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บทคัดย่อ

 ก�รถ�่ยทอดอ�รมณค์ว�มรูส้กึส�ม�รถกล่�วได้ว�่เปน็สิง่ทีส่ำ�คญัทีสุ่ดในก�รแสดงน�ฏศลิป ์ห�กผูแ้สดง

รำ�สวย มีลีล�งดง�มแต่ข�ดอ�รมณ์คว�มรู้สึก ผู้ชมก็จะข�ดคว�มอิ่มเอมหรือข�ดคว�มประทับใจ หรือข�ด

สนุทรยีภ�พในก�รรบัชมนัน่เอง น�ฏยศลิปนิรุน่ใหมค่วรใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รถ�่ยทอดอ�รมณค์ว�มรูส้กึของก�ร

แสดง โดยนักแสดงจะตอ้งศกึษ�บทบ�ทของตวัละครใหเ้ข�้ใจอย�่งชัดเจน จนนำ�ไปสูค่ว�มเชือ่ ก�รสมมตบิทบ�ท 

และผู้แสดงจะต้องสร้�งสม�ธิในทุกครั้งของก�รแสดงทั้งในขณะฝึกซ้อมและขณะแสดงจริง เมื่อมีสม�ธิผู้แสดงก็

จะเกิดจินตน�ก�รที่คล้อยต�มไปกับบทบ�ทของตัวละครนั้น และนำ�ไปสู่ก�รสื่อส�รก�รแสดงด้วยกระบวนท่�ที่

ถ่�ยทอดให้เห็นอ�รมณ์คว�มรู้สึกระหว่�งผู้แสดงด้วยกันและระหว่�งผู้ชม ซึ่งจะทำ�ให้ก�รแสดงน�ฏศิลป์นั้นเกิด

สุนทรียภ�พที่งดง�ม

คำาสำาคัญ: น�ฏศิลป์, ก�รแสดง, อ�รมณ์

Abstract

 Delivering feelings and enthusiasm are the foremost important things in dancing arts. If 

actor provides a splendid performance but lacks of emotion, audience will lose their impression 

or show appreciation eventually. The new generation of actor in dancing arts should learn the 

principal on how to deliver feelings and emotion of the performance by studying and under-

standing their very own role and characters thoroughly which leads to belief and acting. Actor 

has to concentrate in both rehearsal and on stage. Concentration provides actor’s imagination 

deferring along with their role and character. This will lead to performing arts communication 

by movements. Deliver feelings and emotions between actor and audience providing dancing 

arts aesthetic.
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* อ�จ�รยป์ระจำ�ส�ข�วชิ�น�ฏศลิปแ์ละก�รแสดง คณะมนษุยศ�สตร์และสงัคมศ�สตร์ มห�วทิย�ลยัร�ชภฏั

ธนบุรี

บทนำา

 เมื่อกล่�วถึงศิลปะก�รแสดงคนส่วนใหญ่

คงจะนกึถงึก�รละครเปน็หลกั อนัทีจ่รงิแลว้ศลิปะก�ร

แสดง  คือ ศิลปะที่ถ่�ยทอดด้วยก�รแสดงประเภท

ต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นละคร หรือแม้กระทั่งก�รแสดง

น�ฏศิลป์ก็ล้วนแต่เป็นศิลปะก�รแสดงทั้งสิ้น  ดังที่มี

ก�รกล่�วถึงคว�มหม�ยของศิลปะก�รแสดงไว้ว่�  

ศลิปะก�รแสดง หรอืทีเ่รียกว�่ Performing  Arts คือ

ก�รแสดงออกซ่ึงอ�รมณ์ คว�มรู้สึก และเร่ืองร�ว         

ต่�ง ๆ  ประกอบด้วย ดนตรี  น�ฏศิลป์ และก�รแสดง
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ประเภทต่�ง ๆ (วิกีพีเดีย: 2558)

 ก�รแสดงน�ฏศิลป์ในท่ีนี้คือ ก�รแสดง

น�ฏศลิปไ์ทยและน�ฏศลิปร์ว่มสมยั ซึง่ก่อนอ่ืนผูเ้ขยีน

จะขอกล่�วให้ทร�บถึงประเภทของน�ฏศิลป์ไทยไว้

พอสังเขปดังนี้ ก�รแสดงน�ฏศิลป์ไทยส�ม�รถแบ่ง

ออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ  ด้วยกัน ได้แก่ โขน ละคร 

ระบำ� รำ� ฟ้อนและก�รแสดงพื้นเมือง ก�รแสดงโขน

จะมีจ�รีตหรือวิธีก�รแสดงโดยนักแสดงจะไม่เจรจ�

เอง แต่จะมีตน้เสยีงอยูใ่นโรงหรอืมคีนพ�กยบ์ทเจรจ�

ให้นั่นเอง นอกจ�กก�รแสดงโขนที่นักแสดงจะไม่

เจรจ�เองแลว้นัน้ ยงัพบว�่มกี�รแสดงประเภทอืน่อกี 

อย่�งเช่น ละครใน ระบำ�  รำ� ฟ้อนและก�รแสดงพื้น

เมือง ซึ่งก�รแสดงเหล่�นี้จะพบว่� นักแสดงจะทำ�

หน้�ที่สื่อส�รเรื่องร�วต่�ง ๆ โดยใช้ท่�ท�งและก�ร

เคลือ่นไหวในก�รถ�่ยทอดเร่ืองร�ว อ�รมณแ์ละคว�ม

รู้สึกเป็นหลัก ซึ่งนักแสดงจะรำ�ตีบทต�มคำ�ร้อง รำ�ตี

บท คือ ก�รรำ�ตีคว�มหม�ยต�มคำ�ร้องนั้น ๆ อ�ทิ 

รู้สึกรักและเมตต� จะใช้ภ�ษ�ท่�โดยนำ�มือทั้งสอง

แบมือว�งไหว้กันที่อก ดังภ�พที่ 1

ภ�พที่ 1 ท่�รัก

ที่ม� : https://sites.google.com/site/natsilp-

thiy39/phu-khidkhn-tha-ra-him

 นอกจ�กก�รแสดงน�ฏศิลป์ไทยดังกล่�วม�

ข้�งต้นแล้วนั้น ก�รแสดงของน�ฏศิลป์ตะวันตกที่เร�

รู้จัก  อ�ทิ บัลเล่ต์ โมเดิร์นด�นซ์ น�ฏศิลป์ร่วมสมัย 

ซ่ึงก�รแสดงเหล่�นี้ก็จะแสดงโดยใช้ท่�ท�งก�ร

เคลือ่นไหวเปน็สือ่ทีส่ือ่ส�รอ�รมณค์ว�มรูสึ้กหรือบอก

คว�มหม�ยต่�ง ๆ ของก�รแสดง ก�รแสดงน�ฏศิลป์

ไทยหรือก�รแสดงน�ฏศิลป์ตะวันตก หรือก�รแสดง

น�ฏศิลป์ชนช�ติใดก็ต�ม ที่ขึ้นชื่อว่�น�ฏศิลป์หรือ 

Dance โดยส่วนม�กจะไม่ใช้บทเจรจ�ในก�รสื่อส�ร

กับผู้ชม ซ่ึงนักแสดงน�ฏศิลป์จะใช้ท่�ท�งก�ร

เคลื่อนไหวเป็นก�รถ่�ยทอดคว�มหม�ย อ�รมณ์ 

คว�มรู้สึก แทนก�รเจรจ�หรืออ�จกล่�วได้ว่� 

น�ฏศิลป์เป็นก�รแสดงที่เป็นอวัจนภ�ษ� คือ ก�ร

สื่อส�รโดยปร�ศจ�กบทพูดหรือเจรจ�นั่นเอง

 ก�รแสดงน�ฏศลิปท์ีม่อีงคป์ระกอบสมบรูณ์

จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท�งด�้นดนตร ีเครือ่ง

แต่งก�ย ท่�ท�ง และส่ิงท่ีสำ�คญัท่ีสุดคอื ก�รถ่�ยทอด

อ�รมณ์คว�มรู้สึกของก�รแสดง ห�กจะเปรียบเทียบ

กันอย่�งผิวเผินระหว่�งน�ฏศิลป์และก�รละครน้ัน 

เร�จะพบว�่น�ฏศลิปแ์ละก�รละครจะมอีงคป์ระกอบ

ของก�รแสดงที่คล้�ยคลึงกัน ไม่ว่�จะเป็นบทละคร 

เพลง เครือ่งแตง่ก�ย ท่�ท�ง และก�รถ�่ยทอดอ�รมณ์

คว�มรูสึกของนักแสดง แต่มีส่ิงหนึ่งท่ีแตกต่�งกัน

อย�่งเหน็ได้ชดันัน่คอืเรือ่งของก�รใชค้ำ�พดูหรอืเจรจ� 

ซึ่งก�รแสดงน�ฏศิลป์ส่วนใหญ่จะไม่สื่อส�รด้วยก�ร

เจรจ� และเมื่อก�รแสดงน�ฏศิลป์ไม่ส�ม�รถสื่อส�ร

ดว้ยก�รเจรจ�ได ้น�ฏศลิปจ์ำ�เป็นอย�่งยิง่ทีจ่ะสือ่ส�ร

ด้วยท่�ท�งและก�รถ่�ยทอดอ�รมณ์คว�มรู้สึกเป็น

สำ�คัญ

 จ�กประสบก�รณ์ก�รแสดงของผู้เขียน ผู้

เขียนได้เล็งเห็นว่�นักแสดงน�ฏศิลป์จำ�นวนไม่น้อยที่

ยังไม่เข้�ใจและยังไม่ส�ม�รถถ่�ยทอดอ�รมณ์คว�ม

รู้สึกของก�รแสดงได้อย่�งประจักษ์ อ�จจะเนื่องม�

จ�กประสบก�รณห์รือคว�มเชีย่วช�ญของผู้แสดง ซ่ึง

จ�กประสบก�รณ์ก�รแสดงของผู้เขียนถึงก�ร

ถ่�ยทอดอ�รมณ์คว�มรู้สึกนั้น จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่

ก�รฝึกซ้อม โดยก่อนที่เร�จะแสดงเป็นตัวละครใด
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หรือได้รับบทบ�ทหน้�ที่ใดในก�รแสดง เร�จะต้อง

ศึกษ�วิเคร�ะห์บทบ�ทของตัวละครเสียก่อน ดังท่ี 

อ�จ�รย์นันทน� ส�ธิตสมมนต์  อ�จ�รย์ประจำ�

สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กล่�วว่� ในก�รแสดง

น�ฏศลิปไ์ทยนัน้ เมือ่เร�ไดร้บับทบ�ทเปน็ตัวละครใด

นัน้ เร�จะตอ้งศกึษ�ตวัละครนัน้จ�กบทละครหรอืบท

ในวรรณคดีตอนนั้นให้เข้�ใจเสียก่อน เพ่ือที่จะได้

ทร�บอ�รมณ์ของตัวละคร ว�่ตวัละครตวันัน้ตกอยูใ่น

สถ�นก�รณใ์ด แลว้จงึนำ�ม�คดิเปรยีบเทียบว�่ถ�้ห�ก

เร�หรือผู้แสดงเจอเหตุก�รณ์แบบตัวละครนั้น ๆ เร�

จะเกิดอ�รมณค์ว�มรูส้กึอย�่งไร แตท่ัง้นีน้�ฏศลิปไ์ทย

ม�ตรฐ�นจะมีกรอบหรือจ�รีตของก�รแสดง อย่�ง

เชน่ ก�รแสดงโขน ซึง่ก�รแสดงท่�ท�งหรอือ�รมณจ์ะ

ต้องไม่แสดงออกม�กจนเกินไป แต่จะส�ม�รถ

แสดงออกได้จ�กสีหน้�และแววต�ของผู้แสดง (นันท

น� ส�ธิตสมมนต์, สัมภ�ษณ์ 11 ธ.ค. 2559)  

 นอกจ�กก�รวิเคร�ะห์ตัวละครแล้วนั้น ก�ร

สร้�งจินตน�ก�รก็เป็นสิ่งท่ีสำ�คัญ เพร�ะเนื่องก�ร

สร�้งจินตน�ก�รจะกอ่ใหเ้กดิภ�พก�รแสดงทีม่ตีอ่ตวั

ละคร สถ�นก�รณ์ และบรรย�ก�ศของก�รแสดง                

คุณตวงพร มีทรัพย์ ศิลปินอิสระ ปัจจุบันเป็นนิสิต

ระดบัปริญญ�เอก ภ�ควชิ�น�ฏยศลิป์ คณะศลิปกรรม

ศ�สตร ์จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั ไดก้ล่�วว�่ ก�รเปน็

นักแสดงจะต้องใช้จินตน�ก�รว่�เร�เป็นตัวละครนั้น  

จนิตน�ก�รก�รใชร้�่งก�ยท�่ท�งของเร�ตัง้แต่ก�รฝึก

ซ้อมจนกระทั่งแสดงจริง และจะต้องเป็นตัวละคร

นั้นๆตลอดจนจบก�รแสดง (ตวงพร มีทรัพย์ , 

สัมภ�ษณ์ 11 ธ.ค. 2559)  

 จ�กก�รทำ�คว�มเข้�ใจในบทละคร เข้�ใจใน

ตัวละครแล้วนั้น สิ่งท่ีผู้เขียนคิดว่�สิ่งท่ีข�ดไม่ได้คือ 

คว�มเชื่อ คือผู้แสดงจะต้องเข้�ใจบทละคร เข้�ใจตัว

ละครเพียงอย่�งเดียงคงมิได้ เร�จะต้องเชื่อในก�รก

ระทำ� เชือ่ว�่เร�คอืตวัละครนัน้ เช่ือในบทบ�ท เชือ่ใน

บคุลกิภ�พ เร�อย�่ไปตอ่ต�้นก�รกระทำ�ของตัวละคร

นั้น ไม่ว่�ตัวละครนั้นจะดีหรือไม่ดี หรือจะมีลักษณะ

นสิยั หรอืบคุลิกอย่�งไร หน�้ทีข่องเร�คอืก�รถ�่ยทอด

ก�รแสดง  เพร�ะว่�เร�คือนักแสดง ดังท่ี อ�จ�รย์                

ภ�นุม�ศ ผลพิกุล อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�น�ฏศิลป์

และก�รแสดง  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ได้กล่�วเพิ่มเติมด้วยว่� ก�รเชื่อในตัวละคร คือสิ่งที่

สำ�คัญที่สุด เชื่อในบทบ�ท เชื่อในก�รกระทำ� เชื่อใน

บุคลิกภ�พ เชื่อว่�เร�คือตัวละครตัวนั้น และเมื่อเร�

เชื่อในตัวละครเร�จะต้องหมั่นฝึกซ้อม ซ่ึงเร�จะต้อง

ทำ�ให้เต็มที่แสดงให้มรพลังตั้งแต่ตอนที่เร�ฝึกซ้อม 

เพร�ะง�นน�ฏศิลป์จะต้องใช้ระยะเวล�ในก�รซ้อม 

เมื่อซ้อมบ่อยจนเกิดคว�มเคยชิน เร�จะยิ่งเกิดคว�ม

ชำ�น�ญ แล้วเร�จะส�ม�รถถ่�ยทอดอ�รมณ์ออกม�

ได้อย่�งดีที่สุด (ภ�นุม�ศ ผลพิกุล, สัมภ�ษณ์ 11 ธ.ค. 

2559) เมื่อผู้แสดงเกิดคว�มเชื่อ คว�มเข้�ใจในตัว

ละคร ก�รสร้�งจินตน�ก�ร และสถ�นก�รณ์ได้แล้ว

นัน้ ผูก้ำ�กบัก�รแสดงก็เปน็สิง่สำ�คญัทีจ่ะเปน็ก�รสร�้ง

แรงผลักดันส่งเสริมให้นักแสดงเกิดพลัง ซึ่งอ�จ�ร

ย์ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์ อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�

น�ฏศิลป์ ไทยศึกษ� คณะศิลปกรรมศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี ได้กล่�วว่� 

ผู้ที่เป็นครูหรือผู้ออกแบบท่�จะต้องสร้�งแรงผลักดัน

ใหผู้้แสดงรู้สึกอย�กท่ีจะถ่�ยทอดอ�มรณอ์อกม� โดย

พดูกระตุ้นปลุกเร�้อ�รมณใ์หผู้แ้สดงถ่�ยทอดอ�รมณ์

ออกม�ใหไ้ด้ดีทีสุ่ด (ณฏัฐนนัท์ จันนนิวงศ,์ สัมภ�ษณ์ 

11 ธ.ค. 2559)

 จ�กก�รสัมภ�ษณ์ข้�งต้นจะเห็นได้ว่� ก�ร

แสดงน�ฏศลิปจ์ะมหีลกัหรอืวธิกี�รในก�รสร�้งคว�ม

เชื่อ  ก�รสมมติ ก�รจินตน�ก�ร และกลวิธีต่�ง ๆ ที่

ถ่�ยทอดออกม�สู่กระบวนท่�หรือก�รเคลื่อนไหว

ร่�งก�ย ซึ่งผู้เขียนเล็งเห็นว่�ข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์

เหล่�นี้ มีคว�มสอดคล้องสัมพันธ์กับทฤษฏีก�รแสดง

ท�งตะวันออกและตะวันตก ดังเช่น ทฤษฎีน�ฏย

ศ�สตร์ของภรตมุนีท่ีเป็นทฤษฎีก�รร่�ยรำ�ของช�ว

อินเดีย ซึ่งประเทศไทยเร�ได้รับอิทธิพลจ�กก�รร่�ย

รำ�ม�จ�กอนิเดียทีว่�่ด้วยเร่ืองของภ�วะของก�รแสดง 

ภ�วะ คอื ก�รแสดงออกของอ�รมณ์ โดยประกอบไป

ด้วย

 1. สถ�ยีภ�วะ คว�มรู้สึกของจิตใจ

 2. วิภ�วะ อ�ก�รที่เกิดขึ้นภ�ยใน
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 3. อนุภ�วะ กิริย�ที่แสดงออกม� (ท่�ท�ง)

 4. วยภิจ�รีภ�วะ เหตุส่งเสริมให้เกิดคว�ม

รู้สึกนั้น

 ยกตวัอย�่งดงัเชน่ สถ�ยภี�วะ คอื คว�มโศก 

ย่อมเกิดขึ้นโดยวิภ�วะ คือ คว�มพลัดพร�กจ�กคน

รัก  และได้รับคว�มทุกข์

 ผู้แสดงละครพึงแสดงคว�มโศกด้วยอนุภ�วะ 

คือ ท่�นำ้�ต�ตก รำ่�ไห้ พรำ่�เพ้อ ครำ่�ครวญ คลั่ง และทำ�

ต�ย (ภรตมุนี, น�ฏยศ�สตร์: อัธย�ยที่ 7 โศลกที่ 17)

 นอกจ�กทฤษฎที�งตะวนัออกแลว้นัน้ ยงัพบ

ทฤษฎีท�งตะวันตกเช่นกัน อย่�งเช่น สต�นิสล�ฟสกี้ 

(Stanislavksky) ไม่ว่�จะเป็นก�รสมมติ คว�มจริง 

และคว�มเช่ือ จินตน�ก�ร ก�รสร้�งสม�ธ ิเป็นตน้ ซึง่

สต�นิสล�ฟสกี้ได้กล่�วถึงก�รแสดงละครว่� ละคร

ประเภท “เมโลดร�ม�” สมัยคริสต์วรรษท่ี 19 มัก

นิยม “ก�รตีหน้�” “ก�รทำ�ท่�” “ก�รดัดเสียง” และ 

“ก�รใส่อ�รมณ์” โดยปร�ศจ�กคว�มจริง นักแสดง

จะมีสตูรก�รแสดงอยูแ่ลว้ โดยไมต่อ้งมกี�รเตรยีมบท

หรือแสวงห� “คว�มจริงภ�ยใน” แต่อย่�งใด สต�นิ

สล�ฟสกเีรยีกก�รแสดงประเภทนีว้�่ “ก�รแสดงแบบ

หุ่นยนต์” หรือ “ก�รแสดงแบบเครื่องจักร” (me-

chanical  acting) (สดใส พนัธมุโกมล, ปรทิศันศ์ลิปะ

ก�รละคร หน้� 45)  ดังนั้นก�รแสดงน�ฏศิลป์ไทยจึง

เป็นก�รแสดงหน่ึงทีต่อ้งแสดงอ�รมณจ์�กภ�ยในออก

สูภ่�ยนอก เพือ่สือ่ส�รกบัผูช้มใหชั้ดเจนทีส่ดุ และอย�่

ทำ�ก�รแสดงเพียงแค่หุ่นยนต์ ดังคำ�กล่�วของ                           

สต�นิสล�ฟสกี

 จ�กก�รกล่�วม�ข้�งต้นส�ม�รถสรุปถึงวิธี

ก�รหรือกลวิธีก�รถ่�ยทอดอ�รมณ์คว�มรู้สึกได้ดังนี้

 1. คว�มเช่ือ กล�่วคอื นักแสดงทุกคนจะต้อง

เชื่อในตัวละคร เชื่อว่�เร�คือตัวละครนั้น เชื่อในก�รก

ระทำ� เชื่อในบทบ�ทหน้�ที่ เชื่อในบุคลิกภ�พ เชื่อใน

ลักษณะนิสัยของตัวละครนั้น และสิ่งที่สำ�คัญอีก

ประก�รหนึ่ง คือก�รเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่�งนัก

แสดงร่วมกัน เชื่อว่�คนนั้นคือเพื่อนรัก เชื่อว่�คนนั้น

คือคนรัก เมื่อเร�เกิดคว�มเชื่อและส�ม�รถถ่�ยทอด

อ�รมณ์ให้กับนักแสดงด้วยกันเองได้ นักแสดงทุกคน

จะเกิดคว�มเชื่อเช่นเดียวกันกับเร� และจะส่งผล

ให้ก�รแสดงนั้นส�ม�รถสื่อส�รออกม�ได้สมจริง

  2. บทบ�ทสมมติ เมื่อเกิดคว�มเชื่อก�รเกิด

บทบ�ทสมมติก็จะส�ม�รถบังเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ 

ในบ�งครั้งผู้แสดงจะต้องใช้ภูมิหลังของตัวละครใน

ก�รสมมติบทบ�ทว่�ตัวละครน้ันเป็นอย่�งไร แล้ว

สมมติว่�ถ้�ตัวละครนั้นเป็นเร�หรือถ้�เร�ตกอยู่ใน

สถ�นก�รณ์แบบนั้น เร�จะแสดงพฤติกรรมต่�ง ๆ 

ออกม�ในลักษณะใด  อ�จ�รย์สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้

กล�่วไวว้�่ ก�รสมมตเิปน็กระบวนก�รสำ�คญัทีผู่แ้สดง

ส�ม�รถสร้�งอ�รมณ์ที่มีประก�ยออกม�จ�กภ�ยใน

ตัวละครนั้นๆได้ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547: 126)

 3. ก�รสร้�งสม�ธิ ก�รแสดงที่จะส�ม�รถ

ดำ�เนินไปได้อย่�งต่อเนื่องจนจบก�รแสดง จะไม่

ส�ม�รถเกดิข้ึนไดเ้ลยถ�้ห�กผูแ้สดงข�ดสม�ธ ิผูแ้สดง

จะต้องฝึกสม�ธิก่อนก�รแสดงตั้งแต่ขั้นตอนก�รฝึก

ซ้อม  จนกระทั่งถึงก�รแสดงจริง และในขณะที่กำ�ลัง

จัดก�รแสดงอยู่นั้น ผู้แสดงก็มีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่

จะต้องมสีม�ธ ิคอยประคบัประคองว�่เร�คอืตัวละคร

นัน้ ๆ  ไปจนจบก�รแสดง เม่ือนกัแสดงมสีม�ธมิ�กเท�่

ไหร่  นักแสดงก็จะผิดพล�ดน้อย และจะส่งผลถึงก�ร

ถ่�ยทอดอ�รมณ์จนก่อให้เกิดพลังในก�รแสดงได้

อย่�งม�ก

 4. ก�รสร้�งจนิตน�ก�ร ก�รสร�้งจินตน�ก�ร

คอืสว่นสำ�คญัของก�รเข�้ใจหรือเข�้ถงึบทบ�ทของตวั

ละคร เพร�ะนกัแสดงเมือ่อ�่นบทละครหรอืไดร้บัมอบ

หม�ยในบทบ�ทสำ�คัญต่�ง ๆ นักแสดงจะต้องสร้�ง

จินตน�ก�รทั้งในอ�รมณ์คว�มรู้สึก ก�รกระทำ� รวม

ถึงก�รตกอยู่ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ และบรรย�ก�ศ

ของเหตกุ�รณน์ัน้ ๆ  เมือ่เร�ส�ม�รถสร�้งจนิตน�ก�ร

ได้ เร�จะได้เหน็ภ�พของก�รแสดงในจิตใต้สำ�นกึของ

เร� ว่�เร�ควรส่ือท่�ท�งหรือตอบโต้เร่ืองร�วกับนัก

แสดงคนอื่น รวมท้ังผู้ชมอย่�งไร เพ่ือให้ก�รแสดง

ส�ม�รถดำ�เนินต�มภ�พหรือจินตน�ก�รของก�ร

แสดงได้

 5. ก�รสื่อส�ร นักแสดงคือผู้ท่ีเป็นตัวแทน

ของก�รสื่อส�รศิลปะทุกแขนง เพร�ะนักแสดง
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ส�ม�รถเป็นตัวแทนของคว�มคิดของผู้ออกแบบท่�

หรือผู้กำ�กับ สื่อส�รวัฒนธรรม วิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ 

นอกจ�กนั้นแล้วนักแสดงจะต้องสื่อส�รเรื่องร�วทั้ง

อ�รมณ์คว�มรู้สึกระหว่�งผู้แสดงด้วยกัน ผู้แสดงจะ

ต้องทร�บและเข้�ใจว่�เร�กำ�ลังส่ือส�รกระบวนท่�

ด้วยอ�รมณ์อย่�งไรกับใครหรือตัวละครใด เพร�ะ

น�ฏศิลปจ์ะตอ้งรว่มแสดงกบัผูอ้ืน่ทัง้แสดงเปน็คูแ่ละ

กลุ่ม ซึ่งนักแสดงแต่ละคนจะต้องรู้จังหวะและ

กระบวนท่�ของตนเอง เพื่อจะได้สอดคล้องให้เกิด

คว�มสมดุลในก�รแสดง แต่ก�รแสดงน�ฏศิลป์ก็มี

จำ�นวนไม่น้อยที่จะต้องแสดงคนเดียว ซึ่งนักแสดงจะ

ต้องสื่อส�รให้ผู้ชมได้เข้�ใจถึงบทบ�ทและอ�รมณ์

คว�มรู้สึก เพร�ะน�ฏศิลป์ไม่ส�ม�รถรับรู้ได้ด้วยก�ร

พดูหรอืเจรจ� แตจ่ะส�ม�รถรบัรูด้ว้ยกระบวนท�่ โดย

ผู้ชมส�ม�รถได้รับสุนทรียภ�พจ�กก�รชมก�รแสดง

 ก�รถ่�ยทอดอ�รมณอ์�จกล่�วได้ว�่เปน็สิง่ที่

สำ�คัญที่สุดในก�รแสดงน�ฏศิลป์ ห�กผู้แสดงรำ�สวย

มีลีล�งดง�มแต่ข�ดอ�รมณ์ ผู้ชมก็จะข�ดคว�มอ่ิม

เอมและประทับใจหรือข�ดสุนทรียภ�พในก�รรับชม  

เปรียบเสมือนอ�ห�รท่ีมีหน้�น่�รับประท�นแต่ข�ด

รสช�ตทิีก่ลมกลอ่ม เมือ่ข�ดคว�มอรอ่ยคนกไ็มอ่ย�ก

ท�น  สิ่งเหล่�น้ีก็คงเป็นก�รเปรียบเปรยที่จะทำ�ให้

เข�้ใจไดอ้ย�่งชดัเจน เพร�ะฉะนัน้น�ฏยศลิปนิรุน่ใหม่

ควรใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รถ�่ยทอดอ�รมณค์ว�มรูสึ้ก

ของก�รแสดง โดยศึกษ�บทบ�ทของตัวละครนั้น ๆ 

ผ่�นบทละครหรือวรรณคดี เม่ือเกิดคว�มเข้�ใจใน

บทบ�ทของตัวละคร ผู้แสดงจะเกิดคว�มเชื่อ ก�ร

สร�้งสมมต ิเพือ่กอ่ให้เกิดจินตน�ก�รและนำ�ไปสูก่�ร

สื่อส�รด้วยกระบวนท่�กับผู้แสดงคนอื่น รวมทั้งผู้ชม

เพ่ือให้ก�รแสดงน�ฏศิลป์นั้นเกิดคว�มสมบูรณ์และ

เกิดสุนทรียภ�พสูงสุด  
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