนและคนรุ่นใหม่ 
จึงเป็นกลุ่มคนผูก้  าหนดความธ ารงอยู่และสืบเน่ืองของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทยพฒันาไปตามนัย
กรรม (discourse) ของปวงชนเอง ปวงชนเขา้ใจนาฏศิลป์ย่อมอยู่ได ้ซ่ึงการพฒันานั้นเป็นไปได ้2 
ประการ คือ ประการแรก ตอ้งปลูกผงั เพื่อใหเ้กิดความรักในส่ิงท่ีเป็นดั้งเดิม ประการท่ีสอง คือ ตอ้ง
พฒันาไปสู่รูปแบบง่ายข้ึน เพื่อความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ทางนาฏศิลป์ 
    หม่อมราชวงศ์คึกฤกธ์ิ ปราโมช ไดพู้ดถึงปัญหาการถ่ายทอดและความเขา้ใจเร่ือง
นาฏศิลป์ไทยไวว้า่จะมองไม่เห็นอนาคตของนาฏศิลป์ ถา้มีความคิดกนัเร่ืองจะเปล่ียนแปลงของเก่า
ท่ีเป็นคลาสสิก ถ้าไม่มีความเช่ือมัน่ว่าของนั้นควรอนุรักษ์ ถ้าไม่มีการสร้างกลุ่มคนรุ่นหลังมา
รองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้รวมศิลปากรซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อของนั้น 
ไม่เคร่งครัดต่อหน้าท่ีและปฏิบติัตนท านองเป็นบุคคลหรือเอกชนท่ีสามารถพฒันาหรือทดลอง
ของใหม่ไดอ้ยา่งชอบธรรม โดยไม่เขา้ใจความหมายของการอนุรักษแ์ละไม่ยงัของเก่านั้นให้สืบไป 
(สถาบนัไทยคดีศึกษา, 2534: 81) 
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    ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงการแสดงนาฏศิลป์ไทย พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ (2544) ได้
กล่าวถึงประเด็นเร่ืองน้ีไวว้่า ศิลปะการแสดงกลุ่มนาฏศิลป์ไทย หากจะแยกพิจารณาหยาบ ๆ ก็
สามารถบ่างออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มงานระบ า ร า ฟ้อน และกลุ่มงานละครร าของไทย โดย
กลุ่มงานระบ า ร า ฟ้อน หมายถึง การแสดงนาฏศิลป์ไทยท่ีจดัแสดงเป็นชุด ๆ อาทิ ระบ าดอกบวั 
ระบ านพรัตน์ ระบ าโบราณคดี หรือระบ าพื้นบา้นต่าง ๆ ส่วนกลุ่มงานละครร าของไทย อาทิ ละคร
นอก ละครใน ละครชาตรี ละครพนัทาง รวมไปถึงละครร้องในรูปแบบต่าง ๆ จากปรากฏการณ์
ในช่วงระยะสามทศวรรษ งานนาฏศิลป์ไทยกลุ่มระบ า ร า ฟ้อน ดูจะเกิดการเปล่ียนแปผลงมากกวา่
กลุ่มงานละครร าของไทย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเรียนการสอนท่ีเปิดมากข้ึน รวมทั้งความตอ้งการ
รองสังคมบริโภคท่ียงัคงใชง้านกลุ่มระบ า ร า ฟ้อน เป็นงานท่ีขนาดเล็กกวา่กลุ่มงานละคร จึงง่ายต่อ
การสร้างสรรคง์านข้ึนใหม่ทั้งส่วนท่ีเป็นงานอาศยัลีลารูปแบบการร่ายร าแบบมาตรฐาน และงานท่ี
พฒันาจากนาฏศิลป์พื้นบา้น 
    จากบทความ เร่ือง ศิลปะการแสดงของไทยในสังคมโลดหลังสมยัใหม่ ของ 
พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ ไดน้ าเสนอความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิหลายท่านในประเด็นการอนุรักษแ์ละ
พฒันานาฏศิลป์ไทย ดงัน้ี 
    สถาพร สนทอง ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองการพฒันานาฏศิลป์ว่า งาน
นาฏศิลป์ไทยในส่วนท่ีเก่ียวกบัระบ า ร า ฟ้อน นบัเป็นภาพสะทอ้นให้เห็นการสร้างงานศิลปะใน
สังคมโลกสมยัใหม่ อนัเป็นสังคมบริโภคและไม่สนใจเร่ืองคุณค่าทางศิลปะ งานของนาฏศิลป์ใน
ส่วนน้ีจึงเคล่ือนไปตามกระแสชีวติท่ีตอ้งการประกอบอาชีพเพื่อด ารงอยูใ่นสังคมธุรกิจ 
    พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ ยงัไดต้ั้งขอ้สังเกตในเร่ืองของการแต่งกายของระบ า ร า ฟ้อน 
ท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ในปัจจุบนั ว่าผูจ้ดัมกัจะประโคมเคร่ืองประดบัมากจนเกินความพอดี แมง้าน
ศิลปะ จะไม่มีข้อจ ากัด ไม่มีค  าว่าถูกผิด ข้ึนอยู่กบัความคิดของผูส้ร้างงาน แต่ควรมองในเร่ือง
รสนิยมทางศิลปะ ความลงตวัของงาน ตลอดจนมุมมองในเชิงสุนทรียะ เพราะนาฏศิลป์มิไดเ้ป็น
เพียงการร่ายร าแลว้จบัเอาเคร่ืองแต่งกายใด ๆ มาใส่ก็ได ้หากแต่องคป์ระกอบท่ีนอกเหนือจากการ
เคล่ือนไหวร่างกาย และส่วนประกอบแวดลอ้มอ่ืน ๆ ก็เป็นหน่ึงในผลงานนาฏศิลป์ดว้ยอีกทั้งศิลปิน
ผูส้ร้างงานศิลปะย่อมมีส่วนในการพฒันารสนิยมให้แกผูเ้สพในสังคมดว้ย ในส่วนของระบ า ร า 
ฟ้อน ท่ีเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านสมยัใหม่ (modern folk dance) หรือระบ าท่ีพฒันาข้ึนจากรูปแบบ
พื้นบา้นเดิม จ าเป็นตอ้งค านึงถึงลกัษณะเฉพาะของพื้นถ่ินเป็นส าคญั และตอ้งมีความละเมียดต่อการ



49 

 

 

สร้างความพอดีในการน าศิลปะแบบพื้นบา้นมาพฒันา ส าหรับงานกลุ่มละครร าของไทย ก็มีการ
พฒันาเปล่ียนแปลงจากอดีตมาตามล าดบั หากแต่อยูใ่นช่วงชะลอการพฒันา เพราะสถานศึกษาหรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งพยายามอนุรักษล์กัษณะรูปแบบและการน าเสนอผลงานละครร าของไทยให้คงท่ี 
สังคมนักวิชาการ นักอนุรักษ์มุ่งเน้นการอนุรักษ์วฒันธรรมอย่างมาก หากเป็นการอนยุรักษ์แบบ 
“เก็บของในพิพิธภณัฑ์” ผลจึงท าให้งานศิลปะการแสดงกลุ่มน้ีอยู่ในสภาพเหมือนถูกควบคุมการ
เจริญเติบโต ดว้ยเหตุเพราะงานการแสดงแตกต่างไปจากวตัถุโบราณ ซ่ึง “ของท่ีไร้ชีวิต หรือตาย
เท่านั้น ท่ีจะหยุดการเปล่ียนแปลง” จึงอาจดูเหมือนว่าการอนุรักษ์นั้นเป็นความภาคภูมิใจของคน
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น เม่ือเทียบกบัสัดส่วนคนไทยทั้งประเทศ (พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ, 2544) 
    ในเร่ืองเดียวกนัน้ี นิธิ เอียวศรีวงศ ์เคยตั้งขอ้งสังเกตเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทยไวต้ั้งแต่ 
พ.ศ. 2534 หากถือเอาความนิยมของประชาชนเป็นเกณฑ ์นาฏศิลป์ไทยโบราณดูเหมือนจะมีอนาคต
ท่ีมืดมน ทั้งน้ีเพราะรากฐานทางสังคมของนาฏกรรมโบราณเหล่านั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้ การ
แข่งขนัของส่ือความแบบอ่ืน ไม่ไดรั้บการตอบสนองอย่างเท่าทนัจากนาฏศิลป์ไทย ไม่ค่อยได้ดู
ผนวกเขา้ไปกบัการแสดงใหม่ ๆ มากนกั มีภาพยนตร์อยู่น้อยเร่ืองมาก ท่ีผนวกนาฏศิลป์ไทยเป็น
ส่วนหน่ึงของการแสดง หลงัยุคละครร้องแล้ว ละครเวทีแทบจะทิ้งนาฏศิลป์ไทยไปโดยส้ินเชิง    
(นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2538) โดยเป็นการตั้ งข้อสังเกตนาฏศิลป์ไทยหรือละครร าของไทยมีการ
ปรับเปล่ียนพฒันาอยู่ในวงจ ากดั กระทัง่แทบไม่มีปรากฏภาพของการเปล่ียนแปลง เร่ืองท่ีแสดงก็
ยงัคงอยู่บทก็ใช้บทเดิม การน าเสนออาจมีการท าฉากประกอบเพิ่ม อยา่งไรก็ตามการจดัการแสดง
ละครร าของไทยมกัจะอิงบทหรือการจดัการแสดงตามแบบท่ีเคยจดั โดยกรมศิลปากรหรือวิทยาลยั
นาฏศิลป์ ซ่ึงเป็นระบบความคิดท่ีพฒันามากจากศูนยก์ลางเป็นส าคญั 
    อย่างไรก็ตาม สถาพร สนทอง (อา้งใน พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ, 2544) ได้ให้ความ
คิดเห็นไวว้า่ การบริหารงานในการกระจายความรู้ ความคิดของนาฏศิลป์ไทยหรือศิลปะการแสดง
รูปแบบดั้ งเดิมของไทย มีลักษณะการสั่งการจากศูนย์กลาง กล่าวคือ เรามักจะพบว่า ผลงาน
นาฏศิลป์และละครไทยดั้งเดิมเป็นผลผลิตทางกระท าตามหรือลอกเลียน (copy) มาจากตน้แบบ
หน่วยงานกลางเป็นส าคญั แต่เช่ือวา่ไม่เกินทศวรรษในแต่ละแห่ง แต่ละภูมิภาคตอ้งมีการประดิษฐ์
นาฏศิลป์รูปแบบใหม่ ๆ ข้ึนเอง ทวา่ยงัคงเป็นผลงานระบ า ร า ฟ้อน 
    การปรับเปล่ียนละการออนุรักษ์เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าควบคู่กนัไป โดยเป็น
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูส้ร้างงานศิลปะจะตอ้งท าความเขา้ใจในงานท่ีท านั้นเสียก่อน เพราะถึงแมว้า่
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ส่ิงท่ีตายแลว้เท่านั้นจึงจะหยุดการพฒันา และนาฏศิลป์ไทยก็ยงัคงเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตอยูต่อ้งยอมรับใน
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงจาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ ไดเ้สนอความคิดเห็นต่อประเด็นของการอนุรักษ์และ
พฒันางานศิลปะการละครของไทยไวว้า่ เร่ืองของการอนุรักษ์นั้น ถา้เราไม่เขา้ใจว่าส่ิงนั้นมีคุณค่า
อยา่งไรแลว้ ก็อยา่ไปอนุรักษเ์ลย เพราะการอนุรักษต์อ้งมองใหลึ้กซ้ึงถึงรากแก่น จากนั้นจึงจะทราบ
ว่าจะพฒันาอย่างไร ในทางเดียวกนักบั บุญเหลือ เทพสุวรรณ ซ่ึงไดเ้สนอความคิดเห็นไวว้่า การ
ปรับปรุงส่ิงใดตอ้งท าดว้ยความรู้ การกระท านั้นจึงจะเป็นศิลปกรรมท่ีงดงาม เม่ือจะเปล่ียนระบบ
อาจท าได ้แต่การเปล่ียนแปลงนั้นขอให้เปล่ียนจากความวิจิตรระบบหน่ึง ไปสู่ความวิจิตรอีกระบบ
หน่ึง ถ้าเปล่ียนจากความวิจิตรไปสู่ความหวดัความลวก ก็ไม่น่าช่ืนชม แท้จริงศิลปะต้องมีการ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง การรักษาของเก่านั้นคือการรักษาความวจิิตร 
    นิธิ เอียวศรีวงศ์ มีความเห็นในประเด็นน้ี ความว่า ถ้านาฏกรรมไทยจะด ารงใน
ความนิยมของผูค้นต่อไป การปรับเปล่ียนไปตามเทคนิค และสังคมคงจะเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่าใครจะเป็นผูป้รับเปล่ียนงานอนุรักษ์มาตรฐานเก่าให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ เพราะ
มาตรฐานเก่าน่าจะเป็นคลงัท่ีคนรุ่นใหม่ สามารถเบิกไปใชไ้ดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด แต่การน าไปใชน้ั้น
ไม่น่าจะเป็นการกระท าซ ้ าอยูเ่สมอไป หากควรจะน าไปเป็นฐานส าหรับการพฒันานาฏกรรมสมยัท่ี
เป็นของไทย (นิธิ เอียวศรีวงศ,์ 2534: 163) 
    จากแนวคิดของนักวิชาการ ล้วนเป็นแนวทางท่ียอมรับเร่ืองของการพฒันาการ
สร้างสรรค์งานทางนาฏศิลป์ในรูปแบบท่ีพฒันาต่างไปจากเดิม แมจ้ะยงัห่วงเร่ืองการอนุรักษ์ตาม
แบบดั้งเดิมเอาไว ้พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ ได้กล่าวถึงเร่ืองน้ีไวว้่า ถ้าเรามองผลงานสร้างสรรค์ของ
ศิลปิน เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ก็น่าจะเป็นคนละขอบข่ายของงานผูอ้นุรักษ ์อีกทั้ง
ผลงานศิลปะการแสดงมีธรรมชาติท่ีแตกต่างจากงานศิลปะศิลปะประเภทอ่ืน เพราะนอกจากจะเป็น
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการประสานความร่วมมือจากผูส้ร้างงานหลายฝ่าย แล้วยงัเป็นงาน
ศิลปะท่ีตอ้งการผูเ้สพดว้ย ดงันั้นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะตอ้งค านึงถึงกลุ่มผูเ้สพ มิใช่ตอ้งการ
สร้างสรรคผ์ลิตผลงานท่ีไร้คุณค่า (พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ: 2544) 
    การปรับเปล่ียนหรือเรียกว่าเป็นการพฒันารูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยหรือ
ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของไทย แมจ้ะตอ้งมีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา แต่ดว้ยเหตุผลท่ีการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงประจ าชาติ ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งสร้างความสมดุลระหว่าง    
การอนุรักษแ์ละการพฒันาสร้างสรรคจ์  าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ในถึงแก่นแทใ้นคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น
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เสียก่อน เราจึงจะอนุรักษ์ หรือพฒันาสร้างสรรค์ได้อย่างดี ซ่ึงในการวิเคราะห์เร่ืองน้ีผูศึ้กษาจ า
ท าการศึกษาโดยอาศยัหลกัการและทฤษฎีเร่ืองความจริงแทใ้นมรดกทางวฒันธรรม โดยจะกล่าวใน
หวัขอ้ต่อไป    
   2.4 ความแท้จริงในมรดกวฒันธรรม 
    การแสดงนาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดงจดัเป็นมรดกทางวฒันธรรมอีกประเภท
หน่ึง เป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(intangible heritage) เป็นวฒันธรรมท่ีมีการสืบ
ทอดกนัมาในระยะเวลาท่ียาวนาน และยงัคงอยู่ให้เห็นในปัจจุบนั ฉะนั้นจึงเรียกไดว้่า การแสดง
นาฏศิลป์นั้นไดผ้า่นการปรับเปล่ียน หรือการพฒันาให้เขา้กบัแต่ละยุค แต่ละสมยั แต่ส่ิงท่ีเราตอ้ง
ท าการศึกษาให้เข้าใจดีเสียก่อนท่ีจะน ามาพฒันาไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์ใดก็ตาม นั่นก็คือ ความ
ดั้งเดิม ความแทจ้ริงของมรดกทางวฒันธรรมนั้น ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีการแสดงนาฏศิลป์ท่ีถูกน ามา
ปรับเปล่ียนรูปแบบให้เป็นรูปแบบสมยัใหม่หรือร่วมสมยั โดยรูปแบบศิลปะการแสดงท่ีไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงนั้นจะมากหรือนอ้ยก็ยอ่มตอ้งมีผลต่อผูช้ม หรือนกัท่องเท่ียวอยา่งแน่นอน 
    ในเร่ืองความแท้จริงของมรดกทางวฒันธรรมได้มีผูเ้ช่ียวชาญทางด้านน้ีได้ให้
ความคิดเห็นท่ีเ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองน้ีไว้ว่า ความแท้จริง หรือ ความดั้ ง เดิมท่ีได้ถูกจัดแสดง 
เปรียบเสมือนกบัสินคา้ทางวฒันธรรมท่ีถูกท าข้ึน เพื่อให้เป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียว จนบางคร้ัง
ท าใหสู้ญเสียในเร่ืองของคุณค่าทางมรดกวฒันธรรมในส่ิงท่ีเป็นของดั้งเดิมไป ซ่ึงเหตุการณ์เช่นน้ีได้
เคยเกิดข้ึนแล้วกับผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองวฒันธรรม โดยตรงอย่างกรมศิลปากร เพราะ
นกัวิชาการบางท่านมองวา่การท่ีกรมศิลปากรไดน้ าการแสดงนาฏศิลป์พื้นบา้นเขา้มาปรับปรุงใหม่ 
โดยจดัเคร่ืองแต่งกาย หรือรูปแบบการแสดงใหม่ เพื่อความสวยงามเอาใจผูช้ม ส่ิงนั้นเป็นเสมือน
การท าลายความดั้งเดิมซ่ึงอาจจะเป็นส่ิงท่ีไม่เรียบร้อยในสายตาผูช้มบ่อยคร้ัง กวา่ของท่ีเป็นชาวบา้น
อาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดในวฒันธรรมดั้งเดิม ทั้งน้ีเกิดจากความตอ้งการจดัระเบียบ หรือความ
ตอ้งการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองวฒันธรรมให้แก่ประชาชน จากแนวคิดในเร่ืองน้ีผูศึ้กษาจะน ามา
ประกอบการศึกษาในเร่ืองวตัถุประสงค์การจดัการแสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ ในสวนศิลป์ 
บา้นดิน เพื่อจะไดท้ราบถึงท่ีมาของการแสดงในสวนศิลป์ บา้นดิน แลว้จึงน าเสนอต่อไป 
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   2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
    ดวงแข บวัประโคน (2545) กลุ่มละครมะขามป้อม เป็นกลุ่มบุคคลท่ีด าเนินงานผลิต         
และเผยแพร่ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพลังภาคประชาชนให้เกิดความเสมอภาคข้ึนในสังคม           
และสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านการส่ือสารทางวฒันธรรม โดยใช้เทคนิคละครเพื่อการพฒันา 
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
    1. ผลงานละคร (theatre production) ท่ีผสมผสานการใช้ส่ือพื้นบ้าน และส่ือ
วฒันธรรม (folk & traditional media) เพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ทั้งดา้น
ชีวติความเป็นอยู ่และวฒันธรรมระหวา่งชุมชนสู่ชุมชน  
    2. การอบรมเชิงปฏิบติัการ (theatre for development) กระบวนการผลิตละคร        
เพื่อการพฒันาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนบุคคลและชุมชน ให้สามารถผลิตส่ือเพื่อการพฒันาได้
ดว้ยตนเอง 
    จากการศึกษางานวิจยัดงักล่าว เป็นงานวิจยัท่ีมีแนวการศึกษาใกลเ้คียงโดยการน า
ส่ือละครเพื่อการพฒันามาใชใ้นการพฒันาชุมชน การน าละครเพื่อการพฒันามาใชพ้ฒันาชุมชนใน
บริบทสังคมไทย ตามแนวทางของสวนศิลป์ บา้นดินนั้น มีกระบวนการ และวิธีการในการท างาน
ให้เกิดผลส าเร็จในการพัฒนาทั้ งเยาวชนในระดับบุคคลและชุมชน สามารถมองเห็นความ
เปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้าหมายและผลกระทบ  เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ของสวนศิลป์ 
บา้นดิน และศิลปินงานดา้นละครเพื่อการพฒันาในสังคมไทย ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจ เพื่อ
เป็นการศึกษาต่อยอดงานการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัให้เกิดการพฒันาต่อเน่ือง และมีความ
ย ัง่ยนื 
    ยุทธชยั อุทยานินทร์ (2544) ในการอธิบายลกัษณะของชุมชนละครเวทีสมยัใหม่
ของภทัราวดีเธียเตอร์ว่า ใช้กรอบความคิดเร่ืองชุมชนปฏิบติัมาเป็นแนวทางในการศึกษา แนวคิด
ดงักล่าวให้ความส าคญัแก่เร่ืองการเรียนรู้ของสมาชิกท่ีเกิดจากการปฏิบติัในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน ท าใหเ้กิด 2 ประเด็นส าคญัในการศึกษา คือ ประเด็นเร่ืองลกัษณะของชุมชนท่ีเนน้การเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติ และประเด็นเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภัทราวดีเธียเตอร์กับกลุ่มละครอ่ืน ๆ           
ท่ีเรียนรู้ภายใตส้ถานการณ์ในเทศกาลละครท่ีจดัข้ึนประจ าทุกปี 
    ประเด็นแรก จะให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ของสมาชิกใหม่ผ่านเง่ือนไขของ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายในภทัราวดีเธียเตอร์ เช่น การเรียนรู้จากการ
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ฝึกซ้อมการแสดง การสร้างฉากและอุปกรณ์การแสดง การพูดคุยแลกเปล่ียนทศันคติ ท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีส่วนต่าง ๆ เช่น ลานหินแตก ลานพระพิฆเนศ เวทีกลางแจง้ สตูดิโอ 1 และร้านอาหาร โดย
สมาชิกใหม่จะเร่ิมตน้การเรียนรู้จากวงนอกสุดเช่นเป็นลูกมือช่วยท าฉาก ยกของ ท าความสะอาด
อุปกรณ์ต่าง ๆ และขยบัเขา้สู่ความสัมพนัธ์อ่ืน ๆ เช่น ช่วยงานดา้นหลงัเวที (back stage) เป็นผูช่้วยผู ้
ก  ากบัเวทีไปจนถึงร่วมแสดง ท าใหไ้ดเ้รียนรู้มากข้ึนทีละนอ้ย 
    ประเด็นท่ีสอง เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภทัราวดีเธียเตอร์กบักลุ่มละคร
อ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากงานเทศกาลละครท่ีจดัข้ึนทุกปี ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นการให้
โอกาสกบัศิลปิน และนกัแสดงหน้าใหม่ท่ีตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของแวดวงละครเวที นอกจากน้ี
เทศกาลละครได้สร้างโอกาสพิเศษในการรวมตวัของกลุ่มศิลปินนักแสดงมีฝีมือ และก่อให้เกิด
วฒันธรรมการวิจารณ์ท่ีเป็นการแลกเปล่ียนเทคนิควิธีในการแสดงเพื่อเป็นแนวทางการท างานในปี
ถดัไป 
    ซ่ึงจากการวิจัย ช้ินน้ี  ผู ้ศึกษาจะน า เ ป็นแนวทางในการเ รียนรู้การจัดการ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ในฐานะท่ีเป็นชุมชนปฏิบติั ความสัมพนัธ์ของ
ผูเ้รียนใหม่กบัเด็กในชุมชน จะสามารถเขา้ร่วมอยู่ในชุมชนท่ีมีวิธีการสืบต่อกนัมาอย่างชดัเจนได ้
การมีส่วนร่วม แสดงไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหวา่ง ผูเ้รียนใหม่กบัเด็กในชุมชน ในเร่ืองของกิจกรรม 
ผลงาน และการปฏิบติัตามความรู้ของชุมชน ซ่ึงจะเป้นกระบวนการท่ีผูเ้รียนใหม่จะสามารถเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชนได ้
    งานวิจยั เร่ือง interpretation of atrocity heritage of the ‘death railway’ of the river 
kwai by apinya baggelaar arrunnapaporn ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประเภทของความแทจ้ริงของมรดกทาง
วฒันธรรม ท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
    1. มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดเ้ป็นแบบรูปธรรม 
    2. มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้ป็นแบบนามธรรม  
    ซ่ึงในการแสดงให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ขอ้เท็จจริงในส่ิงท่ีเห็นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้พื้นฐานทางดา้นวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีมากนอ้ยต่างกนัดว้ย ดงันั้นการท่ีจะท าให้
เป็นจุดสนใจแก่นกัท่องเท่ียว ก็คงจะหลีกเล่ียงการดดัแปลงรูปแบบไม่ได ้เพียงแต่ยงัคงตอ้งค านึงถึง
ส่ิงท่ีเป็นของแทใ้หย้งัคงอยูเ่ท่านั้น 
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    ซ่ึงจากการวิจยัช้ินน้ี ผูศึ้กษาจะน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาถึงความเหมาะสม
ในการดดัแปลงหรือปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัการแสดง
ร่วมสมยัท่ีสวนศิลป์ บา้นดิน และผูเ้ขา้ชมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในระดบัไหนเม่ือได้
รับชมการแสดงการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ีตลาดเจ็ดเสมียน และแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ผูศึ้กษาจะน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา เร่ือง การจดัการศิลปะการแสดง
ร่วมสมยัท่ีสวนศิลป์ บา้นดิน เพื่อน าเสนอต่อไป 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
   การศึกษาเร่ือง “การจัดการศิลปะการแสดงร่วมสมัยท่ี สวนศิลป์ บ้านดิน ต าบล        
เจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี” การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) และการวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) 
   ขอ้มูลในเชิงคุณภาพโดยมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปะการแสดงร่วมสมยักบั
การบริหารจดัการองค์กร กระบวนการจดัการขององค์กรท่ีมีต่อศิลปะการแสดง จากทศันคติของ
ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการองค์กร และทศันคติของผูจ้ดัการแสดงหรือผูอ้อกแบบการแสดง ศึกษาใน
เร่ืองแนวทางการบริหารจดัการเชิงอนุรักษ์และพฒันาศิลปะการแสดงร่วมสมยั จากทศันคติของ
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นศิลปะการแสดงในสาขาต่าง ๆ ศิลปินหรือผูส้ร้างงานศิลปะ ส่วนขอ้มูลในเชิง
ปริมาณจะท าการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
สามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการจดัการองค์กร อุปสรรค ปัญหาท่ีพบและ
วธีิแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ ความเป็นไปไดใ้นการอนุรักษค์วามเป็นวฒันธรรมแบบดั้งเดิม ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองคุณค่าและมูลค่าทางวฒันธรรมของศิลปะการแสดงร่วมสมยั รวมถึงแนวทางการประยุกต์
ศิลปะการแสดงสมยัใหม่ของสวนศิลป์ บา้นดินเพื่อเด็กและเยาวชน โดยขอ้มูลทั้งหมดจะมีส่วนช่วย
ในการก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาศิลปะการแสดงร่วมสมยั โดยใชก้ารบริหารจดัการ
องค์กรเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง การศึกษาในคร้ังน้ี จึงศึกษาเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจดัการ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ให้เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถน าไป
ปฏิบติัจริง โดยมีวธีิการด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 
   1. ขั้นตอนในการวจิยั 
   2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
   3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
   4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   5. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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   6. การวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูล 
   7. น าเสนอแนะแนวทางการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 
 
1. ขั้นตอนในการวจัิย 
   1.1 ออกแบบการวจิยัและการด าเนินงานขั้นตน้ 
   1.2 ส ารวจภาคสนาม เพื่อศึกษาถึงรายละเอียดต่าง ๆ จากสถานท่ีท่ีเสือกเป็นกรณีศึกษา  
   1.3 ท าการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non - participant) ในเร่ืองของศิลปะการแสดง
ร่วมสมยัองคก์รท่ีเลือกเป็นกรณีศึกษา และจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต 
   1.4 ทบทวนเอกสาร โดยการศึกษาและรวบรวมจากหนงัสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ รวมทั้งส่ิงพิมพ์จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั เช่น หลกัการแสดงนาฏศิลป์ หลกัการบริหารจดัการ แนวคิดการ
บริหารงานวฒันธรรม ทรัพยากรทางวฒันธรรม และสินคา้ทางวฒันธรรม รวมทั้งแนวคิดอนุรักษ์
นิยม และแนวคิดดา้นการพฒันา ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงนาฏศิลป์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วจิยั และเก็บขอ้มูลต่าง ๆ   
   1.5 ออกแบบค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อใช้ส าหรับเก็บขอ้มูลทางทศันคติและ
ความคิดเห็นของประชากรท่ีท าการศึกษา ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1.5.1 ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการองค์กร ในเร่ืองของวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัและกระบวนการบริหารจดัการขององคก์รท่ีมี
ผลต่อรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
    1.5.2 ผูจ้ดัการแสดง หรือผูอ้อกแบบการแสดง ในเร่ืองของการก าหนดรูปแบบของ
การแสดงนาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงร่วมสมยั ซ่ึงตอ้งค านึงถึงเร่ืองขนบและจารีตในการแสดงท่ี
มีมาแต่ดั้งเดิมและตอ้งน ามาปรับให้เขา้กบัศิลปะการแสดงร่วมสมยัในองค์กร อีกทั้งกระบวนการ
ผลิตการแสดงท่ีส่งผลต่อปริมาณผูช้ม ความนิยม รวมถึงการสืบทอดและรักษาวฒันธรรมซ่ึงมีมาแต่เดิม 
    1.5.3 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการแสดงนาฏศิลป์ในสาขาต่าง ๆ และศิลปะการแสดง
ร่วมสมยั ศิลปินหรือผูส้ร้างงานทางศิลปะท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญทางดา้นนาฏศิลป์เป็นอย่างดี 
ในเร่ืองแนวทางการบริหารจดัการเชิงอนุรักษแ์ละพฒันาส าหรับการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
   1.6 ออกแบบสอบถามเพื่อใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลทศันคติ ความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชน 
(นกัเรียน) นกัแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน และความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีต่อการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
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   1.7 ท าการทดสอบแบบสอบถาม โดยทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งในอตัราร้อยละ 10 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด จากนั้ นท าการปรับแบบสอบถาม และทดสอบแบบสัมภาษณ์โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และง่ายกบัการตอบมากท่ีสุด 
   1.8 ท าหนังสือแนะน าตนเอง และวตัถุประสงค์ในงานวิจยั เพื่อใช้ส าหรับติดต่อกบั
สถานท่ีและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน ความร่วมมือในการท าวจิยัและเก็บขอ้มูลต่าง ๆ  
   1.9 ท าการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการองคก์ร ผูจ้ดัการแสดง 
หรือผูอ้อกแบบการแสดง ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนาฏศิลป์ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในตลาดเจ็ดเสมียน 
   1.10 สอบถามทศันคติ ความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชน (นกัเรียน) นกัแสดงของสวนศิลป์ 
บา้นดินและความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีต่อการ
จดัการแสดงร่วมสมยัในองคก์รสวนศิลป์ บา้นดิน 
   1.11 รวบรวม และเรียบเรียงขอ้มูล 
   1.12 ประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 
   1.13 สรุปผล เพื่อใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
   1.14 จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
   การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง การจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั โดยแบ่ง
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไว ้5 กลุ่ม ดงัน้ี 
   2.1 ผู้บริหารหรือผู้จัดการองค์กร  
   ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการองค์กร หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนในการจดัตั้งบริหารองคก์ร หรือ ผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในงานดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยเป็นผูท่ี้ทราบถึงเปา
หมายและวตัถุประสงค์หลักขององค์กรเป็นอย่างดี รวมทั้ งรายละเอียดในส่วนอ่ืน ๆ ด้วย ใน
การศึกษาผูศึ้กษาจะท าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบ (structured interview) เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกต้องและเป็นการตั้งค  าถามท่ีเหมือนกับผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่าน โดยท าการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
   1. คุณมานพ มีจ ารัส (ครูนาย) ผูดู้แลบริหารงานและครูผูส้อน สวนศิลป์ บา้นดิน  
   มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
    1. ความเป็นมา เป้าหมาย และวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งสวนศิลป์ บา้นดิน 
    2. ลกัษณะการบริหารจดัการ, การวางลกัษณะ หรือรูปแบบการแสดงของสวนศิลป์ 
บา้นดิน 
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    3. การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัสวนศิลป์ บา้นดิน 
    4. ผลท่ีคาดหวงักบัผูเ้ขา้ชมการแสดง 
    5. กลุ่มผูช้ม ระดบัปริมาณผูเ้ขา้ชมการแสดงในแต่ละช่วง / ปี 
    6. ผลประโยชน์ต่อสังคมทางวฒันธรรมของการศิลปะการแสดงร่วมสมยัในองคก์ร 
    7. แนวทางการพฒันาสวนศิลป์ บา้นดิน และรูปแบบการแสดงในอนาคต 
    8. ความเหมาะสม หรือความจ าเป็น ของการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัใน
ปัจจุบนัท่ีตอ้งอาศยัการบริหารจดัการ  
    9. ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขท่ีเกิดข้ึนในการบริหารจดัการ 
    10. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการอนุรักษ์ และพฒันา
ศิลปะการแสดงร่วมสมยั ใหเ้หมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั และในอนาคต 
    11. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวการบริหารจดัการองคก์ร และรายละเอียดในส่วนอ่ืน ๆ  
    ทั้งน้ีเพื่อน าข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ในเร่ืองความสัมพนัธ์การแสดง
ศิลปะการแสดงร่วมสมยักบัการบริหารจดัการองคก์ร และเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการจดัการของ
องค์กรท่ีมีต่อการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัย รวมทั้ งข้อเสนอแนะในเร่ืองการจัดการ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของผูป้ระกอบการ 
   2.2 ผู้จัดการแสดง หรือผู้ออกแบบการแสดง 
   ผูจ้ดัการแสดง หรือผูอ้อกแบบการแสดง หมายถึง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัการ
แสดงในองคก์ร มีอ านาจในการตดัสินใจในเร่ืองของการแสดง อาจเป็นผูคิ้ดออกแบบการแสดงทาง
นาฏศิลป์ด้วย โดยในการจดัการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัในองค์กรนั้นต้องค านึงถึงทั้ ง
วตัถุประสงคข์ององคก์รและขนบจารีตทางดา้นนาฏศิลป์ไทยท่ีมีมาแต่ดั้งเดิมดว้ย ฉะนั้นจึงควรเป็น
ผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นนาฏศิลป์เป็นอยา่งดี ในการศึกษาผูศึ้กษาจะท าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
โดยใช้แบบ (structured interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นการตั้งค  าถามท่ีเหมือนกนักบั
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกท่าน โดยท าการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการแสดง หรือผูอ้อกแบบการแสดง ไดแ้ก่   
   1. คุณมานพ มีจ ารัส (ครูนาย) ผูดู้แลบริหารงานและผูอ้อกแบบการแสดง สวนศิลป์ บา้นดิน  
   2. อาจารยมุ์จรินทร์ อิทธิพงษ ์ผูจ้ดัโครงการเทศกาลศิลปะและการแสดงเจด็เสมียน 
   มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
    1. กระบวนการจดัการแสดง 
    2. ลกัษณะและรูปแบบการแสดง 
    3. ผลท่ีคาดหวงัจากผูเ้ขา้ชมการแสดง 
    4. การพฒันารูปแบบการแสดงร่วมสมยัในอนาคต 
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    5. การปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงให้เขา้กบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั มีผลกระทบ
ต่อรูปแบบการแสดงดั้งเดิมหรือไม่ อยา่งไร 
    6. ผลประโยชน์ต่อสังคมวฒันธรรมของการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัในองคก์ร 
    7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขท่ีเกิดข้ึนในการจดัการแสดง 
    8. ท่านมีความเขา้ใจ และความคิดเห็นอยา่งไร กบัค าวา่ “ศิลปะการแสดงร่วมสมยั” 
    9. ความคิดเห็นและข้อเสนอแปนะเก่ียวกับแนวทางการอนุรักษ์ และพฒันา
ศิลปะการแสดงร่วมสมยั ใหเ้หมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั และในอนาคต 
    10. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของท่านเก่ียวกบัการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
   ทั้งน้ีเพื่อน าข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ในเร่ืองความสัมพนัธ์การแสดง
ศิลปะการแสดงร่วมสมยักบัการบริหารจดัการองคก์ร และเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการจดัการของ
องค์กรท่ีมีต่อการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัย รวมทั้ งข้อเสนอแนะในเร่ืองการจัดการ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยั   
ในองคก์ร 
   2.3 ผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยและทางด้านการแสดง 
   ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนาฏศิลป์ไทย หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นนาฏศิลป์ไทยในสาขา
ต่าง ๆ  ศิลปิน หรือ ผูส้ร้างงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญทางดา้นนาฏศิลป์เป็นอยา่งดี ในการศึกษาผูศึ้กษา
จะท าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (focused interview) ท าการสัมภาษณ์ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
   1. คุณมานพ มีจ ารัส (ครูนาย) ผูดู้แลบริหารงานและผูอ้อกแบบการแสดง สวนศิลป์ บา้นดิน  
   2. อาจารยมุ์จรินทร์ อิทธิพงษ ์ผูจ้ดัโครงการเทศกาลศิลปะและการแสดงเจด็เสมียน 
   มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
     1. ทศันคติและความคิดเห็นของท่านต่อความหมายของค าว่า “ศิลปะการแสดง
ร่วมสมยั” 
    2. ทศันคติและความคิดเห็นของท่านในเร่ืองความสัมพนัธ์ และความเหมาะสม
ของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยท่ีถูกน ามาใชป้รับเปล่ียนใหใ้ชเ้ขา้กบัองคก์ร 
    3. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบนั 
    4. ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการแสดงนาฏศิลป์ไทยในโรงละคร 
    5. ผลสะท้อนในเร่ืองความจริงแท้ทางวฒันธรรมจากการแสดงศิลปะการแสดง       
ร่วมสมยัในองคก์ร 
    6. แนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันานาฏศิลป์ไทยในสังคมปัจจุบนั และในอนาคต 
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   ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ไปเป็นขอ้เสนอแนะ และแนวทางการบริหาร
จดัการเชิงอนุรักษแ์ละพฒันาส าหรับศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
   2.4 กลุ่มเยาวชน (นักเรียน)  
   กลุ่มเยาวชน หมายถึง เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 20 ปี  ท่ี เข้าร่วมอบรมกิจกรรม
ศิลปะการแสดงเพื่อการเรียนรู้ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ซ่ึงเป็นกลุ่มเยาวชนใน
พื้นท่ีกรณีศึกษาในงานวจิยัน้ี จ  านวน 15 คน ไดแ้ก่ กลุ่มเยาวชน (นกัเรียน) ในชุมชน จงัหวดัราชบุรี 
ใช้ลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (closed form) ในส่วนแรก และค าถามแบบปลายเปิด (opened form)      
ในส่วนหลงั มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
    1. ขอ้มูลทัว่ไปของเยาวชน (นกัเรียน) เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และภูมิล าเนา 
    2. พฤติกรรมของเยาวชนการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมศิลปะการแสดงของ        
สวนศิลป์ บา้นดิน 
    3. ทศันคติของเยาวชนท่ีมีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 
    4. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
   โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์น าไปเป็นแนวทางในการจดัการศิลปะการแสดงท่ีได้
เรียนรู้ไปใชอ้ะไร หรือ ประกอบอาชีพอะไรในอนาคต 
   2.5 ผู้เข้าชมการแสดง 
   ผูเ้ขา้ชมการแสดง หมายถึง นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
ในองคก์รและตลาดเจ็ดเสมียน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ในการศึกษาผูศึ้กษาจะท าการเก็บขอ้มูล
จากการออกแบบสอบถามโดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งและก าหนดจ านวนประชากรในอตัราท่ีเท่ากนั โดย
พิจารณาจากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการในองคก์ร ในช่วงระยะเวลาท่ีเก็บขอ้มูล ซ่ึงในแต่
ละปีจะมีจ านวนผูเ้ขา้ชมไม่เท่ากนัเน่ืองจากการปรับเปล่ียนการแสดง นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณา
จากจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละรอบการแสดงซ่ึงมีจ านวนไม่เท่ากนั อนัเน่ืองมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น 
ช่วงวนั และเวลาท่ีเปิดท าการแสดง วนัเสาร์ – อาทิตย์ อาจจะมากกว่าวนัธรรมดา หรือในช่วง
เทศกาล เป็นตน้ ซ่ึงในการสุ่มตวัอย่างนั้น ผูศึ้กษาตอ้งท าการสุ่มตวัอย่างการออกแบบสอบถาม
ใหแ้ก่ผูช้ม โดยก าหนดจ านวนสุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการจากผูช้มในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี จ  านวน 55 คน 
และใชล้กัษณะค าถามแบบปลายปิด (closed form) ในส่วนแรก และค าถามแบบปลายเปิด (opened form) 
ในส่วนหลงั มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
    1. ขอ้มูลส่วนตวั เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา เช้ือชาติ 
    2. เหตุจูงใจการเขา้ชมการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ีตลาดเจด็เสมียน 
    3. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
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    4. ความพึงพอใจต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 
    5. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
   นอกจากน้ีผูศึ้กษาจะท าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุ่มผูเ้ขา้ชมตามโอกาส
อีกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน เพื่อน าไปพฒันาการสร้างงานศิลปะการแสดงต่อไป 
 
3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
   การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
   3.1 แบบสังเกต 
   แบบสังเกตใชก้ารสังเกตโดยมีเคา้โครง (structured observation) ซ่ึงผูศึ้กษาท าการศึกษา
ขอ้มูลโดยทัว่ไปขององค์กรท่ีจะท าการศึกษา และท าการสังเกตรูปแบบการจดัการศิลปะการแสดง
ร่วมสมยั สภาพแวดลอ้มภายนอก และปฏิกิริยาของผูช้มการแสดง เก็บขอ้มูลดว้ยการบนัทึกภาพ และ
ถ่ายวดีิทศัน์เพื่อประกอบการศึกษา ซ่ึงในบางส่วนของการเก็บขอ้มูลนั้นจะตอ้งท าการขออนุญาตและ
ไดรั้บการยนิยอมจากผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบทุกคร้ัง 
    3.2 แบบสัมภาษณ์ 
    แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการองคก์ร ผูจ้ดัการแสดงหรือผูอ้อกแบบการแสดง 
และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นศิลปะการแสดง โดยผูศึ้กษาเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตนเอง เน่ืองจากเป็นการ
ซักถามแบบเจาะลึกถึงข้อเท็จจริงและความคิดเห็น เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้นตามวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการจะศึกษาและสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นผูศึ้กษาไดว้างโครงสร้าง
ค าถามในการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า เพื่อช่วยให้ผูศึ้กษาได้ท าการซักถามได้อย่างละเอียดมีความ
ถูกตอ้งและแม่นย  ารวมถึงมีความครอบคลุมถึงประเด็นท่ีตอ้งการจะศึกษา โครงสร้างค าถามมี
ลกัษณะ ดงัน้ี 
    1. ประวติัความเป็นมา เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องสวนศิลป์ บา้นดิน  
    2. กระบวนการบริหารจดัการสวนศิลป์ บา้นดิน 
    3. ลกัษณะ และรูปแบบ (หลกัสูตรการเรียนการสอน) การแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 
    4. การจดัการแสดง ทศันคติและแนวคิดในการสร้างงานศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
    5. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน จงัหวดัราชบุรี 
    6. แนวโนม้และทิศทางความสนใจของเยาวชนและขอ้เสนอแนะ 
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   ในการสัมภาษณ์ รวมถึงการซักถามถึงข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะใช้ค  าถามในการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด 2 ชุด ระหวา่งผูบ้ริหารองคก์ร บุคลากร (ครูผูส้อน) นกัแสดงและลูกศิษย ์โดยผูศึ้กษา
เป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
   3.3 แบบสอบถาม  
   แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู ้ชมทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง การทราบถึงขอ้มูลและเหตุจูงใจใน
การเข้าชมการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยั ทศันคติ ความคิดเห็น เป้าหมายหลัก และความ
ตอ้งการของผูเ้รียน รวมถึงแนวโน้มทิศทางความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะของผูท่ี้มาชมในการ
แสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
   1. แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นค าถามทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพทางสังคม ลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (checklist) น ามา
แจกแจงความถ่ีเป็นร้อยละของค าตอบ เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นค าถามชนิด
ปลายปิดเลือกตอบ ท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา ในรูปแบบการบรรยายน าเสนอขอ้มูลมา
แจกแจง แลว้น าเสนอในรูปแบบของตาราง 
   2. แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของเยาวชนในการเรียนรู้และ
ร่วมกิจกรรมศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน เป็นค าถามเก่ียวกบัความรู้ทางดา้นวฒันธรรม
และศิลปะการแสดงร่วมสมยั และเป็นค าถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการชมศิลปะการแสดงร่วมสมยั
ของสวนศิลป์ บา้นดิน ซ่ึงเป็นค าถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา ในรูปแบบการบรรยายน าเสนอขอ้มูลมาแจกแจง แล้วน าเสนอในรูปแบบของตาราง  
ประสบการณ์ในการเขา้ชม ความพึงพอใจต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัในองคก์ร เป็นลกัษณะค าถามแบบ
ปลายเปิด (closed form) น ามาแจกแจงความถ่ีเป็นร้อยละของค าตอบ โดยก าหนดค่าการวดัระดบัไวด้งัน้ี 

(คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด) = (5-1) 
จ านวนชั้น    5 

จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนน ดงัน้ี 
       ระดบัการพิจารณา         ช่วงคะแนน 

ทศันคติและความพึงพอใจมากท่ีสุด      5.00 
ทศันคติและความพึงพอใจมาก       4.00 
ทศันคติและความพึงพอใจปานกลาง      3.00 
ทศันคติและความพึงพอใจนอ้ย       2.00 
ทศันคติและความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด      1.00 
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   โดยน าผลการศึกษาไป เพื่อน าขอ้มูลมาแจกแจง แล้วน าเสนอในรูปแบบของตาราง 
อธิบายและสามารถแปลความหมายได ้    
   3. แบบสอบถามส่วนที ่3 เป็นค าถามเก่ียวกบัทศันคติของเยาวชนท่ีมีต่อศิลปะการแสดง
ร่วมสมยัของสวนศิลป์ บ้านดิน ซ่ึงเป็นค าถามชนิดปลายเปิด สอบถามข้อมูลความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของศิลปะการแสดงร่วมสมยัในองค์กร เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด 
(opened form) น าขอ้มูลมาเรียบเรียงและวิเคราะห์จากค าตอบท่ีไดรั้บ ท าการวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติ
พรรณนา ในรูปแบบการบรรยายน าเสนอขอ้มูลมาแจกแจง แลว้น าเสนอในรูปแบบของตาราง 
   
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   ผูศึ้กษาใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ประเภท คือ แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) 
และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ผูศึ้กษาเป็นผูส้ัมภาษณ์บุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งหน้าท่ีในองคก์ร จึงตอ้งมีการประสานงานกบัผูบ้ริหารองค์กรก่อนล่วงหน้า โดยการส่ง
แบบสัมภาษณ์ให้กบัผูบ้ริหารองคก์ร บุคลากร (ครูผูส้อน) นกัแสดงและลูกศิษย ์แลว้ผูศึ้กษาจึงเขา้
ไปสัมภาษณ์ดว้ยตวัเอง ดงันั้นในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยการบนัทึกขอ้มูลท่ีได้
ถ่ายทอดจากเคร่ืองบนัทึกเสียงโดยการสัมภาษณ์ เพราะเน่ืองจากในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ
สัมภาษณ์นั้น มีลกัษณะเป็นแบบเจาะลึกจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัการบนัทึกเสียงเก็บขอ้มูลไว ้
เพื่อสามารถน าขอ้มูลมาทบทวนและวเิคราะห์ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
   4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมไวเ้รียบร้อย
แล้ว โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการรายงานต่างๆ ขององค์กรเอกชน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ ในห้องสมุดหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก็บรวบรวมไว ้เช่น หนังสือ บทความ เอกสารงานวิจยั 
รวมทั้งส่ิงพิมพจ์ากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์ผลถึงการประมาณจ านวน
ประชากร รวมถึงปริมาณจ านวนเยาวชนท่ีมีความสนใจในการเรียนศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ 
บา้นดิน 
    1. ลกัษณะ รูปแบบการแสดง รวมทั้งบทบาทและสถานะภาพของศิลปะการแสดง
ร่วมสมยัในอดีตและในสังคมปัจจุบนั 
    2. รายละเอียดทัว่ไปของสวนศิลป์ บา้นดิน ท่ีท าการศึกษาในเร่ืองสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ 
    3. หลกัการบริหารจดัการ  
    4. หลกัการจดัการแสดง 
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    5. แนวคิดดา้นการอนุรักษ ์และดา้นพฒันาต่อนาฏศิลป์ไทย 
    6. ความแทจ้ริงของมรดกทางวฒันธรรม 
 
5 ข้ันตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาได้แบ่งขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น             
3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
   1. ผูศึ้กษาไดเ้ตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
    1. การเตรียมประสานงานการปฏิบติั 
    2. การเตรียมเคร่ืองมือวดัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    3. การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
   2. ขั้นตอนด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัทั้งจากเอกสารทางวิชาการ บทความท่ี
เก่ียวขอ้ง และการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจากการส ารวจแหล่งตวัอย่าง การ
สังเกต และการสัมภาษณ์ 
   3. ขั้นตรวจสอบและติดตามขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม เพราะในการเก็บขอ้มูลนั้นอาจเกิด
ขอ้ผิดพลาดข้ึนได้ เช่น ค าตอบท่ีได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน การเขา้ใจค าถามผิดท าให้ตอบไม่ตรง
ประเด็นหรือผูต้อบไม่ได้ให้ความจริง ข้อมูลท่ีไม่ชัดเจนหรือไม่มีความเป็นไปได้ และเม่ือพบ
ขอ้บกพร่องเหล่าน้ี ผูศึ้กษาสามารถหาวธีิแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได ้
  
6. การวเิคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
   6.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา 
   การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์จาก
ผูบ้ริหารองค์กร บุคลากร (ครูผูส้อน) นักแสดงและลูกศิษย ์เม่ือผูศึ้กษาได้ขอ้มูลครบถ้วนตามท่ี
ต้องการแล้ว จึงน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์และตีความแล้วน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิง
พรรณนา เพื่อใหไ้ดค้  าตอบตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึก 
   6.2 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
    การวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามเพื่อให้ไดข้อ้มูล
เก่ียวกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และความสนใจของผูท่ี้มาชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวน
ศิลป์ บ้านดิน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในรูปของค่าเฉล่ีย เพื่อให้
สามารถอธิบายในเชิงพรรณนาถึงลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาถึงทศันคติ ความคิดเห็น 
เป้าหมายหลกั และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ 
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บ้านดิน รวมถึงสามารถน าผลวิจัยท่ีได้มาประยุกต์ใช้และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะถึงแนวทาง       
การผลิตบุคลากรเพื่อเผยแพร่และสร้างบุคลากรท่ีสนใจท างานศิลปะอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
   
 7. น าเสนอแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงร่วมสมัย ของสวนศิลป์ บ้านดิน  เพือ่เด็กและเยาวชน 
   7.1 น าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี โดยถ่ายทอดข้อมูลในลักษณะของ         
การบรรยายเชิงพรรณนา 
   7.2 สรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าประยุกตใ์ชใ้นการ
อนุรักษ์และพฒันา น าความรู้ด้านศิลปะการแสดงมาสร้างสรรค์งานและประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ การด าเนินงานและการจดัการเรียนการสอนศูนยศิ์ลปะการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน ให้
เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและได้ทราบถึงแนวโน้มและทิศทางความสนใจของบุคลากรใน
อนาคตวา่มีความสนใจในลกัษณะใด พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการผลิตบุคลากรเพื่อเผยแพร่และ
สร้างบุคลากรท่ีสนใจท างานศิลปะอย่างแท้จริงในการบริหารจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชนท่ีจะจดัตั้งข้ึนต่อไปในอนาคต  
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บทที ่4 
ศูนย์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่ท าการศึกษา 

 
   ศูนย์ศิลปะการแสดงท่ีท าการศึกษา ได้แก่  สวนศิลป์  บ้านดิน ต าบลเจ็ดเสมียน                 
อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี โดยศึกษาประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
    1. ประวติัความเป็นมาของสวนศิลป์ บา้นดิน 
    2. การบริหารจดัการศูนยศิ์ลปะการแสดงสวนศิลป์ บา้นดิน  
    3. กระบวนการ และการท างานกบัชุมชนในการจดัการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 
    4. รูปแบบการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 
 
ศูนย์ศิลปะการแสดงทีท่ าการศึกษา 
   ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั โดยเลือกกรณีศึกษา 
สวนศิลป์ บา้นดิน ต าบลเจด็เสมียน อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี มีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
    1. ประวตัิความเป็นมาของสวนศิลป์ บ้านดิน 
    สวนศิลป์ บา้นดิน ต าบลเจด็เสมียน อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี ถือก าเนิดโดย
ของคุณภทัราวดี มีชูธน ผูอ้  านวยการภทัราวดีเธียเตอร์ เพื่อเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครโทรทศัน์ เร่ือง 
“ตม” ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ดว้ยการสร้างสรรค์ของนายดี ศิลปินดินป้ันเม่ือปี พ.ศ. 2546 เป็นบา้นท่ี
ก่อสร้างดว้ยดินผสมแกลบตลอดทั้งหลงั ในปีเดียวกนั สวนศิลป์ บา้นดิน ไดป้รับปรุงต่อเติมและ
ก่อตั้งเป็นศิลปะสถานท่ามกลางธรรมชาติลอ้มรอบดว้ยคูน ้ า และสวนมะม่วงบนเน้ือท่ี 3 ไร่ เพื่อให้
เป็นสถานท่ีรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกรูปแบบอย่างครบวงจรเพื่อสร้าง พฒันาและแลกเปล่ียน
ความรู้ดา้นศิลปะในแขนงต่าง ๆ ระหวา่ง ศิลปิน นกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลในชุมชน ภายใตก้าร
ดูแลของภทัราวดีเธียเตอร์ด าเนินงานโดย คุณมานพ มีจ ารัส ผูอ้  านวยการสวนศิลป์ บา้นดิน จงัหวดั
ราชบุรี นักแสดง ผูก้  ากบัลีลา ผูมี้ความเช่ียวชาญทั้งศิลปะไทยและสากล ได้รับทุนจากภทัราวดี    
เธียเตอร์ เพื่อศึกษาศิลปะศาสตร์หลากหลายสาขาทั้งใน และต่างประเทศตั้งแต่ปี 2535 ไดรั้บเกียรติ  
จากกระทรวงวฒันธรรมให้เป็นศิลปินร่วมสมยั รางวลัศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
ประจ าปี 2548  
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    คุณมานพ มีจ ารัส เขา้สู่การแสดงละครเวทีดว้ยความตอ้งการท่ีจะแสดงภาพยนตร์ 
ในคร้ังนั้ นภาพยนตร์ท่ีจะแสดงต้องการนักแสดงท่ีเต้นร าได้ จึงได้ไปหัดเต้นร า ในปี 2530 
ภาพยนตร์ท่ีเร่ืองนั้นไม่ไดส้ร้าง จึงไดแ้สดงในงานเปิดตวัสินคา้ หลงัจากหัดเตน้ร าได้เพียง 5 - 6 
เดือน คุณภทัราวดี มีชูธน จะท าคอนเสิร์ต คืนหน่ีงกบัภทัราวดี จึงชวนเขา้มาร่วมงานดว้ยนบัเป็น
นกัแสดงรุ่นแรกของภทัราวดีเธียเตอร์ ภายหลงัจากไดเ้ขา้มาเป็นนกัแสดงในสังกดัภทัราวดีเธียเตอร์
แลว้ มานพ มีจ ารัส ไดเ้รียนรู้วชิาศิลปะการแสดงจากครูเล็ก ภทัราวดี และจากครูอีกหลายท่าน  
    ปัจจุบนั มานพ มีจ ารัส เป็นครู ท่ีเรียกติดปากกนัวา่ครูนาย สอนการเคล่ือนไหวใน
การแสดง และศิลปะการแสดงร่วมสมยัของภทัราวดีเธียเตอร์ อีกทั้งยงัมีแนวคิดท่ีจะน าความรู้
ทางดา้นศิลปะการแสดง โดยเฉพาะการแสดง โขน ละคร และน าส่ิงท่ีไดเ้รียนมาพฒันาให้เป็นงาน
แสดงท่ีแปลกตาดูสนุกสนานหรือท่ีเรียกว่า “ศิลปะการแสดงร่วมสมยั” อีกทั้งยงัน ากลบัมาพฒันา
เยาวชนในชุมชนหรือจงัหวดัราชบุรี หรือท่ีเรียกกนัวา่ “สวนศิลป์ บา้นดิน”  
    2. การบริหารจัดการพืน้ที ่ ลานวฒันธรรมของศูนย์ศิลปะการแสดงสวนศิลป์ บ้านดิน  
    การจดัการแสดงมีอยู่สองอย่างให้ศูนย์ศิลป์เกิดข้ึน คือ การจัดพื้นท่ี ตรงไหน
เหมาะสมในการจดัแสดงก็จดัสถานท่ีตามนั้น เหมือนกบัไปเจอรูปภาพท่ีเก่าก็น ามาจดัแสดง ใน
ตอนนั้นสามารถท าให้ความทรงจ าของผูช้มไดม้าก ผูช้ม พอได้เห็นรูปเกิดการบอกต่อ ก็เกิดการ
ประชาสัมพนัธ์ ตน้ฉบบัรูปควรเก็บในหอ้งสมุดพิพิธภณัฑ ์เวลาจะเอาไปแสดงท่ีไหนก็ท าส าเนาไป
จดัแสดง เพราะนั้นถือเป็นของมีค่ามาก  
    การจดัพื้นท่ีเป็นเร่ืองส าคญั ตอนแรกท่ีมาสร้างโรงละครมีตน้โพธ์ิ มีตุ๊กตาเสียกบาล
ท่ีวางบูชารอบ ๆ ทุกฝ่ายช่วยเหลือกนัในการจดัการสถานท่ี การท่ีไดพ้ื้นท่ีเก่ามาจดัการแสดงนั้น ส่ิง
ท่ีตอ้งค านึงถึง คือ ไม่ควรจะน าของเก่าออกทั้งหมด ควรจะผสมผสานกนัไปไดอ้ย่างลงตวั เวลามี
ปัญหาตอ้งคอยดูแลและคอยแกไ้ขปัญหา แมแ้ต่ความรู้สึกของผูช้มท่ีมาร่วมงาน ตอ้งไม่ให้ผูช้มรู้สึก
เหน่ือย จะไดท้ั้งเพลิดเพลิน ไดเ้น้ือหาทั้งการจดัการแสดง และรูปแบบของการแสดง   
    การจดัการแสดงท่ีเจ็ดเสมียน ไดรั้บความร่วมมือของทุกฝ่าย  บรรยากาศโดยรอบ
ของบริเวณตลาดเจด็เสมียน สามารถน ามาเป็นองคป์ระกอบ (ฉาก) ในการแสดง และส าหรับผูท่ี้ชม
การแสดง ยกตวัอยา่งเช่นการจดัการแสดงในเมืองนั้น อาจจะส้ินเปลืองงบประมาณ แต่การจดัการ
แสดงท่ีเจด็เสมียนนั้น สามารถน ารายไดม้าสู่ชุมชนดว้ย  
    เวลา เป็นอีกปัจจยัในการจดัการแสดง เพราะเวลาเป็นระเบียบวินยัในการแสดง 
ศิลปะการแสดงตอ้งมีการจดัวาง จดัระเบียบ การควบคุมเวลา การก ากบัการแสดง เพื่อให้ผูช้มชม
การแสดงในรูปแบบเวลาท่ีเหมาะสม และสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมในการแสดงนั้น  
    



68 
 

    3. กระบวนการ และการท างานกับชุมชนในการจัดการแสดงของสวนศิลป์ บ้านดิน 
    การจดัลานวฒันธรรม ณ ตลาดชุมชนเจด็เสมียน ประสพความส าเร็จในระดบัหน่ึง 
ท าให้ตลาดดงักล่าว เป็นตลาดท่ีมีความคิดมีน ้ าใจแบบคนไทย ไม่เหมือนตลาดทัว่ไป เช่น การคิด
ราคาของท่ีไม่วา่จะเป็นผูท่ี้อยูใ่นชุมชน หรือวา่บุคคลภายนอกชุมชน คิดราคาแบบยุติธรรม ราคาเท่า
เทียม การคา้ขายกบัชาวบา้นท าให้รู้จิตใจ และความมีน ้ าใจของชาวบา้น วฒันธรรมจากการสอน มี
การสอนเด็ก ๆ ให้นั่งเรียบร้อย รู้จกัให้เกียรตินกัแสดง ให้เกียรติคนนัง่ขา้ง การเก็บพื้นท่ีเกิดจาก
สอน เพราะจะส่งผลต่อสุขภาวะท่ีดีของชุมชน การจดัการแสดงเกิดข้ึนไดจ้ากทุกฝ่ายท่ีมาดว้ยใจ ท า
ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยประสบการณ์ 
    ด้านผูบ้ริหารต้องเข็มแข็ง ต้องมีการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็น
ระดบัสูง หรือลูกจา้ง ตอ้งมีความร่วมมือกนั ผูมี้อ  านาจจะตอ้งให้ความร่วมมือ ความคิดคือผูใ้หญ่ 
แรงคือความเป็นเด็ก วยัรุ่นจึงมีทั้งความคิดและแรง เม่ือเร่ิมมีอายุเยอะจะมีแต่ความคิด เพราะ
ร่างกายจะอ่อนแอ เป็นเหตุผลว่าการแสดงละครตอ้งให้เด็ก ๆ เล่นละคร เพราะผูใ้หญ่ไม่มีแรง
เพียงพอ และการท่ีจะท างานร่วมกบัชุมชน การเขา้มาสู่ชุมชน ตอ้งค่อย ๆ เสนอความคิด เร่ิมแรกก็
แสดงกนัเองเล่นกนัเอง เม่ือชาวบา้นมาเห็นก็จะน าไปพูดเป็นการพูดปากต่อปาก ท าให้คนท่ีศรัทธา
และเขา้มาพฒันาในการจดัการแสดงร่วมกนั  
    การท างานของทีมงานของคุณมานพ มีจ ารัส ในการท าโครงการดงักล่าวร่วมกบั
ชุมชนเจด็เสมียน เป็นการท างานในลกัษณะตามความถนดัของแต่ละบุคคล ชุมชน (ทั้งเทศบาลและ
ชุมชน) ท่ีเจ็ดเสมียนมีทรัพยากรและคุณภาพเป็นทุนเดิม เพราะบางชุมชนเม่ือได้เข้าไป เสนอ
โครงการมกัจะมีปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ เม่ือแรกเขา้มาในชุมชน แสดงความจริงใจและช่วยเหลือ
ชุมชน ภายหลงัเม่ือชาวบา้นไดเ้ห็นความจริงใจและความเสมอตน้เสมอปลาย จึงยอมรับในการท างาน 
    บรรยากาศในชุมชนไม่ได้เกิดจากการตกแต่งหรือตั้ งใจแต่งให้เหมือนอดีต 
ชาวบา้นท าทุกอย่างเป็นเหมือนการด ารงชีวิตตามธรรมดาของชาวบ้าน ท าให้คนในชุมชนเห็น
คุณค่าของตนเอง เกิดความภูมิใจในตนเอง ตอ้งท าความเขา้ใจกบัแต่ละทอ้งท่ี ให้ชาวบา้นมีศกัด์ิศรี
ในตนเอง ต้องท าให้ไม่เกิดความแตกต่าง เม่ือเข้ามาช่วยในชุมชนจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้กับ
ชาวบา้น โดยน าเด็กท่ีอยูใ่นชุมชนมาเรียนรู้กบัสวนศิลป์ บา้นดิน แต่มีขอ้ควรระวงัในการท างานกบั
ชุมชนหรือให้ความรู้กบัชุมชน ตอ้งไม่ให้เกิดช่องว่าง จะให้ชุมชนเปล่ียนไปตามมาตรฐานของ
ตนเองไม่ได ้ตอ้งค่อย ๆ สร้างความเขา้ใจใหก้บัคนในชุมชน 
    การท างานของชาวเจ็ดเสมียนนั้นท าดว้ยใจ เปล่ียนความคิดของชุมชนมีความรัก
ซ่ึงกนัและกนั ใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั มีความสามคัคี โดยเฉพาะผูบ้ริหารท างานดว้ยใจ ชาวบา้นเลือก
มาจากใจจริง การท างานทุกอยา่งจึงท าดว้ยใจหมด หลกัการบริหารของเจ็ดเสมียนนั้นเนน้ท่ีคุณภาพ
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ชีวิต ให้ชาวบา้นมีความสุข เกิดความรักความสามคัคี เกิดสุนทรียภาพหลายดา้น ทั้งทางดา้นจิตใจ 
และการแสดงออก ให้เยาวชนและชาวบา้นมีจิตอาสาท างานเพื่อสังคม ให้รักศิลปะและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน อนัดบัแรกตอ้งเปล่ียนความคิด การปฏิรูปการศึกษาของเมืองไทยไม่ไดผ้ล เน่ืองจากน าของ
ต่างประเทศมาเป็นตวัอยา่ง เราควรจะใช้ภูมิปัญญาเดิมของเราเอง ในปัจจุบนัจะเอาแต่ผลงานงาน
กระดาษ งานเอกสารเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ไม่ไดล้งพื้นท่ีจริง ไม่ไดเ้ขา้ถึงแก่นแทข้องการศึกษา 
ชาวบา้นส่วนมากไม่ไดคิ้ดว่าจะคา้ขาย เพื่อจะกอบโกยผลก าไร แต่ตอ้งการจะช่วยให้เจ็ดเสมียนมี
ช่ือเสียงเป็นการกระท าจากความรักในทอ้งถ่ิน ชาวบา้นบางคนไดพ้ยายามไปหาสูตรท าอาหารจาก 
ผูห้ลกัผูใ้หญ่ เพื่อจะน ามาเผยแพร่แก่นกัท่องเท่ียว 
    ทางภาครัฐไดช่้วยเหลือทางทีมงานของภทัราวดี โดยหาคนในชุมชนท่ีสามารถเล่น
ดนตรี หาผูใ้หญ่ท่ีมีความสามารถแสดงศิลปะได้หลากหลายแขนง และมีการน าเพลงเก่า ๆ มา
ถ่ายทอดใหค้นรุ่นหลงัฟัง ถือเป็นการถ่ายทอดไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงเพลงเก่านั้นเล่าเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
เพลงเพลงอายุร้อยกว่าปี เน้ือหาของเน้ือเพลงสามารถเล่าประวติัศาสตร์ของชุมชนได้ การจะท า
กิจกรรมท่ีเจด็เสมียนนั้น เนน้ท่ีความคิดของชาวบา้นเป็นหลกั อาทิเช่น ท าป้าย ไดรั้บการเสนอแนะ
ของชาวบา้น พูดกนัด้วยเหตุและผล มีการประชุมชุมชน พระ ประชุมตลาดผูเ้ฒ่าผูแ้ก่      มีการ
ระดมความคิดกนั ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ทุกคนในชุมชนอยากจะท าความดี ทุกคนอยากช่วยชุมชน แต่
ในความอยากช่วย ต้องรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ให้อยู่ในกรอบของความหวังดีนั้ น 
เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัระบบความคิดและวางแผนการท างาน ซ่ึงเป็นศิลปะการจดัแสดง
อีกอยา่งหน่ึง 
    4. รูปแบบการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสวนศิลป์ บ้านดิน 
    การแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน เวลาท่ีแสดงตอ้งให้เกียรติกนัและกนั การแสดง
ทุกอย่างลว้นมีความส าคญัในตวั การพูดถือเป็นการแสดง ดนตรีก็ถือเป็นการแสดง เพราะฉะนั้น 
เวลาจดัล าดบัเพื่อใหทุ้กส่วนมีความส าคญั จึงไม่ควรใหซ้ ้ าซ้อนกนั เพราะจะถูกดึงความสนใจ อยา่ง
ในละครหน่ึงเร่ือง ไม่วา่ใครจะไดรั้บบทบาทอะไร ทุกตวัละครลว้นมีความส าคญัเหมือนกนัหมด 
เพื่อให้ผูแ้สดงมีก าลงัใจอยากเล่น ให้รู้สึกว่าตวัเองก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญั ไม่ใช่รู้สึกว่าจะเล่นไป
ท าไมเม่ือไม่มีใครสนใจอย่างน้ี เป็นตน้ การสร้างความรู้สึกมัน่ใจในตวัเอง จะท าให้เขาเกิดความ
กลา้และสอนใหเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ และรู้จกัการใหเ้ตม็ร้อยอยา่งแน่นอน 
    เร่ืองระบบเสียง เม่ือก่อนน้ีตามต่างจงัหวดัคุณภาพจะต ่ามาก และจะมีเสียงรบกวน 
เช่น ลิเกก็เล่น โขนก็เล่น ทุกคนพยายามจะเสนอการแสดงของตนเอง  การจัดการต้องอาศัย
สุนทรียะในการรับฟัง จดัให้พอเหมาะพอดี บริหารจดัการปรับข้ึนหรือลงให้พอดีเพื่อให้ทุกส่วนมี
ความส าคญัเทียบเท่ากนัทั้งหมด 
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    แต่ละสถานท่ีท่ีมีเสน่ห์ มีความลงตวัในรูปแบบของตวัเอง เพราะฉะนั้นศูนยศิ์ลป์แต่
ละท่ีจะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัแต่สถานท่ีและการจดัการแสดงอยา่งไรใหน่้าสนใจในการแสดงนั้น  
    พื้นท่ีเราท าเวทีไดโ้ดยหลกั คือใชค้วามงามของพื้นท่ี ซ่ึงจะมีความพิเศษ ตอ้งอาศยั
ประสบการณ์และความช านาญ เอาส่ิงท่ีเคยพบมาปรับใชก้บัองคป์ระกอบตอ้งมีความกลมกลืนกนั 
ยกตวัอย่างเช่น ไม่ใช่เวทีอลงัการ แต่การแสดงเป็นแนวชาวบา้น สดใส แบบนั้นไปดว้ยกนัไม่ได ้
การจดัเวทีแบบเป็นอิสระจากรอบดา้น เนน้ใชฉ้ากธรรมชาติอยา่งวดัพระแกว้เป็นฉาก ไม่มีเศษวสัดุ 
ให้สะดุดตาหรือบาดเทา้ ตอ้งมัน่คงแข็งแรงพอ เพราะมนัเป็นอุปสรรคต่อการแสดงของนกัแสดง
ทั้งส้ิน เหล่าน้ีลว้นเป็นศิลปะทั้งนั้น ซ่ึงอาจารยแ์นะน าวา่พื้นท่ีท่ีดีท่ีสุดคือ ดา้นหลงัของเส่ือน ้ ามนัท่ี
เป็นสีเทา เพราะไม่เก็บฝุ่ นเหมือนพรม และช่วยกระจายแสงไดอี้กดว้ย 
    การซ้อมกับเวที เป็นหน้าท่ีของนักแสดง ต้องปรับตวั ปรับบท ปรับการยืนให้
เหมาะสม ถา้เวทีเล็ก ท าใหต้อ้งจดัวธีิการจดัวางการแสดง (blocking) ใหม่ทั้งหมด ถา้ไม่ทราบวา่จะ
เจอเวทีแบบไหน อยา่งไร ก็ตอ้งเตรียมความพร้อมให้ตวัเอง เพราะฉะนั้นเม่ือไปถึงบริเวณท่ีจดังาน 
ควรซอ้มบนเวที เพื่อใหคุ้น้เคยกบัสถานท่ี และเตรียมความพร้อมใหก้บัตวัเอง 
    ส่ิงส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งสัมพนัธ์กนัคือ เร่ืองของการแต่งกายให้เป็นไปตามบทบาท 
เหมาะสมกบัสถานท่ีและบทท่ีไดรั้บ ไม่อยา่งนั้นถึงแมบ้ทจะดีเด่นหรือสถานท่ีจะสวยงาม แต่แต่งกาย
ไม่เหมาะสม ควรแต่งกายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ ไม่ใช่เฉพาะผูแ้สดง แต่ส าหรับผูช้มก็เช่นกนั 
ควรรู้จกัแต่งกายให้เหมาะกบังาน รู้จกัให้เกียรติกบังานและผูอ่ื้นดว้ย ทุกคนตอ้งมีศิลปะในหัวใจ 
ทุกหน่วยงานตอ้งมีใจรักในการท างาน และเห็นถึงหวัใจของคนอ่ืนท่ีท างานอยูด่ว้ยกนั การจดัการ
แสดงท่ีดี ตอ้งเตรียมเวที เตรียมงาน ฯลฯ เป็นตน้ จึงจะเห็นศกัยภาพของมนุษยท่ี์แทจ้ริง 
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รูปท่ี 12 บริเวณท่ีตั้งชองสวนศิลป์บา้นดิน 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 13 บริเวณดา้นหนา้ของสวนศิลป์ บา้นดิน 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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รูปท่ี 14 ลานวฒันธรรม  
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 ลานวฒันธรรม  
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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รูปท่ี 16 บริเวณบา้นปูนป้ัน 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 17 บริเวณบา้นริมร้ัวสวนไผ ่
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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รูปท่ี 18  บริเวณบา้นริมร้ัวสวนมะขามเทศ 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 19 บริเวณท่ีจดัแสง สี เสียง 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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รูปท่ี 20 การสอนการวาดภาพของค่ายศิลปะ 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 21  ผลงานของค่ายศิลปะ 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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กจิกรรมทีจั่ดขึน้ในสวนศิลป์ บ้านดิน 
   1. สวนศิลป์ บา้นดิน ไดท้  าสถานท่ีเป็นท่ีพกัส าหรับทวัร์ หรือนกัท่องเท่ียวท่ีไดผ้า่นเขา้
มาเท่ียวชมตลาดเจด็เสมียน โดยมีรายละเอียดราคาหอ้งพกัดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดราคาห้องพกัของสวนศิลป์ บา้นดิน    

ช่ือบ้าน จ านวนผู้เข้าพกั ราคา หมายเหตุ 
บา้นปูนป้ัน 5 2,350 มี 4 หลงั หอ้งแอร์ + อาหารเชา้ 
บา้นริมร้ัวสวนมะขาม 2 1,050 มี 6 หอ้ง ห้องแอร์ + อาหารเชา้ 
บา้นริมร้ัวสวนไผ ่ 3 1,250 มี 5 หอ้ง ห้องแอร์ + อาหารเชา้ 
บา้นรู้ร้อน รู้หนาว 2 650 มี 6 หลงั หอ้งพดัลม + อาหารเชา้ 
บา้นรู้ร้อน รู้หนาว 3 950 มี 6 หลงั หอ้งพดัลม + อาหารเชา้ 
บา้นรู้ร้อน รู้หนาว 10 3,450 มี 1 หลงั หอ้งพดัลม + อาหารเชา้ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 22 บา้นรู้ร้อน รู้หนาว 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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รูปท่ี 23 บา้นริมร้ัวสวนมะขาม 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 24 บา้นปูนป้ัน 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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   2. การใหเ้ช่าพื้นท่ีโรงละคร เพื่อใหห้น่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ใชส้ถานท่ีจดังาน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
รูปท่ี 25 บริเวณพื้นท่ีท่ีใหส้ าหรับจดังานหรือจดัการแสดง 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
 
   3.การจดัพื้นท่ีดา้นนอกเพื่อเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ของโรงละคร 

 

 

 

 

 

 
 
รูปท่ี 26 ร้านอาหารและร้านกาแฟ 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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   4.ปัจจุบนัไดห้ยดุการแสดงท่ีสวนศิลป์ บา้นดิน จึงไดย้า้ยมาเปิดอบรมศิลปะการแสดง
ต่าง ๆ ช่ือวา่ “me dance” ในกรุงเทพฯ ควบคุมหลกัสูตรโดยครูมานพ มีจ ารัส ศิลปินศิลปาธร สาขา
ศิลปะการแสดง ประจ าปี 2548 โดยมีหลกัสูตรดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 หลกัสูตรการเรียนการสอน me dance 

หลกัสูตร   คร้ัง/ช่ัวโมง ราคา 
modern dance 1 term/12 คร้ัง คร้ังละ 1.30 ชม. 5,400 บาท 
creative dance 1 term/12 คร้ัง คร้ังละ 1.30 ชม. 5,400 บาท 
creative  bodt with the music 1 term/12 คร้ัง คร้ังละ 1.30 ชม. 5,400 บาท 
dance therapy 1 term/12 คร้ัง คร้ังละ 1.30 ชม. 5,400 บาท 
thai tradition dance 1 term/12 คร้ัง คร้ังละ 1.30 ชม. 5,400 บาท 
circle dance 1 term/12 คร้ัง คร้ังละ 1.30 ชม. 5,400 บาท 
martial art 1 term/12 คร้ัง คร้ังละ 1.30 ชม. 5,400 บาท 

หมายเหตุ : contact class กบัครูนาย ทุกวนัพฤหสั เวลา 19.00 น. 200 บาทเท่านั้น 

   ส าหรับกิจกรรมท่ีเป็นลกัษณะประจ า เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้ายขายของท่ี
ระลึก จากการศึกษา ผูศึ้กษาพบวา่ลูกคา้หรือผูเ้รียนส่วนใหญ่ของสวนศิลป์ บา้นดิน มาจากบริษทั
ทวัร์ หรือผูเ้รียนท่ีมารอครูสอน ฉะนั้นเร่ืองของเวลาจะเป็นตวัก าหนดให้ท่องเท่ียวอยูใ่นแค่ช่วงเวลา
ท่ีก าหนดไว ้เช่นเดียวกบัผูเ้รียนท่ีมาก่อนเวลา หรือหลงัเลิกเรียนก็จะไปรับประทานอาหาร ในส่วน
ร้านขายของท่ีระลึกเป็นร้านนิยมท่ีลูกคา้หรือผูเ้รียนมีความตอ้งการซ้ือเพื่อเก็บความประทบัใจจาก
การแสดงท่ีไดรั้บชมหรือความประทบัใจในสถานท่ี ก็จะท าให้ตอ้งการส่ิงของท่ีเป็นตวัแทนความ
ประทบัใจ และในส่วนการจดักิจกรรมในลกัษณะการเปิดให้เช่าโรงละคร โดยให้หน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ เข้ามาเช่าพื้นท่ีในโรงละครเพื่อจัดงานต่าง ๆ เช่น ค่ายศิลปะ หรือจัดกิจกรรม
ศิลปะการแสดง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ข้ึนอยูก่บัแต่ละหน่วยงานท่ีเป็นผูเ้ช่าก าหนด โดยใชพ้ื้นท่ีบน
ลานการแสดงหรือบนเวที 
   จะเห็นไดว้่าในเร่ืองของการบริหารจดัการดงักล่าวมาทั้งหมดน้ี มีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ในยคุปัจจุบนัเป็นส่ิงช่วยส่งเสริมใหผู้ช้มเขา้มาเรียนรู้และชมการแสดงในสวนศิลป์ บา้นดินมากข้ึน 
ไม่เฉพาะแต่การให้ความส าคญัทางดา้นการแสดงเท่านั้น เพราะในทางธุรกิจหรือการด าเนินกิจการ
องค์กรให้อยู่ไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี และเม่ือองค์กรสามารถคงอยู่ได ้การแสดง
ของสวนศิลป์ บา้นดินนั้นก็สามารถอยูไ่ดเ้ช่นเดียวกนั   
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   บทที ่5 
ผลการวจัิย 

 
   การศึกษาเร่ือง ”การจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ี สวนศิลป์ บา้นดิน ต าบลเจ็ด
เสมียน อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี” เป็นการศึกษาองค์กรในการจดัการศิลปะการแสดงร่วม
สมยั นับตั้งแต่ความเป็นมา การบริหารจดัการภายในองค์กร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของ
องคก์ร โดยใชแ้นวคิดในการบริหารจดัการองคก์รและการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั เพื่อเป็น
แนวทางในการรวบรวมขอ้มูลและน ามาตอบโจทยก์ารวจิยั ผลการศึกษาน าเสนอไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 ความเป็นมาของสวนศิลป์ บา้นดิน ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี จากการศึกษาถึงภูมิหลงัของสวนศิลป์ บา้นดิน เก่ียวกบัรูปแบบการแสดงศิลปะการแสดง
ร่วมสมยั น าเสนอภาพรวมของการบริหารจดัการของสวนศิลป์ บ้านดิน ตั้ งแต่ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย รวมไปถึงปัญหาการท างานในองคก์ร 
   ส่วนท่ี 2 การอภิปรายผลการศึกษา เป็นการเสนอผลการวจิยัซ่ึงน าแนวคิด ทฤษฎี น ามา
เทียบเคียงและเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของสวนศิลป์ บา้นดิน เพื่อท าความเขา้ใจ
สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัการบริหารจดัการองคก์ร 
   ส่วนท่ี 3 การอภิปรายผลจากขอ้มูลเชิงปริมาณ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลศึกษาขอ้มูลท่ีได้
จากผลศึกษากลุ่มเยาวชน โดยวิธีการออกแบบสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติท่ีมีต่อ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยั ร่วมกบัผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทศันคติของผูช้มศิลปะการแสดงร่วมสมยั
ของสวนศิลป์ บา้นดิน แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาพฒันางานการแสดงต่อไป 
   ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไว ้4 กลุ่ม คือ 
   1. ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการโรงละคร (องคก์ร) 
    1. คุณมานพ มีจ ารัส (ครูนาย) ผูบ้ริหารของสวนศิลป์ บา้นดิน 
   2. ผูจ้ดัการแสดง หรือผูอ้อกแบบการแสดง 
    1. คุณมานพ มีจ ารัส (ครูนาย) ผูอ้อกแบบการแสดงของสวนศิลปะ บา้นดิน 
    2. อาจารยมุ์จรินทร์ อิทธิพงษ ์ผูจ้ดัโครงการเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน 
   3. ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งการจดัการแสดงร่วมสมยัในตลาดเจด็เสมียน 
    1. คุณพีรพงษ ์สิงหชาติปรีชากุล ผูใ้หญ่บา้นตลาดเจด็เสมียน 
   4. กลุ่มเยาวชน นกัแสดง ของสวนศิลป์บา้นดิน และกลุ่มท่ีเขา้ชมการแสดง จ านวน 55 คน 
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โดยแบ่งขอ้มูลจากกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
   1. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการศึกษากลุ่มประชากรท่ี 1 - 4 (ผูบ้ริหารองคก์ร, 
ผูจ้ ัดการแสดง หรือ ผูอ้อกแบบการแสดง, นักแสดงและลูกศิษย์และผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องในตลาด           
เจด็เสมียน) 
   2. ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการศึกษากลุ่มประชากรท่ี 5 (ผูเ้ขา้ชมการแสดง) 
สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาจากขอ้มูลทั้งสองกลุ่มไดด้งัน้ี 
 
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   การอภิปรายผลจากขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการศึกษากลุ่มประชากร อนั
ได้แก่ ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ ัดการองค์กร ผูจ้ ัดการแสดง หรือผูอ้อกแบบการแสดง และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในตลาดเจ็ดเสมียน โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากค าตอบท่ี
ไดรั้บ และจดัเรียงหวัขอ้ตามล าดบัค าถาม สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
   1.1 ความเป็นมา เป้าหมายและวตัถุประสงค์หลกัในการจัดตั้งสวนศิลป์ บ้านดิน 
   การจดัตั้งองค์กรนั้น ย่อมตอ้งเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน 
โดยมีการบริหารจดัการในองคก์รท่ีดีและเป็นระบบ เพื่อสามารถท่ีจะออกแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
องค์กรแห่งนั้นให้ออกมาได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้อีกทั้ งมีความส าคญัยิ่งต่อลักษณะของ
ศิลปะการแสดงในองคก์รนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะการแสดงร่วมสมยักบั
การบริหารจดัการองคก์ร จากการศึกษาความเป็นมา เป้าหมาย วตัถุประสงค ์สามารถน าเสนอขอ้มูล
ไดด้งัน้ี 
    1.1.1 สวนศิลป์ บ้านดิน จังหวดัราชบุรี 
    สวนศิลป์ บา้นดิน เป็นศูนยศิ์ลปะการแสดง เป็นองค์กรท่ีสร้างข้ึนเพื่อการแสดง
ศิลปะร่วมสมยั และการสร้างสรรคง์านร่วมกบัชุมชนเจด็เสมียน ตลาดบริเวณสถานีรถไฟเจ็ดเสมียน 
ตลาดเจด็เสมียน มีความหลากหลายดา้นศิลปวฒันธรรม เป็นตลาดแห่งเดียวในประเทศไทย จากการ
สัมภาษณ์ อาจารยมุ์จรินทร์ อิทธิพงษ ์ผูจ้ดัโครงการเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน กล่าวถึง
ท่ีมาของสวนศิลป์ บา้นดินวา่ (คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ,์ สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2555)   
     “สวนศิลป์ บา้นดิน ก่อตั้งข้ึนปี พ.ศ. 2548 โดยคุณภทัราวดี มีชูธน ผูอ้  านวยการ
สร้างสรรค ์เป็นผูดู้แลการด าเนินงาน โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากละครเร่ือง “ตม” โดยบา้นดินหลงัแรก
นั้นป้ันโดยศิลปิน คือนายดี ศิลปินดินป้ัน และในปีเดียวกนั “บา้นดิน” ไดป้รับปรุง ต่อเติม และก่อตั้ง
เป็น “ศิลปะสถาน” ท่ามกลางธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยคูน ้ า และสวนมะม่วง บนเน้ือท่ี 3 ไร่             
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ในเทศบาลเจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี ดว้ยการสนบัสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาศิลปะ ภทัราวดีเธียเตอร์ 
จนแลว้เสร็จเม่ือปี 2550 ในนาม “สวนศิลป์ บา้นดิน” ธรรมชาติเพื่องานศิลปะ โดยมีนายมานพ มีจ ารัส     
(พี่นายหรือครูนาย)  ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง เป็นผูดู้แลบริหาร ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะ
ส่งศิลปินกลบับา้น เพื่อน าความรู้ความสามารถไปพฒันา และสร้างพื้นท่ีทางศิลปะให้กบัชุมชนท่ี
สามารถรองรับกิจกรรมดา้นศิลปะต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ”  
    “ช่วงปี พ.ศ. 2548 เป็นช่วงปีแรกมีนกัเรียนมาเรียนประมาณ 80 คน มาตั้งแต่อาย ุ   
4 ขวบข้ึนไป เทศบาลเจ็ดเสมียนให้การสนับสนุน มีรถรับ – ส่ง เด็กในชุมชน โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นนาฏศิลป์ คือ คุณราชศกัด์ิ เรืองใจ แสดงเร่ืองคนโขน  มาช่วยในการสอนตีกลองให้กบัเด็กๆ 
และคุณมานพ มีจ ารัส (ครูนาย) ไดน้ าความรู้ดา้นศิลปะไปช่วยพฒันาชุมชนให้มีสภาพแวดลอ้มท่ี
สวยงาม มีโรงเรียนศิลปะส าหรับเด็กและเยาวชนไดพ้ฒันาความสามารถ รวมทั้งมีส่วนช่วยพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนผา่นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กระตุน้ใหต้ าบลเจด็เสมียนมีนกัท่องเท่ียวเขา้มา
ตลาดเจด็เสมียนมากข้ึน” 
    “ช่วงแรก คุณมานพไดร่้วมกนัสร้างผลงานในกิจกรรม all about art  วฒันธรรมเปล่ียนร่าง 
เทศกาลศิลปะการแสดง ศิลปินมาช่วยสร้างงานทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี มาร่วมสร้างงานดว้ยใจ 
บนพื้นท่ีชุมชนตลาดเจ็ดเสมียน ทุกส้ินเดือนของทุกเดือน ในวนัเสาร์  และวนัอาทิตย ์คนในชุมชน 
เจา้อาวาสวดัเจด็เสมียน เทศบาลเจด็เสมียน ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนในการดูแลอยา่งเตม็ท่ี”  
    “ในปีนั้น พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ และพระเจา้หลานเธอ 
พระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ  ทรงเสด็จเปิดงานเทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาติ นิทรรศการตลาดนัด
ศิลปะ ลุ่มแม่น ้าแม่กลอง ณ ลานวฒันธรรมตลาดเก่า 119 ปีเจ็ดเสมียน ในวนัศุกร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 
ในปีนั้น มีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 10,000 คนต่อ 7 สัปดาห์ในแต่ละส้ินเดือนชองทุกสัปดาห์ คนดู (ผูช้ม) 
เขา้ชมการแสดงฟรี  ต่อมาไดมี้โครงการต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน เป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคในการอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน” 
    “ในปีต่อมาไดเ้กิดวิกฤติ เปล่ียนยุครัฐบาล เทศบาลไม่ให้การสนับสนุน ทางดา้น
กีฬามากกวา่ จึงเกิดความขดัแยง้ระหวา่งเทศบาลกบัชุมชน มีการต่อรองกนั ทางเทศบาล หน่วยงาน
ทางการท่องเท่ียวจงัหวดั ให้งดศิลปะการแสดง แต่ทางเทศบาลได้จ้างองค์กรออแกไนซ์มาจัด
เทศกาลแสง สี เสียง จดั อาทิตยเ์ดียว แสดงคร้ังเดียว ท าให้การแสดงทางสวนศิลป์ บา้นดินเงียบไป 
ทางเทศบาลมีการเจรจากบัคุณมานพ มีจ ารัส แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ นอกจากน้ียงัมีการสร้าง เซเวน่ 
อีเลฟเว่น ข้ึนมาท่ีตลาดเจ็ดเสมียน อีกเป็นท่ีมัว่สุมของเด็ก คนในชุมชนจึงขายของไม่ได ้แต่ทาง
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ชุมชนไม่ไดป้ระทว้งหรือดูแลพื้นท่ีของตวัเอง ท าให้  คุณมานพ มีจ ารัส ไม่โครงการน้ีต่อ เพราะ
ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์และพฒันาพื้นท่ีวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเอง” 
    “สวนศิลป์ บา้นดิน  ใชเ้วลา 5 – 6 ปี วตัถุประสงค์ขององคก์รให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ต่อเน่ือง (อยา่งย ัง่ยืน) มีความคิดและการศึกษาทางเลือก มีการสร้างสรรคค์วามคิดอะไรใหม่ ๆ 
ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นกลุ่มเป้าหมายส าหรับคนท่ีตอ้งการพกัผอ่น และเป็นค่ายศิลปะของศิลปินท่ีจะ
สร้างงาน และทางคุณมานพ มีจ ารัสไดต่้อยอดและสร้างงานมาเปิดโรงเรียนสอนศิลปะการแสดง me dance 
ในปัจจุบนั” 

ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์ในการจดัการของสวนศิลป์บา้นดิน 

ปี เหตุการณ์ จ านวนคนท่ีเขา้ร่วม 
พ.ศ. 2546 ปรับปรุง ต่อเติม และก่อตั้ง  “สวนศิลป์ บา้นดิน” - 
พ.ศ. 2548 เปิดโรงเรียนศิลปะส าหรับเด็ก และ เยาวชน ในชุมชน  80 คน 
พ.ศ. 2552 เปิดงานเทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาติ นิทรรศการตลาด

นดัศิลปะ ณ ลานวฒันธรรมเก่า 119 ปีเจด็เสมียน  
10,000 คน ต่อ 7 

สัปดาห์ 
พ.ศ. 2553 เกิดการเปล่ียนแปลงยคุรัฐบาล ท าใหต้อ้งงดศิลปะการแสดง  - 
พ.ศ. 2556 เปล่ียนเป้าหมาย เป็นค่ายศิลปะของศิลปินท่ีจะสร้างงาน 

และคุณมานพ มีจ ารัสได้พฒันาต่อยอดและเปิดโรงเรียน
สอนศิลปะการแสดง “me dance” ในปัจจุบนั 

30 

     
    1.1.2 ผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในการจัดการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัยในตลาดเจ็ดเสมียน 
    ในส่วนของพื้นท่ีตลาดเจด็เสมียน ผูท่ี้มีส่วนร่วมหรือส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการแสดง
ร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ในการท างานร่วมกบัชุมชนคือ ผูใ้หญ่บา้น พีรพงษ ์สิงหชาติปรีชากุล 
ไดก้ล่าวถึงสวนศิลป์ บา้นดินวา่ (พีรพงษ ์สิงหชาติปรีชากุล, 2555)   
    “การแสดงของตลาดเจ็ดเสมียนเป็นการแสดงของเด็กและคนแก่ ตลาดเจ็ดเสมียน
ตลาดวฒันธรรม ท่ีไม่ไดมุ้่งตลาดเชิงพาณิชย ์เป็นตลาดท่ีชุมชน ไม่มีหน่วยงานทางราชการมาสนบัสนุน 
ท ากนัเองภายในชุมชน กลุ่มนกัแสดงท่ีมาท าดว้ยใจ เป็นวิถีชีวิตท่ีแทจ้ริง  เสนอวฒันธรรมประเพณี
เก่าแก่ของชุมชนท่ีตลาดเจด็เสมียน  ต านานการแสดงเป็นของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เป็นการแสดงพื้นบา้น” 
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    “ช่วงแรก ทางเจด็เสมียนร่วมกบัสวนศิลป์ บา้นดิน (คุณภทัราวดี มีชูธน, คุณมานพ 
มีจ ารัส) ปัจจุบนั คุณภทัราวดี มีชูธนตอ้งการใหชุ้มชนมีความย ัง่ยืนได ้ประกอบกบั มีการด าเนินงาน 
โครงการของคุณภทัราวดี มีชูธน แทจ้ริงมีเร่ืองการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง เทศบาลชุดปัจจุบนัไม่ไดใ้ห้
การสนบัสนุน จึงท าใหง้ดการแสดงร่วมสมยัไป (การแสดงร่วมสมยัทางริมน ้า) ตลาดเจด็เสมียน” 
     “ในการจดังานการแสดงจดัท่ีลานโพธ์ิ การแสดงริมน ้ าปัจจุบนังดการแสดงไป 
เพราะเม่ือก่อนการแสดงริมน ้ าเป็นการแสดงช่วงสุดทา้ย ช่วงประมาณหน่ึงทุ่มถึงสามทุ่ม มีระบบ
แสง สี เสียง เป็นการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยั ปัจจุบนัมีการปรับปรุงเวที คลา้ย ๆ แท่นเหล็ก
ริมแม่น ้ า คือ เวทีการแสดง และพื้นท่ีลานแสดงเป็นท่ีผูช้มนัง่ชมการแสดง ขา้งเวทีการแสดง มีบา้น
ไมไ้ผ ่เป็นท่ีแต่งกายของนกัแสดง และท่ีพกันกัแสดง”       

 “ปัจจุบนัการท่องเท่ียวจงัหวดั ไดมี้งบประมาณปีละ 1 คร้ัง การท่องเท่ียวและเทศบาลเจ็ด
เสมียนด าเนินการ ทางชุมชนเจ็ดเสมียนไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ทางเทศบาลร่วมกบัออแกไนซ์ด าเนินการ
น าเสนอโครงการแหล่งท่องเท่ียว ช่วงปีท่ีผ่านมาออแกไนซ์มาปรึกษากับทางชุมชนเจ็ดเสมียน       
ขอความร่วมมือให้ทางชุมชนเจ็ดเสมียนเขา้ใจในการจดัการแสดงของทางออแกไนซ์  ทางส่วนของ   
ออแกไนซ์เป็นส่วนของทางจังหวัด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าให้สวนศิลป์ บ้านดิน งดการแสดง
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัไป เน่ืองจากทางจงัหวดั และออกแกไนซ์ไม่ปรึกษาการแสดงกบัทางสวน
ศิลป์ บา้น ซ่ึงการร่วมมือร่วมใจกนัเป็นส่ิงถูกตอ้ง เหตุน้ีสวนศิลป์ บา้นดิน จึงงดการแสดง เพราะ
ไม่ใหค้วามส าคญัทางสวนศิลป์ บา้น ทางสวนศิลป์ไม่ไดห้วงัผลประโยชน์ แต่ตอ้งการความถูกตอ้ง 
จะไดพ้ฒันาอยา่งแทจ้ริง”  
   “ต่อมาทางออแกไนซ์ด าเนินการจดัการแสดง การแสดงแบบพื้นเมือง แต่ทางชุมชนเจ็ด
เสมียนตอ้งการให้การจดัการแสดงเหมือนกบัทางสวนศิลป์ บา้นดิน เพราะสวนศิลป์ บา้นดินร่วมกบั
ทางชุมชนเจ็ดเสมียนมาตั้งแต่แรก คือ อตัลกัษณ์ของชุมชนเจ็ดเสมียน ในตอนแรกทางชุมชนเจ็ด
เสมียนได้ปรึกษากับทางอ าเภอ ไม่รับความคิดเห็นของชุมชนเจ็ดเสมียน คือ สวนศิลป์ บา้นดิน
จดัการแสดงร่วมกบัออแกไนซ์ แต่ความเป็นจริงคุณมานพ  มีจ ารัส ศิลปินผูส้ร้างงาน ระดบัประเทศ
การจดัการแสดงมีสาระในการเรียนรู้ศิลปะการแสดงร่วมสมยั และเยาวชนในชุมชนไดเ้รียนรู้อีกดว้ย 
   “เทศบาลปัจจุบนัอยู่มาแล้ว 3 ปีกว่า เหลือวาระ 6 – 7 เดือน ทางชุมชนเจ็ดเสมียน
ตอ้งการเปล่ียนแปลงของเทศบาล เพื่อใหส้วนศิลป์ บา้นดิน มาจดัการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
เพราะปัจจุบนัคุณภทัราวดี มีชูธนด าเนินการสอนการแสดงวิกหวัหิน ทางคุณมานพ มีจ ารัสช่วยการ
จดัการแสดง ปีท่ีจดัการแสดง คุณมานพ มีจ ารัส ความเป็นศิลปิน ท าด้วยใจไม่หวงัผลประโยชน์  
ทางชุมชนเจ็ดเสมียนเขา้ใจในงานการแสดงของครูนาย ท าเพื่อชุมชน พฒันาชุมชน คุณมานพ มีจ ารัส  
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มีส่วนร่วมในการพฒันาเยาวชนในชุมชนท่ีจดัการแสดงตลาดเจ็ดเสมียน ปัจจุบนัเยาวชนท่ีเรียน   
การแสดง และเป็นนักแสดงก็ได้กระจัดกระจายไป ในช่วงแรกท่ีทางสวนศิลป์  บ้านดิน 
ประชาสัมพนัธ์  มีผูช้มมาชมการแสดงจ านวนมาก  การแสดงนานาชาติ คนต่างชาติจ านวนมาก 
ปัจจุบนัไม่มีสวนศิลป์ บา้นดิน ทางชุมชนเจ็ดเสมียนจดัการแสดงร่วมกนัภายในชุมชน ผูช้มจ านวน
นอ้ยลง คือทางคุณภทัราวดี มีชูธน และคุณมานพ มีจ ารัส จะมีการประชาสัมพนัธ์ ผูท่ี้ติดตามผลงาน 
ดารานกัแสดงเขา้มามีส่วนร่วมเป็นจ านวนมาก ตอนน้ีก็หวงัว่าในการเปล่ียนแปลงเทศบาล จะเขา้
ร่วมสนบัสนุนทางการแสดงร่วมสมยัอีกคร้ัง” 
 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 27 ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น ตลาดเจ็ดเสมียน 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 28 ผูใ้หญ่บา้น พีรพงษ ์สิงหชาติปรีชากุล 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
     
   ในการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ในการสัมภาษณ์ อาจารย ์ 
มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ ผูจ้ ัดโครงการเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน กล่าวถึงความเป็นมา 
เป้าหมาย และวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งสวนศิลป์ บา้นดินวา่ (คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ,์ 2556)   
   “การจดัตั้งสวนศิลป์ บา้นดิน เกิดจากโครงการส่งศิลปินกลบับา้น ของคุณภทัราวดี มีชูธน 
ในการส่งศิลปินหรือศิษยเ์อก ครูนาย มานพ มีจ ารัส  เขา้มาพฒันาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงาน  
ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนอนัเป็นท่ีดินเดิมของยายของครูนาย 
มานพ มีจ ารัส  และวตัถุประสงคอี์กประการหน่ึงคือเพื่อใชเ้ป็นท่ีสร้างสรรคง์านของศิลปินต่างๆใน
ส่วนภูมิภาค อีกนยัหน่ึงคือการใชเ้ป็นพื้นท่ี theatre labในการสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ ดว้ย” 
   จากขอ้มูลในเร่ืองความเป็นมา เป้าหมาย วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งสวนศิลป์ บา้น
ดิน  ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สามารถน ามาวิเคราะห์  โดยใช้หลกัเกณฑ์
แนวคิด ทฤษฎี เปรียบเทียบความเหมือน และความต่างของสวนศิลป์ บา้นดิน ไดด้งัน้ี 
    1. ความคิดและเป้าหมายหลกัของสวนศิลป์ บา้นดิน อยูใ่นระดบัดีมาก สอดคลอ้ง
กบัแผนนโยบายและพฒันาเศรษฐกิจของชาติ มีการวางยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดกลุ่มคนดูท่ี
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มีความแตกต่างทั้งในช่วงวยัและระดบัการศึกษา ส าหรับความเหมาะสมของยุคสมยันั้นถา้มองใน
รูปแบบของการสร้างงานและต่อยอดงานทางวฒันธรรมมีความเหมาะสมมาก แต่ถ้ามองในส่ือ
กระแสหลกั การแสดงสมยัใหม่ตามยุคสมยัในปัจจุบนั อาจจะดูเป็นการพยายามสร้างความแตกต่าง
ในอดีต การดดัแปลงรูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิม น ามาผสมผสานกบัการแสดงสมยัใหม่ หรือท่ี
เรียกวา่ “ศิลปะการแสดงร่วมสมยั” ท่ีในบางคร้ังอาจจะไม่เห็นผลในเชิงรูปธรรม 
    2. จุดประสงค์ของการเรียนรู้ศิลปะการแสดงร่วมสมยั คือต้องการให้คนดูรู้ว่า 
ศิลปะเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นตวั ไม่ใช่เร่ืองไกลตวั ไม่ใช่เร่ืองประดิษฐ์ เป็นเร่ืองเดียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
วตัถุประสงคข์องการแสดงสามารถให้ผูช้มเขา้ถึงแก่นของศิลปะการแสดงคนท่ีเขา้ใจศิลปะได ้เขา้ใจ
ชีวิต อ่อนโยนกบัทุกสรรพส่ิง ทั้งหมดตอ้งใช้เวลาและต่อเน่ือง เสน่ห์ของศิลปะการแสดงร่วมสมยัจะ
น าเขา้ไปสู่แก่นได ้
    นอกจากน้ี หากพิจารณาความเป็นมา เป้าหมาย แต่ละวตัถุประสงค์หลกัในการ
จดัตั้งสวนศิลป์ บา้นดิน ท่ีมีผลต่อรูปแบบการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัในองค์กร ผูศึ้กษามี
ความเห็นวา่   สวนศิลป์ บา้นดิน เป็นองคก์รท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการส่งเสริมทางดา้นการเรียนรู้
ทางด้านศิลปะการแสดงร่วมสมยั แต่ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ในการจดัการท่ีดีเท่านั้น ผูเ้รียนต้อง
ปรับเปล่ียนและเคล่ือนไหวไปตามกาลเทศะดว้ย รูปแบบการแสดงตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของ
ผูเ้รียน เพราะถือเป็นกลุ่มผูเ้รียนหลกัในองคก์ร การวางรูปแบบของการแสดงท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร จึง
ตอ้งเน้นไปท่ีความสนุกสนาม เขา้ใจง่าย และความตั้งใจจริงในการเรียนรู้ และให้ความบนัเทิงแก่
ผูช้มเป็นส าคญั โดยการแสดงตอ้งมีลกัษณะเป็นการแสดงท่ีเป็นเร่ืองราวเดียวกนัตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบ 
มากกว่าการแสดงท่ีเป็นชุดเป็นตอน ส่วนกลุ่มผูช้มท่ีเข้าชมการแสดงเป็นทั้ งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศในจ านวนพอ ๆ กนั แต่บางเดือนกลุ่มผูช้มเป็นผูช้มคนไทยติดตามผลงานอยู ่ท  าให้การ
วางรูปแบบการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน อยูใ่นลกัษณะการคงรูปแบบการแสดงร่วมสมยั เนน้การ
ใชด้นตรีร่วมสมยัมากกวา่ โดยการแสดงมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้ขา้กบัคนดูในบริบททางสังคมและ
ชุมชนบา้ง 
   1.2 ลกัษณะการบริหารจัดการของสวนศิลป์ บ้านดิน 
   นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของการบริหารจดัการว่า การจดัการ คือ กระบวนการน า
ทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหารซ่ึงให้ความส าคญักับ          
3 อยา่ง ไดแ้ก่ ทรัพยากร กระบวนการ และวตัถุประสงค ์
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รูปท่ี 29 กระบวนการจดัการ 
ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรรีรัตน์ และคณะ, หลกัการจัดการ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2541), 21. 
    
   ทรัพยากร หมายถึง การแสดงทางวฒันธรรมท่ีตอ้งผา่นกระบวนการบริหารจดัการของ
องคก์ร เพื่อใหก้ารแสดงนั้นออกมาไดอ้ยา่งตรงตามเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีก าหนด
ไวใ้นการบริหารจดัการองค์กรถือเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการท่ีจะท าให้องค์กร
สามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งเป็นระบบ บรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้โดยตอ้งมี
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามแต่ละฝ่ายและหน่วยงานท่ีทางองค์กรก าหนดข้ึน ในการ
ด าเนินงานตอ้งสามารถท างานร่วมกนัและสัมพนัธ์กนัได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การแสดงท่ีออกมาสู่
สายตาผูช้มมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด และสามารถท าให้ผูช้มเกิดความช่ืนชมและความประทบัใจใน
การแสดงออกขององคก์รนั้น โดยในการบริหารจดัการของสวนศิลป์ บา้นดินนั้น คุณมานพ มีจ ารัส
เป็นผู ้บ ริหารจัดการของสวนศิลป์  บ้านดิน ค่ ายศิลปะ ท่ีนักท่องเ ท่ียว ศิลปิน เข้ามาชม
ศิลปะการแสดงร่วมสมยั สัมผสับรรยากาศสถานท่ีโดยรอบของสวนศิลป์ บา้นดิน คุณมานพ มีจ ารัส 
เป็นผูบ้ริหาร ใชบุ้คลากรคนในชุมชน มาด าเนินการ ทั้งดา้นการแสดง ฉาก สีเสียง ร้านคา้  เป็นการ
สร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน จะเห็นไดว้า่ทุก ๆ ฝ่ายยอ่มมีความส าคญัเท่าเทียมกนัไม่เฉพาะฝ่าย
การแสดงซ่ึงจดัเป็นส่วนส าคญัเท่านั้น อีกทั้งในการบริหารจดัการองคก์รถือเป็นกระบวนการบริหาร
ทางธุรกิจท่ีจ าเป็นตอ้งค านึงถึงผลก าไรเพื่อให้ไดก้ลบัมาคุม้ค่ากบัการลงทุน โดยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ ความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการเป็นอยา่งดี เพราะอาจประสบปัญหา
ถึงความอยู่รอดขององค์กรได ้คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ์ ผูจ้ดัโครงการเทศกาลศิลปะและการแสดง   
เจด็เสมียน ไดก้ล่าวถึงปัญหาของสวนศิลป์ บา้นดินในดา้นการบริหารจดัการวา่  (มุจรินทร์ อิทธิพงษ,์ 2555) 
   “สวนศิลป์ บา้นดินในการบริหารจัดการสวนศิลป์บา้นดินมีจุดเด่น ของเราคือเราเป็น
ค่ายทางศิลปะหรือบางคร้ัง สามารถใช้ค  าวา่ theatre lab ดว้ยซ ้ าเพราะเราท างานร่วมกบัศิลปินท่านอ่ืน

INPUT 

ทรัพยากร 

- คุณมานพ มีจ ารัส (ครูนาย) 

- คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ ์

  

 

PROCESS 

กระบวนการ 

- สอนศิลปะการแสดง 

- ค่ายศิลปะ 

-  กิจกรรม all about art     

(เทศกาลศิลปะการแสดง) 

OUTPUT 

เป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์

- น าความรู้ด้านศิลปะการแสดงไป
พัฒนาความสามารถและเ รียนรู้
รูปแบบการแสดงของศิลปะการแสดง
ร่วมสมยั 
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โดยมีครูนายเป็นแกนกลาง  ตอ้ง ยอมรับว่าครูนายเป็นคนท่ีท างานวนัละ 20 ชม. คือตลอดเวลา  
แมแ้ต่เวลาขบัรถ  พี่เช่ือวา่ความทุ่มเทและวิสัยทศัน์ของครูนายท าให้สวนศิลป์มีความเป็นตวัของตวั
องสูงมาก  คือตอ้งใช้ค  าว่าเลียนแบบไม่ไดเ้ลยเพราะครูนายไม่หยุดน่ิง  อย่างแขกท่ีมาเท่ียวท่ีสวน
ศิลป์   ถา้เป็นแขกประจ าเราจะรู้วา่ มาเพื่อดูการแสดงไม่ใช่มาดูเฉพาะตวับา้น ตวัสถานท่ี เขามาดูจิต
วิญญาณของท่ีน่ี จุดด้อยคือ การท่ีเราไปเร็วมาก บางคร้ังคนตามไม่ทนัอีกอย่างพอครูนายเป็น
แกนกลาง  บางคร้ังมนัหนกัไปอยูท่ี่คนคนเดียวและท่ีส าคญัคือเราไม่มี supporter คือ เราไม่มีคนท่ีเขา้
มาสนบัสนุนจริงจงั ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานรัฐหรือองคก์รทอ้งถ่ิน มนัก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายนะคะท่ีศิลปิน
จะตอ้ง hold ทุกอยา่งทั้งการสร้างสรรคผ์ลงานและดูแลในส่วนของการบริหารจดัการดว้ย”  
   นกัวชิาการทางดา้นการจดัการแสดงไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการแสดงตามหลกัการจดัการ
แสดงทุกชนิดตอ้งมีการวางแผนงานอย่างดี เพราะการแสดงเป็นการรวมกลุ่มศิลปะทั้งหลายเข้า
ดว้ยกนั ตอ้งใชบุ้คคลท่ีมีความรู้หลายแขนงมาท างานร่วมกนั ตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัและความส าเร็จ
ของงานก็ข้ึนอยูก่บัการท่ีทุกฝ่ายมีการประสานงานกนัเป็นอยา่งดี ซ่ึงองคก์รท่ีท าการศึกษานั้นก็มีการ
แบ่งแยกฝ่ายงานรับผดิชอบท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายด าเนินงาน      
   ผูศึ้กษาตั้งขอ้สังเกตวา่ในการแบ่งฝ่ายการท างาน องคก์รแต่ละแห่งหรือโรงละครแต่ละ
ท่ีจะแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการแสดง ฝ่ายจดัการแสดง และฝ่ายธุรการ โดยการ
บริหารงานของคุณมานพ มีจ ารัส และ อาจารยมุ์จรินทร์ อิทธิพงษ ์การจดัการของสวนศิลป์ บา้นดิน 
อาจมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกนั แต่จะแยกด าเนินงานเฉพาะส่วนในการจดัการแสดง แต่ไดมี้
การจดัตั้งคณะท างานและฝ่ายงานรับผิดชอบเฉพาะในส่วนขององค์กร ตามแผนการจดัการแสดง 
โดยในฝ่ายอ านวยการแสดงและฝ่ายจดัการแสดงนั้น ในการจดัการเร่ิมตน้คิดการแสดง โดยคุณ
มานพ มีจ ารัส เป็นคนคิดท่าทาง และออกแบบการแสดง และดึงทีมงาน อาทิเช่น ศิลปินอาวุโสของ
ตลาดเจ็ดเสมียน ศิลปินนกัแสดงท่ีอ่ืน ๆ มาร่วมกนัท างาน ในฝ่ายธุรการ เป็นหนา้ท่ีของชุมชนและคน
ในเทศบาลช่วยกนัในการจดัการภายใตก้ารด าเนินงานของคุณมานพ มีจ ารัส 
   อีกประการหน่ึงท่ีส าคญั คือจ านวนผูช้มการแสดงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีแสดงถึงความอยู่
รอดขององคก์รและความส าเร็จทางดา้นการบริหารจดัการของแต่ละโรงละครได ้ทั้งน้ีจ  านวนผูเ้ขา้ชม
การแสดงมิไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัภายในอยา่งเดียว ข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายนอกส าคญัดว้ย โดยเฉพาะถา้สวน
ศิลป์ บา้นดินมีความตอ้งการไดผู้เ้ขา้ชมเป็นชาวต่างชาติ ในเร่ืองของสภาพการณ์ทางการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจ เป็นตวัก าหนดท่ีส าคญั ทั้งน้ีในช่วงท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลในเร่ืองจ านวนผูเ้ขา้
ชมการแสดงของสวนศิลป์ บ้านดิน เป็นช่วงท่ีสภาวการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของเทศบาล และปัจจุบนัเทศบาลไม่สนบัสนุนงบประมาณในการจดัการแสดง ยงัจา้ง
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องคก์รอ่ืนมาจดังานการแสดง ท าให้คุณมานพ มีจ ารัส งดการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน จึงส่งผลท า
ใหจ้  านวนนกัท่องเท่ียวลงไปมาก ท าให้องคก์รสวนศิลป์ บา้นดิน ตอ้งหยุดการแสดงไป โดยผูศึ้กษา
วเิคราะห์จ านวนผูเ้ขา้ชมการแสดง ดงัน้ี 
   เน่ืองจากการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ไม่เป็นแบบโรงละครในการจดัจ านวนเกา้อ้ี 
หรือจ านวนท่ีนัง่ เป็นการนัง่ตามขั้นบนัได ผูท่ี้เขา้ชมการแสดงนัง่ชมตามขั้นบนัได เป็นการชมการ
แสดงแบบเรียบง่าย ด่ืมด ่าบรรยากาศทอ้งถ่ิน และยงัมีตลาดเก่าแก่เจ็ดเสมียนให้ซ้ืออาหารมาทาน
ระหวา่งชมการแสดง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 30 ท่ีนัง่ชมการแสดง 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 

 
   การจดัการการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ในแต่ละรอบการแสดงช่วงทุกวนัเสาร์ – อาทิตย ์
อาทิตยก่์อนส้ินเดือนหน่ึงอาทิตย ์จะมีจ านวนผูเ้ขา้ชมประมาณ 50 – 100 คน โดยคิดเป็นจ านวนผูเ้ขา้
ชมชาวไทยประมาณร้อยละ 70 และชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 30 
   ทั้งน้ี จ  านวนผูเ้ข้าชมการแสดงในแต่ละคร้ังท่ีท าการแสดง มีจ านวนมากหรือน้อย
แตกต่างกนั ในแต่ละช่วงเวลาอีกดว้ย เช่น จ านวนผูเ้ขา้ชมการแสดงมีมากในช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีมี
วนัหยดุติดต่อกนัหลายวนัในเดือนนั้น ๆ หรือช่วงวนัหยดุภาคฤดูร้อน เป็นตน้ 
   กลยุทธ์อีกทางหน่ึงในการจดัการบริหารองค์กร คือ การจดัให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดข้ึน
ในองคก์ร เป็นการช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้กบัองคก์ร และเป็นบริการเสริมให้กบัผูเ้รียนเพื่อเพิ่มความพึง
พอใจและสามารถดึงดูดความสนใจจากผูเ้รียนไดอี้กทางหน่ึง อาทิเช่น การจดักิจกรรมท่ีเป็นลกัษณะ



91 
 

 

การใหเ้ช่าท่ีพกั หรือค่ายในการส่งเสริมทางดา้นศิลปะ และยงัเป็นการช่วยการประชาสัมพนัธ์องคก์ร
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  
   1.3 การติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างสวนศิลป์ บ้านดิน กบัองค์กรต่าง ๆ   
    1.3.1 การติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างสวนศิลป์ บ้านดิน กบักลุ่มบริษัทท่องเทีย่ว 
    บทบาทหน่ึงของการด าเนินธุรกิจขององค์กรได้ถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบการจดัการแสดงทางวฒันธรรม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการติดต่อ
สัมพนัธ์กบัหน่วยงาน หรือองคก์รต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการติดต่อ
สัมพนัธ์กับกลุ่มบริษทัท่องเท่ียว หรือบริษทัทวัร์เพื่อการน าลูกคา้ท่ีมากับคณะทวัร์นั้นเข้ามาใช้
บริการขององคก์ร ซ่ึงการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบักลุ่มบริษทัท่องเท่ียว มีผลกระทบในดา้น
ต่าง ๆ ตามมา และในทางธุรกิจมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียท่ีมีผลต่อองคก์รทั้งส้ิน  
    สวนศิลป์ บา้นดินเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาพกัผอ่น 
ส่วนมากเป็นชาวต่างประเทศมากข้ึนกว่ากลุ่มลูกคา้ชาวไทย การติดต่อสัมพนัธ์กบักลุ่มบริษทัท่ี
ให้บริการทางดา้นการท่องเท่ียว หรือกลุ่มบริษทัทวัร์ จึงมีความส าคญัมากข้ึน ซ่ึงเป็นทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสีย  ขอ้ดี คือ สวนศิลป์ บา้นดินจะไดรั้บการส่งต่อของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบับริษทัทวัร์ โดยอาจ
เป็นการจดัใหช้มการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดินท่ีตลาดเจ็ดเสมียนในช่วง
อาทิตยก่์อนสุดทา้ยในแต่ละเดือน ท าใหส้วนศิลป์ บา้นดินมีรายไดม้าจากกลุ่มลูกคา้ชาวต่างประเทศ
มากข้ึน โดยไม่ตอ้งท าการประชาสัมพนัธ์เอง ขอ้เสีย คือ ตอ้งมีการจดัสรรผลประโยชน์ให้แก่บริษทั
ทวัร์ ท าให้ส่งเป็นผลกระทบโดยตรงกบัการตั้งราคาท่ีพกัท่ีตอ้งสามารถแบ่งสัดส่วนของรายไดใ้ห้
พอกบัความตอ้งการของทั้งทางบริษทัทวัร์และทางสวนศิลป์ บา้นดินเอง คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ ์     
ผูจ้ดัโครงการเทศกาลศิลปะและการแสดงเจด็เสมียน ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่ (มุจรินทร์ อิทธิพงษ,์ 2556)  
    “กลุ่มลูกคา้ของสวนศิลป์ บา้นดิน มีทั้งกลุ่มผูสู้งอาย ูและกลุ่มเยาวชน กลุ่มนกัเรียน
ท่ีมีความสนใจในศิลปะการแสดงร่วมสมยั ท่ีเหลือเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมากบับริษทัทวัร์มาจองท่ีพกั
ส าหรับท่องเท่ียวในตลาดเจด็เสมียนและในจงัหวดัราชบุรี แต่อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัท่องเท่ียวไม่
มีอย่างเป็นรูปธรรม  สวนศิลป์ บา้นดินให้การตอ้นรับนักท่องเท่ียวของเราเท่ากนั  เพราะไม่ได้วาง
รูปแบบเป็น resort หรือ home stay จึงไม่ไดอ้ยูใ่นเป้าหมายหลกัของบริษทัท่องเท่ียว”  
    ด้วยเหตุน้ีผูศึ้กษาได้ตั้งค  าถามต่อไปว่า ศิลปะการแสดงร่วมสมยัควรได้รับการ
สนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐ และคนในสังคมอยา่งไร คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ ์ผูจ้ดัโครงการเทศกาล
ศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน ตอบในประเด็นน้ีวา่ (มุจรินทร์ อิทธิพงษ,์ 2555)   
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    “ศิลปะการแสดงร่วมสมยัควรไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐ ควรจะไดรั้บ
การสนบัสนุนอย่างเต็มท่ี เพราะศิลปะการแสดงร่วมสมยัคือสมบติัของชาติ ของแผ่นดิน ศิลปินผู ้
สร้างสรรค์งาน สุดท้ายเป็นเร่ืองราว แต่ผลงานยงัอยู่ให้คนรุ่นหลังหรือเยาวชนน าไปต่อยอด 
รวบรวมเป็นองค์ความรู้ใหม่ อย่างศิลปินต่างประเทศได้รับการดูแลอย่างเต็มท่ี อย่างการเปิดรับ
อาเซียน  ประเทศไทยมีผลงานทางดา้นวฒันธรรมในการน าเสนอ ไม่ใช่ในเร่ืองของการแข่งขนั แต่
วฒันธรรมท่ีแสดงความเป็นไทย ประเทศไทยอยู่ในแหล่งอารยธรรมเดียวกัน งานในรูปแบบ
ขนบธรรมเนียมของไทยสูญหาย ตัวอย่างเช่น รูปแบบงานของเขมรคือรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ยอ้นกลบัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ของไทยอยา่งไร ท่ีไหน ศิลปะการแสดงของไทยเป็นงานร่วมสมยัมา
ตลอด ทางรัฐและสังคมควรพิจารณาทิศทางการแสดง รูปแบบการแสดง ศิลปินในประเทศไทยมี
จ านวนก่ีคน ควรใหค้วามส าคญักบังานศิลปะการแสดงของไทยอยา่งแทจ้ริง” 
    ซ่ึงในประเด็นน้ีผูศึ้กษาตอ้งขอ้สังเกตวา่ธุรกิจทางดา้นวฒันธรรมต่าง ๆ ยงัไม่ไดรั้บ
ความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างเต็มท่ี ในขณะเดียวกนันั้นภาครัฐก็ยงัไม่สามารถเขา้มาควบคุม
จดัการตรงน้ีได ้ท าใหเ้กิดปัญหาตามมาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีการท่ีสวนศิลป์ บา้นดิน มีกลุ่มลูกคา้
หลกัเป็นกลุ่มเยาวชน และนกัเรียนท่ีสนใจศิลปะการแสดงร่วมสมยั ยงัส่งผลต่อรูปแบบการน าเสนอ
การแสดงสวนศิลป์ บา้นดินอีกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อจุดมุ่งหมายของสวนศิลป์ บา้นดิน ท่ีตอ้งสร้างรูปแบบ
การแสดงทางวฒันธรรมให้เกิดความประทบัใจ และความเขา้ใจท่ีดีต่อวฒันธรรมไทยโดยผา่นการ
แสดงนั้น ซ่ึงผูศึ้กษาจะกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป 
    1.3.2  การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสวนศิลป์ บ้านดินกับสถาบันการศึกษาทาง                   
ด้านนาฏศิลป์ 
    การด าเนินธุรกิจขององค์กรท่ีมีการแสดงทางวฒันธรรม จ าเป็นตอ้งมีการติดต่อ
สัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกับสถานบนัการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ เพราะความตอ้งการทางด้าน
นกัแสดงท่ีตอ้งมีพื้นฐานทางดา้นนาฏศิลป์หรือทางด้านการแสดง เขา้มาร่วมในงานแสดงเพื่อให้  
การแสดงมีความสมบูรณ์ และลดทอนเวลาในการฝึกซอ้มลงหากเทียบกบัการท่ีตอ้งใชน้กัแสดงท่ีไม่มี
พื้นฐานทางดา้นการแสดง การติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เช่น วิทยาลยั
นาฏศิลป์ กรมศิลปากร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   ภทัราวดีเธียเตอร์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
หรือสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีมีสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบันาฏศิลป์หรือการแสดง จึงมีส่วนส าคญัในการจดัส่ง
นกัแสดง หรือศิลปินท่ีมีความรู้ทางดา้นนาฏศิลป์หรือการแสดง เขา้มาช่วยในเร่ืองของการจดัการ
แสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ทั้งน้ีสวนศิลป์ บา้นดิน เปิดรับสมคัรนกัแสดง กลุ่มเยาวชนจากเด็กใน
ชุมชน ท่ีไม่มีพื้นฐานในการแสดง และประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ ซ่ึงความต้องการในตวั
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นกัแสดงนั้นอาจมีนอ้ย และข้ึนอยูก่บัรูปแบบการแสดงดว้ย รูปแบบการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 
เป็นศิลปะการแสดงร่วมสมยั ความตอ้งการในตวันักแสดงในบางคร้ังต้องเป็นผูท่ี้เรียน หรือจบ
ทางด้านนาฏศิลป์โดยตรง และในส่วนของฝ่ายการแสดง ผูท่ี้มีหน้าท่ีฝึกซ้อม ดูแลการแสดง
จ าเป็นตอ้งเป็นครู หรือศิลปินท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นนาฏศิลป์ดว้ย คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ์ ผู ้
จดัโครงการเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน ได้กล่าวถึงการพฒันาและยกระดับจิตใจ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ของสวนศิลป์ บา้นดินวา่ (คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ,์ 2555)   
    “การติดต่อสถานบนัการศึกษาทางดา้นนาฏศิลป์ไม่มีอย่างเป็นรูปธรรม สวนศิลป์ 
บา้นดินมีความเป็นอิสระจากองคก์รต่างๆอยา่งชดัเจน ดว้ยทั้งระบบการจดัการและนโยบาย  อีกทั้งมี
ความชดัเจนในเร่ืองของการสร้างงานร่วมสมยัมากกวา่การสร้างงานตามขนบประเพณี  มีหลายคร้ัง
ท่ีสถาบนัการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ขอค าปรึกษา แต่อยู่ในมิติของงานร่วมสมยั แทจ้ริงวงการ
ศิลปะการแสดงมีพฒันาตามกลไกของตวั แต่สวนศิลป์ บา้นดิน ไดท้  า คือ ไดเ้ปิดพื้นท่ีใหม่ เพราะ 
ศิลปินในประเทศไทยขาดพื้นท่ีในการแสดงผลงาน  ส่วนการสร้างสรรค์งาน การพฒันา เป็นเร่ือง
เป็นเร่ืองปัจเจกแต่ละบุคคล ศิลปินแต่ละท่านมีความเป็นตวัของตวัเองสูงในการสร้างงาน  ไม่ไดมี้ 
ผลกระทบในการสร้างงาน แต่ส่ิงท่ีสวนศิลป์ บ้านดินมี และช่วยอย่างมากในเร่ืองของวงการ
ศิลปะการแสดงคือในส่วนของกลุ่มพฒันา (audience develop) เพราะการจดังานสวนศิลป์ บา้นดินเป็น 
ความบนัเทิง (edutainment) สร้างความบนัเทิงในการศึกษา (education + entertainment)  คุณมานพ    
มีจ  ารัส อธิบายและช้ีแจง  มีการพูดคุยกบัศิลปิน ถา้มองในรูปแบบของโรงละคร (theatre) ศิลปินบาง
ท่านไม่ชอบแน่นอน เพราะเท่ากบัทางสวนศิลป์ บา้นดิน ปิดกั้นจินตนาการของผูช้ม  แต่ถา้สวนศิลป์ 
บา้นดิน ไม่มีจุดน้ีผูช้มจะไม่เขา้ใจ  นอ้ยท่ีสุดผูช้มท่ีสามารถเขา้ใจงานร่วมสมยัไดม้ากกวา่  ผูช้มเขา้ใจ
ค าว่าศิลปินมากกว่าการเต้นกินร ากิน  ท่ีส าคญั ผูช้มของควรตระหนักว่า ศิลปะเป็นเร่ืองท่ีอยู่ใน
ชีวติประจ าวนั เช่น การพดู การเดิน การหายใจ”   
    อย่างไรก็ตามศิลปะการแสดงร่วมสมยัก็ยงัตอ้งอาศยันกัแสดงท่ีมีพื้นฐานทางดา้น
นาฏศิลป์ เพราะกลุ่มเยาวชนท่ีไม่มีพื้นฐานในการแสดงเลยอาจไม่เขา้ใจในงานศิลปะการแสดงร่วม
สมยั จากการเก็บขอ้มูลของผูศึ้กษา พบวา่นกัแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ตอ้งมีการจดัตารางเรียน
เรียนศิลปะการแสดงร่วมสมยั ในช่วงวนัท่ีไม่มีหนา้ท่ีการแสดงดว้ย โดยการก าหนดให้ในช่วงท่ียงั
ไม่เปิดท าการแสดงนกัแสดงหรือนกัเรียนทุกคนตอ้งท าการฝึกซอ้มการแสดงทุกวนั ส่วนรายละเอียด
อ่ืน ๆ ในเร่ืองของนกัแสดงนั้น ผูว้จิยัจะขอกล่าวถึงในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงต่อไป 
    การติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างสวนศิลป์ บา้นดิน กบัองค์กรต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ี
กล่าวมาแล้วนั้ น ยงัมีหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน ๆ ทั้ งภาครัฐ และเอกชน ท่ีมีความส าคัญและ
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จ าเป็นตอ้งท าการติดต่อดว้ย เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 
กระทรวงวฒันธรรม ออแกนไนท ์รับจดังานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ เพราะนอกจากเป็น
การประชาสัมพนัธ์สวนศิลป์ บา้นดินให้เป็นท่ีรู้จกัแลว้ ยงัส่งผลดีในเชิงธุรกิจ ในฐานะเครือข่ายท่ี
สร้างความเขม้แขง็ข้ึนใหแ้ก่สวนศิลป์ บา้นดิน 
   1.4 หลกัการจัดการแสดง (รูปแบบการแสดง) ของสวนศิลป์ บ้านดิน 
   รูปแบบการแสดงท่ีเกิดข้ึนขององค์กรนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัในหลาย ๆ ประการ ซ่ึง
ส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการก าหนดรูปแบบการแสดงท่ีน าเสนอสู่สายตาผูช้ม ทั้งน้ีเพื่อให้
การแสดงสามารถสร้างความประทบัใจต่อผูช้มให้ไดม้ากท่ีสุด รูปแบบการแสดงของสวนศิลป์ บา้น
ดิน ท่ีผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยั เป็นการแสดงทาง
วฒันธรรมท่ีมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง สามารถจ าแนกรูปแบบ 
การแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ได ้2 ประเภท คือ 
   1. รูปแบบการแสดงในการสร้างสรรค์งานแบบร่วมสมยั ศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ี
ยงัคงความดั้งเดิมมาช่วยในการแสดง 
   2. รูปแบบการแสดงท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน และ
กระบวนการการท างานร่วมกบัชุมชน 
   การแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน จดัอยูป่ระเภทใด ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ 
วตัถุประสงคข์ององคก์ร กลุ่มลูกคา้ และลกัษณะการน าเสนอผลงานทางการแสดง เป็นตน้ ซ่ึงสวน
ศิลป์ บา้นดิน ในเร่ืองของรูปแบบการแสดงนั้นมีลกัษณะการน าเสนอผลงานทางการแสดงดงัน้ี 
   สวนศิลป์ บา้นดินน าเสนอรูปแบบการแสดงร่วมสมยัหรือศิลปะการแสดงร่วมสมยั มี
ความพยายามสร้างสรรคง์านให้มีความประณีต ใชศิ้ลปะไทยผสมผสานกบัศิลปะตะวนัตก เช่น ใช้
ร าไทยเป็นองค์ประกอบในการเคล่ือนไหวร่างหาย ในฐานะเทคนิคของการน าเสนอศิลปะแบบ
ตะวนัตก ใช้วรรณกรรมไทย นิทานพื้นบา้นเป็นตวัเร่ืองในการสร้างงานการแสดง ทั้งน้ีอิงอยู่กบั
ลกัษณะสังคมท่ีรับเอาวฒันธรรมตะวนัตกมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั และเป็นเอกลกัษณ์ของสวนศิลป์ 
บา้นดินในการก าหนดท่ีทางของตวัเอง  
   โดยมีคณะการแสดงของคุณภทัราวดี มีชูธน หรือท่ีรู้จกักนัว่า “ภทัราวดีเธียเตอร์”   มี
การถ่ายทอดศิลปะการแสดงร่วมสมยักนัมาในลกัษณะเป็นชุมชนหรือครอบครัวท่ีปฏิบติังานการ
แสดง หรืองานละครเวที การแสดงศิลปะการแสดงของไทยในยุคปัจจุบนั ท่ีมีความงามแบบแช่มชา้
อยา่งนาฏศิลป์ไทยแบบจารีต ถูกมองวา่เป็นของเก่าลา้สมยั สวนศิลป์ บา้นดิน สามารถน าเอาความ
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แช่มช่ืนช้าผสมกบัเทคนิคตะวนัตกให้ผูช้มหรือผูเ้รียนการแสดงไดอ้รรถรสงานแบบจารีตไดอ้ย่าง
สนุกสนานและยอมรับงานจารีตหรือศิลปะการแสดงร่วมสมยัไดใ้นปัจจุบนั  
   การสร้างงานการแสดงใชเ้ทคนิค แสง สี เสียงต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการแสดงให้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน คุณมานพ มีจ ารัส ได้กล่าวถึงการจดัการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ในการ
สร้างงานการแสดง การฝึกซอ้ม และก าหนดเวลาท่ีคาดวา่จะน าออกแสดงได ้โดยจดัท าเป็นหลกัสูตร
การเรียนการสอน 
   ซ่ึงในการจดัการแสดงนั้น ก็ประสบปัญหาบา้งในบางเร่ือง เช่น 
   1. ขอ้จ ากดัในเร่ืองงบประมาณ ท าให้ตอ้งคิดเร่ืองท่ีจะน ามาแสดง องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ี
น ามาใชใ้นการแสดงดว้ย 
   2. ระยะเวลาในการสร้างงานการแสดง เม่ือมีการเปล่ียนเร่ืองแสดงใหม่ หรือนกัแสดง 
ผูเ้รียนใหม่ ไม่สามารถก าหนดไดว้า่ตอ้งเปล่ียนทุก ๆ ก่ีปี เพราะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ ประการ เช่น 
เวลาท่ีใช้ในการสร้างงานการแสดง ใช้เวลามากหรือน้อย เน่ืองจากความตอ้งการท่ีจะตอ้งอนุรักษ์
การสร้างงานการแสดงแบบดั้งเดิมซ่ึงมีรายละเอียดท่ีควรอนุรักษ ์
   3. เม่ือไม่สามารถก าหนดระยะเวลาในการสร้างงานการแสดงไดจึ้งมีผลกระทบในทาง
ธุรกิจ เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ท่ีเม่ือมาชมคร้ังหน่ึงแลว้ อาจจะไม่กลบัมาดูซ ้ าอีก 
   4. ในการสร้างงานแต่ละคร้ัง มีขอ้จ ากดัอยู่ว่า ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีดูแลว้เขา้ใจง่าย มีความ
กระชบั โดยตอ้งค านึงถึงความตอ้งการท่ีจะท าให้ผูช้มเกิดความซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย และแมแ้ต่
ชาวต่างประเทศก็สามารถเขา้ใจได ้
   5. ความขดัแยง้ในชุมชนในการร่วมมือกนัสร้างการแสดง การอยูร่่วมกบัชุมชนปฏิบติัท่ี
ประกอบไปดว้ยคนจ านวนมากนั้น ควรมีลกัษณะการร่วมหวัจมทา้ย ในขณะท่ีความขดัแยง้กลบัเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างลกัษณะดงักล่าว เพราะความขดัแยง้กลบัเป็นตวัสร้างระเบียบกติกา และส านึก
ขององคก์รในการท าใหชุ้มชนอยูร่อดได ้ 
   ในการจดัการแสดงในชุมชนต าบลเจ็ดเสมียน จงัหวดัราชบุรี เก่ียวขอ้งกบับริบททาง
ชุมชนหรือสังคมจากการสัมภาษณ์ คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ์ ผูจ้ดัโครงการเทศกาลศิลปะและการ
แสดงเจด็เสมียน ไดก้ล่าวถึงวา่ (คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ,์ 2555)   
   “ศิลปะการแสดงร่วมสมยัเป็นมิติใหม่ คนในชุมชนไม่คิดว่าจะประสบความส าเร็จได้
ย ัง่ยืน ในเบ้ืองตน้คนในชุมชนรู้วา่ ตลาดเจ็ดเสมียนเจริญข้ึน ขายของไดม้ากข้ึน เยาวชนในชุมชนเจ็ด
เสมียนมีวถีิชีวติละเอียดอ่อนมากข้ึน  ปัจจุบนัชุมชนเจด็เสมียนถูกจดัเป็นตลาดวฒันธรรมแห่งเดียวใน
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ประเทศไทย ท่ีส าคญั เป็นตลาดท่ีคนในชุมชนใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่พ่อคา้คนกลางหรือคนนอก
เขา้มาคา้ขายในตลาดเจด็เสมียน”    
   ผูศึ้กษาไดต้ั้งค  าถามเก่ียวกบัในเร่ืองสถานท่ี เวลา ในการจดัการแสดงศิลปะการแสดงร่วม
สมยัของสวนศิลป์ บา้นดินรูปแบบการน าเสนอเหมาะสมกบัผูช้ม ซ่ึงในเร่ืองน้ี คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ ์   
ผูจ้ดัโครงการเทศกาลศิลปะและการแสดงเจด็เสมียน ใหค้  าตอบวา่ (คุณมุจรินทร์ อิทธิพงษ,์ 2555)   
   “สถานท่ีและเวลา ทางสวนศิลป์ บา้นดิน เลือกตามผูช้ม เช่น ชาวบา้นหยุดกิจกรรม
ต่างๆ แล้วชมการแสดงได้ นักท่องเท่ียวท่ีมาจากกรุงเทพก็เดินทางได้สะดวก ส่วนรูปแบบการ
น าเสนอ คุณมานพ มีจ ารัส ใช้เวลานานในการพฒันาผูช้ม คนในชุมชนเจ็ดเสมียน ในการแสดง
ศิลปะการแสดงร่วมสมยั ทั้งบลัเล่ต ์การเคล่ือนไหวร่างกาย ตอ้งท าความเขา้ใจกบัผูช้มในการสร้าง
งานการแสดง ”   

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 31 การแสดงร าฉุยฉาย ณ สวนศิลป์ บา้นดิน 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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รูปท่ี 32 การเคล่ือนไหวของร่างกาย โดยนายมานพ มีจ ารัส 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 33 การเคล่ือนไหวของร่างกาย โดยนายมานพ มีจ ารัส 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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รูปท่ี 34 การเคล่ือนไหวของร่างกาย โดยนายมานพ มีจ ารัส 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 35 การนุ่งโจงกระเบนโดยการเคล่ือนไหว ออกแบบการแสดง โดยนายมานพ มีจ ารัส 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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รูปท่ี 36 การนุ่งโจงกระเบนโดยการเคล่ือนไหว ออกแบบการแสดง โดยนายมานพ มีจ ารัส 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 37 การนุ่งโจงกระเบนโดยการเคล่ือนไหว ออกแบบการแสดง โดยนายมานพ มีจ ารัส 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
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รูปท่ี 38 การแสดงการร่ายร าเขา้จงัหวะ โดยการตีกลอง ออกแบบการแสดงโดยนายมานพ มีจ ารัส 
  (จากการถ่ายภาพโดย ณชันรี นุชนิยม เม่ือ 1 กนัยายน 2555) 
 
   ในการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดมี้โอกาสไดช้มการแสดง
ของชุมชนตลาดเจ็ดเสมียน และสวนศิลป์ บา้นดิน โดยจากการสังเกตในฐานะผูเ้ขา้ชมการแสดง 
สามารถกล่าวถึงรูปแบบการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ดงัน้ี 
   1. การแสดงเป็นรูปแบบร่วมสมยั เป็นการน าเสนอรูปแบบเชิงละครโขน และระบ า ร า 
ฟ้อน  งานการแสดงท่ีสร้างข้ึนเป็นงานท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มศิลปะร่วมสมยั (contemporary art) 
   2. มีการประพนัธ์เพลงท่ีใชป้ระกอบการแสดงข้ึนใหม่ ใชก้ลองตีเขา้จงัหวะในการแสดง โ 
และดดัแปลงลีลาท่าทาง การเคล่ือนไหวร่างกายแบบโดยรอบบนเวทีในการแสดง 
   3. เคร่ืองแต่งกายท่ีใชมี้การประยุกตใ์ห้เขา้กบังานการแสดง และเทคนิคในการแสดง 
อาทิ การใชแ้สง อุปกรณ์ท่ีใช ้(ผา้โจง) ท่ีใชใ้นการแสดง 
   4. การใชเ้ทคนิคพิเศษต่าง ๆ บนเวที ท าใหผู้ช้มเกิดความสนใจ อาทิเช่น การแสดงตลาด
เจ็ดเสมียน การใช้ฉากแม่น ้ าแม่กลองไหลผ่าน ใช้ธรรมชาติเป็นฉากในการแสดง ท่ีสามารถสร้าง
ความต่ืนตาให้กับผูช้มเป็นอย่างดี รวมทั้งการสร้างฉากให้เข้ากับวีชีวิต และคนในชุมชนตลาด      
เจด็เสมียน และเทคนิคการเปล่ียนฉากท่ีดูกลมกลืนกบัการแสดง 
   ผูศึ้กษามีความคิดเห็นเพิ่มเติมในเร่ืองของการแสดงวา่การแสดงของสวนศิลป์ บา้นดินนั้น 
จะประกอบไปดว้ยการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีแปลกตา และแปลกใหม่ หรือท่ีเรียกวา่ศิลปะการแสดง
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ร่วมสมยั จึงท าให้ผูช้มขาดความเขา้ใจในงานการแสดงท่ีจะส่ือถึงความหมายในงานการแสดงนั้น 
เพราะการร้อยเรียงเร่ืองราวในการแสดงยงัไม่สามารถท าให้ผูช้มรู้สึกถึงความเขา้ในในการแสดงนั้น 
แต่ด้วยการแสดงท่ีด าเนินต่อกนัไปเร่ือย ๆ ผูช้มจึงรู้สึกต่ืนตากบัการแสดงท่ีเคล่ือนไหวท่าทางท่ี
แปลกใหม่อยู่เสมอ ท าให้สามารถกลบความรู้สึกถึงความต่อเน่ืองลงไปได ้ส่วนในเร่ืองการเรียงล าดบั
การแสดงผู ้ชมอาจมีความรู้สึกว่าเป็นการจัดการแสดงท่ีกระโดดข้ามไปมา  เช่น เม่ือกล่าวถึง
ประวติัศาสตร์ไทย ก็ไปเร่ืองของนรก สวรรค ์และกลบัมากล่าวถึงความเป็นวฒันธรรมไทย เป็นตน้ 
   อีกประการส าคญั คือ การจดับรรยากาศโดยรอบของสวนศิลป์ บา้นดิน และชุมชน
ตลาดเจด็เสมียนท่ีจดัใหเ้ป็นลกัษณะวถีิชีวติของคนในชุมชนตลาดเจด็เสมียน สามารถเดินชมวิถีชีวิต
ตลาดเก่า 100 ปีของเจ็ดเสมียน และการชมการแสดงได้สัมผสักบัธรรมชาติ ท าให้สามารถสร้าง
ความประทบัใจให้ไดม้ากข้ึน ท าให้ผูช้มยงัรู้สึกคุม้ค่ากบัการเขา้การแสดงท่ีไม่ไดเ้สียค่าใช้จ่ายใน
การชมการแสดง 
   1.5 แนวทางด้านอนุรักษ์และการพัฒนาการจัดการรูปแบบศิลปะการแสดงร่วมสมัย                
ของสวนศิลป์ บ้านดิน ในอนาคต 
   การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัอยู่ในการแสดงทางนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์
ไทยมีการแบ่งลกัษณะรูปแบบการแสดงแต่ละประเภทไวอ้ย่างชัดเจน และในแต่ละประเภทการ
แสดง ลว้นมีเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความงามทางดา้นศิลปะอยา่งลงตวั มีระยะเวลาในการสืบทอดกนั
มาอย่างยาวนาน นกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนาฏศิลป์ไดแ้บ่งชนิดของการแสดงนาฏศิลป์
เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ โขน ละคร ระบ า ร า ฟ้อน รีวิวหรือการแสดงเบ็ดเตล็ด และการแสดงท่ีเป็น
นาฏศิลป์สืบเน่ือง โดยไดอ้ธิบายลกัษณะของการแสดงแต่ละชนิดไวอ้ยา่งละเอียด ปัจจุบนัมีการรับ
อิทธิพลนาฏศิลป์ตะวนัตกหรือนาฏศิลป์สากล ลกัษณะการแสดงมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
หรือท่ีเรียกว่า “ศิลปะการแสดงร่วมสมยั” ยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงหรือความนิยมของผูค้น กลุ่ม
เยาวชนและผูเ้รียนการแสดงในปัจจุบนั ส่วนรูปแบบศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน
มีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาใหเ้ขา้กบัผูช้ม 
   จากขอ้มูลสัมภาษณ์กลุ่มผูจ้ดัการแสดง หรือผูอ้อกแบบการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 
มีความเห็นว่ารูปแบบของศิลปะการแสดงร่วมสมยัในอนาคต  จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาไปเร่ือย ๆ 
โดยท่ีการแสดงไม่อาจหยุดน่ิงในรูปแบบการแสดงท่ีแปลกใหม่ อยู่กบัความพึงพอใจและความ
ตอ้งการของกลุ่มผูช้มเป็นหลกั 
   การพฒันารูปแบบการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัในสวนศิลป์ บา้นดิน ผูศึ้กษามี
ความคิดเห็นวา่ในการพฒันานั้น มีการเปล่ียนแปลงในองคก์รท่ีอยูใ่นความดูแลของภาคเอกชน หรือ
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ท่ีอยู่ในรูปธุรกิจเชิงพาณิชย์ เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงการสร้างความพึงพอใจของกลุ่มผูเ้รียน กลุ่ม
เยาวชนท่ีสนใจในศิลปะการแสดงร่วมสมยั ซ่ึงจะเป็นเร่ืองของผลก าไรทางรายได้ขององค์กรท่ี
ตามมา ฉะนั้นการพฒันารูปแบบนาฏศิลป์ถือเป็นการตอบสนองความตอ้งการให้กบักลุ่มเยาวชน
และผูเ้รียนท่ีสนใจและรักในงานการแสดง เพื่อให้คุม้ค่ากบัการเรียนรู้ศิลปะการแสดงร่วมสมยั อีก
ประการคือการท่ีสวนศิลป์ บา้นดินท่ีตอ้งค านึงถึงความส าเร็จในงานการแสดง ท าให้ผูช้มเกิดความ
คาดหวงัท่ีจะตอ้งได้ดูอะไรแปลกใหม่ และสร้างความบนัเทิง แต่ส าหรับสวนศิลป์ บา้นดินเป็น
องค์กรท่ีไม่ได้อยู่ในรูปเชิงพาณิชยโ์ดยตรง เพราะไม่ได้มีวตัถุประสงค์หลกัในเร่ืองของผลก าไร
อย่างองค์กรอ่ืน ๆ เน่ืองจากความเป็นมา และวตัถุประสงค์ของสวนศิลป์ บา้นดินท่ีไม่ใช่องค์กร
จดัตั้งเพื่อแสวงหาผลก าไรอยู่ภายใตก้ารดูแลขององคก์รเอกชน แต่ในส่วนของรูปแบบการแสดงของ
สวนศิลป์ บา้นดินมีลกัษณะเป็นชุมชนความรู้ เยาวชนทุกคนเรียนรู้และท างานไปพร้อม ๆ กนั โดย
ใช้ความรู้ท่ีมีกบัความรู้ของชุมชนเป็นตวัเช่ือมโยง อีกทั้งยงัตอ้งแสดงความเป็นตวัเอง โดยการน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากชุมชนมาพฒันาความรู้เก่าท่ีมีอยูใ่ห้เป็นไปในทิศทางของชุมชน ทั้งน้ีการเคล่ือนไหว
ในการแสดง ใช้เทคนิคการเคล่ือนท่ีสมยัใหม่ท่ีปรับเขา้ได้กบัการแสดง เช่น การสัมผสัและถ่าย
น ้าหนกั (contact) เทคนิคลมหายใจ และการจดัวางเพื่อการแสดงเป็นตวัอยา่งรูปแบบการแสดงหรือ
ความรู้ ท่ีสมาชิกใหม่หรือผูเ้รียนใหม่ตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความช านาญ โดยความรู้ใหม่ท่ี
ไดรั้บมาจะตอ้งสนบัสนุนความสามารถเดิมท่ีมีอยูเ่ก่าของแบบดั้งเดิมเหล่านั้นและท าให้มีตวัตนท่ี
ชดัเจนข้ึน (มานพ มีจ ารัส, สัมภาษณ์ 8 พฤศจิกายน 2555) 
   ผูศึ้กษามีความคิดเห็นเพิ่มเติมในเร่ืองน้ีว่า การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยันั้น
บางคร้ังมีรายละเอียดปลีกย่อยในเร่ืองต่าง ๆ มากมาย เช่น ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ด้านการแสดง 
เค ร่ืองแต่งกาย ท่าร าและอ่ืน ๆ บางเ ร่ืองเป็นส่ิง ท่ีปฏิบัติตามกันมาแต่โบราณ บางเ ร่ือง
ขนบธรรมเนียมโบราณ บางเร่ืองเป็นประสบการณ์ท่ีครูอาจารยไ์ม่ไดส้ั่งสอนโดยตรง แต่เกิดจากการ
สังเกตของตวัลูกศิษย ์ฉะนั้นเม่ือเวลาผา่นมาบางอยา่งท่ีคนรุ่นหลงัไม่ไดส้ังเกต จึงท าให้รายละเอียด
ปลีกย่อยในเร่ืองการแสดงหายไป และผูจ้ดัการแสดงบางคนอาจไม่มีความรู้พื้นฐาน จึงท าให้การ
แสดงบางชุดขาดความงามทางดา้นศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไป โดยเฉพาะเม่ือการแสดงปรากฏแก่
สายตาของผูท่ี้มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ จึงเป็นเร่ืองส าคญัยิ่งท่ีผูจ้ดัการแสดงหรือผูท่ี้มีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแสดงโดยตรงจ าเป็นท่ีตอ้งท าการศึกษาในรายละเอียดให้ดี ท่ีสร้างสรรคก์ารแสดง
ข้ึนมา ควรสอบถามโดยตรงจากผู ้ท่ี มี คุณวุฒิทางด้านศิลปะการแสดง หรือ ท่ีมีว ัยวุฒิและ
ประสบการณ์มากกว่า เพื่อเป็นการป้องกนัขอ้ผิดพลาด และช่วยธ ารงส่ิงท่ีดีงามทางดา้นการแสดง
ศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
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   1.6 ความแท้จริงทางวัฒนธรรมจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงศิลปะการแสดง
ร่วมสมัยในสวนศิลป์ บ้านดิน 
   การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัยเป็นมรดกทางวฒันธรรมประเภทหน่ึงท่ีมีการ
ดดัแปลงการแสดงโดยการแสดงทางดา้นนาฏศิลป์ไทยท่ีมีการสืบทอดกนัมาในระยะเวลาท่ียาวนาน 
โดยศิลปะการแสดงร่วมสมยัไดผ้่านการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัแต่ละยุค ส่ิงส าคญัท่ีรักษาให้คงอยู่
ควบคู่ไปกบัการพฒันา คือ ความดั้งเดิมท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทย
และความต่างหรือความร่วมสมยัท่ีมีการสร้างสรรค์งานสมยัใหม่โดยไม่ทิ้งรากฐานร าไทย แมใ้น
ปัจจุบนัการจดัให้มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยในโรงละครเป็นในการช่วยเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์
ไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและสามารถดึงดูดความสนใจจากผูค้นให้หนักลบัมามองและเห็นความส าคญัของ
ศิลปะการแสดงแขนงน้ีได ้แต่เม่ือการสร้างการแสดงแบบร่วมสมยั การจดัการศิลปะการแสดงร่วม
สมยัตอ้งเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างงานต่อยอดสร้างสรรคใ์ห้เกิดการแสดงในรูปแบบใหม่ จึง
ท าให้การแสดงจ าเป็นตอ้งถูกปรับเปล่ียนรูปแบบและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของการแสดงเพื่อให้เขา้
กบัความตอ้งการของผูช้มซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความมุ่งหมายในการเขา้ชมเพื่อความ
บนัเทิงเป็นจุดประสงคห์ลกั 
   ในเร่ืองผลกระทบในเร่ืองความแทจ้ริงทางวฒันธรรมจากการปรับเปล่ียนรูปแบบของ
การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัในสวนศิลป์ บา้นดิน ผูศึ้กษาสามารถน ามาสรุปไดด้งัน้ี 
   1. คุณมานพ มีจ ารัส ผูบ้ริหารของสวนศิลป์ บา้นดิน มีความคิดเห็นในการปรับเปล่ียน
รูปแบบการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัยเป็นไปในทางพัฒนาท่ีศิลปะทุกแขนงต้องมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา โดยช้ีให้เห็นว่าการแสดงนาฏศิลป์มีการพฒันามาตลอดตามยุคสมยั
และจ าเป็นท่ีต้องปรับการแสดงนั้นให้เข้ากับผูค้นในยุคสมยั โดยการปรับเปล่ียนไม่ควรส่งผล
กระทบในแง่ลบต่อการแสดงแบบดั้งเดิมท่ีเคยมีมาแต่โบราณ 
   2. คุณมานพ มีจ ารัส และ อาจารยมุ์จรินทร์ อิทธิพงษ ์ผูจ้ดัโครงการเทศกาลศิลปะและ
การแสดงเจ็ดเสมียน ผู ้จ ัดการแสดงและออกแบบการแสดง ว่าเป็นคณะท างานท่ีเก่ียวข้องกับ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัโดยตรง   มีความคิดเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันว่า การปรับเปล่ียน
รูปแบบการแสดงเป็นงานสมยัใหม่ ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบในเร่ืองความแทจ้ริงทางวฒันธรรม 
เพราะการปรับเปล่ียนนั้นเป็นไป ในรูปแบบการพฒันาจากการแสดงท่ีมีอยูเ่ดิม น าเพียงบางส่วนท่ี
สามารถสร้างสรรคง์าน การแสดงท่ีเป็นจุดเด่นของการแสดงในแต่ละเร่ือง แต่ละช่วงการแสดงมา
น าเสนอ ผา่นขั้นตอนวิธีการ และกระบวนการผลิตการแสดงท่ีใชเ้ทคนิคสมยัใหม่เขา้มาช่วยในการ
แสดง เพื่อใหก้ารแสดงนั้นเป็นท่ีน่าสนใจและสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
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   3. คุณมานพ มีจ ารัส เป็นกลุ่มผูส้ร้างสรรค์ผลงานการแสดงให้เกิดข้ึน ต้องเป็นผูมี้
ความรู้ในเร่ืองของการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัเป็นอย่างดีและตอ้งมีความรู้ในองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของการแสดงด้วย ฉะนั้นในการสร้างผลงานไม่ว่าเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนใหม่ หรือผลงานท่ี
ดดัแปลง ปรับเปล่ียนมาจากการแสดงดั้งเดิม ถือว่าเป็นการต่อยอดทางการแสดง เพื่อให้มีผลงาน
ใหม่ ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา ถือเป็นการพฒันาทางดา้นการแสดงท่ีไม่ส่งผลกระทบในเร่ืองความแทจ้ริง
ทางวฒันธรรม 
   4. อาจารยมุ์จรินทร์ อิทธิพงษ ์มีความคิดเห็นวา่ การแสดงนาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดง
ร่วมสมยันั้น สามารถปรับเปล่ียนไดเ้พียงแต่ตอ้งไม่ปรับเปล่ียนเสียจนสูญเสียความเป็นเอกลกัษณ์ 
ฉะนั้นการปรับเปล่ียนการนาฏศิลป์ในสวนศิลป์ บา้นดินจึงไม่ไดส้ร้างผลกระทบต่อความดั้งเดิมของ
การแสดงมากนัก เพราะต้องยอมรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของการเป็นองค์กรท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงการ
เก่ียวขอ้งในเชิงธุรกิจได ้
   5. เด็กและเยาวชน นกัท่องเท่ียว ผูท่ี้เขา้ชมการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัในสวน
ศิลป์ บา้นดิน ส่วนใหญ่จะตอ้งเขา้ใจในลกัษณะการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดินท่ีท าการเขา้ชมอยู่
แลว้   จึงท าให้ทราบไดว้า่การแสดงท่ีไดรั้บการชมนั้นเป็นการแสดงในรูปแบบใด และหากตอ้งการ
ชมการแสดงในรูปแบบดั้งเดิมจะตอ้งไปชมท่ีใด 
   6. ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านศิลปะการแสดงร่วมสมยัมีความคิดเห็นว่ากรมศิลปากรเป็น
หน่วยงานท่ีตอ้งรักษาการแสดงในรูปแบบดั้งเดิมไว ้และท าให้คนทัว่ไปสามารถท่ีจะแยกไดว้า่การ
แสดงใดเป็นการแสดงท่ีเป็นของดั้งเดิมและแทจ้ริง 
   7. การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัมีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งถูกปรับเปล่ียนมากนัก เพราะอาจท าให้ผูช้มเกิดความคลอ้ยตามและเขา้ใจผิดพลาดได ้
โดยเฉพาะการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัในสวนศิลป์ บา้นดิน 
   จากแนวคิดในเร่ืองความแทจ้ริงทางวฒันธรรม ผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่ วฒันธรรมใน
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ความดั้งเดิมในการแสดงนาฏศิลป์มีการ
ปรับเปล่ียนให้เข้ากับยุคสมยัในปัจจุบนั โดยรูปแบบการแสดงของสวนศิลป์ บ้านดินนั้น มีการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบการแสดงสมยัใหม่ ท่ีเรียกวา่ “ศิลปะการแสดงร่วมสมยั” ในการถ่ายทอดการ
เรียนรู้รูปแบบการแสดงร่วมสมยั ถูกถ่ายทอดการเรียนรู้ท่ีมีความร่วมสมยัไม่เฉพาะการแสดงการ
ถ่ายทอดเช่นกนั การปฏิบติัของเยาวชนเรียนรู้โดยการน าเทคนิคศิลปะตะวนัตกเขา้มาผสมผสานใน
การเรียนรู้และในการแสดง ท าให้ความแทจ้ริง คือ ความดั้งเดิมในการแสดงสูญเสียไป ในเร่ืองของ
วฒันธรรมการแสดง ทั้งการส่ือสาร ตั้งแต่การเคล่ือนไหวท่าทาง มีความรวดเร็ว กระชับ และการ
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แสดงดูน่า ต่ืนตาต่ืนใจ เคร่ืองประดับการแต่งกายมีการเปล่ียนแปลง ท าให้ผู ้ชม ชาวบ้าน 
นกัท่องเท่ียว เกิดความเขา้ใจผดิในเร่ืองของความความหมายท่าทาง และองคป์ระกอบของเคร่ืองแต่ง
กาย ทางสวนศิลป์ บา้นดิน จึงต้องสร้างความเขา้ใจให้กบัเยาวชน และผูช้ม ให้มีความเขา้ใจใน
รูปแบบการแสดงร่วมสมยั อนุรักษใ์นรูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิม คุณค่าทางมรดกวฒันธรรมของ
การร่ายร าทางนาฏศิลป์ไทย หรือความแทจ้ริงของศิลปะการแสดงแบบดั้ งเดิมไม่ให้สูญหายไป      
อีกทั้งเยาวชนและผูช้ม มีความเข้าใจในงานการแสดงร่วมสมยั ท าให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดใน
วฒันธรรมการแสดง 
   ผูศึ้กษามีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยั ตอ้งมีการพฒันา
ปรับเปล่ียนตามกาลเวลา และยุคสมยัมาโดยตลอด แต่รักษาความเป็นเอกลกัษณ์และความแทจ้ริง
ทางวฒันธรรมเอาไวไ้ด้เป็นอย่างดี ในปัจจุบนัมีการน าการแสดงนาฏศิลป์ดา้นตะวนัตก ท าให้รับ
อิทธิพลการแสดงในดา้นต่าง ๆ สาเหตุให้มีการปรับเปล่ียนเพื่อให้เขา้กบัโอกาสและสถานการณ์นั้น  ๆ 
แต่ท าให้ผูค้นทัว่ไปไดรั้บรู้ว่ารูปแบบใดเป็นความดั้งเดิมและแบบใดมีการพฒันาหรือดดัแปลงมา
เป็นงานร่วมสมยั และทุกหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งช่วยกนัหาวิธีสามารถสร้างความ
เขา้ใจในเร่ืองน้ี 
  
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   การอภิปรายผลจากขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลศึกษากลุ่มประชากร ไดแ้ก่ 
กลุ่มผูเ้ขา้ชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดินท่ีตลาดเจด็เสมียน โดยวธีิการออกแบบสอบถามความคิดเห็น
และทศันคติท่ีมีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัในดา้นคุณค่าและแนวการเรียนรู้ ผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวม
ขอ้มูลจากค าตอบท่ีไดรั้บ และจดัเรียงหวัขอ้ตามล าดบัค าถาม สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
   2.1 ทศันคติของกลุ่มเยาวชนและนักแสดงที่มีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมัยในด้านคุณค่า
และแนวทางการเรียนรู้ของสวนศิลป์ บ้านดิน  
   กลุ่มเยาวชน (นักเรียน) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มเยาวชนในชุมชนท่ีได้เรียน
หลักสูตรศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บ้านดิน ใช้ลักษณะค าถามแบบปลายปิด (closed Form)           
ใน 2 ส่วนแรก และค าถามแบบปลายเปิด (Opened Form) ในส่วนท่ี 3โดยแบ่งสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเยาวชน (นกัเรียน) 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของเยาวชน การเรียนรู้และร่วมกิจกรรมศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 
ส่วนท่ี 3 ทศันคติของเยาวชนท่ีมีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
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   กลุ่มเยาวชนท่ีได้ท าการตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 15 คน จ าแนก เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และภูมิล าเนา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
    1. ข้อมูลทัว่ไปของเยาวชน (นักเรียน)  ของสวนศิลป์ บ้านดิน 
    ในส่วนน้ีเป็นการประมวลผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 
55 คน เพื่อทราบขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และภูมิล าเนาปัจจุบนั 
สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละกลุ่มเยาวชนของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 7 46.7 
หญิง 8 53.3 

 รวม 15 100.0 

   ตารางท่ี 4 เป็นขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มเยาวชน (นกัเรียน) ของสวนศิลป์ บา้นดิน จ านวน 15 คน
จ าแนกตามกลุ่มเพศพบวา่  จ  านวนกลุ่มเยาวชนเพศหญิงมีจ านวนมากท่ีสุด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
และเป็นกลุ่มเยาวชนเพศชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ดงัปรากฏในแผนภูมิต่อไปน้ี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 จ  านวนและร้อยละกลุ่มเยาวชนของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามเพศ 
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ตารางท่ี 5 จ  านวนและร้อยละกลุ่มเยาวชนของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10 ปี - - 
10 – 15 ปี 5 33.3 

53.3 15 – 20 ปี 8 
20 – 25 ปี 2 13.4 
25 ปีข้ึนไป - - 

 รวม 15 100.0 

   ตารางท่ี 5  เป็นขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มเยาวชน (นกัเรียน) ของสวนศิลป์ บา้นดิน จ านวน 15 คน 
จ าแนกตามกลุ่มอายพุบวา่ กลุ่มเยาวชนมีอายรุะหวา่ง 15 -20 ปี จ  านวนมากท่ีสุด 8 คน คิดเป็นร้อยละ
53.3 รองลงมามีอายุระหว่าง 10 -15 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 อายุระหว่าง 20 -25 ปี 
จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ตามล าดบั ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 2  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 จ  านวนและร้อยละกลุ่มเยาวชนของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามอายุ 
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ตารางท่ี 6 จ  านวนและร้อยละกลุ่มเยาวชนของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา – มธัยมศึกษา 8 53.3 

ปวช. – ปวส. 5 33.3 
13.4 ระดบัปริญญาตรี 2 

ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี - - 
 รวม 15 100.0 

   ตารางท่ี 6  เป็นขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มเยาวชน (นกัเรียน) ของสวนศิลป์ บา้นดิน จ านวน 15 คน 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่มเยาวชนมีการศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษามาก
ท่ีสุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ ระดบัปวช. – ปวส. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 ระดบัปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3 จ านวนและร้อยละกลุ่มเยาวชนของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
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ตารางท่ี 7 จ  านวนและร้อยละกลุ่มเยาวชนของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
จงัหวดัราชบุรี 15 100 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร - - 
- อ่ืน ๆ - 

 รวม 15 100.0 

   จากตารางท่ี 7 เป็นขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มเยาวชน (นกัเรียน) ของสวนศิลป์ บา้นดิน จ านวน 15 
คน จ าแนกตามภูมิล าเนาพบวา่ กลุ่มเยาวชนมีภูมิล าเนาปัจจุบนัในจงัหวดัราชบุรีมากท่ีสุด จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 4  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4 จ  านวนและร้อยละกลุ่มเยาวชนของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามภูมิล าเนา 
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   การจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน มีความคิดท่ีน าเยาวชนใน
การพฒันา ซ่ึงผูศึ้กษามองเห็นว่าเป็นแนวคิดอย่างหน่ึงในการจดัการ โดยเร่ิมจากการน าเยาวชนใน
ชุมชนเรียนรู้หรืออบรมศิลปะการแสดง ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้และการพฒันา ทั้งใน
รูปแบบของการแสดงและการส่ือสารในการแสดง อาทิเช่น การจดัอบรมการแสดง, การจดัการ
แสดงละครหรือการแสดงแต่ละชุดการแสดง เป็นตน้ โดยมุ่งให้เยาวชนเป็นตวัเช่ือมและขยายไปสู่
การพฒันากลุ่มเยาวชนในชุมชน กลุ่มเพื่อนเยาวชนหรือเยาวชนในโรงเรียน และคนในชุมชน ซ่ึง
การด าเนินงานของสวนศิลป์ บา้นดินไดส้ร้างแนวคิดของการพฒันาเยาวชนในพื้นท่ีตลาดเจ็ดเสมียน 
จงัหวดัราชบุรี เห็นไดว้่าพฤติกรรมของเยาวชนในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมศิลปะการแสดงของ
สวนศิลป์ บา้นดินนั้น ไดมี้ทศันคติในการเรียนรู้และเป้าหมายในการเรียนศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
ในส่วนท่ี 2 ตารางท่ี 8 ตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 ดงัน้ี 
 
    2. พฤติกรรมของเยาวชน การเรียนรู้และร่วมกิจกรรมศิลปะการแสดงของ       
สวนศิลป์ บ้านดิน 
    ส่วนที ่2 พฤติกรรมการเรียนรู้และร่วมกจิกรรมศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บ้านดิน 

ตารางท่ี 8 ขอ้มูลทราบแหล่งท่ีมาการเรียนหลกัสูตรศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 

แหล่งทีม่าการเรียนหลักสูตรศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บ้านดิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
บา้น - - 

โรงเรียน 8 53.3 
เพื่อนและคนรู้จกั 7 46.7 

ส่ือส่ิงพิมพ ์ - - 
ส่ืออินเตอร์เน็ต อ่ืน ๆ (.......) - - 

รวม 15 100.0 

   จากตารางท่ี 8 กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ทราบแหล่งท่ีมาการเรียนหลกัสูตรศิลปะการแสดง
ของสวนศิลป์ บา้นดินจากท่ีโรงเรียน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือเพื่อนและคนรู้จกั 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 5 
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แผนภูมิท่ี 5 แผนภูมิแสดงแหล่งท่ีมาการเรียนหลกัสูตรศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 
 

ตารางท่ี 9 การเรียนหลกัสูตรการเรียนการสอนของสวนศิลป์ บา้นดิน 

หลกัสูตรการเรียนการสอนของสวนศิลป์ บ้านดิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นาฏศิลป์ไทย 7 46.7 
นาฏศิลป์สากล 8 53.3 

ออกแบบการแสดง – ก ากบัการแสดง - - 
อ่ืน ๆ (.......) - - 

รวม 15 100.0 
 

  จากตารางท่ี 9 กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่เรียนหลกัสูตรการเรียนการสอนของสวนศิลป์ บา้นดิน 
เรียนนาฏศิลป์ไทย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาตามล าดบัคือ นาฏศิลป์สากล จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 6 
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แผนภูมิท่ี 6 แผนภูมิแสดงการเรียนหลกัสูตรการเรียนการสอนของสวนศิลป์ บา้นดิน 
 
ตารางท่ี 10 หลกัสูตรกิจกรรมศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 

นักเรียนเรียนหลกัสูตรกจิกรรมศิลปะการแสดงใด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ร าไทย 5 33.3 

โขนยกัษ ์โขนลิง - - 
นาฏศิลป์พื้นบา้น - - 

ดนตรีไทย 6 40.0 
ศิลปะการป้องกนัตวั - - 
นาฏศิลป์ตะวนัตก 4 26.7 

อ่ืน ๆ (.......) - - 
รวม 15 100.0 

   จากตารางท่ี 10 กลุ่มเยาวชนเรียนหลกัสูตรกิจกรรมศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 
พบว่า เรียนดนตรีไทยจ านวนมากสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาตามล าดบัคือ ร าไทย 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และนาฏศิลป์ตะวนัตก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ดงัแสดงใน
แผนภูมิท่ี 7 
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– ก ากบัการแสดง

อืน่  ๆ(.......)
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แผนภูมิท่ี 7 แผนภูมิแสดงการเรียนหลกัสูตรกิจกรรมศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 
    
   ผลการประมวลขอ้มูลจากตารางท่ี 8 ตารางท่ี 9 ตารางท่ี 10 และแผนภูมิท่ี 5 แผนภูมิท่ี 6 
และแผนภูมิท่ี 7 ในส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ 
บ้านดินนั้น เยาวชนท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 15 คน ได้ทราบแหล่งท่ีมาการเรียนหลักสูตร
ศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดินจากท่ีโรงเรียน รองลงมาคือท่ีบา้น ในการเรียนหลกัสูตรการ
เรียนการสอนของสวนศิลป์ บา้นดิน เยาวชนส่วนใหญ่สนใจเรียนนาฏศิลป์สากลมากกวา่นาฏศิลป์
ไทยเรียน และหลกัสูตรกิจกรรมศิลปะการแสดงท่ีเยาวชนไดเ้รียน เยาวชนสนใจเรียนดนตรีไทยมาก
ท่ีสุด รองลงมาร าไทย รองลงมาคือนาฏศิลป์สากล ในการเรียนศิลปะการแสดงของเยาวชนในชุมชน
ส่วนใหญ่เรียนกบั   คุณมานพ มีจ ารัส (ครูนาย) และเรียนในวนัหยุด เรียนวนัเสาร์ ช่วงเวลา 09.00 – 
12.00 น. อาจกล่าวไดว้า่กลุ่มเยาวชนเป็นจุดเร่ิมของการพฒันาชุมชน เป็นผูข้ยายผลให้กบัการท างาน
ของสวนศิลป์ บ้านดิน เพราะเป้าหมายของสวนศิลป์ บ้านดินคือการให้เยาวชนได้เ รียนรู้
ศิลปะการแสดง และพฒันาตนเอง ผูศึ้กษาท าแบบสอบถามในดา้นทศันคติของเยาวชน ในส่วนท่ี 3 
ทศันคติของเยาวชนท่ีมีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ดงัน้ี 
 
 
 

ร าไทย, 33.3

ดนตรีไทย , 40

ศิลปะการป้องกนัตวั , 0

นากศิลป์ตะวนัตก, 26.7
อ่ืนๆ, 0

นาฏศิลป์พ้ืนบา้น, 0
โขน, 0
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    3. ทศันคติของเยาวชนทีม่ีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสวนศิลป์ บ้านดิน 
    ส่วนที ่3 ทศันคติของเยาวชนทีม่ีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสวนศิลป์ บ้านดิน 
    การออกแบสอบถามในส่วนท่ี 3 น้ี เป็นการสอบถามในเร่ืองทศันคติของกลุ่ม
เยาวชนท่ีมีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน โดยกลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่ม
เยาวชนจ านวน 15 คนในชุมชนต าบลเจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี ร้อยละ 46.7 ของผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นเพศชายและร้อยละ 53.3 เป็นเพศหญิง กลุ่มเยาวชนจะอยู่ในช่วงอายุ 15 – 20 ปี จ  านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.3  รองลงมา คือช่วงอายุ  10 – 15 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 33.3  ซ่ึงในช่วงอายุท่ี
สนใจศิลปะการแสดงร่วมสมยั จะเป็นกลุ่มวยัก าลงัศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ซ่ึงมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านการแสดง และแสดงทัศนคติท่ีมีต่อ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน โดยกลุ่มเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
อิสระ ซ่ึงในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มเยาวชนจ านวน 15 คน ท่ีไดต้อบแบบสอบถามมี
การแสดงความคิดเห็นท่ีสั้น ๆ กระชบัไดใ้จความและขอ้เสนอแนะท่ีคลา้ยคลึงกนั ผูศึ้กษามีประเด็น
ค าถามและสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
    1.เหตุใดจึงอยากเรียนศิลปะการแสดง 
    กลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ตอ้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ศิลปะการแสดงร่วม
สมัยเป็นการแสดงท่ีน่าสนใจในการเรียนรู้ และเพิ่มความสามารถให้กับตนเอง เม่ือได้เรียน
ศิลปะการแสดงแลว้ รู้สึกสนุกและเพลิดเพลิน และไดอ้นุรักษศิ์ลปะการแสดงแบบดั้งเดิมไว ้
    2. ศิลปะการแสดงที่นักเรียนได้เรียนเป็นแบบใด เพราะอะไรถึงเลือกเรียนหลกัสูตรนี้ 
    การแสดงดนตรีไทย ท่ีเลือกเรียนเพราะอยากอนุรักษด์นตรีไทย อาทิเช่น การแสดง
ตีกลองทดั อยากมีความรู้เก่ียวกบัดนตรีไทยมากข้ึน การเล่นดนตรี ฝึกด้านอ่ืน ๆ เช่น สมาธิ และ
เสียงดนตรีมีความไพเราะ และการเรียนนาฏศิลป์ไทย ฝึกความอ่อนช้อยและประณีต การเคล่ือนไหว
งดงาม 
    3. นักเรียนเข้าใจถึงการแสดงทีไ่ด้เรียนรู้จากท่าเต้น ท่าร า การเคลือ่นไหวต่าง ๆ เพื่อ
จุดประสงค์ใด และมีลีลาท่าทางน้ันการส่ือความหมายที่อาจารย์ผู้สอน นักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจ 
เพราะอะไร 
    เขา้ใจ เพราะ ส่ิงท่ีครูถ่ายทอดสามารถบอกถึงส่ิงท่ีถ่ายทอดออกมาไดช้ดัเจน การ
เรียนรู้การเคล่ือนไหวต่างช่วยในการฝึกสมาธิ แสดงให้เห็นว่าลีลาท่าทางต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้นั้น
สามารถ บ่งบอกผา่นความรู้สึกหรืออารมณ์ต่าง ๆ ได ้และในการจินตนาการไปตามท่าต่าง ๆ ท่าทาง
ต่าง ๆ ลว้นตอ้งมีท่ีมา และการส่ือความหมายจากลีลาท่าทางไม่ยาก เขา้ใจง่าย 
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    4. การจัดกิจกรรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ เราได้เ รียน เราสามารถออกไปแสดง
ความสามารถของบริเวณชุมชนใกล้เคียงบ้างไหม 
    เคย ไดส้ามารถออกไปแสดงไดใ้นบริเวณชุมชนใกลเ้คียง โดยไปแสดงในงานต่าง 
ๆ และเขา้ร่วมการแสดงท่ีตลาด 119 ปีเจด็เสมียน กิจกรรมโครงการ all about arts 
    5. มีแรงจูงใจในการแสดงออกอย่างไร และมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผ่านเทคนิค
การแสดงหรือไม่ อย่างไร 
    แรงจูงใจในการแสดง มีความช่ืนชอบ มีการน าผูช้มมาร่วมแสดงดว้ยบางคร้ังบาง
คราว แต่การท่ีมีผูช้มเป็นแรงจูงใจอยา่งหน่ึง มีปฏิสัมพนัธ์ผา่นรอยยิม้ เม่ือมีผูค้นหรือผูช้มมาชมการ
แสดงท าใหมี้แรงจูงใจ บางคร้ังไดช้มครูแสดงและอยากแสดงไดเ้หมือนครูผูส้อน 
    6. มีเสน่ห์โดดเด่นเฉพาะตัว หรือกลมกลนืกบันักแสดงอืน่ ๆ หรือไม่ อย่างไร 
    มีความรู้สึกโดดเด่นเวลาแสดงเป็นบางคร้ัง เพราะจะมีช่วงของการแสดงออก
เฉพาะตวั  ในการแสดงของแต่ละชุดการแสดงไม่เหมือนกนั 
    7. เวลาแสดงการแสดงบนเวที หรือการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนเข้าใจถึงการแสดง
ว่าก าลงัเสนออารมณ์ สาระอะไร ส่ือสารเร่ืองอะไร กบัใคร หรือไม่ 
    มีความเขา้ใจในครูผูส้อนในบางคร้ัง เพราะการแสดงถา้ไม่ทราบขอ้มูลการแสดง
ก่อน ท าใหไ้ม่เขา้ใจในการแสดงนั้น ๆ  
    8. นักเรียนสามารถถ่ายทอดสะท้อนให้เห็นผลงานและความร่วมมือของผู้อยู่
เบือ้งหลงั ได้หรือไม่ มีความเป็นมืออาชีพแค่ไหน 
    การถ่ายทอดงานการแสดงไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ไม่มีความเป็นมืออาชีพ เพราะมีเวลา
ในการเรียนการแสดงน้อยเกินไป ประสบการณ์ในการแสดงยงัน้อย ควรมีการเรียนรู้และมีความ
พยายามในการเรียนรู้ศิลปะการแสดงเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  
    9. นักเรียนสามารถน าศิลปะการแสดงที่ได้เรียนรู้ไปใช้อะไร หรือ ประกอบอาชีพ
อะไรในอนาคต 
    มีความสามารถในการกลา้แสดงออกเพิ่มมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็คิดว่า
ตอ้งใช้ความกล้าแสดงออกในการท างาน สามารถน าไปใช้ในอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพท่ีอยู่ใน
แขนงของศิลปะการแสดง อาทิเช่น ครูสอนดนตรี ครูสอนนาฏศิลป์ไทย ฯลฯ เป็นตน้ อีกทั้งยงัน า
ศิลปะการแสดงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดคื้อ ใชเ้ป็นกิจกรรมนนัทนาการใชใ้นงานการแสดงต่าง ๆ
ในอนาคตอยากประกอบอาชีพนกัแสดง ศิลปิน ทุ่มเทใหก้บังานศิลปะการแสดงอยา่งแทจ้ริง 
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    4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสวนศิลป์ บ้านดิน 
    ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศิลปะการแสดงร่วมสมัยของ       
สวนศิลป์ บ้านดิน 
    การออกแบบสอบถามกลุ่มเยาวชนในส่วนท่ี 4  เป็นการสอบถามในเร่ือง 
ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยกลุ่มเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ     
ในการตอบแบบสอบถามน้ีพบว่า มีจ  านวนตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 4 น้อยมาก คิดเป็นจ านวน     
ร้อยละ 20 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีการแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมท่ีคลา้ยคลึงกนั ผูศึ้กษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติมในเชิงบวกได้แก่ 
    1. สามารถท าใหเ้กิดความรู้สึกอยากอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและศิลปะไทย 
    2. ไดรั้บความสนุกสนาน และเพลิดเพลินในเวลาเรียน 
    3. อยากใหมี้การเพิ่มในเวลาเรียนเพิ่มมากข้ึน 
    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเชิงลบ ได้แก่ 
                    1. การไม่เขา้ใจเน้ือหาในการแสดงบางชุด 
    2. การประชาสัมพนัธ์ของทางสวนศิลป์ควรบอกรายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงให้
มากข้ึน 
    กล่าวสรุปไดว้่าในดา้นการเรียนการสอนของสวนศิลป์ บา้นดิน เยาวชนส่วนใหญ่
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ศิลปะการแสดงร่วมสมยั ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์สากล ฯลฯ เป็นตน้ เพิ่มความสามารถและศกัยภาพให้กบัตนเอง และ
อนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย เห็นได้ว่า เยาวชนเป็นทั้ งในด้านเป้าหมาย การเร่ิม และ
กระบวนการเรียนรู้ สามารถพฒันาและเกิดความคิดน าไปในเร่ืองของการประกอบอาชีพอยูไ่ดด้ว้ย
ตนเอง ผลงานการแสดงของเยาวชนในชุมชนเป็นส่ือของชุมชนท่ีสะทอ้นความเป็นชุมชนในตลาด
เจ็ดเสมียน เม่ือน าการแสดงมาน าเสนอในชุมชน การมีส่วนร่วมกนัและยอมรับในงานการแสดง 
กลายเป็นความประทบัใจหรือภาคภูมิใจของชุมชน เป็นผลสะทอ้นกลบัมาสร้างความมัน่ใจให้กบั
เยาวชนท่ีกลา้แสดงออกในการแสดงนั้น 
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   2.2  ข้อมูลการตอบแบบสอบถามทัศนคติของผู้ เข้าชมศิลปะการแสดงร่วมสมัยของ  
สวนศิลป์ บ้านดิน 
    การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบสอบถามความคิดเห็น และทศันคติ
ท่ีมีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัของผูเ้ขา้ชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการแจก
แบบสอบถามให้แก่ผูเ้ขา้ชมทั้งส้ินจ านวน 55 ชุด โดยอา้งอิงขอ้มูลจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละรอบการ
แสดงของสวนศิลป์ บา้นดินท่ีจดัการแสดงข้ึนท่ีตลาดเจ็ดเสมียน ทั้งน้ีในช่วงท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บ
ขอ้มูลน้ีเป็นช่วงท่ีสวนศิลป์ บา้นดินไดห้ยุดการแสดงไป จึงไดต้ามเก็บขอ้มูลจากจ านวนผูเ้ขา้ชมใน
ชุมชนตลาดเจ็ดเสมียนท่ีเคยชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน จึงท าให้จ  านวนน้อยกวา่ปกติ  อนั
เน่ืองจากสภาวการณ์ปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน ส่งผลกระทบต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 
จึงไดรั้บการตอบแบบสอบถามผูท่ี้ไดช้มการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ดงัน้ี 
    2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ มผู้ เข้าชมการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัยของ                 
สวนศิลป์ บ้านดิน 
    กลุ่มผูช้มท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มผูช้มท่ีเขา้ชมการแสดงของสวนศิลป์ 
บา้นดิน และไดท้ าการตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 8 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 11 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ขา้ชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลเบือ้งต้น สวนศิลป์ บ้านดนิ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 24 43.6 
หญิง 31 56.4 

รวม 55 100.0 

   จ านวนของผูเ้ขา้ชมการแสดง พบวา่ 
   การชมการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บ้านดิน ร้อยละ 43.6 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย และร้อยละ 56.4  เป็นเพศหญิง ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 8 
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แผนภูมิท่ี 8  จ  านวนและร้อยละกลุ่มผูเ้ขา้ชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน  
   จ าแนกตามเพศ 
  
ตารางท่ี 12 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ขา้ชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามอาย ุ

ข้อมูลเบือ้งต้น สวนศิลป์ บ้านดิน 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15 – 25 ปี 13 23.7 
25 – 35 ปี 22 40.0 
35 – 45 ปี 9 16.4 
45 – 55 ปี 7 12.7 
55 ปีข้ึนไป 4 7.2 

รวม 55 100.0 

   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงอาย ุ25 – 35 ปี รองลงมา คือช่วงอายุ 15 – 25 
ปี ซ่ึงช่วงอายดุงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มผูช้มท่ีเขา้มาชมการแสดงในสวนศิลป์ บา้นดินท่ีตลาดเจ็ด
เสมียนนั้น จะเป็นกลุ่มคนวยัก าลงัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาหรือในระดบัมหาวิทยาลยั ไปกลุ่มคนวยั
ท างาน และรองลงมาเป็นกลุ่มคนท่ีมีช่วงอาย ุ15 – 25 ปี ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มติดตามกลุ่มผูช้มกลุ่มแรก
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เขา้มาชม จะเห็นไดว้า่การชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดินนั้นมีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วง
อายมุากตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 9  จ  านวนและร้อยละกลุ่มผูเ้ขา้ชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน  
   จ าแนกตามอาย ุ
 
ตารางท่ี 13 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ขา้ชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ข้อมูลเบือ้งต้น สวนศิลป์ บ้านดิน 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา – มธัยมศึกษา 10 18.2 

ปวช. – ปวส. 8 14.5 
ปริญญาตรี 29 52.7 

สูงกวา่ปริญญาตรี 8 14.5 
รวม 55 100.0 

   จ านวนผูเ้ขา้ชมการแสดงพบวา่ 
   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 29 คน        
คิดเป็นร้อยละ 52.7  รองลงมาคือ ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.7

40

16.4 12.7
7.2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

15 - 25 ปี 25 - 35 ปี 35 - 45 ปี 45 - 55 ปี 55 ปีขึน้ไป
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18.2 รองลงมาคือ ระดบัปวช. – ปวส. และระดบัปริญญาตรี จ านวนเท่ากนั คือ จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.5  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในเร่ืองอาย ุและรายไดส่้วนตวัต่อเดือน ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 10 จ านวนและร้อยละกลุ่มผูเ้ขา้ชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน  
    จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 
ตารางท่ี 14 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ขา้ชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ข้อมูลเบือ้งต้น สวนศิลป์ บ้านดิน 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
จงัหวดัราชบุรี 24 43.6 

กรุงเทพมหานคร 27 49.1 
อ่ืน ๆ (นครปฐม, เพชรบุรี) 4 7.3 

รวม 55 100.0 

   จ านวนผูเ้ขา้ชมการแสดงพบวา่ 
   การชมการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวไทย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ  49.1 ของผูต้อบในการมาชมการแสดงจากกรุงเทพมหานคร 
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ร้อยละ 43.6 จ านวน 24 คน มากจากคนในพื้นท่ี (ราชบุรี) และร้อยละ 7.3 จ านวน 4 คน ของผูช้ม  
การแสดงมาจากจงัหวดัอ่ืน ๆ (นครปฐม, เพชรบุรี) ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 11 จ านวนและร้อยละกลุ่มผูเ้ขา้ชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน  
    จ  าแนกตามภูมิล าเนา 
 
ตารางท่ี 15 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ขา้ชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามอาชีพ 

ข้อมูลเบือ้งต้น สวนศิลป์ บ้านดิน 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 12 21.8 
ลูกจา้งบริษทัเอกชน / ธนาคาร 5 9.1 

นกัเรียน / นกัศึกษา 16 29.1 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 10 18.2 
พอ่บา้น / แม่บา้น 1 1.8 

รับจา้ง 8 14.5 
อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................... 3 5.5 

รวม 55 100.0 
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   จ านวนผูเ้ขา้ชมการแสดงพบวา่ 
   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.1 รองลงมาคือ ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 รองลงมาคือ
อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 รองลงมาคือ อาชีพรับจา้ง จ านวน 8 คน     
คิดเป็นร้อยละ 14.5 รองลงมาคือ บริษทัเอกชน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1  รองลงมาคือ
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ในตอบแบบสอบถามไม่ไดร้ะบุ) จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และร้อยละ 
1.8 จ านวน 1 คน ประกอบอาชีพพอ่บา้น แม่บา้น ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 12 

แผนภูมิท่ี 12 จ  านวนและร้อยละกลุ่มผูเ้ขา้ชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน  
    จ  าแนกตามอาชีพ 
 

ตารางท่ี 16 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ขา้ชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ข้อมูลเบือ้งต้น สวนศิลป์ บ้านดิน 

รายได้ (บาท / เดือน) จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 16 29.1 
10,001 – 20,000 บาท 21 38.9 
20,000 – 30,000 บาท 14 25.5 
30,000 – 40,000 บาท 2 3.6 
40,000 บาทข้ึนไป 2 3.6 

รวม 55 100.0 
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   จ านวนผูเ้ขา้ชมการแสดงพบวา่ 
   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายไดส่้วนตวัต่อเดือนของอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาท/เดือน 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท/เดือน จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมาคือ 20,000 – 30,000 บาท/เดือน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 
และรองลงมาคือ 30,000 – 40,000 บาท/เดือน จ านวนเท่ากนักบั 40,000 มากข้ึนไป จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.6 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทย 
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 13 จ านวนและร้อยละกลุ่มผูเ้ขา้ชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน  
    จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 
   จากตารางท่ี 11 ถึง ตารางท่ี 16 และแผนภูมิท่ี 8 ถึง แผนภูมิท่ี 13  ข้อมูลการตอบ
แบบสอบถามทศันคติของผูเ้ขา้ชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน กลุ่มผูช้มท่ีใช้
ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ขา้ชมการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน จ านวน 
55 คน กลุ่มผูช้มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 25 -35 ปีมากท่ีสุด ระดับ
การศึกษา อยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนและนกัศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.1 รายไดต่้อเดือนประมาณหน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไปถึงสองหม่ืนบาท และกลุ่มผูช้มส่วนใหญ่
มาจากกรุงเทพ จะเห็นได้ว่า กลุ่มผูช้มเป็นส่วนหน่ึงในงานการแสดงหรือสวนศิลป์ บา้นดินต้อง
ค านึง การให้ความส าคญักบัผูช้มถือเป็นเร่ืองส าคญัของการจดัการแสดงให้ส าเร็จ การจดัการแสดง
ตอ้งรู้ความสนใจของกลุ่มผูช้มท่ีเราน าเสนอการแสดงดว้ย วดัระดบัความพึงพอใจและทศันคติต่อ
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การชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน เพื่อท่ีจะสามารถน ามาประยุกตแ์ละเสนอใน
วธีิการจดัการของสวนศิลป์ บา้นดิน ดงัน้ี    
    2.2.2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจและทัศนคติต่อการชมศิลปะการแสดงร่วมสมัย
ของสวนศิลป์ บ้านดิน 
    การออกแบบเพื่อเก็บขอ้มูลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการตั้งค  าถามแก่ผูต้อบ
แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลในเร่ืองระดบัความพึงพอใจและทศันคติในการชมศิลปะการแสดงร่วม
สมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (closed form) และได้ก าหนดค่าวดั
ระดบัไวด้งัน้ี 
   เกณฑ ์        พิจารณา         เชิงบวก 
   5 (4.21 - 5.00)      หมายถึง    ความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด     
   4 (3.41 - 4.20)  หมายถึง           ความคิดเห็นระดบัมาก 
   3 (2.61 - 3.40)  หมายถึง    ความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
   2 (1.81 - 2.60)  หมายถึง    ความคิดเห็นระดบันอ้ย 
                    1 (1.00 - 1.80)        หมายถึง         ความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
    โดยแตกประเด็นค าถามออกเป็น 11 ขอ้ จากนั้นไดท้  าการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากผูต้อบแบบสอบถาม สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเรียงล าดับ
ค าถาม ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 17  ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจและทศันคติของผูช้มต่อการชมศิลปะการแสดงร่วมสมยั    
   ของสวนศิลป์ บา้นดิน  (n = 55) 

ส่วนที ่2 จ านวนผู้ตอบ / ร้อยละ  

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 

1. กลุ่มผูช้มมีผลต่อการการ
แสดงและการรับชม 

19 34.5 29 52.7 6 10.9 1 1.8 - - 4.20 

2. ผูช้มมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยั 

8 14.5 20 36.4 24 43.6 3 5.5 - - 3.60 

3. ปฏิกิริยาของผูช้มเกิดข้ึน
แรงกระตุน้จากการแสดง 

9 16.4 29 52.7 17 30.9 - - - - 3.86 

4. ผูช้มเขา้ใจจุดประสงคข์อง
ผูส้ร้าง 

4 7.3 19 34.5 20 36.4 12 21.8 - - 3.27 

5. ผูช้มเช่ือในการแสดง และ
โลกสมมุติบนเวทีในระดบั
ใด 

5 9.1 27 49.1 37 67.3 10 18.2 2 3.6 4.84 

6. ผูช้มเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี
นกัแสดงและผูส้ร้างงาน
คาดหวงัระดบัใด 

15 27.3 26 47.3 14 25.5 - - - - 4.02 

7. ผูช้มมีเจตคติ รสนิยม 
ค่านิยมนิยมต่อการชมการ
แสดง 

7 12.7 22 40.0 22 40.0 4 7.3 - - 3.58 

8. ผูช้มเขา้ถึงแนวทาง แก่น
เร่ือง ของศิลปะการแสดง
ร่วมสมยั 

8 14.5 19 34.5 18 32.7 10 18.2 - - 3.45 

9. ผูช้มยอมรับการน าเสนอ
ของนกัแสดงมากนอ้ย
เพียงใด 

6 10.9 31 56.4 22 40.0 - - - - 4.00 

10. ผูช้มน่าจะไดป้ระโยชน์
จากการชมการแสดง 

18 32.7 23 41.8 13 23.6 1 1.8 - - 4.05 

11.ไดเ้รียนรู้ จาก
ประสบการณ์การชมคร้ังน้ี 

23 41.8 18 32.7 14 25.5 - - - - 4.16 
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แผนภูมิท่ี 14 ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจและทศันคติของผูช้มศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
   ของสวนศิลป์ บา้นดินในประเด็นต่าง ๆ  
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   จากตารางท่ี 17 และแผนภูมิท่ี 14 และขอ้มูลแสดงระดับความพึงพอใจและทศันคติ      
ต่อการชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ตามล าดบัหวัขอ้ ดงัน้ี   
   1. กลุ่มผูช้มมีผลต่อการแสดงและการรับชม จ านวน 29 คน ร้อยละ 52.7  พึงพอใจมาก
มากท่ีสุด และรองลงมา จ านวน 19 คน ร้อยละ 34.5 พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 6 คน ร้อยละ 
10.9 พึงพอใจปานกลาง และจ านวน 1 คน ร้อยละ 1.8 พึงพอใจนอ้ย 
   2. ผูช้มมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยั จ านวน 24 คน ร้อยละ 43.6 
พึงพอใจปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 20 คน ร้อยละ 36.4 พึงพอใจมาก รองลงมา จ านวน 8 คน 
ร้อยละ 14.5 พึงพอใจมากท่ีสุด และจ านวน 3 คน ร้อยละ 5.5 พึงพอใจนอ้ย 
   3. ปฏิกิริยาของผูช้มเกิดข้ึนแรงกระตุ้นจากการแสดง จ านวน 29 คน ร้อยละ 52.7      
พึงพอใจมากมากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 17 คน ร้อยละ 30.9 พึงพอใจปานกลาง และจ านวน 9 คน
ร้อยละ16.4 พึงพอใจมากท่ีสุด 
   4. ผูช้มเขา้ใจจุดประสงค์ของผูส้ร้าง จ านวน 20 คน ร้อยละ 36.4 พึงพอใจปานกลาง
มากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 19 คน ร้อยละ 34.5 พึงพอใจมาก รองลงมา จ านวน 12 คน ร้อยละ 21.8 
พึงพอใจนอ้ย และจ านวน 4 คน ร้อยละ 7.3 พึงพอใจมากท่ีสุด 
   5. ผูช้มเช่ือในการแสดง และโลกสมมุติบนเวทีในระดบั จ านวน 37 คน ร้อยละ 67.3 
พึงพอใจปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 27 คน ร้อยละ 49.1 พึงพอใจมาก รองลงมา จ านวน 
10 คน ร้อยละ 18.2 พึงพอใจน้อย รองลงมา จ านวน 5 คน ร้อยละ 9.1 พึงพอใจมากท่ีสุด และ
จ านวน 2 คน ร้อยละ 3.6 พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
   6. ผูช้มเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีนกัแสดงและผูส้ร้างงานคาดหวงัระดบั จ านวน 26 คน ร้อยละ 
47.3 พึงพอใจมากมากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 15 คน ร้อยละ 27.3 พึงพอใจมากท่ีสุด และจ านวน 14 คน 
ร้อยละ 25.5 พึงพอใจปานกลาง 
   7. ผูช้มมีเจตคติ รสนิยม ค่านิยมนิยมต่อการชมการแสดง จ านวน 22 ร้อยละ 40.0 พึง
พอใจมากและพึงพอใจปานกลางมีระดบัมากท่ีสุดเท่ากนั รองลงมา จ านวน 7 คน ร้อยละ 12.7     
พึงพอใจมากท่ีสุด และจ านวน 4 คน ร้อยละ 7.3 พึงพอใจนอ้ย 
   8. ผูช้มเขา้ถึงแนวทาง แก่นเร่ือง ของศิลปะการแสดงร่วมสมยั จ านวน 19 คน ร้อยละ 
34.5 พึงพอใจมากมากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 18 คน  ร้อยละ 32.7 พึงพอใจปานกลาง รองลงมา 
จ านวน 10 คน ร้อยละ 18.2 พึงพอใจนอ้ย และจ านวน 8 คน ร้อยละ 14.5 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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   9. ผูช้มยอมรับการน าเสนอของนักแสดงมากน้อย  จ านวน 31 คน ร้อยละ 56.4          
พึงพอใจมากมากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 22 คน ร้อยละ 40.0 พึงพอใจปานกลาง และจ านวน 6 คน
ร้อยละ 10.9 พึงพอใจมากท่ีสุด 
   10. ผูช้มน่าจะไดป้ระโยชน์จากการชมการแสดง จ านวน 23 คน ร้อยละ 41.8 พึงพอใจ
มากมากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 18 คน ร้อยละ 32.7 พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 13 คน 
ร้อยละ 23.6 พึงพอใจปานกลาง และจ านวน 1 คน ร้อยละ 1.8 พึงพอใจนอ้ย 
   11. ไดเ้รียนรู้ จากประสบการณ์การการชมคร้ังน้ี จ  านวน 23 คน ร้อยละ 41.8 พึงพอใจ
มากท่ีสุดมากท่ีสุด รองลงมา จ านวน 18 คน ร้อยละ 32.7 พึงพอใจมาก และจ านวน 14 คน ร้อยละ 
25.5 พึงพอใจปานกลาง 
   ผลการศึกษาจากการส ารวจความคิดเห็นและทศันคติของผูช้มศิลปะการแสดงร่วมสมยั
ของสวนศิลป์ บา้นดินต่อประเด็นความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัดงักล่าว
ขา้งตน้ น าไปสู่ขอ้สรุปผลการศึกษาซ่ึงท าให้ทราบวา่ ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน
ของกลุ่มผูช้ม การจดัการศิลปะการแสดงกลุ่มผูช้มมีผลต่อการแสดง การรับชม สามารถรับรู้ เช่ือใน
การแสดงโลกสมมุติบนเวที (จินตนาการตามผูส้ร้างงาน) และประเมินไดจ้ากประสบการณ์ท่ีกลุ่ม
ผูช้มเขา้ร่วม แต่ในเร่ืองของผูช้มเขา้ใจจุดประสงค์ของผูส้ร้างงานการแสดงมีจ านวนน้อย เป็น
ปัญหาเร่ืองการเขา้ถึงแนวทาง แก่นเร่ืองของศิลปะการแสดงร่วมสมยั นอกจากน้ี ประเด็นต่าง ๆ ยงั
เป็นขอ้เสนอแนะส าหรับการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ีส าคญั ซ่ึงสวนศิลป์ บา้นดินตอ้ง
ค านึงถึง เพราะเป็นส่ิงตอ้งพฒันาให้กลุ่มเยาวชนมีความสนใจ รักงานการแสดงมากข้ึน และความ
น่าสนใจใหก้บักลุ่มผูช้มไดเ้ดินทางมาชมการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 
    2.2.3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมัย
ของสวนศิลป์ บ้านดิน 
    ผูเ้ขา้ชมการแสดงเป็นกลุ่มส าคญัในการด าเนินงานของสวนศิลป์ บา้นดิน จ านวน
ของผูช้มการแสดงสามารถท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จทางการจดัการแสดง ฉะนั้นการสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผูช้มการแสดงจึงเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีทางสวนศิลป์ บ้านดินตอ้งจดัให้อยู่ในวตัถุประสงค์
ของการจดัการแสดงนั้น ๆ อยา่งชดัเจน แต่ก่อนท่ีทางสวนศิลป์ บา้นดินจะสร้างงานการแสดงให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูช้ม ตอ้งศึกษา คน้ควา้ เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการและความพึงพอใจ
ของผูช้ม จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี    
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    2.2.3.1 ข้อมูลทั่วไปและความคิดเห็นของผู้ เข้าชมศิลปะการแสดงร่วมสมัยของ
สวนศิลป์ บ้านดิน 
    การจดัการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ไดจ้ดัการแสดงท่ีลานโพธ์ิ หรือริมแม่น ้ า
บรรยากาศรอบดา้นในตลาดเจ็ดเสมียน ผูช้มส่วนใหญ่เป็นเด็ก ผูใ้หญ่ และวยัรุ่นมารวมตวักนั เป็น
การปลูกถ่ายวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเป็นภาพท่ีเห็นได้ยากนัก ภาพท่ีเห็นคือบรรยากาศเก่า ๆ 
บรรยากาศจัดการแสดงเหมือนสมัยเด็ก ๆ ทุกคนในชุมชนมีน ้ าใจให้ความร่วมมือร่วมใจกัน 
สามารถดึงดูดผูช้มให้มีส่วนร่วม เช่น การร้องเพลง การปรบมือ รู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชน ถือเป็นชุมชนท่ีสามารถน าเอาคุณค่าท่ีตนเองมีออกมาให้ทุกคนไดเ้ห็นและน าออกมาใช ้การ
จดัการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน จึงมีการบริหารจดัการไดดี้ และท าให้นกัท่องเท่ียวหรือผูช้มจาก
ต่างถ่ินเขา้ใจและสามารถรู้ถึงเร่ืองราวของชุมชนเจด็เสมียนไดอี้กดว้ย 
    จากผลการศึกษา กลุ่มผูช้มการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ระดบัความพึงพอใจ
และทศันคติในประเด็นของการรับรู้ ไดป้ระโยชน์จากการชมต่อการชมศิลปะการแสดงร่วมสมยัอยู่
ในระดบัท่ีดี มีความสนใจในการรับชมการแสงดของสวนศิลป์ บา้นดิน ด้วยรูปแบบการแสดงท่ี
แปลกใหม่ ของงานการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยั แต่ในดา้นของการเขา้ใจจุดประสงค์ของ
ผูส้ร้างงาน อาจจะไม่เขา้ใจในเร่ืองราว หรือรูปแบบของการแสดง อาทิเช่น การเคล่ือนไหวท่าทาง
ของร่างกาย ส่ือความหมายแนวทาง แก่นเร่ืองของการแสดง ท าใหผู้ช้มไม่เขา้ใจในการแสดง 
    2.2.4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัยของ  
สวนศิลป์ บ้านดิน 
    การออกแบบสอบถามผูเ้ขา้ชมการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์      
บา้นดิน ในส่วนท่ี 3 น้ี เป็นการสอบถามในเร่ืองขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยผูช้ม
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีพบวา่ มีจ  านวนผูต้อบ
แบบสอบถามในส่วนท่ี 3 น้ีนอ้ยมาก คิดเป็นจ านวนร้อยละประมาณ 10 – 20 คน จากจ านวนผูต้อบ 
5 5คน แบบสอบถามทั้งหมด โดยมีการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีคลา้ยคลึงกนั     
ผูว้จิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ส่วนที ่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสวนศิลป์ บ้านดิน 

ตารางท่ี 15 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 

โรงละคร การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก การแสดงความคิดเห็นเชิงลบ 

สวนศิลป์ 
บ้านดิน 

- พึงพอใจในรูปแบบการแสดงท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
- ความประทบัใจในบรรยากาศ สถานท่ี 
ความสวยงามของโรงละคร/ องค์กร 
และกิจกรรมโดยรอบของตลาดเจ็ด
เสมียน 
- ได้รับความสนุกสนานในการชมการ
แสดง 
-  ความประทบัใจในการใชแ้สง สี เสียง 
และเทคนิคพิเศษในการแสดง 
- ความประทับใจในการสร้างผลงาน
การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยั โดย
ฝีมือคนไทย 
- ท าให้ทราบในเร่ืองวรรณกรรมของ
ไทยมากข้ึน 
 

- การประชาสัมพนัธ์ของทางสวนศิลป์ 
บา้นดิน ควรปรับปรุง และอยากให้มี
การบอกรายละเอียดเก่ียวกบัการแสดง
ในแต่ละคร้ังมากกวา่น้ี 
- ความไม่สะดวกในการเดินทางใน
บางคร้ัง ควรบอกรายละเอียดสถานท่ี
ในการแสดงใหช้ดัเจน 
- การปรับรูปแบบการแสดง จนดู
เห มื อนไ ม่ ใ ช่ ก า รแสดงของ ไทย 
บางคร้ังท าให้คนดู/ผูช้มไม่เข้าใจใน
การแสดงนั้น 
- อยากใหมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการ
แสดงทุก ๆ ปี 
- อยากให้มีการเพิ่มเวลาในการแสดง
และรอบการแสดงมากข้ึน 

   ผลของการสัมภาษณ์ มีขอ้คิดเห็นจากผูช้มวา่การแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ในเร่ือง
ของสถานท่ี ไม่มีปัญหา เพราะโรงละครมกัค านึงเร่ืองสถานท่ี แต่ทางสวนศิลป์ บา้นดินใช้เทคนิค
การแสดงโดยการใช้ธรรมชาติ บรรยากาศรอบ ๆ บริเวณตลาดเจ็ดเสมียน ท าให้ผูช้มเกิดความ
ประทบัใจ ส่วนในเร่ืองของรูปแบบการแสดง ผูช้มยงัไม่เขา้ใจในงานการแสดงศิลปะการแสดงร่วม
สมยั ดว้ยความผสมผสานและการประยุกต์เขา้ระหวา่งวฒันธรรม ในรูปแบบใหม่ แต่ผูช้มอาจไม่
เขา้ใจและไม่รับรู้อรรถรส ส่วนเร่ืองราวในงานการแสดง ควรมีการเสนอความคิด มีรูปแบบการ
น าเสนอความคิดเห็นร่วมกนั เป็นศิลปะการแสดงท่ีไม่ต้องพึ่ งองค์ประกอบ ฉาก แสง สี เสียง     
เน้นสร้างองค์ความรู้ ทางสวนศิลป์ บา้นดิน ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดกบัผูช้ม ท าให้ในการแสดง 
ต้องการเห็นความอ่อนโยน ความเช่ืองช้า ความงดงาม ซ่ึงโดยความจริงแล้วคือจิตวิญญาณ           
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ในการแสดง สร้างสรรคผ์ลงานออกให้ผูช้มไดช้ม ดงันั้น คือการแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนั การน า
ส่ิงใกลต้วัผูช้มเขา้มาผสมผสานดว้ย จึงเป็นกลวธีิ การดึงผูช้มใหเ้ขา้ถึงเร่ืองราวไดง่้ายข้ึน 
   รูปแบบในการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัจึงเป็นการน าเสนอแบบไม่ตายตวั ไม่ยึด
ติดเร่ืองสถานท่ี รวมถึงการเลือกเร่ืองแสดงก็เช่นเดียวกนั ในชุมชนตลาดเจ็ดเสมียน เยาวชนใน
ชุมชนมาเรียนการตีกลองสะบดัชยั การเรียนนาฏศิลป์ไทยและสากล  เดิมกลุ่มเยาวชนท่ีไม่เคยคิด
จะเขา้มาท ากิจกรรมท่ีศูนยศิ์ลป์ ต่อมาก็ไดเ้ขา้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการแลกเปล่ียน
ความคิด เปล่ียนอคติของพวกเขา น าไปสู่ความสนใจอ่ืน ๆ ต่อไป เพราะฉะนั้นจ าก็เป็นในเชิงกลวิธี
เ ดียวกัน และสวนศิลป์ บ้านดินต้องรู้ความสนใจของกลุ่มผู ้ชมท่ีจะส่ือสารในเร่ืองของ
ศิลปะการแสดงดว้ย แลว้น ามาประยกุตแ์ละผสมผสาน โดยการน าเสนอในรูปแบบในวธีิการท างาน
ของรูปแบบการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ีน่าสนใจ กลุ่มผูช้มเข้าใจในการแสดงมากข้ึน     
แนวทางการแสดง แก่นของเร่ืองราว องค์ประกอบในการแสดง ฉาก แสง สี เสียง สวนศิลป์ บา้นดิน
การท างานศิลปะการแสดงใหบ้รรลุเป้าหมายและน ามาเป็นแนวทางการพฒันางานการแสดงต่อไป 
   จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเยาวชนสามารถพฒันาตนเองในระดบัเท่าเทียมกนั แต่การ
พฒันาระดบัชุมชน กลุ่มเยาวชนท่ีมีสถานภาพท่ีเป็นอิสระ จะส่งผลต่อการพฒันาชุมชนไดม้ากกวา่ 
จึงเห็นไดวา่กลุ่มเยาวชนท่ีเรียนศิลปะการแสดงท่ีสวนศิลป์ บา้นดิน อยูใ่นช่วงวยัรุ่น เป็นกลุ่มท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมการแสดงท่ีส่งผลต่อการพฒันาในระดับชุมชนได้ การพฒันาในการ
ถ่ายทอดศิลปะการแสดงของกลุ่มเยาวชนจึงข้ึนอยูก่บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นหลกั (คุณพ่อคุณแม่ ครู
อาจารย)์ ดงันั้นปัจจยัดา้นน้ีควรพิจารณาในการวางเป้าหมายการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั
ของสวนศิลป์ บา้นดิน ซ่ึงตอ้งพิจารณาสถานภาพ ขอ้จ ากดัของกลุ่มเยาวชนนั้น ๆ ด้วย เพื่อการ
พฒันา ให้ความช่วยเหลือในเชิงเทคนิคของศิลปะการแสดงให้กับกลุ่มเยาวชน น ามาพฒันา
ความสามารถของตนเอง และประกอบอาชีพดา้นศิลปะการแสดงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  
  
 
 
 
   



 
บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการศึกษา  
   การศึกษาเร่ือง การจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ีสวนศิลป์ บา้นดิน ต าบลเจ็ดเสมียน 
อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 
ดงัผลการศึกษาโดยสรุปต่อไปน้ี 
   1.1 ศึกษาศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสวนศิลป์ บ้านดิน 
    การเกิดข้ึนของสวนศิลป์ บา้นดิน ปี พ.ศ.2546 ไดป้รับปรุงตั้งเป็น “ศิลปะสถาน” 
แลว้เสร็จ เม่ือปี พ.ศ. 2550 ในนาม “สวนศิลป์ บา้นดิน” ธรรมชาติสถานเพื่องานศิลปะ  
    การสร้างงานการแสดงแบบร่วมสมยั ณ สวนศิลป์บา้นดิน เจ็ดเสมียน แหล่งเรียนรู้
ศิลปะดา้นการแสดงท่ีถ่ายทอดโดยคุณมานพ มีจ ารัส ศิลปินศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดง พบการ
แสดงร่วมสมยัในรูปแบบการเตน้ท่ีน าการแสดงละครเขา้มาประกอบ (dance theater) ดว้ยพื้นฐาน
ศิลปะการแสดงของไทยในรูปแบบต่างๆ ผสานเทคนิคการแสดงในรูปแบบกายกรรมและ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัต่างๆ ตลอดจนส่ือผสมในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความต่ืนเตน้และชวน
คน้หา พร้อมมุมสาธิต และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะการแสดง 
    การจดัตั้งสวนศิลป์ บา้นดินเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ โดยมี
การบริหารจดัการท่ีดีและเป็นระบบ ทั้งน้ีเพื่อสามารถท่ีจะออกแบบรูปแบบการแสดงให้ออกมาตรง
ตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้อีกทั้งมีความส าคญัต่อลกัษณะศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ีจะเกิดข้ึนใน
สวนศิลป์ บา้นดิน สามารถตอบตามวตัถุประสงคไ์ด ้จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
    เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของสวนศิลป์ บ้านดิน การจดัการศิลปะการแสดงท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ มีความโดดเด่นในการผลิตงานการแสดงในรูปแบบศิลปะการแสดงร่วมสมยั การแสดง
บนเวทีสมยัใหม่ โดยมีคุณมานพ มีจ ารัส เป็นผูบ้ริหาร ด้วยวตัถุประสงค์ท่ีจะส่งศิลปินกลบัคืน
ทอ้งถ่ินก าเนิดเพื่อน าความรู้ความสามารถ ไปพฒันาสร้างพื้นท่ีศิลปะให้กบัชุมชนท่ีสามารถรองรับ                                                                                                                               
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กิจกรรมดา้นศิลปะต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ในการสร้างสรรค ์พฒันา 
และแลกเปล่ียนความรู้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
    คุณมานพ มีจ ารัส มีแนวทางการจดัการอนุรักษ์พื้นท่ีชุมชนเจ็ดเสมียน พฒันา
ชุมชน ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณตลาดรถไฟเจ็ดเสมียน คุณมานพ มีจ ารัส
ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมผูอ้าวุโส ครูเพลงในพื้นท่ีและผลงานการแสดงเก่าแก่ เป็นชุมชนท่ีมีการ
แสดงพื้นบา้น ของศิลปินอาวุโส การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัและดนตรีร่วมสมยั ท าให้เป็น
ชุมชนรูปแบบการแสดงสมยัใหม่ท่ีมีกิจกรรมทางดา้นศิลปะการแสดง เม่ือกล่าวเช่นน้ี สวนศิลป์ 
บ้านดินจึงต่างออกไปจากโรงละครอ่ืน ๆ เช่น โรงละครกรุงเทพ ฯ โรงละครแห่งชาติ หรือ
หอประชุมวฒันธรรมแห่งประเทศไทย ท่ีเป็นเพียงโรงละครเพื่อรองรับการแสดงประเภทต่าง ๆ 
ตามแต่ผูจ้ดัการแสดงตอ้งการเช่าใชพ้ื้นท่ี 
    สวนศิลป์ บา้นดิน มีการฝึกและสอนเยาวชนในชุมชนเจ็ดเสมียน มีกิจกรรมการ
สร้างงานของตนเอง เป็นสถานท่ีฝึกฝนทกัษะศิลปะการแสดง การเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน นกัแสดง 
และศิลปิน ตลอดจนศิลปินร่วมสมยัในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีมาร่วมกนัสร้างผลงานในกิจกรรม อีกทั้ง
ยงัเป็นองค์กรดา้นศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ีพยายามสร้างความแตกต่างไปจากองคก์รอ่ืน คือ สวน
ศิลป์ บา้นดินมีการสร้างความรู้ท่ีมีลกัษณะเป็นของตนเอง มีการเรียนการสอนหลกั สูตรท่ีสร้าง
ข้ึนมาจากการสั่งสมความรู้ และประสบการณ์ครูผูส้อนในสวนศิลป์ บา้นดิน และฝึกฝนทกัษะจาก
การเรียนรู้ในการท างานจริงในการประกอบอาชีพท่ีสัมพนัธ์กบัศิลปะการแสดง 
    ในการจดัการพื้นท่ีในสวนศิลป์ บา้นดินอย่างหลากหลาย ท่ีส าคญัคือ มีพื้นท่ีใน
การเรียนการสอน เช่น ตรงลานกลางน ้าท่ีลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติท่ีท าการเรียนการสอนพื้นฐานการ
แสดง และลานตรงกลางพื้นท่ี มีห้องจดัไฟ แสง สี เสียง เป็นพื้นท่ีผลิตช้ินงานและการแสดง 
ขณะเดียวกนัก็ท าห้องสมุดให้เห็นประวติัศาสตร์ของสวนศิลป์ บา้นดิน มีพื้นท่ีร้านอาหารท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกิจกรรมขององค์กร การสร้างพื้นท่ีต่าง ๆ สะทอ้นให้เห็นกิจกรรมของเยาวชนใน
ชุมชนท่ีนอกเหนือไปจากการแสดงละครเวทีเพียงอยา่งเดียว เป็นพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้ โดยกิจกรรม
เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเรียนรู้เอกลกัษณ์ของชุมชนและลกัษณะของเยาวชนในชุมชน 
พื้นท่ีท่ีหลากหลายท าใหมี้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนอกเหนือไปจากการชมการแสดง เช่น 
การซอ้มการแสดง การการฝึกทกัษะฝีมือของพ่อเพลง แม่เพลง และครูเพลง ท่ีสืบทอดศิลปะกนัต่อ
รุ่นสู่รุ่น การเรียนในหลกัสูตรต่าง ๆ การสร้างฉากอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง การคน้ควา้ รวมทั้งการ 
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มีส่วนร่วมพดูคุยประชุมและเสนอผลงานกบัชุมชนในการจดัศิลปะการแสดงร่วมสมยัในแต่ละคร้ัง 
ฉะนั้น พื้นท่ีในสวนศิลป์ บา้นดินจึงเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ระหวา่งเยาวชนและคนในชุมชน 
    นอกจากมีพื้นท่ีท่ีหลากหลายแลว้ องค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการคือ สวนศิลป์ 
บ้านดินมีช้ินงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวในรูปแบบศิลปะการแสดงร่วมสมัย ท่ีต่างออกไปจาก
ศิลปะการแสดงองค์กรอ่ืน ๆ กล่าวคือ ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดินนั้น ยงัคง
ลกัษณะความงามของศิลปะไทยท่ีน ามาเป็นฐานในการสร้างงานร่วมสมยั เช่น การไม่เปล่ียนท่าร า 
การไม่เปล่ียนท านองเพลงไทยเดิมและยงัคงลกัษณะวิธีการร้องแบบเดิมไว ้เป็นตน้ การผสมผสาน
เทคนิคการแสดงสมยัใหม่เป็นเพียงการสร้างงานใหมี้ความกระชบั สนุกสนานมากยิ่งข้ึน และดึงดูด
ผูช้มท่ีเห็นวา่ศิลปะไทยเป็นของเก่า เช่ืองชา้ และน่าเบ่ือ ให้สนุกสนานไปกบัเทคนิคต่าง ๆ เหล่านั้น 
นกัแสดงส่วนใหญ่ของสวนศิลป์ บา้นดินจึงมีลกัษณะของนกัแสดงท่ีตอ้งศึกษาการแสดงของไทย
อย่างโขน ละครไทย ควบคู่ไปกับการแสดงสมยัใหม่ อย่างการแสดงทางตะวนัตก การเต้นร า        
ฮิปฮอป บลัเล่ต์ เป็นตน้ ลกัษณะร่วมดงักล่าวเป็นอีกองค์ประกอบท่ีส าคญัในการสร้างและพฒันา
เยาวชนไดน้ าความรู้ดา้นศิลปะการแสดงร่วมสมยัไปช่วยพฒันาชุมชนและเขา้ใจถึงศิลปะการแสดง
ท่ีแทจ้ริง 
   1.2 วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงร่วมสมัยของ    
สวนศิลป์ บ้านดิน  
    1. หลกับริหารของสวนศิลป์ บา้นดิน เป็นการน ากระบวนการน าศิลปะการแสดง
ร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนสนใจในการเรียนรู้
ศิลปะการแสดง สนบัสนุนเยาวชนและคนในชุมชนให้เขา้ร่วมในการจดัการแสดง สวนศิลป์ บา้น
ดิน น าคนในชุมชนมาสร้างรายได้โดยการมาบริหารงานในสวนศิลป์ บา้นดิน อาทิเช่น การดูแล
สวนศิลป์ บา้นดิน ในเร่ืองของสถานท่ี ร้านกาแฟ และท่ีพกั คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
และในการจดัการแสดง น าคนในชุมชนมามีส่วนร่วมในการจดัแสดง การจดัฉาก แสง สี เสียง จะ
ร่วมมือร่วมใจกนัจดัการแสดง จะเห็นไดว้่าคนในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการบริหาร
ของสวนศิลป์ บา้นดิน เกิดจากการเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง และการมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชน ท าให้มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถพฒันาทรัพยากรภายในชุมชน จากการฝึกฝน เรียนรู้ ผ่านการ                                    
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สร้างสรรค์และกิจกรรมของงานการแสดง และในการบริหารสวนศิลป์ บา้นดินสามารถสะทอ้น
ปัญหาความคิดขององคก์รและชุมชนดว้ย 
    ผลการศึกษาพบวา่สวนศิลป์ บา้นดิน ไม่มีการจดัการอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากการ
น าคนในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กบัชุมชนเจ็ดเสมียน แต่ไม่มีความรู้ในการจดัการ การให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสวนศิลป์ บา้นดิน ศิลปะการแสดงร่วมสมยัได ้ก่อให้เกิดผลของการส่ือสาร การให้
ความรู้กับนักท่องเท่ียว บุคคลท่ีศึกษาศิลปะการแสดง เป็นต้น การมีส่วนร่วมของชุมชนควร
วางแผนในการจดัการ เพื่อพฒันาให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน ไม่ใช่เพียงเฉพาะผูน้ าชุมชน 
เทศบาลเจด็เสมียน หรือสถานภาพทางสังคมในชุมชนเท่านั้นท่ีเขา้ร่วมได ้แต่ชาวบา้นท่ียากจน อ่าน
เขียนไม่ได ้หรือไม่มีความรู้ดา้นเทคโนโลยกี็สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการได ้
    ปัจจุบนังดการแสดง การเรียนการสอน การแสดงท่ีจดัแสดงข้ึนในชุมชน เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของรัฐบาล เหตุทางการเมือง ท าให้ทางสวนศิลป์ บา้นดินงดการจดัการแสดง 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการจดัการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กลุ่มเยาวชน ผูใ้หญ่บา้น กลุ่มครูอาจารย ์และหน่วยงานพฒันาในชุมชนทั้งส่วนราชการและเอกชน 
ควรมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของศิลปะการแสดร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน เช่ือมโยงให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการแสดง อาทิเช่นในการใชค้วามคิดร่วมกนั การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตอ้งมี
การประสานงานในการบริหารการจดัการองค์กร หาข้อสรุปร่วมกนัหรือการแก้ไขการจดัการ
องคก์รร่วมกนัระหวา่งสวนศิลป์บา้นดินกบัชุมชนตลาดเจ็ดเสมียน เพื่อน าขอ้มูลหรือแนวทางการ
แก้ไขมาร่วมกนัวิเคราะห์ เพื่อให้การสร้างสรรค์การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัมีการพฒันา
ต่อไปในอนาคต  
    2. การจดัการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ดว้ยศิลปะการแสดง
มีลกัษณะเป็นงานร่วมสมยั รูปแบบการแสดงแบบใหม่ ท าให้การพฒันาของสวนศิลป์ บา้นดิน เป็น
พื้นท่ีเปิดกวา้งในเร่ืองของงานการแสดง ใช้ศิลปะการแสดงรูปแบบต่าง ๆ งานร่วมสมยัอ่ืน ๆ เขา้มา
ผสมผสานกบัศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม การน าประเพณี เพลงพื้นบา้น การละเล่นพื้นบา้นในชุมชน
เจ็ดเสมียน เช่ือมโยงความสมยัใหม่เขา้กบัชุมชน เปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่
ให้กบัเยาวชนในชุมชน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกิดการเปล่ียนแปลงต่อวิถีชีวิตของเยาวชน ในการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย และน าเทคนิคการแสดงใหม่ ๆ ไป
พฒันาต่อยอดให้กบัตนเองได ้โดยเฉพาะในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้ ทกัษะในการแสดง รวมทั้ง                                                                                                                                                   
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การควบคุมอารมณ์ในการเรียน ฝึกทกัษะในการแสดง รวมทั้งพฒันาศกัยภาพเยาวชนและการปรับตวั
กบัคนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการแสดง ณ ตลาดเจด็เสมียน  
    ผลการวิจยัพบว่า ช่วงแรกมีเยาวชนให้ความสนใจมาเรียนการแสดงจ านวนมาก 
เยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการจดัการแสดงท่ีตลาดเจ็ดเสมียน ทางเทศบาลเจ็ดเสมียนก่อน
การเปล่ียนแปลงรัฐบาลให้การสนบัสนุน ทุกส้ินเดือน วนัเสาร์ – อาทิตย ์ปัจจุบนัมีการเปล่ียนรัฐบาล 
เทศบาลไม่ค่อยใหก้ารสนบัสนุน ท าใหเ้ยาวชนมีจ านวนลดนอ้ยลง มีความสนใจในการแสดงนอ้ยลง 
เน่ืองจากขาดความต่อเน่ืองจึงท าให้วตัถุประสงค์ในปัจจุบนัขององคก์รให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
ต่อเน่ือง (อย่างย ัง่ยืน) มีความคิดในการสร้างสรรค์ความคิดอะไรใหม่ ๆ ปัจจุบนัได้เปล่ียนเป็น
กลุ่มเป้าหมายส าหรับคนท่ีตอ้งการพกัผอ่น และเป็นค่ายศิลปะของศิลปินท่ีจะสร้างงาน  
    3. กลุ่มเยาวชนท่ีเขา้มาเรียนรู้เป็นกลุ่มเด็กท่ีอยู่ในชุมชน เหมือนเป็นสมาชิกใหม่ 
คือ ไม่มีพื้นฐานทางการแสดง แต่มีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เขา้ใจในศิลปะการแสดง ประกอบ
อาชีพทางด้านงานการแสดง ดงันั้นสวนศิลป์ บา้นดินจึงเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนหรือเด็ก
ทัว่ไปท่ีมีความตอ้งการดงักล่าว โดยมีในการเขา้มาเรียนรู้งานดา้นศิลปะการแสดง คือ เทศบาลเจ็ด
เสมียนสนบัสนุนเด็กในชุมชน การชกัชวนจากเพื่อน และการสมคัรเป็นนกัเรียนการแสดงของสวน
ศิลป์ บา้นดิน แต่ไม่วา่การเขา้มาเรียนรู้ในทางใดก็ตาม ผูเ้รียนก็ตอ้งเรียนรู้ภายใตง้านท่ีเป็นกิจกรรม
ของสวนศิลป์ บา้นดิน 
    เม่ือกลุ่มเยาวชนหรือเด็กในชุมชนได้เขา้มาเรียนรู้การปฏิบติังานด้านการแสดง 
ตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่าง เช่น ความสัมพนัธ์ของครูกบัศิษย ์ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน การเรียนรู้ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ เช่น การเคล่ือนไหวของร่างกาย การก าหนดลม
หายใจ รสนิยมในการท างาน ซ่ึงการถ่ายทอดความรู้ของชุมชน แสดงให้เห็นวา่ สวนศิลป์ บา้นดินมี
หลักการและความ รู้จากการปฏิบัติ  ซ่ึ งโดยทั่วไปแล้วหลักการสามารถเ รียน รู้ได้ตาม
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ หรือตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แต่การปฏิบติันั้นไดจ้ากการเขา้ร่วมในชุมชน
ของผูเ้รียนเท่านั้น สวนศิลป์ บา้นดินจึงมีลกัษณะขององคก์รท่ีให้การศึกษาทางดา้นการแสดงควบคู่
กบัลกัษณะของชุมชน 
    การพฒันาเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเจด็เสมียน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน สามารถสะทอ้นความร่วมมือจากคนในชุมชนได ้การรับผิดชอบการจดังานการแสดง
ร่วมกนั โดยการเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ชุมชน กลุ่มเยาวชนในชุมชนเจ็ดเสมียนตอ้งเรียนรู้                                                      
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 การปฏิบติั รสนิยม จากการเป็นผูเ้รียนของสวนศิลป์ บา้นดิน เม่ือผา่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้
พฒันาความสามารถ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน การท างานกบัชุมชนก็เปรียบเสมือน
เป็นญาติพี่น้อง เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การจดังานศิลปะการแสดงหรือการสร้างช้ินงานการ
แสดงก็จะประสบผลส าเร็จ รวมทั้งยงัมีส่วนช่วยพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนตลาดเจด็เสมียน 
    การอนุรักษง์านศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ดว้ยความร่วมมือ
ของคุณมานพ มีจ ารัส ทีมงาน และชุมชนชาวเจ็ดเสมียน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ปัญญา ในการ
คิดสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมยัข้ึน เป็นการอนุรักษ์ เพื่อให้คนในชุมชนทราบคุณค่า 
ความสามารถท่ีตนเองมี การน ากระบวนการเรียนรู้ของศิลปะการแสดงร่วมสมยักับเยาวชนใน
ชุมชน ทราบถึงงานการแสดง เขา้ใจถึงงานศิลปะการแสดง ซ่ึงความแทจ้ริงในงานร่วมสมยั คือ การ
ถ่ายทอด และน าเทคนิค หรือ การสร้างงานการแสดง มาเรียนรู้ ปรับใชห้รือสร้างสรรคผ์ลงานของ
ตนเอง เพื่อให้เยาวชนสร้างสรรค์งานได้อย่างน่าสนใจ ในปัจจุบนัของสวนศิลป์ บ้านดิน ยงัมี
เยาวชนท่ีสนใจในการแสดงน้อย แต่ถา้มีการพฒันาและอนุรักษ์ในงานการแสดง ยึดเยาวชนเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ ขั้นตอนเตรียมความพร้อมการฝึกทกัษะการแสดง ปรับหลกัสูตรให้เหมาะสม
กบัเยาวชนในชุมชนเจ็ดเสมียน การเก็บศึกษาขอ้มูลงานศิลปะการแสดงร่วมสมยั สามารถถ่ายทอด
ผลงานทางดา้นการแสดง ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงความรู้ และน ามาสร้างผลงานต่อไป 
   1.3 ปัจจัยสนับสนุน และ ผลกระทบในการจัดการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัยของ
สวนศิลป์ บ้านดิน 
    ผูศึ้กษาไดศึ้กษาปัจจยัสนบัสนุนและผลกระทบท่ีมีต่อการจดัการศิลปะการแสดง
ร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน เพื่อการพฒันาและเป็นประโยชน์ในการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยั
กบัเยาวชนและคนในชุมชนมีศกัยภาพต่อไปในอนาคต น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ดงัน้ี 
    1. การสนบัสนุนของหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในตลาดเจ็ดเสมียน ในดา้นสนบัสนุน
และผลกระทบท่ีส่งผลต่อการพฒันาการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัโดยตรง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้
จะอยูก่บัชุมชน สนบัสนุนและมีอ านาจในการดูแลกลุ่มเยาวชนและคนในชุมชน หากหน่วยงานให้
การสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการจดัการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน ให้กบักลุ่มเยาวชน
และคนในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง กลุ่มเยาวชนและคนในชุมชนก็จะมีการพฒันาไดเ้ต็มความสามารถ
ต่อไป ในทางกลบักนัทางหน่วยงานไม่มีการสนบัสนุน ทางสวนศิลป์ บา้นดิน ปัจจุบนัก็ไม่สามารถ
ด าเนินการจดัการงานการแสดงใหก้บัคนชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั  
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    ผลศึกษาพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน เทศบาลเจ็ด
เสมียนไม่เขา้ใจ ไม่เห็นคุณค่าศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน หากการพฒันาไม่ได้
รับการสนบัสนุนส่งผลกระทบ ในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ ในการจดัการแสดงแต่ละ
คร้ัง เม่ือมีกิจกรรมนกัท่องเท่ียว หรือผูท่ี้สนใจการแสดงจะไม่ทราบถึงรายละเอียด เส้นทางในการมา
ชมการแสดง วนัเวลาในการจดัการแสดง ท าให้การจดัการขาดความเขา้ใจ และขาดแนวคิดในการ
พฒันาท่ีจะน าศิลปะการแสดงร่วมสมยัใหก้บักลุ่มเยาวชนน าไปสู่การจดัการอยา่งย ัง่ยนื 
    2. ในการจดัการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน เพื่อการ
พฒันากลุ่มเยาวชน ท าให้กลุ่มเยาวชนและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการแสดง รวมทั้งการ
เรียนรู้ การสร้างสรรค์ของงานการแสดง เป้าหมายและองค์ประกอบในการจดัการแสดงในแต่ละ
คร้ัง สามารถดึงคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการแสดงในชุมชนตลาดเจ็ดเสมียน สามารถ
สร้างความรู้สึกร่วมกับชุมชนทุกบทบาทในการจดัการแสดง แต่เห็นได้ว่าในการจดัการแสดง 
บางคร้ังผูช้มไม่เขา้ใจในเน้ือหาของการแสดง ไม่เขา้ใจจุดประสงค์ของผูส้ร้างงานการแสดง จึงท า
ให้เกิดความสับสนในเร่ืองของการเคล่ือนไหวท่าทางในการแสดง ท าให้เกิดปัญหาในการชม 
ประเด็นสุดทา้ยคือ การเรียนการสอนใหเ้ด็กและเยาวชนใหเ้ขา้ใจและรู้หลกัการแสดงท่ีแทจ้ริง เขา้ใจ
ในการสร้างงานศิลปะการแสดงร่วมสมยั เพื่อน าไปต่อยอดและด ารงอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 
 
2.  ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรมีการอบรม หรือให้ความรู้ในการจดัการ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสวนศิลป์ บา้นดิน 
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัได้ การมีส่วนร่วมของชุมชนควรวางแผนในการจดัการ เพื่อพฒันาให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน ไม่ใช่เพียงเฉพาะผูน้ าชุมชน เทศบาลเจ็ดเสมียน หรือสถานภาพทาง
สังคมในชุมชนเท่านั้นท่ีเขา้ร่วมได ้แต่ชาวบา้นก็สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการได ้
   2. การเลือกรูปแบบท่ีจะน ามาใช้ในการแสดง การสร้างเร่ือง การแต่งกาย รวมทั้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ในการพฒันาของเยาวชน โดยมีผูใ้ห้ค  าปรึกษาให้ความช่วยเหลือในเชิงเทคนิค
การแสดง ช่วยใหเ้ยาวชนเกิดการพฒันาตนเอง ยงัท าให้ผลงานการแสดงของเยาวชนสะทอ้นอตัลกัษณ์
ของชุมชน และผูช้มเขา้ใจถึงจุดประสงค ์ของผูส้ร้างงาน ในการชมการแสดง เขา้ถึงแก่นเร่ืองของ
ศิลปะการแสดงร่วมสมยั   
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   3. สวนศิลป์ บา้นดิน และตลาดเจด็เสมียน ควรมีการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ เพื่อบอก
รายละเอียดของงานการจดัการแสดง เช่น การแสดง สถานท่ีจดัแสดง วนัเวลาในการจดัการแสดง 
ให้เขา้ถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มไม่เฉพาะแต่กลุ่มนกัท่องเท่ียวเท่านั้น เพราะบุคคลทัว่ไปบางคร้ังก็ยงัไม่
ทราบในรายละเอียดการจดัการแสดงในแต่ละคร้ัง และอาจคิดว่าทางสวนศิลป์ บา้นดินเปิดชม
เฉพาะคนในชุมชน หรือเฉพาะผูเ้ขา้ชมท่ีมาคณะท่องเท่ียวเท่านั้น ควรบอกถึงรายละเอียดของการ
แสดงในแต่ละคร้ังท่ีจดัการแสดง เน้ือหาหรือท่ีมาของการแสดงนั้น ๆ ให้มากข้ึน ให้ผูช้มเขา้ใจถึง
จุดประสงค์ของผูส้ร้างงาน เพื่อให้ผูช้มเข้าถึงแนวทาง แก่นเร่ืองของศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
ก่อนท่ีจะเขา้ชมการแสดง ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจในการแสดง และไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์การชม
การแสดงในแต่ละงานการแสดง 
   4. สวนศิลป์ บา้นดินเป็นองคก์รการจดัการแสดงทางวฒันธรรม ควรสนบัสนุนให้เป็น
แหล่งความรู้ท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถศึกษางานด้านการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยั การได้รับ
ประโยชน์ในเร่ืองของศิลปะการแสดงร่วมสมยั เพื่อพฒันาในดา้นศกัยภาพในการแสดงของตนเอง
ทางสวนศิลป์ บา้นดินควรจดัท าขอ้มูล เอกสารหรือรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงใน
สวนศิลป์ บา้นดิน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นศิลปะการแสดงในการพฒันาต่อไปในอนาคต 
   5. ดา้นการเผยแพร่กระบวนการจดัการในการแสดง ทางสวนศิลป์ บา้นดิน ควรจดัให้มี
การออกแบบสอบถามแก่บุคคลทัว่ไป โดยกระจายไปในทุกกลุ่มทุกช่วงวยั โดยของความร่วมมือ
จากคนในชุมชน เพื่อทราบถึงความตอ้งการในการเขา้ชมการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดินในแต่ละ
คร้ัง เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปประเมินเป็นฐานขอ้มูลในการจดัการแสดงในคร้ังต่อไป ทั้งดา้นรูปแบบการ
แสดง การจดัการพื้นท่ีในตลาดเจ็ดเสมียน และองคป์ระกอบของการแสดง ปรับปรุงการแสดงท่ีให้
เขา้กบัผูเ้ขา้ชมการแสดง ปฏิกิริยาของผูช้มในการชมการแสดงเสมอ เป็นการพฒันาร่วมกนักบัทาง
ชุมชนและสวนศิลป์ บา้นดิน  
   6. ด้านงบประมาณในการสนบัสนุนการจดัการแสดงของสวนศิลป์บา้นดินนั้น ทาง
เทศบาลเจ็ดเสมียน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน          
สนบัสนุนเยาวชนหรือคนในชุมชนไดด้ าเนินกิจกรรมกบัสวนศิลป์ บา้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และควร
จดัท าขอ้มูลแนะน าเส้นทาง เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนไดท้ราบ โดย
แจง้ขอ้มูลทางส่ือต่าง ๆ ให้กบักลุ่มเยาวชน คนในชุมชน และนกัท่องเท่ียว ในเร่ืองของการสร้าง
เครือข่ายของสวนศิลป์ บ้านดิน โดยอาจจะขอความร่วมมือจากองค์กรหรือสถาบนัเข้าร่วมมือ                               
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ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น มีขอ้มูลแนะน าการแสดงขององค์กรอ่ืน ๆ ในขอ้มูลของสวนศิลป์ บ้านดิน          
เพื่อแนะน าบุคคลหรือผูช้มการแสดง หากมีการแสดงในคร้ังต่อไป ทั้งน้ีอาจจะไม่ใช่ผลประโยชน์
ทางด้านธุรกิจโดยตรง แต่ก็ถือเป็นผลประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์ทางอ้อม เพื่อพัฒนา
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
    2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
     1. ควรมีการศึกษาสวนศิลป์ บา้นดินต่อไป เน่ืองจากปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง จึงท าให้หยุดการแสดงไป หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีจะจดัการแสดงและสร้างผลงาน
ของสวนศิลป์ บา้นดิน ควรพิจารณาเร่ืองระยะเวลา หรือช่วงเวลาท่ีท าการวิจยั เพราะอาจได้รับ
ผลกระทบขอ้มูลท่ีจะตอ้งศึกษาอาทิเช่น ผูเ้ขา้ชมการแสดง เน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นปริมาณ
ผูช้มในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาทางดา้นสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ เป็นตน้   
     2. ควรศึกษาในรายละเอียดของศิลปะการแสดงทั้งนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
สากลในเชิงลึก เช่น องคป์ระกอบต่าง ๆ ทางการแสดง รูปแบบดั้งเดิมของการแสดงแต่ละประเภท 
และความนิยมของคนในปัจจุบนั เป็นตน้ 
     3. ควรศึกษาองคก์รหรือโรงละครท่ีมีการจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั แต่อยูใ่นเขตพื้นท่ีอ่ืนหรืออยูใ่นต่างประเทศ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบ และ
เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
3. ข้อจ ากดัและอุปสรรคในการท าวจัิย 
   การเก็บข้อมูลในการท าการวิจัยคร้ังน้ี ส่วนใหญ่ผู ้วิจ ัยได้รับความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีอาจเกิดความไม่
สะดวกในการเก็บข่อมูลบางคร้ังเท่านั้น ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 
5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการองค์กร, ผูจ้ดัการแสดงและผูอ้อกแบบการแสดง, ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นนาฏศิลป์และทางดา้นการแสดง, กลุ่มเยาวชน และการเก็บขอ้มูลออกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ผูเ้ขา้ชมการแสดง มีขอ้จ ากดัและอุปสรรคในการวจิยัท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
   1. ในการติดต่อขอขอ้มูลทางสวนศิลป์ บา้นดิน ผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมจากการสอบถามวิธีการ
ด าเนินงานของสวนศิลป์ บา้นดิน จึงท าหนงัสือขออนุญาตเขา้ท าการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเก็บ
ขอ้มูลในสวนศิลป์ บา้นดิน ซ่ึงในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีผูศึ้กษาประสบปัญหาจากทางสวนศิลป์ บา้นดิน                          
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เน่ืองจากมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง ท าให้สวนศิลป์ บ้านดินหยุดพกัการแสดง
ชั่วคราว ปิดการแสดงในตลาดเจ็ดเสมียน จึงท าให้การติดต่อของสัมภาษณ์นั้นประสบปัญหา   
เพราะทางเจา้หน้าท่ีประสานงานท่ีสวนศิลป์ บา้นดินให้ค  าตอบไม่ไดว้่าจะมีกิจกรรมอย่างไร เร่ิม
เปิดการแสดงอีกคร้ังเม่ือไร ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งหาวิธีการอ่ืนเพื่อให้ไดข้อ้มูลสัมภาษณ์ โดยผูศึ้กษาได้
ติดต่อไปทางเลขาของคุณมานพ มีจ ารัส โดยตรงและแจง้ประสงค์ให้ทราบ ผูศึ้กษาได้รับความ
อนุเคราะห์เป็นอยา่งดี จึงท าใหผู้ศึ้กษาไดรั้บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อยา่งครบถว้น 
   2. การเก็บขอ้มูลออกแบบสอบถามของกลุ่มเยาวชนในชุมชนและกลุ่มผูเ้ขา้ชมการ
แสดงในสวนศิลป์ บ้านดิน ส าหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีเหตุการณ์ทางด้าน
การเมืองเปล่ียนแปลง ประกอบกบัมีการเปล่ียนเทศบาล ท าให้ส่งผลกระทบต่อจ านวนกลุ่มเยาวชน
ในชุมชนและกลุ่มผูเ้ขา้ชมการแสดงเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี 
   3. การติดต่อขอสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ผูศึ้กษาควรจะต้องเผื่อเวลาในการท าการ
สัมภาษณ์เพิ่มข้ึน เน่ืองจากผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละท่านมีภารกิจท่ีอาจท าให้ช่วงเวลาในการนัดพบ
สัมภาษณ์นั้น เล่ือนออกไป ท าให้การทราบขอ้มูลนั้นชา้มากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 
ทศันคติทีม่ีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมัยในด้านคุณค่าและแนวทางการเรียนรู้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของบุคลากร (อาจารย์ผู้สอน) ของสวนศิลป์ บ้านดิน 
ช่ือ............................................................นามสกุล.......................................................................... 
การศึกษา............................................................................................................................................. 
ส่วนที ่2 แนวค าถามทีใ่ช้สัมภาษณ์บุคลากร (อาจารย์ผู้สอน) ของสวนศิลป์ บ้านดิน 
1. ความคิดและเป้าหมายหลกัขององค์กรสวนศิลป์ บา้นดิน อยู่ในระดบัใด เหมาะสมกบัยุคสมยั
ปัจจุบนัหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. จากการประเมินประสบการณ์ของบุคลากรของสวนศิลป์ บา้นดิน วา่คุม้ค่า (เงิน เวลา สติปัญญา) 
หรือไม่ และเหมาะสมต่อผูช้มกลุ่มใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในชุมชนจงัหวดัราชบุรี มีการตอบสนองต่อศิลปะการแสดง    
ร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. หลกัสูตรการเรียนการสอนของสวนศิลป์ บา้นดิน โดยใช้ศิลปะการแสดงร่วมสมยั (แบบตะวนัตก) 
ไดส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อกลุ่มเยาวชนอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 



147 
 

5. องคก์รสวนศิลป์ บา้นดินไดช่้วยพฒันาและยกระดบัจิตใจ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือเปิดมิติ
ใหม่ใหแ้ก่วงการศิลปะการแสดงอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. จุดเด่น และจุดดอ้ย ของสวนศิลป์ บา้นดิน คืออะไร เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7. ศิลปะการแสดงร่วมสมยัควรไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐ และคนในสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8. การจัดการแสดงในชุมชนต าบลเจ็ดเสมียน จังหวดัราชบุรี เก่ียวข้องกับบริบททางชุมชน          
หรือสังคม หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
9. สถานท่ี เวลา ในการจดัการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน เหมาะสมกบั
ผูช้ม หรือ รูปแบบการน าเสนออยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
10. สรุปแลว้จุดประสงคข์องการเรียนรู้ศิลปะการแสดงร่วมสมยัคืออะไร การแสดงสามารถให้ผูช้ม
เขา้ถึงแก่นของศิลปะการแสดงหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่3 แนวค าถามทีใ่นการบริหารจัดการองค์กรในสวนศิลป์ บ้านดิน 
1. ความเป็นมา เป้าหมาย และวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งสวนศิลป์ บา้นดิน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งสวนศิลป์ บา้นดิน กบัองคก์รต่าง ๆ  

 - กลุ่มบริษทัท่องเท่ียว 

............................................................................................................................................................. 
 - สถาบนัการศึกษาทางดา้นนาฏศิลป์ 
............................................................................................................................................................. 
3. แนวทางการบริหารจดัการศิลปะการแสดงร่วมสมยัเชิงอนุรักษ ์และพฒันาเพื่อให้เหมาะสมกบั
สังคมปัจจุบนั 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. รูปแบบการแสดงของสวนศิลป์ บา้นดิน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ผลกระทบในเร่ืองความแท้จริงทางวฒันธรรมจากการปรับเปล่ียนรูปแบบของการแสดง
ศิลปะการแสดงร่วมสมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มผูช้มท่ีมีต่อการแสดงศิลปะการแสดงร่วม
สมยัของสวนศิลป์ บา้นดิน  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม 
ทศันคติทีม่ีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมัยในด้านคุณค่าและแนวทางการเรียนรู้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของเยาวชน (นักเรียน) ทีต่อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจ้ง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  /   ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด และเติม
ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. เพศ 
  (    ) หญิง     (    ) ชาย 
2. อาย ุ
  (    ) ต ่ากวา่ 10 ปี    (    ) 10 – 15 ปี 
  (    ) 15 – 20 ปี    (    ) 20 – 25 ปี 
  (    )  25 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
  (    ) ประถมศึกษา  (    ) มธัยมศึกษา / ปวช. – ปวส. 
  (    ) ปริญญาตรี   (    )  สูงกวา่ปริญญาตรี 
4. ภูมิล าเนา 
  (    ) จงัหวดัราชบุรี     
  (    ) กรุงเทพมหานคร 
  (    ) อ่ืน ๆ .............................................................. 
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมของเยาวชนการเรียนรู้และร่วมกจิกรรมศิลปะการแสดงของสวนศิลป์ บ้านดิน 
1.นกัเรียนทราบแหล่งท่ีมาของการเรียนหลกัสูตรศิลปะการแสดงท่ีสวนศิลป์ บา้นดิน ท่ีใด 
  (    ) ท่ีบา้น     (    ) ท่ีโรงเรียน 
  (    ) จากเพื่อน     (    ) ส่ือส่ิงพิมพ ์
  (    )  ส่ืออินเตอร์เน็ต    (    ) อ่ืน ๆ .............................. 
2. นกัเรียนเรียนหลกัสูตรการเรียนการสอนใด 
  (    ) นาฏศิลป์ไทย         (    ) นาฏศิลป์สากล 
  (    ) ออกแบบการแสดง - ก ากบัการแสดง   
  (    )  อ่ืน ๆ ……………………………………………………. 
3. นกัเรียนเรียนหลกัสูตรกิจกรรมศิลปะการแสดงใด 
  (    ) ร าไทย      (    ) โขนยกัษ ์โขนลิง 
  (    )นาฏศิลป์พื้นบา้น    (    ) นาฏศิลป์ร่วมสมยั 
  (    )  ดนตรีไทย     (    ) ศิลปะการป้องกนัตวั 
  (    ) นาฏศิลป์ตะวนัตก 
  (    )  อ่ืน ๆ ……………………………………………………. 
4.ส่วนใหญ่นกัเรียนเรียนกบัอาจารยผ์ูส้อนท่านใด 
............................................................................................................................................................. 
5.นกัเรียนเรียนวนั................................................เวลา.................................................................... น. 
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ส่วนที ่3 ทศันคติของเยาวชนทีม่ีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสวนศิลป์ บ้านดิน 

1. เหตุใดจึงอยากเรียนศิลปะการแสดง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ศิลปะการแสดงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเป็นแบบใด เพราะอะไรถึงเลือกเรียนหลกัสูตรน้ี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. นกัเรียนเขา้ใจถึงการแสดงท่ีไดเ้รียนรู้จากท่าเตน้ ท่าร า การเคล่ือนไหวต่าง ๆ เพื่อจุดประสงคใ์ด 
และมีลีลาท่าทางนั้นการส่ือความหมายท่ีอาจารยผ์ูส้อน นกัเรียนเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจ เพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.การจดักิจกรรมหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเราไดเ้รียน เราสามารถออกไปแสดงความสามารถของบริเวณ
ชุมชนใกลเ้คียงบา้งไหม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. มีแรงจูงใจในการแสดงออกอยา่งไร และมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้มผา่นเทคนิคการแสดงหรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. มีเสน่ห์โดเด่นเฉพาะตวั หรือกลมกลืนกบันกัแสดงอ่ืน ๆ หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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7. เวลาแสดงการแสดงบนเวที หรือการเรียนรู้จากอาจารยผ์ูส้อนเขา้ใจถึงการแสดงว่าก าลงัเสนอ
อารมณ์ สาระอะไร ส่ือสารเร่ืองอะไร กบัใคร หรือไม่ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8. นกัเรียนสามารถถ่ายทอดสะทอ้นใหเ้ห็นผลงานและความร่วมมือของผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั ไดห้รือไม่ มี
ความเป็นมืออาชีพแค่ไหน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
9. นกัเรียนสามารถน าศิลปะการแสดงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชอ้ะไร หรือ ประกอบอาชีพอะไรในอนาคต 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม 
ทศันคติทีม่ีต่อศิลปะการแสดงร่วมสมัยในด้านคุณค่าและแนวทางการเรียนรู้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ทีต่อบแบบสอบถาม (ผู้ชม) 
ค าช้ีแจ้ง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  /   ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด และเติม
ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. เพศ 
  (    ) หญิง     (    ) ชาย 
2. อาย ุ
  (    ) 15 – 25 ปี  (    ) 25 – 35 ปี  (    ) 35 – 45 ปี  
  (    ) 45 – 55 ปี  (    ) 55 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
  (    ) ประถมศึกษา – มธัยมศึกษา   (    ) ปวช. – ปวส. 
  (    ) ปริญญาตรี    (    )  สูงกวา่ปริญญาตรี   
  (    )อ่ืน ๆ .............................. 
4. ภูมิล าเนา 
 (    ) จงัหวดัราชบุรี (    ) กรุงเทพมหานคร  (    ) อ่ืน ๆ ............................. 
   
5. อาชีพ 
  (    ) ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ (    ) ลูกจา้งบริษทัเอกชน / ธนาคาร 
  (    )นกัเรียน / นกัศึกษา   (    ) ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
  (    ) พอ่บา้น / แม่บา้น     (    ) รับจา้ง 
  (    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..............................................................  
6. รายได ้
  (    ) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
  (    ) 10,001 – 20,000 บาท 
  (    ) 20,000 – 30,000 บาท 
  (    ) 40,000 – 50,000 บาท 
  (    ) 50,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 ทศันคติต่อการชมศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสวนศิลป์ บ้านดิน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความเหล่านีอ้ย่างไร 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย  /   ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ทศันคต ิ ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. กลุ่มผูช้มมีผลต่อการการแสดงและการรับชม      
2. ผูช้มมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อศิลปะการแสดงร่วม
สมยั 

     

3. ปฏิกิริยาของผูช้มเกิดข้ึนแรงกระตุน้จากการแสดง      
4. ผูช้มเขา้ใจจุดประสงคข์องผูส้ร้าง      
5. ผูช้มเช่ือในการแสดง และโลกสมมุติบนเวที 
ในระดบัใด 

     

6. ผูช้มเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีนักแสดงและผูส้ร้างงาน
คาดหวงัระดบัใด 

     

7. ผูช้มมีเจตคติ รสนิยม ค่านิยมนิยมต่อการชมการ
แสดง 

     

8. ผูช้มเขา้ถึงแนวทาง แก่นเร่ือง ของศิลปะการแสดง 
ร่วมสมยั 

     

9. ผู ้ชมยอมรับการน าเสนอของนักแสดงมากน้อย
เพียงใด 

     

10. ผูช้มน่าจะไดป้ระโยชน์จากการชมการแสดง      
11. ไดเ้รียนรู้ จากประสบการณ์การการชมคร้ังน้ี      

 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ต่อศิลปะการแสดงแสดงร่วมสมัยของสวนศิลป์ บ้านดิน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 



  155 
 

ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – สกุล   นางสาวณชันรี นุชนิยม 
ท่ีอยู ่    16/108 ซอยศรีเสถียร ต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน  
    จงัหวดันครปฐม  
ท่ีท างาน    กระทรวงวฒันธรรม ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 
ประวติัการศึกษา    
       พ.ศ. 2551   ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  
    วชิาเอกศิลปะการแสดง – นาฏศิลป์ไทย 
    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
       พ.ศ. 2553   ศึกษาต่อระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
    สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
    มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวติัการท างาน 
       พ.ศ. 2554   โรงเรียนวดัลาดปลาดุก อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
       พ.ศ. 2555   ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ บริษทั เบสท ์แอด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
       พ.ศ. 2556   กลุ่มงานทศันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม  
    ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprofile.yellowpages.co.th%2F254064660585001&ei=0mT-UYOSD8_LrQeHzoDwCg&usg=AFQjCNFIrl3TW3hlt0tfpclYtgUfFtpN4g&bvm=bv.50165853,d.bmk

	title_page
	abstract
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	bibliography
	appendix

