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ชุด เทิดไท้องค์ภูมี ๒๕ ปี มฉก.
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: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สั งกัด : ศูนย์วฒั นธรรม
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี มฉก. ชุด เทิดไท้องค์ภูมี
๒๕ ปี มฉก. มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานชื่อแก่มหาวิทยาลัย และเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิ ดมหาวิทยาลัย
และทรงปลูกต้นโพธิ์ โดยมหาวิทยาลัยใช้ตน้ โพธิ์เป็ นต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย
รู ปแบบการรําโดยประพันธ์เนื้ อร้อง คําร้อง เพลง บรรจุเพลงให้สอดคล้องกับดนตรี และ
เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดความเป็ นลักษณะนาฏยศิลป์ ไทย หุ่ นคน ดนตรี ไทย ดนตรี จีน
มาผสมผสานกัน ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาระบํา ชุด เทิดไท้องค์ภูมี ๒๕ ปี มฉก. เป็ นระบําเบ็ดเตล็ด คือ ระบําที่ประดิษฐ์ข้ ึน
เพื่อจัดแสดงโดยเฉพาะ มีลีลาท่ารํา ท่วงทํานอง เพลง และดนตรี เครื่ องแต่งกาย
ที่ ก าํ หนดขึ้ น
ใหม่
กระบวนการออกแบบนาฏยศิลป์ เชิงสร้างสรรค์ ชุด เทิดไท้องค์ภูมี ๒๕ ปี มฉก. เป็ นการ
แสดงประเภทระบําที่ประพันธ์บทร้อง และบรรจุเพลงโดยใช้สําเนี ยงจีน โดยใช้เวลาในการแสดง
จํานวน ๖.๓๘ นาที มีองค์ประกอบรวมกันหลายส่ วน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ได้แก่ การประพันธ์
บทร้อง การบรรจุเพลง ดนตรี เพลง และการคัดเลือกผูแ้ สดง การแสดงชุดนี้ แบ่งออกเป็ น ๔ ช่วง
ได้แก่
๑. ท่ารําช่วงต้นในเพลงตุ๊กตา นําสองสองเที่ยวให้ผแู ้ สดงออกมาบนเวที และเพลงตุ๊กตา
ให้ผแู ้ สดงหญิงร่ ายรําอยูบ่ นเวที
๒. ท่ารําช่ วงกลางในเพลงจี นต้องเชี ยงผูแ้ สดงหญิ ง ให้แปรแถวเป็ นแถวตอน ๒ คน
โดยแยกกันเป็ น ๒ ข้าง คือ ข้างซ้าย ๒ คน ข้างขวา ๒ คน สําหรับตรงกลางเวที หุ่ นคนแต่งกายชุด
จีนออกมาเชิดหุ่น หลังจากนั้นจะใช้เพลงแขกบรเทศ โดยผูแ้ สดงหญิงจะเดินเป็ นครึ่ งวงกลม และหุ่ น
คนอยูต่ รงกลางเวที
๓. ท่ารําช่วงท้ายเพลงรัวดึกดําบรรพ์ ช่วงสุ ดท้ายให้ผแู ้ สดงทั้งหมดเข้าโรง
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