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บทคัดย่อ
นาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของการ
แสดงระบ าเบิ ก โรงและเพื่ อ สร้ างสรรค์ การแสดงนาฏยสร้ า งสรรค์ ระบ าเบิ ก โรง ราชภัฏ รฤก ใช้ วิ ธี ก าร
สร้างสรรค์ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่
แบบสั ง เกต แบบสั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม การวิ พ ากษ์ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจานวน 13 คน
และนาไปจัดการแสดงเผยแพร่เพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้ชมการแสดง จานวน 400 คน
ผลการวิจัยพบว่านาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก เป็นการแสดงเบิกโรง ที่มีรูปแบบเป็น
การแสดงระบาก่อนการแสดงอื่นๆ หรือสามารถแยกเป็นการแสดงเฉพาะได้ และผลของการสร้างสรรค์ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านที่มาของการแสดง เป็นการแสดงเพื่อราลึกในพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ ” และ
พระราชทานตราพระราชลัญจกรซึ่งเป็นตราประจารัชกาลที่ 9 เป็นตราประจามหาวิทยาลัย ผู้เชี่ ยวชาญให้
ความเห็นว่าที่มาของการแสดง แนวคิดในการสร้างสรรค์มีความน่าสนใจเป็นมีความจาเป็นในการสร้างสรรค์
การแสดงเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านดนตรีเพลงและบทร้องประกอบเพลงที่ใช้ประกอบการ
แสดงมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงและสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่แสดงถึง
* อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ส่วน
บทร้องมีความครอบคลุมความหมายของตราพระราชลัญจกรและสีประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านเครื่องแต่ง
กายได้แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากการแต่งกายแบบพราหมณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีศีลและการศึกษา มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความหมายของแนวคิดในการแสดง แต่อาจจะเพิ่มสั ญลักษณ์ให้มีความ
ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ด้านนักแสดง ผู้แสดงเป็นตัวพระและตัวนางจานวน 5 คู่ ด้านการสร้างสรรค์การแสดงใน
ภาพรวมมีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักนาฏศิลป์ไทย มีลักษณะกึ่งระบามาตรฐาน ซึ่งหลีกเลี่ยงการแต่งกาย
แบบยืนเครื่อง ทาให้การแสดงน่าสนใจ เหมาะสมพอดีกับความหมายที่ระบุในบทร้อง และสามารถเพิ่มเติม
นักแสดงได้ตามจานวนของสี คือ 5 คนโดยเพิ่มสีละเท่าๆกันใช้ท่าราหลัก ท่าเชื่อม จากท่านาฏยศัพท์ เพื่อ ตีบท
แสดงความหมายจากบทร้อง ผลจากการ วิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พบว่า นาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิก
โรง ราชภัฏรฤก มีท่าราและบทร้องสอดคล้องกับเนื้อหาความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและการ
สร้างสรรค์สามารถสื่อสามารถได้อย่างชั ดเจน เครื่องแต่งการมีความเหมาะสม ส่วนด้านการเก็บข้อมูลจาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากกลุ่มตัวอย่าง 13 คน พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่อการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิ กโรงราชภัฏรฤกในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด
( =4.40, S.D= 0.70) และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ชมการแสดงจานวน 400 คน พบว่า ผลการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้ชมต่อการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก ในภาพรวม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.39, S.D= 0.89)
คาสาคัญ : นาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Abstract
The objective of creative research was to study the pattern and elements of the
show and the creativity of the show. Creative approach with design was used for the
choreoghraphy of prelude dance RAJABHAT RARUEK. Using Qualitative Research , Researcher
collected data from document included : observation, interview, Group discussion, Criticism
from the professional Key person. Quantitative Research was conducted from the
questionnaire and opinion was surveyed from 13 samples who were lacturer of Rajabhat
University. The show was performed in public and surveyed the views of 400 samples.
The research found that CHOREOGHRAPHY : PRELUDE DANCE IN RAJABHAT RARUEK
was the specific show which started before main show or it was able to show specifically.
The Result of creation provided 5 The origins of the show, it is the show for recapture in the
Compassion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (king Rama IX). He gave the name
rajabhat and to contribute the royal seal of himself For University seal. This show devided
into 4 parts of the show. Part 1 was the show for recapture in the Compassion of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej (king Rama IX), Part 2 aimed to explain about the meaning of the
royal seal as University seal, Part 3 described about the symbolic colors of University as
5 colors and Part 4 is developed for showing the intention of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej (king Rama IX) as Rajabhat University is the institution for Development the local
of Thailand. The music and song is created from concept of the show. Performed by Thai
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instruments, the costume created from Brahmin, this show has 5 pairs of performers both
male and female, and the last the creation is the dance in the form of Thai classical dance
that used major dance and the connect dance from words of dance for the explain from
song.
The result of criticism from the 3 professional key person. The CHOREOGHRAPHY :
PRELUDE DANCE IN RAJABHAT RARUEK composed of dance and song related to background
and the creation can communicate clearly, the costume appropriate. The opinion of lecturer
of university as 13 samples the findings showed that the average lavel of overview
satisfaction was very high ( =4.40, S.D=0.70) and The opinion of audiences derived from 400
samples and the findings showed that the average lavel of overview satisfaction was very
high ( =4.39, S.D=0.89)
Keywords : Choreography, Prelude Dance, Rajabhat University

บทนา
นาฏศิลป์เป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และถือว่า
เป็นของคู่บารมีคู่บ้านคู่เมืองและที่สาคัญคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้นาฏศิลป์นั้นยังคงอยู่คู่
แผ่นดินไทยตลอดมา (ฉันทนา เอี่ยมสกุล, 2547, น. 25) ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมา
จนถึงปั จจุ บัน ทั้งนี้เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ในการประดิษฐ์ นาฏศิลป์ในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ เกิดความ
หลากหลายหรื อเป็ นความมั่งคั่งทางศิลปวัฒ นธรรม จึงเกิดเป็นนาฏยสร้างสรรค์ หรือ นาฏยประดิษฐ์ ซึ่ง
หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ แนวคิด รูปแบบกลวิธีของนาฏยศิลป์ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผู้
แสดงคนเดีย วหรื อหลายคน ทั้งนี้ ร วมถึงการปรับ ปรุง ผลงานในอดี ต นาฏยประดิษ ฐ์ จึง เป็น การทางานที่
ครอบคลุมปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่ารา ท่าเต้น การแปรแถว การตั้งซุ้ม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู่ก าร
กาหนดดนตรีเพลง เครื่องแต่งกาย ฉาก และส่ว นประกอบอื่น ๆ ที่สาคัญ ในการทาให้นาฏยศิล ป์ชุดหนึ่ง
สมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้” (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547, น. 225 อ้างถึงใน ธรากร จันทนะสาโร, 2551) ซึ่งนาฏย
สร้างสรรค์นี้มีบทบาทต่อการพัฒนางานทางด้านนาฏศิลป์เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลาย
รูปแบบไม่มีข้อจากัด ดังเช่นการนารูปแบบการแสดงระบาที่ในปัจจุบันนิยมนามาแสดงเป็นระบาเบิกโรงก่อน
การแสดงชุด อื่น ซึ่ง การแสดงเบิ ก โรง คื อ แสดงก่อนดาเนินเรื่อง (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2554, ออนไลน์ )
การแสดงชุดแรกก่อนการแสดงเรื่ องใหญ่ อาจเป็นละครเรื่องสั้น ระบา การละเล่นชุดสั้น ๆ และหมายรวมถึง
การแสดงระบาอานวยพรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตามโอกาสสาคัญ ด้วย (สุภาวดี โพธิเวชกุล, 2547, น. 2 อ้างจาก
ประเมษฐ์ บุณยชัย, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2548)
มหาวิทยาราชภัฏ เป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม "ราช
ภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรให้เป็นชื่อประจาสถาบัน พร้อมทั้ง
พระราชทาน พระราชลัญจกรเป็นตราประจามหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยู่ทั้งสิ้น 38
แห่ง ทั่วประเทศ โดยในมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
นาฏศิลป์ ที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิล ป์และสืบทอดศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย
แก่ให้นักศึกษา ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
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พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎ ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง
ระบาเบิกโรง ชุด ราชภัฏรฤก เพื่อเป็นแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย
ใช้นาฏศิลป์เป็นสื่อกลางให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้แสดงออกร่วมกัน มีความเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน เป็นศูนย์กลางความมั่นคงด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้
เข้มแข็งและคงอยู่ต่อไป สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

ภาพที่ 1 ตราพระราชลัญจกรประจารัชกาลที่ 9
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2561)

วิธีดาเนินการวิจัย
การแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก ใช้วิธีการสร้างสรรค์ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามและการวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลด้านลักษณะรูปแบบและองค์ประกอบ ของการแสดงเบิกโรงละครรา
1.1 ศึกษารูปแบบและองค์ประกอบ ของ การแสดงเบิกโรงละครรา จากเอกสาร บทความจากวารสาร
ต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของตราพระราชลัญจกรและกาหนดเป็นขอบเขตที่
จะนามาสร้างสรรค์เป็นการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของตราพระราชลั ญจกร เพื่อนามา
ประพันธ์เป็นบทร้องประกอบ การแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก
2.1 ประพันธ์คาร้องและทานองเพลง การแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก
2.2 สร้างสรรค์การแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง “ราชภัฏรฤก”
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ โดยแบ่งเป็นดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทย ตรวจสอบความสอดคล้องของท่าราและองค์ประกอบการแสดง
- ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 สารวจความคิดเห็นต่อการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ
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3.1 สังเกต สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
นาฏศิลป์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จากการชมการแสดนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและนาผลมาปรับปรุงชุด ปรับปรุงตามคาแนะนา
3.3 นาไปจัดการแสดงเผยแพร่เพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้ชมการแสดง จานวน 400 คน
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการวิจัยและการเผยแพร่การแสดง
- สรุปผลการวิจัยและเผยแพร่การแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก โดย จัดทาเป็นสื่อ
วิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2. แบบสัมภาษณ์กลุ่ม
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย
- สรุป รูปแบบ ลักษณะ และรายละเอียดของการแสดงเบิกโรงละครรา
- การออกแบบและพัฒนาการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก
- ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์การแสดง ตรวจสอบความสอดคล้องของบทร้องและองค์ประกอบ
สร้างสรรค์ขึ้น
- ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. สารวจความคิดเห็นในการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏและผู้ชมซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป
3. นาไปจัดการแสดงเผยแพร่เพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้ชมการแสดง จานวน 400 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบของการแสดงเบิกโรง
2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ชมการแสดง โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของการแสดงเบิกโรง
1.1 รูปแบบของการแสดงเบิกโรง คือ เป็นการแสดงชุดสั้นๆก่อนการแสดงแสดง ซึ่งมีรูปแบบที่ปรากฏ
3 รูปแบบคือ
1.1.1 การแสดงเบิกโรงด้วยการละเล่น
1.1.2 การแสดงเบิกโรงด้วยการแสดงโขนหรือละครราเป็นชุดสั้น ๆ
1.1.3 การแสดงเบิกโรงด้วยราหรือระบา
1.2 การแสดงเบิกโรง องค์ประกอบด้วย ผู้แสดง การแต่งกาย ดนตรี เพลง และบทร้องประกอบการ
แสดง และโอกาสที่ใช้ในการแสดง ไม่มีกาหนดจาเพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการแสดง เวลา
งบประมาณและสถานที่ที่จัดการแสดง
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2. ผลการสร้างสรรค์นาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก
การสร้างสรรค์ด้านที่มาของการแสดง
2.2.1 ที่มาของการแสดง
ที่มาของการแสดง นาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่
ละแห่ ง มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นาฏศิ ล ป์ ที่ มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม และ
สร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์และสืบทอดศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยแก่ให้นักศึกษา ด้วยความสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแนวคิดในการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก เพื่อเป็นแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีและความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยใช้นาฏศิลป์เป็นสื่อกลางให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศได้ แ สดงออกร่ ว มกั น มี ค วามเป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี ย วกั น เป็ น ศู น ย์ ก ลางความมั่ น คงด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เข้มแข็งและคงอยู่ต่อไป สมดังพระราช
ปณิธานของพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤกเป็นการแสดงประเภท ระบา โดยเป็นการตีบทตามบท
ร้องที่พรรณนาถึงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานชื่อ “ราชภัฏ และ ตราพระราชลัญกร เพื่อใช้เป็น
ตราประจามหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน โดยแบ่งเนื้อหาการแสดงออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นบทอาศิรวาทแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
ตอนที่ 2 กล่าวถึงความหมายของตราพระราชลัญจกรซึ่งเป็นตราประจามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 กล่าวถึงสีประจามหาวิทยาลัยซึ่งมี 5 สี
ตอนที่ 4 เป็นการแสดงน้อมนาพระราชปณิธานของพระองค์ในการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การแสดงทั้งหมดใช้เวลา 10 นาที
2.2.2 ดนตรีและบทร้องประกอบการแสดง
วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง เป็นวงปี่พาทย์
ซึ่งอาจจะเป็นวงปี่พาทย์ขนาดเครื่องห้า เครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่ก็ได้ ตามแต่โอกาสที่เหมาะสม
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ โดย อาจารย์กฤษฎา นุ่มเจริญ อาจารย์
สาขาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยได้แนวคิด ดังนี้
เพลงช่วงที่ 1นาทานองช่วงหนึ่งของเพลงมาร์ชราชภัฏพระนคร มาประพันธ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้
เหมาะสมกับการแสดงราชภัฏรฤก มีการประพันธ์คาร้องที่อธิบายถึงประวัติและที่มาของการพระราชทานชื่อ
และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
เพลงที่ 2 เป็นทานองที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ จากจินตนาการถึงอารมณ์การสวดสรรเสริญระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ มีการประพันธ์คาร้องแสดงถึงความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏ
เพลง 3 นาทานองช่วงหนึ่งของเพลงสรรเสริญพระบารมี มาประพันธ์ขึ้นใหม่ เพื่อความเหมาะสม
กับบทร้องที่กล่าวถึงองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และการระลึกถึงความหมายของสีน้าเงิน
เพลงที่ 4 นาทานองเพลงต้นวรเชษฐ์มาปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและให้ถูกต้องตามหลักการบรรจุเพลงร้องเพลงหน้าพาทย์
บทร้อง ประพันธ์บทร้องโดย อาจารย์ธีรตา นุ่มเจริญ แต่งด้วยกลอนสุภาพจานวน 7 บท
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เพลงราชภัฏรฤก
เพลงที่1
ขอเดชะ สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตรสถิตสวรรค์
พระมหาภูมิพลองค์ราชัน
ทรงรังสรรค์สถาบันสถาพร
ราชภัฏ คนของพระราชา
เป็นนามาควรค่าศาสตร์อักษร
พระราชทานตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์เดชาธรองค์ภูมี
เพลงที่ 2
อันฉัตรแก้ว เจ็ดชั้น ดั่งธรรมชอบ
อัฐทิศ อาสน์ประกอบ เป็นศักดิ์ศรี
อุณาโลม แทนปัญญา นาชีวี
จักรรัตน์ รัศมี กีรติชัย
เพลงที่ 3
สีน้าเงิน ระลึกซึ่ง องค์กษัตริย์
เขียวเด่นชัด ธรรมชาติ งามสดใส
ภูมิปัญญา เรืองรอง ทองวิไล
ส้มประไพ วัฒนธรรม นาชุมชน
ปราชญ์ปัญญา ประดุจขาว พราวพิสุทธิ์ เรืองวรุตม์ สุทธิศักดิ์ ประจักษ์ผล
สถาบัน อุดมศึกษา ของผองชน
พัฒน์ชุมชน เพื่อท้องถิ่น ทั่วอาณา
เพลงที่ 4
ราชภัฏ ราชภักดิ์ ราษฎร์รฤก
น้อมสานึก พระการุณย์ อุ่นเกศา
เทิดพระเกียรติ บรมราช กษัตรา
ด้วยสัตยา สืบสาน ปณิธาน
ศาสตร์แห่งพระราชาควรค่าเลิศ
แสนประเสริฐนาไทยให้สุขศานต์
ผองข้าบาทน้อมเกล้าศิระกราน
ราลึกในองค์ภูบาลกาลนิรันดริ์
เพลงรัวดึกดาบรรพ์
- จบการแสดง –
2.2.3 การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย
การแต่งกายได้แนวคิดมาจากการแต่งกายแบบพราหมณ์ที่ใช้ในละครไทย ซึ่งพราหมณ์แสดงถึงผู้มี
ศีลมีปัญญา หรือหมายถึงผู้มีการศึกษา เครื่องแต่งกายของนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก แต่งเป็น
ลักษณะของตัวพระและตัวนาง และมีสีที่แตกต่างกัน 5 สี ตามความหมายของสีประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ง
มีรายละเอียดเครื่องแต่งกาย ดังนี้
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ภาพที่ 2 การแต่งกายตัวพระ
ที่มา: ธีรตา นุ่มเจริญ (2561)
1. กระบังหน้า
2. ดอกไม้ทัด, อุบะ
3. ท้ายช้อง,ปิ่นปักผม
4. กรองคอหรือกรองศอ 5. ทับทรวง
6. เสื้อนอก
7. เสื้อใน
8. กาไลแผง
9. ผ้าสไบ
10. รัดสะเอว
11. เข็มขัด
12. ผ้านุ่งหรือภูษา
13. สนับเพลา
14. กาไลข้อเท้า
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ภาพที่ 3 การแต่งกายตัวนาง
ที่มา: ธีรตา นุ่มเจริญ (2561)
1. กระบังหน้า
4. ต่างหู
7. จี้นาง
10. เข็มขัด

2. ดอกไม้ทัด,อุบะ
5. กรองคอหรือกรองศอ
8. ผ้าสไบ
11. ผ้านุ่งหรือภูษา

3. ท้ายช้อง,ปิ่นปักผม
6. เสื้อ
9. กาไลแผง
12. กาไลข้อเท้า
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ภาพที่ 4 การแต่งกายของนักแสดงแต่ละสี
ที่มา: ธีรตา นุ่มเจริญ (2561)
2.2.4 การคัดเลือกผู้แสดง
การคัดเลือกผู้แสดง คัดเลือกนักแสดงชาย (ตัวพระ) เพื่อแสดงเป็นตัวแทน บุคลากรและนักศึกษาชาย
นักแสดงหญิง (ตัวนาง) เพื่อแสดงเป็นตัวแทน บุคลากรและนักศึกษาหญิง โดยผู้แสดงจะต้องเป็นผู้มีมีความรู้
ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย
2.2.5 กระบวนท่ารา
กระบวนท่าราของ นาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก มีดังนี้
1) รูปแบบการแสดงเป็นการแสดงราตีบทตามบทร้องที่ประพันธ์ขึ้น
2) เป็นการแสดงประเภทระบา ซึ่งใช้ผู้แสดงเป็นตัวพระและตัวนาง มีความสาคัญที่แบ่งออกเป็น 5 สี
ตามสีของสีประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ สีน้าเงิน สีขาว สีส้ม สีเขียว และสีทอง
3) ท่ารา ประกอบด้วยท่าราหลัก 44 ท่า และค่าเชื่อม 12 ท่า
2.2 ผลการประเมินการสร้างสรรค์ การแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก โดย
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พบว่าท่ารามีความสอดคล้องกับความหมายของคาประพันธ์และ
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง

ภาพที่ 5 ท่าขอเดชะ
ที่มา: ธีรตา นุ่มเจริญ (2561)
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2.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบา
เบิกโรง ราชภัฏรฤก ในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.40, S.D= 0.70) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มาของการแสดง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.45, S.D= 0.64)
2.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ชมต่อการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก
พบว่า ความคิดเห็นของผู้ชมต่อการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรงราชภัฏรฤกในภาพรวม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.39, S.D= 0.89) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการแสดง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.45, S.D= 0.69)

อภิปรายผลการวิจัย
นาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก เป็นการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่ได้รับแนวคิดมาจาก
การต้องการการแสดงความราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และ
ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราช
ลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหา
ที่สุดมิได้ เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รูปแบบการแสดงเป็นการแสดง
นาฏศิลป์ไทยประเภทระบา ที่ผู้แสดงเป็นพระนางเนื่องจากการสื่อความหมายของนักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพันธกิจในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นการดีหากมีการแสดงนาฏศิลป์สาหรั บแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ซึ่ ง การแสดงนาฏยสร้ า งสรรค์ ระบ าเบิ ก โรง ราชภั ฏ รฤก นี้ ได้ ผ่ า นการวิ พ ากย์ ก ารแสดง และการ
ประเมิ น ผลจากแบบสอบถามจากอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นนาฏศิ ล ป์ แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมและผู้ชมที่เป็นบุคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร โอกาสที่ใช้ในการแสดง
สามารถแสดงเป็นชุดการแสดงเบิกโรงก่อนการแสดงหลักหรือสามารถแสดงเป็นชุดการแสดงเดี่ยวได้ตาม
สถานการณ์หรือวาระของงาน
ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ราชภัฏต่อการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏ
รฤก ในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่าด้านที่มาของการแสดง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าที่มาของแนวความคิดในการสร้างสรรค์การแสดงที่เป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น อาจารย์ให้ความสาคัญและเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ และผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้ชมต่อการแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ระบาเบิกโรง ราชภัฏรฤก พบว่า ความคิดเห็นของผู้ชมต่อการแสดงนาฏย
สร้างสรรค์ ระบาเบิกโรงราชภัฏรฤกในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านการแสดงมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าผู้ชมที่เป็นบุคคลทั่วไปมีความสนใจด้านการแสดงเป็นสาคัญ

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. รูปแบบการแสดงควรมีการพัฒนาต่อไปให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วทั้งประเทศ
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกันทางศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรทางด้านนาฏศิลป์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควร
ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบและวางแนวทางในการประสานความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
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