




ค�ำน�ำ

การวิจัยเป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�าตอบและให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้และนวัตกรรมนับเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบุว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่ง
สู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน พ.ศ. 2570 ” มีพัทธกิจในการสร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ
และนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
ในส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผล
งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดมา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช ้การวิจัยใน
กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการขับเคลื่อนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการจัดให้มีการประชุม
วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย (PSU Trang National Conference on Research across Discipline) ให้
เป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการส�าหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่และประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ให้เป็นท่ีประจักษ์ มีการต่อยอดผลงานวิชาการที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง ตามแนวคิด
ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน”

เอกสารการประชุมทางวิชาการ ในโครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 
ประจ�าปี 2562 นี้ ประกอบด้วยผลงานวิชาการ จ�านวนทั้งสิ้น 121 เรื่อง จัดเป็นผลงานวิจัย จ�านวน 113 เรื่อง ผล
งานสร้างสรรค์ จ�านวน 6 เรื่อง บทความวิชาการ จ�านวน 2 เรื่อง การน�าเสนอผลงานวิชาการจัดแบ่งเป็น 3 
กลุ่มสาขา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการ
ความเสี่ยง จ�านวน 7 เรื่อง สาขาการตลาด จ�านวน 49 เรื่อง  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จ�านวน 15 เรื่อง  
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 10 เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน จ�านวน 14 เรื่อง กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ จ�านวน 18 เรื่อง 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย สาขาศิลปะการแสดงและการ
จัดการ จ�านวน 8 เรื่อง

ในนามคณะกรรมการด�าเนินการจัดประชุมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัยผู้เข้าร่วมการประชุมและขอขอบคุณคณะกรรมการ
ด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562
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ส�รจ�กอธิก�รบดี 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ

ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี 2570” ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้

ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน�าไปสู่การ

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทยรวมไปถึงการก้าว

ไปสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นในภูมิภาคอาเซียน

ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ม . อ .  ต รั ง  วิ จั ย ค รั้ ง ที่  8  ป ร ะ จ� า ป ี  2 56 2  โ ด ย 

คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการมีวัตถุประสงค ์ เป ิดโอกาสให ้นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี อาจารย์ และนักวิจัยทั่วประเทศได้น�าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วม

มือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การ

ต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมท้ังส่งเสริมให้ธุรกิจของ

ประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อเน่ืองอย่างยั่งยืนน้ัน สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

ผมขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ท่ีเล็งเห็นความส�าคัญและมุ่งม่ันจัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 นี้ จะเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยท่ีได้มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

นิวัติ แก้วประดับ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

29 มีนาคม 2562
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ส�รจ�กรองอธิก�รบดีวิทย�เขตตรัง 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  

วิทย�เขตตรัง

ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ม . อ .  ต รั ง  วิ จั ย  ป ร ะ จ� า ป ี  2 56 2  ใ น วั น ท่ี  

29 มีนาคม 2562 นี้นับเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความ

สนใจได้มีโอกาสน�าเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งม่ันและต้ังใจอย่างต่อเน่ืองของคณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ วิทยาเขตตรัง ต่อการเป็นเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงาน

วิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศ

ชาติ รวมทั้งภูมิภาคต่อไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 ในครั้งนี้นับเป็นการ

พัฒนาอีกขั้นหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยที่ประสบความส�าเร็จของทาง

คณะฯ เห็นได้จากจ�านวนผลงาน และจ�านวนผู้สนใจท่ีเข้าร่วมน�าเสนอมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

คณะกรรมการผู้จัดโครงการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับ

เคลื่อนการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประสบ

ความส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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ส�รจ�กคณบดี 
คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รจัดก�ร 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย เป็นโครงการที่คณะพาณิชยศาสตร์และการ

จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้ความส�าคัญและจัดขึ้นทุกปี ซึ่งในปีพ.ศ. 2562 นี้

นับเป็นครั้งที่ 8 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาก ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง

ในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย และองค์ความรู้ ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการกับผู้ทรง

คุณวุฒิ อันจะน�าไปสู่การต่อยอดและปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562 : วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน Research and Innovation for Sustainable Development ครั้งที่ 8 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 

2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีจ�านวนผลงานทางวิชาการท่ีเข้าร่วมน�า

เสนอเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการตระหนักต่อความส�าคัญของการน�าองค์ความ

รู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็น

ประโชยน์ต่อสังคมมากขึ้น

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจทุกท่าน ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์

ใช้ต่อไป และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัด

โครงการในครั้งนี้

ปรารถนา หลีกภัย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา หลีกภัย) 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562 

29 มีนาคม 2562
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019 

“วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Development

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1� หลักก�รและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าท่ีผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�า

ตอบและองค์ความรู้ใหม่ อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีช่วย

ให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เล็งเห็นและ

ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ด�าเนิน การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ขึ้น 

เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งในภาครัฐและเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้

ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยสนับสนุนการเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นส่ือกลาง

เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างบรรยากาศ

ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการท�าผลงานวิจัย/

ผลงานสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อยอดผลงานวิชาการที่สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อ

เนื่องอย่างยั่งยืน 

2� วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

2.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

อาจารย์และนักวิจัยให้แพร่หลายมากขึ้น

2.3 เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่สู่สาธารณชน

2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
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3� รูปแบบก�รดำ�เนินก�ร

3.1 การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากร 

3.2 การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทบทความวิจัย หรือ

บทความวิชาการ

3.3 การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4� ส�ข�ที่เปิดรับผลง�น

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ และนักวิจัย

1) กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย

 • บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

 • การตลาด

 • การจัดการการท่องเที่ยว

 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การบัญชี/การเงิน

2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

 • รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

 • ภาษาอังกฤษ

3) ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย

 • ศิลปะการแสดงและการจัดการ 

5� วัน-เวล�ดำ�เนินง�น

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6� สถ�นที่ดำ�เนินง�น

อาคารเรียนรวม 1 และ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7� ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

7.1 นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

7.2 ผู้สนใจทั่วไป
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8� ก�รเสนอผลง�น

8.1 รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย 

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการน�าเสนอ เรื่องละ

ไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที

8.2 รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง เรื่องละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการน�า

เสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน 15 นาที

8.3 การส่งผลงานวิจัย 

ผู้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง  

ส่งไปที่ www.psunc.trang.psu.ac.th

8.4 ก�าหนดการ

เปิดรับผลงาน

 • ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา

 • ภายในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไขผลงาน

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้น�าเสนอ

 • ภายในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562

ลงทะเบียนและช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป

 • ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

 • วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562

8.5 อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้น�าเสนอผลงาน ช�าระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป  ช�าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท

ช�าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านบัญชี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (บัญชีออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 512 – 2461 – 962 

http://www.psunc.trang.psu.ac.th
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9� ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

9.1 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

9.2 เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

9.3 ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ

10� ร�ยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

ติดต่อคุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์  โทรศัพท์ 0 7520 1731 E-mail: wiphaphun.i@psu.ac.th

11� ติดต่อสอบถ�มข้อมูลก�รรับสมัครผลง�นแยกต�มส�ข� ดังนี้

สาขา: บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ: คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร โทร: 0-7520-1770 

อีเมล: nonglak.k@psu.ac.th

สาขา: การตลาด

ผู้รับผิดชอบ: คุณกานตรัตน์ ชุมคง โทร: 0-7520-1731 

อีเมล: karntharut.c@psu.ac.th

สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข โทร: 0-7520-1735

อีเมล: sineenart.kh@psu.ac.th

สาขา: การบัญชี/การเงิน

ผู้รับผิดชอบ: คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: ngamthip.c@psu.ac.th

สาขา: การจัดการการท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล โทร: 0-7520-1721

อีเมล: suriyan.b@psu.ac.th

สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

ผู้รับผิดชอบ: คุณวีณา แพฟืน โทร: 0-7520-1726

อีเมล: weena.p@psu.ac.th

สาขา: ภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุธัญญา  หนูนรินทร์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: sutanya.n@psu.ac.t

สาขา: ศิลปะการแสดงและการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุธัญญา  หนูนรินทร์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: sutanya.n@psu.ac.th

http://www.nucm.trang.psu.ac.th
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กำ�หนดก�ร 
ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ ม�อ� ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี 2562

The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019
“วิจัยก้�วใหม่ เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Development
วันศุกร์ที่ 29 มีน�คม 2562

ณ  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง
เวล� กำ�หนดก�ร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด
09.30 – 10.00 น. มอบเกียรติบัตรผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
10.00 - 10.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “University in Disruptive Era”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และ CEO Food Innopolis Thailand 
ห้องบรรยาย  L2221 และห้องบรรยาย  L2211 (ถ่ายทอด) อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 

10.45 - 11.00 น. พัก 
11.00 - 12.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ

กลุ่ม 1 ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
ห้องที่ 1  L1232  อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 2 ส�ข�วิช�ก�รตล�ด 
ห้องที่ 1  L2111  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 2  L2112  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 3  L2113  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 4  L2121  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 5  L2122  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

กลุ่ม 3 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว
ห้องที่ 1 L2212 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 
ห้องที่ 2 L2222 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

กลุ่ม 4 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
ห้องที่ 1  L1215 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 5 ส�ข�วิช�ก�รบัญชี/ก�รเงิน
ห้องที่ 1  L2211 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

กลุ่ม 6 ส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ
ห้องที่ 1  L1211 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 
ห้องที่ 2  L1221 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 7 กลุ่มส�ข�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร 
ห้องที่ 1  L1224 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

12.00- 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้อง  L1132, L1133 และ L1134 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1
13.00-14.30 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (ต่อ)

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 3 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (ต่อ) 

มอบเกียรติบัตรส�าหรับผู้น�าเสนอผลงาน 
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วิทย�กรพิเศษ ผศ� ดร� อัครวิทย์ ก�ญจนโอภ�ษ

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

(ภาษาอังกฤษ) Mr. Akkharawit Kanjana-Opas
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
อีเมล์ akkharawit.k@psu.ac.th

akkharawit.k@gmail.com

ประวัติก�รศึกษ�
ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.สงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2532
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
ปริญญาเอก Ph.D. (Oceanography-Marine Chemistry) 

Scripps Institution of Oceanography 

University of California San Diego พ.ศ. 2545

ส�ข�ที่มีคว�มชำ�น�ญเป็นพิเศษ
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล
(Marine Biotechnology, Marine Natural Products)
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property and Intellectual Property Management)
การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technoprenuership)

ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น
มีนาคม 2532-พฤษภาคม 2533 ผู้ช่วยวิจัยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม-ธันวาคม 2536 นักเคมี บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จ�ากัด
กันยายน 2543-มกราคม 2545 ผู้ช่วยวิจัย  Scripps Institution of Oceanography 

University of California San Diego, USA.
มกราคม 2537-2549 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธันวาคม 2547-2549 คณะท�างานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทาง

เทคโนโลยี 

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรกฎาคม 2548-พฤษภาคม 2549 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาฝ่ายกิจการพิเศษ
1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

mailto:akkharawit.k@psu.ac.th
mailto:akkharawit.k@gmail.com
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ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น (ต่อ)
กรกฎาคม 2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิงหาคม 2551-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
สิงหาคม 2553-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม 2558-ปัจจุบัน คณะท�างานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ก�รฝึกอบรม ดูง�น
มีนาคม-พฤษภาคม 2538 ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ The Northern Alberta  

Institute of Technology, Edmonton, Alberta ประเทศแคนาดา
มีนาคม-ธันวาคม  2546 ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ณ Gesselschaft fur  

Biotechnologie Forschung (GBF) ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2547 ฝึกอบรมทางด้าน Bioindustry ณ ประเทศญี่ปุ่น
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2547 ฝึกอบรมทางด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการส�าหรับบุคคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 2549 ฝึกอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ส�านักงานสิทธิบัตร 

และสถาบันนวัตกรรม ประเทศญี่ปุ่น
พฤษภาคม 2550 ฝึกอบรมด้านสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของทรัพยากรชีวภาพ  

ณ ประเทศสวีเดน
มีนาคม 2551 ฝึกอบรมการเขียนค�าขอสิทธิบัตร (South East Asian Drafting) โดย

ส�านักงานสิทธิบัตร ยุโรป และ International Federation of Intellectual 

Property Attorneys (FICPI)
มิถุนายน-กันยายน 2551 ฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มิถุนายน 2554 ฝึกอบรมหลักสูตร  Patent  and Intellectual Property Law, Center for 

Advanced Study & Research on Intellectual Property, School of Law, 

University of Washington
มิถุนายน  2557 อบรมหลักสูตร Licensing Academy in Intellectual Property and  

Technology Transfer, University of California, Davis

ร�งวัลที่เคยได้รับ
2553 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 Best Poster Presentation Award, 12th Marine Natural Products  

Conference, February 4-9, 2007. Queenstown, New Zealand
2549 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ก�รเป็นวิทย�กร/อ�จ�รย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย ให้กับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

สถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน
วิทยากรในหัวข้อการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ให้กับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และ สวทช.
วิทยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศในอาเซียน (โดย World Intellectual Property Organi-

zation) วิทยากรให้กับ USPTO
วิทยากรให้กับ USPTO
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ร�ยน�มกองบรรณ�ธิก�รและผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจ�รณ�ผลง�นวิจัย บทคว�มวิช�ก�รและผลง�นสร้�งสรรค์

1� กลุ่มส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ปรีช� วิจิตรธรรมรส

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร�อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร�นุชษร� พึ่งวิริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร�พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�นฤบ�ล ยมะคุปต์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

2� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ธีรศักดิ์ จินด�บถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�สิทธิชัย นวลเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร�ปิยะนุช  ปรีช�นนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�วร�งคณ� ตันฑสันติสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�พงศกร พิชยดนย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�สมพงษ์ อำ�นวยเงินตร�

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร�เมธ�วี  ว่องกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
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4� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ดร� สย�ม  แย้มแสงสังข์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ�จ�รย์รุชดี  บิลหมัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร� สุพัฒธน�  สุขรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร� อัจฉร�  หลีระพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร� จุไรรัตน์  พุทธรักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

5� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รบัญชี

ดร�ปัญญ�  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ป�ริช�ติ  มณีมัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�มัทนชัย  สุทธิพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�สุรนัย  ช่วยเรือง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ดลิน�  อมรเหม�นนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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6� กลุ่มส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ทวนธง  ครุฑจ้อน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดร�กรวิทย์  เก�ะกล�ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ดร�วิสุทธิณี ธ�นีรัตน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�อรอุม�  สุพัฒนกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7� กลุ่มส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษธุรกิจ 

ดร� ณัฐกฤต�  โชติภัคธนสุข

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�จิร�พร เยี่ยมคำ�นวณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�รัชฎ�ภรณ์  จันทร์อุดม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

8� กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร

ดร�สมโภชน์ เกตุแก้ว

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



XXIV

ร�ยน�มผู้ทรงคุณวุฒิวิพ�กษ์ 
ผลง�นวิจัยบทคว�มวิช�ก�รและผลง�นสร้�งสรรค์

1� กลุ่มส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ดร�อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�ศศิวิมล สุขบท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ธีรศักดิ์ จินด�บถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�นิจก�นต์ หนูอุไร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร�อรจันทร์  ศิริโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร�สิริภัทร์ โชติช่วง 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

3� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ชัยรัตน์  จุสป�โล 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร�ห้�วห�ญ  ทวีเส้ง

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ดร. สุณิสา  สถาพรวจนา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รบัญชี

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�พน�รัตน์  ป�นมณี 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

6� กลุ่มส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ

ดร�ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดร�วิวัฒน์  ฤทธิม� 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
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7� กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�จินตน�  ส�ยทองคำ�

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�บุปผ�ช�ติ อุปถัมภ์นร�กร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คุณกฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ

ผู้จัดการบริษัทกฤษฏิ์ทีม ออร์แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ฟอร์มแม้นส์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงและการจัดการธุรกิจการแสดง 

น�ยยุทธน� อัมระรงค์

หัวหน้าคณะศิลปินคิดบวกสิปป์ 

ดร�สมโภชน์ เกตุแก้ว

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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รวงทองส่องวิถี
Rice is life

พิพัฒน์ แซ่ตัน1 รติรัตน์ ทุมสุวรรณ์1 สิริวรรณ ศรีม่วง1 สมโภชน์ เกตุแก้ว2

Pipat Saetun1 Ratirat Tumsuwan1 Siriwan Srimuang1 Sompoch Katkeaw2

 ประเภทของงานสร้างสรรค์

ประเภทนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย

ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์ 

มีค�ากล่าวที่บอกไว้ว่าประเทศไทยเปรียบดั่งอู ่ข้าวอู่น�้าท่ีเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรอันทรง

คุณค่า นั้นเพราะทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีที่ราบกว้างใหญ่ไพศาล และมีแม่น�้าสายส�าคัญไหลผ่าน เพื่อ

หล่อเลี้ยงแผ่นดินให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา กระแสน�้าที่พัดพาดินตะกอนมาทับถมตามบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้า

เป็นประจ�าทุกปี ท�าให้ผืนแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้หอบเอาน�้าฝนจากมหาสมุทรมาประพรมผืนแผ่นดินในหน้าฝน เพื่อบ�ารุงเลี้ยงต้นข้าวให้แข็งแรง หลัง

จากต้นข้าวเติบโตเต็มที่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากแผ่นดินใหญ่ ก็น�าเอาความแห้งแล้งและหนาว

เย็นมากระตุ้นให้ต้นข้าวออกรวงวนเวียนกันไปมาปีแล้วปีเล่า ความประจวบเหมาะของลมฟ้าอากาศบนผืน

แผ่นดินที่บรรพบุรุษเลือกสรรไว้ให้ดีแล้วนี้ ท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น�้าและเป็นแหล่ง

ปลูกข้าวเลี้ยงชาวโลก บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น�้าจึงกลายเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดี ชุมชนที่อาศัยอยู่ตามที่ราบ

ลุ่มแม่น�้าจึงสามารถผลิตข้าวเลี้ยงประชากรได้อย่างเพียงพอ

ชาวนาไทยที่สืบทอดวิธีการท�านาแบบพึ่งพาธรรมชาติมานานนับพันปี ต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาเรียก

กันว่า “ความทันสมัย” ท่ีถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่างรวดเร็วจนแทบตั้งตัวไม่ทัน กระแสความทันสมัยดัง

กล่าวมาพร้อมกับนโยบายการพัฒนาเพื่อน�าประเทศไทยสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมและบริโภคนิยม 

ท�าให้มีการน�าเทคโนโลยีและความรู้จากต่างประเทศมาใช้โดยขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ น�ามาซึ่ง

ความเสื่อมสลายของความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมในการประกอบอาชีพของคนไทย แต่ในหลายๆ พื้นที่

กลับเลือกที่จะรักษาเอกลักษณ์ของท้องทุ่งนาข้าวที่สวยงามไว้ โดยยังคงกลิ่นอายของความเป็นวิถีชีวิตแบบ

ดั้งเดิมว่ากว่าจะมาถึงวันนี้พื้นดินตรงนี้เคยแห้งแล้งกันดาร จะมองหาต้นไม้สักต้น หรือน�้าสักหยดก็ช่างยาก

เย็นแสนเข็นมืออันหยาบกร้านได้แต่ยกขึ้นท่วมหัว เพื่ออ้อนวอนร้องขอเทวดาฟ้าดินให้ช่วยประทานน�้าฝน

เพื่อชุบเลี้ยงชีวิต แต่ก็ได้แค่รอคอยวันแล้ววันเล่า ชีวิตชาวนาในวันเก่าจึงแขวนไว้กับโชคชะตารอคอยเพียง

ความกรุณาจากฟ้าดินเท่านั้น

ชีวิตของข้าวด�าเนินไปเฉกเช่นพัฒนาการแห่งชีวิตมนุษย์ ช่วงข้าวเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าและเพิ่ง

ปักด�าใหม่ๆ ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม เปรียบเหมือนวัยเด็กที่เพิ่งเติบโต เดือนสิงหาคม ต้นข้าวแตก

ล�าต้นให้เห็นชัดเจน พร้อมออกเป็นรวงข้าวแล้ว ล�าต้นข้าวจะเริ่มกลมเรียวมากขึ้น บริเวณยอดเริ่มนูน อวบ

1 
นักศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

  Bachelor Student, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus

2 
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

  Lecturer, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus



2

อ้วนมากขึ้น ดอกข้าวเริ่มแทงช่อดอกออกจากยอดข้าวของล�าต้นที่นูน กลม การถอดยอดดอกเป็นสัญญาณ

บอกว่าเกสรของดอกข้าวได้รับการผสมพันธุ์ให้ติดเป็นเมล็ดในอีกไม่ช้า เมื่อข้าวเริ่มออกดอก ลมช่วงปลาย

ฤดูฝนช่วยพัดหอบเอาเกสรจากรวงดอกของข้าวปลิวไปจับกออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ แมลงต่างๆ ก็ช่วยผสมเกสร 

จนถึงช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ข้าวออกรวง เป็นช่วงส�าคัญที่สุดของชีวิตของต้นข้าว ชาวนาต้อง

คอยหมั่นดูแลน�้าในนาให้ขังต้นข้าวในระดับที่พอเหมาะ หล่อเลี้ยงให้สม�่าเสมอขาดไม่ได้ จากนั้นต้นข้าวจะ

ค่อยๆ เหลืองแก่จนเก็บเกี่ยวได้ปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 

โดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ วิถี

ชีวิตของผู้คน การท�าอาชีพประมง การท�าสวนยางพารา และการท�าการเกษตร ซึ่งนอกจากวิถีชีวิตเหล่านี้

ยังมีอีกหนึ่งวิถี นั่นคือการท�านาของกลุ่มชายฝั่งอันดามัน ที่ได้มีการอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตการท�านาข้าวมา

ตั้งแต่ครั้งอดีต แต่ในปัจจุบันหากกล่าวถึงฝั่งอันดามันกลับถูกพูดถึงการประมง และการท่องเที่ยวอื่นๆ จึง

เป็นที่มาของแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ท่ีจะน�าเรื่องราววิถีชีวิตของรวงข้าวและการท�านาในฝั่งอันดามัน

มาเรียงร้อย และสร้างสรรค์เป็นผลงาน ท่ีจะชวนให้หวนนึกถึงภาพความทรงจ�าครั้งอดีตให้ประจักรแก่

สายตาของผู้คน

แนวความคิด

“ข้าว” เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ทรงคุณค่า บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและเรื่องราวต่างๆ ของความเป็นราก

เหง้า ขนบธรรมเนียม ประเพณีผ่านกาลเวลาเคียงคู่กับประวัติศาสตร์ความเป็นไทย ซึ่งจะกล่าวได้ว่าอาชีพ

การท�านาปลูกข้าวหล่อเลี้ยงประเทศไทย ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแนวคิดในการน�าพาบรรยากาศความรู้สึกแบบ

ดั้งเดิมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดง โดยการน�าเอาภาพวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และภาพความงดงามของ

ท้องทุ่งนาข้าวสีเหลืองอร่ามมาปรากฏเป็นภาพรวมของการแสดงเปรียบเสมือนกับก�าลังนั่งมองดูภาพเหล่า

นี้ผ่านหน้าต่างบ้านของเรา รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศให้หวนนึกถึงความรู้สึกเก่าๆ ผ่านเสียงดนตรี

ประกอบที่มีความคุ้นเคยหวนร�าลึกถึงภาพวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมในวัยเด็กของใครหลายๆ คนท่ียังคงติดตรา

ตรึงอยู่ภายในส่วนลึกของความทรงจ�าทุกคน

แนวคิดที่น�ามาใช้ในการสร้างสรรค์

ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการศิลปะการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย “ชุดรวง

ทองส่องวิถี” ได้น�าเอาข้อมูลจากผลงานการวิจัยสร้างสรรค์ของ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์( 2561 ) ได้กล่าวเกี่ยว

กับโยนิโสมนสิการ หรือการท�าในใจให้แยกคาย หรือการพิจารณาโดยแยกคาย คิดจากเหตุไปผล คิดจากผล

ไปเหตุ คิดแบบเป็นความสัมพันธ์เป็นลูกโซ่ นอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นๆ ที่ส�าคัญในการน�ามาปฏิบัติใน

กระบวนการการคิดผลงานสร้างสรรค์ชุดการแสดง “รวงทองส่องวิถี”

ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์( 2561 ) กล่าวว่าโยนิโสมนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ แปลว่า เหตุ ต้นเค้า 

มนสิการ แปลว่า การท�าในใจ การคิด พิจารณา โยนิโสมนสิการ จึงหมายถึง การท�าในใจแยกคาย หรือ การ

พิจารณาโดยแยกคาย

เป็นการฉลาดคิด คิดอย่างถูกวิธี พิจารณาจนถึงต้นตอของเรื่องที่คิดแล้วประมวลความคิดรอบ

ด้านจนสรุปได้ว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่ควร

เป็นการกลั่นกรองข้อมูลเรียกว่า ปรโตโฆสะ อีกชั้นหนึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความชอบคือสัมมาทิฐิ
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ท�าให้มีเหตุผลไม่งมงาย

โยนิโสมนสิการ

1. คิดจากเหตุไปผล

2. คิดจากผลไปเหตุ

3. คิดแบบเห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่

4. คิดเน้นเฉพาะจุดที่ท�าให้เกิด

5. คิดเห็นองค์ประกอบที่มาส่งเสริมให้เจริญ

6. คิดเห็นองค์ประกอบที่มาท�าให้เสื่อม

7. คิดเห็นสิ่งที่มาตัดขาดให้ดับ

8. คิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ

9. คิดแบบมองเป็นองค์รวม

10. คิดแบบอะไรเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้

การวิจัยสร้างสรรค์หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้เพื่อประกอบการสร้างสรรค์ และการได้มาซึ่งข้อ

ค้นพบส�าหรับผลงานทางศิลปะ ทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์

ศิลปะบริสุทธิ์คือ ผลงานที่มุ่งสร้างเพื่อแสดงความงามอย่างยิ่งของรูปทรง สีสัน ลวดลาย ชวนชม

อย่างยิ่ง

ศิลปะประยุกต์คือ ผลงานที่มุ่งสร้างเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีความงดงามชวนใช้

การวิจัยสร้างสรรค์เป็นการแสดงปรากฏการณ์ทางวิชาการใน 2 ประการส�าคัญคือ

1. การน�าวิชาการอะไรมาใช้อย่างไร ในการประกอบสร้างผลงาน

2. การประกอบสร้างท�าให้เกิดวิชาการอะไร และคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างไร

การบันทึกความรู้ทางวิชาการงานศิลปกรรม

1. การก�าหนดแนวคิด Design Conception  

2. การออกแบบร่าง Design Exploration

3. การพัฒนาแบบ Design Development

4. การประกอบสร้าง Design Construction

5. การเก็บรายละเอียด Design Refinement

6. การน�าเสนอผลงาน Design Presentation 

7. การประเมินผล Design Evaluation 

จากบทความน้ี ผู้สร้างสรรค์ได้น�าแนวความคิดในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ชุด รวงทองส่องวิถี 

จากความคิด โยนิโสมนสิการ คิดจากผลไปเหตุ และคิดจากเหตุไปผล นั้นคือการน�าวิถีชีวิตของรวงข้าว 

และการท�านาในฝั่งอันดามันมาท�าผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานการสร้างสรรค์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ

อนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษให้ได้รับการสืบสานจากลูกหลานสืบไป
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กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์ (design exploration )

การออกแบบร่าง มีกรอบโครงร่าง 4 ส่วน ดังนี้

1. โครงร่างของการแสดง

ในการก�าหนดโครงสร้างการแสดง ผู้สร้างสรรค์จึงได้น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน�ามาวิเคราะห์

เพื่อน�ามาวางโครงสร้างในการแสดง “ชุดรวงทองส่อง” วิถีได้ดังนี้

ช่วงที่ 1 “หวนคืนสู่วิถี” ช่วงการแสดงจะเป็นการสร้างความรู้สึกเปรียบดั่งก�าลังมองออกไปนอก

หน้าต่างบ้านของตัวเองแล้วเห็นทุ่งนาที่เขียวขจีชวนให้หวนนึกถึงภาพความทรงจ�าครั้งอดีต สะท้อนวิถีชีวิต

ที่สุดแสนจะเรียบง่าย เต็มไปด้วยความสุข จนเหมือนได้กลับไปสัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง  

ช่วงที่ 2 “ชูช่อรวงเหลืองอร่าม” ช่วงการแสดงจะสื่อให้เห็นถึงเหล่ารวงข้าวที่ก�าลังเริงระบ�าด้วย

ความสุข ความสนุกสนาน ชูช่อรวงเหลืองอร่าม ต้อนรับการเฉลิมฉลองในฤดูแห่งการเก็บเกี่ยว  

2. โครงร่างของท่าทางที่น�ามาใช้

ช่วงที่ 1 “หวนคืนสู่วิถี” จะเป็นการน�าเสนอภาพวิถีชีวิตที่สะท้อนความทรงจ�าเก่าๆ ของท้องทุ่งนา 

ดังนี้ ท่าหุ่นไล่กา ท่าเชิดหุ่น  ท่าด�านา ท่าสัญลักษณ์ควาย ท่าสัญลักษณ์ศาลา ท่าเกี้ยวพาราสี ท่าพลิ้วไสว

ของต้นข้าว

ภาพประกอบที่ 1 และ 2 : ช่วงที่ 1 “หวนคืนสู่วิถี”

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง
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ภาพประกอบที่ 3 - 5 : ท่าสัญลักษณ์ ท่าควาย ขี่ควาย และควายไถนา

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง

ภาพประกอบที่ 6 : ท่าจินตนาการ การหยอกล้อกันของหนุ่มสาว

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง
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ภาพประกอบที่ 7 : ท่าสัญลักษณ์ ท่าด�านา

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง

ช่วงที่ 2 “ชูช่อรวงเหลืองอร่าม” ลีลาการเริงระบ�าของเหล่ารวงข้าว และมีการเกี่ยวข้าวเหล่า

ชาวนา รวมถึงมีการระบ�าของเหล่าหุ่นไล่กา สัญลักษณ์รวงข้าว สัญลักษณ์ควาย การเริงระบ�าเฉลิมฉลอง

ของเหล่าชาวนาหลังฤดูการเกี่ยวข้าว มีการร้องเพลงจีบกันของเหล่าหนุ่มสาว

 

ภาพประกอบที่ 8 และ 9 : ช่วงที่ 2 “ชูช่อรวงเหลืองอร่าม”

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง 
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ภาพประกอบที่ 10 - 15 : ท่าสัญลักษณ์ หุ่นไล่กา

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง

ภาพประกอบที่ 16-17 : ท่าสัญลักษณ์ เกี้ยวพาราสี

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง
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ภาพประกอบที่ 18-21 : ท่าจินตนาการ ท่ารวงข้าว และเกี่ยวข้าว

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง

ภาพประกอบที่ 22 : ท่าจินตนาการ เกี่ยวข้าว

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง
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3. โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง

ตารางที่ 1 : อธิบายรายละเอียดต่างๆ ของเพลงประกอบการแสดง
ภาพการแสดง จังหวะ ท�านอง อารมณ์

ช่วงที่ 1 “หวนคืนสู่วิถี” ช่วงการแสดง

จะเป็นการสร้างความรู้สึกเปรียบดั่ง

ก�าลังมองออกไปนอกหน้าต่างบ้านของ

ตัวเองแล้วเห็นทุ่งนาที่เขียวขจีชวนให้

หวนนึกถึงภาพความทรงจ�าครั้งอดีต 

สะท้อนวิถีชีวิตที่สุดแสนจะเรียบง่าย 

เต็มไปด้วยความสุข จนเหมือนได้กลับไป

สัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง  

-เริ่มด้วยเสียง

ขลุ่ยบรรเลง

-เริ่มด้วยเสียง

เหล่าสัตว์ อีกา 

นก ไก่ขัน 

และจังหวะ

เป็นเสียงของ

เกราะวัว

-ในช่วงแรกจะเริ่มด้วย

อารมณ์คิดถึงบ้านหรือ

การหวนคืนสู่ความหลัง 

วันวานและจะค่อยๆ เพิ่ม

ความสนุกสนาน

ช่วงที่ 2 “ชูช่อรวงเหลืองอร่าม” ช่วง

การแสดงจะสื่อให้เห็นถึงเหล่ารวงข้าว

ที่ก�าลังเริงระบ�าด้วยความสุข ความ

สนุกสนาน ชูช่อรวงเหลืองอร่าม ต้อนรับ

การเฉลิมฉลองในฤดูแห่งการเก็บเกี่ยว  

-จะเริ่มด้วย

เสียงเกราะ

ไม้ไผ่น�าเข้าสู่

ช่วงที่ 2 

-จะใช้ท�านอง

ดนตรีที่มี

ความกระชับ 

มากขึ้น 

-มีความสนุกสนานรื่นเริง

มากขึ้น แล้วท�าให้รู้สึก

เหมือนได้เป็นส่วนหนึ่ง

กับการแสดง

4. โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง

การแสดงชุด “รวงทองส่องวิถี” มีการออกและพัฒนามาจากวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทย ดังนี้ 

เครื่องแต่งกายมีการน�ารูปแบบดั้งเดิมมาประยุกต์ให้มีความวิจิตรงดงามและเทคนิคพิเศษในการสร้างภาพ

ให้มีมิติมากยิ่งขึ้นทั้งชายและหญิง 
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 ภาพประกอบที่ 23 - 26 : ชุดการแสดงรวงทองส่องวิถีหญิง - ชาย

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง 

ตารางที่ 2 : อธิบายส่วนต่างๆ ของเครื่องแต่งกาย 
ล�าดับ ส่วนประกอบ รายละเอียด

1 หมวก ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากหมวกของชาวนา มีลักษณะที่ถอดแบบมาจาก

หมวกของชาวนาจริง
2 ศีรษะ นักแสดงหญิง : จะท�าผมเป็นมวยสูง พร้อมปักด้วยรวงข้าว และปิ่นรูป

ทรงที่น�ามาจากแกระซึ่งเป็นอุปกรณ์ส�าหรับการเก็บเกี่ยวรวงข้าวของ

ชาวนา นอกจากนี้มีการม้วนปลายจอนดัดเป็นวงดุจดั่งข้าวโน้มรวง

นักแสดงชาย : สวมผ้าโพกหัว สื่อให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน 

3 เกาะอก เป็นเกาะอกสีครีม ที่ปักด้วยเส้นด้ายลวดลายสีเหลืองทองของรวงข้าว 

ขลิบข้างๆ ด้วยสีเขียวอ่อนและแก่ สื่อให้เห็นลักษณะของต้นรวงข้าว 

นอกจากนี้ยังสื่อให้เห็นเปรียบดั่งเมล็ดสีขาวครีมที่ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือก

ข้าวสีเหลืองทอง นอกจากนี้ยังมีรวงข้าวที่โผล่ออกมาจากส่วนของเกาะอก 

4 เสื้อด้านนอก ได้รับแรงบันดาลมาจากต้นกล้าสีเขียว เปรียบเสมือนเป็นระยะเริ่มต้นก่อน

จะกลายเป็นรวงข้าวสีเหลืองทอง ลักษณะจะเรียบง่ายสะท้อนความเป็น

วิถีชีวิตอันเรียบง่าย 
5 ข้อมือ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นข้าวน�ามาพันข้อมือ เมื่อน�ามือมาประสาน

กันจะมีลักษณะเป็นรวงข้าว
6 ผ้าคาดเอว ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าขาวม้าคาดเอวของชาวนา มีสีเหลืองทอง

สะท้อนความเป็นทุ่งนาที่พร้อมเก็บเกี่ยว
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7 กางเกง จะมีลักษณะคล้ายกับการแต่งกายท่อนล่างของโขนละคร สวมสนับเพลา

และสวมด้วยผ้ายกจีบเป็นชั้นๆ และด้านหน้าจับจีบลักษณะคล้ายจีบหน้า

นางเปรียบผืนนาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่มีสีเหลืองทองอร่ามทั่วทุ่ง ในส่วนที่

เป็นสนับเพลามีสีครีม ลวดลายรวงข้าวสีทอง เหมือนเกาะอก ในส่วนของ

ผ้ายกมีสีเหลืองอ่อน สื่อถึงความสวยงามของรวง นอกจากนี้ตรงข้อเท้าจะ

ประดับไปด้วยใบต้นข้าวซึ่งเปรียบดั่งใบข้าวที่ห่อหุ้มรวงข้าวอยู่

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์

ส�าหรับการสร้างสรรค์ผลงานปริญญานิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ คร้ังนี้ได้มี

ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานในระหว่าง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 

2562

ตารางที่ 3 : ระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เดือน มกราคม 2562 
วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน

16 มกราคม 2562 สอบหัวข้อการท�า Senior Project

ประกาศหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติและสมาชิกในกลุ่ม

17 มกราคม 2562 คิดรูปแบบ องค์ประกอบของผลงานสร้างสรรค์และคิดรูปแบบของ

เพลงการแสดงและเขียนโครงร่างเพื่อส่งโครงร่างให้กับอาจารย์ประจ�า

รายวิชา

21 มกราคม 2562 ส่งแบบฟอร์มผลงานเข้าร่วมโครงการ PSUNC 62 ครั้งที่ 1

23 มกราคม 2562 ส่งแบบฟอร์มผลงานเข้าร่วมโครงการ PSUNC 62 ครั้งที่ 2

24 มกราคม 2562 ส่งแบบฟอร์มผลงานเข้าร่วมโครงการ PSUNC 62 ครั้งที่ 3
28 มกราคม 2562 คิดโครงร่างเพลงการแสดง
29 มกราคม 2561 ส่งโครงร่างเพลงครั้งที่ 1 และเพิ่มจ�านวนนักแสดง
1 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งตุ๊กตาครั้งที่ 1

2 – 4 กุมภาพันธ์ 2562 จัดซื้อเครื่องแต่งกาย และจัดท�าเพลงการแสดง

5 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งผ้าครั้งที่ 1

สั่งตัดชุดเครื่องแต่งกาย ชาย 1 ชุด หญิง 1 ชุด

6 กุมภาพันธ์ 2562 ท�าเพลง Demo(งานนาหมื่นศรี) และจัดท�าอุปกรณ์ประกอบการแสดง
7 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเรื่องเครื่องแต่งกาย และส่งเพลง Demo(นาหมื่นศรี) ครั้งที่ 1 

และส่งแบบฟอร์มผลงานเข้าร่วมโครงการ PSUNC ครั้งที่ 4

18 กุมภาพันธ์ 2562 ซ้อมการแสดงรวงทองส่องวิถี ของงานนาหมื่นศรี

19 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งผลงานการแสดงรวงทองส่องวิถี ครั้งที่ 1(นาหมื่นศรี)
21 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมก�าหนดการจัดท�าปริญญานิพนธิ์

22 กุมภาพันธ์ 2562 สั่งซื้อรวงข้าวอบแห้ง และคิดท่าการแสดง

23 กุมภาพันธ์ 2562 คุยรายละเอียดกลอนที่ใช้ในการแสดง
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24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 คิดท่าการแสดง

27 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งท่าการแสดงครั้งที่ 1 + แก้ไข และขอรายชื่อนักแสดง

28 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งท่าการแสดงครั้งที่ 2 และ My mapping + แก้ไข และแก้ไขนัก

แสดงและจัดท�าตารางซ้อม

1 มีนาคม 2562 จัดซื้ออุปกรณ์ + ส่งรายชื่อนักแสดง My mapping ตารางซ้อมการ

แสดง และแบบฟอร์มผลงานเข้าร่วมโครงการ PSUNC ครั้งที่ 5 
4 มีนาคม 2562 ส่งเครื่องแต่งกายครบชุด 1 ชุด ครั้งที่ 1

6 มีนาคม 2562 ส่งเพลงประกอบการแสดง
12 มีนาคม 2562 ส่งการแสดงพร้อมเพลง

22 มีนาคม 2562 ส่งการแสดงพร้อมการแต่งกายครบชุด

26 มีนาคม 2562 น�าเสนอ VDO Presentation 
28 มีนาคม 2562 ซ้อมน�าเสนอจริง

29 มีนาคม 2562 น�าเสนอจริง

ผลงานสร้างสรรค์

ช่วงที่ 1 “หวนคืนสู่วิถี”

*** R : ด้านขวาของเวที 

L : ด้านซ้ายของเวที

1.1 ชาย : 2 คน เป็นควาย   1.2 ชาย : 2 คนเป็นควาย 1 คน เป็นคันไถ 

หญิง : ทั้งหมดเป็นคอมโพสต้นหญ้า  อีก 3 คนเป็นชาวนา

ลักษณะแถวฝั่ง R แถวหน้ากระดาน หญิง : ทั้งหมดเป็นชาวนาท�ากิจกรรมด�านา

ฝั่ง R ของเวที ผู้ชาย(ควาย)   ลักษณะแถวฝั่ง  ผู้หญิงอยู่ด้านหน้าเวที

     ผู้ชายอยู่ด้านหลังเวที
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1.3 ชาย : ทุกคนจับคู่กับผู้หญิง      1.4 ชาย : 2 คนเป็นควาย 3 คนเป็นต้นกล้า อีก

หญิง : ทุกคนจับคู่กับผู้ชาย        คนเป็นชาวนา

          หญิง : 1 คนเป็นชาวนา อีก 5 คนเป็นต้นกล้า

ลักษณะแถว จัดแถวเป็นสามเหลี่ยม 2 แถว     ชาวนา และควาย อยู่ฝั่ง R ของเวที

                     กลุ่มต้นข้าวตั้งคอมโพสอยู่ฝั่ง L ของเวที  

1.5 นักแสดงทั้ง ชายและหญิงรวมกลุ่มตั้งคอมโพสเป็นต้นกล้า

ลักษณะแถว เป็นกลุ่มกลางเวที

ช่วงที่ 2 “ชูช่อรวงเหลืองอร่าม”

2.1 ชาย :  ออกจากเวที             2.2 ชาย : ทั้งหมดตั้งคอมโพสรวงข้าว

หญิง : ทั้งหมดตั้งคอมโพสเป็นรวงข้าว  หญิง : ทั้งหมดตั้งคอมโพสรวงข้าว

ลักษณะแถว รวงข้าวอยู่ฝั่ง R ของเวที   รวงข้าวตั้งแถวเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางเวที
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2.3 ชาย :  ระบ�าต้นข้าว              2.4 ชาย : ทั้งหมดระบ�าเป็นหุ่นไล่กา 

หญิง : ระบ�าต้นข้าว              หญิง : ทั้งหมดตั้งคอมโพสรวงข้าว

ลักษณะแถว ต้นข้าวแยกเป็นกลุ่มกระ       รวงข้าวตั้งกลุ่มอยู่ตรงกลางเวที

จายทั่วเวที จับคู่เป็นฟันปลา  หุ่นไล่กาตั้งแถวเป็นวงกลมล้อมรอบผู้หญิง

2.4 ชาย : 2 คน เป็นชาวนา 4 คนตั้งคอมโพส       2.4 ชาย : ทั้งหมดระบ�าชาวนา 

หญิง : 3 คน เป็นชาวนา 3 คนตั้งคอมโพส            หญิง : ทั้งหมดระบ�าชาวนา

ลักษณะแถว ชาวนาอยู่ฝั่ง R ของเวที  ชาวนาตั้งแถวหน้ากระดาน 2 แถว ด้านหน้า

คอมโพสตั้งอยู่เป็นฝั่ง L ของเวที      อยู่ฝั่ง L ของเวที ด้านหลังอยู่ฝั่ง R ของเวที

2.5 ชาย : 2 คนเป็นควาย 1 คนเป็นชาวนา 1 คนเป็นหุ่นไล่กา และอีก 2 คนตั้งคอมโพส

หญิง : ทั้งหมดตั้งคอมโพส

ลักษณะแถว คอมโพสอยู่ตรงกลางเวที ชาวนาและควายอยู่ฝั่ง R ของเวที และ หุ่นไล่กาอยู่  

ฝั่ง L ของเวที

ภาพประกอบที่ 27 - 38 : ผลงานการแสดงชุดรวงทองส่องวิถี

ที่มา : นายพิพัฒน์ แซ่ตัน,นางสาวรติรัตน์ ทุมสุวรรณ์ และนางสาวสิริวรรณ ศรีม่วง
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บทสรุป ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค

บทสรุป

ผลงานสร้างสรรค์ชุด รวงทองส่องวิถี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของ

ประเทศไทย โดยได้น�ากรณีศึกษาวิถีชีวิตในการท�านาแถบชายฝั่งอันดามัน เพื่อให้ผู้ชมได้ระลึกถึงวิถีชีวิตใน

อดีตที่เรียบง่าย สามัคคี และเป็นอันหนี่งอันเดียวกัน ซึ่งการแสดงจะสร้างความรู้สึกให้หวนนึกถึงความทรง

จ�าเก่าๆ วิถีชีวิตแบบเก่าๆ ที่หลายคนนึกถึงแต่อาจไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสเนื่องจากภาระหน้าที่ นอกจากนี้

ยังสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดงสร้างความวิจิตรงดงามของทรัพยากรอันล�้าค่า

ของคนไทยนั้นคือท้องทุ่งนาที่พร้อมไปด้วยรวงข้าวสีเหลืองทองที่ก�าลังเริงระบ�ากันอย่างสนุกสนาน ต้อนรับ

การเฉลิมฉลองในฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของใครหลายคนๆ ที่ยังคงตราตรึงอยู่

ภายในหัวใจของทุกคน

ข้อเสนอแนะ

จากประสบการณ์และการได้เรียนรู้ของผู้สร้างสรรค์ผลงานการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ประมวลข้อ

พึงปฏิบัติในการท�างาน ได้ดังนี้

1. ควรมีการประชุมวางแผนการด�าเนินงานอย่างเป็นระเบียบ

2. ควรมีความพยายามและอดทนต่อการท�างาน

3. ควรมีความสามัคคีในการท�างานเป็นทีม

4. ควรมีความรับผิดชอบต่อการท�างานของส่วนรวมและของตนเอง

5. ควรมีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา

ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อมูลและรายละเอียดในหัวข้อที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับยังไม่เพียงพอต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ท�าให้

งานเกิดการล่าช้า และมีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน
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รอยมนุษย์
Clue of Human

นลธวัช เพียรดี1 อัจจิมา ชูถนอม1

Nonthawat Phiandi1 Autjima Chuthanom1

ปกรณ์ พรหมพูล1 สมโภชน์ เกตุแก้ว2

Pakorn Prompul1 Sompoch Ketkeaw2

ประเภทของงานสร้างสรรค์

นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย 

ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์

ภาพเขียนสีโบราณ หรือภาพเขียนโบราณตามผนังถ�้า เป็นสิ่งที่บอกเล่าความเป็นมาของมนุษย์ยุค

โบราณ กล่าวได้ว่ามนุษย์ในปัจจุบันได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาความอุดมสมบูรณ์และความเป็นอยู่ในอดีต

ของบรรพบุรุษได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ 

ภาพเขียนสีโบราณ เป็นภาพเขียนที่สื่อถึงการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่และประสบการณ์ที่พบเจอของ

มนุษย์โบราณ นายอนันต์ ชูโชติ (2561: ออนไลน์) กล่าวว่า ภาพเขียนโบราณที่พบเจอ แบ่งออกได้เป็น

กลุ่มๆ เช่น ภาพวาดคล้ายคน สัตว์ เรขาคณิต และสัญลักษณ์ต่างๆที่เขียนด้วยสีแดง ด�า น�้าตาล โดยใช้

เทคนิคเขียนลายเส้นเป็นโครงร่างภายนอกและเขียนลวดลายตกแต่งภายใน ตลอดจนแบบระบายสีทึบ 

ภาพที่ปรากฏจึงบ่งบอกว่า มีสัตว์หลายชนิดอยู่ในบริเวณนี้ให้คนสมัยนั้นได้เห็น และได้วาดภาพบันทึกไว้ 

ตามเพิงผาในแถบฝั่งอันดามัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับค�ากล่าวของ นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร (2561: 

ออนไลน์) ภาพเขียนเหล่านี้ จึงสันนิษฐานได้ว่า อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือใช้ประกอบ

พิธีกรรมบางอย่าง ถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญอันแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์

กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่องรอยที่มนุษย์ยุคโบราณหลงเหลือเอาไว้กรณีหนึ่ง ที่พึ่งถูกค้นพบ

เมื่อไม่นาน อยู่ที่ “เพิงผาพรุตีม๊ะ” ภูเขาช่องลม ตั้งอยู่ม.6 บ้านคีรีวงษ์ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  

กรมศิลปากรได้ค้นพบแหล่งภาพเขียนสีโบราณ อายุ 3-5 พันปี รวมกว่า 60 ภาพ มากเป็นอันดับ 3 ของ

กระบี่ ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี นักโบราณคดี กรมศิลปากร ส�ารวจพบภาพเขียนสีโบราณ เมื่อ

วันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา จ�านวน กว่า 30 ภาพ เป็นภาพลิง 7 ตัว โหนเถาวัลย์ ภาพคน ช้าง และ รูปทรง

เรขาคณิต พบตามแนวเพิงผา ในระยะ 300 เมตร รวม 8 จุด 

บ้านอ่าวม่วง อ.แหลมสัก ได้มีการพบซากหอยแครงสายพันธุ์สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือจ�านวน

มาก ซึ่งเป็นหอยแครงที่ได้สูญพันธุ์ไม่มีในพื้นที่แล้ว และมีการพบภาพเขียนสีโบราณจ�านวนมาก ตลอดแนว

1 นักศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

   Bachelor Student, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
2 อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

   Lecturer, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
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เพิงผายาวกว่า 10 เมตร เขียนด้วยสีน�้าตาล มีทั้งรูปคน มีนิ้วสามนิ้ว รูปปลา และลายเส้นต่างๆ รวมกว่า 30 

ภาพ บางส่วนก็เริ่มจางเนื่องจากผิวผนังเพิงผาผุกร่อนไปตามกาลเวลา ส่วนภาพปลา มีลักษณะลายเส้น

คล้ายกับภาพเขียนสีที่เขาขนาบน�้า คาดว่าเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ราว 3,000-

5,000 ปี

ที่ถ�้าผีหัวโต จังหวัดกระบี่ มีภาพเขียนที่ปรากฏในถ�้าทั้งสองคูหาตามฝาผนังถ�้าและเพดานเป็นจุดๆ

ไป ภาพเขียนกลุ่มใหญ่อยู่บนฝาผนังถ�้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในคูหาที่ 2 เขียนต่อเนื่องกันตลอดแนวยาว

ผนัง ลักษณะภาพเขียนสีท่ีถ�้าผีหัวโตนี้มีความแตกต่างไปจากภาพเขียนสีที่พบในที่อื่นๆ ในประเทศไทย 

ภาพที่ปรากฏเป็นภาพคน ภาพมือและเท้า ภาพสัตว์ ได้แก่ นก ไก่ ปลา ปลาหมึก จระเข้ เม่น กุ้ง และภาพ

ลายเส้น ซึ่งอาจเป็นภาพเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น แห อวน และเรือ เป็นต้น ภาพทั้งหมดนั้นมีประมาณ 163 

ภาพ ภาพคนนั้นมีจ�านวนมากที่สุดเท่าที่เคยพบประมาณ 40 ภาพ มีหลายขนาดด้วยกัน สูงตั้งแต่ 15 ซม. 

จนถึง 95 ซม. และมีวิธีการเขียนรายละเอียดแตกต่างไม่ซ�้าแบบกัน แสดงให้เห็นใบหน้าและเส้นผม ประดับ

ตกแต่งร่างกายหรือมีการแต่งตัวไม่ซ�้าแบบกัน แสดงอาการเคลื่อนไหวหรืออยู่นิ่งเฉยๆ สิ่งที่สะท้อนให้เราได้

เห็นเจตนาของผู้ที่เขียนภาพที่ถ�้าผีหัวโตนี้ ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความงาม แต่เป็นความต้องการที่จะบอกเล่า

ถึงสิ่งที่พบเห็นหรือ อาจมีความเชื่อบางอย่างแฝงอยู่ด้วย เช่น ภาพปลาที่มีเป็นจ�านวนมากและมีลักษณะ

แตกต่างกันไป ดูเหมือนพยายามอธิบายชนิดของปลา ซึ่งอาจจะต้องการบอกถึงแหล่งอาหาร หรือเกี่ยว

เนื่องกับพิธีกรรมบางอย่างเพื่อความมั่นใจในการหาอาหาร  

ภาพคนกับภาพสัตว์รวมทั้งภาพคนแต่งกายเลียนแบบสัตว์ หรือกับสิ่งของ มักจะเขียนอยู่ร่วมกัน 

หรือใกล้ๆกัน น่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางใดทางหนึ่ง ดังเช่นภาพคนที่มีนกเกาะอยู่บนแขนข้าง

ซ้ายแทบทุกภาพและมีจ�านวนมาก บางภาพเขียนร่วมอยู่กับภาพเรืออาจต้องการแสดง ให้เห็นว่านกที่เกาะ

อยู่บนแขนนั้นเป็นสัตว์เลี้ยง อาจช่วยในการจับปลาหรือหาปลา น�าทางไปหาแหล่งอาหาร เป็นสัตว์น�าโชค 

หรืออาจมีความหมายในเรื่องพิธีกรรมความเชื่อ พวกชาวเลหรือชาวทะเลอื่นๆ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่

ท่องเที่ยวเดินทางร่อนเร่อยู่ตามหมู่เกาะต่างๆ และท้องทะเลในทะเลอันดามันมาช้านาน เชื่อว่าบรรพบุรุษ

ของเขาตายไปจะอยู่ในร่างนก คอยคุ้มครองและบอกเหตุอันตรายแก่พวกเขา และเชื่อในเรื่องสวรรค์และ

นรก เมื่อมีคนตาย “นก” จะน�าวิญญาณของผู้ตายหรือบรรพบุรุษของตนไปสู่สวรรค์โดยใช้เรือเป็นพาหนะ

เดินทาง

ภาพเขียนเหล่านี้ สันนิฐานได้ว่า อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือใช้ประกอบพิธีกรรม

บางอย่าง ถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญอันแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์  และพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญของพื้นที่แถบนี้ 

แนวความคิด

ผู้สร้างสรรค์ได้เล็งเห็นถึความน่าสนใจของภาพเขียนสีโบราณของพื้นที่ทั้ง 3 แหล่งนี้ จึงต้องการ

น�าเสนอเรื่องราวเหล่านี้ออกมาในรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง ที่มีความโดดเด่น

และเร่ืองราวที่เล่าเรื่องถึงวิถีชีวิตมนุษย์ยุคโบราณผ่านภาพเขียนสีบนผนังถ�้าและในบางส่วนก็น�าเอาหลัก

ฐานมาจากโบราณวัตถุ รวมถึงเหตุการณ์และพิธีกรรมในอดีตของมนุษย์ จึงได้สร้างสรรค์การแสดงชุด รอย

มนุษย์ ขึ้นเพื่อสื่อถึงความงามของการแสดงรวมถึงท่าทางที่น�ามาจากภาพเขียนตามเพิงผาและ ฝาผนังให้
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มาปรากฎอยู่ในการแสดงและสอดแทรกการน�าเสนอเรื่องราวของกิเลสที่มีอยู่ใน

ตัวมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ยุคโบราณ ในส่วนของเคร่ืองแต่งกายบางส่วนเลียน

แบบมาจากภาพเขียนและโบราณวัตถุผสมผสานกับความเป็นร่วมสมัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้  เป็นสิ่งที่บรรพชนได้

สร้างไว้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมได้รู้เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา เช่นเดียวกับท่าทางในการแสดงก็เลียน

แบบมาจากภาพวาดบนผนังถ�้า ดนตรีที่น�ามาใช้ก็จะส่ือให้เห็นพัฒนาการของเคร่ืองดนตรีในยุคแรกจนถึง

ปัจจุบัน ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงเรื่องราววิถีชีวิตมนุษย์ที่ผ่านการเวลาพัฒนามาเรื่อยๆ โดยมีความเชื่อ

เป็นตัวสร้างอารยะธรรมจนหลงเหลือเป็นร่องรอยมาถึงปัจจุบัน

กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์ 

1. โครงร่างของการแสดง

ช่วงการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 วิถีชีวิต 

Scene 1 อาหาร กล่าวถึงการด�ารงชีวิตของมนุษย์ที่ว่าด้วยเรื่องปากท้อง ตั้งแต่การจุดไฟ ล่าสัตว์ 

และการปรุงอาหารด้วยหม้อปั้นดินเผา

Scene 2 ที่อยู่อาศัย กล่าวถึงการพักผ่อน ในแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคโบราณ ได้แก่ ถ�้า 

เพิงผา

Scene 3 เครื่องนุ่งห่ม ในระยะเวลาต่อมามนุษย์ได้รู้จักการน�าเสื้อผ้ามานุ่งห่มร่างกายเพื่อความ

อบอุ่นและปกปิดจุดซ่อนเร้น โดยใช้หนังสัตว์

Scene 4 การเกี้ยวพาราสี การด�ารงเผ่าพันธุ์จะต้องเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่เว้น

แม้แต่มนุษย์
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จากภาพการแสดงทั้ง 4 scene ในช่วงที่ 1  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ช่วงการ

แสดง

เนื้อหาแต่ละ

ช่วง

เนื้อหาที่ต้องการน�า

เสนอ

ดนตรีประกอบ อารมณ์

ของการ

แสดง

อุปกรณ์

ประกอบการ

แสดง
ช่วงที่ 1 

วิถี

มนุษย์

กล่าวถึงวิถี

ชีวิตความเป็น

อยู่ การดำาเนิน

กิจวัตรประจำา

วันต่างๆของ

มนุษย์โบราณ

-อาหาร กล่าวถึงการ

ด�ารงชีวิตของมนุษย์

ที่ว่าด้วยเรื่องปาก

ท้อง ตั้งแต่การจุดไฟ 

ล่าสัตว์ และการปรุง

อาหารด้วยหม้อปั้น

ดินเผา

จังหวะช้า เพียง

ช่วงที่เป็นท่า

โพสต์ ดนตรีจะ

เปลี่ยนเป็นเร็ว

อย่างรวดเร็ว

เมื่อภาพนิ่งหาย

ไป 

ลึกลับ แล้ว

จึงค่อยๆ

คลายความ

ตึงเครียด 

เป็น

บรรยากาศ

สบายๆ

-ผ้าจากบน

หัว

-ไฟฉาย

-ภาพสัตว์

-อุปกรณ์ล่า

สัตว์

-ที่อยู่อาศัยกล่าวถึง

การพักผ่อน ในแหล่ง

ที่อยู่อาศัยของมนุษย์

ในยุคโบราณ ได้แก่ ถ้�า 

เพิงผา

จังหวะเร็วระทึก        

น่าตื่นเต้น

ระทึกใจ 

-เครื่องนุ่งห่มในระยะ

เวลาต่อมามนุษย์ได้

รู้จักการน�าเสื้อผ้ามา

นุ่งห่มร่างกายเพื่อ

ความอบอุ่นและปกปิด

จุดซ่อนเร้น โดยใช้

หนังสัตว์

-การเกี้ยวพาราสี    

การด�ารงเผ่าพันธุ์จะ

ต้องเกิดขึ้นในช่วงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์
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ช่วงที่ 2 ความกลัวสร้างพิธีกรรม

Scene 1 น�าเสนอถึงความกลัวและการไม่รู้จักในความเป็นไปเกี่ยวกับธรรมชาติ ของมนุษย์ในยุค

โบราณ ไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าฟ้าร้อง น�้าท่วม พายุ โดยคิดว่าเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือภูต ผี ปีศาจทั้งสิ้น จะ

น�าเสนอในรูปแบบของเสียงดนตรีที่สะเทือนใจ เช่น การใช้กลอง เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติเหล่านั้น

Scene 2 พิธีกรรม การเต้นร�าบูชาสิ่งต่างๆ และการประกอบพิธีกรรมของมนุษย์ยุคโบราณ ใช้ท่า

ร�าและการแปรแถวเล่าเรื่อง

Scene 3 กิเลส เมื่อมนุษย์มีอารยะธรรมที่มีความรุ่งเรือง ความโลภหรือกิเลสก็เกิดขึ้นและสุดท้าย

สิ่งที่มนุษย์สร้างก็ถูกท�าลายด้วยน�้ามือมนุษย์เอง

จากภาพการแสดงทั้ง 3 scene ในช่วงที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงการ

แสดง

โครงร่างแต่ละช่วง เนื้อหาที่ต้องการ

น�าเสนอ

ดนตรีประกอบ อารมณ์

ของการ

แสดง

อุปกรณ์

ประกอบการ

แสดง

ช่วงที่ 2

สร้าง

อารยะ

กล่าวถึงอารยะธรรม

ของมนุษย์โบราณที่

เกิดจากความเชื่อที่

เกิดจากความไม่รู้จัก

ในธรรมชาติ 

-ความกลัว 

เพราะมนุษย์มี

ความกลัว จึงเกิด

เป็นความเชื่อขึ้น

มา

จังหวะช้า ขลัง 

น่ากลัว

 ลึกลับ น่า

ติดตาม  

-พิธีกรรม เกิดขึ้น

เพื่อสักการะสิ่งที่

เกิดจากความเชื่อ 

จังหวะดนตรีเร็ว 

สนุก บ่งบอกถึง

การบูชาสักกา

ระ เฉลิมฉลอง

การสักกา

ระ

-เครื่องสังเวย

-กิเลส เพราะ

มนษุยม์คีวามโลภ

และกิเลสจึงเกิด

การท�าลายด้วย

มือของมนุษย์เอง
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ช่วงที่ 3 ก่อใหม่

Scene 1 น�าเสนอการสร้างใหม่ เริ่มต้นสร้างร่องรอยอารยะธรรมที่ผ่านมาขึ้นมาใหม่ โดยผ่านตัว

นักแสดงที่สื่อให้เห็นการวาดโดยการใช้ผ้าสีต่างๆแทนสีที่ใช้วาดในยุคนั้น 

Scene 2 อารยะธรรมรุ่งเรือง ในท้ายที่สุดจากวิวัฒนาการไปเรื่อยๆของอารยธรรมจนไปถึงจุดที่

อารยธรรมรุ่งเรือง มนุษย์ก็จะต้องเกิดกิเลสขึ้นอีก แล้ววัฏจักรก็จะวนไปแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุด 

จากภาพการแสดงทั้ง 2 scene ในช่วงที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้

ชว่งการ

แสดง

โครงร่างแต่ละ

ช่วง

เนื้อหาที่ต้องการน�า

เสนอ

ดนตรี

ประกอบ

อารมณ์

ของการ

แสดง

อุปกรณ์

ประกอบการ

แสดง

ช่วงที่ 3

ล่ม

สลาย

กล่าวถึงการล่ม

สลายของอารยะ

ธรรมในยุคนั้นๆ

-ก่อใหม่ เช่นทุกๆยุค 

เมื่ออารยะธรรมล่ม

สลาย ย่อมมีการเริ่มต้น

ใหม่

เสียงดนตรี

ช้า ให้ความ

รู้สึกถึง

ความหวัง

ความหวัง -ผ้าจากบนหัว

 -อารยธรรมรุ่งเรือง 

ในท้ายที่สุดจาก

วิวัฒนาการไปเรื่อยๆ

ของอารยธรรมจนไปถึง

จุดที่อารยธรรมรุ่งเรือง 

มนุษย์ก็จะต้องเกิดกิเลส

ขึ้นอีก แล้ววัฏจักรก็จะ

วนไปแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุด

ดนตรี

จังหวะช้าลง 

เหมือนช่วง

แรกของการ

แสดง

การหลง

เหลือ 

อาวรณ์

2. โครงร่างของท่าทางที่น�ามาใช้

ช่วงที่ 1 วิถีชีวิต

ผู ้สร้างสรรค์ใช้ท่าทางท่ีมาจากการเลียนแบบภาพวาดบนผนังถ�้า ผสมผสานกับท่าทางที่

จินตนาการขึ้นซึ่งอ้างอิงจากวิถีชีวิตของมนุษย์ 

Scene 1 อาหาร เป็นการน�าภาพการหาเลี้ยงปากท้องของคนโบราณ จากรูปวาดบนผนังถ�้า และ

ร่อยรอยของซากหม้อ ซากไห โบราณ ที่มีการขุดพบ
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Scene 2 ที่อยู่อาศัย เป็นการเลียนแบบท่าทางจากภาพของการใช้ชีวิตในถ�้า กริยาต่างๆ ที่มาจาก

ภาพบนผนังถ�้า
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Scene 3 เครื่องนุ่งห่ม ท่าทางน�ามาจากท่าในจินตนาการเป็นส่วนมาก ผสมกับการน�าท่ทางบน

ผนังถ�้ามาประกอบ

Scene 4 การเกี้ยวพาราสี ท่าทางที่มาจากจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ สื่อถึงภาพของคนโบราณ

ในการเกี้ยวพาราสีกันเพื่อด�ารงเผ่าพันธุ์

ช่วงที่ 2  ความกลัวสร้างพิธีกรรม

Scene 1 ความกลัว ท่าทางการแสดงในช่วงนี้เป็นท่าทางที่มาจากจินตนาการเป็นส่วนมาก ท่าทาง

ที่สื่อถึงความกลัวที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ 
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Scene 2 พิธีกรรม การเต้นร�าบูชาสิ่งต่างๆ การประกอบพิธีกรรมของมนุษย์ยุคโบราณ ใช้ท่าร�า

และการแปลแถวเล่าเรื่อง



26

Scene 3 กิเลส ท่าทางสื่อถึงการเข้าแย่งชิง การอยากได้อยากมีในสิ่งนั้นๆ และเกิดเป็นความ

รุนแรงขึ้น

ช่วงที่ 3 ก่อใหม่

Scene 1 ก่อใหม่ เป็นช่วงที่แสดงออกถึงความการเริ่มต้นใหม่ของยุคใหม่หลังจากที่ยุคเก่าได้ล่ม

สลายไป ท่าทางที่น�ามาใช้สื่อถึงการดึงกลับเข้ามา การหาที่ยึดเหนี่ยว การเริ่มสร้างสิ่งต่างๆขึ้นใหม่
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Scene 2 อารยะธรรมรุ่งเรือง ท่าทางสื่อถึงการเฉลิมฉลองอารยธรรม ในยุครุ่งเรือง เป็นบทสรุป

ของช่วงการแสดง ท่าทางมีความปีติยินดี และเป็นท่าทางแบบนาฏศิลป์มากขึ้น

3. โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง  

ช่วงที่ 1 วิถีชีวิต ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ดนตรีจังหวะช้าในตอนเปิดตัวเพื่อให้มีความขลังแล้วค่อยๆ

เปลี่ยนจังหวะเป็นดนตรีที่เร็วขึ้นเพื่อเล่าถึงวิถีชีวิตของคนยุคโบราณ 

ช่วงที่ 2 ความกลัวสร้างพิธีกรรม ผู้สร้างสรรค์ใช้จังหวะดนตรีเร็วทั้งหมด แสดงถึงความตื่นตา ตื่น

ใจ เพราะต้องการสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมที่เริ่ม ก่อตัวขึ้นจากความเชื่อ  

ช่วงที่ 3 ก่อใหม่ ผู้สร้างสรรค์ใช้ดนตรีจังหวะช้าให้สื่ออารมณ์อาวรณ์ ถึงการสิ้นหวัง ให้สื่อถึง

อารมณ์ของการล่มสลาย และจะเริ่มใช้จังหวะดนตรีเร็วอีกครั้งในช่วงท้าย เพื่อสื่อถึงการสร้างสรรค์ร่องรอย

การกระท�าต่างๆในอดีตของมนุษย์ให้คงจารึกไว้จนถึงปัจจุบัน
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4. โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง

ภาพประกอบที่ 1 : เครื่องแต่งกาย ชุดรอยมนุษย์

ที่มา :นายนลธวัช เพียรดี,นางสาวอัจจิมา ชูถนอม และนายปกรณ์ พรหมพูล

นักแสดงชาย

- กรองคอ ออกแบบเป็นผ้าลายสีทองและประกอบลวดลายของสัญลักษณ์และลวดลายของลูกปัด

ต่างๆที่ปรากฏ และใช้ลูกปัดห้อยขอบผ้า 

- กางเกงมีลักษณะคล้ายผ้านุ่งโนรา ใช้เป็นผ้าสีด�าลายสีทอง

- รัดสะเอวเป็นประเก็นสีด�าปัดทอง

- ต่างหูประเก็นสีด�าปัดทอง

- ทรงผม รวบผมสูง เสริมด้วยแฮร์พีช มีผ้าพันผม ผู้ชายผมจะสั้นกว่าผู้หญิง

- ข้อมือและข้อเท้าท�าเป็นประเก็นสีด�าปัดทอง

- สร้อยคอลูกปัด

นักแสดงหญิง

- กรองคอ ออกแบบเป็นผ้าลายสีทองและประกอบลวดลายของสัญลักษณ์และลวดลายของลูกปัด

ต่างๆที่ปรากฏ และใช้ลูกปัดโบราณห้อยขอบผ้า 

- นุ่งเป็นกางเกงกระโปรงใช้ผ้าสีขาวลายสีทอง

- รัดสะเอวประเก็นสีน�้าตาลปัดทอง 

- ต่างหูประเก็นสีน�้าตาลปัดทอง

- ทรงผม รวบผมสูง เสริมด้วยแฮร์พีช มีผ้าพันผม 

- ข้อมือและข้อเท้าท�าเป็นประเก็นสีน�้าตาลปัดทอง

- สร้อยคอลูกปัด
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กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์

1. น�าข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์ ก่อนการผลิตผลงานสร้างสรรค์นั้น จะต้องน�าข้อมูลที่ได้ท�าการ

ศึกษาจากการค้นคว้าในหนังสือ อินเตอร์เน็ต บทความ และจากการสัมภาษณ์จากนักวิชาการผู้มีความรู้

ด้านภาพเขียนและโบราณวัตถุของมนุษย์ยุคต่างๆ เพื่อที่จะสามารถเรียงร้อยเรื่องราวในแต่ละช่วงของการ

แสดงออกมาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และสื่อสารกับผู้ชมได้

2. ก�าหนดเรื่องราวของการแสดง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลออกมาส�าเร็จ จะน�าไปสู่การก�าหนดเรื่อง

ราวของการแสดงโดยค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับจากการชมการแสดง นั้นคือการที่มนุษย์เมื่อถูก

ครอบง�าโดยกิเลส สังคมก็จะถูกกิเลสกลืนกินจนท�าให้เกิดการล่มสลาย และจะต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่ม

ต้นเหมือนดังทุกๆยุคสมัยในอดีต เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์ของสิ่งนี้ จึงได้ใส่เรื่องราวเหล่านี้ลงไป

ในผลงานสร้างสรรค์ 

3. ก�าหนดช่วงของการแสดง ในการแสดงถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงการแสดง ก�าหนดจากเรื่องราว

ของการแสดงที่ต้องการน�าเสนอ 

โดยในช่วงแรกบอกเล่าถึงอารยะธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคแรก ที่ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นอารยะ

ธรรมที่เจริญที่สุด มีทั้งการสร้างอาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ การสร้างหม้อ ชาม ไห ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 

การน�าหนังสัตว์ ใบไม้ เปลือกหอย และอื่นๆ มาใช้ในการปกปิดและตกแต่งร่างกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้น�าเสนอใน

รูปแบบการแสดงเพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงอารยะธรรมสมัยโบราณทั้งหมด 

ช่วงที่สองมีการบอกถึงที่มาของความเชื่อซึ่งเป็นจุดก�าเนิดของพิธีกรรมและโบราณวิหารต่างๆ ว่า

ความเชื่อต่างๆของมนุษย์ จนท�าให้เกิดเป็นพิธีกรรมและศาสนานั้นเกิดขึ้นจากความกลัวและไม่รู ้จัก

ธรรมชาติทั้งสิ้น เพราะมนุษย์ไม่รู้ถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ ไฟคืออะไร สายฟ้า ฟ้าผ่าเกิดขึ้นเพราะ 

โรคระบาดเกิดขึ้นจากอะไร เหล่านี้ท�าให้มนุษย์เกิดความกลัวและคิดว่าผู้สร้างสิ่งเหล่านี้คือ ผี ปีศาจ และ

เทพเจ้า 

ในช่วงสุดท้ายกล่าวถึงการล่มสลายของทั้งสิ่งปลูกสร้าง ความเชื่อ มนุษย์ และอารยะธรรมที่เกิด

จากกิเลสของมนุษย์ จนท�าให้มนุษย์ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ยังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง

4. ก�าหนดเพลงของการแสดง ขั้นตอนนี้ดูจากช่วงของการแสดงเป็นหลัก เนื้อหาในแต่ละช่วง

ของการแสดงจะเป็นตัวบ่งบอกอารมณ์ของช่วงการแสดงน้ันๆ จังหวะเพลงและเสียงดนตรีจะต้อง

สอดคล้องกับเนื้อหาของช่วงการแสดงเพ่ือสื่อสารกับผู้ชมให้ได้ตามจุดประสงค์ โดยในช่วงแรกของการ

แสดงเลือกใช้ดนตรีที่มีความขลังตอนเปิดแล้วค่อยๆเร็วขึ้นเพื่อเล่าถึงวิถีชีวิตของคนยุคโบราณ ช่วงที่สองใช้

ดนตรีเร็วทั้งหมด เพราะต้องการสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมที่เริ่มก่อตัวขึ้นจากความเชื่อ มา

ถึงช่วงสุดท้ายใช้ดนตรีช้าให้อารมณ์สิ้นหวัง เพื่อให้สื่อถึงอารมณ์ของการล่มสลายและเริ่มต้นใหม่

5. ก�าหนดเครื่องแต่งกายในการแสดง เครื่องแต่งกายของนักแสดงก็ส�าคัญส�าหรับการแสดงมาก

เช่นกัน ได้มีการออกแบบให้ชุดการแสดงเป็นชุดบอดี้สูทแนบไปกับร่างกายของนักแสดงเพราะต้องการ

แสดงใช้สรีระร่างกายเป็นตัวสื่อสารค่อนข้างมาก การออกแบบจะท�าให้ผู้ชมได้รับสารนั้นอย่างชัดเจน บน

ชุดวาดด้วยลวดลายท่ีเลียนแบบมาจากภาพและสีบนฝาผนัง มีผ้าปกปิดน้อยชิ้นอย่างคนโบราณที่ไม่ได้

สนใจเรื่องการละอายต่อรูปลักษณ์เปลือยเปล่าของตนมากนัก

6. คัดเลือกและฝึกซ้อมนักแสดง การคัดเลือกนักแสดง คัดเลือกจากสรีระรูปร่างเป็นอันดับแรก 
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เนื่องจากการแสดต้องใช้สรีระในการสื่อสารกับผู้ชมเป็นหลัก โดยเลือกจากนักแสดงที่รูปร่างสมส่วนค่อนไป

ทางผอมเพราะจะท�าให้เห็นส่วนโค้งเว้าได้ดี เกณฑ์ที่สองเลือกจากทักษะว่าเหมาะสมกับบทบาทหรือไม่ 

โดยในกรณีนี้นักแสดงเป็นนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงทั้งหมด การคัดเลือกจึงเลือกจากนักแสดงรุ่นพี่

เป็นหลัก และจึงเลือกรุ่นน้องเป็นตัวช่วยเสริมเนื่องจากรุ่นพี่มีประสบการณ์และทักษะมากกว่ารุ่นน้อง และ

ในส่วนของการฝึกซ้อมการแสดงนั้นจะค�านึงถึงความถี่ในการฝึกซ้อมเป็นส�าคัญ ยิ่งบ่อยครั้งจะท�าให้การ

แสดงออกมามีคุณภาพ ประกอบกับการจัดเวลาฝึกซ้อมให้ไม่คาบเกี่ยวกับเวลาส่วนตัวของนักแสดงมากจน

เกินไป โดยจะสอบถามจากนักแสดงถึงวันเวลาที่ตรงกัน ตกลงกันให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบกับทุกฝ่าย 

แบ่งเป็นการซ้อมย่อย 10-15 ครั้ง และการซ้อมใหญ่ 1 ครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อความ

เหมาะสม

7. ปรับแก้จากอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ก�าหนดเรื่องราวของการ

แสดง ก�าหนดช่วงของการแสดง ก�าหนดเพลงของการแสดง ก�าหนดเครื่องแต่งกายของการแสดง จนไปถึง

การคัดเลือกและฝึกซ้อมนักแสดง ทั้งหมดได้ผ่านการปรับแก้จากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกขั้นตอนเพ่ือให้ผล

งานสร้างสรรค์ออกมาดีและมีคุณภาพมากที่สุด

ผลงานสร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 2 : เครื่องแต่งกาย ชุดรอยมนุษย์

ที่มา :นายนลธวัช เพียรดี,นางสาวอัจจิมา ชูถนอม และนายปกรณ์ พรหมพูล
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ช่วงที่ 1 วิถีชีวิต

ช่วงที่ 2 ความกลัวสร้างพิธีกรรม
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ช่วงที่ 3 ก่อใหม่



33

บทสรุป ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค

บทสรุป

ร่องรอยมนุษย์ เป็นหลักฐานสะท้อนความเป็นมาตั้งแต่อดีตสู่การด�าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน 

มีวิถีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ มีอารยธรรมที่พัฒนาการในแต่ละยุคแต่ละสมัย และมีความเป็นเอกลักษณ์ของ

สังคม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นของร่องรอยเหล่านั้นคือมนุษย์ในสมัยต่อๆมาไม่เห็นความส�าคัญ ละเลยซึ่งร่องรอย

ของบรรพบุรุษจึงท�าให้การด�าเนินชีวิตเกิดความล้มเหลว ไม่สามารถที่จะด�ารงให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความ

สุข ในบริบทของสิ่งแวดล้อมรอบตัวจึงท�าให้สภาพสังคมในสมัยต่อมาเกิดปัญหาอุปสรรคของการด�าเนิน

ชีวิต ผู้น�าของสังคมจึงคิดที่จะให้มนุษย์ได้ย้อนไปดูร่องรอยอารยธรรมต่างๆที่บรรพบุรุษในสมัยก่อนปฏิบัติ 

แล้วน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

การแสดงชุดนี้จึงเป็นสื่ออีกทางหนึ่งที่จะน�าพามนุษย์ในสังคมปัจจุบันได้ย้อนรอยของอารยธรรม

ในอดีต เพื่อที่จะเป็นทางจุดประกายความคิดให้มนุษย์ทั้งหลายด�ารงอยู่จนสังคมได้อย่างปกติสุข 

ปัญหาอุปสรรค 

มีแหล่งข้อมูลอยู่มากมายและกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของฝั่งอันดามัน ท�าให้การลงพื้นที่ในทุก

แหล่งข้อมูลจึงเป็นไปได้ยาก หากแต่เก็บข้อมูลได้บางพื้นที่เท่านั้น ในบางพื้นที่ก็ไม่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจาก

สถานที่จริง ข้อมูลที่ขาดหายในส่วนนั้นจึงถูกสังเคราะห์โดยภาพรวมใหญ่ ไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะ

ข้อเสนอแนะ จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้สร้างสรรค์ผลงานการแสดง 

1. การวางแผนการท�างานอย่างมีระเบียบ

2. การมีความอดทนและความพยายามในการท�างานเป็นทีม

3. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและงานของส่วนรวม
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แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
ในเขต อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Guidelines for the promotion of conservation and restoration of folk 
performing arts In Yan Ta Khao District, Trang Province

ภาณุพงศ์ บุญสุข1  สมโภชน์ เกตุแก้ว2  เสาวณีย์ บางโรย2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูล การแสดงพื้นบ้าน ศึกษาความเป็นมา

ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน เงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ การสูญสลายของ

ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในอ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน วิธีการด�าเนินงานในครั้งนี้ ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือวิจัยที่

ส�าคัญ คือ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ

ทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ โดยเริ่มศึกษาข้อมูล ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคมและ

วัฒนธรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ผู้วิจัยได้คัดเลือกและก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่กลุ่มผู้รู้และกลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้ดังนี้ บุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการแสดงพื้นบ้าน แหล่งการ

เรียนรู้การแสดงพื้นบ้านในชุมชน แหล่งที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้าน 

แหล่งที่ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของงานวิจัย โดยมีต�าบลในพื้นที่อ�าเภอยานตาขาว ประกอบด้วย 8 ต�าบล ดังนี้ (1.) ย่านตาขาว (2.) หนอง

บ่อ (3.) นาชุมเห็ด (4). ในควน (5.) โพรงจระเข้ (6.) ทุ่งกระบือ (7.) ทุ่งค่าย (8.) เกาะเปียะ

จากการด�าเนินงานวิจัย พบว่า 1.) การคงอยู่ของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ณ สภาพปัจจุบัน ยังคง

สภาพของการแสดงอยู่ได้แต่อาจจะไม่สมบูรณ์มากนัก ถ้าได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะ

ท�าให้การคงอยู่ มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น 2.) การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการแสดงจากอดีตกับปัจจุบัน 

พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพสังคมแต่ยังคงมีความเป็นรูปแบบเดิมให้เห็นอยู่ 

3.) แนวทางหรือทิศทางการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  สร้างแนวคิดให้

คนในยุคปัจจุบันได้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 4.) วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องมีท้ังการอนุรักษ์ 

ถ่ายทอดและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องในชุมชน

ค�าส�าคัญ : ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน, การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู, อ�าเภอย่านตาขาว
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Abstract

The purpose of this research was to study and collect information on folk                

performances. Study the history of the past Current situation Conditions and factors that 

affect the change of persistence, loss of folk performing arts In Yan Ta Khao District, Trang 

Province to find ways to promote conservation and restoration of folk performing arts This 

method of operation The researcher collected field data. By using important research 

tools such as observation, interview and landing Which is a collection of important        

qualitative cultural research data By starting to study information History Geography Social 

and cultural conditions And information related to folk performing arts  The researcher 

selected and determined the sample group. Ie, knowledgeable groups and groups of    

practitioners as follows: persons with knowledge Expertise Folk performances Learning 

resources for folk performances in the community Related sources for promoting               

conservation And restoring folk performances The source that the researcher has received 

cooperation and support in collecting data to achieve the objectives of the research  with 

sub-districts in the area of Yan Ta Khao District consisting of 8 sub-districts as follows: (1.) 

Yan Ta Khao (2.) Nong Bo (3.) Na Chum Het (4). In Khuan (5.) Alligator Caves (6.) Buffalo 

Fields (7. ) Thung Khai (8.) Ko Pia

From the research, it was found that 1.) The existence of folk performing arts at 

present is still in the state of acting, but may not be very complete. If receiving support 

from all sectors, the existence of 2.) The changes in the form of performances from the 

past and the present have changed in accordance with the era and social conditions, but 

still have the original form to be seen.  3.) Guidelines or directions for the restoration of 

folk performing arts Yan Ta Khao District, Trang Province, creating more ideas for people in 

the present era to participate. 4.) How to promote and support must be both                             

conservation. Broadcast and publish continuously in the community.

Keywords: folk performing arts, promoting conservation and restoration, Yan Ta Khao 

District
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ความเป็นมาและความส�าคัญ 

วิถีวัฒนธรรมถือเป็นปัจจัยส�าคัญของการสร้างสังคมและชุมชน เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน 

การเข้าใจกัน และการเข้าถึงซึ่งกันและกันทั้งของคนในชุมชนเองและคนต่างชุมชน จึงจะท�าให้สังคมและ

ชุมชนเกิดการพัฒนาด้านอื่นๆตามมา ถ้าหากสังคมขาดซึ่งวิถีวัฒนธรรมก็จะท�าให้ความเข้มแข็งและความ

ยั่งยืนของสังคมจะจางหายไปตามกาลเวลา วิถีวัฒนธรรมจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจ ความ

เป็นอยู่ ความรัก ความสามัคคีของคนในสังคมและชุมชน ถ้าหากสังคมใดมีพื้นฐานของวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

ก็จะท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมจึงเป็นพ้ืนฐานท่ีผูกโยงของการสร้างสังคมและชุมชนให้

เข้มแข็งและยั่งยืน

การแสดง เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมและชุมชนมีความสุขหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่สะท้อน

ให้เห็นว่ารากฐานของการสร้างความสุขให้กับสังคมและชุมชนอย่างแท้จริงนั้นคือ การแสดงที่สอดคล้องกับ

วิถีชีวิตของคนในสังคม และยังเป็น  อัตลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตอีกทางหนึ่งด้วย   

การแสดงพื้นบ้าน เป็นการแสดงที่แสดงออกถึงการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมของ แต่ละ

ท้องถิ่นที่สืบทอดกันต่อๆ มาอย่างช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การแสดงจะออกมาในรูปแบบใด

นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาชีพ และความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ ตลอดจนอุปนิสัยของ

ประชาชนในท้องถิ่น จึงท�าให้การแสดงพื้นบ้าน มีลีลาท่าทางที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมายอย่าง

เดียวกัน คือ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และพักผ่อนหย่อนใจ

การแสดงพื้นบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล�้าค่า ที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสม สร้างสรรค์ และ

สืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่าของศิลปะไทยใน

แขนงนี้ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมที่จะช่วยสืบทอด จรรโลง และธ�ารงไว้เป็นสมบัติ

ของชาติสืบไป แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท�าให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านต้องปรับเปลี่ยนไป

ตามปัจจัยหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้เพื่อที่จะด�ารงอยู่และสืบทอดของ

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้อยู่คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นไปยาวนาน และเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย มี

การเพิ่มฉาก แสง สี เสียงที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเอาใจกลุ่มผู้ชม และในส่วนของด้านพิธีกรรมจะมีปัญหาเรื่อง

ของผู้สืบทอด จึงท�าให้สูญสลายหายไปจากวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 ในสภาพปัจจุบันศิลปะการแสดงพื้นบ้านในชุมชนย่านตาขาว ได้ลดน้อย และสูญสลายไปบางส่วน

แต่ส่วนใหญ่ยังมีการสืบสานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้เพื่อการด�ารงอยู่ของการแสดงพื้น

บ้านต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และหาแนวทางในการฟื้นฟูศิลปะการแสดง

พื้นบ้าน คณะผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการและความเป็นไปได้ในการหาแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการ

แสดงพื้นบ้าน ในเขตอ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและสังคมได้อย่างโดดเด่นและ

ยั่งยืน 

อนึ่ง ผลจากการศึกษาและส�ารวจข้อมูลในครั้งนี้ จะน�าไปจัดท�าเป็นเอกสารเผยแพร่เป็นแหล่ง

เรียนรู้และการค้นคว้าที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดในการพัฒนา ฟื้นฟูการแสดงในชุมชน

ย่านตาขาวให้เป็นมรดกของชุมชนต่อไป ดังนั้นผลจากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลท่ีจะ

เป็นประโยชน์แก่เยาวชน นักศึกษา และผู้สนใจในการเรียนรู้ถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์หรือสืบทอด

ศิลปะการแสดงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน และการน�าภูมิรู้และภูมิธรรมของการแสดงไปปรับใช้ใน
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ชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติภาระกิจด้านการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย/การศึกษา

1. เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ในเขต อ�าเภอย่านตาขาว  

จังหวัดตรัง 

2. เพื่อศึกษาความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ การสูญสลายของศิลปะ

การแสดงพื้นบ้านในอ�าเภอย่านตาขาว

ขอบเขตการวิจัย/การศึกษา 

ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ใน

เขต อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วิธีการด�าเนินการวิจัย

การศึกษาเรื่อง แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในเขต อ�าเภอ

ย่านตาขาว จังหวัดตรังนั้น ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ

หาแนวทางการฟื้นฟูเผยแพร่การแสดงพื้นบ้านของอ�าเภอย่านตาขาว ให้คนได้เห็นถึงความส�าคัญ ความ

จ�าเป็นของศิลปะการแสดงในการอยู่ร่วมกับสังคม และสังคมสามารถที่จะอนุรักษ์สืบทอดศิลปะการแสดง

อันที่จะสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนให้รับความนิยมและสืบทอดต่อๆกันไปชั่วลูกหลาน โดยมีวิธีการ

ด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

1. การก�าหนดขอบเขตและเป้าหมายของการวิจัย

2. ก�าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา

3. ก�าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ก�าหนดขอบเขตและเป้าหมายของการวิจัย

ด้านเนื้อหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของเนื้อหาการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ดังนี้

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา การแสดงพื้นบ้าน ในอ�าเภอย่านตาขาว

2. เพื่อศึกษาความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

3. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรม ชุมชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

4. เพื่อศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ การสูญหายของศิลปะการ

แสดงพื้นบ้าน ในอ�าเภอย่านตาขาว

5. เพ่ือศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการฟื ้นฟูวิถีวัฒนธรรมการแสดงเฉพาะชุมชน

ย่านตาขาว
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ด้านวิธีการวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเอกสารและข้อมูลภาคสนามในการลงพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์

ด้านระยะเวลาการวิจัย  ผู้วิจัยได้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 

2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2562 

ด้านขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา การแสดงพื้นบ้าน ในอ�าเภอย่านตาขาว

2. เพื่อศึกษาความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

3. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรม ชุมชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

4. เพื่อศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ การสูญหาย ของศิลปะ

การแสดงพื้นบ้าน ในอ�าเภอย่านตาขาว

5. เพ่ือศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการฟื ้นฟูวิถีวัฒนธรรมการแสดงเฉพาะชุมชน

ย่านตาขาว

1. ก�าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา

ประชากร ประชากรที่ศึกษา ได้แก่

1. นายบุญทม นะวะกะ  

2. นางถนอม คงแก้ว

3. นายสมหมาย พลประสิทธิ์

4. นายเที่ยง ขาวคง

5. นายภัทรพงษ์ สังข์ขาว

6. นายจ�าเลียง ตรัง

7. นายเกียรติก้อง แก้วละเอียด 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้คัดเลือกและก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มผู้รู้และกลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้ดังนี้

-บุคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการแสดงพื้นบ้าน

-แหล่งการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้านในชุมชน

-แหล่งเกี่ยวข้องในการส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้าน

-แหล่งที่ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยมีต�าบลในพื้นที่อ�าเภอย่านตาขาว ประกอบด้วย 8 ต�าบล ดังนี้ (1.) ย่านตาขาว  

(2.) หนองบ่อ (3.) นาชุมเห็ด (4). ในควน (5.) โพรงจระเข้ (6.) ทุ่งกระบือ (7.) ทุ่งค่าย (8.) เกาะเปียะ

3. ก�าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

การศึกษาเรื่องแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในเขตอ�าเภอ

ย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ในแต่ละวิธีการเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์ที่สุด ดังนี้

1. แบบสังเกต เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพื่อใช้สังเกตการแสดงพื้นบ้านใน
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ชุมชนย่านตาขาว ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของการแสดง การ

แสดงในโอกาสต่างๆของชุมชน

2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อใช้สัมภาษณ์บุคคล

ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการแสดงพื้นบ้าน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ผู้น�าชุมชน และผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง

3. แนวทางการสนทนากลุ่ม เป็นข้อมูลที่ต้องการหาข้อสรุปและความชัดเจน ในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านของอ�าเภอย่านตาขาว 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การทบทวนวรรณกรรม  

การศึกษาวิจัยในโครงการ แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ใน

เขตอ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ครั้งนี้ การด�าเนินงานวิจัยจะมุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

สังเกต และการสัมมนากับชุมชนในพื้นที่เป็นหลัก แต่เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพื้นบ้าน ผู้

วิจัยก็มิได้ละเลย จึงได้ท�าการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ให้ตอบวัตถุประสงค์ของกา

วิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการแสดงโนรา การแสดงลิเกป่า และ

การแสดงหนังตะลุงที่ปรากฏเป็นการแสดงของคนในชุมชนย่านตาขาว จังหวัดตรัง มาเป็นข้อมูลในการ

วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูการแสดงของอ�าเภอย่านตาขาวต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการ

ศึกษาประเด็น ดังนี้

1. ประวัติความเป็นมา อ�าเภอย่านตาขาว

2. สภาพภูมิศาสตร์

3. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม

4. ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในอ�าเภอย่านตาขาว

ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนองค์ความรู้ในส่วนของวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงพ้ืนบ้านใน

อ�าเภอ ย่านตาขาว มีวรรณกรรมทั้งหมด 11 เรื่อง ทั้งนี้ในส่วนของวรรณกรรม ทางผู้วิจัยได้ทบทวน

วรรณกรรมทั้งหมดเป็นที่พอใจแล้ว แต่หากมีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมาเป็นข้อมูลใน

การด�าเนินงานครั้งต่อไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล/การลงพื้นที่

การเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอ�าเภอ

ย่านตาขาวและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงต่างๆ อาทิ เช่น การแสดงมโนราห์ 

โนราโกลน หนังตะลุง และลิเกป่า เป้าหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นที่พอใจของทางผู้วิจัย  

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้เลือกลงพื้นที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้น

บ้าน ผู้วิจัยรวบรวมได้มา 7 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ฐานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (มโนราห์บุญทม (เป้) นะ

วะกะ), ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น ต�าบลเกาะเปี๊ยะ, ศูนย์แกะสลักรูปหนังตะลุง, คณะมโนราห์เที่ยงน้อย 

บันเทิงศิลป์, คณะมโนราห์ภัทรพงษ์ เจ เสน่ห์ศิลป์, คณะมโนราห์จ�าแลงจ�าเลียง ศ.กล่อมเลื่อน ตรัง, คณะ

ลิเกป่าบ้านคลองปะเหลียน 
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จากการลงพื้นท่ีในแต่ละครั้ง ทางผู้วัจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละการแสดง และได้สรุป

ข้อมูลไว้พอสังเขป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มโนราห์ บุญทมสมคิด ไชยยศศิลป์ ศ.มโนราห์กล่อม

คณะมโนราห์บุญทมสมคิด ไชยยศศิลป์ เป็นคณะมโนราห์แบบโบราณ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัว

เอง มีการร่ายร�าท�าบทและประกอบพิธีกรรมในแบบฉบับโบราณที่คาดว่าจะมีเพียงคณะนี้ที่คงเหลืออยู่ 

และยังคงแบบแผนดั้งเดิมของการแสดงและการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อในแบบฉบับโบราณ 

ปัจจุบันเปิดเป็นฐานเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ ในชุมชนหนองบ่อ มีนักเรียนที่สนใจจ�านวน 40 กว่าคน 

มีอายุตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ขึ้นไป เข้ามาฝึกฝนเรียนรู้ การร�ามโนราห์แบบโบราณ มโนราห์ตัวอ่อน คณะ

มโนราห์บุญทมสมคิด ไชยยศศิลป์ ยังรับประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับมโนราห์ เช่น พิธีกรรมโนราโรงครู โรง

ค�้าครู ตั้งหิ้ง ตัดจุกครอบเทริด ผูกผ้าใหญ่ แก้บน ฯลฯ นายบุญทม เล่าให้ฟังว่าที่ตัวเองก�าลังท�าอยู่ทุกวันนี้

ก็เพราะต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ศิลปะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ

ชุมชนตนเอง และอีกอย่างเพื่อเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจึงต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้อยู่คู่กับชุมชน  

  

ภาพที่ 1 : ฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม    ภาพที่ 2 : พิธีกรรมแก้เหมย    ภาพที่ 3 : มโนราห์ตัวอ่อน

ภาคใต้     ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข  ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข

ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข

2. ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นมโนราห์ ต�าบลเกาะเปี๊ยะ

ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นมโนราห์ ต�าบลเกาะเปี๊ยะ จากการสัมภาษณ์ นางถนอม คงแก้ว ได้เล่าว่า 

เดิมศูนย์วัฒนธรรม ต�าบลเกาะเปี๊ยะ มีมาตั้งแต่สมัยพ่อของตนเอง ซึ่งปัจจุบันตนเองได้รับช่วง ต่อจากพ่อ

ของตนเองมา ประมาณ 30 กว่าปี หลังจากที่พ่อของตนได้เสียชีวิตลง อดีต พ่อของนางถนอม คงแก้ว มี

คณะมโนราห์เป็นของตนเอง ชื่อว่า มโนราห์ฉาย ซึ่งเป็นมโนราห์โรงโบราณ ที่ใช้ส�าหรับการร�าเพื่อประกอบ

พิธีกรรมเท่านั้น ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกหัดการร�ามโนราห์และการเล่นดนตรีพื้นบ้านแก่เยาวชน

ในชุมชน เพื่อน�าเยาวชนที่ได้รับการฝึกฝนไปรับงานการแสดงต่างๆ เพื่อสร้างการท�างานเป็นทีมและการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการหาทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ณ ปัจจุบัน เนื่องจากสภาพสังคมและ

เยาวชนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ ท�าให้การเรียนรู้ลดน้อยลง เพราะเยาวชนต่างก็ไป

ศึกษาต่อในต่างพื้นที่จึงท�าให้ไม่มีผู้ที่จะเข้ามาเรียนรู้และสนใจในการฝึกหัดร�ามโนราห์ และอีกปัจจัยหนึ่ง 

เนื่องด้วยสุขภาพของ นางถนอม ผู้ซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์วัฒนธรรม ไม่ค่อยมีความพร้อมทางด้านร่างกาย จึงไม่

สามารถฝึกหัดการร�ามโนราห์แก่เยาวชนได้อย่างเต็มที่เหมือนเม่ือก่อน และในส่วนของการประกอบ

พิธีกรรมก็ไม่สามารถสืบทอดได้เพราะด้วยสถานะภาพตนเอง เป็นผู้หญิง จึงไม่เหมาะสมกับการประกอบ
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พิธีกรรมทางด้านมโนราห์ แต่ทั้งนี้ นางถนอม คงแก้ว ก็ยังเปิดสอนให้ความรู้ในการร�าร�ามโนราห์แก่เยาวชน

ที่มีความสนใจ และยังมีกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านนี้ ประมาณ 10 กว่าคน ที่เข้ามาฝึกฝน

เรียนรู้การแสดงมโนราห์เพื่อไปใช้ในโอกาสงานวันส�าคัญต่างๆ แต่ในเร่ืองการฝึกซ้อมก็จะขาดนักดนตรี 

นางถนอม จึงใช้วิธีการ ซ้อมด้วยการเปิดแผ่นซีดีเพลง ใช้ซ้อมร�า

 

   

ภาพที่ 4 :  พิธีกรรมโรงครู ภาพที่ 5 : นางถนอม  คงแก้ว ภาพที่ 6 : ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข  ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข  เกาะเปียะ

            ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข  

3. ศูนย์แกะสลักรูปหนังตะลุง

ศูนย์แกะสลักรูปหนังตะลุง เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจเข้ามา

ศึกษาเรียนรู้การท�าหนังตะลุง นายสมหมาย พลประสิทธิ์ ผู้ดูแล เล่าว่า เมื่อก่อนตนเองเป็นลูกคู่ของหนัง

ตะลุงและแกะสลักหนังตะลุง ตั้งแต่อายุ 15 ปี ปัจจุบัน อายุ 64 ปี จนถึงระยะที่หนังตะลุงเกิดวิกฤต หยุด

การแสดง เนื่องจากเป็นการแสดงที่หาดูได้ยากและไม่มีคนสนใจ หนังตะลุงก็หยุดแสดง ลูกคู่หนังก็ต้องหยุด

ด้วย ตนเองจึงหยุดแกะสลักรูปหนังด้วย แล้วจึงได้เปลี่ยนเป็นอาชีพอื่น แต่ต่อมาสักระยะหนึ่ง หนังตะลุงใน

ช่วงยุคของ หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุง บัณฑิต มีชื่อเสียงเกิดขึ้น ท�าให้การแสดงหนังตะลุงกลับฟื้นฟูขึ้นมา

อีกครั้ง ตนเองจึงได้กลับมาแกะสลักรูปหนังตะลุงต่อ โดยการประยุกต์ตัวหนังขึ้นมาใหม่ นายสมหมาย พูด

ต่ออีกว่าสภาพปัจจุบันกับอดีตมีความแตกต่างกันพอสมควร เร่ืองการแสดงของหนังตะลุงที่แตกต่างกัน

แล้ว ปัจจุบันจะไม่แสดงเรื่องที่เป็นนิยาย ไม่เหมือนเมื่อก่อนจะนิยมแสดงเรื่องราวที่เป็นนิยาย หรือละคร

จักรๆวงศ์ๆ หรือนิทานพื้นบ้าน ในส่วนของการขับบท สมัยก่อนจะเน้นการขับบทที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

ยังมีในส่วนการด�าเนินกิจกรรมของคณะหนัง ในสมัยที่ตนเองเป็นลูกคู่ ลูกน้องต้องมีความเกรงใจนายหนัง

เคารพซึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะ แต่ปัจจุบันลูกคู่ที่เล่นดนตรีจะไม่เหมือนเมื่อก่อน และในส่วนของการแกะ

สลักหนังตะลุง ในอดีตถ้าได้ลองไปศึกษาที่หอศิลป์ รูปหนังตะลุงส่วนมากจะไม่ค่อยมีลาย เพราะเนื่องด้วย

สมัยก่อนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่พร้อมจึงท�าลวดลายได้ไม่มาก กว่าจะได้หนังมาแต่ละอันก็ต้องใช้

เวลาพอสมควร แต่ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น จึงสะดวกและใช้เวลาในการท�าน้อยลง ทางด้าน

แนวทางในการฟื้นฟู นายสมหมาย กล่าวว่า ต้องอาศัยส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ยื่นมือเข้ามาช่วย

เหลือสนับสนุน การอนุรักษ์และเผยแพร่การเรียนรู้ การแกะสลักหนังตะลุง เนื่องด้วยตัวเองมีความพร้อม

ด้านความรู้แต่ขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์ หรืองบประมาณเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่

ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ผู้ที่สนใจ
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ภาพที่ 7 : นายสมหมาย   ภาพที่ 8 : อุปกรณ์แกะสลัก ภาพที่ 9 : ถวายงาน

พลประสิทธ์   หนังตะลุง   ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข

ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข  ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข    

4. คณะมโนราห์เที่ยงน้อย บันเทิงศิลป์

อดีตนายเที่ยง ขาวคง เคยมีคณะมโนราห์เป็นของตนเอง ชื่อคณะเที่ยงน้อย บันเทิงศิลป์ ตนเอง

เริ่มฝึกหัดการร�ามโนราห์ ประมาณอายุ 20 กว่าปี เรียนรู้การร่ายร�าจาก อาจารย์คลิ้ง และมีคณะเป็นของ

ตนเองประมาณ 4 ปี เป็นคณะมโนราห์โรงโบราณ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทั่วไปของมโนราห์ ปัจจุบัน มอบ

ให้น้องๆของตนเองไปแล้ว เนื่องจากสภาพร่างกายและความจ�าไม่พร้อม นายเที่ยง พูดถึงเรื่องสภาพการ

เปลี่ยนแปลงระหว่างอดีตกับปัจจุบันไว้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงและต่างกันไปมาก เพราะว่าปัจจุบันสมัยใหม่

กับการเล่นแบบเวทีโบราณมันต่างกัน ตั้งแต่การขับทบ การร่ายร�า ต่างๆ ปัจจุบัน นายเที่ยง ก็ยังมีลูกศิษย์

มาฝึกหัดร�ามโนราห์อยู่บ่อยๆ ถึงแม้ร่างกายอาจจะไม่พร้อมมากพอสมควร แต่ก็จะขออนุรักษ์และสืบสาน

การแสดงมโนราห์ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานต่อๆไป

          

 ภาพที่ 10 :  นายเที่ยง ขาวคง   ภาพที่ 11 : บ้านนายเที่ยง ขาวคง

 ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข    ที่มา : ภาณุพงศ์ บุญสุข

5. คณะมโนราห์ ภัทรพงษ์ เจ เสน่ห์ศิลป์ 

คณะมโนราห์ภัทรพงษ์ เจ เสน่ห์ศิลป์ มีผู้ดูแลคณะคือนายภัทรพงษ์ สังข์ขาว อายุ 28 ปี โนราเจ 

เริ่มฝึกหัดการร่ายร�ามโนราห์ ตั้งแต่อายุ 16 ปี เริ่มจากฝึกร�าในชุมนุมโนราของโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูป

ถัมภ์ มีอาจารย์ ดรุณี จิตขาว เป็นผู้ดูแลและฝึกฝน การก่อตั้งคณะเป็นของตนเอง เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 

หลังจากตนเองได้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายภัทรพงษ์ ได้ตัดสินใจ ไม่มศึกษาต่อ จึงได้

เปิดรับสมัครให้เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในการร�าโนรา มาฝึกฝน เด็กๆที่เข้ามาฝึกฝนก็มีเชื่อสายของ

มโนราห์กันทั้งนั้น หรือที่เรียกอีกอย่างว่า เด็กที่มีเชื้อสายครูหมอตายาย โนราเจ ได้ฝึกฝนการร่ายร�าให้กับ

ลูกศิษย์และฝึกฝนลูกคู่นักดนตรี จนมีความพร้อมจึงเปิดเป็นคณะของตนเอง แต่ทั้งนี้แล้ว โนราเจยังกล่าว

ไว้ว่าตนเองยังมิได้เป็นเอกเทศพอสมควร เพราะยังต้องพึ่งบารมีผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มอบวิชาความรู้ในเรื่อง
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ของการประกอบพิธีกรรมนั่นก็คือ โนราหมาย และโนราชม แต่ในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมและการ

แสดงนั้น ตนเองเป็นผู้ท�าเองทั้งหมด แค่มีอาจารย์มานั่งเป็นประธานในการประกอบพิธี 

เอกลักษณ์ของคณะ คือการร่ายร�าหรือกระบวนท่าจะไม่เหมือนโนราตรังด้ังเดิม ส่วนมากจะ

ประกอบพิธีกรรมมากกว่าการร�าโชว์ การเปลี่ยนของการแสดงระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ตามความคิดเห็น

ของโนราเจ กล่าวว่า ถ้ายกตัวอย่างก็คือโดยภาพรวมส่วนมากจะเปลี่ยนแปลงทางด้านการร่ายร�าเพื่อปรับ

ให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงยึดหลักพื้นฐานและความถูกต้องเป็นหลัก ในส่วนของเครื่องดนตรีก็จะมีการเพิ่ม

เครื่องดนตรีที่มีความเป็นสากลเข้ามาเพื่อให้น่าสนใจและน่าฟังมากขึ้น 

ในส่วนของความคิดเห็นในเรื่อง การสูญหายของการแสดงโนรานั้น ส่วนตัวแล้ว โนราเจ กล่าวว่า 

การแสดงโนรา ไม่สูญหายแน่นอน ถ้าโลกไม่แตก เพราะในบทโนราบอกไว้ว่า “คุณเอ๋ยคุณครู เหมือนฝั่ง

แม่น�้าพระคงคา คิ่นคิ่นจะแห้งไหลมา ยังไม่รู้สิ้นไม่รุ้สุด” เปรียบเสมือน แม่น�้าที่ดูเหมือนก�าลงจะแห้งแต่ก็

ไม่เคยแห้งหมดไป ถึงจะแห้งก็จะมีน�้าไหลมาเพิ่มอีก โนราก็เช่นกัน อย่างน้อยก็ยังมีผู้ที่สืบทอดที่ได้รับการ

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทางคณะยังมีวิธีการส่งเสริมและถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่สนใจเข้ามาฝึกฝนอยู่เป็น

ประจ�า จนได้ออกงานการแสดงอยู่บ่อยครั้ง

           

  ภาพที่ 12 :  โนราเจ ภัทรพงษ์  สังข์ขาว ภาพที่ 13 : สาธิตโรงครูแทงเข้

  ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข   ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข

6. คณะมโนราห์จ�าแลงจ�าเลียง ศ.กล่อมเลื่อน ตรัง

คณะมโนราห์จ�าแลงจ�าเลียง ศ.กล่อมเลื่อน ตรัง ผู้ดูแล คือ นายจ�าเลียง ตรัง จบการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2จากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ การก่อตั้งคณะ เริ่มจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

ตั้งแต่สมัยทวดของบิดาตัวเอง จากทวดมาสู่ปู่ จากปู่มาสู่ลุงจากลุง มาสู่พ่อ จากพ่อมาสู่ตนเอง ถือได้ว่า

เป็นการสืบทอดกันในสายตระกลูของตนเองโดยเฉพาะ ถ้าหากทวดของพ่อยังมีชีวิตอยู่ คณะที่เริ่มก่อตั้งขึ้น

ก็ประมาณ 150 กว่าปี โดยการเปลี่ยนชื่อคณธตามผู้สืบทอดมาเรื่อยๆ ประสบการณ์ในด้านการแสดง 

ตนเองได้ฝึกหัดการร�าโนราตั้งแต่ อายุ 7-8 ปี เริ่มฝึกหัดมาเรื่อยๆจนมีความช�านาญ

เอกลักษณ์เฉพาะของคณะจะเป็นในเรื่องการประกอบพิธีกรรม โรงครูโรงเหมย และการร่ายร�า

แบบโบราณ สภาพปัจจุบันของการแสดงโนราในความคิดเห็นของโนราจ�าเลียง กล่าวว่า เราต้องยึดมั่นและ

ถือม่ันในแบบฉบับโบราณในเรื่องของการร่ายร�าตนเองยังยึดติดการร�าแบบโบราณเป็นหลักท�าตามค�าสอน

ของอาจารย์ แต่ในส่วนของการรับบท ดนตรีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแต่ที่ส�าคัญ

ที่ไม่สามรถเปลี่ยนแปลงได้คือกระบวนการร่ายร�าและบทร้องที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
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แนวทางการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ ตนเองได้ส่งเสริมการฝึกหัดลูกศิษย์อยู่เสมอ โดยใช้เวลาว่างใน

ช่วงปิดเทอมฝึกฝนเยาวชนให้เกิดประโยชน์และเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ซึบซับเข้าสู่เด็ก

สมัยใหม่

    

  ภาพที่ 14 :  นายจ�าเลียง ตรัง  ภาพที่ 15 : โรงครูหรือโรงพิธี

  ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข   ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข

7. คณะลิเกป่าบ้านคลองปะเหลียน

คณะลิเกป่าบ้านคลองปะเหลียน ดูแลโดย นายเกียรติก้อง แก้วละเอียด จบการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมตอนปลาย จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประวัติการก่อตั้งคณะ เริ่มจากการสืบทอด 2-3 ชั่ว

อายุคน ผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตนเองได้รับช่วงในรุ่นที่ 3 ประสบการณ์การแสดงเริ่มด้วย สมัยตอน

เด็กทางคณะก็ได้ไปแสดงตามที่ต่างๆ แต่ตนเองไม่ได้ไปเข้าร่วมแสดง ต่อมาประมาณ 7 ปี คณะลิเกป่า

ซบเซาลง ผู้อาวุโส หรือคนเก่าในคณะก็ได้คุยวางแผนและตกลงกันว่าจะพัฒนาในการแสดงลิเกป่าคงอยู่ต่อ

ไป หลังจากการฟื้นฟูเกิดขึ้นก็ได้ไปแสดงตามสถานที่ต่างๆมากขึ้น ในส่วนของของเอกลักษณ์ของคณะลิเก

ป่าบ้านคลองปะเหลียน ด้านการแสดง ตัวละครประกอบการแสดง ที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนคนอื่นก็

คือ ตัวละครยาหยี จะมีทั้งหมด 2 คน ซึ่งต่างจากคณะอื่นๆที่ทีเพียงเดียว เพราะเนื่องด้วย ในบทร้องตอรที่

แขกแดงขับบท กล่าวไว้ว่า “มายู่ทับเที่ยง เทศเลี้ยงเมียสอง” ก็เลยเกิดเป็นเอกลักษณ์ของคณะขึ้นมาแต่ใน

ส่วนอื่นๆก็จะมีความคล้ายคลึงกับคณะลิเกป่าโดยท่ัวไป อาจจะต่างกันแค่เพียงบทร้องท่ีใช้ขับเพ่ือให้เข้า

กับสถานการณ์

อดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนายก้องเกียรติ กล่าวไว้ว่า ในเรื่องของเครื่อง

ดนตรี อาจจะน้อยเครื่องประกอบจังหวะการแสดงมีน้อย เช่น ร�ามะนา สมัยก่อนใช้แค่ 2 ลูก แต่ปัจจุบันใช้ 

4ลูก มีปี่ และซอ เข้ามาเสริม ในส่วนของการแสดงบทที่ใช้ก็จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและโอกาศที่ใช้

สภาพปัจจุบันของลิเกป่าคณะบ้านคลองปะเหลียน ทางคณะลิเกป่าได้สร้างพันธกิจเป็นของตนเอง 

มีทั้งหมด 3 ประการ ประการที่หนึ่ง อนุรักษ์ ประการที่สอง การเผยแพร่ และประการที่สาม การถ่ายทอด 

ทางคณะได้สร้างพันธกิจท้ังสามข้ึนก็เพื่อให้เดินควบคู่กับการแสดงลิเกป่าได้อย่างมีเป้าหมาย และเพื่อให้

เยาวชนได้เกิดเรียนรู้และซึมซับวิถีวัฒนธรรมของการแสดงอย่างมีคุณค่าและควรแก่การอนุรักษ์ และยังมี

เยาวชนกลุ่มต่างๆที่เข้ามาฝึกฝนเรียนรู้อยู่เป็นประจ�า โดยใช้เวลาว่างในช่วงวันอาทิตย์ 

ตอนนี้ทางคณะก�าลังท�าโครงการไปยังกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม เพราะว่าทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

มีโครงการสนับสนุนและงบประมาณในการฝึกอบรมและการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านใน้แก่เยาวชน
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 ภาพที่ 16 : นายเกียรติก้อง แก้วละเอียด  ภาพที่ 17 : โล่รางวัลลิเกป่า

 ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข    ที่มา :  ภาณุพงศ์ บุญสุข

การวิเคราะห์ข้อมูล

จากการลงพื้นท่ีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การวิจัยสามรถตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยและบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ลงพื้นที่ในการวิจัยโดยก�าหนดพื้นที่ เป็นพ้ืนที่ที่มีบุคลผู้มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ ด้านการแสดงพื้นบ้าน เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้านอยู่ในชุมชน เป็น

พื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้าน เป็นแหล่งที่ผู้วิจัยได้รับความร่วม

มือและความสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยมีต�าบลใน

พื้นที่อ�าเภอย่านตาขาว ประกอบด้วย 8 ต�าบล ดังนี้ 1.) ย่านตาขาว 2.) หนองบ่อ 3.) นาชุมเห็ด 4). ในควน  

5.) โพรงจระเข้ 6.) ทุ่งกระบือ 7.) ทุ่งค่าย (8.) เกาะเปียะ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องด้วยบางพื้นที่ที่จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ขาดการฟื้นฟู การ

อนุรักษ์ และการให้ความส�าคัญต่อศิลปะการพื้นบ้านแขนงต่างๆ บางพื้นที่ขาดผู้สืบทอดในการท�าพิธีกรรม 

จึงท�าให้แหล่งการเรียนรู้ลดน้อยลง บางพื้นที่เนื่องด้วยสุขภาพของผู้ให้ความรู้ไม่ดีมากนัก จึงท�าให้เป็น

สาเหตุหนึ่งที่ขาดการสืบทอด และบางสาเหตุ ต้องการความร่วมของทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้คนในชุมชน

ตนเองได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ แต่ก็ยังมีแหล่งการเรียนรู้อีกหลายๆที่ ที่ยังมีการ

สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชุมชนย่านตาขาวให้คง

อยู่ต่อไป

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในเขต อ�าเภอย่านตาขาว 

จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ในเขต อ�าเภอย่านตาขาว     

จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลง การคงอยู่ การสูญสลายของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในอ�าเภอย่านตาขาว 

ผู้จัยได้เริ่มศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอ�าเภอย่านตาขาว ผ่านการทบทวนวรรณกรรม การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสือ และการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ 

นายบุญทม นะวะกะ นางถนอม คงแก้ว นายสมหมาย พลประสิทธิ์ นายเที่ยง ขาวคง นายภัทรพงษ์ สังข์

ขาว นายจ�าเลียง ตรัง และนายเกียรติก้อง แก้วละเอียด และผู้วิจัยได้คัดเลือกและก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่กลุ่มผู้รู้และกลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้ดังนี้บุคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการแสดงพื้นบ้าน แหล่งการ

เรียนรู้การแสดงพื้นบ้านในชุมชน แหล่งเกี่ยวข้องในการส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้าน และ
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แหล่งที่ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของงานวิจัย โดยมีต�าบลในพื้นที่อ�าเภอย่านตาขาว ประกอบด้วย 8 ต�าบล ดังนี้ (1.) ย่านตาขาว (2.) หนอง

บ่อ (3.) นาชุมเห็ด (4). ในควน (5.) โพรงจระเข้ (6.) ทุ่งกระบือ (7.) ทุ่งค่าย (8.) เกาะเปียะ ผู้วิจัยได้

ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ในแต่ละวิธีการเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อย่าง

สมบูรณ์ที่สุด ดังนี้ 

1. แบบสังเกต เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพื่อใช้สังเกตการแสดงพื้นบ้านใน

ชุมชนย่านตาขาว ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของการแสดง การ

แสดงในโอกาสต่างๆของชุมชน

2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อใช้สัมภาษณ์บุคคล

ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการแสดงพื้นบ้าน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ผู้น�าชุมชน และผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง

3. แนวทางการสนทนากลุ่ม เป็นข้อมูลที่ต้องการหาข้อสรุปและความชัดเจน ในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านของอ�าเภอย่านตาขาว 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื ้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 

สามารถตอบตามประเด็น ได้ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การคงอยู่ของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ณ สภาพปัจจุบัน 

ณ สภาพปัจจุบัน ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ของอ�าเภอย่านตาขาว ยังมีความเจริญงอกงาม มีการ

สืบทอดถ่ายทอดกันอยู่เรื่อยๆ ซึ่งพูดถึงหลักความเป็นจริงแล้ว ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ไม่สามารถสูญหาย

ไปได้ เพราะยังมีการสืบถอดและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นต่อๆไป แต่เนื่องด้วยบางพื้นที่ขาดการได้รับความ

ช่วยเหลือหรือขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงท�าให้ไม่มีก�าลังใจหรือขาดแคลนในเรื่อง

ของทุนทรัพย์ ในการด�าเนินงาน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท�าให้การแสดงพื้นบ้านลดน้อยลง แต่ในบางพื้นที่ก็ยัง

การสนับสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานทางราชการภาครัฐและภาคเอกชน

ประเด็นที่สอง การเปลี่ยนแปลงของการแสดงระหว่างอดีตกับปัจจุบันเป็นอย่างไร

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ การเปลี่ยนแปลงของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน

พบได้ว่า ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในอ�าเภอย่านตาขาว มีการเปลี่ยนแปลงและถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยใน

ปัจจุบันมากขึ้น เนื่องด้วย วิถีวัฒนธรรมมีการปรับตัวจากสภาพเดิมเพื่อเป็นการอยู่รอดของการแสดง จึง

ถูกเสริมเติมแต่ง ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น แต่ที่ยังคงอยู่และเป็นแบบแผนแต่เดิมก็คือเรื่อง การประกอบ

พิธีกรรม ที่ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลย แต่ทุกสิ่งล้วนยึดหลักเดียวกันที่ว่า ปรับเปลี่ยนได้แต่ต้องคงความ

เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เพื่อทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์จากบรรพบุรุษสู่ลูกสู่หลาน 

ประเด็นที่สาม แนวทางหรือทิศทางการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

แนวทางหรือทิศทางการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เนื่องด้วยกลุ่มการแสดงพื้นบ้านแต่ละ

ประเภท มีทิศทางในการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านในเดียวแนวกัน นั้นก็คือ การรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของการ

แสดงแต่ละประเภทให้มีความโดดเด่นและอยู่รอดในการณ์ปัจจุบัน โดยเริ่มจากการปลูกฝั่งคนในชุมชนให้

ช่วยกันสนับสนุนและผลักดัน ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในชุมชนที่ตนอยู่ หันมาอนุรักษ์และร่วมกันเผยแพร่
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วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า สนับสนุนบุตรหลานและปลูกฝั่งให้กับเยาวชนที่มีความสนใจ เพื่อ

เป็นการฟื้นฟูและถ่ายทอดการแสดงให้คงอยู่ตลอดไป

ประเด็นที่สี่ วิธีการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรม และถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่คนรุ่นหลังได้อย่างไรบ้าง

1. การอนุรักษ์ 

2. การเผยแพร่

3. การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

4. ความร่วมมือของคนในชุมชน

5. เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 

6. การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลจากการวิจัย เรื่องแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในเขต 

อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ท�าให้ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดง มีข้อเสนอ

แนะดังนี้

1. ความร่วมมือของคนในชุมชนต้องมีมากกว่านี้

2. การยื่นมือเข้ามาช่วยและการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการเผยแพร่ศิลปะการ

แสดงพื้นบ้าน

3. เปิดเป็นเวทีชุมชน เพื่อน�าการแสดงแต่ละประเภทมาจัดแสดง ในทุกๆเดือน

4. สร้างค่ายศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อถ่ายองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

5. ให้ความสนับสนุนการแสดงพื้นบ้านที่มีในชุมชนของตนเอง
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จาก www.iamtrang.com/detail_page.php?sub_id=554 (13 กรกฎาคม 2561)

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดตรัง, มรดกวัฒนธรรม-การละ

เล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และดนตรี-การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และมหรสพเมืองตรัง-ลิเกป่า, 

(ออนไลน์). 2542. สืบค้นจาก www.iamtrang.com/?p=863 (17 กรกฎาคม 2561)
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ระบ�าอามิสบูชาแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ
Amissa Bucha Hae Pha Khuen Khao Kut Dance.

วรงกรณ์ กันทิวงค์1 จรรย์สมร ผลบุญ2

Warongkorn Kanthiwong1 Jansamorn Pholboon2

ประเภทของงานสร้างสรรค์

นาฏศิลป์ไทย

ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ต้องการน�าเสนอประเพณีการแห่ผ้าขึ้นเข้ากุฎิ เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีดัง

กล่าวที่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางผ่านรูปแบบการ

แสดงที่วิจิตรและก่อเกิดสุนทรียภาพแก่ผู้รับชม

แนวความคิด

จังหวัดสงขลามีประวัติความเป็นมาอย่างช้านานเริ่มตั้งแต่เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรี

วิชัย ผ่านการยึดอ�านาจจากเจ้าเมืองต่างๆ มีการย้ายถิ่นฐานเรื่อยมากจนถึงฝั่งหัวเขาแดงมีเจ้าเมืองที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ชาวจีน

เข้ามาปกครองและได้ย้ายถิ่นฐานไปยังฝั่งแหลมสน ภายหลังสิ้นสุดการปกครองของชาวจีน ชาวสงขลาได้

ย้ายถิ่นฐานและก่อตั้งเมืองขึ้นใหม่ ฝั ่งบ่อยาง และมีเจ้าเมืองปกครองนับถือศาสนาพุทธ จากการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองทั้ง ๓ ครั้งนี้ ชาวเมืองสงขลาจึงมีทั้งชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ และ ชาวไทย

เชื้อสายจีน ท�าให้มีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในกลุ่มชาวไทยพุทธที่

ถือเป็นกลุ่มคนจ�านวนมากในจังหวัดมีประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามากโดยเฉพาะประเพณี

การแห่ผ้าที่เป็นประเพณีที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างมาก มักจัดขึ้นในวันส�าคัญต่าง ๆ เช่น ประเพณีแห่

ผ้าขึ้นเขาตังกวน อ�าเภอเมือง ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ อ�าเภอสทิงพระ และประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขา

กุฏิ ต�าบลเกาะยอ เป็นต้น 

ส�าหรับประเพณีแห่ผ้าข้ึนเขากุฎิ ปรากฏที่ส�านักสงฆ์เขากุฏิตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดในพื้นที่ต�าบล

เกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในอดีตสมเด็จพระเอกาทศรถมีรับสั่งให้สมเด็จเจ้าเกาะยอออกธุดงค์

จากกรุงศรีอยุธยาจนเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาพุทธในจังหวัดสงขลาเพ่ือป้องกันการคุกคามของศาสนา

อิสลาม ชาวเกาะยอเห็นว่าการเดินทางของท่านล�าบากมากจึงได้นิมนต์ให้ท่านได้ขึ้นไปพักบนเขากุฏิ  ภาย

หลังที่สมเด็จเจ้าเกาะยอมรณภาพลง ชาวเกาะยอจึงร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ

สมเด็จเจ้าเกาะยอนับจากวันที่สมเด็จเจ้าเกาะยอมรณภาพ ทุก ๆ ปีในวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖ 

ชาวเกาะยอจัดประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิโดยใช้ผ้าทอเกาะยอในการห่มองค์พระเจดีย์ สมเด็จเจ้าเกาะยอ 

เทพนม และท้าวจตุโลกบาล เป็นประเพณีที่ชาวเกาะยอได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อท�าบุญในวัน

1 นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  Bachelor Student, Faculty of Fine Arts, Songkhla Rajabhat University
2 อาจารย์ประจ�าคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   Lecturer, Faculty of Fine Arts, Songkhla Rajabhat University
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วิสาขบูชา เพื่อร�าลึกถึงบุญคุณของสมเด็จเจ้าเกาะยอ เพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาแก่องค์สมเด็จเจ้าเกาะยอ 

และเพื่อเป็นการห่มองค์พระเจดีย์และพระพุทธรูปสมเด็จเจ้าเกาะยอ 

จากการศึกษาประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ พบว่าการแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิจะใช้ผ้าเกาะยอในการแห่และ

ห่มองค์พระเจดีย์และลักษณะการห่มองค์พระเจดีย์ ซึ่งแตกต่างจากที่อื่น ผู้ศึกษาจึงอยากศึกษาประเพณี

แห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ น�ามาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดง เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ

กรณีศึกษา หรือแนวคิด หรือทฤษฎีที่น�ามาใช้ 

แนวคิดที่น�ามาใช้คือ แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงดอกไม้ 5 กลีบ ของจรรย์สมร ผลบุญ (2560)  

โดยแบ่งขั้นตอนการท�างานสร้างสรรค์เป็นกลีบดอกไม้ จ�าแนกหลักการท�างานได้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  วิเคราะห์  วิจัย เรื่องราวของการสร้างสรรค์

ขั้นที่ 2  ออกแบบและสร้างสรรค์องค์ประกอบของการแสดง 

ขั้นที่ 3  ออกแบบและสร้างสรรค์วิธีการแสดง

ขั้นที่ 4  ประเมินองค์ประกอบและวิธีการแสดง

ขั้นที่ 5  การฝึกซ้อมการแสดง  และการเผยแพร่ผลงาน  

รูปที่  1  แผนภูมิดอกไม้ 5 กลีบ  

ที่มา : จรรย์สมร  ผลบุญ (2560,หน้า 47)

กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลด้านพื้นฐานจากต�ารา 

หนังสือ เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการลงพื้นที่เก็บ

รวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อน�ามาเป็นความรู้พื้นฐานและเป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์ผลงานการแสดง  โดยกระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์ ปรากฏรายละเอียดดังนี้

1. โครงร่างของการแสดง

ผู้สร้างสรรค์ได้ได้วิเคราะห์รูปแบบการแสดงออกเป็น ๓ ช่วงดังนี้

ช่วงที่หนึ่ง น�าเสนอขั้นตอนการทอผ้า เริ่มจากการย้อมเส้นด้ายแล้วน�าเส้นด้ายไปตากหลังจากที่

เส้นด้ายแห้งแล้วน�าไปสู่กระบวนการทอผ้า จนได้ผ้าส�าเร็จ และสมโภชผ้า

ช่วงที่สอง น�าเสนอขั้นตอนพิธีการแห่ผ้าโดยชาวบ้านตั้งขบวนแห่ผ้าเพื่อน�าผ้าขึ้นถวายและห่มองค์

พระเจดีย์
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ช่วงที่สาม น�าเสนอการรื่นเริงหลังเสร็จพิธี

2. โครงร่างของท่าทางที่น�ามาใช้ ด้วยข้อจ�ากัดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ไทย รูป

แบบการแสดงจึงน�าท่าทางของนาฏศิลป์ไทยมาใช้ โดยน�าแม่ท่าจากเพลงแม่บทใหญ่มาใช้ นอกจากนี้ลีลาที่

น�ามาใช้ยังคงเอกลักษณ์ของลีลานาฏศิลป์ไทย

3. โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง  ใช้วงปี่พาทย์ มีเพลงร้องประกอบดังนี้

 องค์เจดีย์เขากุฏิพิสุทธิ์ศรี  สถิตที่ยอดบรรพตจรดสวรรค์

 อัฐิธาตุเจ้าเกาะยอบรรจุนั้น มีเทวัญอยู่รักษาทั้งสี่ทิศ

 ทอผ้าสีเขียวชมพูดูสง่า  น้อมถวายเทวามาประสิทธิ์

 ผ้าสีเหลืองเรืองรองสุดผ่องพิศ ขึ้นบูชิตห่มองค์พระเจดีย์

4. โครงร่างของเครื่องแต่งกาย

ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปแบบการแสดงสมจริงในลักษณะที่ชาวบ้านได้สวมใส่ในวันท�าพิธี แต่จัดท�าให้

เหมาะสมกับชุดการแสดง และเลือกใช้สีที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน กระบวนการออกแบบชุดเครื่องแต่ง

กายดังนี้

4.1 การออกแบบเครื่องแต่งกายนักแสดงผู้ชาย ได้รับแนวคิด จากการแต่งกายของผู้ชายที่ถูก

คัดเลือกเพื่อขึ้นห่มผ้าองค์พระเจดีย์ ลักษณะการแต่งกายเป็นชุดสีขาวล้วนทั้งหมด ทรงผมดอกกระทุ่ม  

จากการวาดโครงร่างเครื่องแต่งกายนักแสดงผู้ชาย ผู้สร้างสรรค์ได้ตัดเย็บชุดลักษณะเป็นเสื้อคอทะเลแขน

กระบอก ๓ ส่วน สีขาวล้วน นุ่งโจงกระเบนขอบเขียวส�าเร็จรูป ผ้าพาดไหล่สีขาวแถบเขียวไว้ไหล่ขวา สวม

สร้อยคอ ก�าไลข้อมือ และทัดดอกยอไว้หูขวา

4.2 การออกแบบเครื่องแต่งกายนักแสดงผู้หญิง ได้รับแนวคิดจากการแต่งกายของชาวบ้านผู้

หญิงในภาคใต้ ลักษณะการแต่งกาย สวมเสื้อสีขาวคอวีแขนกระบอก 3 ส่วน ชายเสื้อเป็นระบาย ๒ ชั้น ใส่

ผ้าพาดไหล่ลายขอบกระโปรง ปรับจากนุ่งโจงกระเบน เป็นนุ่งกระโปรงสีเขียว จีบหน้านางส�าเร็จ ทรงผม

เคิฟหน้า มวยต�่า ติดดอกไม้ (ดอกยอ) เครื่องประดับ สร้อยคอ ต่างหู เข็มขัด ก�าไลข้อมือ จากการวาดโครง

ร่างเครื่องแต่งกายนักแสดงผู้หญิง ผู้สร้างสรรค์ได้ตัดเย็บชุดลักษณะ สวมเสื้อสีขาวคอวีแขนกระบอก 3 

ส่วนขอแขนเสื้อสีเขียว ชายเสื้อเป็นระบาย ๒ ชั้น นุ่งกระโปรงจีบหน้านางส�าเร็จสีเขียว ผ้าพาดไหล่ ๒ ข้าง

สีเขียว ทรงผมเคิฟหน้า สวมสร้อยคอ เข็มขัด ก�าไลข้อมือ และติดดอกยอไว้ทางซ้าย
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ภาพต้นแบบ ภาพร่าง ชุดสร้างสรรค์

 

 

5. โครงร่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์อุปกรณ์ที่ใช้ในประเพณีทอผ้า

และแห่ผ้าขึ้นเขากุฎทั้งหมด และได้ออกแบบและจ�าลองให้ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด จ�าแนกรายละเอียด

ดังนี้

5.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า ประกอบด้วย เส้นด้าย และเครื่องทอผ้า

5.1.1 เส้นด้าย ที่ใช้ประกอบด้วยด้ายดิบส�าหรับน�าเสนอขั้นตอนการย้อมเส้นด้าย และ

ด้ายสีชมพู เขียวและเหลืองส�าหรับขั้นตอนตากด้านและทอผ้า ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเส้นด้ายจริงจากชาว

บ้านเกาะยอมาใช้

5.1.2 ครื่องทอผ้าได้จ�าลองจากของจริงที่ใช้อยู่ โดยผู้สร้างสรรค์น�าส่วนที่ใส่เส้นด้าย

มาสร้างสรรค์เสมือนเป็นเครื่องทอผ้า
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อุปกรณ์ ภาพอุปกรณ์จริง ภาพอุปกรณ์ส�าหรับการแสดง

เส้นด้าย

เครื่องทอผ้า

5.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแห่ผ้า ประกอบด้วย องค์พระเจดีย์ ผ้าทอ 

5.2.1 องค์พระเจดีย์ จ�าลองจากของจริง น�าส่วนเฉพาะที่บรรจุอัฐิสมเด็จเจ้าเกาะยอ

มาสร้างสรรค์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง

5.2.2 ผ้าทอที่ใช้  ประกอบด้วย 1)  ผ้าทอส�าหรับแห่และห่มองค์พระเจดีย์เป็นสีเหลือง 

ขนาด ๑๒ หลา  2)  ผ้าทอเกาะยอสีชมพูเพื่อใช้ห่มพระเสื้อเมือง  3)  ผ้าทอเกาะยอสีเขียวเพื่อใช้ห่มท้าวจตุ

โลกบาล
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อุปกรณ์ ภาพอุปกรณ์จริง ภาพอุปกรณ์ส�าหรับการแสดง

องค์พระ

เจดีย์

ผ้าทอ

เกาะยอสี

เหลือง

ผ้าทอเกาะ

ยอสีชมพู

ผ้าทอเกาะ

ยอสีเขียว
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กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้านเอกสาร และข้อมูลจากภาคสนาม ซึ่งในขั้นของการเก็บข้อมูล

ภาคสนามจ�าแนกรายละเอียดดังนี้

1.1 ลงพื้นที่ดูข้อมูลประเพณีการทอผ้า และการแห่ผ้า การห่มองค์พระเจดีย์ โดยใช้แบบ

ส�ารวจเบื้องต้น ทั้งส�ารวจข้อมูลผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านนี้

1.2 ออกแบบองค์ประกอบของการแสดง โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากเอกสารและภาค

สนาม

1.3 น�าเสนอแนวคิดในการออกแบบองค์ประกอบของการแสดง ได้แก่ นักแสดง เครื่องแต่ง

กาย ดนตรี และรูปแบบการแสดง โดยน�าเสนอโครงร่าง และออกแบบองค์ประกอบทั้งรูปแบบการแสดงต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

2. การสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ

กรรมการการพิจารณาผลงานการสร้างสรรค์ เป็นจ�านวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ในการสร้างสรรค์องค์ประกอบการ

แสดงผู้สร้างสรรค์ต้องวิเคราะห์รูปแบบชุดการแสดงโดยร่างภาพ น�าเสนอที่ปรึกษาก่อนทดลองตัดเย็บ 1 

ชุด เมื่อน�าเสนอชุดการแสดงต่อคณะกรรมการต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  

3. ประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของชุดการการแสดงที่สร้างสรรค์

4. ปรับปรุงแก้ไข จนชุดการแสดงสมบูรณ์ น�าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน

ผลงานสร้างสรรค์

1. ผลงานการสร้างสรรค์ด้านองค์ประกอบการแสดง ประกอบด้วย 1) เครื่องแต่งกาย 2) องค์

พระเจดีย์ 3) ผ้าทอเกาะยอ จากที่น�าเสนอภาพร่างแล้วจ�าลองขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดง โดยผ่านการ

พิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการพิจารณาผลงานการสร้างสรรค์ มีเพียงเครื่องแต่งกายเท่านั้นที่

ต้องปรับแก้

  

รูปที่  2  ชุดแต่งกาย  

ที่มา : วรงกรณ์ กันทิวงค์, 2561
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2. ผลงานการสร้างสรรค์รูปแบบการแสดง การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
รายละเอียด ภาพประกอบ

ช่วงที่ 1 การน�าเสนอการย้อมสีด้าย 

ตากด้าย การทอผ้า  

การโชว์ผ้าทอผืนที่สมบูรณ์ 
การสมโภชผ้าเพื่อน�าไปใช้ในประเพณีแห่ผ้า
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รายละเอียด ภาพประกอบ

ช่วงที่ 2 ช่วงแห่ผ้าและห่มผ้าองค์พระ

เจดีย์
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รายละเอียด ภาพประกอบ

ช่วงที่ 3 เป็นช่วงการแสดงรื่นเริงของ

ชาวบ้าน  หนุ่มสาวโดยส่วนมากจะ

เกี้ยวพาราสีกัน 

ช่วงที่  4  ท่าเข้า
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บทสรุป ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค

บทสรุป

การแสดง ระบ�าอามิสบูชาแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ เป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชา

นาฏยรังสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้สร้างสรรค์ได้น�าประเพณีของชาวเกาะ

ยอที่ได้กระท�าติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่ส่งต่อความศรัทธาพระพุทธศาสนา  

ด้วยข้อจ�ากัดของระบ�าที่ต้องปรากฏมาในลักษณะของนาฏศิลป์ไทย แต่ทั้งนี้เรื่องราวที่น�ามาใช้ในการ

สร้างสรรค์เป็นของภูมิภาคใต้ โดยผู้สร้างสรรค์มุ้งเน้นการสร้างสรรค์ชุดการแต่งกายท้ังผู้ชายและผู้หญิง  

รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประการการแสดงเป็นในลักษณะสมจริง นอกจากนี้เพลงท่ีใช้บรรเลงเป็นวงปี่พาทย์มี

บทร้องประกอบ  

ข้อเสนอแนะ

1. นักศึกษาด้านการแสดง ควรมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงในประเด็นของ

เรื่องราวต่างๆ โดยมองในแถบพื้นที่ ชุมชน ของตนเอง

2. กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องด้านการแสดงควรจับประเด็นด้านวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นมา

วิเคราะห์สร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงที่เป็นชุดการแสดงที่อนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงานเหล่านั้น
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บุญลอม หลองข้าวใหม่
Boonlom Longkhaomai

อมรรัตน์ ชัยศิริ1 อ�าพวรรณ ทองเพิ่ม1 จิราวรรณ จันทร์โยธา1

Amonrat Chaisiri1 Ampawan Thongperm1 Jirawan Chanyotha1

ประเภทของงานสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ชุดบุญลอม หลองข้าวใหม่ เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการ

แสดง ประเภทการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน

ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์

อ�าเภอระโนดเป็นอ�าเภอที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ลักษณะภูมิประเทศเป็น

พื้นที่ราบลุ่มระหว่างทะเลฝั่งอ่าวไทยกับลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ชาวอ�าเภอระโนดร้อยละ 90 ประกอบ

อาชีพหลัก ได้แก่ การท�านา จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เปรียบเสมือนเป็นทุ่งรวงทองและเป็นอู่ข้าว

อู่น�้าที่หล่อเลี้ยงคนสงขลามาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

พิธีการท�าขวัญข้าวหรือพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ เป็นประเพณีหนึ่งของชาวนาในอ�าเภอระโนดที่

ได้รับการสืบทอดมาเป็นระยะเวลานานจากรุ่นสู่รุ ่น โดยมีความเชื่อว่าพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพผู้เป็น

วิญญาณแห่งข้าวนั้น เป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อข้าว โดยจะท�าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เรียบร้อยแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความชื่นชมยินดีที่ได้ท�านาประสบผลส�าเร็จ ซึ่งเดิมแต่ละ

ครอบครัวจะประกอบพิธีเป็นการเฉพาะครอบครัว โดยเชิญหมอท�าขวัญที่เคารพนับถือหรือคนเฒ่าคนแก่

ในตระกูลมาท�าพิธี ต่อมาชาวนาได้มีการรวบรวมข้าวและน�ามาท�าพิธีร่วมกัน ณ วงเวียนพระแม่โพสพของ

อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา แต่ในปัจจุบันชาวนาในอ�าเภอระโนดจะห่างหายจากการน�าข้าวมาร่วมในพิธี

บวงสรวงพระแม่โพสพ เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท�าให้ชาวนาไม่ให้ความส�าคัญ

ต่อพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพเท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลอ�าเภอระโนดร่วมกับกองการศึกษาอ�าเภอ

ระโนด ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของประเพณีท�าขวัญข้าวหรือพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ ซึ่งเป็นสายใยแห่งความ

เกื้อกูลของสังคมและมีการเสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชุมชน จึงได้ร้ือฟื้นและส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยการจัดงานบวงสรวงพระแม่โพสพขึ้นในวันข้าว

ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี แต่การจัดงานพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพในช่วงหลัง มีการใช้งบ

ประมาณที่มีจ�านวนมากเกินจากที่ทางเทศบาลอ�าเภอระโนดและกองการศึกษาอ�าเภอระโนดได้ตั้งไว้ ท�าให้

การจัดงานพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพต้องชะงักลงจนถึงปัจจุบัน 

พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพของอ�าเภอระโนด นอกจากแสดงถึงเอกลักษณ์ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ

แล้ว ยังสอดแทรกความรู้ด้านต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น

1. ภูมิปัญญาด้านภาษาศาสตร์ ในบทสวดการท�าขวัญข้าวใช้ถ้อยค�าง่ายๆ จะมีศัพท์บาลีสันสกฤต 

ที่เป็นบทสวดที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น บทบูชาพระรัตนตรัยและภาษาถิ่นใต้ที่ปรากฏอยู่ใน

1 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Department of Performing Art, Faculty of Fine Art, Thaksin University.
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วรรณกรรมจะเขียนเป็นส�าเนียงใต้โดยใช้อักษรไทย

2. ภูมิปัญญาด้านวรรณคดี รูปแบบการประพันธ์ ผสมผสานทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง แม้จะเป็น

ร้อยแก้วก็มักจะมีค�าคล้องจองกัน ส่วนร้อยกรองแต่งด้วยบทประพันธ์ประเภทกาพย์ซ่ึงเป็นที่นิยมของ

วรรณกรรมท้องถิ่นในพื้นที่ (ธีรธร ชมเชย. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2561, จาก http://teerathorn.

blogspot.com)

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า พิธีท�าขวัญข้าวหรือพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต

ของชาวนาในอ�าเภอระโนดในเรื่องของความเชื่อที่ว่า พิธีท�าขวัญข้าวหรือพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ จะ

ท�าให้ผลผลติปราศจากภัยธรรมชาต ิสตัว์ และแมลงรบกวน มีผลผลิตท่ีสมบรูณ์ เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของ

ตน และเป็นขวัญก�าลังใจให้กับชาวนา แต่ในปัจจุบันชาวนาในอ�าเภอระโนดห่างหายจากการน�าข้าวมาร่วม

ในพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการท�านามากขึ้น 

ส่งผลให้ผู ้สร้างสรรค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการหยิบยกพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพมาสร้างสรรค์

เป็นการแสดงนาฏศิลป์ ในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานพิธีบวงสรวง

พระแม่โพสพให้คงอยู่คู่กับชาวนาในอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา และเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนสืบไป

แนวความคิด

ผูส้ร้างสรรค์ได้ศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัพธิบีวงสรวงพระแม่โพสพ ของชาวอำาเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ได้พบ

ว่าพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพมีผลต่อชาวนาในอำาเภอระโนดในเรื่องของความเชื่อ เป็นการสดุดีพระแม่โพสพ

เพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่ครอบครวั และเป็นขวญักำาลังใจให้กบัชาวนา จึงเป็นแนวคดิหนึง่ท่ีทำาให้ผู้สร้างสรรค์ 

มีความประสงค์นำามาสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งเสริมประเพณีการบวงสรวงพระแม่

โพสพ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานชุดบุญลอม หลองข้าวใหม่ เพื่อเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของอำาเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

ทฤษฎีที่น�ามาใช้

1. ทฤษฎกีารออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 6 ข้ันตอน ของศาสตราจารย์ กติติคณุ ดร. สุรพล  วรุิฬห์รักษ์ ผู้

สร้างสรรค์ด�าเนินการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีแนวทางการออกแบบ ดังนี้

 1) การก�าหนดความคิดหลัก ผู้สร้างสรรค์มีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ต้องการที่จะน�า

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของตนเอง

 2) การประมวลข้อมูล เป็นการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล เพ่ือสืบหาข้อมูลในเรื่องที่ผู้

สร้างสรรค์สนใจ น�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์เป็นผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง

 3) การก�าหนดขอบเขต ผู ้สร ้างสรรค ์ได ้มุ ่ งประเด็นด ้านความเชื่อเกี่ยวกับพธีิ

บวงสรวงพระแม่โพสพ ของอ.ระโนด จ.สงขลา มาสร้างสรรค์ตามแนวความคดิและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์

 4) การก�าหนดรปูแบบ ผูส้ร้างสรรค์ได้ก�าหนดรปูแบบการแสดงพืน้บ้านภาคใต้ตอนบน ใช้ระยะ

เวลาประมาณ 7 นาที ใช้นักแสดงผู้หญิง 10 คน

 5) การออกแบบนาฏศิลป์ ผู้สร้างสรรค์ใช้การจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์มาเป็นหลัก

ของการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ทั้ง 4 ประการ คือ การมีเอกภาพ ความสมดุล ความ

กลมกลืน และความแตกต่าง

http://teerathorn.blogspot.com
http://teerathorn.blogspot.com
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2. ทฤษฎีการเคลื่อนไหวแบบตะวันออก ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ และ 

ดร. ดารณี วนิชดิลก ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าหลักทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อที่จะเลือกใช้ในการออกแบบ

สร้างสรรค์ท่าร�า มีดังนี้ 

 1) นฤตตา ผู ้สร้างสรรค์ได้น�ามาใช้ออกแบบในส่วนของการฟ้อนร�าที่ใช้ลีลา เพ่ือ

สร้างสรรค์ความงามของท่าร�าสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร

 2) อภินัย ผู้สร้างสรรค์ได้น�ามาใช้ออกแบบในส่วนของการแสดงอารมณ์ ด้วยค�าพูด 

บทร้อง และดนตรี เพื่อให้นักแสดงเข้าใจถึงบทบาทและคล้อยตามกับเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ได้ก�าหนด

 3) อังคะ ผู้สร้างสรรค์ได้น�ามาใช้ออกแบบในส่วนของการใช้อวัยวะหลักที่ใช้ในการฟ้อนร�า 

ได้แก่ ศีรษะ มือ เอว อก แขน ขา เท้า

3. ทฤษฎีการออกแบบสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ มี

ความสอดคล้องกับการแสดงสร้างสรรค์ชุด บุญลอม หลองข้าวใหม่ ดังนี้

 1) ทฤษฎีทัศนศิลป์ การก�าหนดจุด เส้น ของนักแสดงบนเวที คือ การเปลี่ยนต�าแหน่งของ

นักแสดงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง มีการก�าหนดการเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง เส้นโค้งหรือเส้นเป็นลูกคลื่น 

เพื่อให้รู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้น การออกแบบสีของเครื่องแต่งกายตามความหมายของสีในทางจิตวิทยา

 2) ทฤษฎีการเคล่ือนไหว เช่น การใช้พลัง ได้แก่ การเน้นพลังเพ่ือให้การแสดงเรียบง่ายผู้

สร้างสรรค์ได้น�าหลักของการใช้พลัง เพื่อให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ รวมถึงเป็นการสร้างเอกลักษณ์

เด่นให้กับชุดการแสดง

4. ทฤษฎีการออกแบบเครื่องแต่งกาย ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ผู้

สร้างสรรค์ได้น�าหลักทฤษฎี 2 อย่างมาใช้ในการออกแบบดังต่อไปนี้ การออกแบบเครื่องแต่งกายประยุกต์

และเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม เพื่อให้เกิดความสวยงามแปลกใหม่ และเหมาะสมกับการแสดง โดยการ

ออกแบบเครื่องแต่งกายผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของการแต่งกายของชาวบ้านภาคใต้ตอน

บน

5. ทฤษฎีการออกแบบแสง ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ผู้สร้างสรรค์ได้น�า

มาใช้ในการออกแบบแสง เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกของนักแสดง โดยแสงที่ใช้จะเปลี่ยนไปตามช่วงของการ

แสดง

6. ทฤษฎีการออกแบบดนตรี ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ผู้สร้างสรรค์ได้

ออกแบบดนตรีให้อยู่ในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน โดยมีการแต่งเพลงใหม่ เพื่อให้เกิดความ

แตกต่างและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

7. ทฤษฎีการออกแบบอุปกรณ์การแสดง ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ผู้

สร้างสรรค์ได้ออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง โดยใช้กระบุงใส่รวงข้าว ซึ่งเป็นประเภทเครื่องมือ เครื่อง

ใช้ ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความสมจริงให้กับการแสดงมากขึ้น  
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กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์

1. โครงร่างของการแสดง

 ผู้สร้างสรรค์ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ ของอ�าเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา เพื่อน�ามาออกแบบสร้างสรรค์ผลงานการแสดงชุดบุญลอม หลองข้าวใหม่ ส�าหรับเผยแพร่

ประเพณีวัฒนธรรมของอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน น�าเสนอผลงานการแสดง

ในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน โดยมีบทร้องเพลงบอกประกอบการแสดงช่วงที่ 1 จ�านวน 2 

บท ใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 7 นาที ใช้นักแสดงผู้หญิงจ�านวน 10 คน การแสดงแบ่งออกเป็น 2 

ช่วง คือ ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงการบูชาพระแม่โพสพ เป็นการสดุดีพระแม่โพสพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่

ครอบครัว และเป็นขวัญก�าลังใจให้กับชาวนา ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงความสุขที่ได้ผลผลิตของข้าวที่สมบูรณ์

2. โครงร่างของท่าทางที่น�ามาแสดง

 ผู้สร้างสรรค์ออกแบบตามความคิดและจินตนาการ โดยการเลือกใช้นาฏยลักษณ์โนรา ที่

เป็นกระบวนท่าร�าพื้นฐาน น�ามาดัดแปลงให้เข้ากับท่าร�าพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน 

3. โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง

 ผู้สร้างสรรค์ได้ก�าหนดและออกแบบดนตรีประกอบการแสดง โดยการเขียนรายละเอียด

เป็นแบบร่าง ตามความคิดและจินตนาการ โดยการใช้ท�านองเพลงที่ออกแบบขึ้นใหม่ และใช้เครื่องดนตรี

โนรา ผสมผสานกับดนตรีร่วมสมัยให้เกิดรูปแบบที่น่าสนใจ และสร้างความสนุกให้กับการแสดงมากขึ้นโดย

ก�าหนดการประกอบสร้าง ดังนี้ ช่วงที่ 1  เปิดด้วยเสียงขลุ่ยแสดงให้เห็นถึงความปลืม้ปิตต่ิอผลผลติของข้าว

และความศรทัธาต่อพระแม่โพสพ เสียงฉิง่และระฆังราว ต่อด้วยเพลงบอก สอดแทรกด้วยเสียงป่ีและทับโนรา

บทร้องเพลงบอกที่ประกอบอยู่ในการแสดงช่วงที่ 1 จ�านวน 2 บท ดังนี้ 

 ประนมหัสมนัสน้อมแล้วค่อมกาย  พร้อมด้วยดอกไม้และบายศรี

บวงสรวงสรรหามาอย่างดี    วันนี้ลูกขอบูชา

 สิบห้าค�่าเดือนหกยกมากล่าว  แม่โพสพเจ้าอยู่ไหนหนา

กลางไร่กลางทุ่งหรือกลางนา   เชิญแม่มาช่วยอวยชัย

ช่วงที่ 2 สอดรับด้วยเสียงปี่ แสดงให้เห็นถึงความสุขของชาวนาที่ได้ผลผลิตตามความต้องการ เสียงดนตรี

ฟังแล้วรู้สึกสนุกสนาน 

4. โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง

 จากการศึกษาค้นคว้า หลักการออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเครื่องแต่ง

กายของผู้หญิงภาคใต้ตอนบนที่มีการใส่เสื้อลูกไม้ และการนุ่งผ้าปาเต๊ะไปวัด ผู้สร้างสรรค์จึงน�ามาออกแบบ

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดงให้ดูมีความสวยงามตามแบบผู้หญิงภาคใต้ตอนบน ที่มีความอ่อน

หวานและความเข้มแข็งอยู่ในตัว โดยการผสมผสานความคิดและจินตนาการ 
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รูปที่ 1 แบบร่างเครื่องแต่งกายของการแสดงชุดบุญลอม หลองข้าวใหม่

ที่มา: อ�าพวรรณ ทองเพิ่ม

กระบวนการและการผลิตงานสร้างสรรค์

กระบวนการและการผลิตงานสร้างสรรค์ การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบนชุดบุญลอม หลองข้าว

ใหม่ มีกระบวนการด�าเนินงานโดยน�าแนวคิดตามหลักทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุร

พล วิรุฬห์รักษ์ โดยมีกระบวนการด�าเนินงาน 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การก�าหนดกรอบแนวความคิด  

 1) การหาแรงบันดาลใจ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการบวงสรวงพระแม่

โพสพ และน�ามาเป็นแนวคิดในสร้างสรรค์ผลงานชุดบุญลอม หลองข้าวใหม่ เพื่อเผยแพร่ประเพณี

วัฒนธรรมของอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน 

 2) การเปิดความคิดและสร้างแนวความคิด โดยการศึกษาค้นคว้า เอกสารทางวิชาการ 

การสัมภาษณ์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวความคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 

2. การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้สร้างสรรค์ได้ก�าหนดเป้าหมายที่จะน�าเสนอผลงาน คือ กลุ่มนิสิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีความสนใจด้านนาฏศิลป์ไทย และประชาชนทั่วไป โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่จะได้

รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งผลงานที่น�าเสนอต่อสาธารณชนนั้นจะต้องถูกต้องตามกาลเทศะ และ

ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี 

3. การก�าหนดวิธีสื่อความหมายผ่านการแสดง

3.1 วัตถุประสงค์ เป็นการศึกษาพิธีการบวงสรวงพระแม่โพสพ ของอ�าเภอระโนด จังหวัด

สงขลา เพื่อน�ามาออกแบบสร้างสรรค์ผลงานการแสดงชุด บุญลอม หลองข้าวใหม่ ส�าหรับเผยแพร่ประเพณี

วัฒนธรรมของอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน 

3.2 ขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงาน ขอบเขตเนื้อหา ผู้สร้างสรรค์ต้องการน�าเสนอเรื่องราวพิธี

บวงสรวงพระแม่โพสพ ของอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา น�ามาสร้างสรรค์ผลงานการแสดงและถ่ายทอดสู่ผู้

ชม 

 ขอบเขตการแสดง ผู้สร้างสรรค์ต้องการน�าเสนอผลงานการแสดงในรูปแบบการแสดงพื้น

บ้านภาคใต้ตอนบน โดยมีบทร้องเพลงบอกประกอบการแสดงช่วงที่ 1 จ�านวน 2 บท ใช้ระยะเวลาในการ

แสดงประมาณ 7 นาที ใช้นักแสดงผู้หญิงจ�านวน 10 คน 
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4. การก�าหนดปัจจัยในการประกอบสร้าง ผู้สร้างสรรค์ได้ก�าหนดปัจจัยการประกอบสร้างการ

แสดงในระยะเวลาประมาณ 7 นาที ประกอบด้วย โครงสร้างกระบวนท่าร�า ดนตรี เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์

ประกอบ และน�าเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาสอบโครงร่าง

5. การประกอบสร้าง  

5.1 การประกอบสร้างท่าร�า ผู้สร้างสรรค์ออกแบบท่าร�าโดยการเลือกใช้นาฏยลักษณ์โนรา 

ต่อท่าร�าให้กับนักแสดง จากนั้นน�าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไข 

5.2 การประกอบสร้างดนตรี ผู้สร้างสรรค์น�าแบบร่างที่ได้ออกแบบไว้ ชี้แจงรายละเอียดและ

สิ่งที่ต้องการต่อนักดนตรี แล้วน�าเพลงเสนออาจารย์ที่ปรึกษารับฟังและให้ข้อแนะน�า และน�าข้อเสนอแนะ

มาแก้ไข ปรับปรุง

5.3 โครงสร้างของเครื่องแต่งกาย ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเสื้อให้อยู่ในลักษณะของเสื้อลูกไม้ 

ทรงคอเต่า สีเหลืองอ่อนแซมด้วยลูกไม้สีขาวตรงบริเวณแขนเสื้อและบริเวณสะเอว การออกแบบร่างผ้านุ่ง 

เป็นแบบส�าเร็จรูปทรงทวิต ใช้ผ้าทอเกาะยอผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสงขลา สีเขียวเข้มลายในตัวผ้า การ

ออกแบบร่างสไบน�ามาพาดบ่า โดยก�าหนดใช้ผ้าชีฟองสีขาว

รูปที่ 2-3 เครื่องแต่งกายแบบสมบูรณ์

ที่มา : อ�าพวรรณ ทองเพิ่ม

กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ ผลงานสร้างสรรค์ชุดบุญหลอม หลองข้าวใหม่ มีเครื่อง

ประดับดังนี้ สร้อยคอเส้นเล็กจี้เพชร ต่างหู ก�าไลแขกเล็ก เข็มกลัดเพชร และใช้ดอกไม้ประดิษฐ์มือติดบน

ศีรษะด้านหลัง

รูปที่ 4 เครื่องประดับประกอบการแสดง 

ที่มา : อ�าพวรรณ ทองเพิ่ม
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กระบวนการออกแบบการทรงผม โดยผมด้านหน้าของนักแสดงมีการโยกหน้าไปด้านขวาขึ้นพอ

ประมาณ ด้านหลังยีผมรวบเป็นทรงหลังเต่า ติดดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณบนมวยผมด้านหลัง และมีการติด

ดอกไม้ทัดหูให้เหมือนชาวบ้านที่ทัดดอกไม้ไปท�าบุญที่วัด 

รูปที่ 5-6 ด้านหน้าและด้านหลังของทรงผม

ที่มา : อ�าพวรรณ  ทองเพิ่ม

5.4 การประกอบสร้างอุปกรณ์การแสดง โดยการใช้กระบุงใส่รวงข้าวพ่นสีทอง น�าผ้าชีฟอง

เย็บลูกไม้ชายผ้ามาเย็บติดกับกระบุง ด้านล่างของกระบุงจะใช้กระดาษแข็งพันด้วยริบบิ้นสีทองทรงกลม

ขนาดเหมาะกับศีรษะของนักแสดงรองศีรษะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระแม่โพสพ 

 

รูปที่ 7 อุปกรณ์แบบสมบูรณ์ 

ที่มา : ณัฐนรี ทองสุข

5.5 การออกแบบแสง โดยการเลือกใช้สีของแสงให้เหมาะสมกับเร่ืองราวและสีของชุดนัก

แสดง สีที่ใช้ในการแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ใช้สีเหลือง สื่อให้เห็นถึงความรู้สึกถึงความ

ศรัทธาต่อพระแม่โพสพ ช่วงที่ 2 ใช้สีเหลือง สีขาว สีส้ม สีฟ้าใส สื่อให้ถึงความรู้สึกความสนุกที่ชาวบ้านได้

ผลผลิตตามความต้องการ

5.6 การถ่ายทอดท่าร�าและฝึกซ้อมนักแสดง

 1) การคัดเลือกนักแสดง เกณฑ์การคัดเลือกมีดังต่อไปนี้ 

  - มีความสามารถการร�าพื้นฐานทางด้านการแสดงนาฏศิลป์และโนรา 

  - นักแสดงจะต้องมีความมานะ พยายาม ขยัน กระตือรือร้น และมีความรับผิด

ชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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  - มคีวามสามารถในการส่ือสารอารมณ์ร่วมในการแสดงและเข้าถึงบทบาทของตนเอง

 2)  การฝ ึกซ ้อมนักแสดง ผู ้ สร ้ างสรรค ์อธิบายแนวคิดและรูปแบบการแสดง 

รวมถึงการสร้างความรู้สึกต่อนักแสดงในแต่ละท่าร�าตามความคิดและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ให้

เหมาะสมกับเนื้อหาการแสดงในแต่ละช่วง การฝึกซ้อมท่าร�าเป็นการปฏิบัติควบคู่ไปกับการน�าเสนอต่อ

อาจารย์ปรึกษาเป็นระยะ และปรับปรุงแก้ไข จนกระทั่งถึงวันแสดงจริง 

6. การประเมินผลการออกแบบ

 ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ชุดบุญลอม หลองข้าวใหม่ อยู ่ในเกณฑ์ดีและได้

คะแนนการประเมินคิดเป็นร้อยละ 86 ผู้สร้างสรรค์ได้น�าค�าแนะน�าจากคณะกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาต่อยอด

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ชุดบุญลอม หลองข้าวใหม่ เป็นการแสดงในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ตอนบน ใช้นักแสดงจ�านวน 10 คน เวลาในการแสดง 7 นาที แบ่งออกได้เป็น 2 คือ ช่วงที่ 1 สือ่ให้เหน็ถงึ

การบชูาพระแม่โพสพ เพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่ครอบครวั และเป็นขวัญก�าลงัใจให้กับชาวนา มีกระบวนท่าร�า 13 

ท่า ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงความสุขที่ได้ผลผลิตของข้าว มีกระบวนท่าร�า 29 ท่า 

รูปที่ 8-10 ตัวอย่างท่าร�าในการแสดงช่วงที่ 1 สื่อถึงการบูชาพระแม่โพสพการสดุดีพระแม่โพสพ

ที่มา : อ�าพวรรณ ทองเพิ่ม
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รูปที่ 11-13 ตัวอย่างท่าร�าในการแสดงช่วงที่ 2 สื่อถึงความสุขที่ได้ผลผลิตของข้าว

ที่มา : อ�าพวรรณ ทองเพิ่ม

บทสรุป ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงนิพนธ์ชุดบุญลอม หลองข้าวใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิธี

บวงสรวงพระแม่โพสพ ของอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อน�ามาออกแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบการ

แสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน 

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ประกอบด้วย ทฤษฎีการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 6 ขั้นตอน ทฤษฎีการเคลื่อนไหวแบบตะวันออก 

ทฤษฎีการออกแบบสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ทฤษฎีการออกแบบเครื่องแต่งกาย ทฤษฎีการออกแบบแสง 

ทฤษฎีการออกแบบดนตรี และทฤษฎีการออกแบบอุปกรณ์การแสดง ในส่วนของพิธีบวงสรวงพระแม่

โพสพ ของอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา การออกแบบสร้างสรรค์ท่าร�าโดยใช้นาฏยลักษณ์โนราผสมผสาน

กับท่าร�าพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน การออกแบบดนตรี เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง เพื่อ

น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นกรอบความคิด เสริมสร้างตามจินตนาการในการออกแบบผลงาน

สร้างสรรค์ โดยมีกระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 

1. การก�าหนดกรอบความคิด โดยการศึกษาประวตัคิวามเป็นมาและความเชือ่เกีย่วกบัพิธบีวงสรวง

พระแม่โพสพ น�ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน 

2. การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีความสนใจด้านนาฏศิลป์ไทย 

และประชาชนทั่วไป

3. การก�าหนดวิธีสื่อความหมายผ่านการแสดง ขอบเขตการแสดง เป็นเรื่องราวการบูชาพระแม่

โพสพหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ของชาวนาอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ขอบเขตเนื้อหา น�าเสนอ

ผลงานการแสดงในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน โดยมีบทร้องประกอบการแสดงช่วงท่ี 1 

จ�านวน 2 บท เป็นบทบูชาพระแม่โพสพ ระยะเวลา 7 นาที ใช้นักแสดงผู้หญิง 10 คน รูปแบบการแสดงแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงการบูชาพระแม่โพสพ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและ

ครอบครัว ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงความสุขที่ได้ผลผลิตของข้าวที่สมบูรณ์ 
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4. การก�าหนดปัจจัยประกอบสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

 -การออกแบบท่าร�า ผู้สร้างสรรค์น�าท่าร�านาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ตอนบนผสมผสานกับ

นาฏยลักษณ์โนรา โดยมีกระบวนท่าร�าหลักจ�านวน 28 ท่า ท่าเชื่อมจ�านวน 34 ท่า ท่าร�าชุดจ�านวน 17 ชุด 

ท่าร�าในเชิงสัญลักษณ์จ�านวน 1 ภาพ ท่าร�าในการใช้อุปกรณ์ 7 ท่า รูปแบบแถว 11 แถว ประกอบด้วย แถว

อิสระ แถววงกลม แถวสามเหลี่ยมหงาย แถวสามเหลี่ยมคว�่า แถวตอน แถวเฉียง แถวหน้ากระดาน แถว

เครื่องหมายบวก และแถวเครื่องหมายหาร 

 -การออกแบบดนตรี ผู ้สร้างสรรค์เขียนรายละเอียดเป็นแบบร่างตามความคิดและ

จินตนาการ โดยการใช้ท�านองเพลงที่ออกแบบขึ้นใหม่ ใช้เครื่องดนตรีโนราผสมผสานกับดนตรีร่วมสมัยให้

เกิดรูปแบบที่น่าสนใจ และสร้างความสนุกให้กับการแสดง ประกอบกับมีเพลงบอกแทรกในการแสดงช่วงที่ 

1 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ

 -การออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้สร้างสรรค์ออกแบบโดยเสื้อเป็นเสื้อลูกไม้ ใช้ผ้าพื้นลาย

ดอกสีเหลืองอ่อน ทรงคอเต่า กระดุมหลัง ระบายที่แขนและชายเสื้อ ผ้านุ่งใช้ผ้าทอเกาะยอสีเขียวเข้ม ทรง

ทวิต ส่วนของสไบพาดบ่าใช้ผ้าชีฟองสีขาว เครื่องประดับ ประกอบด้วย ดอกไม้ประดิษฐ์ท�ามือสร้อยคอเส้น

เล็กจี้เพชร ต่างหู ก�าไลข้อมือ และเข็มกลัดเพชร ทรงผม ด้านหน้ามีการยกหน้าไปด้านขวาพอประมาณ 

ด้านหลังเป็นทรงหลังเต่า ติดดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณบนมวยผมด้านหลัง และมีการน�าดอกไม้มาดัดแปลง

ทัดหู การแต่งหน้า แต่งหน้าโทนน�้าตาลอ่อน 

 -การออกแบบอุปกรณ์ ผู้สร้างสรรค์ออกแบบโดยใช้กระบุงพ่นสีทองใส่รวงข้าว น�าผ้า

ชีฟองเย็บลูกไม้ชายผ้ามาเย็บติดกับกระบุง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพรแม่โพสพ 

5. การประกอบสร้าง  

5.1 การประกอบสร้างท่าร�า ผู้สร้างสรรค์ได้น�าท่าร�าโนราผสมผสานกับท่าร�าพื้นบ้านภาคใต้ 

ต่อท่าร�าให้กับนักแสดง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน�าข้อเสนอแนะมาแก้ไข ปรับปรุง

5.2 การประกอบสร้างดนตรี น�าแบบร่างชี้แจงรายละเอียดต่อนักดนตรี น�าเพลงให้อาจารย์ที่

ปรึกษารับฟังและให้ข้อแนะน�า แล้วน�าข้อเสนอแนะมาแก้ไข ปรับปรุง

5.3 โครงสร้างของเครื่องแต่งกาย ออกแบบเป็นเสื้อลูกไม้ลายดอกสีเหลืองอ่อนทรงคอเต่า 

การออกแบบผ้านุ่ง เป็นลักษณะของผ้านุ่งส�าเร็จรูปทรงจีบสีเขียวเข้มลายในตัวผ้า การออกแบบสไบ เป็น

ลักษณะของสไบน�ามาพาดบ่าใช้ผ้าชีฟองสีขาว เครื่องประดับ ประกอบด้วย สร้อยคอเส้นเล็กจี้เพชร ต่างหู 

ก�าไลแขกเล็ก เข็มกลัดเพชร และใช้ดอกไม้ประดิษฐ์มือติดบนศีรษะด้านหลัง ทรงผม เป็นลักษณะผมด้าน

หน้ายกไปด้านขวา ด้านหลังรวบเป็นทรงหลังเต่า ติดดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณบนมวยผมด้านหลัง และมีการ

ติดดอกไม้ทัดหู 

5.4 การประกอบสร้างอุปกรณ์ คือ กระบุงใส่รวงข้าวพ่นสีทอง น�าผ้าชีฟองเย็บลูกไม้ชายผ้า

มาเย็บติดกับกระบุง และล่างของกระบุงจะใช้กระดาษแข็งพันด้วยริบบิ้นสีทองทรงกลมขนาดเหมาะกับ

ศีรษะของนักแสดงรองศีรษะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระแม่โพสพ 

5.5 การออกแบบแสง แบ่งออกเป็น ช่วงที่ 1 ใช้สีเหลือง สื่อให้เห็นถึงความรู้สึกถึงความ

ศรัทธาต่อพระแม่โพสพ ช่วงที่ 2 ใช้สีเหลือง สีขาว สีส้ม สีฟ้าใส สื่อให้ถึงความรู้สึกความสนุกที่ชาวบ้านได้

ผลผลิตตามความต้องการ
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5.6 การถ่ายทอดท่าร�าและฝึกซ้อมนักแสดง มีขั้นตอนคือ 1) คัดเลือกนักแสดง 2) การฝึก

ซ้อมนักแสดง 

6. การประเมินผล ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเสนอผลงานต่อสาธารณชน ภายใต้ชื่อโครงการศิลปะการ

แสดงนิพนธ์ครั้งที่ 10 นาฏกรรมงานศิลป์ วิถีถิ่นเมืองสงขลา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ หอประชุม

ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ข้อเสนอแนะ

การด�าเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ ชุดบุญลอม หลองข้าวใหม่ ผู ้

สร้างสรรค์ได้น�าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการด�าเนินงานในครั้งนี้ให้ประสบความส�าเร็จ สิ่งที่ส�าคัญ

ที่สุด คือ การฝึกการกระบวนการคิดงานและลงมือปฏิบัติในรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน การท�างานร่วม

กับผู้อื่น การรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ และเป็น

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้ที่มีความสนใจในด้านศิลปะการแสดงในรูปแบบการแสดงพื้นบ้าน

ภาคใต้ตอนบนได้
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กระบวนการสร้างสรรค์บทการแสดงประกอบแสง สี เสียง 
กรณีศึกษา : ต�านานเมืองพังงา

The Creative Production of Dramatic Light and Sound Play Entitled 
Case Study : The legend of Phang Nga

สายฝน ไฝเส้ง1

Saifon Faiseng1

ประเภทของงานสร้างสรรค์ 

ประเภทศิลปะการละคร (การเขียนบท)

ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์

การเล่าเร่ืองเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรู้ต่างๆ ที่อยู่กับตัวจากต�านาน ประสบการณ์การ

ด�าเนินชีวิตเรื่องที่ซาบซึ้ง ประทับใจ หรือได้จากการศึกษาการท�างานที่สั่งสมเป็นทักษะแนวปฏิบัติที่ดีหรือ

จากพรสวรรค์ ให้บุคคลอื่นฟังเพื่อให้ผู้ฟังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการท�างานของตนเองได้โดยไม่ต้อง

เสียเวลาเริ่มต้นศึกษาในเรื่องนั้นๆ ใหม่โดยกระบวนการเล่าเรื่องนี้จัดเป็นเครื่องมือด้านการจัดการความรู้ที่

สามารถจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สัมผัสไม่ได้ซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวสามารถท�าได้หลายรูปแบบ เช่น 

การเล่าแบบปากต่อปาก (มุขปาฐะ) การเขียนเรื่องเล่าผ่านตัวหนังสือ การเขียนเล่าเรื่องผ่านสื่อต่างๆ เช่น 

คลิปวิดีโอ สไลด์น�าเสนอ และการเล่าผ่านรูปแบบของการแสดงโดยใช้ผู้แสดงเป็นหลักในการถ่ายทอดเรื่อง

ราว ผสมผสานกับเทคนิคแสง สี เสียง และอื่นๆเพื่อให้เกิดความคิดและจินตนาการถึงเรื่องราวหรือ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 

ผู้สร้างสรรค์ได้รับโจทย์จากส�านักวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเพ่ือสร้างบทการแสดงประกอบแสง สี 

เสียง ในงานเทศกาลลานวัฒนธรรมขึ้นภายใต้ชื่อ พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี (Night at the Museum)  

ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองพังงาหรือศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) เพื่อ

ต้องการบอกเล่าต�านานประวัติเมืองพังงาโดยแสดงให้เห็นถึงครั้งอดีตในยุคการท�าเหมืองแร่ที่เฟื่องฟูและ

สร้างรายได้อย่างมหาศาล และมาถึงในยุคปัจจุบันถึงแม้จะไม่มีการท�าเหมืองแร่แล้วก็ตาม แต่จังหวัดพังงา

ยังคงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ที่น�ารายได้เข้าสู ่จังหวัดและประเทศอย่าง

มหาศาลไม่แพ้ในอดีต โดยพิพิธภัณฑ์เมืองพังงานี้แต่เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา รวมท้ังยัง

เป็นการเปิดให้ประชาชนท่ัวไปได้ร่วมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ซึ่งออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ

อาณานิคม (โคโลเนียล) เป็นอาคารที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของพังงา ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก

กรมศิลปากรให้เป็นโบราณสถานของชาติเมื่อ พ.ศ. 2530 ปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ด้าน

ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา เป็นการเพิ่มทางเลือกใน

การท่องเที่ยวขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมายังจังหวัด

พังงา ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์จ�านวน 6 ห้อง ได้แก่ ห้องจัดแสดงที่ 1 รู้เรื่องเมืองพังงา ห้องจัดแสดงที่ 2 

1 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

Lecturer, Faculty of Fine Art, Thaksin University, Songkhla Campus
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ห้องจัดแสดงที่ 3 การเมืองการปกครอง ห้องจัดแสดงที่ 4 คนพังงา ห้องจัด

แสดงที่ 5 มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และห้องจัดแสดงที่ 6 เอกลักษณ์สถาปัตยกรรม 

การสร้างสรรค์บทการแสดงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเมืองพังงาในรูปแบบของการแสดงแสง สี 

เสียง จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการท�าจะให้ท�าให้เยาวชน หรือประชาชนทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถี

ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงลักษณะสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งยัง

เป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 

แนวความคิด

งานเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี (Night at the Museum) ที่จัดขึ้นใน

ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 เพื่อต้องการบอกเล่าเรื่องราวของเมืองพังงาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึง

ปัจจุบันทั้งด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี เชื้อชาติ และลักษณะ

สถาปัตยกรรม โดยน�าข้อมูลจากนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

เพื่อสร้างสรรค์เป็นบทการแสดงแสง สี เสียง เล่าขานต�านานเมืองพังงา 

กระบวนการออกแบบโครงร่างการสร้างสรรค์

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารต่างๆ และ

ข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ตทั้งในด้านของเนื้อหา และวีดีโอการแสดง เพื่อน�ามาเป็นความรู้พื้นฐานและเป็น

แนวทางในการศึกษาค้นคว้า น�ามาสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล

2. น�าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์มาร่างเป็นโครงร่างบทการแสดง และตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล และหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์

3. เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ ผู้สร้างสรรค์ได้วางโครงร่างของการแสดงที่จะสอดแทรก

ลงในบทการแสดงเพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพการแสดงบนเวทีได้อย่างชัดเจนขึ้น มีข้อมูลส�าคัญๆที่ต้องการสื่อสาร

เรื่องราว โดยได้น�าข้อมูลจากนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์รวมถึงจากการค้นคว้าเอกสารต่างๆ มา

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อมาสร้างสรรค์เป็นบทการแสดงทั้งหมด 3 องค์ ภายในระยะเวลา 40-45 

นาที

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์บทการแสดงประกอบแสง สี เสียงในครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์บทการแสดง

เพื่อแสดงในงานงานเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี (Night at the Museum) ที่ เพื่อ

ต้องการบอกเล่าเรื่องราวของเมืองพังงาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการ

ปกครอง วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี เชื้อชาติ และลักษณะสถาปัตยกรรม มีกระบวนการของการผลิตผล

งานสร้างสรรค์ดังนี้

1. กระบวนการสร้างสรรค์บทการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้น�าข้อมูลที่มีการจัดนิทรรศการไว้ภายใน

พิพิธภัณฑ์เมืองพังงาจ�านวน 6 ห้อง (ส�านักวัฒนธรรมจังหวัดพังงา, 2560) คือ  

ห้องจัดแสดงที่ 1 รู้เรื่องเมืองพังงา : ห้องแรกนี้ จะให้ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และแหล่งท่อง

เที่ยวที่ส�าคัญในจังหวัดพังงา โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ

 ส่วนจัดแสดงที่ 1 รู้เรื่องเมืองพังงา น�าเสนอเรื่องที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิ
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อากาศ ดิน แร่ธาตุ และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย

 ส่วนจัดแสดงที่ 2 มรดกทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว น�าเสนอเรื่องทรัพยากร ป่าไม้ 

เขาหินปูน พืชพรรณ และโลกใต้ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่มีอยู่

ทั่วทุกอ�าเภอ บางแห่งมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น เขาตะปู หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ฯลฯ 

ห้องจัดแสดงที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : ห้องนี้ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี

และ พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในเมืองพังงา โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ

 ส่วนจัดแสดงที่ 1 พังงายุคก่อนประวัติศาสตร์ น�าเสนอเรื่องราวการค้นพบแหล่งโบราณคดี

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งและเกาะต่างๆ ในอ่างพังงา และมีหุ่นจ�าลอง

การเขียนภาพสีบนเพิงผาของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

 ส่วนจัดแสดงที่ 2 พังงายุคประวัติศาสตร์ น�าเสนอเรื่องราวความเป็นเมืองท่านานาชาติ

อายุนับพันปี มีการแสดงเส้นทางสายไหมทางทะเลของโลกยุคโบราณ และแบบจ�าลองเมืองโบราณทุ่งตึก 

ซึ่งเป็นสถานีการค้าโบราณที่ส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่งบนชายฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ ยังมีห้องฉายวิดีทัศน์ ชุด

ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองพังงา ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกด้วย

ห้องจัดแสดงที่ 3 การเมืองการปกครองและการค้า : แสดงพัฒนาการทางด้านการเมืองการ

ปกครองและการค้าในอดีต โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ

 ส่วนจัดแสดงที่ 1 การเมืองการปกครอง น�าเสนอเรื่องราวพัฒนาการของเมืองส�าคัญ 3 

เมือง ในจังหวัดพังงา ได้แก่ เมืองพังงา เมืองตะกั่วป่า และเมืองตะกั่วทุ่ง

 ส่วนจัดแสดงที่ 2 การค้า น�าเสนอเรื่องราวความเป็นตลาดการค้านานาชาติที่เจริญรุ่งเรือง

ในอดีตของจังหวัดพังงา โดยมีสินค้าส�าคัญหลายอย่าง เช่น ของป่า เครื่องเทศ ลูกปัดแก้ว-หินสี และแร่ธาตุ 

เป็นต้น และมีการจัดแสดงพระแสงราชศัสตราประจ�าเมืองพังงา (จ�าลอง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานแก่เจ้าเมืองพังงา ซึ่งเป็นพระแสงราชศัสตราองค์สุดท้ายในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์

ห้องจัดแสดงที่ 4 คนพังงา : ห้องนี้จัดแสดงเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดพังงา ซึ่งประกอบด้วยคน

กลุ่มหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน (บาบ๋า-ย่าหยา) และชาวเล 

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาษา ต�านานพื้นบ้าน ศาสนาและความเชื่อของกลุ่มคนต่างๆ ตั้งอดีตจนถึง

ปัจจุบัน รวมถึงมีการแสดงเครื่องแต่งกายของชนกลุ่มต่างๆ ด้วย

ห้องจัดแสดงที่ 5 มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : ห้องนี้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมรดก

ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวพังงาที่สืบทอดมาแต่ครั้งอดีต ได้แก่ การประกอบอาชีพ

ประมง การเกษตรกรรม การท�าเหมืองแร่ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ศิลปะการแสดง และการละเล่นที่

ส�าคัญ เช่น หนังตะลุง โนรา ลิเกป่า รวมถึงมีการจ�าลองส�ารับอาหารพื้นเมืองทั้งคาวและหวานของท้องถิ่น

พังงาด้วย

ห้องจัดแสดงที่ 6 เอกลักษณ์สถาปัตยกรรม : ห้องนี้น�าเสนอเกี่ยวกับมรดกทางสถาปัตยกรรมอัน

เก่าแก่และทรงคุณค่าของจังหวัดพังงา ได้แก่ ศาลากลาง จังหวัดพังงา (หลัง เก่า) จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

พังงา ที่ว่าการอ�าเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) วัดเสนานุชรังสรรค์ นอกจากนี้ยังแสดงเรื่องราวของชุมชนเก่าแก่

ในเมืองพังงา ได้แก่ เมืองตะกั่วป่าเก่า และบ้านเรือนแบบดั้งเดิมของชาวพังงา สถาปัตยกรรมเหล่านี้ เป็น
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญที่จะแสดงให้เห็นพัฒนาการของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย และแสดงถึง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมของชาวพังงา

ทั้งผู้สร้างสรรค์ได้น�าเอาข้อมูลดังกล่าวมาจัดกลุ่มรวมเนื้อหาที่มีความส�าคัญเก่ียวข้องกันเพื่อน�า

เสนอการแสดงให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ภายในระยะเวลา 40-45 นาที สามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ดังนี้

องค์ที่ 1 ก่อเกิดพังงา เล่าถึงประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งเป็นเมืองพังงาตั้งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน การติดต่อค้าขาย และอาชีพที่ส�าคัญของคนพังงา 

องค์ที่ 2 มรดกทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ กล่าวถึงวิถีชีวิต ผู้คน เชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพังงา 

องค์ท่ี 3 ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองพังงา กล่าวถึงความความเป็นพังงาในปัจจุบันที่กลายเป็น

มรดกส�าคัญทางธรรมชาติ และความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

2. กระบวนการการพัฒนาบทการแสดง ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์บทการแสดงดังกล่าวจ�านวน 3 

องค์ เพื่อที่จะถ่ายถอดเรื่องราวของจังหวัดพังงาให้ผู ้ชมสามารถเข้าใจเร่ืองราวได้มากที่สุด โดยมี

กระบวนการในการพัฒนาบทประกอบการแสดงจ�านวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 องค์ที่ 1 ก่อเกิดพังงา สร้างสรรค์บทการแสดงถึงการก่อเกิดเรื่องราวของการขุดพบแหล่ง

โบราณคดีก่อนยุคประวัติศาสตร์ที่ปรากฏตามถ�้าและเพิงผา และการแต่งตั้งเป็นเมืองพังงาโดยสันนิษฐาน

ว่าเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงการติดต่อค้าขายกับนานาโดยเฉพาะสินค้าของ

ป่า เครื่องเทศ ลูกแก้ว ลูกปัด และแร่ธาตุ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทั้งทางน�้าและทางบก จนท�าให้คน

พังงามีอาชีพส�าคัญต่างๆ เช่น ประมง การเกษตร และการท�าเหมืองแร่ 

ครั้งที่ 1 องค์ที่ 2 มรดกทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ สร้างสรรค์บทการแสดงถึงการการอาศัยอยู่

ของคนพังงาหลากหลายเชื้อชาติทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน และกลุ่มชาวเล (มอ

แกน) 

ครั้งที่ 1 องค์ที่ 3 ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองพังงา สร้างสรรค์บทการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง

ของเมืองพังงาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางบกทางน�้าน�ามาซ่ึง

ความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และเชิญชวนให้ชาวพังงาตระหนักถึงวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาของชาวพังงาสืบไป  

ภาพที่ 1 บทประกอบการแสดงครั้งที่ 1 องค์ที่ 1

ที่มา : สายฝน ไฝเส้ง
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ภาพที่ 2 บทประกอบการแสดงครั้งที่ 1 องค์ที่ 1 และองค์ที่ 2 

ที่มา : สายฝน ไฝเส้ง

ภาพที่ 3 บทประกอบการแสดงครั้งที่ 1 องค์ที่ 2 

ที่มา : สายฝน ไฝเส้ง

ภาพที่ 4 บทประกอบการแสดงครั้งที่ 1 องค์ที่ 2 และองค์ที่ 3

ที่มา : สายฝน ไฝเส้ง
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ภาพที่ 5 บทประกอบการแสดงครั้งที่ 1 องค์ที่ 3

ที่มา : สายฝน ไฝเส้ง

ครั้งที่ 2 เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ลงมือเขียนบทประกอบการแสดงในครั้งที่ 1 แล้วน�าส่งไปยังผู้จัดงาน

พบว่ามีบางประเด็นที่ยังไม่ปรากฏในบทประกอบการแสดง ดังนี้ 

1. การเมืองการปกครองก่อนที่จะมาเป็นจังหวัดพังงา 

2. การเชื่อมโยงเนื้อหาของการแสดงเข้าสู่เรื่องของการท�าเหมืองแร่ระหว่างตะกั่วป่า ภูเก็ต และ

พังงา 

3. การพระราชทานแพระแสงราชศักดิ์ดาประจ�าเมือง 

ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มข้อมูลดังกล่าวในการแสดงองค์ที่ 1 องค์ที่ 2 คงเดิม และองค์ที่ 3 เพิ่มบทโนรา

ท�าบทชมเมืองพังงา เป็นการน�าเอาศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองพังงา

ภาพที่ 6 บทประกอบการแสดงครั้งที่ 2 องค์ที่ 1

ที่มา : สายฝน ไฝเส้ง
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ภาพที่ 7 บทประกอบการแสดงครั้งที่ 2 องค์ที่ 1

ที่มา : สายฝน ไฝเส้ง

ภาพที่ 8 บทประกอบการแสดงครั้งที่ 2 องค์ที่ 1

ที่มา : สายฝน ไฝเส้ง

     

ภาพที่ 9 บทประกอบการแสดงครั้งที่ 2 องค์ที่ 3

ที่มา : สายฝน ไฝเส้ง
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ภาพที่ 10 บทประกอบการแสดงครั้งที่ 2 องค์ที่ 3  

ที่มา : สายฝน ไฝเส้ง

3. การก�าหนดการแสดงประกอบบท ในการสร้างสรรค์บทประกอบการแสดงในครั้งนี้ได้

ก�าหนดการแสดงประกอบบทออกเป็น 3 องค์ ได้แก่

องค์ที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 ชุดการแสดง ได้แก่ การแสดงจินตลีลาประกอบค�าบรรยายเกริ่นน�าเข้าสู่

การแสดง เปิดด้วยเสียงธรรมชาติและเสียงเพลงที่ตื่นเต้น จากนั้นเริ่มเล่าถึงเรื่องการค้นพบหลักฐานของ

มนุษย์ในถ�้าและเพิงผาด้วยการให้นักแสดงสมมติเป็นมนุษย์ถ�้า แสดงถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มคนที่

อาศัยอยู่ในถ�้า ถัดมาเล่าถึงการสถาปนาก่อตั้งเป็นเมืองพังงาตลอดจนการพระราชทานพระแสงราชศัสตรา

ซึ่งเป็นพระแสงราชศัสตราองค์สุดท้ายในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยนักแสดงแสดงเป็นเจ้าเมืองตามหัวเมือง

ต่างๆ และจ�าลองฉากการพระราชทานแสงพระศัสตราให้แก่ชาวพังงา จากนั้นจะเป็นการจ�าลองภาพการ

ค้าขายของคนพังงา มีตัวละครส�าคัญคือหลวงรัตนเศรษฐีซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการท�าให้เมือง

พังงากลายเป็นเมืองโภคทรัพย์ในสมัยรัชกาลที่  5 จวบจนถึงปัจจุบัน และการแสดงชุดชุดท้ายเป็นรูปแบบ

ของระบ�าร่อนแร่ อันแสดงถึงความเป็นเมืองที่สมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิดโดยเฉพาะแร่ดีบุก 

องค์ที่ 2  แบ่งออกเป็น 3 ชุดการแสดง ได้แก่ การเดินแฟชั่นโชว์โดยสวมใส่เครื่องแต่งกาย 3 เชื้อ

ชาติได้แก่ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน และจ�าลองการอาศัยอยู่ร่วมกันของชาว

ไทยทั้ง 3 เชื้อชาติ ถัดมาจะเป็นการแสดงในรูปแบบของระบ�าบาบ๋า ยาหยา ชุดเครื่องแต่งกายที่แสดงถึง

ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นกลุ่มชนที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากที่สุดใน

จังหวัดพังงา และการแสดงชุดสุดท้ายเป็นการจ�าลองวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวมอแกนซึ่งเป็นกลุ่มชน

ชาวเลที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพังงา

องค์ที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ชุดการแสดง ได้แก่ การแสดงร�าโนราท�าบทชมเมืองพังงา โดยมีทั้งการร�า

โนราตามท�านองเพลงและการร�าโนราท�าบท และการแสดงชุดสุดท้ายคือการแสดงร่วมสมัยประกอบเพลง

มาร์ชจังหวัดพังงาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ชาวพังงาและร่วมกันอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าสืบไป 
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ภาพที่ 11 ภาพการแสดงจินตลีลาประกอบ บรรยาย   ภาพที่ 12 ภาพการแสดงจ�าลองการพระราชทาน

ที่มา : วิระเดช ทองค�า    พระแสงศัสตรา 

        ที่มา : วิระเดช ทองค�า

  

 ภาพที่ 13 ภาพการแสดงระบ�าร่อนแร่  ภาพที่ 14 ภาพการแสดงจ�าลองวิถีชีวิตชาวมอแกน

 ที่มา : วิระเดช ทองค�า     ที่มา : วิระเดช ทองค�า

  

 ภาพที่ 15 ภาพการแสดงโนรา  ภาพที่ 16 ภาพการแสดงประเพลงมาร์ชจังหวัดพังงา

 ที่มา : วิระเดช ทองค�า     ที่มา : วิระเดช ทองค�า
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บทสรุป ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค

การสร้างสรรค์บทการแสดงประกอบแสง สี เสียง เล่าขานต�านานเมืองพังงาในครั้งนี้ เกิดขึ้นจาก

การที่ส�านักวัฒนธรรมจังหวัดพังงาต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวของเมืองพังงาต้ังแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

ทั้งด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี เชื้อชาติ และลักษณะ

สถาปัตยกรรม และน�าแสดงในงานงานเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี (Night at the 

Museum) ซึ่งเป็นการเปิดให้ชาวพังงาเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา การน�าเอาข้อมูลที่

ปรากฏอยู่ในห้องจัดนิทรรศการทั้ง 6 ห้องมารวบรวมและเล่าเรื่องด้วยวิธีการแบบใหม่การเล่าผ่านรูปแบบ

ของการแสดงโดยใช้ผู้แสดงเป็นหลักในการถ่ายทอดเรื่องราว ผสมผสานกับเทคนิคแสง สี เสียง และการ

แสดงในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบ�าพื้นบ้าน การแสดร่วมสมัย การน�าเอาศิลปะจ�าถิ่นอย่างโนรามาใช้เพื่อ

เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ให้เกิดความคิดและ

จินตนาการถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง

ส�านักวัฒนธรรมจังหวัดพังงา. (2560). พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา. 
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นาฏยศรัทธาพหุศิลป์ถิ่นเมืองตรัง
The combinations of Trang culture

ธิดา เสวียนชัย1 รัฐเษก เมฆกล่อม1

Thida Sawianchai1 Rattasak Makklom1

สุรีพร แซ่เอี้ยว1 เสาวณีย์ บางโรย2

Sureeporn Sae-eiow1 saowanee Bangroi2

ประเภทของงานสร้างสรรค์

นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย

ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์

  

   พระพุทธสิหิงค์ พระท่ามก๋งเยี่ย

ที่มา : นางสาวธิดา เสวียนชัย, นายรัฐเษก เมฆกล่อม, และนางสาวสุรีพร แซ่เอี้ยว

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  

ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป 

ล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ต่อมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ

อาณาจักรโบราณต่างๆทางภาคใต้ในลักษณะที่เป็นเมืองท่าทางผ่าน และมีพัฒนาการมาตามล�าดับ

เมื่อสมัยสุโขทัย ต�านานพระพุทธสิหิงค์ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า พระเจ้า-ร่วงแห่งกรุง

สุโขทัยร่วมกับพระเจ้าสิริธรรมแห่งสิริธรรมนครส่งทูตไปขอพระพุทธสิหิงค์จากลังกา และในหลักศิลาจารึก

สุโขทัยหลักที่ ๑ ที่กล่าวว่า “สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่เมือง
1 นักศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

  Bachelor Student, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
2 อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิ ทยาเขตตรัง

  Lecturer, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
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ศรีธรรมราชมา” แสดงว่ามีการติดต่อระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับอินเดียและลังกา ส่วนในต�านาน

เมืองพัทลุงกล่าวถึงนางเลือดขาวที่ไปอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากลังกา และได้มาสร้างวัดพระศรีสรรเพชญ

พุทธสิหิงค์หรือวัดพระพุทธสิหิงค์ไว้ท่ีตรังเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ให้เป็นท่ีสักการะบูชาแก่ชาวตรังใน

ยุคสมัยนั้น

เมื่อปีพุทธศักราช ๑๔๙๓ มีกษัตริย์ ๓ พระองค์มีนามว่า “พระเจ้าจูฬนาคะ”“พระเจ้ากุฑฑนา

คะ” และ“พระเจ้าคีรินาค” มีพระประสงค์ให้สร้างวัตถุที่สามารถบูชาได้ในพระพุทธศาสนา ๔ ประเภท คือ  

บริโภคเจดีย์ บรมธาตุเจดีย์ พระธรรมเจดีย์ อุทเทสิกเจดีย์ กษัตริย์ ๓ พระองค์จึงตรัสสั่งตั้งพิธีให้มีการหล่อ

พระพุทธขึ้น โดยมีลักษณะขององค์พระพุทธหล่อด้วยส�าริดมีทรวดทรงเหมือนดั่งราชสีห์พระเนตรฝังเพชร 

พระพักตร์พระเศียรกลมป้อมพระอุระนูน  มีพระนามว่า “พระพุทธสิหิงค์”  

เมื่อสมัยสุโขทัย พระนางเลือดขาว (แม่เจ้าอยู่หัว)  ซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนา

จึงได้สร้างศาสนสถานขึ้นจ�านวนมากมาย และเมื่อพุทธศักราช ๑๙๐๐ พระนางเลือดขาวจึงได้เดินทางไป

ยังประเทศลังกาเพื่ออัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานที่พระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ

เวลาผ่านมาพระนางเลือดขาวได้เดินทางกลับมายังหัวเมืองนครพร้อมด้วยองค์พระพุทธสิหิงค์แต่เมื่อมาถึง

ปากอ่าวบ้านพระม่วงอ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จึงได้เกิดเหตุเรือล่มเป็นเหตุให้เรือแตกแต่พระพุทธสิหิงค์ไม่

จมและลอยอยู่บนไม้กระดานแผ่นเดียว พระนางเลือดขาวจึงตรัสสั่งให้ต่อเรือขึ้นใหม่แล้วล่องเรือทวนแม่น�้า

ตรังเข้าสู่คลองนางน้อยอ�าเภอนาโยงจังหวัดตรัง จนกระทั่งสังเกตเห็นว่ามีท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสม พระนางจึง

ได้ลงมือสร้างวัดเพื่อเป็นที่ประดิษฐานให้กับองค์พระพุทธสิหิงค์และได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดพระศรีสรรเพชร

พุทธสิหิงค์” หรือพระพุทธสิหิงค์ในปัจจุบัน (๒๕๐๓). กลอน๘ ประวัติพระพุทธสิหิงค์.ตรัง.ส�านักสักยันต์ 

นาโยง.

ลักษณะขององค์พระพุทธสิหิงค์

พระพุทธรูปองค์นี้ หล่อด้วยส�าริด ปางมารวิชัย และมีหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว พระบาทขัดสมาธิเพชร 

พระเศียรพระพักตร์กลมป้อม พระอุระนูน พระเนตรฝังเพชร และมีนิ้วพระหัตถ์ ๙ นิ้ว ซึ่งพระพุทธสิหิงค์

องค์นี้ จะไม่มีผู้ใดกล้ามองไปที่พระเนตรด้วยหากผู้ใดสบพระเนตรพระพุทธรูป จะมีอาการวิงเวียนศีรษะ

เนื่องจากแก้วพระเนตรสะท้อนแสงวูบวาบน่าเกรงกลัว ภายหลังทราบว่าแก้วพระเนตรทั้งคู่มีเพชรฝังไว้ 

หลังจากนั้นพระพุทธสิหิงค์ได้มีการสูญหายจึงได้มีการหล่อพระพุทธรูปองค์จ�าลองขึ้นมาอีกหลายองค์ และ

น�าไปประดิษฐานในสถานที่ต่างๆ เช่น ภายในพระอุโบสถวัดตันตยาภิรม (วัดต้นตอ) หรือภายในศาลาริมน�้า

สวนสาธารณะ สระกะพังสุรินทร์ ถึงแม้ว่ามีพระพุทธสิหิงค์องค์จ�าลองแต่ความงามขององค์พระก็ยังมีรูป

ลักษณะสวยงามเหมือนกับองค์จริง   

พระพุทธสิหิงค์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนตรังมายาวนาน ทุกๆบ้านนับถือพระพุทธสิหิงค์ด้วย

ความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีต่อองค์พระพุทธสิงหิงค์ซึ่งมีปาฏิหาริย์มากมายที่เกิดขึ้นจนท�าให้เป็นสิ่งที่เคารพ

นับถือบูชาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

และเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช ๒๔๒๘ มีชาวจีนผู้หนึ่งลงเรืออพยพเพื่อหนีความยากจน

ความยากล�าบากจากประเทศจีน โดยยังไม่มีเป้าหมายว่าจะไปที่ไหน  ได้ล่องเรือมาจนถึงแม่น�้าตรังจึงได้ตั้ง

รกรากท�ามาหากิน ณ ที่นั้น โดยท่านได้ขอพรจากพระท่ามก๋งเยี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพนับถือของตนที่ได้น�า

ติดตัวมาเพื่อ ให้คุ้มครองป้องกันภัยตลอดการเดินทาง และเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ สิ่งที่พกติดตัวมานั้น คือ 
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ผ้ายันต์พระและเถ้าธูปขององค์พระท่ามก๋งเยี่ย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเอง

ในที่สุดเรือของท่านมาขึ้นฝั่งที่เมืองตรังบริเวณที่ท่านลงหลักปักฐานครั้งแรก คือ ต�าแหน่งศาลเจ้า

ในปัจจุบัน ท่านสร้างกระท่อมมุงจากเล็กๆ ปลูกผักขาย พร้อมจัดหาโต๊ะบูชาขึ้นมาพร้อมกระถางธูป เพื่อ

สักการะผืนผ้ายันต์และเถ้าธูปของพระท่ามก๋งเยี่ยที่ท่านได้น�ามา ต่อมาได้มีชาวบ้านมาขอร่วมสักการบูชา

ด้วย จากจุดนี้จึงมีการเลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ท�าให้ชาวบ้านใกล้ไกลเมื่อทราบข่าว ต่างหลั่งไหลมาบูชา

มากขึ้น จึงก่อสร้างเป็นตึกถาวรดังเช่นปัจจุบัน บุนเต้หลาง (๒๕๖๒: ออนไลน์)

เรื่องราวดังกล่าวข้างต้นบ่งชี้ว่าท่าเรือเมืองตรังเป็นเส้นทางผ่านของพระพุทธศาสนาทั้งนิกาย

มหายานและนิกายเถรวาทที่มีการเดินทางมาจากประเทศลังกาและประเทศจีน สะท้อนให้เห็นว่าเมืองตรัง

เป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่หยั่งรากฝังลึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัดตรังได้เคารพ

สักการะบูชาอีกท้ังเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจในการด�าเนินชีวิตต้ังแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบัน ประชากรชาว

ตรังมีอยู่มากมายต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไปทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ทั้งนี้

ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดตรังได้นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมากทั้งนิกายมหายานและนิกายเถรวาท  

และประชากรที่นับถือศาสนาพุทธนั้นมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ต่างมี

วัฒนธรรม การด�ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไป จึงกล่าวได้ว่าเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่อยู่

ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกประเพณีและวัฒนธรรม มีการเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้จึงท�าให้เห็นได้

ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมของชนชาวตรังนั้นไม่มีการแบ่งแยกวัฒนธรรมและประเพณี ต่างก็ให้ความส�าคัญ

กับประเพณีวัฒนธรรมของกันและกัน อีกท้ังมีความเล่ือมใสศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนาและต้องการที่

ยึดเหนี่ยวทางจิตใจในการด�ารงชีวิตมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

แนวความคิด

กระบวนการสร้างสรรค์การแสดง เป็นการน�าเสนอเรื่องของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เข้า

มายังเมืองตรัง  โดยมีตัวแทนขององค์พระพุทธศาสนาทั้ง ๒ นิกาย นั่นคือองค์พระพุทธสิหิงค์และองค์พระ

ท่ามก๋งเยี่ย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวตรังให้การเคารพสักการะนับถือ ซึ่งทั้ง ๒ องค์เป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของประชนชาวตรังเป็นอย่างมาก มีทั้งประเพณีและวัฒนธรรมท่ี

คล้ายคลึงกัน โดยผู้สร้างสรรค์ได้น�าเสนอผ่านลีลาท่าร�าที่ผสมผสานกันเพื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกและ

วัฒนธรรมประเพณีได้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้สร้างสรรค์ท�านองเพลงให้เป็นตัวด�าเนินเรื่องที่จะบ่งบอกถึง

ความรู้สึก ท�าให้เห็นถึงประวัติขององค์พระพุทธสิหิงค์และองค์พระท่ามก๋งเยี่ยที่มีวิถีการด�ารงชีวิตอยู่ร่วม

กันสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนในจังหวัดตรัง อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นการอยู่ร่วมกันของ

กลุ่มคนท่ีมีความเช่ือความศรัทธาท่ีแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตามแนวทางการ

ด�าเนินชีวิตแบบการผสมผสานของวัฒนธรรม (พหุวัฒนธรรม) ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแนวความคิดที่จะน�าจุด

เด่นน้ีมาน�าเสนอผ่านกระบวนการของการแสดงในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นถึงการ

ผสมผสานให้เป็นเนื้อความเดียวกัน ผ่านลักษณะท่าทางท่ีกลมกลืนสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ประชาชนได้เกิด

ความรัก ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของตนเอง และเป็นกรณีศึกษาให้กับชุมชนและสังคมอื่นอีกทางหนึ่ง 

อันจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข
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ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในการออกแบบ

ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเอาทฤษฎีของ อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก (๒๕๖๒: ออนไลน์) ให้ความหมาย

ไว้ว่า ศิลปะการแสดงคือการเลียนแบบธรรมชาติ ศิลปะการแสดงคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก

และเรื่องราวต่างๆ ประกอบด้วยดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงประเภทต่างๆ และ ลีโอ ตอลสตอย (๒๕๖๒: 

ออนไลน์) ให้ความหมายไว้ว่า ศิลปะการแสดงเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์ โดยการใช้ค�าพูด 

ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ความรู้สึกแสดงให้เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการน�าภาพ

จากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่อง และจัดเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้

แสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชม ศิลปะการแสดงเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์ 

ด้วยการใช้ค�าพูดถ่ายทอดความคิด และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก  ศิลปะการแสดงจึง

เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่มนุษย์เราใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของตน 

เพื่อถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้เข้าใจรับรู้ถึงสิ่งที่ตนต้องการจะแสดงออก การแสดงถือเป็นศิลปะของการ

สื่อสารที่ปรากฏภาพเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากในการตีความ ส่วน

อารมณ์ความรู้สึกแม้จะอยู่ในรูปลักษณะที่เป็นนามธรรมก็จริง แต่ผู้ชมทั่วๆ ไปสามารถสื่อสัมผัสได้โดยตรง

จากผู้แสดง

กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์(design exploration )

1. โครงร่างของการแสดง

แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้

การแสดงช่วงที่ ๑ ที่มาแห่งความเชื่อความศรัทธา

เป็นการแสดงถึงประวัติการน�ามาของพระพุทธศาสนาทั้ง ๒ นิกาย ซึ่งมีตัวแทน คือ พระพุทธสิ

หิงค์และพระท่ามก๋งเยี่ยโดยพูดถึงการน�ามาและระหว่างการเดินทางเรือก็ได้แตกลง แต่สุดท้ายด้วยความ

ศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งผลให้พระพุทธสิหิงค์และท่ามก๋งเยี่ยได้มาตั้งรกรากที่จังหวัดตรัง

ภาพการแสดง 

1. การล่องเรือของกลุ่มชนเพื่อแสวงหาพื้นที่การตั้งถิ่นฐานเพื่อท�ามาหากิน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี

ความเชื่อ มีนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน

2. เรือแตกแล้วแยกออกไปเป็นคอมโพสของพระพุทธสิหิงค์และท่ามก๋งเยี่ยโดยสร้างเป็น

สัญลักษณ์

การแสดงช่วงที่ ๒ วิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม

แสดงกิจกรรมต่างๆของทั้ง ๒ นิกาย โดยยกประเพณีที่โดดเด่นของทั้ง ๒ นิกายออกมา คือ 

ประเพณีสงกรานต์ของไทยและเทศกาลตรุษจีนของจีน

ภาพการแสดง 

1. ประเพณีสงกรานต์

2. เทศกาลตรุษจีน
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การแสดงช่วงที่ ๓ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

โดยน�าเรื่องราวของการศรัทธาบูชา ตามแนวทางของแต่ละนิกายที่ใกล้เคียงกันมาน�าเสนอให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองนิกายและอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

ภาพการแสดง 

1. การฟ้อนร�าพร้อมกันในเพลงและจังหวะเดียวกัน

2. คอมโพสจบ โดยเชิดชูทั้งพระพุทธสิหิงค์และองค์พระท่ามก๋งเยี่ย

2. โครงร่างของท่าทางที่น�ามาใช้

ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบการใช้ท่าทางพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีนมาผสมผสานกับ

นาฏศิลป์ร่วมสมัยที่สื่อให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีน  

โดยสื่อสารท่าทางที่เรียงร้อยขึ้นมาใหม่และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านตัวนักแสดงอีกทั้งคอมโพสและ

ท่าระบ�าเช่น เรือ การไหว้และอิริยบทต่างๆโดยยึดหลักของความเชื่อ ความศรัทธามาน�าเสนอให้เห็นเรื่อง

ราวโดยใช้ลักษณะท่าทางของไทยพุทธและไทยจีน ผสมผสานให้เกิดลักษณะการสื่อสารตามแนวร่วมสมัย

ดังนี้ 

ช่วงที่ ๑ ความเป็นมา
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ช่วงที่ ๒ วิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม
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ช่วงที่3 รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

3. โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง

ใช้ลักษณะเพลงท่ีน�าเอาท�านองและจังหวะทั้งของไทยจีนและของไทยพุทธมาผสมผสานเข้าด้วย

กัน โดยมีลักษณะของเพลงประกอบการแสดง ดังนี้ 

ช่วงที่ ๑ ความเป็นมา โดยดนตรีจะสื่อให้เป็นเสียงลมและเสียงคลื่นเบาๆ เพื่อให้รู้สึกถึงบรรยากาศ

ของการล่องเรือ จากนั้นดนตรีจะค่อยๆอึกทึกขึ้นและเข้าช่วงจังหวะดนตรีเดิม

ช่วงที่ ๒ วิถีชีวิตโดยเป็นดนตรีที่ให้บรรยากาศความสนุกสนาน ครื้นเครง ที่สื่อให้เห็นถึงประเพณี

ของทั้งสองวัฒนธรรม คือ ประเพณีสงกรานต์และเทศกาลตรุษจีน

ช่วงที่ ๓ การอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยเป็นดนตรีระบ�าที่มีทั้งจังหวะช้าและจังหวะเร็ว เป็น

ดนตรีที่สื่อให้อารมณ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้งสองวัฒนธรรม
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4. โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง

ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเครื่องแต่งกายของการแสดง โดยใช้สีเป็นตัวสื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกัน

ของทั้งสองวัฒนธรรมที่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้ ซึ่งน�าเอาเอกลักษณ์ของไทยและของจีนที่มีความหมาย

เดียวกันมาสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง โดยมีลักษณะดังนี้

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดสีต่างๆ ของเครื่องแต่งกาย
สี ความหมายของไทย ความหมายของจีน

สีขาว ความบริสุทธิ์ สันติภาพ ความสุขสงบ ความสะอาด ความเรียบง่าย  ความสุขสงบ

สีเทา การเดินทาง ความกล้าหาญ พลังอ�านาจ  

สีทอง แสงสว่าง ความเจริญรุ่งเรือง ความเจริญรุ่งเรืองความเมตตา

สีแดง ลาภยศ ความมั่งคั่ง

สีน้�าเงิน ความราบรื่น ความศรัทธา

เครื่องแต่งกายชุดการแสดง
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ตารางที่ ๒ อธิบายส่วนต่างๆของเครื่องแต่งกาย
ล�าดับ ส่วนประกอบ รายละเอียด

๑ ปิ่นปักผม นักแสดงผู้หญิง : ปิ่นสีทอง ส่วนของหัวปิ่นประดับด้วยดอกไม้ และ

มีพู่สีแดงห้อยทั้งสองข้าง 

นักแสดงผู้ชาย : ปิ่นสีทอง ส่วนของหัวปิ่นประดับด้วยเพชรสีแดง 

และมีพู่สีแดงห้อยทั้งสองข้าง

ซึ่งการปักปิ่นนั้นสื่อให้เห็นว่า การประดับปิ่นลงบนมวยผมนั้น  ถือ

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันเคร่งครัดของชาวจีนมีความหมายในเชิง

สัญลักษณ์
๒ ศีรษะ นักแสดงผู้หญิง : ทรงผมมวยสูงติดโก๊ะและเกี้ยวสีทองอีกทั้ง

ประดับด้วยปิ่นสีทองและดอกไม้ศรีตรัง สื่อให้เห็นถึงความเป็น

กุลสตรีของผู้หญิงไทยและผู้หญิงจีน

นักแสดงผู้ชาย : ทรงผมติดโก๊ะและเกี้ยวสีทอง

๓ ต่างหู เป็นต่างหูเม็ดกลมสีทอง ให้กลิ่นไอของความเป็นไทยจีน

๔ เสื้อ นักแสดงผู้หญิง : เสื้อสีขาวครีมคอตั้ง แขนกุดและตกแต่งแขนทั้ง

สองข้างด้วยผ้าซีทู ประดับด้วยลายสีแดงของวงแขนทั้งสองข้าง

นักแสดงผู้ชาย : เสื้อสีขาวครีมคอตั้ง ประดับด้วยลายสีแดงของ

ขอบแขนเสื้อทั้งสองข้าง

สื่อให้เห็นถึงความเรียบง่ายและความสุขสงบของคนไทยและคน

ไทยเชื้อสายจีน  

๕ ก�าไลข้อมือ ใช้ก�าไลข้อมือทั้งหมด๓สี ได้แก่ สีเขียว(หมายถึงหยก) สีทอง(หมาย

ถึงแสงสว่าง) และสีแดง (หมายถึงความโชคดีและความสุข)

สื่อให้เห็นถึงความเป็นมงคลและความเจริญรุ่งเรือง

๖ ต้นแขน ใช้เป็นต้นแขนสีทองทั้งนักแสดงผู้หญิงและนักแสดงผู้ชาย เป็นการ

สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีของคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีน

๗ เข็มขัด ใช้เป็นสายเข็มขัดสีทองละหัวเข็มขัดเป็นเม็ดเพชรสีแดง สื่อให้เห็น

ถึงการอยู่ร่วมกันของคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีน ที่อยู่ร่วมกันได้

อย่างปกติสุข

๘ ผ้าคาดสะเอว ผ้าคาดสะเอวของนักแสดงผู้ชาย จะเป็นผ้าแพจีนสีน้�าเงิน ซึ่งสื่อถึง

สายน้�าที่เป็นเส้นทางการมาของพระพุทธสิหิงค์และพระท่ามกงเยี่ย 

ที่ได้มาตั้งรกรากที่จังหวัดตรัง
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๙ กางเกง นักแสดงผู้หญิง : เป็นกางเกงสีแดงทรงกระบอกตกแต่งข้างกางเกง

ด้วยลายเป็นสีแดงและสีทอง อีกทั้งประดับด้วยผ้าไทยสีเทาเย็บติด

จากกางเกงด้านหลังพันมาท�าหางไหลข้างหน้า 

นักแสดงผู้ชาย : กางเกงสีแดงทรงกระบอก

สื่อให้เห็นถึงการเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก

ประเพณีและวัฒนธรรม
๑๐ ผ้าห้อยหน้า ผ้าห้อยหน้านักแสดงผู้ชาย ประดับด้วยผ้าลายไทยสีเทาตกแต่งด้วย

ดิ้นสีทอง 

สื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความเชื่อความศรัทธาที่

แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานปริญญานิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ครั้งนี้ได้มีระยะเวลา

ในการสร้างสรรค์ผลงานในระหว่าง วันที่ ๑๖มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ถึง วันที่ ๒๙มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๓ : ระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๒
วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ สอบหัวข้อการท�า Senior Project

ประกาศหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติและสมาชิกในกลุ่ม

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ คิดรูปแบบ องค์ประกอบของผลงานสร้างสรรค์และคิดรูปแบบของ

เพลงการแสดงและเขียนโครงร่างเพื่อส่งโครงร่างให้กับอาจารย์

ประจ�ารายวิชา
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งแบบฟอร์มผลงานเข้าร่วมโครงการ PSUNC ๖๒ ครั้งที่ ๑

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งแบบฟอร์มผลงานเข้าร่วมโครงการ PSUNC ๖๒ ครั้งที่ ๒
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งแบบฟอร์มผลงานเข้าร่วมโครงการ PSUNC ๖๒ ครั้งที่ ๓
๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เสนอโครงร่างเพลงประกอบการแสดงให้กับอาจารย์ประจ�าวิชา  

และปรึกษาเครื่องแต่งกายกับอาจารย์ที่ปรึกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ปรับแก้โครงร่างเพลงประกอบการแสดง 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งโครงร่างเพลงประกอบการแสดงให้กับอาจารย์ประจ�าวิชา ครั้ง

ที่๑
๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ปรับแก้เครื่องแต่งกายประกอบการสดง และปรับแก้แบบฟอร์มผล

งานเข้าร่วมโครงการ PSUNC ๖๒ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
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ผลงานสร้างสรรค์

ช่วงที่ ๑ ความเป็นมา

แสดงถึงประวัติการน�ามาของพระพุทธศาสนาทั้ง ๒ นิกาย ซึ่งมีตัวแทน คือ พระพุทธสิหิงค์และ

พระท่ามก๋งเยี่ย โดยพูดถึงการน�ามาและระหว่างการเดินทางเรือก็ได้แตกลงแล้วจึงแยกออกไปเป็นคอม

โพสของพระพุทธสิหิงค์และท่ามก๋งเยี่ยโดยสร้างเป็นสัญลักษณ์

 บล็อกกิ้งที่ ๑:  คอมโพสรูปเรือ  บล็อกกิ้งที่ ๒ :  แยกออกเป็นไทย – จีน

ภาพประกอบ ๑ และ ๒ : ช่วงที่๑ “ความเป็นมา”

ที่มา : นางสาวธิดา เสวียนชัย, นายรัฐเษก เมฆกล่อม และนางสาว สุรีพร แซ่เอี้ยว

ช่วงที่ ๒  วิถีชีวิต

แสดงโดยยกประเพณีที่โดดเด่นของทั้ง ๒ นิกายออกมา คือ ประเพณีสงกรานต์ของไทยและ

เทศกาลตรุษจีน

 บล็อกกิ้งที่ ๑ :  ประเพณีสงกรานต์   บล็อกกิ้งที่ ๒ :  แถวเชื่อมระหว่าง

       ประเพณีสงกรานต์และเทศกาลตรุษจีน
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 บล็อกกิ้งที่ ๓ :  เทศกาลตรุษจีน   บล็อกกิ้งที่ ๔ :  แถวแยกไทย – จีน

ภาพประกอบ ๑, ๒, ๓ และ๔ : ช่วงที่๒ “วิถีชีวิต”

ที่มา : นางสาวธิดา เสวียนชัย, นายรัฐเษก เมฆกล่อม และนางสาวสุรีพร แซ่เอี้ยว

ช่วงที่ ๓  การอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

แสดงโดยการฟ้อนร�าพร้อมกันในเพลงและจังหวะเดียวกัน อีกทั้งการคอมโพสท่า สัญลักษณ์การ

ไหว้ และอิริยบทต่างๆ โดยยึดหลักของความเชื่อ ความศรัทธามาน�าเสนอให้เห็นเรื่องราวโดยใช้ลักษณะ

ท่าทางของไทยพุทธและไทยจีน ผสมผสานให้เกิดลักษณะการสื่อสารตามแนวร่วมสมัย

 บล็อกกิ้งที่ ๑ :  การอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว บล็อกกิ้งที่ ๒ : การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

บล็อกกิ้งที่ ๓ :  คอมโพสจบ

ภาพประกอบ ๑, ๒ และ ๓ : ช่วงที่๓ “การอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว”

ที่มา : นางสาวธิดา เสวียนชัย, นายรัฐเษก เมฆกล่อม และนางสาวสุรีพร แซ่เอี้ยว
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บทสรุป ข้อเสนอแนะและอุปสรรค

บทสรุป

จากผลงานสร้างสรรค์ชุดนาฏยศรัทธาพหุศิลป์ถ่ินเมืองตรัง เป็นการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์

ประเภทนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ที่น�าเอาท่าร�านาฏศิลป์ไทยและท่าร�าที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่มาเรียงร้อยผ่าน

ลีลาอารมณ์ความรู้สึกที่มีนักแสดงเป็นผู้ถ่ายทอด อีกทั้งเพลงประกอบการแสดง และเครื่องแต่งกายที่น�ามา

ประยุกต์ให้เข้ากับการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตรังที่มีประเพณี

วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันภายใต้พระพุทธศาสนาเดียวกันของประชาชนชาวจังหวัดตรังทั้งที่นับถือใน

พระพุทธศาสนานิกายมหายาน และ .พระพุทธสิหิงค์และองค์พระท่ามก๋งเยี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๒ พระองค์

เป็นสิ่งที่คนตรังนับถือสักการะบูชาและอยู่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู ่บ้านคู่เมืองกับจังหวัดตรังมาตั้งเเต่อดีตถึง

ปัจจุบันจนท�าให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ ที่ผ่านกระบวนการวางแผนงาน การรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวม

ถึงการการด�าเนินงาน การออกแบบการแสดงทั้งเครื่องแต่งกาย ออกแบบท่าร�า และออกแบบเพลงการ

แสดง จนกลายเป็นผลงานการสร้างสรรค์ชุด “นาฏยศรัทธาพหุศิลป์ถิ่นเมืองตรัง”

ข้อเสนอแนะ

1. การท�างานเป็นทีมที่ต้องมีความอดทนและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน

2. การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย

3. ควรมีสภาวะความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อมูลขององค์พระพุทธสิหิงค์ที่เกี่ยวกับประวัติตั้งแต่ความเป็นมาขององค์พระพุทธสิหิงค์มีเหลือ

เพียงแค่เล่มเดียวและองค์พระพุทธสิหิงค์องค์ตามประวัติก็ได้หายสาบสูญไปโดยมิทราบสาเหตุอีกทั้งใน

ส่วนขององค์พระท่ามก๋งเยี่ยก็มีประวัติเพียงแค่เว็บไซต์เดียว และจากการลงพื้นที่หาข้อมูลก็มีผู้ให้ข้อมูลได้

เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 
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The Role of Thai and Vietnamese Youth in the Preservation and Promo-
tion of National Intangible Cultural Heritage

NGO Binh Nam Giang and Derek Songkalayanawat1 Narongchai Pidokrat2

บทคัดย่อ

ไทยและเวียดนามมีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันทรงคุณค่ามากมาย ปัญหาส�าคัญของมรดก

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านั้นคือ ขาดการสนับสนุนรักษาอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน คงเหลือเพียงใน

ความทรงจ�าของปวงชน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต�่าต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีที่ผ่านมา การ

สนับสนุนงบประมาณทางด้านวัฒนธรรม จึงไม่ใช่มาตรการส�าคัญอันดับต้นๆ จากภาครัฐและเอกชน ซึ่ง

สนใจลงทุนด้านอื่นๆ ที่ให้ผลก�าไรสูงมากกว่าการลงทุนทางด้านวัฒนธรรม ดังนั้นสถานการณ์ของมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยและเวียดนาม จึงอยู่ในภาวะอันตราย รัฐบาลไทยและ

เวียดนามได้ก�าหนดนโยบายแห่งชาติ รักษาและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่ได้

รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เป็นพลังให้เยาวชนเกิดความรักความ

ต้องการรักษาและส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมให้สืบทอดสู่รุ่นต่อไป จากท่ีเป็นเพียงแค่อยู่ในความคิดน�าไปสู่

การลงมือปฏิบัติจริง 

ค�าส�าคัญ: บทบาทเยาวชน, อนุรักษ์และส่งเสริม, มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

Abstract

Thailand and Vietnam have a treasure of valuable intangible cultural heritage. The 

problem is that the intangible cultural heritage hasn’t had much support; it only exists in 

the human memory so it is very vulnerable. For a long time due to the economic struggle 

of the country, cultural values were not a priority. Investing in intangible cultural heritage 

has less direct economic benefit than other investments, so safeguarding it has often not 

been of importance. Thai and Vietnamese intangible cultural heritage has been under red 

alert. Thai and Vietnamese government has implemented a national target program on 

culture to preserve and promote cultural heritage, with emphasis on intangible cultural 

heritage. The intangible cultural heritages have been recognized by UNESCO, which has 

propelled the love of young people for their heritage from thought to action. Safeguarding 

cultural heritages focuses on those cultural elements that concerned communities and 

countries consider in need of urgent measures to keep them alive. 

Keyword: Role of Youth, Preservation and Promotion, Intangible Cultural Heritage

1 Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies, Vietnam and Lopburi College of Dramatic Arts, Thailand. Email: dereks440@gmail.com
2 College of Music Mahidol University. Email: narongchai.pid@mahidol.ac.th
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Introduction 

The intangible cultural heritage in Thailand has been shaped by the definition of 

“Intangible culture” contained within the UNESCO Convention for the safeguarding of 

intangible cultural heritage. The intangible cultural heritage is the practices, representa-

tions, expression, knowledge, skills as well as the instruments, objects, artifacts and cul-

tural spaces associates with that communities, groups and in some cases,individuals  

recognize as part of the cultural heritage. The intangible cultural heritage has transmitted 

from generation to generation, is constantly recreated by groups and communities in  

response to their environment, interaction with nature and history, as well as provides 

them a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and 

human creativity.  

Vietnam is a country with 54 ethnic groups with thousands of years of history. Each 

group produces and preserves its traditional cultural values, giving each region its identity, 

which includes intangible cultural heritage. In 2000, a cultural expert warned that 

Vietnamese intangible cultural heritage was under red alert. This situation occurred for 

several reasons. One was that because Vietnam was at war for many years, the economy 

struggled and the country did not focus on cultural values. Even now, some local              

managers do not understand the meaning and importance of intangible cultural heritage. 

In addition, investing in intangible cultural heritage has less direct economic               

benefit than other investments, so safeguarding it has often not been of concern.                   

However, the UNESCO’s General Assembly 1989 recommendation on the Safeguarding of 

Traditional Culture and Folklore raised concerns about the need to preserve intangible 

aspects of heritage. The document defines the nature of folklore and its forms- language, 

literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and 

other arts- and recommends conservation strategies. However, even now, this concept is 

still unfamiliar to many people. 

The Impacts of Thai and Vietnamese intangible cultural heritages on young people 

have been recognized by UNESCO 

The intangible cultural heritage in Thailand has been shaped by the definition of 

“Intangible culture” contained within the UNESCO Convention for the safeguarding of          

intangible cultural heritage. The intangible cultural heritage is the practices,                                              

representations, expression, knowledge, skills as well as the instruments, objects, artifacts 

and cultural spaces associates with that communities, groups and in some cases,                        

individuals recognize as part of the cultural heritage. The intangible cultural heritage has 

transmitted from generation to generation, is constantly recreated by groups and                  
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communities in response to their environment, interaction with nature and history, as well 

as provides them a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural 

diversity and human creativity.  

The Thailand Ministry of Culture is responsible for undertaking cultural research, 

preservation, promotion, dissemination, restoration, and development, particularly with 

regard to folk culture, has laid down policies, strategies and organized various projects and 

activities to fulfill its mission. Since 2005, some programs have been carried out on               

intangible cultural heritage. Community participation is focused in the identification and 

inventorying of intangible cultural heritage such as data collection, organization,                                

management…, and hands - on experience in preparing field work. In 2010, the                                

inventory-making of intangible cultural heritage at the provincial level in 4 domains             

namely performing arts, traditional craftsmanship, folk literature and folk games and sports 

were taken on as a pilot project.

The establishment of an inventory of intangible cultural heritage is determined to 

be a major task of the Department of Cultural Promotion to ensure adequate safeguarding 

and promoting. It must be carried out as primary sources and community participation for 

the sake of cultural pride. Safeguarding Thai intangible cultural heritage both at the local 

and national levels will make an essential contribution to knowledge, understanding,              

appreciation as well as acceptance of cultural diversity and peaceful co-existence. In 2017, 

the Thailand Ministry of Culture has officially categorized Thai intangible cultural heritage 

in 7 domains These are Performing arts, Traditional craftsmanship, Folk literature, Folk 

games and sport, Social practices rituals and festive events, Knowledge and practices             

concerning in nature and the universe, and Languages.

As of 7th December 2017, Vietnam has 12 intangible cultural heritages recognized 

by UNESCO. Hue royal court music was Vietnam’s first recognized site by UNESCO in 2003. 

The Cultural Space of Gong in the Central Highlands was recognized as a Masterpiece of 

the Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2005. Four years later, Quan Ho 

folk singing was recognized by UNESCO for its rich cultural values, art performances, song 

techniques, beautiful lyrics and its customs. Ca Tru ceremonial singing and Xoan singing of 

Phu Tho province were also recognized in 2009 and 2011 as a World Intangible Cultural 

Heritage and Oral Masterpiece of Humanity in urgent need of protection. UNESCO also 

recognized The Saint Giong festival in Phu Dong, Soc temple and Hung Kings Worship              

Religion in 2010 and 2012. The Vi Giam folk songs of Nghe An and Ha Tinh province                

became an intangible cultural heritage of humanity in 2014. In December 2015, tugging 

rituals and games of Cambodia, Philippines, South Korea and Vietnam became inscribed 
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in the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity of UNESCO. This was 

the first time that Vietnam submitted a multinational file with other countries. A practice 

related to the Viet Beliefs in the Mother Goddesses in Three Realms was recognized in 

2016, and most recently, the Art of Bai Choi is in 2017. The recognition of these intangible 

heritages helped ranking Vietnam at 8th place in the list of nations with the most UNESCO 

intangible heritage certificates.

These heritages initially ignited the concern and love of their community,                           

especially among young people. Moreover, the list of Intangible Cultural Heritage in Need 

of Urgent is composed of those cultural elements that concerned communities and                   

countries consider in need of urgent measures to keep them alive. Because of that, in 

Vietnam there have been many programs that aim to encourage local young generations 

to participate enthusiastically in the learning and acquisition of skills from old artists. Some 

local governments provide activities to help their youth understand and learn more about 

national heritage. 

The Hue royal Court Music features music for dance and opera, music used in             

worship ceremonies and at the national court - organized festivities, and entertainment for 

Kings and Royal families. This genre of music was played in royal courts for more than 10 

centuries and it is a unique form of art performance that receives high appreciation for its 

artistic and historical values. UNESCO has recognized the Hue royal Court Music as a            

“Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” in November 2003.  

Pic.1  A performance team of the Hue royal Court Music (2003)

 Source: Vietnam tourism

After that, Vietnam developed a national action plan to preserve, restore and          

promote its value. That program was selected and funded by UNESCO. The project           

obtained good results in many respects. The UNESCO office in Hanoi considered it a            
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success in the region. Through the project, 20 young musicians, between the ages of 16 to 

20, were trained. This group included musically talented children and children                             

knowledgeable about court music as well as children from traditional artistic families. Most 

of them had basic performance skills before they participated in the program. They were 

taught not only skills but also methodologies. Thus, they understand clearly heritage’s 

values and how to preserve and promote these better.  

Quan ho Bac Ninh folk song was recognized by UNESCO in 2009 for its rich cultural 

values, social customs, art performances, song techniques, beautiful lyrics and its customs. 

The love duets are among the most well-known social customs, appearing widely in the 

provinces of Bac Ninh and Bac Giang, in northern Vietnam. “Quan ho” is an art form that 

combines various elements, including music, lyrics, costumes and a unique style of singing 

that reflects the close relationship between the singers. Used to reinforce the relationship 

between villages, the love duets have a long lasting history expressing a zest for life and 

the distinctive cultural features of people in the region formerly called Kinh Bac. After it 

was recognized by the UNESCO, the “Bagico” arts club was born because of the necessity 

and urgency to protect, preserve and develop this national tradition. 

 

Pic.2   The “Phan Dong” Quan ho club 

Source: Nguyen Lien

This club has trained a young generation who loves and performs confidently their 

forefathers’ melodies in Viet Yen district, Bac Giang province. Ms. Nguyen Ngoc Tra My, 11 

years old, has learned singing at Bagico since kindergarten and now can teach other             

children in her class. Ms. Nguyen Thi Huong Lien, 22 years old, won first prize at the 2015 

Singing Quan ho - Bac Ninh folk song competition. She said that she would try to learn 

more, and acquire more skills to sing better and better. With Lien, it is too early when asks 

about the preservation and promotion of intangible cultural heritage. However, her                 

performance and that of other candidates helped the audience see the enthusiasm of 

young people for traditional values. 
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Since 2013, Vietnam has been organizing activities to preserve and promote this art 

form. Many young people have expressed their love for this traditional heritage. In the city, 

there are 300 Don Ca Tai Tu clubs and groups with more than 3,000 members, most of 

whom are singers, musicians, composers, and researchers. Some members of a “Don Ca 

Tai Tu” Club in Tan Phu district said: “We love southern folk music and we love singing. 

We want to preserve the music of our ancestors. The preservation of this art form requires 

an effort from everybody”. Many classes that teach “Don ca tai tu singing” have opened 

in Ho Chi Minh City. It is vital to inspire young people to love this music because they play 

a key role in its preservation and promotion. Artists of our generation are getting old and 

will not be able to sing much longer. So we want to teach and inspire young people. 

 

Pic.3   A children performance of Bai Choi Arts 

 Source: Dang Trung Họi. 2018

Vietnamese heritages were listed in the Representative List of the Intangible           

Cultural Heritage of Humanity as well as List of Intangible Cultural Heritage in Need of 

Urgent Safeguarding also have had the significant support of young people in their                  

preservation and promotion. In short, Vietnamese intangible cultural heritages recognized 

by UNESCO have helped to inspire national pride in the community, especially among the 

young. The locals also have developed programs to help young people understand and 

love traditional heritages. 

Conclusion 

Intangible cultural heritage is the soul of culture but safeguarding it is more difficult 

than tangible cultural heritage. Of course, some things must die as time passes, but            

intangible cultural heritage is a symbol of traditional values. In an era of globalization, what 

makes each country different from others is its culture.
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In recent years, due to the market economy and industrialization, young people 

have moved from the countryside to big cities and industrial areas. This has led to the 

weakening of traditional values in these regions. How do young people today understand 

and love their traditional values   when they only know vaguely about their intangible              

culture heritage? To solve this problem, we need new approaches. In recent years, the 

national and local television progr ams have introduced many shows about traditional    

culture, such as “Cultural Stories”  (Vietnam Television - VTV); “Cultural Space”,                          

“Preservation for ever-after”. In some regions, they also regularly teach folk songs on the 

radio and television. Competitions about cultural heritage are also held. They help young 

people access and learn about their cultural heritage, but even more importantly, they 

encourage them to participate in traditional cultural activities. It is important to preserve 

the tradition. We need to invest in education to help the young understand and love what 

their ancestors have handed down to them. Only if they understand and appreciate what 

has been passed on to them will they preserve and promote these values and art forms. 

The government also must adopt policies and organize practical activities to attract young 

people to traditional values. We ne e d to encourage young people to join in the                           

preservation and promotion intangible cultural heritage. It is important that traditional art 

forms continue to be included in the school curriculum and that song-writing competition 

opportunities be offered to children. The clubs and groups have stressed the importance 

of teaching young people national traditional values.

This study contributes the knowledge about the role of youth to preserve and 

promote intangible cultural heritage to the public and creates platform on which people 

can be show their own culture ident i ty through intangible heritage phenomenon. The            

findings of this article are docume n taries which share the article to help people                           

understand the problem and role of cultural safeguarding and promotion process. Some 

suggestions are given. Government and community’s efforts are very important and play 

an important to support the study o f intangible culture heritage. The cultural heritage 

helps to educate young people and i s also the symbol to advertise the national                             

traditional value to the world. When youth knows the core values and beauty of intangible 

culture heritage, they respectfully preserve and promote the national intangible culture 

heritage. 
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