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บทคดัย่อ 

งานวิจยัสร้างสรรคง์านนาฏยศิลป์ในโอกาสครบรอบ  ๒๕  ปี มฉก.  ชุด เทิดไทอ้งคภู์มี       
๒๕ ปี มฉก.  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  ท่ีพระราชทานช่ือแก่มหาวิทยาลยั  และเสด็จพระราชดาํเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลยั  
และทรงปลูกตน้โพธ์ิ  โดยมหาวิทยาลยัใชต้น้โพธ์ิเป็นตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั 

รูปแบบการรําโดยประพนัธ์เน้ือร้อง  คาํร้อง  เพลง  บรรจุเพลงให้สอดคลอ้งกบัดนตรีและ
เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค ์ โดยถ่ายทอดความเป็นลกัษณะนาฏยศิลป์ไทย หุ่นคน  ดนตรีไทย  ดนตรีจีน  
มาผสมผสานกนั  ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

ผลการศึกษาระบาํ ชุด เทิดไทอ้งคภู์มี   ๒๕ ปี มฉก. เป็นระบาํเบ็ดเตลด็  คือ ระบาํท่ีประดิษฐ์ข้ึน
เพื่อจดัแสดงโดยเฉพาะ  มีลีลาท่ารํา  ท่วงทาํนอง  เพลง  และดนตรี  เคร่ืองแต่งกาย    ท่ีกาํหนดข้ึน
ใหม่ 

กระบวนการออกแบบนาฏยศิลป์เชิงสร้างสรรค ์ ชุด เทิดไทอ้งคภู์มี  ๒๕ ปี มฉก. เป็นการ
แสดงประเภทระบาํท่ีประพนัธ์บทร้อง  และบรรจุเพลงโดยใชส้ําเนียงจีน  โดยใชเ้วลาในการแสดง
จาํนวน ๖.๓๘ นาที  มีองคป์ระกอบรวมกนัหลายส่วน  เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์  ไดแ้ก่ การประพนัธ์
บทร้อง  การบรรจุเพลง  ดนตรีเพลง  และการคดัเลือกผูแ้สดง  การแสดงชุดน้ีแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง 
ไดแ้ก่ 

๑. ท่ารําช่วงตน้ในเพลงตุ๊กตา  นาํสองสองเท่ียวใหผู้แ้สดงออกมาบนเวที  และเพลงตุ๊กตา
ใหผู้แ้สดงหญิงร่ายรําอยูบ่นเวที  

๒. ท่ารําช่วงกลางในเพลงจีนตอ้งเชียงผูแ้สดงหญิง  ให้แปรแถวเป็นแถวตอน  ๒ คน           
โดยแยกกนัเป็น ๒ ขา้ง คือ ขา้งซา้ย  ๒  คน ขา้งขวา  ๒ คน สาํหรับตรงกลางเวที  หุ่นคนแต่งกายชุด
จีนออกมาเชิดหุ่น  หลงัจากนั้นจะใชเ้พลงแขกบรเทศ  โดยผูแ้สดงหญิงจะเดินเป็นคร่ึงวงกลม และหุ่น
คนอยูต่รงกลางเวที 

๓. ท่ารําช่วงทา้ยเพลงรัวดึกดาํบรรพ ์ ช่วงสุดทา้ยใหผู้แ้สดงทั้งหมดเขา้โรง 
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