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กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุด “Meta Selfie ออก ฉุยฉาย”
The Process of Creating the Show
“Meta Selfie Aork Chui Chai”
วณิชชา ภราดรสุธรรม*
บทคัดย่อ
กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุด “Meta Selfie ออก ฉุยฉาย” เป็นการศึกษาขั้นตอนกระบวนการทำ�งาน
ด้านการออกแบบลีลาท่าทาง มีจดุ ประสงค์เพือ่ ศึกษาขัน้ ตอนการทำ�งานและการพัฒนาองค์ความรูเ้ รือ่ งการถ่ายทอดความ
คิดในการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางเพื่อการแสดงกระบวนการทำ�งานในการสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง มีขั้นตอนในการทำ�งาน
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 1. การกำ�หนดความคิดหลักและขอบเขตเนื้อหา 2. การกำ�หนดรูปแบบของการแสดง 3. การ
เลือกสรรดนตรี 4. การสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง 5. การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม 6. การออกแบบคัดสรรเครื่องแต่ง
กาย และ 7. นำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์
คำ�สำ�คัญ: กระบวนการสร้างสรรค์, เมตา เซลฟี, ฉุยฉาย
Abstract
This creative production aims to study the making processes of the show “Meta Selfie Aork Chui Chai”
and also to develop the conceptual thinking of choreography in dance theatre. There are 7 processes of this show, which are 1. Concept 2. Forms 3. Music 4. Choreography 5. Casting and Rehearsal 6. Costume Design 7. Show presenting
Keywords: Creative Production, Meta Selfie, Chui Chai
บทนำ�แห่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
การเซลฟี่ (Selfie) ถือเป็นหนึ่งวิถีทางของการแสดงความเป็นตัวตนของผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน Social
Media โดยเป็นการเล่าตัวตนของตนเองผ่านภาพถ่ายตนเอง Oxford Dictionaries จัดให้การเซลฟี่ (Selfie) ให้เป็นคำ�
ศัพท์แห่งปี 2013 (Word of the Year 2013) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งถ่ายภาพตนเอง เพื่อนำ�ไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ตา่ ง ๆ ภาพทีถ่ า่ ยตัวเอง โดยใช้ สมาร์ตโฟน (Smartphone) หรือ กล้องคอมพิวเตอร์
(Webcam) และเผยแพร่ผา่ นสือ่ สังคมออนไลน์ (ทีม่ า : เซลฟี่ คืออะไร http://oknation.nationtv.tv/blog/olympus2)
การตอบรับจากสังคมของระบบการสื่อสารตัวตนผ่านการเซลฟี่ในสื่อสังคมออนไลน์ นั่นคือ การกดชื่นชอบ หรือที่เรียก
ว่า การกดไลก์ (LIKE) ยอดของการกดชื่นชอบชื่นชม ถือเป็นรางวัล ซึ่งย่อมเป็นที่ปรารถนาของผู้ที่เซลฟี่
การสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด Meta Selfie ออก ฉุยฉาย เกิดขึ้นในงานพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย
นานาชาติ “Meta Selfie หลากหลายตัวตนคนเซลฟี”่ วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หลักพืน้ ฐานในการสร้างสรรค์การแสดงในพิธเี ปิดจำ�เป็นต้องสอดรับถ่ายภาพแบบเซลฟี่ (Selfie) ทีไ่ ด้แสดงให้เห็นถึงการ
* อาจารย์ประจำ�คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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มีปฏิสมั พันธ์หรือความผูกพันระหว่างบุคคลนัน้ กับบุคคล
อื่นหรือกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่เขาได้ร่วมสังกัดอยู่ และเผย
แพร่สู่สังคมออนไลน์ ในฐานะผู้สร้างสรรค์การแสดง จึง
สื่อสารมุมมองดังกล่าวผ่านรูปแบบของการแสดงร่วม
สมัย เพื่อนำ�เสนอถึงความหลากหลายของตัวตนผ่าน
กิจกรรมการถ่ายภาพแบบเซลฟี่ (Selfie) อีกหนึ่งแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้คือ ผลงานชุด
“ฉุยฉายเซลฟี่” ซึ่งถือกำ�เนิดขึ้นโดย อาจารย์ธรรมจักร
พรหมพ้ ว ย อาจารย์ ป ระจำ � คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เป็นผู้ออกแบบท่ารำ� และชุด
การแสดง ส่วนคำ�ร้อง และแนวคิด โดยอาจารย์อานันท์
นาคคง หัวหน้าวงดนตรีไทยร่วมสมัย “กอไผ่” บรรเลง
และจัดแสดงโดยออกอากาศครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ในรายการ ดนตรี กวี ศิลป์ เมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2558 ในการนี้ผู้สร้างสรรค์ได้รับความ
อนุเคราะห์จากอาจารย์ทั้งสองท่านในการนำ� “ฉุยฉาย
เซลฟี่” มาพัฒนา และทดลองการนำ�เสนออีกครั้ง
การแสดงชุด “Meta Selfie ออก ฉุยฉาย” ครัง้
นี้ ผู้สร้างสรรค์นำ� ฉุยฉายเซลฟี่ กลับมาเรียบเรียงในส่วน
ของดนตรีและท่าทางการรำ�ใหม่ รวมไปถึงรูปแบบใน
การนำ � เสนอการแสดงแบบใหม่ เ พื่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ ช ม
ภายในงานพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ
Meta Selfie หลากหลายตัวตนคนเซลฟี่ และเป็นการ
ทดลองการแสดงในรูปแบบที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับ
การแสดงแบบสด ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการการทำ�งาน
ในการออกแบบการแสดงชุ ด “Meta Selfie ออก
ฉุยฉาย”
(2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดความ
คิดและการสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง

แนวความคิดและทฤษฏีของการสร้างสรรค์
(1) แนวคิดนาฏศิลป์รว่ มสมัย (Contemporary
Dance)
นาฏศิลป์ร่วมสมัย (นราพงษ์ จรัสศรี,2548)
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 เนื่องจากกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวง
การเต้นรำ�ในช่วงเวลานัน้ มีความเบือ่ หน่ายในกฎระเบียบ
แบบแผนทีเ่ คร่งครัดของการเคลือ่ นไหว ซึง่ ได้มนี กั เต้นรำ�
ชาวอเมริกา 2 คน คือ อิซาดอรา Isadora Duncan และ
Loie Fuller นาฏศิลป์รว่ มสมัย ในระยะเริม่ แรกยังไม่คอ่ ย
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนัก มักจะได้รับความ
นิยมและแสดงกันในหมูข่ องเหล่าศิลปินทีม่ คี วามแตกต่าง
เหมือนกัน ว่าการเต้นแบบร่วมสมัยนีเ้ ป็น “ปฏิสงั คมและ
เป็นบาป” แต่กลุ่มผู้นิยมและสร้างสรรค์งานกลับมีความ
เชื่อว่า การเต้นแบบร่วมสมัยนี้ “เป็นการปลดปล่อยและ
ใช้จิตวิญญาณทั้งมวล หล่อหลอมไปกับการเคลื่อนไหว
และถ่ายทอกมาเป็นจิตวิญญาณอิสระและรู้สึกได้ถึงการ
ใกล้ชิดพระเจ้า” และภายในระยะเวลาไม่นานนักแสดง
แบบร่วมสมัยก็ได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ย ๆ และได้รบั
การพัฒนาจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะและเปิดสอนใน
โรงเรียนเต้นรำ�ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งแต่ละสถาบันก็จะมี
เทคนิคที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่ซํ้ารูปแบบกัน
เรื่องราวต่าง ๆ ที่นักแสดงต้องการสื่อสารไปสู่
กลุ่ ม ผู้ ช มนั้ น บางอย่ า งสอดแทรกอยู่ ใ นลี ล าการ
เคลือ่ นไหวของนักแสดง บางครัง้ สารทีน่ กั แสดงจะสือ่ สาร
ให้ผชู้ มรับทราบจากการแสดงนัน้ ก็ไม่จ�ำ เป็นจะต้องอยูใ่ น
บทสรุปเดียวกัน ในการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยครั้งหนึ่ง
อาจถูกตีความไปได้หลายรูปแบบ แต่การแสดงนาฏศิลป์
ร่วมสมัยทีด่ นี นั้ ส่วนมากแล้วเนือ้ หาและรูปแบบของการ
แสดงนั้นจะมีลักษณะแห่งความเป็นสากล หยิบยกเรื่อง
ราวที่สามารถพบเห็นได้รอบๆตัว มานำ�เสนอให้เกิดมุม
มองและทัศ นคติใหม่ ๆ นำ�เสนอให้เกิดมุมมองและ
ทัศนคติใหม่ ๆ นำ�เสนอต่อสังคม เพือ่ ตีแผ่และสะท้อนแง่
คิดแห่งเรื่องราวนั้น ๆ ให้ปรากฏต่อสังคมในช่วงนั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดง
ทางด้านศิลปะการใช้ลีลาท่าทาง
(2) เพื่ อ นำ � ผลของการศึ ก ษามาพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะการใช้ลีลา
ท่าทาง
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องค์ประกอบสำ�หรับการเต้นนาฏศิลป์ร่วมสมัย
พื้นที่ว่าง

		

พลังงาน		

เวลา 		
		
		
		
		

สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
ขนาด (เล็ก, ใหญ่)
ระดับ (สูง, ปานกลาง, ตํ่า)
รูปทรง (โค้ง, ตรง)
ทิศทาง (ข้างหน้า, ด้านหลัง, ด้านข้าง,
ด้านทะแยงมุม)
เส้นทาง (ตรง, โค้ง, วงกลม, ซิกแซก)
ความสัมพันธ์ ( ใกล้, ไกล)
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
กำ�ลัง (แข็งแรง, อ่อนแอ)
นํ้าหนัก (หนัก, เบา )
คุณภาพ (เรียบ, คม, แกว่ง)
ความคงที่ (เคลื่อนที่, อยู่กับที่)
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
ความเร็ว (ช้า, เร็ว, เร่งความเร็วขึ้น,
เร่งความเร็วลง)
จังหวะ (เวลาตามธรรมชาติ, จังหวะ
คงที่)

(2) แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสุนทรียะ
โดยทั่วไปการศึกษาศิลปะในแง่ของการสื่อสาร
จะเป็ น การศึ ก ษาถึ ง การนำ � เสนอศิ ล ปะโดยเน้ น ที่
กระบวนการสร้างสรรค์หรือตัวสาร รวมทัง้ ศึกษารูปแบบ
ของการส่งสาร เพื่อจะนำ�ไปสู่ความเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้น
ต่อผูร้ บั สาร นาฏศิลป์จดั ว่าเป็นการสือ่ สารรูปลักษณ์หนึง่
เมือ่ เปรียบเทียบกับแบบจำ�ลอง ความหมายของศิลปะใน
ฐานะการสื่อสาร
สุนทรียนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารเชิงสุนทรี
ยะ (aesthetic communication) ใช้ในความหมายที่
เน้นถึงกระบวนการการสื่อสาร มีความหมายกว้างเทียบ
เท่ากับคำ�ว่า การสื่อสารเชิงจินตคดี กล่าวคือ ครอบคลุม
การสือ่ สารทีม่ งุ่ เน้นนันทประโยชน์หรือความเพลิดเพลิน
เจริ ญ ใจทั้ ง ปวง ซึ่ ง ร่ ว มถึ ง การแสดงที่ เ ป็ น ละครและ
นาฏศิลป์
ถิรนันท์ อนวัชศิรวิ งศ์ (2547) ได้อธิบายแนวคิด
สุนทรียนิเทศศาสตร์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ในความ
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หมายของศิลปะในฐานะการสื่อสาร 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ การแสดงออก (Expression) รูปแบบที่มีนัยยะ
สำ�คัญ (Significant) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับ
ผู้รับสาร (Relationship) และวัฒนธรรม (Culture) ดัง
รูปภาพต่อไปนี้

ภาพแบบจำ�ลองแสดงศิลปะในฐานะการสื่อสาร

2.3 แนวคิดการแสดงฉุยฉาย
แนวคิดเกี่ยวกับการรำ�ฉุยฉาย (ที่มา : ระบำ� รำ�
ฟ้อน ละคร (โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปิน
แห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญปี พ.ศ. 2550) http://www.
human.nu.ac.th/newculture) เป็นการแสดงประเภท
รำ�เดีย่ วเพือ่ อวดฝีมอื ของตัวสำ�คัญในการแสดง โขน หรือ
ละคร ในเรื่องหรือตอนนั้น ๆ เป็นการรำ�ที่แสดงถึงความ
ภาคภูมิใจ เมื่อได้แต่งตัวหรือแปลงกายให้เหมือนกับตัว
ละครที่ต้องการจะเป็น เช่น รำ�ฉุยฉายวันทอง เป็นการ
แปลงกายจากเปรต มาเป็นนางวันทอง รำ�ฉุยฉายยอพระ
กลิน่ เป็นการแปลงกายจากพราหมณ์ มาเป็นนางยอพระ
กลิ่น เป็นต้น การรำ�ฉุยฉายจะพบได้ใน 3 ลักษณะ คือ
(1) รำ�ฉุยฉายแบบเต็ม คือ รำ�ฉุยฉายทีป่ ระกอบ
ด้วยบทร้องเพลงฉุยฉาย และบทร้องเพลงแม่ศรีอย่างละ
2 บท หรือมากกว่า
(2) รำ�ฉุยฉายแบบตัด คือ รำ�ฉุยฉายที่ประกอบ
ด้วยบทร้องเพลงฉุยฉาย และบทร้องเพลงแม่ศรีอย่างละ
1 บท เพื่อความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้แสดง
(3) รำ�ฉุยฉายพวง รำ�ฉุยฉายที่ประกอบด้วย
บทร้องเพลงฉุยฉาย และบทร้องเพลงแม่ศรี โดยไม่ตอ้ งมี
เสียงปี่เป่าเลียนเสียงบทร้อง ได้แก่ รำ�ฉุยฉายกิ่งไม้เงิน
ทอง และรำ � ฉุ ย ฉายยอพระกลิ่ น ในการแสดงละคร
ดึกดำ�บรรพ์ เรื่อง มณีพิชัย
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กระบวนการสร้ า งสรรค์ ลี ล าท่ า ทางการแสดงชุ ด
“Meta Selfie ออกฉุยฉาย”
การสร้างสรรค์การแสดงชุด “Meta Selfie ออก
ฉุยฉาย” นำ�เสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยผสม
ผสานเทคโนโลยีในสังคมการสื่อสารออนไลน์เฟซบุ๊ก
(Facebook LIVE) มีขนั้ ตอนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์
ดังนี้ (1) การกำ�หนดความคิดหลักและขอบเขตเนือ้ หา (2)
การกำ�หนดรูปแบบของการแสดง (3) การเลือกสรรดนตรี
(4) การสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง (5) การคัดเลือกนักแสดง
และฝึกซ้อม (6) การออกแบบคัดสรรเครือ่ งแต่งกาย และ
(7) การนำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์
(1) การกำ�หนดความคิดหลักและขอบเขตเนือ้ หา
แนวคิดหลักของการแสดงชุด “Metaselfie
ออกฉุยฉาย” ผู้สร้างสรรค์แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง
ใหญ่ ๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1 “หลากหลายตัวตน” เป็นการแสดง
เนือ้ หาผ่านการเต้นและการเคลือ่ นไหวของนักแสดง โดย
กำ � หนดเนื้ อ หาในการเล่ า เรื่ อ งช่ ว งที่ 1 คื อ ความ
สนุกสนานของนักท่องเที่ยวที่กำ�ลังท่องเที่ยวในบริบท
ของสังคมไทยร่วมสมัย เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ และ
สัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เช่น การละ
เล่นสงกรานต์ และสนุกสนานกับการบันทึกความทรงจำ�
ผ่านการถ่ายภาพตนเอง (Selfie) ในสถานที่ต่าง ๆ โดย
มีนักแสดงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หมู่มวล
(บทบาทของตัวแทนของความเป็นไทย) และกลุ่มที่ 2
บทบาทของนักท่องเที่ยวร่วมสมัย
ช่วงที่ 2 “ออกฉุยฉาย” เป็นช่วงเปลีย่ นผ่านและ
ผสมผสานวัฒนธรรม ถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรม
เซลฟี่แบบไทย ผ่านคำ�ร้องและท่วงทำ�นองเพลงฉุยฉาย
เซลฟี่ ช่วงนี้เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทย ผ่านการรำ�ตีบท
ตามคำ�ร้องเพลง ฉุยฉายเซลฟี่แบบตัด และขยายความ
การแสดงโดยหมู่ ม วล (นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ ว มสมั ย ) และ
ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (LIVE) เพื่อแสดงให้เห็นมุมมอง
ของภาพที่ผ่านการเซลฟี่จริงและการมีส่วนร่วมของผู้ชม
ณ ขณะนั้น และผู้ชมที่ชมผ่านสื่อออนไลน์
(2) การกำ�หนดรูปแบบของการแสดง
หลังจากผู้สร้างสรรค์ได้กำ�หนดขอบเขตเนื้อหา
ได้ครบทั้งหมดของการแสดงแล้ว จึงกำ�หนดรูปแบบที่
สอดคล้องกับแนวคิด จึงนำ�เสนอผ่านศิลปะด้านนาฏศิลป์
ร่วมสมัย เพราะจากองค์ประกอบทางด้านความอิสระ

ของกฏเกณฑ์ทางด้านนาฏศิลป์รว่ มสมัยนัน้ ผูส้ ร้างสรรค์
ผลงานจึงนำ�เทคนิคต่าง ๆ ทางด้านนาฏศิลป์หลายอย่าง
มาจัดวางและเรียบเรียงขึ้น ได้แก่
ช่วงที่ 1 “หลากหลายตัวตน” (Meta Selfie)
ดึ ง รู ป แบบของการเต้ น แจ๊ ส และการเต้ น บี บ อย ซึ่ ง
แสดงออกถึงความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวทั้งไทย
และสากล
ช่วงที่ 2 “ออกฉุยฉาย” ดึงรูปแบบนาฏศิลป์ไทย
(การรำ�ไทย) การตีบท การเคลือ่ นไหวท่าทาง รูปแบบการ
แสดงแบบตาโบล์ววิ อง (Tableau vivant) หรือนาฏศิลป์
จินตภาพ มาอยู่ในการแสดงช่วงที่ 2
เมื่อนำ�ทุกอย่างมาประกอบรวมกันให้สมบูรณ์
จะทำ�ให้เกิดความน่าสนใจ อีกทั้งยังผสมผสานรูปแบบ
การแพร่ภาพสด (LIVE) ผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ และ
กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) 1 ตัว ไปยัง
สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook LIVE) ซึ่งผู้ชมสามารถ
มีส่วนร่วมกับการชมแสดงแบบสด และได้เห็นการเซลฟี่
ผ่านสือ่ ออนไลน์จริงในขณะทำ�การแสดง เพิม่ อรรถรสใน
การชมการแสดง การมีส่วนร่วมของผู้ชม ขณะนักแสดง
ถ่ายภาพเซลฟี่ และทำ�ให้การสือ่ สารเนือ้ หาทางด้านภาพ
ของการแสดงเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
การแสดงชุด “Meta Selfie ออกฉุยฉาย” มี
ระยะเวลาการแสดงสดทั้งหมดประมาณ 10 นาที โดย
แบ่งเป็น ช่วงที่ 1 “หลากหลายตัวตน” ใช้เวลา 4 นาที
และ ช่วงที่ 2 “ออกฉุยฉาย” ใช้เวลา 6 นาที โดยประมาณ
(3) การเลือกสรรดนตรี
ผู้สร้างสรรค์ เลือกดนตรีในช่วงที่ 1 “หลาก
หลายตัวตน” ที่ให้จังหวะสนุกสนานและเป็นดนตรีร่วม
สมัยนิยมที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ และช่วงที่ 2
“ออกฉุยฉาย” นำ�เพลงฉุยฉายเซลฟี่ โดยทำ�หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ เพลงฉุยฉายเซลฟี่ จากอาจารย์อานันท์
นาคคง หัวหน้าวงดนตรีไทยร่วมสมัย “กอไผ่” ผ่านมูลนิธิ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ และตัดเพลงให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและระยะเวลาในการทำ�การแสดง โดยใช้บท
คำ�ร้อง ดังนี้
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ฉุยฉายเซลฟี่ (ตัด)
คำ�ร้องโดย อาจารย์อานันท์ นาคคง
ทำ�นอง เพลงฉุยฉาย
ฉุยฉายเอย แสนจำ�แลงแต่งองค์ เครื่องทรงงามสง่า
สมาร์ตโฟน วิไล ดีไซน์โสภา ได้ใหม่จ่ายมา แนวหน้าอิน
เทรน จะเยื้อง จะย่างทางโน้น ทางนี้ เฟซบุ๊ก ไอจี ต้อง
มีคนเห็น แซ่บ สวย เอย ยิ่งโพสต์ ยิ่งเพลิน เชิญชาว
โลกทัศนา กดไลก์ รัวๆ แชร์ทั่วธารา สังคมก้มหน้า
มวลมหาแฟนคลับ มุมโน้น ณ มุมนี้ แหนะ เซลฟี่กระ
หนํ่า เสริมแอ๊ป สวยลํ้า คมขำ�งามสรรพ
					
(ตัดจบ)
ผู้สร้างสรรค์นำ�บทและทำ�นองเพลงฉุยฉายเซล
ฟี่(ตัด)มาเพียงเท่านี้ โดยนำ�มาต่อท้ายจากช่วงที่ 1 ด้วย
ความเหมาะสมในเรื่องของเวลาในการแสดง ซึ่งเนื้อหา
ของคำ�ร้องก็ถือว่าเป็นการประยุกต์คำ�ขึ้นเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ของการอวดความงามในสังคมสมัยนี้ผ่าน
การถ่ายภาพที่เรียนว่าเซลฟี่ได้อย่างมีชั้นเชิงทางไม่ว่าจะ
เป็น ทางวาทศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ จากนั้น
จึงสู่กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดง
(4) การสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง
การสร้ า งสรรค์ ลี ล าท่ า ทางนั้ น เป็ น การ
สร้างสรรค์กระบวนท่าขึ้นมาใหม่ นอกจากจะต้องคำ�นึง
ถึงความหมาย ยังจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงองค์ประกอบสำ�หรับ
การเต้นอย่างเช่น ระดับของท่า ขนาดของท่า รูปทรง
ทิศทาง จังหวะ นํ้าหนัก พลังในการแสดง ความสมดุลใน
การแสดง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำ�ให้ผลงานมีความ
หลากหลายมากยิง่ ขึน้ ในการแสดงชุดนี้ ยังต้องอาศัยการ
ทดลองลีลาท่าทางต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้คนดูเห็นการถ่าย
ภาพแบบเซลฟี่ (Selfie) นอกจากนี้ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ยั ง
ออกแบบลี ล าท่ า ทางให้ ล อดคล้ อ งกั บ การใช้ อุ ป กรณ์
ประกอบการแสดง อาทิ ไม้เซลฟี่ ปืนฉีดนํ้า ขันเงินแบบ
ไทยเดิม เป็นต้น การแสดงออกผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ
เพื่อกำ�หนดทิศทางทางด้านภาพในการออกอากาศสด
(LIVE) ซึ่งการแสดงถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 “หลากหลายตัวตน” ผู้สร้างสรรค์ได้
นำ�เอาการเต้นแจ๊ส ในรูปแบบของไทยผสมสากล มา
ผสานกัน เป็นกระบวนท่าขึ้นใหม่ทั้งหมด เพื่อสื่อสาร
ความสนุกสนานและการเล่าเรื่องราวที่เน้นในความร่วม
สมัย การใช้ทา่ ทางทีส่ อื่ ถึงการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นการ
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ถ่ายภาพแบบเซลฟี่ (Selfie) และแบ่งกลุ่มนักแสดงออก
เป็นสองกลุ่มอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาในการแสดง
ช่วงที่ 1 คือ
กลุ่มที่ 1 นักท่องเที่ยว จำ�นวนนักแสดง 5 คน
แบ่งเป็นชาย 3 คน และหญิง 2 คนที่ใช้รูปแบบการเต้น
แบบสากลสมัยใหม่ เป็นตัวแทนของนักท่องเทีย่ วรุน่ ใหม่
ที่คล่องแคล่ว ว่องไว
กลุม่ ที่ 2 หมูม่ วลความเป็นไทย จำ�นวนนักแสดง
หญิงทัง้ หมด 4 คน เชือ่ มระหว่างความเป็นไทยและความ
เป็นสากล โดยกำ�หนดกระบวนท่าทีค่ ล้ายกัน แต่แตกต่าง
ในรายละเอียด เช่น การวางมือ มีการใช้รปู แบบการใช้มอื
แบบนาฏศิลป์ไทย (จีบ, ตั้งวง) และแบ่งหน้าที่ในการ
ดำ�เนินเรือ่ งเป็นในฐานะเจ้าของประเทศไทย หรือ ตัวแทน
ของความเป็นไทย

ภาพแสดงการเคลื่อนไหวและการแบ่งกลุ่มนักแสดงออกเป็น 2 กลุ่ม

ช่วงที่ 2 (ออกฉุยฉาย) ดึงรูปแบบนาฏศิลป์ไทย
การรำ�ไทยมาตฐาน และการตีบท ท่าทางการรำ�จาก
บทเพลงฉุยฉายเซลฟี่ มาเรียบเรียงใหม่ท้ังหมด โดย
กำ�หนดให้นักแสดงหญิง 1 คน ที่อยู่ในกลุ่มของหมู่มวล
ความเป็นไทย รำ�ตีบท เนื้อเพลงฉุยฉายเซลฟี่ และนัก
แสดงทีเ่ หลือทัง้ หมด เปลีย่ นหน้าทีเ่ ป็นหมูม่ วลในการเล่า
เรื่องแบบการเคลื่อนไหวท่าทาง และมีการผสมรูปแบบ
การแสดงแบบตาโบล์วิวอง (Tableau vivant) หรือ
นาฏศิลป์จินตภาพ สลับกัน
ในช่วงการแสดงออกฉุยฉายนี้ สร้างความแปลก
ใหม่เข้ามา คือการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดสดผ่าน
เฟซบุก๊ (LIVE) เนือ่ งจากผูส้ ร้างสรรค์ผลงานต้องการทำ�ให้
เห็นภาพของเทคโนโลยีและการแสดงออกถึงการอวดโฉม
ความงามของคนในยุคสมัยนี้อย่างแท้จริงผ่านการเซลฟี่
จริง ขณะทำ�การแสดง มิได้เพียงแค่เป็นการทำ�ท่าทาง
ประกอบเท่านั้น อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้าง
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ภาพไม่ว่าจะเป็น กล้อง สมาร์ตโฟน นั้นทำ�ให้ผู้ชมยัง
สามารถมีส่วนร่วมในหลายๆภาพของการแสดง การ
ออกแบบการแสดงให้ผู้ชม ณ ขณะนั้น เป็นผู้ร่วมแสดง
ด้วย ถือเป็นการทดลองการแสดงในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
ท้าทายความสามารถของทัง้ ตัวนักแสดงและผูส้ ร้างสรรค์
ผลงานเป็นอย่างมาก
การออกแบบลีลาท่าทางในช่วงออกฉุยฉายนี้
ต้องคำ�นึงถึงหลักใหญ่ๆ 2 ประการ คือ 1. การออกแบบ
ภาพของนักแสดงที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น และ 2. การ
ออกแบบการลำ�ดับภาพจากการออกอากาศสดโดยกล้อง
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ตโฟน ผ่านการเซลฟี่ ของนักแสดง
ที่รำ�ฉุยฉาย

ภาพบน มุมมองจากผู้ชมในขณะทำ�การแสดง
ภาพล่าง มุมมองการถ่ายทอดสดออนไลน์จากเฟซบุ๊ก (LIVE)

(5) การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม
การคัดเลือกนักแสดง มีนักแสดงทั้งหมด 9 คน
แบ่งเป็นนักแสดงหญิง 6 คน และนักแสดงชาย 3 คน คัด
เลื อ กจากจากนั ก แสดงที่ มี ค วามสามารถในการ
เคลื่อนไหว แล้วนำ�มาฝึกซ้อมเพิ่มเติม มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องของท่าทาง
การฝึกซ้อมเริ่มการจากต่อท่าที่เป็นท่าชุดพื้น
ฐานที่จะใช้ในการแสดง หลังจากนั้นก็เริ่มซ้อมท่าตั้งแต่
เริ่มแสดง เพื่อให้ความจำ�ของนักแสดงไปตามระบบของ
การแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ หลักจากได้ท่าทางครบถ้วนใน
ส่วนของนักแสดงแล้วนัน้ ยังต้องมีการฝึกซ้อมในเรือ่ งของ
การทดลองออกอากาศสดผ่านสือ่ ออนไลน์เฟซบุก๊ (LIVE)

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ภาควิชาวิทยุโทรทัศน์
ภาพยนตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม ที่ มี ค วามรู้ ท างด้ า น
เทคโนโลยีการออกอากาศสดมาช่วยทดสอบระบบ และ
ผู้สร้างสรรค์ได้ฝึกซ้อมการลำ�ดับภาพที่เกิดขึ้นในการ
แสดงกับตัวผู้ควบคุมการออกอากาศก่อนเพื่อให้เกิดข้อ
ผิดพลาดน้อยที่สุดและได้ภาพที่สื่อถึงความต้องการของ
ผู้สร้างสรรค์มากที่สุด ถือเป็นขั้นตอนที่มีความจำ�เป็น
อย่างมากในการซ้อมการแสดงสดที่ต้องอาศัยเทคนิค
ต่าง ๆเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ
(6) การออกแบบคัดสรรเครื่องแต่งกาย
เครื่องแต่งกาย แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ตาม
ลักษณะการวางตัวแสดง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักท่องเที่ยว ออกแบบให้มีความสมสมัยในยุค
ปัจจุบันแฟนชั่นการแต่งตัวตามสมัยนิยม
กลุม่ ที่ 2 หมูม่ วลความเป็นไทย ออกแบบเป็นลักษณะไทย
ประยุกต์ โดยใส่เสื้อแขนกระบอกดำ�และนุ่งโจงกระเบน
สีดำ� มีกระเป๋าสะพายเล็ก ๆ ตามสมัยนิยมปัจจุบันเพิ่ม
ลูกเล่นให้เกิดความสนุกสนาน ร่วมสมัย และถือเป็น
อุปกรณ์ในการแสดง
(7) นำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์
นำ�เสนอการแสดงชุด Meta Selfie ออกฉุยฉาย
วั น ที่ 4 เมษายน 2560 ณ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร พิธเี ปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Meta
Selfie หลากหลายตัวตนคนเซลฟี”่ และผ่านสือ่ ออนไลน์
เฟซบุ๊ก (LIVE) เพจเด็กทีวี ม.สยาม www.facebook.
com/dektv.siamU และกลุ่มเครือข่ายนิเทศ
ข้อสรุปในการสร้างสรรค์การแสดงชุด Meta Selfie
ออกฉุยฉาย
(1) การสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด
Meta Selfie ออกฉุยฉาย มีกระบวนการการพัฒนาผล
งานทัง้ หมด 7 ขัน้ ตอน ดังนี้ (1) การกำ�หนดความคิดหลัก
และขอบเขตเนือ้ หา (2) การกำ�หนดรูปแบบของการแสดง
(3) การเลือกสรรดนตรี (4) การสร้างสรรค์ลลี าท่าทาง (5)
การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม (6) การออกแบบคัด
สรรเครื่องแต่งกาย และ (7) นำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์
(2) การสร้ า งลี ล าท่ า ทางควรสร้ า งสรรค์ ใ ห้
เหมาะสมกั บ นั ก แสดง โดยต้ อ งดู พื้ น ฐานและความ
สามารถของนักแสดงเป็นหลักเพือ่ ให้เกิดความสมดุลของ
ท่าทาง เพือ่ ทีน่ กั แสดงจะได้สอื่ สารถึงความหมายได้อย่าง
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ครบถ้วนสมบูรณ์
(3) การสร้ า งสรรค์ ก ารแสดงชุ ด นี้ เ ป็ น การ
ทดลองนำ�การแสดงสด และการถ่ายทดสดผ่านกล้อง
โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ (สมาร์ตโฟน) และกล้อง DSLR
(Digital Single Lens Reflex) ทางสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก
(LIVE) ในขณะทำ�การแสดงสด ซึง่ จะเห็นถึงองค์ประกอบ
ร่วมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นักแสดงเป็นผู้ส่งสารที่ผ่านช่อง
ทางมากกว่า 1 ช่องทาง ณ ขณะนั้น ซึ่งต้องใช้ทักษะใน
การควบคุมร่างกาย ควบคุมการแสดง ควบคุมภาพที่จะ
แสดงออกทางสื่อออนไลน์ อีกทั้งยังถือเป็นกระบวนการ
ทดลองทั้งทางระบบเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และ พัฒนา
ทักษะทางด้านการคิด การออกแบบ ที่ต้องสื่อสารผ่าน
หลาย ๆ ช่องทาง ถือเป็นผลงานที่ได้ หลอมหลวมเอาสื่อ
ต่าง ๆ มากกว่าหนึง่ สือ่ ขึน้ ไป มาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน
ชิน้ นี้ ซึง่ ผูส้ ร้างสรรค์ยงั คงต้องนำ�องค์ความรู้ ประสบการณ์
ไปพัฒนาและต่อยอดในงานทางด้านสือ่ สารการแสดงต่อ
ไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะสำ�หรับการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการ
แสดง
(1) การสร้างสรรค์การแสดงในงานลักษณะพิธี
เปิดกิจกรรม งานพิธีการ ที่ขาดไม่ได้คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ ง่ สารกับผูร้ บั สาร และบริบทวัฒนธรรม จะเห็น
ได้ว่า หากงานการแสดงมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสาร
กับผู้รับสาร โดยมีจุดร่วม หรือ แนวความคิด (Concept)
ร่วมกันมาก่อนจะทำ�ให้การสื่อสารในงานออกแบบลีลา
ท่าทางนีส้ ามารถเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันได้งา่ ยมากขึน้
(2) การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ ไม่เพียงแต่
เป็นการแสดงสดแบบการสื่อสารสองทางเท่านั้น ยังต้อง
แสดงออกผ่านมุมกล้องไปยังสือ่ ออนไลน์ จึงเป็นข้อเสนอ
แนะให้ผู้สร้างสรรค์ เห็นความสำ�คัญในเรื่องของการฝึก
ซ้อม เพือ่ ให้เกิดขึน้ ผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ หากมีขอ้ ผิดพลาด
ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลการแสดง รวมไปถึ ง นั ก แสดงยั ง ต้ อ งมี
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ดอี กี ด้วย
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