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บทคัดยอ 

 บทความหัวขอ “แนวทางการออกแบบการเคลื่อนไหวจากแนวคิดความกดดันท่ีนําไปสูการเปนฆาตกรหญิง” ผูวิจัยมี

วัตถุประสงคเพื่อคนหากระบวนการในการสรางสรรคผลงานจากแนวคิดของความกดดันในสตรีท่ีไดรับการเอาเปรียบและความกดขี่ขมเหง

จากครอบครัว โดยผูวิจัยจะนําเสนอเร่ืองราวที่มาจากชีวิตจริงของสตรี 3 คนท่ีกระทําความผิดในคดีความผิดตอชีวิตผานรูปแบบของการ

แสดงละครกายภาพและการเตนในรูปแบบนาฏยศิลปหลังสมัยใหมเขารวมกัน ซ่ึงยังไมมีผูสรางสรรคทางดานนาฏยศิลปคนใดในประเทศ

ไทยนําเสนอประเด็นน้ี โดยสืบคนมาจาก เอกสารตํารา การสัมภาษณ และการสํารวจขอมูลภาคสนาม เพ่ือหากระบวนการสรางสรรค

ผลงานการแสดง โดยผูวิจัยสามารถสรุปเปน 4 องก คือ องกท่ี 1 สตรีท่ีถูกบังคับใหกอคดีฆา โดยใชเทคนิคลีลาทาทางของ พีนา เบาช 

(Pina Bausch) ในลักษณะท่ีมีบุรุษหลาย ๆ คนมากระทําตอสตรีเพียงคนเดียว องกท่ี 2 สตรีท่ีถูกสามีทุบตี จึงเปนสาเหตุใหกอคดีฆา โดย

ใชเทคนิคลีลาทาทางของ  มาทา เกรแฮม (Martha Graham) ในเทคนิคของการหดตัวและยืดตัว (Contraction and Release) องกท่ี 3 

สตรีท่ีถูกสามีนอกใจและไดรับความกดดัน จึงเปนสาเหตใุหกอคดีฆา โดยใชเทคนิคลีลาทาทางของ  พีนา เบาช (Pina Bausch) ในลักษณะ

ท่ีมีการสัมผัสเน้ือตองตัวกัน (Body Contact) องก 4 แตงขึ้นโดยผูวิจัยเก่ียวกับความคดิของสตรีท้ัง 3 คนหลังจากการกอคดีความผิดตอ

ชีวิตที่ยังมีความทรงจําท่ีไมดีจากเรื่องราวตาง ๆ ที่ยังหลอกหลอนอยูในปจจุบัน ใชเทคนิคลีลาทาทางของ  มาทา เกรแฮม (Martha 

Graham) และ พีนา เบาช (Pina Bausch) ในเทคนิคของการหดตัวและยืดตัว (Contraction and Release) และ ในลักษณะท่ีมีการ

สัมผัสเน้ือตองตัวกัน (Body Contact) โดยผูวิจัยไดพัฒนามาจากฐานขอมูลท่ีมาจากการสัมภาษณผูตองขังจริงท้ัง 3 ทาน การคัดเลือก

นักแสดงผูวิจัยไดทําการคัดเลือกนักแสดงท่ีมีความสามารถทางดานการแสดงและการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อการแสดง ลีลานาฏยศิลป 

ผูวิจัยไดออกแบบลีลานาฏยศิลปใหดูแลวมีความกดดัน อึดอัด และไมเปนอิสระ การวิจัยสรางสรรคครั้งน้ีเปนการรวบรวมความรูขอมูลตาง 

ๆ คนหากระบวนการออกแบบการแสดงจากการเชื่อมโยงความรูทางดานศิลปกรรมจากหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ทัศนศิลป และ

นาฏยศิลป ในกระบวนการการทดลองนาฏยศิลปสรางสรรคครั้งน้ี และเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนแกผูท่ีตองการศึกษากระบวนการ

ออกแบบนาฏยศิลปสรางสรรคตอไป 

 
 

คําสําคัญ: แนวทางการออกแบบ ความกดดัน ผูหญิง 
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Abstract     
 
 The objective of “ Choreographing Dance Movements from the Concept of ‘ Females’  Pressure Leading to 

Murder” is to explore creative processes based on the idea of pressures on women who are taken advantage of and 

abused by her family. The performance is developed through physical theatre and postmodern dance, based on three 

real- life stories of women who have committed fatal offenses –  a topic as of yet unexplored by any Thai creative 

dancers.  Data is obtained through academic papers interviews and field research in order to explore the creative 

process of the performance. The structure is summarized into 4 acts:  Act 1, the woman was pressured by her family 

to commit murder, using Pina Bausch’s technique of men contact a woman’s body; Act 2, the woman was physically 

abused by her husband, leading her to retaliate by committing murder, using Martha Graham’ s technique on 

contraction and release. Act 3, the woman whose husband had an affair, and thus pressured into committing murder, 

using Pina Bausch’ s technique on body contact; Act 4 is a fictional story created by the researcher based on the 

thoughts of the three women who have committed murder, still traumatized from past events which still haunt them 

to this present day, using Martha Graham’s and Pina Bausch’s technique on contraction and release and body contact. 

In casting, actors were casted based on their acting and physical movement capabilities.  The choreography in the 

piece was designed to reflect feelings of discomfort, awkwardness, and being constrained.  This research is an 

integration of various fields of expertise related to the arts, such as fine arts and dance, in exploration of devising 

choreography for this experimental creative dance piece, which will benefit future studies. 
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บทนาํ 

 ในสังคมปจจุบันเพศหญิงไดรับสิทธิมากข้ึนท่ีจะเรียกรองถึงความเทาเทียม ดังน้ันจึงมีสตรีมากมายท่ีมักเรียกรองสิทธิในเร่ืองของ

การเอารัดเอาเปรียบสตร ีไดแก พฤติกรรมการท่ีสามีนอกใจจากภรรยาน้ีเปนพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมและเปนการเอารัดเอาเปรียบสตรี จึงมี

การหยารางเกิดขึ้นในหลาย ๆ ครอบครัวที่แตงงานแลว และในกรณีหนักท่ีสุดคือการท่ีสตรีมีความหึงหวงเปนอยางย่ิงและเกิดความคับแคน

ใจจึงทําใหเกิดเหตุการณท่ีสตรีอาจฆาสามีของตนเอง  

 สาเหตุของการฆาสามีของสตรีมีอีกสาเหตุหนึ่งคือ โดนสามีทํารายทุบตี ขมขู ในเรื่องตาง ๆ สตรีผูเปนเพศท่ีออนแอกวาจึงอาจ

หาทางแกโดยการจางวานบุคคลอื่นใหจัดการกับสามีแทนตน ซึ่งกรณีน้ีถามองในมุมมองของคนท่ัวไปคลายกับการปองกันตัว โดย

นายแพทย อภิชาติ แสงสิน ไดใหความเห็นจากประสบการณท่ีไดรักษากลุมผูหญิงกลุมน้ีวา “ผูหญิงบางรายเมื่อถูกกระทํามาระยะหนึ่งแลว

ก็คลายกับมีความ ‘จนตรอก’ โดยหาทางออกใหตัวเองไมไดจึงเกิดภาวะ ‘Fight or Flight’ คือ ‘สูหรือหนี’ สําหรับผูหญิงท่ีสูจึงเปนกลุมท่ี

ตัดสินใจทําคดีฆาน้ี” (อภิชาติ แสงสิน, สัมภาษณ, 17 พฤษภาคม 2560) ซ่ึงสาเหตุเหลาน้ีเปนตัวอยางหน่ึงของสาเหตุความกดดันท่ีทําให

สตรีท่ีถูกสามีทําราย จึงทํารายสามีกลับดวยการพ่ึงพาบุคคลอ่ืนใหฆาสามีของตนเอง เพื่อปองกันการถูกทํารายในครั้งตอไป   

 จากสถิติกอคดีความผิดตอชีวิตของสตรีนับวายังอยูในระดับนอยกวาบุรุษมาก โดยคุณปวีณา หงสกุล ไดใหความเห็นวา “สตรีโดย

สวนใหญแลวมิไดเปนฝายท่ีกระทํา แตสตรีเปนฝายท่ีถูกกระทําอยูเสมอ ๆ” (ปวีณา หงสกุล, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2560) เพราะสถิติ

ของคดีน้ันโดยสวนใหญเปนสามีฆาภรรยามากกวาภรรยาฆาสามี โดยในป พ.ศ. 2552 มีขาวคดีภรรยาฆาสามี 24 ขาว จาก 123 ขาวท่ี

เก่ียวกับสามีภรรยาฆากัน ในป พ.ศ. 2553 มีขาวคดีภรรยาฆาสามี 18 ขาว จาก 124 ขาวที่เก่ียวกับสามีภรรยาฆากัน ในป พ.ศ. 2556 มี

ขาวคดีภรรยาฆาสามี 12 ขาวจาก 97 ขาวท่ีเก่ียวกับสามีภรรยาฆากัน โดยเหตุผลของการฆาน้ันโดยสวนใหญมาจากสาเหตุ ถูกสามีทําราย

รางกาย หึงหวง ขัดแยงเร่ืองทรัพยสินและหนี้สิน และการถูกดูถูกเหยียดหยาม เปนตน (มูลนิธิหญิงชายกาวไกล, มติชนออนไลน, 26 

ธันวาคม 2559) โดยจากงานวิจัย เรื่อง ประสบการณการฆาสามี/คูครองของผูหญิง : แนวคดิสตรีนิยม ไดสรุปการใหอภิปรายผลการวิจัยไว

วา เกิดจากระบบชายเปนใหญครอบงํา และควบคุมชีวิตของผูหญิง ปจจุบันผูหญิงมีอํานาจทางเศรษฐกิจแตยังคงถูกสามีกดข่ี ผูหญิงท่ีฆา

สามีถูกสงัคมตีตราวาเปนคนผิดคนเลว การฆาสามีเปนวิธีการหน่ึงในการจัดการแกไขปญหา ผูหญิงฆาสามีเพราะถูกกดขี่ ถูกกระทํา ถูกเอา

เปรียบ และไมมีอํานาจและตัวตนอยางแทจริง การฆาสามีอาจทําใหผูหญิงหลุดพนจากระบบอํานาจชายเปนใหญ แตผูหญิงก็ตองตกเปน

เหย่ือของอํานาจอ่ืนภายใตระบบชายเปนใหญ การศึกษากรณีผูหญิงฆาสามีดวยแนวคิดสตรีนิยมแตกตางจากแนวคิด/ทฤษฎีอ่ืน ๆ  

(วิลาวัณย ชาดา, 2556 : 215 - 222) ดังจะเห็นไดวาผลสรุปของวิจัยดังกลาวเก่ียวกับสาเหตุของการฆาสามีน้ันโดยสวนใหญเกิดจากการถูก

กดขี่ การถูกกระทํากอน และการถูกเอารัดเอาเปรียบ อันเน่ืองมาจากสังคมไทยท่ียังคงปลูกฝงในระบบอํานาจชายเปนใหญใหคนรุนหลังอยู  

 จุฑารัตน เอ้ืออํานวย ไดกลาววา นักอาชญาวิทยาศึกษาพบวา จํานวนอาชญากรหญิงมีโอกาสเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเหตุท่ีหญิงมีแนวโนม

การทําผิดเก่ียวกับทรัพยสูงขึ้น เพราะในชวงท่ีผานมามีการเรียกรองสิทธิสตรีใหเทาเทียมกับบุรุษดําเนินไปอยางตอเน่ือง ท้ังดานสังคม 

การเมือง และเศรษฐกิจ การท่ีชายหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันทางกฎหมาย ติดตอธุรกิจการคาไดอยางกวางขวาง ทําใหสามารถมีชองทางการ

กออาชญากรรมเก่ียวกับทรัพยเพ่ิมข้ึนเชนกัน (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2551 : 112 – 113) ซึ่งการกออาชญากรรมของสตรีเปนการกอ

อาชญากรรมประเภทท่ีส่ี คือ อาชญากรกระทําความผิดดวยความรุนแรงตามสถานการณ (situational violent offenders) ซ่ึงอาชญากร

ประเภทน้ีกระทําผิดเพราะเหตุการณพาไป โดยเหย่ืออาชญากรรมมักจะเปน ญาติพ่ีนอง คูสมรส หรือคนท่ีรูจักคุนเคยกัน (อัณณพ ชูบํารุง, 

2532 : 89) ซึ่งเปนประเภทท่ีเช่ือมโยงกับงานสรางสรรคทางนาฏยศิลปน้ีเปนอยางย่ิง โดยการพยากรณแนวโนมทิศทางอาชญากรรมใน

สังคมโลกบงช้ีวาในทศวรรษหนา ผูหญิงจะกระทําความผิดมากขึ้น (Schmalleger อางใน จุฑารัตน เอื้ออํานวย, 2551 : 114) เมื่อพิจารณา

จากขาวในชวง 4-5 ปมาน้ีมีความเปนจริงท่ีสตรีท่ีมีการศึกษาสูงไดกอคดีทางอาชญากรรมโดยการฆา ไมวาจะเปนการลงมือกระทําดวย

ตนเองหรือการจางวานบุคคลอ่ืนฆา โดยขาวท่ีเปนขาวโดงดังไดแกขาวของ นายจักรกฤษณ พณิชยผาติกรรม (เอกซ จักรกฤษณ) นักยิงปน

ทีมชาติที่มีขาวเก่ียวกับการทํารายรางกายภรรยาท่ีเปนถึง แพทยหญิง ณิธวด ีภูเจริญยศ (หมอน่ิม) และทายท่ีสุดก็ถูกภรรยาของตนจางวาน

ฆา 

 โดยในการแสดงสรางสรรคทางนาฏยศิลปของผูวิจัยนี้ไดมุงประเด็นของเพศหญิงในปจจุบันท่ีไดรับการเอารัดเอาเปรียบจากเพศ

ชาย โดยโครงเรื่องจากการสัมภาษณเร่ืองในชีวิตจริงของผูตองขังหญิงในคดีความผิดตอชีวิต ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขต
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จตุจักร แลวพบวามีเรื่องราวจากผูตองขังหญิง 2 จาก 3 คนท่ีตัดสินใจสั่งฆาสามีเพราะการเอารัดเอาเปรียบจากบุรุษ ดังเชน ในกรณีท่ี 1 

คือ การท่ีครอบครัวของสตรีบังคับใหสตรีฆา กรณีท่ี 2 คือ สตรีถูกสามีทุบตีจึงฆาสามีตนเอง สวนกรณีท่ี 3 คือ สามีไปมีผูหญิงอื่นและไดฆา

สามีดวยความหึงหวง  

 การสรางสรรคงานในประเด็นของความกดดันท่ีทําใหสตรีกลายเปนฆาตกรนี้ยังไมคอยมีในงานศิลปะหลายดาน อาทิ ดาน

ทัศนศิลป ดุริยางคศิลป น้ันผูวิจัยมีความเห็นวายังไมมีศิลปะแขนงใดไดทําการตีแผประเด็นน้ีไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงตองการนําประเด็นน้ี

มาใชในการสรางสรรคผลงานทางนาฏยศลิปเพื่อนําประเด็นนี้มาเปนอีกสาเหตุหน่ึงในการทําใหเกิดความกดดันในสตรีท่ีนําไปสูการกอคดีฆา 

และมีความคาดหวังวาวิทยานิพนธชิ้นน้ีจะสามารถเปนงานท่ีสามารถใหความรูเพ่ือใหผูท่ีเขามาทําการศึกษาไดนําไปตอยอดความรูตอไปใน

อนาคต  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อคนหาแนวทางการออกแบบทาเตนท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากสตรีท่ีมีความกดดันจากครอบครัวซึ่งทําใหเกิดการกอคดีฆา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. การเก็บขอมูลงานวิจัย จากบทความเรื่อง “แนวทางการออกแบบการเคล่ือนไหวจากแนวคิดความกดดันท่ีนําไปสูการเปน

ฆาตกรหญิง” ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลดังตอไปน้ี 

       1.1 การสํารวจขอมูลเชิงเอกสาร ไดแก ขอมูลเก่ียวกับทฤษฎีการละคร ขอมูลเก่ียวกับละครไมม (Mime) ซ่ึงแยก

ออกเปนละครกายภาพดวย ขอมูลเก่ียวกับองคประกอบทางนาฏยศิลป ไดแก ทฤษฎีการเคลื่อนไหวโดยใชหลักการของลาบาน (Laban’s 

Theory) ทฤษฎีนาฏยศิลปหลังสมัยใหม (Post Modern) ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร ทฤษฎีการสรางสรรคงานทางดานนาฏยศิลปรวมสมัย

ของ พีนา เบาช (Pina Bausch) ทฤษฎีการสรางสรรคงานทางดานนาฏยศิลปรวมสมัยของ มาทา เกรแฮม (Martha Graham) ทฤษฎีสตรี

นิยม (Faminism)  

        1.2 การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยไดพิจารณาเลือกประเภทของการสัมภาษณไวเพียงรูปแบบเดียว คือ การ

สัมภาษณแบบรายบุคคล ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง ทําใหผูวิจัยสามารถไดรับขอมูลโดยตรงจากผูเชี่ยวชาญ

และผูเก่ียวของในงานวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับผลงานสรางสรรคน้ี  

        1.3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม รวมชมการแสดงและเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดานนาฏยศิลป สังเกตการณ

ผลงานหลากหลายแขนงท้ังในประเทศและตางประเทศ และนํามาวิเคราะหแนวทางการออกแบบลีลาการสรางสรรคผลงานนาฏยศิลปใน

งานวิจัย          

 2. วิธีการวิเคราะหขอมูล  

       2.1 ผูวิจัยวิเคราะหเน้ือหาจากเอกสาร การสัมภาษณ รวมกับการสังเกตการณการสรางสรรค  

       2.2 ผูวิจัยสรางสรรคผลงานโดยพิจารณาแตละสวนของการแสดงใหเกิดการเขาใจเรื่องราวของตัวละครท่ีชัดเจน 

   

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดสรางลีลาการออกแบบผลงานนาฏยศิลปสรางสรรคตามหลักการขององคประกอบนาฏยศิลปโดยจะยกตัวอยางจาก

นาฏยศิลปสรางสรรคท่ีส่ือถึงการถูกญาติพ่ีนองบังคับฆา การถูกทํารายทุบตี และการถูกสามีนอกใจดังน้ี 

 

การออกแบบลีลานาฏยศิลป 

 การออกแบบลีลานาฏยศิลปสรางสรรค คือ การสรรหาทาทางลีลาเพ่ือนําเสนอออกมาใหเปนรูปแบบใหม เพ่ือใหมีความนาสนใจ

และเพื่อการทดลองทํานอกกรอบรูปแบบทาทางเดิม ซึ่งอาจจะเปนการพัฒนาลีลาทาทางจากรูปแบบเดิมไปสูรูปแบบอื่นท่ีอาจมีความ

พิสดารและทาทายกวาหรือมีความเปนอิสระมากกวา โดยทาทางเหลาน้ันไมจําเปนตองทําใหมีความสวยงามดานเดียว แตอาจทําใหเห็นถึง
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ท่ีมาของกระบวนทาทางและพลังหรือความเขมขนของการทําทาที่ชัดเจนขึ้นในการออกแบบลีลานาฏยศิลปสรางสรรคสะทอนความกดดัน

ท่ีนําไปสูการเปนฆาตกรหญิง ผูวิจัยจะตองออกแบบทาทางท่ีเก่ียวของกับแนวคิดทางดานความกดดันของเพศหญิง ซึ่งจะตองมีลีลาทาทาง

ท่ีไมเปนอิสระ มีลักษณะท่ีถูกกดข่ีขมเหง ถูกก่ันแกลง ถูกประณาม ถูกรังแก ทําใหตัวละครมีความอึดอัด ท่ีสงผลใหเกิดความเครียด และ

ความกดดัน เปนตน  

 การแสดงในองกท่ี 1 ในชวงทายเปนรูปแบบของสตรไีดรับการกดขี่ขมเหง ดังน้ันลีลาและองคประกอบทางนาฏยศิลปซึ่งมี

ลักษณะคลายกับการออกแบบของ พีนา เบาช (Pina Bausch) ท่ีสตรีไดรับความกดดันจากบุรุษ มีลักษณะดังน้ี 

 

             
       ภาพท่ี 1 : ภาพสตรถีูกบุรษุจับมือบังคับใหสตรีเปนคนฆา 

        ท่ีมา : ขวัญชนก โชติมุกตะ, (2560) 
 

 ภาพน้ีเปนภาพการถูกกระทําของสตรีในชวงทายสุดขององก 1 คือการทําใหสตรีกอคดีฆา โดยบุรุษท้ังหมดบังคับใหสตรีถือปน

และจับมือใหสตรีลั่นไกปนเพื่อฆา  

 

การแสดงในองกท่ี 2 เปนเร่ืองราวเก่ียวกับการถูกสามีทําราย ดังน้ันลีลาและองคประกอบทางนาฏยศิลปเปนในรูปแบบของการ

ถูกทํารายจนทําใหคิดหาวิธีเอาตัวรอดจึงฆาสามีเสีย ซึ่งซึ่งมีลักษณะคลายกับการออกแบบของ มาทา เกรแฮม (Martha Graham) ที่ใช

เทคนิคการหดตัวและยืดตัว (Contraction and Release) มีลักษณะดังน้ี 

 

          ภาพท่ี 2 : ภาพสตรถีูกสามีทําราย 
           ที่มา : ขวัญชนก โชติมุกตะ, (2560) 

 

ภาพน้ีเปนลีลาทาทางการหดตัวและยืดตัวของท้ังนักแสดงหญิงและนักแสดงชาย โดยนักแสดงชายใชเทาวางไปท่ีกลางหลงัของ

นักแสดงหญิง ท่ีทําใหมองเห็นวาตัวละครท่ีเปนสตรีกําลังโดนบุรุษทําราย 
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การแสดงในองกท่ี 3 เปนเร่ืองราวของสตรีท่ีถูกสามีนอกใจ มีการออกแบบลีลาทาทางท่ีแสดงถึงความอึดอัดคับของใจและสราง

ความกดดันใหกับตัวละคร มีลักษณะคลายกับการออกแบบของ พีนา เบาช (Pina Bausch) ซึ่งจะสามารถสรางความรูสึกใหผูท่ีไดรับชมได

รูสึกอึดอัดรวมกับตัวละครในกรณีนี้ 

 

      
ภาพท่ี 3  : ภาพสตรีมีความกดดันจากสามีและผูหญิงอ่ืนท่ีไดเหยียดหยามเกียรติตน 

ท่ีมา : ขวัญชนก โชติมุกตะ, (2560) 
 

 ภาพนี้แสดงใหเห็นถึงสตรีไดรับความกดดันจากสามีและผูหญิงอื่นท่ีไดมาหยามเกียรติ โดยสตรีอ่ืนไดเชิญชวนสามีมารวมเพศกัน

บนหลังของภรรยาในสมรส ทําใหภรรยาในสมรสเกิดความกดดันทางรางกายมากข้ึนและไดตัดสินใจฆาสตรีอื่นและสามีในที่สุด ซึ่งเปนการ

กระทําที่แฝงนัยยะสําคัญตาง ๆ อีกมากมาย 

 

การวิเคราะหเทคนิคการออกแบบการแสดงของศิลปน พีนา เบาช (Pina Bausch) และ มาทา เกรแฮม (Martha Graham)  

 เทคนิคการออกแบบการแสดงของ พีนา เบาช (Pina Bausch)  

 การออกแบบการแสดงของ พีนา เบาช (Pina Bausch) โดยสวนใหญจะนิยมออกแบบบทของการแสดงท่ีมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับ

การเรียกรองสิทธิใหกับสตรี โดยลักษณะของทาทางการเตนจะเปนลีลาทาทางท่ีเปนการเคล่ือนไหวในชีวิตประจําวันและมีความเปนอิสระ

ในการเคล่ือนไหว เปนการเตนพรอมกับการแสดงออกทางอารมณและสีหนา มักจะออกแบบชุดท่ีใชในการแสดงของสตรีท่ีเปนนักแสดงนํา

ในการแสดงน้ัน ๆ ใหเปนในโทนสีแดง ซึ่งมักเปนชุดท่ีใสสบายมีลักษณะหลวมและไมนิยมใสชุดชั้นใน (Bra) ไวดานใน ซึ่งในบางครั้งอาจทํา

ใหเห็นสรีระภายในของนักแสดงหญิงไดอยางเปดเผยแตมิไดทําใหมีความรูสึกวาเปนการอนาจารแตอยางใด 

 เทคนิคการออกแบบการแสดงของ มาทา เกรแฮม (Martha Graham)  

 การแสดงโดยสวนใหญท่ี มาทา เกรแฮม (Martha Graham) ออกแบบน้ันจะมีลักษณะเปนแดนซเธียรเตอร (Dance Theater) 

เปนการเตนท่ีมีเรื่องราวเชนเดียวกันกับการแสดงละครเวทีน่ันเอง ซึ่งเทคนิคลีลาทาทางโดยสวนใหญท่ีเธอไดออกแบบน้ันเปนลักษณะลีลา

ทาทางท่ีมีความแข็งแรง เชน การวางขาและวางนํ้าหนักตัวใหแข็งแรง เปนตน และลีลาทาทางเหลาน้ีนํามาใชกับนักแสดงหญิง มกีารใชลีลา

ทาทางท่ีเปนเสนทแยงมุมตาง ๆ และรูปทรงท่ีเปนลักษณะเหล่ียมตาง ๆ คลายกับภาพวาดท่ีอยูบนผนังของพีรามิดประเทศอียิปต 

นอกจากน้ันแลวยังมีเทคนิคทาทางท่ีเปนการหดตัวและยืดตัว (Contractions and Release) และทาทางท่ีบิดตัวไปมาซ่ึงเปนการ

เคล่ือนไหวท่ีไมปกติ มีการลงรายละเอียดของลีลาทาทางไปถึงปลายนิ้วและปลายเทาโดยไมยึดจารีตเดิม ไดแก การไมช้ีปลายเทาและงุม

เทาลงแบบการเตนบัลเลต (Ballet) แตเปนการงอขอเทาขึ้นและใหปลายเทาและน้ิวเทาเขาหาตัว เปนตน ชุดท่ีใชในการแสดงโดยสวนใหญ

มักคลุมถึงปลายเทา และคลุมตัวและศีรษะท้ังหมดในบางชุดการแสดง  

 ซ่ึงผูวิจัยไดเลือก 2 ศิลปนน้ีเปนตัวอยางของการสรางสรรคการแสดงเน่ืองจากท้ังสองเปนผูคิดริเริ่มการแสดงท่ีเก่ียวของกับ

ประเด็นตาง ๆ ของสตรี มีลีลาการออกแบบทาเคลื่อนไหวและองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีความนาสนใจจึงมีความเหมาะสมกับหัวขอการ

สรางสรรคการแสดงของผูวิจัยน้ี 
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สรุปและอภิปรายผล  

 แนวทางการออกแบบการเคลื่อนไหวจากแนวคิดความกดดันท่ีนําไปสูการเปนฆาตกรหญิง ผูสรางสรรคไดศึกษาและคนควาเพ่ือ

หาแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานน้ี ผูวิจัยไดดาํเนินการสรางสรรคและออกแบบลีลาทาทางทางนาฏยศิลปท้ังหมด 4  องกของการ

แสดงซ่ึงสามารถสรุปกระบวนการไดดังน้ี 

 

1. องกท่ี 1 ใชเทคนิคลีลาทาทางของ พีนา เบาช (Pina Bausch) ในลักษณะท่ีมีบุรุษหลาย ๆ คนมากระทําตอสตรีเพียงคน

เดียว 

2. องกท่ี 2 ใชเทคนิคลีลาทาทางของ  มาทา เกรแฮม (Martha Graham) ในเทคนิคของการหดตัวและยืดตัว (Contraction 

and Release)  

3. องกท่ี 3 ใชเทคนิคลีลาทาทางของ  พีนา เบาช (Pina Bausch) ในลักษณะท่ีมีการสัมผัสเน้ือตองตัวกัน (Body Contact)  

4. องกท่ี 4 ใชเทคนิคลีลาทาทางของ  มาทา เกรแฮม (Martha Graham) และ พีนา เบาช (Pina Bausch) ในเทคนิคของการ

หดตัวและยืดตัว (Contraction and Release) และ ในลักษณะท่ีมีการสัมผัสเน้ือตองตัวกัน (Body Contact)  

 

ขอเสนอแนะ 

 ในการนําโครงเรื่องท่ีเก่ียวของกับชีวิตจริงของปุถุชนมาใชในการแสดง โดยเฉพาะเรื่องราวท่ีทําใหเกิดการสะเทือนใจ ผูวิจัย

จะตองระมัดระวังโดยหาความรูเก่ียวกับการสนทนาและการต้ังคําถามกับผูมีสวนรวม ฯ จึงตองมีการศึกษาและฝกฝนเก่ียวกับจิตวิทยาใน

การสื่อสารกับบุคคลท่ีมีปญหาเหลาน้ี มิฉะน้ันการท่ีผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลและตองขุดคุยเรื่องราวอันนาสะเทือนใจเหลาน้ีขึ้น อาจทําให

เกิดผลเสียแกผูมีสวนรวม ฯ จึงอยากใหผูวิจัยทานอื่น ๆ ตระหนักถึงประเด็นน้ีเปนสําคญั  
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