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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” เป็นการศึกษาขั้นตอนกระบวนการทำางาน

ดา้นการออกแบบลลีาทา่ทาง มจุีดประสงค์เพือ่ศึกษาข้ันตอนการทำางานและการพฒันาองคค์วามรูเ้รือ่งการถ่ายทอดความ

คิดในการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางเพ่ือการแสดงกระบวนการทำางานในการสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง มีขั้นตอนในการทำางาน

ทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 1. การกำาหนดความคิดหลักและขอบเขตเนื้อหา 2. การกำาหนดรูปแบบของการแสดง 3. การ

เลือกสรรดนตรี 4. การสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง 5. การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม 6. การออกแบบคัดสรรเครื่องแต่ง

กาย และ 7. นำาเสนอผลงานสร้างสรรค์

คำาสำาคัญ: 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 pro-

cesses of this show, which are 1. Concept 2. Forms 3. Music 4.  Choreography 5. Casting and Re-

hearsal 6. Costume Design 7. Show presenting 

Keywords: Creative Production, Meta Selfie, Chui Chai

บทนำาแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

 การเซลฟี่ (Selfie) ถือเป็นหนึ่งวิถีทางของการแสดงความเป็นตัวตนของผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน Social 

Media  โดยเป็นการเล่าตัวตนของตนเองผ่านภาพถ่ายตนเอง Oxford Dictionaries จัดให้การเซลฟี่ (Selfie) ให้เป็นคำา

ศัพท์แห่งปี 2013 (Word of the Year 2013) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งถ่ายภาพตนเอง เพื่อนำาไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผ่านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสังคมออนไลนต์า่ง ๆ  ภาพทีถ่า่ยตวัเอง โดยใช ้สมารต์โฟน (Smartphone) หรอื กลอ้งคอมพวิเตอร ์

(Webcam) และเผยแพรผ่า่นสือ่สงัคมออนไลน ์ (ทีม่า : เซลฟี ่คอือะไร http://oknation.nationtv.tv/blog/olympus2)  

การตอบรับจากสังคมของระบบการสื่อสารตัวตนผ่านการเซลฟี่ในสื่อสังคมออนไลน์  นั่นคือ การกดชื่นชอบ หรือที่เรียก

ว่า การกดไลก์ (LIKE) ยอดของการกดชื่นชอบชื่นชม ถือเป็นรางวัล ซึ่งย่อมเป็นที่ปรารถนาของผู้ที่เซลฟี่  

 การสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด Meta Selfie ออก ฉุยฉาย เกิดขึ้นในงานพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย

นานาชาต ิ“Meta Selfie หลากหลายตวัตนคนเซลฟี”่ วนัที ่4 เมษายน 2560 ณ หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร  

หลักพืน้ฐานในการสรา้งสรรคก์ารแสดงในพธิเีปดิจำาเปน็ตอ้งสอดรบัถา่ยภาพแบบเซลฟี ่(Selfie) ทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึการ

* อาจารย์ประจำาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

มปีฏสิมัพันธห์รอืความผกูพนัระหวา่งบคุคลนัน้กบับคุคล

อื่นหรือกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่เขาได้ร่วมสังกัดอยู่ และเผย

แพร่สู่สังคมออนไลน์ ในฐานะผู้สร้างสรรค์การแสดง จึง

สื่อสารมุมมองดังกล่าวผ่านรูปแบบของการแสดงร่วม

สมัย เพ่ือนำาเสนอถึงความหลากหลายของตัวตนผ่าน

กิจกรรมการถ่ายภาพแบบเซลฟ่ี (Selfie) อีกหนึ่งแรง

บันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้คือ ผลงานชุด 

“ฉุยฉายเซลฟ่ี” ซึ่งถือกำาเนิดขึ้นโดย อาจารย์ธรรมจักร 

พรหมพ้วย อาจารย์ประจำาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นผู้ออกแบบท่ารำา และชุด

การแสดง ส่วนคำาร้อง และแนวคิด โดยอาจารย์อานันท์ 

นาคคง หัวหน้าวงดนตรีไทยร่วมสมัย “กอไผ่”  บรรเลง

และจัดแสดงโดยออกอากาศครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ในรายการ ดนตรี กวี ศิลป์ เมื่อ

วันที่ 4 ตุลาคม 2558  ในการนี้ผู้สร้างสรรค์ได้รับความ

อนุเคราะห์จากอาจารย์ทั้งสองท่านในการนำา “ฉุยฉาย

เซลฟี่” มาพัฒนา และทดลองการนำาเสนออีกครั้ง 

 การแสดงชดุ “Meta Selfie ออก ฉยุฉาย” ครัง้

นี้ ผู้สร้างสรรค์นำา ฉุยฉายเซลฟี่ กลับมาเรียบเรียงในส่วน

ของดนตรีและท่าทางการรำาใหม่ รวมไปถึงรูปแบบใน

การนำาเสนอการแสดงแบบใหม่เพื่อสื่อสารกับผู้ชม 

ภายในงานพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ 

Meta Selfie หลากหลายตัวตนคนเซลฟี่  และเป็นการ

ทดลองการแสดงในรูปแบบท่ีผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับ

การแสดงแบบสด ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม

และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี    

วัตถุประสงค์

 (1) เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการการทำางาน

ในการออกแบบการแสดงชุด “Meta Selfie ออก

ฉุยฉาย”

 (2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดความ

คิดและการสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 (1) เพือ่เปน็แนวทางในการสรา้งสรรคก์ารแสดง

ทางด้านศิลปะการใช้ลีลาท่าทาง

 (2) เพื่อนำาผลของการศึกษามาพัฒนาและ

ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะการใช้ลีลา

ท่าทาง 

แนวความคิดและทฤษฏีของการสร้างสรรค์

 (1) แนวคดินาฏศลิป์รว่มสมยั (Contemporary 

Dance)

 นาฏศิลป์ร่วมสมัย (นราพงษ์  จรัสศรี,2548) 

เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 เนื่องจากกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวง

การเตน้รำาในชว่งเวลานัน้ มคีวามเบือ่หนา่ยในกฎระเบยีบ

แบบแผนทีเ่ครง่ครดัของการเคลือ่นไหว ซึง่ไดม้นีกัเตน้รำา

ชาวอเมริกา 2 คน คือ อิซาดอรา Isadora Duncan และ 

Loie Fuller นาฏศลิป์รว่มสมยั ในระยะเริม่แรกยงัไมค่อ่ย

เป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางนัก มักจะได้รับความ

นยิมและแสดงกนัในหมูข่องเหลา่ศลิปินท่ีมคีวามแตกต่าง

เหมอืนกนั วา่การเตน้แบบรว่มสมยันีเ้ปน็ “ปฏสิงัคมและ

เป็นบาป” แต่กลุ่มผู้นิยมและสร้างสรรค์งานกลับมีความ

เชื่อว่า การเต้นแบบร่วมสมัยนี้ “เป็นการปลดปล่อยและ

ใช้จิตวิญญาณท้ังมวล หล่อหลอมไปกับการเคลื่อนไหว

และถ่ายทอกมาเป็นจิตวิญญาณอิสระและรู้สึกได้ถึงการ

ใกล้ชิดพระเจ้า” และภายในระยะเวลาไม่นานนักแสดง

แบบรว่มสมยักไ็ดร้บัความนยิมมากขึน้เรือ่ย ๆ  และไดร้บั

การพัฒนาจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะและเปิดสอนใน

โรงเรียนเต้นรำาต่าง ๆ ท่ัวโลก ซึ่งแต่ละสถาบันก็จะมี

เทคนิคที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่ซำ้ารูปแบบกัน 

 เรื่องราวต่าง ๆ ที่นักแสดงต้องการสื่อสารไปสู่

กลุ่มผู้ชมนั้น บางอย่างสอดแทรกอยู่ ในลีลาการ

เคลือ่นไหวของนกัแสดง บางครัง้สารท่ีนักแสดงจะส่ือสาร

ใหผู้ช้มรบัทราบจากการแสดงนัน้ก็ไมจ่ำาเปน็จะตอ้งอยูใ่น

บทสรุปเดียวกัน ในการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยครั้งหนึ่ง

อาจถกูตคีวามไปไดห้ลายรปูแบบ แต่การแสดงนาฏศลิป์

รว่มสมยัทีด่นีัน้ สว่นมากแลว้เนือ้หาและรปูแบบของการ

แสดงนั้นจะมีลักษณะแห่งความเป็นสากล หยิบยกเรื่อง

ราวที่สามารถพบเห็นได้รอบๆตัว มานำาเสนอให้เกิดมุม

มองและทัศนคติใหม่ ๆ นำาเสนอให้เกิดมุมมองและ

ทศันคตใิหม ่ๆ  นำาเสนอตอ่สงัคม เพือ่ตแีผ่และสะทอ้นแง่

คิดแห่งเรื่องราวนั้น ๆ ให้ปรากฏต่อสังคมในช่วงนั้น 
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องค์ประกอบสำาหรับการเต้นนาฏศิลป์ร่วมสมัย

พื้นที่ว่าง  สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

              ขนาด (เล็ก, ใหญ่)

              ระดับ (สูง, ปานกลาง, ตำ่า)

              รูปทรง (โค้ง, ตรง)

              ทศิทาง (ขา้งหนา้, ด้านหลงั, ด้านขา้ง, 

  ด้านทะแยงมุม)

              เส้นทาง (ตรง, โค้ง, วงกลม, ซิกแซก)

              ความสัมพันธ์ ( ใกล้, ไกล)

พลังงาน  สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

    กำาลัง (แข็งแรง, อ่อนแอ)

    นำ้าหนัก (หนัก, เบา )

   คุณภาพ (เรียบ, คม, แกว่ง)

    ความคงที่ (เคลื่อนที่, อยู่กับที่)

เวลา   สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

           ความเร็ว (ช้า, เร็ว, เร่งความเร็วขึ้น,  

  เร่งความเร็วลง)

          จังหวะ (เวลาตามธรรมชาติ, จังหวะ 

  คงที่)

 (2) แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสุนทรียะ

   โดยทั่วไปการศึกษาศิลปะในแง่ของการสื่อสาร 

จะเป็นการศึกษาถึงการนำาเสนอศิลปะโดยเน้นที่

กระบวนการสร้างสรรค์หรอืตัวสาร รวมทัง้ศึกษารปูแบบ

ของการส่งสาร เพื่อจะนำาไปสู่ความเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้น

ตอ่ผูรั้บสาร นาฏศลิปจั์ดวา่เปน็การสือ่สารรปูลกัษณ์หนึง่

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแบบจำาลอง ความหมายของศลิปะใน

ฐานะการสื่อสาร 

 สุนทรียนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารเชิงสุนทรี

ยะ (aesthetic communication) ใช้ในความหมายท่ี

เน้นถึงกระบวนการการสื่อสาร มีความหมายกว้างเทียบ

เท่ากับคำาว่า การสื่อสารเชิงจินตคดี กล่าวคือ ครอบคลุม

การสือ่สารทีมุ่ง่เนน้นนัทประโยชนห์รอืความเพลดิเพลนิ

เจริญใจทั้งปวง ซึ่งร่วมถึงการแสดงที่เป็นละครและ

นาฏศิลป์ 

 ถรินันท ์อนวัชศริวิงศ ์(2547) ได้อธบิายแนวคิด

สุนทรียนิเทศศาสตร์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ในความ

หมายของศิลปะในฐานะการสื่อสาร 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ การแสดงออก (Expression) รูปแบบที่มีนัยยะ

สำาคัญ (Significant) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับ

ผู้รับสาร (Relationship) และวัฒนธรรม (Culture)  ดัง

รูปภาพต่อไปนี้

ภาพแบบจำาลองแสดงศิลปะในฐานะการสื่อสาร

 
 2.3 แนวคิดการแสดงฉุยฉาย

 แนวคิดเกี่ยวกับการรำาฉุยฉาย (ที่มา : ระบำา รำา 

ฟ้อน ละคร (โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปิน

แห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญปี พ.ศ. 2550) http://www.

human.nu.ac.th/newculture) เปน็การแสดงประเภท

รำาเดีย่วเพือ่อวดฝมีอืของตวัสำาคญัในการแสดง โขน หรอื

ละคร ในเรื่องหรือตอนนั้น ๆ เป็นการรำาที่แสดงถึงความ

ภาคภูมิใจ เมื่อได้แต่งตัวหรือแปลงกายให้เหมือนกับตัว

ละครที่ต้องการจะเป็น เช่น รำาฉุยฉายวันทอง  เป็นการ

แปลงกายจากเปรต มาเปน็นางวนัทอง รำาฉยุฉายยอพระ

กลิน่ เป็นการแปลงกายจากพราหมณ ์มาเป็นนางยอพระ

กลิ่น เป็นต้น การรำาฉุยฉายจะพบได้ใน 3 ลักษณะ คือ

 (1) รำาฉยุฉายแบบเตม็ คอื รำาฉยุฉายทีป่ระกอบ

ด้วยบทร้องเพลงฉุยฉาย และบทร้องเพลงแม่ศรีอย่างละ 

2 บท หรือมากกว่า

 (2) รำาฉุยฉายแบบตัด คือ รำาฉุยฉายที่ประกอบ

ด้วยบทร้องเพลงฉุยฉาย และบทร้องเพลงแม่ศรีอย่างละ 

1 บท เพื่อความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้แสดง

 (3) รำาฉุยฉายพวง รำาฉุยฉายที่ประกอบด้วย

บทรอ้งเพลงฉยุฉาย และบทรอ้งเพลงแมศ่ร ีโดยไม่ตอ้งมี

เสียงปี่เป่าเลียนเสียงบทร้อง ได้แก่ รำาฉุยฉายกิ่งไม้เงิน

ทอง และรำาฉุยฉายยอพระกลิ่น ในการแสดงละคร

ดึกดำาบรรพ์ เรื่อง มณีพิชัย  



93

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางการแสดงชุด 

“Meta Selfie ออกฉุยฉาย”

 การสร้างสรรค์การแสดงชุด “Meta Selfie ออก

ฉุยฉาย” นำาเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยผสม

ผสานเทคโนโลยีในสังคมการสื่อสารออนไลน์เฟซบุ๊ก 

(Facebook LIVE) มขีัน้ตอนการพฒันาผลงานสรา้งสรรค์

ดงัน้ี (1) การกำาหนดความคิดหลกัและขอบเขตเนือ้หา (2) 

การกำาหนดรปูแบบของการแสดง (3) การเลอืกสรรดนตร ี 

(4) การสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง (5) การคัดเลือกนักแสดง

และฝกึซ้อม (6) การออกแบบคดัสรรเครือ่งแตง่กาย และ 

(7) การนำาเสนอผลงานสร้างสรรค์

 (1) การกำาหนดความคดิหลกัและขอบเขตเนือ้หา

 แนวคิดหลักของการแสดงชุด “Metaselfie 

ออกฉุยฉาย” ผู้สร้างสรรค์แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง

ใหญ่ ๆ  ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1 “หลากหลายตัวตน” เป็นการแสดง

เนือ้หาผา่นการเตน้และการเคลือ่นไหวของนกัแสดง โดย

กำาหนดเน้ือหาในการเล่าเรื่องช่วงที่  1 คือ ความ

สนุกสนานของนักท่องเที่ยวที่กำาลังท่องเที่ยวในบริบท

ของสังคมไทยร่วมสมัย เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ และ

สัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เช่น การละ

เล่นสงกรานต์ และสนุกสนานกับการบันทึกความทรงจำา

ผ่านการถ่ายภาพตนเอง (Selfie) ในสถานที่ต่าง ๆ โดย

มีนักแสดงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หมู่มวล 

(บทบาทของตัวแทนของความเป็นไทย) และกลุ่มที่ 2 

บทบาทของนักท่องเที่ยวร่วมสมัย

 ชว่งที ่2 “ออกฉยุฉาย” เปน็ชว่งเปลีย่นผา่นและ

ผสมผสานวัฒนธรรม ถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรม 

เซลฟ่ีแบบไทย ผ่านคำาร้องและท่วงทำานองเพลงฉุยฉาย

เซลฟี่ ช่วงนี้เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทย ผ่านการรำาตีบท 

ตามคำาร้องเพลง ฉุยฉายเซลฟี่แบบตัด และขยายความ

การแสดงโดยหมู่มวล (นักท่องเที่ยวร่วมสมัย) และ

ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (LIVE) เพื่อแสดงให้เห็นมุมมอง

ของภาพที่ผ่านการเซลฟี่จริงและการมีส่วนร่วมของผู้ชม 

ณ ขณะนั้น และผู้ชมที่ชมผ่านสื่อออนไลน์

 (2) การกำาหนดรูปแบบของการแสดง

 หลังจากผู้สร้างสรรค์ได้กำาหนดขอบเขตเนื้อหา

ได้ครบทั้งหมดของการแสดงแล้ว จึงกำาหนดรูปแบบที่

สอดคลอ้งกบัแนวคิด จึงนำาเสนอผา่นศิลปะด้านนาฏศลิป์

ร่วมสมัย เพราะจากองค์ประกอบทางด้านความอิสระ   

ของกฏเกณฑท์างดา้นนาฏศลิป์รว่มสมยันัน้ ผูส้รา้งสรรค์

ผลงานจึงนำาเทคนิคต่าง ๆ  ทางด้านนาฏศิลป์หลายอย่าง

มาจัดวางและเรียบเรียงขึ้น ได้แก่ 

 ช่วงที่ 1 “หลากหลายตัวตน” (Meta Selfie) 

ดึงรูปแบบของการเต้นแจ๊ส และการเต้นบีบอย ซ่ึง

แสดงออกถึงความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวทั้งไทย

และสากล  

 ช่วงท่ี 2 “ออกฉยุฉาย” ดงึรปูแบบนาฏศลิปไ์ทย 

(การรำาไทย) การตีบท การเคลือ่นไหวท่าทาง รปูแบบการ

แสดงแบบตาโบลว์วิอง (Tableau vivant) หรอืนาฏศิลป์

จินตภาพ มาอยู่ในการแสดงช่วงที่ 2   

 เมื่อนำาทุกอย่างมาประกอบรวมกันให้สมบูรณ์ 

จะทำาให้เกิดความน่าสนใจ อีกทั้งยังผสมผสานรูปแบบ

การแพร่ภาพสด (LIVE) ผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ และ

กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) 1 ตัว ไปยัง

สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook LIVE)  ซึ่งผู้ชมสามารถ

มีส่วนร่วมกับการชมแสดงแบบสด และได้เห็นการเซลฟี่

ผา่นสือ่ออนไลนจ์รงิในขณะทำาการแสดง เพิม่อรรถรสใน

การชมการแสดง การมีส่วนร่วมของผู้ชม ขณะนักแสดง

ถา่ยภาพเซลฟี ่และทำาใหก้ารสือ่สารเนือ้หาทางดา้นภาพ

ของการแสดงเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 การแสดงชุด “Meta Selfie ออกฉุยฉาย” มี

ระยะเวลาการแสดงสดท้ังหมดประมาณ 10 นาที โดย

แบ่งเป็น ช่วงที่ 1 “หลากหลายตัวตน” ใช้เวลา 4 นาที 

และ ชว่งที ่2 “ออกฉยุฉาย” ใชเ้วลา 6 นาท ีโดยประมาณ 

 (3) การเลือกสรรดนตรี  

 ผู้สร้างสรรค์ เลือกดนตรีในช่วงท่ี 1 “หลาก

หลายตัวตน” ท่ีให้จังหวะสนุกสนานและเป็นดนตรีร่วม

สมัยนิยมที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ และช่วงที่ 2 

“ออกฉุยฉาย” นำาเพลงฉุยฉายเซลฟี่ โดยทำาหนังสือขอ

ความอนเุคราะห ์เพลงฉยุฉายเซลฟี ่จากอาจารยอ์านนัท ์

นาคคง หวัหนา้วงดนตรไีทยรว่มสมยั “กอไผ”่ ผา่นมลูนิธิ

หลวงประดษิฐไ์พเราะ และตดัเพลงใหเ้หมาะสมกบัความ

ต้องการและระยะเวลาในการทำาการแสดง โดยใช้บท

คำาร้อง ดังนี้ 
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 ฉุยฉายเซลฟี่ (ตัด)

 คำาร้องโดย อาจารย์อานันท์ นาคคง 

 ทำานอง เพลงฉุยฉาย 

ฉุยฉายเอย แสนจำาแลงแต่งองค์ 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

หนำ่า  เสริมแอ๊ป สวยลำ้า คมขำางามสรรพ 

     (ตัดจบ)

 ผู้สร้างสรรค์นำาบทและทำานองเพลงฉุยฉายเซล

ฟี่(ตัด)มาเพียงเท่านี้ โดยนำามาต่อท้ายจากช่วงที่ 1  ด้วย

ความเหมาะสมในเรื่องของเวลาในการแสดง ซึ่งเน้ือหา

ของคำาร้องก็ถือว่าเป็นการประยุกต์คำาขึ้นเพื่ออธิบาย

ปรากฏการณ์ของการอวดความงามในสังคมสมัยนี้ผ่าน

การถ่ายภาพที่เรียนว่าเซลฟี่ได้อย่างมีช้ันเชิงทางไม่ว่าจะ

เป็น ทางวาทศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ จากนั้น

จึงสู่กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดง

 (4) การสร้างสรรค์ลีลาท่าทาง

 การสร้างสรรค์ลีลาท่าทางนั้น เ ป็นการ

สร้างสรรค์กระบวนท่าขึ้นมาใหม่ นอกจากจะต้องคำานึง

ถงึความหมาย ยงัจำาเปน็ตอ้งคำานงึถงึองคป์ระกอบสำาหรบั

การเต้นอย่างเช่น ระดับของท่า ขนาดของท่า รูปทรง  

ทิศทาง จังหวะ นำ้าหนัก พลังในการแสดง ความสมดุลใน

การแสดง ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำาให้ผลงานมีความ

หลากหลายมากยิง่ขึน้ ในการแสดงชดุนี ้ยงัตอ้งอาศยัการ

ทดลองลีลาท่าทางต่าง ๆ  เพื่อสื่อสารให้คนดูเห็นการถ่าย

ภาพแบบเซลฟี่ (Selfie) นอกจากนี้ผู้สร้างสรรค์ยัง

ออกแบบลีลาท่าทางให้ลอดคล้องกับการใช้อุปกรณ์

ประกอบการแสดง อาทิ ไม้เซลฟี่ ปืนฉีดนำ้า ขันเงินแบบ

ไทยเดิม เป็นต้น การแสดงออกผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ 

เพื่อกำาหนดทิศทางทางด้านภาพในการออกอากาศสด 

(LIVE) ซึ่งการแสดงถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

 ช่วงที่ 1 “หลากหลายตัวตน” ผู้สร้างสรรค์ได้

นำาเอาการเต้นแจ๊ส ในรูปแบบของไทยผสมสากล มา

ผสานกัน เป็นกระบวนท่าขึ้นใหม่ทั้งหมด เพ่ือสื่อสาร

ความสนุกสนานและการเล่าเรื่องราวท่ีเน้นในความร่วม

สมยั การใชท่้าทางทีส่ือ่ถึงการใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นการ

ถ่ายภาพแบบเซลฟี่ (Selfie) และแบ่งกลุ่มนักแสดงออก

เป็นสองกลุ่มอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาในการแสดง

ช่วงที่ 1 คือ 

 กลุ่มที่ 1 นักท่องเที่ยว จำานวนนักแสดง 5 คน 

แบ่งเป็นชาย 3 คน และหญิง 2 คนที่ใช้รูปแบบการเต้น

แบบสากลสมยัใหม ่เปน็ตวัแทนของนกัทอ่งเทีย่วรุน่ใหม่

ที่คล่องแคล่ว ว่องไว                                 

 กลุม่ที ่2 หมูม่วลความเป็นไทย จำานวนนกัแสดง

หญงิทัง้หมด 4 คน เชือ่มระหวา่งความเปน็ไทยและความ

เปน็สากล โดยกำาหนดกระบวนทา่ทีค่ลา้ยกนั แตแ่ตกตา่ง

ในรายละเอยีด เช่น การวางมอื มกีารใชร้ปูแบบการใชม้อื

แบบนาฏศิลป์ไทย (จีบ, ตั้งวง) และแบ่งหน้าท่ีในการ

ดำาเนนิเรือ่งเป็นในฐานะเจา้ของประเทศไทย หรอื ตวัแทน

ของความเป็นไทย 

ภาพแสดงการเคลื่อนไหวและการแบ่งกลุ่มนักแสดงออกเป็น  2 กลุ่ม

 ชว่งที ่2 (ออกฉยุฉาย)  ดงึรปูแบบนาฏศลิปไ์ทย 

การรำาไทยมาตฐาน และการตีบท ท่าทางการรำาจาก

บทเพลงฉุยฉายเซลฟี่ มาเรียบเรียงใหม่ทั้งหมด  โดย

กำาหนดให้นักแสดงหญิง 1 คน ที่อยู่ในกลุ่มของหมู่มวล

ความเป็นไทย รำาตีบท เนื้อเพลงฉุยฉายเซลฟี่  และนัก

แสดงทีเ่หลอืทัง้หมด เปลีย่นหนา้ทีเ่ป็นหมูม่วลในการเลา่

เรื่องแบบการเคลื่อนไหวท่าทาง และมีการผสมรูปแบบ

การแสดงแบบตาโบล์วิวอง (Tableau vivant) หรือ

นาฏศิลป์จินตภาพ สลับกัน  

 ในชว่งการแสดงออกฉยุฉายนี ้สรา้งความแปลก

ใหม่เข้ามา คือการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดสดผ่าน 

เฟซบุก๊ (LIVE) เนือ่งจากผูส้รา้งสรรคผ์ลงานตอ้งการทำาให้

เหน็ภาพของเทคโนโลยแีละการแสดงออกถงึการอวดโฉม

ความงามของคนในยุคสมัยนี้อย่างแท้จริงผ่านการเซลฟี่

จริง ขณะทำาการแสดง มิได้เพียงแค่เป็นการทำาท่าทาง

ประกอบเท่านั้น อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้าง
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ภาพไม่ว่าจะเป็น กล้อง สมาร์ตโฟน น้ันทำาให้ผู้ชมยัง

สามารถมีส่วนร่วมในหลายๆภาพของการแสดง การ

ออกแบบการแสดงให้ผู้ชม ณ ขณะนั้น เป็นผู้ร่วมแสดง

ด้วย ถือเป็นการทดลองการแสดงในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง

ทา้ทายความสามารถของทัง้ตัวนกัแสดงและผูส้รา้งสรรค์

ผลงานเป็นอย่างมาก 

 การออกแบบลีลาท่าทางในช่วงออกฉุยฉายนี้ 

ต้องคำานึงถึงหลักใหญ่ๆ 2 ประการ คือ 1. การออกแบบ

ภาพของนักแสดงที่เกิดขึ้น ณ ขณะน้ัน และ 2. การ

ออกแบบการลำาดับภาพจากการออกอากาศสดโดยกลอ้ง

โทรศัพท์มือถือ สมาร์ตโฟน ผ่านการเซลฟี่ ของนักแสดง

ที่รำาฉุยฉาย 

ภาพบน  มุมมองจากผู้ชมในขณะทำาการแสดง

ภาพล่าง มุมมองการถ่ายทอดสดออนไลน์จากเฟซบุ๊ก (LIVE)

 (5) การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม

 การคัดเลือกนักแสดง มีนักแสดงทั้งหมด 9 คน 

แบ่งเป็นนักแสดงหญิง 6 คน และนักแสดงชาย 3 คน คัด

เลือกจากจากนักแสดงที่มีความสามารถในการ

เคลื่อนไหว แล้วนำามาฝึกซ้อมเพิ่มเติม มีการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องของท่าทาง  

 การฝึกซ้อมเร่ิมการจากต่อท่าท่ีเป็นท่าชุดพื้น

ฐานที่จะใช้ในการแสดง หลังจากนั้นก็เริ่มซ้อมท่าตั้งแต่

เริ่มแสดง เพื่อให้ความจำาของนักแสดงไปตามระบบของ

การแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ หลักจากได้ท่าทางครบถ้วนใน

สว่นของนกัแสดงแลว้น้ัน ยงัต้องมกีารฝกึซอ้มในเรือ่งของ

การทดลองออกอากาศสดผา่นสือ่ออนไลนเ์ฟซบุก๊ (LIVE) 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ภาควิชาวิทยุโทรทัศน์

ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่มีความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีการออกอากาศสดมาช่วยทดสอบระบบ และ

ผู้สร้างสรรค์ได้ฝึกซ้อมการลำาดับภาพที่เกิดขึ้นในการ

แสดงกับตัวผู้ควบคุมการออกอากาศก่อนเพื่อให้เกิดข้อ

ผิดพลาดน้อยที่สุดและได้ภาพที่สื่อถึงความต้องการของ

ผู้สร้างสรรค์มากท่ีสุด ถือเป็นข้ันตอนที่มีความจำาเป็น

อย่างมากในการซ้อมการแสดงสดที่ต้องอาศัยเทคนิค         

ต่าง ๆเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ 

 (6) การออกแบบคัดสรรเครื่องแต่งกาย 

 เครื่องแต่งกาย แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ตาม

ลักษณะการวางตัวแสดง ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 นักท่องเที่ยว ออกแบบให้มีความสมสมัยในยุค

ปัจจุบันแฟนชั่นการแต่งตัวตามสมัยนิยม 

กลุม่ท่ี 2 หมูม่วลความเป็นไทย ออกแบบเป็นลกัษณะไทย

ประยุกต์ โดยใส่เสื้อแขนกระบอกดำาและนุ่งโจงกระเบน

สีดำา มีกระเป๋าสะพายเล็ก ๆ ตามสมัยนิยมปัจจุบันเพิ่ม

ลูกเล่นให้เกิดความสนุกสนาน ร่วมสมัย และถือเป็น

อุปกรณ์ในการแสดง

 (7) นำาเสนอผลงานสร้างสรรค์

 นำาเสนอการแสดงชดุ Meta Selfie ออกฉยุฉาย 

วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรงุเทพมหานคร พธิเีปดิงานนิทรรศการภาพถ่าย “Meta 

Selfie หลากหลายตวัตนคนเซลฟี”่ และผา่นสือ่ออนไลน์

เฟซบุ๊ก (LIVE) เพจเด็กทีวี ม.สยาม www.facebook.

com/dektv.siamU และกลุ่มเครือข่ายนิเทศ

ข้อสรุปในการสร้างสรรค์การแสดงชุด Meta Selfie 

ออกฉุยฉาย 

 (1) การสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด 

Meta Selfie ออกฉุยฉาย มีกระบวนการการพัฒนาผล

งานทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ดงันี ้(1) การกำาหนดความคิดหลัก

และขอบเขตเนือ้หา (2) การกำาหนดรปูแบบของการแสดง 

(3) การเลอืกสรรดนตร ี(4) การสรา้งสรรคล์ลีาทา่ทาง (5) 

การคัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อม (6) การออกแบบคัด

สรรเครื่องแต่งกาย และ (7) นำาเสนอผลงานสร้างสรรค์

 (2) การสร้างลีลาท่าทางควรสร้างสรรค์ให้

เหมาะสมกับนักแสดง โดยต้องดูพื้นฐานและความ

สามารถของนกัแสดงเป็นหลกัเพือ่ใหเ้กิดความสมดลุของ

ทา่ทาง เพือ่ทีน่กัแสดงจะไดส้ือ่สารถงึความหมายไดอ้ยา่ง
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ครบถ้วนสมบูรณ์  

 (3) การสร้างสรรค์การแสดงชุดน้ีเป็นการ

ทดลองนำาการแสดงสด และการถ่ายทดสดผ่านกล้อง

โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ (สมาร์ตโฟน) และกล้อง DSLR 

(Digital Single Lens Reflex) ทางสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก 

(LIVE) ในขณะทำาการแสดงสด ซึง่จะเหน็ถงึองค์ประกอบ

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  มากกวา่หน่ึงสือ่ขึน้ไป มาสรา้งสรรค์ใหเ้กดิผลงาน

ช้ินนี ้ซ่ึงผูส้รา้งสรรคยั์งคงตอ้งนำาองคค์วามรู ้ประสบการณ ์

ไปพัฒนาและตอ่ยอดในงานทางด้านสือ่สารการแสดงตอ่

ไปในอนาคต  

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการ

แสดง

 (1)  การสร้างสรรค์การแสดงในงานลักษณะพิธี

เปิดกิจกรรม งานพิธีการ ที่ขาดไม่ได้คือ ความสัมพันธ์

ระหว่างผูส้ง่สารกบัผูร้บัสาร และบรบิทวฒันธรรม จะเหน็

ได้ว่า หากงานการแสดงมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสาร

กับผู้รับสาร โดยมีจุดร่วม หรือ แนวความคิด (Concept) 

ร่วมกันมาก่อนจะทำาให้การสื่อสารในงานออกแบบลีลา

ทา่ทางนีส้ามารถเข้าใจไปในทศิทางเดยีวกนัไดง้า่ยมากข้ึน  

 (2) การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ ไม่เพียงแต่

เป็นการแสดงสดแบบการสื่อสารสองทางเท่านั้น ยังต้อง

แสดงออกผา่นมุมกลอ้งไปยงัสือ่ออนไลน ์จงึเป็นข้อเสนอ

แนะให้ผู้สร้างสรรค์ เห็นความสำาคัญในเรื่องของการฝึก

ซอ้ม เพ่ือใหเ้กดิขึน้ผดิพลาดนอ้ยทีส่ดุ หากมขีอ้ผดิพลาด

ผู้ควบคุมดูแลการแสดง รวมไปถึงนักแสดงยังต้องมี

ปฏภิาณไหวพริบในการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ไดด้อีกีดว้ย
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