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This research aims to study the procedural production of a choral performance ‘Rice’ as a mean
to communicate common identity among countries of Mekong region. This applied choral performance
narrates the story of rice. The design of this creative art requires comprehension of the performance opts to
introduce a shared cultural perspective to Thai audience regardless of their gender or age. Considering the
grandeur of the ASEAN Community 2015, the performance leads the way to develop a joint (common)
identity, starting with a new outlook for the interrelationship between countries of Mekong region.
Results with regard to performers indicated that demeanour and lighting enhanced the efficiency
of performers’ singing regarding emotional manifestation. Most of the performers were able to appreciate
their respective character’s feelings to greater extent. Understanding both acting and singing brought a novel
experience that has never been found in standard performances of choral music. On attitudinal perception of
the audience, it was found that the performance was able to attract the audience’s attention and to boost
their demand for revisiting. The performance was able to communicate the common identity of Mekong
region through a comprehensible story and an internationality of singing, which could form a common
perspective of ‘rice’. Findings from interviews with experts revealed that the vocal performance was
powerfully communicative and facilitated imagination, particularly as a background setting. In addition, the
performance was considered comprehensible for audience of all genders and ages. However, the
performance disclosed more of Thai and ASEAN identity rather than of Mekong River. Incorporation of ethnic
groups’ attires and accented timbre of musical instruments in Mekong region would have portrayed a clearer
picture of stories occurred in the region. The common identity among Mekong River communities could have
been communicated to the audience in a more comprehensible way if the aforementioned costumes and
instruments had combined forces with lyrics written therein the choral performance ‘Rice’.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คุณสมบัติประการที่สําคัญของการขับรองประสานเสียงคือ การรวมเสียงที่แตกตางสูความ
กลมกลื น เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว เมื่อ มาผสานกับ รูป แบบการถา ยทอดเชิ ง สรา งสรรคแ ที่ ห ลากหลายได แ ก
องคแประกอบของละคร ที่จะตองมี แกนความคิด โครงเรื่อง ลักษณะตัวละคร บทสนทนา ดนตรี และ
วิธีการนํ าเสนอ ส ว นประกอบเหล านี้ทําให เกิดลักษณะของการขับรองประสานเสี ยงแบบใหมซึ่ง
แตกตางไปจากในอดีตที่มีแตการใหความสําคัญในเรื่องของเสียงที่ประสานจนเกิดความสมดุล และถูก
นําไปใชในพิธีกรรม หรือประกอบวงดนตรี เทานั้น การรองประสานเสียงที่ถูกพัฒนาขึ้นใหมนี้จึงถูก
เรียกวา การรองประสานเสียงในประเภทการแสดง (Show Choir) ซึ่งเนนวาองคแประกอบดาน
กระบวนการสรางสรรคแเป็นสวนสําคัญที่ทําใหการแสดงดังกลาวเกิดความนาสนใจมากขึ้นอยางมีสีสัน
ปใจจุบันวงขับรองประสานเสียงประเภทการแสดง มีอยูทั่วโลกและไดรับการยอมรับในระดับ
สากล ในแงการผสมผสานลักษณะทางศิลปวัฒนธรรม ลักษณะของดนตรีและกลวิธีการแสดงขับรอง
ประสานเสียงที่มักจะมีการสรางเรื่องราวเพื่อถายทอดสูสาธารณชนอาทิ ในประเทศไทยวงขับรอง
ประสานเสียงประเภทการแสดง (Show Choir) ที่ไปสรางชื่อเสียงในเวทีระดับโลกมาตลอดนั้นมีเพียง
2 วง คือ “สวนพลูคอรัส” (Suanplu Chorus) และ “บางกอกวอยเซ็จสแ” (The Bangkok Voices)
ซึ่งการแสดงที่โดดเดนในแงของการแสดงเชิงการผสมผสานเรื่องราวทางวัฒนธรรมไทยคือ วงสวนพลู
คอรัส โดยผลงานที่ปรากฏลาสุด คือ บทเพลงมโนราหแ เป็นการนําเสนอเรื่องราวของพระสุธนมโนรา
ที่ผสมผสานการรําอยางไทยรวมสมัย การเลนหุนเงา หรือแมแตเครื่องดนตรีประกอบก็เป็นวงมโหรีปี่
พาทยแ การรองที่มีการเอื้อนอยางไทยและการรองคลาสสิคอยางตะวันตก ถูกผสมผสานกันจนไดรับ
รางวัลจาก World Choir Games ในปี 2008
จนไดรับการยกยองวาเป็น คณะรองประสานเสียงที่บุกเบิกและสรางมิติใหมใหกับการขับรอง
ประสานเสียงไทย จากสวนหนึ่งของหนังสือพิมพแ Thai Newspaper In Los Angeles, California,
USA ทีภ่ าณุพล รักแตงาม ไดเขียนถึง
“คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู เป็นคณะที่บุกเบิก และสร้างมิติใหม่ ในการนํา
ผลงานเพลงไทยผสมผสานกั บ การขั บ ร้ อ งประสานเสี ย งในรู ป แบบตะวั น ตก โดยไม่ ลื ม
รากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดต่างๆ เช่น สองเหรียญ
เงิน จาก World Choir Games 2008 (Musica Contemporanea และ Folklore
Open) เมืองกราซ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2010 ได้รับเชิญไปแสดง
ในงาน International Cultural Diversity Festival ณ สํานักงานใหญ่องค์การ UNESCO
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส” (ภาณุพล รักแตงาม, 2008)
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ภาพที่ 1 ภาพการแสดงเพลงมโนราห์วงสวนพลูคอรัส
ในขณะที่วง “บางกอกวอยเซ็จสแ ” (The Bangkok Voices) เป็นวงที่โดดเดนในการแสดง
เพลงประสานเสียงสากล ซึ่งองคแประกอบในการแสดงที่สําคัญประกอบไปดวย การใหความบันเทิง
ผานเพลง ทาเตน และการออกแบบการแสดง ที่มีลักษณะของการรองเพลงสากล โดยมีแนวทางการ
สรางสรรคแลักษณะเสียงคลายวงประสานเสียงของประเทศฟิลลิปปินสแ กลาวคือ มีการรองที่แข็งแกรง
มีเสียงของวงที่เขมคลายกับการรองเพื่อการบูชา รวมไปถึงลักษณะการยืนตามประเภทเสียงในหนึ่ง
แถวประกอบไปดวย โซปราโน-เสียงสูงของผูหญิง เบส-เสียงต่ําของผูชาย เทนเนอรแ-เสียงสูงของผูชาย
และอัลโต-เสียงต่ําของผูหญิง หรือลักษณะการยืนแบบผสม (Mix Position) ที่จะทําใหเสียงออกมา
แบบเทากันเปรียบเสมือนลําโพงเดียวที่มีเสียงซายและขวาเทากัน ผสมผสานกับการรองระหวางเพลง
ไทย เพลงคลาสสิค เพลงสากลและเพลงแนวจิตวิญญาณของคนผิวสี (Gospel Spiritual)

ภาพที่ 2 วงประสานเสียง The Bangkok voices ในการแข่งขันที่มณฑลกวางสู่
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนจีน
รายงานผลงานในการแขงขันบนเวทีระดับนานาชาติโดยหนังสือพิมพแบางกอกโพสทแ สวน
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2012 ระบุวา“ไดรับรางวัลชนะเลิศ 3 ประเภทการแขงขัน
ในระดับเหรียญทอง 2 รางวัลประเภทการรองประสานเสียงแบบผสม (Mixed Choir) และประเภท
เพลง ป็อป แจ฿ส และกอสเปล รวมไปถึงการชนะเลิศของวงที่ไดรับคะแนนสูงสุดในประเภทการรอง
ประสานเสียงแบบผสม” ในการแขงขันทีม่ ณฑลกวางซู ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนจีน
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ในระดับภูมิภาคเอเชียยังมีวงอื่น ๆ ที่ไดรับการยอมรับในเวทีการแสดงของโลก อยางเชน วง
Indonesia Youth Choir Cordana ที่ไดรับการเชื้อเชิญเพื่อไปแสดงการขับรองประสานเสียงในงาน
Musica Sacra International Marktoberdorf 2010 ที่ประเทศเยอรมนี ดวยการใชเพลงพื้นบาน
Janger (บาหลี) เรื่องราวของการตอสูกับปีศาจรายบารอง รวมไปถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองอินโดนีเซีย
ผสมผสานกับองคแประกอบในการสื่อสารเพื่อการแสดง (การจําลองสถานการณแระหวางการตอสูกับ
ปีศาจรายบารอง รวมไปถึงการเตนระบําในแบบอินโดนีเซีย) ซึ่งใชการรองผสมผสานระหวางการรอง
พื้นเมือง และการรองตะวันตก การแสดงจึงมีลักษณะของการถายทอดเชิงพิธีกรรมที่มีสีสัน สราง
ความบันเทิง ตลอดจนถายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมใหเป็นที่ยอมรับในสากล
การยอมรับในระดับโลกตอการขับรองประสานเสียงในประเภทการแสดง (Show Choir)
ดวยองคแประกอบหลายลักษณะที่ทําใหการสื่อสารดวยการประสานเสียงจึงไมใชแคเพียงความงามของ
เสียงอีกตอไป แตรวมไปถึงความนาสนใจของการสรางสรรคแ และการนําเสนอแงมุมของเรื่องราวเชิง
วัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตความตื่นตาตื่นใจ
ผูวิจัยจึงสนใจการสรางการแสดงเพลงประสานเสียง (Show Choir) ทีเ่ ป็นการสื่อสารรูปแบบ
หนึ่งซึง่ อาจนําเสนอประเด็นเรื่อง ขาว ดวยเหตุที่ “ขาว” เป็นเรื่องของวัฒนธรรมรวมในหลายประเทศ
โดยเฉพาะบทบาทของขาวในกลุมประเทศลุมน้ําโขงที่สะทอนออกมาในกลุมชาติพันธุแตางๆจํานวน
มาก
จุ ด ร ว มหลั ก สํ า คั ญ ในการดู แ ล ข า ว ที่ ทุ ก ประเทศในลุ ม น้ํ า โขงรวมถึ ง ประเทศไทยให
ความสําคัญ เกี่ย วของกับฤดูกาลในการเพาะปลู กอันประกอบไปดว ย ฤดูกาลกอนการเพาะปลู ก
ฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลรักษา ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและฤดูกาลเขายุงขาว ซึ่งในแตละฤดูกาลจะมีการ
บรรจุเรื่องราวทางประเพณีวัฒนธรรมต าง ๆ เอาไวมากมาย ทั้งตํานานการกําเนิดตนขาว ความเชื่อ
เรื่องของฟูา-ดิน ความเชื่อเรื่องของเทพเจา อยางเช นพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับฟูา ที่มีเรื่องราวของการ
ขอฝนในประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีกําฟูา หรือแมแตประเพณีการแหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (การแหนางแมว
การแหคางคก) เพื่อจุดประสงคแของการใหฝนตกตามฤดูกาลกอนการเพาะปลูก ใหดินเกิดความชุมชื้น
และอุ ดมสมบู ร ณแ หรื อความเชื่ อเรื่อ งเทพเจา ที่ ปกปใก ษแรั ก ษาขา ว (พระแมโ พสพ) ก็จ ะมีก ารนํ า
เครื่องเซนไหวไปกราบเพื่อออนวอนใหเทพเจาคุมครองนาในฤดูกาลรักษาขาว และทําใหครอบครัว
เกิดความสงบสุข ที่ตองมีการเชิญขวัญพระแมโพสพในฐานะแมแหงขาวมาเพื่อดูแลขาวของชาวนา
นั่นเอง ในลุมน้ําโขงก็จะมีลักษณะความเชื่อที่สัมพันธแ กันในลักษณะความเชื่อดังกลาว นั่ นคือ ความ
เชื่อเรื่องฟูา ความเชื่อเรื่องเทพเจา และความเชื่อเรื่องขาว นั่นเอง โดยรูปแบบและวิธี การอาจจะ
แตกตางกันออกไป แตลวนมีจุดประสงคแแบบเดียวกัน
งานวิ จั ย เรื่ อ ง กระบวนการสร า งสรรคแ ก ารแสดงเพลงประสานเสี ย งเรื่ อ ง “ข า ว” เพื่ อ
สื่อสารอัตลักษณแสามัญลุมน้ําโขง จึงจะนําองคแประกอบของการสรางสรรคแการแสดงประสานเสียง
(Show Choir) มาใชนําเสนอ ดวยแนวทางของการพัฒนากระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรอง
เพลงประสานเสียง (Show Choir) ใหกับกลุมผูผลิต และสรางสรรคแการแสดงขับรองประสานเสียง
ไทย และสามารถเป็นสื่อแนวทางหนึ่งในการสงเสริมความเป็นอัตลักษณแสามัญของผูคนในภูมิภาคลุม
น้ําโขงไดตอไป
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1.2 ปัญหานาวิจัย
1. กระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อสื่อสารอัต
ลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง มีกระบวนการสรางอยางไรบาง?
2. ความคิดเห็นของนักแสดงและทีมงาน ตอการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว”
เพื่อสื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง เป็นอยางไร?
3. การรับรูและทัศนคติ ของผูชม ตอการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง "ขาว" เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง เป็นอยางไร?
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักแสดงและทีมงานที่มีตอการแสดงขับรองเพลงประสานเสียง
เรื่อง “ขาว” เพื่อสื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูชมที่มีตอการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยแบงออกเป็น 3 ชวง ไดแก pre-production , production, post production
โดยมีขอบเขตในการวิจัยดังนี้
Pre-production(กระบวนการก่อนผลิตการแสดง)
ระยะเวลาในการดําเนินงานชวงเดือน พฤศจิกายน 2555 ถึง กุมภาพันธแ 2556
1. รวบรวมเนื้อหาเรื่อง "ขาว" ในลุมน้ําโขง (ลาว กัมพูชา เวียดนาม พมา และไทย) โดย
พิจารณาจากขอมูลที่สามารถสืบคน และปรากฏอยูประเภทตาง ๆ
- ดนตรี อาทิ เพลงพื้นบาน เพลงในพิธีกรรม ประเภทเครื่องดนตรีที่ใชในพิธีกรรม
"ขาว"
- บทความ บทวิจารณแ ตํานาน ความเชื่อ นิทาน กลอน บทกวี ฯลฯในความสัมพันธแ
เรื่อง "ขาว"
2. การพัฒนาบทโครงรางการแสดง
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3. เรียบเรีย งเสียงประสานขึ้นใหมจากเพลงเดิม และประพันธแบทเพลงขึ้นใหมดวยการนํา
ขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหแ จากคําปรึกษาผูมีประสบการณแดานดนตรีเชิงปฏิบัติ อาทิ การขับรอง
ประสานเสียงและการเลนดนตรีเอเชีย
4. คัดเลือกนักแสดงจากเสียงและองคแประกอบโดยรวม ดําเนินการฝึกซอมประสานเสียงและ
ผสมผสานองคแประกอบดานการละคร
Production(ช่วงการผลิตการแสดง)
ระยะเวลาในการดําเนินงานชวงเดือน มีนาคม 2556 ถึง เมษายน 2556
1. ระยะเวลาที่ผลิตการแสดงภายในระยะเวลา 45 นาที
- การวางอารมณแของการนําเสนอการแสดงตั้งแตตนการแสดง จนจบการแสดง
(ชวงระยะเวลาวัฏจักรของฤดูขาว)
- การแสดงการขับรองประสานเสียง ที่มีองคแประกอบของการสื่อสารเพื่อการแสดง
ตลอดจนบรรยากาศในเรื่องวิถีชีวิตของชาวนา กับ ขาว
2. จัดการนําเสนอการแสดงเป็นจํานวน 2 รอบการแสดง วันที่ 26 และ27 เมษายน 2556 ณ
โรงละครการจั ดการเภตราลั ย ชั้น 14 อาคารมหิ ตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตรแและการบัญชี
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย(26 เมษายน 2556 เวลา 19.00น. และ 27 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.)
Post-production(ช่วงหลังการแสดง)
ระยะเวลาในการดําเนินงานชวงเดือน พฤษภาคม 2556 ถึง สิงหาคม 2556
การรวบรวมขอมูลแบงเป็น 3 สวน 1) บันทึกกระบวนการสรางและการออกแบบการแสดง
ขับรองเพลงประสานเสียงดวย เครื่องมืออิเล็กทรอนิคสแ เชน กลองบันทึกวิดีโอ กลองบันทึกภาพ
และสมุดจดบันทึก ในชวงการฝึกซอม และชวงการแสดง จากทีมงานผูผลิต และนักแสดง 2) ขอมูล
เชิงการรั บรู และทัศนคติของผูชมโดยวัดจากประเมิน (erQaneitseuQ ) หลั งการรับชมการแสดง
ประกอบไปดวย กลุมผูชมทั่วไป และกลุมผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารการแสดง ดานดนตรี และดานเอเชีย
ศึกษา 3) บันทึกขอมูลจากการเสวนารวมหลังการแสดง จากกลุมผูชมทั่วไปและทําการสัมภาษณแแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุมผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารการแสดง ดานดนตรี และดานเอเชีย
ศึกษา จํานวน 9ทาน
1.5 นิยามศัพท์
การแสดงการขับร้องประสานเสียง หมายถึง โชวแการขับรองประสานเสียง(Show Choir)
เป็นรูปแบบการแสดงประเภทหนึ่งของการขับรองเพลงประสานเสียง แตกตางไปจากการขับรอง
ประสานเสียงปกติ คือ มีสวนของการแสดงผานเรื่องราวการเลาเรื่องจากเนื้อหาของเพลง หรือมีการ
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เคลื่อนไหวตามทํานอง จังหวะ มากกวาการขับรองประสานเสียงปกติ พรอมทั้งมีองคแประกอบดาน
ฉาก และแสง ที่เสริมใหการแสดงมีสีสัน และองคแประกอบอื่นเพื่อบันเทิงอารมณแมากขึ้น
ข้าว หมายถึง สัญลักษณแสําคัญในวัฒนธรรมขาว เป็นตัวแปรสําคัญที่มีผลกับ รูปแบบ และ
ลักษณะการดําเนินวิถีชีวิต อันเป็นจุดกําเนิด ของความเชื่อ ประเพณี และการอยูรวมกันระหวางคน
กับธรรมชาติของสังคมกสิกรรมเพื่อการเลี้ยงชีพ จึงเป็นความหมายเชิงสัญลักษณแรวมกันของพื้นที่
บริเวณนั้น
ลุ่มน้าโขง หมายถึง ลักษณะทางภูมิศาสตรแ และลักษณะทางวิถีชีวิตดานวัฒนธรรมของกลุม
ชาติ พัน ธุแ ที่มีก ารเชื่อมโยงความสั ม พันธแ ใกล เคีย งกัน จากการไหลผ า นของแม น้ําโขงในพื้น ที่ทาง
ภูมิศาสตรแ คือ เวียดนาม ลาว พมา กัมพูชา และไทย
อัต ลักษณ์ ร่วม(สามัญ) หมายถึง การกําหนดหรือสรางลักษณะมุมมองที่ทําใหเกิดความ
เขาใจไปในทิศทางเดียวกัน แมจะมีพื้นฐานมาจากความแตกตางของชาติ ภาษา และวัฒนธรรมแต
สามารถเขาใจรวมกันได
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดองคแความรูเกี่ยวกับกระบวนการสรางการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว”
โดยมีอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขงเป็นฐานความคิด
2. ผูรับสารตระหนักถึงความสัมพันธแระหวางผูคนในลุมน้ําโขง ที่มีตอการแสดงการขับรอง
ประสานเสี ย ง ในบทเพลงประสานเสี ย งเรื่ อ ง "ข า ว"
ของกลุ ม ประเทศลุ ม น้ํ า โขง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัย เรื่อง "กระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง" เป็นการศึกษากลวิธีการสรางสรรคแการแสดงขับรอง
ประสานเสียง ที่สื่อสารเรื่อง ขาว เพื่อการสรางความเขาใจ และใหความรู เกี่ยวกับอัตลักษณแสามัญ
ของขาวในวิถีชีวิตของลุมน้ําโขง โดยมีแนวคิด และงานวิจัยสําหรับเป็นแนวทางในการสรางสรรคแ และ
วิเคราะหแดังนี้
2.1 แนวคิดเรื่องที่มาและการสรางสรรคแการขับรองประสานเสียง
2.2 แนวคิดภูมิปใญญาเรื่อง "ขาว" และฐานความคิดเชิงอัตลักษณแของกลุม
ประเทศลุมน้ําโขง
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเรื่องที่มาและการสร้างสรรค์การขับร้องประสานเสียง
การขับรองประสานเสียง (Choir/Chorus) คือ การรองเพลงที่มีลักษณะเป็น unison (การ
รองโนตแนวเดียวดวยกันของเสียงทุกประเภท) หรือการรองเสียงประสานกันของเสียงแตละประเภทที่
ทําใหเกิดเพลงหนึ่งเดียว หรือกลาวไดวา เป็นเสียงรองเพลงที่เกิดจากกลุมนักรอง
Choir เป็นกลุมนักรองประสานเสียง ที่เกี่ยวของกับศาสนา หรือ เป็นกลุมคณะ
นักรองมืออาชีพ
Chorus เป็ นกลุมนักรองประสานเสียง ที่เกี่ยวของกับการแสดงในอุปรากร และ
ละครเวที
ในปใจจุบันศัพทแดังกลาวไดถูกจํากัดความคลายคลึงกันจนตองพิจารณาจากความ
เหมาะสมของการใชเป็นหลัก โดยสังเกตไดจากชื่อคณะนักรองประสานเสียงเป็นตน
การขับรองประสานเสียงถูกนําไปใชดวยเหตุผลที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความเหมาะสม
บางครั้งถูกใชป ระกอบกับ เครื่ องดนตรีบรรเลงตางๆ หรือบางครั้งอาจจะไมมีเครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบ มีเพียงเสียงประสานเทานั้นที่ใชในการบรรเลง (A cappella) อาทิ
-การประสานเสียงในวงออเคสตรา มักจะมีหนาที่สรางสีสันใหกับเนื้อหาของเพลง
หรือชวยนักรองนําเพลงดวยการเนนยํา การคลอประกอบเสียงหลัก โดยหลักแลวมักจะใหความสําคัญ
กับเสียงที่กลมกลืนกันที่สุด ทั้งโทนเสียง โนต และการออกเสียงพยัญชนะตัวสะกดตางๆ เพราะมักจะ
ใชจํานวนคนรองคอนขางเยอะ
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-การประสานเสียงในวงดนตรีแบนดแ มักจะใชจํานวนไมมากและมีการประสานเพียง
ทอนสําคัญของบทเพลงที่ผูประพันธแ หรือผูเรียบเรียงใหมตองการจะทําใหนักรองนําเดนขึ้นมา
-การประสานเสียงในการแสดงละครเพลง มักจะใชการขับรองประสานเสียงเป็นตัว
สร างสีสั นใหกับการดําเนิ นเรื่อง อยาง อุปรากรและละครเพลงเป็นตน การขับรองประสานเสี ยง
ดังกลาวจําเป็นที่จะตองใชคนเป็นจํานวนมาก และคนเหลานั้นก็มักจะมีหลายบทบาทในแตละชวงของ
การแสดง
-การประสานเสียงในการแสดงประสานเสียง (Show Choir) มักจะเป็นการแสดงที่
ดําเนินดวยการรองประสานเสียงเป็นหลัก นอกจากเสียงจะตองกลมกลืนแลวบางครั้งยังมีสวนของการ
ออกแบบการแสดง การเคลื่อนไหว และการแสดงทางรางกายเพื่อถายทอดเรื่องราวของเพลงนั้น
ออกมาประกอบเพื่อสรางความนาสนใจใหกับการบอกเลาเรื่องราวของเพลง(มินทรา ทันตะเวช, 2554
3, 7-8)
ทั้งนี้ไมวาการขับรองประสานเสียงจะมีรูปแบบหรือลักษณะเพลงแบบใด ลวนมีจุดประสงคแที่
สําคัญเดียวคือ การสื่อสารที่ตรงตามจุดประสงคแ (ทวงทํานอง โนต อารมณแ จังหวะ ฯลฯ) การขับรอง
ประสานเสียงจึงเป็นการสรางสรรคแที่ตองอาศัย ระยะเวลาและการทําความเขาใจของนักรอง ที่จะ
สามารถนําเสนอเรื่องราวและสาระเหลานั้นออกมาไดมีประสิทธิภาพที่สุด
ดวยเหตุนี้การสรางสรรคแการขับรองประสานเสียงจึงเป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดของการ
สร า งวงขั บ ร อ งประสานเสี ย งและบทเพลงต า ง ๆ ให ถู ก นํ า เสนอตรงตามวั ต ถุ ป ระสงคแ ข องการ
สรางสรรคแการแสดงในแตละครั้ง
กระบวนการดังกลาวจะตองใชเวลาในการดําเนินงานที่ยาวนาน ดวยอุปสรรคที่จะตองพัฒนา
ศักยภาพของนักรองทุกคนใหดําเนินสูความสามารถในระดับที่พอ ๆ กัน ทั้งนี้มีความสัมพันธแ ถึง
ระยะเวลาในการฝึกซอม การปรับวิธีของการรอง การปรับโทนของการรอง ตลอดจนการสรางให
นักรองทุกคนเขาใจเพลงและประสานเพลงนั้นภายใตความเหมาะสมของระดับเสียงที่ตรงกัน เพราะ
ดวยคุณลักษณะของการประสานใหความสําคัญมากตอการประสานเพื่อสรางอารมณแและความรูสึก
นอกจากตัวโนตจะตองแมนยําแลว ทวงทํานองและคอรแด (Harmony Chords) จะตองแมนยําดวย
ไมเชนนั้นอาจจะทําใหเนื้อหาและอารมณแของเพลงนั้นคาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงคแของเพลงโดย
สิ้นเชิงหรือเป็นการประสานเสียงที่ไมบรรลุซึ่งวัตถุประสงคแได
ลักษณะของการขับรองประสานเสียงไม ตางไปจากการบรรเลงดนตรีกลาวคือ การขับรอง
ประสานเสียงถูกจัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งที่ใชรางกาย อารมณแความรูสึกของมนุษยแเป็นเครื่อง
ดนตรี การนําเสียงแตละประเภทของแตละบุคคลมารวมกันเพื่อถายทอดเรื่องราวจึงไมตางไปจากการ
บรรเลงเพลงของวงออเคสตราหรือวงดนตรีสากล ที่ประกอบเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะ
ของเสียงแตกตางกัน เชนเดียวกับการรองประสานเสียงซึง่ ใชรางกายและอารมณแของมนุษยแเป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีโทนเสียงแตกตางกันออกไป ทําใหลักษณะของโทนเสียงและลักษณะการตีความเพื่อการ
สื่อสารผานเสียงรองประสานเสียงของแตละวงนั้นแตกตางกันออกไป
ในประเทศไทยวงประสานเสี ยงที่มี ชื่อเสียงและประสบการณแ อยูในการแขงขัน และการ
ประกวดระดับนานาชาตินั้น มี 3 วง ไดแก
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1. วงขับรองประสานเสียงของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
(ประเภทวงประสานเสียงหญิงลวน)
-เป็นวงประสานเสียงหญิงลวนที่เนนการขับรองในเพลงศาสนา เพลงสากลและเพลง
ไทยประยุกตแ ความนาสนใจของวงนี้คือ การพัฒนาศักยภาพของนักรองประสานเสียงใน
ระดับเยาวชนโดยเริ่ มจากพื้นฐานดานการขับรองทั้งหมดตั้งแตตน ดังนั้นสมาชิกในวงจึง
คุนเคยเสียงระหวางกันเป็นอยางดี ทําใหเสียงที่ไดฟใงนั้นมีความชัดเจนและกลมกลอม จน
กลายเป็นเสียงวงหญิงลวนที่มีความงดงาม
-ไดรับเชิญไปแสดงในประเทศตางๆมากมาย อาทิ ประเทศจีน ฮองกง ฟินแลนดแ
ฮอลแลน ฮังการี่ เอสโตเนีย รัสเซีย สเปน และอเมริกา โดยลาสุดปี 2012 ไดเขารวมใน
Children of the World in Harmony International Youth Choir and Dance
Festival วันที่ 21-26 มิถุนายน 2555 (Children of the World in Harmony
International Youth Choir and Dance Festival, 2012)

ภาพที่ 3 การประกวดวงประสานเสียงหญิงวัฒนาวิทยาลัย
2. วงขับรองประสานเสียงThe Bangkok Voices
(ประเภทเพลงปฺอป แจ฿ส กอสเปล และวงประสานเสียงผสม SATB)
-เป็นวงประสานเสียงแบบผสม โดยมีลักษณะเดนคือการขับรองเพลงทุกประเภท
นักรองทุกคนมีประสบการณแการขับรองประสานเสียงและมีพื้นฐานการขับรองทุกคน ทําให
ภาพรวมของเสียงมีความแข็งแรงรวมไปถึงการใชเทคนิคในการทําเสียงไดในหลายประเภทจึง
สามารถสรางกลิ่นอายของเพลงที่เลือกมาขับรองในแตละประเทศไดเป็นอยางดี บอยครั้งที่มี
การขับรองเพลงไทยแลวผสมผสานการละเลนใหตรงกับในเพลงนั้นทําใหการสื่อสารดวยเพลง
ประสานเสียงของวงนี้เกิดความนาสนใจ อาทิ ลาวกระทบไม ลาวดวงเดือน เขมรไทรโยคเป็น
ตน
-ไดรับรางวัลลาสุดจากการแขงขัน 2012 Xinghai Prize International Choir
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Championships คือ เหรียญทองใน *รอบ Open ประเภท Pop Jazz Gospelและถวย
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในประเภท Mix Chamber Choir
*รอบ Open หมายถึงรอบในการคัดเลือกวงที่มีคะแนนถึงเกณฑแ 22 แตม ในแตละประเภทของการ
ขับรองประสานเสียง หากผานเขารอบก็จะไดเขาไปแขงตอในรอบ International หรือ รอบการ
แขงขันแหงชาติ (The Bangkok Voices, 2012)

ภาพที่ 4 การรับรางวัลของคณะร้องประสานเสียง The Bangkok Voices
3. วงขับรองประสานเสียงสวนพลู
(วงประสานเสียงในประเภทเพลงพื้นบาน)
-เป็นวงประสานเสียงแบบผสม ที่นักรองทุกคนนั้นมีพื้นฐานการขับรอง ลักษณะเดน
ของวงนี้คือ การขับรองเพลงประสานเสียงดวยเพลงไทยประกอบการเลาเรื่องในเพลงนั้นโดย
นําเสนอผานอัตลักษณแของความเป็นไทยทําให เกิดความนาสนใจกับทั้งผู ชมชาวไทยและ
ตางประเทศ อาทิ การสรางเรื่องราวและชุดเพลงตอนกินนรี เป็นตน
-ไดรับรางวัลลาสุดจากการแขงขัน World Choir Games 2008 คือเหรียญเงินใน
ประเภท Folklore และเหรียญเงิน รองชนะเลิศประเภทเพลงรวมสมัย หรือ Musica
Contemporanea (Suanplu Chorus World Choir Games 2008, 2008)
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ภาพที่ 5 รางวัลของคณะร้องประสานเสียงสวนพลู ใน World Choir Game
2008
การขับร องประสานเสี ย งถูกพัฒ นาเป็นกิจกรรมที่ใช เสริมสรางศักยภาพของคนในหลาย
ประเทศ ตลอดจนเป็นการทําความรูจักวัฒนธรรมอื่นผานเพลงในลักษณะที่หลากหลาย ความนิยม
ของการตั้งวงขับรองประสานเสียงเริ่มมีขึ้นในวงกวาง โดยสังเกตไดจากการตั้งวงขับรองประสานเสียง
เยาวชนแห ง ชาติ ขึ้ น ในหลายประเทศ ตลอดจนกิ จ กรรมของวงขั บ ร อ งประสานเสี ย งในระดั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกลาวไดทําใหเกิดการพัฒนาเยาวชน ตลอดจนคนของชาตินั้น
อีกทั้งยังเป็นการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางออม โดยอาศัยลักษณะของเพลง และวัฒนธรรมในเพลงนั้น
เป็นสื่อกลางระหวางกัน
ดวยเหตุดังกลาว การสรางสรรคแการขับรองประสานเสียง จึงไมใชแคการรองโนตประสานกัน
เพียงปกติ แตหมายถึงสังคมใหมๆที่นักรองและผูอํานวยเพลงตองคอยปรับตัว และสรางความเขาใจ
ตลอดจนนําสารนั้นถายทอดสูผูชมใหแมนยํา และเขาใจเรื่องราวดังกลาว
ผู วิ จั ย จึ ง กํา หนดความสํ าคั ญ ของกระบวนการสร างสรรคแ ก ารขั บร อ งประสานเสี ย งไว 3
องคแประกอบหลัก กลาวคือ ผูอํานวยเพลง นักรอง และผูชม
ผู้ชม
ผู้อานวยเพลง

นักร้ อง
สถานที่แสดง

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ของผู้อานวยเพลง นักร้องและผู้ชม
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2.1.1 ผู้อานวยเพลง
ความสําคัญของผูอํานวยเพลงเปรียบเสมือนกระจกสะทอนใหกับนักรองในขณะซอมและ
แสดง เพราะเสียงภาพรวมที่ไดยินนั้นคือเสียงที่ผูชมไดยิน ดังนั้นความเขาใจของผูอํานวยเพลงตอการ
ปรับเพลงนั้นจึงมีสวนสําคัญมาก เพราะปฏิสัมพันธแที่เกิดขึ้นระหวางนักรอง และผูอํานวยเพลงนั้น จะ
เป็นผลใหแนวทางในการถายทอดวัตถุประสงคแ ของเพลงชัดเจนและเขาถึงอารมณแผูชมไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
ผูอํานวยเพลงเปรียบเสมือนสมองของรางกายที่คอยทําการสั่งงานสวนประกอบตาง ๆ ของ
รางกายให ทํางานสอดคล องกัน ในหลายสว น ผู อํานวยเพลงในฐานะของผู ควบคุมการฝึ กซอมที่มี
ความสํ าคัญมากกวาการใหจั งหวะดว ยสัญลักษณแการแกวงมือ เพราะหนาที่ในการฝึ กซอมลว นที่
จะตองออกแบบโดยผูอํานวยเพลงวาในการซอมแตละครั้งตองการใหนักรองไดอะไรในครั้งนั้น หรือจะ
ปรับแกสวนไหนของเพลงเป็นพิเศษ หนาที่หลักของผูอํานวยเพลงจึ งมีความสําคัญมากตอความสําเร็จ
ของการแสดง เพราะบอยครั้งที่การแสดงดําเนินไปหากเกิดขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับนักรองนักแสดง ผู
อํานวยเพลงมีหนาที่ ๆ ตองรับผิดชอบขอผิดพลาดสวนนั้นเป็นสําคัญมากไปกวาใหนักรองนักแสดง
เป็นผูรั บผิดชอบเอง ดังนั้ นหนาที่ในกระบวนการฝึก ซอมของผูอํานวยเพลงจึงมีความสําคัญในทุก
ขั้นตอนคือ
หนาที่ในการเตรียมแบบฝึกหัดในการเตรียมเสียงใหเสนเสียงของนักรองเกิดความ
ยืดหยุนในการรอง และการตีความ(Interpret)เพลงเพื่อสรางความเขาใจรวมใหกับนักรองถึง
จุดประสงคแหลักของเพลง
หนาที่ในการกระตุนใหนักรองทําทวงทํานองน้ําหนักของเพลงใหออกมาเทากัน
สม่ําเสมอกัน (Dynamic) การปรับโทนเสียงของวง และการออกเสียงหรือตัดพยัญชนะ
ตัวสะกดใหตรงกันตามจังหวะ
หนาที่ในการใหจังหวะ*(Tempo Marking) การใหถายทอดอารมณแ ใหกับนักรอง
เชน
*(Tempo Marking - very slow

:

slow

:

Moderate

:

Moderately fast:
fast
:

Largo--large, broad, stately
Grave--heavy, ponderous
Larghetto-- slow
Lento-- slow
Adagio-- slow, leisurely
Andante-- moderately
Moderato-- moderate
Allegretto-- quite lively
Allegro-- lively, brisk, fast
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Very fast

:

Vivace-- brisk, spirited
Presto-- very fast, rapid
Prestissimo--as fast as
possible)
(Garretson, 1993 25)

หน าที่ในการเรี ยน และสํารวจในบทเพลงแสดงทั้งหมด วาจุดไหนจะเกิดปใญหา
ขึ้นกับการรอง และการปรับประโยคของโนต และเนื้อเพลงใหสอดคลองไปกับการหายใจที่มี
การแบงไว โดยสามารถระบุไดถึงขอบังคับทั่วไปในการทําความเขาใจกับบทเพลงไว 5 ขอ คือ
- สรางความเขาใจกับเนื้อหา อารมณแของเพลงทั้งหมดและหาขอความหลัก
ของเพลง
- วิเคราะหแ รูปแบบ (Form) ระดับของชวงเสียงในแตละชวง(Tonalitymajor, minor, or atonal) รายละเอียดของเสียงวามีรูปแบบอยางไร(Texturemonophonic, homophonic, polyphonic, or combination) ทวงทํานองและ
อัตราจังหวะของเพลง
- ระบุชวงที่จะทําใหการรองนั้นมีอุปสรรค
- คนหาวิธีการควบคุมวงดวยสัญลักษณแมือที่เหมาะสมกับในแตละชวงของ
เพลง
- คํานึงถึงนักรองประสานเสียง ในกลวิธีการสรางใหลักษณะของเพลง
ตลอดจนการตีความเพลงนั้นในภาพรวมที่สัมพันธแกันระหวางผูอํานวยเพลง และ
นักรอง (Garretson, 1993 56-57)
นอกจากความสัมพันธแของผูอํานวยเพลง และนักรอง หลายครั้งที่ผูชวยบรรเลงในการฝึกซอม
มักจะมีความสําคัญไมตางไปจากนักรอง กลาวคือ เป็นผูสรางเสียงจําลองในการฝึกซอมโดยใชเปียโน
เป็นเครื่องดนตรีในการบรรเลงตัวโนต ตลอดจนการใหรูปธรรมตออัตราจังหวะ และความหนักเบาของ
ผูอํานวยเพลงนั้นปรากฏขึ้นกับนักรอง (Accompaniment)
การฝึกซอมที่เป็นระบบดังกลาวจะมีสวนชวยในการพัฒนาศักยภาพของนักรองใหสูงขึ้น เป็น
ผลใหนักรองเกิดความเคยชินมากขึ้น และตอบสนองตอความตองการของผูอํานวยเพลงไดตรงตาม
จุดประสงคแ สงผลใหใชระยะเวลาไมนานเทากับการฝึกซอมครั้งแรกมากขึ้น โดยมีรายละเอียดลักษณะ
ของการพัฒนาดังนี้
-การรองที่เป็นหนึ่งเดียวกันของตัวโนต (In Tune)
-การรองโนตที่หลากหลายไดดวยความผอนคลายของรางกายมากที่สุด (การควบคุม
การหายใจ, การควบคุมสีหนาทาทางในการแสดงออก เป็นตน)
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บอยครั้งที่นักรองไมสามารถรองเพลงไดเต็มประสิทธิภาพลวนมาจากอัตราจังหวะใน
การหายใจที่ไมสม่ําเสมอ และการออกเสียงตัวสะกด พยัญชนะเหลานั้นไมถูกตองเป็นผลใหการใชลม
ของนั กร องนั้น สิ้ น เปลื องไปโดยไร ความจําเป็น ทําให ผู อํานวยเพลงจะตองหาวิธีในการออกแบบ
แบบฝึกหัดในการรองออกมาเพื่อใหนักรองสามารถปรับตัวไดในการหายใจและการออกเสียง
การฝึกซอมในการออกเสียงผูอํานวยเพลงมีหนาที่ที่จะตองทําใหนักรองออกคําๆนั้น
ใหถูกตอง และเกื้อหนุนตอการรองเพลงมากที่สุด โดยเฉพาะการที่จะตองทราบถึงจุดกําเนิดเสียง
ตางๆที่เกิดขึ้นภายในโพรงปากการรองสระ อา เอ อี โอ อู ตามหลักการออกเสียงในระบบสัทศาสตรแที่
ผูอํานวยเพลงจะตองใหความสําคัญ (Garretson, 1993 93-94)

ภาพที่ 7 การออกเสียงในระบบสัทศาสตร์

2.1.2 การแบ่งประเภทเสียงของนักร้อง
ในแตละครั้งของการสรางวงขับรองประสานเสียง มักจะใหการจัดประเภทของเสียงนั้นมี
ความสําคัญในระดับแรกของการคัดเลือกนักรอง นอกจากจะเป็นการจัดกลุมคนในแตละประเภทของ
เสียง แตยั งเป็น การจั ดลักษณะของเสียงที่มีผ ลตอความหนา และบางในเนื้อเสี ยงโดยรวมอีกดว ย
ประเภทของเสียงหลักที่ปรากฏใน 4 แนวประสานเสียงหลัก คือ
Soprano
Alto
Tenor
Bass

โซปราโน
อัลโต
เทเนอรแ
เบส

คือเสียงสูงของผูหญิง
คือเสียงต่ําของผูหญิง
คือเสียงสูงของผูชาย
คือเสียงต่ําของผูชาย
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ภาพที่ 8 แสดงช่วงของการแบ่งเสียงแต่ละประเภทในบันไดเสียงเมเจอร์
Soprano

โซปราโน (1)
โซปราโน (2)

ถูกกําหนดใหชวงเสียงอยูระหวางโนต C-B flat
(โด-ที แฟลท)
ถูกกําหนดใหชวงเสียงอยูระหวางโนต B flat-A
flat
(ที แฟลท-ลา แฟลท)

Alto

อัลโต (1) ถูกกําหนดใหชวงเสียงอยูระหวางโนต A flat-E flat
(ลา แฟลท-มี แฟลท)
อัลโต (2)
ถูกกําหนดใหชวงเสียงอยูระหวางโนต F-E flat
(ฟา-มี แฟลท)

Tenor

เทเนอรแ (1)
เทเนอรแ (2)

ถูกกําหนดใหชวงเสียงอยูระหวางโนต C-A
(โด-ลา)
ถูกกําหนดใหชวงเสียงอยูระหวางโนต B flat-G
(ที แฟลท-โซล)

Baritone

บาริโทน

เป็นชวงเสียงกลางของผูชายไมต่ําไมสูงถูก
กําหนดใหเสียงอยูอยูระหวางโนต G-E flat
(โซล-มี แฟลท)

Bass

เบส

ถูกกําหนดใหชวงเสียงอยูระหวางโนต E flat-D
(มี แฟลท-เร)

จากการจําแนกประเภทของเสียงเป็นผลใหคุณลักษณะของเสียงในแตละประเภทนั้นแตกตาง
กัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
โซปราโน (1) มีลักษณะเนื้อเสียงบาง สวางเหมือนเสียงฟรุท
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โซปราโน (2) อาจจะมีชวงเสียงที่สูงเทากับโซปราโน (1) แตมีลักษณะเนื้อเสียงที่เต็ม
และหนากวา มีความเขมของเสียงมากกวา
อัลโต (1) อาจจะมีชวงเสียงที่กวางพอๆกับโซปราโน (2) แตมีชวงเสียงของโนตตัว
ลางมากกวา
อัลโต (2) เป็นเสียงที่หาว และเขมกวา อัลโต (1) โดยมีชวงเสียงของโนตตัวลาง
มากกวา
เทเนอรแ (1) มีลักษณะเนื้อเสียงที่บาง โดยเฉพาะกรณีที่ตองรองโนตสูง จะมีความ
บาง และสวาง
เทเนอรแ (2) มีชวงเสียงที่คลายกับ เทเนอรแ (1) แตมีลักษณะเสียงที่เขม และเต็ม
มากกวา
บาริโทน มีชวงเสียงที่คลายกับ เทเนอรแ (2) แตจะมีโนตตัวกลาง และลางที่เขม
โดยมากของการพัฒนาสูเสียงเทเนอรแ และเบสนั้นมักจะเริ่มจากลักษณะเสียงบาริ
โทน
เบส
ลาง

มีลักษณะเสียงที่เขม และมืด มีความหนักแนน และเต็มโดยเฉพาะโนตตัว

การแบงประเภทของเสียง (1) และ (2) จะถูกใชงานทุกครั้งที่มีการแบงเสียงในแตละประเภท
เป็นสองเสียง(การแตกลายประสาน)ที่ดําเนินไปพรอมกันในเพลงนั้น ซึ่งหมายความวาจากปกติที่เสียง
ประสานถูกจัดเป็น 4 เสียงหลัก ยังสามารถเพิ่มเสียงประสานยอยเขาไปไดอีกถึง 8 เสียง จะมีผลทําให
เพลงนั้นมีสวนประกอบของทวงทํานอง (Dynamic ornament) ที่มากขึ้น(Garretson, 1993 288289)
ผูคัดเลือกนักรองจึงตองมีจดบันทึกลักษณะเสียงของนักรองแตล ะคนเก็บไวเพราะจะทําให
ทราบที่มาและการพัฒนาของนักรองวามีลักษณะไปในแนวทางไหน เชนจากอัลโตเป็นโซปราโน, จาก
บาริโทนเป็นเทเนอรแ หรือเบส เป็นตน การคัดเลือกวาบุคคลนั้นอยูในระดับเสียงใดมาจากการฟใง และ
สังเกตผานการไลเสียงตามชวงของเสียงวาสามารถรองโนตลางไดถึงตัวใด และโนตสูงไดถึงตัวใด โดย
สังเกตวานักรองมีอาการเสียงแตกที่ชวงใด (ชวงเสียงที่รองไมสบาย) จากลักษณะดังกลาวจะสามารถ
ระบุไดวานักรองคนนั้นในเวลานั้นอยูในชวงเสียงไหน ตลอดจนการสังเกตเนื้ อเสียงวามีลักษณะ บาง
เขม หนา อยางไร และคาดการณแตอไปวาจะมีการพัฒนาไปในทางไหนตอไป? การคัดเลือกดังกลาว
จึงตองมีการจดบันทึกไวโดยผูคัดเลือก (Garretson, 1993 290)
จากรายละเอียดของชวงเสียง และคุณสมบัติเสียง ที่ทําการจําแนกประเภทของเสียงรองใน
การขับรองประสานเสียง สังเกตไดวาไมใชแคการคํานึงถึงโทนเสียงของการแสดงที่จะไดในระยะแรก
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เทานั้น แตผูคัดเลือก (ผูอํานวยเพลง) ยังตองคํานึงถึงอนาคตตอไปวา หากในการฝึกซอมไดทําใหเสียง
ของบุคคลดังกลาวมีการพัฒนา (หนา บาง ขึ้นเสียงสูงไดมากขึ้น ลงเสียงลางไดมากขึ้น ) ก็จําเป็นที่
จะตองทําการสรางลักษณะของเสียงนั้นใหเกิดความสมดุลที่สุด ตัวอยางเชนในกลุมของนักรองชาย
เสียง เทเนอรแมีจํานวนทั้งหมด 6 คน โดยในระยะแรกนั้นทุกคนมีลักษณะเสียงที่คลายคลึงกัน แตเมื่อ
ผานการฝึกซอมทําใหเสียงคนที่ 1 และ6เกิดการพัฒนา (หนา และเต็มขึ้น) ก็จําเป็นที่จะตองใชกลวิธี
เกลี่ยเสียง กลาวคือ
ระยะแรก
ระยะพัฒนา

1

2

3

4

5

6

2

1

3

4

6

5

เสียงเทาๆกัน
กลวิธีเกลี่ยเสียง

ภาพที่ 9 แสดงกลวิธีการเกลี่ยเสียงของนักร้องให้เกิดความสมดุล
ในขณะเดียวกันการพัฒนาของเสียงในบุคคลที่ 1 และ6 มีผลทําใหเนื้อเสียงของเทเนอรแนั้น
เขมขึ้นดวยเชนเดียวกัน การเกลี่ยเสียงมักจะใชเสียงของคนที่บางกวาเป็นกรอบนอกเพื่อลดความเขม
ของเสียงกลาง แตในขณะเดียวกันเนื้อเสียงของเทเนอรแในภาพรวมก็จะมีลักษณะที่เขมขึ้นดวยเชนกัน
การนําเสียงที่เขมเขามาใกลกันจําเป็นที่ เสียงนั้นจะตองมีลักษณะที่คลายกัน ดวยเหตุนี้การกระทํา
ดังกลาวมีผลทําใหเสียงที่แตกตางนั้นไมสามารถแหวกออกมา (แตกแยก) จากกลุมเสียงนั้นได
2.1.3 รูปแบบการจัดวางของกลุ่มเสียง
จุดประสงคแที่สําคัญของการจัดวางประเภทของเสียงในการประสานเสียงนอกจากจะทําให
เกิดความสมดุลขึ้นในเพลงแลว ยังมีผลตอการสรางลักษณะความเขมของเนื้อเสียงในภาพรวม และ
การนําเสนอเสียงเมโลดี้ที่ชัดเจนอีกดวย เชนหากนําเสียงที่มีการรองในเมโลดี้หลักมาไวดานหนาก็จะ
ไดยินเมโลดี้ชัดเจนในขณะที่เสียงอื่นยืนขนาบขางจะทําใหเกิดความกลมกลืนของคอรแดที่ ใชในการ
ประสานมากขึ้น เพื่อใหเมโลดี้นั้นมีความสําคัญมากขึ้น รูปแบบที่ถูกนํามาใชในการจัดวางประเภทของ
เสียงลวนมีที่มาจากการทดลองในการแสดงแตละครั้งโดยทั้งสิ้น ทั้งนี้ตองคํานึงถึงจํานวนผูรองในเสียง
แตละประเภท และความสามารถ ประสบการณแของนักรองที่มีอยูแลวในแตละบุคคล โดยการวาง
เสียง (การจัดเสียง) มีลักษณะคลายกับการสรางลําโพงที่ผูชมจะไดยินซาย-ขวา ซึ่งจะมีผลตอการสราง
มิติใหกับเพลงเป็นสําคัญ กฏขอสําคัญในการจัดวางประเภทของเสียงคือ การนําโซปราโนใหอยูใกลกับ
เบส และอัลโตใหอยูใกลกับเทเนอรแ จะทําใหเสียงเกิดความกลมกลืนกัน โดยลักษณะของการจัดวาง
ประเภทเสียงมีรายละเอียดดังนี้ (Johnson, 1997 21)
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ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างกลวิธีการจัดวางเสียงในรูปแบบต่าง ๆ
จากภาพจะสังเกตไดวาเสียงของผูหญิงควรที่จะตองนํามาไวขางหนาเสมอ ดวยคุณลักษณะ
ของเสียงที่บางกวาและสวางกวาเสียงของผูชาย หากนําผูหญิงไปไวดานหลังทั้งหมดก็จะทําใหความ
เขมของเสียงผูชายในเพลงนั้นมีมากจนเกินไป ซึ่งเพลงสวนมากในการขับรองประสานเสียง เสียงเบส
จะถูกจัดใหเป็นเสียงฐานรากของเพลง เพราะเป็นเสียงที่มีลักษณะเต็ม และมีความหนักแนน สวน
โซปราโนคือเสียงบนสุดของเพลงและมักจะมีโนตเมโลดี้อยูที่เสียงประเภทนี้หลายเพลงอันเนื่องมาจาก
ช ว งเสี ย งของโซปราโนจะเป็ น ช ว งเสี ย งที่ แ หลมคม และเข ม มี ผ ลต อ การได ยิ น ที่ ชั ด เจนที่ สุ ด ใน
ขณะเดียวกันเสียงอัลโต กับเสียงเทเนอรแก็จะชวยสรางความสัมพันธแระหวางโซปราโน และเบส ใหเกิด
ความสมดุลเป็นหนึ่งเดียวกัน กลาวคือ เสียงเทเนอรแ และอัลโตจะเป็นเสียงที่ผสมความเขมของเสียง
โซปราโน และเบสใหเกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น
ในขณะเดียวกันการวางตําแหนงของเสียงแตละประเภทจะตองคํานึงถึงเสียงของนักรองแต
ละบุคคลดวยเพราะวา ความแข็งแรงของเสียงในแตละคนนั้ นไมเทากัน ดวยเหตุนี้การจัดวางเสียงแต
ละประเภทจึงไมสามารถคํานึงไดเพียงเสียงใดเสียงหนึ่ง แตตองพิจารณาให ลึกลงไปในแตละบุคคลวา
เสียงของนักรองคนไหนเป็นอยางไร ดวยหลักเกณฑแที่แบงประเภทของนักรองประเสียงออกเป็น 3
ประเภท (Johnson, 1997 21) โดยพิจารณาจากความเขมของเนื้อเสียง ชวงของเสียงที่นักรอง
สามารถจะรองโนตตัวลางไดมากที่สุด และโนตตัวสูงไดมากที่สุดและความกองกังวานของเสียง คือ
(S)Strong singer
(A)Average singer
(W)Weak singer

เสียงของนักรองที่แข็งแรง
เสียงของนักรองที่ปกติ
เสียงของนักรองที่ออนแอ
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ภาพที่ 11 การวางตาแหน่งเสียงที่ต้องระวัง (Arrangement to avoid)
การวางตําแหนงเสียงที่ตองระวัง (Arrangement to avoid) ดวยจุดประสงคแที่จะใชเสียงที่
แข็งแรงเป็นหลักใหนักรองคนที่เสียงออนแอ การจัดเรียงประเภทดังกลาวอาจจะทําใหเกิดการเสีย
ความสมดุล และเกิดความสับสนกับตัวนักรองที่มีเสียงแข็งแรงเพราะถูกประกบขางดวยนักรองที่มี
เสียงรองออนแอทั้งสิ้น (Johnson, 1997 23)

ภาพที่ 12 การวางตาแหน่งที่ดี (Better Aarrangement)
การวางตําแหนงที่ดี (Better Arrangement) จัดเป็นการวางตําแหนงที่เพิ่มความมั่นคงใหกับ
วงไดมากขึ้นเพราะมีการกระจายตัวของเสียงที่แข็งแรงในลักษณะเป็นกลุมของเสียง โดยมีลักษณะที่
เสียงปกติอยูรอบ ๆ เสียงที่ออนแอ แตในขณะเดีย วกันนักรองที่มีเสียงที่แข็งแรงก็ตองระวังไมใหเสียง
เอกลักษณแของตนนั้นสูญเสียไปเพราะคนรอบขาง (Johnson, 1997 23-24)

ภาพที่ 13 การวางตาแหน่งที่มีระยะห่างมากในกลุ่มนักร้อง (More Spacing
Between Singers)
การวางตําแหนงที่มีระยะหางมากในกลุมนักรอง (More spacing between singers) คือ
การวางตําแหนงที่ไมไดสรางใหเกิดกลุมของเสียงขึ้นอันเนื่องจากมาจากการยืนที่มีการกระจายตัวกัน

20
มาก ซึ่งอาจจะเป็นผลที่ทําใหประสิทธิภาพของวงขับรองประสานเสียงนั้นลดลง อันเนื่องมาจากการ
รับฟใงระหวางกันในขณะทําการแสดงเกิดอุปสรรคจนทําใหเกิดความไมพรอมเพียงกันได
จากการจัดประเภท และความตําแหนงของเสียงตามคุณลักษณะนั้น จึงสามารถกลาวไดวา
เสียงของมนุษยแเป็นเสียงที่ไมไดผานการขยายเสียงดวยอุปกรณแ (Acoustic) แตอยางใด ดวยเหตุนี้
ความซับซอนในการเลียนแบบวิธีการรอง โทนเสียง ตลอดจนความเขมของเสียงจึงสามารถซึมซับได
ระหวางกันผานระยะเวลาในการฝึกซอม และการแสดง
Deral J.Johnson กลาววา "The human voice, quiet simply, is an
acoustical loudspeaker system that can be enhanced, blocked, or otherwise
affected by other nearby human acoustical system”
“เสียงของมนุษย์ที่ธรรมดา เป็นเสียงที่เกิดจากกระบวนการกําเนิดเสียงของร่างกายมนุษย์
ซึ่งสามารถที่จะพัฒนายกระดับ หรือหยุดการพัฒนาได้โดยผลกระทบจากเสียงของมนุษย์คน
อื่นรอบข้างได้” (Johnson, 1997 24)
แปลโดย ผูวิจัย
จากความซั บ ซ อ นดั งกล า วทํ า ให ก ารจั ดการเสี ย งของนั ก ร องประสานเสี ย งจึ งต อ งมี ก าร
พิจารณาที่ละเอียด และรอบคอบ เพราะการสรางเพลงประสานเสียงที่ดีลวนมีที่มาจากการเขาใจ
ธรรมชาติของวงขับรองประสานเสียงแลวจึงคอย ๆ ปรับเปลี่ยน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพดวยกลวิธีที่
หลากหลายนั่นเอง
2.1.4 กลวิธีในการฝึกซ้อม
กลวิธีในการฝึกซอมเป็นกระบวนการหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธแของผูอํานวยเพลง นักรอง
และนักบรรเลงประกอบ ไดเป็นรูปธรรมที่สุด เพราะไมวาการเตรียมตัวจะมีมากขนาดไหน การปฏิบัติ
ในขณะฝึกซอมก็เป็นเรื่องที่ตองอาศัยความพรอม และความพรอมที่สัมพันธแกันจากหลายดาน อาทิ
การเตรียมตัวของผูอํานวยเพลง การเตรียมตัวของนักรอง และการเตรียมตัวของผูบรรเลงประกอบ
หากเกิดอุปสรรคกับองคแประกอบเหลานี้ จะทําใหเปูาหมายของการซอมในแตละครั้งนั้นไมป ระสบ
ผลสําเร็จตามที่ตั้งเปูาไว
2.1.4.1 การเตรียมเสียงให้นักร้อง
การเตรียมเสียงใหนักรองถือเป็นหัวใจสําคัญของการฝึกซอมประสานเสียงทุกครั้ง
เพราะไมใชแคการบริหารเสนเสียงใหเกิดความพรอมในการรอง แตยังรวมไปถึงการปรับการฟใงของ
นักรองทุกคนที่ตองฟใงระหวางกันอยางละเอียด ทั้งโนต โทนเสียง การออกเสียงที่เหมือนกัน รูปปากที่
เหมือนกัน ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนสําคัญที่ทําใหนักรองเรียนรูและจดจําเสียงของนักรองรอบขาง
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การเตรียมดังกลาวจะถูกดําเนินการดวยแบบฝึกหัดในการวอรแมเสียงตาง ๆ ภายใน
ระยะเวลากอนการฝึกซอมประมาน 10-20 นาที ทั้งนี้ผูอํานวยเพลงจะเป็นผูคัดเลือกแบบฝึกหัด
เหลานั้นมาใชในการฝึกนักรองที่จะตองคํานึงถึงความสัมพันธแและสงเสริมใหกับการรองในบทเพลง
การแสดงนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางตําแหนงเสียงแตละประเภทของการฝึกซอมปกติจะมีลักษณะเป็นการวาง
ตําแหน งที่มักจะตองใชจ ริงในการแสดงโดยมีการแบงกลุมชัดเจน นั่นคือ (S)Soprano (A)Alto
(T)Tenor (B)Bass ในกรณีที่มีการวางตําแหนงแบบผสมหรือ Mixed Position คือ SATB SATB ใน
ระยะแรกของการฝึกซอมมักที่จะมีการแบงกลุมของเสียงแตละประเภทกอน แลวเมื่อนักรองทุกคน
พรอมจึงจะสามารถทําการ Mixed Position ได
หลักของการเตรียมเสียงใหกับนักรองจะยืนพื้นฐานอยูบนสระ 5 เสียงคือ อา เอ อี
โอ อู โดยอาจจะเปลี่ยนเสียงสระเหลานี้เป็นคําตาง ๆ ไดดวยพยัญชนะ เชน มา เม มี โม มู , ฮา เฮ ฮี
โฮ ฮู, นา เน นี โน นู ฯ ล ฯ แนนอนวาพยัญชนะแตละตัวจะเป็นตัวกําหนดกลไกในการออกเสียงของ
ทุก คน ดว ยเหตุ นี้ ก ารเลื อ กพยั ญ ชนะมาเป็น ตั ว กํ าหนดเสี ยงร องจึ งจํ า เป็ นที่ ต องเลื อ กดว ยความ
ระมัดระวัง และใชพยัญชนะที่ทําใหเกิดความสมดุลของเสียงภาพรวม (Balance) โดยไมทําใหเสียงใด
เสียงหนึ่งโดดออกมามากจนเกินความเหมาะสม
นอกจากจากนั้ น ยั ง ต อ งฝึ ก เตรี ย มเรื่ อ งการร อ งร ว มกั น ของนั ก ร อ ง(Ensemble)
กลาวคือ การรองในเสียงเดียวกันหลายๆคนที่ไดยินเพียงแคเสียงเดียว เนื่องมาจากความกลมกลืนของ
เสียง (Blending) และความแมนยําของการรองโนต (Intonation) ซึ่งการฝึกดังกลาวผูอํานวยเพลงจะ
เลือกใชเสียงจากสระเพียงเสียงเดียว อยางเชน สระอา (รองเป็น ลา หรือ มา เป็นตน)ดวยการนับเลข
แบงไลกันมาทั้งวง คือ หมายเลข 1-3
ระบุใหหมายเลข 1 รองโนตตัว -C(โด) คางไว
ระบุใหหมายเลข 2 รองโนตตัวไลระดับเสียง
-C(โด) B(ที) C(โด) D(เร) E(มี) F(ฟา) G(โซล) A(ลา) B(ที) C(โด) B(ที) A(ลา) G(โซล) F(ฟา) E(มี) D(เร)
C(โด)
ระบุใหหมายเลข 3 รองโนตตัวไลระดับเสียง
-C(โด) D(เร) E(มี) F(ฟา) G(โซล) A(ลา) B(ที) C(โด) D(เร) C(โด) B(ที) A(ลา) G(โซล) F(ฟา) E(มี) D(เร)
C(โด) (*อาจจะมีการสลับชุดของตัวโนตใหเบอรแอื่น ๆ ดวย)
การเตรียมเสียงลักษณะดังกลาวจะเป็นแบบฝึกหัดที่ชวยใหนักรองประสานเสียงทุก
คนฟใงกัน มากขึ้น เพราะการนั บเลข 1-3 จะทําให ตําแหนงที่ยืนกลายเป็นการยืนแบบ Mixed
Position กลาวคือโนตที่อยูรอบขางของคนรองทุกคนจะเป็นโนตที่ไมไดเหมือนกันอยูตลอดเวลา เป็น
ผลใหตองรองอยางระมัดระวัง แตในขณะเดียวกันก็ตองรักษาโทนเสียงในประเภทเสียงของตนไวดวย
ถึงแมวาจะรองโนตตัวเดียวกัน แนนอนวาการประสานของโนต 3 ตัว จะทําใหเกิดคอรแดขึ้นหากมีเสียง
ใดเสียงหนึ่งเกิดสูงเกิน หรือต่ําเกิน ตัวโนตดังกลาวก็จะมีผลใหคอรแดดังกลาวไมสมบูรณแ ซึ่งผูที่จะได
ยินชัดเจนที่สุดคือผูอํานวยเพลง จะสังเกตไดวานักรองประสานเสียงตองมีความแมนยํา มีการฟใงที่ดี
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และมีการปรับตัวกับคนรอบขางที่มีความยืดหยุน
โดยมากแลวการเตรียมเสียงใหนักรองนั้นจะใชบันไดเสียงตาง ๆ ทั้งเมเจอรแ และไม
เนอรแเขามาชวยในการไลระดับของเสียงโดยคอย ๆ ไลขึ้น และไลลงที่ละครึ่งเสียง และจะตองควบคุม
โดยผูอํานวยเพลง การฝึกฝนดังกลาวนอกจากจะชวงขยายเสียง (รองโนตสูงไดมากขึ้น รองโนตลางได
มากขึ้น) ของนักรองแลว ยังชวยใหชวงเสียงปกติของการรองในเสียงแตละประเภทมีความแข็งแรง
มากขึ้นมีผลทําใหเสียงกลางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการตระหนักรูของนักรองตอกลวิธีที่ใชใน
การออกเสียงที่จะเอื้อตอการรองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ดังนั้นการเตรียมเสียงใหนักรองนั้นจึงไมตางไปจากการเตรียมรางกายเพื่อใหรางกาย
พรอมกอนการออกกําลังกายที่สุด ดวยเหตุนี้การเตรียมเสียงของการรองประสานเสียงจึงไมใชเพียงแค
การร องดัง ที่สุ ด เบาที่สุ ด สู งที่สุ ด หรื อต่ํา ที่สุ ด หากแตตอ งคํานึ งถึงความเหมาะสมในการเลื อ ก
แบบฝึกหัดของผูอํานวยเพลง ที่จะสงเสริมใหนักรองนั้นเกิดการพัฒนาที่จะสามารถนํามาสงเสริมตอ
การแสดงใหมีประสิทธิภาพที่สุด (Johnson, 1997 14-20)
2.1.4.2 การทาความรู้จักกับเพลง และการฝึกซ้อม
ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการเกริ่นนําใหนักรองทุกคนเขาใจถึงรายละเอียดและเพลงที่
กําลังจะตองฝึกเพื่อการแสดง โดยในการรองครั้งแรกผูอํานวยเพลงจะใชวิธีการฝึกนักรองดวยวิธการ
รองโนตอยางฉับพลัน (Sight-reading) ตั้งแตตนเพลงจนกระทั่งจบเพลง ดวยจุดประสงคแที่จะทําให
นักรองเห็นภาพรวมอยางหลวมของเพลงดังกลาว และจึงดําเนินการซอมแยกเสียงในแตละประเภท
โดยมากจะแยกซอมชายและ หญิง คือ แยกTenor และBass กับ Soprano และAlto (Part section)
ในการฝึกซอมก็จะถูกพิจารณาวาจะใหฝึกซอมชวงไหนของเพลง หลังจากนั้นจึงนําเสียงแตละประเภท
มาฝึกซอมรวมกัน สิ่งที่สําคัญของการขับรองประสานเสียงคือตองไดยินเสียงที่รองเป็นเมโลดี้ และได
ยินความสมดุลของคอรแดประสานที่จะทําใหเพลงเกิดความเขม และออนของเสียง (Dynamic) ทั้งนี้
เมโลดี้ในหนึ่งเพลงอาจจะมีการสลับที่ใหเสียงแตละประเภทไดรองออกมา ผูอํานวยเพลงจึงตองสราง
ความเขาใจใหนักรองทุกคนทราบวาชวงไหนของเพลงเมโลดี้อยูที่เสียงไหน เพราะฉะนั้นการฟใงของ
นักรอง และการทําความเขาใจกับสัญลักษณแที่ผูอํานวยเพลงบอกนั้น จึงตองมีความสัมพันธแซึ่งกันและ
กัน (Johnson, 1997 17)
ระยะเวลาในการฝึกซอมมาตรฐานโดยมากจะใชระยะเวลาประมาน 30-60 ครั้งตอ
การแสดง ด ว ยวั ต ถุ ป ระสงคแ สํ า คั ญ ที่ ว า นั ก ร อ ง หรื อ แม ก ระทั่ ง ผู บ รรเลงประกอบ ต อ งทราบ
รายละเอียดทุกอยางในเพลงนั้นแบบที่ผูอํานวยเพลงทราบ มากไปกวานั้น ตองสามารถเขาใจ และรอง
เสียงลักษณะดังกลาวไดอยางทันทีทันใดซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกซอมที่สรางใหนักร อง เกิดความเคย
ชิน และเขาใจในธรรมชาติของรางกายตนเองจนกระทั่งเกิดเป็นความชํานาญฉับพลัน และทราบถึง
รายละเอียดในเสียงประเภทอื่นดวยเชนกัน
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2.1.4.3 การจัดเสียง (Vocal Arrangement)
การจัดเสียงตองถูกดําเนินการโดยผูอํานวยเพลง เพราะเสียงผูชมไดรับฟใงคือเสียงที่
ถูกควบคุมโดยผูอํานวยเพลง เพราะฉะนั้นโทนของเสียงในแตละบุคคลเมื่อมีการจับยายที่จึงทําใหเกิด
ความหนาบางที่แตกตางกัน (มินทรา ทันตะเวช, 2554 5-6)
การพิจารณาเรื่องการจัดเสียงจึงถูกกําหนดใหพิจารณาจาก 2 สวน คือ
-การจัดเสียงในแตละประเภทของเสียง คือการจัดเสียงที่มีจุดประสงคแเพื่อ
ทําใหเสียงในแตละประเภทเกิดความสมดุล มีเนื้อเสียงที่เป็นไปตามความตองการ
ของผู อํ า นวยเพลง กระบวนการจั ดเสี ย งนี้ จะวั ด จากการร อ งโน ต ในบัน ไดเสี ย ง
เหมือนกับการเตรียมเสียงโดยใชเสียงสระทั้งสิ้น 5 เสียง อา เอ อี โอ อู โดยที่ทุกคน
จะยื น เรี ย งกั น เป็ นรูปพัด หลั งจากนั้นทุ กคนจะเริ่มร องพรอมกันในโนตเดียวกั น
ความดังเบาเทากัน สระเดียวกัน หากเสียงนักรองคนใดโดดออกมามากจนเกินไป
เป็นผลทําใหสมดุล (Balance) ของเสียงนั้นเสียไป นักรองรองคนนั้นก็จะถูกสลับ
เปลี่ยนตําแหนงในการยืนดวยกลวิธีที่ใชในการเกลี่ยเสียงอยางที่ไดอธิบายไปแลว
เพื่อทําใหเสียงในแตละประเภทมีค วามเป็นเสียงที่กลมกลืนไปดวยกัน (Garretson,
1993 91-92)
-การจัดเสียงในภาพรวมของเสียงทั้งหมด คือขั้นตอนสุดทายหลังจากการจัด
เสียงในแตละประเภทเสร็จโดยการจับทุกเสียงมาวางในตําแหนงที่เหมาะสมตาม
วัตถุ ป ระสงคแ ของผู อํา นวยเพลง และทดสอบดว ยการให นักร องทั้ งหมดลองรอ ง
ออกมาเพียงชว งหนึ่งหรือเพลงใดเพลงหนึ่งที่จะใชในการแสดงจริง หากเสี ยงใน
ประเภทใดมีปใญหาอาทิเชน เสียงนั้นไดยินไมชัด ถูกกลบ หรือ สมดุลของเพลงยังไม
เกิด ก็มีความจําเป็นที่จะตองวางเสียงในภาพรวมใหม หรืออาจจะใชวิธีปรับความ
เขมขนของเสียง (Dynamic) ขึ้น-ลง ตามความเหมาะสม (Garretson, 1993 302303)
2.1.5 สถานที่แสดง
สถานที่แสดงถือเป็นสวนประกอบยอยที่ผูแสดงทุกคนไมสามารถจะมองขามไดเพราะการขับ
รองประสานเสียงเป็นการแสดงที่ใชเสียงเป็นสวนประกอบหลักซึ่งประกอบไปดวยเสียงหลายประเภท
จากความซับ ซอนดังกล าวจึงตองมีการเลื อกสถานที่ไม กองมาก หรือ แห งมากจนเกินไปจึงมักใช
สถานที่ปิดอยางเชน โรงละคร หอแสดงดนตรี หรือ หองเอนกประสงคแตาง ๆ
ความกอง จะทําใหเกิดเสียงสะทอนเป็นจํานวนมากจะมีผลกับการขับรองประสานเสียงคือ
เสียงที่ตีกันมากจนเกินไปเป็นผลให สมดุลของเพลงทั้งหมดเสีย และผูฟใงก็อาจจะฟใงไมเขาใจดว ย
เชนกัน
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ความแหง จะทําใหนักรองไมทราบความพอดีของการรองเพราะเสียงที่รองออกไปนั้นถูกดูด
เขาไปในสวนปูองกันการสะทอนตาง ๆ ซึ่งจะมีผลทําใหการรองตองใชพลังงานมากขึ้น และไมสามารถ
ควบคุมความสมดุลของเพลงได
ดังนั้นสถานที่ซึ่งใชในการแสดงจึงมักจะตองมีความกอง และความแหงที่พอเหมาะ อาจจะ
ดวยวัสดุที่ใชในการบุผนัง อาทิ ผามาน นวม ไม โฟม หรือแมแตการออกแบบหองแสดงที่มีรูปทรง
สวนกวาง ยาว และสูง หรือแมกระทั่งการพิจารณาจากจํานวนของผูเขาชมที่จะสามารถลดความ
กังวานใหกับสถานที่แสดงไดเป็นผลใหเสียงสะทอนนั้นนอยลง
หองที่มีการออกแบบที่ชวยเรื่องเสียงที่ดี มีเกณฑแจากคุณลักษณะของแผนผัง พีรามิดที่วาดวย
เรื่องความตองการในการสรางหองที่ออกแบบในเรื่องเสียงสําหรับการแสดงดวย Pyramid of
acoustical needs หรือคุณสมบัติการจัดการเรื่องเสียง (Skalevik, 2012)ที่จะทําใหเสียงนั้นมี
ประสิทธิภาพที่สุด คือ
คุณลักษณะที่ต้องมี (Optimum needs)
สถานที่ของเสียงที่มีประสิทธิภาพคือ ความดังกังวานที่ไมมากนอยเกินไป สําหรับ
เสียงจริง อัตราความถี่ของคลื่นเสียงที่สม่ําเสมอในการไดยินและขนาดของความกวางพื้นที่ ที่
สัมพันธแกับการครอบคลุมของเสียงในการไดยินรวมไปถึงความสมดุลของทุกเสียงที่เกิดขึ้น
คุณลักษณะที่ควรมีโดยทั่วไป (Sufficient)
สถานที่ของเสียงที่ควรมีโดยปกติคือ ความชัดเจนเพียงพอสําหรับการไดยินของโนต
รายละเอียดของเนื้อเพลงในการแสดงและความถี่ขอคลื่นเสียงที่สะทอนไปมาแลวยังคงไวซึ่ง
ความแมนยําของโนตเพลง
คุณลักษณะที่ไม่ควรจะมี (Absence)
ไมควรจะมีเสียงที่ทําใหเกิดการรบกวนใด

ภาพที่ 14 พีรามิดแสดงคุณลักษณะของการจัดการกับเสียงสาหรับห้องดนตรี
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2.2 แนวคิดภูมิปัญญาเรื่อง "ข้าว" และฐานความคิดเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มประเทศลุ่มน้า
โขง
ภูมิปใญญาเรื่อง "ขาว" เป็นสมบัติที่ใหคุณคาตอการดําเนินวิถีชีวิตของประเทศกลุมลุมน้ําโขง
มาแตโบราณ เพราะในอดีต "ขาว" ถูกใหความหมายวาความสําคัญในหลายดาน อาทิ ความสมบูรณแ
ของแผ น ดิน ความสงบสุ ขร มเย็ น ของมนุ ษยแ ความเชื่อ ในจารีต ประเพณีที่ทํ าให มนุ ษยแเ คารพต อ
ธรรมชาติ หรือแมแตความสัมพันธแของคนในครอบครัว
จากมุมมองเหลานี้ "ขาว" จึงไมใชเพียงแคอาหารที่จะจําเป็นตอความเป็นอยูของมนุษยแ
เทานั้น แตหมายถึง การมอบชีวิต การใหชีวิต และการสรางชีวิต ที่นาสนใจคือ กระบวนการและ
วิธีการที่ไดมาซึ่ง "ขาว" ในอดีตทําใหคุณคาของ "ขาว" ที่มีในรอบดานความเป็นอยูของสังคมนั้นยังคง
สรางความสําคัญมาถึงปใจจุบัน
ภาพสะทอนที่เกิดขึ้นในประเทศกลุมลุมน้ําโขงปใจจุบัน กลายเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะ
เพิ่มผลผลิตการสงออกขาวเพื่อตอบสนองกับการคาในระบบทุนนิยม เป็นผลใหลักษณะรวมของการ
ปลูกขาวในสังคมแตโบราณนั้นเปลี่ยนไป ความไมทะนุถนอมตอธรรมชาติเป็นสาเหตุให สังคมของโลก
เปลี่ยนไป ผลสะทอนดังกลาวไดเปลี่ยนจากความปรองดองในหลายประเทศลุมน้ําโขง สูการแขงขันใน
ระดับภูมิภาค และนานาชาติ เพราะเชื่อกันวาหนวยวัดคุณภาพชีวิตในปใจจุบันคือ การที่มีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอันจะเป็นผลทําใหประเทศกาวสูการพัฒนา
ภูมิปใญญาเรื่อง "ขาว" จึงเป็นที่มาของการยอนอดีตเพื่อทําความรูจักตัวตน ตลอดจนการ
นําเสนอความหมายของ "ขาว"ในมุมมองรวมทางกระบวนวิธีการเพาะปลูก ความเชื่อ และการใชชีวิต
บนทุงนารวมกันอีกครั้ง เมื่อตนขาวที่ออกรวงสีทองอรามบนทองทุงนั่นหมายถึง การทะนุถนอมที่ออก
ผลและมีคาที่สุดของมนุษยแ โดยการเคารพตอสิ่งแวดลอม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลให "ขาว" เป็น
เสมือนการให "ชีวิต" กับมนุษยแและเพื่อนพอง

ภาพที่ 15 แสดงความหมาย “ภูมิปัญญา” จากองค์กร UNESCO-Intangible Cultural
Heritage
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จากภาพแสดงความหมายของคําวา "ภูมิปใญญา" ดังกลาว ทําใหเมื่อนํามาประกอบกับเรื่อง
"ขาว" ของกลุมประเทศลุมน้ําโขงแลว "ขาว"จึงกลายเป็นสรรพศาสตรแตางๆที่มนุษยแประดิษฐแขึ้นมา ทํา
ใหพื้นที่ดังกลาวกลายเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมจากรุนสูรุน ตลอดจนกลายเป็นความภาคภูมิใจในตัวตน
ตอมรดกภูมิปใญญา และสืบเนื่องถึงความเคารพตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม (มรดกภูมิปใญญา
ทางวัฒนธรรม, 2554)
2.2.1 ข้าวและการเพาะปลูก
ขาว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญตอหลายประเทศในปใจจุบัน โดยเฉพาะใน
กลุมประเทศลุมน้ําโขง "ขาว" มีอัตราการสงออกเป็นอันดับแรก ๆ ของโลก ถึงอยางไรไมวาขาวจะถูก
จัดใหอยูในการผลิตเชิงทุนนิยมมากเพียงใด การผลิตขาวก็ยังตองอาศัยความสัมพันธแระหวางคน กับ
ธรรมชาติ โดยการปลูกขาวก็จะมีความสัมพันธแถึงธรรมชาติ ความเชื่อ และการดําเนินชีวิตเป็นสําคัญ
ลั กษณะของการทํ านาครั้ ง โบราณบริ เวณกลุ มประเทศลุ มน้ํ าโขง สามารถแบง ได เป็ น 3
ประเภท คือ
การเฮ็ดไฮ่
เป็นลักษณะของการทํานาเลื่อนลอย หรือ ดรายไรซแ (Dry rice) หมายถึง การทํานา
บนที่สูงโดยอาศัยน้ําคาง และฝน โดยทําในสถานที่เดิมไปมาประมาณ 4-5 ปี และจึงยายที่
ตอไป อันเนื่องมาจากสาเหตุดินจืด
การเฮ็ดนา
เป็นลักษณะของการทํานาทดน้ํา หรือ เวตไรซแ (Wet rice) หมายถึง การทํานาบนที่
ราบลุมดวยการทดน้ําเขานา ทําไดโดยไมตองโยกยายไปไหน เพราะมักจะใชประโยชนแจากฤดู
น้ําหลากนําพาตะกอนมาทับถมจนกลายเป็นปุยใหดินอุดมสมบูรณแ
การเฮ็ดข้าว
เป็นลักษณะของนาในโคลนตม หรือ ฟลัดไรซแ (Flooded rice) หมายถึง การใช
แหลงน้ําทวมพื้นที่ธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็นโคลนตม ซึ่งเป็นกลวิธีในการปลูกขาวอยางงาย
เพียงรอใหน้ําทวมที่นา แลวจึงหวานขาวโดยอยูใกลกับแหลงชุมชน
ไมวาจะเป็นในอดีต หรือปใจจุบันการเพาะปลูกขาวจะมีความสัมพันธแกับฤดูกาลทางธรรมชาติ
โดยวงจรชีวิตของการเพาะปลูกขาวถูกแบงเป็น 5 ชวงในการเจริญเติบโตของตนขาว (สุวัฒนแ อัศวไชย
ชาญ, 2555 7-9) คือ
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-ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก
-ฤดูกาลเพาะปลูก

1.ระยะตนกลา

-ฤดูกาลบํารุงรักษา

2.ระยะแตกกอ
3.ระยะตั้งทอง
4.ระยะออกดอกและผสมพันธุแ

-ฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว

5.ระยะแก

ภาพที่ 16 แสดงการเพาะปลูก 5 ช่วงฤดูกาล
โดยในระยะแรกชวง 7-10 วัน เมล็ดขาวจะออนนิ่มมีน้ําแปูงขาวเรียกวา "ระยะน้ํานม"
หลังจากนั้นเมล็ดขาวจะแข็งขึ้นจนแกเต็มที่ รวงขาวที่เคยตั้งชูก็จะโคงลงตามน้ําหนักของเมล็ดขาว
หรือเป็นระยะที่เรียกวา "ทุงรวงทอง" การปลูกขาวตองใชระยะเวลาตามลักษณะของพันธุแที่ปลูก
อยางเชน 3-4 เดือน และ7-9 เดือน แลวแตพันธุแ
การเพาะปลูกขาวในปใจจุบันมีลักษณะการทํานาที่มีการควบคุมระบบชลประทานเป็นสําคัญ
ดังนี้
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การทานาปี
คือปกติชาวนาจะปลูกขาวในชวงฤดูฝน และเก็บเกี่ยวในชวงฤดูหนาว ปีหนึ่งจึงทํานา
ไดหนึ่งครั้ง กระบวนการเพาะปลูกจะเริ่มจากการไถนาเตรียมดินเมื่อฤดูฝนแรกของปี และ
จากนั้นจึงทําการเพาะปลูกดวยวิธี การทํานาดํา หรือการทํานาหวาน โดยพิจารณาตามสภาพพื้นที่
และพันธุแขาว โดยในชวงระยะเวลาของการเติบโตสูการออกรวงนั้น หนาที่ๆสําคัญของชาวนา คือการ
ปกปูองใหขาวมีสุขภาพแข็งแรงดี ไมใหมีโรค หรือแมแตแมลง นก หนู ปู มากัดกิน และควบคุมการ
ชลประทานเพื่อใหขาวออกรวงดี และมีปริมาณเมล็ดขาวมาก
การทานาปรัง
คือการทํานาบนพื้นที่ซึ่งมีการชลประทานที่ดี สามารถที่จะทํานานอกฤดู ได เรียกวา
"การทํานาปรัง" หรือเป็นการทํานาที่ไมตองใหฤดูกาลทางธรรมชาติมาเป็นตัวแปรในการเจริญเติบโต
สังเกตไดวา การปลูกขาวโดยเฉพาะชาวนาในประเทศลุมน้ําโขงมักมีประสบการณแทางภูมิ
ปใญญาจากรุนสูรุนและความเชี่ยวชาญในการเอาใจใส และหากลวิธีในการดูแลตางมาเพื่อปกปูอง
รักษาไรนาของตน เพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงการเพาะปลูกในฤดูกาลจึงไมเพียงพอ ตองพิจารณา
รวม อยางเชน ลักษณะของพื้นที่ การชลประทาน ตลอดจนการรบกวนจากสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีผลตอการ
เพาะปลูก ดวยเหตุนี้การทํานาจึงตองมีการพิจารณารวมวาจะทําการปลูกขาว ดว ยการ ทํานาดํา หรือ
ทํานาหวาน เพื่อรนระยะเวลาในการออกรวงใหเร็วที่สุด
การทานาดา
คือการเพาะตนกลาในแปลงขนาดเล็กกอน แลวจึงนําตนกลามาปใกในที่นาขนาด
ใหญมีน้ําขัง
การทานาหว่าน
คือการหวานเมล็ดขาวลงในที่นาเลยโดยใชเมล็ดขาวที่เพาะใหรากงอกกอนแลว
จึงนํามาหวาน ดังนั้นดินที่หวานลงไปจึงตองมีความชุมชื้นคอนขางมากสวนมากการทํานาดําจะให
ผลผลิตที่มากกวาและเร็วกวาการทํานาหวานแบบในโบราณที่หลายประเทศทํากัน
เมื่อกระบวนการทํานาเสร็จสมบูรณแ กระบวนการสุดทายที่ชาวนาใหความสําคัญตอการปลูก
ขาวคือ การเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่ทุกคนในชุมชนจะมารวมกันเพื่อชวยกันเก็บเกี่ยว
การเพาะปลูกขาวจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถสรางความสัมพันธแรวมกันของคนใน
ชุมชนได ตลอดจนเป็นสวนสําคัญของการสรางภูมิปใญญาที่สําคัญ ที่เป็นแบบแผนใหคนรุนหลังตอไป
ความสัมพันธแของคนในอดีตสูปใจจุบันผานฤดูของการเพาะปลูกขาว จึงเป็นมากไปกวากระบวนวิธีการ
เพาะปลูก แตหมายถึงภูมิปใญญาในการจัดการโดยแนนอนวาการทํานาในลุมน้ําโขงมีจุดประสงคแที่ไม
แตกตางกัน คือความอุดมสมบูรณแที่ขาวไดมอบใหกับชุมชนและฤดูกาลที่สัมพันธแกับความเป็นอยูใน
การสราง ดูแล และรักษา "ขาว" ซึ่งเป็นอัญมณีที่ล้ําคาที่สุดของชีวิตและความอยูรอด ดังนั้นชวงชีวิตที่
มีคาตอการเพาะปลูกจึงมีฤดูกาลที่ลุมน้ําโขงนั้นมีความสัมพันธแรวมกัน กลาวคือ
ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก

(การไถนาเพื่อเตรียมดิน)
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ฤดูกาลเพาะปลูก
ฤดูกาลบํารุงรักษา
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว

(ชวยกันปลูกขาวดวยการทํานาดํา/การทํานาหวาน)
(การรักษาใหเกิดชลประทานที่ดี)
(ชวยกันเกี่ยวขาวดวยการทําใหเป็นเมล็ดขาวสูยุงฉาง)

2.2.2 ข้าวและพิธีกรรม
พิธีก รรมคือสิ่ งที่ม นุ ษยแ พยายามจะใชเ พื่อเป็น สื่ อกลางในการติ ดต อกับ เทพเจา ผู ปกปูอ ง
คุมครอง ตลอดจนบันดาลใหเกิดสิ่งตาง ๆ ขึ้นเพื่อเป็นประโยชนแกับมนุษยแ ดวยเหตุนี้พิธีกรรมจึงเป็น
สิ่งที่ทุกคนในชุมชนนั้นมักจะใหความรวมมือ ตลอดจนเป็นพื้นที่รวมที่ทําใหพิธีกรรมนั้นมีปใจจัยอื่นเขา
มาสงเสริม อาทิ ความสูงสง และความศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนรูปแบบและบริบททางวัฒนธรรม เป็นตน
พิธีกรรม มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายวา "น.
การบูชา, แบบอยางหรือแบบแผนตาง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา
พิธี ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542อธิบายวา "น. งานที่จัดขึ้นตามลัทธิ
หรือความเชื่อถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อความขลังหรือความเป็นสิริมงคล เชน พระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีมงคลสมรส พิธีประสาทปริญญา...”
สุริยา รัตนกุล (2551) อธิบายวา องคแประกอบของพิธีกรรมที่สําคัญที่สุด คือ ความ
ศักดิ์สิทธิ์...ความคิดเรื่องการทําพิธีกรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษยแมีความคิดวา มีสิ่งที่สูงสง (Holy)
และศักดิ์สิทธิ์(Sacred) อยูรอบตัวเขา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาจับตองไมได แตรูสึกได รูปแบบ
(Form) ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสูงสงแตกตางกันไปแลวแตปริบททางวัฒนธรรม (Cultural
context) และภูมิปใ ญญาที่อารยธรรมนั้นๆตั้งอยู แตสิ่ งที่เหมือนกันที่ตองมีแนนอนคือ
แนวความคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) และสูงสง (Holy) ถาพิธีกรรมใดมิไดทําเพื่อความ
ศักดิ์สิทธิ์และสูงสงก็ไมใชพิธีกรรมทางศาสนา ไมวาจะเป็นศาสนาในอดีตกาล ศาสนาหลักใน
ปใจจุบันก็ตาม สวนความคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) มักเกี่ยวของกับความคิดเรื่องความ
บริสุทธิ์ (Pure) สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตองเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ ไมใชสิ่งที่มีมลทิน (Impure) ในศาสนา
ใหญที่นับถือกันในโลกยุคปใจจุบัน สิ่งศั กดิ์สิทธิ์ใหพลังที่เป็นพลังในดานดี ในดานสรางสรรคแ
แตในศาสนาโบราณหรือศาสนาปฐมฐาน (Primitive Religious) สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังทั้งในดาน
ดี และดานชั่ว ทั้งพลังเชิงสรางสรรคแและพลังเชิงทําลาย (สุริยา รัตนกุล, 2551 2-6)
จากคําอธิบายเหลานี้ พิธีกรรม จึงมีความเกี่ยวของกับ ความศักดิ์สิทธิ์ ความสูงสงและความ
บริสุทธิ์ ตลอดจนการบันดาลใหประโยชนแและโทษกับมนุษยแ
สุจิตตแ วงษแเทศ (2546) กลาววา "ก่อนที่จะพัฒนามาสู่ระบบอุตสาหกรรมในการผลิต
ข้าว แต่เดิม ข้าวอยู่ในลักษณะของการทําเกษตรกสิกรรมเลี้ยงตนเองอย่าง การล่าสัตว์ และ
ปลูกข้าว เป็นเหตุให้เกิดการตั้งถิ่นฐานอย่างสมบูรณ์จนกลายเป็นเรือนอย่างถาวร การสร้าง
พื้นที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชีวิตของผู้คนจึงต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ด้วยการคาดคะเนถึง
ฤดูกาลต่าง ๆ อย่างเช่น ฤดูฝน และฤดูแล้ง โดยมีลักษณะความเชื่อร่วมว่ามักจะถูกควบคุม
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ด้วย "ผี" อย่างเช่น ผีฟูา ผีแถน ผีมด ผีเม็ง ผีปูุตา ผีตาแฮก หรือแม้แต่ความเชื่อเรื่องเทพเจ้า
อย่างเช่น แม่คงคา แม่ธรณี แม่โพสพ นาค พระพิรุณ เป็นต้น ทั้งนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ แดดออก ฝนตก ฟูาร้อง ฟูาผ่า น้ําขึ้น -ลง น้ําแห้ง น้ํา
หลากซึ่งล้วนจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะควบคุมได้ ทําให้เกิดการใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยความเชื่อ
ว่าจะสามารถสื่อสารถึงผี หรือ เทพเจ้าเหล่านั้นได้ดีขึ้น อาทิ กลองทอง (ฆ้องบั้ง หรือตั่งเจือง)
ทําด้วยสัมฤทธิ์ บ้างก็เรียกตามเอกสารว่า เป็น กลองมโหระทึก ซึ่งพบมากว่า 3000 ปี ที่คน
ในภู มิ ภ าคอุ ษ าคเนย์ โ บราณ (จี น ตอนใต้ ลงไปถึ ง จนกระทั่ ง หมู่ เ กาะฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และ
อินโดนีเซีย) ใช้ตีประโคมสื่อสารกับอํานาจเหนือธรรมชาติเพื่อบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล
และขอให้น้ําลดเพื่อเกี่ยวข้าว นั่นเอง"
เมื่อ "ขาว" กลายเป็ นบริบทของสังคม (Context) ที่ในกลุมประเทศลุมน้ําโขงนั้นให
ความสําคัญ พื้นที่ของการเกษตรกรรมที่ใชในการปลูกขาวจึงมีมากขึ้น ความนิยมดังกลาวเป็นตัวแปร
สําคัญที่ทําให "ขาว" ไมใชเพียงแคพืชอีกตอไป แตเป็นเพราะความตองการในความเป็นอยูของชีวิต
"ขาว" จึงกลายเป็นสวนประกอบที่สําคัญของความศักดิ์สิทธิ์ ความสูงสง และความบริสุทธิ์ อันเป็น
ที่มาของพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ "ขาว" ในมุมมองของจุดรวมทางวัฒนธรรม ที่แมจะอยูคนละวัฒนธรรม
แตเมื่อองคแประกอบเหลานี้เกิดขึ้นในสังคมวัฒนธรรมขาว ก็ทําใหความเชื่อ และความเคารพตอ "ขาว"
กลายเป็นประเพณีลักษณะเดียวกันในหลายประเทศที่ไมสามารถละเลยได
การเพาะปลูกขาว มักจะมีความสัมพันธแเกี่ยวของกับธรรมชาติอยู 2 สวนประกอบ คือ ฟูา
และดิน เพราะฟูาเป็นผูประทานน้ํา สวนดินเป็นผูสรางใหเกิดสรรพชีวิตขึ้น หากขาดสวนใดสวนหนึ่ง
ไป "ขาว" จะไมสามารถกําเนิ ดขึ้นได ดว ยเหตุนี้พิธีกรรมจึงมักจะมีความสั มพันธแกับประเพณีที่
เกี่ยวของกับฟูา และดิน นอกจากนั้นพิธีกรรมจะไมสามารถสรางขึ้นไดถาขาด คําวิงวอนจากมนุษยแ
ดังนั้นการเพาะปลูกขาวจึงตองอาศัย ฟูา ดิน และมนุษยแ ทั้งหมดนี้เป็นความสัมพันธแที่มนุษยแพยายาม
จะรักษาไวซึ่งความปรารถนาที่จะไดมาซึ่งความอุดมสมบูรณแ
2.2.3 ความเชื่อเรื่องข้าว-ฟ้า
หากพิจารณาถึงลักษณะทางชาติพันธุแอาจพบวาความหลากหลายของกลุมชาติพันธุแในลุมน้ํา
โขงนั้นมีความหลากหลายที่ปรากฏอยูมาก ทั้งนี้ตัวแปรที่ทําใหเกิดความเชื่อที่แตกตางกันนั้นคือ วิถี
การดําเนินชีวิต การเพาะปลูกและสภาพภูมิอากาศ ถึงอยางไรความเชื่อเหลานั้นก็มีจุดประสงคแเพื่อ
การบํารุงฟูา-ดิน นําไปสูผลผลิตที่งอกงาม
สุกัญญา ภัทราชัย วิเคราะหแวาในวิถีชีวิตของคนไท 6 กลุม ไดแก ไทขาว ไทดําในเวียดนาม
ไทลื้อในสิบสองปในนา ไทลาว ไทขึนในเชียงตุง และไทโหลงใตที่สิบสองปในนา วา
"คนไททุกกลุ่มมีพิธีกรรมขอฝนเป็นพิธีกรรมประจําเมืองที่สําคัญ ซึ่งผู้นํา
หรือเจ้าเมืองมีบทบาทในการจัดทํา เพื่อสร้างขวัญ และกําลังใจให้แก่ชุมชนของตน
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ว่าจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในฤดูการผลิตที่จะเริ่มขึ้น เช่น พิธีเซ่นเมือง
พิธีขึ้นปีใหม่ ฯลฯ ส่วนพิธีกรรมขอฝนโดยตรงมักจัดขึ้นเมื่อเกิดฝนแล้ง หรือเรียกว่า
พิธีเลี้ยงผีที่นิยมใช้ควายดําเป็นสัตว์สังเวย เช่น กลุ่มไทขาว ไทลื้อ ลาวหลวงพระบาง
ทั้งควายยังเป็นสัญลักษณ์ของการทํานา ดังความเชื่อของคนไทลาวที่ว่า ความเป็น
สัตว์ที่แถนมอบให้มนุษย์เพื่อใช้ทํานา มนุษย์จึงต้องส่งเครื่องสังเวยกลับคืนให้แถน
ทุกปี และคนไทบางกลุ่มยังมีการจําลองการเพาะปลูกไว้ในพิธีกรรมเลี้ยงผี ด้วยการ
หว่านข้าวพันธุ์ลงไปทั่วพื้นดินที่วางพานไหว้ผีหลั กเมือง และเทน้ําจากบั้งน้ําเสมือน
ว่าฝนตกลงสู่พื้นโลก เพื่อให้คนทั่วไปเก็บไปบูชาข้าวหลังเลิกพิธี ซึ่งจะคล้ายกัลพิธี
แรกนาของไทย" (สุกัญญา ภัทราชัย, 2539 95-96)
ประเพณีที่เกี่ยวของกับฟูานั้นมีเป็นจํานวนมากในหลายประเทศของลุมน้ําโขง หรือแมวาจะ
เป็นประเทศเดียวกันแตก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นผลใหวิธีการบางอยางของการสราง
พิธีกรรมแตกตางกันออกไป แตก็มีจุดประสงคแเชนเดียวกัน คือ การขอพร การเสี่ยงทาย การเคารพ
บูชา เป็นตน โดยมีตัวอยางของประเพณีที่เกี่ยวของกับฟูาและสะทอนใหเห็นความสัมพันธแของกลุม
ชาติพันธุแดังนี้
ประเพณีกําฟูา เป็นประเพณีของชาวพวนโบราณที่ตกทอดมาถึงปใจจุบันโดยคําวา "กําฟูา" ใน
ภาษาพวนโบราณหมายถึงการนับถือ สักการบูชา สวน "ฟูา" หมายถึง เจาฟูา เจาแผนดิน ผูที่อยูสูง
เทียมฟูา เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไมเห็น
สาเหตุที่เกิดประเพณีกําฟูาขึ้น กลาววา ในสมัยหนึ่งเมืองพวนขึ้นกับนครเวียงจันทนแ และมี
เจาชมพูเป็น กษัตริยแ เมืองพวนนําทัพรวมกับเวียงจันทนแไปตีเมืองหลวงพระบาง แตเจาชมพูกลั บ
ประกาศเอกราชไมเป็นเมืองขึ้นของเวียงจันทนแ ทําใหเจานนทแแหงนครเวียงจันทนแโกรธ ยกทัพมา
ปราบเมืองพวนแลวจับเจาชมพูเพื่อประหารชีวิต ในขณะที่ทําพิธีประหารชีวิต ฟูาเกิดผาถูกดามหอกที่
ประหาร เหลาทหารจึงนําเรื่องไปกราบทูลใหเจานนทแทราบ เจานนทแจึ งรับสั่งใหนําเจาชมพูกลับไป
ครองเมืองพวนตามเดิม เรื่องเลานี้ไดทําใหสังคมชาวพวนที่อยูในหลายประเทศ อาทิ ลาวพวน ไทย
พวน เขมรพวน ไดใหความสําคัญกับประเพณีกําฟูาเป็นอยางมาก รวมไปถึงสังคมเกษตรกรรมที่ชาว
พวนยึดถือ ทําใหวิถีชีวิตผูกผันกับฟูา และไมกลาทําใหผีฟูาโกรธ เพราะไมเชนนั้นอาจทําใหฝนไมตก
ตามฤดูกาล ประเพณีดังกลาวจึงเป็นความเชื่อที่ยังคงมีในปใจจุบันอันเป็นประเพณีที่จะทําใหฝนตกตอง
ตามฤดูกาล ที่จะนะมาซึ่งความอุดมสมบูรณแของไรนา
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ภาพที่ 17 ประเพณีกาฟ้าของชาวพวน
ประเพณีกําฟูา จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ในวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 เพราะถือเป็นวันที่ฟูาเปิด
ประตูน้ํา เมื่อใกลจะถึงวันทําพิธีกรรม ผูใหญของบานจะบอกใหลูกหลานทราบลวงหนา เพื่อจะได
เตรียมเสบียงอาหารไวใหพรอม รวมไปถึงการจัดทําพิธี ที่จะถือใหเป็นวันหยุดงาน คือ ไมตําขาว ไมตัก
น้ํา ไมผาฟืน ไมซักผา เป็นระยะเวลาราว 5 วัน พอมาถึงวันขึ้น 2 ค่ําเดือน 3 ซึ่งเป็นวันสุกดิบ
ชาวบานจะชวยกันทําขาวปุูน (ขนมจีน) หรือขาวหลาม น้ําพริก น้ํายา และขาวจี่ การเตรียมงาน
ดังกลาวจะทําใหหนุมสาวไดมีโอกาสรูจักกัน ทั้งสวนของการเตรียมปะรําพิธีสงฆแ ตั้งบายศรี ในขณะที่
ฝุายหญิงจะเตรียมอาหารในพิธี เมื่อถึงชวงบายพระสงฆแจะเจริญพระพุทธมนตแ ผูอาวุโสเบิกบายศรี
ประกาศบูชาเทวดา และถวายเครื่องสังเวย หญิงสาวจะเริ่มรําถวาย ในขณะนั้นจะมีการเผาขาวหลาม
"ขาวหลามทิพยแ" เมื่อรับประทานจะไมถูกฟูาผา
ตอมาในวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 เป็นวันกําฟูา ทุกบานจะนําสํารับไปถวายพระ และใสบาตรขาว
หลามหรือขาวจี่ หลังจากนั้นจะมีการละเลนพื้นเมือง เชน มอญซอนผา ชวงชัย หมากัดหาน ฯลฯ เมื่อ
ผานพนวันกําฟูาไป 7 วัน ก็จะตองทําการกําฟูาอีกครั้ง และเมื่อผานพนไป 5 วัน ทุกบานจะจัดอาหาร
ไปถวายพระอีกครั้ง โดยในระหวางกําฟูานั้น จะเกิดเสียงฟูารองขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับความสงบสุข
และอุดมสมบูรณแของหมูบาน
ประเพณีกําฟูาของไทย ปใจจุบันรูจักกันในชื่อ "ราตรีกําฟูา" ดวยรูปแบบและธรรมเนียม
ปฏิบัติเดิมๆนั้นไดถูกเปลี่ยนแปลงไปเหลืออยูแตเพียงความรื่ นเริง และสนุกสนาน เพียงเทานั้ น (สิริ
วรรณ วงษแทัต, 2010)
ประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟ เป็ น ประเพณี ที่ มี ลั ก ษณะของการบู ช าไฟ การยิ ง บั้ ง ไฟขึ้ น ฟู า ก็
เปรียบเสมือนการบอกใหเทพเจาบนฟูาทราบ และปลอยน้ําลงมายังโลกมนุษยแเพื่อที่ฝนจะไดตกตาม
ฤดูกาล (สุวัฒนแ อัศวไชยชาญ, 2555 15)
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ภาพที่ 18 ประเพณีงานบุญบั้งไฟ
ที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟนั้น ยังไมมีหลักฐานชัดเจน แตงานบุญนี้ถูกนําไปผูกไวกับเรื่องเลา
หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง พญาแถน-พญาคันคาก ที่ชาวไทย ลาว และเขมร ตางทราบถึงเรื่องนี้
กลาววา ผูบันดาลฝน ฟูา ลม เป็นเทวดาที่ชื่อวา พญาแถน ผูที่เกลียดชังมนุษยแ เพราะคําดาของมนุษยแ
ที่วา "ฝนตกก็ดาฝนแลงก็ดา" ดวยเหตุนี้ฝนจึงไมตกลงมายังโลกมนุษยแอีกเป็นระยะเวลา 7 ปี 7เดือน 7
วัน ทําใหมนุษยแเกิดความหายนะ ในระหวางนั้นมีเทวดาอีกพระองคแมาจุติยังโลกมนุษยแ คือ พญาคัน
คาก(พระยาโพธิสาร) มนุษยแไดขอความชวยเหลือจากพญาคันคาก ดังนั้นพญาคันคากจึงเรียกชุมนุม
เพื่อรวมพลังทั้งมนุษยแ และฝูงสัตวแ เพื่อตอสูกับพระยาแถน เริ่มจากการขอใหพญาครุฑ และปลวก
ชวยกันกอภูเขาทําหนทางขึ้นไปรบกับพระยาแถน และจึงนําทัพแรกบุกขึ้นสวรรคแโดยพญานาค และ
ทัพที่สองคือฝูงตัวตอ เป็นเหตุใหพญานาค และฝูงตัวตอถูกฝในจนบาดเจ็บ จนกระทั่งทัพสุดทายคือทัพ
ของพญาคันคาก ดวยการจัดทัพที่มีกลยุทธแ คือ สงกองทัพดวงขึ้ นไปเพื่อกัดกินกานของอาวุธทัพพญา
แถน แลวจึงสงกองทัพแมงปุองตามขึ้นไปซอนอยูในเสื้อผาที่ใชสูรบของทัพพระยาแถน และตะขาบที่
เขาไปอยู ในห องครั ว ของกองทัพ เมื่อทัพของพญาคันคากมาถึงเหล าทหารของพระยาแถนก็ตอง
แตกทัพ อันเนื่องมาจากกลอุบายของพญาคันคาก หลังจากนั้นพระยาแถนก็ถูกพญาคันคากบังคับให
ยอมตกลงตามขอเรียกรอง คือ
เมื่อได้ยินเสียงกบ และเขียดร้องนั้น หมายความวาฝนไดตกลงมาบนโลก
มนุษยแแลว
เมื่อได้ยินเสียงว่าว และขลุ่ย ตองสั่งใหฝนหยุด (จะตรงกับชวงของขาวที่
ออกรวงจนเป็นสีทอง)
ถึงอยางไรการยิงบั้งไฟขึ้นฟูาก็เปรียบเสมือนการทํานายถึงสภาพของฝนในปีนั้นดวยเชนกัน
อาทิเชน บั้งไฟที่มีหาง ในประเภทบั้งไฟนอย เป็นบั้งไฟที่มีขนาดเล็กแตถูกใชเพื่อเสี่ยงทาบดูวานจะตก
ตองตามฤดูกาลหรือไม ถาหากวาบั้งไฟถูกยิงขึ้นไปสูงสุดหมายถึงฝนจะดี
ประเพณีบุญบั้งไฟจะทํากันทุกเดือน 6 ของปี (พฤษภาคม) ในวันแรกของเทศกาล จะเรียกวา
"วันโฮม" จะมีการนําเอาบั้งไฟออกมาแหแหนกันกอน จนกระทั่ งวันที่ 2 ถึงจะนําบั้งไฟไปจุดบริเวณ
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กลางทุงนา เดิมที่คือการสื่อสารที่มนุษยแบอกกลาวใหฝนตกในบริเวณนั้น แตในปใจจุบันมีการประกวด
บั้งไฟที่มีหลายประเภทมากขึ้นทั้งการประกวดบั้งไฟสวยงาม และบั้งไฟขึ้นสูง และบั้งไฟแฟนซีเป็นตน
(สมสนุก มีชัย, 2006)
เมื่อระยะเวลาผานไปเรื่องเลาเหลานี้อยาง พญาคันคาก ก็ไดมีการผสมผสานเรื่องราวทาง
ศาสนา ในขณะที่กลุมชนที่อยูหางไกลและลาหลังเทคโนโลยี เพราะไมไดรับ "ศาสนา" ก็สืบทอดแบบ
แผนเดิม โดยพบหลักฐานของกลุมชนชาวจวง ที่ยังมีพิธีกรรมบูชากบ แลวมีการเตนทาฟูอนแบบกบ
เหมือนกับในภาพเขียนสีราว 3,000 ปีมาแลว ซึ่งมีชื่อวา ปููโลโถ หมายถึงผู ยิ่งใหญปากกวาง โดยมี
สวนประกอบ 2 สวนคือ การรบฟูาหาน้ํา (การตอสูกับฟูาใหไดน้ํา) กับการกําเนิดคนที่เกี่ยวของกับผล
น้ําเตา

ภาพที่ 19 ท่าระบากบและบูชาหมาของชาวจ้วงในภาพจิตรกรรมโบราณ
ความเหมือนของโครงเรื่องความเชื่อนั้นคือ การที่มนุษยแตองสูรบกับฟูาเพื่อใหไดมาซึ่งน้ํา แต
ความแตกตางนั้นคือ นิทานของชาวจวงไมมีเรื่องเกี่ยวกับนาค ซึ่งเรื่องพญาคันคากนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับ
นาค
จากการตีความของนักวิชาการ สันนิษฐานวา "นาค" คือกลุมคนพื้นเมืองที่อาศัยอยูในปาก
แมน้ําโขง เจาพระยา และสาละวิน โดยคําเรียกกลุมคนจากชาวชมพูทวีป ซึ่งภายหลังความหมายได
เปลี่ยนแปลงไปวา "นาค" คืองู หรืออสรพิษ แหงเมืองบาดาลที่มีอํานาจควบคุมน้ําได
ภายหลังเรื่องพญาคันคากมีการเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ พญาคันคากกําหนดใหน้ําอยูบนฟูา
มีพญาแถนรักษาไว น้ําบนฟูาจะตกลงมาเป็นน้ําฝนใหมนุษยแไดก็ตองอาศัยนาคจากบาดาลขึ้นไปเลน
น้ํา ใหเกิดคลื่นขนาดใหญไปกระทบโขดหินขุนเขาบนสวรรคแ (กลุมเมฆ) น้ําบนฟูาจึงจะแตกกระจาย
เป็นฝนสูโลกมนุษยแ (สุจิตตแ วงษแเทศ. บรรณาธิการ, 2548 97)
แมแตพระราชพิธีของไทยที่ทําสําคัญตอการใหความสําคัญกับการขอฝน โดยผสมผสานความ
เชื่อทางพราหมณแและพุทธศาสนาที่ให พระพิรุณ เป็นเทพเจาตัวแทนของฝน เพื่อความอุดมสมบูรณแ
ของประชาชน ทําใหถูกกําหนดเป็นหนึ่งในพระราชประพิธี 12 เดือน ที่ปรากฏตั้งแตตนโบราณ
จนกระทั่งถูกยกเลิก โดยปใจจุบันเริ่มมีการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งคือ พระราชพิธีพิรุณศาสตร์
จากตัวอยางของพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับฟูาจะสังเกตไดวา จะเกิดขึ้นในชวงของฤดูกาลกอน
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การเพาะปลู ก และฤดูกาลบํ ารุ งรั กษา ทั้งนี้ถาเกิดฝนไมเป็นไปตามฤดูกาลผลผลิ ตขาว ก็จะตอง
เสี ย หาย ด ว ยเหตุ นี้ เ องความเชื่ อ ดั ง กล า วไม ว า จะเป็ น รู ป แบบอย า งไร ของชนชาติ ไ หน ต า งมี
วัตถุประสงคแที่เหมือนกัน
ลักษณะที่เดนชัดของการทําพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับฟูาจะตองมีเรื่องของเสียงเขามาเป็นหลัก
ไมวาจะเป็นเสียงสัตวแ เลียนแบบสัตวแ หรือเสียงดังสนั่นอยางบั้งไฟและเครื่องดนตรีดั้งเดิมของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต คือ กลอง ฆองและโมง ซึ่งจะทําใหการประกอบพิธีเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น มากไป
กวานั้นจะสังเกตไดวาชุมชนเหลานั้นก็จะใหการยอมรับและเคารพนับถือตอพิธีกรรมดังกลาวเป็นอยาง
มาก (สุจิตตแ วงษแเทศ .บรรณาธิการ, 2548 98)
2.2.4 ความเชื่อเรื่องข้าว-ดิน
ความเชื่อเกี่ยวกับดินเป็นความเชื่อในลักษณะของการฝากฝใง และการบํารุงรักษา เพราะการ
เพาะปลูกสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณแของพื้นดินผืนนั้น ดวยเหตุนี้ถาสังเกตตามทองนา
หลายแห งในหลายประเทศของลุ ม น้ํา โขงมักจะมี การตั้ง สั ญลั กษณแ บางอย างไวใ นนาขา ว นั่ นคื อ
เครื่องเซนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (Offering) ที่จะเป็นผูชวยปกปูองคุมครองนาผืนนี้ใหจนกระทั่งการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต
พิธีที่เกี่ยวของกับเรื่องของดิ นนั้น ก็จะมีลักษณะเป็นการขอพร ขออํานาจบารมีในการรั กษา
ตลอดจนขอใหเกิดความสุข และเกิดความสมบูรณแในการเพาะปลูก หรือแมแตการเสี่ยงทายตองแต
แรกเริ่มกอนที่จะมีการปใกดําหรือหวานเมล็ด
พิธีแรกนาขวัญ กลาวคือ การปลูกขาวตองพึ่งพาดิน น้ํา ลม และฝน คนโบราณเชื่อว ามีผี
หรือเทพเทวดารักษา หรือควบคุมธรรมชาติเหลานี้อยู เมื่อ เริ่มทํานาปลูกขาว ชาวนาจึงทําพิธีบูชาผี
และเทพเทวดา รวมถึงแมโพสพ เพื่อใหชวยดูแลขาวใหงอกงามดี จึงเป็นที่มาของพิธีแรกนา หรือแฮก
นาเป็นพิธีที่เป็นจุดเริ่มตนของการไถนาเพื่อหวานเมล็ดขาวในเดือนหก เพื่อเป็นสัญญาณวา บัดนี้
ฤดูกาลแหงการทํานาและเพาะปลูกไดเริ่มขึ้นแลว
ในปใจจุบันพิธีดังกลาวมีชื่อวา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบไปดวย พิธี
พืชมงคล เพื่อใหเมล็ดพืชพันธุแ ปราศจากโรคภัย และใหอุดมสมบูรณแ และลําดับถัดไปคือพิธีแรกนา
ขวัญ ที่จะมีการไถนาประกอบการประโคมเพลงนางนาค เพราะเชื่อวา นาค เป็นสัญลักษณแของความ
อุดมสมบูรณแ และจึงตอดวยเพลงอื่น ๆ จนจบ (สุจิตตแ วงษแเทศ .บรรณาธิการ, 2548 94)
เมื่อพิธีกรรมทุกขั้นตอนเสร็จแลว ประชาชนก็จะนําเมล็ดขาวมงคลเหลานั้นกลับไปใสผสมลง
ไปในเมล็ดพันธุแข าวที่มีอยูเพื่อนําไปปลูกใหได สิริมงคล หรือบางนําไปเก็บไวเป็นถุงเงินถุงทอง เพื่อ
ความมั่งคั่งร่ํารวย
ชวงระยะเวลาของการเพาะปลูกขาว จะมีการใหความสําคัญกับคําวา "ขวัญ ”ซึ่งเกี่ยวของกับ
พิธีกรรมที่มีความสัมพันธแกับดินในระยะเวลาของการเพาะปลูกขาว อยางเชน พิธีทําขวัญแมโพสพ พิธี
ทําขวัญยุง พิธีทําขวัญควาย พิธีทําขวัญลาน ฯลฯ จะสังเกตไดวาคําวา "ขวัญ" นั้นถูกใหความสําคัญ
ในชวงของการบํารุงรักษาเป็นอยางมาก
“ขวัญ" จึงมีความหมายคือ สิ่งจําเป็นตอการดํารงอยูของคน สัตวแและสิ่งของ ไมมีตัวตนคลาย
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กับ วิญญาณ ดังนั้ น เมื่อขวัญตกใจหนีออกไปจากรางกายบุคคลใด เชื่อวาบุคคลนั้นจะเกิดอาการ
เจ็บปุวยจนถึงขั้นเสียชีวิตได ถาขวัญขาว (แมโพสพ) หนีไปจากตนขาว ก็เชื่อวาในปีนั้นขาวจะไมอุดม
สมบูรณแ ความเชื่อที่สืบตอกันมากอใหเกิดความกลัว ในสิ่งเหนือธรรมชาติที่มองไมเห็น การทําขวัญ
เกี่ยวกับชีวิต (การทําขวัญจุก ทําขวัญบาวสาว ฯลฯ) เกษตรกรรม (การทําขวัญขาวตอนขาวตั้งทอง
ทําขวัญขาวเขายุง ฯลฯ) จึงมีสวนชวยเสริมสรางความเชื่อมั่น กําลังใจ ตลอดจนความอุดมสมบูรณแ
ซึ่งการทําขวัญเกษตรกรรมนั้น ปใจจุบันเหลืออยูเพียงการทําขวัญขาว ที่ทําชวงขาวตั้งทอง เพื่อใหได
ผลผลิตสูงสุด และขาวเขายุงเทานั้น เพื่อการบริโภคสูงสุด หรือปีหนึ่งทําเพียงแค 2 ครั้งเทานั้น(สุวิทยแ
เจียรสุวรรณ อางถึงใน สุกัญญา สุจฉายา. บรรณาธิการ, 2548 177-179)
การทําขวัญขาว พิจารณาจากเครื่องประกอบพิธี คือเครื่องแตงตัวแมโพสพ นิยมใชเสื้อผาสี
น้ําเงิน เขียว หรือดํา เชื่อวาจะทําใหตนขาวงาม จะไมใชเครื่องแตงสีแดงเพราะเชื่อวาจะทําใหตนขาว
มีสีแดง และติดโรค
การทําขวัญข้าวหรือพิธีทําขวัญแม่โพสพ จะทําเมื่อถึงฤดูกาลรักษา ชวงที่ขาวตั้งทอง ชาวนา
จะนําตาเหลว และชะลอมขวัญขาวใสเครื่องเซนไหวแมโพสพมาปใกไวในที่นา รวมไปถึงการนําของ
แตงตัวมาใหแมโพสพ เชน ขาว ผลไม แปูง หวี กระจก และเสื้อผา เป็นตน

ภาพที่ 20 ตาเหลวและเครื่องบูชาแม่โพสพ
ตาเหลวหรือเฉลว ที่ใชในการสูขวัญขาว จะปูองกันไมใหผีและสิ่งอัปมงคลขามาทําลายพระ
แมโพสพได ซึ่งสามารถแบงตาเหลวเป็น 3 ลักษณะคือ
รูปสามเหลี่ยม หมายถึง มะ อะ อุ ทําใหผีไมกลาเขาใกล
รูปดาวห้าแฉก หมายถึง นะ โม พุท ธา ยะ ทําใหผีไมกลาเขาใกล
รูปแปดแฉก หมายถึง อิติ ปิโส ภควา ทําใหผีไมกลาเขาใกล
พระแม่โพสพหรือเทพธิดาประจําต้นข้าว บางครั้งเรียกวา แมขวัญขาว และแมขาว มีตํานาน
เลาวาเพราะแมโพสพอุทิศรางกายเป็นขาวใหมนุษยแ มนุษยแจึงมีขาวกิน หากมนุษยแไมสํานึกบุญคุณของ
แมโพสพ หรือปฏิบัติไมดีตอขาว แมโพสพจะหนีจากไป ทําใหเกิดความอดอยาก ชาวนาจึงตองทําพิธี
กราบไหวบูชาในทุกขั้นตอนของการปลูกขาวและการเก็บรักษาขาว แมกอนจะนําขาวเขายุงมาบริโภค
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หรือขาย ก็ตองทําพิธีขอขมา และขออนุญาตดวย (สุวัฒนแ อัศวไชยชาญ, 2555 14)
เมื่อฤดูกาลทํานาเริ่มขึ้น การแรกนาจะตองหันไปทางทิศมงคล แลวจึงไถไปสามรอบคันนา
แลวจึงไถผากลางจากมุมหนึ่ง ถึงอีกมุมหนึ่ง เป็นทั้งหมด 4 มุม หลังจากนั้นก็จะตองไถดะ กลาวคือ
ไถครั้งแรก เรียกวา ไถดะ เพื่อใหดินหลวม เมื่อฝนตก หญาจะไดขึ้น เมื่อ
หญาขึ้นมากแลวจึงไถครั้งที่สอง
ไถครั้งที่สอง เรียกวา ไถแปร เพื่อใหหญาขึ้นมานั้นตาย แลวจึงไถครั้งที่สาม
ไถครั้ งที่สาม เรียกวา ไถหวาน หญาที่เหลื อก็จะตายอีกครั้ง แลว จึงเริ่ม
พิธีกรรมกอนการหวานหรือปใกดํา
ชาวนาจะถือวันดีใหเป็นวันหวาน หรือปใกดําขาว เสมือนวันธงชัย แลวจึงใชจอบสับดินมุม นา
แลวจึงตั้งจิตไหวนอมนําเอาพระแมโพสพไปฝากไวกับแมธรณีและแมคงคา
ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธัง เลิศล้ํา อุตตะมังเลิศล้ํา
ธัมมัง เลิศล้ํา อุตตะมังเลิศล้ํา
สังฆัง เลิศล้ํา อุตตะมังเลิศล้ํา
แลวจึงกลาวตอไปวา "แมโพศรี แมโพสพ แมนพดารา เชิญมาเภิดแมมา มาทํามาหา
กินในฟื้นแผนดินนี้ ขอใหลูกนี้เป็นเศรษฐีชาวนา ขอใหเป็นพอคาบานนอก ขอใหวัวความเต็ม
คอก คุมเอก คุมไถ คุมไร คุมนา คุมเคราะหแ คุมโศก คุมโรคโรคา คุมนก คุมหนู คุมปู คุมปลา
คุมงู คุมเหี้ย อยาใหเพลี้ยกินนา อายหนอนอัปรียแอยาใหเขามา สัพพะโภสาวินาสันติ"
เมื่อจะตองหวาน 3 กําแรกชาวนาจะตั้งจิตอธิฐานวา
กําที่ 1 ทําบุญ
กําที่ 2 ทําทาน
กําที่ 3 เลี้ยงชีวิต
แลวจึงกลาวตอไปวา "อุกาสะ อุกาสะ ขาพเจาขออารธนาคุณพระพุทธเจา คุณพระ
ธรรมเจ า คุณพระสั งฆะเจา คุณพระบิด ามารดา คุ ณครูอุ ปใช ฌายแและอาจารยแ จงมาดล
บันดาลใหขขาพเจา ทํานาปีนี้ใหเกิดผลดีเทอญ"
เมื่อเขาสูระยะขาวตั้งทอง ก็ตองมีการนําตาเหลว และชะลอมท (บรรจุไปดวย กลวย
ออย สัม หมากพลู บุหรี่ 1 มวน) ไปปใกไวที่มุมนา รวมไปถึงหวี หระจก เสื้อผา ฯลฯ แลวจึง
อัญเชิญพระแมโพสพเสวยเครื่องไชยทาน แลวจึงกลาวรับทองขาววา
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“วันนี้ วันดี แม่โพสพ แม่โ พศรี แม่จันเทพี แม่ศรีสุดา ขอแต่งเนื้อแต่งตัว
เตรียมไปไหว้หลวงพ่อวัดปุา เตรียมเนื้อ เตรียมตัว เดี๋ยวลูกผัวก็จะมา พลางก็กวักน้ํา
อาบน้ํายอดข้าวเอากรรไกรตัดแต่ง เหมือนแต่งผมให้สมสงย เอาผ้ามานุ่งเอาสไบมา
ห่ม หวีผมก็บรรจงแต่ง ทั้งแปูงหอม น้ําหอม ก็ปะก็พรม ด้วยคําชมว่าสวยแล้ว งาม
แล้ว ดูซิดูซิดูซิ ให้ส่องกระจก วันดี คืนดี ถ้าแม่ โพสพ แม่โพสี ต้องแบกท้อง แบกไส้
ก็มีผลสุกลูกไม้ เตรียมเอาไว้ยามแพ้ท้อง ด้วยและนะ"
กอนที่จะเสร็จสิ้นพิธีการ จะตองกลาววา "ตา ตาแก ฝากแมโพสพไวดวย หากมีศัตรู
หมูราย หรือยายมา ขอใหตาชวยไลไปใหพน จนหมดภัยนะตา" แลวจึงบอกแมโพสพวา "แม
โพสพ แมโพสี แมจงอยูดี กินดี บัดนี้ตองขอลา ขอใหรวงออกหมอ กอละมัด มัดละเกวียน
นะแมนะ"
หลังจากที่ขาวออกรวง (ขาวแก) เห็บเกี่ยวเรียบรอยแลวก็ตองทําพิธีรับขวัญขาวอีกครั้งเพื่อ
นําไปสูยุง ดวยการกลาว
ตั้งนะโม 3 จบ
“เชิญขวัญแม่โพสพ แม่โพศรี แม่จันทร์เทวี แม่ศรีศักดา แม่ดอกข้าวเจ้า แม่
ดอกข้าวเหนียว เชิญมาสู่ยุ้งฉาง มาอยู่กับลูกเต้า มาเลี้ยงลูกหลานให้อิ่มหนําสําราญ
ให้พอมีพอใช้ ขออย่าให้อดอยาก อย่าได้ยากจน เหลือกิน เหลือใช้ แล้วจะได้ทําบุญ
ให้ทานกับผู้มีพระคุณ หรือผู้ตกทุกข์ได้ยาก นิภานังปัจจะโยโหตุ"
พิธีการรับขวัญ และสู่ขวัญพระแม่โพสพจะเป็นอันเสร็จสิ้นของตลอดระยะเวลาตั้งแต่
ก่อนการเพาะปลูกข้าว จนกระทั่งการนําข้าวสู่ยุ้ง” (การรับขวัญขาว, 2552)
การประกอบพิธีกรรมจะใชผูหญิงที่เป็นผูเฒาผูแกเทานั้นที่สามารถทําพิธีกรรมทําขวัญดาน
เกษตรกรรมตาง ๆ ได เพราะคนเฒาคนแกจะสามารถเรียกขวัญกลับมาได (สุวิทยแ เจียรสุวรรณ อาง
ถึงใน สุกัญญา สุจฉายา. บรรณาธิการ, 2548 177-178)
จากพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับดินเหลานี้สามารถแสดงใหเห็นวา ความอุดมสมบูรณแของผืนนา
และขาว จําเป็นที่จะตองพึ่งพาธรรมชาติจากหลายปใจจัย เป็นผลใหเกิดประเพณีตางๆขึ้นมา โดยหลัก
ของประเพณีก็จะใหความสําคัญกับฟูา ดิน และการดูแล ที่มาจากเทพเจาแหงฟูาผูบันดาลฝน เทพเจา
แหงดินผูทําการปกปูอง และการดูแล และมนุษยแผูพึ่งพาธรรมชาติที่จะตองกตัญโู และหวงแหนขาว
ของตน
2.2.5 ความเชื่อเรื่องการกาเนิดต้นข้าว
ชาวจวงในประเทศจีนตอนใตถึงเวียดนาม มีตํานานเลาวา มีหมาเกาหางขึ้นไปบนสวรรคแแลว
ใชหางทั้งเกาจุมลงกองขาวเพื่อขโมยเมล็ดขาวมาใหคนบนโลก แตถูกเทพเจาฟในหางขาดไปแปดหาง
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หมาจึงเหลือหางเพียงหางเดียวกับเมล็ดขาวที่ติดมาใหกับมนุษยแ ทุกวันนี้ชาวจวงบางกลุมยังตั้งรูป
หมาหิน ไวตรงทางเขาหมูบาน เพื่อขอใหเป็นผูคุมครองชุมชนและพนจากสิ่งชั่วราย ในขณะที่คนบาง
กลุมของบริเวณปากแมน้ําโขงเชื่อวา พญาคันคาก เป็นผูชวยใหมนุษยแมีขา วกินอุดมสมบูรณแ (สุจิตตแ
วงษแเทศ .บรรณาธิการ, 2546 3)
ในสวนของตํานานคนไทยลาวบางกลุมเลาวา ตนขาวมีอยูแลวตามทุง เมล็ดขาวใหญขนาด 1
ศอก เวลาสุกจะบินมาหาคนเอง คนเพียงทํายุงฉางไวเก็บขาวก็ไดขาวกินแลว จนกระทั่งมีนางคนหนึ่ง
ชื่อนางกาไว ที่กลับโกรธแคนไลทุบตีขาว เพราะตนยังทํายุงไมเสร็จ ทําใหขาวทั้งหมดหนีไปสูปุาหิม
พานตแ อันเป็นดินแดนที่ไกลจากมนุษยแ ทําใหตั้งแตนั้นมา (สุจิตตแ วงษแเทศ. บรรณาธิการ, 2546 5051)
ในไตรภูมิโลกวินิจฉัยกลาววา ขาวสาลีเป็นพืชประหลาดที่ออกรวงเป็นขาวสาร ไมมีแกลบรํา
เป็นขาวสําเร็จรูป มีกลิ่นหอมนารับประทาน ใครตองการก็ไปเก็บ เอามาหุงตอนเชาเย็น ขาวที่ไปเก็บ
ตอนเชาพอถึงเวลาเย็นก็งอกงามเจริญขึ้นมาทดแทนดังเดิม ไมมีหมด ความสะดวกสบายของมนุษยแ
นั้นมีมากนักในทุกๆดาน เมื่อกาลเวลาผานไป กิเลสตัณหาของมนุษยแมีมากขึ้น ความขี้เกียจ และความ
โลภมีมากขึ้น จึงเก็บขาวเหลานั้นเอามาไวในบานเพราะขี้เกียจเดินไปเก็บ ทําใหหลังจากนั้น ขาวที่เคย
งอกงามขึ้นมาเองก็หายไป เมื่อเกี่ยวลงไปที่ใดที่นั้นก็ไมงอกขึ้นมากอีก และขาวที่เก็บเกี่ยวมานั้นก็
เสื่อมคุณภาพ มีเปลือกหุมขึ้นมา จะกินกันแตละครั้งก็ตองตําตองสีเอาเปลือกออกเสียกอน เมื่อขาว
เริ่มหมด พวกมนุษยแจําตองขยายการปลูกขาวมากขึ้น ที่เป็นเชนนี้ก็เพราะความโลภของมนุษยแที่นํามา
ซึ่งความลําบาก (สุจิตตแ วงษแเทศ. บรรณาธิการ, 2546 61-62)
ชาวเหนือ และอีสานของไทยบางกลุมเชื่อวา ขาวเกิดเองในอุทยานของพญานาค ตนหนึ่ง มี
ขนาด 7 กํามือ เมล็ดใหญเทาผลมะพราว มีสีเงินยวงและมีกลิ่นหอมหวาน (สุวัฒนแ อัศวไชยชาญ,
2555 2)
ขาวและตํานาน มีจุดกําเนิด มุมมองและความสัมพันธแถึงวิถีการดําเนินชีวิตในลุมน้ําโขงที่
แตกต า งกั น แต ถึ ง อย า งไร ข า วก็ ไ ด ป ระทานประโยชนแ กั บ มนุ ษ ยแ ทั้ ง สิ้ น ตํ า นาน และเรื่ อ งเล า ที่
ยกตัวอยางมานี้จึงเป็นสวนประกอบที่ทําใหทราบวาขาวในแตละกลุมชาติพันธุแนั้นมีเรื่องราวมากมาย
และเป็นเรื่องราวที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน ในขณะที่ความสําคัญของขาวในอดีตถึงปใจจุบัน
โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยังคงสังเกตไดคอนขางชัดเจนอยูเป็นสําคัญนั่นเอง
2.2.6 ฐานความคิดเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขงที่นามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการสร้างสรรค์
ความสัมพันธแเชิงภูมิศาสตรแและวัฒนธรรมประเพณี เป็นลักษณะที่โดดเดนของความสัมพันธแ
รวมอยางเชน ลุมน้ําโขง มีการระบุชื่อของประเทศที่มีการพาดผานของแมน้ําสายนี้ คือ จีน พมา ลาว
ไทย กัมพูชา เวียดนาม โดยในการวิจัยนี้จะขอกลาวถึงเพียงประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน นั่นคือ
พมา ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนามเทานั้น
ตนกําเนิดของแมน้ําโขง มีที่มาจากเทือกเขาสูงทางดานทิศตะวันออกของภูเขาหิมาลัย ในเขต
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มณฑลชิงไหของจีน แลวไหลผานทิเบตเขาสูมณฑลยูนนาน และไหลลงทางทิศใตขนานไปกับ แมน้ํา
สาละวิน จนถึงตอนกลางของยูนนาน แลวจึงแยกจากกัน แมน้ําโขง ไหลวกไปทางทิศตะวันออกแบง
เขตแดนพมา-ลาว มีความยาวประมาณ 220 กิโลเมตร แลวหักเขาสูชายแดนไทยที่ "สามเหลี่ยม
ทองคํา" จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการบรรจบกันของชายแดน ไทย-ลาว-พมา และจึงไหลผานเขาสูเขต
แดนลาวจนถึงหลวงพระบาง กระทั่งหักเขาประชิดชายแดนไทยที่จังหวัดเลย เป็นเสนแบงเขตแดน
ไทย-ลาว มีความยาวประมาณ 825 กิโ ลเมตร แล ว จึงเขาสู กัมพูช า มีความยาวประมาณ 585
กิโลเมตร ตอมาคือเวียดนาม มีความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร แลวจึงลงสูทะเลจีน กอนที่จะไหล
ลงสูปากแมน้ํา แมน้ําโขงจะถูกแบงยอยออกเป็น แมน้ําอีก 9 สาย หรือที่เรียกวา ปากแมน้ําเกามังกร
(สุมิตร ปิติพัฒนแ อางถึงใน ชาญวิทยแ เกษตรศิริ & กัมปนาท ภักดีกุล. บรรณาธิการ, 2549 220)
การไหลผานของแมน้ํา ทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐานของกลุมคนบริเวณลําน้ํา เพราะนอกจากเป็น
แหลงอาหาร แหลงความเชื่อ (สังเกตไดจากการสรางศาสนสถานตาง ๆ เพื่อเคารพบูชาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่อยูใกลกับแมน้ํา) และยังเป็นสวนหนึ่งของการคมนาคมทางน้ําดวยเชนกัน ผสานกับลักษณะของ
แมน้ําโขงที่มีความยาวมากทําใหไหลผานในหลายประเทศทําใหเกิดกลุมชนขึ้นมากมาย อาทิกลุมชาติ
พันธุแที่มีความเกาแกหลากหลาย กระจายกันเป็นวงกวาง
กลุมชาติพันธุแที่อยูในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติค ไดเคยตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยูในแถบ
ลุมน้ําโขงตอนกลาง และแมน้ําแยงซีเกียง สวนพวกมอญและเขมรเคลื่อนยายลงมาตั้งถิ่นฐานในผืน
แผนดินเอเชียอาคเนยแตามลุมน้ําโขง และสาละวินตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแ โดยที่มีการอาศัยกัน
อยางหนาแนนของพวกมอญบริเวณแถบลุมแมน้ําเจาพระยา และสาละวิ นตอนลาง สวนพวกเขมรมี
การอาศัยอยางหนาแนนอยูบริเวณแถบลุมน้ําโขงตอนลางจนถึงปากแมน้ําโขงสวนกลุมชาติพันธุแอื่น ๆ
อยาง กลุมออสโตรเอเชียติคอาศัยเป็นกลุมยอย ๆ ตั้งแต เขตแดนจี น พมา ลาว ไทย เขมร และ
เวียดนาม นอกจากนั้นก็ยังมีพวกกลุมที่พูดภาษาออสโตรนีเซียน อยางพวกจาม (ปใจจุบันคือกลุมชาติ
พันธุแที่อาศัยอยูในประเทศเวียดนาม) อาศัยอยูปะปนในแถบลุมน้ําโขงตอนลางดวย (สุมิตร ปิติพัฒนแ
อางถึงใน ชาญวิทยแ เกษตรศิริ & กัมปนาท ภักดีกุลบรรณาธิการ ., 2549 232)
จากอดีตสูจุดรวมที่กําลังจะเกิดในปใจจุบัน ปี ค.ศ.2015 โลกจะเกิดภูมิภาคอาเซียนขึ้น ซึ่ง
ประกอบไปดวยภูมิภาค และประเทศตาง ๆ โดยนัยของความสําคัญระดับชาติคือ AEC (ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซีย น) อันเป็ นส วนหนึ่งของการเกิดประชาคมอาเซียนและจะนํามาซึ่งจุดรวมทาง
เศรษฐกิจ หากดําเนินการภายใตแผนและกลยุทธแรวมกัน ประชาคมอาเซียน สามารถที่จะรวมและ
เป็นหนึ่งกันได หรือกลาวไดวาเป็นจุดเริ่มตนของการสรางความรูสึกในการเป็นเจาของอาเซียนผานกล
ยุทธแความสัมพันธแทางการคา เหมือนกับคําขวัญของอาเซียนที่วา
"หนึ่งวิสัยทัศนแ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
(One Vision, One Identity, One Community)
ในความเป็ น จริ ง อาเซีย นไมส ามารถจะรวมกันได เพราะแตล ะชาติล ว นมีที่มาและความ
แตกตางกันในทุกดาน การจะรวมกันและเรียกตนเองวาเป็น ประชาคมอาเซียนไดนั้น เป็นเรื่องที่ตอง
ทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง แผนกลยุทธแ หรือบทบัญญัติที่ส รางขึ้น ก็เป็นเป็นเพียงผลบังคับในเชิง
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นามธรรม ที่อาจจะมีผลตอระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยูในบางสวนได แตไมใชทั้งหมด
ปฐมฤกษแ เกตุ ทัต ในการแสดงทั ศนะตอประชาคมภาควั ฒ นธรรม จาก
คําถามคือ "One vision, One community แต่ต้อง Multi-identities ใช่ไหม เพื่อให้
วิสัยทัศน์นั้นดํารงอยู่ได้ ?” กลาวคือ "ผมเชื่อว่าท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
หรือเผ่าพันธุ์อาจจะมีความต้องการร่วมกันบ้าง อย่างเรื่องเสรีภาพ เรื่องสิทธิ เรื่องคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งทุกคนต้องการเหมือนกัน มันจะต้องหาอะไรที่เป็นสิ่งที่ร่วมกันจริงๆ อย่าให้เป็น
ลักษณะเฉพาะของไทยแลนด์เท่านั้น ถ้าเป็นแบบนั้นจะไม่มีใครคบ (ปฐมฤกษแ เกตุทัต อาง
ถึงใน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา & ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร. บรรณาธิการ, 2555)
จากประโยคดังกลาวไดสะทอนถึงความสําคัญของการสรางอัตลักษณแรวมที่เป็นความซับซอน
ของวัฒนธรรมและเผาพันธุแที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการพิจารณาจากมุมกวางที่เป็น ประชาคมอาเซียน
และมีขนาดใหญในทุกดาน อาทิ ภาษา วัฒนธรรม การปกครอง การใชชีวิต ฯลฯ ดว ยเหตุนี้การ
คนหาอัตลักษณแรวมจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนตางจะตองใหความสําคัญ รวมกับการหากลวิธีในการมองอัต
ลักษณแร ว มเหล านั้น ให เป็ น แนวทางการดําเนินงานตอไปในอนาคต ซึ่งแนนอนวาไมส ามารถมอง
ภาพรวมของประชาคมอาเซีย นได หากไมคํานึงถึงภูมิภาคยอยที่ประกอบกันเป็นภูมิภาคอาเซียน
ตัวอยางเชน ภูมิภาคลุมน้ําโขง นั่นเอง
ดั ง นั้ น การนํ า เสนอจุ ด ร ว มบนพื้ น ฐานของความหลากหลาย โดยใช ก ารเล า เรื่ อ งผ า น
กระบวนการสรางสรรคแการรองประสานเสียงเรื่อง "ขาว" ในอัตลักษณแสามัญของลุมน้ําโขง จะเป็นการ
นําเสนอพื้นที่สมมุติซึ่งเกิดขึ้นในลุมน้ําโขงที่มีนัยจากความหลากหลายสูความสัมพันธแรวมกัน อาทิ การ
นําเสนอวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุแ วัฒนธรรม ความเชื่อ การเปลี่ยนแปลง ที่สะทอนผานเรื่องราวของ
"ขาว" อันมีสวนที่ทําใหกลุมประเทศเหลานี้ตางมีลักษณะทางภูมิศาสตรแที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน
สุวรรณา สถาอานันทแ จากบทการแสดงทัศนะตอประชาคมภาควัฒนธรรม
จากคําถามคือ "อะไรที่ทําให้บุคลิกดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังสามารถคงอยู่ได้ ไม่
ว่าแรงกระแทกทางศาสนาระลอกไหนก็ไม่สามารถสั่นคลอนได้ " คําตอบคือ "ดิฉันคิดว่าแต่ละ
ศาสนาให้ความสําคัญกับโจทย์ที่ต่างกัน อย่างแนวคิดขงจื่อซึ่งเปรียบเหมือนศาสนานั้นตอบ
โจทย์เกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรมที่มากับครอบครัว ศาสนาพุทธตอบโจทย์เรื่องความทุกข์
ศาสนาคริส ต์ตอบโจทย์เรื่ องพระเจ้า ที่มาของมนุษยชาติ วิธีตอบโจทย์แต่ละเรื่องมันไม่
เหมือนกัน ลัทธินับถือผีก็ตอบโจทย์ง่ายๆในชีวิตประจาวัน เช่น ทําอย่างไรเราถึงจะปูองกัน
ตัวเองได้เมื่อมีภัย ทําอย่างไรสามีหรือภรรยาจะรักเราตลอดไป คือคล้ายๆกับเป็นการตอบ
โจทย์เล็กๆ ในหลายๆพื้นที่ ซึ่งแต่ละศาสนาก็มีคาตอบที่ต่างกัน"
อีกคําถามคือ"ในยุโรปเกิดปัญหาแบบนี้หรือเปล่า " คําตอบคือ "ยุโรปมีทั้งประวัติศาสตร์
ทางบวกและทางลบ ทางลบนี่มีมากมายแต่ทางบวกเขาก็มี อย่างน้อยเขามีประวัติศาสตร์ยุค
กลางซึ่งมีคริสต์ศาสนาเป็นแกนกลาง ใช้ภาษาละตินร่วมกัน แล้วอีกอย่างหนึ่งคือกษัตริย์
ยุโรปแต่งงานข้ามราชวงศ์มาเป็นร้อยๆปี คือประวัติศาสตร์มีคาตอบทั้งสองทาง เราต้อง
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ฉลาดในการปรับให้สิ่งต่างๆจากอดีต เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันมากขึ้น" (สุวรรณา สถาอานันทแ
อางถึงใน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา & ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตรบรรณาธิการ ., 2555)
จากบทสั มภาษณแดังกลาวแสดงให เห็ นวาชาติพันธแไมใชจุดรว มที่จะทําให เกิดอัต
ลักษณแได แตความเชื่อที่สามารถตอบโจทยแไดในสังคมนั้นๆคือจุดรวมที่สําคัญของการใชชีวิตรวมกัน
บนพื้นที่สมมุตินั้น ในทางกลับกันวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับเรื่อง "ขาว" ก็มีความสัมพันธแในกลุมประเทศลุม
น้ําโขง ดังนั้นการตอบโจทยแผานความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต จะสามารถสราง
ประโยชนแ ในการตอบโจทยแ ที่สํ าคัญได วา จุดรว มเรื่อง "ขาว" ของกลุ มประเทศลุ มน้ําโขงจะมี
ความสําคัญอยางไร? ถาถูกใชบนพื้นที่สมมุติเพื่อสรางความเขาใจในจุดรวมนี้นั่นเอง
2.2.6.1 ลุ่มน้าโขงในอดีตและที่มาของความหลากหลายในปัจจุบัน
จุ ด เริ่ ม ต น การให ค วามหมายเชิ ง พื้ น ที่ สํ า คั ญ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี อิ น เดี ย จี น และชาติ
ตะวันตกเขามา คลายกับความพยายามในการจับจองพื้นที่ของชาติมหาอํานาจผานกลวิธีใดวิธีหนึ่ง
อยางเชนการเผยแผทางความเชื่อ การวางระบบการคาขาย การสรางคุณคาทางเงินตรา ทั้งนี้ระบบ
ตาง ๆ เหลานี้นํามาซึ่งการรวมตัวของกลุมคนที่หลากหลายจากขนาดเล็กสูขนาดใหญขึ้นจากกลุมสู
ชุมชน จากชุมชนสูอาณาจักร จากอาณาจักรสูแควน จนกลายเป็นเมืองและมีการตีเสนทางเขตแดน
เกิดขึ้น
ในขณะที่ความหลากหลายทางชาติพันธุแยังคงดําเนินอยู การดําเนินชีวิตและการ
สรางระบบการคาในอดีตทําใหการแลกเปลี่ยนสินคาลักษณะเดิมพัฒนาสูการคาในระดับมาตรฐาน
ของความเจริญในอาณาจักรแควนตาง ๆ หรือถาเปรียบเทียบกับในปใจจุบันก็ไมตางไปจากระบบ
เศรษฐกิจของโลก
บริเวณดินแดนอุษาคเนยแหรือที่เรียกกันวา ดินแดนระหวางจีนกับอินเดีย นั้นเดิมทีมี
ความเชื่อรวมเรื่องของธรรมชาติและคน หมายถึงความเกรงกลัวตอธรรมชาติ อยางการบูชาภูเขา
ตนไม ลําน้ําตาง ๆ ซึ่งเรียกไดวาเป็นรูปแบบของศาสนาผี แตภายหลังพื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตไดรับอิทธิพลจากระบบคิดและความเชื่อ รวมไปถึงระบบการคาทางทะเลกับอินเดียและจีน รวมไป
ถึงอิทธิพลทางศาสนา จากพราหมณแ ฮินดูและพุทธศาสนา การจําแนกกลุมคนภายใตระบบคิดจาก
ความเชื่อจึ งเริ่ ม เกิดขึ้ น ตลอดจนการเขามามีอิท ธิพลของชาติอาณานิคมตะวัน ตกบริ เวณเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต อาทิ ฝรั่งเศส อังกฤษ โปรตุเกส สเปนและอเมริกา เป็นตนนํามาซึ่งคริสตแศาสนา
และการคาในระบบเชิงทุนนิยม ตลอดจนการขีดเสนปใกปในเขตแดนในอาณานิคมของประเทศตนเอง
เป็นผลใหเกิดแผนที่ซึ่งทําใหความเป็นรัฐชาติเกิดขึ้นมา
ศาสนามีสวนในการแบงแยกความคิดของคนโดยการตอบโจทยแความเชื่อในแตละ
กลุม ในขณะที่เศรษฐกิจมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตซึ่งตอบโจทยแใหกับทุกคนที่เริ่มจะเป็นสังคมเมือง
มากขึ้นทั่วทั้งลุมน้ําโขง จะสังเกตไดวา "เงิน" คือจุดรวมของการแลกเปลี่ยนทางสินคาอันเป็นผลมา
จากระบบทุนนิ ยม จากแตเดิมที่การคาคือการแลกเปลี่ ยนสินคาระหวางกัน จนกระทั่งปใจจัยดาน
เงินตราเป็นตัวกําหนดสรางความยิ่งใหญของคนที่อยูในเขตพื้นที่นั้น

43
ระบบความเชื่อทางศาสนา และระบบเศรษฐกิจก็ทําให เกิดการใชพื้นที่รวม โดยยึด
หลักความสัมพันธแที่หลากหลายแตผลกระทบที่สําคัญตอการแบงแยกคือ การเขามาของอาณานิคมที่มี
อิทธิพลเหนือดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตของชาติอาณานิคม ซึ่งอยูในราวรัชกาลที่ 5 ของไทย
เป็นผลใหพื้นที่ถูกตีกรอบ และทําใหการดําเนินชีวิตของกลุมคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปลี่ยนไป
อยางสิ้นเชิงจากในอดีต (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2553 155)
ในปใจจุบันความหลากหลายทางชาติพันธุแกลายเป็นประเด็นที่ถูกมองขาม ผูคนสวน
ใหญไมไดตระหนักถึงขอสําคัญนี้ แตกลับตระหนักถึงการรุกล้ําทางเขตแดนในประเทศของตนมากกวา
อยางเชน ชาวตางดาว ชนกลุมนอยหรือแมแตกรณีพิพาทพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร ระหวางไทยและ
กัมพูชา ที่แมวาในอดีตกลุมชาติพันธุแทีหลากหลายก็อาศัยอยูในบริเวณนั้นและมีวัฒนธรรมความเชื่อ
รวมกันก็ตาม
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการสรางสรรคแกระบวนการสรางสรรคแการแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณแสามัญในลุมน้ําโขง เป็นงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของในเรื่องของการแสดงประสานเสียง
ที่จะนําไปสูการเสนอมุมมองเรื่องของ “ขาว” ที่สัมพันธแกับคนในลุมน้ําโขงโดยมีลักษณะของความ
เขาใจในลักษณะความเป็นอัตลักษณแสามัญ ทั้งนี้งานวิจัยที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธแทั้งในแงของ
รูปแบบที่ใชเพื่อสื่อสารการแสดงและประเด็นเรื่องการสรางอัตลักษณแที่สําคัญนั้น เป็นผลงานการวิจัย
เมื่อปี พ.ศ.2552 คือ
ดวงพร พงศแผาสุก (2552) ทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางอัตลักษณแไทยผานการแสดง
ขับรองของคณะนักรองประสานเสียงสวนพลู เก็บขอมูลจากเวทีการประกวดประสานเสียงในระดับ
สากล โดยพบวาอัตลักษณแไทยที่เกิดขึ้นผานการแสดงประสานเสียงสวนพลูนั้นมี 2 ลักษณะสําคัญคือ
การปรับของไทยเขาสูความเป็นสากล หรือปรับความเป็นสากลเขาสูความเป็นไทย ทั้งนี้คณะนักรอง
ประสานเสียงสวนพลูมีแนวโนมไปในทางของการปรับความเป็นไทยเขาสูสากลมากกวา ทั้งนี้ผลสรุป
งานวิจัยระบุวา ผูชมชาวไทยสวนมากเป็นวัยรุนเพศหญิงถึงวัยกลางคนมากกวาเพศชายวัยสูงอายุ มี
ประสบการณแเคยเรียนดนตรีสากลมากกวาดนตรีไทยมีความเห็นวาคณะนักรองประสานเสียงสวนพลู
ใชบทเพลงไทย การรองเพลงไทยที่มีการเรียบเรียงเสียงประสานใหม การแตงกายแตงหนาทําผม
อุปกรณแประกอบการแสดง รวมทั้งลีลาการรายรําที่ดัดแปลงจากทารํานาฏศิลปไทยเพื่อการแสดงออก
ถึงอัตลักษณแไทย ในขณะที่ชาวตางชาติจะรูสึกถึงความเป็นอัตลักษณแไทยผานลักษณะของการขับรอง
มากกวาตัวบทเพลง
งานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะของความสัมพันธแเชิงวัฒนธรรมที่แตกตางกัน โดยมี
ความสัมพันธแถึงเรื่องการสรางมุมมองเชิงอัตลักษณแและวัฒนธรรม ทั้งนี้การรับรูของคนตางวัฒนธรรม
นั้นมีความแตกตางกัน ดวยสาเหตุดังกลาวนี้งานวิจัยชิ้นดังกลาวจึงมีความใกลเคียงกับงานวิจัยที่จะถูก
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สรางสรรคแขึ้นใหมในทางตรงและทางออม กลาวคือ รูปแบบของการสื่ อสารผานการรองประสานเสียง
และประเด็นในการสื่อสารเรื่องอัตลักษณแ นั่นเอง

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่อง กระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง โดยสามารถแบงกระบวนการสรางสรรคแเป็น 3 สวน
คือ 1) ขั้นกระบวนการกอนผลิต (Pre-Production) เป็นขั้นการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาบท
การแสดงรวมไปถึงกระบวนการออกแบบผลิตการแสดงขับรองเพลงประสานเสียง 2) ขั้นระหวางผลิต
การแสดง (Production) เป็นกระบวนการในการนําเสนอผลงานเพื่อสื่อสารกับผูชม โดยรูปแบบการ
แสดงประสานเสียง (Show Choir) ที่ประกอบไปดวยการนําเสนอการแสดงผาน 4 ฤดูกาลเพาะปลูก
ขาว คือ ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก ฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลบํารุงรักษา ฤดูกาลเก็บเกี่ยว รวมไปถึง
การแสดงของตัวละครสมมติ การเคลื่อนไหวของตัวละคร และองคแประกอบในการแสดงอื่น อาทิ การ
จําลองสถานที่แสดง การแตงกาย และแสง 3) ขั้นกระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) เป็น
ขั้นสํารวจทัศนคติตอการแสดง โดยแบงกลุมเปูาเหมายเป็น 2 กลุม คือ กลุมทีมงานผูผลิตผลงานดวย
การจดบันทึกขอมูลเชิงพรรณนา และกลุมผูชม/ผูเชี่ยวชาญ ดวยแบบประเมิน (Questionnaire) การ
รับรู และทัศนคติ ที่มีตอการแสดง รวมไปถึงการบันทึกจากการเสวนารวมหลังจบการแสดง ซึ่งมี
รายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้
3.1 ขั้นกระบวนการก่อนผลิต (Pre-Production)
ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1)รวบรวมงานวิจัย บทวิจารณแ ตํารา เทปบันทึกภาพ คลิปออนไลนแ ที่เกี่ยวของกับลักษณะ
การสรางสรรคแในรูปแบบการแสดงประสานเสียง และรายละเอียดเรื่อง “ขาว” ในแงวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม และความเชื่อ ที่สัมพันธแกับลุมน้ําโขง เพื่อนําไปใชในการพัฒนาบทการแสดงประสานเสียง
2)ปรึ ก ษากั บ นั กประพั น ธแ เ พลง เพื่ อหาแนวทางการประพั น ธแ ดนตรี ในการแสดง โดยใช
กระบวนการเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับการขับรองประสานเสียงที่เหมาะสม จากการประพันธแ
เพลงใหม โดยนักประพันธแเพลง คือ นายอมานัต จันทรวิโ รจนแ เป็นนักประพันธแเพลงรวมสมัย ที่มี
ผลงานใหทั้งวงออเคสตรา Sunrise String Orchestra และวงขับรองประสานเสียงแหงจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการประพันธแเพลงเพื่อใชในวิชาการละครโรงเรียนไตรพัฒนแ
3)คัดเลือกนักแสดงจํานวน 25 คน ประกอบไปดวย นักแสดงเสียงโซปราโน (Soprano-เสียง
สูงของผูหญิง ) 5 คน นักแสดงเสียงอัลโต (Alto-สียงต่ําของผูหญิง) 5 คน นักแสดงเสียงเทเนอรแ
(Tenor-เสียงสูงของผูชาย) 5 คน นักแสดงเสียงเบส (Bass-เสียงต่ําของผูชาย) 5 คน เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมทั้งบทบาทการแสดงหลั กและบทบาทการแสดงรอง ในการแสดงนักแสดงทุกคน
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จะตองมีประสบการณแทางดานการขับรองประสานเสียง และพิจารณาจากเนื้อเสียง ชวงความกวาง
ของเสียงที่สามารถรองโนตสูงที่สุด และต่ําที่สุดไดในระดับกวาง และความเขมของเสียง ควบคูไปกับ
ประสบการณแทักษะดานการแสดงบนเวที
4)การออกแบบเครื่ องแตง กาย ตองแสดงถึงความหลากหลายของกลุ มชาติพั นธุแ และให
บรรยากาศในลุมน้ําโขง กับการเดินเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปใจจุบัน เครื่องแตงกายจะตองมี
ความเป็นรวมสมัย โดยเป็นเครื่องแตงกายที่ไมสมจริง อันจะนําไปสูการสรางความหมาย และพื้นที่
สมมติในการแสดง
5)การออกแบบฉาก เนนความเรียบงายและสามารถสงเสริมการแสดงในแตละชวงฤดูกาลได
และการใชฉากผาขาวคาดดวยลายผาเพื่อเลนกับเงาของนักแสดงในฐานะพื้นที่ ๆ มีความศักดิ์สิทธิ์
ของเทพเจา
6)ดําเนินการฝึกซอม ดวยการฝึกเพลงประสานเสียง แลวจึงนํารายละเอียดเรื่องการแสดงเขา
มาใช โดยผูวิจัยทําการจดบันทึกขอมูลเชิงพรรณนาทุกครั้งเพื่อประโยชนแในการฝึกซอม รวมไปถึง
ความนาสนใจของการฝึกซอมในแตละครั้งขอเสนอแนะอื่น ๆ เป็นตน
3.2 ขั้นระหว่างการผลิต (Production)
การสรางการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเพื่อสื่อสารเรื่อง “ขาว” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถี
ชีวิต ความเชื่อเรื่องการขอฝน ความเชื่อเรื่องการบํารุงดิน และความเชื่อเรื่องเทพเจาผูบันดาลฝน เทพ
เจาผูปกปใกษแรักษาขาว โดยนําเสนอการเป็น 4 ชวงฤดูกาลปลูกขาวคือ ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก
(สื่อสารถึงความเคารพตอฟูา) ฤดูกาลเพาะปลูก (สื่อสารถึงความเคารพตอดินและพระแมโพสพ)
ฤดูกาลบํารุงรักษา (สื่อสารถึงการครอบงําของระบบทุนนิยม) ฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว (สื่อสารถึงความดี
งามที่กลับคืนมา) โดยมีลักษณะการเลาเรื่องเป็นตอน (Sequence) ตามชวงฤดูกาล ในรูปแบบการ
แสดงประสานเสียง ประกอบไปดวย การเลาเรื่องดวยการรอง บทบาทสมมติตัวละคร การเคลื่อนไหว
ของนักแสดงหมูมวล (ชาวบาน) การแตงกาย และแสง ในรูปแบบของบรรยากาศบนพื้นที่สมมุติแหง
ความเชื่อในลุมน้ําโขงที่ประยุกตแขึ้นใหมจากภาพเชิงจินตนาการของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ดีงามและวิถี
ชีวิตของสังคมปใจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ผานการนําเสนอจากนักแสดงจํานวน 25 คน
การแสดงใชระยะเวลาประมาณ 45 นาที โดยการแสดงแบงเป็น 2 รอบการแสดงโดยกําหนด
เป็น 1 รอบการแสดงตอวัน ที่โรงละครการจัดการเภตราลัย ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะ
พาณิชยแศาสตรแและการบัญชี จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2556 (26
เมษายน 2556 เวลา 19.00น. และ27 เมษายน 2556 เวลา 14.00น.)
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3.3 ขั้นหลังการผลิต (Post-Production)
การสรางแบบสอบถามเพื่อการบันทึกขอมูล ดานการรับรู และดานทัศนคติของผูชม และ
ผูเชี่ยวชาญหลังชมการแสดง รวมไปถึงการบันทึกการเสวนาหลังจบการแสดงกับผูผลิต ผูชมทั่วไป
และผูเชี่ยวชาญที่ชมการแสดง รวมไปถึงการสัมภาษณแเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 ทาน
- กลุมผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารการแสดง ดานดนตรี และดานเอเชียศึกษา รวม 9
ทาน
1.อาจารยแกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน อาจารยแ ผู เ ชี่ ย วชาญและนั ก วิ จ ารณแ ใ นด า น
ศิลปะการแสดง
2.อาจารยแอาภาวี เศตะพราหมณแ นักแสดงและนักดนตรีอาชีพ อาจารยแพิเศษวิชา
ละครเพลง คณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
3.อาจารยแชญาณี ฉลาดธัญญกิจ ผูมีประสบการณแในการทํางานดานละครเวทีใน
ฐานะผูกํากับและนักแสดง ปใจจุบันเป็นอาจารยแประจําสอนดานการแสดงละครและ การ
เขียนบทละคร คณะนิเทศศาสตรแ มหาวิทยาลัยสยาม
4.ผูชวยศาสตรจารยแ เอี่ยม ทองดี นักวัฒนธรรมศึกษา เป็ นที่ปรึกษากิจกรรมดาน
วัฒนธรรมใหกับมูลนิธิขาวขวัญ มีผลงานตีพิมพแเรื่องวัฒนธรรมขาวที่แพรหลาย
5.อาจารยแศศิธร ศิลปวุฒยา นักมานุษยวิทยาที่มีประสบการณแการลงพื้นที่สํารวจสํา
มะโนประชากรข า มชาติ ภ าคสนามโดยศึ ก ษาเรื่ อ งชาติ พั น ธแ ก ว า 7 ปี นั ก วิ เ คราะหแ
ปรากฏการณแทางวัฒนธรรมเรื่องชาติพันธุแที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
6.อาจารยแ ดร.ภาสกร อินทุมาร นักวิจารณแภาพยนตรแเชิงสารคดีเชิงมานุษยวิทยา
เป็นนักวิจารณแการแสดงละคร เป็นวิทยากรอบรมโครงการสรางภาพยนตรแสารคดีเชิงปฏิบัติ
“ก(ล)างเมือง กางฝใน สรางสรรคแสารคดี สัญจร 1 ณ มหาวิทายาลัยศิลปากร ทับแกว และ
สถานีโทรทัศนแไทยพีบีเอส ปี 2556
7.อาจารยแ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษแรัตนแ อาจารยแประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา ไดรับ
เชิญเป็ น อาจารยแ พิเศษในวิช าประสานเสี ยงและ การอํานวยเพลงในหลายสถาบัน ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยเพลงกิตติมศักดิ์สมาคมขับรองประสานเสียงแหงประเทศไทย มีผลงานการ
อํานวยเพลงประสานเสียงในประเทศไทยมากวา 10 ปี
8.อาจารยแ นพีสี เรเยส ผูกํากับละครเพลงในหลายรูปแบบอาทิ มิวสิเคิล โอเปรา
รวมไปถึงผลงานการประพันธแเพลงใหกับการแสดงละคร ภาพยนตรแ โฆษณา ปใจจุบันเป็นรอง
ผูอํานวยการฝุายสื่อสารและมวลชนสัมพันธแและ หัวหนาสาขาการแสดงละครเพลง คณะ
ดุริยางคแศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
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9. ผูชวยศาสตรจารยแ ดร.รังสิพันธุแ แข็งขัน ผูเชี่ยวชาญการวิจารณแในสาขาวิชาสังคีต
ศิลป มีประสบการณแดานการสอนวิชาสุนทรียศาสตรแทางดนตรีตะวันตกและตะวันออก
มานุษยวิทยาดนตรี วัฒนธรรมดนตรี ในหลายสถาบัน เป็นผูวิเคราะหแบทวิจารณแคัดจากสรร
นิพนธแสาขาสังคีตศิลป ในโครงการวิจัย “การวิจารณแศิลปะ : รอยตอวัฒนธรรมลายลักษณแ
และวัฒนธรรมเสมือนจริง”
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 ขอมูลจากการเสวนากับกลุมทีมงานผู สรางในระหวางกระบวนการผลิตการ
แสดง และหลังจบการแสดง รวมไปถึงการบันทึกการแสดงดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแ อาทิ
กลองบันทึกวีดีโอ และกลองบันทึกภาพ
3.4.2 ขอมูลจากกลุมผูชม/ผูเชี่ยวชาญ ดวยแบบประเมินการรับรู และทัศนคติ หลัง
ชมการแสดง
3.4.3 ขอมูลจากกลุมผูชม/ผูเชี่ยวชาญ ที่ไดจากการบันทึกในระหวางการจัดเสวนา
หลังชมการแสดง
3.4.4 ขอมูลจากการสัมภาษณแเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 ทาน
3.5 การนาเสนอข้อมูลและผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง กระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง นําเสนอดวยขอมูลที่ไดจากการบันทึกของผูวิจัย การ
อภิปรายกับกลุมทีมงานผูผลิต ขอมูลจากแบบสอบถามเชิงทัศนคติและการแสวนาหลังชมการแสดง
กับผูชม และการสัมภาษณแเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ
3.5.1 กระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง ใชวิธีการนําเสนอดวยการพรรณนาที่อยูใน
ขอมูลการบันทึกสะทอนความรูของผูวิจัย (Self-Reflection Notes)
3.5.2 นําเสนอผลทัศนคติ และการรับรูของผูชมตอการแสดงดวยการวิเคราะหแ
ขอมูลจากแบบสอบถาม การเสวนารวมหลังการแสดง
- รวบรวมขอมูลจากการอภิปรายกับกลุมผูผลิตในระหวางกระบวนการผลิต
การแสดงและหลังจบการแสดง
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- รวบรวมข อ มู ล เชิ ง ทั ศ นคติ และการรั บ รู ข องผู ช ม ด ว ยเครื่ อ งมื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) หลังจบการแสดง
- รวบรวมขอมูลที่ไดจากการบันทึกในระหวางการเสวนารวม กับกลุมผูชม
ทัว่ ไป และผูเชี่ยวชาญ หลังจบการแสดง
- รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 ทาน
3.5.3 ผูวิจั ยทําการอภิปรายผลดวยการพรรณนาเชิงคุณภาพ ตอกระบวนการ
สร างสรรคแ ทัศนคติ การรั บรู การเสวนารวมของกลุ มผูผ ลิ ต ผู ชมทั่ว ไป และผู เชี่ยวชาญ
จํานวน 9 ทาน

3.6 ขอบเขตและระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย
การดําเนินการสรางสรรคแอยูในระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - เดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2556 รวบรวมขอมูลเพื่อ
สรางสรรคแบทการแสดงและประพันธแบทเพลงประสานเสียง
2. เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 พัฒนาบทการแสดง
พัฒนาบทเพลง และฝึกซอมการแสดง
3. เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 นําเสนอการแสดงขับรองเพลง
ประสานเสียง และเก็บขอมูลเชิงทัศนคติ และการรับรู รวมไปถึงการเสวนาหลังจบการแสดงรวมกับ
ทีมงานผูผลิต กลุมผูชมทั่วไป และผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 ทาน
4.เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 นําขอมูลทั้งหมดมาอภิปรายผลการวิจัย
กระบวนการสร างสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อสื่ อสารอัต
ลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง โดยกําหนดความหมายรวมจากการวิเคราะหแเนื้อหาดานความ
เชื่อเรื่ องพิธี กรรมที่ เกี่ย วของกับ ฟูาและดิน (พิธีกรรมขอฝน พิธี กรรมเสี่ ยงทาย พิธี กรรมแรกนา
พิธีกรรมเชิญขวัญ) รวมไปถึงเทพเจาที่เกี่ยวของกับขาว (พระแมโพสพ) ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแ
จะถูกนํ ามาประยุ กตแใชในการสรางสรรคแการแสดง รวมไปถึงแนวทางของลั กษณะดนตรี ที่จะถูก
ประพัน ธแ ขึ้น ใหม ทั้ง เนื้ อ ร อ งและจั ง หวะ หรือ ดัดแปลงบางส ว นจากลั กษณะเพลงพื้น บา น บทกวี
ลักษณะเหลานี้จะสรางสรรคแขึ้นในแตละชวงฤดูกาลเพาะปลูกขาวทั้ง 4 ฤดู คือ ฤดูกาลกอนการ
เพาะปลู ก ฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลบํารุงรักษา ฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยการดําเนินเพลงจะมีเสี ยง
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ประกอบพิเศษของเครื่องดนตรี (Sound Effects) คลออยูเป็นระยะรวมกับวงดนตรีประยุกตแ
ประกอบไปดวย 8 บทเพลงหลักตามฤดูกาล
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง กระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเพื่อสื่อสารเรื่อง
“ขาว” ในอัตลักษณแสามัญรวมกันของกลุมประเทศลุมน้ําโขง เป็นการวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการ
สรางสรรคแที่นําองคแความรูตาง ๆ มาพัฒนารูปแบบการสื่อสารการแสดงเชิงวัฒนธรรม โดยตระหนัก
ถึงความสําคัญของการสรางความเขาใจรวมกันในเรื่อง “ขาว” และอัตลักษณแสามัญของคนในลุมน้ํา
โขง โดยที่ ป ระยุ ก ตแ เ รื่ อ งราวที่ ก ล า วถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ และประเพณี พิ ธี ก รรม รวมไปถึ ง การ
ผสมผสานองคแประกอบศิลปอื่น ๆ โดยผูวิจัยมีกระบวนการสรางสรรคแงานเพื่อศึกษาวิจัยประเด็น
ดังกลาวแบงไดเป็น 3 สวนดังนี้
4.1 ขั้นกระบวนการกอนการผลิต (Pre-Production)ขั้นระหวางผลิตการแสดง
(Production)
4.3 ขั้นกระบวนการหลังการผลิต (Post-Production)
แตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ขั้นกระบวนการก่อนผลิต (Pre-Production)
4.1.1 การค้นคว้า การตีความ เรื่อง “ข้าว” และอัตลักษณ์ร่วมกัน(สามัญ) ของลุ่มน้าโขง
เพื่อพัฒนาเป็นเรื่องราวประยุกต์ในการแสดง
ผูวิจัยนําลักษณะของความเชื่อรวมในเรื่อง “ขาว”ของผูคนในลุมน้ําโขง เป็นประเด็นสําคัญใน
การพัฒนาเรื่อง เชน เรื่องของผี เรื่องของการพึ่งพาธรรมชาติ เรื่ องของการเคารพบูชา สังคมทองถิ่น
แบบเครือญาติ ผสมผสานกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปใจจุบันคือ เรื่องทุนนิยมกับชาวนา
จากการคน ควาพบวา ปใ จจุบันพิธีกรรมหลาย ๆ อยางที่เกี่ยวกับขาวและชาวนานั้นไดสู ญ
หายไปจํานวนมาก อาทิ พิธีแรกนา พิธีสูขวัญ พิธีเลี้ยงผีเลี้ยงน้ํา พิธีเขายุงฉาง ฯลฯ ซึ่งพิธีกรรมเหลานี้
เปรียบเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวของชุมชนและเป็นชองทางของการสื่อสารดานความเชื่อ ระหวางชุมชน
กับผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แมวาปใจจุบันเริ่มมีการรื้อฟื้นพิธีกรรมเหลานั้นกลับขึ้นมาบางในกลุมของเกษตร
อินทรียแ และเกษตรทางเลือก แตพบวายังเป็นจํานวนนอย มีเพียงเฉพาะกลุมเทานั้น
ในดานการสื่อสารเรื่องอัตลักษณแสามัญในลุมน้ําโขง ผูวิจัยศึกษาโดยคํานึงถึง “อัตลักษณแ
สามัญ” หรือ Common Identity จากการคนควาและพิจารณาถึงลักษณะหลักความเชื่อรวมในกลุม
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ลุมน้ําโขงที่มีตอ “ขาว” พบวา ความเชื่อเรื่องดิน พิธีกรรมบํารุงรักษาและฝากขาว กับความเชื่อเรื่อง
ฟูา ที่จะตองขอบันดาลฝนใหตกตามฤดูกาลเป็นความเชื่อหลัก
ผู วิจั ย พิจ ารณาวาลั ก ษณะของความเชื่อ ดังกล าวสามารถใชเชื่อ มโยงกลุ มคน แตยั งขาด
รูปลักษณแที่แสดงความเป็นลุมน้ําโขง ผูวิจัยจึง พิจารณาถึงลักษณะของเครื่องดนตรีทองถิ่นในกลุม
ทองเหลือง และไมไผ เพื่อใชเสียงที่สื่อถึงความเป็นประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต มากไป
กวานั้นคือเครื่องแตงกายที่แสดงถึงความเป็นอยูในแตละกลุมชาติพันธุแ
จากผลการศึกษาเบื้องตนดังกลาวนําไปสูการสรางสรรคแเรื่องราวการแสดงพิจารณาจาก 2
องคแประกอบ คือเรื่อง “ขาว” และความเป็นอัตลักษณแสามัญในลุมน้ําโขง
4.1.2 การสร้างเรื่องราวในการแสดงประสานเสียง
ผูวิจัยไดพิจารณาถึงพิธีกรรมขาวที่เกิดขึ้นในการปลูกขาว 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนแรก เป็นพิธีกรรมกอนการเพาะปลูกมีวัตถุประสงคแเพื่อบวงสรวง บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือบรรพบุรุษใหคุมครองปูองกันภยันตรายแกชีวิตและทรัพยแสิน มีความอุดมสมบูรณแ ขอโอกาสและ
ความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิตในรอบปีนั้น
ขั้นตอนที่สอง เป็นพิธีกรรมชวงเพาะปลูก มีเปูาหมายเพื่ อบวงสรวง บนบาน บอกกลาว ฝาก
ฝใงสิ่งที่เกี่ยวของกับขาวหรือการเพาะปลูกแกเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอใหการเพาะปลูกขาวดําเนินไป
ไดดวยดีปราศจากอันตราย
ขั้นตอนที่สาม เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อการบํารุงรักษาใหขาวงอกงาม
ขั้นตอนที่สี่ เป็นพิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยวฉลองผลผลิต
ความเชื่อของชาวนาที่มีความเคารพตออํานาจเหนือธรรมชาติ เชนการเรียกชื่อคําวา “แม”
ถึง ขา วก็จ ะมี คํ าว า “แม โ พสพ” เป็ นเทพธิ ดาแห ง ขา ว แมนั้ น เป็ นผู ใ ห กํ าเนิ ด มีบ ทบาทสู ง สุ ด ใน
ครอบครัวและสิ่งที่มีคุณประโยชนแทั้งหลายในสังคมชาวนา โดยเฉพาะสังคมไทยที่มักจะใชคําวาแม
เป็นคําเรียกชื่อ ไมวาจะเป็น “แมคงคา” “แมพระธรณี” และอื่น ๆ การใชคําวา “แม” เรียกขาว จึง
เป็นการยกยองสูงสุด ขาวจึงเป็นผูใหชี วิตแกมนุษยแ เพราะฉะนั้นหนาที่ มนุษยแตองตอบแทนคือ การ
เลี้ยงดูฟูมฟใกขาว
ผูวิจัยไดพิจารณาลักษณะที่สําคัญในวัฎจักรของการปลูกขาวที่สัมพันธแกับพิธีกรรมที่เกิดขึ้นใน
แตละชวง ฤดูกาลรวมไปถึงลักษณะของขาวที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกฤดูกาล ตํานานที่มาของขาวในลุม
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น้ําโขง และการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยใชฤดูกาลเหลานี้เป็นการวางโครงเรื่องของเรื่องราวในการแสดง
โดยจําแนกได 4 ฤดูกาลดังนี้
1. ฤดูกาลกอนการเพาะปลูกขาว – ขั้นตอนแรก (เป็นฤดูกาลที่เกี่ยวของกับขอฝน
และการเสี่ยงทาย)
2. ฤดูกาลเพาะปลูกขาว
– ขั้นตอนที่ 2 (เป็นฤดูกาลที่เกี่ยวของกับการลง
ลงแขก)
3. ฤดูกาลรักษาขาว
– ขั้นตอนที่ 3 (เป็นฤดูกาลที่เกี่ยวของกับการสู
ขวัญขาว)
4. ฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว
– ขั้นตอนที่ 4 (เป็นฤดูกาลที่เกี่ยวของกับการลง
แขกและการขอขมาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์)
การพัฒนาเนื้อหาสู่การแสดงเรื่อง “ขวัญข้าว” จิตวิญญาณแห่งลุ่มน้าโขง
การแสดงชุด “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง มีที่มาจากขอคนพบของผูวิจัยผานการ
ค น คว า จากข อ มู ล ซึ่ ง พบว า พิ ธี ก รรมและความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ ง ข า ว มี วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ
บํารุงรักษาใหผลผลิตงอกงาม การบํารุงรักษาคือ การรักษาขวัญใหคงอยูไมจากไปคลายกับการเคารพ
ตอวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวยพื้นฐานการทําเกษตรกรรมในกลุ มประเทศลุมน้ําโขงมีความเชื่อเรื่อง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และฤดูกาลเพาะปลูกที่สั มพันธแกันอยู ดังนั้น ขวัญ จึงเป็นสิ่ งที่ปรากฏอยูในความเชื่อ
พิธีกรรมและประเพณี ทําใหผูวิจัยพิจารณาไดวา ขวัญของขาว เป็นจุดเชื่อมโยงที่สื่อสารถึงความ
เป็น อัตลักษณแลุมน้ําโขงไดดีที่ สุ ด เนื่องจากพื้นฐานทางความเชื่อและวัตถุประสงคแของพิธีกรรมที่
ใกลเคียงกัน คือการเคารพบูชาวิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อการรักษาผลผลิตที่อุดมสมบูรณแ
เรื่องยอ : “ขวัญขาว” คือศูนยแรวมจิตใจและภาพสะทอนความสัมพันธแของผูคนในหมูบานแหงลุมน้ํา
โขง ความเชื่อ พิธีกรรมและการดําเนินชีวิตของผูคนที่หลากหลายที่ใชชีวิตอยูรวมกันอยางถอยทีถอย
อาศัยจนกลายเป็นเครือญาติที่มีความรักและความผูกพัน
วันเวลาผานไปความเจริญของสังคมสมัยใหมนํามาซึ่งคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือ
ทุนนิยมที่ชักจูงผูคนใหละเลยหลงลืมระบบโครงสรางความเชื่อที่เรียบงายและดีงาม เป็นเหตุให “ขวัญ
ขาว” แหงลุมน้ําโขงคอย ๆ จางหายไป
หลังจากนั้นความทุกขแทรมานของชาวบานที่ถูกทํารายจากทุนนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
จึงเริ่มหันกลับมาสูการภาวนาใหขวัญขาวกลับมาอีกครั้ง ดวยแรงศรัทธาและความสํานึกในคุณคาแหง
ทุนทางธรรมชาติ จึงนําพาพวกเขากลับไปสูการเชิญ “ขวัญขาว” อันเป็นจิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง ให
สถิตอยูคูกับวิถีชีวิตของผูคนสืบไป
ผูวิจัยไดสรางโครงเรื่องใหสัมพันธแกับรูปแบบของการแสดงคอนเสิรแต ดวยการใช
เรื่องราวเป็นแกนหลักใหบทเพลงจํานวน 8 เพลงรอยเรียงเรื่องราวกันไปตามลําดับ โดยใชการกําหนด
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จุดเปิดเรื่อง(Exposition) ที่คอย ๆ พัฒนาไปสูจุดสูงสุดของเรื่อง (Climax) แลวจึงคลี่คลายออก
(Relief)
Climax

Relief

exposition

จุดเปิ ด
เรื่ อง

ฤดูกาลก่อน

ฤดูกาล

ฤดูกาล

ฤดูกาลเก็บ

การ

เพาะปลูก

รักษาข้ าว

เกี่ยวข้ าว

เพาะปลูก

ข้ าว

ข้ าว

ภาพที่ 21 แสดงการวางโครงเรื่องการแสดง
จุดเปิดเรื่อง
ผูวิจัยไดนําลักษณะของ เพลงโหมโรง (Overture) เพื่อสรางใหเกิดอารมณแตื่นเตน กอนที่จะ
เขาสูเรื่องราวในฤดูกาลตาง ๆ โดยมีการเลาเรื่องจากผูเลาเพื่อนําเขาสูเพลงแรกฤดู โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ผูเลาที่ 1: เมื่อความเชื่อ ความรัก และความถอยทีถอยอาศัยเปรียบเสมือนแสงสวาง
ที่ทําใหมนุษยแ มีความสุขสมปรารถนา แตมันกําลังจะถึงจุดจบ ความเป็นจริง มนุษยแมักชื่นชมยินดีกับ
ความมืดนั้นเสมอ อํานาจแหงความมืด จึงไดย่ํากรายปกคลุมเหนือความสงบสุขเหลานั้น
ผูเลาที่ 2: วันแลววันเลา ความมืดยังคงแผกระจายไปทั่วสารทิศ สถานที่เดียวที่ยังคง
เชื่อวา แสงสวางนั้นยังอยูกับพวกเขา ที่นี่คือหมูบานแหงลุมน้ําโขง หมูบานที่ทุกคนตางมีความสัมพันธแ
กันอยางกลมเกลียว ความผูกพันนี้คือความอบอุนแหงครอบครัว
จากบทพูดดังกลาวผูวิจัยใชลักษณะของการเลาถึงบรรยากาศเพื่อเตรียมความพรอมใหผูชม
กอนเขาสูบรรยากาศหมูบานแหงลุมน้ําโขงเพื่อขยายความสําคัญของหมูบานดังกลาวในฐานะของแสง
สวางที่เหลือเพียงแหงเดียว
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โหมโรง
เพลงที่ 1
เพลงแรกฤดู
กลอนบทที่ 1

ความมืดจิรัติกาล
สรรพสิ่งลวนยากไร

กลอนบทที่ 2

ทั้งอุปใทวแก็ไมสิ้น

จึงไหวดินแลไวฟูา

ตะวันสองคือความหวัง คือพลังแหงพวกขา
ทั่วถวนก็ปรารถนา

กลอนบทที่ 4

กระจัดกระจายไรชีวิน

แรนแคนแสนสาหัส
มนุษยแปนดวยราคิน

กลอนบทที่ 3

จักรวาลแสนกวางไกล

มีชีวิตเป็นอยูดี

น้ําใสไหลเชี่ยวเรื่อย
ขวัญขาวขวัญชีวี

ใหหายเหนื่อยสุดสุขศรี

บนถิ่นที่อุษาคเนยแ

ผูแตงบทประพันธแดังกลาวคือ นายธัชกร หงสแวิไล โดยเนื้อหาในบทประพันธแถูกประพันธแขึ้น
จากรายละเอี ย ดเชิ งความคิ ด ของผู วิ จั ย ผู วิ จัย ต อ งการเนื้ อ หาการเล าเรื่ องที่ ค ล อ งจองและสอด
ประสานกันจึงอยากใหเพลงแรกฤดูถูกแตงออกมาเป็นบทกวี เนื้อหาถูกแบงเป็น 4 ชวงของบทกวี
ผูวิจัยไดกําหนดใหเนื้อหาของเพลงโหมโรงคลายกับบรรยากาศในความสับสนวุนวายของผูคน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณนั้ น ส วนสําคัญของการเล าเรื่องในชว งนี้คือการเลนกับความมืดที่คอยๆ
นําไปสูแสงสวาง เป็นลักษณะของการเลาเรื่องเกริ่นนําเพื่อสรางภาพของสาเหตุที่ทุกคนตองเคารพ
บูชาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนําไปสูลักษณะทางพิธีกรรม (Ritual Atmosphere) ที่สื่อสารถึงพิธีกรรมขอ
ฝนและแรกนา เพื่อชาวบานจะนําเมล็ดขาวไปเพื่อปลูกอันเป็นจุดกําเนิดของความอุดมสมบูรณแแหง
ชีวิต
ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก
เพลงที่ 2
เพลงเบิกพิรุณ
กลอนบทที่ 1/พระพิรุณ: อันตัวพอรักลูกดั่งดวงใจ
หากลูกเชื่ออธิษฐานพรอมธํารง

พอใหเจาทุกประการสมประสงคแ
พอคงไดหมดหวงชั่วนิรันดรแ
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แสงศรัทธาสองหลาแผไพศาล

สืบสานผานศีลธรรมรักษามั่น

สงเสียงรองกึกกองประสานกัน

ใหสุขสันตแสามัคคีนะลูกเอย

กลอนบทที่ 2

ขามีนามพิรุณศาลผูบันดาล

เสนาะขานประทานพรใหชมเชย

หากพวกเจาทําชั่วมัวเมินเฉย

ขาจะเอยใหพิบัติสั่งสอนใจ

อัสนีกวัดแกวงแสงเริ่มตน

โอมหาฝนโปรยปรายไลจัญไร

เกรียวดินโชกชุมชื้นโอบอุมไว

ใหนาไรขานรับขวัญสุขสมบูรณแ

ผูวิจัยประพันธแบทกลอนเพื่อสื่อสารถึง พิธีกรรมการขอฝนระหวางพระพิรุณและชาวบาน
จากการคนควาพบวา การปลูกขาวมีความสัมพันธแกับเรื่องฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูฝ นที่ทุก
ประเทศในอุษาคเนยแ ตางมีพิธีกรรมการขอฝนในวิธีการตาง ๆ อาทิเชน การจุดบั้งไฟ การตีกลอง
มโหระทึก (กลองโบราณ) ฯลฯ และเทพเจาที่ผูวิจัยนํามาใชในการแสดงนี้คือ พระพิรุณ ซึ่งเหตุที่ใช
พระพิรุณนั้น มีความหมายตรงตัวที่ พิรุณ มีความหมายวาฝน ผูวิจัยจึงเลือกเทพ พระพิรุณ มาใช
เนื่องจากคนไทยสวนใหญรูจัก แมวาในความเป็นจริงแลวเทพที่อยูในแถบลุมน้ําโขงที่มีความสัมพันธแ
กับ ฝนนั้ น คือ พญาแถน ผู วิ จั ย เห็ น ว า พญาแถน ในลุ มน้ํ าโขงนั้น ยอ มมี ความแตกต างกัน ในดา น
ลักษณะ และรายละเอียดทําใหผูวิจัยพิจารณาเลือกใชพระพิรุณในฐานะของความคุนเคย และความ
เขาใจของคนไทยเป็นหลัก อีกทั้งการเลือกใชพระพิรุณก็ไมไดทําใหบริบทของพิธีกรรมการขอฝนนั้น
เปลี่ยนไปกลับทําใหเขาใจไดงายขึ้นสําหรับบุคคลที่ไมทราบเรื่องของพญาแถนอีกดวยเชนกัน
เมื่อหมดฤดูกาลกอนการเพาะปลูกขาวจะเขาสูฤดูกาลถัดไปนั่นคือฤดูกาลเพาะปลูกขาวซึ่ง
เป็นฤดูกาลที่ 2 ของวัฏจักรการปลูกขาว
ฤดูกาลเพาะปลูก
เพลงที่ 3
เพลงปใกดําช้ํามือ
พอเพลง/แมเพลง:

ปใกดํากลาขาวใบเขียว
เกาะมือกดเกี่ยวปรารถนา
มือหนึ่งอุมติดกายา
มือหนึ่งกดกลาลงดิน
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เรียงหนากระดานหันหลัง
กอดกุมความหวังยังไมสิ้น
ถอยปใกแถวไปไดยิน
โคลนตมดูดกินถิ่นนา
นอมรับกลาไวดวยรัก
แผนดินทอถักบานปุา
รอวันผันผานกาลเวลา
หลอเลี้ยงขาวปลาอาทร
เหยาะยางเยื้องยายรายเรียง
แดดเที่ยงเถียงนาพักกอน
ไรเขมนาฬิกา หลับตานอน
ดูตะวันผัดผอนแทนเวลา
พอเฒาเหนื่อยนักก็พักนิด
เติมพลังชีวิตกอนหนา
กระหยับมือหยิบมวนยา
คอยลงปใกกลาตอเติม
เป็นนายที่นาตนเอง
อยาเรงพักหนอยคอยเริ่ม
ขาวกลาเวลาเทาเดิม

58
งามเพิ่มเมื่อไรเรงรัด
เก็บจอบคราดไถใสบา
ฝากใจใหกลาระบัด
ฝากลมฝนรายพรายพัด
ปูนาอยากัดตนกิน
ผูแตงบทกวีนิพนธแดังกลาวคือ ลุมน้ํา ณ เทือกเขาดงรัก (นามปากกา) ผูวิจัยไดขออนุญาตจาก
คุณกฤษฏา สุนทร (ลุมน้ํา ณ เทือกเขาดงรัก) เรียบรอยแลว โดยเหตุผลคือ เนื้อหาในบทกวีดังกลาวได
กลาวถึง การปลูกขาวกับความงดงามของชาวนาในดานวิถีชีวิต มีการบรรยายลักษณะของการปลูก
ขาวไดละเอียด มากไปกวานั้นไดกลาวถึงการฝากขาวไวกับนา เพื่อใหตนกลาที่ปใกดําจากแรงกายและ
แรงมือของทุกคนไดเติบโตเป็นอาหารใหกับชาวบานทุกคน)
เพลงปใกดําช้ํามือ ไมไดมีทํานองของเพลงใด ๆ มีแตเพียงเนื้อหาจากบทกวีนิพนธแเทานั้น
ผูวิจัยจึงแตงทํานองเพลงที่นําไปปรึกษากับนักประพันธแเพลงซึ่งจะกลาวในลําดับตอไป
หลังจากที่ชาวบ านชวยกันปลูกขาวเสร็จเรียบรอยก็จะนํามาสูการเชิญขวัญพระแมโพสพ
(Mother of rice) ที่ผูวิจัยออกแบบในเพลงลําดับถัดไป มีเนื้อหาเพื่อสื่อสารถึงจุดประสงคแของ
พิธีกรรมเชิญขวัญขาวในบรรยากาศคลายกับการทําพิธีบายศรีสูขวัญของชาวนา ซึ่งเป็นการเชื้อเชิญให
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุมครองรักษา ชาวบานจะเชื้อเชิญกันมาทําพิธีเสมือนงานบุญของชุมชนที่ทุกคนตางมี
สวนรวม
เพลงที่ 4
เพลงเชิญขวัญแปลงนา
ผูนําหมูบาน/ขานรับดวยชาวบาน: เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ) มาเถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนมยก
ไหว ตั้งใจอธิษฐานเอย
เชิญขวัญเชิญมา โพสพ โพศรี แมจันทรแเทวี แมศรีศักดา
เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ) มาเถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนมยก
ไหว ตั้งใจอธิษฐานเอย
ฝากปูุ ฝากตา ตาเหลว ลอมคอก จะชวยปกปูอง คุมครองแมเอย
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เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ) มาเถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนมยก
ไหว ตั้งใจอธิษฐานเอย
คุมเอกคุมไถ คุมไรคุมนา คุมเคราะหแคุมโศก คุมโรค โรคา คุมนก
คุมหนู คุมปูคุมปลา คุมเหี้ยคุมงู คุมเพลี้ยกินนา มาอยูมาเลี้ยง
ลูกเตาลูกหลาน อิ่มหนําสําราญ สูขวัญแมเอย
ผูวิจัยประพันธแบทกลอนดังกลาว โดยพิจารณาถึงบทสวดเพื่อทําขวัญขาวจากเอกสารที่ได
คนควาในบทที่ 2 ใชการดัดแปลงใหเป็นบทประพันธแเชิงพิธีกรรมการแสดง
การดัดแปลงจากการตั้งนะโม 3 จบ กอนการบูชาในพิธีกรรม สู เฮ เอาเฮ เฮ (ขานรับดวย
ชาวบาน)เฮ เอาเฮ เฮ ใชประกอบภาพการแสดงผูนําหมูบานเรียกชาวบานทุกคนมาทําพิธีกรรมรวมถึง
ผูชมมาเขารวมพิธีกรรมในครั้งนี้ ทําขึ้นเพื่อสรางปฏิสัมพันธแรวมระหวางนักแสดงและผูชม
หลังจากนัน้ คือการกลาวเนื้อหาของการสวดของพอหมอ แมหมอ ซึ่งในบทการแสดงนี้ผูวิจัย
ไดแทนที่ดวยผูนําหมูบานในการกลาว เชิญ ฝาก และสูขวัญใหแกขาว ในการดัดแปลงบทประพันธแ
ผูวิจัยไดคัดเลือกคําในการบูชาขวัญขาวมาจาก 4 บทการบูชาดังนี้
1. "แมโพศรี แมโพสพ แมนพดารา เชิญมาเภิดแมมา
มาทํามาหากินในฟื้นแผนดินนี้ ขอใหลูกนี้เป็นเศรษฐีชาวนา ขอใหเป็นพอคาบาน
นอก ขอใหวัวความเต็มคอก คุมเอก คุมไถ คุมไร คุมนา คุมเคราะหแ คุมโศก คุมโรค
โรคา คุมนก คุมหนู คุมปู คุมปลา คุมงู คุมเหี้ย อยาใหเพลี้ยกินนา อายหนอนอัปรียแ
อยาใหเขามา สัพพะโภสาวินาสันติ"
2. “วันนี้วันดี แมโพสพ แมโพศรี แมจันเทพี แมศรีสุดา ขอแตงเนื้อแตงตัว เตรียมไป
ไหวหลวงพอวัดปุา เตรยมเนื้อ เตรียมตัว เดี๋ยวลูกผัวก็จะมา พลางก็กวักน้ํา อาบน้ํา
ยอดขาวเอากรรไกรตัดแตง เหมือนแตงผมใหสมสงย เอาผามานุงเอาสไบมาหม หวี
ผมก็บรรจงแตง ทั้งแปูงหอม น้ําหอม ก็ปะก็พรม ดวยคําชมวาสวยแลว งามแลว ดูซิ
ดูซิดูซิ ใหสองกระจก วันดี คืนดี ถาแมโพสพ แมโพสี ตองแบกทอง แบกไส ก็มีผล
สุกลูกไม เตรียมเอาไวยามแพทอง ดวยและนะ"
3. “ตา ตาแก ฝากแมโพสพไวดวย
หากมีศัตรูหมูราย หรือยายมา ขอใหตาชวยไลไปใหพน จนหมดภัยนะตา" แลวจึง
บอกแมโพสพวา "แมโพสพ แมโพสี แมจงอยูดี กินดี บัดนี้ตองขอลา ขอใหรวงออก
หมอ กอละมัด มัดละเกวียน นะแมนะ"
4. “เชิญขวัญแมโพสพ แมโพศรี แมจันทรแเทวี แมศรีศักดา แมดอกขาวเจา แม ดอก
ขาวเหนียว เชิญมาสูยุงฉาง มาอยูกับลูกเตา มาเลี้ยงลูกหลานใหอิ่มหนําสําราญ ให
พอมีพอใช ขออยาใหอดอยาก อยาไดยากจน เหลือกิน เหลือใช แลวจะไดทําบุญให
ทานกับผูมีพระคุณ หรือผูตกทุกขแไดยาก นิภานังปใจจะโยโหตุ"
หลังจากที่ผูนําหมูบานกลาวเชิญขวัญเรียบรอยแลวจะเขาสูชวงของการปรากฏตัวของพระแม
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โพสพ ที่ชาวบานจะขอพรกับพระแมโพสพและเต็มไปดวยแรงศรัทธาที่พระแมโพสพไดปรากฏกายให
ทุกคนเห็น ในชวงนี้บรรยากาศทั้งหมดจะหยุดนิ่งเหลือแตเพียงความสงางามดวยลีลาทาทางของพระ
แมโพสพ ผูวิจัยไดตีความคําวา ลูกของพระแมโพสพไว 2 ความหมายนั่นคือ ชาวบานทุกคน และขาว
ดังนั้นบรรยากาศของการมาเพื่อคุมครองลูกของพระแมโพสพจึงถูกบรรยายในบทประพันธแตอไปนี้
เพลงที่ 5
เพลงบวงสรวงพระขวัญขาว
ชาวบาน:
พระเอยพระแมไพรศรพณแ งามล้ําเลิศลบสบสวรรคแ
ผุดผองรัศมีฉวีวรรณ
ปูองกันปกเกศดวยเมตตา
ผองขาทั้งปวงมาบวงสรวง
ตอดวงขวัญขาวเจาขา
ดวยเครื่องสักการบูชา
พางพื้นแผนนาสุธาดล
ขอแมบํารุงจรุงพรรณ
ครองขวัญเพิ่มพูนจรูญผล
ดินผืนชื่นชื้นชอุมชล
มงคลมากมิ่งยิ่งมี
ไรนาเรืองรองเป็นทองทุง
ปลั่งปรุงเปลงงามทรามราศี
ใหขาชื่นชมสมฤดี
เปรมปรีดิ์สําเริงบันเทิงเอย
ผู แ ต ง บทประพั น ธแ ดั ง กล า วคื อ นายพรรษวุ ฒิ จู โ พธิ์ แ ก ว โดยเนื้ อ หาในบทประพั น ธแ ถู ก
ประพันธแขึ้นจากรายละเอียดเชิงความคิดของผูวิจัย ที่ในกลอนบทที่ 1 กลาวถึงการมาของพระแม
โพสพ สวนกลอนบทที่ 2 กลาวถึงการขอพรจากพระแมโพสพและการมาใหพรสูแปลงนาของหมูบาน
แหงลุมน้ําโขง
ผูวิจัยตองการใหผูชมรับรูไดถึงความงามของพระแมโพสพวามีความสงางามอยางไรจึงมีการ
ประพันธแบทขยายตอไปอีก
เพลงที่ 6
เพลงชมโฉมพระโพสพ
ชาวบาน:
พระขวัญขาวพราวนามงามพระโฉม
แสงโสมเทียมเทียบเปรียบมิได
ผิวพระองคแทรงขวัญวรรณวิไล
พรรณรายพรายเพริดประเสริฐองคแ
เกศาสางงามตองตามพักตรแ
เลิศลักษณแสมวงศแพระทรงหงสแ
ซายมือถือพระขรรคแเป็นมั่นคง
ขวาทรงรวงขวัญพระธัญญา
พัสตราภรณแแพรวแววประไพ
เฉิดฉายไฉไลลายเรขา
ประทับอาสนแเรืองรองดวยทองทา
สมสงานารีพระศรีไพร
เป็นมารดาแหงผลาธัญญาหาร
บริบาลหนุนประคองใหผองใส
อํานวยพรอันอุดมสมฤทัย
สถิตในไรนานรากร
ผู แ ต ง บทประพั น ธแ ดั ง กล า วคื อ นายพรรษวุ ฒิ จู โ พธิ์ แ ก ว โดยเนื้ อ หาในบทประพั น ธแ ถู ก
ประพันธแขึ้นจากรายละเอียดเชิงความคิดของผูวิจัย โดยผูวิจัยใชฉากนี้เป็นการบรรยายความงามและ
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อิริยาบทของพระแมโพสพ
ผูวิจัยไดวางโครงเรื่องบทการแสดงใหฉากนี้เป็นฉากที่งดงามที่สุด และพัฒนาสงไปสูจุดสูงสุด
ของเรื่อง (Climax) ในบทประพันธแตอไปซึ่งผูวิจัยมีแนวคิดของการตอสูระหวางแสงสวางและความมืด
ความเชื่อใหมและความเชื่อเกาที่ดีงาม ผูวิจัยไดกําหนดใหความเชื่อใหมคือเหลาของนายทุนผูหยิบยื่น
เงินเพื่อบันดาลความสุขสบายใหกับชาวบานทุกคนเป็นเหตุใหความเชื่อเดิมที่ดีงามนั้นถูกเมินเฉย
จุดสูงสุดของเรื่อง

นายทุน1:

ฤดูกาลรักษา
เพลงที่ 7
เพลงสีสันนายทุน
พวกเหลาชาวบาน ที่บวงสรวง มักเชื่อวาทานจะบันดาล
แทที่จริงนั้นเป็นพวกเขาเอง
พวกเราเสนอใหมั่งคั่ง แถมจะทําใหสบาย
จะทําใหฝในนั้นเป็นจริง
เงินเทานั้น ที่ทําให
เงินเทานั้น ที่บันดาล
เงินเทานั้น ที่ทําใหร่ํารวย
Money Money Money

นายทุน2:

ลงแขกวันนี้ ไมจําเป็น แคคนๆเดียว ก็ทําได
ใชรถแทร็กเตอรแนั้นดียิ่งกวาควาย
พวกเราเสนอใหรวดเร็ว แถมจะทําใหสบาย
จะทําใหรวดเร็วเป็นกอง
หยุดทุกอยาง ที่ชักชา
หยุดทุกอยาง ที่โบราณ
ความทันสมัยนั้นมัน โคตรโคตรเร็วสแ
Money Money Money

นายทุน3:

ถาหากฉัน ร่ํารวย ฉันสวย คนใชเป็นสิบ มีเงิน มากมายใชจาย พอประมาณ
บางครั้ง ฉันงง ในกระเปา มีเงินเป็นลาน ฉันจะชวย ทุกคนและบงการ
ที่นี่ จะพัฒนา กลายเป็นเมือง ที่ยิ่งใหญ ไรนา แคนั้น จะเลี้ยงคน พออะไร
ดูฉันซิ นั่งสวย ดูสิดู เพริศพริ้ง มีเงินเก็บ อยูเฉยๆสุขสบาย
ชาวบาน ก็เป็นคน ไฉนเลย ตองลําบาก ดูฉันสิ เป็นคน แสนไฮโซ(จริงๆ)
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บางครั้ง ฉันงง อีพวกโง ดักดาน เกิดเป็นคน ไมยอมควา ใหมั่งคั่ง
นายทุน3คน:

พวกเรา นั้นเป็น นายทุน ที่เมตตา
พวกเรา เป็นคน ชวยประชา
จํานอง จํานํา ไรนา หยิบยื่นโอกาส
พวกเรา เป็นนายทุน สุดประเสริฐ
ดอกเบี้ย รอยละรอย นั่นคือ ผลประโยชนแ
พวกเรา เป็นนายทุน สุดประเสริฐ
พวกเรา...เป็นนายทุน...สุดประเสริฐ

ผูวิจัยแตงบทประพันธืดังกลาวโดยใชคานิยมของความเป็นสังคมปใจจุบันที่เงินสามารถสราง
ความสุขใหไดในทุกเรื่อง สังคมที่เติบโตไดดวยเงิน ความเจริญที่ถูกพัฒนาดวยเงิน เทคโนโลยีที่รวดเร็ว
คนที่คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปอยางกะทันหัน ตางเป็นหนี้สิน หรือแมแตภาษาที่เปลี่ยนแปลงไป ใชคําที่
ผิดแปลกไปจากลักษณะของภาษาเชิงบทกลอน โดยการนําเสนอผานนายทุน 3 คนที่โนมนาวชาวบาน
ทุกคนใหหันไปสูดานมืดของเงินในระบบสังคมทุนนิยมปใจจุบัน)
ผูวิจัยใชการนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นนําไปสูชวงของการขอขมา หรือ การสูขวัญกลับมาที่
ไมใชเงิน แตเป็นสิ่งดีงามเดิมที่ตนเคยหวงแหน และรักษาไวตั้งแตบรรพบุรุษ
จุดคลี่คลาย
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
เพลงที่ 8
เพลงพระคุณแม
ไมมีสิ่งใดจะใหแม
มีแตเพียงซากรางที่ยังเห็น
ไมมีเงินทองของจําเป็น
มีแคความลําเค็ญขื่นเข็ญใจ
กลับมาบานเราคราคราวนี้
หอบซากชีวีที่ผอมผาย
มาซบแผนดินถิ่นเกิดกาย
ซบตักอุนไอแหงวัยเยาวแ
มาสัมผัสมืองานอันกรานหยาบ
ที่เคยกําราบยามโงเขลา
ที่เคยลูบไลแสนแผวเบา
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เมื่อครั้งวัยเยาวแนานมา
บัดนี้ลูกแพแลวแมเอเย
ที่เคยใฝุฝในนั้นหนา
ผานเลยลวงหลายเวลา
ดั่งคนไรคาควาลม
ผูวิจัยไดนําบทกวีนิพนธแของคุณกฤษฏา สุนทร (ลุมน้ํา ณ เทือกเขาดงรัก) มาดัดแปลงเนื้อหา
ในบางส วน โดยไมทําใหบทกวีนิ พนธแเกิดการสูญเสียความหมายเดิม ทั้งนี้ผูวิจัยคัดเลือกนําบทกวี
นิพนธแบทนี้มาเพราะเนื้อหาแสดงถึงความหมายที่สอดคลองกับการคลี่คลายเรื่องราวคือ การหวนคืนสู
สิ่งดีงาม รวมไปถึงการขอขมาสูขวัญจากแมโพสพและผืนแผนดินที่นาของตน)
ผูวิจัยใชการวางโครงเรื่องดวยวิธีการเลาเรื่องอยางงายจากจุดเริ่มตนในความมืดสูแสงสวาง
นําไปสูจุดสูงสุดที่ความมืดมนของทุนนิยมที่ทําใหทุกคนหลงผิด และคลี่คลายลงดวยการสูขวัญกลับคืน
และความรั ก ของแม ที่ ไ ม เ คยเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย คํ า นึ ง ถึ ง รู ป แบบในการเขี ย นบทประพั น ธแ
ความหมาย และการตีความเป็นหลัก ผูวิจัยใหความสําคัญเป็นอยางมากตอความสอดประสานเป็น
หนึ่ง และความคลองจองไหลลื่นของเรื่องราว หรือแมแตลักษณะของคําที่ใชในการประพันธแ กลาวคือ
การนําเอาวัฏจักรในการปลูกขาวมาใชเพื่อทําใหเรื่องราวเกิดความกลมเกลียว (Harmony) และเมื่อ
นําไปใชกับลักษณะของการขับรองประสานเสียงที่จะตองประสานเสียงที่แตกตางสูความกลมเกลียวใน
หนึ่งบทเพลงนั้นก็จะทําใหความกลมเกลียวของเรื่องราวโดดเดนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการใชลักษณะ
ของบทกลอนเพื่อสรางความคลองจองของเสียงทําใหเกิดความไหลลื่นไมรูสึกติ ดขัด ผูวิจัยคิดวาความ
กลมกลืนดังกลาวจะผลักดันใหเรื่องราวโดดเดนออกมามากยิ่งขึ้น และทําใหผูชมสามารถเขาใจไดงาย
ไมรสู ึกติดขัดตอการนําเสนอสารดังกลาวนั่นเอง
ตารางสรุปการวางโครงเรื่องและรายละเอียดเนื้อหาโดยสังเขป
ลาดับฤดูกาล

การวางโครง เนื้อหาหลัก
เรื่อง

โหมโรง

จุดเปิดเรื่อง
1.เพลงแรก
ฤดู

1.ฤดูกาลกอน ดําเนินเรื่อง
การเพาะปลูก 2.เพลงเบิก
พิรุณ

พิธีกรรม

ความมืด(ทุน ไมมี
นิยม/กิเลส)
และแสงสวาง
(ความศรัทธา/
สิ่งศักดิ์สิทธแ)
ความเคารพ -พิธีกรรมขอ
ตอฟูา
ฝน

ลักษณะของ
ข้าว

ลักษณะของ
บทประพันธ์

ไมมี

บทกลอน

เมล็ดขาว/กลา บทกลอน
ขาว
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ลาดับฤดูกาล

2.ฤดูกาล
เพาะปลูก

การวางโครง เนื้อหาหลัก
เรื่อง

ดําเนินเรื่อง ความเคารพ
3.เพลงปใกดํา ตอดิน และ
ช้ํามือ
พระแมโพสพ
4.เพลงเชิญ
ขวัญแปลงนา
5.เพลง
บวงสรวงพระ
ขวัญขาว
6.เพลงชมโฉม
พระโพสพ

3.ฤดูกาลรักษา จุดสูงสุด
7.เพลงสีสัน
นายทุน
4.ฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว

คลี่คลาย
8.เพลง
พระคุณแม

ทุนนิยม
ครอบงํา/
ความดีงามถูก
ทําลาย/ขวัญ
หาย
สํานึกผิด และ
วิงวอนให
ความดีงาม
กลับมา

พิธีกรรม
-พิธีกรรมแรก
นา
-พิธีกรรมลง
แขกปใกกลา
-พิธีกรรมสู
ขวัญพระแม
โพสพ

ลักษณะของ
ข้าว

ลักษณะของ
บทประพันธ์

จากเมล็ดสูตน บทกวี
กลา/ตนกลา นิพนธแ/บท
เขียวขจีเต็มทุง กลอน
นา

ไมมี

ขาวออกรวง บทเพลง
เริ่มกลายเป็นสี ปใจจุบัน
เหลือง

-พิธีกรรมสู
ขวัญพระแม
โพสพ

ขาวกลายเป็นสี บทกวีนิพันธแ
เหลืองทองเต็ม
ทองทุงนา

ตารางที่ 1 แสดงการวางโครงเรื่องและรายละเอียดเนื้อหาโดยสังเขป
4.1.3 การคัดเลือกนักแสดง
ขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงเป็นขั้นตอนที่ผูวิจัยใชระยะเวลาโดยประมาณ 1 เดือน เพื่อ
คัดเลือกนักแสดงจํานวนทั้งสิ้น 21 คน โดยมีตัวละครหลักในการแสดง 2 ตัวละครคือ พระแมโพสพ
และพระพิรุณ ตัวละครรอง 12 ตัวละคร ไดแก พอเพลง และแมเพลง ผูนําหมูบาน นายทุน 1
นายทุน 2 นายทุน 3 ผูเลา 2 คน(ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก) และผูเลา 4 คน (ฤดูกาลรักษาขาว) โดย
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กําหนดใหตัวละครรองทุกคนตองเลนเป็นชาวบาน ยกเวนนายทุน 3 ที่ออกเพียงเพลงสีสันนายทุน
เทานั้น เพราะเบื้องหลังของตัวละครคือคนชนบทที่ไปไดดีในเมืองใหญ และไดกลับมาบอกถึงความ
สบายกับทุกคน และความเชื่อที่ไมสามารถจะกินไดนั่นเอง
เกณฑแการคัดเลือกนักแสดงของผูวิ จัยไดดําเนินตามลักษณะของรูปแบบการขับรองประสาน
เสียงโดยผูวิจัยใหความสําคัญกับเรื่องเสียงเป็นอยางมาก โทนเสียง ความแมนยําของโนตเพลง ทักษะ
การอานโนตเพลง รวมไปถึงความเขมของเสียง โดยผูวิจัยไดแบงเสียงออกเป็น 4 ประเภทจากลักษณะ
ของการประสานเสียง 4 แนว ดังนี้
Sopranos

(เสียงสูงของผูหญิง)

จํานวน 4 คน

Alto

(เสียงลางของผูหญิง)

จํานวน 5 คน

Tenor

(เสียงสูงของผูชาย)

จํานวน 5 คน

Bass

(เสียงลางของผูชาย)

จํานวน 4 คน

การกําหนดจํ านวนคนในแตละประเภทของเสียงนั้นมาจากประสบการณแของผูวิจัยที่ไดมี
โอกาสรวมขับรองประสานเสียงอยูบอยครั้ง และพบวาเสียงกลาง คือ Alto และ Tenor เป็นเสียงที่
สรางใหมวลของเนื้อเสียงมีมากขึ้นแตตองระวังที่จะโดนเสียงโซปราโนและเบสกลบอันเนื่องจากใน
บางครั้งโนตประสานเสียงของ 2 เสียงนี้จะมีลักษณะการรองที่ยาก ในแงของการเปลงเสียง ผูวิจัยจึง
จําเป็นที่จะตองเพิ่มจํานวนคนเป็น 5 คน เพื่อลดขอบกพรองในสวนนี้ สวนเสียงโซปราโนมักจะมี
ลักษณะของเสียงที่สูง และโดดเดนออกมามากที่สุดผูวิจัยจึงใชนักแสดงเพียง 4 คน เชนเดียวกับเสียง
เบสที่จะมีลักษณะใหญ และคอนขางเขมมีผลกับความเขมของเพลงอยางมากผูวิจัยจึงใชนักแสดง
จํานวน 4 คน
เนื่องมาจากชุดการแสดงนี้มีลักษณะของการเปลี่ยนที่เสียงอยูตลอด ซึ่งหมายความวาจาก
ลักษณะของการประสานเสียงแบบปกติที่จะเป็นการยืนอยูดวยกันในแตละประเภทของเสียงเพื่อให
นักรองสามารถฟใงเสียงในลักษณะเดียวกันจากคนขาง ๆ ไดชัดเจนขึ้น ดังนั้นในการแสดงประสาน
เสียงนี้ผูวิจัยไดเพิ่มลักษณะของการวางตําแหนงนักแสดงที่เปลี่ยนรูปแบบไปบอยครั้งทําใหการยืนของ
นักแสดง หรือนักรอง เป็นไปในลักษณะของการยืนแบบผสมทุกเสียง ซึ่งการรองประสานเสียงใน
ลักษณะดังกลาวนั้นยากมาก หากนักรองไมมีทักษะในการรองดานตาง ๆ มากพอ ก็จะทําใหเพลงไม
สามารถจะสื่อสารถึงสิ่งที่ผูประพันธแตองการได ผูวิจัยจึงคํานึงถึงประสบการณแของผูถูกคัดเลือกทุกคน
วาตองมีพื้นฐานในการขับรองประสานเสียง อยูในขั้ นดี เพื่อการทํางานระหวางผูฝึกซอม เพราะการ
ซอมมีระยะเวลาอันจํากัด
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จากคุณลักษณะในเรื่องของเสียงที่ผูวิจัยพิจารณานั้น ยังมีอีกสวนที่ผูวิจัยไดใหความสําคัญคือ
เรื่องของทักษะการแสดง เพราะผูวิจัยเขาใจวานักรองที่ผูวิจัยคัดเลือกมานั้นไมใชทุกคนที่จะสามารถ
แสดงไดผูวิจั ย จําเป็น ที่จ ะตองทราบถึงความสามารถในการปรับตัว ของการแสดงขั้นพื้นฐานดว ย
เชนกัน เพราะในการแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” ผูวิจัยตองการนักรองที่เป็นนักแสดง คือ
สามารถที่จะรองไดดีและแสดงเพื่อสื่อสารอารมณแที่ตองการไดไปในทางเดียวกัน
ดวยสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงไดพิจารณาถึงปใญหาใหญของนักแสดงแตละคนคือ เรื่องเวลาที่ไม
ตรงกัน เป็ นผลให ผู วิจั ยตองใชวิธีการสั งเกต และจดบันทึกนักรองที่ผู วิจัยไดทําการคัดเลื อกเป็น
นักแสดงหลักและรอง โดยพิจารณาจากลักษณะบุคลิกภาพ รวมไปถึงน้ําเสียงและการปรับตัวในการ
แสดง ผานการคัดเลือกโดยใชการฝึกฝนทักษะการแสดงจํานวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ภาพที่ 22 บรรยากาศการฝึกซ้อมในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
การฝึกซอมวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธแ 2556 ที่คณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
มีวัตถุประสงคแเพื่อใหนักรองเรียนรูและเกิดปฏิสัมพันธแระหวางกันไมใชแคการฟใง แต
เป็นการโตตอบดวยคําพูดและกิริยา ผานการปฏิสัมพันธแกับการแสดงออกทั้งรางกายและการถายทอด
อารมณแระหวางการแสดงมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 23 บรรยากาศการซ้อมในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
การฝึกซอมวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธแ 2556 ที่คณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
มีวัตถุประสงคแเพื่อใหนักรองไดเรียนรูถึงการสื่อสารระหวางกันดวยสิ่งของกลางที่
เป็นตัวแทนของคําพูดระหวางกันผานกิริยาทาทางที่แตกตางกัน รวมไปถึงการจําลองสถานการณแ
เพื่อใหนักรองสมมุติบทบาทของตนเองในการเลนละครในสถานการณแที่แตกตางกันโดยมีขอแมวา
นักรองจะตองดําเนินเรื่องไปจนจบ ในขณะที่กิจกรรมการแสดงเพื่อกระตุนใหนักรองสัมผัสไดถึงการ
แสดงในขั้นตนแลวนั้น การแสดงที่ปราศจากคําพูดตอการจําลองสถานการณแที่นักรองจะตองสวม
บทบาทของบุคคลในสถานการณแนั้นถูกจําลองขึ้นมาเพื่อกระตุนใหนักรองมีการใชรางกายมากขึ้น
ในขณะแสดงที่ผลลัพธแการแสดงคือ การทายสถานการณแจากผูชมคนอื่น

ภาพที่ 24 นางสาวปวีณา ทะไกรเมต ผู้ฝึกสอนการแสดง
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ผูฝึกสอนการแสดงคือ นางสาวปวีณา ทะไกรเมต มีประสบการณแการดานการแสดงละครกอนจบ
อักษร เรื่อง เดอะครูซิเบิ้ล, ละครเวทีเรื่องนังเหมียวยอมสี , หอแรดการละคร เรื่องรักออกเสียงไมได
ตอนคุณหนูวุนวายกับเจาชายกําจัดปลวก, ละครชอง 9 เรื่องสามสาวเจาเสนหแ รับบทเป็น มะขิ่น ,
ปใจจุบันเป็นทํางานเป็นฝุายคัดเลือกนักแสดงโฆษณา บริษัท ฟีโนมีนา จํากัด (Casting Technician)
ผูวิจัยไดรวมสังเกตการณแและจดบันทึกในขณะที่นักรองเรียนการแสดง โดยมีการสรุปเป็น
ประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้
1.นักรองสามารถที่จะใชสีหนาในการแสดงออกไดดียกเวนการเคลื่อนไหวรางกาย
ซึ่งในการเรียนการแสดงของนักรองทําใหผูวิจัยเห็นวาบางครั้งเสียงและอารมณแของนั กรองไดถายทอด
ออกมาแลว แตไมไดสัมพันธแไปกับการเคลื่อนไหวของรางกายในบริบทตาง ๆ
2.นักรองบางคนมีการเรียนรูที่จะแกสถานการณแไดอยางรวดเร็วในการแสดงรวมใน
เหตุการณแจําลอง
3.นักรองบางคนมีการใชการออกแบบเสียงในโทนตางๆเพื่อเลนกับอารมณแในแตละ
ชวงไดดี
4.การสื่ อ สารของนั ก ร อ งบางครั้ ง หาจุ ด นํ า สายตาไม ไ ด จึ ง ไม ท ราบทิ ศ ทางและ
อารมณแที่ตองการจะสื่อสารถึงไดชัดเจน
5.หลั ง จากผ า นกิ จ กรรมต า ง ๆ นั ก รอ งมี ค วามตื่ น ตั ว มากขึ้ น และพยายามที่ จ ะ
แสดงออกผานรางกายมากขึ้น
6.นักรองบางคนใชเสียงในการแสดงมากกวาสีหนาการแสดง
7.เมื่อตองมีการเปลี่ยนคูในการทํากิจกรรม นักรองจะไมคุนชินและมักจะมีการแสดง
ที่ไมสัมพันธแไปดวยกัน คลายกับการยืนรองประสานเสียงขางบุคคลเดิมเป็นเวลานาน ๆ ก็จะทําให
นักรองจดจําเสียงของคนดานขางเป็นหลักทําให เมื่อมีการเปลี่ยนตําแหนงการยืนนักรองจึงรองไดไม
เหมือนปกติ
จากการฝึกซอมการแสดงทั้ง 2 ครั้งผูวิจัยไดสังเกตเห็นนักแสดงบางคนมีคุณลักษณะที่เขากับ
การเป็นตัวละครหลัก และตัวละครรอง ดังนี้
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ภาพที่ 25 นางสาวมัชฌิมา มีบารุง รับบทเป็น พระแม่โพสพ
นางสาวมัชฌิมา มีบํารุง รับบทเป็น พระแมโพสพ
ผู วิ จั ย ได ว างลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องพระแม โ พสพไว คื อ เป็ น หญิ ง ที่ มี ค วามสง า งาม
ออนหวาน ผิวพรรณขาวผอง แววตาเป็นประกาย เป็นผูหญิงตัวเล็ก สามารถเตนและรําไทยไดเพราะ
ตองใชทาทางรายรําแทนการรองสวนใหญ รวมถึงเสียงรองที่มีลักษณะบางใสแต มีพลังที่จะทําใหทุก
คนที่เป็นชาวบานและผูชม ฟใงและเขาใจในคําสอนจากเพลงที่รองได ตองมีการตีความในบทเพลงไดดี

ภาพที่ 26 นายอมานัต จันทรวิโรจน์ รับบทเป็นพระพิรุณ
นายอมานัต จันทรวิโรจนแ รับบทเป็น พระพิรุณ
ผูวิจัยไดวางลักษณะและคุณสมบัติของพระพิรุณไว คือ ชายผูมีอํานาจในแสงสีทอง ผิวพรรณ
ขาว เป็นผูชายตัวใหญหรือเล็กก็ไดแตตองมีบุคลิกที่นาเกรงขาม มีความเป็นพอสูง เมื่อพูดแลวทุกคน
ตองฟใง คุณสมบัติที่สําคัญคือ ตองมีเสียงที่ทุมใหญ เนื้อเสียงเขมโดยธรรมชาติไมใชมาจากการดัดเสียง
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และตองเป็นเสียงที่มีความดังกังวาน ตองมีความแข็งแรงของการใชเสียงไดอยางตอเนื่องคอนขางดี
สามารถตีความบทเพลงไดดี

ภาพที่ 27 นายพรรษวุฒิ จูโพธิ์แก้ว รับบทเป็น ผู้นาหมู่บ้าน
นายพรรษวุฒิ จูโพธิ์แกว รับบทเป็น ผูนําหมูบาน
ผูวิจัยไดวางลักษณะและคุณสมบัติของผูนําหมูบานไว คือ ชายผูมีใบหนาอาวุโส มีลักษณะ
ของความเป็นผูนํา ผิวคอนขางคล้ํา เป็นผูชายรางทวม ที่มีความหนักแนน ในขณะเดียวกันก็มีจิตใจที่
อบอุน ยึดมั่นและศรัทธาในความดีงาม คุณสมบัติที่สําคัญคือ เสียงตองมีเอกลักษณแของความเกา เนื้อ
เสียงไมเขมและบางจนเกินไป ตองมีเสียงที่กองกังวาน สามารถรองทํานองเสนาะได มีการตีความจาก
เนื้อเพลงไดดี

ภาพที่ 28 นางสาวสุพร บุญประสิทธิ์ รับบทเป็น นายทุนคนที่ 1
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นางสาวสุพร บุญประสิทธิ์ รับบทเป็น นายทุน1
ผูวิจัยไดวางลักษณะและคุณสมบัติของนายทุน 1ไวคือ เป็นผูหญิงในชุดดําที่มีความเซ็กซี่ มี
บุคลิกที่ดึงดูดสายตา มีความเจาเลหแ มีจริตของความเป็นผูหญิงที่มีอํานาจของความมืด ไมเตี้ยไมสูง
ผมยาว ชอบแตงหนาจัด คุณสมบัติที่สําคัญคื อ สามารถรองเพลงไดหลายแนว มีเสียงที่แหลมสูงแต
ตองมีชวงเสียงที่กวางรองถึงโนตตัวลางไดดี ลักษณะเสียงเจาเลหแ มีความเขมของเสียงคอนขางมาก
สามารถเตนไดดีมาก ตองมีความแข็งแรงของเสียงในขั้นดีมาก

ภาพที่ 29 นายธนัท วโรดมย์กร รับบทเป็นนายทุนคนที่ 2
นายธนัท วโรดมยแกร รับบทเป็น นายทุน2
ผูวิจัยไดวางลักษณะและคุณสมบัติของนายทุน 2ไวคือ เป็นผูชายในชุดดําทองที่มีความเขม ดู
จากลักษณะของหนาตาแลวเป็นคนชั่ว ผิวคล้ําถึงดําสูง มีบุคลิกเฉพาะตนที่โดดเดนอยางเชน ลักษณะ
ของการพูด เป็นคนพูดแลวมีลักษณะของความเจาเลหแ ทันสมัย มั่นใจ คุณสมบัติที่สําคัญคือ สามารถ
ร องเพลงไดห ลายสไตลแ มีเ สี ย งที่ แข็ง แรง มีเสี ยงที่แหบเทหแ มีเ นื้อ เสี ยงที่ เข มชว งของเสี ย งกวา ง
สามารถเตนไดหลายแนว

ภาพที่ 30 นายธัชกร หงส์วิลัย รับบทเป็นนายทุนคนที่ 3
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นายธัชกร หงสแวิลัย รับบทเป็น นายทุน 3
ผูวิจัยไดวางลักษณะและคุณสมบัติของนายทุน 3ไวคือ เป็นเพศที่สามแสดงออกไดดวยความ
นารัก แตสามารถเจาเลหแและเหี้ยมโหดได มีจริตของความเป็นหญิงคอนขางมาก สามารถแสดงไดดี
ตัวสูง มีการแตงตัวที่ทันสมัย มั่นใจในความสามารถ ชอบแสดงออก โนมนาวเกง คุณสมบัติที่สําคัญคือ
สามารถรองเพลงได สามารถปรับเปลี่ยนเสียงตัวเองไดดี มีเสียงไมต่ําไมสูง รองเพลงไปพรอมกับการ
แสดงไดดี สามารถเตนไดดีมาก
การคัดเลือกนักแสดงที่เป็นนายทุนทั้งสามคน ผู วิจัยไดพยายามที่จะเลนกับความเจาเลหแที่
หลากหลายจึงตองอาศัยลักษณะเรื่องเพศเขามาเกี่ยวของ โดยผูวิจัยพิจารณาถึงลักษณะของการใช
จังหวะในเพลง และลักษณะเพลงที่เป็นตัวแทนของความเป็นปใจจุบัน คือผูหญิงที่มีความกลา ผูชายที่
มีความเอาเปรียบ และเพศที่สามที่มักจะมีความสนุกสนาน ซึ่งผูวิจัยใชลักษณะสีสันของความเป็นโลก
มายา เขามาจึงจําเป็นที่จะตองสรางตัวละครทั้งสามใหมีความโดดเดนในเพลงที่มีความสําคัญของการ
ดําเนินเรื่องไปสูจุดสูงสุด เพราะฉะนั้นผูวิจัยอยากใหผูชมสัมผัสไดถึงความหลากหลายในดานมืดของ
สังคมปใจจุบันจึงตองคัดเลือกนักแสดงจากเรื่องเพศ และบุคลิกลักษณะที่โดดเดนสามารถเขากับเนื้อ
เรื่องที่ผูวิจัยไดสรางสรรคแไวได
ส ว นพอเพลง แมเพลง และผู เล านั้นผู วิจัยไดคัดเลื อกไปพรอม ๆ กับการฝึ กซอมขับรอ ง
ประสานเสียงโดยพิจารณาจากเสียงเป็นหลัก และคุณลักษณะอื่น ๆ เป็นรอง ดังนี้

ภาพที่ 31 พ่อเพลงแม่เพลงที่ได้รับคัดเลือก
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นายบุณยกร ไมกลัด รับบทเป็น พอเพลง
ผูวิจัยไดวางลักษณะของเสียง คือ เป็นเสียงที่สนุกสนานมีสีสัน เป็นเสียงที่ตองมีลักษณะของ
ความเป็นลูกทุงอยูบาง เสียงจะตองแสดงลักษณะของความเป็นคนสดใสและขี้เลน ในขณะเดียวกันก็
เป็นผูนําของฝุายชาย
นางสาวชนุชา โตประทีป รับบทเป็น แมเพลง
ผูวิจัยไดวางลักษณะของเสียง คือ เป็นเสียงที่หวาน ตองมีเอกลักษณแของความเป็นผูหญิง
อบอุน ความเขมของเสียงไมมากหรือนอยจนเกินไป เสียงแหบไมมาก เมื่อฟใงแลวจะตองแสดงถึง
ลักษณะของความอบอุน ความออนหวาน และความเป็นมิตร ในขณะเดียวกันก็เป็นผูนําของฝุายหญิง

ภาพที่ 32 ผู้เล่าคนที่ 1 (ฤดูกาลก่อนการเพาะปลูก)
นางสาวพราวพิสุทธิ์ แสงอุทัย รับบทเป็น ผูเลาคนที่ 1 (ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก)
ผูวิจัยไดวางลักษณะของเสียง คือ เป็นเสียงที่เหมาะกับการเลาเรื่อง สามารถใชทวงทํานอง
ของความออนและความเข็มได มีจังหวะของการอานที่ดี เนื้อเสียงเขมเขากับบรรยากาศของความมืด
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ภาพที่ 33 ผู้เล่าคนที่ 2 (ฤดูกาลก่อนการเพาะปลูก)
นางสาวสุภัสสรา สุจารีรัตนแ รับบทเป็น ผูเลาคนที่ 2 (ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก)
ผูวิจัยไดวางลักษณะของเสียง คือ เป็นเสียงที่มีลักษณะแข็งแรง ในขณะเดียวกันก็ไหลลื่น
หนักแนนใชเพื่อการเลาเรื่อง เนื้อเสียงมีลักษณะเขมตองเขากับลักษณะของเสียงแหงความศรัทธาที่
แรงกลา

ภาพที่ 34 ผู้เล่าคนที่ 1 (ฤดูกาลเก็บเกี่ยว)
นางสาวภาวิณี ปใพพานนทแ รับบทเป็น ผูเลาคนที่ 1 (ฤดูกาลเก็บเกี่ยว)
ผูวิจัยไดวางลักษณะของเสียง คือ เป็นเสียงที่มีความแก จริงจัง และแข็งแรง เนื้อเสียงตองมี
ความเขมและหนา
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ภาพที่ 35 ผู้เล่าคนที่ 2 (ฤดูกาลเก็บเกี่ยว)
นายกันตแธร ประภาอภิรัตนแ รับบทเป็น ผูเลาคนที่ 2 (ฤดูกาลเก็บเกี่ยว)
ผูวิจัยไดวางลักษณะของเสียง คือ เป็นเสียงที่ใหญ และมีความเขมของเสียงคอนขางมาก

ภาพที่ 36 ผู้เล่าคนที่ 4 (ฤดูกาลเก็บเกี่ยว)
นายศุภธร อนันตประยูร รับบทเป็น ผูเลาคนที่ 4 (ฤดูกาลเก็บเกี่ยว)
ผูวิจัยไดวางลักษณะของเสียง คือ เป็นเสียงที่หนุม คอนขางสูง แตลึกไปดวยอารมณแและ
ความรูสึก ลักษณะของเสียงจะเป็นเสียงที่สูง และไมเข็มจนเกินไป
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ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหการแสดงนี้เป็นรูปแบบของการแสดงประสานเสียง ที่ผูวิจัยคํานึงถึง
การสรางบรรยากาศตาง ๆ ขึ้นดวยเสียงเป็นสําคัญโดยเสียงเหลานั้นเป็นการประสานมาจากนักแสดง
ทุกคนหรือชาวบาน ซึ่งในระยะแรกนักรองทุกคนถูกคัดเลือกใหเป็นชาวบานทั้งหมด
จนกระทั่งผูวิจัยเห็นจุดเดนในเสียงและคุณลักษณะประกอบอื่น ๆ แลวจึงจะใหนักรองคนนั้น
เป็นนักแสดงในบทบาทสมมุติเพิ่มเติมอยางเชน นายทุน 1 นายทุน2 ผูนําหมูบาน พอเพลง แมเพลง
และผูเลา ยกเวนบทบาทหลักที่ผูวิจัยไดแยกออกไปจากการรองของชาวบานนั่นคือ พระแม โพสพและ
พระพิรุณ
ในแตละบทประพันธแที่ถูกสรางใหเป็นเพลงนั้น บางเพลงก็จะมีการขับรองเดี่ยวโดยนักแสดง
บทบาทหลักและรอง แตในบางเพลงก็จะมีการแสดงเดี่ยวจากนักรองที่ผูวิจัยคัดเลือกแยกออกมาดวย
เชนกันเพราะบางเพลงจําเป็นที่จะตองอาศัยทักษะทางดานการขับรองที่ยาก อยางเชน โนตตัวสูง และ
ความตองการของเนื้ อเสียงการขับรองแบบคลาสสิกประยุกตแไทย เพื่อทําให เพลงเกิดมิติของการ
ประสานเสียงและประยุกตแไปกับการใชตัวแสดงบทบาทหลัก บทบาทรอง และผูแสดงเดี่ยวมากยิ่งขึ้น
โดยมีรายละเอียดตามโปรแกรมการแสดงดังนี้
-กอนจะเขาสูเพลงแรกฤดูจะมีลักษณะของการใชเพลงโหมโรงประกอบไปกับผูเลาที่
อยูในฐานะของผูแสดงในบทบาทรอง ประกอบไปดวย
ผูแสดงในบทบาทรอง 2 คน คือ นางสาวพราวพิสุทธิ์ แสงอุทัย
นางสาวสุภัสสรา สุจารีรัตนแ
1.เพลงแรกฤดู
ผูแสดงเดี่ยว นางสาวภาวิณี ปใพพานนทแ
รองสวนหนึ่งในบทเพลงแรกฤดู

“ความมืดจิรัติกาล

สรรพสิ่งลวนยากไร
แรนแคนแสนสาหัส
มนุษยแปนดวยราคิน
2.เพลงเบิกพิรุณ
ผูแสดงเดี่ยวบทบาทหลัก นายอมานัต จันทรวิโรจนแ

จักรวาลแสนกวางไกล
กระจัดกระจายไรชีวิน
ทั้งอุปใทวแก็ไมสิ้น
จึงไหวดินแลฟากฟูา”
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3.เพลงปักดาช้ามือ
ผูแสดงเดี่ยวในบทบาทรอง นายบุญกร ไมกลัด
ผูแสดงเดี่ยวในบทบาทรอง นางสาวชนุชา โตประทีป
4.เพลิงเชิญขวัญแปลงนา
ผูแสดงเดี่ยวในบทบาทรอง นายพรรษวุฒิ จูโพธิ์แกว
5.เพลงบวงสรวงพระขวัญข้าว
(ชาวบานทุกคน)
6.เพลงชมโฉมพระโพสพ
(ชาวบานทุกคน)
7.เพลงสีสันนายทุน
ผูแสดงในบทบาทรอง นางสาวสุพร บุญประสิทธิ์
ผูแสดงในบทบาทรอง นายธนัท วโรดมยแกร
ผูแสดงในบทบาทรอง นายธัชกร หงษแวิลัย
กอนที่จะเขาสูเพลงพระคุณแมจะมีฉากที่แสดงถึงความทรมาน วิงวอน ขอรอง จาก
ชาวบาน ปรากฏผูเลาในฐานะผูแสดงบทบาทรองและผูแสดงเดี่ยว ประกอบไปดวย
ผูแสดงในบทบาทรอง 4 คน คือ นางสาวภาวิณี ปใพพานนทแ
นายกันตแธร ประภาอภิรัตนแ
นางสาวสุภัสสรา สุจารีรัตนแ
นายศุภธร อนันตประยูร
ผูแสดงเดี่ยว นางสาวสุภัสสรา สุจารัรัตนแ รองสวนหนึ่งในบทเพลงแรกฤดู
“ความมืดจิรัติกาล

จักรวาลแสนกวางไกล

สรรพสิ่งลวนยากไร

กระจัดกระจายไรชีวิน”
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8.เพลงพระคุณแม่
ผูแสดงในบทบาทหลัก นางสาวมัชฌิมา มีบํารุง

4.1.4 รูปแบบการแสดง
โดยสวนมากการวางรูปแบบการแสดงในละครประเภทตาง ๆ มักจะมีการนําเสนอเป็น
ลักษณะของ องกแที่ ฉากที่ แตสํ าหรับการประสานเสี ยงเชิงประยุกตแนี้ผูวิจัยไดคงรูปแบบของการ
นําเสนอแบบการแสดงคอนเสิรแตไวและประยุกตแลักษณะของละคร คือการเดินเรื่องอยางไมซับซอน มี
ปมของเรื่องที่งายตอการทําความเขาใจ ตัวละครสมมุติผานการแสดงของนักรอง การเคลื่อนไหว
ทาทางตามการรองประสานเสียง การออกแบบเสื้อผาเพื่อความเสมือนจริงของบทบาทในตัวละคร
สมมุติ การออกแบบแสงที่สงเสริมบรรยากาศลุมน้ําโขงในการแสดง การออกแบบเวทีโดยปรับตาม
รูปแบบการเคลื่อนไหว
ดังนั้นการแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว”จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขงจึงเป็นการแสดง
คอนเสิรแตประสานเสียงที่ประยุกตแองคแประกอบทางละครลงไป

การแสดงประสาน
เสียง

องค์ประกอบละคร

การแสดงประสาน
เสียงเชิงประยุกต์

ภาพที่ 37 แสดงลักษณะของการสร้างการแสดงประสานเสียงเชิงประยุกต์
จากลักษณะดังกลาวทําใหการนําเสนอรูปแบบการแสดงคอนเสิรแตมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
คือไมมีการหยุดพักระหวางเพลง เพราะเรื่องราวถูกดําเนินไปตั้งแตตนจนจบ ดังนั้นความสําคัญจึง
ไมไดอยูที่เพลงใดเพลงหนึ่งแบบการแสดงคอนเสิรแตปกติ แตเป็น 8 เพลง ที่รวมเป็น 1 ชุดเพลงขวัญ
ขาว ทําใหผูวิจัยตองเปลี่ยนการตั้งชื่อเพลงตามฤดูกาลเป็นชื่อที่สรางสรรคแขึ้นใหมเพื่อใหเกิดความไหล
ลื่นของการชม และความสอดคลองของเรื่องราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชื่อเดิม

ชื่อใหม่

โหมโรง

แรกนา แรกขวัญ

-เพลงแรกฤดู

-เพลงแรกฤดู

ฤดูกาลก่อนการเพาะปลูก

-เพลงเบิกพิรุณ

-เพลงเบิกพิรุณ
ฤดูกาลเพาะปลูก

หว่าน ไถ ปักดา เชิญขวัญ

-เพลงปใกดํา ช้ํามือ

-เพลงปใกดํา ช้ํามือ

-เพลงเชิญขวัญแปลงนา

-เพลงเชิญขวัญแปลงนา

-เพลงบวงพระขวัญขาว

-เพลงบวงพระขวัญขาว

-เพลงชมโฉมพระโพสพ

-เพลงชมโฉมพระโพสพ

ฤดูกาลรักษา

แตกรวง ขวัญหาย

-เพลงสีสันนายทุน

-เพลงสีสันนายทุน

ฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ขอข้าว คืนขวัญ

-เพลงพระคุณแม

-เพลงพระคุณแม

ตารางที่ 2 การนาเสนอชื่อเพลงในการแสดงประสานเสียงเชิงประยุกต์
4.1.5 กระบวนการออกแบบดนตรีและเสียงประสาน
กระบวนการออกแบบดนตรีและเสียงประสานในการแสดงประสานเสียงชุด “ขวัญขาว” จิต
วิญญาณแหงลุมน้ําโขง มีลักษณะการออกแบบและเรียบเรียงเสียงประสานเพื่อใหเกิดความสัมพันธแกับ
เนื้อเรื่องและการสนับสนุนเรื่องการรองเป็นหลัก โดยทําตามจุดประสงคแของผูวิจัยที่มีเปูาหมายในการ
สื่อสารเชิงความสัมพันธแเรื่อง “ขาว” “ความเชื่อรวม” และ “ความเป็นลุมน้ําโขง” ตองแตตนไปจน
จบคลายกับการวางโครงเรื่องเพื่อใหเกิดความคลองจอง ไหลลื่น ทําใหผูชมไดรับอรรธรสของการฟใง
เพลงประสานเสียงที่แมจะมีลักษณะของเพลงที่เปลี่ยนไปแตคงไวซึ่งความงดงาม

80

ภาพที่ 38 ผู้ออกแบบและเรียบเรียงเสียงประสาน อาจารย์อมานัต จันทรวิโรจน์
ผูออกแบบและเรียบเรียงเสียงประสานคือ อาจารยแอมานัต จันทรวิโรจนแ สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยและปริญญาโทดานการ
ประพันธแเพลง จากคณะศิลปกรรมศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ปใจจุบันเป็นอาจารยแพิเศษสอน
วิชาที่เกี่ยวของกับการประพันธแเพลง การวิเคราะหแดนตรีและประวัติศาสตรแดนตรี ในหลายสถาบัน
และเป็นผูประพันธแเพลงใหกับวงออเคสตราและวงขับรองประสานเสียง มีความสนใจในวิธีการส อน
ดนตรี Off เชิงประยุกตแรูปแบบการสอนวอลแดอฟ โรงเรียนไตรพัฒนแ
การเลือกใชเครื่ องดนตรี ในการแสดงผูวิจัยไดคํานึงถึงลักษณะของความเป็นลักษณะของ
ดนตรีในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูวิจัยไดจําแนกเป็นกลุมเครื่องเคาะประเภทกลองตางๆ
เครื่องทองเหลือง และกลุมเครื่องเปุาประเภทเครื่องดนตรีไมไผ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดบรรยากาศของความ
เป็นลุมน้ําโขงแบบอดีต ซึ่งผูวิจัยไดเสนอใหใชตะโพนและฆองวงเพื่อใหเกิดเสียงเราในอารมณแมากไป
กวานั้นคือการสรางบรรยากาศของการสื่อสารทางพิธีกรรมแตดวยขนาดและการขนสงเป็นปใญหา
ผูออกแบบจึงเสนอใหใช มงและฉิ่งเป็นหลักอันเนื่องมาจากสามารถสรางการสื่อสารเชิงพิธีกรรมได
เชนกัน ขณะเดียวกันก็สามารถสรางบรรยากาศใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ไดดวยมงที่มีลักษณะของความ
ทุมต่ําและเสียงสูงกังวานจากฉิ่งที่สนุกสนานและสามารถใหจังหวะในการรองได ทั้งนี้ผู ออกแบบได
กําหนดใหตั้งเสียงมงในคียแ E เพื่อใหเกิดความคลองจองของเสียงที่เป็นตัวแทนของความมืดและความ
ศักดิ์สิทธิ์ในเพลงดวย
เนื้อเรื่องที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดกําหนดใหมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปใญหาปใจจุบัน
ผูวิจัยและผูออกแบบจึงรวมกันตัดสินใจที่นําเครื่องดนตรีในกลุมซอฝรั่งมาใช ทั้งนี้ดวยลักษณะของการ
เลนที่เอื้อตอการสรางเสียงในรูปแบบไดหลากหลาย ทั้งยังสามารถเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถสราง
ทํานองเพลงหลักในขณะเดียวกันก็เป็นทํานองเสริมไดดวย ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหใชเป็น ไวโอลินและวิโอ
ลา ดวยลักษณะของเครื่องดนตรีดังกลาวสามารถประสานระหวางกันไดในขณะเดียวกันก็สามารถใช
แทนอารมณแและความรูสึกของผูแสดงได ผูออกแบบไดตั้งขอสังเกตวาบางครั้งลักษณะการประสาน
ของเครื่องในลักษณะเดียวกันอาจทําใหเกิดการขัดจังหวะหรือกลืนกินลักษณะที่โดดเดนในการรอง

81
ประสานเสี ย ง ดังนั้ น ผู ออกแบบจึ งนําเสนอให ใช เชลโล (Cello) ซึ่งมีความโดดเดนในดานความ
ยืดหยุนในการใชไดหลายลักษณะ นั่นคือ สามารถใชเป็นเครื่องสรางเสียงประกอบ หรือใชเป็นตัวแทน
ของอารมณแและความรูสึกเพื่อสงเสริมการแสดงใหกับนักแสดง คุณสมบัติที่สําคัญของ เชลโล คื อ
ชวงเสียงที่ต่ําถึงกลางสามารถเติมเต็มบรรยากาศและสนับสนุนใหเนื้อเสียงในการรองประสานเสียง
ดานความมืดไดดี
จุดเดนของการแสดง “ขวัญขาว” ผูวิจัยใชตัวแทนของคําวา “ขวัญ” คือ “ขาว” และ “พระ
แมโพสพ” ผูวิจัยไดปรึกษากับผูออกแบบดนตรีถึงการแสดงของพระแมโพสพทุ กฉากที่ออกมาแสดง
ซึ่งผูวิจัยตองการเนนใหเกิดความพิเศษ คลายกับพระแมโพสพที่มีลักษณะของแสงสีทองอบอุน ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นหัวใจของชาวบานทุกคน ดังนั้นจึงตองการเครื่องดนตรีที่สามารถบรรเลงเพื่อเสริม
ใหการแสดงของพระแมโพสพเกิดพลังที่ผูชมสามารถรูสึกได ซึ่ งผูออกแบบไดเสนอใหใช พิณฝรั่ง
(Harp) ดวยเสียงที่ใสกังวาน ที่สามารถแสดงถึงลักษณะของความเป็นผูหญิงไดดี และสามารถแสดงถึง
ความสวางไดดีสัมพันธแไปกับการแสดงผานทวงทาของพระแมโพสพ มากไปกวานั้นลักษณะเสียงของผู
แสดงเป็นพระแมโพสพมีลักษณะที่เล็ก ใสและคอนขางสูง ซึ่งสัมพันธแไปกับลักษณะเสียงของพิณฝรั่งที่
คอนขางใสและสูงนั่นเอง
แนวคิดและวิธีการออกแบบจากผูออกแบบ ขอมูลไดมาจากการสัมภาษณแหลังจากการ
ออกแบบดนตรีในแตละเพลงเสร็จสมบูรณแ

ภาพที่ 39 เครื่องดนตรีสากลเชลโล่และพิณฝรั่ง
แนวคิดหลักในการออกแบบดนตรีและเสียงประสานจากผู้ออกแบบ
แนวคิ ด หลั ก ในการออกแบบดนตรี แ ละเสี ย งประสานมี ห น า ที่ ใ นการสร า งเพลงให เ กิ ด
ความสั มพัน ธแร ะหวางกัน ตลอดจนความเป็นเอกภาพในการแสดงประสานเสี ยง “ขวัญขาว” จิต
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วิญญาณแหงลุมน้ําโขง ซึ่งผูออกแบบไดใหความสําคัญในแนวคิดและกลวิธีในการออกแบบดนตรีในแต
ละเพลง ไวจากคําสัมภาษณแดังนี้
“แนวคิดของเพลงมีหลักสําคัญสองประการคือ ความรู้สึกอารมณ์เชิงบวก
และลบ ทีนี้ก็เลยไปดูเรื่องการใช้ช่องเสียง(Tonality) อย่างเช่นในตอนต้นที่เปิดเรื่อง
ด้วยความมืด เลือกใช้โน้ต A(ลา) เป็นโน้ตหลัก เพื่อแสดงถึงความรู้สึกอารมณ์เชิงลบ
และมืด ตัว A มันก็จะกลับมาหลายครั้งที่เป็นอารมณ์เชิงลบของเรื่องราวการแสดง
ลักษณะของเพลงที่เป็น Key A ดังกล่าวจะทําให้ผู้ฟังเกิดความคุ้นชินกับอารมณ์เชิง
ลบที่มันวนเวียนในเรื่องราว เพราะมันค่อนข้างจะใช้ซ้ําบ่อย ในเรื่องความมืด ความ
แร้นแค้น หรือแม้แต่ความเจ้าเล่ห์ มายา ดังนั้นตัว A มันก็เลยเป็นโน้ตหลักของเรื่อง
โดยเฉพาะตัว A ที่มากับเชลโล่ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง
เหตุที่ต้องเป็นตัว A เพราะความพยายามที่จะเลือกคีย์เพลงที่ไม่หวือหวา
มากจนเกินไป อยากได้เพลงที่มีคีย์ที่ฟังง่าย สบาย และเอื้อต่อการฝึกนักร้องเพราะ
บางคีย์มันติดชาร์ป(เสียงที่สูงขึ้นครึ่ งเสียงจากเสียงจริง) และแฟลต(เสียงที่ต่ําลง
ครึ่งเสียงจากเสียงจริง)ค่อนข้างเยอะ ดังนั้น A จึงเป็นคีย์เพลงที่ดีที่สุด ในสําหรับ
ช่วงเสียงของการร้อง ตัวอย่างเช่นเพลงแรกฤดูหรือสีสันนายทุนก็จะมีลักษณะของ A
minor ค่อนข้างเยอะ บางเพลงก็สลับเปลี่ยนระหว่าง A minor เป็น A major ดัง
นั้นเองการซ้ํา Tonality ตัวนี้จึงเพื่อซ้ําให้ผู้ชมสามารถจับอะไรบางอย่างได้ เรื่อง
ทํานองสัญลักษณ์การใช้เชลโล่ลากโน้ตตัว A จะทําให้ผู้ชมมีอารมณ์รู้สึกบางอย่างที่
เป็นด้านลบขึ้น”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
การสรางอารมณแดานบวกและลบ เป็นสวนประกอบสําคัญของการประพันธแเพลง ผูประพันธแ
ตองการใหเพลงแสดงถึงอารมณแดวยตัวเพลงเอง ในขณะเดียวกันก็เพื่อสงเสริมใหนักรองนั้นเขาใจและ
เป็นสวนหนึ่งไปกับบทเพลงไดงายขึ้น โดยเนนย้ําไปที่ความมืดที่หมายถึงความแรนแคน ความทุ กขแ ที่
โนตมีลักษณะซ้ําไปมาเพื่อใหผูชมเกิดความคุนชินตอลักษณะเพลงดังกลาวไดงายยิ่งขึ้น
“แนวคิดของการแต่งเพลงที่สําคัญอีกประการคือ การใช้โน้ตเพนทาโทนิค
(Pentatonic Scale) มันจะทําให้เกิดความรู้สึกของเพลงที่เรียบง่ายๆ และเป็นเพลง
พื้นบ้าน มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไทยเพราะลักษณะของโน้ตเพนทาโทนิค เป็น
โน้ตในกลุ่มของเครื่องดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมันก็ตอบโจทย์เรื่องความ
หลากหลายของเครื่องดนตรีในลุ่มแม่น้ําโขงได้ดี เพนทาโทนิค Major คือ C(โด) D(
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เร) E(มี) G(โซล) A(ลา) C(โด) หรืออาจะเปลี่ยนคีย์ minor คือ F(ฟา) G(โซล) A(ลา)
C(โด) D(เร) F(ฟา) ก็ว่าไป อย่างเช่นเพลงปักดําช้ํามือ เพลงเชิญขวัญแปลงนา เพลง
บวงสรวงพระขวัญข้าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพนทาโทนิค จนกระทั่งเพลงพระคุณแม่ที่
จะเริ่ ม ใช้ ค วามสว่ า งของลั ก ษณะโน้ ต Major ปกติ เ ข้ า มาสร้ า งให้ เ พลงเกิ ด การ
คลี่คลายและมันก็มีลักษณะของความเป็นสากลขึ้น
ด้วยลักษณะของเรื่องราวที่มันดําเนินจากอดีต ก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงสู่
ปัจจุบันหรืออนาคต การใช้ลักษณะการคลี่คลายเพลงจาก A minor สู่ C major
มันก็ทําให้เรื่องดําเนิ นจากความมืดสู่ความสว่าง ตอนแรกเป็น A น้อยๆ แล้วก็
นําไปสู่ Tonality อื่นที่มันจะสว่างขึ้นมามากในชุดของโน้ตเพนทาโทนิค แล้วตั้งแต่
ช่วงของนายทุนก็จะเป็น A ที่เน้นและก็มีขัดจังหวะนิดหน่อยตรงที่แม่โพสพเก็บข้าว
เพราะเพลงดําเนินด้วยตัว A มานานมากเลยอยากจะเปลี่ยนโดยเพิ่ มความเป็นเสียง
ที่แสดงความรู้สึกจากแม่ซึ่งเป็น D minor ที่มาจากพิณฝรั่งซึ่งมันก็เป็นความสัมพันธ์
กันในเชิงขั้นคู่ของเสียงที่ A และ D นั้นเป็นคู่ 5 กันซึ่งตรงกับลักษณะของโน้ตดนตรี
ที่มันเรียกได้ว่า เป็นโน้ตหลักที่สําคัญมาก(Dominant) และโน้ตสําคัญ(Tonic) มันก็
จะส่ งต่อไปว่ าข้าวในความสั มพันธ์ของนายทุนนั้นเป็ น A ส่ ว นข้ าวเหล่ านี้ก็ มี
ความสัมพันธ์กับพระแม่โพสพในฐานะของ D minor จนกระทั่งดําเนินมาสู่ความ
เจ็บปวดของทุกคนส่วนนั้นก็จะเป็น A minor ขนาดใหญ่ แล้วจึงปรากฏพระแม่
โพสพขึ้นด้วยความสว่างและความสิ้นสุดของเรื่อง จึงเกิด ความคลี่ คลายขึ้นใน C
major”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
การประพันธแยังคํานึงถึงการสรางสําเนียงเพลงเพื่อสื่อสารถึงความเป็นพื้นถิ่นในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยการประพันธแเพลงภายใตพื้นฐานของระบบเสียงเพนทาโทนิคที่เป็นระบบเสียง
ในเครื่องดนตรีตะวันออก ที่ผสมผสานเขากับลักษณะการประพันธแแบบตะวันตกในการเรียบเรียงโนต
เสียงประสานที่ดําเนินผานคอรแท A minor ไป C major อยางตอเนื่อง
(major หมายถึง บันไดเสียงที่ใหอารมณแของเสียงสวาง ผอนคลาย ฟใง
สบาย)
(minor หมายถึง บันไดเสียงที่ใหอารมณแของเสียงมืดครึ้ม อึดอัด ฟใงไม
สบาย)
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โหมโรง
แนวคิดการออกแบบ “ลักษณะที่สําคัญคือการเล่าเรื่อง ดังนั้นจึงไม่ใช้โน้ตประสานที่เป็นคํา
เข้ามาแต่ใช้คําว่า ฮืม และนอยเข้ามาแทนเพื่อส่งเสริมให้การเล่าเรื่องนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น จนทําให้ทุก
คนต้องฟัง และพยายามใช้โน้ตตัว A จากเชลโล่เป็นสําคัญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกด้านลบก่อน
นําเข้าสู่ความมืด”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
ผูประพันธแสื่อสารถึงบรรยากาศความมืดดวยการเตรียมความพรอมใหกับผูชมกอนเป็นอันดับ
แรก ดังนั้นจึงใชการรอง ฮืมและนอย เพื่อทําใหการเดินเรื่องนาสนใจยิ่งขึ้น
เพลงแรกฤดู
แนวคิดการออกแบบ “การเปลี่ยนจากความมืดไปหาแสงสว่าง สิ่งแรกที่คิดคือจะทํายังไงให้
มืด เลยใช้เทคนิคการแต่งที่เรียกว่า การจัดก้อนกลุ่มของเสียง หรือ Tone Cluster ซึ่งเราก็ใช้ G#(
โซลสูงขึ้นครึ่งเสียง) A(ลา) B(ที) C(โด) D(เร) G#(โซลสูงขึ้นครึ่งเสียง) ซึ่งมันจะกัดกันเพราะมันเป็น
ครึ่งเสียงคือ G# กับ A และ B กับ C ซึ่งเราพยายามทําให้นักร้องร้องง่ายขึ้นด้วยการที่ให้ทุกคนร้อง
โน้ตกลุ่มพวกนี้วนไปวนมาในอัตราความเร็วของแต่ละเสียง(Tempo)ซึ่งมันก็จะเกิดเสียงที่เรียกว่า เอฟ
เฟกซ์ ขึ้นที่มันเหมือนกับว่าทุกคนมีทํานองนะซึ่งเสียงที่ได้ยินออกมามันจะได้ ยินเป็นก้อนเดียวกันคือ
G# A B C D G# ซึ่งมีลักษณะเป็นชุดของตัวโน้ตที่แตกต่างกันเรียกว่า อ็อกซินาโต้ แต่เป็นชุดของโน้ต
ที่ไม่มีจังหวะตายตัว นั่นคือการปล่อยให้ทุกคนมีความยาวโน้ตของตัวเองตามที่ตัวเองต้องการ โดย
ประกอบไปกับเสียงเชลโล่ที่อยู่ล่างสุดเป็นตัว A นําไปสู่อารมณ์และความรู้สึกที่มืด สับสน แร้นแค้น
ซึ่งเสียงที่เป็นก้อนนี้มันได้ขยายความของคําว่า “ความมืดจิรัตติกาล” เป็นเสมือนก้อนของเสียงที่ถูก
บีบ เป็นเสียงที่ฟังแล้วให้ความรู้สึกตกต่ํา ฟังไม่สบายหู ซึ่งมันคือช่วงเสียงที่ต่ําของชายและหญิง โดย
เริ่มจากชายก่อนแล้วจึงสลับเป็นผู้หญิง หลังจากนั้นคือการผสมกันและเข้าสู่คําว่า “กระจัดกระจาย”
ซึ่งเสียงก็จะเริ่มกระจัดกระจายขึ้นเป็นลักษณะของความไม่มีระเบียบส่วนนี้ก็จะใช้ช่วงของการร้องที่
แตกต่างกัน ไปแต่ล ะประเภทของเสี ยงโดยร้องกันคนละเวลาสลั บกันไปมานั่นคือคําว่ า “กระจั ด
กระจาย” จนกระทั่งมีการแสดงเดี่ยวจากผู้หญิงขึ้นมาเปรียบเสมือนเสียงจากแม่หมอ หรือผู้ใหญ่ของ
หมู่บ้านคนหนึ่ง ที่ให้เป็นเสียงตัวแทนของทุกคนในหมู่บ้าน จึงสังเกตได้ว่าลักษณะของการร้องเดี่ยวจะ
ดําเนินขึ้นไปสู่ที่สูงสุดนั่นคือคําว่า “ฟูา” ที่เป็นลักษณะของแรงศรัทธาและคําวิงวอนที่ แรงกล้าสู่พ่อที่
เป็นท้องฟูาและแม่ที่เป็นแผ่นดิน หลังจากนั้นก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นโน้ตวิ่งไปมาในระหว่าง
การร้องของทุกเสียงสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงจากความมืดนั้นคลี่คลายออกสู่แสงสว่าง”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
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ผูประพันธแคํานึงถึงการเปลี่ยนผานจากความมืดสูความสวาง ดังนั้นในเพลงดังกลาวจึงใชการ
รองประสานจากชุดของตัวโนต เพื่อสรางเสียงที่เกิดการกัดกัน Tone Cluster โดยเสียงลักษณะ
ดังกลาวจะนําไปสูความ กระจัดกระจายวุนวายตามเนื้อเพลง เพื่อใหผุชมเกิดความรูสึกไปตามเพลงคือ
อึดอัด ฟใงไมสบายจนกระทั่งเกิดความกดดันไปตามเนื้อเพลงและโทนของการรอง
“ผมใช้เพลงแรกฤดูเป็นแนวคิดการแต่งเพลงทั้งหมดของเรื่องคือด้านลบและด้านบวก ซึ่งมัน
ก็แฝงไปด้วยวิถีความเป็นพื้นบ้านโดยใช้คําว่า “นอย” ในโน้ตเพนทาโทนิค ที่ใช้เสียงเลียนแบบ ลูกเถ้า
เพื่อให้เพลงมันยาวครบจังหวะที่มันควรจะเป็น และมันยังเป็นโน้ตที่เรียบง่าย ซึ่งเหมาะที่จะสื่อถึง
ความเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ดังนั้นเมื่อถึงท่อน “น้ําใสไหลเชี่ยวเรื่อย” มีการออกแบบเพื่อให้แสดง
ถึงลั กษณะการไหลของน้ําด้ว ยการร้องในจังหวะ 2/4 จนกระทั่งไปพบคําตอบของน้ํา ที่ไหลว่าคือ
ความสัมพันธ์บนถิ่นที่อุษาคเนย์”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
จากความมืดสูแสงสวาง ที่คําวา “ฟูา” ผูประพันธแนําอารมณแของผูชมดําเนินสูเรื่องราวโดย
เปิดเรื่องใหผูชมสัมผัสไดถึง วิถีชีวิตและความเป็นอยู ภายใตกลิ่นอายของเสียงแบบทองถิ่น อยางเชน
นอย ที่ใชแทนเสียงของลูกเถาเป็นตน
เพลงเบิกพิรุณ
แนวคิดการออกแบบ “ในส่วนแรกของการเริ่มเพลงได้ออกแบบให้เกิดบรรยากาศของฤดูฝน
โดยใช้เสียงจากคอรัสด้วยเสียงลมที่มาจากการบีบปากและเปุาออกมาอย่างมีจังหวะ ผสานเสียงฝนตก
ที่มาจากการดีดนิ้วจากน้อยไปหามากอย่างมีจังหวะ เป็นการนําเสนอผู้ชมต่อการต้อนรับสู่ฤดูกาลแห่ง
การเพาะปลูก หลังจากนั้นจะปรากฏเงาของพระพิรุณขึ้นพร้อมกับเสียงของเชลโล่ในการเปิดตัวเพื่อให้
แสดงถึงอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ผมใช้มุ มมองของพระพิรุ ณ ที่อธิบายถึงความรู้สึ กและตัว ตนของพระพิรุณในฐานะเทพผู้
บันดาลฝน และพ่อผู้ดูแล อยากให้ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่รู้ว่ากําลังพูดอยู่กับใคร ไม่รู้ว่าจะมาดีมาร้าย
ในขณะที่ท่านสามารถให้คุณหรือโทษก็ได้ ดังนั้นที่ให้เชลโล่เล่นนั้นเป็นเสียงที่บรรยายถึงความรู้สึกของ
ชาวบ้านต่อพระพิรุณ ลักษณะของเสียงดนตรีจะมาแบบคล้องจองหรือเน้นย้ําคําพูดของพระพิรุณ
คล้ายกับความรู้สึกหวั่นเกรงที่ว่า ฝนมันจะตกไหม? แล้วจะตกมาพอดีไหม? ซึ่งความรู้สึกของชาวบ้าน
ในระยะแรกมันไม่ได้มั่นคงจนกระทั่งดําเนินมาสู่ความมั่นคงขึ้นเรื่อยแล้วจึงกลายเป็นทํานองของโน้ต
เพนทาโทนิคจากเชลโล่”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
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ผู ป ระพั น ธแ ต อ งการให คํ า พู ด การแสดงของพระพิ รุ ณ เป็ น มากกว าคํ า พู ด ของคนปกติ จึ ง
ประพันธแเพลงที่ใชเสียงจากรางกายดวยการดีดนิ้วและทําเสียงลม ผสมผสานไปกับเสียงหลักจากเชล
โลเพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์ จนกระทั่งเมื่อปรากฏตัวพระพิรุณ เสียงเชลโลจะคลอตามคําพูด
ของพระพิรุณเพื่อใชเป็นตัวแทนอารมณแของพระพิรุณที่มีตอชาวบานทุกคน
“สุดท้ายถ้าสังเกตดนตรีช่วงแรกๆจะยุ่งเหยิงแล้วจึงคลี่คลายออกกลายเป็นทํานองที่เป็นเพลง
มากขึ้นคล้ายกับการให้พรของพระพิรุณ “อัสนีกวัดแกว่งแสงเริ่มต้น” ก็จะเกิดทํานองเพลงจากเชลโล่
เล่นล้ อไปกับช่วงการพูดของพระพิรุณในทํานองจากเพลงแรกฤดูคือ น้ําใสไหลเชี่ยวเรื่อย ให้หาย
เหนื่อยสุดสุขศรี ชวัญข้าวขวัญชีวี บนถิ่นที่อุษาคเนย์
ลักษณะของเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงร้องมันเป็นการร้องแบบพูดโดยที่ทํานองจากเชลโล่เป็นส่วน
เสริมและเล่าเรื่องในขณะเดียวกัน”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
การเลาเรื่องจากพระพิรุณในเพลงนี้ มีลักษณะเป็นทํานองหลักที่ประกอบไปกับเสียงเชลโล
โดยมีลักษณะการรองแบบกึ่งรองกึ่งพูด ที่มีการแสดงออกทางอารมณแอยางตอเนื่องในเสียงเพลง
เพลงปักดา ช้ามือ
แนวคิดการออกแบบ “เป็นลักษณะการเขียนให้เป็นเพลงพื้นบ้าน เลยสนุกสนาน ซึ่งมันจะตัด
กับเพลงเบิกพิรุณที่เครียดๆสีออกโทนมืดๆ ในเพลงนี้ไม่มีการเปลี่ยนคอร์ดใดๆเลย เพราะมันจะต้อง
ง่ายๆคล้ายกับเพลงพื้นบ้านทั่วไป จุดเด่นของเพลงคือเสียงของแคนที่เป็นเครื่องดนตรีไม้ไผ่ภาคอีสาน
ที่ถูกสร้างขึ้นจากการประสานเสียงในคําว่า “แล่นแต” ซ้ําไปมาเสียงดังกล่าวได้สะท้อนถึงเสียงของ
เครื่องดนตรีประเภทไม้ไผ่ที่เป็นเครื่องดนตรีลักษณะหนึ่งของลุ่มน้ําโขง
การดําเนินเรื่องที่ใช้โน้ตชุดของตัวโน้ตดําเนินซ้ําไปเรื่อยๆด้วยการร้อง มันคือการร้องทํานอง
เดิมที่เปลี่ ยนเนื้อไปซึ่ งเป็น ลักษณะเด่นของเพลงพื้นบ้านทั่ว ไปและพบได้มากในเพลงพื้นบ้านของ
ประเทศลุ่มน้ําโขงด้วย แต่ความพิเศษของเพลงนี้มันจะมีอยู่สองท่อนที่ใช้การประสานเสียงในระบบ
สากลอย่างจริงจังคือ
(น้อมรับกล้าไว้ด้วยรัก แผ่นดินทอทักบ้านปุา รอวันผันผ่านกาลเวลา หล่อเลี้ยงข้าว
ปลาอาทร)
(เก็บจอบคราดไถใส่บ่า ฝากใจให้กล้าระบัด ฝากลมฝนรายพรายพัด ปูนาอย่ากัดต้น
กิน)
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ทั้งนี้การประสานเสียงแบบสี่แนวประสาน(Chorale) นั้นถูกออกแบบมาเพื่อการเน้นย้ําถึง
ความรู้ สึ กที่ป ระสานกลมเกรี ย วของชาวบ้านทุกคนต่อแรงศรัทธาในวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีงามใน
แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีลม มีฝน มีความรัก ซึ่งจะแตกต่างจากส่วนอื่นๆของเพลงที่กําหนดให้มีพ่อ
เพลงและแม่เพลงมาร้องนํา แล้วชาวบ้านทุกคนก็ร้องรับกันอย่างสนุกสนาน ในเพลงจะได้ยินท่อน
สร้อยกลับ มาบ่อยมากนั่นคือ ปั กดํากล้าข้าวใบเขียว ทั้งนี้เพื่อแสดงการกระทําของชาวบ้านที่ร้อง
พร้อมกันคล้ายกับกริยาตอนปลูกต้นกล้าที่มาร่วมกันลงแขกปลูกข้าว
พื้นฐานของเพลงนี้ได้แนวคิดมาจากเพลงเต้นกํารําเคียวในเวลาที่ชาวนาเกี่ยวข้าวกัน แต่เรา
ปรับเปลี่ยนมาใช้ช่วงชาวนาปักดําแทน”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
ผูป ระพัน ธแตองการสื่ อสารถึง ความสั มพันธแที่กลมเกลียงกันของชาวบานทุกคนจึงใชการ
ประพันธแแบบ Chorale หรือการประสานเสียงสี่แนวเพื่อใหเกิดการเนนย้ําภายใตบรรยากาศแบบ
เพลงพื้นบานที่มีความสนุกสนาน โดยใชเสียงแคนในกลุมเครื่องดนตรีไมไผภาคอีสานมารองประสาน
ในคําวา “แลนแต”
เพลงเชิญขวัญแปลงนา
แนวคิด การออกแบบ “เพลงค่อนข้า งช้ าเพื่อแสดงเน้น ถึง ความศั กดิ์ สิ ท ธิ์ เพลงนี้ ก็ยั งคง
ความสํ าคัญ ของโน้ ตเพนทาโทนิ คอยู่มีลั กษณะที่ สํ าคัญคือการสร้างบรรยากาศเชิง พิธีกรรมแบบ
ชาวบ้าน เริ่มด้วยการฮัมเพลงในบรรยากาศแล้วค่อยเบาลงเปิดเสียงแรกด้วยผู้นําหมู่บ้านที่ทุกคนต่าง
เคารพและร้องคําอธิษฐานตาม ความรู้สึกมันคล้ายกับการสวดมนตร์เพื่อขออะไรบางอย่ าง? ประกอบ
กับเสียงประสานของเครื่องดนตรีเชลโล่และพิณฝรั่ง เพื่อสร้างสีในการประสานให้งามขึ้น”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
ผูประพันธแคํานึงถึงบรรยากาศของการเขาสูพิธีกรรม จึงใชการฮัมเพลงผสมผสานกับเชลโล
และพิณฝรั่ง เพื่อตองการสื่อสารถึงความศักดิ์สิทธิ์ คลายกับการเริ่มสวดมนตรแ
เพลงบวงสรวงพระขวัญข้าว
แนวคิดการออกแบบ “เพลงนี้มีลักษณะเป็นโน้ตเพนทาโทนิคที่แสดงถึงความเรียบง่ายใน
บรรยากาศความศักดิ์สิทธิ์ในวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน เป็นบรรยากาศของความสงบสุขที่ถ่ายทอดด้วย
ลักษณะการร้องประสานเสียงสี่แนว สลับสองและสามแนวบ้าง แต่หลักๆเป็นสี่แนวประสาน ทั้งนี้คือ
การแสดงถึงความพร้อมเพียงในการมาร่วมกันในพิธีที่สําคัญของหมู่บ้าน เป็นเพลงที่ประสานกันอย่าง
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ไพเราะด้ว ยการบรรยายถึงพระแม่โพสพว่ามีพระคุณอย่างไรกับชาวบ้านทุกคน ความดีของแม่ที่
ประสานกันเพื่อบอกกับผู้ชมทุกท่านให้เกิดความรู้สึกร่วมในมารดา”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
ผูประพันธแตองการนําผูชมใหสัมผัสไดถึงจิตวิญญาณของพระแมโพสพ ในบรรยากาศความ
สงบสุขที่ใชลักษณะการประสานสี่ แนว สามแนวและสองแนวเพื่อใหเกิดความงามของบทเพลงที่จะ
สื่อสารถึงพระแมโพสพ
เพลงชมโฉมพระโพสพ
แนวคิดการออกแบบ “เป็นเพลงที่เกิดจากการอ่านทํานองเสนาะประกอบฉิ่ง และม่งเพื่อให้
เกิดจังหวะในการร้อง ทั้งนี้ด้วยเนื้อเพลงที่งามมากการออกแบบจึงทําตามรูปแบบการอ่านกลอนที่
เรียบง่ายไม่ดึงความสนใจของผู้ชมต่อเพลงมากจนเกินไป อยากให้เหมือนกับภาพวาดที่ประกอบคํา
บรรยายอย่างง่ายแต่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการชื่นชมความงามที่ทุกคนเห็นได้ด้วยใจ ดังนั้นเพลง
จึงเรียบง่ายเพื่อจะได้สนับสนุนต่อท่าร่ายรําของพระแม่โพสพให้เกิดการตรึงตาของทุกคน”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
ผูประพันธแใชการรองประสานเสียงจากชาวบานทุกคนเพื่อกลาวบรรยายถึงความงามของพระ
แมโพสพ ในขณะที่เสียงประสานและการบบรรยายจะทําใหทารายรําของพระแมโพสพนั้นโดดเดนสงา
งาม เพื่อใหผูชมสามารถสัมผัสถึงพระแมโพสพและเขาใจถึงความสงบสุขของหมูบานดังกลาว
เพลงสีสัน นายทุน
แนวคิ ดการออกแบบ “เพลงนี้ ค่อ นข้ างอยากจะทํา ให้ ตัด กั บเพลงข้ างหน้ าทั้ งหมด ด้ ว ย
ลั ก ษณะของรู ป แบบการนํ า เสนอในเพลงสมัย ใหม่ ต้อ งการทํ า ให้ เ กิด ความประหลาด คล้ ายกั บ
เรื่องราวที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ดนตรีลักษณะ ปฺอป เทคโน และวอล์ซ ใช้โน้ตหลั กในการ
ดําเนินเป็น A Minor เนื่องมาจากมันเป็นเพลงที่มีอารมณ์ในเชิงลบ และลักษณะของสมัยนิยม
ค่อนข้างมาก ซึ่งแนวของดนตรีนั้นได้ถูกนํามาใช้เพื่อบรรยายคนในประเภทต่างๆที่ถูกสื่อสารผ่าน
นายทุนทั้ง 3 คน จนกระทั่งคนสุดท้ายที่ค่อนข้างสําคัญเพราะแนวดนตรีจะถูกออกแบบให้น่าสนใจขึ้น
เรื่อยจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นจังหวะวอล์ซ ที่ผู้ชมทุกคนนั้นคิดไม่ถึงด้วยความประหลาดใจของนายทุน
คนที่ 3 ที่มาแบบมีความตลกแฝงความร้ายกาจที่ดําเนินไปด้ว ยความสบายใจของการกระทํา
จนกระทั่งความจริงในปัจจุบันเริ่มปรากฏ นายทุนและชาวบ้านทุกคนร้องพร้อมกันด้วยการยอมรับ
และยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น เหลือแต่เพียงพระแม่โพสพที่ก้มลงเก็บข้าวทุกรวงด้วยความรักและเสียใจ
ประกอบกับเสียงพิณฝรั่งที่แสดงถึงความรู้สึกส่วนลึกของพระแม่โพสพ กับความเสียใจที่แสดงออก
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ผ่านเสียงเชลโล่ในทํานองหลักของเพลงต่อไปนั่นคือเพลงพระคุณแม่ ซึ่งเป็นกลวิธีการคลี่คลายของ
เพลงเพื่อให้คนรู้สึกคุ้นเคยต่อท่วงทํานองเพลงต่อไปโดยที่ผู้ชมไม่รู้ตัว”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
ผูประพันธแตองการใหเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความเป็นอารมณแในเชิงลบที่แฝงมาดวยลักษณะ
ดนตรี ป็ อป เทคโนและวอลซแ เพื่อเป็นตัวแทนของเพลงสมัยใหม ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมชาวนาที่ถูกทุนนิยมครอบงําจนทําใหวิถีชีวิตที่ดีงามนั้นเปลี่ยนแปลงไป
เพลงพระคุณแม่
แนวคิดการออกแบบ “ทุกคนกลับมาด้วยความทุกข์ทรมานนั่นคือความมืด การออกแบบจึง
ดึ ง ลั ก ษณะของเพลงในช่ ว งแรกกลั บ มาทั้ ง หมดด้ ว ยความเจ็ บ ปวดประกอบเสี ย งม่ ง และเชลโล่
จนกระทั่งกลายเป็นความเงียบเพื่อผ่อนความรู้สึกให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายก่อนที่จะนําเข้าสู่ความสว่าง
เสียงเชลโล่ในทํานองหลักเพลงพระคุณแม่ที่บรรเลงไปแล้วในช่วงสุดท้ายของเพลงนายทุนกลับมาอีก
ครั้งพร้อมกับการบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกของชาวบ้านต่อความทุกข์และการสํานึกผิด การประสาน
เสียงในเพลงนี้ออกแบบเพื่อทําให้ความสว่างนั้นกลับมาอีกครั้งดังนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้การร้องในคีย์ C
major
การย้อนเนื้อเพลงจํานวนสองครั้ง รอบแรกเป็นความรู้สึกจากลูก รอบที่สองนั้นเป็นความรู้สึก
จากแม่ ซึ่งในการย้อนครั้งที่สองไม่ใช่แค่ แม่ที่ต้องการจะบอกลูกแต่บอกกับผู้ชมทุกท่านให้กลับมา
ดังนั้นจึงให้เป็นการร้องเดี่ยวโดยพระแม่โพสพ โดยสังเกตได้ว่าพระแม่โพสพนั้นพึ่งจะได้เริ่มร้องเพลงนี้
เป็นครั้งแรก การออกแบบต้องการทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าแม่นั้นพูดกับทุกคน ทุกคนฟังแม่ไม่ว่าจะตกอยู่ใน
สภาพอย่างไร? ความรักของแม่ก็ยังเป็นความรักที่มีต่อลูกทุกคน การส่งให้แนวการร้องของพระแม่
โพสพนั้นโดดเด่นขึ้นใช้เสียงจากเครื่องพิณฝรั่งที่เล่นโน้ตเพื่อแทนความเป็นพระแม่โพสพ ในขณะที่
การกลับตัวกลับใจของชาวบ้านทุกคนนั้นแทนด้วยเสียงเชลโล่ และเสียงฮึมเป็นทํานองของคอรัส ที่
ออกแบบเพื่อส่งให้พระแม่โพสพนั้นเป็นแม่ที่สง่างามคล้ายกับแสงสว่างที่เจิดจรัสในจิตใจของทุกคน”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556b)
การหวนคืนกลั บสูความดีงามในวิถถีชีวิตคือกุญแจสํ าคัญของการประพันธแเพลงนี้ เพราะ
ผูออกแบบตองการทําใหพระแมโพสพนั้นโดดเดนภายใตเสียงประสาน ในฐานะของแมที่กลาวใหพร
และใหอภัยกับลูกเสมอ ดวยการสรางเสียงที่มีอารมณแมืด ความทุกขแและการสํานึกผิดจากชาวบาน
ดําเนินไปสูการประสานเสียงที่ใชพิณฝรั่งประกอบลักษณะของพระแมโพสพเพื่อให คําของพระแม
โพสพโดดเดนขึ้นมาในความหวังจากชาวบานทุกคนนั้นเอง
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สรุปแนวคิดในการออกแบบขางตนสะทอนใหสังเกตถึงโครงสรางที่สําคัญสองประการคือ
เรื่องของอารมณแดานบวกและอารมณแดานลบหรือผูออกแบบมักจะกลาววาเป็น ความสวางและความ
มืด แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวอยูตลอดการแสดง ผูออกแบบก็ยังคงตระหนักถึงแนวคิด
ขางตนโดยคํานึงถึง ประเด็นในการเคลื่อนผานจากอดีตสูการเปลี่ยนแปลงเป็นปใจจุบันหรืออนาคตใน
เรื่อง “ขาว” ซึ่งการออกแบบดนตรีและเสียงประสานทําใหเกิดการเลาเรื่องระหวางนักรองที่เป็น
นักแสดงกับผูชมทุกคนถึงเรื่อง “ขาว”
ทั้งนี้ผูวิจัยไดตีความมากไปกวานั้นคือ ความเป็นอัตลักษณแสามัญลุมน้ําโขง ที่คอนขางมีความ
หลากหลาย ผู ออกแบบจึ งสร างลั กษณะทางดนตรีที่ส ามารถสื่ อสารถึงบรรยากาศของความเป็ น
พื้นบานที่ผูกโยงกับลักษณะของความเป็นอยูในหลายชาติพันธแแหงลุมน้ําโขงกลาวคือ แมวาจะไมระบุ
วาเป็นเพลงหรือเครื่องดนตรีชาติใดในลุมน้ําโขง ตัวเพลงก็สามารถสนับสนุนเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู
บรรยากาศความเชื่อเชิงพิธีกรรมกับ ลักษณะที่หลากหลายในกลุมชาติพันธแแหงลุมน้ําโขงที่อาศัยอยู
รวมกันไดนั่นเอง
การออกแบบดนตรี และเสี ยงประสานคือหั ว ใจหลั ก ของการแสดงในครั้งนี้ ผู วิจัย ไดรว ม
ปรึกษากับผูออกแบบและเรียบเรี ยงเสี ยงประสาน กอนที่จะเริ่มในกระบวนการฝึกซอมการแสดง
ประสานเสียงโดยใชระยะเวลาตั้งแตเดือน ธันวาคม 2555 ถึง กุมภาพันธแ 2556 ซึ่งในระหวางการ
ฝึกซอมเดือนมีนาคม 2556 ก็จะมีการปรับแกอยูเสมอ ทั้งนี้การปรับแกก็ดําเนินอยูบนพื้นฐานของ
ความคิดจากผูออกแบบดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานเป็นสําคัญ เนื่องมาจากจะตองสัมพันธแกับ
เรื่องราวและการสื่อสารของผูวิจัย
4.1.6 กระบวนวางแผนการฝึกซ้อมการแสดง
กระบวนการฝึกซอมการแสดง ผูวิจัยไดวางแผนในการฝึกซอมไวตามตารางในการฝึกซอม ซึ่ง
แยกออกเป็น 3 สวน นั่นคือ
1.สวนของการฝึกการแสดงในขั้นตน
2.การฝึกประสานเสียง
3.การนําองคแประกอบอื่น ๆ มารวมกันเป็นชุดการแสดง “ขวัญขาว”
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ตารางซ้ อมการแสดง
การนาเสนอวิทยานิพนธ์เรื่ อง “ข้ าว”
ครัง้ ที่/วันที่/ลักษณะการซ้ อม

1

2

3

เวลา/สถานที่

1. อังคาร 5/2/2013 ACTING

17.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. พฤหัส 7/2/2013 ACTING

18.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. พุธ

18.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13/3/2013 Chorus

4. ศุกร์ 15/3/2013 Chorus

18.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. พฤหัส 21/3/2013 Chorus

17.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ศุกร์ 22/3/2013 Chorus

17.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. จันทร์ 25/3/2013 Chorus

17.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. พฤหัส 28/3/2013 Chorus

17.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. ศุกร์ 29/3/2013 Chorus

17.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. อังคาร 2/4/2013 Chorus

17.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. ศุกร์

5/4/2013 Chorus

17.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. อังคาร 9/4/2013 Chorus

17.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. พฤหัส 11/4/2013 Chorus

17.00-20.00 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14. พฤหัส 18/4/2013 Chorus/Blocking

13.00-20.30 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15. ศุกร์ 19/4/2013 Chorus/Blocking

17.00-20.30 น. นิเทศฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16. อังคาร 23/4/2013 Chorus/Blocking

17.00-21.30 น. โรงละครเภตราลัย ตึกมหิตฯ บัญชี

17. พฤหัส 25/4/2013 Run
Through/Blocking

15.00-20.30 น. โรงละครเภตราลัย ตึกมหิตฯ บัญชี

18. ศุกร์ 26/4/2013 Run Through/Show

Stand by 12.00 /Show 19.00 น. โรงละครเภตราลัย
ตึกมหิตฯ บัญชี (โรงละครเปิ ดตังแต่
้ 9.00 น.)

19. เสาร์ 27/4/2013 Fix Scene/Show

Stand by 10.00 /Show 14.00 น. โรงละครเภตราลัย

ตึกมหิ3ตฯส่บัวญนของชุ
ชี (โรงละครเปิ
ดตังแต่
้ 9.00“ขวั
น.) ญข้าว”
ตารางที่ 3 แสดงการวางแผนการฝึกซ้อมใน
ดการแสดง

ขอบคุณทุกคนมากนะครับ

TEL.0880090304(โทรได้ ตลอดถ้ าเกิดไม่ได้ รับจะรี บโทรกลับนะครับ)
facebook Thanapoom joe sayhi
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1.ส่วนของการฝึกการแสดงในขั้นต้น
ผูวิจัยไดใชกระบวนการฝึกซอมการแสดง เพื่อใหนักรองไดลองสัมผัสถึงการแสดงที่แตกตาง ๆ
ไปจากการใชเสียงเพื่อการแสดง แตเป็นองคแประกอบของอารมณแความรูสึกที่สัมพันธแไปกับสีหนา
ทาทาง การเคลื่อนไหว ตลอดจนการสรางปฏิสั มพันธแระหวางนักแสดงเพื่อใหเกิดความเขาใจกัน
ในขณะแสดง
ผูวิจัยใชกิจกรรม และบทเรียนในการแสดงเพื่อคนหานักแสดงบทบาทหลักและนักแสดง
บทบาทรองในบางสวน โดยที่ผูวิ จัยใหความสําคัญมากเพราะนักรองที่ผูวิจัยคัดเลือกมานั้น ไมเคยมี
การมีประสบการณแดานการแสดงมากอนในแงมุมของละครประเภทตาง ๆ ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ทํา
ใหผูวิจัยสังเกตเห็นความเขาใจ และความสัมพันธแเชิงการแสดงที่แตกตางไปของนักรองในแตละคน
ผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นตอการประยุกตแการแสดงมาใชในการฝึกซอมและคัดเลือกนักแสดงจาก
นักรองบางสวนโดยมีรายละเอียดดังนี้
“สนุกสนานและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงไปพร้อม ๆ กัน ต้องยอมรับว่า
การฝึกฝนการแสดงในลักษณะนี้มีประโยชน์ การได้รับทราบข้อเสียของตนเองจาก
มุมมองของคนอื่น ช่วยให้สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตรงจุด การแสดงประยุกต์ใช้กับ
การร้องเพลงและการแสดงอื่นๆได้ด้วย”
(ลัญฉกร ศุขกลิ่น, 2556b)

“รู้สึกได้รับรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่ออารมณ์ระหว่างตัวเรา
กับเพื่อนๆ ในคาแรกเตอร์นั้นว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน ไม่เช่นนั้นอารมณ์
ของตัวละครก็จะไม่ชัด ซึ่งเป็นความจําเป็นสําหรับการแสดงมาก ทั้งนี้การฝึกซ้อม
ดังกล่าวมีประโยชน์มากเนื่องจากทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้น เพราะกิจกรรมสําหรับ
ฝึกซ้อมนั้นต้องใช้สมาธิสูงมาก ทําให้เราต้องนิ่งและคิดสิ่งที่จะต้องทําต่อไปในอีก
หลายๆส่วนพร้อมกัน ดังนั้นจึงได้ข้อคิดเพื่อเตือนสติว่า ไม่ว่าเราจะแสดงอะไรต้อง
รอบคอบ มีสติ และดูความสัมพันธ์ของคู่ตรงข้ามให้มาก”
(สุภัสสรา สุจารีรัตนแ, 2556b)
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“ส่วนตัวเคยมีประสบการณ์ในการฝึกซ้อมการแสดงมาบ้างแล้ว ยกเว้น
กิจกรรมที่ต้องให้มีการ improvise ซึ่งต้องกล่าวว่ายากมาก เพราะไม่สามารถที่จะ
เดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ได้แต่ปล่อยให้ความสัมพันธ์ของอารมณ์ ความรู้สึก
และร่างกายมันพาไปในส่วนนี้เองที่ทําให้การแสดงละครกับการร้องเพลงแตกต่างกัน
เพราะจุดประสงค์ของการฝึกซ้อมการแสดงเพื่อการร้องเพลงนั้นคือ การถ่ายทอด
อารมณ์ที่นักร้องจะมีการเข้าใจความและเข้าใจมากขึ้น ในขณะที่การฝึกซ้อมเพื่อการ
แสดงมันคือการเตรียมความพร้อมกับทุกเหตุการณ์ที่จะต้องเจอ ด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจ
อย่างชัดเจนว่า ทําไมประสบการณ์ด้านการแสดงละครของแต่ละคนมีความสําคัญ
อย่างไร? ดังนั้นการฝึกซ้อมดังกล่าวทําให้ผมเข้าใจมากขึ้นต่อตัวเอง บรรยากาศและ
นักแสดงรอบข้างที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา รู้สึกการฝึกฝนนี้เป็น
ประโยชน์มากและเป็นการเตรียมการให้นักร้องได้เข้าใจแง่มุมของการแสดงได้มาก
ขึ้น”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556a)

2.การฝึกประสานเสียง
การฝึกประสานเสียง ผูวิจัยไดใชระยะเวลาการฝึกซอมทั้งสิ้นจํานวน 10 ครั้ง ตามตาราง
ขางตน โดยใหความสําคัญในเรื่องของการหัดโนตเพลง การปรับเพลง และการจําเพลง ภายใตผู
ควบคุมการฝึกซอมการรองโดย อาจารยแอมานัต จันทรวิโรจนแ อาจารยแพิเศษภาควิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย และเป็นผูประพันธแเพลงใหกับวงออเคสตราอีกหลายวง
ขณะที่ผูวิจัยเป็นผูอํานวยการสราง และฝึกซอม
ลักษณะของการฝึกซอม ถาเป็นเพลงใหมผูควบคุมการฝึกซอมจะเริ่มจากใหนักรองทุกคนลอง
อานโน ตและร องไปพร อมกัน อย างรวดเร็ว จากนั้ นจะเป็ น การฝึ กไปที ล ะช ว งโดยแยกเป็ นแตล ะ
ประเภทของเสียง แลวจึงนํากลับมารวมกัน จนกระทั่งจบเพลง หลังจากนั้นจะเป็นการปรับเพลงใหมี
ทว งทํ านอง ความเบา ความดัง การเน น จนกระทั่ง การสร างให เ พลงเกิ ดมิ ติข องความแตกต า ง
(Contrast) และการเพิ่มสัญลักษณแของการหายใจในโนตแตละประโยค (Phrase) โดยมีจุดประสงคแ
เพื่อความกลมกลืนและความสัมพันธแกันของทุกเสียงอยางเชน การทําให เนื้อรองหลั กไดยินอยาง
ตอเนื่องที่แมวาเนื้อรองหลักจะเปลี่ยนไปในแตละประเภทเสียงในชวงการดําเนินเพลง
การสรางทวงทํานอง (Dynamic) ของเพลงจะตองอาศัยการฟใงระหวางกัน ในขณะที่นักรอง
ทุกคนจะตองมีความแมนยําในโนตของเสียงตัวเอง มากไปกวานั้นคือการปรับพยัญชนะ และสระใน
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การออกเสียงใหเหมือนกันจะทําใหเสียงเกิดความกังวานโดยจะทําใหนักรองไมตองรองเสียงดังจนเกิน
ความจําเป็นดวยรายละเอียดดังกลาว ในระยะแรกของการฝึกซอมจึงตองมีการนั่งแยกเสียงแตละ
ประเภทโดยชัดเจน นั่นคือ โซปราโน อัลโต เทเนอรแและเบส เพื่อใหนักรองไดยินระหวางกันไดชัดเจน
และเกิดความเคยชินในการรองโนตในบรรทัดของตนเอง เมื่อนักรองทุกคนจําไดก็จะมีการแยกออก
จากกันในกรณีที่ตองใชการรองแบบผสมตําแหนง (Mix position) คือทุกประเภทเสียงผสมกันหมดไม
มีเสียงที่เหมือนกันอยูขาง ๆ กัน เป็นตน
สวนที่สําคัญของการฝึกซอมเพลงประสานเสียงคือ จํานวนคนในเสียงแตละประเภท ทักษะ
ในการอานโนตและขับรองของนักรอง การฟใงระหวางกันที่รอบคอบ ทําใหเกิดขอจํากัดในการฝึกซอม
โดยเฉพาะในเรื่องเวลา และจํานวนคนของแตละประเภทเสียง ผูวิจัยจําเป็นที่จะตองเปลี่ยนแผนการ
ซอมอยูเสมอ
เนื่องจากเวลาที่จํากัด ทําใหการวางแผนการซอมในแตละเพลงตองรอบคอบและสังเกตถึง
ปฏิกิริยาของนักรองที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ตัวอยางเชน เพลงชาจะทําใหนักรองเกิดความเบื่อหนาย
สวนเพลงเร็วที่มีจังหวะเราใจ ในระยะแรกของการฝึกซอมนักรองจะมีความตื่นตัว แตพอผานไปสัก
ระยะ อัตราของความเร็วในการรองจะชาและหนวงตอการฝึกซอมเป็นเหตุใหประสิทธิภาพในการ
ฝึกซอมจะลดลง ผูวิจัยตองจัดการตารางการฝึกซอมแตล ะครั้งดวยความยืดหยุนและสังเกตอยาง
ละเอียดผานการบันทึกประจําวัน โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
ครั้งที่/วันที่

จํานวน
นักรองรวม

1.พุธ 13
มีนาคม 2556

13 คน

รายการฝึกซอม
-อบอุนเสียง
-ทดลองการสราง
เสียงประกอบการ
แสดงชวงของ
พิธีกรรมและเสียง
บรรยากาศของ
ความศักดิ์สิทธิ์ ดวย
การดนสดของ
นักรองแตละคน
ภายใตการเลือกชุด
โนตจาก 10 ชุด
ของแตละคน ดวย
ระบบเสียงของ

ขอสังเกตในการฝึกซอม
-เสียงที่เกิดขึ้นใหความรูสึกและ
บรรยากาศแบบตะวันออก และใหเกิด
เสียงเชิงพิธีกรรม แตไมสามารถจะควบคุม
ได
-ผูควบคุมการฝึกซอมจึงเริ่มใหสัญญาณดัง
เบาในแตละเสียงซึ่งทําใหเสียงประสาน
เกิดมิติ และทุกคนสามารถควบคุมเสียง
ระหวางกันไดมากขึ้นโดยผานการควบคุม
จากผูควบคุม
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ครั้งที่/วันที่

จํานวน
นักรองรวม

รายการฝึกซอม

ขอสังเกตในการฝึกซอม

เครื่องดนตรีฝใ่ง
ตะวันออกแบบ
Pentatonic Scale
ที่ประสานไปพรอม
กับเครื่องดนตรีใน
ตัว A(ลา)

2.ศุกรแ 15
มีนาคม 2556
3.พฤหัสบดี 21
มีนาคม 2556

13 คน

-ผูวิจัยอธิบายถึง
รายละเอียดการ
แสดงทั้งหมด

-งดการฝึกซอมอันเนื่องมาจากนักรองทุก
คนติดภารกิจกะทันหัน

-อันเนื่องมาจากองคแประกอบของจํานวน
เสียงที่ยังไมครบทําใหนักรองไมเขาใจเรื่อง
ภาพรวมของเสียงประสานในการแสดงวา
จะออกมาในลักษณะไหน เป็นผลใหการ
-ผูวิจัยนําการอบอุน
รองไมไดไปดวยกัน และไมสัมพันธแกัน
รางกายมารวมกับ
การอบอุนเสียง
จุดประสงคแเพื่อ
สมาธิของรางกาย
และความแข็งแรง
ของเสียง
-อานโนตครั้งแรกใน
เพลงพระคุณแม
-ปรับเพลงพระคุณ
แมบางสวนเชนจุด
การหายใจ การปรับ
ดังเบา
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ครั้งที่/วันที่

จํานวน
นักรองรวม

4.ศุกรแ 22
มีนาคม 2556

12 คน

รายการฝึกซอม

ขอสังเกตในการฝึกซอม

-อบอุนรางกาย
-นักรองยังคงไมเห็นภาพรวมในการ
พรอมกับการอบอุน ประสานเสียงทําใหยังไมเขาใจใน
ความสัมพันธแของการประสานเสียงและ
เสียง
การแสดง
-อธิบายถึงการ
สื่อสารหลักในเพลง -ทํานองของเพลงที่คอนขางชาทําให
พระคุณแม เพลงชม นักรองเริ่มเบื่อหนายในการฝึกซอม
โฉมพระโพสพ และ
เพลงแรกฤดู
-ปรับรายละเอียด
เพลงพระคุณแมโดย
เพิ่มการรองเดี่ยว
ของพระแมโพสพ
เขามา
-อานโนตครั้งแรกใน
เพลงชมโฉมพระ
โพสพ ดวยลักษณะ
ของการอานทํานอง
เสนาะ และ
ออกแบบการรองให
สลับสับเปลี่ยนกันไป
มาระหวางเสียงของ
ผูชายและเสียงของ
ผูหญิง
-อานโนตครั้งแรกใน
เพลงแรกฤดู โดย
กําหนดใหมีทํานอง
หลักเป็นโนต 5 ตัว
ที่ประสานผานโนต
ตัว A(ลา) โนต 5 ตัว
ประกอบไปดวย A(
ลา) C(โด) D(เร) B(
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ครั้งที่/วันที่

จํานวน
นักรองรวม

รายการฝึกซอม

ขอสังเกตในการฝึกซอม

ที) G#(ซอล) A(ลา)
5.จันทรแ 25
มีนาคม 2556

12 คน

-อบอุนรางกาย
-การเพิ่มกิจกรรมฝึกฝนการแสดงเขามา
พรอมกับการอบอุน ทําใหนักแสดงมีความตื่นตัวมากขึ้น
เสียง
-การเพิ่มรายละเอียดของเพลงพรอมทั้ง
-ผูวิจัยเพิ่มกิจกรรม คําอธิบายในแตละสวนของการเพิ่มทําให
ฝึกฝนการแสดงดวย นักแสดงเริ่มเขาใจและเห็นอารมณแ
การใหทุกคนทําการ ตลอดจนแนวทางของการแสดงมากขึ้น
แสดงรวมกันจาก
เรื่องราวที่ผูวิจัยเลา
ดวยอารมณแและ
น้ําเสียง ที่ประกอบ
ไปดวย ความเงียบ
สงบ ความตื่นเตน
ความขัดแยง ความ
รัก และการใหอภัย
เพื่อใหนักรองเกิด
ความตื่นตัว
ตลอดจนการสังเกต
ความสัมพันธแ
ระหวางกันมากขึ้น
-ปรับรายละเอียด
เพลงแรกฤดู ดวย
การซอมทีละเสียง
และทําความเขาใจ
รวมกันวา เสียง
โซปราโนและเบส
จะเป็นเสียงหลักที่
ประกอบเนื้อในดวย
เสียงอัลโตและเท
เนอรแ รวมไปถึงการ
กําหนดคนแสดง
เดี่ยวในเสียง
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ครั้งที่/วันที่

จํานวน
นักรองรวม

รายการฝึกซอม

ขอสังเกตในการฝึกซอม

โซปราโน
-อานโนตครั้งแรกใน
เพลงปใกดําช้ํามือ
รวมไปถึงการ
กําหนดใหมีผูแสดง
เป็นพอเพลงและแม
เพลง
6.พฤหัสบดี 28
มีนาคม 2556

11 คน

-อบอุนรางกาย
-นักแสดงเขาใจเรื่องราวในการแสดงมาก
พรอมกับการอบอุน ขึ้น
เสียง
-การรองเริ่มเกิดความสัมพันธแระหวางกัน
-ปรับรายละเอียด
-นักรองสามารถฝึกฝนเพลงสีสันนายทุน
เพลงแรกฤดู เพลง
ไดอยางรวดเร็วดวยทวงทํานองที่
ชมโฉมพระโพสพ
สนุกสนานทําใหนักรองเกิดความ
เพลงพระคุณแมและ
สนุกสนานในการฝึกซอม
เพลงปใกดําช้ํามือ
พรอมทั้งลองรอง
-นักรองเริ่มเกิดอาการออนเพลีย อัน
จนกระทั่งจบเพลง เนื่องมาจากการซอมที่มากขึ้นเรื่อยๆ
โดยสมบูรณแ
-อธิบายถึงการ
สื่อสารหลักของ
เพลงและอานโนต
ครั้งแรกในเพลง
บวงสรวงพระขวัญ
ขาว เพลงเชิญขวัญ
แปลงนาและเพลง
สีสันนายทุน
-ผูวิจัยอธิบายอีก
ครั้งถึงการรอยเรียง
เพลงในเรื่องราวการ
แสดง
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ครั้งที่/วันที่

จํานวน
นักรองรวม

7.ศุกรแ 29
มีนาคม 2556

14 คน

รายการฝึกซอม

ขอสังเกตในการฝึกซอม

-อบอุนรางกาย
-นักแสดงเขาใจถึงการเลาเรื่องดวยเพลง
พรอมกับการอบอุน ในแตละชวงวามีลักษณะเรื่องเป็นอยางไร
แตยังคงไมสามารถจะจํารายละเอียดของ
เสียง
เพลงไดทั้งหมด
-ปรับรายละเอียด
เพลงเชิญขวัญแปลง -ผูวิจัยอธิบายภาพของการแสดงอีกครั้งถึง
นาและเพลง
อารมณแในการแสดงวาจะมีลักษณะในแต
บวงสรวงพระขวัญ ละชวงการแสดงเป็นอยางไร
ขาว
-ลองบันทึกเสียงทุก
เพลงครั้งแรก

8.อังคาร 2
เมษายน 2556

21 คน

-อบอุนรางกาย
-นักรองทุกคนเริ่มเห็นภาพของการแสดง
พรอมกับการอบอุน ไปในทางเดียวกัน การรองเริ่มเกิด
เสียง
ความสัมพันธแกันมากขึ้น
-ปรับรายละเอียด
เพลงที่ไดจากการฟใง
เทปบันทึกในรอบ
แรกทั้งหมด
-รองเพลงทั้งหมด
อยางตอเนื่องดวย
การใหนักรองคอยๆ
จํารายละเอียดไป
พรอมกับผูควบคุม
การฝึกซอม
-เลือกเทพีคูหาบใน
ฉากของเพลงเบิก
พิรุณ
-วัดตัวเพื่อตัดชุด
นักแสดงทุกคน

-นักรองเริ่มจําเพลงและรายละเอียดของ
เพลงได แตยังมีอาการเหนื่อยและหลาใน
บางเพลงเนื่องจากเป็นการแสดงตอเนื่องที่
ไมมีจังหวะของการพักหรือขั้นในชวงการ
แสดง
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ครั้งที่/วันที่

จํานวน
นักรองรวม

9.ศุกรแ 5
เมษายน 2556

21 คน

รายการฝึกซอม

ขอสังเกตในการฝึกซอม

-อบอุนรางกาย
-นักรองเริ่มมีการแสดงออกทางสีหนาไป
พรอมกับการอบอุน พรอมๆกับการรองเพลงเพื่อถายทอด
เสียง
อารมณแในทุกเพลง
-ทํากิจกรรมฝึกฝน
การแสดงคือการให
นักแสดงไดใชเสียงที่
ตอเนื่องพรอมกับ
การเคลื่อนไหวที่
สัมพันธแกันโดยเสียง
หามขาดจากกัน
เพื่อใหนักแสดง
สังเกตกันใน
ภาพรวมมากขึ้นรวม
ไปถึงการสรางสมาธิ
และกระตุนประสาท
สัมผัสทุกสวน

-นักรองมีสมาธิมากขึ้นในการรองเสียง
ประเภทของตนเองเนื่องมาจากการฟใง
เสียงที่แตกตางดานขาง
-ความสัมพันธแของนักรองทุกคนและเพลง
เริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แตยังคงตองมี
ผูควบคุมการฝึกซอมคอยใหจังหวะและ
ควบคุมการปรับเพลงในระหวางฝึกซอม

-ปรับรายละเอียด
เพลงทั้งหมดอีกครั้ง
โดยปราศจากการดู
โนต
-บันทึกเสียงทุกเพลง
ครั้งที่ 2
-เริ่มการผสม
ตําแหนงเสียงแตละ
ประเภทใหยืน
สลับกัน

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการฝึกซ้อม

101
**(การอบอุนเสียง หมายถึง การรองโนตในบันไดเสียงตางๆโดยมีจังหวะในการรองและเป็นการสราง
ความคุนเคยใหนักรองตอเสียงที่ยืนใกล รวมไปถึงการปรับโทนในการรอง)
**(การอบอุนรางกาย หมายถึง กิจกรรมตางๆไมวาจะเป็นตัวบุคคล หรือระหวางบุคคลลวนทําใหผู
แสดงเกิดสมาธิและการกระตุนตัวเองใหพรอมกอนการฝึกซอมและการแสดง)

เครื่องดนตรีที่ใชในการฝึกซอมประสานเสียงโดยเฉพาะเปียโนไฟฟูาที่สามารถใชเป็นเครื่อง
ดนตรีที่คอยตรวจสอบความถูกตองในการรองโนตของนักรองและจะชวยใหนัก รองเห็นภาพรวมของ
เพลงไดเร็วขึ้น สวนเครื่องดนตรีที่ใชประกอบในฝึกซอมชวงหลัง คือ มง ในคียแ Eแฟลตเมเจอรแ พิณ
ฝรั่งขนาดกลางและเชลโล ทั้งนี้เพื่อทําใหนักแสดงรูสึกคุนเคยไปกับเสียงดนตรีที่จะใชในการแสดงจริง
ดวย
ผูวิจัยใชลักษณะของเทปบันทึกเสียงอิเลคโทรนิกสแ บันทึกเสียงทั้งหมดในการรองเพื่อหา
ขอบกพรองหรือจุดที่จะตองแกไขในการรอง โดยวิธีการอัดเสียงในภาพรวมนั่นคือ เพลงประสานเสียง
เต็มรูปแบบ ทําใหผูควบคุมการฝึกซอมสามารถชวยแกไขการรองไดตรงจุดและแมนยํามากยิ่งขึ้น
กระบวนการฝึกซอมเพลงประสานเสียงนั้นเป็นขั้นตอนที่นักรองประสานเสียงทุกคนคุนเคย
กั น อยู แ ล ว อั น เนื่ อ งมาจากประสบการณแ ข องนั ก ร อ งในการร อ งเพลงประสานเสี ย งที่ ผู วิ จั ย ได ใ ห
ความสําคัญเป็นอันดับแรกในการคัดเลือกนักรองมาแสดง ทั้งนี้เพื่อการฝึกซอมที่สามารถทําไดโดยเร็ ว
ในเวลาอันจํากัด
การวางวันเวลาในการฝึกซอม ผูวิจัยไดใหความสําคัญเรื่องความสม่ําเสมอและความตอเนื่อง
ของการฝึกซอมจึงมีการจัดตารางโดยเฉลี่ยคือสัปดาหและ 2 วันโดยประมาณตั้งแตเวลา 17.00 น.ถึง
เวลา 20.00 น. ทั้งนี้เพื่อใหอารมณแของนักรองในการฝึกซอมนั้นตอเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
ความคุนเคยในการรองลักษณะดังกลาว ผูวิจัยไดขอความรวมมือนักรองทุกคน ในทุกครั้งที่ซอมเสร็จ
กลับไปทําสัญลักษณแในขอบกพรองของเพลงที่ไดฝึกซอมไปเพื่อการแกไขที่ตรงจุดและไมตองทํางาน
ซ้ําซอนในการฝึกซอมครั้งตอไป
ขอสังเกตผูวิจัยตอการซอมทุกครั้ง โดยลักษณะภาพรวมนั้นเป็นไปไดดวยดีแตการซอมเพลง
เดิมบอยครั้งนานเกินไปไมวาจะเป็นเพลงชาหรือเร็วจะทําใหนักรองเกิดการจดจําอยางอัตโนมัติซึ่งเมื่อ
มีการจดจําในลักษณะดังกลาวทําใหการแกไขในขอบกพรองบางจุดของแตละเพลงนั้นตองใชเวลาใน
การปรับเปลี่ยน อันเนื่องมาจากความเคยชินของนักรองในการรองลักษณะดังกลาว มากไปกวานั้นคือ
ความออนหลาที่เกิดจากเพลงเดิมนานจนเกินไปอันนําไปสูความเบื่อหนายในการรอง ทําใหตองมีการ
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สลับเปลี่ยนเพลงในการฝึกซอมอยูตลอดชวงเวลาการฝึกรองเพลงเพื่อใหนักรองเกิดความตื่นตัวอยู
ตลอดในระหวางการฝึกซอม

3.การนาองค์ประกอบต่าง ๆ มารวมกันเป็นชุดการแสดง “ขวัญข้าว”
อันเนื่องมาจากระยะเวลาในการเตรียมงานสวนนี้ทั้งหมดคอนขางสั้น ทําใหตองดําเนินไป
พรอมกันในระหวางการฝึกซอมประสานเสียงชวงปลาย นั่นคือ การทําความเขาใจพื้นที่สําหรั บการ
แสดง การออกแบบลีลาการเคลื่อนไหว การออกแบบแสง การออกแบบชุดและการออกแบบระบบ
การจัดการภายในโรงละครของทีมงานทุกฝุาย
ผูวิจัยไดเริ่มตนกระบวนการออกแบบองคแประกอบตาง ๆ สําหรับการแสดงประสานเสียง
เรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)การออกแบบพื้นที่สาหรับการแสดง
พื้น ที่สํ าหรั บ การแสดงครั้งนี้ ผู วิจัยเลื อกใชโรงละครการจัดการเภตราลั ยชั้น 14
อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตรแและการบัญชี จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ลักษณะของหอง
เป็นหองสี่เหลี่ยมมีรูปทรงคลายกลองสี่ดํา (Black box) ผูวิจัยไดเลือกใชโรงละครแหงนี้ดวยคุณสมบัติ
ดังนี้
-สามารถรองรับเสียงในการรองประสานเสียงไดเป็นอยางดีไมกองกังวานและดูดซับ
เสียงมากจนเกินไป ลักษณะของหองทําใหเสียงประสานที่ไดยินมีความชัดเจนรวมไปถึงบรรยากาศที่
โดดเดนของการประสานเสียง โดยไมตองใชอุปกรณแอิเลคโทรนิก สแอื่น ๆ มาประกอบเชน ไมคแไรสาย
เป็นตน
-มีลักษณะของพื้นที่ ๆ สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงในการแสดงไดคอนขางมาก โดย
การปรับขนาดที่นั่งของผูชมทั้ง 4 ดานได ทําใหรูปทรงของพื้นที่การแสดงเปลี่ยนตามไป
-มีระบบแสงครบวงจรทําใหผูออกแบบสามารถใชความคิดในการออกแบบแสงได
เต็มที่
-มีพื้ น ที่ด า นหลั ง โรงละครที่ อํา นวยความสะดวกให นั ก แสดงชายหญิง แต งตั ว ได
คอนขางสบาย เพราะมีหองแตงตัวสองหอง รวมไปถึงพื้นที่การสัญจรของเวทีทั้งสองฝใ่งทําใหสามารถ
ออกแบบทางเขาออกในการแสดงไดยืดหยุนมากขึ้น
สําหรับในวันฝึกซอมผูวิจัยไดเลือกใชหอง 412 และหองปฏิบัติการสาขาวิชาสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ในการฝึกซอมในการแสดง เนื่องมาจากเรื่อง
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งบประมาณการเช า สถานที่ ก ารแสดงในสถานที่ จ ริ ง นั้ น ค อ นข า งสู ง ผู วิ จั ย จึ ง แก ปใ ญ หาด ว ยการ
เตรียมการฝึกซอมทุกอยางใหพรอมที่สุด กอนเขาไปลองแสดงเสมือนจริงในสถานที่จริงแลวจึงปรับ
รายละเอียดไปตามสถานการณแของโรงละครในการแสดง
ผูวิจัยไดกําหนดชื่อเรี ยกพื้นที่แตล ะสวนเพื่อใหสะดวกในการฝึกซอมและจดบันทึก โดยมี
รายละเอียดตามภาพดังนี้
พื ้นที่นกั ดนตรี
UL

UC

ผู้ชม

LC

การ
CS

UR

ฉากผ้ า

DL

แสดง
(ซ้ าย)

RC

DC

กันเล่
้ น

DR

กับเงา
ของพระ

ผู้ชมการแสดง(ขวา)

พิรุณ

=

และพระ

หมายถึงทางเขาออกนักแสดง

แม่โพสพ
CS หมายถึงCenter Stage

DC หมายถึงDown Center
UC หมายถึงUp Center
LC หมายถึงLeft Center

RC หมายถึงRight Center
DR หมายถึงDown Right
DL หมายถึงDown Left
UR หมายถึงUp Right
UL หมายถึงUp Left

ภาพที่ 40 แสดงรายละเอียดการออกแบบพื้นที่ในการแสดง
เหตุที่ผูวิจัยออกแบบเวทีใหเป็นแนวทแยง เนื่องมาจากหากดึงที่นั่งแบบขั้นบันไดสําเร็จรูป
ออกมาหมดทั้ง 10 แถว จะทําใหพื้นที่การแสดงกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีขนาดแคบจนเกินไปเมื่อ
เทียบกับจํานวนของนักแสดงทั้ง 21 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงกระจายแถวของผูชมไปไวดานซา ยของเวที
จํานวน 3 แถว เพื่อชดเชยที่นั่งผูชมที่หายไปจาก 10 แถวของเวทีดานขวา และอีกประการที่สําคัญคือ
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การสรางจุดโฟกัสในการรองใหนักรองโดยใชมุมหองเป็นจุดศูนยแกลางของเวที ที่ลักษณะของมุมหอง
จะชวยกระจายใหเสียงในภาพรวมไดยินชัดขึ้น

(2) การออกแบบลีลาการเคลื่อนไหว
ลีลาการเคลื่อนไหวจะทําใหการแสดงนี้ไหลลื่น ไมหยุดนิ่ง ไปตามทองเรื่องในการ
แสดงทําใหการแสดงมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันลีลาการเคลื่อนไหวก็เป็นอุปสรรคที่
สําคัญของนักรองทุกคนอันเนื่องมาจาก ปกติแลวนักรองมักจะแสดงออกและเลาเรื่องผานเสียงเพลง
ในขณะเดียวกันการแสดงนี้ไดนําการรองเพลงเพื่อการเลาเรื่องมาประสานกับลีลาการเคลื่อนไหวเพื่อ
การเลาเรื่อง จึงเป็นเรื่องใหมของนักรองทุกคนในการแสดงนี้
สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ จุดประสงคแหลักในการการออกแบบลีลาการเคลื่อนไหว คือ
การสื่ อ สารในรู ป แบบการร อ งประสานเสี ย งเชิ ง ประยุก ตแ เพื่ อ ให เ ป็ นการสื่ อ สารที่มี พ ลั ง และเกิ ด
ความสัมพันธแรอยเรียงระหวางบทเพลง เพลง และลีลาการเคลื่อนไหว ที่ทําใหการแสดงมีเอกภาพของ
ความเป็น การแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง
การออกแบบลีลาการเคลื่อนไหวมีลักษณะการตีความจากเพลงเป็นหลัก ทั้งเนื้อหา
อารมณแความรูสึก รวมไปถึงศักยภาพในการเคลื่อนไหวของนักรอง ผูวิจัยไดอธิบายถึงลักษณะและ
รูปแบบของการแสดง รวมไปถึงเปูาหมายหลักของการแสดงในเรื่องความเป็นลุมน้ําโขงและเรื่องราว
ในแตฤดูกาลเพาะปลู กขาวที่มีการสื่อสารออกมาในลักษณะตาง ๆ ทั้ ง การดําเนินชีวิต พิธีกรรม
ความสัมพันธแของชุมชน ตอทีมออกแบบลีลาและการเคลื่อนไหว ประกอบไปดวย
1.อาจารยแชัยภัทร ปิติสุตระกูล เป็นนักแสดงละครเวที และมิวสิคเคิล รวมไปถึง
ความสนใจในการละครที่ใชรางกายในการเล าเรื่อง (Physical Theater) ปใจจุบันเป็น
อาจารยแพิเศษสอนวิชาการละครเบื้องตน(วิชาศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ
2.นางสาวปวี ณา เรือนอนุกูล เป็นนั กศึกษาชั้น ปีที่ 4 คณะศิล ปกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรแวิโรฒนแประสานมิตร เป็นนักแสดงละครเวที และมิวสิคเคิล มีความ
สนใจในดานการออกแบบทาเตนเชิงประยุกตแไทยรวมสมัย
3.นางสาวนิ โลบล วงศแภัทรนนทแ เป็นนักแสดงละครมิว สิ เคิล และสนใจการเตน
สมัยใหมทุกประเภท รวมถึงเป็นผูฝึกสอนใหกับการเตนในรายการ Dance your fat off
ปใ จ จุ บั น สํ าเร็ จ การศึก ษาในปริญ ญามหาบัณ ฑิ ต คณะนิ เ ทศศาสตรแ กลุ มการสื่ อ สารเชิ ง
สุนทรียะและบันเทิงคดี จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
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จากความถนัดและความสนใจของผูออกแบบลีลาการเคลื่อนไหวไดมีการแบงงาน
ออกเป็น เพลงรวมทั้งสิ้ น 8 บทเพลง ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของการออกแบบคือ ลี ลาที่สั มพันธแกับ
บรรยากาศในการแสดง สอดคลองกับเรื่องราว และเอื้อตอการสื่อสารของนักรอง
ผู อ อกแบบใช สั ญ ลั ก ษณแ ใ นการสร า งความเข า ใจกับ นั ก แสดงในการเคลื่ อ นย า ย
ตําแหนงอาทิเชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม เสนโคง เป็นตน
สวนหนึ่งของแนวคิด และวิธีการออกแบบจากการออกแบบลีลาการเคลื่อนไหว
“การออกแบบลี ล าการเคลื่ อ นไหวในการแสดงนี้ ค่ อ นข้ า งท้ า ทาย อั น
เนื่ องมาจากนั กร้ องต้องเข้าใจการแสดงของตนเองถึงจะก้าวเข้ าสู่ การแสดง ใน
ขณะเดีย วกัน ลีล าการเคลื่ อนไหวก็เสริมให้การแสดงนั้นมีพลังในการสื่อสารมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ง นี้ ข้ อ จํ า กั ด คื อ ประสบการณ์ใ นการเต้ น และเคลื่ อ นไหวของนั กร้ อ งนั้ น
ค่อนข้างเป็นข้อจํากัด ทําให้การออกแบบจากที่อยากได้ท่าสวยงามมากมายนั้นคง
ยาก เลยต้องพิจารณาจากเรื่องราวที่แสดงเป็นหลั กว่ามีอารมณ์ประมาณนี้ มีคํา
จํากัดความ 3 คําแบบนี้ แล้วนึกถึงภาพอะไร หลังจากนั้นคือการจัดวางตําแหน่ง
มากกว่าที่จะให้เล่นท่าวิจิตรพิสดารต่ าง ๆ อย่างการแสดงในช่วงต้น นึกถึงความมืด
ในที่นี้การตีความถึง สสารในบรรยากาศที่มันค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นจนกระทั่งกลายเป็น
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าดาวเคราะห์ ดําเนินไปสู่การรวมตัวอีกครั้งที่มีลักษณะเป็นทางยาว
ซึ่งจินตนาการว่ามันคือทางช้างเผือก ในขณะเดียวกันเรื่องพิธีกรรมต่าง ๆ เราก็ใช้ท่า
รํ า ประยุ ก ต์ เ ฉพาะมื อ พอประมาณเพื่ อ ให้ ทุ ก คนทํ า ได้ กั บ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ จ ะ
สามารถดึงดูดให้ผู้ชมสนใจในเรื่องราวมากกว่าลีลาการเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นลีลา
การเคลื่อนไหวที่ออกแบบล้วนเป็นการส่งเสริมให้การแสดงนั้นมีพลังในการดําเนิน
เรื่อง และมีความตื่น เต้นของท่วงท่าและลีลาซึ่งไม่กลบความสําคัญของการขับร้อง
ประสานเสียงในขณะเดียวกันคือเคลื่อนไหวให้น้อยสื่อให้มากเพราะพื้นที่ที่จํากัด
ระยะเวลาของการแสดงที่ไม่ยาว มากไปกว่านั้นคือศักยภาพในการร้องต้องไม่ตกลง
ในระหว่างแสดง ส่วนนี้เป็นส่วนที่ให้ความสําคัญมากที่สุดในการออกแบบทั้งหมด”
(ชัยภัทร ปิติสุตระกูล, 2556c)
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(3) การออกแบบฉากในการแสดง
ผูวิจัยออกแบบจาก โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อสรางพื้นที่สมมุติที่แสดงถึงความสัมพันธแ
ของชาวบ านทุกครอบครั ว จากบั นทึกประสบการณแของผู วิจัยที่เคยสํ ารวจพื้นที่ของชาวเขาและ
ชาวบานในหลายชุมชนของวิชาภาคสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Field Work) ภาควิชาประวิติ
ศาสตรแศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบขอสังเกตสวนหนึ่งคือ ทุกชุมชนไมวาจะที่
ไหนลวนที่จะมีพื้นที่กลางคลายกับลานอเนกประสงคแหรือพื้นที่ประชาคม โดยพื้นที่นั้นอาจจะเป็นลาน
กวางหรือทองทุง ที่เอาไวใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
ผูวิจัยจึงสรางสรรคแพื้นที่ลักษณะดังกลาวในการแสดง โดยเพิ่มพื้นที่บางสวนขึ้นมา
อาทิ พื้นที่ปะรัมพิธี ในการทําพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ “ขาว” เพิ่มฉากผาขาวขึ้นมาเพื่อใชเป็นสถานที่ ๆ
ชาวบานใชเพื่อสื่อสารกับเทพเจาผูปกปใกษแรักษา ผูวิจัยไดใชลักษณะของการเลนกับเงาเพื่อแสดงถึง
ระยะหางของโลกปใจจุบันกับโลกทางความเชื่อที่ปรากฏออกมาในการแสดงคือ พระพิรุณและพระแม
โพสพ เสมือนเป็นประตูทางความเชื่อ ที่ชาวบานมีตอเทพเจาผูปกปใกษแรักษา

ภาพที่ 41 ฉากผ้าขาว ขนาบข้างด้วยผ้าขาวม้า
การสรางฉากผาขาวดวยโครงอลูมิเนีย มที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมและคอนขาง
กวางทําใหผาขาวที่เย็บตอกันเพื่อขึงฉากนั้นมีรอยตะเข็บเป็นแนวยาว ผูวิจัยจึงตองแกปใญหาดังกลาว
เฉพาะหนาดวยการนําผาขาวมาผืนใหญมาขึงพาดดานขางเพื่อปกปิดรอยตะเข็บแนวยาวนั้น ทั้งนี้การ
แกปใญหาดังกลาวผูวิจัยไดคํานึงถึงวัสดุที่จะนํามาปกปิดที่จะสามารถสรางบรรยากาศความเป็นพื้นถิ่น
ขึ้นมา กับลักษณะของผาที่มีการทอขึ้นเป็นรูปตารางสลับสีซึ่งผูวิจัยพบลายผาลักษณะดังกลาวใน
หลายประเทศของลุมน้ําโขง ดังนั้นผาขาวมาจึงเหมาะสมที่จะนํามาปกปิดขอบกพรองของฉากในขณะ
เดียวก็สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของความเป็นพื้นถิ่นไดมากขึ้น
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ภาพที่ 42 บริเวณที่ประทับของพระแม่โพสพ
ในอีกมุมของเวทีบริเวณดานซายของเวที (Left Center) ผูวิจัยออกแบบใหเป็นที่
ประทับของพระแมโพสพในฉากที่ไดรับการเชิญขวัญและการชื่นชมความความงาม โดยใชเกาอี้กลม
สานซอนกันสองชั้น ที่ไมมีพะนักพิงคลุมดวยผาขาวโปรงบางเพื่อลดทอนรายละเอียดของการสานที่
ชัดเจนเกินไปในขณะเดียวกันเพื่อใหเขากับเครื่องแตงกายของพระแมโพสพที่มีลักษณะเป็นผาพลิ้วสี
นวลครีมน้ําตาล ลักษณะของการวางหันออกในมุมที่ผูชมซายขวาสามารถเห็นไดชัดเจน มากไปกวา
นั้นคือ เมื่อมีฉากสรวงในการแสดง จะทําใหพระแมโพสพหันหนาออกในขณะที่ชาวบานทุกคนหันหนา
ใหกับพระแมโพสพ ซึ่งทําใหพระแมโพสพอยูในตําแหนงที่สามารถสื่อสารกับนักแสดงทุกคนไดตาม
เรื่องราวและผูชมทุกทาน

(4) การออกแบบแสงในการแสดง
องคแประกอบเรื่องแสงเป็นสวนที่มีความสําคัญตอการสรางอารมณแและความรูสึกตอ
ผูชมคอนขางมาก การจัดองคแประกอบดังกลาวจึงเปรียบเสมือนลักษณะของการตัดตอภาพในละคร
และภาพยนตรแ
แสงในการแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขงนั้น ถูก
ออกแบบโดย อาจารยแ ณั ฐ พร ลี ล าพิสุ ทธิ์ ปใ จจุ บัน เป็ นอาจารยแพิ เศษสอนดา นการออกแบบแสง
เบื้องตนและขั้นสูงที่คณะศิลปกรรมศาสตรแมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นผูออกแบบแสง
ใหกับการแสดงและละครเวทีหลายเรื่อง
พื้นฐานสําคัญของการออกแบบแสงในการแสดงนี้ เนื่องจากผูออกแบบมีเวลาในการ
ฝึกซอมกับนักแสดง และทําความคุนเคยกับสถานที่แสดงจริงคอนขางจํากัด ทําใหการออกแบบตอง
พิจารณาจากภาพรวมของเพลงในการแสดง ซึ่งในแตละเพลงผูออกแบบจะถามถึงอารมณแที่สําคัญของ

108
เพลง รวมไปถึงลักษณะการวางตําแหนงของนักแสดง กลาวคือผูออกแบบใชการออกแบบแสงแบบ
กวางๆไมเจาะจงในรายละเอียดของเพลงมากเกินไป แตเนนที่อารมณแ และความรูสึกเป็นหลักสําคัญ
ผู อ อกแบบกํ า หนดลั ก ษณะของโทนแสง สี แ ละความอ อ นเข ม แทนอารมณแ แ ละ
ความรูสึกที่ไหลลื่นของการแสดงซึ่งผูออกแบบใหความสําคัญมากที่สุด ดังนั้นในแตละเพลงที่เป็นการ
ดําเนินเรื่องการใหรายละเอียดในแตละชวงจึงตางกันตามตารางดังนี้
(5) การออกแบบเครื่องแต่งกายในการแสดง
ภาพรวมเครื่องแตงกายของนักแสดงมีลักษณะการประยุกตแใหสัมพันธแกับการแสดง
ประสานเสียง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง กลาวคือ การออกแบบมีแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ
ดวยการรักษาใหเกิดความเป็นพื้นถิ่นที่แมจะมีลักษณะของเครื่องแตงกายที่แตกตางกันเพื่อสะทอน
ความหลากหลายทางชาติพันธุแในลุมน้ําโขงแตยังผสมผสานไวซึ่งความกลมเกลียวของลักษณะหมูบาน
และวิถีชีวิต ดวยเนื้อหาของการแสดงที่เกี่ยวกั บเรื่อง “ขาว” โทนสีของเครื่องแตงกายจึงถูกออกแบบ
ในโทน สี ค รี ม สี เหลื อง สี น้ํ า ตาลเข ม และออ น สี แ ดงเลื อ ดหมู เ ป็น หลั ก ทั้ง นี้ เพื่ อ สื่ อ สารอารมณแ
ความรูสึกอบอุนและมีลักษณะของสีดินเพื่อใหเขากับลักษณะของความเป็นพื้นถิ่น
ผูออกแบบเครื่องแตงกายคือ อาจารยแจุฑารัตนแ การะเกตุ นักวิชาชีพการออกแบบเครื่องแตง
กายเพื่อการแสดง ปใจจุบันเป็นอาจารยแคณะนิเทศศาสตรแ มหาวิทยาลัยสยาม แนวคิดหลักในการ
ออกแบบที่ผูวิจัยไดจากการบันทึกเสียงสัมภาษณแจากผูออกแบบกลาววา
“การออกแบบเครื่องแต่งกายในการแสดงประสานเสียงเรื่อง ขวัญข้าว ใช้
แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบโดยคํานึงถึงเครื่องแต่งกายแบบพื้นถิ่นที่ไม่เน้น
รายละเอียดเจาะลึกในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ แต่เป็นการดึงลักษณะของการใช้ผ้าใน
ลักษณะต่าง ๆ ด้วยการพาด การคาด และการผูก
การคัดเลือกลักษณะผ้าที่ใช้สําหรับชาวบ้าน คํานึงถึงเนื้อของผ้าที่มีลักษณะ
เป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติทั้งสิ้น เนื้อสัมผัสและรายละเอียดมีความสัมพันธ์กับ
ความเป็นอยู่ที่พึ่งพิงกับธรรมชาติ โทนของสีที่ใช้จึงออกไปในโทนสีอุ่นนั่นคือ น้ําตาล
เหลือง ครีมเป็นหลัก
ผู้วิจัยได้บอกจุดประสงค์ในการสื่อสารครั้งนี้ที่สามารถจําแนกได้ 2 ส่วนคือ
เรื่องข้าว ในแง่มุมต่าง ๆ ของวิถีชีวิตและความเป็นอัตลักษณ์สามัญลุ่มน้ําโขง ซึ่งใน
ส่วนหลังคิดว่าเรื่องชุดสามารถช่วยได้มากในการสื่อสาร เพราะลักษณะของการ
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ออกแบบมาจากประเด็นเรื่องความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่างมีชีวิต
คล้ายคลึงกัน แม้จะอาศัยในพื้นที่ต่างกันแต่ก็ต่างมีความสัมพันธ์ในวิถีชีวิตที่
เกี่ยวข้องในเรื่อง “ข้าว”
เครื่องแต่งกายในการแสดงครั้งนี้มีจํานวนหลายชุด การออกแบบก็มี
ลักษณะที่แตกต่างกันไปตามบทบาทในการแสดง นั่นคือ บทบาทหลักของ พระพิรุณ
และพระแม่โพสพ รวมไปถึงนายทุนทั้ง 3 คนและบทบาทในภาพรวมของชาวบ้าน
ทุกคนที่รวมไปถึง พ่อเพลง แม่เพลง เทพีคู่หาบ และผู้น้ําหมู่บ้าน การออกแบบได้
คํานึงถึงโทนสีอุ่นเป็นหลัก ยกเว้นการตีความจากช่วงเปลี่ยนผ่านของนายทุนทั้ง 3
คน ที่นําชุดที่มีลักษณะความทันสมัยเกินจริงด้วยสีดํา สีเงินและสีทอง เพื่อสื่อสารถึง
อํานาจของเงินที่เปรียบเสมือนการกลืนกินของทุนนิยม
ความยากในการออกแบบชุดครั้งนี้คือ ความพยายามในการทําชุดที่เอื้อต่อ
การเคลื่อนไหวค่อนข้างมากและต้องมีความพอดีกับสัดส่วนที่ไม่รัดจนทําให้เป็น
อุปสรรคในการร้องเพลง รวมไปถึงความสัมพันธ์ของสีที่ใช้ในทุกชุดที่จะสามารถ
สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของความเป็นพื้นถิ่นที่สามารถอ้างอิงถึงความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ในลุ่มน้ําโขงได้”
(จุฑารัตนแ การะเกตุ, 2556)

-การออกแบบชุดของพระพิรุณและพระแมโพสพ
พระพิรุณ

ภาพที่ 43 เครื่องแต่งกายพระพิรุณ
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ลักษณะที่สําคัญคือ ความนาเกรงขาม อํานาจ เป็นพอผูบันดาลฝนใหตกตองตามฤดูกาล
ผูออกแบบใชเสื้อคลุมสีทอง เสื้อเชิ้ตสีดํา กางเกงสีเทาน้ําตาล และเครื่องประดับรางกาย
พระแมโพสพ

ภาพที่ 44 เครื่องแต่งกายพระแม่โพสพ
ลักษณะที่สําคัญคือ ความงดงาม ออนชอย เป็นแมรักษาขาว เป็นแสงแหงความหวัง
ชุดมีการออกแบบเพื่อความคลองตัวในการแสดงดวยวิธีการรํา ทั้งนี้ในระยะแรกชุดของพระแมโพสพ
มีลักษณะของผาที่คลุมศีรษะและกระโปรงยาวถึงพื้นทําใหเป็นอุปสรรคตอการแสดงผูออกแบบจึง
ลดทอนรายละเอียดในสวนนั้นออกกลายมาเป็น การใชเผาคลุมแขนขางเดียว กระโปรงไมยาวถึงพื้น
ทําใหผูแสดงสามารถเคลื่อนไหวดวยการรําไดดี สีของเครื่องแตงกายออกไปในโทนสีครีมผสมสมและ
น้ําตาล ซึ่งอยูในโทนสีดิน ที่ออกแบบกําหนดมาตั้งแตตน ประกอบกับเครื่องประดับรางกาย
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-การออกแบบชุดของนายทุน 3 คน

ภาพที่ 45 เครื่องแต่งกายนายทุนทั้ง 3 คน
ลักษณะที่สําคัญคือ นายุทนทั้ง 3 คนผูวิจัยไดสรางคุณลั กษณะของตัวละครที่
แตกตางกันออกไป
นายทุน คนที่ 1 เป็นผู ช ายลั ก ษณะที่สํ าคัญ คือ เป็นผู ช ายกระดาง ชื่นชอบใน
เทคโนโลยี ผิวสีเขมผมทอง มีลักษณะเพลงรองไปในทางดนตรีเทคโนแร็บ (Techno Rapper)
นายทุนคนที่ 2 เป็นผูหญิงลักษณะที่สําคัญคือ เป็นผูหญิงมีจริตรุนแรง หลงใหลใน
ความงามที่ไดมาจากการสรางขึ้น ตัวแทนของผูหญิงในโลกสมัยใหม มีลักษณะเพลงรองไปในทาง
ดนตรีบรอดเวยแมิวสิเคิล
นายทุนคนที่ 3 เป็นผูชายในเพศที่ 3 ลักษณะที่สําคัญคือ เป็นบุคคลที่ภายนอกนั้นดู
นารัก กลาแสดงออก เคยเป็นชาวบานมากอนแลวภายหลังมั่งคั่งดวยเงินทองไปเติบใหญในเมือง การ
พูดจาที่เสียดสี ชอบความจัดจานในการแตงกาย มีลักษณะเพลงรองไปในทางดนตรีวอลซแคลายกับ
การรองในการแตูนตะวันตกสมัยใหม
ผูออกแบบทราบถึงลักษณะดังกลาวของนักแสดงทั้งสาม จึงใชเครื่องแตงกายในโทน
สีดําเพื่อสร างความสั มพัน ธแของนายทุนให เป็นกลุ มกอนแทรกดว ยลวดลายสี ทองและเงินเพื่อลด
เครื่องประดับที่อาจจะทําใหระยะเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผาใหนอยลง เพราะมีเงื่อนไขวาตัวละครทั้ง
สามตัว มีจํานวนสองคนคือ นายทุนหญิงและนายทุนชายที่จะตองเป็นชาวบานในเพลงอื่น ๆ ยกเวน
นายทุนเพศที่สามเพราะวาไมมีประสบการณแในดานการขับรองประสานเสียงมากอน
ชุดของนายทุนมีลักษณะเป็นความเกินจริง เมื่อเปรียบเทียบกับชุดของนักแสดงอื่น
ๆ อันเนื่องมาจากการสรางความหมายใหกับลักษณะของโลกปใจจุบันและการลอลวงของทุนนิยม สีดํา
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ที่เป็ น ความมืดมิด สี เงินและทองที่เป็นทุนนิยมหรือเงิน ความฟุูงเฟูอ ผูออกแบบไดตีความอย าง
ละเอี ย ดถี่ ถ ว นจึ ง ได คั ด เลื อ กชุ ด จากงานปริ ญ ญานิ พ นธแ ใ นสาขาการออกแบบเครื่ อ งแต ง กาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนแ มาใชดวยรูปแบบ ความเกินจริงของเครื่องแตงกายปกติ โทนสีที่
ตองการ และครอบคลุมความหมายของทุนนิยมทั้งสามคนนั่นเอง
-การออกแบบชุดของชาวบานในภาพรวม
ชาวบานผูหญิง

ภาพที่ 46 เครื่องแต่งกายชาวบ้านหญิง
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ลักษณะที่สําคัญคือ เครื่องแตงกายของชาวบานผูหญิงเนื่องจากเป็นตัวละครที่มักจะ
ตองมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดระยะเวลาในการแสดง การออกแบบนอกจากจะใชโทนสีดินและลูกเลน
ของลายผาที่มากกวาผูชาย ลักษณะของเสื้อเป็นลักษณะปิดและคลุมรางกายเพื่อความเหมาะสมใน
การแสดง ชาวบานทุกคนจะใสเสื้อทับในและกางเกงขาสั้นเพื่อปกปิดและเสริมการปูองกันใหเกิด
ความมั่นใจในการเคลื่อนไหว
ในขณะดําเนินเรื่องการแสดงชาวบานบางคนจะกลายเป็นผูเลา เทพีคูหาบ แมเพลง
และนายทุน ดังนั้นเองเครื่องแตงกายจึงออกแบบใหเกิดความสะดวกในการสวมใสดวยลักษณะการ
ผูกมัดและคลุมเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนใหการเคลื่อนไหวคลองแคลวมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทยแของ
ลักษณะตัวละคร
ชาวบานผูชาย

ภาพที่ 47 เครื่องแต่งกายชาวบ้านผู้ชาย
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ลักษณะที่สําคัญคือ เครื่องแตงกายของชาวบานผูชายเนื่องจากเป็นตัวละครที่มักจะ
ตองมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดระยะเวลาในการแสดง การออกแบบนอกจากจะใชโทนสีดินและลูกเลน
ของลายผา ลักษณะของเสื้อเป็นลักษณะเปิดคือการใชกระดุม การคลุม บางก็เป็นการเปิดแลวผูก
บริเวณเอว ชาวบานทุกคนจะใสกางเกงสามสวน และสี่สวน
ในขณะดํ าเนิ น เรื่ อ งการแสดงชาวบา นบางคนจะกลายเป็น ผู เ ล า พอ เพลง ผู นํ า
หมูบ าน และนายทุน ดังนั้ น เองเครื่องแตงกายจึงออกแบบให เกิดความสะดวกในการสวมใส ดว ย
ลักษณะการผูกมัดและคลุมเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนใหการเคลื่อนไหวคลองแคลวมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบ
โจทยแของลักษณะตัวละคร
ชุด ของชาวบ า นชายหญิ งมี ลั ก ษณะการออกแบบที่สํ าคั ญเพื่อ สื่ อ สารเรื่อ งความ
หลากหลายของชาติพัน ธุแโ ดยไมไดระบุเจาะจงวาเป็น กลุมชาติพันธุแใด แตใชลักษณะดังกล าวเพื่อ
สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การอยู ร วมกั น ภายใต ค วามเชื่ อ และวิ ถี ชี วิ ต ที่ แ ม จ ะมี ช าติ พั น ธุแ ที่ แ ตกต า งกั น
นอกจากนี้ชุดของชาวบานยังสามารถใชเป็นเครื่องมือหนึ่งของภาพในการแสดงที่แสดงถึงบรรยากาศ
ของความเป็นพื้นถิ่นพื้นบานเชนกัน
(6) การออกแบบการแต่งหน้าและทรงผม
การออกแบบการแตงหนาและทรงผม โดยนายนรินทร ประเทศ และนางสาวธัญญา
รัตนแ ลิมปวุฒิวรานนทแ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย นิสิตทั้งสองคนมีความสนใจในการแตงหนาละครเพื่อการแสดงไดศึกษาวิชาการแตงหนา
มาจากรายวิชาในคณะอักษรศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ผูออกแบบไดใชแนวคิดในการออกแบบการแตงหนาใหเหมาะกับบุคลิกของตัวละคร
เครื่องแตงกายและทรงผม เพื่อใหนักแสดงที่อยูในแสงไฟนั้น เกิดความเป็นธรรมชาติไมเขมหรือออน
จนเกินไป ตัวอยางเชนพระแมโพสพตองมีลักษณะของผิวที่นวลเนียน เป็นประกายมากกวาตัวละคร
ชาวบาน เป็นตน
การออกแบบทรงผมมีลักษณะของการรวบผมในผูชายและผูหญิง เพื่อใหเปิดเห็น
ใบหนาที่ชัดเจนไมเป็นอุปสรรคตอการแสดงความรูสึกในการแสดง
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ภาพที่ 48 การแต่งหน้าและทรงผมที่สัมพันธ์กับลักษณะของตัวละคร
(7) การวางระบบการจัดการในการแสดง
การวางระบบการจัดการในการแสดงมีความสําคัญตอการชวยใหการแสดงดําเนินไป
ไดดี หรือหากมีขอบกพรองก็สามารถแกไขไดทันตอสถานการณแนั้น ๆ ผูวิจัยไดรั บความรวมมือจาก
เยาวชนจากโรงเรียนไตรพัฒนแ ที่ผูวิจัยเคยไปรวมสังเกตการสอนในวิชาดนตรีและละครของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 จํานวน 9 คน
ผูวิจัยไดขอคําปรึกษาจากอาจารยแอมานัต จันทรวิโรจนแ ผูที่เป็นอาจารยแสอนวิชา
ดนตรี โรงเรียนไตรพัฒนแ ถึงความตองการดานทีมงานที่จะนํามาใชในการแสดงนี้คือ นักดนตรีจํานวน
2 คน ฝุายเวทีจํานวน 3 คน ผูชวยฝุายแสงจํานวน 2 คน และฝุายประสานงานจํานวน 2 คน จาก
ความตองการดังกลาวอาจารยแอมานัต ไดขออนุญาตกับทางโรงเรียนและผูปกครอง โดยเหตุผลคือ
-การใหเยาวชนไดเรียนรูถึงการทําละครดวยตนเองดวยการเผชิญกับปใญหา
ในกระบวนการทํางานตาง ๆ จะทําใหสามารถนําประสบการณแนั้นมาประยุกตแใชในการทํางานละคร
อยางเต็มรูปแบบที่ปราศจากความชวยเหลือจากอาจารยแในชวงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตอไป
-การมอบหมายหนาที่เพื่อสรางความรับผิดชอบใหเยาวชน
-ประสบการณแในการรวมงานครั้งนี้จะสามารถสรางแรงบันดาลใจให
เยาวชนบางคนที่อยากจะศึกษาในสาขาวิชาการละครตอไปได
ผูวิจัยไดรับความรวมมือดังกลาวทําใหมีเยาวชนมารวมงานในการแสดงครั้งนี้เป็น
จํานวน 9 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 49 เยาวชนร่วมเรียนรู้ในการแสดง เรียงลาดับจากซ้ายไปขวาจานวน 9 คน
(1) นายรชต ติยวุฒิโรจนกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หนาที่ นักดนตรี

(2) นายอินทัช ถิระวันธุแ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หนาที่ นักดนตรี

(3) นางสาวทิพตรีญา ปใ้นทอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หนาที่ ฝุายเวที

(4) นางสาวภาวิณี ดีมาก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หนาที่ ฝุายเวที

(5) นางสาวณิชมน พงศแเจตนแพงศแ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หนาที่ ฝุายเวที

(6) นางสาวภัทธีมา จองสกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หนาที่ ผูชวยฝุายแสง

(7) นายธิติพงศแ นวเศรษฐพงศแ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หนาที่ ผูชวยฝุายแสง

(8) นายจงจรัส อีโน
ประสานงาน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หนาที่ ฝุาย

(9) นางสาวกฤชญา บุญนําเสถียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประสานงาน

หนาที่ ฝุาย

ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะของแตละหนาที่ในการทํางานการแสดงครั้งนี้ไวคือ
หนาที่นักดนตรี อยูในความควบคุมดูแลของ อาจารยแอมานัต จันทรวิโรจนแ ในการ
ฝึกสอนและปรับแก รวมไปถึงการปรับแกตามความตองการของผูวิจัยในลักษณะของการเลนเพลง
บางสวน
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หนาที่ฝุายเวที มีหนาที่เป็นผูกํากับเวทีโดยจดจําการเขาออกของนักแสดงทุกคนจาก
การบันทึกทุกครั้งที่มารวมสังเกตการณแในการซอม บันทึกขอคิดเห็นจากการซอมในแตละครั้งรวมไป
ถึงขอเสนอแนะโดยมีการรายงานทุกครั้ งหลังการซอมเสร็จใหผูวิจัยทราบ ในวันแสดงจะตองทําการ
ขานเวลาในการเตรียมการใหกับนักแสดงและทีมงานทุกฝุาย รวมไปถึงการเตรียมอุปกรณแในการแสดง
อยางเป็นลําดับเพลงในการแสดง
หน า ที่ ผู ช ว ยฝุ า ยแสง มี ห นา ที่ เ ป็ นผู ช ว ยให กั บ อาจารยแ ณั ฐ พร ลี ล าพิ สุ ทธิ์ และ
นางสาวจันทรแฉาย เบามะเริง ในการศึกษาถึงแผนผังของไฟในโรงละครและชวยในการเตรียมไฟรวม
ไปถึงการติดตั้งไฟ
หน าที่ฝุายประสานงาน ชวยติดแผนประชาสัมพันธแการแสดงในสถานที่ตางๆ มี
หนาที่เตรียมงานในวันแสดงโดยกําหนดเป็นสองสวนคือการจัดการความเรียบรอยใหกับผูชม และการ
อํานวยความสะดวกดานเครื่องดื่มและอาหารใหกับนักแสดง รวมไปถึงการนําผูชมที่มาหลังเวลาการ
แสดงเขาโรงละคร
ผูวิจัยไดพบกับเยาวชนกลุมนี้ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2556 เป็นตนมาจนกระทั่งวัน
แสดง ทั้งนี้ความเห็นที่ผูวิจัยไดจากการเสวนากับเยาวชนกลุมนี้หลังการแสดงในดานตาง ๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การเรียนรูจากประสบการณแใหมในการรวมทํางานในการแสดง
“หนูคิดไว้ในตอนแรกว่า หน้าที่พวกนี้มันมากเกินความรับผิดชอบที่พวกหนู
จะรับไหว เอาเข้าจริงเวลาทํางานสนุกดีแม้จะเหนื่อยแต่ก็ได้เรียนรู้หลายอย่าง”
(ณิชมน พงศแเจตนแพงศแ, 2556)
“ปกติเราอยู่โรงเรียนก็จะมีครูคอยช่วยพวกเราในด้านต่าง ๆ แต่ครั้งนี้พวก
เราทําเองผิดถูกไม่มีใครตอบได้ รู้แต่ว่าต้องทําไปก่อนเพราะไม่มีเวลาจะตัดสินใจแล้ว
เดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าจะเป็นยังไง การลองผิดลองถูกภายใต้การตัดสินใจแบบนี้ทําให้
เราเรียนรู้กันมากขึ้นกับทั้งเพื่อน พี่ และหน้าที่ความรับผิดชอบ”
(กฤชญา บุญนําเสถียร, 2556)
ผูวิจัยไดแบงหนาที่ในวันแรกที่ไดเจอกับเยาวชนกลุมนี้โดยกําชับอยางเครงครัดในการศึกษา
บทการแสดงวามีรายละเอียดอยางไรและจะตองจําทิศทางการเขาออกของนักแสดงทุกคนดวยเหตุผล
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ในวันแสดงจริงจะไมมีใครมาชวยพวกเราไดถาเราไมชว ยสังเกตกันเองเพราะผูวิจัยจะตองดูความ
เรียบรอยในสวนการแสดงเบื้องหนา
เยาวชนไดรวมกันแกปใญหาตาง ๆ แมจะมีการแสดงความคิดเห็นดวยอารมณแแตก็สามารถที่
จะแกปใญหานั้นใหบรรลุและเรียนรูที่จะชวยกันในการทํางาน เรียนรูในหนาที่ ๆ ไดรับมอบหมายแม
จะเป็นความรับผิดชอบที่สูงแตเยาวชนกลุมนี้ก็ไดรางวัลจากประสบการณแดังกลาวที่ทําใหเยาวชนได
เรียนรู เขาใจและทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
บทเรียนที่ไดจากการแสดงและนําไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน
“บางครั้งการพยายามพูดคุยกับพี่ ๆ ที่มีอายุมากกว่าก็เป็นเรื่องยากสําหรับ
พวกเรา เพราะเราไม่รู้ว่าจะบอกเค้ายังไงให้เร็ว ให้เงียบ หรือพี่ค่ะหนูคิดว่าแบบนั้น
แบบนี้ ทําให้รู้ว่าบางครั้งก็ต้องบอกพี่คนอื่นให้บอกให้จะดีกว่าที่เราบอกเอง”
(ทิพตรีญา ปใ้นทอง, 2556)
“การทํางานในครั้งนี้ทําให้พวกเรากลับบ้านดึกมาทุกวันมากๆเลยละ แต่มัน
ก็เป็นการกลับดึกที่คุ้มค่า พวกเราได้บทเรียนใหม่ๆทุกครั้งที่มา เราต้องจัดเตรียม
ของให้ดีไม่งั้นจะโดนว่า เราต้องตรงต่อเวลาไมงั้นจะโดนว่า เราต้องตามพี่โจ้ให้ทัน
เพราะพี่โจ้ไม่เคยว่าพวกเราแต่สายตาของพี่เค้าบอกเราอยู่ เราต้องดูแลทุกคนในโปร
ดักชั่นนี้ให้ได้แม้จะไม่ทั่วถึงแต่เราก็พยายามที่สุดแล้วละ”
(ภาวิณี ดีมาก, 2556b)
“คนที่จะเป็นผู้กํากับได้ความคิดหนูตอนแรกคือการดูแลให้การแสดง
ออกมาในทางที่เค้าต้องการ แต่พอมาสัมผัสจากการแสดงนี้แล้วพบสิ่งใหม่ว่าถ้าหนู
จะเป็นผู้กํากับ หนูต้องกล้ามากพอที่จะเผชิญในเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด มากกว่า
นั้นคือความอดทนขั้นสุดที่นักแสดงไม่มีทางทราบหรอกว่า ผู้กํากับจะแบกรับอะไรไว้
บ้าง และก็ต้องวางระบบจัดการได้ด้วยไม่งั้นนะไปกันคนละทิศละทางแน่ๆ อย่าง
ตอนที่พวกหนูทําหลอดไฟเล่นกับเงาหุ่นหายตอนนั้นหนูรู้เลยว่าผู้วิจัยจะเครียดขนาด
ไหน ผู้วิจัยตั้งสติมากที่จะแก้ปัญหานั้นเพราะอีกวันคือวันแสดงจริง แต่ผลสุดท้ายก็
แก้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ พี่อดทนมากค่ะ ”
(ภัทธีมา จองสกุล, 2556b)
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“พี่ทุกคนดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมาก บางครั้งหนูเครียดที่จะทํางาน
ด้วยแต่พอมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพวกเราและพี่ทุกคนก็ทําให้ความเกร็งส่วนนั้น
ลดลง จริง ๆ คือหายไปเลยละ...แต่ในการทํางานทุกครั้งเค้าจริงจังกันนะ”
(รชต ติยวุฒิโรจนกุล, 2556)
ผูวิจัยไดพิจารณาขอความเหลานี้แลวจึงพบวาการปรับตัวในการทํางานรวมกันเป็นสวนสําคัญ
ถาเกิดมีชองวางในการทํางานไมวาจะเป็นอุปสรรคประการใดก็จะทําใหงานนั้นเกิดการสะดุดลาชา
มากไปกวานั้นคือความสัมพันธแระหวางกัน การใหเยาวชนเขาใจคําวา “หนาที่” ผูวิจัยไมสามารถ
อธิบายไดวาความรับผิดชอบเหลานั้นมีลักษณะเป็นอยางไร ซึ่งผูวิจัยไมเคยกลาวถึงแตเยาวชนสามารถ
ที่จะเขาใจคําเหลานั้นไดดวยการทํางาน ความรับผิดชอบ การปรับตัว การทํางานอยางมืออาชีพและ
ความกลาแสดงตอการเสนอความคิดเห็น สิ่งเหลานี้ลวนเป็นบทเรียนที่ไดจากการทํางานในการแสดง
ครั้งนี้
อารมณแและความรูสึกในการรวมงาน
“ไม่รู้จะมีเด็กม.ปลายสักกี่คนที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานแบบนี้ มันเป็น
อะไรที่รู้สึกดีและขอบคุณมากๆที่พี่ไว้ใจให้เรามาช่วยงาน ผู้วิจัยบอกว่าขอบคุณที่เรา
มาช่วยผู้วิจัย แต่หนูอยากขอบคุณผู้วิจัยมากกว่าที่กล้าให้พวกเรามีส่วนร่วมในงาน
สําคัญสําหรับพี่มาก ๆ ขอบคุณคะ”
(ณิชมน พงศแเจตนแพงศแ, 2556)
“ขอบคุณการแสดง ขวัญข้าว ที่ทําให้หนูได้พบพี่ๆทุกคนรวมไปถึงผู้วิจัย
ขอบคุณโอกาสในการทํางานครั้งนี้สําหรับความไว้ใจค่ะ”
(ทิพตรีญา ปใ้นทอง, 2556)
“เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ ขอบคุณผู้วิจัยและพี่ทุกคนที่ไว้ใจและให้
โอกาสพวกเรามาทํางานนี้ ขอบคุณมากครับ”
(ธิติพงศแ นวเศรษฐพงศแ, 2556)
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ผูวิจัยไดทราบถึงอารมณแและความรูสึกของกลุมเยาวชนที่มีแนวโนมเชิงบวก ซึ่งพิจารณาวา
การเรียนรูที่ไดปฏิบัติจริงและการมีสวนรวมในความสัมพันธแที่ดีเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหเยาวชนกลุมนี้
เกิดการเปิดรับประสบการณแใหมที่มีแนวโนมภาพรวมของความรูสึกในการทํางานเชิงบวก
(8) การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธแในการแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิต
วิญญาณแหงลุมน้ําโขงโดยการออกแบบในสวนเคาโครงจากผูออกแบบ นางสาวรัชฎาวรรณ รองทอง
จบการศึกษาในระดับปริญญาโท กลุมวิชาสื่อสารการแสดง จากคณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ปใจจุบันเป็นอาจารยแสอนภาษาจีนในหลายสถาบัน
การออกแบบเพื่อใหสื่อสารถึงเรื่องขาวและแมเป็นสําคัญ ตามชื่อการแสดง “ขวัญ
ขาว” โปสเตอรแจะออกแบบใหมีอารมณแของความเกาคลายกับเรื่องราวของความเชื่อ รวมไปถึง
รายละเอียดการแสดง

ภาพที่ 50 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ผูวิจัยไดปรับแกในการจัดเรียงเนื้อหาบางสวน รวมไปถึงตราสัญลักษณแของ
ผูสนับสนุนในการแสดงครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปดวย
ผูสนับสนุนงบประมาณในการแสดง

บริษัท ธํารงชัยพาณิชยแ จํากัด
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ผูสนับสนุนดานสื่อประชาสัมพันธแ

นิตยสาร Music & Art

ผูสนับสนุนผลิตภัณฑแแลคตาซอย

บริษัท แลคตาซอย จํากัด

ผูสนับสนุนเครื่องสําอางในการแตงหนา

บริษัท เมคอัพ เทคนิค อินเตอรแเนชั่นแนล (MTI)

ผูสนับสนุนน้ําดื่มตราสิงหแ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด (ขาวพันดี)

ผูสนับสนุนผลิตภัณฑแจัดแตงทรงผม
(Gatsby)

บริษัท แมนดอม คอรแปอเรชั่น ประเทศไทย

ผูสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธแ

รานอาหารญี่ปุนคินนิจิ ยูเซนเตอรแ (Kinniji)

ผูวิจัยไดวางแผนกลยุทธแการประชาสัมพันธแจํานวน 3 ทางการประชาสัมพันธแ นั่นคือ
ทางแผนโปสเตอรแประชาสัมพันธแ ทางSocial Mediaและทางนิตยสาร Music & Art (ปีที่ 3 issue 30
February 2013)
(1) การประชาสัมพันธแทางแผนโปสเตอรแประชาสัมพันธแ
ผูวิจัยไดพิจารณาสถานที่เพื่อปิดแผนโปสเตอรแประชาสัมพันธแ ในสถานที่ซึ่งมีคน
สัญจรไปมาคอนขางเยอะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
-หองสมุดคณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
-สถานที่ปิดประชาสัมพันธแชั้น 1 คณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
-หองภาควิชาวาทวิยาและสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
-หองบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
-หอสมุดกลาง อาคารวิทยทรัพยากรณแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
-อาคารจามจุรี 9 ชั้น 7 จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
-สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
-คณะศิลปกรรมศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
-คณะอักษรศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
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-คณะรัฐศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
-คณะพาณิชยศาสตรแและการบัญชี จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
-คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
-คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
-คณะสถาปใตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
-คณะดุริยางคแศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
-คณะดุริยางคแศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-ศูนยแวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรแวิโรฒ
-โรงเรียนไตรพัฒนแ
-โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
-โรงเรียนจิตรลดา
-หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
-หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
-หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
-ศูนยแวัฒนธรรมแหงชาติกรุงเทพ
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(2) การประชาสัมพันธแทาง Social Media
การประชาสัมพันธแทาง Social Media ยอดนิยมคือ โปรแกรม Facebook และ
Instragram

ภาพที่ 51 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในโปรแกรม Facebook

ภาพที่ 52 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในโปรแกรม Instragram
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(3) การประชาสัมพันธแทางนิตยสาร Music & Art

ภาพที่ 53 การประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสาร Music & Art
การประชาสัมพันธแทางนิตยสาร Music & Art ทําใหการแสดงครั้งนี้มีการ
ประชาสัมพันธแเพิ่มในชองทางวิทยุคลื่น จส.100 ชวงบันเทิงไทยศิลปวัฒนธรรม ดวยวิธีการสัมภาษณแ
สดจากผูวิจัยในเวลา 13.35 น. วันที่ 25 เมษายน 2556
4.2 ขั้นระหว่างผลิตการแสดง (Production)
เนื่องจากในระหวางผลิตการแสดงนั้นโดยรายละเอียดที่สําคัญของการออกแบบในสวนตาง ๆ
เพื่อนํามาประกอบเป็นหนึ่งชุดการแสดงมีระยะเวลาที่จํากัด ทําใหความนาสนใจอยูที่การปรับแกใน
แตละสวนของชวงการฝึกซอมในสวนที่ 3 ที่สามารถเปลี่ยนนักรองสูการเป็นนักแสดง
เริ่มจากผูวิจัยไดใชระยะเวลาในกระบวนการฝึกซอมประสานเสียงคอนขางมากเนื่องจากการ
ปรับแกในรายละเอียด ความคุนเคยของการรองและการรองแบบจดจํา ทําใหเวลาในการฝึกซอมสวน
อื่นนั้นคอนขางมีเวลาที่จํากัดโดยเฉพาะ การออกแบบลีลา การออกแบบแสง
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สาเหตุ ม าจากผู อ อกแบบลี ล าและการเคลื่ อ นไหวคนแรกติ ด ภารกิ จ ทํ า ให ผู วิ จั ย ต อ งขอ
คําปรึกษาและวางแผนการซอมกับผูออกแบบคนใหมนั่นคือ อาจารยแชัยภัทร ปิติสุตระกูล นางสาว
ปวีณา เรือนอนุกูล และนางสาวนิโลบล วงศแภัทรนนทแ การพูดคุยในรายละเอียดเสร็จสมบูรณแภายใน
ระยะเวลาอันสั้นในวันที่ 9 เมษายน 2556 ดวยการกําหนดลีลาการเคลื่อนไหวผานอารมณแของเพลงที่
ผู วิ จั ย ได บั น ทึ ก เสี ย งส ง ให ฟใ ง ก อ นการพู ด คุ ย รวมไปถึ ง การสรุ ป เรื่ อ งในแต ล ะฤดู ก าลอย า งย อ
(Synopsis) รวมไปถึงการกําหนดคําสามคําเพื่อเจาะจงถึงสิ่งที่ตองการจะเลาในแตละเพลง
มากไปกวา นั้นคือการออกแบบแสงที่จําเป็นจะตองทราบถึงลักษณะอารมณแของเพลงและ
ภาพรวมการเคลื่อนไหวของนักแสดง ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยไดขอใหผูออกแบบแสงคือ อาจารยแณัฐพร
ลีลาพิสุทธิ์ และนางสาวจันทรแฉาย เบามะเริง มาชมลักษณะของการวางตําแหนงการเคลื่อนไหวในทุก
ครั้งควบคูไปกับการออกแบบแสง และติดตั้งทิศทางของแสงในสถานที่จริง
ในวันที่ 11-19 เมษายน 2556 ความคืบหนาของการออกแบบลีลาการเคลื่อนไหวเกือบที่จะ
เสร็จสมบูรณแ เหลือเพียงการรอปรับแกพรอมกับการแสดงในสถานที่จริงวันที่ 22 เมษายน 2556 ซึ่ง
พบวาสถานที่จริงนั้นมีลักษณะของเวทีที่แตกตางไปจากจินตนาการของนักแสดงทําใหการประมาณ
ระยะของการแสดงระหวางพื้นที่แสดงและผูชมนั้นผิดพลาดไป รวมไปถึงภาวะความตื่นเตนตอสถานที่
แสดงจริงทําใหการซอมเกิดความติดขัดอยูเป็นระยะ
ในขณะที่ ก ารติ ด ตั้ง และปรั บ ทิ ศ ทางของแสงในโรงละครนั้ น ค อ นข า งมี ปใ ญ หาทํ า ให ก าร
คาดการณแที่จะติดตั้งและปรั บทิศทางของแสงใหเสร็จนั้นลาชากวากําหนด ซึ่งการติดตั้งและปรับ
ทิศทางของแสงนั้นตองแขงกับเวลาเนื่องจากวันที่ 23 เมษายน 2556 ตารางการนัดหมายของโรง
ละครเกิดการทับซอนทําใหไมสามารถดําเนินการตอ ไปไดจนกระทั่งวันที่ 24 เมษายน 2556 ไดติดตั้ง
และปรับทิศทางของแสงจนแลวเสร็จ ซึ่งสวนที่ตองดําเนินการตอคือการตั้งแสงในแตละเพลงโดยการ
เก็บรายละเอียดในการเคลื่อนไหวตามตําแหนงและอารมณแของเพลง ผูออกแบบแสงและผูวิจัยไดใช
เวลาในการออกแบบแสงและปรับแกรายละเอียดโดยภาพรวมเสร็จสิ้นในเวลา 03.00 น. ของวันที่ 25
เมษายน 2556 เพื่อสรางความคุนเคยใหกับการแสดงเสมือนจริงในวันที่ 25 เมษายน 2556
การออกแบบลีลาการเคลื่อนไหวและการออกแบบแสงรวมไปถึงการรวมองคแประกอบอื่น ๆ
ใหกลายเป็นการแสดง “ขวัญขาว” เริ่มปรากฏภาพที่สมบูรณแ ถึงแมจะมีปใญหาในการเพิ่ม ปรับ หรือ
ตัดบางอยางทิ้ง อาทิเชน ผูวิจัยไดตัดสินใจที่จะตัดภาพบนโปรเจ็กเตอรแเบื้องหลังในระหวางที่พระแม
โพสพเก็บขาวออก อันเนื่องมาจากวาลักษณะของพื้นที่ในการแสดงไมเอื้อตอการมองเห็นและสราง
ความเขาใจใหกับผูชมทั้งสองฝใ่งอยางครอบคลุมไดและคําขอขาวในเพลงสุดทาย
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ภาพที่ 54 ภาพโปรเจ็กเตอร์ที่ถูกเอาออกโดยผู้วิจัย

ภาพที่ 55 การเสวนาร่วมกับนักแสดงหลังการซ้อมเสมือนจริง
จากการสังเกตของผูวิจัยในวันซอมใหญพบวานักแสดงมี ภาวะของความตื่นเตนบนเวที ไม
กล าที่จ ะเขาใกล ผู ชม หรือแมแตการพยายามใชลักษณะของการแสดงรองเพลงที่มักจะมองผู ช ม
โดยรอบเพื่อสื่ออารมณแผานเสียงทําใหเกิดลักษณะของการลอยหนาลอยตาไมสัมพันธแกับผูแสดงอื่นใน
วันแสดงจริงวันที่ 26 เมษายน 2556 กอนการแสดงผูวิจัยไดใหผูออกแบบลีลาเก็บรายละเอียดทั้งหมด
เป็นครั้งสุดทาย แตการปรับแกทําใหเวลาในการทํากิจกรรมเพื่อแกไขขอบกพรองในการแสดงดังกลาว
มีจํากัด ผูวิจัยและผูออกแบบลีลาจึงไดแตชวยทําสมาธิใหกับนักแสดงทุกคนดวยการใหนักแสดงยืนใน
ตําแหนงของเพลงแรกฤดูที่รองวา “ตะวันสองคือความหวัง คือพลังแหงพวกขา...” โดยปราศจากการ
รองแตใชการจินตนาการไปพรอมกับเสียงเพลงที่ทําใหทุกคนนิ่งและเกิดสมาธิ
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ผูวิจัยพบวานักแสดงมีสมาธิมากขึ้น รูจักสังเกตอารมณแรวมในการแสดงที่จะตองสัมพันธแและ
ชวยกันในระหวางแสดงมากขึ้น

ภาพที่ 56 กิจกรรมการทาสมาธิไปพร้อมกับเสียงเพลงเพื่อช่วยให้เกิดสมาธิในการแสดง
4.2.1 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงเบื้องต้นด้วยสูจิบัตรการแสดง
ผูวิจัยไดออกแบบและจัดวางขอมูลในสูจิบัตรการแสดงโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหผูชมไดทํา
ความเขาใจในภาพรวมการแสดงคราวๆ เพื่อเป็นการใหขอมูลเบื้องตน ไดแก วันเวลาสถานที่แสดง
ที่มาของการแสดง เรื่องยอการแสดง ลําดับเพลงในการแสดง เนื้อเพลงในแตละเพลง รายนาม
นักแสดงนํา รายนามนักแสดงชาวบาน รายนามทีมงานฝุายตาง ๆ รายนามเยาวชนรวมสรางสรรคแการ
แสดง คําขอบพระคุณสําหรับบุคคลพิเศษและผูใหการสนับสนุนการแสดง
ขนาดของสูจิบัตรการแสดงถูกออกแบบมาในขนาดกระดาษ A4 พับครึ่ง ทําใหมีขนาด
กะทัดรัดสะดวกตอการพกพา ใชกระดาษโทนสีน้ําตาลและครีมเพื่อใหสอดคลองกับโทนสีในการแสดง
นั่นคือสีของดิน โดยปกหนาและปกหลังมีพื้นหลังเป็นรวงขาวที่ส ามารถสื่อความหมายถึง การแสดง
ประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง ไดมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 57 สูจิบัตรการแสดง
4.2.2 การแสดงจริงและการอภิปรายหลังการแสดง
วันแสดงสูสาธารณชนดวยการแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ํา
โขงในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 19.00 น. และวันที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรง
ละครการจัดการเภตราลัย ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตรแและการบัญชี
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
รอบที่ 1การแสดงในวันที่ 26 เมษายน 2556
-การใหขอมูลเกี่ยวกับการแสดงดวยสูจิบัตรการแสดงและแบบประเมินการแสดง
หลังชมการแสดง
-ตอนรับผูชมทุกทานดวยเพลงบรรเลงชื่อชมนาด ผลงานการประพันธแของ
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อาจารยแอมานัต จันทรวิโรจนแ ที่มีเนื้อหาถึงการกลาวถึงความงามของดอกชมนาด ลักษณะ
ของดนตรีเป็นไทยประยุกตแที่จะเตรียมอารมณแของการแสดงประสานเสียงใหกับผูชมไดดี
-นําเขาสู การแสดงโดยการเกริ่นนําถึงความสําคัญของการแสดงในครั้งนี้ ดําเนิน
รายการโดย นายโอฬาริ ก ขุ น สิ ท ธิ์ นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท กลุ ม วาทวิ ท ยา คณะนิ เ ทศศาสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
“กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้ผมโอฬาริก ขุนสิทธิ์ จะขอ
อนุญาตเป็นผู้ดําเนินรายการของการแสดงประสานเสียงเรื่อง ขวัญข้าว จิตวิญญาณ
แห่งลุ่มน้ําโขง โดยมีผู้กํากับคือนายธนภูมิ ลิมศิริธง เป็นนิสิตปริญญาโท กลุ่มการ
สื่อสารเชิงสุนทรียะและบันเทิงคดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
สําหรับการแสดงนี้มีรูปแบบของการแสดงประสานเสียงที่สอดประสานกับเรื่องราว
ของวิถีชีวิตร่วมกันในลุ่มน้ําโขง โดยมีความสัมพันธ์กับเรื่อง ข้าว เป็นหลัก ที่จะ
สามารถสื่อสารถึงความเป็นอัตลักษณ์สามัญของลุ่มน้ําโขง อัตลักษณ์สามัญในการ
แสดงนี้ก็คือ ความเชื่อ พิธีกรรม วิถีชีวิตในเรื่อง ข้าว ที่ดีงาม ซึ่งสะท้อนลักษณะร่วม
กันแม้จะต่างชาติพันธุ์กันแต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับ ความยาวในการ
แสดงประมาณ 45 นาที หลังชมการแสดงเสร็จรบกวนผู้ชมทุกท่านทําแบบสอบถาม
และร่วมเสวนาในการแสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในงานวิจัยนี้มากครับ
ขอบคุณครับ และที่สําคัญกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือถ้าต้องการ
บันทึกภาพขอความกรุณางดใช้แฟลชครับ”
-การแสดงเริ่ มดวยการเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบการขับรองประสานเสียงจาก
นักแสดง
-เริ่มแสดงในการโหมโรง เพลงแรกฤดู เพลงเบิกพิ รุณ เพลงปใกดําช้ํามือ เพลงเชิญขวัญแปลง
นา เพลงบวงสรวงพระขวัญขาว เพลงชมโฉมพระโพสพ เพลงสีสันนายทุนและเพลงพระคุณแม
-ผูวิจัยออกไปรวมโคงคํานับพรอมนักแสดงและทีมงานในฐานะผูกํากับการแสดง ตามธรรม
เนียมปฏิบัติของการแสดงดนตรีในรูปแบบสากลหากทราบวาผูชมเรียกรองที่ อยากจะฟใงอีก ผูแสดงก็
จะตองเตรียมเพลงพิเศษอองกอรแหรือที่เรียกวา ENCORE SONG ผูวิจัยไดตกลงกับนักแสดงไวกอน
การเริ่มแสดงวาถาหากตองเลนเพลงอองกอรแ ขออนุญาตเลือกเพลงปใกดําช้ํามือ
-นักแสดงออกมาแสดงในเพลงอองกอรแคือ เพลงปใกดําช้ํามือ เพื่อปรับอารมณแในการแสดงจบ
ใหเกิดความสนุกสนาน
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-เสวนาหลังการแสดง

ภาพที่ 58 ตัวอย่างภาพการแสดงรอบแรก
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ปใญหาที่พบและการแกไขปใญหาในการแสดงรอบที่ 1 จากการอภิปรายรวมกับนักแสดงและ
ทีมงานทุกฝุาย
หลังการแสดงผูวิจัยไดทําการบันทึกเสียงจากการอภิปรายรวมระหวางผูวิจัย นักแสดง และ
ทีมงานทุกฝุาย การแสดงทัศนะตางๆในทุกปใญหาของการแสดงจะถูกพูดคุยและแกไขเพื่อใหการแสดง
ในรอบตอไปมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการเสวนาดังนี้
“ผู้ชมมาสายทําให้สมาธิในการแสดงและร้องหายไปบ้าง”
(สุภัสสรา สุจารีรัตนแ, 2556c)
ผูวิจัยไดคุยกับทีมงานฝุายประสานงานถึงการพาผูชมเขาโรงละครในกรณีระหวางการแสดง
ดวยการใหสังเกตจังหวะของการจบระหวางเพลงจะทําใหรบกวนสมาธิของนักแสดงนอยลง รวมไปถึง
การไมอนุญาตใหเขาโรงละครหากผูชมมาสายเกิน 20 นาที
“เสียงประตูบริเวณBackstage (หลังเวที )มันปิดแล้วดังทุกครั้งซึ่งดังมาก
ค่ะมาถึงด้านหน้า หนูพยายามที่จะบอกพี่ ๆ และเพื่อนทุกคนว่าอย่าปิดประตูดัง”
(ภาวิณี ดีมาก, 2556a)
ผูวิจัยไดคุยกับทีมงานฝุายเวทีดวยการนําเทปหรืออุปกรณแที่สามารถขั้นประตูไดมาขั้นเพื่อลด
เสียงปิดประตูดังกลาว
“เรื่องแต่งหน้าทําผม ทําไม่ทัน มันทําให้ทุกคนวุ่น ดังนั้นทุกคนควรจะต้อง
ดูแลตัวเองก่อนในอันดับแรกอะไรทําได้เองทํา ไม่ใช่มานั่งรอ”
(สุพร บุญประสิทธิ์, 2556a)
ผูวิจัยไดคุยกับนักแสดงทุกคนถึงการนัดหมายเวลาในรอบการแสดงตอไปวาแสดงจริงเวลา
14.00 น. ดังนั้นจึงนัดเวลาลวงหนาสําหรับผูที่แตงหนาพรอมชุดกอนใหมาเวลา 8.00 น. และจะเริ่ม
คุยถึงรายละเอียดในการแสดงของจุดประสงคแในแตละเพลงอีกครั้ง เวลา 11.00 น. จนกระทั่งเวลา
เที่ยงใหรับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นเวลา 13.00 น. ทํากิจกรรมเพื่อการอบอุนรางกายและ
เสียงกอนการแสดงจะเริ่มและเตรียมความพรอม
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“นายทุนเปลี่ยนชุดไม่ทัน เพราะมีคนยืนออกันตรงประตูทุกคน ถ้าเกิดให้
นายทุนออกไปก่อนใครเพื่อนเลยเพื่อไม่ให้มีใครมาบังทางออกน่าจะดีกว่า”
(ธนัท วโรดมยแกร, 2556b)
ผูออกแบบลีลานางสาวปวีณา เรือนอนุกูล ไดแนะนําใหนักแสดงที่เป็นนายทุนเดินเขาหลัง
ฉากกอนโดยใชลักษณะการแสดงที่ดึงดูดนักแสดงชาวบานทุกคนแทนดวยบทสนทนาคือ “จะเอาไหม
คะ จะเอาก็ตามมา เงินทั้งน้าน”
“คนอ่านคนแรกหาBlocking(ตําแหน่งการยืน)ไม่เจอ และเตรียมตัวไม่ทัน
เพราะความตกใจ ทําให้อ่านไม่ชัด”
(ธนภูมิ ลิมศิริธง, 2556)
ผูวิจัยแนะนําใหนักแสดงทําสมาธิกอนการแสดงรวมไปถึงหลังจบเพลงสรรเสริญพระบารมี
แนะนําใหหาตําแหนงยืนเปิดเรื่องกอนที่ไฟจะดับลงสนิท
“การส่งข้าวในเพลงปักดําช้ํามือมันลําบาก เพราะทางตรงนั้นมันแคบเวลา
ไปออกันแล้วมันส่งลําบาก”
(ภัทธีมา จองสกุล, 2556a)

ผูวิจัยแนะนําใหวางขาวไวเป็นระเบียบและจัดเรียงสําหรับนักแสดงแตละบุคคลเพื่อความ
รวดเร็วในการจัดเตรียมอุปกรณแประกอบการแสดง
“กิจกรรมการทําสมาธิก่อนช่วยได้จริงนะเมื่อผสานกับการฟังเพลงเพราะ
หนูคิดว่ามันทําให้เข้าถึงอารมณ์ตัวเองได้ง่ายขึ้น เพราะถึงแม้ว่าทุกคนอยู่ด้านหลัง
และบอกให้ทําสมาธิแต่มันก็ยังไม่ช่วย”
(สุพร บุญประสิทธิ์, 2556a)
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“ทุกคนกลายเป็นหุ่นยนต์ แต่Blocking (ตําแหน่งการยืน) เปฺะมาก อยาก
ให้ทุกคนเข้าใจในแต่ละส่วนของการแสดงหรือแม้แต่ความรู้สึกในแต่ละเพลงมาและ
พรุ่งนี้อยากให้เต็มที่กว่านี้ มันดีได้กว่านี้แล้วพรุ่งนี้มาเข้ากิจกรรมการแสดงหน่อย
น่าจะดี”
(ชัยภัทร ปิติสุตระกูล, 2556b)
ผูวิจัยเพิ่มกิจกรรมฝึกสอนการแสดงเพื่อใหนักแสดงเกิดสมาธิและความผอนคลาย โดยทํา
กิจกรรมดังกลาวในชวงกอนวันแสดงถัดไป

ภาพที่ 59 กิจกรรมการฝึกสอนการแสดงเพื่อให้นักแสดงเกิดสมาธิและความผ่อนคลาย
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ภาพกิจกรรมดังกลาวผูวิจัยใชวิธีการฝึกสอนดวยการอบอุนรางกายของนักแสดงไปพรอมกับ
การอบอุนเสียง แลวจึงใชกิจกรรมการแสดงอารมณแสีหนาระหวางกันในระยะตางๆเพื่อใหนักแสดงเกิด
ปฏิสัมพันธแมุมมองระหวางนักแสดงดวยกัน (Perception) เพื่อพัฒนาการแสดงที่สื่อสารชัดเจนขึ้นใน
อารมณแและความรูสึกของการแสดงในขณะเดียวกันก็จะทําใหเกิดความกลาในการเผชิญหนากับผูชม
และกิจกรรมเพื่อความผอนคลายและสมาธิผูวิจัยใชเสียงเพลงบรรเลงพรอมกับให นักแสดงนอนในทา
ศพอาสนะพรอมทั้งพูดเพื่อดึงความสนใจของนักแสดงอยูเป็นระยะ อยางเชน
“ทุกคนกําลังรู้สึกอยู่ในความเงียบ รับรู้ความผ่อนคลาย ปล่อยจิตว่างเปล่า
ดวงตาทั้งสองข้างปิดลง ทุกคนรู้สึกเบา มืด และสงบ สัมผัสความรู้สึกของตัวเองแล้ว
ปล่อยมันไปในอากาศ รับรู้ความรู้สึก แล้วปล่อยจิตว่างเปล่า ทุกคนค่อย ๆ ปลุก
ตัวเองด้วยการขยับปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า หายเข้าลึกขึ้นหายใจออกยาวขึ้น ดวงตา
ทั้งสองข้างเปิดออก”
ในระหวางที่นักแสดงนอนทําสมาธิและผอนคลายผูวิจัยเลือกใชเพลงประกอบกิจกรรมดวย
เพลงบรรเลงชื่อแสงอรุณ ผลงานการประพั นธแของอาจารยแณรงคแฤทธิ์ ธรรมบุตร โดยเพลงกลาวชม
ความงามในแสงพระอาทิตยแยามเชาที่นํามาซึ่งชีวิตที่สดใส ลักษณะดนตรีไทยประยุกตแในรูปแบบวง
ออเคสตรา ดวยทํานองเพลงดังกลาวผูวิจัยสังเกตเห็นนักแสดงมีความสงบและกําหนดสมาธิตามคําชัก
นําของผูวิจัย ซึ่งมีผลทําใหนักแสดงเกิดความพรอมในการแสดงรอบสุดทาย

รอบที่ 2 การแสดงในวันที่ 27 เมษายน 2556
-การใหขอมูลเกี่ยวกับการแสดงดวยสูจิบัตรการแสดงและแบบประเมินการแสดง
หลังชมการแสดง
การแสดงในรอบนี้ผูวิจัยไดรวมเกริ่นนําถึงที่มาและความสําคัญของการแสดงในครั้งนี้อยาง
ละเอียด เนื่องมาจากสาเหตุของความตระหนักในการสรางความเขาใจใหกับผูชมเพื่อใหเกิดความ
สอดคล องกับ วัตถุป ระสงคแของงานวิจัยซึ่งจะทําให ผู ชมเขาใจที่มาและความสํ าคัญมากขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
-ตอนรับผูชมทุกทานดวยเพลงบรรเลงชื่อชมนาด ผลงานการประพันธแของ
อาจารยแอมานัต จันทรวิโรจนแ ที่มีเนื้อหาถึงการกลาวถึงความงามของดอกชมนาด ลักษณะของดนตรี
เป็นไทยประยุกตแที่จะเตรียมอารมณแของการแสดงประสานเสียงใหกับผูชมไดดี
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-นําเขาสูการแสดงโดยการเกริ่นนําถึงความสําคัญของการแสดงในครั้งนี้ ดําเนิน
รายการโดย นายโอฬาริก ขุนสิทธิ์ นิสิตปริญญาโท กลุมวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย และผูวิจัยรวมกลาวถึงรายละเอียดของเรื่องขาว วิถีรวมและความเป็นอัตลักษณแสามัญ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอฬาริก: “กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้ผมโอฬาริก ขุนสิทธิ์ จะขอ
อนุญาตเป็นผู้ดําเนินรายการของการแสดงประสานเสียงเรื่อง ขวัญข้าว จิตวิญญาณแห่งลุ่ม
น้ําโขง โดยมีผู้กํากับคือนายธนภูมิ ลิมศิริธง เป็นนิสิตปริญญาโท กลุ่มการสื่อสารเชิงสุนทรียะ
และบันเทิงคดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสําหรับการแสดงนี้มีรูปแบบ
ของการแสดงประสานเสียงที่สอดประสานกับเรื่องราวของวิถีชีวิตร่วมกันในลุ่มน้ําโขง โดยมี
ความสัมพันธ์กับเรื่อง ข้าว เป็นหลัก ที่จะสามารถสื่อสารถึงความเป็นอัตลักษณ์สามัญของลุ่ม
น้ําโขง อัตลักษณ์สามัญในการแสดงนี้ก็คือ ความเชื่อ พิธีกรรม วิถีชีวิตในเรื่อง ข้าว ที่ดีงาม
ซึ่งสะท้อนลักษณะร่วมกันแม้จะต่างชาติพันธุ์กันแต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับ”
ผู้วิจัย: “สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับ ก่อนเริ่มการแสดงประสานเสียงผมขอกล่าวกับผู้ชม
ทุกท่านอีกครั้งนะครับ การแสดงในวันนี้คือการแสดงประสานเสียง ซึ่งในบทเพลงทั้งหมดจะ
ถูกร้อยรัดด้วยเส้นเรื่องในการนําเสนอนั่นคือเรื่องความสัมพันธ์ของข้าว ในแง่ของวิถีชีวิต
พิธีกรรมและการใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้ความเชื่อ ซึ่งแน่นอนว่าจุดร่วมในการแสดงได้สะท้อน
ถึงลักษณะของเสียงประสานที่ต่างกันแต่เมื่อนํามารวมกันก็จะกลายเป็นเพลงที่สมบูรณ์ ซึ่ง
สะท้อนความสําคัญของความเป็นอัตลักษณ์สามัญแห่งลุ่มน้ําโขงในแง่ของบรรยากาศ การ
ดําเนินชีวิตภายใต้ความเชื่อร่วมกันแม้จะมีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการ
แสดงในวันนี้เป็นการใช้วิธี Dramatization (การสร้างละคร) นั่นคือ เรื่องราวผสมผสานกับ
ความเชื่อเรื่อง ข้าว ในแง่ของความเป็น Ritualization (การสร้างพิธีกรรม) โดยการนําเสนอ
ผ่านรูปแบบการแสดงประสานเสียงหรือ Show Choir ที่สื่อสารความเป็นลุ่มน้ําโขง
การแสดงในวันนี้เป็นเพียงการแสดงต้นแบบที่กล่าวได้ว่าผมได้ตระหนักถึงมุมมอง
ร่วมกันในอนาคตที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แน่นอนว่าความแตกต่างระหว่าง
เราและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนจะมีค่อนข้างมากในหลายได้ อาทิเช่น ภาษา วัฒนธรรม
สังคม การดําเนินชีวิต เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่งานวิจัยนี้นําเสนอคือ การทดลองใช้มุมมองความ
เชื่อร่วมเชิงวัฒนธรรมที่เรามีระหว่างกัน มองร่วมกันโดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น
การแสดงนี้จึงเป็นทางเลือกของการมองจุดหมายในอนาคตร่วมกัน
รูปแบบของการแสดงในวันนี้เป็นประสานเสียงที่ประยุกต์องค์ประกอบในการแสดง
ลงไปดังนั้นมันจึงมีความแตกต่างไปจากการแสดงประสานเสียงปกติที่จะมีลักษณะของการ
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ยืนเฉยๆเป็นรูปพัดครึ่งวงกลม โดยแบ่งการยืนเป็นประเภทของเสียงหลักคือ Sopranos
Alto TenorและBass หรือ เสียงสูงของผู้หญิง เสียงต่ําของผู้หญิง เสียงสูงของผู้ชายและ
เสียงต่ําของผู้ชาย ซึ่งรูปแบบในการยืนประสานเสียงวันนี้ล้วนจะเป็นประเภทของการยืนที่
เรียกว่า Mixed Position หรือการยืนแบบรวมเสียง ที่ประกอบไปด้วยลีลาการเคลื่อนไหว
และเรื่องราวในการแสดงนั่นเองครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอให้ผู้ชมทุกท่านมีความ
สนุกสนานในการแสดง ขวัญข้าว จิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ําโขงครับ”
โอฬาริก: “ความยาวในการแสดงประมาณ 45 นาที หลังชมการแสดงเสร็จรบกวน
ผู้ชมทุกท่านทําแบบสอบถามและร่วมเสวนาในการแสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ใน
งานวิจัยนี้มากครับ ขอบคุณครับ และที่สําคัญกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือถ้า
ต้องการบันทึกภาพขอความกรุณางดใช้แฟลชครับ”

-การแสดงเริ่มดวยการเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบการขับรองประสานเสียง
จากนักแสดง
-เริ่มแสดงในการโหมโรง เพลงแรกฤดู เพลงเบิกพิรุณ เพลงปใกดําช้ํามือ เพลงเชิญ
ขวัญแปลงนา เพลงบวงสรวงพระขวัญขาว เพลงชมโฉมพระโพสพ เพลงสีสันนายทุนและเพลงพระคุณ
แม
-ผูวิจัยออกไปรวมโคงคํานับพรอมนักแสดงและทีมงานในฐานะผูกํากับการแสดง
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของการแสดงดนตรีในรูปแบบสากลหากทราบวาผูชมเรียกรองที่อยากจะฟใงอีก
ผูแสดงจะตองเตรียมเพลงพิเศษอองกอรแหรือที่เรียกวา ENCORE SONG ผูวิจัยไดตกลงกับนักแสดงไว
กอนการเริ่มแสดงวาถาหากตองเลนเพลงอองกอรแ ขออนุญาตเลือกเพลงปใกดําช้ํามือ
-นักแสดงออกมาแสดงในเพลงอองกอรแคือ เพลงปใกดําช้ํามือ เพื่อปรับอารมณแในการ
แสดงจบใหเกิดความสนุกสนาน
-เสวนาหลังการแสดง
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ปใญหาที่พบและการแกไขปใญหาในการแสดงรอบที่ 2 จากการอภิปรายรวมกับนักแสดงและ
ทีมงานทุกฝุาย
“วันนี้เราว่าข้อผิดพลาดมันน้อยมากนะอาจจะมีเรื่องลีลาในการเคลื่อนไหว
เล็กน้อยแต่ภาพรวมเราชอบมากนะเรารู้สึกว่าทุกคนมีพลังและกล้าที่จะแสดง”
(ชัยภัทร ปิติสุตระกูล, 2556a)
“ไม่เคยคิดว่าระยะเวลาแค่นี้จะทําให้การแสดงนี้สมบูรณ์ได้เกินความ
คาดหมาย จริง ๆ นะ เพราะระหว่างที่ซ้อมอาทิตย์สุดท้ายอย่างหนักหน่วงมาก ผม
ไม่คิดว่ามันจะสําเร็จ ที่มันสําเร็จก็น่าจะเป็นเพราะทุกคนเชื่อว่ามันจะดี เราจะทําให้
ดีที่สุดและผู้ชมต้องชอบ มากไปกว่านั้นต้องขอบคุณผู้วิจัยที่ให้โอกาสและความ
ไว้วางใจในการแสดงครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ”
(ธัชกร หงษแวิลัย, 2556b)

“ส่วนตัวนะครับบอกตรง ๆ เหนื่อยแต่มีความสุขมาก ไม่เคยเห็นภาพที่
ผู้วิจัยบอกก็วันนี้ละไม่เคยคิดว่าการแสดงจะยาก ไม่เคยคิดว่าเราจะร้องไปและเต้น
ได้ด้วยอันนี้ส่วนตัวและที่สําคัญผมคิดว่าข้อผิดพลาดเมื่อวานวันนี้มันก็มีการร้อง
เพี้ยนบ้างแต่ภาพรวมที่ผิดพลาดไปวันนี้มันถูกแก้ไขไปเกือบหมด ทุกคนเห็นไหมครับ
ว่าถ้าเราศรัทธาจะทําอะไรสักอย่าง มันย่อมออกมาดี ดีมากดีน้อยไม่รู้ แต่เรามี
ความสุขมาก ขอบคุณผู้วิจัยมากนะครับ ทราบดีว่าเหนื่อยขนาดไหนปล่อยวางบ้าง
นะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าผู้วิจัยจะพูดจารู้เรื่องก็ครั้งนี้ละแกเอาการเอางานและสังเกต
หลายอย่างในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าไม่ไหวก็บอกไม่ต้องบอกว่าไหวก็ได้”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556d)

138
“นิคแค่อยากจะพูดว่าการแสดงนี้มันเยอะกว่าที่คิด เหมือนจะโดนผู้วิจัย
หลอกให้มาแสดง แต่เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก พยายามที่จะหน้าไปมือไปพร้อม
เสียงที่สุดแล้วนะ ได้แค่นี้แหละ ส่วนตัววันนี้เหมือนปลดแอกแบบสุด ๆ สักที นิคว่า
มีแค่สองรอบอ่ะดีแล้วละมันตื่นเต้นที่สุดและพยายามที่จะทําให้ดีที่สุด”
(เศรษฐพงศแ จรรยารยชน, 2556)

ปใญหาที่ผูวิจัยประสบในเหตุการณแที่เกิดขึ้นมีผูเลาคนหนึ่งในการแสดงไดทําการแสดงดวยการ
รองตามคุณลักษณะของการรองในประเภทผูหญิงเสียงสูง ซึ่งนักแสดงผูนั้นไดรับคําแนะนําวาใหปรับ
โทนเสียงในการรองเพราะคุณลักษณะของผูหญิงเสียงสูงที่ควรจะเป็นในการแสดงคือ เสียงบางใสสูง
ไมใชเสียงที่เขมและสูง จากคําแนะนําดังกลาวทําใหนักแสดงคนนั้นเกิดความสับสนในการใชเสียงและ
ไมกลาที่จะแสดงอันเนื่องมาจากความกลัวที่จะทําใหภาพรวมของการแสดงไมสมบูรณแแบบที่ผูวิจัย
ตองการ เนื่องจากมีเวลาเพียงแคสิบนาทีกอนการแสดงผูวิจัยจึงจําเป็นที่จะตองพูดคุยและสรางความ
เขาใจใหนักแสดงคนนั้นใหมดวยรายะละเอียดโดยสังเขปในการสรางความเชื่อใจและเคารพในการ
ฝึกซอมกับนักแสดงที่ผานมา หลังจากการแกปใญหาพบวานักแสดงพยายามที่จะแสดงและมั่นใจที่จะ
รองมากขึ้น จึงเป็นผลดีใหกับการแสดงในครั้งนี้มากขึ้น

ภาพที่ 60 บรรยากาศในการเสวนากับทีมงานและนักแสดงหลังจากแสดงเสร็จ
จาการอภิปรายหลังการแสดงผูวิจัยพบวาขอผิดพลาดของรอบแรกที่มีการแสดงความคิดเห็น
นั้นถูกแกไข โดยภาพรวมจากความคิดเห็นนักแสดงทุกคนมีทัศนะคติตอการมีสวนรวมในการแสดง
ครั้งไปในเชิงบวก ดวยสาเหตุที่แตกตางกันอยางเชน เนื่องจากเป็นการแสดงรอบสุดทาย ความทาทาย
ของนักแสดง ความศรัทธาที่นักแสดงรูสึกได แมวาจะมีขอผิดพลาดบางประการในการรองเพลงที่บาง
เพลงนั้นมีความเพี้ยนต่ําบางเล็กนอย ดวยการแสดงของนักแสดงที่ปลอยใหอารมณแในบางชวงนําหนา
ไปจนเกินการควบคุมที่จะคงลักษณะของการรองปกติ
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เนื่องจากการแสดงในรอบนี้ไดนําคําแนะนําที่ไดจากการแสดงรอบแรกมาปรับแกไขในสวนที่
สามารถจะแกไขไดทันจึงทําใหการแสดงในรอบนี้เป็นรอบที่ผูวิจัยพอใจ อาจจะมีปใญหาเล็กนอยใน
สวนตางๆของการแสดงอยางเชน จังหวะการแสดงที่เร็วกวารอบแรก พระแมโพสพเขาฉากเงาไฟชา
เกินไปอันเนื่องมาจากความเขาใจผิดของการสื่อสารผานวิทยุไรสายระหวางผูวิจัยกับทีมงานฝุายเวที

ภาพที่ 61 ตัวอย่างภาพจากการแสดงรอบสอง
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4.3 ขั้นกระบวนการหลังการผลิต (Post-Production)
การศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจและประเด็นในการนําเสนอของการแสดง ทั้งหมด 2 รอบ
การแสดง ไดแกรอบวันที่ 26และ27 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ โรงละครการจัดการเภตราลัย ชั้น 14
อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตรแและการบัญชี จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
การศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจ และประเด็นในการนําเสนอของการแสดง ทั้งนักแสดง
ผูชมประเภทผูเชี่ยวชาญและผูชมประเภทบุคคลทั่วไป ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการเสวนากับนักแสดงหลัง
การแสดงเสร็จสิ้น ขอมูลจากแบบสอบถามจากผูชม จํานวน 171 ชุดมาบันทึกลงในโปรแกรมสถิ ติ
ประยุกตแ (SPSS) เพื่อประมวลผลเชิงสถิติ จากการเสวนาหลังการแสดงกับผูชมและผูเชี่ยวชาญบาง
ทาน รวมไปถึงการสัมภาษณแเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ (In-depth Interview) จํานวน 9 ทาน

4.3.1 ข้อมูลจากการอภิปรายของนักแสดงหลังการแสดงเสร็จสิ้น
ผูวิจัยเก็บขอมูลนักแสดงโดยใชการอภิปรายหลังการแสดง ประกอบไปดวยทีมงาน
ทุกฝุายและนักแสดง ลักษณะขอมูลเป็นการแสดงความรูสึกในการแสดง ความคิดเห็นและประเด็น
การนําเสนอในการแสดง
4.3.1.1 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ในการแสดง
ในการแสดงนี้มีนักแสดงและทีมงานรวมทั้งสิ้น 40 คน นักแสดงทุกคนมี
ประสบการณแทางดานการขับรองประสานเสียงที่หลากหลายอาทิ การรองประสานเสียงปกติ การรอง
ประสานเสียงในการแสดงมหาอุปรากร (Opera Choir) การรองประสานเสียงกับวงออเคสตรา เป็น
ตน ซึ่งนักแสดงสวนหนึ่งไดศึ กษาตอทางดานการแสดงดนตรี (Music Performing) ในเอกเครื่อง
ดนตรีหลายประเภทและบางสวนศึกษาตอทางดานดนตรีศึกษา (Music Education) ทําใหมีทักษะใน
ดานดนตรีมากกวาทักษะในการแสดงละคร ยกเวนนายธัชกร หงสแวิลัยที่มีประสบการณแทางดานการ
แสดงละครแตขาดประสบการณแทางดานการขับรองประสานเสียง
“รู้สึกเลยนะว่าการแสดงครั้งนี้ยากมากเพราะนอกจะต้องร้องให้ดี แล้วยัง
ต้องแสดงให้ดีด้วย ไม่ใช่ว่านักแสดงทุกคนจะร้องได้ดี คือทักษะในการร้องประสาน
เสียงต้องอาศัยองค์ประกอบมากมายไม่ใช่ทุกคนจะทําได้”
(ธัชกร หงษแวิลัย, 2556a)
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“การร้องค่อนข้างกังวล เพราะมีองค์ประกอบต่างๆมากมาย ที่แปลกคือ
เราจําเพลงทั้งหมดได้ยังไง? ทุกทีกว่าจะจํากันได้นี่แทบแย่ ครั้งนี้เหมือนเราสามารถ
ปะติดปะต่อเรื่องได้แล้วเนื้อเพลงมันก็ไหลลื่นนะ และก็ซ้อมประสานเสียงเยอะที่สุด
แล้วละเลยไม่กลัวอะไร จะกลัวก็แต่เรื่องเต้นเนี่ยแหละครับ”
(ศุภธร อนันตประยูร, 2556)

“หนูคิดว่าการแสดงครั้งนี้เต็มมากนะในแง่ของการแสดงเพราะร้องก็ไม่ง่าย
เล่นก็ไม่ง่าย ต้องรับส่งระหว่างกันมากไปกว่านั้นนะยังต้องสื่ออารมณ์ให้คนดูอีก จะ
ว่าไปหนูว่าตัวเพลงประสานเสียงมันสวยแต่มันทําให้กินใจมากๆเลยก็เพราะ
องค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยเนี่ยแหละ ลองนึกแค่หลับตาฟังก็อาจจะพอแต่ถ้าจะให้สวด
ยอด(สุดยอด)ต้องเปิดตาดู หนูว่าเพลงเจ๋งนะแต่พอมีองค์ประกอบมาเต็มทุกอย่างมัน
ที่สุดจริง ๆ หนูเล่นหนูยังขนลุกเลย”
(มัชณิมา มีบํารุง, 2556)

ผูวิจัยไดเลาถึงประเด็นเนื้อหาในการแสดงวามีรูปแบบอยางงายในการทํา
ความเขาใจซึ่งนักแสดงก็มีความเห็นไปในทางเดียวกัน
“สําหรับพี่แล้วมันก็ง่ายนะ คือเหมาะแล้วล่ะกับเรื่องแบบนี้ยิ่งเรื่องยากก็จะ
ทําให้เสน่ห์และการใส่ลูกเล่นต่างๆในเพลงมันยาก พี่ว่านักแสดงทุกคนเข้าใจเรื่องใน
การแสดงครั้งนี้จริงๆละดูจากตอนที่ทุกคนแสดงกันก็รู้ขนาดพี่เป็นนักดนตรีบ้าง เป็น
นักแสดงบ้างพี่ยังรู้สึกเลยว่า มันไปด้วยกันในทุกอย่างเลยคือ มันง่ายไม่ซับซ้อนและ
ง่ายต่อการนําเสนอการแสดงครับ”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556c)

“เราว่าเรื่องมันก็มีไดนามิค(จังหวะการเล่า)ของมัน มันมีความเรียบง่ายดี
แบบนิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ที่มีการเล่าอย่างตรงไปตรงมาแต่แฝงไปด้วยความ
งามของภาษาและองค์ประกอบ เราว่าเรื่องแค่นี้มันพอที่จะเล่าในประเด็นเรื่อง ข้าว
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และอัตลักษณ์ต่างๆได้มากนะ อาจจะระบุไม่ได้ว่าลุ่มน้ําโขงหรือเปล่าแต่มันเป็น
ตัวแทนของความรู้สึกร่วมไม่ใช่แค่นักแสดงทีมงาน แต่ผู้ชมก็ร่วมด้วย”
(ปวีณา เรือนอนุกูล, 2556)

“ต้นคิดว่านะครับจริงๆแล้วมันมีไม่กี่การแสดงหรอกที่จะสามารถทําให้คน
ดูร้องไห้มากขนาดนี้ ทุกคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราจะเล่นอย่างไร ผมเชื่อว่าพวกเค้าเดา
เรื่องได้นะเข้าใจเลยละว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ตรึงตรา
พวกเค้าได้ บางครั้งเล่าง่ายแต่มากความก็ยังดีกว่าเล่ายากแล้วยังไง? จริงอยู่ว่าถ้า
ร้องเพื่อเล่าเรื่องเฉยๆมันอาจจะไม่รู้สึกอะไร แต่การร้องเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในการ
แสดงนี้มันสร้างภาพให้ผู้ชมทุกคนเห็นและเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น”
(ธนัท วโรดมยแกร, 2556a)

การแสดง และลีลาการเคลื่อนไหวเป็นองคแประกอบที่มีผลใหการแสดง
ประสานเสียงสื่อเรื่องราวที่มีผลกับอารมณแผูชมคอนขางมาก
“ระหว่างที่หนูเล่น หนูสารภาพนะว่าทั้งสองรอบหนูตื่นเต้น รอบแรกเนี่ย
รู้สึกมากอารมณ์สติหนูแตกกระเจิงเพราะต้องรําต้องแสดงผ่านร่างกาย แต่รอบที่
สองหนูไม่รู้ว่าอารมณ์มันพาหนูไปตอนไหนซึ่งหนูมองหน้าคนดูอยู่คนนึงเค้าแบบสลด
ไปกับหนู หนูรู้สึกเลยว่าเรามีสติมากที่สามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกให้เค้ารู้สึกได้
ซึ่งสมัยที่หนูอยู่วิทยาลัยนาฏศิลป์หนูก็ไม่สามารถจะทําแบบนี้ได้รําไปด้วยแสดงสี
หน้าไปด้วยเพราะมันเกินเลยขนบการแสดงไทย แต่ครั้งนี้เหมือนเคลื่อนไหวตาม
ความรู้สึกและอารมณ์ในท่าทางของหนูเอง”
(มัชณิมา มีบํารุง, 2556)

143
“ตอนที่โนแสดงกับเพื่อนๆนายทุนนะเอาจริงรู้สึกเลยว่าเป็นตัวร้าย จริง ๆ
นะเพราะแบบยิ่งตอนที่เราต้องปะทะกับพระแม่โพสพน่ะ แค่เลื้อยใส่อะแต่น้องต้น
กับโนเนี่ยโดนคนดูด่าแล้ว โนรู้เลยอารมณ์คนดูแบบอย่าทํากับเค้านะ แต่เราแสดง
สื่อสารอารมณ์ใช่ไหม ว่าแกเป็นของเก่า ไร้ค่านั่นเลยประเด็น”
(สุพร บุญประสิทธิ์, 2556b)

ทั้งนี้นักแสดงไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับองคแประกอบอื่น ๆ ในการแสดงที่ทําให
ภาพรวมการแสดงสมบูรณแยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
“โบรู้สึกว่าการแสดงครั้งนี้จริงจังมากก็เมื่อตอนที่โบได้เห็นชุด คือแบบทุก
คนต้องใส่ชุดที่ไม่เหมือนกันเลยสักคนรู้สึกเลยว่าผู้วิจัยให้ความสําคัญกับเราทุกคน
มากไม่ว่าจะแสดงเป็นอะไร แล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าแสงในละครจะสวยขนาดนี้คือ
มันแบบช่วยโบมาก โบว่าทั้งตอนที่โบร้อง และแสดงแสงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โบ
รู้สึกนะ คือมันแบบส่องมาเป็นสีที่ช่วยเรา”
(ภาวิณี ปใพพานนทแ, 2556)

“เราเล่นเองเรายังรู้สึกเลยว่าเพลงมันเพราะคือทุกครั้งที่มันประสานกันมัน
เกิดสีในการร้องต่างๆมากมาย แบบบรรยากาศมันเต็มไม่รู้ว่าโรงละครช่วยด้วยหรือ
เปล่า แต่มันฟังชัดมากไปทุกอย่าง ดนตรีก็ไปกับเราได้ดีมาก ถ้าไม่มีเชลโล่ความมืด
คงยังไม่สนิท ถ้าไม่มีฮาร์พ(พิณฝรั่ง)ความสว่างคงจะไม่จร้า ถ้าไม่มีม่งและฉิ่งเราคงไม่
รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีกรรม ผมว่าทุกอย่างมันกลมกันดีจัง มันเพราะ”
(ชวธัช ธนูสิงหแ, 2556)

“สําหรับผมคนอื่นพูดไปหมดแล้ว ผมว่าภาพรวมการแสดงนี้มันออกมา
ค่อนข้างดีเลยละในแง่ของรูปแบบการนําเสนอ แต่ส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าการ
แสดงนี้มันพัฒนาทุกคนไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ ผมเข้าใจเรื่อง “ข้าว” มากขึ้น การแสดงนี้ผมรู้สึกได้ว่าทุกคนอยู่
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ในภาวะของการเติมเต็มแรงบันดาลใจบางอย่าง ผมเองยังคิดไม่ถึงเลยว่าผู้วิจัยจะทํา
ให้ผมคิดมากซะขนาดนี้”
(ลัญฉกร ศุขกลิ่น, 2556a)

ผูวิจัยตั้งคําถามเรื่องทัศนคติตอประเด็นในการนําเสนอที่ปรากฏในการ
แสดง ซึ่งนักแสดงมีการแสดงทัศนะที่แตกตางกันและการพยายามตีความคําวา อัตลักษณแสามัญที่
หลากหลาย รวมไปถึงขอเสนอเชิงมุมมองในดานอัตลักษณแสามัญของลุมน้ําโขงในแงที่สัมพันธแกับการ
แสดง โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ส่วนตัวผมคิดว่าอัตลักษณ์เป็นคําที่มีความหมายที่ใหญ่และนามธรรมมาก
ๆ แม้ว่าผมจะแสดงผมก็ไม่ทราบว่าลุ่มน้ําโขงจริงๆแล้วมีอัตลักษณ์เป็นอย่างไร ซึ่งคิด
ว่าแค่เรื่อง ข้าว มันก็สัมพันธ์กันในหลายประเทศของลุ่มน้ําโขงแล้วละ ถ้ามองในมุม
ของการแสดงเรื่อง ข้าว ผมคิดว่าอัตลักษณ์สามัญน่าจะเป็น ความสัมพันธ์ของข้าวที่
มีต่อเราทุกคน”
(ศุภสิทธิ์ ตัณประเสริฐสุภา, 2556)

“ผู้วิจัยเคยบอกผมว่า วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าว สามารถสื่อสารถึงความเป็นอัตลักษณ์สามัญของลุ่มน้ําโขงได้ ผมก็คิดเช่นนั้น
เพราะเดิมทีประเทศในกลุ่มเรา ๆ เนี่ยนับถือผี ดังนั้นพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตของ ข้าว ในการนําเสนอครั้งนี้มันจึงหนีไม่พ้นเรื่องของฟูาและดินที่เราต้อง
ไหว้ เพื่อรักษาจุดร่วมและความเชื่อของเราไว้ ก็เลยคิดว่าหากเราจะบอกผ่านการ
แสดงนี้มันก็สื่อได้เพราะผู้วิจัยใช้มุมมองแบบไทยเพื่อเสนอให้คนไทยดู ดังนั้นมันจึง
เป็นเรื่องไม่แปลกที่เราจะไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันแปลกและสามารถอ้างอิงถึงความ
เป็นอัตลักษณ์สามัญได้เพราะประสบการณ์ของแต่ละคนมันต่างกัน อันนี้คือความคิด
ผมนะครับ”
(ธัชกร หงษแวิลัย, 2556a)
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“มิ้นท์เองแสดงมิ้นท์เองยังรู้สึกเลยว่าเราร่วมกันนะ เราไปด้วยกัน
องค์ประกอบทุกอย่างมันไปด้วยกันทั้งหมด อัตลักษณ์สามัญอะไรมิ้นท์ว่ามิ้นท์เดา
รูปร่างหน้าตามันไม่ได้หรอก แต่มิ้นท์ว่าเรื่อง ข้าวเนี่ยมีความเป็นเราและลุ่มน้ําโขง
อยู่มากเพราะเสื้อผ้าก็มีความแตกต่างกัน คนแสดงก็แตกต่างกัน เสียงก็แตกต่างกัน
แต่เราเชื่อและปฏิบัติร่วมกัน ประสานร่วมกันด้วยความกลมกลืน มิ้นท์ว่าบางครั้งคน
ดูยังไม่สนใจเลย คงจะรู้แต่ว่าการแสดงนี้ทําให้ ข้าว กับมามีค่ามากขึ้น ซึ่งมันก็คือ
เรานั่นเองที่มีค่ามากขึ้น”
(สุภัสสรา สุจารีรัตนแ, 2556a)

“ความจริงพี่ว่ามันถ้าเกิดว่าเราบอกว่า นี่มันคือ ข้าวที่เป็นอัตลักษณ์สามัญ
ของลุ่มน้ําโขง มันจะเข้ากับการแสดงนี้มากกว่า ข้าวเฉยๆ เพราะว่ามันจะเจาะลงไป
ในเรื่องของข้าวที่เราพยายามจะนําเสนอทั้งหมดในการแสดงซึ่งพี่มองว่า มันเป็นการ
แสดงที่ใช้มุมมองเชิงวัฒนธรรมและการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดในการนําเสนอ
โดยผู้วิจัย เพราะความเป็นจริงเรื่องที่เกี่ยวกับข้าวมันมีมากมาย แต่ที่ผู้วิจัยนําเสนอ
มามันก็ทําให้น้ําตาหลาย ๆ คนไม่ใช่แค่ผู้ชมนะแต่คือเราด้วยนักแสดงร่วงกันจนหมด
ตัว ถ้านี้มันยังสื่อสารไม่ได้ก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วละ เอาเป็นว่าเรามาเริ่ม
ประสบการณ์ร่วมกันในมุมมองเดียวกันถ้าหากเราเปิดใจรับไม่ตั้งคําถามว่ามันมีที่มา
จากไหนเราจะเจอคําตอบเอง ว่ารากเหง้าบรรพบุรุษของเราไงที่ทําให้เรามีจุดร่วม
และอัตลักษณ์สามัญระหว่างหันในวันนี้”
(ลัญฉกร ศุขกลิ่น, 2556a)

“พี่เห็นด้วยกับที่บิ้กกี้พูดทุกอย่างเลยละใช่เรามีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
อัตลักษณ์ของคนนึงอาจจะไม่ใช่ของคนอีกคนนึง แต่อยากจะบอกว่า ดนตรีที่
ออกแบบในการแสดงนี้มันใช้ระบบการออกแบบในกลุ่มเครื่องดนตรีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็รวมลุ่มน้ําโขงนั่นคือ Pentatonic scale ซึ่งในการออกแบบ
การร้องก็มีลักษณะของแคนเครื่องดนตรีในกลุ่มไม้ไผ่อยู่นั้นคือ คําว่า “แล่นแต”
และม่งที่เป็นเครื่องทองเหลือง เสียงของเครื่องดนตรีเหล่านี้คือเสียงของลุ่มน้ําโขง
ผมว่าบางครั้งมันอาจทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามันคือพื้นบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดร่วมที่เป็น
รูปธรรมมาก ๆ นะเพียงแต่ผู้ชมไม่ได้สนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้ชมให้ความสนใจ
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กับการแสดงมากจนจับรายละเอียดเล่านี้ไม่ทัน นั่นไงการแสดงเลยการเป็นละคร
ของทุกคน”
(อมานัต จันทรวิโรจนแ, 2556c)

ภาพที่ 62 กิจกรรมหลังจากผู้วิจัยแสดงความขอบคุณกับนักแสดงและทีมงาน

การสนทนาอภิปรายรวมกับนักแสดงและทีมงานในดานขององคแประกอบ
ตางๆและภาพรวมในการแสดงมีลักษณะการสนับสนุนกันดวยเรื่องราวที่เรียบงายที่สามารถทําใหการ
ออกแบบการแสดงชวยในการสื่อสารระหวางนักแสดงและผูชม ในขณะที่การเคลื่อนไหวตองสัมพันธแ
กับการแสดงและการรองเพลงนั้ นมีปใญหาอยูบางอันเนื่องมาจากความตื่นเตนและประสบการณแครั้ง
แรกบนการแสดงลักษณะนี้
ทัศนคติตอประเด็นตาง ๆ จากนักแสดงและทีมงาน ที่ปรากฏในการแสดง
มีรายละเอียดที่แตกตางกัน โดยใหความสําคัญที่เรื่อง ขาว และการสื่อสารถึงอัตลักษณแสามัญแหงลุม
น้ําโขง ซึ่งมีขอเสนอแนะในเรื่องของประสบการณแที่แตกตางกัน การพยายามระบุวาอัตลักษณแสามัญ
ในการแสดงนี้คืออะไร รายละเอียดของการแสดงที่แมสื่อสารถึงประเด็นดังกลาวแตอาจถูกมองขามไป

4.3.2 ความพึงพอใจและทัศนคติจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการชมการแสดง
วิเคราะหแขอมูลโดยการใชการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสัน (Pearson's
product moment correlation coefficient) เพื่อหาคาความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจตอ
องคแป ระกอบในการแสดงขับ ร องประสานเสี ยงเรื่อง “ขวัญขาว” กับทัศนคติตอประเด็นตางๆ ที่
ปรากฏในการแสดงขับรองประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” หลังชมการแสดง
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4.3.2.1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
84
87
171

ร้อยละ
49.1
50.9
100.0

จากตารางที่ 5 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง คิด
เป็นรอยละ 50.9 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นรอยละ 49.1
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 21 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกวา 50 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
42
63
15
24
27
171

ร้อยละ
24.6
36.8
8.8
14.0
15.8
100.0

จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีชวงอายุ 21 - 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นรอยละ
36.8 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามที่มีชวงอายุต่ํากวา 21 ปี คิดเป็นรอยละ 24.6 นอกนั้นเป็น
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 15.8 สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีชวง
อายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นรอยละ 14.0 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนนอยที่สุดมีชวง
อายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นรอยละ 8.8
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา
ธุรกิจสวนตัว
อาจารยแ/ ครู
รับจาง/ พนักงานบริษัทเอกชน

จานวน
77
28
21
28

ร้อยละ
45.0
16.4
12.3
16.4
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รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
รวม

8
9
171

4.7
5.2
100.0

จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เป็นนักเรียน/ นักศึกษา มากที่สุด คิดเป็นรอยละ
45.0 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจาง/ พนักงานบริษัทเอกชน และผูตอบ
แบบสอบถามที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเป็นรอยละ 16.4 นอกนั้นเป็นผูตอบแบบสอบถามที่
ประกอบอาชีพอาจารยแ/ ครู คิดเป็นรอยละ 12.3 สวนผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพอื่นๆ คิด
เป็นรอยละ 5.3 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ ผูตอบแบบสอบถามที่
ประกอบอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นรอยละ 4.7
ตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับทราบข่าวสารตามช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการได้รับข่าวสาร
เพื่อน/ คนรูจักแนะนํา
เว็บไซตแ
โปสเตอรแ
วิทยุ
อื่นๆ
รวม

จานวน
136
8
11
4
12

ร้อยละ
79.5
4.7
6.4
2.3
7.1

171

100.0

จากตารางที่ 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามไดรับทราบขาวการแสดงขับรองประสานเสียงเรื่อง
"ขวัญขาว" จากเพื่อน/ คนรูจักแนะนํา มากที่สุด คิดเป็นรอยละ 79.5 รองลงมา คือ โปสเตอรแ คิดเป็น
รอยละ 6.4 และอันดับที่ 3 คือ จากชองทางอื่น ๆ คิดเป็นรอยละ 7.1
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลและความคิดเห็นต่อการแสดง
ตารางที่ 9 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคย/ ไม่เคยรับชมการแสดงขับร้อง
ประสานเสียงมาก่อน
การเคย/ ไม่เคยรับชมการแสดงขับ
ร้องประสานเสียง
เคย
ไมเคย
รวม

จานวน

ร้อยละ

135
36
171

78.9
21.1
100

จากตารางที่ 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ "เคย" รับชมการแสดงขับรองประสานเสียงมา
กอน มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 78.9 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามที่ "ไมเคย" รับชมการ
แสดงขับรองประสานเสียงมากอน คิดเป็นรอยละ 21.1
ตารางที่ 10 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักวงประสานเสียง
การรู้จักวงประสานเสียง
จานวน
1. วงสวนพลูคอรัส
77
2. วงประสานเสียงเยาวชนแหง
59
ประเทศไทย
3. วงบางกอกวอยเซ็ทสแ
35
4. วงวัฒนาเกิรแลคอรัส
29
5. วงจุฬดา
27
6. อื่นๆ
24
7. วงบีซีซีกรีคลับ
20
* หมายเหตุ สามารถเลือกวงประสานเสียงไดมากกวา 1 วงตอคน

ร้อยละ
45.0
34.5
20.5
17.0
15.8
14.0
11.7

จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เคยรับชมการแสดงขับรองประสานเสียงมา
กอนรูจักวงสวนพลูคอรัส มากที่สุด คิดเป็นรอยละ 45.0 รองลงมา คือ วงประสานเสียงเยาวชนแหง
ประเทศไทย คิดเป็นรอยละ 34.5 และอันดับที่ 3 คือ วงบางกอกว฿อยเซ็จ คิดเป็นรอยละ20.5
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามหลังชมการแสดงแล้วอยาก/ไม่
อยากชมการแสดงขับร้องประสานเสียงวงอื่นต่อไป
ความอยาก/ ไม่อยากชมการแสดงขับ
ร้องประสานเสียงวงอื่น
อยากชม
ไมอยากชม
รวม

จานวน

ร้อยละ

169
2
171

98.8
1.2
100

จากตารางที่ 11 พบวา หลังจากรับชมการแสดงขับรองประสานเสียงเรื่อง "ขวัญขาว" แลว
ผูตอบแบบสอบถามที่ "อยากชม" การแสดงขับรองประสานเสียงของวงอื่นๆ มากที่สุด คิดเป็นรอยละ
98.2 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามที่ "ไมอยากชม" การแสดงขับรองประสานเสียงของวงอื่น ๆ
คิดเป็นรอยละ 1.2
ตารางที่ 12 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามใน ความน่าสนใจ/ไม่น่าสนใจ ของ
เรื่องราวที่ประยุกต์ในการแสดง
ความสนใจ/ ไม่สนใจเรื่องราวที่
ประยุกต์ในการแสดง
นาสนใจ
ไมนาสนใจ
รวม

จานวน

ร้อยละ

169
2
171

98.8
1.2
100

จากตารางที่ 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาเรื่องราวที่ประยุกตแในการแสดงขับรอง
ประสานเสียงเรื่อง "ขวัญขาว" นี้ทําใหการขับรองประสานเสียงมีความ "นาสนใจ" มากยิ่งขึ้น คิดเป็น
รอยละ 98.8 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามคิดวาเรื่องราวที่ประยุกตแในการแสดง "ขวัญขาว" นี้ทํา
ใหการขับรองประสานเสียง "ไมนาสนใจ" คิดเป็นรอยละ 1.2
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ตารางที่ 13 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่องราว
ที่ประยุกต์ในการแสดง
ใจความสาคัญของเรื่องราวที่ประยุกต์
จานวน
ในการแสดง
1.ความเป็นอัตลักษณแสามัญของ
54
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
2.ความเชื่อเรื่องขาวในภูมิภาคลุมน้ํา
49
โขง
3.วิถีชีวิตของคนในกลุมประเทศลุมน้ํา
43
โขง
4.ความสัมพันธแแหงครอบครัวใน
26
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
* หมายเหตุ เรียงตามลําดับความสําคัญภายในตัวเลือก 4 ขอ

ร้อยละ
31.6
28.7
25.1
15.2

จากตารางที่ 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาเรื่องราวที่ประยุกตแในการแสดงขับรอง
ประสานเสียงเรื่อง "ขวัญขาว" มีใจความสําคัญเกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณแสามัญของภูมิภาคลุมน้ํา
โขง มากที่สุด คิดเป็นรอยละ 31.6 รองลงมา คือ ความเชื่อเรื่องขาวในภูมิภาคลุมน้ําโขง คิดเป็นรอย
ละ 28.7 อันดับที่ 3 คือ วิถีชีวิตของคนในกลุมประเทศลุมน้ําโขง คิดเป็นรอยละ 25.1 ตามลําดับ และ
ลําดับสุดทาย คือ ความสัมพันธแแหงครอบครัวในภูมิภาคลุมน้ําโขง คิดเป็นรอยละ 15.2
ตารางที่ 14 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างมุมมองร่วมกัน
เรื่อง “ข้าว” และความเป็นอัตลักษณ์สามัญของภูมิภาคลุ่มน้าโขง
การสร้างมุมมองร่วมกันเรื่องข้าว
ได
ไมได
รวม

จานวน
157
14
171

ร้อยละ
91.8
8.2
100

จากตารางที่ 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามคิดวาการขับรองประสานเสียงที่ปรากฏในการ
แสดงขับรองประสานเสียงเรื่อง "ขวัญขาว" สามารถสรางมุมมองรวมกันเรื่อง "ขาว"และความเป็นอัต
ลักษณแส ามัญของภูมิภ าคลุ มน้ํ าโขง "ได" มากที่สุ ด คิดเป็นรอยละ 91.8 รองลงมา คือ ผู ตอบ
แบบสอบถามที่คิดวาการขับรองประสานเสียงที่ปรากฏในการแสดง "ขวัญขาว" สามารถสรางมุมมอง
รวมกันเรื่อง "ขาว"และความเป็นอัตลักษณแสามัญของภูมิภาคลุมน้ําโขง "ไมได" คิดเป็นรอยละ 8.2
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆ ในการแสดงขับร้องประสานเสียง
ตารางที่ 15 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจากการจาแนกตามระดับความพึง
พอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ในการแสดงขับร้องประสานเสียง
ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆ ในการ
แสดงขับร้องประสานเสียง
ควร
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง
อย่างยิ่ง

พอใช้

ดี

ค่าเฉลี่ย แปลผล

ดีมาก

1. การสื่อสารดวย
เพลงประสานเสียง

0
(0.0)

0
(0.0)

1
(0.6)

49
(28.7)

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
121
4.70
(70.8) .471

2. เนื้อหาในการ
แสดง

0
(0.0)

0
(0.0)

22
(12.9)

58
(33.9)

91
(53.2)

4.40
.708

3. การแสดง/
นักแสดงผูขับรอง

0
(0.0)

1
(0.6)

14
(8.2)

68
(39.8)

88
(51.5)

4.42
.667

4. ลีลาการ
เคลื่อนไหว
5. เสื้อผาและเครื่อง
แตงกาย

0
(0.0)
0
(0.0)

4
(2.3)
1
(0.6)

37
(21.6)
22
(12.9)

70
(40.9)
85
(49.7)

60
(35.1)
63
(36.8)

4.09
.811
4.23
.686

6. การออกแบบแสง

0
(0.0)

0
(0.0)

17
(9.9)

76
(44.4)

78
(45.6)

4.36
.656

0
(0.0)

1
(0.6)

0
(0.0)

56
(32.7)

114
(66.7)

4.66
.512

ค่าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆ ในการแสดงขับร้อง
ประสานเสียง

4.44

8. ภาพรวมทั้งหมด
ของการแสดง

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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จากตารางที่ 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจตอองคแประกอบ
ตางๆ ในการแสดงขับรองประสานเสียงเรื่อง "ขวัญขาว" อยูในระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่
4.44 ซึ่งประเด็นทีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การสื่อสารดวยเพลงประสาน
เสียง มีคาเฉลี่ย 4.70 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากันใน 2 ประเด็น คือ ดนตรีประกอบ/ นักดนตรี และ
ภาพรวมทั้งหมดของการแสดง มีคาเฉลี่ย 4.66 และอันดับที่ 3 คือ การแสดง/ นักแสดงผูขับรอง มี
คาเฉลี่ย 4.42

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อการนาเสนอประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏในการแสดง
ตารางที่ 16 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามทัศนคติต่อการ
นาเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในการแสดง
ทัศนคติ

1. ชุดการแสดง
“ขวัญขาว” ไดสราง
มิติใหมใหกับการขับ
รองประสานเสียง
2. องคแประกอบของ
การแสดง เชน
เรื่องราว แสงสี การ
เคลื่อนไหว เครื่อง
แตงกาย ชวยสื่อสาร
เชิงบรรยากาศของ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงไดดี

ระดับทัศนคติต่อการนาเสนอประเด็นต่างๆ ที่
ปรากฏในการแสดง

ค่าเฉลี่ย

น้อย
ที่สุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

0
(0.0)

0
(0.0)

20
(11.7)

85
(49.7)

66
(38.6)

4.27
.658

0
(0.0)

6
(3.5)

41
(24.0)

75
(43.9

49
(28.7)

3.98
.819

แปลผล

มาก
ที่สุด

มาก
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ทัศนคติ

3. การแสดงประสาน
เสียงเรื่อง “ขวัญ
ขาว” สามารถใชเป็น
เครื่องมือทาง
วัฒนธรรมที่ทําใหเกิด
การเรียนรูระหวาง
วัฒนธรรม
4. เนื้อหาเพลง
ประสานเสียงทําให
การสื่อสารเรื่อง
“ขาว” ของกลุม
ประเทศลุมน้ําโขงถูก
ใชเป็นภาพแทน
เชื่อมโยงอัตลักษณแ
ของลุมน้ําโขงได
5. เนื้อหาเชิง
พิธีกรรม ความเชื่อ
เดิมที่ดีงาม และทุน
นิยมในการแสดง
“ขวัญขาว” สะทอน
บทบาท ความเชื่อ
และวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปของ
ผูคนในภูมิภาคลุมน้ํา
โขง
6. การแสดงประสาน
เสียงเรื่อง “ขวัญ
ขาว” เป็นภาพ
สะทอนของการ
รวมกันเป็นหนึ่งในลุม

ระดับทัศนคติต่อการนาเสนอประเด็นต่างๆ ที่
ปรากฏในการแสดง

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

น้อย
ที่สุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

0
(0.0)

4
(2.3)

32
(18.7)

62
(36.3)

73
(42.7)

4.19
.821

มาก

0
(0.0)

3
(1.8)

36
(21.1)

80
(46.8)

52
(30.4)

4.06
.765

มาก

0
(0.0)

0
(0.0)

20
(11.7)

57
(33.3)

94
(55.0)

4.43
.694

0
(0.0)

3
(1.8)

37
(21.6)

73
(42.7)

58
(33.9)

4.09
.788

มาก
ที่สุด

มาก
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ทัศนคติ

ระดับทัศนคติต่อการนาเสนอประเด็นต่างๆ ที่
ปรากฏในการแสดง
น้อย
ที่สุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

น้ําโขง

ค่าเฉลี่ยรวมระดับทัศนคติต่อการนาเสนอประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏในการ
แสดง

4.17

มาก

จากตารางที่ 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยรวมทัศนคติตอการนําเสนอประเด็น
ตางๆ ที่ปรากฏในการแสดงขับ รองประสานเสี ยงเรื่อง "ขวัญขาว" อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ ย
รวมอยูที่ 4.17 ซึ่งประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่ดีมากที่สุด คือ เนื้อหาเชิงพิธีกรรม ความ
เชื่อเดิมที่ดีงาม และทุนนิยมในการแสดง “ขวัญขาว” สะทอนบทบาท ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปของผูคนในภูมิภาคลุมน้ําโขง มีคาเฉลี่ย 4.43 รองลงมา คือ ชุดการแสดง “ขวัญขาว”
ไดสรางมิติใหมใหกับการขับรองประสานเสียง คิดเป็นรอยละ 4.27 และอันดับที่ 3 คือ การแสดง
ประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” สามารถใชเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดการเรียนรูระหวาง
วัฒนธรรม มีคาเฉลี่ย 4.19
จากแบบสอบถามผู้วิจัยได้หาค่าความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในองค์ประกอบและ
ทัศนคติต่อประเด็นต่างๆในการแสดงขับร้องประสานเสียงเรื่อง “ขวัญข้าว” ซึ่งพบว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
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ตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อองค์ประกอบในการแสดง กับทัศนคติ
ต่อประเด็นที่ปรากฏในการแสดง
ทัศนคติต่อประเด็นที่ปรากฏในการแสดง
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบใน
การแสดง
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค่าสหสัมพันธ์
.589**

ระดับนัยสาคัญ
.000

ระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง

จากตารางที่ 17 พบวา เมื่อพิจารณาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางความพึงพอใจตอ
องคแประกอบการแสดงขับรองประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” กับทัศนคติตอประเด็นในการแสดงขับ
ร อ งประสานเสี ย งเรื่ อง “ขวั ญข า ว” โดยใช คา สหสั มพั นธแ ของเพีย รแ สั น (Pearson's product
moment correlation coefficient) ในการทดสอบพบวา ความพึงพอใจตอองคแประกอบในการ
แสดง มีความสัมพันธแกับทัศนคติตอประเด็นในการแสดง โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
เป็นความสัมพันธแเชิงบวกและเป็นความสัมพันธแในระดับปานกลาง จึงสรุปผลการตอบแบบสอบถาม
จากผูชมไดวา เมื่อคนที่มาชมการแสดงขับรองประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” มีความพึงพอใจตอ
องคแประกอบในการแสดงมาก จะสงผลตอทัศนคติที่ดีตอประเด็นในการแสดงขับรองประสานเสียง
เรื่อง “ขวัญขาว” เพิ่มมากขึ้น
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการแสดงของผู้ชมทั่วไปจากแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดจัดประเภทของความคิดเห็นและขอเสนอแนะหลังจากรับชมการแสดง โดยผูตอบ
แบบสอบถามซึ่งการตอบคําถามมีทั้งที่สัมพันธแกันและแตกตางกันในหลายประเด็น โดยผู วิจัยได
จําแนกตามรายละเอียดดังนี้
ความเห็นต่อภาพรวมในการแสดง
“เป็นการแสดงที่ได้รับครบทุกอรรถรส ได้ทั้งความไพเราะร่วมกับความ
เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติ ธรรมชาติที่มี
รัก โลก แล้วชีวิตก็ต้องเข้าสู่วิถีที่ธรรมชาติให้มา เนื้อความเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง
ธรรมชาติของคนกับวิถีชีวิตที่สอดคล้องกัน”
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“การแสดงประสานเสียงเรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนของการรวมกันเป็นหนึ่งใน
ลุ่มน้ําโขงอย่างยิ่ง รู้สึกประทับใจมาก ได้รับทั้งความสุข ความรู้ ดวงตาเห็นธรรม ทํา
ให้เกิดมิติใหม่ของการขับร้องประสานเสียง ผสมละครเรื่องราวคล้ายกับละครที่ผสม
การแสดงคอนเสิร์ต มองเห็นอนาคตของงานแสดงมากกว่าละครเวทีที่จะได้รับความ
ชื่นชม และความสามารรถของผู้แสดงผู้กํากับแสดง ผู้ออกแบบและ ทีมงาน ที่สาม
รถแสดงศักยภาพที่แตกต่างมารวมเป็นหนึ่งเดียว สุดยอดค่ะ”
“สําหรับผมไม่ได้สนใจเรื่องว่าตรงกับโจทย์มากแค่ไหนแต่ที่ได้คือ ความคิด
เรื่องของข้าวและ ทุนนิยมที่กําลังเข้ามาในชีวิตเราอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยภาพรวมของ
การแสดงเรื่องการร้อง เสียงและ แสง สุดยอดมากครับ ประทับใจ”
“เป็นการสร้างมิติใหม่ในการแสดงประสานเสียงในละครที่ดีมาก เป็น
วัฒนธรรมไทยๆที่เราทุกคนเป็นคนไทยสามารถเข้าใจได้ง่าย มากไปกว่านั้นคือการ
ใช้กลวิธีของเพลงพื้นบ้านนับว่าฉลาดมากเพราะเอกลักษณ์ของความเป็นพื้นบ้านมัน
คือส่วนนั้นเลย แต่บางช่วงก็ฝรั่ง คล้ายกับการแสดงร่วมสมัยที่พยายามจะนําเสนอ
แล้วให้ผู้ชมคิดต่อว่า จบแบบนี้มันถูกแล้วหรือเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันจะจบแบบไหน”
“รู้สึกหวงแหนและเห็นความสําคัญของข้าว “พระแม่โพสพ” เห็นวิถีชีวิต
ของคนไทยที่ปลูกข้าวมากขึ้น ชอบการร้องประสานเสียงและการแสดง เพลงเพราะ
มาก เป็นละครเวทีรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ ให้อารมณ์ การเคลื่อนไหวและการแสดง
ทําให้ผู้ชมเข้าถึงสารที่ผู้กํากับต้องการจะสื่อ ชอบมาก มากไปกว่านั้นชอบเสื้อผ้าของ
นักแสดง โดยเฉพาะพระแม่โพสพ สวยมากและแสดงได้ดีมากด้วยการร่ายรําสื่อ
อารมณ์ได้เป็นอย่างดี การออกแบบการเคลื่อนไหว แสงสี ทําได้ดีมาก อยากให้
เผยแพร่ให้มากกว่านี้ เพราะเป็นงานที่ดี รักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มเรา การแสดงให้
ความรู้สึกสั้นและไม่น่าเบื่อ เหมือนดูละครเวทีบรอดเวย์ในแนวไทย ในแง่การ
ประสานเสียงตอบโจทย์มากเพราะเสียงกลายเป็นเครื่องดนตรีต่างๆมากมายและ
โชคดีมากที่ได้มาชม”
“การแสดงเรื่อง ขวัญข้าว จิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ําโขง นับว่าเป็นการแสดงที่
ช่วยสนับสนุนยืนยันถึงพลังของศิลปะการแสดงว่าสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมอาเซียนได้ดีในภาพกว้างๆ”
โดยภาพรวมในการแสดงจากความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของความคิดเห็น
เป็นไปในทางเดียวกันหมายถึง ในภาพรวมของการแสดงผูชมรูสึกชื่นชอบ เป็นมิติใหมของการแสดง
ประสานเสียงประยุกตแ ทั้งนี้การแสดงลวนสัมพันธแกับเพลงโดยทั้งสิ้นซึ่งผูชมมีความเห็นชื่นชอบมาก
ที่สุด โดยภาพรวมของการแสดงสามารถทําใหผูชมเห็นภาพของวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี ในเรื่อง
ขาวเป็นสําคัญ
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ความเห็นต่อเรื่องราวและองค์ประกอบการแสดง
“เรื่องราวที่ประยุกต์สามารถสะท้อนสภาพสังคมได้ดี ทําให้เข้าใจเรื่องราวดี
ขึ้น และสามารถสร้างมุมมองร่วมกันได้ในแง่ของความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่ต่าง
สามัคคีกัน รู้สึกประทับใจและเห็นภาพความเป็นลุ่มน้ําโขงชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะ
เสียงร้องประสานเสียงของนักแสดง ฟังแล้วมันกระเทือนถึงการเต้นของหัวใจ”
“เนื้อเรื่องช่วยให้ภาพในการแสดงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความ
ไพเราะของเพลง ที่ทําให้เกิดความซาบซึ้งและ ความสําคัญของข้าว”
“เนื้อเรื่องสามารถเรียงลําดับได้ดีฉลาดที่ใช้พิธีกรรมต่างๆแทรกเข้ามาทําให้
เกิดความน่าสนใจเหมือนได้อยู่ในพิธีกรรม บาลานซ์เสียง (ความสมดุลของเสียง) ดี
ไมค์ที่ใช้สามารถทําให้ภาพรวมของเสียงเกิดความใหญ่คล้ายกับมีคนร้องจํานวนมาก
ความเต็มตรงจุดนี้ทําให้ไม่น่าเบื่อครับมันฟังไปเรื่อยๆเลย”
“สุขใจค่ะ เพลงเพราะ โชว์เพลิดเพลิน สวยงาม ดนตรีประสานกับการ
แสดงได้ดีค่ะ แม้ว่าจะขาดความหนักแน่นของเนื้อหาแต่เนื้อหาก็สามารถผลักให้เกิด
ความสะเทือนอารมณ์ได้มากขึ้น เป็นการแสดงที่สามารถตรึงผู้ชมให้อยากดูได้ดี
ทีเดียว”
“รู้สึกแปลกใหม่เพราะความกลมกล่อมของบทเพลงทําให้เนื้อเรื่องโดดเด่น
อย่างมาก โดยส่วนตัวคือชื่นชม ชื่นชอบการผสมผสานการแสดงและการขับร้อง
รู้สึก สวยงามและเกิดความรักในการแสดงเป็นอย่างมาก”
“รู้สึกรู้ค่าของข้าว และศรัทธาในความเชื่อของเทพผู้ปกปูองรักษา ดูแล
รู้สึกสนุกสนาน เศร้าไปกับการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาชอบมากเลยค่ะ โดยส่วนตัว
ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องหรือเพลงพาไปแต่เนื้อเรื่องมันถูกถ่ายทอดด้วยเพลงที่ดีมาก”
“รู้สึกได้ถึง History วัฒนธรรม ความเชื่อที่มีอยู่และถูกนํากลับขึ้นมาปลุก
กระแสความเป็นตัวตนของเรากลับขึ้นมา การร้องเพลงเล่าเรื่องด้วยพลังเสียงและ
ความเป็นมืออาชีพของตัวแสดงที่ร้อง ยังทําให้การรับรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องชัดเจนลงถึง
แก่นมาก อาจจะมีบางช่วงที่เสียงคนร้องนําดังไม่พอเพราะถูกกลุ่มที่ฮัมเพลงเป็น
เสียงประสานที่ดังกว่ากลบเสียงไปบ้าง ทําให้ได้ยินบางช่วงคําไม่ชัดเจนแต่โดยรวมดี
มาก ถือว่ามีข้อผิดพลาดน้อยมาก”
“สนุก ประทับใจ ฟังแล้วซึ้ง ขนลุก น้ําตาซึมเลยค่ะ ตั้งแต่เพลงสรรเสริญ
เลย ชอบมากตอนทําเสียงฝนตกโดยใช้การดีดนิ้ว สุดยอด เนื้อเรื่องดีค่ะ เนื้อหา
ชัดเจนดูแล้วเข้าใจง่าย แม้จะเดาได้แต่ดูแล้วก็อยากรู้ว่าจะเล่ายังไงด้วยอะไรต่อไป
มันเป็นการแสดงที่เท่ห์มากค่ะ”
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“รู้สึกชื่นชอบ ชื่นชม ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ การนําขนบธรรมเนียม
ความเชื่อพิธีกรรม ความใหม่มาทําให้การแสดงดึงดูดผู้ชมตลอดทั้งเรื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องราวมันช่วยให้การประสานเสียงเติมเต็มมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งการแสดงจบลง”
“ตัวเพลงและเรื่องในการนําเสนอ เป็นประเด็นที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย จึง
ทําให้เราได้รับสุนทรียะของการประสานเสียงเต็มๆ”
ความคิดเห็นกับองคแประกอบการแสดงตาง ๆ ที่สําคัญคือการประยุกตแเรื่องราวในการแสดง
การแสดง การประสานเสียง เทคนิควิธีในการสรางเสียงประสาน เพลง ที่นําไปสูการสื่อสารเพื่อสรา ง
อารมณแที่กระตุนใหผูชมเกิดความระลึกถึงขาว จากความรูสึกที่ไดรับในการแสดง
ความเห็นต่อความรู้สึกหลังการรับชมการแสดง
“ชื่นชอบการร้องเพลงประสานเสียงมากยิ่งขึ้น รู้สึกอยากมีประสบการณ์
ในการร้องประสานเสียงบ้าง”
“รู้สึกดีที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ยังระลึกถึง วัฒนธรรมข้าว วัฒนธรรมลุ่มน้ํา ผม
เองชื่นชมผู้วิจัยมากครับที่กล้าหยิบประเด็นเหล่านี้มาเล่า มันมีมากมายและยากมาก
ที่จะนําเสนอให้เข้าใจ เพราะปัจจุบันภาพที่เราเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมนี้มันแตกเป็น
ส่วนๆคือภาพรวมมันหายแล้วมันก็สาบสูญ ผมว่ามันตอบโจทย์ในแง่ของการกระตุ้น
ให้เกิดสังคมที่ดีงามมากขึ้นนะเพราะปัจจุบันมันเลวลงไปมากและก็ยังไม่กลับมา มี
ข้อติที่เครื่องแต่งกายยังไม่บ่งบอกอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนลุ่มน้ําโขงชัดเจนพอ
เครื่องดนตรีก็เช่นกัน แต่การแสดงนี้ผมจะไม่มีวันลืมว่าผมเคยรับชมเพราะมันมี
คุณค่ามาก”
“หลังจากที่ชมการแสดง ทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงเสน่ห์ของการร้องประสานเสียง
ผู้แสดงสามารถสื่ออารมณ์กับผู้ชม สามารถทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของอัต
ลักษณ์สามัญของวิถีชีวิตและ รากเหง้าของผู้คนในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงได้เป็นอย่างดี”
“เพลงเพราะ ประสานเสียงได้ไพเราะ เนื้อเรื่องที่ดําเนินสามารถฉายภาพ
ให้เห็นได้ถึงความงามของวัฒนธรรมที่ดีงาม ดั้งเดิมและ ความโหดร้ายของระบบทุน
นิยมโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและก็ไม่มีอารมณ์ร่วม แต่การ
แสดงนี้มันทําให้ผมต้องคิดใหม่”
“การแสดงเกี่ยวกับขวัญข้าว เห็นภาพสะท้อนในสังคมของการรวมกันเป็น
หนึ่งในลุ่มน้ําโขง การประสานเสียงไพเราะมากๆชอบมาก ขอชื่นชมน้องๆแสดงได้ดี
มากพร้อมเพียงดี ดิชั้นเองเป็นชาวนาดิชั้นยังรู้สึกเลยว่าภาพที่เราเห็นในการแสดง
ปัจจุบันมันเลือนไปหมดแล้ว ขอบคุณมากค่ะที่ทําให้ดิชั้นรู้สึกอาชีพของดิชั้นมี
รากเหง้าและคุณค่าที่ไม่น้อยไปกว่าอาชีพใดในสังคม”
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“ทีมงานทุกคนเก่งมาก โดยเฉพาะผู้กํากับและผู้ออกแบบ รู้สึกได้ว่ามาดู
แล้วไม่ผิดหวังที่จะมาดู ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นงานวิทยานิพนธ์ มันใหม่ แปลกตา
น่าสนใจ เรื่องและเพลงดีมากมาก แสงสวยมาก ดูแล้วรู้สึกสงสารชาวนา ไม่อยากทิ้ง
ข้าว อยากให้คนรักและ สามัคคีกันมาก ๆ ”
“ไม่สื่อเรื่องลุ่มน้ําโขงก็จริง แต่สุดยอด ไม่สนใจแล้ว ร้องไห้เลย”
“สนุกมากอยากดูอีกไม่เคยดูอะไรที่สนุกแบบนี้ อยากให้มีการแสดงใน
ลักษณะนี้ออกมาอีกเรื่อย ๆ ”
“คนเราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า? ลืมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และ ครอบครัว
ของเขาไปแล้วหรือเปล่า? สะท้อนให้เห็นถึงภาพวัยเยาว์ ภาพในอดีต ที่เงินไม่ใช่สิ่ง
สําคัญทําให้ชีวิตดํารงอยู่ได้ แต่อะไรละที่ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป?”
ในจํานวนความเห็น ที่ผูวิจั ยไดนํามาบรรยายถึงมีความเห็ นที่ผูวิจัยเห็ นวา เป็นความเห็นที่
นาสนใจสําหรับความรูสึกหลังจากการรับชมการแสดงผานขอความคิดเห็นจากแบบสอบถามโดยมี
รายละเอียดดังนี้
“ดิฉันได้ชมและร่วมฟังการเสวนาหลังการแสดงมีความรู้สึกว่าจริง ๆ แล้ว
มันก็มีความร่วมได้อยู่เพราะดิฉันรู้สึกถึงภาพที่ได้มีโอกาสไป ลาว เขมร เวียดนาม
พม่าในลักษณะของความไม่เจาะจง ซึ่งผู้วิจัยบอกทั้งในชื่อเรื่องและบทเพลงการ
แสดงนี้เกี่ยวกับลุ่มน้ําโขง แต่ผู้ชมบางส่วนไม่สามารถรับรู้ได้ อาจเนื่องจากผู้ชม
บางส่วนและส่วนมากไม่ได้มีประสบการณ์ลักษณะดังกล่าว ภาพของการแสดงและ
ความรู้สึกจึงต้องพิจารณาจากความรู้สึกของไทยเป็นอันดับแรก ซึ่งการพิจารณาการ
ออกแบบการแสดงโดยอาศัยสภาพแวดล้อมดังกล่าว ถ้าจะมองว่าเป็นลุ่มน้ําโขงก็ไม่
ผิด หรือแบบไทย ๆก็ไม่ผิด เพราะการแสดงสร้างภาพรวมของความเชื่อร่วมได้ดี
ผู้วิจัยไม่ได้ต้องการระบุว่าเป็นประเทศใดหรือมีประเทศใดบ้าง ดังนั้นเองการแสดงนี้
ก็อยู่ที่วิธีการมองว่าจะมองมาจากมุมไหนค่ะ ชอบมากค่ะโดยส่วนตัว”
ความรูสึกของผูชมหลังชมการแสดงลวนมีความหลากหลาย ทั้งนี้การสื่อสารดวยการแสดง
ดังกลาวนําความประทับใจ สรางแรงบันดาลใจ การตั้งคําถามและการสรางความรูสึกรวมใหกับผูชม
ได การแสดงดังกลาวจึงมีลักษณะเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่กระตุนใหผูชมเกิดความคิดตอเรื่องขาวใน
ฐานะภาพสะทอนทางจินตนาการที่ทุกคนรวมกันสราง
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ความเห็นต่อการพัฒนาแนวทางการแสดงต่อไป
“สังเกตได้ว่าการแสดงเรื่องนี้พยายามนําเสนอถึงกลุ่มชนลุ่มน้ําโขงซึ่งใช้
วัฒนธรรมข้าว เป็นวัฒนธรรมร่วมกัน แต่ว่าภาพดังกล่าวหาได้ปรากฏอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ถ้าเพิ่มเติมในส่วนของการปูพื้นเรื่อง ให้แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชน
อย่างชัดเจนเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะนําเสนอความเป็นกลุ่มก้อนหรือความร่วมกัน ก็จะ
ทําให้เห็นถึงความเหมือนบนความแตกต่างได้ดียิ่งขึ้น อีกประเด็นหนึ่งคือการดําเนิน
เรื่องค่อนข้างมุ่งนําเสนอเรื่องข้าวเป็นสําคัญ โดยอาจหลงลืมความเป็นธรรมชาติของ
การแสดง ในที่นี้หมายถึงบทการแสดงค่อนข้างขาดอุปสรรคและข้อขัดแย้งสําหรับ
ตัวละคร ทั้งนี้หากเพิ่มความยุ่งยากหรืออุปสรรคของตัวละครหลัก ก็จะทําให้ละคร
เกิดอรรถรสและสามารสื่อสารความคิดของเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”
“เมื่อชมการแสดงขับร้องประสานเสียงเรื่องนี้ซึ่งสื่อสารในรูปแบบของการ
แสดงแล้ว ต้องขอชื่นชมในความสามารถของผู้สร้างสรรค์ที่ได้พยายามสอดแทรกบท
เพลงพื้นบ้านซึ่งแสดงถึงความเป็นกลุ่มชนลุ่มน้ําได้ดี ทว่าหากจะทําให้ความเป็นกลุ่ม
ชนลุ่มน้ําโขงปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น การเลือกการแสดงพื้นบ้าน อาทิ
แอ่วเคล้าซอ ฯลฯ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีร่วมใน
วัฒนธรรมลุ่มน้ําโขงอาทิ ซอ กลอง เป็นต้น และการใช้เพลงไทยออกภาษา ที่เป็น
สําเนียงต่างๆของประเทศในลุ่มน้ําโขงเหล่านี้ จะช่วยให้อัตลักษณ์ความเป็นลุ่มน้ํา
โขงได้รับการนําเสนออย่างชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้นด้วย”
“ชอบความงามขององค์ประกอบที่ง่ายแต่งามแบบหาคําตอบไม่ได้ แต่ใน
เชิงสารมันด้านเดียวเกินไป ไม่พาให้เกิดความคิดใหม่”
“ชุดแสดงบ่งบอกถึงชาติอะไรหรือไม่ ยังไม่ชัดเจนนัก”
“ควรขยายช่วงจบออกไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้ทราบว่าชีวิตผู้คนหลังบทเรียน
ความหลงผิดมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร? อยากให้ทําต่อไปพัฒนาไปเรื่อยๆขอให้
เข้าถึงความเป็นชีวิตของคนไทยรวมทั้งนานาชาติ ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
ความสําเร็จของงานชิ้นนี้ เรื่องนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้น ขอให้มีเรื่องต่อๆไปและเล่นให้
คนทุกเพศทุกวัยดู”
“กระตุกความคิดเกี่ยวกับเรื่องทุนนิยมกับการทิ้งอัตลักษณ์ของตนเอง
อยากให้นําไปต่อยอดหรือนําไปใช้ในการส่งสารต่อบุคคลต่างๆ ในสังคมไทยโดยใช้
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ”
“อยากให้ชาวนา ชาวบ้านได้มีโอกาสชมการแสดงนี้ ผมรู้สึกว่า การแสดงนี้
ทําให้เรามองถึง การหันกลับไปมองพื้นฐานจุดกําเนิดของเราอีกครั้ง อยากให้เรื่องนี้
ไปต่อ ไปถึงคนมากกว่านี้จริง ๆ นะครับ”
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“เราไม่ได้อิน (มีความรู้สึก) กับประเด็นนะ แต่เราตื่นเต้นกับมิติของเสียงที่
มันสะท้อนกับพื้นที่ไปมาในหลายๆที่ของโรงละคร”
“เป็นโชว์ที่ดีมาก ขนลุก ชอบมาก เพลงเพราะมาก ชอบในช่วงแรกมาก
ที่สุด ตอนจบน้ําตาซึมแต่ติดกับตัวละครนายทุน ที่เหมือนถูกใส่มาเพื่อให้มีความเป็น
ละคร แต่เป็นตัวร้ายที่ cliché (ความจําเจที่รู้จักกันดี)ไปหน่อยเนื้อหายังดูไม่ค่อย
เป็นลุ่มน้ําโขง อยากเห็นความเป็นอีสานมากกว่านี้”
“สนุกดีไม่น่าเบื่อ รูปแบบใหม่ในการประสานเสียงคือมีการประยุกต์
เรื่องราว แนะนําว่า ถ้าตัด คําว่าแม่น้ําโขงออก มันจะตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะ
เปลี่ยนเป็น การศึกษาด้วยวัฒนธรรมการแสดงในเรื่องข้าวที่สามารถอ้างอิงถึงความ
หลากหลายของชาติพันธุ์ การแสดงจะสมบูรณ์มาก”
“เสียงประสานดังกว่าเรื่องจริงหลักทําให้ฟังไม่ค่อยชัดเจนในเพลงปักดําช้ํา
มือ...ขอชมเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ที่แม้โรงละครจะเล็กแต่รายละเอียดเรื่องเส้น
เรื่อง การเคลื่อนไหว ชุด แสง ฉาก หาที่จับผิดได้ยากมาก”
“ความคิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญของเรื่องไม่ได้รับการนําเสนอ
ถึงความเป็นลุ่มน้ําโขง รวมถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจิตวิญญาณ ความคิด
ความเชื่อและ พิธีกรรม ในส่วนของการเล่าเรื่อง แม้ว่าจะมีโครงเรื่อง เส้นเรื่องที่
กําหนดการดําเนินไปของเรื่อง แต่การนําเสนอ ความขัดแย้งที่ว่าด้วยตัวละครหลัก
ไม่ชัดเจน ความต้องการเป็นลักษณะกว้างๆหลวมๆไม่ชัดเจน ทําให้ผู้ชมไม่เข้าใจ
ชัดเจนว่าจะติดตาม เนื้อหาอะไร? แต่โดยรวมแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่ดีและ
เป็นงานแสดงทดลองที่น่าชื่นชม”
“เนื้อเรื่องไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ของลุ่มน้ําโขงโดยตรงแม้การเดินเรื่อง
จะง่ายแต่ต้องคิดมากอยู่เช่นกันเพราะเนื้อเรื่องเสนอความเป็นลุ่มน้ําโขงในภาพของ
จินตนาการที่มากับการแสดงดังนั้นมันจะจริงขนาดเป็นแม่น้ําโขงเลยคงจะทําได้ยาก
แต่ถ้าจะเป็นก็เป็นเรื่องของทุนนิยมที่เข้ามาในภูมิภาค ลุ่มน้ําโขง ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิต ความเชื่อ เรื่องนี้ค่อนข้างสากล จนกระทั่งก็เกิดกระแสตี
กลับทําให้คนหันมาสนใจการเกษตรดั้งเดิมมากขึ้น”
“เรื่องของลีลาการเคลื่อนไหว ที่น่าจะไหลลื่นมากกว่านี้ มันเป็นตําแหน่งๆ
มากไปหน่อย แม้กระทั่งจังหวะการอ่านบทกวีก็มาจากตําแหน่งชัดเจน ถ้ามีความ
กลมและ ไหลลื่นมากกว่านี้จะทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ”
“แบบสอบถามค่อนข้างยาก น่าจะเสวนาก่อนแล้วค่อยแสดงแต่ไม่น่า
กล่าวถึงรายละเอียดของการแสดงมากไป เพราะทําให้ผู้ชมเกิดการจับจุดประเด็น
เป็นสําคัญทําให้กับรับรู้ทางสุนทรียะน้อยลงมัวแต่ไปจับผิดประเด็นต่าง ๆ ”
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“คิดว่าการแสดงประสานเสียงกึ่งละครสามารถนําไปทําอะไรได้อีกมาก ไม่
เคยชมแบบนี้มาก่อน ส่วนตัวคิดว่าตอนจบรู้สึกสุดมากๆ เพราเข้าใจทุกอย่างจน
บางครั้งรู้สึกหลงลืม”
“ปรับปรุงเนื้อหาให้กลมมองรอบด้านจะดีกว่า ถ้าดนตรีมีกลองที่เป็นเครื่อง
เคาะจะดีมาก”
“ชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของผู้คิด ทําให้เกิดงานใหม่ๆที่น่าสนใจมาก
ควรจัดให้มีการเผยแพร่สู่ผู้ชมที่กว้างขวางกว่านี้”
“อยากให้เผยแพร่ออกไปสู่สื่อสาธารณะต่างๆบ้างว่างานชิ้นนี้คืองานของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่”
“เคยดูประสานเสียงนะคะ แต่รู้สึกว่าผู้วิจัยมีความสามารถในการนําคิดและ
สร้างการขับร้องประสานเสียงมาเป็นการสื่อสารเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับข้าว รู้สึกทึ่งดีค่ะ
ถ้าเรื่องนี้มีโอกาสเป็นมากกว่าละครวิทยานิพนธ์ให้คนข้างนอกได้ชมจะเป็นเรื่องที่ดี
มากค่ะ แต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้คงดีเพราะเหมือนชมแล้วอารมณ์ยังค้างๆอยู่”
“ชอบการแสดงมาก so touching and moving (สามารถสัมผัสเข้าถึง
และไหลลื่น) แต่เป็นไทยมากในสิ่งที่จะนําเสนอ นักแสดงควรจะไม่ act (แสดงใน
ด้านละคร) และ perform (แสดงในลักษณะต่างๆ) ได้อย่างเข้าใจ การร้องเพลงเป็น
พระเอกดังนั้นจึงถือว่าดีมาก ประเมินปัญหา ขนบไทย/ความเชื่อไทย ชัดเจนแต่ภาพ
ของลุ่มน้ําโขงยังมองไม่เห็น มีความเป็น cliché (ความจําเจที่รู้จักกันดี) ชื่นชมการ
จัดการ การซ้อมการนําเสนอ มีความสมบูรณ์แบบ คณะผู้ออกแบบลีลาการ
เคลื่อนไหวเก่งมาก เครื่องแต่งกายเลิศ นักแสดงเก่งมากที่สุดที่สามารถทําได้ภายใต้
ข้อจํากัดของตนเอง”
จากความเห็นกับการพัฒนาแนวทางการแสดงไดทําใหผูวิจัยทราบถึงขอมูล
รายละเอียดของการแสดงทัศนะ ตอเรื่องราวการนําเสนอและ องคแประกอบตาง ๆ ที่มีลักษณะของ
การตั้งคําถาม แนะนํา พัฒนา เพื่อทําใหการสื่อสารในการแสดงนี้เกิดความชัดเจนในสารที่นําเสนอ
ดังกลาว อาทิ การแสดงไมสื่ อถึงความเป็นลุมน้ําโขง, เนื้อหารายละเอียดเชิงลึกของวัฒนธรรมที่ควร
จะปรับเปลี่ยนใหตรงตามความเชื่อเดิมที่เขาใจกัน, ในสวนการแสดงที่ยังคงมีขอบกพรอง จนกระทั่ง
การพัฒ นาที่ผู ช มอยากให เผยแพร สู ส าธารณชนในหลายทางเพื่อให เกิดประโยชนแในวงกวางและ
พัฒนารูปแบบการแสดงในประเภทตาง ๆ ทั้งนี้ความเห็นเหลานี้มีลักษณะของการแสดงทัศนะหลัง
การรับชม ซึ่งทัศนะในสวนขอผิดพลาดจากผูชม ในมุมมองของผูวิจัยพิจารณาวาจะสามารถทําใหการ
แสดงนี้ถูกพัฒนาตอไปเพื่อใหเกิดภาพที่สมบูรณแยิ่งขึ้นและ นําไปสูการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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4.3.3 ข้อมูลจากการเสวนาหลังชมการแสดง
การเสวนาหลังการแสดงรอบแรกวันที่ 26 เมษายน 2556
“ในฐานะที่ อ ยู่ ใ นวงการการศึ ก ษามี ค วามประทั บ ใจมากไม่ เ คยพบว่ า
สามารถเอาละครเวทีผสมกับการประสานเสียงแล้วทําให้ผู้รับชมมีส่วนร่วมได้ขนาด
นี้มีความรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปเหมือนแค่ 5 นาที แล้วก็มีความเรียกร้องที่จะแสวงหา
อยากเห็นต่อไป จากนี้คาดหวังว่าผู้กํากับ นักแสดงและทีมงานจะได้แสดงผลงาน
แบบนี้ให้พวกเราได้ติดตามไม่ใช่แค่สถานศึกษา แต่อยู่ใน สาธารณชนว่าวัฒนธรรม
ไทย สามารถแสดงออกแล้วทําให้คนได้รู้ว่าจุดยืน ความเชื่อ ความศรัทธา ไม่เคยลบ
เลือนไปจากคนไทย อยากให้คนทําธุรกิจได้เห็นว่า อย่าลืมว่าเราโตมาจากอะไร ไม่ใช่
เพราะเงิน แต่เพราะข้าวค่ะ”
(สุจิตรา ตุลยเดชานนทแ, 2556)
“ไม่เคยชมการแสดงลักษณะนี้มาก่อน ถ้ามันเป็นงานยืนร้องการปกติ ซึ่ง
มัน แตกต่างไป จากละคร ในหลายแบบ อย่าง มิวสิเคิล โอเปร่า คือมันเป็นรูปแบบ
ใหม่ ที่ อ ยากให้ ทํ า กั น พั ฒ นา กั น ต่ อ ไป และที่ ช อบมาก ๆ คื อ การนํ า เอาเพลง
พื้นบ้านเข้ามาใช้ คือเวลาเราพูดถึงเพลง ประสานเสียง เราก็ จะนึกแต่เพลงฝรั่ง
เพลงสากล พวกนี้ แต่ว่ามีการเอาเพลงพื้นบ้านมาใช้อย่าง เฮ่ เอ้าเฮ่ เฮ่ อะไรต่อ
อะไร แต่จริง ๆ แล้วอยากให้สนุกกว่านี้ คือรู้สึกวันนี้คนเล่นจะออม ออมยังไง ก็ไม่รู้
อาจมี หลายคนที่ร้องแบบ ไม่เต็มเสียงเหมือ นกับออมเสียง อย่างบางทีฟังแล้วรู้สึก
อึดอัดนะ ถ้าจะให้ ยกตัวอย่างเลยเนี่ยนะ ก็คือตัว เศรษฐีที่ออกมาคนที่ตัวสูง ตอน
แรกรู้สึกฟังเขาร้องไม่เต็ม เสียง ฟังแล้วก็อึดอัด แต่พอช่วงท้ายก่อนเพลง จะจบเขา
ขึ้นได้ดีมากเลยตอนนั้น ถ้าเกิดทุกคนรวม ถึง ตัวเขาเองร้องได้แบบนี้ ตลอดเลย เรา
อาจจะ สนุกกว่านี้โดยเฉพาะไอตอนเพลงพื้นบ้าน อยากจะ เห็นว่าตอนที่อยู่ในละคร
คนดูก็นั่งดูกันปกติ แต่ตอนที่ออกมาแถมให้ คนดูปรบมือคนดูส นุก ทุกคนดูสนุก
เพราะอะไร เพราะว่าคนเล่นตอนอยู่ใน ละครเขากลัว เขาเป็นห่วงบทที่จะต้อง เล่น
แต่ที่เขาออกมาตอนหลัง ละครมันจบไปแล้ ว เพราะฉะนั้น เขาเล่นอย่างสนุกได้
เต็มที่ คนดูก็จะสนุกไปด้วย เพราะฉะนั้น อีกรอบอยากจะให้ทุกคนเล่นกันให้เต็มที่”
(กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, 2556)
“ผู้วิจัยฉลาดมากว่าผู้วิจัยเลือกใช้เชลโล่กับฮาร์ป เลือกใช้ เครื่องสาย คือ
เครื่องดนตรีน้อยแต่เอาอยู่ แล้วมันก็สร้างอะไรได้ร้อยแปดพันเก้า มันก็สร้างอารมณ์
ได้เยอะแยะไป หมดเลย ทั้งสนุกสนานทั้งเศร้าแต่คุณเลือกใช้เครื่องดนตรีแค่นิดเดียว
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ไม่ต้อง ประโคมอะไรเยอะซึ่งนี้ คือข้อดีมาก ๆ ที่เลือกใช้น้อยแต่เด็ด แล้วก็ขอชื่นชม
กับน้อง ๆ เสียง เบสเป็นพิเศษว่า ประทับใจมากว่า แน่นมาก ก็พยายามดูสิว่าเอ๊ะจะ
แน่นไปแต่ต้นจนจบไหม แอบจับผิดอยู่นิดนึง ก็แทบจะไม่พลาดเลย สําหรับเบส
ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ดี แต่ประทับใจเบสที่สุด แค่นี้ ก็โดยรวม คนอื่นได้พูดไปหมดแล้ว
สําหรับ เรื่องเพลงผู้วิจัยก็ได้สร้างอะไรใหม่ทีเดียวให้กับวงการ ดีใจที่มีคนเก่ง ๆ
มาร่วมวงการ ดนตรี และละคร การแสดง นะครับ”
(ชโลทร จันทะวงศแ, 2556)
“รู้สึกประทับใจปกติถ้าเกิดเราดูแบบที่ไม่มีเรื่องราวมาร้อยกันเราอาจจะ
หลับไปแล้วก็ได้ มันเสริมกันและกัน ระหว่างการร้องเพลงระหว่างเรื่องราวของข้าว
และก็น้อง ๆ ที่เขามาเล่นละคร เขาเป็น นักร้องใช่ไหม เออเก่งที่เอานักร้องมาเล่น
ละคร เพราะว่าจริง ๆ แล้วรู้สึกว่านั กร้องจะมีบล็อก ๆ อะไร บางอย่าง แบบเพราะ
เขาเป็นนักดนตรีมันเลยมีบล็อก ๆ อะไรบางอย่างคือถ้าจะปรับ ก็คือ ความไหลลื่น
ไม่ให้มันเป็นบล็อก หรือ ว่าช่วงจังหวะที่อ่านบทกวี มันเป็นลักษณะบล็อก แบบการ
อ่านโคลงสี่สุภาพ มากไป คือถ้าปรับ ให้มันเป็นเหมือนคําพูดที่ออกมาจากปากเออ
มันจะโอเค เรื่องร้องคือไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ไงเออเจ๊งมากจริง ๆ ก็จะเรื่องนี้ที่รู้สึกว่า
ถ้าปรับหน่อยก็น่าจะโอเค และเรื่องพลังในการแสดงมันเหมือน แบบอีกนิดนึง แต่
แบบ รวม ๆ คือเราประทับใจมากจริง ๆ เราดูแล้วขนลุกตลอดเวลาไม่หลับเลยเออ
เป็น กําลังใจให้น้องด้วยคะ”
(อนรรฆอร บุรานานนทแ, 2556)
การเสวนาหลังแสดงรอบที่สองวันที่ 27 เมษายน 2556
“เพลงเพราะมากเลยฟั งเพลงแล้ ว รู้สึ กอิ่ ม มากถ้า ตอบโจทย์ก ารขั บร้ อ ง
ประสานเสียงเยี่ยมมากตอบและตีโจทย์แตก ในเรื่องของการโชว์การแสดงพี่ว่ามัน
แอบเครียด ๆ เกร็ง ๆ แต่พอมี อองกอ เพลงที่มีแล่นแตมันสนุกสนานและผ่อนคลาย
มาก มันคนละความรู้สึกกับตอนที่เป็นโชว์จริง ๆ สําหรับ ลุ่มน้ําโขงสารที่ได้รับมันไม่
ชัดเจนมันมีแค่เรื่องของความใหม่ และเก่าที่ปะทะกัน ด้วยเทคโนโลยีและทุนนิยม”
(จตุพร สุวรรณสุขุม, 2556)

“โดยส่วนตัวเรื่องโชว์ประทับใจนะที่นําเสนอการร้องประสานเสียงที่ควบคู่
กับการเล่าเรื่อง แบบท้องถิ่นที่ทําให้คนปัจจุบันเข้าถึงได้ง่าย แต่เรื่องเนื้อหามันเป็น
จิตวิญญาณแห่งแม่น้ําเจ้า พระยามาก กว่าจิตวิญ ญาณแห่งลุ่มน้ําโขง มันน่าจะเป็น
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พญาคันคาก หรือแถนไหม ซึ่งในที่นี้ คือพระพิรุณ ผู้บันดาล ฝนผมคิดว่ามันเป็น
สมัยใหม่แล้วละ ซึ่งถ้าจะเล่นในแง่ความเชื่อน่าจะ เอาของเดิมๆมาแทนมากกว่า ที่
ชาวบ้านนับถือในส่วนที่นําเสนอเรื่องนายทุน มันทําให้วิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงไป ผมว่า
มันน่าจะมีเหตุ ก่อนที่นายทุนจะเข้ามาเพื่อกระตุ้นมากกว่านี้”
(เกียรติศักดิ์ พิมภาพรรณ, 2556)

“ดนตรี รู้สึกว่าประทับใจมากไม่คิดว่าจะทําไรได้แบบนี้ ซึ่งปกติประสาน
เสียงจะยืน บนไรเซอร์ (แท่นยืน) ซึ่งจะปราศจากในเรื่องของบล็อกกิ้ง และแอคติ้ง
ทั้งสิ้ น แต่พอมาเห็ นแบบนี้ ก็ประทับใจมาก ในส่ วนของดนตรีก็ดีมากที่เปิดด้ว ย
ลักษณะดนตรีที่เป็นไทย หรือเสียงผสม ลักษณะตะวันออก แต่พอนายทุนเข้ามา
ลักษณะของดนตรีก็จะเปลี่ยนสู่ตะวันตก ในช่วงจุด เปลี่ยนที่พระแม่โพสพร้องไห้
ดนตรีก็ช่วยส่งอารมณ์ของพระแม่โพสพออกมาได้ดีมาก คือนักร้องหรือนักแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของเสียง ดนตรีทําให้ความเป็นดราม่ามันออกมาดีมาก และก็ขอบคุณที่มี
อองกอเพราะเพลงจบมันเศร้ามาก แต่อองกอร์ทําให้อารมณ์เศร้านั้นมัน ถูกคลี่คลาย
ถามว่าร้องยากไหม อยากจะขอช่วยอธิบายนิดนึง คือปกติเรื่องการร้อง
เพลงมันต้องมี ท่าที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการลงไปกองกับพื้นเนี่ยมันยากมากที่จะ
ร้องมันเป็นเรื่องของ support (ระบบการควบคุมลมในการร้อง) ที่จะมีผลกับการ
ออกเสียง ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของเสียง และการร้องทั้งสิ้น และปกติที่เขา
ยืนกันในแนวของ โซปราโน่ อัลโต เทเนอร์ และเบส เนี่ยเค้า จะได้ยินเสียงจากพาร์
ทของเค้า และจะได้ยินเสียงจากพาร์ทอื่นด้วยซึ่งมันจะทําให้กลมกลืนกันได้ ที่นี้อีก
อันนึงของการยืนลักษณะนี้มันทําให้เค้าจะต้องแม่นโน้ต และมีทักษะในการร้อง และ
ฟัง ที่สูงมากขึ้นเพราะเค้าจะต้องฟังจากเสียงหลายๆทางนั่นหมายความว่าเค้า
จะต้องแม่นมาก ส่วนเรื่องของ intonation ความตรง ความไม่เพี้ยนมันก็มีปัญหา
บ้างซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดา ของ การแสดงสดทุกครั้ง แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนดูแคร์มาก
เพราะดราม่าที่ออกมามันดี มากจนกลบข้อด้อย เหล่านั้นไปหมด อย่างไอเรื่องคนนู้น
เพี้ยน แฟลต และอื่น ๆ”
(ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษแรัตนแ, 2556)
“ดีมาก ๆ ครูไม่คิดว่าจะร้องไห้เยอะขนาดนี้ แต่มันพาไป แต่ที่เขียนว่าลุ่ม
น้ําโขงนั้น เห็นด้วยกับทุกคนนะค่ะที่ว่ามันยังไม่เป็นลุ่มน้ําโขงจริงๆทั้งวิถีชีวิตและ
ส่วนต่างๆมันน่าจะเป็นภาคกลางซะด้วย และนายทุนก็ cliche (ซ้ําซาก) นะ แต่โดย
ส่วนตัวรู้สึกชื่นชม เพราะเคยไปร่วมงาน กั บคณะนักร้อง ประสานเสียงสวนพลู ซึ่ง
ต้องยอมรั บ ว่านั กร้องประสานเสี ยง กับ นักแสดง จะมีช อง ที่แ ตกต่างกั น อย่า ง
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นักร้องที่พอถึงเวลาใบหน้าของพวกเขาจะต้องถูกเชิดขึ้น เล็ก ๆ และมี ลักษณะที่
คล้ายกัน ซึ่งได้เข้าใจ เลยว่านี่แหละคือส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดผ่านเสียง ที่จะทํา
ให้เสียงนั้นสมบูรณ์ แล้วพอเพิ่มแอคติ้ง เข้าไปมันก็ทําให้พวกเค้าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
เวลาดูเค้าเล่น งูกินหางมันดูแล้วสัมผัสได้ว่าพวกเค้าเชื่อว่า เค้าเล่นจริง ๆ ได้เห็นการ
แสดงนี้แล้วรู้สีกว่ามันดีมาก โดยเฉพาะผู้ออกแบบท่าเต้นคอรีโอกราฟมาก เก่งมาก
เพราะ เต้นยากมาก ที่ทุกคนแปรแถวแล้วไม่เสียการร้อง น้อง ๆ เค้าทําได้ดีมาก เค้า
ไม่ได้พยายามแสดง เพราะมันแสดงไม่ได้เพราะมันเป็นรูปแบบการแสดงลักษณะนี้
แล้วมันออกมาภายใต้เงื่อนไขที่ จํากัดเพราะเค้า เป็นนักร้องนะคะ ส่วนเสื้อผ้าสวย
มาก และก็ พระแม่โพสพแบบรักเลยเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่า แสดงแล้ว จะต้องพูด
แต่มันไม่จําเป็นเพราะเค้า ใช้ร่างกายถ่ายทอดคําพูดออกมามากมาย แล้วมันไม่ใช่
การเค้น ทุกคนร้องไห้จากความรู้สึก ดังนั้นก็ได้ใจมากที่สุด”
(สุกัญญา สมไพบูรณแ, 2556)
“เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นลุ่มน้ําโขง โดยเสื้อผ้า และดนตรีเรารู้สึกว่ามันอยู่ใน
แถบนี้แหละ แต่ระบุไม่ได้ ซึ่งมันมีความเป็น Globalisation (โลกาภิวัฒน์) สิ่งที่เรา
ประทับใจคือไดนามิก และ formation (รูปแบบการนําเสนอ) ของนักแสดงที่มัน
แปรเปลี่ยนไปได้ตลอดในช่วงการแสดง ซึ่งดู ไปเรื่อย ๆ แล้วนึกถึง les miserable
ที่เป็นคอนเสิร์ต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนที่เกิดการกระจาย ของ นักแสดงจุดกําเนิด ของ
เสียงที่สะท้อนมาในทุกส่วนซึ่งมันเกิดไดนามิกต่างๆที่มาจากทุกทิศทางจนน่าสนใจ
และเพลงมันเพราะ สมบูรณ์แบบมาก ๆ ถ้าพูดถึงจิตวิญญาณ หรือชาวบ้าน มันไม่น่า
จะสมบูรณ์แบบขนาดนี้ คือตอนนี้ ภาพมันสวยมาก เพลงมันสวยมาก ๆ ซึ่งถ้าบาง
ช่วงมีการร้องที่ ไม่สมบูรณ์แบบบ้างในประสานเสียง มั นอาจจะทําให้เรื่องมีไดนามิก
มากขึ้น และผมไม่แน่ใจ อีกเรื่องคือ เรื่องของการร้องเพลงกับโพสิชั่น (ตําแหน่ง)
ของนักแสดงเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ มันมีผล กับการร้องประสานเสียงด้วยหรือเปล่าถ้ามัน
มีผลตรงนี้ กับเรื่องจุดกําเนิดเสียงเนี่ย น่าจะลอง ใช้จุดนี้ไปเพื่อการต่อยอดนะเพราะ
มันเล่นอะไรได้เยอะมาก ๆ เลยครับ”
(เวลา อมตธรรมชาติ, 2556)
“พูดในฐานะที่พื้นฐานครอบครัวเป็นชาวนาเหมือนกั น คือพอชมแล้วต้อง
บอกว่าคิดถึงบ้านมากไม่ไหวแล้ว มันรู้สึกว่าตัวคุณภาพของเรื่องมันเป็นแบบนี้อยาก
ให้เรื่องมันไปถึงบ้าน อย่าง ลุง ปูา น้า อา คือ อย่างปูาผมเนี่ยคงจะไม่มีพิธีกรรมแรก
นาขวัญ หรือ เชิญขวัญข้าวแบบนี้ แล้วด้วยซ้ํา มีแต่จะจ้างคนมาทําให้ หรือปักดํา
แบบนี้ก็ไม่มี เด็ก ๆ ผมเคย ช่วยปักดํานะ แบบในอดีตซึ่งภาพมันก็ เป็นแบบนี้ละ คือ
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ผมไม่อยากจะให้ภาพมันหายไป มาก กว่านี้ ก็อยากจะให้เก็บ รักษามันไว้ อันนี้ คือ
ส่วนที่ผมจะพูด ขอบคุณมากครับ”
(ทัพอนันตแ ธนาดุลยรัตนแ, 2556)
“ขอพูดในฐานะทั่วไป ผมรู้สึก เสียดายแทนคนที่อยู่นอกห้องนี้มาก ๆ ผม
อยากรู้ว่าซ้อมกันนานขนาดไหน ผมรู้สีกว่าการร้องไห้ และร้องเพลงด้วยมันยากมาก
ๆ เพราะแสดงได้ดีมาก บางครั้งอยากจะร้องไห้ตามเลยนะ ผมขอบคุณมาก ๆ ครับ
สําหรับการแสดง ที่ทําเพื่อสังคมขนาด นี้นะครับ”
(ชัยธวัฒนแ หาดแกว, 2556)
“เด็ ก ๆ น้ องต่ ว น 11 ขวบยั ง ชื่ น ชมว่า อยากชมอี ก คล้ า ยการแสดงชุ ด
เกษตรกษัตริย์ ที่บ้านปลายเนิน ซึ่งแม่ว่าการแสดงนี้ทําให้ลูกแม่มีจิตสํานึ กบางอย่าง
เกิดขึ้นแล้วละ เค้าเคยชนะการประกวดเรียงความเรื่อง ข้าว นะแต่แม่คิดว่าครั้งนี้มัน
เหมือนกับมีคนนําเรื่องในอดีตมา เล่าใหม่ได้อย่างไม่น่าเบื่อในทางกลับกันมีพลั ง
ขับเคลื่อนสังคมที่มีสาระมาก ๆ โดยพื้นฐาน แม่จะสอนให้ลูกแม่รับรู้ว่า ทุกครั้งที่กิน
ข้าว แม่ส อนให้กินข้าวให้ห มดจาน ชาวนาเหนื่อยยาก ดังนั้นการแสดงนี้มันช่ว ย
เยาวชนมาก การแสดงนี้ไม่มีมูลค่านะ แต่มีคุณค่ามากกับการอนุรั กษ์ วิถีของเราใน
สังคมไทย อย่างเรื่อง ฟูาดิน สังคมที่ลุ่มน้ํา ความเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแบบนี้ แม่ว่า
ลุ่มน้ําโขงนั้นไม่สําคัญเท่ากับภาพของสังคมรวม ๆ ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตาม ด้วย
วิถีชีวิต ชาวนาชาวไร่ กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมซึ่ง
มันยังไม่ถึงจุดจบ แต่การแสดงนี้มันถึงจุดจบไปแล้ว มันสร้างบทเรียนต่าง ๆ ได้ถ้า
ผู้ชมดูแล้วสะท้อนกลับมาพัฒนา ความคิด อย่างพระแม่โพสพ สัญลักษณ์ของวิถีชีวิต
ที่สําคัญที่เชื่อมโยงทุกคนให้พึ่งพา ระหว่างกันเป็นต้น แม่คิดว่าอยากให้หลายๆคนได้
รับชม ไม่ใช่แค่ในเมือง แต่เป็น ชนบท และคนในประเทศอื่น ๆ ที่นับวันมองเรื่อง
ข้าวอย่างไร้ค่า ไร้จิตวิญญาณ แม่ขอบคุณมากค่ะ”
(ชลลดา องคแศิริพร, 2556)
4.3.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ (In Dept Interview)
ในการเก็ บ ข อ มู ล จากผู เ ชี่ ย วชาญผู วิ จั ย ใช ก ารสั ม ภาษณแ เ ชิ ง ลึ ก เป็ น หลั ก ( In-depth
Interview) และจึงถอดเสียงบันทึกเพื่อแยกเป็นประเด็นตางในการนําเสนอการแสดง ผูเชี่ยวชาญที่
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ผูวิจัยสัมภาษณแมีจํานวนทั้งสิ้น 9 ทาน ในสาขาวิชาที่แตกตางคือ ดานสื่อสารการแสดงจํานวน 3 ทาน
ดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษาจํานวน 3 ทานและ ดานดนตรีจํานวน 3 ทาน
ทั้งนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานดวยวิธีการสัมภาษณแแบบตัวตอตัว สวน
ผูเชี่ยวชาญอีก 3 ทานดวยวิธีสัมภาษณแทางโทรศัพทแและ ทําการบันทึกเสียงการสนทนาแลวผูวิจัยจึง
ถอดเทปบันทึกนั้นและ ผูเชี่ยวชาญทานสุดทายคืออาจารยแกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ที่ผูวิจัยใชขอมูลที่
ไดจากการเสวนาหลังการแสดงเป็นทัศนะตอการแสดงอันเนื่องมาจากความไมสะดวกในเรื่องเวลา
ผูเชี่ยวชาญที่ไดมารับชมการแสดงสดมีจํานวน 3 ทาน สําหรับผูเชี่ยวชาญอีก 6 ทานในสวนที่
เหลืออันเนื่องมาจากความไมสะดวกในเรื่องเวลาการรับชมการแสดง ผูวิจัยจึงใชการอัดเทปบันทึก
วิดีโอการแสดงสงใหเพื่อรับชมแลวผูวิจัยจึงขอนัดการสัมภาษณแดวยวิธีการที่กลาวไปตอไป

รายนามผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน
ด้านสื่อสารการแสดง
1.อาจารยแกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
ผูมีประสบการณแดานการวิจารณแภาพยนตรแ และละครเวทีที่มีชื่อเสียง นักจัดรายการ
วิทยุ นักเขียนคอลัมนแสตารแพิคสแ นามปากกา “ทิวลิป” เป็นอาจารยแพิเศษในวิชาที่เกี่ยวของ
กับภาพยนตรแในมหาวิทยาลัยตาง ๆ เป็นวิทยากรอบรมโครงการภาพยนตรแวิจักษแครั้งที่ 10
โดยมูลนิธิหนังไทยฯ
2.อาจารยแอาภาวี เศตะพราหมณแ
นักแสดงละครเพลง นักดนตรี (ฟลุทและ เปียโน) รวมไปถึงนักประพันธแเพลงใหกับ
ละคร มีประสบการณแรวมงานแสดงอยางเชน แมนาคเดอะมิวสิเคิล ปี 2009 โรมิโอและจู
เลียต ปี 2008 ภาพยนตรแเรื่องปิดเทอมใหญหัวใจวาวุน ปี 2008 ฯลฯเป็นตน ปใจจุบันเป็น
อาจารยแพิเศษสอนวิชาละครดนตรี คณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
3.อาจารยแชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
ผู มีป ระสบการณแในการทํางานดานละครเวทีในฐานะผู กํากั บและ นักแสดง จบ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทจากภาวิ ช าวาทวิ ท ยาและ สื่ อ สารการแสดง คณะนิ เ ทศศาสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ปใจจุบันเป็นอาจารยแประจําสอนดานการแสดงละครและ การเขียน
บทละคร ที่คณะนิเทศศาสตรแ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม
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ด้านมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา
1.ผศ.เอี่ยม ทองดี
นักวัฒนธรรมศึกษา เป็นที่ปรึกษากิจกรรมดานวัฒนธรรมใหกับมูลนิธิขาวขวัญ มี
ผลงานตีพิมพแเรื่องวัฒนธรรมขาวที่แพรหลายคือ ขาว: วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในปี
2538 ควาย ขาว พระ ผี พิธีกรรมในปี 2547 การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒ นธรรม 2548
วัฒนธรรมหนี้ในสังคมไทย: งานวิจัยและสัมมนาทางวิชาการเพื่อการแกปใญหาสังคม 2549
ฯลฯเป็นตน อดีตดํารงตําแหนงเป็นผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและ วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปใจ จุ บันเป็นวิทยากรให กับชาวนาในวิถีทางการทําไรนาแบบเกษตร
อินทรียแและ เป็นอาจารยแพิเศษในดานวัฒนธรรมศึกษาอีกหลายสถาบัน
2.อาจารยแศศิธร ศิลปวุฒยา
นักมานุ ษยวิทยาที่มีประสบการณแการลงพื้นที่สํ ารวจสํ ามะโนประชากรขามชาติ
ภาคสนามโดยศึกษาเรื่องชาติพันธแกวา 7 ปี นักวิเคราะหแปรากฏการณแทางวัฒนธรรมเรื่อง
ชาติพันธุแที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ผูปรับปรุงวิธีการสอนในวิชามานุษยวิทยาทองถิ่นจากการ
บรรยายปกติสูการใชสารคดีในแงมุมของการนําเสนอ วิเคราะหแและ เปรียบเทียบ ปใจจุบัน
ดํารงตําแหนงเป็นรองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและ อาจารยแประจําภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.อาจารยแ ดร.ภาสกร อินทุมาร
นักวิจารณแภาพยนตรแเชิงสารคดีเชิงมานุษยวิทยา เป็นนักวิจารณแการแสดงละคร
เป็ น วิ ท ยากรอบรมโครงการสร า งภาพยนตรแ ส ารคดี เ ชิ ง ปฏิ บั ติ “ก(ล)างเมื อ ง กางฝใ น
สรางสรรคแสารคดี สัญจร 1 ณ มหาวิทายาลัยศิลปากร ทับแกว และสถานีโทรทัศนแไทยพีบี
เอส ปี 2556 มีความเชี่ยวชาญเรื่องการละครกับการเรียนรูเชิงมานุษยวิทยาการแสดง
ปใจจุบันเป็นอาจารยแประจําภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้านดนตรี
1.อาจารยแ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษแรัตนแ
อาจารยแประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา ไดรับเชิญเป็นอาจารยแพิเศษในวิชาประสาน
เสียงและ การอํานวยเพลงในหลายสถาบัน ดํารงตําแหนงผูอํานวยเพลงกิตติมศักดิ์สมาคมขับ
รองประสานเสียงแหงประเทศไทย มีผลงานการอํานวยเพลงประสานเสียงในประเทศไทย
มากวา 10 ปี ปใจจุบันดํารงตําแหนงอาจารยแ ประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยและ เป็นผูควบคุมการฝึกซอมและ อํานวยเพลงวงประสานเสียง
แหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
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2.อาจารยแ นพีสี เรเยส
ผู กํากับ ละครเพลงในหลายรูปแบบอาทิ มิว สิ เคิล โอเปรา รวมไปถึงผลงานการ
ประพันธแเพลงใหกับการแสดงละคร ภาพยนตรแ โฆษณา ปใจจุบันเป็นรองผูอํานวยการฝุาย
สื่ อ สารและมวลชนสั ม พั น ธแ แ ละ หั ว หน า สาขาการแสดงละครเพลง คณะดุ ริ ย างคแ ศิ ล ป
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงงานสอนในวิชาตางๆอาทิ Stage acting, Music and
Theatre, Drama and Movement เป็นตน
3.ผศ.ดร.รังสิพันธุแ แข็งขัน
ผูเชี่ย วชาญการวิจารณแในสาขาวิช าสั งคีตศิล ป มีประสบการณแดานการสอนวิช า
สุนทรียศาสตรแทางดนตรีตะวันตกและตะวันออก มานุษยวิทยาดนตรี วัฒนธรรมดนตรี ใน
หลายสถาบัน เป็นผูวิเคราะหแบทวิจารณแคัดจากสรรนิพนธแสาขาสังคีตศิลป ในโครงการวิจัย
“การวิจารณแศิลปะ : รอยตอวัฒนธรรมลายลักษณแและวัฒนธรรมเสมือนจริง ” มีผลงานที่
ปรึกษาคอนเสิรแตใหกับการจัดงานครุศาสตรแคอนเสิรแตประจําปี(สวนการนําเสนอและการ
สร างสรรคแการแสดง) ปใ จ จุบันเป็นอาจารยแประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
การแสดงประสานเสี ย งเรื่ อ ง “ขวั ญข า ว” จิต วิ ญญาณแห งลุ มน้ํ า โขงสร า งสรรคแ ขึ้ นเพื่ อ
ศึกษาวิจั ย ตามหั ว ขอ “กระบวนการสรางสรรคแก ารแสดงประสานเสี ยงเรื่อง ขา ว เพื่อสื่ อสารใน
ประเด็นอัตลักษณแสามัญของลุมน้ําโขง” ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความเห็นตองานแสดงในรายละเอียดเชิง
ลึกกับรูปแบบการนําเสนอการแสดง ภาพรวมการแสดง ประเด็นในการนําเสนอ องคแประกอบในการ
แสดงและการพัฒนาการแสดงตอไป โดยนําขอมูลเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขามาแบงตาม
ประเด็นในการนําเสนอดังนี้
4.3.4.1 ความคิดเห็นต่อรูปแบบในการนาเสนอและภาพรวมการแสดง
การแสดงประสานเสียงเป็นรูปแบบหลักสําคัญที่ผูวิจัยใชเป็นรูปแบบในการสื่อสาร
ถึง การเลาเรื่อง การแสดง การสรางบรรยากาศและสรางอารมณแ ซึ่งการสื่อสารดวยรูปแบบดังกลาว
ทําใหการแสดงมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ในแงของความเห็นทัศนะตางๆจากผูเชี่ยวชาญชี้ใหเห็นใน
ประเด็นความนาสนใจของการใชรูปแบบการแสดงประสานเสียงดังกลาววาเป็นการแสดงรูปแบบใหม
ที่มีการผสมผสานเรื่องราวโดยใชเพลงเป็นสารในการแสดง
“อ่านสูจิบัตรเราจะรับรู้มันเป็นยังไง แต่เราไม่เห็นภาพซึ่งเพลงมันช่วยเสริม
ภาพให้ชัดเจนขึ้น หรือพอนายทุนออกมายังไงเดี๋ยวก็จบ มันคือไม่ใช่ว่าจะเล่าอะไร
แต่อันนี้คือเล่าอย่างไร คือเราว่าใช่นะ เพราะถ้าเป็นละครพูดมันจะไม่ใช่เลยนะ แต่นี่
คือประสานเสียงมันน่าสนใจนะ แล้วมันเล่าง่ายและ สวยมาก ออกแบบมาดี สิ่งที่
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อยากจะบอกคือ มันสามารถจํากัดความได้เลยว่าเป็นละครประสานเสียง เพราะการ
ทํามิวสิคเคิล(ละครเพลง)มันใช้ดนตรีดําเนินเรื่อง อันนี้ก็ใช้นะแต่มันไม่ใช่ลักษณะ
ของมิวสิคเคิล(ละครเพลง)ทั้งหมดคือ มันต่างออกมาเพราะมิวสิคเคิล(ละครเพลง)ก็
ไม่ใช่ว่าจะประสานเสียงกันเพื่อเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้ หรือมิวสิคเคิล(ละคร
เพลง)จะแมส(มีความเป็นมวลชน)มากกว่า แต่อันนี้มันเชิงศิลปะกว่านะ ซึ่งเราคิดว่า
รูปแบบของมันทําให้ได้กลิ่นของบรรยากาศมาก ๆ ในขณะเดียวกันเราคิดว่าต่อให้
อัดเทปบันทึกไปคนที่ไม่ได้มาชมการแสดงสดก็จะไม่ได้กลิ่นอายแบบนี้เพราะมัน
ค่อนข้างจะไกลออกไป”
(ชญาณี ฉลาดธัญกิจ, 2556)

“ไม่เคยชมการแสดงลักษณะนี้มาก่อน ปกติมันจะเป็นเพียงแค่การยืนร้อง
ซึ่งมันแตกต่างไปจากละครในหลายแบบ อย่างมิวสิคเคิล(ละครเพลง) โอเปร่า
(อุปรากร) คือมันเป็นรูปแบบใหม่ ที่อยากให้ทํากัน พัฒนากันต่อไป”
(กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, 2556)

“เป็นวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจและ มีความเป็นศิลปะสูงต้องใช้
ความสามารถของนักแสดง(นักร้อง)และ ใช้เวลาฝึกซ้อมมากแต่ผู้ชมอาจรับสารที่
ผู้สร้างต้องการจะสื่อได้ไม่ครบทุกจุดประสงค์จุดเด่นของการแสดงนี้จึงอยู่ที่ตัวเพลง
และการประสานเสียง ซึ่งผมเห็นความศรัทธาของนักแสดงทุกคนในแง่ของจิต
วิญญาณพวกเค้าเข้าถึงและ เป็นจิตวิญญาณที่รวมกันเป็นหนึ่งแล้วละ โดยรวมดูดี
ประณีตมากโดยเฉพาะเรื่องการขับร้องและ ดนตรีกับแววตาที่เป็นประกาย
ความรู้สึกจากภายในของทุกคนในการแสดง”
(รังสิพันธุแ แขงขัน, 2556)
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“รู้สึกประทับใจมากไม่คิดว่าจะทําไรได้แบบนี้ ซึ่งปกติประสานเสียงจะยืน
บนไรเซอร์ (แท่นยืน) ซึ่งปราศจากในเรื่องบล็อกกิ้ง (ตําแหน่งการยืน) และ แอคติ้ง
(การแสดง)ทั้งสิ้น แต่พอมาเห็นแบบนี้ก็ประทับใจมาก”
(ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษแรัตนแ, 2556)

การสื่อสารดวยรูปแบบการประสานเสียงและความเรียบงายในการเลาเรื่องมีพลังใน
การสรางบรรยากาศใหกับการแสดงในครั้งนี้ ในบางครั้งการประสานเสียงกลายเป็นฉากของเรื่องที่
สงเสริมการแสดงซึ่งทําใหภาพในการแสดงมีพลังในการขับเคลื่อนสารที่ตองการสื่อสารสูผูชมไดดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสรางใหภาพในการแสดงรูปแบบนี้เกิดความเป็นสากล

“เพลงทําหน้าที่สร้างเนื้อร้องให้มีอารมณ์ เพราะตอนแรกเนื้อความมันสร้าง
ความหมายแต่พอมีเพลงทํานองมันสร้างอารมณ์ให้เนื้อความเหล่านั้น ยิ่งใหญ่มี
คุณค่ามากขึ้น ยอมรับว่าในตอนแรกถ้าอ่านแค่สูจิบัตรจะนึกไม่ออก เหมือนกลอน
ไม่มีอารมณ์ แต่สามารถเดาได้ว่าน่าจะมาทางนี้ซึ่งไม่เหมือนกับละครพูด ทีนี้พอเนื้อ
มันมาเจอกับเพลงมันส่งเสริมกันมาก ทําให้ ข้าว มันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตคนซึ่ง
เพลงมันทําหน้าที่ให้เรารู้สึกเข้าไปใกล้ได้ง่ายขึ้นและ มันก็สร้างภาพด้วย เสียงสร้าง
อารมณ์และบรรยากาศนั่นหมายความว่า เนื้อเพลงที่เป็นตัวบทและ เพลงมันทํา
หน้าที่ของมันดีมากส่วนตัวเราอาจจะไม่รู้สึกถึงบรรยากาศของความเป็นลุ่มน้ําโขง
แต่เรารู้สึกถึงบรรยากาศความเป็นเอเชียอาคเนย์แถบนี้แน่ ๆ ”
(ชญาณี ฉลาดธัญกิจ, 2556)
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“การสื่อสารด้วยเพลงประสานเสียงอันนี้พี่ชอบ คือนักแสดงคัดเลือกมาดี
ทุกคนมีทักษะการร้องและ การใช้เคื่องดนตรีน้อยชิ้นคือฉิ่ง เชลโล่ ผสมผสานกับ
เสียงประสานทําได้ดี มันช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพบางอย่างที่เราจินตนาการ นั่นคือ
ความฉลาดในการที่จะเลือกเสียงมาผสมกันในแง่ของการสื่อสารด้วยเพลงแม้ว่าจะมี
เครื่องดนตรีน้อยชิ้นคู่กับเสียงประสานแต่โดยลักษณะของการออกแบบในรูปแบบ
การนําเสนอนี้มันมีพลังมาก”
(อาภาวี เศตะพราหมณแ, 2556)

“ชื่นชมในความสามารถที่สร้าง กํากับ ควบคุม ให้การแสดงนี้เกิดขึ้นได้ ซึง่
ไม่ง่ายเลยสําหรับการทํางานที่ต้องใช้คนจํานวนมากและ การขับร้องประสานเสียง(ที่
ไม่ใช่ลักษณะเพลงสากลที่รู้จักกันดี)การแสดงในครั้งนี้จึงเป็นบทประพันธ์ง่ายๆที่มี
คุณค่ามากในแง่ของต้นแบบเพื่อการพัฒนาต่อไปและเนื้อหาสาระที่จะนํามาเล่านั้น
ยากแต่การสื่อสารในลักษณะนี้ผมเชื่อว่าจะเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นมาก กล่าวคือความ
เป็นสากลที่มันปรากฏในงาน”
(รังสิพันธุแ แขงขัน, 2556)

“อันนี้เราต้องยอมรับในความก้าวหน้าของความคิดสร้างสรรค์น่ะเพราะผม
คิดว่าทุกอย่างมันเข้ากันได้แต่เราต้องคอยดูเรื่องรายละเอียดบางอย่างที่ต้องปรับให้
เหมาะสม แต่เรื่องดนตรีและการประสานเสียง มันเป็นการสื่อสารเชิงสุนทรียะ มัน
เป็นการสื่อสารเรื่องอารมณ์ ซึ่งมันสามารถถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ได้ดีและ วาง
จังหวะการเล่าก็ดีมากแล้ว สิ่งหนึ่งของงานแสดงนี้คือความเป็นสากลในการ
นําเสนอ”
(เอี่ยม ทองดี, 2556)

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในสวนของรูปแบบการนําเสนอถูกแบงเป็น การประสาน
เสียงและ เรื่องราวของการแสดง ที่สงผลใหเกิดการสื่อสารดวยเพลงในการแสดงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นรูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหมและการสื่อสารรูปแบบดังกลาวยังทําใหเกิดสารที่มีลักษณะของ
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ความเป็ น สากลที่ส ามารถสร างความเขาใจรว มกันไดงายดวยภาพการแสดง เสี ยงประสาน และ
เรื่องราวในการนําเสนอการแสดงดวยรูปแบบการแสดงประสานเสียงดังกลาว
ภาพรวมของการแสดงหลังจากผูเชี่ยวชาญไดรับชมการแสดง มีการแสดงทัศนะ
ความเห็นที่แตกตางกันโดยมีรายละเอียดดังนี้
อาจารยแกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน(2556) พิจารณาตอภาพรวมการแสดงวาเป็นการแสดง
รูปแบบใหม ที่ยังไมเคยไดรับชม และเป็นการผสมผสานการประสานเสียงกับเพลงพื้นบานซึ่งมีความ
นาสนใจมาก
“อย่างที่บอกไปว่าผมไม่เคยชมการแสดงลักษณะนี้มาก่อน ที่ชอบมาก ๆ
คือการนําเอาเพลงพื้นบ้านเข้ามาใช้ คือเวลาเราพูดถึงเพลงประสานเสียงก็จะนึกแต่
เพลงฝรั่ง เพลงสากล พวกนี้ แต่ว่ามีการเอาเพลงพื้นบ้านมาใช้อย่าง เฮ่ เอ้าเฮ่ เฮ่
อะไรต่อไร ซึ่งมันเป็นรูปแบบใหม่ที่อยากให้พัฒนากันต่อไป”

อาจารยแอาภาวี เศตะพราหมณแ(2556) ผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งมองวาภาพรวมของการแสดงนั้น
จะชัดเจนยิ่งขึ้นในแงของสารที่จะนําเสนอ อันเนื่องมาจากความกลมกลืนของเรื่องราวในการแสดงที่มี
มากจนเกิ น ไปในเพลงทํ า ให ก ารนํ า เสนอเรื่ อ งในบางช ว งของการแสดงนั้ น ไม ส ามารถสื่ อ ได มี
ประสิทธิภาพเทากับเรื่องราวที่ควรจะเป็น
“พี่ชอบในการสร้างรูปแบบและการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งใน
แต่ละท่อนของเพลงคือ โมทีฟ (ทํานองเพลงหลัก) มันเรื่อยๆไปทุกอัน แล้วมันก็ซ้ํา
แม้ว่าในเรื่องมันจะพูดเรื่องสมัยใหม่เรื่องเงิน แต่เรื่องการดีไซน์ (การออกแบบ) การ
ร้องมันยังไม่ขาด คือคิดว่ามันไม่ขาด ท่วงทํานองและความเข้มข้นขิงเรื่องราวเนี่ย ที่
เดินไปสู่จุดสูงสุด ด้วยการประสานเสียงที่เอาความกลมกล่อมเป็นหลัก มันเพราะใน
แต่แรก และเรื่อย ๆ จนจบ แต่ถ้าถามถึงการสื่อประเด็นเนื้อหาในภาพรวมรวมคือ
มันส่งผลในแง่ที่ว่ามันยังไม่กระแทกสักเท่าไหร่ สําหรับภาพรวมการแสดงและการ
คิดอ่านตามมันเหมาะในมุมของการบรรยายเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ข้าว เพื่อให้เกิดความ
งามและอารมณ์ความรู้สึกที่พิเศษมากกว่า”
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อาจารยแชญาณี ฉลาดธัญญกิจ (2556) มองวารูปแบบการนําเสนอทําใหภาพรวมของการ
แสดงดวยเพลง เรื่องราว การแสดง มีความสัมพันธแกับอารมณแและความรูสึก ซึ่งเป็นผลใหสามารถทํา
ความเขาใจกับการสื่อสารในการแสดงครั้งนี้ไดงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“โดยภาพรวมเราว่าคนดู 90 เปอร์เซ็นต์ชอบนะ คือมันเข้าใจง่ายและเต็ม
อิ่ม มากไปกว่านั้นมันเกินจากคําว่านี่คือหนึ่งในวิทยานิพนธ์ทดลองไปมาก คือมันเลย
เส้นนั้นไปเยอะเลย การแสดงนี้ต้องการการเล่าเรื่องอย่างง่ายและเริ่มจากเรื่องเล็กๆ
ที่เดาได้ แต่มีสีต่างๆมากมาย ต้องเต็มอิ่ม และรู้สึกถึงหัวใจของเรื่องนี้ ก็คือ ข้าว เรา
เห็นหัวใจดวงนั้นนะ”

ผ.ศ. เอี่ยม ทองดี(2556) พิจารณาภาพรวมของการแสดงวาภาพรวมของการแสดงสามารถ
นําเสนอเนื้อหาที่ตรงประเด็นไดดีผสมผสานกับการแสดงไดดีซึ่งเป็นความคิดสรางสรรคแที่ทําไดยาก
“เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมาก ที่สามารถเอาเรื่องที่ยากและซับซ้อนมาเล่าให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้นแม้ทุกคนจะรู้เรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่ยังคงไม่มีใครรู้สึกไปกับมัน ผมรู้
ว่าการแสดงนี้ต้องทําการบ้านมาหนักเพราะพิธีกรรมต่าง ๆ มันเหมือนถูกฟื้นขึ้นมา
อีกครั้งโดยเห็นภาพของวงจรสัมพันธ์ของข้าวในฤดูกาลชัดเจน ผมชื่นชมนะเพราะ
ผมเห็นแก่นของมันแล้วมันใช่เลย อย่างทุนนิยม จิตนิยม ซึ่งโครงสร้างสังคมในบ้าน
เรา ยึดมั่นอยู่ในจิตนิยมที่ถูกกระทําโดยทุนนิยม ซึ่งกรอบแนวคิดที่นําเสนอมันเป็น
ความขัดแย้งกันที่ชัดเจนของสองเรื่องคือ จิตนิยมและทุนนิยม ภาพรวมดังกล่าวดี
มากในแง่ของการนําเสนอในภาพรวม”

อาจารยแศศิธร ศิลปวุฒยา(2556) มองถึงภาพรวมในการแสดง วาเป็นลักษณะของการแสดง
รวมสมัยที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธแระหวางเรื่องของเวลาและความเป็นเราไวได ในฐานะของ
การสรางมุมมองรวมบางอยางที่เกิดขึ้นในการแสดงนี้มันยนระยะหางเขาหากัน แนนอนวาการแสดงมี
ที่มาจากการสรางสรรคแ ที่ตองผานการตีความ ประกอบสราง จนกระทั่งมันเกิดสารบางอยางที่มีการ
นําเสนอประเด็นสําคัญ ภาพรวมในการสรางสรรคแดังกลาวมันจึงตองระวังคอนขางมาก
“พี่ว่าการแสดงของผู้วิจัยคล้ายกับการแสดงของพวกมะขามปูอมเป็นต้นนะ
คือมันใช้การแสดงร่วมสมัยมาก ซึ่งเนื้ออะไรบางอย่างมันสามารถเชื่อมโยงได้กับเรา
คนไทยทุกคน งานแสดงของผู้วิจัยมันก็คือลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แต่มีเรื่องของ
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เนื้อหาบางส่วน ซึ่งมันจะส่งผลให้ภาพรวมนั้นมันสร้างการกระตุ้นให้กับผู้ชมได้มาก
ขึ้น อาทิ การเปลี่ยนแถนมาเป็นพระพิรุณที่ผู้วิจัยพยายามทําให้สอดคล้องกับความ
เชื่อของคนไทยมากที่สุด มันเป็นวิธีคิดที่ดีที่จะใช้สิ่งที่เรามีอยู่เชื่อมโยงไปกับความ
เชื่อสากล แต่มันต้องระวังว่าเนื้อหาบางอย่างมันจะหายและสารมันจะถูกบิดเบือน
ไป แต่ในการแสดงนี้โดยภาพรวมมันยังทําให้ ข้าว นั้นมีพลังอยู่ ซึ่งการสร้างสรรค์นี้
มันก็สร้างให้เราเข้าใจ ระลึกและถูกกระตุ้น ได้ไม่น้อย ดังนั้นภาพรวมมันจึงยัง
สมบูรณ์ในแง่ของสารหลักที่จะนําเสนอเพื่อให้เห็นภาพ”

อาจารยแ ดร.ภาสกร อินทุมาร (2556) พิจารณาตอภาพรวมการแสดงที่แตกตางออกไปในแง
ของรูปแบบการสื่อสาร การนําเสนอสาร ที่พิจารณาใหมีการปรับปรุงดังนี้
“โดยความเป็นการแสดงประสานเสียงนั้นอาจไม่สามารถสื่อสารเนื้อหาที่มี
ความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างสังคมได้ แต่สามารถเข้าใจได้ในเรื่อง ข้าว แต่หาก
ผู้วิจัยเลือกรูปแบบเป็นตัวตั้งผู้วิจัยอาจจะต้องเลือกเนื้อหาตามที่ศักยภาพของ
รูปแบบจะเป็นได้แต่หากผู้วิจัยยังต้องการรักษาทั้งเนื้อหาและรูปแบบนี้ไว้ ผู้ให้
ความเห็นเสนอว่าผู้วิจัยจะต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้มากกว่านี้
เพื่อนํามาสร้างเรื่องราวชุดใหม่และเสนอว่าหากเปลี่ยนการแสดงประสานเสียงเป็น
การขับร้องประสานเสียงประกอบภาพยนตร์ก็น่าจะสื่อสารประเด็นที่ต้องการได้
ดีกว่านี้”

อาจารยแ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษแรัตนแ (2556) มีมุมมองตอภาพรวมการแสดงวาเป็น
การแสดงที่ยากทั้งในแงของการแสดงและการรอง โดยเฉพาะการสรางนักรองใหรองและแสดงไปใน
คราวเดียวกัน
“อย่างที่เคยพูดไว้ตอนเสวนาว่า การประสานเสียงมันเป็นกระบวนการ
สร้างเพลงที่ค่อนข้างมีรายละเอียดซับซ้อนมากซึ่งโดยภาพรวมมันออกมาดีมาก
อาจจะมีแกว่งบ้างในเรื่อง intonation (ความแม่นยําของโน้ตเสียงในการร้อง) ซึ่ง
จุดนั้นยอมรับได้ โดยการแสดงมันกลบทุกอย่างไปหมด นั่นหมายความว่า เพลงมัน
สื่อกับตัวนักร้องได้ ในขณะเดียวกันมันก็สื่อระหว่างนักร้องได้ ซึ่งส่วนสําคัญคือมัน
สามารถผลักดันอารมณ์ความรู้สึกของเพลงและการแสดงจากนักร้องออกมาสู่ผู้ชม
ได้ดีมาก ในแง่ภาพรวมของเพลงมันดีมาก ๆ ดีมาก ๆ ไม่เคยคิดว่าทุกคนจะทําได้
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ขนาดนี้เพราะครูเต้รู้ทํางานกับพวกเรามานานครูเต้ไม่เคยคิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้
มันไม่ง่าย ส่วนเรื่องข้าวครูเต้สามารถรับรู้ถึงจิตวิญญาณได้ ส่วนลุ่มน้ําโขงในแง่ของ
ดนตรีมันออกมานะแต่เป็นการผสมผสานกับวิธีการเขียนเพลงแบบตะวันตกอย่าง
เพนทาโทนิค (ชุดของโน้ตในกลุ่มเครื่องดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) คือภาพรวม
มันออกมาดีมากในความคิดครูเต้”

อาจารยแนพีสี เรเยส(2556) พิจารณาภาพรวมของการแสดงวา เป็นการแสดงที่สามารถนําไป
พัฒนาตอได รวมไปถึงดวยลักษณะของการแสดงสดบนเวทีจะสามารถสรางความประทับใจไดมาก
“ชมแล้วรู้สึกประทับใจและน่าสนใจมาก ทั้งในแง่ของรูปแบบการนําเสนอ
และองค์ประกอบต่าง ๆ มันงดงามไปหมด น่าเสียดายที่ไม่ได้ชมสด ๆ ถ้าได้ชมสด ๆ
คงน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาพรวมของดนตรีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและประณีต
อาจจะมีการเพิ่มลักษณะการพูด หรือลูกเล่นของเสียงที่มากกว่านี้จะทําให้เกิดมิติ
ของการแสดงมากยิ่งขึ้น ต้องยอมรับว่าผู้แสดงเป็นนักร้องที่มีความสามารถ เพราะ
การร้องแบบ a capella (การร้องประสานเสียงจากสี่แนวเสียงโซปราโน อัลโต เท
เนอร์ เบส เป็นหลัก) นั้นทําได้ยากมาก บางครั้งมีเพี้ยนบ้างแต่ยอมรับได้ คิดว่าการ
แสดงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และควรพัฒนาต่อไปค่ะ”

อาจารยแรังสิพันธุแ แขงขัน(2556) มองถึงภาพรวมในการแสดงที่สามารถสื่อสารถึงความเชื่อที่
เชื่อมโยงกับความเป็น ขาว ในอาเซียนอยางกวางได นําไปสูการเชื่อมโยงของจิตวิญญาณรวมกันใน
ฐานะของการแสดงที่สะทอนภาพของคนที่ระลึกถึง ขาว ดวยฐานะของคนในสังคมขาวนั่นเอง
“ภาพรวมในงานแสดงนี้สามารถเล่าได้ถึงความเป็นอาเซียนในภาพกว้างแต่
ไม่สามารถจะเฉพาะเจาะจงลงไปได้ว่าเป็นลุ่มน้ําโขง เหตุที่กล่าวเช่นนี้คือ การแสดง
นี้ใช้ลักษณะของความเชื่อร่วมเชิงจิตวิญญาณในสังคมข้าวเป็นสําคัญมันจึงสะท้อน
ผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ มากมายก่อนที่จะเชิญขวัญข้าวซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเรา
และประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําโขงหรืออาเซียนคือ สังคมของคนกินข้าว ใน
บางครั้งคนกินข้าวก็มีหน้าที่กิน ไม่ทราบถึงเรื่องราวสักเท่าไหร่หรอก แต่การแสดงนี้
มันเล่าเรื่องเล่าความต่าง ๆ มากมายที่ทําให้คนกินข้าวเกิดภาวะของการระลึกใน
ตนเอง”

179

ความคิดเห็นและทัศนะของผูเชี่ยวชาญสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมการแสดงในแงมุมตาง ๆ
อาทิ การนําเสนอที่ทําใหการแสดงเกิดความกลมกลอมไหลลื่น ความรวมสมัยในการเลือกใชเนื้อหา
ความรวมเชิงจิตวิญญาณของสังคมขาวในอาเซียน ที่ลวนสัมพันธแไปกับองคแประกอบตาง ๆ ทั้งนี้
ภาพรวมของการแสดงดังกลาวสามารถสื่อสารถึงสารหลักที่สําคัญในการแสดงคือเรื่อง ขาว ของการ
แสดงในครั้งนี้โดยมีลักษณะของการรับสารในประเด็นเรื่องขาวที่เป็นไปในทางเดียวกันแมจะมี
รายละเอียดในการแสดงที่แตกตางกัน สะทอนใหเห็นวา การนําเสนอดวยการประสานเสียงและ
เรื่องราวประยุกตแการแสดงมีผลตอการรับรูของผูเชี่ยวชาญและมีผลตอการสรางสีสันใหกับประเด็นใน
การนําเสนอเรื่อง ขาว ใหมีความนาสนใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงรูปแบบการนําเสนอ
ดังกลาวก็จะสามารถนําไปใชในบริบทที่แตกตางออกไป อาทิ การนําลักษณะการประสานเสียงไปใชใน
ภาพยนตรแสารคดีซึ่งผูเชี่ยวชาญมองวามันจะสามารถสื่อเนื้อหาที่ซับซอนในเชิงโครงสรางสังคมไดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นตน
4.3.4.2 ความคิดเห็นต่อเรื่องราวประยุกต์การแสดงและประเด็นในการนาเสนอ
ประเด็นในการนําเสนอการแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุม
น้ํ าโขง เนื่ องจากผู วิจั ย ใชเรื่ องราวในฐานะเครื่ องมือที่รอ ยรัดให เพลงทุกเพลงมีการสื่ อ สารไปใน
แนวทางประเด็นเดียวกันที่วางไวคือเรื่อง ขาว ซึ่งนําไปสูการสรางภาพเชิงอัตลักษณแสามัญแหงลุม น้ํา
โขง
การนําเสนอดังกลาวมีผลตอบรับถึงการสื่อประเด็นเรื่องขาวที่ชัดเจน แตไมสามารถ
โยงถึ ง ความสั ม พั น ธแ ข องความเป็ น อั ต ลั ก ษณแ ส ามั ญ แห ง ลุ ม น้ํ า โขงได ชั ด เจนอั น เนื่ อ งมาจาก
ประสบการณแในการรับรูที่แตกตางกัน ทั้งนี้ผูวิจัยไดสรางงานจากมุมมองของความเป็นไทยเป็นหลัก
อันเนื่องมาจากความซับซอนทางวัฒนธรรมของประเทศลุมน้ําโขงที่แตกตางและหลากหลายทําใหตอง
ใชจุดเกาะเกี่ยวอื่นในแงขององคแประกอบในการแสดงสวนอื่นเขามา ทั้งนี้การเลาใชภาษาไทยเป็น
ภาษาหลักในการสื่อสารกับผูชม ดังนั้นการแสดงดังกลาวนอกจากจะเป็นจุดเริ่มตนของความพยายาม
สร า งความเข า ใจร ว มกั น แล ว ยั ง หมายถึ ง การมองความหลากหลายของประเทศต า งๆผ า นการ
สรางสรรคแนี้ ผูวิจัยพบวาประเด็นในการนําเสนอผานเรื่องราวเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําใหการแสดง
ประสานเสียงนี้มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
ผูวิจัยใชการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 2 ดาน เป็นหลักสําคัญคือ ดานสื่อสารการ
แสดง เพื่อที่จะมองในประเด็นของการสื่อสารกับเรื่องราวที่สะทอนใหเกิดการสื่อความจากนักแสดง
สวนดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา เพื่อที่จะมองในรายละเอียดของเรื่องราวในการนําเสนอวามี
ความครบถวนตอประเด็นในการนําเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการแสดง
ผูวิจัยไดพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแกับผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารการแสดงโดยมีการ
จําแนกเป็นประเภทในเรื่องราวประยุกตแการแสดงและประเด็นการนําเสนอการแสดง ดังนี้
ประเด็นการนําเสนอเรื่องราวจะชัดถาหากนักแสดงแสดงอยางเต็มที่ ในที่นี้คือเรื่องของการ
รอง เพราะการแสดงนี้ใชการรองเป็นการดําเนินเรื่อง ถานักแสดงแสดงเต็มที่จะทําใหเกิดการรับรสใน
การแสดงไดมากขึ้น และจะทําใหตัวเรื่องมันสงประเด็นถึงผูชมไดชัดเจนขึ้น
“อยากให้สนุกกว่านี้ คือรู้สึกวันนี้คนเล่นจะออมยังไม่รู้ อาจจะมีหลายคนที่
ร้องไม่เต็มเสียงเหมือนออมเสียงอย่างบางทีฟังแล้วรู้สึกอึดอัดนะ ถ้าจะให้ยกตัวอย่าง
เลยเนี่ยนะ ก็คือตัวเศรษฐีที่ออกมาคนที่ตัวสูง ตอนแรกฟังเค้าร้องไม่เต็มเสียง ฟัง
แล้วอึดอัด แต่ช่วงท้ายก่อนเพลงจะจบเค้าขึ้นได้ดีมากเลย ถ้าเกิดทุกคนรวมถึงตัว
เขาเองร้องได้แบบนี้ตลอดจนจบ เราอาจจะสนุกกว่านี้ เพราะเราจะสามารถเข้าใจ
อารมณ์ของผู้แสดงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรื่องมันเล่าได้ดีแล้วการเล่านี้มันก็มีที่มาจาก
การร้องจากคนแสดงเพราะฉะนั้นเค้าต้องเป็นแบบที่ผมบอกแล้วมันจะสนุกและชัด
ขึ้นมาก”
(กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, 2556)

การสื่อสารดวยเพลงประสานเสียงทั้งการแสดงทําให การสื่อสารถูกบดบังเนื่องมาจากความ
งาม ไพเราะและกลมกลอมของบทเพลง หากมีการออกแบบเสียงประสานจากนักรองมากกวานี้จะทํา
ใหการแสดงมีการสื่อความที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเรื่องราวในการแสดงบางชวงมีรายละเอียดที่
นอยเกินไปทําใหการดําเนินเรื่องสูจุดสูงสุดไม สามารถไปถึงจุดนั้นได หลักๆสามารถเขาใจไดในเรื่อง
ขาว แตรายละเอียดของความเป็นอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงนั้นยังไมชัดพอ
“โดยรวมทุกคนแสดงได้ดี ประสานเสียงได้ดี พี่มีความรู้สึกว่าถ้าเพิ่มให้มี
ความร่วมสมัยมากขึ้นอย่างการเลียนแบบเสียงธรรมชาติที่ใช้ในการร้องเป็นหลัก
มากกว่าใช้เสียงเอฟเฟ็กซ์ แต่ถ้ากล่าวเรื่องความไพเราะงานนี้กลมกล่อมและไพเราะ
สวยมาก แต่มันเป็นการร้องประสานตรงๆ มากกว่า ซึ่งส่วนตัวคิดว่าสามารถ
ออกแบบได้มากกว่านี้ ซึ่งถ้าจะดูแล้วคิดว่า โลกมันเปลี่ยน อย่างความดีงามมันถูก
แทนที่ด้วยทุนนิยมและเราอยากจะเรียกมันกลับมา เข้าใจนะถึงประเด็นตรงนี้ แต่ตัว
จุดสูงที่สุดของเรื่อง ตรงนี้เพื่อที่จะนําไปสู่ความคิดต่าง ๆ มันยังไม่คมพอ บางงานไม่
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กระแทกเพราะงานมันไม่เพราะ แต่ของผู้วิจัยด้วยความเพราะผสานกับการแสดงที่
สวยไปเรื่อยๆมันเลยทําให้เราเบลอ กลายเป็นเสียงเป็นฉากของการแสดงไปตลอด
งานนี้กระแทกหากมองในการสื่อสารอย่างกว้างเรื่องของข้าว แต่เรื่องทุนนิยมยังไม่
คมพอ ซึ่งจุดเด่นของการสื่อสารนี้มากับความไพเราะเสมอ จนบางครั้งความไพเราะ
มันกลมกลืนและกลบประเด็นสื่อสารในบางครั้งมันถูกบดบังด้วย ไดนามิกซ์
(ท่วงทํานอง)
การสื่อสารในการแสดงนี้ยากที่จะทําให้รู้สึกถึงความเป็นลุ่มน้ําโขงแต่เข้าใจ
ถึงความเป็นอาเซียนมากกว่าถ้ามองว่า เราจะให้ข้าวกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ
อาเซียนอันนี้ใช่เลย ซึ่งถ้าเกิดมีการเผยแพร่ต่างประเทศถ้าพี่เป็นฝรั่งพี่ชอบนะ แต่
ด้วยความที่ถ้าเป็นคนไทย คนไทยก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้ไว้อยู่แล้วทุกวัน ไม่ว่ามันจะเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้น อย่างการแข่งขันการส่งออกข้าว ซึ่งแค่นั้นมันอาจจะยังไม่พอ มัน
คงจะต้องมีความเป็นสัญญะของข้าวกับประเด็นในสังคมมากกว่านี้มันจะทําให้คน
ไทยสนใจมากขึ้น แต่ประเด็นที่นําเสนอว่าด้วยชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเปลี่ยนแปลงไป
โดยผ่านเหตุการณ์ในลุ่มน้ําโขง ขวัญข้าวเนี่ย มันก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วละ ซึ่งถ้า
มองว่ามันเป็นลุ่มน้ําโขงมันก็อาจจะใช่ หรืออาเซียนมันก็อาจจะใช่ ซึ่งหลักมัน
นําเสนอมุมของกลุ่มประเทศในกลิ่นอายแบบเราได้ดี”
(อาภาวี เศตะพราหมณแ, 2556)

การสื่อสารและแสดงดวยเพลงประสานเสียงทําใหภาพในการแสดงมันสื่อกับผูชมทุกทานแต
ภาพความเขาใจนั้นอาจจะมีลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งประเด็นเรื่องขาว เป็นประเด็นหลักที่สื่อสาร
ออกมาอย า งชั ด เจนจนกระทั่ ง มั น กลั บ มามี ค า มากในการแสดงนี้ อี ก ครั้ ง แต ส ว นเรื่ อ งการสร า ง
ภาพอัตลักษณแสามัญนั้นเป็นเรื่องยากที่จะทําใหผูชมรับรูได มากไปกวานั้นการแสดงนี้นาจะมองในมุม
ของการแสดงที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหคิดตอและสรางภาพอัตลักษณแของแตละบุคคลขึ้นมาได
ซึ่งจะทําใหการสื่อสารดังกลาวเป็ นจุดเริ่มตนและมีความนาสนใจมาก หากพิจารณาตอไปถึงการ
พัฒนาในรูปแบบการแสดงดังกลาวแตสื่อสารในประเด็นอื่น ๆ ตอไป
“การสื่อสารด้วยเนื้อเรื่องตัวบทกับประเด็นในการนําเสนอ มันเป็นเรื่องที่
คนในเมืองรู้สึกว่าห่างไกลตัวหรือใกล้ตัวก็ได้ เพราะข้าวมันอยู่ในชีวิตเรา แต่กว่าจะ
ได้ข้าวมามันเลยไกลตัวเรา ซึ่งการแสดงนี้เราดูแล้วเราเริ่มเห็นวิถีเหล่านั้น เหมือนกับ
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ว่ามื้อต่อไปเราจะกินข้าวให้หมด คือข้าวมันมีค่ามากขึ้นเหมือนกับว่าเป็นสินค้าที่มี
เรื่องราวทําให้ของชิ้นนี้มีคุณค่าขึ้นมามากเลย
พี่ได้ยินและรับรู้ว่าเด็กในส่วนทีมงานการแสดงนี้อินนะ (สัมผัสเข้าถึงได้) คือ
มันออกมาอยู่ในชีวิตประจําวันคือ มีคนในส่วนการแสดงนี้กินข้าวไม่หมดแล้วจะเอา
ไปทิ้ง เด็ก ๆ เดินมาบอกว่าทําไมพี่กินข้าวไม่หมด พี่รู้ปุาวเนี่ยกว่าเค้าจะปลูกข้าว
ขึ้นมาแต่ละเม็ดมันลําบากนะจากตรงนี้ พี่เลยคิดว่าเด็กมันเปลี่ยนไปนะ แล้วก็คือ
ข้าวที่เราเคยที่ขว้างมันก็เปลี่ยนไป
ตัวเรื่องราวในการแสดงมันส่งเสริมให้การแสดงออกมามันชัดขึ้น นั่นทําให้พี่
รู้สึกมากขึ้นว่าไม่ใช่ข้าวที่มีคุณค่าแล้ว วิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีคุณค่า มันเลย
สัมพันธ์กันอย่างอ้อม ๆ ระหว่างข้าว การแสดง และเรื่องราวที่มีผลต่อประเด็นใน
การทําความเข้าใจ
ส่วนเรื่องอัตลักษณ์สามัญอะไรนั่นเชื่อว่าภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
หรือมันต้องเป็นภาพเดียวกันขนาดนั้น พี่คิดว่ามันไม่จําเป็นเพราะการแสดงนี้ไม่มี
ฉาก เสียงดนตรีคือฉากที่ทําให้คนสร้างภาพซึ่งก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นภาพเดียวกัน
คือมีโจทย์ของความเป็นอุษาคเนย์ ลุ่มน้ําโขง ที่ไม่ได้ทําละครแบบ surreal (ไม่
เสมือนจริง) ที่มันจะเป็นยุคใด ๆ ที่มุ่งแต่ธีมของเรื่อง โจทย์ดังกล่าวจะทําให้คนสงสัย
แน่ว่าจุดร่วมคืออะไรเพราะภาพแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นการแสดงนี้จึงเป็นแค่
การนําเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เค้าก่อน
ในบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในบางมุมเค้าอาจจะไม่เข้าใจซึ่ง
ถ้าเป็นคนในอาเซียนได้รับชมอาจจะเข้าใจในภาพรวมแต่ไม่ใช่ภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่องพระสุริโยทัย หรือพระนเรศวร คนไทยดูแล้วเข้าใจไหม
ถ้าไม่เข้าใจแปลว่าไม่รู้ประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกันกับเรื่องการแสดงนี้ คนไทยที่มาดู
ถ้าไม่มีการศึกษามาก่อนยังไงก็ไม่รู้ว่าเป็นลุ่มน้ําไหน แต่มันไม่สําคัญเท่ากับดูแล้วเกิด
อะไรขึ้นบ้างไหม ทําให้รู้จักเรื่องข้าวขึ้นไหม หรือว่าถูกกระตุ้นให้สร้างภาพ
บรรยากาศของความเป็นลุ่มน้ําโขงในอุษาคเนย์ ส่วนนี้คือสิ่งสําคัญกว่าการดูแล้ว
พยายามระบุว่าลุ่มน้ําโขงควรจะเป็นยังไง เพราะถึงยังไงก็ไม่มีใครรู้ว่าควรจะเป็น
ยังไง การแสดงนี้นําเสนอประเด็นเพื่อนําเสนอมุมมองไม่ใช่นําเสนอว่าจะให้เป็นอะไร
ในแง่นี้ตอนนี้มันตอบโจทย์จิตใจได้หลายคนแล้วละ
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มาในเรื่องการแสดงเพื่อสื่อความ คือเราฟังแล้วเข้าใจความนะซึ่งถ้าฟังเป็น
คําบาครั้งก็ไม่ชัด เพราะเวลาวรรณยุกต์บางอย่างมันบิด อันนี้พี่ไม่ได้อ่านเลยนะแต่พี่
เข้าใจความทั้งหมด ครั้งหน้าจะทําการแสดงประสานเสียงแต่เป็นเรื่องอื่นมัน
น่าสนใจมาก”
(ชญาณี ฉลาดธัญกิจ, 2556)

ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา
ผูวิจัยไดพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแกับผูเชี่ยวชาญดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรม
ศึกษา โดยมีการจําแนกเป็นประเภทในเรื่องราวประยุกตแการแสดงและประเด็นการนําเสนอการแสดง
ดังนี้
การพิจารณาจากเรื่องราวการแสดงพบถึงประเด็นการนําเสนอที่ครบและถูกตองตามภาพที่
เกิดขึ้นในปใจจุบัน ทั้งนี้เนื้อหาบางสวนของเรื่องราวยังคงตองมีการเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดภาพที่สมบูร ณแ
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของทุนนิยมและจิตนิยม ที่ตางมีความสัมพันธแกัน การแสดงนี้ไดนําเสนอเนื้อหา
ทั้งสองสวนแตในสวนของทุนนิยมนั้นตองสรางความสัมพันธแใหเห็นชัดขึ้นในแงของทุนนิยมที่ทําลาย
ระบบโครงสรางของสังคมชาวนากับขาววามีทิศทางและรายละเอียดที่เมื่อเที ยบกับจิตนิยมแลวมัน
ตองเห็นภาพของการทําลายนั้น นั่นเอง
“โดยแนวคิดหลักของการแสดงนี้ก็ใช่เลยนะ คือทั้งโลกมันขัดแย้งกับทุน
นิยมและจิตนิยม ซึ่งจิตนิยมมันถูกระทําอยู่ อยากให้เพิ่มประเด็นที่หลังจากนายทุน
เข้ามาแล้ว มันเข้ามากระทําอย่างไร? และเกิดอะไร? ซึ่งจุดที่การแสดงพูดถึงเป็น
เรื่องของอนาคตในจินตนาการที่งดงาม เพราะความเป็นจริงเมื่อชาวนากลายเป็นทุน
นิยมเสรีประชาธิปไตยอย่างเพลงสีสันนายทุน แสดงให้เห็นว่าเขากลายเป็นอย่างไร?
แล้วใครต่อใครที่มาเกี่ยวข้องกับชาวนา ข้าว เนี่ย มันต้องบอกต่อไปว่า ข้าวเมล็ด
เดียวที่ชาวนารังสรรค์มันขึ้นมาด้วยแรงกายแรงใจ โดยทําให้ดิน น้ํา ลม ไฟ
สังเคราะห์แร่ธาตุประกอบความเชื่อออกมาเป็นอาหาร แล้วมันถูกแบ่งสันปันส่วนไป
ให้นายทุนอย่างไร?
ซึ่งประเด็นในการแสดงนี้ผมเข้าใจและเห็นแก่นของมัน แต่รายละเอียด
บางอย่างมันยังน้อยเกินไป ประเด็นในการแสดงที่ผมเข้าใจนั้นมันยิ่งใหญ่ซึ่งการ
แสดงนี้ตอบโจทย์ประมาณ 6 ใน 10 ส่วน นั่นก็คือ ภาพของข้าวและชาวนาเป็นภาพ
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ของสังคมทั้งประเทศมันถึงใช้เป็นมุมมองร่วมกันได้ ต้องเข้าใจว่าประเทศในลุ่มน้ํา
โขงมันเป็นสังคมชาวนาไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไม่เคยทํานา แต่คุณอยู่บนรากฐานของ
ชาวนาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันคุณอาจไม่ใช่แต่แน่นอนว่าคุณปฏิเสธไม่ได้ พอเรารับ
วัฒนธรรมทุนนิยมเข้ามามันทําให้เกิดคุณค่าใหม่คือ การนิยมชมชอบ ผู้ดี ผู้มีเงิน ทํา
ให้เงินมันกลายมาเป็นสําคัญไปทุกเรื่อง ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าข้าวหนึ่งเมล็ดก็ต้องแบ่ง
ให้ค่าใช้จ่ายหลายส่วนมากมาย บางครั้งชาวนาเองก็ยังกินไม่พอถามยังเป็นหนี้สิน
แล้วมันจะไม่ตายได้ยังไง จุดนี้เองที่การแสดงนําเสนอวิกฤตที่สําคัญดังกล่าวของ
สังคมชาวนามันทําให้เกิดภาพจริง ๆ ที่สะท้อนกลับมา
ทุนนิยมมันเป็นตัวการสําคัญและมันควรจะมีรายละเอียดที่มากกว่านี้เพื่อ
ส่งผลให้เกิดอนาคตที่คุณวาดไว้นั่นคือ การกลับบ้านมาหาพระแม่โพสพที่สะท้อนถึง
การทําเกษตรวิถีใหม่ที่เค้าพยายามจะรื้อฟื้นพิธีกรรมโบราณต่างๆกลับมานั่นคือ
เกษตรอินทรีย์
เรื่องราวและประเด็นดังกล่าว ต้องมองการแสดงนี้ในฐานะของกลุ่มตัว
แทนที่ไม่ใช่ทั้งหมดของลุ่มน้ําโขงแต่เป็นการสะท้อนเหตุการณ์ เวลา และ
สาระสําคัญเรื่องข้าว ผมมองว่าเรื่องราวและประเด็นหากมีการปรับแต่งอีกนิดหน่อย
จะทําให้เกิดภาวะนั้นจริงๆ คือ รื้อฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้ง ความดีงาม และอะไรต่อมิ
อะไร ซึ่งการสื่อสารลักษณะดังกล่าวมันจะมีพลังขึ้นมามากเพื่อชักจูงคน ผมขอ
ยกตัวอย่างหนึ่งที่มันใกล้เคียงกับวิธีการนําเสนอของการแสดงคือ ผู้ใหญ่วิบูรณ์ที่
ฉะเชิงเทรา เค้าเมื่อก่อนทํางานอยู่ดีๆ มีที่สัก 200 ไร่นิด ๆ แล้วเค้าก็เข้าสู่กระแสทุน
นิยม ไปซื้อรถไถ เครื่องจักรต่าง ๆ มาปลูกข้าว เผือก มัน ข้าวโพดทํามาเกือบยี่สิบปี
ยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้ สุดท้ายเป็นหนี้จนกระทั่งทุกปีขายผลผลิตแล้วแกยังเป็นหนี้ แม้แต่
เดินกลับบ้านมาแกก็ยังใช้หนี้ไม่หมด จนกระทั่งคํานวณแล้วที่จะปลดหนี้ได้คือการ
ขายที่ทั้งหมด 200 ไร่ เหลือเพียงแค่ 18 ไร่ที่ยังอยู่กับแก แกเอาที่ 200 ไร่ไปขาย
พร้อมทั้งผลผลิตในปีนั้นทั้งหมดรวมไปถึงพวกเครื่องจักทั้งหมดด้วย สรุปคือวันนั้น
แกกลับบ้านเป็นไทยเลย หมดหนี้สินเท่ากับทํานามา 20 ปีผ่านมามีแต่หนี้สินสุดท้าย
ก็ขายหมด กลับมาบ้านตัวเปล่ารอหน้าฝนแกเก็บผักบุ้งที่ขึ้นมาในแปลงนาไปขายได้
เงินกลับมาต้อง 18 บาท แล้วก็กลับมาพร้อมเงิน 18 บาท จากวันนั้นแกเลยคิดใหม่
ทําใหม่ เริ่มวิถีใหม่ที่จะเป็นชาวนาที่ตั้งอยู่บนจิตนิยมอีกครั้ง อยู่อย่างพอเพียง
เคารพในวัฒนธรรมประเพณี
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จุดนี้เองที่การแสดงของผู้วิจัยได้สะท้อนให้ภาพในหัวของผมมันระลึกถึงเค้า
ส่วนในเรื่องลุ่มน้ําโขงนั้นถ้ามองเรื่องของข้าวยังไงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นจุดร่วม
และเกี่ยวกัน หากแต่ไปพิจารณาถึงรายละเอียดเล็ก ๆ ย่อย ๆ มันก็อาจจะ
ปรับเปลี่ยนไปตามการแสดงซึ่งผมเข้าใจว่ามันคือการแสดงร่วมสมัย แล้วผมก็เข้าใจ
มัน ”
(เอี่ยม ทองดี, 2556)

ประเด็ น ในการนํ า เสนอยั งมีน อยเกิ นไป ซึ่งในแงของการนําเสนอภาพรวมการแสดงมั น
สัมพันธแกับเรื่องขาว แตประเด็นการนําเสนอดังกลาวยังไมพอสําหรับเรื่องของอัตลักษณแสามัญที่แฝง
ความแตกตางและหลากหลายคอนขางมาก ดังนั้นเองการแสดงนี้จึงตองพัฒนาเรื่องราวประยุกตแการ
แสดงที่จะนําไปสูเรื่องอัตลักษณแ สวนสําคัญของการแสดงนี้คือลักษณะการแสดงแบบมานุษยวิทยา
การแสดงที่สามารถเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
“ต้องพิจารณาจาก 2 ส่วนคือ ขวัญข้าวกับอัตลักษณ์สามัญแห่งลุ่มน้ําโขง
ซึ่งตัวของขวัญข้าวมันตอบในเรื่องของข้าวแล้ว แต่อัตลักษณ์สามัญแห่งลุ่มน้ําโขง
หรืออุษาคเนย์มันยังมีไม่มากพอในรายละเอียดของการแสดง
เรื่องราวพยายามไปกับประเด็นในการนําเสนอซึ่งหลัก ๆ มันใช่นะ แต่ส่วน
เล็ก ๆ มันทําให้ความเป็นลุ่มน้ําโขงที่เราเข้าใจหายไปบ้าง อย่างการเลือกใช้พระแม่
โพสพอันนี้ใช่เลย แต่การใช้พระพิรุณที่ไม่ใช่แถนมันดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่สัมผัสเท่า อีก
มุมหนึ่งพี่ก็มองว่ามันก็ดีเหมือนกันที่ผู้วิจัยออกแบบตัวละครจากการใช้หน้าที่ของ
เทพเจ้าแทนการทําตามแบบแผนตามความเชื่อของเทพองค์นั้นเพราะว่า แถนมันมี
หลายบริบทมาก ๆ ในอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นความฉลาดที่เลือกใช้พระพิรุณก็ว่าได้
ประเด็นในการนําเสนอมีความเป็นไทยค่อนข้างมาก มีจุดร่วมในเรื่อง
พิธีกรรมต่าง ๆ ที่พี่รู้ว่าผู้วิจัยศึกษามาอย่างดีในแง่ของพิธีกรรมกับฤดูกาล แต่ที่ขาด
ไปคือแนวทางของเสียงเครื่องดนตรีในแบบอุษาคเนย์ ซึ่งมันจะช่วยสื่อความในความ
เป็นลุ่มน้ําโขงได้มากขึ้น พี่เข้าใจในการนําเสนอเรื่องความแตกต่างของชาติพันธ์เชิง
มานุษยวิทยาผ่านเครื่องแต่งกายประยุกต์ร่วมสมัยที่แตกต่างกัน แต่พี่คิดว่าผู้ชม
อาจจะไม่เข้าใจภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าเหล่านั้นทั้งหมด ทั้งนี้การนําเสนอเนื้อความ
เรื่องตาเหลว (ไม้สานรูปดาวที่ปักไว้บริเวณมุมนาเพื่อปูองกันสิ่งอัปมงคล)
กระบวนการสร้างเพลง มันคือลุ่มน้ําโขงพี่เห็นนะแต่พี่ไม่คิดว่าผู้ชมจะเห็น ซึ่งอย่างที่
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บอก หากเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยเข้ามามันจะทําให้ประเด็นการนําเสนอมันโดน
ขึ้น
เรื่องราวในการนําเสนอมันถูกแบ่งเป็นสามช่วงหลัก ๆ คือต้นเป็นไง กลาง
เป็นไง แล้วจบยังไง ในแง่ของการแสดงมันมีระยะเวลาเป็นข้อจํากัดซึ่งพี่เห็นด้วยว่า
มันควรจะกระชับ นําสารนั้นเข้าหาผู้ชมให้เร็วที่สุด แต่ถ้าลองสลับการเล่าน่าจะทํา
ให้เรื่องราวน่าสนใจขึ้น ดังนั้นเองด้วยระยะเวลาที่สั้นภาพในหัวของการชมมันก็เกิด
นะแต่มันยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งหากพี่ชมการแสดงนี้สด ๆ พี่คงได้รับสารมากกว่านี้ แต่
ตอนนี้เรื่องข้าวมันสื่อสารแล้วแต่ตัวลุ่มน้ําโขงพี่ว่ามันค่อนไปทางลุ่มน้ําเจ้าพระยา
ภาคกลางมากกว่า แต่เนื่องจากพี่มองว่ามันเป็นงานมานุษยวิทยาการแสดงที่เป็น
เครื่องมือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมได้มันมีคุณค่ามากเพราะตัวสารและการ
แสดงมันสามารถทําให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก ระลึก กระตุ้น ย้อนหลังถึงอดีตได้
แน่ๆ”
(ศศิธร ศิลปวุฒยา, 2556)

เรื่องราวประยุกตแการแสดงยังไมเอื้อตอประเด็นการนําเสนอเชิงโครงสรางสังคมของชาวนา
และขาว ทั้งนี้หากมีการพิจารณาถึงรายละเอียดรูปแบบการแสดงที่นําไปประยุกตแกับรูปแบบการ
แสดงอื่นไดดวยภาพที่ลงรายละเอียดกวานี้จะทําใหเนื้อหาในการนําเสนอนั้นชัดขึ้น ซึ่งการแสดงตอนนี้
ยั งไมต อบโจทยแ เ รื่ อ งข าว และอั ตลั ก ษณแ ส ามัญ เทา ที่ค วร เพราะรู ปแบบการนํา เสนอและสารไม
สนับสนุนกัน
“เรื่องราวที่เกิดขึ้นยังคงเป็นการผลิตซ้ํามายาคติชุดเดิมที่ว่าด้วยชาวนา
อยากร่ํารวยแต่แล้วก็ล้มเหลวซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการลดทอนความซับซ้อนของ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนาที่ผูกโยงอยู่กับโครงสร้างสังคม ประเด็นใน
การนําเสนอจะสามารถทําให้ผู้ชมเห็นภาพได้มากขึ้นด้วยภาพยนตร์สารคดีที่
มากกว่าการแสดงลีลา ซึ่งมันสามารถใช้การประสานเสียงเป็นการสื่อสารได้แต่ให้
เป็นภาพของสังคมชาวนาและข้าวจริง ๆ ”
(ภาสกร อินทุมาร, 2556)
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นอกจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดานตอเรื่องราวประยุกตแการแสดงและประเด็น
นําเสนอแลวยังมีผูเชี่ยวชาญดานดนตรีที่ไดใหความเห็นเสริมในความเห็นที่เกี่ยวของดังนี้
ถาสรางความหลากหลายใหกับเรื่องราวประยุกตแการแสดงดวยการสรางความสัมพันธแเขากับ
ความเป็นปใจจุบันใหมากจะทําใหประเด็นในการนําเสนอชัดเจนและทําใหเกิดความเป็นรวมสมัยมี
ลักษณะของการตั้งคําถามกับผูชม ซึ่งจะเป็นงานที่ไดคําตอบจากเวทีสาธารณชนมากขึ้น
“เรื่องราวยังคงวนกลับไปหาแนวคิดเดิมเมื่อนานมาแล้วแต่ใช้รูปแบบการ
เล่าใหม่ซึ่งน่าสนใจมาก ประเด็นนําเสนอยังคงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ขนบอันงดงามมี
คุณค่าในสังคมที่วันหนึ่งมันค่อยๆถูกลบเลือนโดยทุนนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดเดิมที่ถูก
ทําซ้ํามาตลอด ในขณะที่น่าจะพิจารณาประเด็นต่อไปให้เห็นว่า ขนบทั้งเก่าและใหม่
นี้ มันสามารถเดินคู่กันไปได้ยังไงในสังคมปัจจุบัน เพราะลักษณะงานมันร่วมสมัย
มาก ตัวของเรื่องน่าจะมีการคิดที่หลากหลายและดึงจากหลายแง่มุมของสังคมใน
ปัจจุบันมาเหล่าจะทําให้ประเด็นในการนําเสนอเกิดพลัง เกิดการคิดวิเคราะห์ตั้ง
คําถามและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น”
(รังสิพันธุแ แขงขัน, 2556)

ขอ มูล ที่ ได จ ากผู เ ชี่ย วชาญต อ เรื่ องราวประยุก ตแก ารแสดงและประเด็น ในการนํ าเสนอมี
แนวโนมของการพัฒนาเรื่องราวประยุกตแการแสดงสูความหลากหลายตอสังคมปใจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้
ดวยการเลาเรื่องที่เรียบงายทําใหผูเชี่ยวชาญเขาใจประเด็นในการนําเสนอจากงานผูวิจัยไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องขาวในฐานะความเชื่อรวม ขนบเดิมที่ดีงาม เหตุการณแในความเป็นสากลคือเรื่อง
ทุนนิยม ในความเป็นขนบใหม จนกลายเป็นความขัดแยงระหวางกัน ซึ่งการแสดงดังกลาวไดนําสอง
สวนนี้มาใชในการเลาเป็นสําคัญ แตประเด็นที่ไมสามารถจะระบุความเป็นรูปธรรมไดนั้นคือ เรื่องอัต
ลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขง อันเนื่องมาจากประสบการณแของแตละบุคคลที่แตกตางกันภาพที่เห็นใน
การแสดงดังกลาวยั งไมชัดพอที่จ ะถายทอดผ านเรื่องราวการประยุกตแการแสดง แตนาจะไปอยูที่
องคแประกอบการแสดงอื่น ๆ มากกวา เพราะเป็นสิ่งที่เห็นไดชัดและสงผลตอการสรางความเขาใจรวม
ไดงาย ซึ่งอัตลักษณแสามัญที่เกิดขึ้นในการแสดงนี้มีเพียงกลิ่นอายของความเป็นเอเชียในแบบกวาง ๆ
ไมไดทําใหรูสึกวาเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งในลุมน้ําโขง โดยทัศนะของผูเชี่ยวชาญสว นใหญมุง
ประเด็น ดังกลาวไปในทิศทางเดียวกันซึ่งอาจหมายถึงการพัฒ นาการแสดงตอไปเพื่อใหเกิดความ
สมบูรณแในการสื่อสารมากขึ้น
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4.3.4.3 ความคิดเห็นต่อเพลงประสานเสียงและดนตรีเพื่อการสื่อสารในการแสดง
เพลงประสานเสียงเพื่อสื่อสารการแสดง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง เป็นสวนที่มี
ความสําคัญในการดําเนินเรื่องราวในการแสดงมาก อันเนื่องมาจากนักรองหรือนักแสดงทุกคนจะตอง
ชวยกัน ประสานเสี ยงในแตละประเภทเพื่อใหทวงทํานองนั้นชวยขับเคลื่อนเรื่องราวที่ตองการจะ
สื่อสารถึงประเด็นในการนําเสนอการแสดง รวมไปถึงการสรางอารมณแสีสันตแตาง ๆ ใหกับการแสดง
เป็นสวนประกอบสําคัญที่ทําใหสรางความเขมขนใหกับการแสดง
ผูวิจัยใชการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญดานดนตรีเป็นหลักสําคัญ เพื่อที่จะมองในรายละเอียด
ของเพลงประสานเสียงเพื่อการสื่อสารในการแสดง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
ภาษาในเพลงประสานเสียงเป็นสวนประกอบสําคัญของเพลงที่จะสงผลตอการแสดงเป็นอยาง
มาก อันเนื่องมาจากลักษณะทางภาษาที่ประกอบไปดวยคําที่มีลักษณะปิดและขึ้นจมูกเป็นสวนใหญ
ทําใหการรองจะตองมีการบิดคําเพื่อประยุกตแใช สวนสําคัญของการสรางคําในเพลงประสานเสียงควร
จะมีลักษณะที่งายตอการออกเสียง รวมไปถึงงายตอการทําความเขาใจ จะทําใหการรองนั้นงายขึ้น
โดยเฉพาะถาในชวงที่มีการรองเดี่ยวคูไปกับประสานเสียงจะทําใหฟใงชัดมากขึ้นเป็นผลใหการสื่อสาร
กับผูชมมีประสิทธิภาพตอการสรางอารมณแและความเขาใจมากขึ้น
“ลักษณะของเพลงประสานเสียงเป็นการเล่าเรื่อง ซึ่งเนื้อร้องนั้นเหมาะที่จะ
สื่อด้วยวิธีการอ่านมากกว่าการฟัง เพราะยาวมากหากไม่ดูบทร้องในสูจิบัตรตามไป
ด้วย จะติดตามเนื้อหาได้ยากรวมทั้งคําบางคํายากเกินความเข้าใจในขั้นต้น จนใน
บางครั้งคําเหล่านี้มีผลต่อการร้องเดี่ยวในกลุ่มประสานเสียงทําให้ได้ยินไม่ชัดเจน
ภาษาเนื้อร้องในดนตรีนอกจากจะต้องความเป็นวรรณศิลป์ระดับหนึ่งแล้ว
ยิ่งมีความต่างจากภาษาที่ใช้เขียนวรรณกรรมที่ใช้สื่อสารด้วยการอ่าน ลักษณะภาษา
ที่ควรใช้ในการแต่งเนื้อเพลงควรจะต้องน้อยคําแต่มากความ ง่าย ฟังแล้วเข้าใจ
ทันที”
(รังสิพันธุแ แขงขัน, 2556)
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เพลงประสานเสียงในการแสดงมีหนาที่เพื่อใชเป็นเครื่องมือการสื่อสารกับผูชม ดังนั้นเอง
ลักษณะการประพันธแเพลง การรอง การแสดงและรายละเอียดจากเพลงจึงเป็นเสมือนกลไกที่ทําให
เพลงประสานเสียงขับเคลื่อนสารไปสูผูชมไดพรอมกับอารมณแความรูสึก
“ในส่วนของดนตรีก็ดีมากที่เปิดด้วยลักษณะดนตรีที่เป็นไทย เอเชีย หรือ
เสียงผสมในแบบตะวันออก เมื่อนายทุนเข้ามาลักษณะของดนตรีก็จะเปลี่ยนเข้าสู่
ตะวันตก ดนตรีบางช่วงยังส่งเสริมให้การแสดงได้ดีอย่างในช่วงที่พระแม่โพสพร้องไห้
ดนตรีก็ช่วยส่งอารมณ์ของพระแม่โพสพออกมาสู่ผู้ชมได้ดีมาก คือนักร้องหรือ
นักแสดงเป็นส่วนหนึ่งของเสียงดนตรีทําให้ความเป็นดราม่า (ละคร) มันออกมาดี
มากและก็ขอบคุณที่มีอองกอ (เพลงแถม) เพราะเพลงจบการแสดงมันเศร้ามากแต่
เพลงอองกอ (เพลงแถม) ทําให้อารมณ์เศร้านั้นมันถูกคลี่คลาย
ในการแสดงครั้งนี้ถามว่าร้องยากไหม? อยากจะอธิบายว่าปกติเรื่องการร้อง
เพลงมันต้องมีท่าที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการลงไปกองกับพื้นเนี่ยมันยากมากที่จะ
ร้องมันเป็นเรื่องของsupport (กลไกการควบคุมลมหายใจ) ที่มีผลกับการออกเสียง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพของเสียงและการร้องทั้งสิ้น
ปกติที่เค้ายืนกันจะเป็นในแนวของ โซปราโน อัลโต เทเนอร์และเบส เนี่ย
เค้าจะได้ยินเสียงจากประเภทเสียงเดียวกันของเค้าและจะได้ยินเสียงจากประเภท
เสียงอื่นด้วยซึ่งมันจะทําให้เกิดความกลมกลืนกันได้ ทีนี้การยืนในการแสดงนี้มัน
สลับกันไปหมด หมายความว่า นักร้องจะต้องแม่นยําในตัวโน้ตและมีทักษะในการ
ร้องและฟังที่สูงมากขึ้นเพราะเค้าจะต้องฟังเสียงหลาย ๆ ทาง นั่นหมายความว่าเค้า
จะต้องแม่นมาก
ส่วนเรื่องของความตรงและไม่เพี้ยนมันก็มีปัญหาบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติของ
การแสดงสดทุกครั้ง แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนดูจะสนใจมากเพราะความเป็นการแสดงละคร
มันดีมากจนกลบข้อด้อยเหล่านั้นไปหมด อย่างแบบคนนั้นร้องเพี้ยน แฟลต ชาร์ป
และอื่น ๆ นั่นเอง”
(ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษแรัตนแ, 2556)

“เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ พยายามสื่อความหมาย แต่ยังมี
บางสิ่งไม่ชัดเจน จะสังเกตได้ว่า เพลงแรกฤดู เป็นเพลงเปิดม่านที่น่าสนใจมาก ซึ่ง
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เพลงมีทั้งความจริงและมายาเป็นบทแนะนําและสรุปของเรื่องแบบสังเขป เพลงมี
ลักษณะของจังหวะที่ยืดออกไปบางด้วยเชลโลทําให้เกิดความไม่กระชับ
เพลงเบิกพิรุณ ยังคงใช้เสียงเชลโลในแนวเศร้ามาก ๆ ทําให้ตั้งข้อสงสัยว่า
เป็นไปด้วยเหตุใด เพราะเนื้อหาในตอนเริ่มก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้น หรือในทางกลับกัน
การตีความทางลักษณะอารมณ์ของเพลงนั้นอาจจะเพื่อส่งให้พระพิรุณโดดเด่นมาก
ขึ้นนั่นคือ ความสง่างามและมีอํานาจ เสียงของเชลโลอาจจะเป็นการพูดคุยระหว่าง
พระพิรุณและชาวบ้านก็เป็นได้
ลักษณะของเชลโลแบบเศร้า ๆ นั้นทําให้เกิดภาวะอารมณ์ของการบีบคั้น
ค่อนข้างมาก ซึ่งจะพบได้ในหลายเพลง
ภาพรวมของเพลงประสานเสียงกลมกลืนกันมากจนเกินไปทําให้มันซ้ําและ
ลดความน่าตื่นเต้นลง ควรที่จะต้องเพิ่ม variation (ชุดของโน้ตเพลงแต่ละชุด) ต่าง
ๆ เข้ามาให้มากขึ้น
เพลงที่โดดเด่นคือเพลงสีสันนายทุน ลักษณะของเพลงนั้นน่าสนใจมากจนมี
ลักษณะของละครเพลงเข้ามาแฝงอยู่มาก การเคลื่อนไหวของนักแสดงเป็นอุปสรรค
กับการร้องบางครั้งมีผลกับการสื่อสารของนักแสดงและการร้องเพี้ยน
เพลงสุดท้ายหรือเพลงพระคุณแม่สามารถทําให้อารมณ์ของพระแม่โพสพที่
ก่อนหน้าไม่เคยพูดหรือร้องใดนั้น มีความหมายและคุณค่าขึ้นมาทันที เป็นเพลงที่
ยังไงนักแสดงและผู้ชมก็ต้องสนใจพระแม่โพสพ ลักษณะของเพลงที่วนกลับมา
เหมือนเป็นการตอบโจทย์ของกาแสดงซึ่งทําให้ขนลุกเป็นอย่างมาก
ลักษณะของดนตรีที่ใช้แม้จะมีความเป็นตะวันออกบ้างแต่ก็มีลักษณะของ
ดนตรีไทยอยู่มาก ซึ่งการเพิ่มลักษณะดนตรีในกลุ่มลุ่มน้ําโขงเข้ามาจะทําให้หน้าที่
ของดนตรีกับอัตลักษณ์สามัญลุ่มน้ําโขงนั้นปรากฏชัดมากขึ้น
เครื่องดนตรีที่ใช้ถ้าเพิ่มกลองเข้ามาน่าจะทําให้การแสดงมีการปลุกเร้า
มากกว่านี้ ซึ่งจะมีผลต่อจังหวะการเดินเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้น หรือในบางช่วง
สามารถที่จะใช้เสียงจากเปียโนเพื่อประโยชน์ในการร้องประสานเสียงด้วยก็เป็นได้
การแสดงประสานเสียงดังกล่าวมีชุดของเพลงที่น่าสนใจ ไม่น่าเชื่อว่าจะ
สามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดได้ เพราะเรื่องที่ต้องการจะเล่าดังกล่าวนั้น
แม้กระทั่งเป็นการพูดปกติยังยากแต่นี่เป็นประสานเสียงซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถ
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เล่าถึงรายละเอียดในเรื่องข้าวให้เข้าใจได้ง่ายผ่านรูปแบบการประสานเสียงซึ่งยาก
มากได้”
(นพีสี เรเยส, 2556)

“เพลงหลายเพลงมีลีลาคล้าย ๆ กัน จนทําให้ในบางครั้งไม่เห็นความโดด
เด่นของเพลงที่เกี่ยวกับ ขวัญข้าว นั่นคือ เพลงปักดําช้ํามือ ที่เนื้อหาอยู่ในบริบทของ
ประเพณีการลงแขกของชาวบ้าน น่าจะมีลักษณะของเพลงพื้นบ้านบางเพลงใส่ลงไป
มากกว่านี้ มีคําสําคัญของเพลงคือคําว่า แล่นแต เมื่อฟังไปนาน ๆ จะเข้าใจได้ว่าเป็น
เสียงเลียนแบบเครื่องดนตรีไม้ไผ่นั่นคือแคน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสอดแรกเสียงเครื่อง
ดนตรีเอเชียที่น่าสนใจด้วยการประสานเสียง
เพลงชมโฉมพระโพสพน่าจะศึกษาเพลงไทยที่เรียกว่า ฉุยฉาย ที่มีเนื้อหา
ของการชมโฉม และมีการแสดงท่าทางที่แสดงถึงความงดงามของผู้ถูกกล่าวถึง (แม่
โพสพ) ลีลาการขับร้องหรืออ่านทํานองเสนาะน่าจะใช้สําหรับการเล่าเรื่องมากกว่า
การแสดงถึงบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเจาะจง
เพลงพระคุณแม่ น่าจะเป็นเพลงสําคัญตามท้องเรื่องที่ทําให้เห็นความสําคัญ
ของ ขนบการทําขวัญข้าวเพื่อชีวิต
การแสดงดังกล่าวนั้นน่าสนใจมากและสามารถรับรู้ได้ทันทีถึงการร่วม
แรงใจและเสียงต่างๆเพื่อให้การแสดงนี้สมบูรณ์ เสียงประสานในการแสดงมันเกิน
ร้อย มันเต็มมากและมันก็สื่อสารด้วยอารมณ์ของเพลงได้ชัดเจน ผมเชื่อว่าเพลงสร้าง
อารมณ์และกระตุ้นให้ผู้ชมเปิดรับสารต่าง ๆ ได้มากขึ้น ความงามของการแสดงนี้
ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมาจากเพลงเป็นสําคัญ
เรื่องเครื่องดนตรีที่ใช้มันเห็นถึงความร่วมสมัยมาก อย่างการใช้เชลโล พิณ
ฝรั่ง คู่กับฉิ่งและม่ง มันน้อยแล้วมันก็บอกเล่าได้เยอะ โดยสวนตัวผมเห็นว่าม่ง กับฉิ่ง
เป็นลักษณะของเครื่องเคาะในกลุ่มประเทศเอเชียอยู่แล้ว เมื่อมันมาผสานกับเชลโล
และพิณฝรั่งที่เป็นเครื่องดนตรีสากลมันก็น่าสนใจ พอเสียงเครื่องดนตรีเหล่านี้ไป
รวมอยู่ในเสียงประสานมันก็เล่าอะไรได้มาก ไม่ต้องเยอะแต่สื่อความได้ดี ข้อดีของ
เครื่องดนตรีเหล่านี้นอกจากมันสร้างบรรยากาศแล้วมันยังส่งให้ความรู้สึกของ
นักแสดงถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ด้วย เพราะว่าการใช้ระบบการประพันธ์บางช่วงแบบ
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ตะวันออก หรือการเลียนเสียงเครื่องดนตรีไม้ไผ่ มันไม่ชัดพออันเนื่องมาจากมันคือ
การประสานเสียง ผู้ชมจะเห็นภาพส่วนนั้นได้ยาก ถ้าไม่มีสิ่งของที่เป็นรูปธรรม”
(รังสิพันธุแ แขงขัน, 2556)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการแสดง
นอกจากกลไกในการสรางเพลงประสานเสียงเพื่อการสื่อสารในการแสดงแลว จากความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญดานสื่ อสารการแสดงยังกลาวถึง นักรองที่นํามาแสดงมีความสําคัญในแงของการ
คัดเลื อกนั กแสดง การเลือกใชการประสานเสียงเพื่อการสื่อสารนั้น ไมสามารถปฏิเสธไดดว ยการ
คัดเลือกนักแสดงจากเสียงเป็นอันดับแรก
“การร้องในการแสดงนี้มีความสําคัญมากกว่าการสื่อสาร แต่ด้วยเป็นการ
ร้องที่มีทํานองทําให้การแสดงมันน่าชม สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าผู้วิจัยคัดเลือก
นักแสดงจากเสียงเป็นสําคัญ เพราะการร้องลักษณะดังกล่าวมันยากที่จะสื่อสารได้
แต่ด้วยศักยภาพความสามารถของนักร้องแล้วมันสามารถสื่อสารได้ในเชิงการเล่า
เรื่องคือเก่งมากที่ทําได้ เพราะกลไกของการร้องประสานเสียงนั้นมันคือเพื่อ ความ
งาม และการสร้างมิติของการประสานในเพลงนั้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกและ
บรรยากาศในรูปแบบต่าง ๆ ในศักยภาพของนักร้องมันพอที่จะทํากลไกในส่วนนั้นได้
อย่างชัดเจน แต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะให้นักร้องต้องแสดงด้วย บางครั้งกิริยา
บางอย่างมันไม่มา หรือการใช้สีหน้าตามันเป็นการสื่อสารของนักร้องอย่างชัดเจน ซึ่ง
มันเป็นเรื่องยากที่จะทําให้นักร้องกลายเป็นนักแสดงโดยสิ้นเชิง แต่ทั้งนี้การประสาน
เสียงมันทําหน้าที่ร้องเพื่อเล่าเรื่องจากผู้แสดงทุกคน”
(อาภาวี เศตะพราหมณแ, 2556)

“จากลักษณะการแสดงดังกล่าวทําให้รู้ทันทีว่าผู้วิจัยคัดเลือกนักแสดงจาก
เสียงเป็นอันดับแรก ซึ่งมันสมเหตุสมผลมาก เพราะถ้าเลือกจากลักษณะภายนอก
เป็นหลักนั้นจะทําให้การแสดงนี้ออกมาในรูปแบบนี้ไม่ได้เลย ยกเว้นบางตัวละคร
อย่างเช่น พระแม่โพสพ ต้องสวย สง่า แม้จะได้ร้องแค่เพลงสุดท้าย แต่ด้วยลักษณะ
ความงามนั้น มันต้องตรึงผู้ชมเสมือนว่าพระแม่โพสพมีบทบาทและร้องเพลงอยู่
ตลอดเวลา แน่นอนว่าเป็นเสียงสุดท้ายเพราะฉะนั้นเสียงนี้สําคัญเป็นอันดับแรก ๆ
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ตัวละครบางตัวอย่างพระพิรุณโดยลักษณะภายนอกมันไม่ใช่ แต่เมื่อฟังเสียงแล้วมัน
ต้องฟังเลย มันมีอํานาจแม้จะพูดก็ตาม มันมีพลังที่จะสยบทุกคนไว้ได้ไม่ใช่แค่
นักแสดง ในลักษณะนี้เสียงมันเปลี่ยนลักษณะตัวละครภายนอกจากไม่ใช่ให้ใช่ การ
คัดเลือกนักแสดงจากเสียงมีผลมากต่อการสื่อสารด้วยเพลงประสานเสียง ด้วยความ
ไหลลื่นของบทมันเข้าใจง่ายและเดาได้ไม่ยาก แต่มันน่าติดตามแม้จะสามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ จริงๆแล้วการแสดงใช้เวลาประมาณ 45 นาที ซึ่งรู้สึกว่ามัน
น้อยกว่านั้น มันเพลิน มันสวยและอิ่มเอม ส่วนที่ชอบมากๆในการสร้างเสียง
ประสานนั่นคือเสียงฝนที่ใช้เสียงลม เสียงดีดนิ้ว ซึ่งมันโดดเด่นออกมามากเนื่องจาก
มีแค่ฉากเดียว การประสานเสียงก็น่าฟังมาก ทําให้เชื่อได้ว่า พลังแห่งการสื่อสาร
ด้วยเพลงประสานเสียงมันมีแรงกระตุ้นสูงมาก”
(ชญาณี ฉลาดธัญกิจ, 2556)

จากความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารการแสดงเสนอถึงความแยบยลของการประสาน
เสียงเพื่อการสื่อสารนั้นทําใหเกิดการรับสารไมไดเชิงรายละเอียด หากมีการเพิ่มเติมลักษณะการรอง
ประสานในประเภทตางๆเขาไปจะทําใหรายละเอียดของสารในแตล ะเพลงที่มันกลมกลื นกันมาก
ขับเคลื่อนสารถึงผูชมไดมากขึ้น
“การประสานเสียงนี้สื่อสารได้ โดยเฉพาะคนทั่วไปน่าจะชื่นชอบ ที่สําคัญ
มันย่อยง่าย แต่อุปสรรคของการสื่อสารคือคําร้องที่ทําให้มันย่อยยาก ถ้าบางเพลง
เป็นกึ่งพูดกึ่งร้องน่าจะดี อันเนื่องมาจากความที่มันเป็นการร้องตลอดมันทําให้สารที่
ออกมามันถูกลบและไม่ส่งให้ผู้ชมเท่าที่ควร ซึ่งลักษณะการประพันธ์มันแยบยลมาก
จากประสานเสียงเป็นทํานองเชื่อมฉากสู่การประสานเสียงอีกครั้งทุกช่วงมันกลมกัน
ไปหมดจนบางครั้งมันทําให้สารส่วนนั้นมันไม่ชัด เพราะว่าเพลงมันเพราะจนหลงเข้า
ไป”
(อาภาวี เศตะพราหมณแ, 2556)

ลักษณะของการจัดเป็นรูปแบบการแสดงที่มีเรื่องราวประยุกตแ ทําใหในชวงของการแสดงนั้น
นักแสดงเกิดภาวะตาง ๆ เป็นผลใหการแสดงนั้นไมเต็มที่ ซึ่งมีผลตอเสียงที่รองออกมาในทางตรง จึง
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สังเกตไดวาในเพลงแถมของการแสดงนักแสดงทุกคนตางมีความสนุกสนานเป็นผลใหสามารถรับ
อารมณแและความรูสึกจากการประสานเสียงสวนนั้นไดมากขึ้น
“ขอยกตัวอย่างเพลงพื้นบ้านปักดําช้ํามือ ตอนที่อยู่ในการแสดงเนี่ยผู้ชมก็
นั่งดูกันปกติ แต่ตอนที่ออกมาแถมให้ ผู้ชมปรบมือ คือมันสนุก เพราะว่า คนเล่น
ตอนอยู่ในละครเค้ากลัว เค้าเป็นห่วงบทที่จะต้องเล่น การเคลื่อนไหวตําแหน่งที่
มากมาย ต้องฟังการร้องระหว่างกันอีก แต่ตอนที่เค้าออกมาตอนหลังละครมันจบไป
แล้ว ทําให้เค้าเล่นกันได้อย่างเต็มที่ ผู้ชมก็รับความรู้สึกและสารจากส่วนนั้นได้ อยาก
ให้ทุกคนเต็มที่ต้องแต่ต้นจนจบในการแสดงรอบถัดไป”
(กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, 2556)

ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา เสนอถึงการเพิ่มเครื่องดนตรี
ที่ใชกันในเครื่องดนตรีพื้นถิ่ นของกลุมประเทศลุมน้ําโขงจะสามารถทําใหสื่อสารถึงเรื่องอัตลักษณแ
สามัญแหงลุมน้ําโขงไดชัดเจนยิ่งขึ้น
“ ถ้ามาดูในส่วนของดนตรีถ้าเราเอา Sound scape(กลุ่มวงของเสียง)แบบ
อุษาคเนย์ลุ่มน้ําโขงมาใส่มันอาจจะทําให้อัตลักษณ์สามัญมันมีมากขึ้นในแง่ของการ
ได้ยิน ซึ่งตอนนี้มันคือเครื่องดนตรีสากลส่วนใหญ่ ลักษณะการร้องเอื้อนต่าง ๆ ก็มี
แนวทางแบบสากลอยู่ มันเลยไม่ชัดพอในแง่ของดนตรีอุษาคเนย์ลุ่มน้ําโขง”
(ศศิธร ศิลปวุฒยา, 2556)

“ข้อสังเกตเลยนะผมว่าใจผมทุกครั้งจะเต้นก็ต่อเมื่อมีเสียงกลองผมจะรับ
ความเป็นตะวันออกได้มากกว่า อย่างฉิ่ง หม่ง มันก็ใช่แต่ยังไม่เท่า เพราะกลอง
กลายเป็นวัตถุหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ใน
อุษาคเนย์ส่วนนั้นคือลุ่มน้ําโขงด้วย เพราะกลองมันสามารถสื่อสารไปได้ถึงสามโลก
ในเชิงพิธีกรรม อย่างพวกกลองมะโหรทึกที่พบในหลายประเทศและปัจจุบันก็ยังคง
ใช้กันอยู่บ้าง”
(เอี่ยม ทองดี, 2556)

195

เพลงประสานเสียงสามารถสื่อความไดในการแสดงเพื่อสนับสนุนกลวิธีการเลาเรื่อง ใหเกิด
ความรูสึก บรรยากาศ นําไปสูการเปิดรับสารของผูชม แตขอควรระวังของการประพันธแกับลักษณะ
การประสานที่เกิดขึ้นตลอดการแสดงอาจทําใหผูชมเกิดภาวะของการหลงไปกับทวงทํานองซึ่งภาษาที่
ยากตอความเขาใจก็จะทําใหรายละเอียดการสื่อความนั้นลดลง แตในภาพรวมการสื่อสารดวยการ
ประสานเสียงมีพลังที่จะกระตุนใหผูชมเกิดความเขาใจในเรื่องขาว และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
การนําเสนอดนตรีมีลั กษณะของความเป็นรวมสมัยแตเครื่องดนตรีที่เห็นไดชัดเจนนั้นคื อ
เครื่ องดนตรี ส ากลซึ่งทํ าให ก ารแสดงมีลั ก ษณะของความเป็น สากลอยู มาก แมจ ะมี ระบบในการ
ประพันธแเพลงโดยหยิบลักษณะเพลงในฟใงตะวันออกมาใชก็ตาม ความเป็นเสียงในนามธรรมจะถูกทํา
ใหชัดขึ้นไดดวยการเพิ่มเครื่องดนตรีที่ทําใหเขาใจและไดยินชัดเจน ถึงความเป็นเครื่องดนตรีแห ง
อุษาคเนยแหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะมีผลใหการสื่อสารเรื่องอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงในการ
แสดงนี้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

4.3.4.4 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่โดดเด่นในการแสดง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการแสดง
อาจารยแกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน กลาววา “ผมชอบการผสมผสานเพลงพื้นบ้านกับเพลง
ประสานเสียงมันทําให้การแสดงมันสนุกสนาน จริงๆก็ลบภาพของการประสานเสียงปกติออกไปเลย”
อาจารยแอาภาวี เศตะพราหมณแ(2556) กลาววา “นอกจากการร้องประสานเสียงแล้วโดย
ส่วนตัวชอบในองค์ประกอบที่โดดเด่นของการแสดงนี้เรื่องการเคลื่อนไหวที่ใช้แสงช่วยสื่ออารมณ์ ถ้ามี
การนําการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไปพัฒนาจะทําให้เกิดความลึกซึ้ง ไหลลื่นขึ้น และมั่นใจว่าจะสามารถ
กระตุ้นให้ผู้ชมสนใจได้มากขึ้นแน่นอน แต่ต้องใช้เวลาเพราะนักร้องจะเคลื่อนไหวมากไม่ได้อาจจะเป็น
อุปสรรคในการร้อง ซึ่งในการแสดงนี้เท่าที่สังเกตก็มีบ้างแล้วในบางฉาก”
อาจารยแชญาณี ฉลาดธัญญกิจ(2556) กลาววา “เรื่องการแสดง รวมถึงไฟมันทําให้ภาพมี
อารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น คือมันเรียกไดว่าแสดงดีในฐานะของนักร้องที่ไม่เคยมีประสบการณ์การ
แสดงละครมาก่อน แต่บางคนก็จะมีภาวะแบบไม่มีความรู้สึกของการเป็นตัวละครนั้น มาชมหลายครั้ง
รอบหลังๆชอบหลับตาแล้วฟังเสียงเพลงมันทําให้ขนลุก การแสดงนี้มีไฟที่ดีมาก ช่วยเรื่องการแสดง
มากเพราะไฟมันกระตุ้นอารมณ์ได้ มันตัดต่อได้ดี สีมันเต็ม รู้สึกว่าบางครั้งการแสดงของนักแสดงไม่
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เท่าไหร่ แต่ไฟมันกลบข้อด้อยส่วนนั้นไปได้ ทําให้ภาพรวมของการแสดงออกมาดีมาก ส่วนนี้มันทําให้
เพลงมันเลยทําหน้าที่เล่าเรื่องได้เต็มที่”
จากความคิดเห็น ของผู เชี่ยวชาญดานสื่ อสารการแสดงโดยภาพรวมพบวานอกจากเพลง
ประสานเสียง การแสดงของนักแสดงถูกผลักดันดวยองคแประกอบตาง ๆ อาทิ การเคลื่อนไหว แสง ทํา
ใหการแสดงประสานเสียงสามารถเลาเรื่องที่ตองการจะสื่อสารไดสมบูรณแทั้งอารมณแ ความรูสึก และ
การเปิดรับสารจากการแสดง
ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา
ผศ.เอี่ยม ทองดี (2556) กลาววา “ผมชอบประเด็นการนําเสนอเรื่องนี้ เพราะอย่างที่กล่าวไป
ว่าผมเห็นแก่นของมัน มันยากที่จะเล่ารายละเอียดได้เพราะมันมีเป็นจํานวนมหาศาล แต่ผู้วิจัยเรียบ
เรียง ประยุกต์ นําเสนอ จัดวางได้ดีผมเข้าใจจริง ๆ แล้วงานนี้ผมเห็นถึงประเด็นในการนําเสนอเป็น
สําคัญที่สุด รายละเอียดใช่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ก็ยิ่งเอื้อกัน แต่งานนี้ก็มีอีกด้านคือเรือง
ของการพยายามทําความเข้าใจเพราะผมต้องใช้ความรู้ที่สะสมมาทั้งหมดเพื่อมาวิพากษ์งานชิ้นนี้ ผม
เข้าใจเรื่องการแสดงนี้เหมือนการปลูกข้าวที่เริ่มจากเมล็ด พัฒนาเป็นรวงข้าว เก็บเกี่ยว จนกระทั่งให้
ความสุขสบาย เรื่องการแสดงนําเสนอเรื่องความเชื่อที่มากับศาสนาอย่างการกําเนิดโลก ทุนนิยม จิต
นิยม รวมไปถึงการนําเสนอข้อคิดบางอย่าง ส่วนนี้เองที่ผมชื่นชอบงานชิ้นนี้ มากไปกว่านั้นคือเสื้อผ้า
มันไม่เหมือนกันเพื่อจะสื่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ในความเป็นจริงชุดในกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ํา
โขงมันคือการหยิบยืมไม่เหมือนและไม่ต่างกัน ซึ่งชุดมันต่างกันแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมดูไปเรื่อย ๆ แล้วมัน
เหมือนกัน ส่วนนี้เองจะบอกว่าชุดมันสวยแต่มันร่วมสมัยกลมกลืนในแนวคิดเดียวกันมากเกินไป ครั้ง
แรกมันต่างแต่ยิ่งดูแล้วมันก็ค่อย ๆ เหมือนกัน ซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าชุดมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
เพราะคุณใช้การวิเคราะห์เผื่อให้ได้กลิ่นอายแบบลุ่มน้ําโขงถ้าแค่นั้นในส่วนนั้นมันก็ตอบโจทย์แล้วละ”
อาจารยแศศิธร ศิลปวุฒยา (2556) กลาววา “ชอบที่การผสมผสานเรื่องพื้นถิ่นสู่ความเป็น
สากลในรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเพลงมันมีสัญลักษณ์ของการมองในแบบความ
เข้าใจสากลได้ค่อนข้างมาก จากคุณสมบัติดังกล่าวมันทําให้งานนี้เป็นการแสดงเชิงมานุษยวิทยาได้
ค่อนข้างดี เพราะอย่างน้อยที่สุดมันกระตุ้นอะไรบางอย่างให้เราคิด หากมันเจาะลงไปได้ในเฉพาะกลุ่ม
เช่นชาวนา หรือเยาวชนในชนบท แม้กระทั่งคนเมือง ซึ่งเห็นว่าในอนาคตการแสดงลักษณะนี้มันจะ
เป็นเครื่องมือที่สอนและกระตุ้นพวกเค้าได้ แต่อาจจะต้องมีการเพิ่มรายละเอียดบางอย่างในการแสดง
ลงไป”
อาจารยแ ดร.ภาสกร อินทุมาร (2556) กลาววา “จริง ๆ แล้ว ผมชื่นชอบความคิดสร้างสรรค์
เรื่องการแสดงประสานเสียงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการแสดงโดยเฉพาะเรื่อง ข้าว และอัตลัตลักษณ์
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สามัญแห่งลุ่มน้ําโขงซึ่งผมนึกไม่ออกมาว่ามันจะเป็นรูปแบบลักษณะไหน ทั้งนี้ในความเห็นของผม
รูปแบบการนําเสนอมันไม่สอดคล้องกับเรื่องราวเชิงโครงสร้างดังกล่าว ในความเห็นของผมคือการปรับ
การประสานเสียงสู่ภาพยนตร์เชิงสารคดีเพื่อการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและเสนอรายละเอียดต่างๆได้มาก
ขึ้นน่าจะดีกว่า
จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษาโดยภาพรวมพบวา ให
ความสํ าคัญกับ เรื่องราวประยุ กตแการแสดงที่จะมีผ ลกับการนําเสนอประเด็นในการแสดง โดยให
คําแนะนําถึงขอผิดพลาดบางสวนเพื่อพัฒนาสูการแสดงที่สมบูรณแมากยิ่งขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
อาจารยแ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษแรัตนแ (2556) กลาววา “มันเป็นการแสดงและเล่าเรื่องที่
น่าสนใจ โดยเฉพาะกระบวนการแสดงเพื่อที่จะฝึกนักร้องให้กลายเป็นนักแสดง อย่างที่บอกว่ามัน
เข้าถึงอารมณ์มาก ๆ ทําให้ข้อบกพร่องเรื่องการร้องมันถูกกลบไป การร้องประสานเสียงและการแสดง
พอมันมาคู่กันมันก็มีหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งนั่นพิสูจน์ว่าศักยภาพในการแสดงของนักร้องนั้นมี
แต่จะฝึกฝนอย่างไรให้แสดงได้แบบนี้นั้นอาจจะตอบได้ยาก”
อาจารยแ นพีสี เรเยส (2556) กลาววา “ชอบเรื่องการร้องเพราะมันยากที่จะร้องทุกคนอยู่
ตลอดการแสดง รวมไปกับเสื้อผ้า การเคลื่อนไหว แสง และฉาก ทุกอย่างมันมาทีละน้อยแต่มันช่วย
สนับสนุนให้การแสดงที่จะต้องใช้การประสานเสียงเป็นหลักนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การแสดงมันทําให้
การร้องน่าสนใจ อนึ่งมันผลักดันอารมณ์ของเพลงและนักแสดงออกมาได้มากขึ้น”
ผศ.ดร.รังสิพันธุแ แข็งขัน (2556) กลาววา “ชอบที่ความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับว่าตอนแรกนึก
ไม่ออกว่าจะออกมาเป็นลักษณะใด แต่เมื่อรับชมแล้วอยากจะไปดูการแสดงของนักแสดงสด ๆ เพราะ
เชื่อว่ามันดี มันสามารถสังเกตได้ถึงความสัมพันธ์ของการร้องและแสดงที่เกิดขึ้น ไฟก็เยี่ยมมากทําให้
ภาพขาวดําปรากฏสีที่ชัดเจนเหมือนระบายความรู้สึกลงบนภาพนั้นเพื่อให้ผู้ชมสัมผัสได้”
จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานดนตรีโดยภาพรวมพบวาการรองจะมีความสัมพันธแกับ
การแสดง ทั้งนี้จะสามารถสงเสริมใหเกิดการถายทอดอารมณแของเพลง และการแสดงกับผูชมได
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4.3.4.5 ความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องข้าวเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์สามัญแห่งลุ่ม
น้าโขงในการนาเสนอเพื่อการพัฒนาการแสดง
การแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง มีวัตถุประสงคแ
เพื่อที่จะศึกษาถึงกระบวนการสรางสรรคแตลอดจนทัศนคติที่นําไปสูความเป็นอัตลักษณแสามัญแหงลุม
น้ําโขง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดานจะสามารถแสดงใหเห็นถึง
ทัศนะเชิงลึกที่สําคัญตอวัตถุประสงคแประสงคแของการแสดงนี้
ขอมูล ที่ไดไมไดใชเพื่อการพิสู จนแห รือทําให เกิดความเป็นรูปธรรมเรื่องอัตลักษณแ
สามัญแหงลุมน้ําโขงนั้นปรากฏขึ้น แตจะเป็นแนวทางเพื่อเสนอมุมมองการพัฒนาเชิงการสรางสรรคแ
การแสดงลักษณะดังกลาวตอการสรางความเขาใจรวมกันในอนาคตนั่นเอง
ในภาพรวมขางตนจากขอมูลพบวาการแสดงยังไมสามารถอางอิงถึงความเป็นอัต
ลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงอยางเฉพาะเจาะจงได มีแตเพียงความเขาใจในมุมกวางซึ่งไมสามารถระบุ
ไดถึงความชัดเจนอันเป็นผลใหผูวิจัยพยายามรวบรวมขอมูลผานทัศนะจาการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญใน
เชิงลึกเพื่อหาขอเสนอแนะใหกับการแสดงในครั้งนี้
การแสดงนี้ ยั ง ไม ส ามารถสื่ อ สารเรื่ อ งอั ต ลั ก ษณแ ส ามั ญ แห ง ลุ ม น้ํ า โขงได ชั ด เจน
เพียงแตเป็นการนําเสนอในภาพกวางที่ยังไมสามารถระบุไดวาอยูที่ใดแตดวยผูชมสวนทั้งหมดนั้นเป็น
คนไทยจะสามารถเขาใจไดอยางหลวม ๆ วาสถานที่ดังกลาวในการแสดงอยูที่ใดที่หนึ่งในลุมน้ําโขงจุด
นี้คือปใญหาที่สําคัญของการแสดง ซึ่งการแนะนําความรูเบื้องตนกอนการแสดงอาจจะสามารถชวยทํา
ใหงานนี้ชัดเจนขึ้นไดและสังเกตจุดเชื่อมโยงระหวางกันเหลานั้นไดงายขึ้น
“การให้ความรู้เบื้องต้นมันช่วยแน่ ๆ แต่มันจะทําให้การรับรสเสียไหมอัน
นั้นต้องระวัง ซึ่งต้องระวังอย่าให้รู้สึกว่านี่เข้ามาเรียนหรือจะเฉลยอะไรบางอย่าง
อย่างที่บอกเสียงแคน เสียงหม่ง เสียงฉิ่ง มีหน้าที่เป็นเครื่องดนตรีร่วมที่จะทําให้
เพลงในฉากมันสื่อถึงความเป็นลุ่มน้ําโขงที่ชัดขึ้น แต่เราไม่สามารถเฉลยได้ว่าเดี๋ยว
จะมีแบบนี้เกิดขึ้น คิดว่าการเขียนบทความเรื่องเครื่องดนตรีและแนวทางจะทําให้
ผู้ชมสังเกตองค์ประกอบส่วนนั้นได้ชัดขึ้นและมันก็จะทําให้ความเข้าใจร่วมกันเกิดขึ้น
ได้ง่ายโดยไม่เสียรสของการรับชมด้วย”
(ชญาณี ฉลาดธัญกิจ, 2556)
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“ผู้วิจัยจะต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องพยายามตีความและทําความ
เข้าใจ หากจะกล่าวถึงเพียงประเทศเดียวนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่พอเป็นไปได้ แต่ถ้าจะ
กล่าวถึงหลายประเทศโดยใช้สัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ยาก นอกจากของ
สิ่งนั้นจะมีอยู่ในประเทศเหล่านั้นก็จะทําให้ความเข้าใจบางอย่างเกิดว่าต้องการจะ
สื่อสารอะไร อย่างการแสดงนี้คือเรื่อง ข้าว แน่นอนว่ามันพยายามจะบอกถึงความ
เชื่อประเพณี ที่มีต่อข้าวซึ่งประเทศในกลุ้มลุ่มน้ําโขงมีโดยทั้งสิ้น แล้วมันก็กําลัง
เปลี่ยนไปโดยทุนนิยมอันนี้ก็มีโดยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเรื่องมันสากลเกินกว่าที่จะระบุ
ว่าเป็นลุ่มน้ําโขง แต่โดยบรรยากาศรูปลักษณ์ของการแสดงแล้วถ้าบอกว่าเป็น
ชาวเขา หรือกลุ่มชนบนที่ราบลุ่มแม่น้ําอันนี้ก็น่าเชื่อ แต่ถ้าบอกว่ากลุ่มคนพวกนี้คือ
กลุ่มคนในลุ่มน้ําโขงอันนี้ตอบได้ยาก เพราะไม่มีใครรู้อย่างแน่นอน ทางเดียวที่จะ
กล่าวได้ว่าอัตลักษณ์สามัญของลุ่มน้ําโขงนี้เกิดขึ้นคือการแนะนําผู้ชมให้เข้าใจถึง
ความไม่เหมือนและความไม่ต่างในแง่ของความเชื่อ ประเพณี วัตถุที่บูชาในที่นี้คือ
ข้าว หรือแม้แต่เสียงเครื่องดนตรีก็สําคัญ จุดนี้จะทําให้คนเข้าใจคําว่าอัตลักษณ์แห่ง
ลุ่มน้ําโขงในความเข้าใจได้ดีขึ้น”
(เอี่ยม ทองดี, 2556)

การพิจารณาจากเนื้อความในบทเพลงจะทําใหเขาใจเรื่องของอัตลักษณแส ามัญที่
ปรากฏใหเกิดความชัดเจนขึ้นโดยมีลักษณะของความเป็นรูปธรรมมากขึ้น
“การแสดงไม่ชัดพอ เห็นแค่เรื่องวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับข้าวโดยทั้งสิ้นและเกิดความ
เปลี่ยนแปลง ความเป็นรูปธรรมในการพยายามนําเสนอเรื่องอัตลักษณ์สามัญมันมีแต่มัน
หายไป อย่างเช่น พระแม่โพสพ หรือ The Mother of Rice(แม่ข้าว) เรื่องขวัญ หรือ Spirit(
วิญญาณ) เรื่องมันพยายามจะสื่อสารแต่มันถูกกลืนอันเนื่องมาจากเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้อยู่
แล้วในสังคมมันจึงรู้สึกธรรมดาไม่ใช่อัตลักษณ์อะไร อันนี้เป็นเรื่องของมานุษยวิทยาโดยตรง
มันถูกทําให้คิดว่าสิ่งนี้เป็นของเราแล้วมันแตกต่างยังไง วิธีที่จะสามารถสร้างความชัดเจนได้
คือการใช้ ข้าวที่ผูกกับตาเหลว(ตัวล้อมข้าว) หรือการใช้สิ่งของต่าง ๆ เพื่อสร้างให้สิ่งที่ถูก
เบลอนั้นมันถูกขยายความออกมาอีกครั้งแล้วมันจะทําให้ผู้ชมเห็นอัตลักษณ์ส่วนนั้นเองเพราะ
มันจะดูแปลกตาเหมือนไม่เคยเห็นไม่คุ้น”
(ศศิธร ศิลปวุฒยา, 2556)
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ประเด็นและการแสดงในงานนี้สามารถนําไปใชเป็นการแสดงในฐานะเครื่องมือทาง
วัฒนธรรมไดซึ่งจะเป็นผลสืบเนื่องใหเกิดความอยากรูเพื่อกระตุนการเรียนรูระหวางกัน
“การแสดงนี้ก็เช่นกันเรื่องข้าวมันสื่อสารออกมาได้ตรงประเด็นทําให้เราระลึกถึง
ข้าว มากขึ้นโดยเฉพาะวัยรุ่น และผู้ใหญ่ ซึ่งในแง่ของการเรียนรู้มันเห็นว่าเกิดพิธีกรรมอะไร
ขึ้นมาบ้าง แล้วมันก็ตอบโจทย์ชัดเจนกับเรื่องของ ขวัญ กับ ข้าว แม้การนําเสนอจะค่อนข้างมี
ความสากล แต่ผมเชื่อว่าความเป็นสากลถ้าเพิ่มความเป็นไทยเข้าไปบ้างแล้วนําไปเผยแพร่กับ
ต่างชาติเค้าจะเข้าใจและไม่เหมารวมว่านี้คือชาติเค้าเลยซึ่งมันคือความคล้ายที่เกิดขึ้น คล้าย
กับสิ่งนี้คือสิ่งที่เคยพบเห็นมันถูกกระตุ้นกลับมา เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเครื่องมือทาง
วัฒนธรรมในแง่การเรียนรู้ระหว่างกันที่ทรงคุณค่า อยากให้ลองนําเด็กอาเซียนมารับชมและ
หาความเห็นหลังการแสดงอาจจะได้ความเห็นที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงไปกับประเทศนั้นๆ
แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องอัตลักษณ์สามัญเฉพาะแต่มันคือความคุ้นเคยในแง่ส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมรากฐานจากประเทศนั้น”
(รังสิพันธุแ แขงขัน, 2556)

การพิจารณาจากในมุมของความเชื่อที่สัมพันธแกับวิถีชีวิต ความเป็นอยูและพิธีกรรม
เป็นสื่อกลางที่ปรากฏชัดเจนในการแสดง หากเพิ่มเติมการสนทนาเพื่อเลาเรื่องบางอยางในระหวาง
การรองประสานเสียงอันเป็นกลวิธีการตั้งคําถามใหกับผูชมไดมากขึ้นและสังเกตไดงายขึ้นตอประเด็น
เรื่องอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขง
“ไดนามิกซ์ (ท่วงทํานอง) ภาพกว้างทําให้การสื่อประเด็นหลักถูกบดบังไปด้วยความ
ไพเราะและความลื่นไหลไปเรื่อย ๆ แต่ละส่วนของแต่ละเพลงในส่วนการออกเสียงเน้นคํา
อย่างทํานองเสนาะเอาไว้ก็จริง แต่ตัวเพลงหลักมันซ้ําความเป็นกลอนมากไปทําให้ขั้นคู่มันซ้ํา
ไปมาเสมอ ซึ่งมันไม่สร้างการจดจําทํานองได้ เป็นเหตุให้รายละเอียดของภาพการแสดงบาง
ช่วงนั้นหายไป ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผู้ชมละเลยเนื้อหารายละเอียดของเพลงร้อง
ความเป็นอัตลักษณ์มันปรากฏผ่านหลายส่วนในความเป็นจริงแล้ว ทั้งเรื่องลักษณะของการ
ร้องประสาน การดําเนินชีวิต ความเชื่อ ทุกอย่างมันสะท้อนความเป็นจุดร่วมบางอย่างที่ทุก
คนให้ความสําคัญ แต่มันขาดการตั้งคําถามของเรื่องเพื่อขยายเนื้อหาจากเพลงให้กับผู้ชมได้
คิด รายละเอียดมันเลยไม่ปรากฏชัดเจน ผู้ชมรับรู้เรื่องอารมณ์เรื่อย ๆ ไป จนกระทั่งมันเหลือ
แต่ความทรงจําในภาพกว้างซึ่งรายละเอียดบางอย่างที่จะสื่อสารผ่านเพลงจริง ๆ มันหายไป”
(อาภาวี เศตะพราหมณแ, 2556)
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ดวยการนําเสนอการแสดงลักษณะดังกลาวทําใหการแสดงมีลักษณะเป็ นรวมสมัย
คอนขางมาก ในเชิงการนําเสนอ รายละเอียดการแสดง รวมไปถึงองคแประกอบอื่นเป็นตน ในแงมุม
ของการนําเสนอการแสดงนํ าพาซึ่งอารมณแความรูสึ กในการรับรู แตการรับรูนั้นไมส ามารถสร าง
เรื่องอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงไดเต็มประสิทธิภาพ
“ในแง่การนําเสนอผมว่ามันค่อนข้างเป็นงานที่น่าจดจํา ในงานปริญญาโท จริง ๆ
แล้วมันพูดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยปริญญาเอกก็ว่าได้ เพราะการสื่อเรื่องข้าวนี่มันไม่ง่าย
ที่จะหยิบมาเล่า มันมีรายละเอียดมากมายอย่างแนวคิด ประเพณี เพลง เครื่องแต่งกาย ฯลฯ
ผมเห็นความพยายามจุดนี้เพราะผู้วิจัยได้พยายามนําสารเหล่านั้นออกมาได้ดีไม่ผิดประเด็น
เลย แต่ในการสื่อสารเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยเพิ่มมาในเรื่องอัตลักษณ์สามัญแห่งลุ่มน้ําโขงมันยังอีก
ไกลมากเพราะมันเป็นอนาคต ปัจจุบันภาพเหล่านี้ยังไม่มีใครสามารถระบุได้
ลีลาพระแม่โพสพ ต้องเป็นลักษณะของไทย เขมร ลาว เวียดนาม หรือพม่า ซึ่ง
แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในส่วนนี้ต้องถอดลักษณะร่วมออกมาให้ได้
ว่าการที่จะเป็นเทวดาของพวกเค้ามันเป็นอย่างไร? ซึ่งการร่ายรําและลีลาในภาพรวมมันเป็น
ลีลาเชิงร่วมสมัยที่สอดคล้องไปกับเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมากกว่าหรือตะวันตก ผมคิดว่าจุด
นี้เองละที่ทําให้ผู้ชมเค้าแสดงความเห็นว่ามันไม่ใช่ลุ่มน้ําโขง เพราะลักษณะเด่นดีงามของคน
ลุ่มน้ําโขงที่มันถูกทอดรหัสออกมา ปัจจุบันมันมีลักษณะร่วมบางประการแต่การแสดงเชิง
รูปธรรมนั้นยังไม่แสดงได้ชัดเจนเท่าที่ควร การแสดงพยายามสื่อเรื่องลุ่มน้ําโขงผ่านเพลงใน
มุมที่ลึกมากหากไม่ดูหลาย ๆ รอบสารเล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
รายละเอียดในเพลงชมโฉมพระโพสพมีคุณค่ามากเป็นการแสดงเชิงสุนทรียะที่
แท้จริง เพราะมันงามมันแสดงให้เห็นความเป็นพระแม่โพสพแห่งลุ่มน้ําโขงได้ว่ามีคุณค่า
มหาศาลกับทุกคน แต่เรื่องการนําเสนอองค์ประกอบมันร่วมสมัยค่อนข้างมากทําให้กลิ่นอาย
บางอย่างมันหายไป
เพลงสีสันนายทุน เป็นเพลงที่ผมจะบอกว่าผู้วิจัยกล้าที่จะเล่นและนําเสนอใน
ประเด็นสากลมากโดยที่ไม่กลัวเนื้อความของความเป็นลุ่มน้ําโขงในวิถีข้าวแบบเดิมมัน
เปลี่ยนไป ซึ่งกล้ามากที่จะทําและก็ออกมาดูดีทีเดียว เพลงนี้ทําให้การแสดงเริ่มเกิดความคิด
สองขั้วปรัชญาที่ชัดเจนของโลกคือ จิตนิยมและทุนนิยม ถ้าออกแบบอีกสักนิดให้มันจะ
กระชากใจผู้ชมอีกเยอะมาก แต่ในตอนนี้ก็ดีมากแล้ว
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สังเกตจากการนําเสนอแล้วเรื่อง และเพลงมันทําหน้าที่ไปตามท่วงทํานองภาพที่เห็น
ในรายละเอียด มันมีลักษณะของความเป็นร่วมสมัยในเชิงการแสดงค่อนข้างมากซึ่งทําให้
บรรยากาศบางอย่างนั้นหายไป”
(เอี่ยม ทองดี, 2556)

การเก็บรวบรวมขอมูลจากทีมงานผูสราง ผูชม และผูเชี่ยวชาญ พบความเห็นที่สอดคลองไป
ในทางเดียวกันถึงจุดเดนในงานแสดงนี้คือ เพลงประสานเสียงสามารถเลาเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ความเห็นในองคแประกอบศิลปอื่น ๆ นั้น มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
องคแประกอบศิลป ที่ถูกพิจารณาวาเป็นสวนสําคัญที่ทําใหการแสดงเกิดความนาสนใจคือ การ
ออกแบบไฟ ที่ น อกจากทํา หน าที่ ส ร างบรรยากาศแล ว ยัง ชว ยสรา งอารมณแ ให นัก แสดงและกลบ
ขอผิดพลาดของนักแสดงได ในขณะที่องคแปะกอบเรื่องเครื่องแตงกายนั้นเป็นประเด็นที่ผูวิจัยพบวาไม
อาจละเลยไดแมวางานแสดงจะนํา เสนอภาพของความเป็นรวมสมัยและพื้นถิ่น แตภาพที่ผูชมเขาใจ
นั้นกลับเป็นเรื่องที่เขาใจไดยาก เพราะภาพของผูชมมีลักษณะของความเสมือนจริงอยูมาก
ผูชมทุกเพศทุกวัย และผูเชี่ยวชาญ มีความเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกันวา การแสดง
สามารถสื่ อสารถึง เรื่ องราวของขาว ได อยา งนาสนใจ สามารถทําความเขาใจกั บเรื่องราวไดงา ย
สามารถคาดการณแได ทั้งนี้เพลงประสานเสียงเลาเรื่องก็มีความไพเราะ เลาเรื่อง และกระตุนอารมณแได
มาก
จากการแสดงทั้ง 2 รอบพบวานักแสดงมีสมาธิ ผอนคลายมากขึ้นในรอบการแสดงที่สองอัน
เนื่องมาจากทัศนคติเชิงอารมณแของนักแสดงเองกับการแสดงรอบแรกและรอบสุ ดทาย ในขณะที่
กิ จ กรรมการทํ า สมาธิ ก อ นการแสดงทํ า ให นั ก แสดงสามารถสื่ อ สารระหว า งกั น ได ม ากขึ้ น ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถถายทอดอารมณแสูผูชมไดดีมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย

กระบวนการสรางสรรคแการแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อสื่อสารอัตลักษณแรวม
ของกลุมประเทศลุมน้ําโขง เป็นการวิจัย ที่ศึกษาถึงกระบวนการสราง ที่จัดการแสดงขึ้นภายใต การ
แสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง ซึ่งผลการวิจัยสรุปตามลําดับคําถาม
นําวิจัยดังนี้
1. กระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อสื่อสารอัต
ลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง มีกระบวนการสรางอยางไรบาง?
2. ความคิดเห็นของนักแสดงและทีมงาน ตอการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว”
เพื่อสื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง เป็นอยางไร?
3. การรับรูและทัศนคติ ของผูชม ตอ การแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขงเป็นอยางไร?
คาถามนาวิจัยข้อที่ 1 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงขับร้องเพลงประสานเสียงเรื่อง “ข้าว”
เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง มีกระบวนการสร้างอย่างไร
ผูวิจัยไดแบงกระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง ผานชุดการแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิต
วิญญาณแหงลุมน้ําโขง ใน 3 ลําดับขั้นคือ ขั้นกระบวนการกอนการผลิตการแสดง ขั้นระหวางผลิตการ
แสดง และขั้นกระบวนการหลังการผลิตการแสดง รายละเอียดแตละขั้นตอนมีดังนี้
1. กระบวนการก่อนผลิต (Pre-Production)
1.1 การคนควา การตีความ การสรางเรื่องราวและการตั้งชื่อชุดการแสดงเรื่อง
“ขาว”เพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณแรวม(สามัญ)ของลุมน้ําโขง
การคนควาถูกแบงเป็น 2 สวนคือ เรื่อง ขาวและอัตลักษณแรวมของลุมน้ําโขง ในสวน
แรกผู วิจั ย ไดพิจ ารณาถึงรายละเอียดความสํ าคัญเรื่องขาวจากอดีตถึงปใจจุบันในจากการคนควา
ตีความ ประยุกตแและดัดแปลง เพื่อถอดความสูการสื่อสารใหเกิดความเป็นสากลในฐานะเครื่องมือการ
เรียนรูเชิงวัฒนธรรมที่สัมพันธแกัน โดยพิจารณาจาก ความเชื่อ พิธีกรรม การเคารพบูชา บรรยากาศวิถี
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ชีวิตที่เกิดขึ้นจนกระทั่งปใญหาเรื่องทุนนิยมในปใจจุบันที่มีผลกระทบกับชาวนาจนกระทั่งไมสามารถ
แยกออกจากกันไดดวยปใจจัยหลายประการ ผูวิจัยพยายามเจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดเชิงพิธีกรรมใน
แงของวัตถุประสงคแที่สัมพันธแกับ ขาว ทุกชวงฤดูกาลจึงพบว าการสรางการแสดงประสานเสียงเชิง
ประยุ ก ตแ จ ะสามารถทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจในเรื่อ งราวได ดี ขึ้ น คื อ การเปลี่ ย นผ า นความเชื่ อ จาก
รายละเอียดการตีความเพื่อประยุกตแและดัดแปลงใหกลายเป็นการแสดงประสานเสียงเชิงประยุกตแใน
ฐานะของความสัมพันธแทางจิตใจที่ใชเสียงประสานของนักแสดงทุ กคนในการเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความ
เป็นหนึ่งเดียวของสารที่จะนําเสนอ สวนพระแมโพสพหรือขวัญขาว เป็นความเชื่อที่ปรากฏอยูใน
วัฒ นธรรมขาวของลุ มน้ํ าโขงแมจ ะมีรายละเอียดและลักษณะที่แตกตางกัน แตส ามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธแในฐานะรูปแบบทางความเชื่อได
ส ว นที่ ส องผู วิ จั ย พิ จ ารณาถึ ง อั ตลั กษณแ ส ามั ญของลุ มน้ํ า โขง ซึ่ งพบวา การสร า ง
เรื่องราวประยุกตแจําเป็นตองใชสวนประกอบตาง ๆ ในการแสดงเพื่ออางอิงถึงความเป็นอัตลักษณแ
สามัญดังกลาว อาทิเชน ความเชื่อเรื่องของดินและฟูา ที่สัมพันธแถึงพิธีกรรมที่ปรากฏในกลุมประเทศ
ลุมน้ําโขงอยาง การทําพิธีขอฝน การทําพิธีบํารุงพื้นดิน การสมมุติสิ่งเคารพใหปกปูองรักษา รวมไปถึง
เครื่องแตงกายที่แตกตาง ชวยใหแสดงถึงลักษณะทางชาติพันธุแที่แตกตางกัน และเสียงของเครื่อง
ดนตรีกับการรองดวยโนตประสานเสียงที่ถูกประพันธแขึ้นในระบบเสียงของดนตรีในกลุมลุม น้ําโขงที่
ชวยสรางบรรยากาศของความเป็นอัตลักษณแสามัญไดชัดเจนขึ้น
ผูวิจัยคนพบวา การใชประเด็นเรื่อง “ขาว” เพื่อสื่อสารถึง “อัตลักษณแสามัญของ
ลุมน้ําโขง” นั้นมีความสําคัญที่วิธีการนําเสนอจากการตีความ ประยุกตแ และดัดแปลง เพราะแมวาขาว
จะมีบทบาทที่สัมพันธแกับสังคมมาตั้งแตอดีต ในขณะที่ปใจจุบันรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏในการ
คนควานั้นไกลตัวจากผูวิจัยและความเขาใจของคนในสังคมเมืองเป็นอยางมาก สวนเรื่องอัตลักษณแ
สามัญของลุมน้ําโขง นั้นก็ไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนเพราะรายละเอียดตองถูกพิจารณาจากตัว
บุคคลผานพื้นหลังทางประสบการณแของผูชม ถาเกิดผูชมมีประสบการณแที่เกี่ยวของกับเรื่อง “ขาว”
การทําความเขาใจดวยความสัมพันธแกับบทบาทของ ขาวและสังคมนั้นก็เป็นเรื่องที่สงเสริมหรือกระตุน
ประสบการณแนั้นได
การให ค วามสํ า คั ญ กั บ โครงเรื่ อ ง เนื้ อ หา รายละเอี ย ดที่ ต อ งการสื่ อ สาร จึ ง มี
ความสัมพันธแกับการออกแบบการแสดง ที่นํามาซึ่งการสรางสรรคแงานแสดงที่มีเอกภาพและสงเสริม
ระหวางกัน
เรื่องราวที่ประยุกตแในการแสดง เป็นเสนเรื่องที่สําคัญในหนาที่ของการรอยรัดบท
เพลงทั้งหมดไวดวยกันเพื่อสรางเอกภาพใหการแสดง การสรางโครงเรื่องที่ประยุกตแ ในการแสดงนั้นจึง
ปรากฏขึ้น จากฤดูกาลในการเพาะปลู กขาวที่ล ว นบรรจุรายละเอียดเชิงพิธีกรรมที่สั มพันธแในการ
เพาะปลูกขาว เรื่องราวในการแสดงสรางสรรคแขึ้นผาน 4 ฤดูกาลเพาะปลูกขาวจากการผสมผสานและ
ตีความของผูวิจัย กลาวคือ
-ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก

ปรากฏพิธีกรรมขอฝน พิธีกรรมแรกนาขวัญ
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-ฤดูกาลเพาะปลูกขาว

ปรากฏพิธีกรรมฝากขาว

-ฤดูกาลรักษาขาว

ปรากฏพิธีกรรมสูขวัญแมโพสพ

-ฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ปรากฏพิธีกรรมลงแขกเกี่ยวขาวที่ผสมผสาน
การขอขวัญขาว

การสรางเรื่องราวใหนาสนใจนั้นคือการกําหนดใหเกิดความขัดแยงกันระหวางความ
เชื่อที่ดีงามและเรื่องราวการคาขายขาวในปใจจุบันนั่นคือ ทุนนิยม ที่เป็นจุดเปลี่ยนในการแสดงที่สําคัญ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดการวางโครงเรื่องขึ้น โดยเริ่มจากจุดเปิดเรื่อง พัฒนาตามลําดับในฤดูกาลตาง ๆ
สูจุดสูงสุดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลรักษาขาว แลวจึงคลี่คลายลงในฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ความสําคัญของการวางโครงเรื่อง เป็นตัวกําหนดอารมณแของการแสดงในแตละชวง
ที่ทําใหการแสดงเกิดความนาสนใจในทวงทํานองและจังหวะของการแสดง รวมไปถึงการทําใหเกิ ด
องคแประกอบของการประยุกตแที่ชัดเจนขึ้น เป็นผลใหการสื่อสารเรื่องขาวนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผู วิจั ย ใช การสร างสรรคแบทเพลงเพื่อให ให เกิด อารมณแและบรรยากาศความเป็ น
พื้นบาน การเขาสูพิธีกรรมการบูชา รวมไปถึงการกําหนดลักษณะในการรองประสานเสียงแตละชวง
การแสดง หนาที่ของตัวละครบทบาทหลักบทบาทรอง หนาที่ของตัวละครชาวบาน โทนสีของเครื่อง
แตงกาย โทนสีของแสง ผูวิจัยคนพบวาสิ่งเหลานี้นําสามารถสงเสริมการแสดงเรื่อง “ขาว” และการ
สื่อสารถึงอัตลักษณแสามัญของกลุมลุมน้ําโขง
ชื่อชุดการแสดง “ขวัญขาว จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง” สื่อสารความหมายคําวา
“ขวัญ ” หมายถึงสิ่ ง จํ าเป็ น ตอ การดํารงอยูของคน สั ตวแ สิ่ งของ ไมมีตัว ตนคล ายกับสิ่ ง ที่เรียกว า
วิญญาณ ดังนั้นการนํามาผสานเขากับคําวา “ขาว” หมายถึงวิญญาณของขาว ในการแสดงนี้สามารถ
ระบุ ไดถึงเทพมารดาแห งขาว หรื อ พระแมโ พสพ “ขวัญขาว” เมื่อนํามาประกอบกับคําวา “จิต
วิญญาณแหงลุมน้ําโขง” สามารถเชื่อมโยงไปถึงความศรัทธาของผูคนในฐานะความเชื่อ ที่จะสามารถ
รักษาให “ขวัญ” นั้นอยูเพื่อใหเกิดความสมบูรณแ ความสงบสุขรมเย็น
1.2 การคัดเลือกนักแสดง
นักแสดงในการแสดงครั้งนีจ้ ะมีพื้นฐานดานดนตรีสากล และประสบการณแในการขับ
รองประสานเสียง โดยกําหนดใหมีตัวละครหลัก 2 ตัวคือ พระแมโพสพ และพระพิรุณ นอกนั้นเป็น
ผูนําหมูบาน พอเพลง แมเพลง นายทุน
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การคัดเลือกนักแสดงของผูวิจัยใหความสําคัญไปที่เสียงในการรองเป็นหลักในแงของ
ทักษะการอานโนต ความแมนยําของโนตเพลง โทนความเขมของเสียง รองลงมาคือ เรื่องการแสดง
และการเตน ทั้งนี้ทุกสวนลวนมีความสัมพันธแกันโดยเฉพาะผูที่ไดรับบทตัวละครหลักจําเป็นที่จะตองมี
ความพิเศษเรื่องของเสียงที่มีเอกลักษณแ การแสดง ลักษณะที่เขากับตัวละครและความสามารถพิเศษ
อย าง การรํ า ส ว นตัว ละครในบทบาทอื่น ทุ ก คนที่ คัดเลื อกมาจะตองมีพื้น ฐานเสี ย งที่แ ข็งแรง มี
ประสบการณแการขับรองประสานเสียง และมีเสียงที่ตรงตามคุณสมบัติของประเภทเสียงในการรอง
ประสานเสียงโดยแบงเป็น โซปราโน(เสียงสูงของผูหญิง) อัลโต(เสียงต่ําของผูหญิง) เทเนอรแ(เสียงสูง
ของผูชาย) เบส(เสียงต่ําของผูช าย) ซึ่งทักษะที่สําคัญที่ผูวิจัยคํานึงคือการปรับตัวที่รวดเร็วกับเสียง
ดานขางที่ตองเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและความเขาใจในการใชเสียงดังเบาเพื่อประสานใหเกิดความกลม
เกลียวในเพลงของนักรองผูแสดงทุกคน
1.3 รูปแบบการแสดง
รูปแบบของการแสดงนี้คือ การแสดงประสานเสียงประยุกตแ ผูวิจัยนําเสนอการแสดง
ประสานเสียงในรูปแบบการแสดงคอนเสิรแตที่มีเรื่องราวประยุกตแ สังเกตไดจากการนําเสนอโปรแกรม
การแสดงในสูจิบัตรที่จัดเรียงตามลําดับเพลง ไมใชองกแ หรือ ฉาก
การนําเสนอรูปแบบดังกลาวถูกนําเสนอผานบทเพลงทั้งสิ้น 8 บทเพลง ตามเรื่องราว
ซึ่งรวมเป็น 1 ชุดเพลง “ขวัญขาว” โดยมีรายละเอียดดังนี้
โหมโรง(จุดเปิดเรื่อง)และฤดูกาลกอนการเพาะปลูก-แรกนา แรกขวัญ
ฤดูกาลเพาะปลูก

-หวาน ไถ ปใกดํา เชิญขวัญ

ฤดูกาลรักษา

-แตกรวง ขวัญหาย

ฤดูกาลเก็บเกี่ยว

-ขอขาว คืนขวัญ

ผูวิจัยเปลี่ยนชื่อเหลานี้เพื่อใหสามารถทําใหเกิดความเขาใจที่ไหลลื่นไปกับการแสดง
ไดดีขึ้นในชวงฤดูกาลเพาะปลูก
1.4 กระบวนการออกแบบดนตรีและเสียงประสาน
ผูวิจัยไดทํางานรวมกับอาจารยแ อมานัต จันทรวิโรจนแ ในการออกแบบดนตรีและ
เสี ย งประสาน โดยดําเนิ น การตามเรื่องราวประยุ กตแข องผู วิ จัย เครื่ องดนตรีที่ ถูกใชในการแสดง
ประกอบไปดว ย มง ฉิ่ง เชลโลและพิณฝรั่ง จากคุณสมบัติของเสียงในแตล ะเครื่อง ความยืดหยุน
ในชวงของเสียงอันมีผลใหเสียงประสานเกิดมิติผสมผสานกลิ่นอายในแนวทางการสรางบรรยากาศของ
เพลงในแตละชวง
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องคแประกอบในการประพันธแเพลงถูกสรางขึ้นจากหลายสวนอาทิ บันไดเสียงที่นิยม
ใชในเครื่องดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือบันไดเสียงเพนทาโทนิคและบันไดเสียงสากลในคียแ
เมเจอรแที่ทําใหเกิดอารมณแสวางสดใส หรือ คียแไมเนอรแที่ทําใหเกิดอารมณแมืด บีบคั้น ทรมาน ประกอบ
กับทวงทํานองในลักษณะจังหวะเพลงตาง ๆ อยางเพลงพื้นบาน เพลงสากลในจังหวะวอลซแและมิวสิค
เคิล ทั้งนี้ลักษณะของการประสานเสียงที่ยึดเป็นแกนสําคัญคือ การประสานเสียงแบบสี่แนว หรือ อะ
คาเปลลา
เสียงประสานทําหนาที่เป็นบทสนทนาในการเดินเรื่อง ดังนั้นความตอเนื่องของแตละ
เพลง รวมไปถึงการประพันธแโนตเพลงที่ไมยากจนเกินไปเพื่อการซอมในเวลาจํากัดและเอื้อตอการ
เคลื่อนไหวที่มีคอนขางมาก ทําใหเสียงประสานที่เกิดขึ้นมีการรองในทุกประเภทเสียงและการรอง
แสดงเดี่ยวในบางชวงเพื่อสรางมิติใหกับเพลงประสานเสียงนาสนใจมากยิ่งขึ้น
ดนตรีและเสีย งประสานทําใหการแสดงเกิดความไหลลื่นทางอารมณแและกระตุน
อารมณแของนักแสดงใหถายทอดอารมณแกับผูชมไดมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสรางบรรยากาศในการ
แสดง จังหวะเร็วชาในการแสดง ซึ่งหมายถึง การสร างทวงทํานองในการแสดงเพื่อกระตุนใหผูชมเกิด
ความเขาใจในการสื่อสารของการแสดงนี้มากยิ่งขึ้น
1.5 กระบวนการวางแผนการฝึกซอมการแสดง
ผูวิจัยไดวางแผนกระบวนการฝึกซอมการแสดงเป็น 3 สวนสําคัญ คือ
(1)สวนการฝึกซอมการแสดงในขั้นตน
ผูวิจั ยไดป ระสานงานรวมกับนางสาว ปวี ณา ทะไกรเมต เพื่อนําการฝึ กสอนการ
แสดง ในขณะที่ผูวิจัยเขารวมการฝึกซอมการแสดงดวยเชนกันในฐานะผูสังเกตการณแ
ผูวิจัยใชการฝึกซอมการแสดงเพื่อคัดเลื อกนักแสดงตามบทตัวละครในการแสดง
รวมไปถึงการสังเกตและจดบันทึกนักแสดงในภาพรวมวา กิจกรรมควรมีลักษณะใดเพื่อใช ปรับปรุง
และแกไขขอบกพรองในสวนการแสดงดังกลาว
(2)การฝึกประสานเสียง
ผู วิจั ย ให ความสํ าคัญกับการฝึ กประสานเสี ยงมากที่สุ ดอันเนื่องมาจากเป็นหั ว ใจ
สําคัญหลักของการแสดง เพื่อใหนักรองเกิดความคุนเคยระหวางกัน จําไดและแมนยําในการรองลด
ความกังวลในการรองผิด ทดลองการสรางเสียงประสานลักษณะตาง ๆ บันทึกเสียงประสานแตละ
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เพลงและปรับปรุงแกไขเสียงประสานที่มีปใญหาไดรวดเร็วทันการ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมนักรอง
ใหมากที่สุดและเป็นประโยชนแในการรวมองคแประกอบการแสดงที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
(3)การนําองคแประกอบอื่น ๆ มารวมเป็นชุดการแสดง “ขวัญขาว”
-การออกแบบพื้นที่สําหรับการแสดง
สวนสําคัญในการเลือกสถานที่การแสดงนี้คือ เรื่องกลไกในการรองรับเสียงประสาน
ของพื้นที่เอื้อตอการรองประสานเสียงคือ ไมกองกังวานและดูดซับเสียงมากจนเกินไปโดยปราศจาก
อุปกรณแอิเลคโทรนิกสแดานเสียงมาเกี่ยวของ
ผูวิจัยออกแบบพื้นที่การแสดงเป็นมุมทแยงอันเนื่องมาจากวาโรงละครมีลักษณะเป็น
พื้นที่สี่เหลี่ยมกลองดํา (Blackbox) หากออกแบบใหมีผูชมทั้ง 4 ดานพื้นที่การแสดงก็จะไมพอในการ
แสดง แตหากดึงแถวที่นั่งขั้นบันไดออกมาจากดานหนาเวทีทั้งหมด 10 แถว จะทําใหพื้นที่ในการแสดง
กลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผาและมีลักษณะแบนราบในมิติของการมอง ผูวิจัยจึงลดปริมาณแถวดานหนาลง
เหลือเพียง 8 แถว และเพิ่มแถวดานขางขึ้นมาอีก 3 แถว ทําใหเวทีการแสดงการเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุม
ทแยงและเพียงพอตอนักแสดงจํานวน 21 คนบนเวที รวมไปถึงการรองขึ้นไปยังมุมของหองยังทําให
การกระจายเสียงนั้นดียิ่งขึ้นเป็นผลให นักรองสามารถรองไดงายขึ้น ในขณะที่ผูชมไดยินเสียงเหลานั้น
ชัดเจน
เนื่ องจากการปรับเปลี่ ยนมุมของเวทีส งผลตอผูช มในบางมุมของที่นั่งแถวล างซึ่ง
อาจจะถูกบดบังในภาพรวมของการแสดงไดบา ง
-การออกแบบลีลาการเคลื่อนไหว
ผู วิจั ย ไดร ว มกับ อาจารยแชัยภัทร ปิติสุ ต ระกูล นางสาวปวีณ า เรือนอนุกูล และ
นางสาวนิโลบล วงศแภัทรนนทแ โดยออกแบบลีลาการเคลื่อนไหวไปตามการตีความทาทางจากเรื่องราว
และทวงทํานองดนตรีในการแสดงของผูวิจัย
ลั ก ษณะของลี ล าการเคลื่ อ นไหวในการแสดง ไม ซั บ ซ อ น หรื อ เคลื่ อ นไหวมาก
จนเกินไปอันเนื่องมาจากพื้นฐานของนักแสดงทุกคนที่มาจากนักรองนั้นยังขาดประสบการณแดานการ
เตน ในขณะที่การเตน หรือ ลีลาการเคลื่อนไหวจะตองไมทําใหเกิดความเสียหายและเป็นอุปสรรคกับ
การรอง ดังนั้นเองลีลาการเคลื่อนไหวจึงเป็นแคเพียงการวางตําแหนงของนักแสดงเพื่อใหการแสดง
เกิดความนาสนใจมากยิ่งขึ้นดวยการใชสัญลักษณแรูป คือ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และเสนโคง
ดวยลักษณะของการเปลี่ยนตําแหนงและการเคลื่อนไหวไปยังบริเวณของเวทีทุกตําแหนง
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ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา ลีลาการเคลื่อนไหวมีผลกระตุนใหนักแสดงเกิดพลังในการ
รองและแสดงที่มากขึ้น แมบางลีลาอาจเเป็นอุปสรรคในการรองอยูบาง
-การออกแบบแสงในการแสดง
ผูวิจัยไดรวมกับอาจารยแ ณัฐพร ลีลาพิสุทธิ์ ที่ใชในการออกแบบแสงการแสดง รวม
ไปถึงความตองการโทนอารมณแที่ ปรากฏในแตละเพลง แตเนื่องจากเวลาในการเตรียมการกับสถานที่
แสดงจริงนั้นคอนขางจํากัด ทําใหตองใชวิธีการออกแบบแสงอยางกวาง ๆ ที่ไมระบุเจาะจงตําแหนง
ของนักแสดง โดยใหความสําคัญถึงอารมณแการแสดงภาพรวมเป็นสําคัญ
-การออกแบบเครื่องแตงกายในการแสดง
ผูวิจัยไดปรึกษากับอาจารยแจุฑารัตนแ การะเกตุ ในการออกแบบเครื่องแตงกายการ
แสดงที่เป็นสวนสําคัญในการแสดงภาพของความหลากหลายทางชาติพันธุแในลุมน้ําโขง
การออกแบบชุดใหเกิดความแตกตางกันไมระบุเจาะจงในแตละกลุมชาติพันธุแโดย
เนนถึงภาพความรวมสมัยเชิงประยุกตแ ในขณะที่การสรางอัตลักษณแสามัญของลุมน้ําโขงนั้น สัมพันธแไป
ในทางเดียวกัน การออกแบบจึงเลือกใชโทนสีออกน้ําตาลเพื่อสรางสรางความเชื่อมโยงของชาติพันธุแที่
แมมีความแตกตางระหวางกัน รวมไปถึงการคํานึงถึงการเคลื่อนไหวในการแสดงและการรองเพลงใน
การแสดงเป็นสําคัญอีกดวย
-การออกแบบการแตงหนาและทรงผม
ผู วิ จั ย ได ป ระสานงานร ว มกั บ นายนริ น ทร ประเทศและนางสาวธั ญ ญารั ต นแ
ลิมปวุฒิวรานนทแ ในการแตงหนาและทรงผมตามลักษณะของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องราวประยุกตแ
การแสดงของผูวิจัย
กําหนดใหการแตงหนาและทรงผมแสดงถึงบทบาทของตัว ละครนั้นไดชัดเจนขึ้น
รวมไปถึงเวลาที่นักแสดงอยูในแสงไฟการแสดง จะตองมีความเป็นธรรมชาติไมเขมและออนจนเกินไป
-การวางระบบจัดการในการแสดง
ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากโรงเรียนไตรพัฒนแ ในการนําเยาวชนจํานวน 9 คน
มารวมทํางานในหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
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หนาที่นักดนตรี ฝุายเวที ฝุายแสง ฝุายประสานงาน ผูวิจัยไดอธิบายถึงหนาที่ของแต
ละฝุายวามีลักษณะจัดการอยางไร? รวมสรางความเขาเพื่อการปรับตัวในการทํางานกับรุนพี่ทุกคนอัน
เป็นสวนสําคัญใหการทํางานเกิดปใญหาและอุปสรรคนอยที่สุด
-การออกแบบสื่อประชาสัมพันธแ
นอกจากการบอกกล า วเชิ ญ ชวนด ว ยวาจาในหลายบุ ค คลแล ว ผู วิ จั ย ได ใ ช ก าร
ประชาสัมพันธแอีกหลายชองทางในการสื่อสารสูพื้นที่สาธารณ คือ
(1) แผนโปสเตอรแประชาสัมพันธแในสถานที่ตาง ๆ
(2) ดวยSocial Media โปรแกรม Facebook และ Instragram
(3) การประชาสัมพันธแทางนิตยสาร Music&Art
(4) แผนผาใบประชาสัมพันธแจากผูสนับสนุนการแสดง
(5) การสัมภาษณแสดทางชองวิทยุคลื่น จส 100 ชวงบันเทิงไทยศิลปวัฒนธรรม
2. ขั้นระหว่างผลิตการแสดง (Production)
รายละเอียดระหวางผลิตการแสดงชวงสัปดาหแสุดทายของการแสดง การรวมองคแประกอบ
และปรับแกกับสถานที่แสดงจริง ผูวิจัยพบวาในวันแรกของการเขาโรงละครนักแสดงเกิดความสับสน
และไมคุนเคยกับสถานที่แสดงทําใหการทํางานเกิดความลาชา รวมไปถึงขอผิดพลาดดานเพลงที่มี
คําแนะนําใหเพิ่มเนื้อหาคําศัพทแเกี่ยวกับ ขาว ในประเทศลุมน้ําโขงซึ่งผูวิจัยไดทดลองเพิ่มคําศัพทแ
เหลานั้นลงไปแตผลลัพธแนั้นไมเขากับบริบทของการแสดงในเวลานั้นจึงพิจารณาใหเป็นไปตามเดิม ใน
ดานเทคนิคโดยเฉพาะตัดภาพโปรเจ็ กเตอรแที่อยูเบื้องหลังออกในขณะที่พระแมโพสพแสดงเดี่ยว อัน
เนื่องมาจากมุมในการมองของเวทีทั้งสองฝใ่งนั้นไมเอื้อตอการสื่อสารของนักแสดงและการรับรูของผูชม
จากปใญหาในหลายดานทําใหการซอมใหญนั้นมีเพียงรอบเดียวในวันที่ 25 เมษายน 2556 หลังจาก
การแสดงเสมือนจริงนั้นพบวา นักแสดงมีอาการตื่นเตนบนเวที ในบางฉากไมกลาที่จะเขาใกลผูชมหรือ
การไมสื่อสารระหวางนักแสดงกันเองในขณะแสดง ทําใหสมดุลและลําดับในการแสดงนั้นหายไป
การปรับแกกอนการแสดงในวันที่ 26 เมษายน 2556 ดวยกิจกรรมเพื่อสรางใหนักแสดงเกิด
สมาธิ ตลอดจนพูดคุยการลําดับเรื่องและจุดมุงหมายของอารมณแในแตละชวงการแสดงเพื่อชวยให
นักแสดงเกิดอารมณแในการสื่อสารไปในทางเดียวกัน
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2.1 การใหขอมูลเกี่ยวกับการแสดงเบื้องตนดวยสูจิบัตรการแสดง
ผูวิจัยไดออกแบบสูจิบัตรขนาดกระดาษ A4 พับครึ่งเพื่อแนะนําขอมูลการแสดง
เบื้องตนกับผูชมทุกทาน โดยระบุถึง วันเวลาสถานที่แสดง ที่มาของการแสดง เรื่องยอการแสดง ลําดับ
เพลงในการแสดง เนื้อเพลงในแตละเพลง รายนามนักแสดงและทีมงานฝุายตาง ๆ คําขอบพระคุณ
ผูสนับสนุนทุกฝุาย
2.2 วันแสดง
(1) การแสดงรอบที่ 1 การแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุม
น้ําโขง
จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 19.00 น. ณ โรงละครการจัดการเภตราลัย
ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตรแและการบัญชี จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย นักแสดง
ตื่นเตนกับผูชมเป็นผลใหเกิดความกังวลในการแสดงบนเวที ทําใหความสนุกในการแสดงบางชวงนั้น
ขาดหายไปเมื่อการแสดงจบมีการเสวนารวมกับผูชม ภายหลังจากการเสวนาหลังการแสดงเสร็จไดมี
การพูดคุยกับนักแสดงและทีมงานทุกฝุายเพื่อนําปใญหาดังกลาวไปปรับแกในรอบตอไป
(2) การแสดงรอบที่ 2 การแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุม
น้ําโขง
จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครการจัดการเภตราลัย
ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตรแและการบัญชี จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย นักแสดง
ไดรับการปรับแกไขจุดบกพรองในสวนตาง ๆ อาทิ การนัดหมายเวลาเตรียมตัว การเตรียมความพรอม
ของพื้นที่หลังเวที การกําชับเวลากับทีมงานและนักแสดง การทํากิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมกอน
การแสดง ทําใหการแสดงในรอบนี้มีอุปสรรคและปใญหากอนการแสดงนั้ นนอยลงเป็นผลใหนักแสดง
กังวลนอยลงจึงสามารถแสดงไดเต็มประสิทธิภาพในการรอง การแสดงและการเคลื่อนไหว เมื่อการ
แสดงจบมีการจัดการเสวนารวมกับผูช ม ภายหลั งจากการเสวนาหลังการแสดงไดมีการพูดคุยกับ
นักแสดงและทีมงานทุกฝุาย ตอการแสดงความคิดเห็นในการแสดงครั้งนี้
3. ขั้นกระบวนการหลังการผลิต (Post -Production)
การศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจและประเด็นในการนําเสนอการแสดง กับนักแสดง ผูชม
ประเภทบุคคลทั่วไปและผูชมประเภทผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการเสวนากับนักแสดงและ
ทีมงานหลังการแสดงเสร็จสิ้น เก็บขอมูลผูชมจากแบบสอบถามรวม 2 รอบการแสดง จํานวน 171 ชุด
มาบันทึกลงในโปรแกรมสถิติประยุกตแ (SPSS) เพื่อประมวลผลเชิงสถิติ เก็บขอมูลจากการเสวนาหลัง
การแสดงกับผูช มและผู เชี่ยวชาญบางทาน เก็บขอมูลจากการสั มภาษณแเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ ( In
Dept Interview) จํานวน 9 ทาน
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คาถามนาวิจัยข้อที่ 2 ความคิดเห็นของนักแสดงและทีมงาน ต่อการแสดงขับร้องประสานเสียง
เรื่อง “ข้าว” เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง เป็นอย่างไร?
1. ความคิดเห็นตอองคแประกอบตาง ๆ ในการแสดงจากนักแสดงและทีมงาน
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากการบันทึกเสียงตอการแสดงความคิดเห็นจากนักแสดง
และทีมงานทุกฝุายรวมทั้งสิ้น 40 คน การแสดงความคิดเห็นตอองคแประกอบในการแสดงนั้นยังรวมไป
ถึงแงมุมของรูปแบบการนําเสนอและประเด็นในการสื่อสาร
เวลาในการซอมคอนขางจํากัดทําใหนักแสดงบางคนมีความเห็นใกลเคียงกันในเรื่องของความ
กังวลตอการแสดง เพราะการประสานเสี ยงในการแสดงนี้ มีความสั มพั นธแกับองคแป ระกอบอื่น ๆ
คอนขางมากที่ลวนมีความสัมพันธแ การแสดงจึงออกมาสมบูรณแ แมวานักแสดงลวนมีประสบการณแการ
ร อ งประสานเสี ย งมาบ า งแล ว แต ก็ ย อมรั บ ไปในทางเดี ย วกั น ว า การแสดง “ขวั ญ ข า ว” เป็ น
ประสบการณแใหมสําหรับการทํางานทั้ง การแสดง การรอง องคแประกอบในการแสดง ภาพที่เกิดขึ้น
คอนขางสมบูรณแกวาความคิดในตอนแรกที่เป็นเพียงการแสดงประสานเสียงในรูปแบบปกติ
ในแงมุมของการนําเสนอการแสดงและความงายในการทําความเขาใจ นักแสดงชื่ นชมใน
รูปแบบการสื่อสารที่ไมซับซอนดังกลาว เพราะทําใหเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม และมี
พลังที่สามารถทําใหผูชมมีความรูสึกรวมไดกับการแสดงอาทิ การรองไห การปรบมือตาม การหัวเราะ
มากไปกวานั้นนักแสดงทุกคนตางเขาใจในเรื่องราวตามแนวทางการสื่อสารที่ผูวิจัยตองการดวยเชนกัน
ลีลาการเคลื่อนไหวมีสวนชวยใหนักแสดงทุกคนสามารถแสดงอารมณแของเพลงออกมาไดมาก
ขึ้น ซึ่งลวนมีผลกับการสรางความเขาใจของผูชม
ในประเด็นการนําเสนอการแสดงนักแสดงและทีมงานมีความเห็ นที่แตกตางกันในแงของ
เรื่องอัตลักษณแสามัญ บางสวนมีความเห็นวาการแสดงสามารถอางอิงถึงอัตลักษณแสามัญของลุมน้ําโขง
ไดซึ่งตรงขามกับ อีกสว นที่มีความเห็ นที่แตกตาง การเสวนานํามาสู จุดที่ทําความเขาใจรว มกันคือ
ความพยายามทําความเขาใจของนักแสดงที่มีภูมิหลังประสบการณแแตกตางกันออกไปตอความเป็นลุม
น้ําโขง สวนนี้เองที่เป็นสวนประกอบสําคัญ ผูวิจัยจึงพยายามทําความเขาใจกับประเด็นดังกลาว จึงมี
ขอคนพบวาการตีความลั กษณะดังกลาวมาจากกลุมผูแสดงที่เป็นคนไทยทั้งสิ้ น หากนําการแสดง
ดังกล าวไปปรั บ ใชในกลุ มประเทศลุ มน้ําโขงอาจสามารถทําความเขาใจไดมากยิ่งขึ้นวาการแสดง
ดังกลาวนั้นสามารถสื่อสารถึงความเป็นอัตลักษณแสามัญ โดยมีขาวเป็นจุดเกาะเกี่ยวไดหรือไม ซึ่งใน
การสื่อสารเรื่องขาวผานการแสดงนั้นมีความเกี่ยวของหลายสวนกับสังคมเกษตรกรรมของลุมน้ําโขงที่
สามารถสรางภาพความสัมพันธแไดชัดเจน
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คาถามนาวิจัยข้อที่ 3 การรับรู้และทัศนคติ ของผู้ชม ต่อการแสดงขับร้องเพลงประสานเสียงเรื่อง
"ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง เป็นอย่างไร?
1. ความพึงพอใจและทัศนคติจากแบบสอบถามต่อการชมการแสดง
1.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามการชมการแสดงทั้งหมด 171 คน โดยแบงเป็นเพศหญิงคิดเป็น
รอยละ 50.9 เพศชายคิดเป็นรอยละ 49.1
ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนมากที่สุดในชวงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นรอย
ละ 36.8 รองลงมาตามลําดับคือ ต่ํากวา 21 ปี คิดเป็นรอยละ 24.6 มากกวา 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นรอย
ละ 15.8 ชวงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นรอยละ 14.0 และชวงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นรอยละ 8.8
สวนใหญของผูตอบแบบสอบถามนั้นประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นรอย
ละ 45.0 รองลงมาตามลําดับคือ อาชีพธุรกิจสวนตัว และชีพรับจาง/พนักงานบริษัทเอกชนอยูใน
อัตราสวนที่เทากันคิดเป็นรอยละ 16.4 อาชีพอาจารยแ/ครูคิดเป็นรอยละ 12.3 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คิดเป็นรอยละ 4.7 อื่น ๆ คิดเป็นรอยละ 5.2
จากผลการตอบแบบสอบถาม การแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณ
แหงลุมน้ําโขง สามารถเป็นการแสดงที่รับชมไดทุกวัยและทุกอาชีพแมจะมีคาอัตราสวนที่แตกตางกั น
แตก็แสดงถึงความหลากหลายทั้งชวงอายุและอาชีพ
แมจะมีการประชาสัมพันธแรายละเอียดการแสดงในหลายชองทางแตชองทางทีทําให
ผูชมทราบถึงการแสดงไดมากที่สุดคือ เพื่อน/คนรูจักแนะนํา คิดเป็นรอยละ 79.5 ซึ่งสังเกตเห็นไดถึง
ความแตกตางของคาเฉลี่ยรอยละตามลําดับชองทางการประชาสัมพันธแคือ อื่น ๆ คิดเป็นรอยละ 6.4
โปสเตอรแ คิดเป็นรอยละ 6.4 เว็บไซตแ คิดเป็นรอยละ 4.7 และวิทยุคิดเป็นรอยละ 2.3
1.2 ขอมูลและความคิดเห็นตอการแสดง
ผูชมสวนใหญที่มาชมการแสดงลวนมีประสบการณแในการรับชมการแสดงขับรอง
ประสานเสียงมาแลวทั้งสิ้นโดยคิดเป็นรอยละ 78.9 และสวนที่ไมเคยรับชมเลยคิดเป็นรอยละ 21.1
พบวาประสบการณแในการรับชมการแสดงขับรองประสานเสียงของผูชมสวนใหญนั้น
คือ วงสวนพลูคอรัส คิดเป็นรอยละ 45.0 และวงอื่น ๆ รองลงมาตามลําดับคือ วงประสานเสียง
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เยาวชนแหงประเทศไทย วงบางกอกวอยเซ็ทสแ วงวัฒนาเกิรแลคอรัส วงจุฬดา วงอื่น ๆ และวงบีซีซีกรี
คลับ
หลั งจากรั บ ชมการแสดง “ขวัญ ขาว” จิต วิญญาณแห งลุ ม น้ําโขง ผู ช มส ว นใหญ
ตองการที่จะรับชมการแสดงขับรองประสานเสียงอื่น ๆ ตอไป โดยคิดเป็นรอยละ 98.8 ของจํานวน
ผูชมทั้งหมด
เรื่องราวประยุกตแในการแสดง เป็นสวนสรางความนาสนใจใหกับการแสดงนี้อยูในขั้น
ดีมาก โดยคิดเป็นรอยละ 98.8 ของจํานวนผูชมทั้งหมด
ใจความสําคัญของเรื่องราวประยุกตแในการแสดงมีคาเฉลี่ยรอยละที่ใกลเคียงกัน คือ
ความเป็นอัตลักษณแสามัญของภูมิภาคลุมน้ําโขงมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 31.6 สวนใจความสําคัญอื่น
ๆ นั้นมีคาเฉลี่ยที่เรียงตามลําดับคือ ความเชื่อเรื่องขาวในภูมิภาคลุมน้ําโขง คิดเป็นรอยละ 28.7 วิถี
ชีวิตของคนในกลุมประเทศลุมน้ําโขง คิดเป็นรอยละ 25.1 ความสัมพันธแแหงครอบครัว คิดเป็นรอยละ
15.2
การแสดง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง สามารถสรางมุมมองรวมกันเรื่อง
“ขาว” และความเป็นอัตลักษณแสามัญของภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดในระดับดีมาก โดยคิดเป็นรอยละ
91.8 ของผูชมทั้งหมด
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอองคแประกอบตาง ๆ ในการแสดงขับรอง
ประสานเสียง
ความพึงพอใจตอองคแประกอบตาง ๆ ในการแสดงขับรองประสานเสียงนั้นอยูใน
เกณฑแ ดีมาก จากองคแประกอบการสื่อสารดวยเพลงประสานเสียงที่ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ ย 4.70 รองลงมาอันดับสองมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ดนตรีประกอบ/นักดนตรี และ
ภาพรวมการแสดง มีคาเฉลี่ย 4.66 สวนอันดับความพึงพอใจอันดับที่สาม คือ การแสดง/นักแสดงผู
ขับรอง มีคาเฉลี่ย 4.42 จะสังเกตไดวาความพึงพอใจที่อยูในระดับมากแตเป็นอันดับสุดทายคือ ลีลา
การเคลื่อนไหว มีคาเฉลี่ย 4.09
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการนําเสนอประเด็นตาง ๆ ที่ปรากฏในการแสดง
ทัศนคติทั้งหมดตอการนําเสนอประเด็นตาง ๆ ที่ปรากฏในการแสดง อยูในระดับ
มาก ซึ่งประเด็นที่อยูในระดับดีมากที่สุดนั้นมีอยู 2 ประเด็นคือ เนื้อหาเชิงพิธีกรรม ความเชื่อที่ดีงาม
และทุนนิยม ในการแสดง “ขวัญขาว” สะทอนบทบาท ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไปของ
ผูคนในภูมิภาคลุมน้ําโขง ในคาเฉลี่ย 4.43 รองลงมาแตยังอยูในระดับดีมากคือ ชุดการแสดง “ขวัญ
ขาว” ไดสรางมิติใหมใหกับการขับรองประสานเสียง สวนที่เหลืออีก 4 ประเด็นเรียงตามคาเฉลี่ย
ตามลําดับ คือ การแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” สามารถใชเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่ทํา

215

ใหเกิดการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม คาเฉลี่ย 4.19 อยูในระดับมาก การแสดงประสานเสียงเรื่อง
“ขวัญขาว” เป็นภาพสะทอนของการรวมกันเป็นหนึ่งในลุมน้ําโขง คาเฉลี่ย 4.09 อยูในระดับมาก เนื้อ
เพลงประสานเสี ยงทําให การสื่ อสารเรื่อง “ขา ว” ของกลุ มประเทศลุมน้ําโขงถูกใชเป็นภาพแทน
เชื่อมโยงอัตลักษณแของลุมน้ําโขงได คาเฉลี่ย 4.06 อยูในระดับมาก และองคแประกอบของการแสดง
เชน เรื่องราว แสงสี การเคลื่อนไหว เครื่องแตงกาย ชวยสื่อสารเชิงบรรยากาศของภูมิภาคลุมน้ําโขงได
ดี คาเฉลี่ย 3.98 อยูในระดับมาก
จากผลการทดสอบความสัมพันธแขององคแประกอบและทัศนคติในการแสดงพบวา
เป็นความสัมพันธแเชิงบวก ในระดับปานกลาง กลาวคือผูชมที่มีความพึงพอใจตอองคแประกอบในการ
แสดงมาก จะมีความสัมพันธแไปกับทัศนคติที่ดีตอประเด็นในการแสดงเพิ่มมากขึ้น
1.5 ความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการแสดงของผูชมทั่วไป (แบบสอบถาม)
(1) ภาพรวมในการแสดง
ผูชมมีความประทับใจในภาพรวมการแสดงตอแงมุมของการสรางมิติใหมในการ
แสดงประเภทนี้ มีความนาสนใจทําใหเกิดการติดตามอยางตอเนื่องในหลายองคแประกอบของการ
แสดง เกิดการเรียนรูและกระตุนใหเกิดความคิดตอการสื่อสารเรื่อง “ขาว” สืบเนื่องไปถึงการกระตุน
ความรูสึกใหเกิดความเป็นหนึ่งเดียว สามารถเป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารในระดับอาเซียนได
(2) องคแประกอบในการแสดง
ผูชมมีความคิดเห็นเรื่ององคแประกอบในการแสดงเป็นเรื่องของความสัมพันธแที่สงเสริม
กันอยางลงตัว เรื่องราวประยุกตแการแสดงที่ประสานกับเพลงที่งดงามถูกถายทอดออกมาไดเป็นอยาง
ดีดวยนักแสดงกับองคแประกอบอื่น ๆ เรื่อง “ขาว” ถูกกระตุนใหเห็นตรงกันอยางชัดเจนตรงไปตรงมา
ไมยากในการทําความเขาใจ องคแประกอบทุกอยางสรางใหเกิดพลังรูสึกไดถึงอารมณแความรูสึกรวมไป
กับการแสดง
(3) ความรูสึกหลังรับชมการแสดง
จากกลุมผูชมบางสวนมีความเห็นวาการแสดงไมสามารถสื่อสารถึงเรื่องอัตลักษณแได
แตดวยรูปแบบการแสดงที่โดดเดนทําใหผูชมละทิ้งความคิดเหลานั้นดวยการสรางประสบการณแไปกับ
การแสดงในครั้งนี้ การสรางมุมมองในการแสดงถูกสรางสรรคแขึ้นมาในมุมมองของคนไทยเพื่อคนไทย
เป็นสําคัญ ในขณะที่เพลงทําหนาที่สื่อสารไดยอดเยี่ยมกับเรื่องราวที่งายตอความเขาใจทําให “ขาว”
จากมุมมองเดิมในอดีตเกิดพลังกระตุนใหเกิดความตื่นตัวอีกครั้ง
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(4)การพัฒนาแนวทางการแสดงตอไป
การนําเสนอรู ปแบบการแสดงดังกลาวไดสรางความทรงจํากับผูชมอยางมาก ถึง
อยางไรการเสนอไดมีการปรับแกรายละเอียดเนื้อหา องคแประกอบการแสดง รวมไปถึงการปรับพื้นที่
การแสดงบางสวนเพื่อใหเกิดความสมบูรณแของการแสดงมากยิ่งขึ้นและอยากใหมีการพัฒนาเป็นสื่อ
รูปแบบตาง ๆ เพือ่ สื่อสารกับสาธารณชนไดในวงกวางอาทิ ละคร ละครเพลง ทํา CD DVD การพัฒนา
ดังกลาวจะทําใหการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพเป็นเป็นประโยชนแกับสังคมมากยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลจากการเสวนาหลังชมการแสดง
(1) การเสวนาหลังการแสดงรอบแรกวันที่ 26 เมษายน 2556
กลาวโดยสรุปจากการเสวนาหลังการแสดงพบวา การแสดงทําใหผูชมรูสึกตื่นตาตื่น
ใจ ทําใหเกิดอารมณแรวมไปกับการแสดงไดเป็นอยางดี เนื้อหาของการแสดงสัมพันธแกับการแสดงและ
การรองทําใหเกิดการกระตุนถึงรากเหงาทางความคิดตอ ขาวและเงิน
ดานดนตรีที่มีจํานวนนอยชิ้น แตส ามารถสรางเสียงขึ้นมาไดมากมาย รวมไปถึงการ
สงเสริมใหการรองประสานเสียงเกิดความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
หากมีการปรับปรุงแกไขใหนักแสดงสามารถแสดงออกไดเต็มที่โดยปราศจากความ
กังวล รวมไปถึงการทําใหจังหวะในการแสดงของนักแสดงที่เป็นนักรองนั้นไหลลื่นจะทําใหการแสดง
เกิดพลังในการแสดงมากยิ่งขึ้น
(2) การเสวนาหลังการแสดงรอบที่สองวันที่ 27 เมษายน 2556
กล า วโดยสรุ ป จากการเสวนาหลั ง การแสดงพบว า บทบาทของดนตรี แ ละการ
ประสานเสียงตางสัมพันธแกันอยางลงตัว ทําใหเพลงเกิดความงดงามในการเลาเรื่องไดเป็นอยางดี
เนื้อหาในการแสดงยังขาดซึ่งการแสดงออกถึงความเป็นลุมน้ําโขง มีแนวโนมมาจาก
มุมมองของความเป็นไทยคอนขางมาก ในขณะเดียวกันก็สามารถมองไดวางานแสดงมีความเป็นสากล
คอนขางสูงดวยเนื้อหาที่มีการเลาซ้ําไปมานับครั้งไมถวนกับโครงเรื่องที่คุนเคย การแสดงดังกลาวนําพา
ไปถึงจุดจบของการแสดงในอนาคต ในขณะทีภ่ าพนั้นยังไมปรากฏขึ้นในปใจจุบัน
การแสดง “ขวัญขาว” สรางความงามและกระตุนใหผูคนเกิดความคิดถึงอดีตที่ดีงาม
คิดถึงวันกอน ๆ ที่ผานมา มากไปกวานั้นเยาวชนที่ไดรับชมนอกจากเกิดการเรียนรูแลวยังถูกกระตุน
ใหเกิดความหวงแหนใน “ขาว” การอนุรักษแวิถีชีวิตที่ดีงามไดเป็นอยางดี
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3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ
ผูวิจัยไดสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 ทาน จาก 3 ดานสาขาวิชาที่จะมีผลตอการแสดง
ความคิดเห็นตอการแสดงใหเกิดภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ ดานสื่อสารการแสดง ดานมานุษวิทยา
วัฒนธรรมศึกษาและดานดนตรี
(1) ความคิดเห็นตอรูปแบบในการนําเสนอและภาพรวมการแสดง
ผูเชี่ยวชาญแสดงความเห็นที่ใกลเคียงกันวา การนําเสนอและภาพรวมการแสดง
น าสนใจมาก เพราะการแสดงเป็ น รูปแบบใหม ในการแสดงประสานเสี ยงที่ต องอาศัยทัก ษะจาก
นักแสดงที่เป็นนักรอง รวมไปถึงการใชระยะเวลาในการซอมคอนข างมากในหลายสวนประกอบ จาก
คําจํากัดความของผูเชี่ยวชาญดานการแสดงสองทานระบุวาการแสดงเป็นละครประสานเสียง ซึ่ง
แตกตางไปจากละครเพลงและอุปรากรจึงมีลักษณะของความแปลกใหมในรูปแบบการแสดงที่สื่อสาร
ถึงความเป็นสากลไดมาก
ภาพรวมในการแสดงสิ่งที่ ทําใหการแสดงเกิดความโดดเดนคือเสียงเพลงที่เกิดจาก
การประสานเสียงและความเรียบงายในการเลาเรื่อง ทั้งสองสวนสงเสริมระหวางกันไดดี พรอมทั้ง
ผลักดันใหการแสดงมีพลังในการสื่อสาร บางครั้งเพลงไมใชแคการเลาเรื่อง แตยังปรากฏเป็นฉาก
บรรยากาศใหกับการแสดง
ความเห็ น เรื่ อ งความเป็ น สากลในงานแสดงได ส อดคล อ งไปกับ ผู เ ชี่ ย วชาญด า น
มานุษยวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา อีกสองทานวา ความเป็นสากลในงานแสดงนี้ มาจากรูปแบบการ
นําเสนอ คือการประสานเสียงที่มีความพยายามนํามาปรับใชในลักษณะดนตรีแบบตะวันออก ซึ่งมัน
เป็นการสื่อสารเชิงสุนทรียะ มันเป็นการสื่อสารเรื่องอารมณแ แลวการแสดงสามารถถายทอดความเป็น
มนุษยแไดดี
ความเห็นในภาพรวมของผูเชี่ยวชาญบางทานจากสามดานสาขาวิช าแสดงความ
คิดเห็นตอการนําเสนอรูปแบบในการแสดง คือรูปแบบการนําเสนอมีรายละเอียดคอนขางซับซอน กับ
ประเด็นในการนําเสนอมันเป็นเรื่องยากมากที่จะนํามาสรางสรรคแ ซึ่งรายละเอียดบางอยางยังคงตองมี
การปรับแกอยางแนนอน แตในขณะเดียวกันรูปแบบการนําเสนอก็ไมไดทําใหประเด็นหลักในการ
นําเสนอเรื่อง “ขาว” นั้นหายไปกลับยิ่งนาสนใจมากขึ้น แมวาในสวนของอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ํา
โขงนั้นไมสื่อสารเทาที่ค วร เป็นผลใหงานดังกลาวยังมีปใญหาในการอธิบายผลลัพธแของการสื่อสารซึ่ง
รูปแบบในการนําเสนอไมไดชวยใหเกิดความชัดเจนขึ้น แตองคแประกอบตาง ๆ ในการแสดงนั้นที่ชวย
รวมไปถึงประเด็น ในการนํ าเสนอเรื่อง ซึ่งถาพิจารณาในการนําเสนอตอความเป็นอาเซียนนั้นจะ
สามารถทําไดมากกว าการเจาะจงลงไปในความเป็นอัตลกษณแสามัญของลุมน้ําโขง รายละเอียดเรื่อง
ขาวใชไดเพียงการการนําเสนอเรื่อราวเทานั้นซึ่งยากที่จะนําไปสูอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงไดแบบ
ระบุเจาะจง
ผูเชี่ยวชาญดานมานุษยวิทยา และวัฒนธรรมศึกษาทานหนึ่งแนะแนวทางรูปแบบ
การนําเสนอถึง การปรับรูปแบบในการนําเสนอสูสื่อประเภทภาพยนตรแแนวสารคดีแตคงไวซึ่งการ
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เดิน เรื่ องแบบประสานเสีย งทําใหเล ารายละเอียดของขาวในกลุ มประเทศลุ มน้ําโขงกับความเป็น
ปใจจุบันไดมากขึ้น อันเป็นผลใหรูปแบบการนําเสนอสงเสริมการสื่อสารที่เกี่ยวของกับความเป็นอัต
ลักษณแสามัญไดมากยิ่งขึ้น
(2) ความคิดเห็นตอเรื่องราวเนื้อหาการแสดงและประเด็นในการนําเสนอ
ผูวิจัยใชความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารการแสดงและมานุษยวิทยาฯ ตอ
ความเห็นในเรื่องราวประยุกตแการแสดงและประเด็นในการนําเสนอเป็นหลักสําคัญ
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารการแสดงใหความเห็นวา
-การสื่อสารในการแสดงมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากนักแสดงแสดงศักยภาพของเสียงออกมา
อยางเต็มที่ เพราะทําใหผูชมเขาใจอารมณแที่ชัดเจนไดมากขึ้นตลอดการเดินเรื่องราว
-การสื่อสารสามารถถูกบดบังไดดวยความไพเราะจากเพลงที่กลมกลืนมากเกินไปมีผลมาจาก
ลักษณะของการเลาเรื่อง รวมไปถึงรายละเอียดบางชวงของการเลาเรื่องนั้นนอยจนเกินไป จุดสูงสุด
ของเรื่องเลยแสดงผลกระทบตอผูชมไดไมเต็มที่
-การแสดงดวยการประสานเสียงทําใหเกิดทําใหผูชมเกิดภาพในเรื่อง ขาว แตยังขาดซึ่งความ
เขาใจเรื่องอัตลักษณแลุมน้ําโขงเพราะอาจมีพื้นฐานประสบการณแของความเขาใจที่แตกตางกันไป
ผูเชี่ยวชาญดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษาใหความเห็นวา
-เรื่องราวประยุกตแการแสดงประกอบไปดวย เรื่องทุนนิยม จิตนิยมและนายทุน ซึ่งสามสวนนี้
เป็ น ตั ว กระตุ น ให เ กิ ด ประเด็ น ในการนํ า เสนอ แต ส ว นสํ า คั ญ ของเรื่ อ งราวประยุ ก ตแ นั้ น ยั ง ขาด
รายละเอียดเรื่องทุนนิยมที่นอยเกินไป เพราะเรื่องราวตองสรางใหเห็นถึงการทําลายระบบโครงสราง
อยางแทจริงซึ่งการแสดงนี้ยังขาดอยู แตในภาพรวมสําหรับเรื่อง “ขาว”สามารถสื่อสารออกมาได
อยางชัดเจน
-เขาใจภาพกวาง ๆ ในเรื่องราวประยุกตแเป็นอยางดี สวนรายละเอียดของการแสดงบางชวง
นั้นยังคงขาดหายไป ซึ่งตองมีการพัฒนาและใชการแสดงนี้ในฐานะของการแสดงเชิงมานุษยวิทยา ที่
อาจนําไปสูเครื่องมือการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมตอไป
อยางไรก็ดีผูเชี่ยวชาญดานดนตรีทานหนึ่งไดใหความเห็นตอเรื่องราวประยุกตแการแสดงวามี
การวนกลับไปสูเรื่องราวแบบเดิม ๆ แตความนาสนใจนั้นคือรูปแบบการเลาใหมที่นาสนใจมาก ซึ่งควร
นําเสนอประเด็นของขนบความดีงามเกาและขนบวิถีแบบใหมที่ปใจจุบันทั้งสองสวนเดินคูกันไปได
อยางไรดวย งานดังกลาวมีความเป็นรวมสมัยคอนขางมาก ดังนั้นเองเรื่องราวประยุกตแควรมีแงมุมของ
สังคมในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง ขาว ปรากฏขึ้นสามารถทําใหเกิดการตั้งคําถามกับผูชมรวมไปถึง
นาติดตามมากยิ่งขึ้น
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(3) ความคิดเห็นตอเพลงประสานเสียงและดนตรีเพื่อการประสานเสียง
ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีใหความเห็นวา
-ภาษาในเพลง เป็นเครื่องมือที่ทําใหเพลงประสานเสียงมีการสื่อสารกับผูชมไดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงภาษาที่เอื้อตอการรองในลักษณะการรองประสานเสียงและภาษาที่งาย
ตอความเขาใจของผูชม รวมไปถึงความพิเศษของเพลงประสานเสียงที่มีกลไกในการผลักดันใหเกิดการ
เคลื่อนไหวผานจังหวะในการเลาเรื่องจึงมีผลตอการขับเคลื่อนสารสูผูชม
-ความนาสนใจของการแสดงนี้คือ การประพันธแเพลงใหมขึ้นมาทั้งหมดและมีความเขากันเป็น
อย า งดี หากมีการเพิ่มเครื่ อ งดนตรีป ระเภทกลองเข าไปอาจทํา ให เ กิดจั งหวะในการกระตุน ผู ช ม
มากกวานี้ รวมไปถึงการเพิ่ มลักษณะของดนตรีเพลงในกลุมประเทศลุมน้ําโขงอาจทําใหเพลงชวย
สื่อสารถึงความเป็นอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงไดมากขึ้น เพราะที่ปรากฏแมเป็นลักษณะของดนตรี
ตะวันออกแตก็ยังคงลักษณะของความเป็นดนตรีไทยผสมผสานกับดนตรีสากลอยูมาก
-เครื่องดนตรีไดแสดงออกถึงความเป็นร วมสมัยอยางชัดเจน อยางมงและฉิ่งเป็นเครื่องดนตรี
ตะวันออกในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนเชลโลและพิณฝรั่งนั้น เป็นเครื่องดนตรีสากลตะวันตก
ซึ่งเสียงที่ผสมกันเหลาสามารถเลาอะไรไดมาก แมแตการรองประสานเสียงที่มีการเลียนเสียงลักษณะ
เครื่องดนตรีไมไผประเภทแคน แตอยางไรผูชมยังคงสัมผัสไดยากในแงของความเขาใจเรื่องอัตลักษณแ
สามัญแหงลุมน้ําโขง ถาเกิดไมมีพื้นความรูดานเสียงลักษณะดังกลาว
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารการแสดงไดแสดงความเห็นเพิ่มเติมในฐานะที่การประสานเสียงเป็น
องคแประกอบที่สําคัญกับการสื่อสารการแสดงในงานแสดงนี้
-จากการสื่อสารดวยเพลงเป็นหลักทําใหเขาใจไดวาผูวิจัยคํานึงและคัดเลือกนักแสดงจาก
คุณสมบัติดานเสียงเป็นหลักสําคัญ
-การรองที่กลมกลอมไปตลอดการแสดงทําใหสารบางอยางขาดหายไปจากความรูสึกรวมที่มี
อยูตลอดการแสดง ดังนั้นการออกแบบเสียงใหเกิดความแตกตางมีผลทําใหผูชมรับรายละเอียดของ
สารเหลานั้นดวยความตั้งใจ คิด วิเคราะหแ ไดมากขึ้น
-ความกังวลของการแสดงมีผลกับการรองอยางสั งเกตไดชัด โดยในระหวางการแสดงนั้น
นักแสดงขาดความสนุก ซึ่งแตกตางไปจากชวงของเพลงพิเศษที่แถมให สังเกตไดวานักแสดงรอง เลน
แสดงอยางเต็มที่กวาตอนแสดง ทําใหเกิดความสนุกตาม ดังนั้นการแสดงที่เต็มที่มีผลตอการรับรูเชิง
อารมณแของผูชม
ผูเชี่ยวชาญดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา เสนอใหมีการเพิ่มเครื่องดนตรีในกลุมประเทศ
เอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใตมากขึ้น อันเป็นการสงเสริมความเขาใจเรื่องสัญลักษณแแหงชาติพันธุแผาน
เสียงดนตรีไดมากยิ่งขึ้นวิธีหนึ่ง

220

(4) ความคิดเห็นตอองคแประกอบที่โดดเดนในการแสดง
ผูเชี่ยวชาญดานการแสดง ไดใหความเห็นตอองคแประกอบที่โดดเดนในการแสดงวา
เป็น การผสมผสานเพลงพื้นบานกับเพลงประสานที่ ทําใหเกิดความสนุกและองคแประกอบดานการ
เคลื่อนไหวที่มีแสงเป็นองคแประกอบสงเสริมทําใหการแสดงสื่อถึงอารมณแไดดีขึ้นและสรางความสนใจ
ของผู ช มได ม ากขึ้ น ไฟสามารถช ว ยตั ด ต อ เหตุ ก ารณแ ไ ด ดี บางครั้ ง การแสดงของนั ก แสดงนั้ น มี
ขอบกพรองซึ่งไฟมีสวนชวยในการแสดงคอนขางมาก รวมถึงเพลงเลาเรื่องแสดงอารมณแในขณะที่ไฟก็
เสริมอารมณแและสื่อสารออกมาไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผูเชี่ยวชาญดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ไดใหความเห็นตอองคแประกอบที่โดด
เดนในการแสดงโดยมีความชื่นชอบที่แตกตางกัน คือ ชอบประเด็นในการนําเสนอรวมไปถึงการแสดง
เชิงวัฒนธรรม ชอบการผสมผสานเรื่องพื้นถิ่นสูความเป็นสากลในรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ
ผูเชี่ยวชาญดานดนตรี ไดให ความเห็นตอองคแประกอบที่โ ดดเดนในการแสดงคือ
ชอบการแสดงส ง ผลให เกิ ดความสนใจในกระบวนการฝึ ก ฝนนั กร อ งให ก ลายเป็น นัก แสดง ชอบ
ความคิดสรางสรรคแและความสัมพันธแของการรองและองคแประกอบในการแสดง
(5) ความคิดเห็นตอประเด็นเรื่องขาวเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงใน
การนําเสนอเพื่อการพัฒนาการแสดง
ผูเชี่ยวชาญดานการแสดงใหความเห็นวาโดยภาพรวมสามารถอธิบายเรื่อง “ขาว”
ได แตยังเชื่อมโยงไมไดชัดเจนถึงอัตลักษณแ สามัญแหงลุมน้ําโขง อันเนื่องมาจากพื้นฐานประสบการณแ
ของผูชมเป็นปใจจัยที่สําคัญตอการทําความเขาใจในแงมุมที่เกิดขึ้นในการแสดง
ในขณะที่ผูเชี่ยวชาญดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษาทานหนึ่งไดใหความเห็น
เรื่องอัตลักษณแสามัญลุมน้ําโขงนั้นวา มีที่มาจากหลายสวนประกอบในการแสดงเชน เนื้อเพลง ความ
เชื่อ ประเพณี ฯลฯ ทั้งนี้แนนอนวาวัฒนธรรมดังกลาวดํารงอยูบนพื้นฐานของวิถีชีวิตที่แตกตางกันใน
แตละประเทศ
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารการแสดง และผูเชี่ยวชาญดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา
สองทาน มีความเห็นที่สอดคลองในแนวทางเดียวกั น คือ การใหความรูเบื้องตนถึงอัตลักษณแสามัญที่
จะเกิดขึ้นในงานแสดง สามารถทําใหผูชมสังเกตรายละเอียดเหลานั้นไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตอง
ระวังเรื่องการใหความรูเบื้องตนที่อาจทําใหเสียรสในการรับชมการแสดง
ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีทานหนึ่งแสดงความเห็นตอการพัฒนางานแสดงในประเด็น
ดังกล าววา สามารถใชเป็ น เครื่องมือทางวัฒ นธรรมที่ทําให เกิดการเรียนรูระหวางกันไดในหลาย
ประเทศ ในรูปแบบและเนื้อหาดังกลาว แตตองปรับรายละเอียดบางประการเพื่อสงอิทธิพลสูความ
เป็นสากลใหมากขึ้น
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ก่อร่างสร้าง “ข้าว”
กระบวนการสร างสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสานเสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อสื่ อสารอัต
ลักษณแร ว มของกลุมประเทศลุ มน้ํ าโขง ที่จัดการแสดงขึ้นภายใต ชุดการแสดงประสานเสี ยงเรื่อง
“ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่สําคัญ 2 สวนจากผูวิจัยสวนแรก
คือ รูปแบบการสรางสรรคแการขับรองประสานเสียง สวนที่สองคือ ความสนใจดานศิลปวัฒนธรรม
ดวยรูปแบบการสื่อสารดังกลาวทําใหเกิดความเป็นสากล ที่สงผลตอการเปิดรับจากผูชมได
หลากหลายแมตางภาษาก็ตาม สวนเรื่องราวที่ถูกสรางขึ้นนั้นเป็นสวนสําคัญที่ทําใหเพลงเกิดความ
นาสนใจ ดังนั้นมันจึงไมใชการแสดงเพลงประสานเสียงปกติที่พยายามจะสื่อความงามผานเสียงรอง
ประสานเพียงอยางเดียว แตหมายถึงองคแประกอบในการแสดงมีสวนสําคัญที่จะทําใหเพลงเลาเรื่อง
มากยิ่งขึ้น
มุมมองการพิจารณาจากความเป็นไทยที่นําสูความเป็นสากล ในการแสดง “ขวัญขาว” ผูวิจัย
ใชการพิจ ารณาเริ่ มแรกจากรายละเอียดเรื่องขาวในแงความรูโ ดยทั่ว ไปที่ควรตองทราบคือ การ
เพาะปลูกขาวในฤดูกาลตาง ๆ และระยะเวลาของขาวมีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะไหน นอกจาก
ขอมูลเชิงเอกสารแลว การคนควาจากสารคดีและการสังเกตจากธรรมชาติในการทดลองรวมปลูกขาว
เพื่อใหเขาใจในความรูสึก เป็นวิธีหนึ่งที่สรางความเขาใจไดดีที่สุดถึงลักษณะของขาวที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูกาลเพาะปลูก อาทิ ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก ฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลรักษา ฤดูการเก็บ
เกี่ยว รวมไปถึงฤดูกาลเขายุงฉาง ฤดูกาลทั้งหมดทําหนาที่เป็นเคาโครงการทําความเขาใจเรื่องขาว ใน
เบื้องตน
ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดเรื่องขาวผานการตีความ โดยพิจารณาวัตถุประสงคแของลักษณะ
พิธีกรรมในฐานะของหนาที่และกลไกทางความเชื่อที่มีตอขาวในฤดูกาลนั้นคือ
ฤดูกาลกอนการเพาะปลูกขาว เป็นตนของฤดูกาลที่ปรากฏพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการขอน้ํา
เพื่อบํารุงใหดินเกิดความชุมชื้น พิธีกรรมที่วาดวยการเสี่ยงทายตอผลผลิตในฤดูกาลปลูกขาว
ฤดูกาลเพาะปลูก ปรากฏพิธีกรรมเรื่องของการขออนุญาตเพื่อทําการเพาะปลูก รวมไปถึง
พิธีกรรมเชิญจิตวิญญาณมาปกปูองดูแล สวนมากความสนุกของการปลูกขาวเริ่มจากฤดูกาลนี้เพราะมี
ลักษณะเป็นการเชื้อเชิญใหคนในชุมชนมารวมดวยชวยกันเพื่อปลูกขาว
ฤดูกาลรักษา หลังจากปลูกขาวไมวาจะดวยการปใกกลา หรือ หวานเมล็ด มีการลอมคอกมี
การปใกสัญลักษณแ หรือพิธีกรรมวาดวยการเลี้ยงจิตวิญญาณเพื่อใหปกปูองดูแลขาวใหเจริญเติบโตงอก
งามปราศจากอันตราย
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ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นฤดูกาลหลังจากขาวสุกเหลืองอรามคลายคํากลาวที่เรียกขาวในชวงนี้วา
“ทุงรวงทอง” ซึ่งผลลัพธแของความอุดมสมบูรณแในฤดูกาลนี้มาจากความเอาใจใสของชาวนาที่ดูแลทุก
คน ทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการลงแขกเกี่ยวขาว แลวจึงทําพิธีเซนไหวจิตวิญญาณที่ปกปใกษแรักษา
อีกครั้งเพื่อเคารพตอความกรุณานั้น
ฤดูกาลเขายุงฉาง เป็นฤดูกาลที่นําผลผลิตเขาเก็บยังโรงเก็บขาว เพื่อรักษาใหผลผลิตไมเกิด
ความเสียหาย ตลอดจนการเก็บเมล็ดพันธุแบางสวนเพื่อนําไปเป็นเมล็ดในการหวานเพาะปลูกขาวในตน
ฤดูกาลหนา
ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาลึกลงไปถึงความสัมพันธแเรื่องขาวและชุมชน ซึ่งในภาพรวมของการศึกษา
พบวา ในอดีตชุมชนที่ทําเกษตรกรรมมักปลูกขาวและพืชอื่น ๆ ดวยความเกื้อหนุนกัน ใชขาวแลกของ
ใชพืชชนิดอื่นแลกขา วเป็นตน ทั้งนี้เมื่อมีเทคโนโลยี ทําใหผลผลิตจากการเพาะปลูกแบบพอเพียง
กลายเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการแขงขันจึงเกิดขึ้น ขาวไมใชปใจจัยหลักในวิถีชีวิตอีก
ตอไป แตเป็นผลตอบแทนเรื่องของเงินเป็นสําคัญกวาสิ่งใด ความตองการเรงการผลิตในปริมาณที่มาก
ขึ้นกับสภาพกาลในแตละยุคทําใหชาวนาเกิดหนี้สินเนื่องจากการลงทุนทั้งยาฆาแมลง เทคโนโลยีเพื่อ
ความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวผลผลิต สิ่งเหลานี้ทําใหประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปความเชื่อเรื่อง
ขา วจางหายไป ซึ่ งปใ ญ หาดั ง กล า วยั ง คงเป็ นปใ ญ หาที่ เ กิด ขึ้ นในปใจ จุ บั น จนกระทั่ ง ผู วิจั ยพบกลุ ม
เกษตรกรที่รวมกันนําวิถีการปลูกขาวพรอมทั้งพิธีกรรมบางอยางกลับมา อาทิ มูลนิธิขาวขวัญ เป็นตน
ดวยความเขาใจของผูวิจัยในแงของความเป็นอยูที่พอเพียงและไมทํารายธรรมชาติ เป็นขอสําคัญอีก
ประการคือ การรักษาไวซึ่งความดีงามของประเพณีวัฒนธรรมที่ชวยสร างจิตสํานึกใหชาวนาเกิดความ
เคารพและดํารงอยูในศีลธรรม
ฤดูกาล ขาว พิธีกรรมและจิตวิญญาณ(ขวัญ) จึงมีความสัมพันธแกันไมสามารถจะแยกจากกัน
ได การสรางใหขาวเกิดความสําคัญและมีรูปธรรมอยางชัดเจนนั้นคือ การดูแลเอาใจใสของชุมชน
จนกระทั่งขาวกลายเป็นตัวแทนทางความเชื่อในฐานะจิตวิญญาณที่ผูกพันกับพระแมโพสพ ซึ่งปรากฏ
ไปในวัฒนธรรมขาวทุกประเทศแหงลุมน้ําโขง พระแมโพสพที่ผูวิจัยตีความนั้นคือมารดาแหงขาวและ
มารดาแหงมนุษยแ สวนสําคัญของการรักษาขาวจึงเกี่ยวของกับการรักษาขวัญเพื่อใหเกิดความอุดม
สมบูรณแสงบสุขไมใหเกิดความวิบัติ
ก่อร่าง นาเสนอ
ประสบการณแก ารขับ ร อ งประสานเสี ย งของผู วิ จัย เป็ นส ว นสํ า คัญ ในการสรา งสรรคแเ รื่อ ง
“ขาว” สูการแสดงประสานเสียงเชิงประยุกตแ ผูวิจัยศึกษาถึงลักษณะการประสานเสียงพบวา พื้นฐาน
ของการประสานเสียงเป็นการรองในแบบสากลตะวันตก อันเนื่องมาจากการประพั นธแเพลงดวยโนต
สากล การรองที่คอนขางจะตองดําเนินตามจังหวะเป็นหลัก ดวยกฎประการสําคัญของการประสาน
เสียงคือ เสียงที่แตกตางแตมีการประสานกันอยางกลมกลืนไมมากนอยหรือโดดเดน ขึ้นมาผิดที่ผิดทาง
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ในเสียงแตละประเภทการออกเสียงจึงมีลักษณะกลมเพื่อสรางใหเกิดความกัง วานเทากัน ในขณะที่
นักรองควรตองมีพื้นฐานในการทําความเขาใจโนตสากลมากอนเพื่อใหเกิดการสื่อสารรวมกันไดดีใน
การรอง
ในขณะที่ลักษณะของดนตรีฝใ่งตะวันออกนั้นมีลักษณะของความเป็นเพลงทองถิ่นหรือความ
เป็นเพลงพื้นบานอยูมาก การรองจึงมีลักษณะที่ไมใชการสรางความงามแตเป็นเพื่อความสนุกสนาน
จรรโลงจิตใจหรือแมแตการบันทึกโนตเพลงตะวันออกนั้นก็หาไดยากเพราะสวนมากใชวิธีการตอเพลง
จากครูแทนการบันทึกโนต
ในขณะที่การบันทึกโนตในแบบสากลจะสนับสนุนใหนักรองเกิดความเขาใจในเรื่องราวผาน
ตัวบทเพลงไดมากขึ้น ในทางการปฏิบัติจังหวะในการรองสามารถทําใหเกิดความกลมกลืนในเพลง
ลักษณะพื้นบานไดมากขึ้น ดังนั้นเองตัวเพลงประสานเสียงนอกจากจะมีความงามในการสรางภาพแลว
ยังรักษาไวซึ่งจุดประสงคแของเพลงในแบบตะวันออกไวไดอีกดวย
การนํารูปแบบการประสานเสียงมาใชในการเลาเรื่องวัฒนธรรมขาวจึงมีความนาสนใจ จาก
แนวเพลงการเลาที่แตกตางกัน สามารถทําใหเกิดเกิดมิติใหมของการแสดงประสานเสียงที่ปรากฏใน
ประเทศไทย ที่อาจเรียกวา ละครประสานเสียง ซึ่งมีภาพความเป็นงานรวมสมัยคอนขางมาก
การแสดงประสานเสียงเชิงประยุกตแ มีองคแประกอบในแงของเรื่องราว การผสมผสาน การใส
องคแประกอบเชิงละครลงไป ซึ่งแตกตางจากการขับรองประสานเสียงทั่วไปที่มีเพียงการยืนนิ่ง โดย
ถายทอดผานความงามและความไพเราะของเสียงเป็นหลักสําคัญ ดังนั้นเองการแสดงประสานเสียงจึง
เป็นรูปแบบที่ผูวิจัยพิจารณาวาสามารถสรางสรรคแใหเกิดความสมบูรณแของการสื่อสารดวยเรื่องราวได
ดีมากขึ้น
ก่อร่าง สร้างข้าวสู่การนาเสนอ
ผูวิจัยสรางเรื่องราวใหเขาใจงายวาดวยการวิถีชีวิตที่ดีงามในอดีตของชาวบานทําใหเกิดความ
สงบสุข เมื่อภายหลังเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น ขาวและความดีงามตางโดนครอบงําโดยนายทุนอัน
นํามาซึ่งความวิบัติและหายนะกับวิถีชีวิตของชาวบานแหงลุมน้ําโขงทุกคน หากแตการสํานึกผิดทําให
การเชิญขวัญขาวใหกลับมากลายเป็นเรื่องสําคัญอีกครั้ งทําใหความสงบสุขและความสมบูรณแกลับคืน
มาสูหมูบานแหงลุมน้ําโขง
เรื่องราวประยุกตแถูกสรางขึ้นผานลักษณะของฤดูกาลปลูกขาว ดวยการประพันธแเนื้อรองของ
เพลงที่มีการดัดแปลงรายละเอียดของการเลาเรื่อง พิธีกรรม ความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงสังคม ทุน
นิยม การเชิญขวัญขาวกลับคืน สิ่งเหลานี้ทําให ขาว ในฐานะจิตวิญญาณของชาวบานแหงลุมน้ําโขง
เกิดความเป็นรูปธรรมที่สัมผัสไดมากขึ้น ในกระบวนการสรางเนื้อรองแตละเพลงจําเป็นที่ตองมีการ
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ปรับแกคําเพื่อใหสอดคลองตอการรองประสานเสียง รวมไปถึงการสรางทํานองของเพลงใหเกิดการ
สอดคลองกันทําใหจังหวะการเลาเรื่องนั้นตอเนื่อง
ผูวิจัยไดคัดเลือกนักแสดงโดยคํานึงถึงคุณสมบัติดานเสียงเป็นสําคัญและใชกลวิธีการฝึกซอม
การแสดงในชวงแรกเพื่อคนหาความเหมาะสมของนักรองที่ควรจะไดรับบทบาทตัวละครในการแสดง
อาทิเชน พระแมโพสพ พระพิรุณ นายทุนทั้ง 3 คน พอเพลงแมเพลง ผูนําหมูบานและผูเลา รวมไปถึง
การกําหนดการรองเดี่ยวในบางเพลง ทั้งนี้พบวานักรองทุกคนยังขาดประสบการณแดานการแสดงบน
เวทีโดยทั้งสิ้น ซึ่งผูวิจัยตองพยายามใชกิจกรรมประยุกตแการแสดงเขามาใชทุกครั้งกอนการฝึกซอม
ประสานเสียงเพื่อสรางในนักรองเกิดความคุนชินและสังเกตการแสดงของตนเองกับผูแสดงคนอื่นมาก
ขึ้น
การวางแผนการซอมการแสดงเป็นกลยุทธแที่สําคัญมากของผูวิจัยในฐานะผูกํากับการแสดง
ปใ ญหาที่พ บและไม ส ามารถจะแกไ ขได ในแงของการจั ดการ คื อการทํา หน าที่ห ลายประเภทมาก
จนเกินไปเป็นเหตุใหการสังเกตปฏิกิริย าของนักรองในภาพรวมดานปใญหาและขอบกพรองเกิดการ
แกไขที่ลาชา แตในขณะเดียวกันการออกแบบการซอมถูกแบงเป็น 3 ชวง คือ ชวงแรกการฝึกซอมการ
แสดงที่มีระยะสั้นที่สุดทั้งนี้เพื่อนําไปประยุกตแในการคัดเลือกนักแสดงในบทบาทตัวละครตาง ๆ ชวงที่
สองการฝึกซอมการประสานเสียงผูวิจัยไดใหความสําคัญกับชวงการฝึกซอมนี้คอนขางใชระยะเวลา
อัน เนื่ องมาจากการปรั บ แกในตัว เพลง การปรับแกในการรอง การสื่ อสารให นักรองทุกคนเขาใจ
เรื่องราวทั้งหมดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการนําเสนอสารที่ครบถวนและการดึงจุดเดนของการรองใน
แบบประสานเสียงใหออกมาไดมากที่สุด ชวงที่สามเป็นชวงของการรวมองคแประกอบอาทิ ลีลาการ
เคลื่อนไหว แสง เครื่องแตงกาย เพื่อใหการแสดงเกิดองคแประกอบของการแสดงประสานเสียงเชิง
ประยุกตแที่สมบูรณแ
ผู วิจั ย ยั งขาดทักษะและประสบการณแในฐานะผู ฝึ กการขับรองประสานเสี ยงที่ตองอาศั ย
คุณสมบัติของผูอํานวยเพลงเป็นผลใหไมสามารถสื่อสารในการแกปใญหาการรองไดเต็มประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันการนําบุคคลผูมีประสบการณแเขามาชวยฝึกซอมทําใหผูวิจัยเห็นภาพรวมของปใญหาได
งายขึ้นและสามารถสื่อสารถึงสิ่งที่ตองการผานผูอํานวยเพลงที่ดําเนินการซอมในแตละบทเพลงโดย
รายละเอียดในการรองไดงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผูวิจัยพบวา ขอจํากัดในงานประสานเสียงนั้นมีปใจจัยภายในและภายนอกเป็นสวนสําคัญโดย
ปใจจัยภายในมาจากตัวของนักรองในดานของทักษะทางดนตรี การฟใงระหวางกันที่ดี เสียงรองที่ตอง
รูจักปรับตัวอยูตลอด ซึ่งลักษณะดังกลาวเป็นคุณลักษณะของการรองเพื่อถายทอดความงามของเพลง
ประสานเสียงสูผูชม ความแตกตางในงานแสดงนี้คือการเพิ่มองคแประกอบดานการเคลื่อนไหว อารมณแ
ในการแสดง ซึ่งล ว นที่จ ะมีผ ลกับนักรองโดยตรง ทําให ตองฝึ กฝนมากขึ้น ในขณะเดียวกันปใจจัย
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ภายนอกก็สงผลที่ทําใหเกิดประโยชนแหรือเสียประโยชนแกับนักรองได ตัวอยางเชนปใจจัยเรื่องขอจํากัด
ของสถานที่ซอมสงผลมากตอการซอมประสานเสียงและการรวมองคแประกอบตาง ๆ โดยเฉพาะการ
ซอมในหอง 412 และหองสื่อสารการแสดง ของคณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ดวย
ลักษณะของหองทําใหเสียงเกิดความกองกังวานมากจนเกินไปทําใหการฟใงของนักรองในการแสดงนั้น
เกิดอุปสรรค เพราะความไมมั่นใจในความพอดีของการรอง แตเมื่อมีการซอมกับสถานที่แสดงจริงดวย
ลักษณะการออกแบบของหองทําใหเสียงในการประสานนั้นเกิดความพอดี การแกไขในการรองความ
ดังเบา ความสมดุล จึงลดนอยลงอยางสังเกตไดชัด
มากไปกวานั้ นผู วิจั ย ยังพบวาแมวาระยะเวลาในการฝึกซอมมีคอนขางมาก แตเนื่องจาก
นักรองขาดประสบการณแดานการแสดงในลักษณะละครเป็นสวนสําคัญที่ผูวิจัยคาดไมถึงในดานการ
ฝึกฝนและการสรางสรรคแองคแประกอบ ทําใหเกิดขอจํากัดดานระยะเวลาที่นําไปสูการฝึกซอมที่ไม
เพียงพอตอการฝึกฝนทักษะดานลีลาการเคลื่อนไหว เปูาหมายที่ผูวิจัยวางแผนไวจึงผิดพลาด
สังเกตไดวาประสบการณแของนักแสดงตอการนําเสนอนั้นเป็นสวนสําคัญที่ทําใหการแสดงเกิด
การสื่อสารออกมาอยางเต็มประสิทธิภาพ แมวาผูวิจัยพยายามแกปใญหาดานการแสดงไปพรอมกับชวง
การฝึกขับรองประสานเสียงจนกระทั่งวันแสดงก็ยังเป็นระยะเวลาอันสั้นที่จะเขาสู กระบวนการเปลี่ยน
นักรองสูการเป็นนักแสดงในงานแสดงนี้ ในขณะที่องคแประกอบตาง ๆ อาทิ กิจกรรมเชิงละคร แสงสี
เสื้อผา รวมไปถึงสถานที่การซอมใหญในการแสดงมีสวนชวยนักแสดงมากตอการสรางสมาธิ อารมณแ
และความรูสึก จากประสบการณแใหมที่นักแสดงเปิดรับและพยามยามปรับ ตัวทําใหสามารถแสดง
อารมณแออกมาไดอยางเป็นธรรมชาติมากกวาวันซอมเสมือนจริง
กิจกรรมที่ผูวิจัยพบวาสงอิทธิพลตอความรูสึกนักแสดงมากที่สุดคือ การใชเสียงเงียบและ
เพลงทํ านองเบาสบาย รวมไปถึ ง การกํา หนดแนวทางควบคุ ม ความรู สึ ก ของนั กร อ งด ว ยการพู ด
ประกอบเสี ย งเพลง ทํา ให นั กร องเกิ ดความผ อนคลายในการแสดงมากขึ้ น สั งเกตไดจากอารมณแ
ความรูสึกที่ออกมาในชวงการแสดงดวยที่มีความสุข สนุกสนาน การรองไห ใบหนาที่เจ็บปวด เป็นผล
ใหผูชมสามารถรับรูถึงความรูสึกที่ผสานไปกับพลังของเพลงในการรองไดดียิ่งขึ้น

ก่อร่าง ประสานเสียงสู่ผู้ชม
หลังจากการแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง ผูวิจัยไดคนพบ
คําตอบประการสําคัญที่เกี่ยวของกับการแสดง การสื่อสารของเรื่องรวมไปถึงแนวทางการพัฒนา ทั้งนี้
ขอมูลที่ไดมาจากกระบวนการหลังการผลิตถูกแบงเป็น 4 สวนสําคัญ คือ ขอมูลที่ไดจากนั กแสดงและ
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ทีมงานหลังการแสดง ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดจากเสวนาหลังการแสดง ขอมูลที่ไดจาก
ผูเชี่ยวชาญดวยการสัมภาษณแเชิงลึก

ศักยภาพของนักร้องสู่การแสดง
จากความคิดเห็น ของผูแสดงพบวาการแสดงนี้ส ามารถเพิ่มศักยภาพในการรองเพลงของ
นักแสดงมากยิ่งขึ้น การแสดงเป็นการเปิดมุมมองโลกทัศนแใหกับประสบการณแใหมในดานการแสดง
ของนักรอง รายละเอียดองคแประกอบสวนตาง ๆ ในการแสดงอาจเป็นอุปสรรคใหกับนักรองในดาน
ระยะเวลาและการฝึกซอมที่มีขอจํากัด ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวา การแสดงของนักรองมีการพัฒนาขึ้น
อยางกาวกระโดดแม จะอยูในเวลาที่จํากัดและประสบการณแที่ทาทาย ทั้งนี้ศักยภาพดังกลาวมาจาก
การฝึกซอมการแสดงที่ขนานไปกับการฝึกรองประสานเสียง ทําใหนักรองเกิดกระบวนการสังเกตและ
คอย ๆ สรางความเขาใจในสวนการแสดงมากขึ้น ผูวิจัยสังเกตเห็นการรองที่สัมพันธแในระหวางการ
แสดงแมว า อารมณแ ของนั ก แสดงในภาพรวมอาจจะยัง ไม ส อดคล องไปในทางเดี ยวกัน ทุก คน แต
องคแประกอบโดยเฉพาะแสงมีสวนชวยกระตุนใหนักแสดงเขาใจอารมณแในการแสดงเพื่อสื่อสารไดมาก
ขึ้น รวมไปถึงบางครั้งองคแประกอบดานไฟไดลบขอผิดพลาดบางประการของการแสดงออกทางดาน
อารมณแของนักรอง ซึ่ง สอดคลองไปกับความเห็นของผูชมทั่วไปบางสวน ผูเชี่ยวชาญดานการแสดง
และดานดนตรีบางทาน ทั้งนี้จากการสํารวจทัศนะตอเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากนักรองสูนักแสดงของ
ผูเชี่ยวชาญพบวาเป็นเรื่องยากตองอาศัยระยะเวลาแตการใชองคแประกอบทางละครชวยนักแสดงทํา
ใหนักรองเกิดการเรียนรูคุณสมบัติบางประการของการแสดงละครไดเร็วขึ้น อาทิ การแสดงอารมณแที่
ชัดเจนและการสังเกตสิ่งแวดลอมในขณะแสดงเพื่อความเขาใจของอารมณแในการแสดง เป็นตน

“ขวัญข้าว” มิติใหม่แห่งการประสานเสียง
ขอคนพบประการสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหแขอมูลทั้งหมดพบวา การรับรสของการแสดง
ประสานเสียงที่เป็นการยืนรองปกติ เป็นเพียงการถายทอดความงามของบทเพลง จากคุณลักษณะที่
ทําใหภาพของการรองประสานเสียงดังเป็นเรื่องนาเบื่อสําหรับผูชมสวนใหญ สาเหตุมาจากในขณะที่
ตองฟใงเพื่อความไพเราะแลว ผูชมยังตองมีทักษะดานดนตรีเพื่อฟใงรายละเอียดในการประสานเสียงจึง
จะเขาใจวาการประสานเสียงในเพลงดังกลาวนั้น มีคุณคามากเพียงใด ซึ่งขอจํากัดดังกลาวทําใหถูก
จํากัดกับผูรับชมเฉพาะกลุม
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“ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง เพิ่มศักยภาพของการรองประสานเสียงปกติสูมิติใหม
ของการแสดงประสานเสียง ดวยการผสมผสานเรื่องราว การรองประสานเสียง ลีลาการเคลื่อนไหว
การแสดง แสง เครื่องแตงกาย ฉาก จากรายละเอียดเหลานี้วิเคราะหแไดวาผูชมในทุกกลุมตางสามารถ
ติดตามเรื่องราวตั้งแตตนจนกระทั่งจบ ไดรับความไพเราะและความงามของเพลงในแงของการสื่อสาร
อารมณแและความรูสึกที่ ไดรับมีลักษณะของการถูกเติมเต็มทางดานจิตใจ เพราะแรกเริ่มผูวิจัยเกิด
แรงผลักดันที่อยากสรางงานแสดงที่เป็นเสมือนมุมมองทดลองที่ใชวัฒนธรรมมองความแตกตางโดย
เริ่มจากลุมน้ําโขงอันเป็นแนวทางหนึ่งในการทําความเขาใจเรื่องอาเซียนในอนาคต ผลการวิจัยนํามา
ซึ่งผลลัพธแที่มากกวาการแสนอมุมมองคือ การแสดงมีคุณคาในแงของการกระตุนวัฒนธรรมที่อยูใน
รากฐานของสังคมเรื่อง “ขาว” กลับคืนสูความคิดและความรูสึกของผูชมโดยไมจํากัดเพศ และอายุ
การแสดงดําเนินไปถึงจิตใจเบื้องลึกของผูชมในแงของการเพิ่มมุมมอง ทั้งนี้จึงเรียกไดวา “ขวัญขาว”
จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขงเป็นแนวทางการทดลองที่นําไปสูมิติใหมของการประสานเสียง หากวัดจาก
ผลที่ไดรับปลายทางจากผูชมทุกเพศทุกวัย
การแสดงประสานเสียงกับองคแประกอบดานละครที่ประยุกตแขึ้นในรูปแบบการแสดงเป็นการ
แสดงคอนเสิรแตในทัศนะของผูวิจัยดวยรูปแบบการวางลําดั บจากบทเพลง ในขณะที่ผลลัพธแจากผูชม
และผูเชี่ยวชาญตางมีมุมมองที่กลาววา การแสดงประสานเสียงนี้เป็นละคร หรือ เป็นละครเพลงบาง
ทําใหผูวิจัยวิเคราะหแวา คุณสมบัติรูปแบบของการแสดงถูกทําใหเปลี่ยนไป เป็นความรูสึกของการชม
ละครโดยสิ้น เชิงนั่ น คือ การแสดงประสานเสี ย งทําใหเกิดความรูสึกตอการรับชมในเชิงบวก ดว ย
เรื่องราวของขาวที่ไมเคยปรากฏขึ้นในการแสดงประสานเสียงหรือละคร กับการสื่อสารของเพลงที่ทํา
ใหเกิดศักยภาพของการสื่อสารไดเป็นอยางดี จากคุณลักษณะของกระบวนการสรางที่ทําใหเพลงและ
ดนตรีเกิดความเป็นสากล เป็นผลใหเกิดการรับรูเรื่องภูมิปใญญา “ขาว” ดวยความเขาใจในทิศทาง
เดียวกัน หากตอไปการแสดงถูกสรางขึ้นในรูปแบบอื่น ๆ จากทัศนะของผูชมและผูเชี่ยวชาญทั้งสาม
ดานกลาวกันไปในทิศทางเดียวกันวา สามารถทําใหเกิดการกระตุนและเรียนรูถึงวัฒนธรรมที่กําลัง
เปลี่ ยนแปลงไปในวงกวางมากขึ้ น ทัศนะผู วิจัยพิจารณาวาความเป็นสากลในการแสดงลั กษณะนี้
สามารถเป็นผลผลิตดานศิลปะการแสดงรูปแบบหนึ่งที่ทําใหเกิดการสื่อสารระหวางวัฒ นธรรมใน
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยเริ่มจากมุมมองของไทยที่พัฒนาสูความเป็นสากลตอไปได

“ขวัญข้าว” ข้าวกับความเป็นอัตลักษณ์ร่วมกัน (สามัญ) แห่งลุ่มน้าโขง
การแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง เกิดปใญหาขึ้นตามที่
ผูวิจัย ไดคาดการณแไวถึงความเป็ น ขาว ที่สื่อสารถึงความเป็นอัตลั กษณแส ามัญแห งลุ มน้ําโขง โดย
สามารถอางอิงไดจากผลการวิจัยที่สามารถแบงออกไดเป็น 3 สวนสําคัญคือ สวนแรกเขาใจในเรื่องราว
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ของขาวและอัตลักษณแสามัญของการนําเสนอในการแสดง สว นที่สองเขาใจในเรื่องราวของขาวที่
สามารถกระตุนจิตสํานึกในเบื้องลึกไดโดยปราศจากความสนใจตออัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขง สวน
ที่สามสามารถรับรูไดถึงเรื่องราวของขาวแตเพียงอยางเดียวซึ่งอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงนั้นยังไม
ปรากฏในการแสดง
ขอมูลจากแบบสอบถามพบวาใจความสําคัญเรื่องอัตลักษณแสามัญในการแสดงอยูในอันดับ ที่
หนึ่งและมีผูตอบมากที่สุด ในทางกลับกันผลจากการเสวนาหลังการแสดงกับนักแสดง/ผูชมบางสวน
และการสัมภาษณแเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญนั้นมีแนวทางไปในทางเดียวกันวาการแสดงไมสามารถสื่อสาร
เรื่องอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงได ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม กับการเสวนาและการสัมภาษณแ
นั้นแตกตางกัน
การแสดงสามารถสื่อสารเรื่องราวของขาวอยางชัดเจนในลักษณะความสัมพันธแที่เกี่ยวของใน
วิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรมที่บริโภคขาวเป็นอาหาร ทั้งนี้การแสดงไดแสดงออกถึงความเป็นไทยสู
สากลค อ นข า งสู ง อาจสรุ ป ได ว า ข า วเป็ น วั ต ถุ วั ฒ นธรรมสากลในฐานะพื ช ที่ ส ร า งภู มิ ปใ ญ ญาแต
รายละเอียดเบื้องลึกในแตละประเทศนั้นคอนขางมีความซับซอ นในทุก ๆ ดาน ทําใหการนําเสนอ
จําเป็นตองพิจารณาจากมุมของผูสรางที่มีพื้นฐานและความคุนเคยมาจากในประเทศของตนเอง ทั้งนี้
การสรางสรรคแการแสดงสูสากลจึงตองคํานึงถึงบริบทหนาที่เรื่อง ขาว ไวเพื่อสรางสูสถานะของความ
เป็นสากลในการนําเสนอ
กลวิธีการนําเสนอ ขาว เพื่อสื่อสารถึงความเป็นอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงนั้น จําเป็น ตอง
สรางความเป็นสากลใหกับงานเป็นสําคัญ โดยสามารถอางอิงไดถึงผลงานวิจัยของนางสาว ดวงพร
พงศแผาสุก วาดวยกระบวนการสรางอัตลักษณแไทยผานการแสดงขับรองของคณะรองประสานเสียง
สวนพลู โดยมีรายละเอียดคือ คณะรองประสานเสียงสวนพลูในเวทีระดับโลกมีลักษณะกระบวนการ
สรางอัตลักษณแไทยสองลักษณะ 1. ปรับของไทยเขาสูความเป็นสากล 2. ปรับความเป็นสากลเขาสู
ความเป็นไทย ซึ่ง ผลการศึกษาไดระบุวาคณะรองประสานเสียงสวนพลูไดปรับความเป็นไทยเขาสู
สากล เนื่องจากขอจํากัดของเกณฑแก ารตัดสินในการแขงขัน ทั้งนี้ผลสรุปงานวิจัยพบวา คณะรอง
ประสานเสียงสวนพลูมี การรองเป็ นคลาสสิคมากกวาไทย ในขณะเดียวกันความเป็นไทยแสดงถูก
นําเสนอในสวนอื่น มากกวาดวย บทเพลงไทย การรองเพลงไทยที่มีการเรียบเรียงเสียงประสานใหม
เครื่องแตงกาย การแตงหนาทําผม ลีลาการรายรําประยุกตแ มีผลตอผูชมชาวไทยในฐานะตัวแทนการ
แสดงของความเป็นไทย ในขณะเดียวกันผูชมชาวตางชาติไดรับรูความเป็นไทยผานการขับรองมากกวา
ตัวบทเพลง ซึ่งมีความใกลเคียงกับการแสดง “ขวัญขาว” จิตวิญญาณแหงลุมน้ําโขง ในงานวิจัยนี้
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จากบทสรุปงานวิจัยผูวิจัยในฐานะผูสรางสรรคแพบวาความสําคัญของการแสดงลักษณะ
ดังกลาวดวยสาเหตุของ พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ตางกันเป็นหลักสําคัญของการทําความเขาใจที่
แตกตางกัน
การแสดง “ขวัญขาว” เลาเรื่องถึงขาว ซึ่งมีความเป็นสากลในแงของโครงเรื่อง แมวาลักษณะ
ของการเลาซ้ําแบบเดิม คือข าวและนายทุน แตการนําเสนอการแสดงทําใหเกิดแรงผลักดันที่มากขึ้น
ดังนั้นการรับรูเรื่องขาวผานการแสดงจึงเป็นภาพที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณแ ในขณะที่อัตลักษณแสามัญแหง
ลุมน้ําโขงนั้นเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับผูวิจัย ผูแสดงและผูชม จึงสอดคลองกับบทสรุปในเรื่อง พื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ในขณะที่การแสดงทําใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมดวยการนํา
มุมมองของความเป็ นไทยวิเคราะหแ ผานเรื่องราวของ “ขาว” ในบริบททางวัฒนธรรมลุมน้ําโขงที่
หลากหลาย ซึ่งพบวาความเขาใจถูกแบงเป็นสามสวนคือ ความเขาใจเรื่องการประสานเสียงประยุกตแ
บริบทเชิงวัฒ นธรรม ความเขาใจเรื่องขาวและความเขาใจเรื่องอัตลักษณแสามัญของลุ มน้ําโขง ซึ่ง
วัฒนธรรมสวนตาง ๆ นี้เป็นประสบการณแของแตละบุคคลที่จะถูกอางถึงหลังจากชมการแสดงเสร็จ
นั่นเอง
ในระยะแรกของการแตงบทประพันธแเพลง ผู วิจัยมีความคิดถึงภาษาที่เกี่ยวกับขาว หรือ
สําเนียงดนตรีในลุมน้ําโขงมาประยุกตแใชเพื่อทําใหผูชมคนไทยที่เป็นคนเมืองสัมผัสไดถึงขาวที่เป็น
รู ป ธรรมมากขึ้น แตด ว ยข อจํ า กัดของการทํ าความเขาใจตอ ภาษาในบริบ ทวัฒ นธรรมที่ แตกตา ง
สําเนียงของเพลงในประเทศนั้น ๆ ที่ยากตอการทําความเขาใจ ทําใหผูวิจัยตองลดทอนรายละเอียด
เหลือแตเพียงการคงภาพรวมและรูปแบบการแสดงที่ประยุกตแเรื่องราวเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อรักษาอํานาจ
ของการสื่อสารที่สรางความเขาใจในเรื่องราวการแสดงเป็นหลัก
การสรางอัตลักษณแส ามัญแห งลุมน้ําโขงจึงเกิดขึ้นจากรายละเอียดของเพลงที่มาจากการ
ตีค วามและองคแป ระกอบต าง ๆ ในการแสดง นั่น คือ เครื่ องแต งกายที่อ อกแบบเพื่อ สื่ อ ถึง ความ
แตกตางกันของกลุมชาติพันธุแโดยมีลักษณะเป็นการประยุกตแรวมสมัยจากชุดพื้นถิ่นหลายแบบที่ไมระบุ
เจาะจง การใชเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากทองเหลืองและไมไผ นั่นคือ เสียงฉิ่ง มงและการเลียน
เสียงรองประสานใหคลายกับเสียงแคนในคําวา “แลนแต” สวนเรื่องราวการนําเสนอผูวิจัยพยายามใช
หนาที่ของความเชื่อในฐานะจุดรวมเป็นตัวเชื่อมโยงชาวบานทุกคนไวดวยกัน ซึ่งรายละเอียดดังกลาว
ผูชมไมสามารถรับรูได สวนนี้เองที่ทําใหเกิดความแตกตางจากผลงานวิจัยขางตนที่วา ผู ชมคนไทย
สามารถรับรูความเป็นไทยผานองคแประกอบในการแสดงได
ผูวิจัยวิเคราะหแไดวาผูชมการแสดง “ขวัญขาว” รับรูและวิเคราะหแจากสองสวนคือ เรื่องราวที่
ปรากฏในเพลงประสานเสี ย งที่ สั มพันธแ กับองคแประกอบเชิ งละคร กล า วคือการรับรู จะเกิ ดความ
สมบูรณแถาทั้ง 2 องคแประกอบสัมพันธแกัน ซึ่งผลการวิจัยแตกตางไปจากผลสรุปงานวิจัยขางตนที่วา
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ผูชมชาวไทยจะรับรูความเป็นไทยผานองคแประกอบและผูชมชาวตางชาติจะรับรูความเป็นไทยผานบท
เพลงเทานั้น
การวิ เ คราะหแ ถึ ง อั ต ลั ก ษณแ ส ามั ญ ที่ ห ายไปในการแสดงพบว า อั ต ลั ก ษณแ ส ามั ญ เป็ น สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงไดยาก ทั้งนี้ตองมีความเห็นชอบจากหลายฝุายที่พัฒนาสูรูปธรรมไดชัดเจนตอไป การ
สรางอัตลักษณแสามัญขึ้นมาในการแสดงของผูวิจัยคือ การสื่อสารดวยเพลง ดังนั้นสิ่งที่ขาดไมได คือ
เรื่องของ สํ าเนีย งดนตรี รองมาคือ ภาษา ส วนสุดทาย คือองคแประกอบตาง ๆ ในการแสดง สิ่งที่
งานวิจัยนําเสนอคือ เรื่องการรองประสานเสียงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงดนตรี ทั้งนี้หากผูวิจัยนํา
สําเนียงดนตรีของประเทศตาง ๆ ในลุมน้ําโขงมาไดกับภาษา ภายใตความเขาใจที่ลึ กซึ้งทําใหความ
เป็นอัตลั กษณแสามัญแหงลุ มน้ําโขงนั้นเกิดขึ้น ดังนั้นการแปลงสําเนียงเพลงสามารถทําให เกิดการ
แสดงออกใหมที่ยังคงไวซึ่งความเขาใจรว มกันได เหตุการณแที่ปรากฏขึ้นในสังคมเชน นักรอง เกง
ธนชัย ประทุมวรรณ รายการThe voices Thailand 2012 ในเพลงชู การรองในชวงตนคือการขับ
เสภา กลวิธีการรองดังกลาวแสดงออกอยางชัดเจนถึงความเป็นไทย ที่ประยุกตแเขากับเพลงไทยสากล
ซึ่งเกิดขอสังเกตในงานแสดงหากผูวิจัยสามารถนําเสนอสําเนียงและภาษาของลุมน้ําโขงได อาจสงผล
ใหอัตลักษณแสามัญเกิดขึ้นกับตัวบทเพลงรวมกับเรื่องขาวไดเชนเดียวกัน
ผูวิจัยพิจารณาเรื่องอัตลักษณแสามัญในมุมมองอื่นรวมดวยอันเนื่องมาจากการรับรูดวยการ
รับชมอาทิ เครื่องแตงกาย ฉากและลีลาการเคลื่อนไหวของนักแสดง หากมีการประยุกตแใชเครื่องแตง
กายอยางชนกลุมนอยที่ผูชมคุนตาก็สามารถที่จะใชเป็นเครื่องมืออางอิงถึงความเป็นลุมน้ําโขงได ซึ่งใน
งานแสดงเครื่องแตงกายถูกนําเสนอผานความเป็นรวมสมัยคอนขางมากจนทําใหภาพของชนกลุมชาติ
พันธุแเหลานั้นไมปรากฏเหลือแตเพียงกลิ่นอายของความเป็นทองถิ่น ในขณะที่ฉากการแสดงนั้นหากมี
การผสมผสานสัญลักษณแทางวัฒนธรรมอาทิเชน ตาเหลว(เฉลว)ที่มีกลาวไวในบทเพลง หรือแมแต ยุง
ขาวจําลอง ก็อาจที่จะสามารถสื่อถึงความสัมพันธแรวมกันของลุมน้ําโขงได มากไปกวานั้นหากมีการ
ประยุกตแใชการรายรําดวยการถอดลักษณะการรํา ทําใหผูชมชาวไทยเขาใจไดมากขึ้นถึงความแตกตาง
ของกลุ มชาติพัน ธุแ ทั้งนี้องคแประกอบเหล านี้ส ามารถวิเคราะหแ ไดวาเป็นส วนสํ าคัญที่ส งเสริมเรื่อง
สําเนียง ภาษาในการแสดงและเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรม เหตุที่กลาวเชนนี้เพราะวาแมวางาน
แสดงถูกสรางสรรคแขึ้นมาผานความเป็นมุมมองไทยที่ถูกทําใหเกิดความเป็นสากลรวมสมัย แตโดย
พื้นฐานของการเลาเรื่องในงานนั้นก็ไมสามารถปฏิเสธถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมดังกลาวไดดวย
การเลาผานความเป็นรวมสมัยแตเพียงประการเดียวเทานั้น
ผูเชี่ยวชาญสาขาการสื่อสารการแสดงบางทานนําเสนอแนวทางการแกไขปใญหาดวยการกลาว
แนะนําเบื้องตนในรายละเอียดองคแประกอบการแสดงตาง ๆ วามีค วามเกี่ยวของกับลุมน้ําโขงอยางไร
ซึ่ง อาจเป็ น วิธี ที่ ผู วิ จั ย นํ า มาแก ไ ขไดบ าง แตส ว นที่ ผู วิ จัย วิเ คราะหแ นั้น คือ ผู ช มรั บรู ส ารด ว ยเพลง
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ประสานเสียงตลอด ดังนั้นการเขาใจกับสําเนียงเพลง และภาษาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ทําใหเกิดการรับรู
เชิงอัตลักษณแ เพราะแนนอนวาอัตลักษณแไมสามารถเปลี่ยนแปลงได อัตลักษณแเรื่องขาวและลุมน้ําโขง
ไมสามารถทําใหเปลี่ยนแปลงได ในขณะที่ขาวแหงลุมน้ําโขงคือภาพของการแสดง แตสําเนียงเพลง
และภาษา เป็นตัวบงชี้ที่สําคัญตอการสรางอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขง
อัตลักษณแ สามารถอธิบายไดมากขึ้น เช น ความคลายคลึงของชาติพันธแ คนไทย คนลาว คน
พมา คนเขมร คนเวียดนาม หนาตามีความใกลเคียงกัน ในฐานะของคนลุมน้ําโขง แยกกันออกไดยาก
ในทางกลับกันการพูดภาษาของตนเองก็เป็นการแสดงอัตลักษณแที่ชัดเจนวาเป็นคนในชาตินั้น ถาเกิดมี
การเรียนรูเชิงภาษาคนในชาติสามารถพูดภาษาของชาติอื่น ๆ ได สําเนียงและภาษาสามารถทําให
ทราบไดวาภาษานั้นเป็นของชาติใด เชนเดียวกับการแสดงของผูวิจัย ภาพลักษณแของขาวนั้นมีความ
เป็นสากล สามารถสังเกตไดตรงกันคือ ขาวและเรื่องราวของขาว แตไมสามารถกลาวอางถึงอัตลักษณแ
สามัญแหงลุมน้ําโขงได ดวยการแสดงผานเพลงไทย สําเนียงเพลงไทย ภาษาไทย มันยากที่จะสื่อความ
ถึงความเป็นอัตลักษณแสามัญแหงลุมน้ําโขงในงานวิจัยนี้ที่ใหความสําคัญกับเรื่องรูปแบบการสื่อสาร
ดวยการสรางสรรคแการขับรองประสานเสียง
งานวิจัยชิ้นนี้อาจนําเสนอภาพอัตลักษณแรวม(สามัญ)ของลุมน้ําโขงไดสมบูรณแแบบมากขึ้นอาจ
ตองใชบทบาทของการรองเพลงมาจากความเป็นไทยลดลงเพราะเรื่องราวของขาวในการแสดงและ
การรองประสานเสียงทําหนาที่สรางความเป็นสากลไดเป็นอยางดี แลว หากมีการแกไขในขอบกพรอง
และมีความเขาใจดานภาษาอื่น ๆ ของกลุมประเทศลุมน้ําโขงอาจทําใหเกิดภาพของอัตลักษณแรวม
(สามัญ)ที่ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นตอผูชม ทั้งนี้การประพันธแเพลงรวมไปถึงการวิเคราะหแสรางมุมมองและ
การใชภาษาไทยในการสื่อสารการแสดงนั้นมีความใกลเคียงกับผูชมทุกทานมีผลทําใหการแสดงมีการ
แสดงออกทางความเป็นไทยมากกวา
ขอสังเกตจากผูวิจัยคือ หากพิจารณาถึงองคแประกอบอื่น ๆ ในการแสดงไดแก เครื่องแตงกาย
เครื่องดนตรีที่ใชเพื่อใหเกิดบรรยากาศแบบลุมน้ําโขง การออกแบบแสง ตลอดจนอุปกรณแที่ใชเพื่อ
สรางใหเกิดความเป็นพื้นบานนั้น มีอิทธิพลตอการเป็นอัตลักษณแรวมกันที่เกิดขึ้น ซึ่งหากปใจจัยทั้งสอง
สวนดังกลาวสามารถผสมกับความเป็นวัฒนธรรมไทยเพื่อไมใหผูชมเกิดความรูสึกวาเป็นเรื่องไกลตัว
คือ สําเนียงเพลง/ภาษา และอีกสวนคือ องคแประกอบของการแสดงที่ตองสรางใหมีลักษณะของความ
เป็นลุมน้ําโขงที่ชัดเจนกวานี้ จะสามารถทําใหกระบวนการสรางสรรคแการแสดงขับรองเพลงประสาน
เสียงเรื่อง “ขาว” เพื่อสื่อสารอัตลักษณแรวมของกลุมประเทศลุมน้ําโขงนั้นสมบูรณแมากยิ่งขึ้น
ข อ สรุ ป ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง ไม อ าจบรรลุ ผ ลของการสื่ อ สารถึ ง อั ต ลั ก ษณแ ส ามั ญ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพจากการรับรูของผูชม แตขอสังเกตที่นาสนใจประการสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ก็ไมอาจ
ปฏิเสธไดถึงเรื่องราวระหวางกระบวนการสรางสรรคแที่เกิดขึ้น นั่นคือ การพัฒนาของนักรองสูการ
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แสดง ที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงจากบันทึกของผูวิจัย อาทิ นักรองสามารถ
แสดงอารมณแผานการเคลื่อนไหวไปพรอมกับความเขาใจในการรองไดมากขึ้นและแมวาการเคลื่อนไหว
เป็ น อุป สรรคให กับ การร องแตในขณะเดียวกันนักรองตางถูกกระตุนทางอารมณแมากขึ้นดว ยการ
เคลื่อนไหวเป็นผลใหนักรองสามารถถายทอดอารมณแสูผูชมไดอยางชัดเจนเป็นตน ดังนั้นขอสังเกตของ
กระบวนการผลิตที่พัฒนานักรองสูนักแสดงจึงเป็นเรื่องสําคัญไมนอยไปกวาประเด็นในการสื่อสาร
เพราะนอกจากงานวิจัยสามารถใชเป็นแนวทางของการพัฒนาเรื่องราวและการแสดงตอไปไดแลวนั้น
ยังสามารถใชเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนานักรองสูนักแสดงไดดวยเชนกัน
จุดยืนของงาน “ขวัญข้าว” กับผลสรุปประเด็นความเข้าใจ วัฒนธรรม การแสดงและ
นิเทศศาสตร์
หากพิจารณาตอยอดไปจากประเด็นเรื่องอัตลักษณแ ผูวิจัยไดพิจารณาวาการแสดงใชพื้นฐาน
จากความรูสองสวนคือ งานเชิงวัฒนธรรม และงานดานการแสดงจากตัวผูวิจัย
งานด า นวั ฒ นธรรมในงานแสดงนี้ คื อ เรื่ อ ง ข า ว ซึ่ ง ในพื้ น ฐานการคิ ด เชิ ง วั ฒ นธรรม มั ก
พิจารณาจากเรื่องรายละเอียดเชิงเนื้อหาเป็นหลักในการสรางความเขาใจ ดังนั้นการแสดงในงานวิจัยนี้
จึงมีความน าสนใจที่การนํ าเสนอเรื่องราวเชิงวัฒ นธรรมผ านการแสดงดวยความบันเทิง ผูวิจัยจึง
พิจารณาวา การแสดงดังกลาวหากถูกนําไปใชเพื่อสื่อสารในสายงานของการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมอื่น
สามารถชวยให เนื้ อหาเชิงวัฒนธรรมไมเกิดความนาเบื่อ อีกทั้งทําใหไดรับความสนใจจากกลุมคน
จํานวนมากยิ่งขึ้น และตอยอดสูกลไกของเครื่องมือที่ใชถายทอดและขับเคลื่อนวัฒนธรรมตอไปได
ในขณะที่ดานการขับรองประสานเสียง ผูวิจัยพิจารณาวาความงามของเสียงที่เกิดขึ้นจากการ
รองประสานถูกคํานึงมาจากความไพเราะ กลาวคือ นักรองทําอยางไรก็ไดใหเพลงนั้นเกิดความไพเราะ
แมวาบางครั้งความเขาใจในรายละเอียดและเนื้อหานั้นถูกมองขามไป ผูวิจัยยังพบอีกวา การแสดง
ดังกล าวได ตัดส ว นสํ าคั ญที่สุ ดของการร องประสานเสี ยงทิ้ งไปอย างสิ้ นเชิ งนั่ นคือ ผู อํ า นวยเพลง
กลาวคือ นักรองทุกคนสามารถแสดงและสื่อสารอารมณแของเพลงออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
ภาวะความเขาใจในเนื้อหาอยางลึกซึ้งจากหลายสวน นั่นคือ องคแประกอบศิลปอื่น ๆ (การแสดง การ
เคลื่อนไหว แสงสี ทํานองเพลง) ทําใหนักรองสามารถรองเพลงเพื่อสื่อสารกับผูชมมากกวาความเขาใจ
ในเรื่ อ งเสี ย งเพีย งอย างเดี ย ว ดัง นั้ น การฝึ กซ อมการแสดง การสร างปฏิสั มพันธแร ะหวางกันผ า น
กิจกรรม และองคแประกอบศิลป สามารถเสริมสรางใหนักรองเขาใจและพัฒนาการสื่อสารของนักรอง
เพื่อใชเพลงเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากไปกวาการฝึกรองประสานเสียงปกติ
การสื่อสารเชิงนิเทศศาสตรแในงานแสดงนี้มีลักษณะเป็นคนกลางระหวางลักษณะของงานทาง
วัฒนธรรมกับงานการแสดงประสานเสียง ผูวิจัยในฐานะผูศึกษาในสายนิเทศศาสตรแมีความเห็นวา การ
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สื่อสารการแสดงเชิงนิเทศศาสตรแ สามารถเชื่อมโยงระหวางงานเชิงวัฒนธรรมที่อัดแนนไปดวยเนื้อหา
กับงานการแสดงที่ถายทอดผานทวงทํานองของอารมณแ อันนําไปสูการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ
การกระตุ น รวมไปถึ งการต อยอดทางความคิด ส ว นบุค คลให กั บ คนทุก เพศทุ กวั ยในสั ง คมได ใน
รายละเอียดเนื้อหาที่เดิมทีนั้นทําความเขาใจไดยากและเป็นเนื้อหาที่ไมนาสนใจ การแสดงดังกลาวยัง
เป็นเครื่องพิสูจนแไดถึงพลังอํานาจของการสื่อสารการแสดงดวยเพลงประสานเสียงที่ทําใหคนเกิดความ
รับรู เขาใจ และตระหนักมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยเชื่อวาอนาคตการสื่อสารดวยการแสดงเพลงประสานเสียง
สามารถเป็นกลไกตอการขับเคลื่อนประเด็นเชิงวัฒนธรรมไดในเนื้อหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

5.3 ข้อจากัดในการวิจัย
1. งานทางดานวัฒนธรรมไมสามารถจะศึกษาไดเพียงระยะเวลาอันสั้นอันเนื่องมาจากความ
ซับซอนและความหลากหลาย งานของผูวิจัยถูกสรางขึ้นมาจากขอจํากัดของระยะเวลา มี
ผลให ก ารศึก ษาข อมู ล เชิง วัฒ นธรรม โดยเฉพาะเรื่ องราวของข าวใสนความหมายที่
ครอบคลุมอัตลักษณแของลุมน้ําโขง ยังมีไมมากพอ ทําใหไมสามารถลงลึกถึงขาวในการ
แสดงอยางลุมลึกได การนําเสนอจึงมีลักษณะของภาพรวมและเรื่องราวที่มีการเลาซ้ํา
และปรากฏอยูตลอดในปใจจุบัน การแสดงจึงไมไดเกิดการตั้งคําถามกับผู ชมตอเรื่อง ขาว
เทาที่ควร
2. ระยะเวลาในการฝึ ก ซ อ มค อ นข า งมี จํ า กั ด รวมไปถึ ง เวลาของนั ก ร อ งที่ มั ก มี ก าร
เปลี่ยนแปลงกะทันหันอยูเสมอ ทําใหตองเปลี่ยนวันซอม ยกเลิกวันซอม จัดลําดับขั้นใน
การซอมใหม ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นปใญหาที่ทําใหการฝึกซอมเกิดความลาชา รวมไปถึงความ
ผิดพลาดของความเขาใจตอนักแสดงในแตละชวงการแสดง
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. การบวนการเปลี่ยนนักรองสูการเป็นนักแสดงเป็นเรื่องที่ตองอาศัยระยะเวลาในการทํา
ความเขาใจรวมไปกับนักรองในการฝึกซอมทุกครั้ง บางครั้งอาจเกิดปใญหาขึ้นเฉพาะหนา
ทั้งนี้การจดบันทึกรายละเอียดทุกอยางของการฝึกซอมนักรองทําใหพบขอบกพรองใน
การแสดงรวมไปถึงเขาใจลักษณะปใญหาของนักรองในดานการแสดงมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญทางภาษาและวัฒนธรรม รวมไปถึงผูเชี่ยวชาญ
ดานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหงานแสดงสื่อสารถึงความเป็นอัตลักษณแสามัญได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. การสรางงานที่ตั้งอยู บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นจําเป็นตองใชระยะเวลา
คอนขางนาน เนื่องมาจาก วัฒนธรรมมีความเกี่ยวของในหลายมิติของการดําเนินชีวิต
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โดยเฉพาะวัฒนธรรมขาว ที่มีการตีความในหลายมิติของสังคมทําใหเกิดการตั้งคําถามกับ
ผูชมไดมากขึ้น
4. การวัดผลเรื่องอัตลักษณแสามัญเป็นเรื่องยาก จึงไมสามารถวัดผลและสรุปผลไดจากการ
เก็ บ ข อ มู ล ในแบบสอบถามเพี ย งอย า งเดี ย ว การเสวนา การสั ม ภาษณแ เ ชิ ง ลึ ก จาก
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ทําให บทสรุปของอัตลั กษณแสามัญในงาน
สรางสรรคแปรากฏขึ้น
5. ผลจากกระบวนการสร า งการแสดงประสานเสี ย งที่ ผ สมผสานจากการแสดงหรื อ
องคแประกอบทางการละครเขาไปถือเป็นวิธีการสรางสรรคแงานใหม ๆ ที่สามารถสื่อสาร
ประเด็นเนื้อหาที่เราตองการทดลองสื่อสารได เพื่อขยายขอบเขตของรูปแบบการแสดง
และกลุมผูชม
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อาภาวี เศตะพราหมณแ. (2556). นักดนตรีและนักแสดงอาชีพ อาจารยแพิเศษ สาขาวิชาวาทวิทยาและ
สื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย. สัมภาษณแ, 22 มิถุนายน
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ภาคผนวก ก
เรื่องราวประยุกต์การแสดง
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กาหนดการการแสดงประสานเสียงเรื่อง “ขวัญข้าว” จิตวิญญาณแห่งลุ่มน้าโขง
การแสดงปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการสื่อสารสารเชิงสุนทรียะและบันเทิงคดี
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Synopsis
“ขาว”คือสิ่งยึดเหนี่ยวระหวางชาวบาน และเทพผูปกปใกษแ ชาวบานตางขอพรจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใหมีชีวิตที่อุดมสมบูรณแอยูเย็นเป็นสุข แตความเชื่อเหลานี้ กําลังถูกลบเลือนดวยทุนนิยม
ปใจจุบัน เงินทอง เทคโนโลยี และความเจริญของเมืองที่ลวนกลายเป็นสวนสําคัญของชีวิต ชาวบานจึง
ประสบแตความทุกขแยาก เป็นเหตุผลใหทุกคนกลับมาขอขมาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษหวงแหน
เพื่อใหพรเหลานั้นกลายเป็นความจริงอีกครั้ง
ตัวละคร
-พระแมโพสพ
-พระพิรุณ
-เทพีคูหาบ 2 คน
-ผูเลา 2 คน และ 4 คน
-นายทุน 3 คน (หญิง/ชาย/เพศที่สาม)
*นอกจากพระแมโพสพ และพระพิรุณ ทุกคนจะมีลักษณะของตัวละครที่เป็นชาวบานเป็นพื้นฐาน*
สถานที่
-ลานของหมูบาน (ดําเนินเรื่องผานฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูกาล)
ฤดูกาลกอนการเพาะปลูก
ฤดูกาลเพาะปลูก
ฤดูกาลรักษา
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
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(ลานกลางหมูบาน/บรรยากาศมืดครึ้มศักดิ์สิทธิ์)
1.ฤดูกาลก่อนการเพาะปลูก
-เพลงเขา (ความมืดจิรัติกาล)
-ผูเลา 1 เขา
ผูเลา 1:
เมื่อความเชื่อ ความรัก และความถอยทีถอยอาศัยเปรียบเสมือนแสงสวางที่ทําให
มนุษยแ มีความสุขสมปราถนา แตมันกําลังจะถึงจุดจบ ความเป็นจริง มนุษยแมักชื่นชมยินดีกับความมืด
นั้นเสมอ อํานาจแหงความมืด จึงไดย่ํากรายปกคลุมเหนือความสงบเหลานั้น
-ชาวบานคอยๆเดินเขาอยางมีจังหวะ สวนทางกันไปมา
-ผูเลา 2 เขา
ผูเลา 2:
วันแลว...วันเลา ความมืดยังคงแผกระจายไปทั่วทุกสารทิศ สถานที่เดียวที่ยังคงเชื่อ
วา แสงสวางนั้นยังอยูกับพวกเขา ที่นี่คือหมูบานแหงลุมน้ําโขง หมูบานที่ทุกคนตางมีความสัมพันธแกัน
อยางกลมเกลียว ความผูกพันธแนี้คือความอบอุนแหงครอบครัว
-เสียงประสานสรางรรยากาศ
เพลงแรกฤดู
ความมืดจิรัติกาล จักรวาลแสนกวางไกล
สรรพสิ่งลวนยากไร
กระจัดกระจายไรชีวิน
แรนแคนแสนสาหัส
ทั้งอุปใทวแก็ไมสิ้น
มนุษยแปนดวยราคิน
จึงไหวดินแลฟากฟูา
ตะวันสองคือความหวัง เป็นพลังแหงพวกขาฯ
ทั่วถวนก็ปราถนา
มีชีวิตเป็นอยูดี
น้ําใสไหลเชี่ยวเรื่อย
ใหหายเหนื่อยสุดสุขศรี
ขวัญขาวขวัญชีวี
บนถิ่นที่อุษาคเนยแ
-บรรยากาศคอยถูกแทรกดวยแสงทอง เสมือนแสงแหงศรัทธาที่แรงกลา
-ขบวนแหมัดรวงขาวของหมูบานเริ่มเดินเขามาอยางชาๆ
-ผูคนคอยๆพากันมานั่งลอมวงโดยมีมัดรวงขาวในปะรัมพิธี และรวมกันออนวอนเพื่อขอใหฝนตกลงมา
-ปรากฏพิรุณเทพ พรอมสดับคํารองสลับพูดกับมนุษยแ
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เพลงเบิกพิรุณ
พระพิรุณ :

อันตัวพอรักลูกดั่งดวงใจ
พอใหเจาทุกประการสมประสงคแ
หากลูกเชื่ออธิษฐานพรอมธํารงคแ
พอคงไดหมดหวงชั่วนิรันดรแ
แสงศรัทธาสองหลาแผไพศาล
สืบสานผานศีลธรรมรักษามั่น
เปลงเสียงรองกึกกองประสานกัน
ใหสุขสันตแสามัคคีนะลูกเอย
--------------------------------------------------------------------------------------ขามีนามพิรุณศาลผูบันดาล
เสนาะขานประทานพรใหชมเชย
หากพวกเจาทําชั่วมั่วเมินเฉย
ขาจะเอยใหพิบัติสั่งสอนใจ
อัสนีกวัดแกวงแสงเริ่มตน
โอมหาฝนโปรยปรายไลจัญไร
เกรียวดินโชกชุมชื่นโอบอุมไว
ใหนาไรขานรับขวัญสุขสมบูรณแ

-สิ้นเสียงรอง ปรากฏเสียงฝน ลม และฟูารอง
-เทพีคูหาบหาบขาวเดินเขามาในฉากพรอมเทวดา
-เทวดาคอยๆนําขาวจากเทพีคูหาบมาโปรยปรายสูชาวบาน
-ชาวบานพากันดีใจสนุกสนานตอนรับฤดูกาลปลูกขาว
(แปลงนาบริเวณลานของหมูบาน/บรรยากาศเริ่มสนุกสนาน)
2.ฤดูกาลปลูกข้าว
เพลงปักดา..ช้ามือ(ลุมน้ํา ณ เทือกเขาดงรัก)
ปใกดํากลาขาวใบเขียว
เกาะมือกดเกี่ยวปรารถนา
มือหนึ่งอุมติดกายา
มือหนึ่งกดกลาลงดิน
เรียงหนากระดานหันหลัง
กอดกุมความหวังยังไมสิ้น
ถอยปใกแถวไปไดยิน
โคลนตมดูดกินถิ่นนา
นอมรับกลาไวดวยรัก
แผนดินทอถักบานปุา
รอวันผันผานกาลเวลา
หลอเลี้ยงขาวปลาอาทร
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เหยาะยางเยื้องยายรายเรียง
แดดเที่ยงเถียงนาพักกอน
ไรเข็มนาฬิกา หลับตานอน
ดูตะวันผลัดผอนแทนเวลา
พอเฒาเหนื่อยนักก็พักนิด
เติมพลังชีวิตกอนหนา
กระหยับมือหยิบมวนยา
คอยลงปใกกลาตอเติม
เป็นนายที่นาตนเอง
อยาเรงพักหนอยคอยเริ่ม
ขาวกลาเวลาเทาเดิม
งามเพิ่มเมื่อไรเรงรัด?
เก็บจอบคราดไถใสบา
ฝากใจใหกลาระบัด
ฝากลมฝนรายพรายพัด
ปูนาอยากัดตนกิน
-บรรยากาศกลับสูพิธีกรรม ทุกคนคอยๆนั่งลงลอมวงกัน
-ผูนําหมูบานเริ่มกลาวบวงสรวงตามหนังสือบทสวดดั้งเดิม
เพลงเชิญขวัญแปลงนา
ผูนําหมูบาน/ชาวบาน:
อธิษฐาน
ผูนําหมูบาน:
ผูนําหมูบาน/ชาวบาน:
อธิษฐาน
ผูนําหมูบาน:

เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ) มาเถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนมยกไหว ตั้งใจ

ผูนําหมูบาน/ชาวบาน:
อธิษฐาน

เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ) มาเถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนมยกไหว ตั้งใจ

เชิญขวัญเชิญมา โพสพ โพศรี แมจันทรแเทวี แมศรีศักดา
เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ) มาเถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนมยกไหว ตั้งใจ
ฝากปูุ ฝากตา ตาเหลวลอมคอก จะชวยปกปูอง คุมครองแมเอย
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ผูนําหมูบาน:

คุมเอก คุมไถ คุมไรคุมนา คุมเคราะหแคุมโศก คุมโรค โรคา คุมนก
คุมหนู คุมปูคุมปลา คุมเหี้ยคุมงู คุมเพลี้ยกินนา มาอยูมาเลี้ยง ลูกเตา
ลูกหลาน
อิ่มหนําสําราญ สูขวัญแมเอย

-ทุกคนนั่งลอมวงกันบวงสรวงพระโพสพ
-เงาของแมโพสพเริ่มปรากฏขึ้นเป็นระยะ
เพลงบวงสรวงพระขวัญข้าว
พระแมไพรศรพณแ
ผุดผองรัศมีฉวีวรรณ
ผองขาทั้งปวงมาบวงสรวง
ดวยเครื่องสักการบูชา
ขอแมบํารุงจรุงพรรณ
ดินผืนชื่นชื้นชอุมชล
ไรนาเรืองรองเป็นทองทุง
ใหขาชื่นชมสมฤดี

งามล้ําเลิศลบสบสวรรคแ
ปูองกันปกเกศดวยเมตตา
ตอดวงขวัญขาวเจาขา
พางพื้นแผนนาสุธาดล
ครองขวัญเพิ่มพูนจรูญผล
มงคลมากมิ่งยิ่งมี
ปลั่งปรุงเปลงงามทรามราศี
เปรมปรีดิ์สําเริงบันเทิงเอย

-บรรยากาศคอยๆสวางขึ้น
-พระแมโพสพปรากฏตัวดวยลักษณะการรายรํา
-พระแมโพสพเสด็จเขาประทับยังแปลงนา พรอมกับทุกคนรองเพลงพระลักษณะ
-พระแมโพสพนิ่งอยูในทาสงางาม บริเวณกลางปะรัมพิธี
-ชาวบานทุกคนตางชื่นชมในความงาม
เพลงชมโฉมพระโพสพ
พระขวัญขาวพราวนามงามพระโฉม
แสงโสมเทียมเทียบเปรียบมิได
ผิวพระองคแทรงขวัญวรรณวิไล
พรรณรายพรายเพริดประเสริฐองคแ
เกศาสางงามตองตามพักตรแ
เลิศลักษณแสมวงศแพระทรงหงสแ
ซายมือถือพระขรรคแเป็นมั่นคง
ขวาทรงรวงขวัญพระธัญญา
พัสตราภรณแแพรวแววประไพ
เฉิดฉายไฉไลลายเรขา
ประทับอาสนแเรืองรองดวยทองทา
สมสงานารีศรีไพร
เป็นมารดาแหงผลาธัญญาหาร
บริบาลหนุนประคองใหผองใส
อํานวยพรอันอุดมสมฤทัย
สถิตในไรนานรากร
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-แมโพสพประทับในแปลงนา ชาวบานนั่งลอมวงกัน
(แปลงขาวบริเวณลานของหมูบาน/บรรยากาศคอยอืมครึมขึ้น)
3.ฤดูกาลรักษา
-เสียงดนตรีเปลี่ยนบรรยากาศ
-บรรยากาศเริ่มมืดลง ปรากฏนายทุน 3 คน แตงตัวทันสมัย เดินเขามาสํารวจพื้นที่
(นายทุน 1 เป็นหญิง /นายทุน 2 เป็นผูชาย /นายทุน 3 เป็นเพศที่ 3)
-ชาวบานหยุดนิ่ง กลุมนายทุนโปรยเงิน เช็ค ใหแลวจึงลุกขึ้นดีใจคอยๆออกไปจากฉาก
เพลงสีสัน...นายทุน(มิวสิคเคิล/แจ฿ซ)
(นายทุน 1):

พวกเหลาชาวบาน ที่บวงสรวง มักเชื่อวาทานจะบันดาล
แทที่จริงนั้นเป็นพวกเขาเอง
พวกเราเสนอใหมั่งคั่ง แถมจะทําใหสบาย
จะทําใหฝในนั้นเป็นจริง
เงินเทานั้น ที่ทําให
เงินเทานั้น ที่บันดาล
เงินเทานั้น ที่ทําใหร่ํารวย

(นายทุน 2):

Money Money Money
ลงแขกวันนี้ ไมจําเป็น แคคนๆเดียวก็ทําได
ใชรถแทร็กเตอรแนั้นดียิ่งกวาควาย
พวกเราเสนอใหรวดเร็ว แถมจะทําใหสบาย
จะทําใหรวดเร็วเป็นกอง

หยุดทุกอยาง ที่ชักชา
หยุดทุกอยาง ที่โบราณ
ความทันสมัยนั้นมัน โคตรโคตรเร็วส์
Money Money Money
-เปลี่ยนเป็นจังหวะเป็นวอลซแ
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(นายทุน 3):

(พรอมกัน)

ถาหากฉัน ร่ํารวย ฉันสวย คนใชเป็นสิบ มีเงิน มากมาย ใชจาย
พอประมาณ บางครั้ง ฉันงง ในกระเปา มีเงินเป็นลาน ฉันจะชวย ทุกคนและ บง
การ (หนาเปลี่ยนสีกระทันหัน)
ที่นี่ จะพัฒนา กลายเป็นเมือง ที่ยิ่งใหญ ไรนา แคนั้น จะเลี้ยงคน พออะไร
(หัวเราะ) ดูฉันซิ นั่งสวย ดูสิดู เพริศพริ้ง มีเงินเก็บ อยูเฉยๆ สุขสบาย
ชาวบาน ก็เป็นคน ไฉนเลย ตองลําบาก ดูฉันสิ เป็นคน แสนไฮโซ (จริงๆ)
บางครั้ง ฉันงง อีพวกโง ดักดาน เกิดเป็นคน ไมยอมควา ใหมั่งคั่ง
พวกเรา นั้นเป็น นายทุน ที่เมตตา
พวกเรา เป็นคน ชวยประชา
จํานอง จํานํา ไรนา หยิบยื่นโอกาส
พวกเรา เป็นนายทุน สุดประเสริฐ
ดอกเบี้ย รอยละรอย นั่นคือ ผลประโยชนแ
พวกเรา เป็นนายทุน สุดประเสริฐ
พวกเรา...เป็นนายทุน...สุดประเสริฐ

-ชาวบานทุกคนคอยๆออกไปทาทีเมินเฉยตอขาวที่กําลังทองแก เหลือเพียงแตพระแมโพสพผูเดียว
-บรรยากาศคอยๆมืดลง พรอมคลิปวิดีโอเริ่มขึ้น “ความสัมพันธแของขาวและแม” (ประมาณ 3 นาที)
-พระแมโพสพ คอยๆมองดวยความเสียใจ และลุกไปเก็บรวงขาวมามัดรวมกัน โอบเสมือนทารก
-บรรยากาศเริ่มกลับมามืดครึ้มมากขึ้นมีเสียงของพายุฝนโหมกระหน่ํา พระแมโพสพคอยลุกเดินออก
จากฉากไป
(ลานโลงของหมูบาน/ความมืดสลัว)
4.ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
-เสียงดนตรี และเสียงประสานขึ้น คลอในบรรยากาศ
-ผูเลา 1 ออกมาจากเวทีดานขวา
ผูเลา 1:
-ผูเลา 2เขา

ไมมีสิ่งใดจะใหแม
มีเพียงแตซากรางที่ยังเห็น
ไมมีเงินทองของจําเป็น
มีแคความลําเค็ญขื่นเข็ญใจ

-ผูเลา 1แสดงทาทางขื่นเข็ญใจ และหยุดนิ่ง
ผูเลา 2:

กลับมาบานเราคราคราวนี้
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-ผูเลา 3เขา

หอบซากชีวีที่ผอมผาย
มาซบแผนดินถิ่นเกิดกาย
ซบตักอุนไอแหงวัยเยาวแ

-ผูเลา 2แสดงทาทางความหวังจากไออุน และหยุดนิ่ง
ผูเลา 3:
-ผูเลา 4เขา

มาสัมผัสมืองานอันกรานหยาบ
ที่เคยกําหราบยามโงเขลา
ที่เคยลูบไลแสนแผวเบา
เมื่อครั้งวัยเยาวแนานมา

-ผูเลา 3แสดงทาทางความทรงจําในรสสัมผัส และหยุดนิ่ง
ผูเลา 4:

บัดนี้ลูกแพแลวแมเอเย
ที่เคยใฝุฝในนั้นหนา
ผานเลยลวงหลายเวลา
ดั่งคนไรคาควาลม

-ผูเลา 4แสดงทาทางคนที่แพ/ไรคา และหยุดนิ่ง
-กลุมชาวบานที่เหลือคอยๆเดินกลับเขามาดวยทาทางที่อดอยาก หิวโหยราวกับขอทาน มุงไปที่ลาน
หมูบาน
-ผูเลาทั้ง 4 คน กลับไปรวมกลุม
-ชาวบานทุกคนจองมอง/นั่งมอง บริเวณกลางลานขาวของหมูบาน แสดงอาการของความเศรา
-ชาวบานทุกคน กลับไปขอขาวกับผูชม เกิดการกระทําพรอมกัน 3 การกระทํา (อยางมีจังหวะ)
Action 1 ชาวบาน (พูดสลับกัน): ขอขาวขาหนอยเถิด...ขาขออีก มันไมพอ
ขาหิวขาว มันไมพอ ชวยเราดวย ชวยเราดวย
ลูกขอโทษ ลูกขอโทษ...
Action 2 ชาวบาน (พูดสลับกัน): รองเมโลดี้หลักของเรื่อง (จิรัติกาล)
Action 3 ชาวบาน 6 คน พูด: คนที่ 1: มีเพียงแตซากรางที่ยังเห็น
คนที่ 2: ไมมีเงินทองของจําเป็น
คนที่ 3: มีแคความลําเค็ญขื่นเข็ญใจ
คนที่ 4: หอบซากชีวีที่ผอมผาย
คนที่ 5: บัดนี้ลูกแพแลวแมเอเย
คนที่ 6: ดั่งคนไรคาควาลม
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-ชาวบานพูดสลับกันไป และคอยๆกลับไปรวมกลุม
-เงาพระพิรุณปรากฏดวยทาทางนาเกรงขาม พรอมสดับคําที่เครงขรึมในความทุกขแของชาวบาน
พระพิรุณ:

ไมมีสิ่งใดจะใหแม
มีแคความลําเค็ญขื่นเข็ญใจ

-ชาวบานกลุมที่หยุดนิ่ง คอยๆลงไปนอนขดที่พื้นดวยความหิวโหย และความทุกขแ
-มีเพียงชาวบาน(คนเดียว)นั่งลงชันเขา หมดหวัง
-เสียงประสานของชาวบานคอยๆเริ่มขึ้นคลอบรรยากาศ
ชาวบาน(คนเดียว):

ขาขอขมาพระแมโพสพ

-เสียงของบรรยากาศแหงพิธีกรรมดังขึ้น คูไปกับความทุกขแของชาวบาน
-เพลงขอแมกลับบาน (ฮึมเป็นทํานอง)
-บรรยากาศเริ่มสวางขึ้นเป็นแสงสีทอง
เพลงพระคุณแม่
ชาวบาน ไมมีสิ่งใดจะใหแม
มีแตเพียงแตซากรางที่ยังเห็น
ไมมีเงินทองของจําเป็น
มีแคความลําเค็ญขื่นเข็ญใจ
-ปรากฎพระแมโพสพคอยๆยางกรายออกมาสัมผัสลูกบางคน พรางรองเพลง
พระแมโพสพ

กลับมาบานเราคราคราวนี้
หอบซากชีวีที่ผอมผาย
มาซบแผนดินถิ่นเกิดกาย
ซบตักอุนไอแหงวัยเยาวแ

มาสัมผัสมืองานอันกรานหยาบ
ที่เคยกําหราบยามโงเขลา
ที่เคยลูบไลแสนแผวเบา
เมื่อครั้งวัยเยาวแนานมา
-ชาวบานทุกคนคอยๆลุกขึ้นมานั้งชันเขา/พับเพียบ ยกมือพนม
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ชาวบาน บัดนี้ลูกแพแลวแมเอเย
ที่เคยใฝุฝในนั้นหนา
ผานเลยลวงหลายเวลา
ดั่งคนไรคาควาลม
-ชาวบานทุกคนกมลงกราบ
-พระแมโพสพประทับสูแปลงนา
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ภาคผนวก ข
การออกแบบลีลาการเคลื่อนไหว

253
เปิดเรื่อง(โหมโรง)
ผูออกแบบคือ อาจารยแชัยภัทร ปิติสุตระกูล
คําจํากัดความในการออกแบบ
บทเพลง
ผู้เล่าที่ 1: เมื่อความเชื่อ ความ
รัก และความถอยทีถอยอาศัย
เปรียบเสมือนแสงสวางที่ทําให
มนุษยแ มีความสุขสมปรารถนา
แตมันกําลังจะถึงจุดจบ ความ
เป็นจริง มนุษยแมักชื่นชมยินดี
กับความมืดนั้นเสมอ อํานาจ
แหงความมืด จึงไดย่ํากรายปก
คลุมเหนือความสงบสุข
เหลานั้น

(ชุมชน/ความศรัทธา/ความเปลี่ยนแปลง)
ลีลาการเคลื่อนไหว
ผูเลาเปิดเรื่องยืนตรงกลาง
พรอมเทียนอิเล็กโทรนิคสแที่
ถืออยูระหวางหนาอก

นักแสดงจะเริ่มเดินเขามาราย
ลอมผูเลามีลักษณะเป็น
วงกลมแลวจึงหมุนตัวหันหลัง
ชนกัน
การขยับแบบมีจะหวังซาย
ขวาทําใหวงกลมเกิดการ
เคลื่อนไหวจนกระจายแตกตัว
ออกจากกันคลายกับสสารที่
แตกตัวกัน

ผู้เล่าที่ 2: วันแลววันเลา
ความมืดยังคงแผกระจายไป
ทั่วสารทิศ สถานที่เดียวที่ยังคง
เชื่อวา แสงสวางนั้นยังอยูกับ
พวกเขา ที่นี่คือหมูบานแหงลุม
น้ําโขง หมูบานที่ทุกคนตางมี

ปรากฏผูเลาคนที่สองเดินเขา
มาจากเวทีฝใ่งนักดนตรีดวย
การถือเทียนอิเล็กโทรนิคสแ
และจึงเดินแทรกเขามาใน
กลุมชาวบานหลังจากนั้นจึง
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บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว

ความสัมพันธแกันอยางกลม
เกิดการเดินตามกันเป็นรูป
เกลียว ความผูกพันนี้คือความ เสนโคงวงกลมจนกระทั่งมา
อบอุนแหงครอบครัว
ยืนรวมกันที่กลางเวทีเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา
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บทเพลงที่ 1 เพลงแรกฤดู
ผูออกแบบคือ อาจารยแชัยภัทร ปิติสุตระกูล
คําจํากัดความในการออกแบบ

(ความมืด/ความสับสน/ความศักดิ์สิทธิ์),
(ความสวาง/ความหวัง/ความศักดิ์สิทธิ์)

บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว
จากสี่เหลี่ยมผืนผาไดกระจาย
ตัวกันออกเต็มเวทีโดยมี
นักรองเดี่ยวเดินนําขึ้นมา
ดานหนาสุดของเวที

ความมืดจิรัติกาล
จักรวาลแสนกวางไกล
สรรพสิ่งลวนยากไร
กระจัดกระจายไรชีวิน
แรนแคนแสนสาหัส
ทั้งอุปใทวะก็ไมสิ้น
มนุษยแปนดวยราคิน
จึงไหวดินแลไวฟูา

เริ่มเกิดความสับสนวุนวายขึ้น
การแบงเป็นวงกลม 6 วงดวย
การยืนคูกันแลวหมุนวนใน
บริเวณรอบ สวนตรงกลางนั้น
เป็นคนคูก ันที่ใชการตีขาขึ้น
ของทั้งสองคนสลับกัน

กระจายตัวรวมกันเป็นวงกลม

ภาพประกอบ
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บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว
ใหญสองวงบนเวทีที่มีคนตรง
กลางแยกกันไปอยูตรงกลาง
ของวงกลมทั้งสองวง
รวมตัวกันเป็นวงกลมเดียว
กลางเวทีแลวกําหนดใหคนสูง
ทีสุดเป็นแกนกลางของการยื่น
แขนสูดวงไฟสวนคนอื่น ๆ
คอย ๆ หมุนวนกันเขามารวม
ประสานมือนั้นแลวจึงคอย ๆ
แตกออกอีกครั้ง

ตะวันสองคือความหวัง
คือพลังแหงพวกขา
ทั่วถวนก็ปรารถนา
มีชีวิตเป็นอยูดี

หลังจายกระจายออกจากกัน
เขาสูดวงตะวันของวันใหม ถูก
จัดใหเป็นสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ใหญหลังจากนั้นจึงมีการแปร
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาดวยการ
เดินย้ําเทาตามจังหวะ
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บทเพลง
น้ําใสไหลเชี่ยวเรื่อย
ใหหายเหนื่อยสุดสุขศรี
ขวัญขาวขวัญชีวี
บนถิ่นที่อุษาคเนยแ

ลีลาการเคลื่อนไหว
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บทเพลงที่ 2 เพลงเบิกพิรุณ
ผูออกแบบคือ อาจารยแชัยภัทร ปิติสุตระกูล
คําจํากัดความในการออกแบบ
บทเพลง

(อํานาจ/บิดา/บันดาล)
ลีลาการเคลื่อนไหว
นักแสดงตรงกลางเริ่มใชเสียง
ดีดนิ้วเป็นสัญญาณใหนักแสดง
กระจายตัวออกเป็นสองฝใ่งโดย
เคลื่อนไหวตามเสียงดนตรีอยาง
มีจังหวะหลังจากที่ปรากฏราง
ของพระพิรุณ แถวทั้งสองฝใ่ง
จากยืนเปลี่ยนเป็นนั่ง
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บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว

อันตัวพอรักลูกดั่งดวงใจ
พอใหเจาทุกประการสม
ประสงคแ
หากลูกเชื่ออธิษฐานพรอมธํารง
ลีลาการเคลื่อนไหวของพระ
พิรุณสัมพันธแไปตามคําพูด โดย
ละไวซึ่งการกาวเทาการรําไทย
แสงศรัทธาสองหลาแผไพศาล แบบขนบเดิม เป็นการรํารวม
สมัยที่ใชมือและรางกายทอน
สืบ
บนเป็นสวนใหญในการรายรํา
สานผานศีลธรรมรักษามั่น
การรายรําดังกลาวนํามาสูหนา
สงเสียงรองกึกกองประสานกัน ของเวทีในคําที่วา “อัสนีกวัด
แกวงแสงเริ่มตน” ระดับของกา
ใหสุขสันตแสามัคคีนะลูกเอย
รําจะเพิ่มระดับขึ้นจนกระทั่งคํา
วา “โอมหาฝนโปรยปรายไล
ขามีนามพิรุณศาลผูบันดาล
จัญไร” ทาทีของพระพิรุณจะมี
ลักษณะของการกระทืบเทา
เสนาะขานประทานพรให
และผลักมือออก หลังจากนั้น
ชมเชย
หากพวกเจาทําชั่วมัวเมินเฉย ชาวบานทั้งสองฝใ่งจะลุกขึ้น
และคอย ๆ เดินเขาฉากไป
ขาจะเอยใหพิบัติสั่งสอนใจ
พระพิรุณก็จะรําเดินถอยหลัง
ไปอยูหนาฉากแลวจึงเขาฉาก
พอคงไดหมดหวงชั่วนิรันดรแ

อัสนีกวัดแกวงแสงเริ่มตน
โอมหาฝนโปรยปรายไลจัญไร
เกรียวดินโชกชุมชื้นโอบอุมไว
ใหนาไรขานรับขวัญสุขสมบูรณแ

ใหนาไรขานรับขวัญสุขสมบูรณแ
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บทเพลงที่ 3 เพลงปักดาช้ามือ
ผูออกแบบคือ นางสาวปวีณา เรือนอนุกูล
คําจํากัดความในการออกแบบ
บทเพลง
ปใกดํากลาขาวใบเขียว
เกาะมือกดเกี่ยวปรารถนา
มือหนึ่งอุมติดกายา
มือหนึ่งกดกลาลงดิน

เรียงหนากระดานหันหลัง
กอดกุมความหวังยังไมสิ้น
ถอยปใกแถวไปไดยิน
โคลนตมดูดกินถิ่นนา
นอมรับกลาไวดวยรัก
แผนดินทอถักบานปุา
รอวันผันผานกาลเวลา
หลอเลี้ยงขาวปลาอาทร
เหยาะยางเยื้องยายรายเรียง
แดดเที่ยงเถียงนาพักกอน
ไรเขมนาฬิกา หลับตานอน

(รื่นเริง/สามัคคี/สุขสมปรารถนา)
ลีลาการเคลื่อนไหว
การแสดงในเพลงนี้
ผูออกแบบใชแนวคิดจาก
การละเลนรําเคียวเกี่ยวขาว
โดยแบงชาวบานนักแสดง
ออกเป็นสองฝใ่งมีลักษณะ
ของการรําประยุกตแที่
สนุกสนาน พื้นที่บริเวณตรง
กลางจะมีพอเพลงและแม
เพลงออกมาเกี้ยวพาราสีกัน
ดวยความสนุกสนาน
พอเพลงนําชาวบานผูชาย
ปใกดําตนกลา ในทาทางของ
การประยุกตแโดยสัมพันธแกับ
เนื้อรองคือ “เรียงหนา
กระดานหันหลัง”
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ดูตะวันผัดผอนแทนเวลา
พอเฒาเหนื่อยนักก็พักนิด
เติมพลังชีวิตกอนหนา
กระหยับมือหยิบมวนยา
คอยลงปใกกลาตอเติม
เป็นนายที่นาตนเอง
อยาเรงพักหนอยคอยเริ่ม
ขาวกลาเวลาเทาเดิม
งามเพิ่มเมื่อไรเรงรัด
เก็บจอบคราดไถใสบา
ฝากใจใหกลาระบัด
ฝากลมฝนรายพรายพัด
ปูนาอยากัดตนกิน

ในสวนนี้จะเป็นทอนพัก
จังหวะของเพลงเปลี่ยนเป็น
การประสานสี่แนวชาวบาน
ทั้งสองฝใ่งจะยืนเฉยเป็นหนา
กระดานสองแถวแลวลูบไล
รวงขาวที่ถืออยู
ชาวบานผูชายลุยงานปใกดํา
ตนกลาตอดวยทาทางที่สนุก
กวาเดิมมีลักษณะของการ
กมตัวปใกขาว ยกขาขึ้นใน
ทาทางประยุกตแ สวน
ชาวบานผูหญิงก็จะกลับเขา
มารวมกลุมอยูบริเวณฉาก
ผาขาวแลวจึงเตนรําอยาง
สนุกสนานดวยทารํา
ประยุกตแ
ทั้งนักแสดงชายและหญิง
ตางรวมกันชวยปลูกขาวใน
ทารําประยุกตแในลีลาตาม
เพลงพรอมกันเต็มพื้นที่ของ
เวที
จนกระทั่งเขาสูเพลงในชวง
การประสานสี่แนวอีกครั้ง
ทุกคนยืนเรียงแถวกันหนา
กระดานเป็นรูปครึ่งวงกลม
หันหนาออกเวที มีทาทาง
ลูบไลขาวแลวจึงสงขาวเขา
หาคนกลางเพื่อนําขาวไป
เก็บหลังฉาก

262
บทเพลงที่ 4 เพลงเชิญขวัญแปลงนา
ผูออกแบบคือ อาจารยแชัยภัทร ปิติสุตระกูล,นางสาวปวีณา เรือนอนุกูล
คําจํากัดความในการออกแบบ
บทเพลง
เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ)

เถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนม

ไหว ตั้งใจอธิษฐานเอย
เชิญขวัญเชิญมา โพสพ โพศรี

(เชื้อเชิญ/นอบนอม/ปรารถนา)
ลีลาการเคลื่อนไหว
ผูนําหมูบานคอย ๆ เดินกาว
เทมาออกมาขางหนาเรื่อย ๆ
า งหวะของเพลง ดวย
ตามจั
ทาทางของการเรียกใหทุกคน
ย วมบูชา อยางการ
ตามมาร
ก อสองขางออกแลวรํา
ผายมื
ประยุกตแยกขึ้น และการยก
มือพนมเพื่อใหทุกคนยกมือ
พนมตาม

แมจันทรแเทวี แมศรีศักดา

เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ)
มา
เถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนม
ยก
ไหว ตั้งใจอธิษฐานเอย
ฝากปูุ ฝากตา ตาเหลว ลอม
คอก
จะชวยปกปูอง คุมครองแม
เอย

เมื่อเครื่องบูชาออกมาครบ
ชาวบานทุกคนก็จะนั่งลงใน
ทาที่สวยงามสวนผูนํา
หมูบานในฐานะของนักรอง
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บทเพลง

เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ)
มา
เถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนม
ยก
ไหว ตั้งใจอธิษฐานเอย

คุมเอกคุมไถ คุมไรคุมนา คุม
เคราะหแคุมโศก คุมโรค โรคา
คุม
นกคุมหนู คุมปูคุมปลา คุมเหี้ย
คุมงู คุมเพลี้ยกินนา มาอยูมา
เลี้ยง ลูกเตาลูกหลาน อิ่มหนํา
สําราญ สูขวัญแมเอย

ลีลาการเคลื่อนไหว
เดี่ยวก็จะมีทารําประยุกตแ
เพื่อขอใหการบูชาครั้งนี้
นํามาซึ่งการปกปใกษแรักษา
แลวจึงยกมือพนมอีกครั้ง
กอนที่จะนั่งลงกับพื้น พรอม
ผูเชิญเครื่องบูชาในแถวหนา
กระดานโคงเล็กนอย
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บทเพลงที่ 5 เพลงบวงสรวงพระขวัญข้าว
ผูออกแบบคือ อาจารยแชัยภัทร ปิติสุตระกูล,นางสาวปวีณา เรือนอนุกูล
คําจํากัดความในการออกแบบ

(อันเชิญ/รวมใจ/สถาภรณแ)

บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว

พระเอยพระแมไพรศรพณแ
งามล้ําเลิศลบสบสวรรคแ
ผุดผองรัศมีฉวีวรรณ
ปูองกันปกเกศดวยเมตตา
ผองขาทั้งปวงมาบวงสรวง
ตอดวงขวัญขาวเจาขา
ดวยเครื่องสักการบูชา
พางพื้นแผนนาสุธาดล

ขอแมบํารุงจรุงพรรณ
ครองขวัญเพิ่มพูนจรูญผล
ดินผืนชื่นชื้นชอุมชล
มงคลมากมิ่งยิ่งมี
ไรนาเรืองรองเป็นทองทุง

ปรากฏพระแมโพสพขึ้นใน
ทารําไทยประยุกตแที่คอย ๆ
ใชทวงทํานองของทารํา
เคลื่อนที่จากฉากผาขาวสู
หนาเวที ในลีลาทาทางของ
ความยินดีปรีดากับชาวบาน
และจะดําเนินสูการสถิตยแใน
แปลงนาแหงนี้
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บทเพลง
ปลั่งปรุงเปลงงามทรามราศี
ใหขาชื่นชมสมฤดี
เปรมปรีดิ์สําเริงบันเทิงเอย

ลีลาการเคลื่อนไหว
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บทเพลงที่ 6 เพลงชมโฉมพระโพสพ
ผูออกแบบคือ อาจารยแชัยภัทร ปิติสุตระกูล,นางสาวปวีณา เรือนอนุกูล
คําจํากัดความในการออกแบบ

(ความงาม/มารดา/ผูรักษา)

บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว

พระขวัญขาวพราวนามงาม
พระโฉม

พระแมโพสพเสด็จกดวยการ
รําประยุกตแไปอยูในบริเวณที่
ประทับของมุมแปลงนาของ
แสงโสมเทียมเทียบเปรียบมิได
หมูบานหลังจากนั้นก็จะใช
ผิวพระองคแทรงขวัญวรรณวิไล การรําประยุกตแประกอบ
เครื่องบูชาคือ ขาว และ
พรรณรายพรายเพริดประเสริฐ พระขรรธแ ในการใชลีลา
องคแ
ดังกลาวถายทอดเรื่องราว
ของเพลงดวยความสงางาม
ในการเคลื่อนไหว
เกศาสางงามตองตามพักตรแ
เลิศลักษณแสมวงศแพระทรงหงสแ
ซายมือถือพระขรรคแเป็นมั่นคง
ขวาทรงรวงขวัญพระธัญญา
พัสตราภรณแแพรวแววประไพ
เฉิดฉายไฉไลลายเรขา
ประทับอาสนแเรืองรองดวย
ทองทา
สมสงานารีพระศรีไพร
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บทเพลง

เป็นมารดาแหงผลาธัญญาหาร
บริบาลหนุนประคองใหผองใส
อํานวยพรอันอุดมสมฤทัย
สถิตในไรนานรากร

ลีลาการเคลื่อนไหว

ภาพประกอบ

268
บทเพลงที่ 7 เพลงสีสัน นายทุน
ผู้ออกแบบคือ นางสาวนิโลบล วงศ์ภทั รนนท์
คาจากัดความในการออกแบบ (ความเจ้ าเล่ห์/ความแตกแยก/มายาแฟนตาซี)
บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว

นายทุน1:พวกเหลาชาวบาน ที่ นายทุนผูหญิงปรากฏกายขึ้น
บวงสรวง มักเชื่อวาทานจะ
ในฐานะของผูรองเดี่ยวใช
บันดาลแทที่จริงนั้นเป็นพวก ลักษณะของการเตนแบบ
เขาเอง
สมัยใหมเขาไปยั่วยวนกับ
พวกเราเสนอใหมั่งคั่ง แถมจะ ชาวบาน พรอมทั้งการเดิน
และเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
ทําใหสบาย
มั่นใจในลักษณะของเพลง
จะทําใหฝในนั้นเป็นจริง
แบบมิวสิเคิล การเตนจะใช
เงินเทานั้น ที่ทําให
ทาทางเพื่อการยั่วยวนใหเกิด
เงินเทานั้น ที่บันดาล
อารมณแความตองการ ในที่นี้
เงินเทานั้น ที่ทําใหร่ํารวย
มีใชเงินเป็นสวนประกอบของ
Money Money Money
ทาทางในการโปรยขึ้นดานบน
เพื่อใหกระดาษสีเงิน และ
กระดาษสีทองกระจายออก
ในบรรยากาศเปรียบเสมือน
การใหเงินกับชาวบานแบบ
งายดาย

นายทุน2:ลงแขกวันนี้ ไม
จําเป็น แคคนๆเดียว ก็ทําได
ใชรถแทร็กเตอรแนั้นดียิ่งกวา
ควาย

ปรากฏนายทุนผูชายขึ้นใน
ลักษณะของการเตนแบบป็
อปปิ้ง(popping) มีลักษณะ
ของจังหวะการกระชากในกา
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บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว

พวกเราเสนอใหรวดเร็ว แถม
จะทําใหสบาย
จะทําใหรวดเร็วเป็นกอง

รองแบบแร฿พเปอรแ ใน
ระหวางที่รองจะมีอุปกรณแ
ประกอบคือไอแพดจําลอง ที่
ใชทาทางของการสัมผัส
หนาจอแลวจึงขวางทิ้ง
เปรียบเสมือนการกระทําที่
รวดเร็ว งาย และไมตองคิด
อะไรมาก

หยุดทุกอยาง ที่ชักชา
หยุดทุกอยาง ที่โบราณ
ความทันสมัยนั้นมัน โคตร
โคตรเร็วสแ
Money Money Money

นายทุนทั้งสองคนยืนขนาบ
สองรอบคือ รอบแรกดานขาง
ของเวทีที่นายทุนใชการเตน
สมัยใหมประชันกับทาทาง
การรํารวมสมัยของพระโพสพ
หลังจากนั้นจึงมีการขนาบ
หนาหลังในบริเวณกึ่งกลาง
ของเวทีในขณะที่ชาวบานเริ่ม
มีลักษณะการเตนตามนายทุน
เพื่อแสดงถึงภาวะการถูก
ครอบงําทางจิตใจ

ปรากฏนายทุนคนที่สามขึ้น
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บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว

นายทุน3:ถาหากฉัน ร่ํารวย
ฉันสวย คนใชเป็นสิบ
มีเงิน มากมายใชจาย
พอประมาณ บางครั้ง
ฉันงง ในกระเปา มีเงินเป็น
ลาน
ฉันจะชวย ทุกคนและบงการ

ดวยการตอนรับจากชาวบาน
ทั้งสองฝใ่ง การเตนของ
นายทุนคนที่สามไมใชการเตน
อยางจริงจังแตเป็นการใชการ
เคลื่อนไหวรางกายตาม
จังหวะที่รวดเร็วสนุกสนานใน
จังหวะเตนรําแบบวอลซแ
ที่นี่ จะพัฒนา กลายเป็นเมือง (Waltz) การเคลื่อนไหวของ
ที่ยิ่งใหญ ไรนา แคนั้น จะเลี้ยง นายทุนคนที่สามเต็มไปดวย
คน พออะไร ดูฉันซิ นั่งสวย ดู พลังในการครอบงําคลายจะ
สิดู เพริศพริ้ง มีเงินเก็บ อยู
นารักแตเต็มไปดวยความรุน
เฉยๆสุขสบาย
แรงจะสังเกตไดจากจังหวะที่
แยงขาวมาจากออมอกของ
ชาวบาน ก็เป็นคน ไฉนเลย
พระแมโพสพบริเวณหนาฉาก
ตองลําบาก ดูฉันสิ เป็นคน
แสนไฮโซ(จริงๆ) บางครั้ง ฉัน ผาขาว มีการกระฉากมาและ
งง อีพวกโง ดักดาน เกิดเป็น งางมือเพื่อปาขาวอัดลงกับ
คน ไมยอมควา ใหมั่งคั่ง
พื้นแลวจึงใชการแสดงเรื่องสี
หนาและการหัวเราะชวยทํา
นายทุน3คน:พวกเรา นั้นเป็น
ใหการเคลื่อนไหวดวยลีลาใน
นายทุน ที่เมตตา
จังหวะดังกลาวนั้นสวยงามแต
พวกเรา เป็นคน ชวยประชา แฝงไปดวยความโหดรายที่
จํานอง จํานํา ไรนา หยิบยื่น แทรกดวยความตลกราย
โอกาส
พวกเรา เป็นนายทุน สุด
ประเสริฐ
ดอกเบี้ย รอยละรอย นั่นคือ
ผลประโยชนแ
พวกเรา เป็นนายทุน สุด
ประเสริฐ

เมื่อจะจบเพลงนายทุนทั้งได
เดินมาหนาเวทีและควงแขน
จับมือกันดวยความสุขใจ
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บทเพลง
พวกเรา...เป็นนายทุน...สุด
ประเสริฐ

ลีลาการเคลื่อนไหว
ในขณะที่ชาวบานตางก็จับมือ
ลีลาการเตนและทาทางการ
จับมือที่ลอเลียนไปกับทาทาง
ของนายทุน จนกระทั่งจบทุก
คนเดินตาม วิ่งตามนายทุน
เขาฉากไปดวยความอยากมี
ความอยากได ความโลภใน
เงินเหลานั้น
พระแมโพสพที่ถูกทอดทิ้งให
อยูกลางเวทีนั้น คอยๆกมเก็บ
ขาวที่ถูกทิ้ง เหยียบย้ํา ทีละ
รวง ทีละกํา โดยใชลีลา
ทาทางของการรําประยุกตแ
การแสดงอารมณแเป็นสําคัญ
ทั้งนี้การเคลื่อนไหวในชวงนี้
จะคอนขางชาตามเพลงที่
ปราศจากเนื้อรองมีแตเพียง
การแสดงออกของอารมณแ
ความรูสึกของพระแมโพสพ
ผานดวยสีหนาและทาทางใน
การรําเป็นสําคัญ หลังจากนั้น
พระแมโพสพจะเคลื่อนที่ไป
ดานหนาและเหลียวหลัง
กลับมามองถึงหมูบานที่ตนรัก
พรอมทั้งตัดใจและเดิน
ออกไปในทางออกหนาเวที
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บทเพลงที่ 8 เพลงพระคุณแม่
ผูออกแบบคือ นางสาวนิโลบล วงศแภัทรนนทแ,อาจารยแชัยภัทร ปิติสุตระกูล
คําจํากัดความในการออกแบบ
บทเพลง

(วิงวอน/สํานึกกลับใจ/ความรัก)
ลีลาการเคลื่อนไหว
ชาวบานกลับมายังหมูบาน
ของตนเองอีกครั้งดวย
ลักษณะการกระจายตัวเต็ม
พื้นที่ในทาทางของความทุกขแ
ทรมานในแตละบุคคลที่
แตกตางกันไป

ปรากฏนักรองเดี่ยวขึ้น
บริเวณดานหนาฉากผาขาว
ใชการรองประกอบสีหนา
ทาทางและการเคลื่อนไหว
กับที่ในประโยค “ความมืด
จิรัติกาล จักรวาลแสน
กวางไกล สรรพสิ่งลวน
ยากไร กระจัดกระจายไร
ชีวิน” แลวจึงทรุดตัวลงกับ
พื้น
ปรากฏผูเลาทั้ง 4 คนพูด
ไลเลี่ยกันเป็นกลอนตาม
จังหวะของเนื้อเพลงพระคุณ
แม ภายใตทาทางของความ
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บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว
ทรมานจนกระทั่งขีดสุดจาก
ชาวบานทุกคนที่มีการขอ
ขาวดวยสีหนาทาทางที่
สื่อสารกับผูชมโดยตรง

ไมมีสิ่งใดจะใหแม
มีแตเพียงซากรางที่ยังเห็น
ไมมีเงินทองของจําเป็น
มีแคความลําเค็ญขื่นเข็ญใจ

กลับมาบานเราคราคราวนี้
หอบซากชีวีที่ผอมผาย
มาซบแผนดินถิ่นเกิดกาย
ซบตักอุนไอแหงวัยเยาวแ
มาสัมผัสมืองานอันกราน
หยาบ
ที่เคยกําราบยามโงเขลา
ที่เคยลูบไลแสนแผวเบา
เมื่อครั้งวัยเยาวแนานมา
บัดนี้ลูกแพแลวแมเอเย
ที่เคยใฝุฝในนั้นหนา
ผานเลยลวงหลายเวลา
ดั่งคนไรคาควาลม

ทันใดนั้น ปรากฏพระพิรุณ
ในลักษณะของเงาชาวบาน
ทุกคนคอย ๆ เงียบลงแต
ยังคงแสดงทาทางของความ
ทรมานถึงขีดสุด

ปรากฏชาวบานผูหญิงหนึ่ง
คนบริเวณกลางเวทีที่ชั้นเขา
ขึ้นยกมือพนม เป็นทาทาง
ของการขอขมาตอการ
กระทํา และความผิดที่มีตอ
พระแมโพสพ

เสียงเพลงจากการประสาน
คอย ๆ เริ่มขึ้นชาวบานทุก
คนคอย ๆ ลุกขึ้นมายืน
รวมกลุมกันโดยแบงความ
สมดุลเป็นสองฝใ่งของเวทีการ
แสดงในขณะที่รองจนกระทั่ง
“ดั่งคนไรคาควาลม” ทุกคน
จะคอย ๆ ลดนั่งลงที่พื้นดวย
ทาทีของความเหนื่อยหลา
หมดแรง เศราโศก
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บทเพลง

ลีลาการเคลื่อนไหว

เมื่อพระแมโพสพปรากฏกาย
ขึน้ ดวยการรองประกอบสี
หนาและอารมณแ ทาทางของ
ชาวบานเริ่มมีความหวัง
ความปีติยินดีกลับมาอีกครั้ง
ทาทางของพระแมโพสพเป็น
การเคลื่อนไหวที่ปราศจาก
การรําประยุกตแแตเป็น
ปฏิสัมพันธแระหวางชาวบาน
ทุกคน
พระแมโพสพเดินขึ้นมาอยูที่
บริเวณหนาเวทีอีกครั้ง
ชาวบานทุกคนคอย ๆ กมลง
กราบ ยกมือพนม ในทาทาง
ที่แตกตางกัน เพื่อเชิญขวัญ
ดวงนั้นกลับมาสูความดีงามที่
ตนเคยมี

ภาพประกอบ

275

ภาคผนวก ค
การออกแบบแสงในการแสดง

276
เปิดเรื่อง
คําจํากัดความในการออกแบบจากผูวิจัย

(ชุมชน/ความศรัทธา/ความเปลี่ยนแปลง)

บทเพลง

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/
การออกแบบแสง

ผู้เล่าที่ 1: เมื่อความเชื่อ ความ
รัก และความถอยทีถอยอาศัย
เปรียบเสมือนแสงสวางที่ทําให
มนุษยแ มีความสุขสมปรารถนา
แตมันกําลังจะถึงจุดจบ

การบอกเลาโดยผูเลาเปิดเรื่อง
เริ่มดวยไฟสีขาวตรงกลางเวที

ความเป็นจริง มนุษยแมักชื่นชม
ยินดีกับความมืดนั้นเสมอ
อํานาจแหงความมืด จึงไดย่ํา
กรายปกคลุมเหนือความสงบสุข
เหลานั้น

การสรางภาวะของชุมชนที่
สะทอนผานภาพเชิง
นามธรรมประกอบไปดวยการ
รวมตัว การเปลี่ยนแปลง
จนกระทั่งแตกกระจาย ใช
แสงสีขาวฟูาและมวง
กําหนดใหเกิดบรรยากาศที่
เกินจริง

ผู้เล่าที่ 2: วันแลววันเลา ความ
มืดยังคงแผกระจายไปทั่ว
บรรยากาศนําไปสูความ
สารทิศ สถานที่เดียวที่ยังคงเชื่อ
ศรัทธาของมนุษยแทั้งเวทีเหลือ
วา แสงสวางนั้นยังอยูกับพวก
เพียงแสงสีฟูาเพื่อเนนใหเห็น
เขา
ความสวางจากเทียนอีเล็คโทร
นิคที่เป็นสีสมที่คอยๆปรากฏ
ขึ้นในความมืดครึ้ม
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บทเพลง
ที่นี่คือหมูบานแหงลุมน้ําโขง
หมูบานที่ทุกคนตางมี
ความสัมพันธแกันอยางกลม
เกลียว

ความผูกพันนี้คือความอบอุน
แหงครอบครัว

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/
การออกแบบแสง

การรวมตัวที่สะทอนใหเห็นถึง
ความผูกพันแหงครอบครัว
ภายใตแสงสีขาวและสม
บริเวณจุดยืนกลุมของ
ชาวบานที่โอบลอมไปดวย
แสงสีฟูาในบรรยากาศแหง
ความมืดครึ้ม
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บทเพลงที่ 1 เพลงแรกฤดู
คําจํากัดความในการออกแบบจากผูวิจัย

(ความมืด/ความสับสน/ความศักดิ์สิทธิ์),
(ความสวาง/ความหวัง/ความศักดิ์สิทธิ์)

บทเพลง

ความมืดจิรัติกาล

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง
กลับมาสูความมืดที่ปรากฏขึ้น
ถูกปกคลุมไปดวยแสงสีฟูาที่
เจือดวยแสงสีขาวที่คอยๆเพิ่ม
ระดับขึ้นในวงกวางเพื่อ
นําเสนอคอรัสและผูรองเดี่ยว
ผูหญิงคนหนาสุด

จักรวาลแสนกวางไกล
สรรพสิ่งลวนยากไร
กระจัดกระจายไรชีวิน
แรนแคนแสนสาหัส
ทั้งอุปใทวแก็ไมสิ้น
มนุษยแปนดวยราคิน
จึงไหวดินแลไหวฟูา
บรรยากาศเต็มไปดวยความ
สับสนตามเสียงดนตรีและการ
เคลื่อนไหวในแสงสีฟูาสลับ
แสงสีสมในบริเวณตาง ๆ ของ
เวที
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บทเพลง

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง

จนกระทั่งเกิดการรวมตัวของ
ชาวบานคลายกับการกําเนิด
จึงใชแสงสีฟูาบริเวณรอบคอย
ๆ ลดลงปรากฏแสงสีสม
บริเวณที่มีการประสานมือ

ตะวันสองคือความหวัง
คือพลังแหงพวกขา

ทํานองเพลงสะทอนใหเห็นถึง
แสงตะวันคลายกับความ
ปรารถนาของชาวบาน แสงสี
สมผสมสีเหลืองจึงปรากฏขึ้น
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บทเพลง

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง

ทั่วถวนก็ปรารถนา

เต็มเวทีคลายกับการตอนรับ
วันใหมจึงเป็นแสงตอนรับของ
พระอาทิตยแ

มีชีวิตเป็นอยูดี

น้ําใสไหลเชี่ยวเรื่อย
ใหหายเหนื่อยสุดสุขศรี
ขวัญขาวขวัญชีวี
บนถิ่นที่อุษาคเนยแ

แสงทองจากพระอาทิตยแคอย
ๆลดลง และเจือจางไปใน
ความมืดเมื่อเขาสูฤดูกาลฝน
กอนการเพาะปลูก
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บทเพลงที่ 2 เพลงเบิกพิรุณ
คําจํากัดความในการออกแบบจากผูวิจัย
บทเพลง

(อํานาจ/บิดา/บันดาล)

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง
บรรยากาศคอย ๆ มืดครึ้มลง
จนเหลือเพียงแสงสีฟูาเปรียบ
กับเวลาที่ฝนจะตก ฉากสีขาว
เบื้องหลังถูกยอมลายใหมี
ลักษณะเป็นการหมุนของ
วงกลมสะทอนไดถึงน้ํา ลม
และเมฆในขณะที่ฝนคอย ๆ
ตกลงมาสูพื้นดิน

บริเวณกลางฉากขาวที่ปกคลุม
ไปดวยบรรยากาศของชวงเวลา
อันตัวพอรักลูกดั่งดวงใจ
ฝนตก ปรากฏภาพของพระ
พอใหเจาทุกประการสม
พิรุณที่ใชเงาวงกลมสีสมฉายให
ประสงคแ
สังเกตไดเพื่อเสมือน
หากลูกเชื่ออธิษฐานพรอมธํารง ความสัมพันธแของความเชื่อจาก
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บทเพลง

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง

พอคงไดหมดหวงชั่วนิรันดรแ

ชาวบานและเทพผูปกปใกษแ
รักษา

แสงศรัทธาสองหลาแผไพศาล
สืบ

จนกระทั่งพระพิรุณปรากฏราง
ขึ้นบริเวณหนาฉากขาวแสงขาว
เหลืองคอย ๆ ปรากฏเพื่อเนน
ย้ําความศักดิ์สิทธิ์ของพระพิรุณ
ในขณะที่ฉากขาวเริ่มมีการ
ยอมลายใหมีลักษณะเป็น
วงกลมอีกครั้ง

รวมสืบสานผานศีลธรรมรักษา
มั่น
เปลงเสียงรองกึกกอง
ประสานกัน
ใหสุขสันตแสามัคคีนะลูกเอย
ขามีนามพิรุณศาลผูบันดาล
เสนาะขานประทานพรให
ชมเชย
หากพวกเจาทําชั่วมัวเมินเฉย
ขาจะเอยใหพิบัติสั่งสอนใจ
อัสนีกวัดแกวงแสงเริ่มตน
โอมหาฝนโปรยปรายไลจัญไร
เกรียวดินโชกชุมชื้นโอบอุมไว
ใหนาไรขานรับขวัญสุขสมบูรณแ

แสงสีขาวเหลืองคอย ๆ เพิ่ม
ความเขมดวยสีสมประกอบกับ
การเดินของพระพิรุณจากฉาก
ขาวสูหนาเวที คลายกับ
สัญญาณเตือนของการเริ่ม
ฤดูกาลเพาะปลูก
ใหนาไรขานรับขวัญสุขสมบูรณแ
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บทเพลงที่ 3 เพลงปักดาช้ามือ
คําจํากัดความในการออกแบบจากผูวิจัย
บทเพลง

(รื่นเริง/สามัคคี/สุขสมปรารถนา)

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง

ปใกดํากลาขาวใบเขียว บรรยากาศของการชวยกันปใกดําตน
กลา หวานเมล็ดพันธุแขาวเริ่มขึ้นอยาง
เกาะมือกดเกี่ยว
สนุกสนาน ภายใตแสงสีสมเหลืองให
ปรารถนา
บรรยากาศแบบพื้นบาน รวมไปถึง
มือหนึ่งอุมติดกายา
การยอมฉากผาขาวใหมีลวดลายของ
มือหนึ่งกดกลาลงดิน ลักษณะลายผาตารางเป็นสีเหลือง
เรียงหนากระดานหัน
หลัง
กอดกุมความหวังยังไม
สิ้น
บรรยากาศเริ่มสนุกสนานมากขึ้นดวย
ถอยปใกแถวไปไดยิน พอเพลงและแมเพลงที่รองเพลง
เพื่อใหการทํานาเกิดความสนุกสนาน
โคลนตมดูดกินถิ่นนา
บรรยากาศแบบพื้นบานถูกแทรกดวย
แสงสีเขียวเป็นจุดอยางมีจังหวะ
นอมรับกลาไวดวยรัก บริเวณทั่วเวที
ในขณะที่มีการหยุดเพื่อพักหรือ
อธิษฐานบรรยากาศจะมืดครึ้มลง
รอวันผันผานกาลเวลา
เล็กนอยเพื่อใหเกิดความอบอุนและ
หลอเลี้ยงขาวปลา
ความสัมพันธแระหวางขาวกับชาวบาน
อาทร
แสงสีเขียวหายไปเหลือเพียงแสงสี
แดงสมและเหลือง
แผนดินทอถักบานปุา

เหยาะยางเยื้องยาย
รายเรียง

เมื่อกลับเขาการปลูกขาวอีกครั้ง
บรรยากาศจะสนุกขึ้นกวาเกา จึงเกิด
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แดดเที่ยงเถียงนาพัก
กอน

แสงสีขาวในวงกวางๆขึ้นเพื่อทําให
เกิดความสวางมากขึ้นในบรรยากาศ
ไรเขมนาฬิกา หลับตา แบบสดใสสนุกสนาน
นอน
ดูตะวันผัดผอนแทน
เวลา
พอเฒาเหนื่อยนักก็พัก
นิด
เติมพลังชีวิตกอนหนา
กระหยับมือหยิบมวน
ยา
คอยลงปใกกลาตอเติม
เป็นนายที่นาตนเอง
อยาเรงพักหนอยคอย
เริ่ม
ขาวกลาเวลาเทาเดิม
งามเพิ่มเมื่อไรเรงรัด
บรรยากาศของการปลูกขาวจบลง
ดวยความสุข ไฟยังคงมีลักษณะเป็น
เก็บจอบคราดไถใสบา
แบบเดิม
ฝากใจใหกลาระบัด
ฝากลมฝนรายพราย
พัด
ปูนาอยากัดตนกิน

285
บทเพลงที่ 4 เพลงเชิญขวัญแปลงนา
คําจํากัดความในการออกแบบจากผูวิจัย
บทเพลง

(เชื้อเชิญ/นอบนอม/ปรารถนา)

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง

เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ)

การตั้งตนพิธีโดยผูนําหมูบานที่
ชักมชวนชาวบานทุกคนเริ่มขึ้น
า แดงเหลืองยังคงเก็บไว
แสงไฟสี
เถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนม เป็นบรรยากาศกวาง ๆ มี
ลักยษณะเป็นสีจางที่เจืออยูใน
ก
บรรยากาศ
สีเหลืองมีบทบาท
มากขึ้นในสวนของความเป็น
ไหว ตั้งใจอธิษฐานเอย
พิธีกรรมเพื่อแสดงถึงความ
เชิญขวัญเชิญมา โพสพ โพศรี
ศักดิ์สิทธิ์
แมจันทรแเทวี แมศรีศักดา
เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ)
มา
เถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนม
ยก
ไหว ตั้งใจอธิษฐานเอย
ฝากปูุ ฝากตา ตาเหลว ลอม
คอก
จะชวยปกปูอง คุมครองแม
เอย

เฮ เอา เฮ เฮ (เฮ เอา เฮ เฮ)
มา

ผูนําหมูบานเปรียบเสมือนคน
ทําพิธีหลักที่นําทุกคนมีการยืน
ออกมาจากจุดปกติของ
ชาวบาน จึงใชแสงจากไฟ
ติดตามวางตําแหนงไปพรอม
กับการเคลื่อนที่ของผูนํา
หมูบานเพื่อเนนใหเกิดความ
โดดเดนมากกวาชาวบานทุก
คน

การเริ่มตนพิธีเสร็จสิ้นลงดวย

ภาพประกอบ

286
บทเพลง

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง

เถิดเชิญมา สูนาสูไร มือพนม
ยก

เครื่องของบูชาพระแมโพสพ
บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองทอง โดยลดโทนไฟสี
แดงสมลง เหลือเพียงแสงสีขาว
และเหลืองออนเพื่อตอนรับ
การมาของพระแมโพสพ

ไหว ตั้งใจอธิษฐานเอย
คุมเอกคุมไถ คุมไรคุมนา คุม
เคราะหแคุมโศก คุมโรค โรคา
คุม
นกคุมหนู คุมปูคุมปลา คุม
เหี้ย
คุมงู คุมเพลี้ยกินนา มาอยูมา
เลี้ยง ลูกเตาลูกหลาน อิ่มหนํา
สําราญ สูขวัญแมเอย

ภาพประกอบ

287
บทเพลงที่ 5 เพลงบวงสรวงพระขวัญข้าว
คําจํากัดความในการออกแบบจากผูวิจัย
บทเพลง
พระเอยพระแมไพรศรพณแ
งามล้ําเลิศลบสบสวรรคแ
ผุดผองรัศมีฉวีวรรณ
ปูองกันปกเกศดวยเมตตา
ผองขาทั้งปวงมาบวงสรวง
ตอดวงขวัญขาวเจาขา
ดวยเครื่องสักการบูชา
พางพื้นแผนนาสุธาดล
ขอแมบํารุงจรุงพรรณ
ครองขวัญเพิ่มพูนจรูญผล
ดินผืนชื่นชื้นชอุมชล
มงคลมากมิ่งยิ่งมี
ไรนาเรืองรองเป็นทองทุง
ปลั่งปรุงเปลงงามทรามราศี
ใหขาชื่นชมสมฤดี
เปรมปรีดิ์สําเริงบันเทิงเอย

(อันเชิญ/รวมใจ/สถาภรณแ)

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง
เขาสูพิธีกรรมการบวงสรวงพระ
แมโพสพบรรยากาศของผูนําพิธี
เบื้องหนาเวทีใชไฟติดตาม
บริเวณตําแหนงดังกลาวเพื่อให
ชี้ใหเห็นถึงเครื่องบูชา
บรรยากาศเบื้องหลังจะออก
โทนสีสมในขณะที่ฉากจะไมมี
การยอมใด ๆ
พระแมโพสพปรากฏกายขึ้น
บริเวณฉากผาขาวในลักษณะ
ของเงาสีสมวงกลมเพื่อแสดงถึง
ระยะที่หางกันออกไป หรืออาจ
แสดงถึงภาพของความเชื่อ
ภายในจิตใจของชาวบานทุกคน
พระแมโพสพปรากฏกายขึ้น
บรรยากาศโดยรอบมืดลงเพื่อ
เนนเนนความสําคัญที่พระแม
โพสพดวยไฟติดตาม ในขณะที่
ฉากผาขาวถูกยอมลายเป็น
ลายเสนครึ่งวงกลมคาดทับกัน
อยางมีจังหวะในสีโทนฟูาชมพู
เพื่อขยายจุดเดนของพระแม
โพสพและสรางบรรยากาศที่
หยุดนิ่งแตกตางจากชวงแรก
พระแมโพสพปรากฏกายเบื้อง

ภาพประกอบ

288
บทเพลง

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง
หนาของเวที ไฟสีขาวในวงกวาง
ยังถูกใชเพื่อเนนความสําคัญที่
รางของพระแมโพสพอยู

ภาพประกอบ

289
บทเพลงที่ 6 เพลงชมโฉมพระโพสพ
คําจํากัดความในการออกแบบจากผูวิจัย
บทเพลง
พระขวัญขาวพราวนามงาม
พระโฉม
แสงโสมเทียมเทียบเปรียบมิได
ผิวพระองคแทรงขวัญวรรณวิไล
พรรณรายพรายเพริดประเสริฐ
องคแ
เกศาสางงามตองตามพักตรแ
เลิศลักษณแสมวงศแพระทรงหงสแ
ซายมือถือพระขรรคแเป็นมั่นคง
ขวาทรงรวงขวัญพระธัญญา
พัสตราภรณแแพรวแววประไพ
เฉิดฉายไฉไลลายเรขา
ประทับอาสนแเรืองรองดวย
ทองทา
สมสงานารีพระศรีไพร
เป็นมารดาแหงผลาธัญญาหาร

(ความงาม/มารดา/ผูรักษา)

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง
พิธีกรรมการอันเชิญพระแม
โพสพสูแปลงนาเพื่อดูแลรักษา
ขาวนํามาซึ่งบรรยากาศของ
ความศักดิ์สิทธิ์ที่ถายทอด
ความงามและคุณคาของพระ
แมโพสพดวยเชนกัน ลักษณะ
ของแสงในบริเวณรอบใชความ
มืดปกคลุมเป็นหลัก ผสมดวยสี
โทนสมบริเวณกลางเวทีในวง
กวาง กับแสงเขมสีขาวใน
วงจํากัดเฉพาะพระแมโพสพ
บริเวณกลางเวทีดานขวา ที่
โดดเดนขึ้นในกริยาตาง ๆ ที่สง
เกตไดเดนชัด

ภาพประกอบ

290
บทเพลง

บริบาลหนุนประคองใหผองใส
อํานวยพรอันอุดมสมฤทัย
สถิตในไรนานรากร

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง

ภาพประกอบ

291
บทเพลงที่ 7 เพลงสีสัน นายทุน
คําจํากัดความในการออกแบบจากผูวิจัย
บทเพลง

(ความเจาเลหแ/ความแตกแยก/มายาแฟนตาซี)

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง

นายทุน1:พวกเหลาชาวบาน ที่
นายทุนชายและหญิงปรากฏตัว
บวงสรวง มักเชื่อวาทานจะบันดาล ขึ้นเพื่อชักจูงชาวบานดวยเงิน
แทที่จริงนั้นเป็นพวกเขาเอง
และผลประโยชนแที่จะไดรับมี
การหยิบยื่นขอเสนอมากมาย
พวกเราเสนอใหมั่งคั่ง แถมจะทําให
แสงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟูา มวง
สบาย
ชมพู ในภาพรวมรวมสีจะออก
จะทําใหฝในนั้นเป็นจริง
ลักษณะมวงเขมเพื่อแสดงถึง
เงินเทานั้น ที่ทําให
ความเจาเลหแของนายทุน
เงินเทานั้น ที่บันดาล
ในขณะที่แสงสีขาวบริเวณพระ
เงินเทานั้น ที่ทําใหร่ํารวย
แมโพสพเริ่มเบาบางลงคลาย
Money Money Money
กับความเชื่อที่กําลังถูกลบเลือน

นายทุน2:ลงแขกวันนี้ ไมจําเป็น
แคคนๆเดียว ก็ทําได
ใชรถแทร็กเตอรแนั้นดียิ่งกวาควาย
พวกเราเสนอใหรวดเร็ว แถมจะทํา
ใหสบาย
จะทําใหรวดเร็วเป็นกอง
หยุดทุกอยาง ที่ชักชา

ภาพประกอบ

292
บทเพลง
หยุดทุกอยาง ที่โบราณ
ความทันสมัยนั้นมัน โคตรโคตร
เร็วสแ
Money Money Money

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง

จากความทาทายของนายทุน
กับความเชื่อเดิมของชาวบาน
ทําใหชาวบานทุกคนหันเหไป
พึ่งพานายทุน แสงโทนสีมวง
ของเวทีเขมขึ้นพรอมทั้งการ
ยอมฉากผาขาวดานหลังดวย
ลายวงกลมซอนกันหลายวงใน
สีแดงที่ตัดกับพื้นสีน้ําเงิน
ความเชื่อเดิมกําลังถูกลบเลือน
ไป แสงสีขาวของพระแมโพสพ
ปรากฏขึ้นเพื่อสรางความ
แตกตางในภาพรวมของ
ชาวบานที่ถูกครอบงํา

นายทุน3:ถาหากฉัน ร่ํารวย
ฉันสวย คนใชเป็นสิบ
มีเงิน มากมายใชจาย
พอประมาณ บางครั้ง
ฉันงง ในกระเปา มีเงินเป็นลาน
ฉันจะชวย ทุกคนและบงการ

ที่นี่ จะพัฒนา กลายเป็นเมือง ที่

นายทุนคนสุดทายปรากฏตัว
ขึ้นมาดวยความทาทายตอ
ความเชื่อเดิมขั้นสูงสุดที่ทําให
คุณคาของขาวเปลี่ยนเป็น
คุณคาของขาวกับเงิน แสงโทน
สีแดงเขมปรากฏขึ้นในวงกวาง

ภาพประกอบ

293
บทเพลง
ยิ่งใหญ ไรนา แคนั้น จะเลี้ยงคน
พออะไร ดูฉันซิ นั่งสวย ดูสิดู
เพริศพริ้ง มีเงินเก็บ อยูเฉยๆสุข
สบาย

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง
ของเวทีการแสดง แตแสงสีขาว
ของพระแมโพสพก็ยังคงสราง
ภาพความแตกตางจาก
เหตุการณแในภาพรวม

ชาวบาน ก็เป็นคน ไฉนเลย ตอง
ลําบาก ดูฉันสิ เป็นคน แสนไฮโซ
(จริงๆ) บางครั้ง ฉันงง อีพวกโง
ดักดาน เกิดเป็นคน ไมยอมควา ให
มั่งคั่ง
นายทุน3คน:พวกเรา นั้นเป็น
นายทุน ที่เมตตา
พวกเรา เป็นคน ชวยประชา
จํานอง จํานํา ไรนา หยิบยื่นโอกาส
พวกเรา เป็นนายทุน สุดประเสริฐ
ดอกเบี้ย รอยละรอย นั่นคือ
ผลประโยชนแ
พวกเรา เป็นนายทุน สุดประเสริฐ
พวกเรา...เป็นนายทุน...สุด
ประเสริฐ

นายทุนชักชวนชาวบานสําเร็จ
ดวยอุบายและตัณหาตาง ๆ

ภาพประกอบ

294
บทเพลง

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง
ความเชื่อเดิมจึงถูกลบลาง แสง
โทนสีมวงในภาพรวมของเวที
ดับลงเหลือแตเพียงแสงสีขาวที่
ไมเขมมากในวงแคบ ๆ ของ
พระแมโพสพที่เก็บขาวทั้งหมด
คลายกับความเชื่อเดิมที่เริ่ม
หมดลงแตยังคงความดีงามให
ทุกคนสามารถสัมผัสไดจาก
อารมณแและความรูสึก การลด
ความเขมของแสงสีขาวลงเพื่อ
สรางระยะความใกลมากขึ้นกับ
ผูชมและพระแมโพสพ

ขาวและพระแมโพสพเป็น
สัญลักษณแสุดทายที่ยังคง
ปรากฏอยูบนเวที ในขณะที่
พระแมโพสพกําลังจะออกไป
จากเวทีแสงสีขาวปนสีมวงออน
ๆ ของพระแมโพสพมีลักษณะ
ที่ตัดกับบรรยากาศมืดครึ้ม
โดยรอบเพื่อใหสัมผัสไดถึง
ความเดียวดายและความเชื่อที่
กําลังจะลบเลือนไป

ภาพประกอบ

295
บทเพลงที่ 8 เพลงพระคุณแม่
คําจํากัดความในการออกแบบจากผูวิจัย
บทเพลง

(วิงวอน/สํานึกกลับใจ/ความรัก)

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง
ชาวบานซมซานกลับมาเพื่อ
วิงวอนใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยเหลือ
อีกครั้งเนื่องจากความประมาท
เลินเลอในการใชชีวิตไปกับเงิน
ของนายทุนไดนํามาซึ่งหายนะ
แสงของเวทีเปลี่ยนเป็นสีฟูา
เขมในบรรยากาศและสีแดง
มวงเพื่อแสดงถึงความทรมาน
จากนั้นภาพของชาวบานบน
เวทีคอย ๆ ถูกยอมดวยลาย
คลายกับเงาของใบไมที่ปกคลุม
ในวงกวางในแสงสีฟูาเขม ตัด
กับแสงสีสมของผูรองเดี่ยวใน
แสงสีสม คลายกับการบอกเลา
ถึงความรูสึกทุกขแระทมของ
จิตใจในเบื้องลึกของชาวบาน
ทุกคน

ความทุกขแทรมานจากความหิว
และความเหนื่อยทวีความ
รุนแรงมากขึ้น แสงสีฟูาและ
ลวดลายของเวทีหายไป
กลายเป็นความทรมานที่ถูก
สื่อสารผานโทนแสงสีแดงเขม
ในภาพกวางของเวที

ภาพประกอบ
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ไมมีสิ่งใดจะใหแม
มีแตเพียงซากรางที่ยังเห็น
ไมมีเงินทองของจําเป็น
มีแคความลําเค็ญขื่นเข็ญใจ
กลับมาบานเราคราคราวนี้
หอบซากชีวีที่ผอมผาย
มาซบแผนดินถิ่นเกิดกาย
ซบตักอุนไอแหงวัยเยาวแ
มาสัมผัสมืองานอันกรานหยาบ
ที่เคยกําราบยามโงเขลา
ที่เคยลูบไลแสนแผวเบา
เมื่อครั้งวัยเยาวแนานมา
บัดนี้ลูกแพแลวแมเอเย
ที่เคยใฝุฝในนั้นหนา
ผานเลยลวงหลายเวลา
ดั่งคนไรคาควาลม

อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง
พระพิรุณปรากฏรางขึ้นอีกครั้ง
ดวยการบอกกลาวถึงความผิด
ที่ชาวบานไดกระทํา ละเลยไป
กอนที่จะใหอภัยกับการกระทํา
จึงเปรียบคําพูดของพระพิรุณ
เป็นการสั่งสอนใหกับชาวบาน
ทุกคน พระพิรุณปรากฏขึ้น
ภายใตแสงเงาวงกลมสีสมใน
ฉากผาขาว เพื่อแสดงถึง
ระยะหางของชาวบานกับโลก
ของเทพบันดาล
ความทุกขแทรามานของ
ชาวบานยังคงปรากฏใหเห็นได
ในโทนแสงสีแดงเขมภาพรวม
ของเวทีจนกระทั่งความเขมนั้น
คอย ๆ ออนลงตามลําดับการ
เขามาของพระแมโพสพที่ให
อภัยลูก ๆ ทุกคน แสงของพระ
แมโพสพจึงเป็นแสงสีขาวของ
ไฟติดตามในจังหวะการ
เคลื่อนที่สูเวทีดานหนา แสงที่
ปรากฏคือการออกแบบเพื่อ
แสดงความเจือจางของความ
ทุกขแนั้นใหนอยลงจนหมดไป
แสงสีขาวของพระแมโพสพ
คอยเจือจางแสงสีแดงใหออน
ลง
ภาพรวมเปลี่ยนไปกลายเป็น

ภาพประกอบ
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อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร/การ
ออกแบบแสง
แสงสีเหลืองออกสมในภาพ
กวางของเวที คือความพยายาม
ในการนําเสนอความทุกขแ
ทรมานที่หมดสิ้นไปเหลือแต
เพียงความอบอุนจากแมผูให
แสงไฟติดตามในตําแหนงของ
พระแมโพสพทําหนาที่สราง
ความเจิดจรัสของความเชื่อที่ดี
งามอีกครั้ง จนเหลือเพียงแต
พระแมโพสพในความเคารพ
บูชาของชาวบานที่เป็นแสงสี
ขาวจากไฟติดตาม แสงสีขาว
ดังกลาวไดสรางใหความเชื่อนั้น
เป็นความเชื่อสําคัญของการ
ดําเนินชีวิตที่ทุกคนพึงกระทํา
เพื่อสรางความดีงามตอไป

ภาพประกอบ
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แบบสอบถามความพึงพอใจ และทัศนคติ ในการแสดงประสานเสียง
เรื่อง “ขวัญข้ าว” จิตวิญญาณแห่ งลุ่มนา้ โขง
 วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 19.00 น.
 วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครการจัดการเภตราลัย
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่ องหมาย ลงใน  หรื อเติมข้ อความในช่องว่างที่ตรงตามความเป็ นจริง
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ

ต่ากว่า 21 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป

3.อาชีพ

นักเรี ยน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
อาจารย์ / ครู

4.ท่านได้ ทราบข่าวว่ามีการแสดงนี ้จากแหล่งใด
เพื่อน/คนรู้จกั แนะนา
เว็บไซต์
อื่นๆ..................................

รับจ้ าง/พนักงานบริษัทเอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ โปรดระบุ ...............................

โปสเตอร์
วิทยุ

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลและความคิดเห็นต่อการแสดงร้ องประสานเสียงเรื่ อง “ขวัญข้ าว”
5.ท่านเคยรับชมการแสดงขับร้ องประสานเสียงมาก่อนหรื อไม่
เคย
ไม่เคย(โปรดข้ ามข้ อ 6)
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6.ท่านรู้จกั วงประสานเสียงเหล่านี ้หรื อไม่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
วงสวนพลูคอรัส
วงบางกอกว้ อยเซ็จส์
วงวัฒนาเกิร์ลคอรัส
วงบีซีซีกรี คลับ
วงจุฬดา
วงอื่นๆ.................................
วงประสานเสียงเยาวชนแห่งประเทศไทย
7.หลังจากได้ รับชมการแสดงนี ้แล้ ว ท่านอยากชมการแสดงขับร้ องประสานเสียงวงอื่นๆอีก
หรื อไม่
อยากชม เพราะ.................................................................................
ไม่อยากชม เพราะ..............................................................................
8.เรื่ องราวที่ประยุกต์ในการแสดงนี ้ทาให้ การขับร้ องประสานเสียงมีความน่าสนใจมากขึ ้น
หรื อไม่
น่าสนใจ เพราะ..................................................................................
ไม่นา่ สนใจ เพราะ...............................................................................
9.เรื่ องราวที่ประยุกต์ในการแสดงมีใจความสาคัญเกี่ยวข้ องกับเรื่ องใดมากที่สดุ (มากที่สดุ
ใส่เลข 4 เรี ยงลาดับไปถึงน้ อยที่สดุ ใส่เลข 1)
ความเชื่อเรื่ องข้ าวในภูมิภาคลุม่ น ้าโขง
ความเป็ นอัตลักษณ์สามัญของภูมิภาคลุม่ น ้าโขง
ความสัมพันธ์แห่งครอบครัวในกลุม่ ภูมิภาคลุม่ น ้าโขง
วิถีชีวิตของคนในภูมิภาคลุม่ น ้าโขง
ภูมิภาคลุม่ น ้าโขง หมายถึง ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม
อัตลักษณ์สามัญ หมายถึง ความคล้ ายคลึงในการใช้ ชีวิตด้ าน ความเชื่อ พิธีกรรม และการ
ดาเนินชีวิตของผู้คนในกลุม่ ประเทศลุม่ น ้าโขง
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10.การประสานเสียงสามารถสร้ างมุมมองร่วมกันเรื่ อง “ข้ าว” และความเป็ นอัตลักษณ์
สามัญของภูมิภาคลุม่ น ้าโขงได้ หรื อไม่
ได้ เพราะ...........................................................................................
ไม่ได้ เพราะ.......................................................................................
ส่วนที่ 3 ความรู้สกึ พึงพอใจที่มีตอ่ การแสดง
11.ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบในการแสดงประสานเสียงเรื่ อง “ขวัญข้ าว”
ลาดับ

ความพึงพอใจในการ
แสดง

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง
อย่ างยิ่ง

11.1 การสื่อสารด้ วยเพลงประสาน
เสียง
11.2 ประเด็นเนื ้อหาในการแสดง
11.3 นักแสดง
11.4 ลีลาการเคลื่อนไหว
11.5 การออกแบบเสื ้อผ้ า
11.6 การออกแบบแสง
11.7 ดนตรี ประกอบ
11.8 ภาพรวมของการแสดง
ส่วนที่ 4 ทัศนคติการนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในการแสดง
12. ทัศนคติตอ่ การนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในการแสดงประสานเสียงเรื่ อง “ขวัญ
ข้ าว”
ลาดับ

ทัศนคติต่อประเด็นต่ าง ๆ

12.1

ชุดการแสดง “ขวัญข้ าว” ได้ สร้ างมิติ
ใหม่ให้ กบั การขับร้ องประสานเสียง

มาก มาก
ที่สุด

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ลาดับ

ทัศนคติต่อประเด็นต่ าง ๆ

12.2

องค์ประกอบด้ านละคร เช่น
เรื่ องราว แสงสี การเคลื่อนไหว
เครื่ องแต่งกาย ช่วยสื่อสารเชิง
บรรยากาศของภูมิภาคลุม่ น ้าโขงได้
ดี
“ขวัญข้ าว” สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ทางวัฒนธรรมที่ทาให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ระหว่างวัฒนธรรม

12.3

12.4

เนื ้อหาของเพลงประสานเสียงทาให้
การสื่อสารเรื่ อง “ข้ าว” ของกลุม่
ประเทศลุม่ น ้าโขงถูกใช้ เป็ นภาพ
แทนการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของ
ภูมิภาคลุม่ น ้าโขงได้

12.5

เนื ้อหาเชิงพิธีกรรม ความเชื่อเดิมที่ดี
งาม และทุนนิยม ในการแสดง
“ขวัญข้ าว” สะท้ อนบทบาท ความ
เชื่อ และวิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป
ของผู้คนในภูมิภาคลุม่ น ้าโขง
การแสดงประสานเสียงเรื่ อง “ขวัญ
ข้ าว” เป็ นภาพสะท้ อนของการ
รวมกันเป็ นหนึง่ ในลุม่ น ้าโขง

12.7

มาก มาก
ที่สุด

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

13.หลังจากที่ท่านได้ รับชมการแสดงประสานเสียงเรื่ อง “ขวัญข้ าว” ท่านมีความรู้สกึ
อย่างไร
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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..................................................................................................................................
14.ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
ผู้วิจยั
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นายธนภู มิ ลิ ม ศิ ริ ธ ง เกิ ด ที่ ก รุ ง เทพมหานคร สํ า เร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี จาก
ภาควิชาประวัติศาสตรแศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ มีความสนใจ
ในการแสดงเพื่อการสื่อสาร จึงเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท กลุมการสื่อสารเชิงสุนทรียะและ
บันเทิงคดี คณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

