
การเขียนโครงงาน 
 
 อาศยัหลกัการเขียนโครงร่างวิจยั ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียดการเสนอโครงงาน ดงันี  ้
 
1.ความส าคญัและความเป็นมาของโครงงาน 
 - แนวคดิ 

 เกร่ินพืน้ฐาน...น าสู่ความหมาย 

 ตวัปัญหาท่ีท าให้เกิดความสนใจ 

 สรุป (จะท าอะไร , เหตผุล , ประโยชน์) 
2.วตัถปุระสงค์ของโครงงาน 
3.ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 
4.วิธีด าเนินงาน 
 - ข้อมลู 
 - การประดิษฐ์ทา่ร า 
 - เพลง ดนตรี 
 - เคร่ืองแตง่กาย 
 -ฉาก / แสงสี 
5.ขอบเขตของโครงงาน 
 -รูปแบบของโครงงาน 
 - จ านวนผู้แสดง 
 - ความยาวของผลงาน 
6.ระยะเวลาในการท าโครงงาน 
7.สถานท่ีปฏิบตังิาน 
 - ค้นคว้าข้อมลู 
 - ซ้อม 
8.สถานท่ีแสดงผลงาน 
9.ค าจ ากดัความในโครงงาน (ถ้ามี) 
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แนวคิดในการสร้างงาน 
 
 ในการสร้างผลงานขึน้มาแตล่ะผลงานนัน้ สิ่งแรกท่ีเป็นปัจจยัในการท าให้เกิดผลงาน คือ 
โอกาส ซึง่โอกาสนีเ้องเป็นตวัผลกัดนัในการสร้างงานในลกัษณะตา่งๆ อนัขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์
ของงานนัน้ๆ เม่ือทราบวตัถปุระสงค์ท่ีแนช่ดัแล้ว ผู้สร้างงานจงึจะสามารถด าเนินการผลิตผลงาน
ของตนตอ่ไปได้  

ตัวอย่างเช่น เนือ่งในโอกาสพบปะสงัสรรค์พนกังานต่างสาขา มุ่งเนน้การส่งเสริมการ
ร่วมมือร่วมใจกนัเป็นหน่ึงเดียว เพือ่ความก้าวหนา้ของบริษัท ผูแ้สดงเป็นพนกังานของบริษัทโดย
จะจดัส่งตวัแทนสาขาละ 3 คน จ านวน 10 สาขา โดยพนกังานเหล่านีไ้ม่มีทกัษะทางดา้นการร า
หรือการเตน้เลย เนือ่งจากมาดว้ยความสมคัรใจ สถานทีแ่สดงบนฟอล์วสนามแข่งยกระดบั
เล็กนอ้ย ตัง้อยู่กลางแจ้ง ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 3 นาที แต่งกายง่ายๆ เป็นต้น 

จากรายละเอียดตา่งๆ เหล่านี ้ก็พอจะเป็นข้อมลูและเป็นขอบเขตส าหรับผู้สร้างงานได้เป็น
อยา่งดีในการท่ีจะหา “แนวคิด” ในการสร้างผลงาน 
  
 ในเบือ้งต้นนี ้ จะขอกลา่วถึงกระบวนการสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยไมมี่
ขอบเขตหรือวตัถปุระสงค์ใดๆ ท่ีจะเป็นปัจจยัในการจ ากดั เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในขัน้ต้นก่อนท่ี
จะน าไปใช้จริงตอ่ไป 
 
 กระบวนการสร้างแนวคิดนัน้ สามารถท าได้ 3 วิธี คือ การคดิ Concept หรือ การน าเสนอ
แง่คดิท่ีเป็นนามธรรม และการท าในสิ่งท่ีมีตวัตนจบัต้องได้ 
 
 1.การคิด Concept แล้วหาส่ือในการน าเสนอ 
  การเร่ิมต้นงานจากการคดิ Concept ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นการน าเสนอแง่คดิท่ีเป็น
นามธรรมนัน้ เม่ือได้ Concept แล้ว วิธีน าเสนอก็มกัจะเป็นการเปรียบเทียบหรือน าตวัอยา่งมา
แสดงให้ปรากฏแก่สายตาผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในนามธรรมนัน้ๆ ได้ง่ายขึน้  
 ตวัอย่าง  
 การปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมเพ่ือการด ารงอยู่ของชีวิต โดยเปรียบเทียบกบัต้นอ้อ 
 
 2.การส่ือในการน าเสนอแล้วหา Concept  
  การสร้างแนวคิดด้วยวิธีนี ้ เป็นวิธีท่ีง่ายและนิยมใช้อยา่งแพร่หลาย เน่ืองจาก
ผู้สร้างงานสามารถน าสิ่งท่ีตนสนใจหรือคิดวา่นา่สนใจ หรือเป็นการท้าทายความสามารถมาสร้าง
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เป็นผลงาน โดยพยายามหาแง่คดิท่ีมีประโยชน์จากสิ่งท่ีน าเสนอ เพ่ือเป็นการยกระดบัผลงานให้ดู
มีคณุคา่มากกว่าให้ความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว 
 ตวัอย่าง 
 แสงของหิ่งห้อย 
  
 3.การคิด Concept หรือ การคิดส่ือในการน าเสนอ แล้วน าเสนอสิ่งนัน้ๆ โดยมิได้มี
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ แฝงอยู่ 
  การสร้างงานลกัษณะนีจ้ะมุง่เสนอเนือ้หา หรือเร่ืองราวของแนวคดิเพียงอยา่ง
เดียว โดยภาพท่ีปรากฏในผลงานก็จะสะท้อนแนวคิดนัน้ๆ อย่างชดัเจน 
 ตวัอย่าง 
 ดาวลกูไก่ ผึง้ ไฟ 
 
 เม่ือได้กระบวนการสร้างแนวคดิแล้ว วิธีการน าเสนอนัน้ก็ยงัสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 
แบบ คือ Pure Dance และ Dance Story 
 

 Pure Dance คือ การน าเสนอในรูปแบบของระบ า ทา่ทางท่ีใช้จะส่ือ
ความหมายในตวัของมนัเองและจบลงภายในตวัของมนัเอง ไมมี่เร่ืองราว มุง่เน้นความสวยงาม
เป็นหลกั เชน่ ระบ าปลา แสดงทา่ทางการวา่ยน าแบบตา่งๆ 

 Dance Story คือ การน าเสนอเร่ืองราวในรูปแบบของระบ า หรือ การใช้
ระบ าเป็นตวัเลา่เร่ือง เชน่ ระบ าปลาแซลมอน แสดงวงจรชีวิตของปลาแซลมอนตัง้แตเ่กิดจนตาย 
 

ปัญหาท่ีพบในการสร้างงานหรืออกแบบทา่เต้น คือ การน า Drama เข้ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างงานจะต้องท าความเข้าใจวา่ Dance Drama กบั Dance Story แตกตา่ง
กนัอย่างไร  

Dance Drama Dance Story 

 เป็นการสร้างงานในลกัษณะของละครท่ี
มุง่เน้นภาพตามความเป็นจริง ด้วยกิริยา 
หรืออารมณ์ตา่งๆ ประกอบดนตรี 

 เป็นการสร้างงานในลกัษณะท่ีเป็นระบ าเลา่
เร่ือง หรือน าเสนอเร่ืองราวในรูปแบบของ
ระบ า กลา่วคือ จะแสดงกิริยา หรืออารมณ์
ด้วยท่าทางการเต้นท่ีถกูสร้างสรรค์ขึน้ มุง่
ส่ือความหมายโดยรวม เพ่ือให้เป็นไปตาม
เร่ืองราวท่ีจะน าเสนอ 
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 ดงันัน้ในการน าเสนอแบบ Dance Story นี ้ ผู้สร้างจ าเป็นต้องปพืูน้ฐานการดหูรือเลา่
เร่ืองราวท่ีจะน าเสนอแก้ผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจและได้รับอรรถรสดียิ่งขึน้ 
 
 นอกจากนีใ้นการสร้างสรรค์ผลงานสามารถท าได้ 3 วิธี คือ 
 
 1).การสร้างงานด้วยวิธีจุดประกายความคิดใหม่ 
  เป็นความคิดท่ีเกิดจากความสนใจในสิ่งท่ีชอบ พบเห็น อา่นข้อมลู สงัเกตแล้ว
น ามาผสมกบัจินตนาการเพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานขึน้ เชน่ เห็นใยแมงมมุบนมมุเพดานห้อง
, ดรูายการเฉียดเสนอตอนเก่ียวกบัการคิดฆา่ตวัตาย, ชอบความสวยงามของดอกไม้, หยิน–หยาง
ฯลฯ 
 
 2).การสร้างงานด้วยวิธีปรับปรุงพัฒนางานของเดมิ ให้มีรูปแบบใหม่น่าสนใจ
ยิ่งขึน้ 
  วิธีการนีอ้าจจะมองดวูา่เป็นการขโมยความคิดของผู้ อ่ืน แตแ่ท้ท่ีจริงแล้ววิธีการนี ้
ผู้สร้างงานจะต้องแนใ่จวา่ผลงานเดมิมีข้อบกพร่องท่ีสมควรจะต้องปรับปรุง และเม่ือปรับปรุงใหม่
แล้วจะท าให้ผลงานนัน้ดีหรือนา่สนใจมากขึน้กวา่เดมิ ทัง้นีจ้ะพบวา่มีผู้สร้างงานจ านวนไมน้่อยท่ี
พยายามหลีกเล่ียงวิธีการดงักลา่ว คือ ไมแ่ก้ไขทัง้ผลงาน แตจ่ะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพียงบางสว่น
เล็กน้อยเท่านัน้ อนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการน าเสนอ เพ่ือให้ผู้ชมรู้สกึถึงการพฒันา
มิใชก่ารปฏิบตัติามเดมิ การปรับปรุงนีจ้ะกระท าเพียง 10 – 30 % โดยประมาณ เชน่ ระบ าเบญจ
รัตน์ เป็นต้น 
 
 3).การสร้างงานด้วยวิธีน าจุดที่น่าสนใจของงานเดมิ มาขยายแล้วสร้างสรรค์ให้
เกิดงานใหม่ 
  วิธีนีเ้กิดจากการเก็บข้อมลูผลงานตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ แล้วน าจดุท่ีนา่สนใจเพื่อน ามา
เป็นโจทย์ จากนัน้ผู้สร้างงานก็จะท าการเก็บข้อมลูจดุท่ีนา่สนใจนัน้เพ่ือสามารถก าหนดลกัษณะ
และขอบเขตของงานได้ งานในลกัษณะนีมี้ทัง้ท่ีดงึมาจากบทละคร และระบ าด้วยกนัเอง โดยมุง่
สร้างสรรค์ผลงานให้แตกตา่งจากผลงานเดมิตา่งๆ ดงัตวัอยา่ง ตอ่ไปนี ้
 
จากระบ า วิเคราะห์เอาเฉพาะแมท่า่ฟ้อนดาบของภาคเหนือมาท าเป็นระบ าใหม ่โดย

น าแมท่า่ชว่งท่ีแปรแถวเรียบร้อยแล้ว ผู้แสดงฟ้อนอยู่กบัต าแหนง่ของคน 
สว่นทา่เช่ือมในระบ าหรือท่าท่ีใช้ในการเคล่ือนไหวไปตามต าแหนง่อ่ืนๆ 



 5 

จะเป็นทา่ท่ีคดิขึน้ใหม ่เป็นต้น 
จากวรรณกรรม 
(มธันพาธา) 

น าเสนอชว่งท่ีนางมธันพาธาถกูสาปเป็นกหุลาบ เฝ้ารอคอยคืนวนัเพ็ญ 
เพ่ือท่ีจะกลบัร่างเป็นหญิงสาวอีกครัง้หนึง่ การสร้างงานจะมุง่เน้นอารมณ์ 
และกิริยาอาการของนางมธันพาธาท่ีถกูสาปเป็นกหุลาบ โดยอาศยั
จินตนาการในการสร้างงานเป็นหลกัและลกัษณะทางธรรมชาตขิองพืช
พนัธุ์กหุลาบ 

จากละคร เชน่ สาวเครือฟ้าตอนท่ีสาวเครือฟ้าเฝ้ารอคอยการกลบัมาของร้อยตรี
พร้อม โดยการแตง่ตวัสวยงามมารอรับ การสร้างงานอาจท าในรูปของ
ฉยุฉายสาวเครือฟ้าและเครือฟ้าแตง่ตวั โดน าเสนอเป็นลกัษณะพืน้เมือง
ภาคเหนือ ทัง้เนือ้ร้อง ท านอง เคร่ืองดนตรี เคร่ืองแตง่กาย และทา่ร า เป็น
ต้น 

 
 เม่ือผู้สร้างงานสาหาแนวคดิและกระบวนการทัง้หมดได้แล้ว สิ่งท่ีควรค านงึตอ่ไป คือ 
ความเป็นไปได้ในการสร้างผลงาน ผู้สร้างงานจะต้องจินตนาการผลงานออกมาอยา่งชดัเจน 
หมายถึง สามารถวาดภาพผลงานออกมาได้ตัง้แตต้่นจนจบ โดยเน้นถึงรูปแบบของผลงาน ทา่ทาง
ท่ีใช้ในผลงาน จ านวนผู้แสดง แนวเพลงดนตรี เคร่ืองแตง่กาย ตลอดจนฉากและสีด้วย ทัง้นีผู้้สร้าง
งานต้องไมส่บัสนในผลงานว่าก าลงัท าอะไร ต้องการน าเสนอในแง่ใด อาจตรวจสอบเป็นระยะๆ 
เพ่ือมิให้เกิดการสบัสนขณะสร้างงานได้ เม่ือผู้สร้างงานแนใ่จวา่มีความเป็นไปได้ในการสร้างงาน ก็
จะถึงกระบวนการในการผลิตผลงานเพ่ือให้จินตนาการเป็นความจริง ปรากฏเป็นภาพสู่
สาธารณชน 
 
กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 
 เม่ือผู้สร้างงานผา่นขัน้ตอนในการหาแนวคดิและจินตนาการผลงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็
เข้าสูก่ระบวนการผลิตผลงาน ซึง่เป็นการสร้างผลงานให้เป็นจริง โดยเร่ิมต้นจากพืน้ฐานดงันี  ้
 
 1.การศึกษาหาข้อมูล 
  สามารถท าได้หลายวิธี เชน่ การอา่น ฟัง สงัเกต สอบถาม ประสบการณ์ โดย
ข้อมลูท่ีได้นัน้ต้องเป็นข้อมลูจริง ท่ีมีขอบเขตเพียงพอส าหรับการสร้างงานนัน้ๆ ยิงสามารถหา
ข้อมลูได้ละเอียดมากเทา่ไหร่ ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ตอ่งานมากเทา่นัน้ ปริมาณของข้อมลูจะมากหรือ
น้อยขึน้อยู่กบัเร่ืองราวหรืแนวคดิท่ีน าเสนิเป็นผลงาน 



 6 

 2.ก าหนดรายละเอียด 
  เม่ือผู้สร้างงานมีข้อมลูเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถก าหนดผลานออกมาได้อยา่ง
ชดัเจน ไมว่า่จะเป็นเนือ้หา รูปแบบ วิธีการน าเสนอ รวมถึงแนวเพลง ดนตรี และเคร่ืองแตง่กาย
ด้วย 
 3.ข้อจ ากัดของผลงาน 
  ผู้สร้างงานจ าเป็นต้องทราบข้อจ ากดัในการสร้างงาน ทัง้ท่ีเกิดจากสภาพบีบคัน้
ภายนอกและขอบเขตท่ีผู้สร้างงานก าหนดขึน้เองอยา่งเดน่ชดั เพ่ือด าเนินการแก้ไขได้ตรงประเด็น
และทนัทว่งทีเพราะข้อจ ากัดตา่งๆ ล้วนมีอิทธิพลตอ่การสร้างงานอยา่งยิ่ง เชน่ ชว่งเวลาท าการ
แสดง สถานท่ีท่ีใช้ในการแสดง ขนาด ลกัษณะ จ านวนผู้แสดง ระยะเวลาท่ีใช้ในการแสดง ชนิด
และจ านวนของไฟ ฉากประกอบเวทีมีหรือไม ่ อปุกรณ์ประกอบการแสดงมีหรือไม ่ ผู้แสดงเป็นใคร 
มีขีดความสามารถเทา่ใด ลกัษณะของเคร่ืองแตง่กายจ ากดัทา่ทางหรือไม ่ฯลฯ 
  หากผู้สร้างงานรู้ข้อจ ากดัตา่งๆ แล้ว จะสามารถจดัการวางแผนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพอีกทัง้ยงัชว่ยลดปัญหาท่ีไมจ่ าเป็นอยา่งสิน้เชิง 
 
การน าเสนอผลงานให้เกิดความน่าสนใจ 
 
 ในการท าให้เกิดความนา่สนใจของผลงานนัน้ มีปัจจยัมากมายท่ีจะเป็นตวัแปรน าไปสู่
จดุมุง่หมาย ซึง่ขึน้อยูก่บักลวิธีในการน าเสนอของผู้สร้างผลงาน ดงัจะน ามาอธิบายตอ่ไป 
 
 1.รูปแบบในการน าเสนอ 
  รูปแบบในการน าเสนอนบัเป็นขัน้ตอนแรกท่ีผู้สร้างงานจ าเป็นต้องค านงึเพราะ
การวางรูปแบบเป็นการมองภาพโดยรวมของผลงานท่ีต้องการน าเสนอแก่ผู้ชม โดยก าหนดถึง
เร่ืองราว แก่นเร่ือง ลกัษณะการแสดง ขัน้ตอนในการแสดง การใช้พืน้ท่ีบนเวที ทิศทางของผู้แสดง 
จ านวนผู้แสดง การใช้ส่ือ เพลงดนตรี ระยะเวลาในการแสดง เป็นต้น 
  การก าหนดรูปแบบในการน าเสนอท่ีดีและเหมาะสมกบัผลงานนัน้ๆ จะเป็นตวัช่วง
เสริมทัง้ในแนวความคิดแลผลงานให้เกิดความนา่สนใจยิ่งขึน้ ซึง่ผู้สร้างงานจะต้องอาศยัความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ประกอบกบัการสร้างสมประสบการณ์ในลกัษณะตา่งๆ เพ่ือขยายขีด
ความสามารถของมมุมองในการสร้างงานนัน่เอง 
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 2.รสในการน าเสนอ 
  ผู้สร้างงานควรให้ความส าคญักบัรสท่ีเกิดจากผลงาน (รสในท่ีนีห้มายความ
รวมถึง รสท่ีเกิดจากผู้แสดงและรสท่ีผู้ชมได้รับ) ในการสร้างรสในผลงาน อาจน าเสนอได้มากกวา่
หนึง่รสทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลงานท่ีน าเสนอ ดงันัน้ผู้สร้างงานบางคนจงึนิยมน าเสนอหลายๆ รสใน
ผลงานเดียว เพ่ือให้เกิดความนา่สนใจมากขึน้ แตว่ิธีนีจ้ะต้องอาศยัการล าดบัให้เกิดความ
กลมกลืน โดยจะยกตวัอยา่งกลวิธีในการน าเสนอด้วยรสท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ ดงันี  ้
 
ชว่ง
แรก 

การเกร่ิน หรือ การปพืูน้ฐานให้แก่ผู้ชม มกันิยมปรากฏในชว่งแรกของการแสดง เพราะการ
อธิบายด้วยภาษาพดูหรือภาษาเขียนของผู้สร้างงาน ยอ่มแตกตา่งจากภาษาทา่ทางท่ี
ผู้สร้างงานถ่ายทอดสู่ผู้ชม ฉะนัน้การปพืูน้ฐานแก่ผู้ชมด้วยภาษาท่าตามสไตล์ของผู้สร้าง
งาน จะท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจในสิ่งท่ีผู้สร้างงานจะต้องใช้เวลาท่ีเหมาะสม หรืออธิบาย
ให้ทราบได้โดยง่ายขึน้ ในชว่งของการปพืูน้ฐานนีผู้้สร้างงานจะต้องใช้เวลาท่ีเหมาะสม โดย
ครอบคลมุเร่ืองราวหรือเนือ้หาท่ีจ าน าเสนอด้วย ในชว่งแรกนี ้ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 
แบบ คือ แบบช้า แบบปานกลาง แบบเร็ว การเลือกใช้ขึน้อยูก่บัเนือ้หาและรูปแบบของการ
สร้างงานเป็นหลกั 

ชว่ง
ท่ี
สอง 

สว่นใหญ่ชว่งท่ีสองนี ้ แสดงให้เห็นถึงเนือ้เร่ืองท่ีเข้มแข็งขึน้ในเนือ้หาสาระ หรือ มีสภาวะ
หนึง่เข้ามามีบทบาทกระทบ เพ่ือสง่ผลให้เกิดจดุเปล่ียนผนัอนัน าไปสู ่Climax 

ชว่ง
สดุท้
าย 

นิยมใช้เป็นสว่นสรุป หรือแสดงให้เห็นถึงผลของการกระท าทัง้หมดตัง้แตช่ว่งแรกเป็นต้นมา 
หรือแสดงความคิดใหมท่ี่เกิดขึน้ อนัได้แก่ การหลดุพ้น หารค้นพบบางสิ่งบางอยา่ง การ
เร่ิมต้น และการจบ เป็นต้น 

 
 ท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นตวัอย่างทัง้ 3 ชว่งนัน้ เป็นกลวิธีในการด าเนินการแสดงอนัสารถ
สร้างรสให้เกิดแก่ผู้ชมได้หลากหลาย ซึง่ผู้สร้างงานอาจเพิ่มรสให้ปรากฏในแตล่ะชว่งได้มากกวา่ 1 
รส เชน่ 
 
ตัวอย่าง 
 
ชว่งแรก ช้า สงบ / ออ่นโยน / เบกิบาน / ร่าเริง 
ชว่งท่ีสอง ปานกลาง - เร็ว สนกุสนาน / เร้าใจ / ต่ืนเต้น 
ชว่งสดุท้าย ลดความเร็ว - ช้า ผอ่นคลาย / สงบ 
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หรือ 
 
ชว่งแรก ปานกลาง - เร็ว เบกิบาน / ร่าเริง / สนกุสนาน 
ชว่งท่ีสอง ช้าแตมี่ความ

เข้มแข็ง 
เร้าใจ / ต่ืนเต้น / ต่ืนตระหนก / กลวั 

ชว่งสดุท้าย ช้าแผว่เบา เศร้า / สะเทือนใจ 
 

นอกจากนีย้งัมีการน าเสนอเพียง 1 หรือ 2 ชว่ง ท่ีสามารถให้รสท่ีหลากหลายได้ เชน่ 
 
ตัวอย่าง 
 
ชว่งเดียว ปานกลาง - เร็ว เบกิบาน / ร่าเริง / สนกุสนาน / เร้าใจ 
 
หรือ 
 
ชว่งแรก ช้า - ปานกลาง เบกิบาน / ร่าเริง / สนกุสนาน / เร้าใจ 
ชว่งสดุท้าย เร็ว หรือ เร็ว - ช้า สนกุสนาน / เร้าใจ / ผ่อนคลาย / สงบ 
 
 จะเห็นได้วา่ในการสร้างผลงาน ผู้สร้างงานจะต้องมองภาพโดยรวมเพ่ือก าหนด
รายละเอียดในการสร้างงานอนัจะท าให้เกิดความเหมาะสมลงตวั นอกจากนีจ้ะต้องหากลวิธีใน
การน าเสนอและรูปแบบของการแสดงเพ่ือให้เกิดความนา่สนใจยิ่งขึน้ จะพบวา่ดนตรีจะเป็นตวั
ชว่ยเสริมกลวิธีในการน าเสนอและการสร้างรสในการแสดงได้เป็นอย่างดี นอกจากนีก้ารแสดงก็
จะต้องเป็นสิ่งท่ีถ่ายทอดความคดิของผู้สร้างงานให้ปรากฏออกมาเป็นภาพบนเวที เพ่ือให้ผู้ชม
ได้รับรสท่ีผู้สร้างสรรค์งานต้องการส่ือออกมาได้อยา่งชดัเจน 


