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บทคัดย่อ 
 
              โครงการศิลปนิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อนําเสนอความประทับใจของตัวข้าพเจ้าที่มีต่อการ 
เต้นรําแนวโมเดิร์น แดนซ์ ที่ประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวที่สามารถดึงอารมณ์ความรู้สึกขณะนั้น 
ออกมาได้ผ่านการเต้น ข้าพเจ้าเริ่มฝึกฝนนาฎศิลปะตะวันตกมาตั้งแต่มัฐยมต้นในระยะเวลาที่ผ่าน 
มาข้าพเจ้าได้ทดลองเรียนมาหลากหลายประเภท แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจจริงจังกันการเต้นรําแบบ 
โมเดิร์น แดนซ์ โดยข้าพเจ้าศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน C.S.T.D (Commonweath Society of 
Teachers of Dancing) เป็นหลักสูตรของประเทศออสเตรเรียมาเป็นระยะเวลา 4 ปีจึงมีโอกาส 
ได้รับรู้และซึมทราบสัมผัสได้ถึงความงดงาม ความแข็งแรง ความสง่างามขณะที่เคลื่อนไหวใน 
เวลาเดียวกัน ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจทั้งในฐานะนักเต้นและนักออกแบบในยุคศตวรรษที่ 21 
ข้าพเจ้าสนใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเพื่อถ่ายทอดความประทับใจท่าทางที่สวยงาม 
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Abstract 
 

The aim of this art-thesis is to present my impression of Modern Dance and its 

movement, consisting of profound feelings expression. Since I have been studying 

Western dance since I was in Secondary school. I used to join various classes Western 

dance. Eventually I found that I am interested in Modern dance the most. So, I decided 

to take class in C.S.T.D (Commonweath Society of Teachers of Dancing) dance class; 

initiative from Australia, for 4 years. Therefore, I have learnt how to move about elegance 

with strength it had inspired me as both a designer and a dancer to create  jewelry in 

order to express the impression of aesthetic in dance movement. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้ามิอาจสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ที่ดีจากหลายๆ ฝ่าย ข้าพเจ้าจึงใคร่อยากจะขอกล่าวขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้การสนับสนุนและคอยให้คําปรึกษาในยามที่ข้าพเจ้าเกิด 
ความเครียดและคอยให้กําลังใจเสมอมา ได้ส่งเสียให้ข้าพเจ้าได้รับการศึกษาที่ดี อีกทั้งยังส่งเสริม 
ในสิ่งที่ ข้าพเจ้ารักทําให้ข้าพเจ้าได้มีวันนี้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับทุกท่านที่มอบความรู้ อีกทั้งยังได้มอบ 
ประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ตัวข้าพเจ้าโดยเฉพาะอาจารย์วินิตา คงประดิษฐ์ที่คอยให้คําปรึกษาและ 
แนะนำแนวทางในการทํางานทั้งในเรื่องเรียนแนวคิดใน การดําเนินชีวิต 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆช่วยเหลือในเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่รู้และเป็นกําลังใจในยาม 
ที่ตัวข้าพเจ้าต้องการกําลังใจ 
 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู้และคอยดูแลข้าพเจ้าเสมอมา ทําให้ข้าพเจ้ามี 
ความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเตรียมให้ข้าพเจ้าไปเจอกับโลกภายนอกหลังจากจบการศึกษาครั้งนี้ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา  

เมื่อกล่าวถึงนิยามนาฎศิลป์สมัยใหม่หรือ “โมเดิร์น แดนซ์” (Modern Dance) สําหรับ 

ตัวข้าพเจ้าก็คือการได้แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้เต้นผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายทุก 

ส่วนซึ่งถือวิธีการกําเนิดมาพร้อมกับธรรมชาติของมนุษย์ที่เรียกว่าภาษากาย สามารถถ่ายทอดถึง 

ความรู้สึกนึกคิดได้อย่างลึกซึ้ง นาฎศิลป์นั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท แต่ที่ข้าพเจ้ามีความนิยม 

ชื่นชอบมากเป็นพิเศษคือนาฎศิลป์สมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์น แดนซ์ เนื่องจากจังหวะการเคลื่อนไหว 

ร่างกายจะมีความอ่อนช้อยสวยงาม และ มีความแข็งแรงในเวลาเดียวกัน                                                                                          

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นต้นกําเนิดของการเต้นในรูปแบบนาฏศิลป์สมัยใหม่นี้เนื่อง 

จากแวดวงการเต้นรําในช่วงเวลานั้นประสบกับปัญหาในการสร้างสรรค์งาน ที่ต้องการให้ผลงานที่ 

สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกภายในมากกว่าเรื่องของเทคนิคในการเต้นอย่างมีแบบแผนเช่น บัลเล่ต์ 

(Classical Ballet) ยุคสมัยของโมเดิร์น แดนซ์เริ่มขึ้นราวๆช่วงศตวรรษที่ 19 โดยมีผู้บุกเบิกในยุค 

แรกเริ่มคือ “ไอซาดอรา ดันแคน” (Isadora Duncan) แนวการเต้นมีลักษณะเรียบง่ายแสดงบน 

เวทีที่ว่างเปล่ามกีารแต่งกายง่ายๆด้วยผ้าพันคล้ายคลึงกับชุดกรีกโบราณและก็เคลื่อนไหวร่างกาย 

ด้วยเท้าเปล่าซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของคนในยุคสมัยนั้นเพราะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ต่างก็ไม่เคยเห็นมา 

ก่อน โดยในช่วงสุดท้ายของชีวิตดันแคนก็ได้กลับมาเปิดการแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น 

บ้านเกิดของเธอเองแต่ก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก ในยุคสมัยต่อมามีการคิดค้นแบบแผนของ 

โมเดิร์น แดนซ์ ซึ่งกลายเป็นแบบฝึกหัดทางกายภาพเพื่อให้ผู้ฝึกฝนมีเทคนิคพิเศษในการเคลื่อน 

ไหวร่างกายตามจังหวะได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย จนถูกใช้เป็นแบบอย่างในการเรียนการ 

สอนจนถึงปัจจุบันนี้  ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในการเต้นโมเดิร์น แดนซ์ที่ประกอบไปด้วยการเคลื่อน 

ไหวที่สามารถดึงอารมณ์ความรู้สึกขณะนั้นออกมาได้ผ่านการเต้น ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มศึกษาฝึกฝน 

นาฏศิลป์ตะวันตกมาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น ในระยะเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทดลองเรียนมา 

ค่อนข้างหลากหลายประเภท แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะจริงจังกับการเต้นแบบโมเดิร์น แดนซ์ โดย 

ข้าพเจ้าศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน C.S.T.D (Commonwealth Society of Teachers of 

Dancing) เป็นหลักสูตรของประเทศออสเตรเลียมาเป็นระยะเวลา 4 ปี จึงมีโอกาสได้รับรู้และซึม 

ทราบถึงความงดงามความแข็งแรง ความสง่างาม ขณะที่เคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน ข้าพเจ้าได้ 

รับแรงบันดาลใจทั้งในฐานะนักเต้นและนักออกแบบในยุคศตวรรษที่ 21    ข้าพเจ้าสนใจที่จะสร้าง  
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สรรค์ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยเพื่อถ่ายทอดความประทับใจในสุนทรียะท่าทางที่สวยงาม ม ี

การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เต้นผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายตามแบบฉบับของโมเดิร์น 

แดนซ์ โดยเครื่องประดับนั้นจะมีความสอดคล้องกับร่างกายผู้สวมใส่ถ่ายทอดความงามสู่ผู้พบเห็น 

ทั่วไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยจากความประทับใจในการเต้นรําแนวโมเดิร์น 

แดนซ์ โดยแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการเคลื่อนไหวที่สวยงามของผู้สวมใส่เครื่องประดับ 

เปรียบเสมือนการส่งเสริมให้ทุกการเคลื่อนไหวดูมีพลังและสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องประดับ 

นั้นจะมีความสอดคล้องกับร่างกายผู้สวมใส่ เพื่อให้ผู้พบเห็นทั่วไปรู้สึกถึงความงามของการเต้นรํา 

แนวโมเดิร์น แดนซ์ 

1.3 ขอบเขตการศึกษาโครงการ 

ด้านเนื้อหา 

 1.3.1     ศึกษาประวัติความเป็นมาของการเต้นแบบโมเดิร์น แดนซ์ 

 1.3.2     ศึกษาเรื่องการแต่งกาย ฉาก และดนตรีที่ใช้ประกอบการเคลื่อนไหวแบบโมเดิร์น  

                   แดนซ์ทั้งในช่วงยุคปลายศตวรรษที่19และในยุคปัจจุบัน(ศตวรรษที่21) 

 1.3.3     ศึกษาความแต่งต่างระหว่างโมเดิร์นแดนซ์และการเต้นประเภทต่างๆ 

ด้านการออกแบบ 

 1.3.4      ศึกษาท่าทางต่างๆที่ใช้สื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกในการเต้นโมเดิร์นแดนซ์เพื่อ 

                    ค้นหาทัศนธาตุที่แทนค่าความรู้สึก 

 1.3.5     ศึกษาเรื่องสัดส่วนกายวิภาคและสรีระร่างกายของมนุษย์เพื่อค้นหาตําแหน่งที่ 

                   เหมาะสมสําหรับเครื่องประดับ 

 1.3.6     ทดลองเทคนิคและวัสดุที่เหมาะสมกับแนวความคิด 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผลงานเครื่องประดับมีความสอดคล้องกับร่างกายและสะท้อนถึงความสวยงามและพลัง 

ของท่าท่างการเต้นรําแนวโมเดิร์นแดนซ์ และสามารถถ่ายทอดความงามสู่ผู้พบเห็นทั่วไปได้ 
	  
	  



	   3 

บทที่ 2 

การรวบรวมและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

2.1 ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์สมัยใหม่ 

 
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แวดวงการเต้นของสหรัฐอเมริกาทั้งในการแสดงบนเวทีและไม่ได้ 

แสดงบนเวทีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนุกสนานเพียงเท่านั้นซึ่งต่างก็ได้รับความสนุกจากโรง

ละครและความสนุกจากการเต้นร่วมกันในห้องบอลลูมเปรียบเสมือนเป็นกิจกรรมช่วยคลายเครียด 

ต่อมานักเต้นที่ต้องการจะค้นหารูปแบบใหม่ๆในการเต้นได้ถูกแบ่งออกมาเป็นสองรุ่นตาม

รูปแบบความรู้สึกนึกคิดเรื่องการเต้น โดยรุ่นแรกมีรายชื่อดังต่อไปนี้ โลอ ฟุลเลอร์ (Loie Fuller) 

ไอซาดอรา ดันแคน (Isadora Duncan) รุท เซนต์ เดนิส (Ruth St.Denis) และเท็ด ชอว์น (Ted 

Shwan)ได้มีการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณมีความหลงไหลในความเป็น

กรีกโบราณและความเป็นเอเชียเพื่อต้องการความแปลกใหม่   พวกเขาจึงเกิดคําถามขึ้นมาว่าต้อง 

ทําอย่างไรถึงจะดึงความรู้สึกนึกคิดภายในออกมาเป็นการแสดงออกภายนอกได้จะต้องทําอย่างไร 

ให้ผู้ชมเข้าถึงการเคลื่อนไหว ร่างกายอันลึกซึ้งนี้ได้? 

2.1.1 ยุคบุกเบิก 

โลอ ฟุลเลอร์ (Loie Fuller) (ภาพที่ 2.1) เคยเป็นนักมายากลที่มีสเน่ห์ดึงดูดผู้ชมจากการ 

เต้นมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการใช้แสงและเงาผ่านทางผ้าม่าน เธอยังเป็นที่รู้จักทั้งในและต่าง 

ประเทศในฐานะศิลปินคนแรกที่ใช้ศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวและได้รับการยอมรับจากผู้ที่ทํางาน

ศิลปะและเป็นแรงบันดาลใจแก่นักเต้นที่ต้องการแสดงออกถึงความต้องการของตนผ่านการเต้น 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 โลอ ฟุลเลอร์ 

(ที่มา : http://mashable.com/2015/12/02/loie-fuller/) 
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โลอ ฟุลเลอร์ (Loie Fuller) เกิดในปี ค.ศ.1860 นอกเขตของเมืองชิคาโกการเต้นของเธอ 

เรียบง่ายและมีความเป็นธรรมชาติมีการหมุน มีการใช้แขนแสดงออกถึงท่าทางและเธอเคลื่อนไหว 

ลําตัวด้วยการเดินการกระโดด ต่อมาอาชีพของฟุลเลอร์ก้าวหน้าเป็นอย่างมากโรงภาพยน์และโรง 

อุปรากรได้เริ่มมีการทดลองการเล่นแสงสีบนผืนผ้า ซึ่งก็ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของฟุลเลอร์ไปโดย 

ปริยายเธอได้เปิดการแสดงที่เป็นของตนเองครั้งแรกที่นิวยอร์คในปีค.ศ.1892 หลังจากนั้นก็ได้เริ่ม 

เปิดการแสดงที่ทวีปยุโรปถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโลอ ฟุลเลอร์  

ในปีค.ศ.1900ไอซาดอรา ดันแคน (ภาพที่ 2.2) ในวัยยี่สิบสามปีได้เห็นถึงความงดงาม 

ของการแสดงโชว์ของฟุลเลอร์และนิทรรศการของฟุลเลอร์ที่ปารีสแล้วรู้สึกประทับใจสิ่งที่ดันแคน

จําได้ดีก็คือประโยคที่ว่า “Before your eyes” 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 ไอซาดอรา ดันแคน 

(ที่มา : http://www.danceheritage.org/duncan.html) 

 

ไอซาดอรา ดันแคน (Isadora Duncan) เกิดในปี ค.ศ.1877 ในครอบครัวแสนวุ่นวายที่ 

ประเทศซานฟรานซิสโก พ่อกับแม่ของดันแคนหย่าร้างกันแต่การหย่าร้างไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดัน 

แคนเธอยังมีความมั่นใจและคิดค้นการเคลื่อนไหว แม่ของดันแคนก็สนับสนุนการเต้นของดันแคน 

เสมอตอนดันแคนอายุได้10ปีเธอได้สอนเต้นให้กับเด็กที่อาศัยอยู่แถวบ้านเธอ   ต่อมาในช่วงวันรุ่น 

ดันแคนมีส่วนร่วมในละครเวทีที่มีเนื้อหาเสียดสี แต่ดันแคนก็ไม่ได้โดนเด่นในการแสดงลักษณะนี้   

นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการตกผลึกทางความคิดของดันแคนในการเต้นของไอซาดอรา ดันแคนไม่ได้ 

คิดค้นขั้นตอนหรือเทคนิคใดๆและเธอไม่ได้รับความนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา แตเ่ธอก็ได้รับ 

ความนิยมในทวีปยุโรป(ซึ่งความจริงแล้วดันแคนได้เปิดการแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพี่ยงช่วง 

เวลาสั้นๆระหว่างปี ค.ศ.1908 ถึงปี ค.ศ.1922) ถึงดันแคนจะไม่ได้รับความนิยมแต่เธอก็มีอิทธิพล 
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ต่อวงการเต้นของสหรัฐอเมริการวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน ความก้าวหน้าทางความคิดด้าน 

การเคลื่อนไหว ความงาม การศึกษา ความมีอิสระของผู้หญิง ไม่ใช่เพียงแค่จัดตั้งโครงการเกี่ยวกับ 

โมเดิร์น แดนซ์แต่มีส่วนในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางสังคมยุคศตวรรษที่ 20  การ 

แสดงของดันแคนจะมีรูปแบบการเต้นที่ค่อนข้างจะมีความเป็นแบบฉบับของตัวเองมาก  แล้วยังมี 

ความเป็นส่วนตัวมาก จนไม่มีใครที่สามารถสืบทอดศิลปะของดันแคนได้ซึ่งมีลักษณะการเต้นที่ดู 

เหมือนจะไม่เป็นระบบและมีท่าซ้ําไปซ้ํามาบ่อย มีลักษณะการเต้นแบบเรียบง่ายแสดงกับเวทีว่าง 

เปล่า มักจะใช้ฉากสีน้ําเงินปิดหลังมีการออกแบบเครื่องแต่งกายแบบเรียบง่ายๆคล้ายกับชุดกรีก 

โบราณเต้นด้วยเท้าเปล่าซึ่งทําให้ผู้คนในยุคสมัยนั้นยังรับไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นมาก่อนดนตรีประ

กอบมักจะใช้ผลงานของริชาร์ด วากเนอร์ คริสตอฟ วิลลิบัลต์ กลูค ลุควิก ฟานเบโทเฟน และ 

ปีเตอร์อีลิทซ์ไซคอฟก ี1  ในการแสดงของดันแคนมีลักษณะที่เป็นลีลาการแสดงออกของอารมณ์ซึ่ง 

ประกอบผลงานเพลงของคีตกวีมีความเป็นศิลปะบริสุทธิ์สูงมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองในช่วงสุด 

ท้ายของชีวิตดันแคนได้กลับมาเปิดการแสดงที่อเมริกาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเธอเองแต่ก็ไม่

ค่อยได้รับความนิยมนักเวลาต่อมาดันแคนเสียชีวิตในปีค.ศ.1927จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่าง 

ไอซาดอรา ดันแคน กับรุท เซนต์ เดนิส (ภาพที่ 2.3) นั้นมีชีวิตที่คล้ายคลึงกันเกิดห่างกันแค่เพียง 

สองปีมีการท่องเที่ยวในยุโรปและต่างก็ชื่นชอบในผลงานของโลอ ฟูลเลอร์  

 

 
 

ภาพที่ 2.3 รุท เซนต์ เดนิส 

(ที่มา : http://dance100.yolasite.com/why-ruth-st-denis.php) 

 

 รุท เดนิส (Ruth Denis) เกิดในปี ค.ศ.1879 ในรัฐนิวเจอร์ซี่ (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

เซนต์ เดนิส) เซนต์ เดนิสมักจะใช้เวลาวัยเด็กของเธอในฟาร์ม เซนต์ เดนิสจึงได้เข้าใจถึงจิต 

วิญญาณแห่งธรรมชาติซึ่งในหนังสือชีวประวัติของเธอได้กล่าวไว้ว่า“เมื่อครั้งที่ฉันเป็นเด็กและฉันมี

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 cake-chansa,  นาฏศิลป์ร่วมสมัย, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2559,  

เข้าถึงได้จาก http://darmacmru.blogspot.com/2010/08/blog-post.html 
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ความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มฉันรู้สึกอบอุนเมื่อฝ่าเท้าของฉันสัมผัสกับดินดวงอาทิตย์สีทองที่

ฉายแสงสาดส่องร่างกายของ ฉันแล้วฉันก็รู้ว่าชีวิตคือความเป็นจริงที่มีมนต์ขลัง”2 

หลังจากนั้นครอบครัวเธอก็ย้ายไปอยู่ที่บรู๊คลินในมหานครนิวยอร์คจากเด็กสาวที่เบิกบาน

ได้พบกับความหลากหลายทางวรรณกรรม ซึ่งได้ปลูกฝังให้เซนต์เดนิสหลงไหลในวรรณกรรมและ 

ได้เรียนรู้วิถีพุทธจิตวิญญาณของเธอ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบท่าเต้นที่เป็นการผสม 

ผสานระหว่างจิตวิญญาณของพิธีกรรมต่างๆและการเคลื่อนไหวร่างกายเข้าด้วยกันเซนต์ เดนิสได้ 

หลงรักพิธีกรรมและวัฒนธรรมอินเดียซึ่งในปี ค.ศ.1906 ได้เปิดการแสดงที่นิวยอร์คโดยเนื้อหาการ 

แสดงของเธอจะเน้นในเรื่ององค์ประกอบทางจิตวิญญาณ โดยสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย 

ซึ่งการแต่งกายในการแสดงของเซนต์ เดนิส จะออกแนวไปทางอินเดียเช่นเผยให้เห็นเนื้อหนังช่วง 

หน้าท้องซึ่งถือเป็นสิ่งที่แปลกตาสําหรับผู้ชม ต่อมาในปี ค.ศ.1914 เซนต์เดนิสได้พบกับเท็ด ชอว์น 

(ภาพที่ 2.4) ซึ่งชอว์นได้ชื่นชมการแสดงเดี่ยวของเซนต์เดนิสและพวกเขาได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วม 

งานกันและในที่สุดก็แต่งงานกันในปี ค.ศ.1914 หลังจากแต่งงานกันได้ไม่นานนักทั้งคู่ก็ไปเปิดโรง 

เรียนสอนเต้นที่มีชื่อว่า”เดนิสชอว์น” (Denishwan) ที่ลอสแองเจิลลิสประเทศแคลิฟอร์เนีย โดยมี 

มาร์ธา แกรแฮม, ดอริส ฮัมฟรีย์ และ ชาร์ล เวดแมนมาเข้าร่วมเป็นนักเต้นภายใต้สังกัดของ 

เดนิสชอว์นในช่วงต้นของปี ค.ศ.1930 โดยเซนต์ เดนิสและชอว์นได้ซ้อมเพื่อการแสดงครั้งสุดท้าย 

ที่จะถูกจัดขึ้นในเทศกาลจาคอบ พิลโลว์ แดนซ์ เฟสติวัล (Jacob’s pillow dance festival) 

ที่แมสซาชูเซตในปี ค.ศ.1931เป็นเหมือนสัญญาณของการสิ้นสุดทั้งโรงเรียนและบริษัทเดนิสชอว์น 

ต่อมาในปี ค.ศ.1938 เซนต์ เดนิสได้ ก่อตั้งหลักสูตรการเต้นโมเดิร์น แดนซ์ที่มหาวิทยาลัยอเดลฟี 

(Adel phi University) ถือเป็นครั้ง แรกที่มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกามีภาควิชาโมเดิร์น แดนซ์ 

	  

	  
	  

ภาพที่ 2.4 รุท เซนต์ เดนิสและ เท็ด ชอว์น 

(ที่มา : http://www.messynessychic.com/2016/07/28/exotic-dancing-on-the-colonial) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Thom Hecht, Ruth St. Denis (1879-1968) America’s Divine Dancer,  เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก http://www.danceheritage.org/treasures/stdenis_essay_hecht.pdf 
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 2.1.2 ยุคพัฒนาของนาฏศิลป์สมัยใหม่ 

รุ่นที่สองได้แก่มาร์ธา แกรแฮม(Matha Graham) ดอร์ริส ฮัมฟรีย์(Doris Humphrey) และ 

ชาร์ล เวดแมน(Charles Weidman) พวกเขาได้เกิดการตั้งคําถามถึงขั้นตอนต่อไป โดยพวกเขา 

ต้องการค้นหาสาระสําคัญและเบื้องลึกในจิตใจของชาวอเมริกันจึงได้ครุ่นคิดเรื่องการนําเรื่องราวที่

เกิดขึ้นภายในสหรัฐอเมริกามาสร้างสรรค์ผ่านการเต้น ในที่สุดแนวทางการเต้นของพวกเขาก็ได้รับ 

ความนิยมกันอย่างแพร่หลายได้รับการยอมรับในเรื่องการแสดงสดและโมเดิร์นแดนซ์ถูกใช้ในการ 

เรียนการสอนเป็นแบบฝึกหัดทางกายภาพในช่วงเวลานั้นรุ่นที่สองถือว่าเป็นผู้ปฎิวัติวงการการเต้น

เหมือนกับการท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมและศิลปะ โดยพวกเขาเชื่อว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะ  

ยอมรับในแบบแผนการเต้นของโมเดิร์น แดนซ์3 

 

	  
	  

ภาพที่ 2.5 มาร์ธา แกรแฮม 

(ที่มา : http://www.yogapilates.it/2009/09/marta-graham/) 

	  
มาร์ธา แกรแฮม (Matha Graham) เกิดในปี ค.ศ.1894 ในวัยเด็กการเรียนรู้ของแกรแฮม 

ได้รับอิทธิพลมาจากพ่อของเธอซึ่งประกอบอาชีพเป็นนักกายภาพบําบัดอยู่ในขณะนั้น แกรแฮมได ้

เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในการทํากายภาพบําบัดจากพ่อของเธอ ในช่วงวัยรุ่นแกรแฮมได้เข้าศึก 

ษาการ เต้นที่เดนิสชอว์น และได้รู้จักกับฮอร์ส (ภาพที่ 2.6) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Margaret Fuhrer, American Dance: the complete illustrated history, First Avenue North: Quarto publishing. 
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ภาพที่ 2.6 หลุยส์ ฮอร์ส 

(ที่มา : https://global.britannica.com/biography/Louis-Horst) 

 

หลุยส์ ฮอร์ส (Louis Horst) เกิดในปีค.ศ.1884ที่เมืองมิซซูรี ฮอร์สเคยเป็นนักเปียโนที่โรง 

ละครก่อนที่จะถูกบริษัทเดนิสชอว์นทาบทามให้มาเข้าร่วมทํางานในปีค.ศ.1915 เขาได้ทํางานอยู่ที่ 

คณะนี้มาเป็นสิบปีและแกรแฮมเป็นคนสนิทที่สุดของเขา   ฮอร์สมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่ออาชีพของ 

แกรแฮมเมื่อแกรแฮมได้ลาออกจากบริษัทเดนิสชอว์นในปี ค.ศ.1925 ฮอร์สก็ลาออกเช่นกันฮอร์ส 

ได้ไปท่องเที่ยวที่ทวีปยุโรปและได้เข้ารับการศึกษาด้านการประพันธ์ดนตรี จึงได้รับชมผลงานของ 

แมร์รี่ วิกแมน ฮอร์สก็ได้แนะนําแกรแฮมให้ไปลองดูผลงานของวิกแมน ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ 

การเคลื่อนไหวตามจังหวะที่บ่งบอกถึงความรู้สึกภายในและนี่คือจุดเริ่มต้นการพัฒนาเทคนิคของ

มาร์ธา แกรแฮม ซึ่งฮอร์สและแกรแฮมคือผู้ริเริ่มทฤษฎีความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างดนตรีและ 

การเต้นหลงัจากที่แกรแฮมออกแบบท่าเต้นเสร็จฮอร์สก็จะเล่นดนตรีและหาคีย์ที่เข้ากับท่าเต้นของ

แกรแฮม แนวเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงพื้นเมืองซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากอเมริกันอินเดียต่อมา 

ในปีค.ศ.1926 เธอได้เปิดโรงเรียนสอนเต้นที่เป็นของเธอเองที่นิวยอร์คแกรแฮมพัฒนาด้านเทคนิค 

ที่ไม่ใช่เทคนิคดั้งเดิมแต่เน้นหนักไปทางการแสดงออกถึงอารมณ์ผ่านการ เคลื่อนไหวท่าเต้น  

จากการทำงานมาเป็นเวลาเนิ่นนานแกรแฮมได้สร้างสรรค์การแสดงเป็นจํานวน 181 การ 

แสดงและได้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Local One Centennial Award for dance และนิตยสาร 

ไทม์ได้จารึกชื่อของเธอว่าเป็น”นักเต้นแห่งศตวรรษ” จนกระทั่งแกรแฮมเสียชีวิตในปี ค.ศ.1991 

จากไปด้วยอายุ 96 ปี เป็นที่น่าเสียดายต่อแวดวงการเต้นแต่แบบแผนการเต้นของเธอก็ยังคงมีการ 

สืบทอดและพัฒนาต่อจนถึงปัจจุบัน 

 บุคลากรที่มีความสําคัญต่อวงการโมเดิร์น แดนซ์อีกสองท่านก็คือ ดอร์ริส ฮัมฟรีย์ (Doris 

Humphrey) และ ชาร์ล เวดแมน (Charles Weidman) (ภาพที่ 2.7) ทั้งคู่นั้นเป็นสมาชิกของบริษัท 
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เดนิสชอว์นแต่ได้ออกมาเปิดบริษัทการแสดงเป็นของตนเองในปีค.ศ.1927ทั้งคู่เป็นผู้แสดงเดี่ยวที่

แข็งแกร่งแต่ทั้งฮัมฟรีย์และเวดแมนนั้นมุ่งเน้นไปทางการเต้นเป็นหมู่คณะมากกว่าแต่เมื่อเทียบกับ 

เรื่องบุคลิกภาพของแกรแฮมทั้งฮัมฟรีย์และเวดแมนยังขาดสภาวะความเป็นผู้นําอยู่ แต่ก็เทียบเท่า 

ในเรื่องการทุ่มเทเพื่อการพัฒนา 

 

 
	  

ภาพที่ 2.7 ดอร์ริส ฮัมฟรีย์และชาร์ล เวดแมน  

(ที่มา :	  http://www.afterimagegallery.com/morgandoris.htm) 

 

ดอร์ริส ฮัมฟรีย์ (Doris Humphrey) เกิดในปี ค.ศ.1895 และเข้ามาศึกษาที่เดนิสชอว์นใน 

ปีค.ศ. 1917 หลังจากสําเร็จการศึกษาก็ได้กลายเป็นสมาชิกของบริษัทเดนิสชอว์น ฮัมฟรีย์ แตก 

ต่างจากแกรแฮมในเรื่องความสง่างามรูปร่างสัดส่วนดี  ฮัมฟรีย์จึงได้กลายเป็นนักเต้นต้นแบบของ 

บริษัทเดนิสชอว์นไปโดยปริยาย เซนต์ เดนิสได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและช่วยในการออกแบบท่าเต้น 

ทั้งคู่ร่วมมือกันจัดการแสดงเต้นคอนเทมโพรารี่ (Contemporary dance) แบบไม่ใช้ดนตรีและใน 

ปีค.ศ.1925 ฮัมฟรีย์ทํางานร่วมกันกับบริษัทเดนิส ชอว์น เป็นเวลามากกว่าสิบปีต่อมาฮัมฟรีย์ก็ไม่ 

สนใจตารางงานที่บริษัทมอบหมายให้ แต่เธอหันไปสนใจสัญชาติญาณการเต้นของเธอทําให้เธอ 

ค้นพบจังหวะการแสดงออกโดยธรรมชาติในปี ค.ศ.1935 ฮัมฟรีย์ได้สร้างสรรค์การเต้นแบบใหม่ 

เธอได้ศึกษาการเคลื่อนไหวอันบริสุทธิ์และเปิดการแสดงในปี ค.ศ.1928 ภายใต้ชื่อ วอเทอร์ สตัดดี้ 

(Water study) เป็นการแสดงที่ไม่มีดนตรีใช้เพียงจังหวะลมหายใจของมนุษย์ประกอบการแสดง 

ฮัมฟรีย์ได้รู้จักกับเวดแมนและกลายเป็นคู่เต้นโดยเวดแมนได้รับชมการแสดงของรุท เซนต์ เดนิส 

และเท็ด ชอว์นจึงทําให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการสอบเข้าไปศึกษาที่เดนิสชอว์น ซึ่งขณะนั้นเขา 

มีอายุสิบเก้าปี หลังจากนั้นทั้งคู่ได้ออกจากบริษัทเดนิสชอว์นและไปเปิดบริษัทใหม่ชื่อว่า “ฮัมฟรีย์ 

เวดแมน” (Humphrey Weidman)ในปี ค.ศ.1927 ความงามและการพัฒนาการเต้นที่ดูร่วมสมัย 

ของพวกเขา เริ่มสร้างฐานผู้ชมเพิ่มมากขึ้น 
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2.1.3 นาฏศิลป์สมัยใหม่ในยุคปลายศตวรรษที่ 20 

 ในช่วงปลายศตรรษที่ 20 ได้มีการพัฒนาโมเดิร์นแดนซ์ให้แปลกใหม่มากขึ้นจากท่าเต้นที่ 

เน้นถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้เต้นผ่านการเคลื่อนไหว และได้มีการนําเทคนิคของบัลเล่ต์มา 

ผสมแต่การเต้นมีเรื่องราวและรูปแบบของเวทีจะคล้ายคลึงกัน นักเต้นโมเดิร์น แดนซ์ถูกเชิญให้ไป 

เต้นที่คณะบัลเล่ต์ในปี ค.ศ.1990 รูปแบบการเต้นรําได้มีการพัฒนามากขึ้นในละครเวทีมักจะรวบ 

รวมผสมผสานโมเดิร์น แดนซ์เข้ากับแนวการเต้นแบบอื่นๆ เช่น โมเดิร์นบัลเล่ต์ (Modern Ballet) 

(ภาพที่ 2.8) โมเดิร์นแจ๊ส (Modern Jazz) (ภาพที่2.9) โมเดิร์น คอนเทมโพรารี่ (Modern 

Contemporary)4  

 

 
ภาพที่ 2.8 การเต้นโมเดิร์น บัลเล่ต์ 

(ที่มา : http://www.istockphoto.com/th/photo/the-group-of-modern-ballet-dancers 

                  gm517486990-89502111?st=_p_ballet) 

	  

	  
	  

ภาพที่ 2.9 การแสดงโมเดิร์น แจ๊ส แดนซ์ 

(ที่มา : https://sites.google.com/site/ugadancehistory/modern-jazz) 

	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4 Columbia University, Modern Dance : The Combining of Forms, เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก	  http://www.infoplease.com/encyclopedia/entertainment/modern-dance-the-combining-forms.html 



2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของนาฏศิลป์ตะวันตกประเภทต่างๆ (ตารางที่ 2.1) 
	  
ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างของนาฏศิลป์ตะวันตกชนิดต่างๆ จำแนกจากรูปร่างและการเคลื่อนไหว 
 

เปรียบเทียบเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการเคลื่อนไหว 

รูปแบบ บัลเล่ต์  โมเดิร์น แดนซ์  ยิมนาสติกลีลา  คอนเท็มโพรารี่ แดนซ์ แจ๊ส แดนซ์ 

รูปร่างของผู้เต้น 
(ผู้เต้นหลัก) 

 ต้องเป็นคนที่มีรูปร่างดี 
 มีมวลร่างกายน้อย  มี 
รูปร่างสูงโปร่งและผอม 
การคัดเลือกนักแสดงมี 
 มาตรฐานสูง โดยมีตัว 
 อย่างดังนี้ ศีรษะเล็กมี 
คอที่ยาว แขนขายาว 

 

ไม่มีเกณฑ์กําหนดว่าจํา 
เป็นจะต้องสูงโปร่งหรือ 
ต้องผอมเทียบเท่ากับ 
นักเต้นบัลเล่ต์ 
 

 
 

 

  รูปร่างที่มีความเหมาะ 
  สมคือคนที่มีช่วงไหล่ 
กว้างกว่าช่วงสะโพกมี 
สัดส่วนที่ไม่สูงมาก  มี 

  มวลร่างกายที่เหมาะ 
สมและร่างกายมีความ 

  อ่อนตัวสูง 

 

รูปร่างดีไม่เท่านักเต้นบัล 
เล่ต์แต่จะมีมวลร่างกาย 
ที่เหมาะสมกว่านักเต้น 
บัลเล่ต์ และไม่มีเกณฑ์ 
กําหนดว่าจําเป็นจะต้อง 
มีสัดส่วนต่างๆขนาดเท่า 
ใด  

 

รูปร่างสมส่วนไม่สูงเกิน 
ไปและไม่ผอมจนเกินไป 
เพื่อให้การเคลื่อนไหวมี 

  ความกระฉับกระเฉง  
 

 
 

 
ท่าท่าการแสดง 
ออกต่างๆที่เป็น 
 เอกลักษณ์ 

เอกลักษณ์คือ การยืน 
บนปลายเท้า  เพื่อให้ 

  ท่าทางดูสง่างามมาก 

ไม่มีแบบแผนการเต้น 
ที่ชัดเจน แต่ท่าเต้นจะ 
สามารถสื่อถึงอารมณ์ 

เปน็การเคลื่อนไหวประ 
กอบเสียงดนตรีโดยเน้น 

 ทักษะความอ่อนตัว 

เทคนิคผสมจากโมเดิร์น 
แดนซ์ และ บัลเล่ต์ มี 
การเคลื่อนไหวแบบนาม 

ท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่มี
สีสัน สนุกสนาน ดนตรีที่ 
ใช้มีจังหวะเร็วรวมถึงการ 11 



ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

เปรียบเทียบเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการเคลื่อนไหว 

รูปแบบ บัลเล่ต์  โมเดิร์น แดนซ์  ยิมนาสติกลีลา  คอนเท็มโพรารี่ แดนซ์ แจ๊ส แดนซ์ 

ท่าท่าการแสดง 
ออกต่างๆที่เป็น 
เอกลักษณ์ 

ที่สุด ซึ่งบัลเล่ต์นั้นจะ 
มีแบบแผนในการเต้น 
ที่ชัดเจนมีชื่อท่าเฉพาะ 
และถูกนําไปใช้เป็นพื้น 
 ฐานการเต้นประเภท 
 อื่นๆด้วย 

 

ออกมาได้ขณะเคลื่อน 
ไหวร่างกาย ความพริ้ว 
ไหวแสดงออกถึงความ 
แข็งแรง ใช้การกระตุก 
และเกร็งกล้ามเนื้อ ท่า 
ทางการเต้นนั้นมักจะมี
ความหมายโดยนัยแฝง 

ความแข็งแรงของกล้าม 
เนื้อ การทรงตัว ท่วงท่า 
ลีลาพลิ้วไหวบนฟลอร์ 
ผนวกกับการใช้อุปกรณ์ 
5ประเภท ได้แก่  ริบบิ้น 
 คฑา ห่วง เชือก ลูกบอล 

 

ธรรมไม่จําเป็นต้องมีเนื้อ  
เรื่อง แต่ใช้การเต้นตาม 
แรงโน้มถ่วงใช้แรงเหวี่ยง 
และต้องมีความคิดสร้าง 
สรรค์ในการออกแบบท่า 
เต้นเพื่อสื่อถึงความรู้สึก 
ภายในของผู้แสดงนับได้ 
ว่าเป็นการแสดงออกถึง 
อารมณ์ส่วนบุคคล 

 

เต้นที่มีการใช้ความคิดริ 
เริ่มสร้างสรรค์ ทําให้แจ็ส 
แดนซ์ มีการเคลื่อนไหว 
แบบต่างๆที่แปลกออก 
ไป เช่นการแยกส่วนใน 

 การเคลื่อนไหว และม ี
ลักษณะของการใช้มือที่ 

 เป็นเอกลักษณ์ 

1.ท่าเต้นพื้นฐาน 
ที่ลักษณะคล้าย 
กัน 

 

	   	   	   	   	  
	   12 



ตารางที่ 2.1 (ต่อ)	  
 

เปรียบเทียบเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการเคลื่อนไหว 

รูปแบบ บัลเล่ต์  โมเดิร์น แดนซ์  ยิมนาสติกลีลา  คอนเท็มโพรารี่ แดนซ์ แจ๊ส แดนซ์ 

1.ท่าเต้นพื้นฐาน 
ที่ลักษณะคล้าย 
กัน 

 
	   	   	   	   	  

2.เศร้า 

     
3.วิตก 

     
	  13 
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2.3 วิเคราะห์ลักษณะของนาฏศิลป์สมัยใหม่ระหว่างศตวรรษที่ 20 และในปัจจุบัน 

(ตารางที่ 2.2) 

 

ตารางที่ 2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างการเคลื่อนไหวแบบนาฏศิลป์สมัยใหม่ระหว่างต้นศตวรรษที่ 

20 และในปัจจุบันหรือศตวรรษที่ 21 

ต้นศตรวรรษที่ 20 ปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 21) 

ท่าทางการเคลื่อนไหว 

มีท่าทางการเคลื่อนไหวดึงความรู้สึกนึกคิดภาย 

ในใจออกมาเป็นการแสดงออกภายนอกได้ ไม่มี 

แบบแผนในการเคลื่อนไหวไม่เน้นเทคนิคในการ 

เต้นเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ 

 

 
 

ภาพที่ 2.10 ภาพการเคลื่อนไหวแบบโมเดิร์น 

แดนซ์ศตวรรษที่19 (ไอซาดอรา ดันแคน) 

(ที่มา : http://www.meaus.com/isadoradun 

           can.htm) 

ท่าทางการเคลื่อนไหว 

ได้มีการหยิบยืมเทคนิคจากการเต้นประเภทอื่น 

(บัลเลต์,แจ๊ส,คอนเทมโพรารี่)เข้ามาผสมผสาน 

ให้เกิดความสวยงามและเกิดความหลากหลาย 

แต่ยังคงเน้นการเคลื่อนไหวที่ดึงเอาความรู้สึก   

ภายในแสดงออกผ่านทางการเคลื่อนไหวอยู่ 

 

 
 

ภาพที่ 2.11 การเคลื่อนไหวแบบโมเดิร์น แดนซ์  

ในช่วงศตวรรษที่ 21 

(ที่มา : http://citylimits.org/event/amanda-

sel wyn-dance-theatre-presents-footprints-

a-modern-dance-festival/) 

การแต่งกายและฉาก 

แต่งกายตามเนื้อหาของการแสดงแต่ส่วนใหญ่ 

มักจะแต่งกายด้วยด้วยเสื้อผ้าที่มีความเรียบง่าย 

ฉากมีความเรียบง่ายไม่ค่อยใช้อุปกรณ์อย่างอื่น 

 

การแต่งกายและฉาก 

แต่งกายตามเนื้อหาของการแสดงผ้าที่ใช้จะนั้น 

เน้นเป็นผ้าที่บางเบา เพื่อที่ทําให้สะดวกต่อการ 

เคลื่อนไหวและเสื้อผ้าค่อนข้างมีสีสัน ฉากก็คง 

ความเรียบง่ายเช่นกันแต่บางครั้งมีอุปกรณ์ประ 

กอบฉากที่เข้ากับเนื้อเรื่องและยังมีการฉายไฟ 

สปอร์ตไลท์ไปยังนักเต้นที่กําลังทําการแสดงอยู่ 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 

 

ต้นศตรวรรษที่ 20 ปัจจุบัน (ศตวรรษที่21) 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 การแต่งกายและฉากการแสดง 

   โมเดิร์น แดนซ์ในยุคต้นศตวรรษที่20 

(ที่มา : https://prezi.com/4t2srfwquzva/mo 

   dern-dance/) 

 

 

 
ภาพที่ 2.13 การแต่งกายและฉากการแสดง 

  โมเดิร์น แดนซ์ในยุคต้นศตวรรษที่21 

(ที่มา : http://artsatmichigan.umich.edu/se 

   en/tag/modern-dance/) 

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 

แล้วแต่แนวความคิดของผู้ออกแบบ ว่าจะใช้ 

ดนตรีแบบใดบ้างก็ใช้เพลงพื้นเมือง บ้างก็ไม่ 

ได้ ใช้เสียงดนตรีแต่ใช้เสียงที่เกิดจากร่างกาย 

  ของมนุษย์ 

 

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 

มีการใช้เพลงที่เข้ากับยุคสมัยที่สามารถเคลื่อน 

 ไหวร่างกายให้เข้ากับจังหวะได้ 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 

 

 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างระหว่างนาฏศิลป์สมัยใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 20 และ 

ช่วง ศตวรรษที่ 21  

 เห็นได้ว่าท่าทางการเต้นของศตวรรษที่ 21 จะมีการใช้เทคนิคของการเต้นประเภทอื่นมา 

ผสมผสานทําให้มีความหลากหลายมากกว่าของนาฏศิลป์สมัยใหม่ช่วงศตวรรษที่ 20 จึงส่งผลใน 

เรื่องของการใช้ดนตรีประกอบการแสดงโดยนาฏศิลป์สมัยใหม่ในศตวรรษ 21 จะมีการใช้ดนตรีที่มี 

เข้ากับยุคสมัยสามารถเคลื่อนไหวเข้ากับจังหวะดนตรีได้ โดยดนตรีก็ต้องคัดเลือกดนตรีที่เข้ากับ 

เนื้อเรื่องได้และยังคง แนวความคิดเรื่องการเคลื่อนไหวที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกอยู่  

 

2.4 นาฏศิลป์สมัยใหม่สําหรับข้าพเจ้า 

 ภาพลักษณ์ของนาฏศิลป์สมัยใหม่ ซึ่งในมุมมองของข้าพเจ้าคือนาฏศิลป์สมัยใหม่ในช่วง 

ศตวรรษที่ 21 เพราะเนื้อเรื่องและดนตรีมีความเข้ากับยุคสมัยของข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงง่ายกว่า 

และมคีวามหลากหลายมากกว่า ข้าพเจ้าได้เริ่มศึกษานาฏศิลป์สมัยใหม่ตามหลักสูตรของสถาบัน 

C.S.T.D (The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (ประเทศออสเตรเรีย) โดย 

วิชาที่ข้าพเจ้าไดเ้ลือกเรียนมีสองวิชาคือโมเดิร์น แดนซ์และโมเดิร์น แจ๊ส ซึ่งในหลักสูตรที่ข้าพเจ้า 

ศึกษาไม่ได้สอนเพียงการเคลื่อนไหวร่างกายแคเ่พียงเท่านั้น  แต่ยังได้มีการเรียนการสอนเรื่องกาย  

วิภาคเพื่อให้นักเต้นรู้ว่าท่าเต้นนี้ตอ้งใช้แรงส่งจากกล้ามเนื้อส่วนใดข้าพเจ้าได้ศึกษานาฏศิลป์สมัย 

ใหม่มาเป็นเวลา 4 ปี (ภาพที่ 2.16-2.17) แล้วจึงทําให้ข้าพเจ้าซึมซาบและสัมผัสได้ถึงความงด 

งามขณะที่เคลื่อนไหว ร่างกายจึงก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ 

 

ต้นศตรวรรษที่ 20 ปัจจุบัน (ศตวรรษที่21) 

เนื้อเรื่อง 

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อจิตใจของ 

ผู้ออกแบบท่าเต้น เหมือนเป็นช่องทางระบาย 

  ความรู้สึกในจิตใจผ่านการเคลื่อนไหว 

 

เนื้อเรื่อง 

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในการดําเนินชีวิต 

และบางครั้งก็มีเรื่องการเสียดสีสังคม 
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ภาพที่ 2.14 ข้าพเจ้าร่วมแสดงการแสดงชุด Boradway Expressปี ค.ศ.2015 ที่โรงละครอักษรา 

 

 
 

ภาพที่ 2.15 ข้าพเจ้าร่วมแสดงโมเดิร์น แดนซ์วันครบรอบ 20 ปีสถาบันบางกอกแดนซ์ ปี ค.ศ. 

2016 ที่ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค 

2.4.1 การออกแบบการแสดง 

ประการแรกคือนักออกแบบท่าเต้นควรหาแนวความคิดหลักที่ต้องการนําเสนอสู่สายตาผู้

ชม โดยแนวความคิดเหล่านี้มักจะมาจากความประทับใจหรือการพบเจอกับเรื่องราวความงามใน 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบการแสดง จึงถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นผ่าน 

การเคลื่อนไหวร่างกาย  

เมื่อได้แรงบันดาลใจแล้วนักออกแบบท่าเต้นต้องทําการทดลองเคลื่อนไหวร่างกายให้สอด 
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คล้องกับแนวความคิด หลังจากนั้นนําท่าทางการเคลื่อนไหวมาประกอบกันเป็นท่าเต้นแล้วจึงค้น 

หาจังหวะพลังในการแสดงการแต่งกายที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการแสดง ส่วน 

ที่สําคัญอีกส่วนก็คือดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนักออกแบบท่าเต้นควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดน

ตรีพอสมควร เพราะจะมีเรื่องของบรรยากาศอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ภายในจังหวะนั้นจะมีความชัดเจน 

ในบางสิ่งที่นักออกแบบนั้นจะไม่สามารถละเลยได้เช่น เพลงบ่งบอกภูมิลําเนาถิ่นฐาน บางเพลงให้ 

ความรู้สึกชัดเจนในอารมณ์เศร้าสนุกสนานต่างๆกันบางเพลงมีลักษณะแฝงปนอยู่ บางเพลงกบ็่ง 

บอกกาลเวลาหรือเทศกาลเพลงจึงกลายเป็นกรอบในการสร้างสรรค์งานได้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือนัก 

ออกแบบท่าเต้นควรเป็นนักฟังเพลงที่ดแีละสามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของเพลงด้วย 

 

2.4.2 เนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของข้าพเจ้า 

ซึ่งเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความเศร้าหมองในการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันของเด็กผู้หญิงคน 

หนึ่งที่คาดหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้แต่ก็ไม่เป็นไปตามที่คิดส่วนชีวิตก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปในส่วนของ

ท่าทางการเคลื่อไหวก็จะสื่อไปทางความรู้สึกห่ดหู่ท้อแท้ไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนดีแต่ก็ยังคงต้อง

พยายามที่จะเดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งข้าพเจ้าก็จะเปรียบโดยเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคือเรื่องราวของ 

ข้าพเจ้าเองที่ต้องดําเนินชีวิตพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถในสภาพแวดล้อมของสังคมสมัยใหม่

ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งบางครั้งก็เจอเรื่องกดดันเรื่องผิดหวังแต่ข้าพเจ้าก็ยังคงต้องเดินทางต่อไป 

โดยข้าพเจ้าตั้งชื่อระบําชุดนี้ว่า “Tired of fighting” โดยมที่าเต้นดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 2.16) 
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ภาพที่ 2.16 ท่าทางการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 
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ทิศทางการเคลื่อนไหวร่างกายจะสื่อถึงความรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้และความพยายามที่จะฝืน 

ความรู้สึกท้อแท้เพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปโดยมีเนื้อเรื่องการเคลื่อนไหวดังนี้ ในขณะที่เด็กผู้หญิงคน 

หนึ่งกําลังเดินเพื่อตามหาความฝันแต่ก็ต้องมาเจออุปสรรคจึงสะดุดล้มลง เมื่อเธอพยายามจะมอง 

หาหนทางแต่ก็ไม่พบเธอจึงพยายามที่จะออกตามหาต่อไปถึงแม้ว่าสิ่งที่ตามหาจะเป็นสิ่งที่เกินตัว

แต่เธอก็พยายามที่จะไขว่คว้าต่อไป โดยดนตรีที่ใช้ประกอบการเคลื่อนไหวคือเพลงที่ชื่อว่า Cold 

ของ Jorge Méndez เป็นการบรรเลงจังหวะด้วยเครื่องดนตรีสองชนิดคือไวโอลินและเปียโนในอัล 

บัม No Limits ที่ได้ถูกวางจําหน่ายในปี พ.ศ. 2559 

 

2.5 วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวที่บ่งบอกถึงอารมณ์  

ตารางที่ 2.3 การวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวที่บ่งบอกถึงอารมณ์ของนาฏศิลป์สมัยใหม่ 

 

 

 

ความหมายและลักษณะของท่าทาง ภาพตัวอย่างท่าทางการเคลื่อนไหว 

1.ความรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้ 

ลักษณะการเคลื่อนไหว : มีการหดกล้ามเนื้อลง 

ในส่วนลําตัวโค้งงอเข้าท่าทางการยืนเหมือนจะ 

ทรุดตัวลงไปบนพื้นในส่วนของศรีษะก็มีการก้ม 

หน้าต่ําลงเหมือนกันการมองพื้น 

1.ความรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้ 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.17 การเคลื่อนไหวท่าทางที่สื่อถึง  

     ความรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้ 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 

 

ความหมายและลักษณะของท่าทาง ภาพตัวอย่างท่าทางการเคลื่อนไหว 

2.ความพยายาม 

ลักษณะการเคลื่อนไหว   :   มีการยืดและเกร็ง 

กล้ามเนื้อออกไป และมีท่าเต้นที่แสดงออกถึง 

การค่อยๆก้าวขาออกอย่างยากลําบากเหมือน 

กับการถูกดึงขาไว้   อีกทั้งยังมีท่าทางของการ 

ยืดเหยียดทั้งขาและแขน     เหมือนกับท่าทาง 

พยายามลุกขึ้นยืนไขว่ขว้าสิ่งของที่อยู่ห่างไกล  

 

2.ความพยายาม 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.18 การเคลื่อนไหวท่าทางที่สื่อถึง 

    ความพยายาม 
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2.6 ตารางทัศนธาตุ (ตารางที่ 2.4) 

ตารางที่ 2.4 การวิเคราะห์ทัศนธาตุที่ใช้ในการออกแบบ 

ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1IDXW, จิตวิทยาของสี THE PSYCHOLOGY OF COLOR., ข้าถึงเมื่อ 4 มกราคม 2559,  

เข้าถึงได้จาก  https://idxw.net/2016/10/09/จิตวิทยาของสี -the-psychology-of-color/#more-2429 

รูปธรรม นามธรรม 

1.ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง 

 

 
 

ภาพที่ 2.19 ท่าทางที่สื่อถึงความรู้สึกสิ้นหวัง 

  ท้อแท้ 

 

 

 

1.ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง 

ใช้เส้นที่ให้ความรู้สึกดิ่งลง และมีพื้นผิวเรียบ 

 

 
 

ภาพที่2.20 ทัศนธาตุที่เกียวข้องกับการออกแบบ 

 

สีที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังได้ก็คือ 

 เฉดสีเทาเข้มไปจนถึงเทาอ่อนที่ให้ความรู้สึกถึง 

 ความหม่นหมอง1 

 

 
 

ภาพที่2.21 สทีี่เกียวข้องกับการออกแบบ 
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สรุปประเด็นการศึกษา 

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบก็คือข้อมูลเรื่อง “การเคลื่อนไหวและอารมณ ์

การเคลื่อนไหว” เพื่อตีความออกมาเป็นทัศนธาตุและใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับโดย 

มแีนวความคิดคือ การนําเสนอเรื่องราวผ่านเครื่องประดับด้วยการเคลื่อนไหวแบบโมเดิร์น   แดนซ์ 

ในส่วนของเครื่องประดับจะส่งเสริมด้านความงามและพลังของท่าเต้นของ”นาฏศิลป์สมัย 

ใหม่” ในขณะที่ผู้สวมใส่มีการเคลื่อนไหวร่างกายยกตัวอย่างเช่นเมื่อเครื่องประดับถูกกระทบโดย 

แรงส่งจากร่างกายจะทําให้เครื่องประดับนั้นเกิดการเคลื่อนไหวตามแรงกระทําเครื่องประดับก็จะมี

ความสอดคล้องกับ ร่างกายเพื่อไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในขณะเคลื่อนไหวร่างกาย  

	  

รูปธรรม นามธรรม 

2.ความพยายาม 

 

 
 

ภาพที่ 2.22 ท่าทางที่สื่อถึงความพยายาม 

 

2.ความพยายาม 

ใช้เส้นที่ให้ความรู้สึกยืดออก เหมือนกับการ 

  พยายามยืดออกไปให้ถึงจุดหมาย 

  

  
 

ภาพที่ 2.23 ทัศนธาตุที่ใช้ในการออกแบบ 
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บทที่ 3 

แนวทางการออกแบบเครื่องประดับ 

 

3.1 การสืบค้นทัศนธาตุเพิ่มเติม 

 จากบทที่ 2 ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมาของโมเดิร์นแดนซ์ และได้นำไป 

เปรียบเทียบกับนาฏศิลป์ตะวันตกประเภทต่างๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อค้นหาเอกลักษณ์ของ

โมเดิร์นแดนซ์ ขั้นตอนต่อมาคือการหาทิศทางของการแสดงมีการกําหนดเนื้อเรื่องและได้วิเคราะห์ 

ท่าทางการเคลื่อนไหวที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องเพื่อค้นหาทัศนธาตุ ที่นํามาสู่ขั้น 

ตอนการออกแบบการออกแบบเครื่องประดับ โดยอารมณ์ที่นํามาใช้ค้นหาทัศนธาตุได้แก่อารมณ์ 

ท้อแท้สิ้นหวังและความพยายาม ข้าพเจ้าจึงค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนธาตุที่มีความเกี่ยว 

ข้องกับสรีรวิทยาของการเกิดอารมณ์ จากการศึกษาเมื่อเกิดอารมณ์แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงของ 

คลื่นสมองยกตัวอย่าง เช่น ถ้ามนุษย์เกิดความเครียดจะทําให้ระดับฮอร์โมนบางชนิดในสมองลด 

ตํ่าลงเป็นผลให้การเคลื่อนไหวของร่างกายช้าลงและเกิดอารมณ์เศร้า ศูนย์กลางการเกิดอารมณ์ 

อยู่ที่การทํางานของระบบประสาทลิมบิก (Limbic System) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทํางานของระบบ 

ต่อมไร้ท่อและระบบประสาทอัตโนมัต ิ1 ระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมและประสานการทํางานของ 

ระบบต่างๆของร่างกายทั้งภายในและภายนอก เปรียบได้ว่าระบบประสาทคือศูนย์บัญชาการของ 

ร่างกาย นอกจากควบคุมระบบการทำงานแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุก 

ชนิดยกตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ ความจํา การเรียนรู้ การวิเคราะห์หาเหตุผล นอกจากนี้ยัง 

ช่วยให้ร่างกายเกิดการรับสัมผัสและแสดงพฤติกรรมต่างๆ  

โดยส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวมากที่สุดคือ“กล้ามเนื้อลาย” โดยกล้ามเนื้อลายจะอยู่ 

ภายใต้การบังคับของระบบประสาทส่วนกลางคือสมองและไขสันหลัง การทํางานเป็นในลักษณะ 

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกทั้งหมด การควบคุมก็ใช้หลักการเดียวกันทั่วร่างกายคือการ 

ยืดหดตัวทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายกล้ามเนื้อลายมักปรากฏบริเวณแขนและขาเป็นส่วน

ใหญ่นอกนั้นกระจายตัวทั่วร่างกาย กล้ามเนื้อลายจึงมีความสําคัญต่อการเกิดพฤติกรรมเป็นอย่าง  

มากโดยเฉพาะพฤติกรรมภายนอก2  โดยมีทัศนธาตุดังต่อไปนี้ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 อาจารย์ ดร.อารยา ผลธัญญา, พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2560,  

เข้าถึงได้จาก http://www.slideshare.net/kobchaikhamboonruang/present2-28357991 
2 The Editors of Encyclopædia Britannica, Skeletal muscle, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2560, 

 เข้าถึงได้จาก https://global.britannica.com/science/skeletal-muscle 



 25 

 3.1.1 ภาพตัวอย่างทัศนธาตุ (ภาพท่ี 3.1-3.3) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 ภาพขยายในระยะตา่งๆ ของกล้ามเนือ้ลายโดยกล้องจลุทรรศน์ 

( ท่ีมา : http://histologyolm.stevegallik.org/node/173 ) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 ภาพตดัแนวยาวขยายภาพเนือ้เย่ือกล้ามเนือ้ลายโดยกล้องจลุทรรศน์ 

( ท่ีมา : http://www89.homepage.villanova.edu/angelo.milicia/Anatomy/Histology/Histo 

              logy.htm) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3 ภาพตดัแนวขวางขยายภาพกล้ามเนือ้ลายโดยกล้องจลุทรรศน์ 

( ท่ีมา : http://www.gettyimages.com/photos/skeletal-muscle?excludenudity=true&sort )        
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หลงัจากได้ทศันธาตตุ้นแบบมาแล้วข้าพเจ้าจงึลองร่างทศันธาตตุา่งๆของกล้ามเนือ้ลาย 

และลองน ามาจดัองค์ประกอบศลิป์เพ่ือน ามาเป็นภาพร่างขัน้ต้นและคดิกลไกของเคร่ืองประดบั 

 

 3.1.2 ภาพร่างทัศนธาตุขัน้ต้น (ภาพท่ี 3.4) 

 

 

 
ภาพท่ี 3.4 ภาพร่างการจดัองค์ประกอบศลิป์จากทศันธาตขุองกล้ามเนือ้ลาย 
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สรุป ทศันธาตท่ีุใช้จะเป็นทศันธาตท่ีุถอดออกมาจากลวดลายพืน้ผิวของกล้ามเนือ้ลาย เพราะเป็น 

ทศันธาตท่ีุสามารถส่ือถึงการยืดขยายและหดลงได้ชดัเจน (ภาพท่ี3.4) 

 

3.2 แผนผังสรุปวิธีคิดและวิธีการจัดการ 

 

จากข้อมลูสูก่ารสร้างแนวทางการออกแบบครัง้แรก (ภาพท่ี 3.5) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 แผนผงัสรุปเนือ้หาข้อมลูและการสร้างแนวทางการออกแบบ 



 28 

 3.2.1 แนวทางท่ี 1  

เคร่ืองประดบัท่ีส่ือถึงอารมณ์ โดยจะแสดงออกผา่นทางการยืดออกและหดกลบัเหมือนกบั 

การท างานของกล้ามเนือ้ขณะเคล่ือนไหวโดยใช้วสัดท่ีุสามารถยืดได้เพ่ือใช้เป็นกลไกการยืดขยาย

ของเคร่ืองประดบั  (ภาพท่ี 3.6-3.7) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3.6 ภาพร่างการแสดงออกและการเคล่ือนไหวของเคร่ืองประดบัแบบคร่าวๆ (1) 
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ภาพท่ี 3.7 ภาพร่างการแสดงออกและการเคล่ือนไหวของเคร่ืองประดบัแบบคร่าวๆ (2) 
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 3.2.2 แนวทางท่ี 2  

เคร่ืองประดบัซ้อนทบักนั 2 ชัน้และจะมีการกระจายตวัออกในขณะท่ีมีการเคล่ือนไหวร่าง 

กาย (ภาพท่ี 3.8 - 3.9) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.8 ภาพร่างแสดงการกระจายตวัออกของเคร่ืองประดบัขณะท่ีมีการเคล่ือนไหว (1) 
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ภาพท่ี 3.9 ภาพร่างแสดงการกระจายตวัออกของเคร่ืองประดบัขณะท่ีมีการเคล่ือนไหว (2) 
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3.2.3 แนวทางท่ี 3  

ก าหนดจดุวางเคร่ืองประดบับนพืน้แล้วในขณะท่ีเคล่ือนไหวร่างกายทา่เต้นจะไปบรรจบ 

กบัเคร่ืองประดบัพอดี ดงัภาพท่ี 3.10 

 

 

 
ภาพท่ี 3.10  ภาพแสดงการประกอบและเกาะเก่ียวกนัของเคร่ืองประดบั 
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ในเบือ้งต้นแนวทางท่ีข้าพเจ้าสนใจคือแนวทางท่ี 2 คือเคร่ืองประดบัซ้อนทบักนั 2 ชัน้และ 

มีการกระจายตวัออกในขณะท่ีมีการเคล่ือนไหวร่างกาย จึงทดลองร่างแบบขึน้มาตามท่ีข้าพเจ้าคิด 

และข้าพเจ้าคดิวา่แนวทางนีน้า่จะสามารถแสดงออกถึงการกระจายได้มากท่ีสดุเน่ืองจากจะมีวสัด ุ

สองชิน้ซ้อนกนัอยู่ เม่ือมีวสัดสุองชิน้ถกูยืดออกก็จะมีการยืดออกได้ยาวกวา่และอาจจะเก็บเข้ามา 

ได้ดีกว่า แตท่ัง้นีก้ารตดัสินใจเลือกแนวทางนัน้ก็ขึน้อยูก่บัการทดลองวสัดเุป็นปัจจยัในการตดัสิน 

ใจด้วยเพราะการร่างแบบเป็นเพียงแคข้่อสนันิษฐานเพียงเทา่นัน้ 

 

3.3 ทดลองวัสดุ  

 

ตารางท่ี 3.1 ผลการทดลองวสัด ุ(แนวทางท่ี 1) 

 

วัสดุที่ใช้ เทคนิคที่ใช้ ผลการทดลอง 

ชิน้ท่ี 1 

ผ้า  โลหะ 

 

ปักโลหะตดิกบัริบบิน้  เพ่ือเพิ่มน า้ 

หนกัให้ชิน้งาน  สามารถกระจาย 

ตามแรงสะบดัได้และตดิแมเ่หล็ก 

เพ่ือให้เคร่ืองประดบัหดกลบัมาได้ 

 
 

เช่ือมประกอบโลหะเพ่ือเพิ่มน า้หนกั 

 ให้กบัผ้า 

ชิน้งานยืดออกเม่ือถกูสะบดัไป 

ตามแรงกระท าแตเ่วลาหดกลบั 

เข้ามาบางทีก็ไมไ่ด้หดตรงๆ มีบดิ 

  บ้างเป็นบางครัง้ 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ่) 

 

วัสดุที่ใช้ เทคนิคที่ใช้ ผลการทดลอง 

ชิน้ท่ี 2 

โลหะ 

 

เช่ือมโลหะให้เป็นนรางท่ีมีตวัเล่ือน 

และก็ติดแมเ่หล็กลงบนตวัเล่ือน 

เพ่ือใช้ดงึตวัเล่ือนให้กลบัไปยงัท่ี 

   เดมิด้านบน 

 

 
 

 

ผลออกมาคือรางเล่ือนกระจาย 

ตวัออกยาก เน่ืองจากแมเ่หล็ก 

มีแรงสงูเกินไป แตมี่การหดตวั 

   กลบัได้ดีมาก 

 

 

 

สรุป การทดลองวสัดใุนแนวทางท่ีหนึง่ยงัไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว้แตแ่มเ่หล็กก็เป็นอีกวสัดท่ีุ 

นา่สนใจเพราะมีแรงในการหดกลบัคอ่นข้างมากจงึน าไปพฒันาตอ่ในแนวทางท่ีสอง 
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ตารางท่ี 3.2 ผลการทดลองวสัด ุ(แนวทางท่ี 2) 

 

วัสดุที่ใช้ เทคนิคที่ใช้ ผลการทดลอง 

ชิน้ท่ี 1 

โลหะ ผ้า 

เทคนิคการปักโลหะลงบนผ้าเพ่ือ 

  เพิ่มน า้หนกัให้กบัชิน้งาน 

 

 
 

(น า้หนกัชิน้งาน : 7.39 g.) 

เน่ืองจากชิน้งานมีน า้หนกัท่ีเบา 

จงึไมส่ามารถถ่วงน า้หนกัได้แต่ 

สามารถน ามาท าเป็นเคร่ืองประ 

ดบัชัน้บนได้เน่ืองจากชิน้งานไม่ 

   มีสว่นท่ีท าให้รู้สึกเจ็บขณะท่ีร่าง 

   กายมีการเคล่ือนไหว 

 

   สรุป : ใช้เป็นชิน้งานชัน้นอกได้ 

ชิน้ท่ี 2 

ลกูปัด ผ้า โลหะ 

เทคนิคการเช่ือมโซโ่ลหะกบัหว่ง 

โลหะและร้อยลกูปัดลงบนห่วง 

   โลหะ  และถ่วงน า้หนกัด้วยเม็ด 

   โลหะด้านล่าง 

 

 
 

(น า้หนกัชิน้งาน : 5.73 g.) 

มีน า้หนกัเบาและเจ็บตวัขณะท่ี 

   มีการเคล่ือนไหว เก็บงานให้มี 

ความเรียบร้อยได้ยากเน่ืองจาก 

ลกูปัดมีขนาดไมเ่ทา่กนัจงึควบ 

   คมุได้ยาก 

 

   สรุป : วสัดไุมเ่หมาะสมกบัการ 

            ใช้ในงานออกแบบ 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ่) 

 

วัสดุที่ใช้ เทคนิคที่ใช้ ผลการทดลอง 

ชิน้ท่ี 3 

ลกูปัด  ผ้า โลหะ 

ใช้เทคนิคการร้อยลกูปัดและเย็บ 

สลบักบัโซโ่ลหะเพ่ือเพิ่มน า้หนกั 

   ของชิน้งาน 

 

 
 

 
 

(น า้หนกัชิน้งาน : 13.39 g.) 

ชิน้งานมีน า้หนกัขึน้เล็กน้อยแต่ 

ยงัไมเ่พียงพอ ท่ีจะท าให้กลไก 

ยืดออกตามต้องการได้ แตเ่จ็บ 

   ผิวน้อยกวา่ชิน้ท่ี 2  

 

   สรุป : ใช้เป็นชิน้งานชัน้นอกได้ 

แตน่ า้หนกัไมม่ากพอท่ีจะมาท า 

   เป็นชัน้ด้านใน 

ชิน้ท่ี 4 

โลหะ ริบบิน้ 

เทคนิดการเช่ือมประกอบเม็ด 

โลหะกบัลวดโลหะเพ่ือใช้เกาะ 

    เก่ียวกบัโซ่โลหะ และมีการถ่วง 

    น า้หนกัด้วยโลหะและอญัมณี 

 

 
 

(น า้หนกัชิน้งาน : 12.00 g.) 

ชิน้งานคอ่นข้างมีน า้หนกัแต่ 

ไมม่ากพอท่ีจะท าให้กลไกยืด 

ออกตามท่ีต้องการได้ เจ็บผิว 

     มากกว่าชิน้ท่ี 3 นิดหน่อย 

 

สรุป : ถ้าเพิ่มจ านวนเม็ดโลหะ 

สามารถเป็นชิน้งานด้านในได้ 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ่) 

 

วัสดุที่ใช้ เทคนิคที่ใช้ ผลการทดลอง 

ชิน้ท่ี 5 

ไหมพรม โลหะ 

เทคนิดการทอไหมพรมและเย็บ 

เก็บขอบพร้อมถ่วงน า้หนกัด้วย 

   เม็ดโลหะ 

 

 
 

 
 

(น า้หนกัชิน้งาน : 20.12 g.) 

ชิน้งานมน า้หนกัมากสง่ผลให้ 

    กลไกมีการยืดออกได้มากวา่ 

ชิน้อ่ืนและไมท่ าให้เจ็บผิวหนงั 

 

สรุป เหมาะทัง้การน ามาเป็นชัน้ 

  ข้างในและชัน้ข้างนอก 

 

 

ตารางท่ี 3.3 การท างานของกลไกตา่งๆ ในเคร่ืองประดบั (แนวทางท่ี 2) 

 

เทคนิคที่ใช้ ผลการทดลอง 

เช่ือมประกอบโลหะให้เป็นรางแบบเล่ือนได้ 

   แล้วใช้ยางยืดยดึตวัเล่ือนเอาไว้ 

 

 
 

เคร่ืองประดบัทัง้สองชัน้มีการยืดออกเพียงเล็ก 

น้อยแม้ว่าชิน้งานจะหนกัก็ตามและยางยืดท่ี 

ยดึชิน้งานไว้ไมค่อ่ยแข็งแรง เพราะในการทด 

ลองใสเ่คล่ือนไหวร่างกายปรากฎวา่บางครัง้ 

   ก็ยืดแล้วไมเ่ด้งกลบัไป บางครัง้ก็ขาด 
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ตารางท่ี 3.3 (ตอ่) 

 

เทคนิคที่ใช้ ผลการทดลอง 

 

 
 

(ภาพด้านหน้า ท่ีเคร่ืองประดบัชัน้นอกถกูเย็บ 

  ลงไปบนโครงโลหะ) 

 

 
 

 
 

ทดลองเย็บเคร่ืองประดบัชัน้ข้างในลองบน 

    ลกูเล่ือนท่ีอยู่บนลาง 

 

 

 
 

 
เม่ือทดลองสวมใสล่งบนร่างกายก็พบวา่ 

เคร่ืองประดบัไม่คอ่ยกระจายออกและหด 

     กลบัได้ไมห่มดมีการพนักนับ้างอีกทัง้ยงัมี 

     โคลงโลหะท าให้เคร่ืองประดบัชัน้บนนัน้ด ู

     แข็งไมค่อ่ยสอดคล้องกบัร่างกาย 

 

  



 39 

ตารางท่ี 3.3 (ตอ่) 

 

เทคนิคที่ใช้ ผลการทดลอง 

เย็บแมเ่หล็กซ่อนในริบบิน้และใช้เส้นเอ็นร้อย 

  เพ่ือยึดระหวา่ชิน้งานสองชิน้ 

 

 
 

 
 

 
 

เย็บแผน่แมเ่หล็กซอ่นไว้ในริบบิน้ 

 

เคร่ืองประดบัมีการยืดออกไปแแบบเห็นได้ 

ชดัเจน แตพ่บปัญหาเล็กน้อยขณะกระตกุ 

กลบัเพราะบางครัง้แมเ่หล็กก็หากนัไมเ่จอ 

จงึต้องเพิ่มแรงกระตกุเข้า และสว่นส าคญั 

คือชิน้งานด้านในจะต้องไมห่นกัจนเกินไป 

ไมง่ัน้เคร่ืองประดบัชัน้ด้านในอาจจะมีการ 

    หลดุออกมาได้ในยามท่ีไมต้่องการ 
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สรุป การทดลองวสัดใุนแนวทางท่ีสองจากตารางท่ี 3.2 - 3.3 จะเห็นได้วา่น า้หนกัท่ีมีความพอดี 

ส าหรับการถกูยืดออกจะเป็นวสัดท่ีุคอ่นข้างมีน า้หนกัแตต้่องไมม่ากเกินไปยกตวัอย่างเชน่ไหมพรม

กบัเม็ดโลหะด้วยความนุม่ของตวัวสัดถุกูถ่วงด้วยเม็ดโลหะ ท าให้ไหมพรมทิง้ตวัและเกิดความงาม 

จงึท าให้ไหมพรมและเม็ดโลหะเหมาะสมแก่การน ามาประกอบเป็นเคร่ืองประดบั  ซึง่เทคนิคนีก็้ยงั 

สามารถน าไปใช้ได้ทัง้ด้านในและด้านนอกของเคร่ืองประดบัได้     ในสว่นของกลไกนัน้เทคนิคท่ีมี 

ความเป็นไปได้คือเทคนิคการซอ่นแมเ่หล็กในชิน้สว่นของเคร่ืองประดบัเพราะแมเ่หล็กมีแรงดงึดดู 

ท่ีสามารถท าให้เคร่ืองประดบัหดกลบัมาได้อย่างรวดเร็ว 

 

ตารางท่ี 3.4 ผลการทดลองวสัด ุ(แนวทางท่ี 3) 

 

วัสดุที่ใช้ เทคนิคที่ใช้ ผลการทดลอง 

เมจิกเทป(ตีนตุ๊กแก) 

ไหมพรม , โลหะ 

เย็บตีนตุ๊กแกตดิกบัชิน้งานเคร่ือง 

ประดบัเพ่ือให้เกิดการเกาะเก่ียว 

ตดิกบัวสัดอีุกชิน้ท่ีถกูสวมอยู่บน 

  ร่างกาย 

 

 
 

 

สามารถติดกบัไหมพรมได้ดี แต่ 

ขณะท่ีดงึออกจะดงึไหมพรมเป็น 

  ขยุ 

 
 

เทปท่ีใช้คูก่บัตีนตุ๊กแกสามารถยดึ 

กบัชิน้งานอีกชิน้ได้ดีมากกว่าไหม 

 พรม 
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สรุป    การทดลองวสัดใุนแนวทางท่ีสามจากตางรางท่ี 3.4 จะใช้เทคนิคท าชิน้เคร่ืองประดบัแบบ 

เดียวกนักบัแนวทางท่ีสองแตแ่ตกตา่งกนัตรงวิธีการติดตัง้ เป็นแนวคดิท่ีรองรับของแนวทางท่ีสอง 

แนวทางการแก้ไขปัญญาหาของแนวทางท่ีสามใช้ได้ในกรณีท่ีวสัดนุัน้ไมยื่ดออก    โดยแนวทางท่ี 

สามนัน้จะมีการวางเคร่ืองประดบับนพืน้และใช้การเคล่ือนไหวให้ชิน้ท่ีตดิกบัร่างกายไปติดกบัอีก 

ชิน้หนึง่ ผลการทดลองการเกาะเก่ียวคือเมจิกเทปหรือตีนตุ๊กแกนัน้สามมารถยึดได้ดีท่ีสดุบนวสัดท่ีุ 

เป็นผ้า ไหมพรม แตเ่ทปท่ีใช้คูก่บัตีนตุ๊กแกจะเป็นวสัดท่ีุยึดได้ดีท่ีสดุ 

 

สรุปแนวทางการออกแบบ จากตอนแรกท่ีข้าพเจ้าได้คดิค้นแนวทางการออกแบบท่ีถกูแบง่เป็น 

3 แนวทางนัน้และไมส่ามารถสรุปได้วา่แนวทางไหนจะเหมาะสมกบัแนวความคิดในการออกแบบ 

มากท่ีสดุ ข้าพเจ้าจงึได้ทดลองวสัดกุบัทัง้ 3 แนวทางนัน้และก็ได้พบว่าทัง้สามแนวทางนัน้ไปเน้น 

เร่ืองวสัดมุากเกินไปจนอาจจะบดิเบือนแนวความคิดข้าพเจ้าจงึลดการเน้นเร่ืองวสัดลุงและคดิเพิ่ม 

เร่ืองทศันธาตแุละการจดัองค์ประกอบศลิป์   โดยการย้อนกลบัไปดทูศันธาตแุละน ามาจดัองค์ประ 

กอบศลิป์ให้มีความสอดคล้องกบัอารมณ์ของการแสดงโมเดร์ิน แดนซ์ จงึลองร่างแบบ 2 มิตขิึน้มา 

เพ่ือน าไปพฒันาเป็นชิน้งานจ าลอง 

 

3.4 การร่างแบบผลงาน 2 มิต ิ

 การร่างแบบ 2 มิตจิะมีการน าทศันธาตมุาจากทศันธาตท่ีุใช้จะเป็นทศันธาตท่ีุถอดออกมา 

จากลวดลายพืน้ผิวของกล้ามเนือ้ลายเพราะเป็นทศันธาตท่ีุสามารถส่ือถึงกลไกการเคล่ือนไหวของ 

ร่างกายได้มากท่ีสดุ โดยน ามาจดัองค์ประกอบศลิป์ร่วมกบัเส้นท่ีมีทิศทางท่ีดิง่ลงและดนูิ่งสงบใน 

ขณะท่ีไมไ่ด้เคล่ือนไหวร่างกายและใช้สีเทาและสีด า เพ่ือให้สอดคล้องกบัอารมณ์เศร้าและหดหู่ 

ของชดุการแสดงโมเดร์ิน แดนซ์  (ภาพท่ี 3.11-3.29) 


