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ค�ำน�ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 

ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 ตามแนวคิดหลักที่ว่า “มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม Moving forward 

for Research and Innovation Development” ด้วยตระหนักและเห็นความส�าคัญของการวิจัยที่เป็น 

ภารกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการสนับสนุนให้มีเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัยบทความวิชาการ

และผลงานสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัย ของกลุ่มนักวิชาการ 

นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การต่อยอดองค์ความรู ้

สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมน�าพาสู่สาธารณะ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ

เอกสารการจัดประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผลงานวิชาการท้ังสิ้น 

จ�านวน 136 เรื่อง จัดเป็นผลงานวิจัย จ�านวน 123 เรื่อง บทความวิชาการจ�านวน 7 เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์

จ�านวน 6 เรื่อง ผลงานวิชาการแยกตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้ สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 9 เรื่อง สาขาการตลาด 48 เรื่อง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 19 เรื่อง สาขาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน 23 เรื่อง สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ 

15 เรื่อง และสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 8 เรื่อง

ในนามคณะกรรรมการด�าเนินการจัดประชุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้า

ร่วมการประชุม และขอขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมนี้ส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563
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สำรจำกอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจข้อที่หนึ่ง ที่จะสร้างความเป็นผู ้น�าทางวิชาการและ

นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์

ความรู้เพื่อน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคใต้อันเป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยฯ ทั้งห้าวิทยาเขต และประเทศไทย

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม .อ .ตรั ง  วิ จั ย  ค ร้ั งที่   9  ประจ� าป ี  2563 โดย 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยท่ัว

ประเทศได้น�าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนา

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนั้น สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

อน่ึงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Co-Vid 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่าง 

ประเทศในวงกว้าง คณะผู้จัดการประชุมวิชาการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุม 

ทุกท่าน จึงได้ปรับรูปแบบการน�าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งนักวิจัยยังคงสามารถน�าเสนอผลงาน  

พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการค�านึงถึงผลกระทบ

ที่มีต่อสังคมในขณะเดียวกันยังท�าให้การประชุมวิชาการสามารถด�าเนินการต่อไปได้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 นี้ จะเปิดโอกาสให้กับ

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพงานวิจัยท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในอนาคตและขออ�านวยพรให้ทุก

ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

20 มีนาคม 2563
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สำรจำกรองอธิกำรบดีวิทยำเขตตรัง  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2563 “มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนา

วิจัยและนวัตกรรม  Moving  Forward  for  Research  and  Innovation  Development”  ในวันที่  20 

มีนาคม 2563 นี้นับเป็นครั้งที่ 9 ของการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจได้

มีโอกาสน�าเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดง

ให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างต่อเนื่องของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

ต่อการเป็นเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความ

ก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ รวมทั้งระดับภูมิภาค 

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค  Co-Vid  2019  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอชื่นชมคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการที่ตระหนักถึงความส�าคัญต่อ

การรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  และด�าเนินการสอดคล้องตามประกาศของกระทรวง

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ในการลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคโดยจัดรูปแบบ

การประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ม.อ.ตรัง  วิจัย  ครั้งที่  9  ประจ�าปี  2563  สามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเห็นได้จากจ�านวนผลงาน และจ�านวนผู้

สนใจที่เข้าร่วมน�าเสนอมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  วทิยาเขตตรัง  ขอขอบคณุคณะพาณชิยศาสตร์และการจัดการ  คณะ

กรรมการผูจั้ดโครงการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและขับเคล่ือนการสร้างผล

งานวจัิย งานสร้างสรรค์ให้มคีวามก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชมุวชิาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วจิยั 

ครัง้ที ่9 ประจ�าปี 2563 “มุง่หน้าก้าวไกล พัฒนาวจัิยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and In-

novation Development” ประสบความส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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สำรจำกคณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้ความส�าคัญต่อ

การ  การจัดพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้อันเกิดจาก  ผลงานวิจัยของนักวิจัยมาโดยตลอด  ดังนั้นจึงได้จัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรังวิจัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้นับเป็นการจัดโครงการ

ครั้งที่ 9  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านเนื้อหา  กระบวนการวิจัย  อันจะน�าไปสู่การต่อยอด

และปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 : มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนา

วิจัยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and Innovation Development นี้ จัดขึ้นในวันที่ 

20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และท่ามกลางสถานการณ์อันไม่ปกติของ

การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค Co-Vid 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการตระหนักถึงความส�าคัญความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน จึงได้ปรับรูปแบบ

การน�าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งนักวิจัยทุกท่านยังสามารถน�าเสนอผลงาน  พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรง

คุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการกระจายของโรคตามประกาศของกระทรวงการ

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  

ครั้งที่ 9 นี้ มีจ�านวนผลงานทางวิชาการที่เข้าร่วมน�าเสนอเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการ

ตระหนักต่อความส�าคัญของการน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะน�าไป

สู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น

  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน  ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป และขอ

ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  คณาจารย์  บุคลากรทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้  รวมทั้งขอ

อ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป 

(ดร. นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร) 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 

20 มีนาคม 2563
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2563

The 9th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2020 

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”

“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

วันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563

ณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

1. หลักกำรและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพ่ือแสวงหาค�าตอบ

และองค์ความรู้ใหม่  อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตระหนักถึงความ

ส�าคัญดังกล่าว  จึงได้ด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  ขึ้น  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นัก

วิชาการ  นักวิจัย  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม  โดยสนับสนุนการเป็นเวทีเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ  เกิดการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้

ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัย ตลอดจน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย  รวม

ทั้งการต่อยอดผลงานวิชาการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้จริง  น�าไปสู่การพัฒนา

ธุรกิจของประเทศให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในกลุ่มนักวิชาการ นัก

วิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2.2  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน

ธุรกิจและน�าพานวัตกรรมสู่สาธารณะ
2.3  เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบัน

การศึกษาต่างๆ
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3. รูปแบบกำรด�ำเนินกำร
3.1  การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ 
3.2  การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)  ประเภทบทความวิจัย หรือ 

บทความวิชาการ
3.3  การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4. สำขำที่เปิดรับผลงำน

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-เวลำด�ำเนินงำน

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6. สถำนที่ด�ำเนินงำน

อาคารเรียนรวม 1 และ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
7.1  นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

7.2  ผู้สนใจทั่วไป
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8. กำรเสนอผลงำน
8.1  รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ PowerPoint ประกอบการน�าเสนอ  เรื่อง

ละไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที

8.2  รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง  เรื่องละ  1  คน  โดยใช้  PowerPoint  ประกอบ

การน�าเสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

15 นาที

8.3  การส่งผลงานวิจัย 

ผู้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปที่ 

www.psunc.trang.psu.ac.th

8.4  ก�าหนดการ 

กิจกรรม ก�ำหนดกำร

เปิดรับผลงาน บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา ภายในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไข

ผลงาน

ภายในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ภายในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้น�าเสนอ ภายในวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ลงทะเบียนและช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วม

ประชุมทั่วไป

ภายในวันศุกร์ ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 

ประจ�าปี 2563 

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 

8.5  อัตราค่าลงทะเบียน

•  ผู้น�าเสนอผลงาน ช�าระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,500 บาท 

•  ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป ช�าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท สิ่งที่จะได้รับ อาหารว่าง 2 

มื้อ อาหารกลางวัน และ ของที่ระลึก

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. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1  ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ
9.2  นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

9.3  เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ 

10. รำยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

11. ตดิต่อสอบถำมข้อมูลกำรรับสมัครผลงำนแยกตำมสำขำ ดังนี้

สำขำ ผู้รับผิดชอบ โทร อีเมล

บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 

คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร 0 7520 1770 nonglak.k@psu.ac.th

การตลาด    คุณกานตรัตน์ ชุมคง

คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา 

0 7520 1731

0 7520 1773

karntharut.c@psu.ac.th

chattida.s@psu.ac.th

การจัดการการท่องเที่ยว คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล 0 7520 1721 suriyan.b@psu.ac.th

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข 0 7520 1735 sineenart.kh@psu.ac.th

การบัญชี/การเงิน คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์  0 7520 1774  ngamthip.c@psu.ac.th 

รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ คุณวีณา แพฟืน 0 7520 1726 weena.p@psu.ac.th

ภาษาอังกฤษ คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

0 7520 1731

0 7520 1774

wiphaphun.i@psu.ac.th

sutanya.n@psu.ac.th

ศิลปะการแสดงและการจัดการ คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

0 7520 1731

0 7520 1774

wiphaphun.i@psu.ac.th

sutanya.n@psu.ac.th

http://www.nucm.trang.psu.ac.th
mailto:weena.p@psu.ac.th
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2563
The 9th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2020

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”
“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

วันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

***ฉบับปรับรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำน โดยฝ่ำย VDO Conference***

เวลำ ก�ำหนดกำร

09.00 - 9.30 น.  ลงทะเบียน 

9.30 – 10.00 น. พิธีเปิด ห้อง L2222  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

10.00 – 12.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 1  แบ่งเป็น  7 กลุ่ม คือ

ห้องประชุม 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  

ห้องประชุม 2  สาขาวิชาการตลาด A

ห้องประชุม 3  สาขาวิชาการตลาด B

ห้องประชุม 4  สาขาวิชาการตลาด C

ห้องประชุม 5  สาขาวิชาการตลาด D

ห้องประชุม 6  สาขาวิชาการตลาด E

ห้องประชุม 7  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว A

ห้องประชุม 8  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว B

ห้องประชุม 9 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ A

ห้องประชุม 10 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  A

ห้องประชุม 11 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  B

ห้องประชุม 12 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ A

ห้องประชุม 13 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ B

ห้องประชุม 14 กลุ่มสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 
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เวลำ ก�ำหนดกำร

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 - 16.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 2  (ต่อ)

เสร็จสิ้นการน�าเสนอ และขอบคุณผู้น�าเสนอทุกคน

หมำยเหตุ
1)  งานประชุมฯ จะจัดส่งของที่ระลึกและใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้น�าเสนอทุกท่านทางไปรษณีย์ แบบ

ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน ขั้นตอนการสมัครฯ
2)  ผู้น�าเสนอจะได้รับเกียรติบัตร ก็ต่อเมื่อได้น�าเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมทางไกลนี้ 
3)  เกียรติบัตรจะจัดส่งถึงผู้น�าเสนอผลงานทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน พร้อมกับข้อ 1)
4)  ผลงานจะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์  ตั้งแต่วันที่  25  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ 

www.psunc.trang.psu.ac.th

http://www.psunc.trang.psu.ac.th
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รำยนำมกองบรรณำธิกำรและผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ 

ผลงำนวิจัยบทควำมวิชำกำร และผลงำนสร้ำงสรรค์

บรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ครรชิต  เชื้อข�ำ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.สิปปวิชญ์  วงศ์สุวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กองบรรณำธิกำร

1. กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ/กำรประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นุชษรำ  พึ่งวิริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร.นฤบำล  ยมะคุปต์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ทิพวรรณ  จันทมณีโชติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.กฤติยำ  ดวงมณี

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
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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2. กลุ่มสำขำวิชำกำรตลำด

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรศักดิ์  จินดำบถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.ปิยะนุช  ปรีชำนนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วรำงคณำ  ตันฑสันติสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.พงศกร  พิชยดนย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

ดร.ลัดดำวัลย์  เจียรวิทยกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.ศุภชัย  ชำญวรรณกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เมธำวี  ว่องกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วิภำดำ  เถำธรรมพิทักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

4. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ดร. สยำม  แย้มแสงสังข์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุพัฒธนำ  สุขรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร. อัจฉรำ  หลีระพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



15

5. กลุ่มสำขำวิชำกำรบัญชี/กำรเงิน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปวีนำ  กองจันทร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ  มณีมัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ชนวัฒน์  ชุณหวิกสิต

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.บุญฑริกำ  ใจกระจ่ำง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดร.สุรนัย  ช่วยเรือง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดลินำ  อมรเหมำนนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

6. กลุ่มสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์/กำรบริหำรรัฐกิจ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมำ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.อรอุมำ  สุพัฒนกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.วิสุทธิณี  ธำนีรัตน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ฮำซันอักริม  ดงนะเด็ง 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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7. กลุ่มสำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชฎำภรณ์  จันทร์อุดม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร. ณัฐกฤตำ  โชติภัคธนสุข

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8. กลุ่มสำขำวิชำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำยร์ ดร.นภดล  ทิพย์รัตน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.จุติกำ โกศลเหมมณี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ผลงำนวิจัย บทควำม

วิชำกำร และผลงำนสร้ำงสรรค์

1. กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ/กำรประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ดร.ปิยะ ปำนผู้มีทรัพย์

ส�านักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. กลุ่มสำขำวิชำกำรตลำด

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุพล  หุ่นโสภณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลภำ  พัฒนำ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.สุมนำ ลำภำโรจน์กิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

ดร.สุขุมำล  กล�่ำแสงใส

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ยงยุทธ  แก้วอุดม

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ดร.นิชำกรณ์  พันธ์คง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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5. กลุ่มสำขำวิชำกำรบัญชี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ดร.ศิรดำ นวลประดิษฐ์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. กลุ่มสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์/กำรบริหำรรัฐกิจ  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.กมลพร  สอนศรี

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สิริวิท อิสโร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7. กลุ่มสำขำวิชำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร

รองศำสตรำจำรย์ฉันทนำ เอี่ยมสกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนุกูล โรจน์สุขสมบูรณ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วิลำสภิรมย์ : กำรสร้ำงสรรค์ศิลปะกำรแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนำนำชำติ
Wilasphirom : The Creative Performing Arts for The Dissemination of International 

Arts and Culture 

ดุสิตธร งามยิ่ง1*

Dusittorn Ngamying1* 

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง วิลาสภิรมย์ : การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มี

วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 2. เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 3. 

เพื่อน�าไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  วิธีการด�าเนินการวิจัย  ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ในเขต

พื้นที่ภาคกลาง  โดยการศึกษาจากเอกสาร  หลักฐาน  และข้อมูลภาคสนาม  โดยใช้แบบ  สังเกต  สัมภาษณ์ 

สนทนากลุ่ม เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลจ�านวนทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ 10 

คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ 10 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป 10 คน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกตแบบมี

ส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยมีการ

ตรวจสอบข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า  และน�าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา

วิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า  ใช้วัตถุประสงค์ข้อที่  1)  แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง  ผู้ที่สร้างสรรค์

ควรจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยการน�าความรู้เดิมจากอดีตแสวงหาความรู้ใหม่  ผสมผสานให้เกิดผลงาน

สร้างสรรค์  โดยมีขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์  9  ขั้นตอน  ประกอบด้วย  1.  ศึกษารูปแบบองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง 2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านศิลปะการแสดง 3. ก�าหนดรูปแบบการแสดง  4. ลงพื้นภาคสนาม

เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก 5. น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 6. ท�าการออกแบบศิลปะการแสดง   7. ฝึกซ้อม 8.น�าเสนอ

การแสดงผลงานสร้างสรรค์ 9. ประเมินหลังการแสดง วัตถุประสงค์ข้อที่  2) การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 

ชุดวิลาสภิรมย์ มีท่าร�าหลัก 15 ท่า มีรูปแบบการแปรแถวทั้งหมด  5 รูปแบบ ผู้แสดงจ�านวน 7 คน แบ่งออก

เป็นนักแสดงชาย 1 คน หญิง 6 คน ลักษณะการแต่งกาย จะแต่งแบบนุ่งโจงกระเบน ห่มแถบ และสไบ ดนตรี

ที่ใช้ประกอบการแสดงจะใช้แบบผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล  ท�านองเพลงที่ใช้บรรเลง

ประกอบด้วย  เพลงพม่าเขว  และพม่ากลองยาว  ใช้ระยะเวลาในการแสดง  5  นาที  ในวัตถุประสงค์ข้อที่  3) 

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนั้น  ได้น�าไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ในงาน UBRU International Arts and Cultural Performance 2019 ในวันที่ 16 มกราคม 

2562 พบว่า ผู้ชมให้ความสนใจในการแสดงชุดนี้ 

ค�ำส�ำคัญ : การสร้างสรรค์, ศิลปะการแสดง, วิลาสภิรมย์

1  สาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

   The Performing Arts Faculty of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn Rajabhat University In the royal patronage.

   *Email: early.birds@hotmail.com
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Abstract

The research on Wilasphirom: The Creative Performing Arts for The Dissemination of 

International Arts and Culture was aimed at 1) to study the guidelines for creating perform-

ing arts 2) to create performing arts and 3) to disseminate international culture and art. The 

study was conducted using the qualitative research method in the central region through 

documentary study and data from field observations, interviews and focus group meetings. 

Data were collected from 30 informants consisting of 10 experts on the subject, 10 practi-

tioners and 10 general information providers. The data collection instruments consisted of 

participatory and non-participatory forms, structured and non-structured interview sched-

ules and focus group note forms. The data were verified by the triangulation technique and 

presented using the descriptive analysis. The results of the study reveal that the guidelines 

for  creating performing arts  should be  initiated by  those who have experienced using a 

prior knowledge  in  the pursuit of new knowledge.   The new knowledge  is combined to 

generate creative work with the conservation process in 9 aspects: a study of format and 

regulations of  the competition, a  study of basic  information on cultural performing arts, 

defining the performance format, a fieldwork to acquire an in-depth information, the data 

analysis, design of cultural performing arts, performance rehearsals and presentation and 

the assess after the show. The creative performing arts Wilasphirom Dance consists of 15 

dance postures and 5 transformed patterns.  The performance requires 7 dancers, 1 males 

and 6 females. Costume features both male and female classical and modified dancer’s 

costumes. Music  used  in  performance  combination  of  Thai  and  international music  the 

melody used to play consists of Burmese melody (Phama kheaw and Phama Khong yaw). 

The duration of the show takes 5 minutes. As the cultural dissemination was Ubon Ratcha-

thani Rajabhat University at the UBRU International Arts and Cultural Performance 2019, the 

audience was interested in this performance.

Keyword : Creative, Performing art, Wilasphirom 

บทน�ำ

ศิลปะการแสดง ถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นสุนทรียะทางศิลปะ วัฒนธรรม

และเป็นเอกลักษณ์ของคนในสังคม  ศิลปะการแสดงมีบทบาทมากมายในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์  ส�าหรับ

ใช้ในการประกอบพิธีกรรม  พิธีการ  การส่งเสริมกิจกรรม  เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์  เช่น 

การแสดงฟ้อนผีฟ้าเพื่อรักษาหรือสะเดาะเคราะห์ในภาคอีสาน  ของประเทศไทย  การแสดงในเทวาลัยเพื่อ

บูชาเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูประเทศอินเดีย  (สุรพล  วิรฬห์รักษ์,  2547  28)  เป็นต้น  นอกจากนี้

ศิลปะการแสดงยัง  เป็นสิ่งจรรโลงจิตใจและบอกตัวตนของความเป็นชาติ  มีขนบจารีตประเพณี  ยึดถือ

ระเบียบวิธีปฏิบัติสืบต่อกันมา  อันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความพิถีพิถันละเอียดลออประณีตงดงาม
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ส�าหรับให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่ได้ดู  จนท�าให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์คล้อยตามซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบใน

หลายๆด้าน เช่น กระบวนการแสดง การแต่งกาย เครื่องดนตรี ตลอดจนการขับร้อง รวมเข้าด้วยกันที่จะน�า

ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ จึงถือได้ว่าศิลปวัฒนธรรมการแสดงเป็นศิลปะความงามแขนงหนึ่งในงานวิจิตรศิลป์ 

ศิลปะการแสดงในแต่ละชนชาติ ล้วนมีความงามที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของตนเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่

กับปัจจัย และองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน เช่น สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ฯลฯ จึงท�าให้รูป

แบบของการแสดงมีความหลายหลาก  แตกต่างกันออกไป  ซึ่งไม่สามารถที่จะตัดสินว่าการแสดงของชนชาติ

ใดมีความสวยงามมากกว่ากัน  โดยเฉพาะการน�ามาแสดงในสถานที่เดียวกัน  เช่น  งานแสดงศิลปวัฒนธรรม

นานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในชื่องาน UBRU  International Arts and Cultural 

Performance  2019  ซึ่งผู้วิจัยได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงในงานนี้    จึงท�าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการน�าเสนอ

ชุดการแสดง และสิ่งที่ส�าคัญไปมากกว่านั้น ผู้วิจัยได้รับแนวคิดจากอาจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ ประธาน

สาขาขาดุริยางคศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  เกี่ยวกับท�านองเพลงดนตรี  โดยอาจารย์มีความสนใจที่จะน�าเสนอท�านองเพลงดนตรีแนวร่วม

สมัย  โดยได้น�าเอาท�านองเพลงไทยส�าเนียงพม่า  ได้แก่  เพลงพม่าเขว  พร้อมกับใส่เนื้อร้องในเพลงช้าง  และ

ท�านองเพลงพม่ากลองยาว มาสร้างแนวท�านองเพลงขึ้นใหม่ผสมผสานกับท�านองเพลงแนวร็อค และท�านอง

เพลงแนวแร็พ  ซึ่งอาจารย์มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้ท�านองดนตรีไทยและสากลสามารถผสมผสานกันได้

อย่างลงตัว  ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่าร�าให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับดนตรีและให้

ดนตรีมีส่วนร่วมในการแสดงครั้งนี้ด้วย  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาข้อมูลทั้งเอกสาร  และลงพื้นที่ภาคสนาม  เพื่อที่

จะได้เก็บข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 

2.  เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ชุดวิลาสภิรมย์

3.  เพื่อน�าแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ได้แนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง

2.  ได้สร้างสรรค์การแสดง ชุดวิลาสภิรมย์

3.  ได้น�าไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยศึกษา

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ลงพื้นที่ภาคสนามและน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่หนึ่ง  ท�าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเอกสารและการลงภาคสนาม  โดยส�ารวจ 

สัมภาษณ์ สังเกต และสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบส�ารวจ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบ

ไม่มีส่วนร่วม  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  แบบสัมภาษณ์เจาะลึก
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และแบบสนทนากลุ่ม  โดยใช้เขตพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ท�าการวิจัย  เพราะเนื่องจากมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยเป็นจ�านวนมาก  การคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  จาก

การสุ่มแบบเจาะจงและไม่เจาะจง จ�านวน  30 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มผู้รู้จ�านวน 10 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติจ�านวน 

10  คนและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไปจ�านวน  10  คน  แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนที่สอง  หลังจากที่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว  ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลและ

ท�าการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ซึ่งใช้กรอบแนวคิด ทางศิลปวัฒนธรรมการแสดง 6 ด้าน ได้แก่ กระบวนการ

แสดง ท�านองเพลงดนตรี การแต่งกาย ผู้แสดง ระยะเวลาในการแสดง พิธีกรรมจารีต (ดุสิตธร  งามยิ่ง, 2557 

บทคัดย่อ) 

ขั้นตอนที่สาม  เมื่อได้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงแล้ว  ผู้วิจัยได้น�าไปเผยแพร่พร้อมกับการวิเคราะห์ 

ประเมินผล หลังจากการเผยแพร่ศิลปะการแสดงแล้ว โดยสรุป อภิปรายผล ในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลกำรวิเครำะห์

จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง  พบว่า  แนวทางการ

สร้างสรรค์ศิลปะการแสดง  นั้นมีองค์ประกอบดังนี้  1.  ศึกษารูปแบบองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  2.  ศึกษาข้อมูล

พื้นฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง 3. ก�าหนดรูปแบบการแสดง 4. ลงพื้นภาคสนามเพื่อหาข้อมูลเชิง

ลึก 5. น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 6. ท�าการออกแบบศิลปวัฒนธรรมการแสดง 7. ฝึกซ้อม 8.น�าเสนอผลงาน 

9.  ประเมินหลังการการแสดง  เมื่อได้ข้อมูลกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงแล้ว  ผู้วิจัยได้น�าข้อมูล

เหล่านั้นมาวิเคราะห์  สังเคราะห์  และท�าการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงขึ้น  โดยมีรายละเอียดตามข้อค้นพบ

จากวัตถุประสงค์ที่  1  ดังนี้  ผู้วิจัยได้รับเชิญให้เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีในงาน UBRU International Arts and Cultural Performance 2019 ในวันที่ 16 มกราคม 

2562 จากนั้นได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านศิลปะการแสดง โดยศึกษาจากเอกสารและการแสดงในรูปแบบ

ต่างๆ เมื่อผู้วิจัยได้รู้ เข้าใจในตัวบทของการแสดงแล้ว ต่อมาผู้วิจัยได้ก�าหนดรูปแบบการแสดง ซึ่งก�าหนดรูป

แบบการแสดงเป็นการแสดงตามท�านองเพลงดนตรี คือ นาฏศิลป์ร่วมสมัย จากนั้นได้ลงพื้นภาคสนามเพื่อหา

ข้อมูลเชิงลึก  โดยลงพื้นที่ภาคกลาง  จากการสังเกต  สัมภาษณ์  สนทนากลุ่ม  จากกลุ่มผู้รู้  กลุ่มผู้ปฏิบัติและ

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ�านวน 30 คน ได้แก่ บุคคลากรภาครัฐและเอกชน เช่น กองการสังคีต กรมศิลปากร 

สถาบันการศึกษา  เช่น  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  คณะการแสดง  และผู้ที่เคยชมการ

แสดงประเภทนี้ ถัดมาได้ท�าการรออกแบบศิลปะการแสดง โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “วิลาสภิรมย์” ซึ่งผู้วิจัยได้

น�าค�า 2 ค�ามารวมกัน คือ ค�าว่า “วิลาส” แปลว่า งามอย่างมีเสน่ห์ และ ค�าว่า “อภิรมย์” แปลว่า รื่นเริงยิ่ง 

เมื่อน�าทั้งสองค�ามารวมกันแล้ว มีความหมายว่า “ความรื่นเริงชื่นชมในความงามของศิลปะดนตรีนาฏศิลป์” 

โดยแบ่งการแสดงเป็น  2  ช่วง  ตามท�านองเพลง  ช่วงแรกท�านองเพลงช้าง  (พม่าเขว)  ผู้วิจัยได้น�าเสนอลีลา

ท่าทางอากัปกิริยาของช้าง เช่น ช้างชูงวง ช้างกลิ้งตัว ช้างสะบัดงวง เป็นต้น (ภาพที่ 1)  นอกจากนี้ยังมีการ

ขึ้นลอย  ซึ่งแสดงทักษะของผู้แสดง  ช่วงที่สองท�านองเพลงพม่ากลองยาว  ผู้วิจัยได้น�ากระบวนท่าท่างการร�า

กลองยาวมาประยุกต์ (ภาพที่ 2) ทั้งสองท�านองเพลง มีกระบวนท่าร�า ทั้งหมด 15 ท่าร�า มีรูปแบบการแปร

แถว 5 รูปแบบ ผู้แสดงจ�านวน 7 คน แบ่งออกเป็นนักแสดงที่แสดงเป็นชาย 1 คน หญิง 6 คน การแต่งกาย

จะแต่ง  2  แบบ  ได้แก่  แบบนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบและห่มสไบ  ท�านองเพลงดนตรีแบบผสมผสานดั้งเดิม
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และประยุกต์  ได้แก่เพลงพม่าเขว  และพม่ากลองยาว  ระยะเวลาในการแสดง  5  นาที  สุดท้ายได้ท�าการคัด

เลือกนักแสดง  ฝึกซ้อมย่อย  และฝึกซ้อมใหญ่พร้อมการแต่งกาย  เพื่อที่หาข้อผิดพลาดและท�าการปรับปรุง

แก้ไขให้การแสดงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

รูปที่ 1 ท่าร�าเลียนแบบอากัปกิริยาของช้าง เช่น การต่อตัวเป็นรูปช้าง ช้างชูงวง ช้างสะบัดงวง

ที่มา : ดุสิตธร งามยิ่ง

รูปที่ 2  ท่าร�าที่แสดงในในช่วงที่ 2 การร�าประกอบท�านองเพลงพม่ากลองยาว

ที่มา : ดุสิตธร งามยิ่ง

ส�าหรับการน�าการแสดง  “วิลาสภิรมย์”  ไปแสดงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในงาน  UBRU 

International  Arts  and Cultural  Performance 2019  ในวันที่  16 มกราคม 2562  ได้มีหน่วยงานทั้ง

ประเทศไทย  ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้น�าเสนอการแสดงชุด  ร�าอาศิรวาท  สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรากูร การแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้น�าเสนอการ

แสดง  ร�าสี่ภาค  และ  โบราณคดีศรีสยาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น�า

เสนอการแสดงชุดวิลาสภิรมย์ ส่วนการแสดงต่างประเทศที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

น�าเสนอแสดง  Asara  Dance,  Blessing  Dance  และ  Classsical  Cambodian  Dance,  สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม  น�าเสนอแสดง  ชุด  ได้แก่  ระบ�าจาม  และระบ�าเวียดนามบ้านเกิดของฉัน,  สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน น�าเสนอการแสดงระบ�าชนเผ่าเชียง ชุด เสียงกระพรวนสาวน้อยเผ่าเชียง, ระบ�าชนเผ่ามองโกล 

ชุด ตะเกียบ, ระบ�าโบราณ ชุด จตุบุปผชาติ, ระบ�าชนเผ่าอี๋ ชุด เสียงพินยูนาน และ ระบ�าเสฉวน ชุด ดรุณี

เสฉวน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น�าเสนอการแสดง Bod Fone Saw Lao Lanxang, Bod 

Pheng Xiengkhen Lao, Bod Fone Geb Ga Fe, Bod Pheng Muan Tae Ban Hao, Bod Lam Sphan-

done และ Bod Fone Ten Xae เป็นต้น ผลจากการแสดง ชุด วิลาสภิรมย์ พบว่า ผู้ชมให้ความสนใจในการ
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แสดงแสดงชุดนี้  เนื่องจากเป็นการแสดงที่มีความสนุกสนาน  เป็นการแสดงร่วมกับดนตรี  ระยะเวลาไม่เร็ว

และนานจนเกินไป โดยผู้ชมคนหนึ่งกล่าวว่า “การแสดงชุดนี้สนุกสนานมีการผสมผสานดนตรีไทยผสมสากล 

เนื้อร้องและท�านองเพลงฟังแล้วเข้าใจสามารถร้องตามได้  มีการขึ้นลอยท�าให้รู้สึกตื่นเต้น  คล้อยตามนัก

ดนตรีและนักแสดงมีส่วนร่วมในการแสดง ไปในทิศทางเดียวกัน” จากการวิเคราะห์ใของผู้วิจัยถึงข้อบกพร่อง

ในการแสดงแสดงชุดนี้พบว่า  นักแสดงเกิดข้อผิดพลาดในการแสดงโดยเฉพาะกระบวนท่าร�าที่ร�าไม่พร้อม

เพียงกัน  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการแสดงสดประกอบดนตรีซึ่งจะท�าให้นักแสดงเกิดการประมาทและจับท�านอง

เพลงพลาด  เป็นต้น  https://www.youtube.com/watch?v=vFm7AKo7fWE    (chang  vru  dance) 

(ภาพที่ 3)

รูปที่ 3 การแสดงชุดวิลาสภิรมย์ แสดงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในงาน UBRU

International Arts and Cultural Performance 2019 ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ที่มา : ดุสิตธร งามยิ่ง

สรุปผลกำรวิจัย

ในการศึกษาวิจัย ท�าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อมูลตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ เริ่มตั้งแต่ศึกษากระบวนการ

สร้างสรรค์ศิลปะการแสดง  การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง  และน�าการแสดงไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

นานาชาติ  ถึงแม้ว่าผลจากการน�าเสนอเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชม  ประกอบกับเกิดข้อผิดพลาดของการแสดง

ก็ตาม  แต่ผู้วิจัยก็มีความภาคภูมใจในการแสดงครั้งนี้  เพราะเนื่องจากเป็นการแสดงที่มีการท�างานร่วมกันทั้ง

นักดนตรีและนักแสดง  น�าเสนอแนวคิดของแต่ละศาสตร์มาผสมผสานจนสามารถแสดงไปในทิศทางเดียวกัน 

ในบางครั้งเกิดการโต้แย้งและแย้งกันทั้งทางด้านจารีตของดนตรีและจารีตของการแสดง  แต่สุดท้ายได้มีการ

หาข้อสรุปและยอมรับในข้อเสนอแนะ และการท�างานอย่างเป็นทีม  

https://www.youtube.com/watch?v=vFm7AKo7fWE
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อภิปรำยผล
1.  ในประเด็นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง  พบว่า  มีกระบวนการและองค์

ประกอบ  ดังนี้  ศึกษารูปแบบ  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านศิลปะการแสดง  ก�าหนดรูปแบบการแสดง  ลงพื้นภาค
สนามเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก  น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  ท�าการออกแบบศิลปะการแสดง  ฝึกซ้อมน�าเสนอผล
งาน และประเมินผลหลังการแสดง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉันทนา เอี่ยมสกุล (2553, น.84) ที่
กล่าวถึง ผู้ที่ออกแบบศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ควรจะต้องค�านึงถึงองค์ประกอบ โดยมีขั้นตอนกระบวนการ
สร้างสรรค์เป็นหลักส�าคัญ  และประทิน  พวงส�าลี  (2514  29-33)  ที่ได้กล่าวถึง  องค์ประกอบในการจัดการ
แสดงไว้ว่า  องค์ประกอบของการแสดง  จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม  เป็นศิลปะที่มี
คุณค่าในตัวเอง  ความสวยงามของการแสดงจึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง  บุคคลที่จะจัดการแสดง
ต้องท�าความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความส�าคัญคือ ผู้แสดง เครื่องแต่งกาย ดนตรี ท่าทางการแสดง
และสถานทีใช้แสดง

2.  ในประเด็นการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง พบว่า กระบวนท่าการแสดงมี 15 ท่าการแสดง รูป
แบบการแปรแถวมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ผู้แสดงจ�านวน 7 คน แบ่งออกเป็นนักแสดงชาย 1 คน หญิง 6 คน การ
แต่งกายจะแต่ง 2 แบบ ได้แก่ แบบนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบ และ ห่มสไบ ท�านองเพลงดนตรีแบบผสมผสาน
ดั้งเดิมและประยุกต์ ได้แก่เพลงพม่าเขว และพม่ากลองยาว ระยะเวลาในการแสดง 5 นาที ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ของ อเล็กซานเดอร์ กอททรีบโบมการ์เด้น (Alexander Gottrib Baumgaten 1714 
-1762)  ได้กล่าวถึงถึง  สุนทรียศาสตร์  ว่าเป็น  ความงามทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและเป็นผลงานจากการ
สร้างสรรค์ของมนุษย์  ซึ่งมาจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัสอย่างไรก็ตามการท�าความเข้าใจเรื่องความงาม
จะต้องประกอบด้วย  ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส  อารมณ์  ความหมายแห่งสรรพสิ่ง  ความรู้สึก  และตัว
บุคคล (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม  2553 11-17)  

3.  ในประเด็นน�าไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  พบว่า  การวางแผนและการมีส่วนร่วมใน
การออกแบบของแต่ละศาสตร์ย่อมก่อในเกิดความส�าเร็จในการแสดง ท�าให้สอดคล้องกับแนวคิด        ฮาโรส 
(Harold)  กล่าวว่า  การวางแผนคือการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท�าอะไร  ท�าอย่างไร  ท�าเมื่อใด  และใครเป็นผู้
กระท�า  การวางแผนเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามที่ต้องการ  และท�าให้สิ่งต่างๆเกิด
ขึ้นตามต้องการ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้
1.  งานวิจัยเรื่องนี้สามารถน�าไปเผยแพร่ในองค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐหรือเอกชน ที่

สามารถจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา  สร้างสรรค์  น�าไปใช้ประกอบด้านการเรียนการสอนหรืออ้างอิง 
เกี่ยวกับศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ 

2.  งานวิจัยเรื่องนี้ก่อให้เกิดประโยชน์กับสาขาวิชาศิลปะการแสดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์หรือน�าไปใช้เผยแพร่ในมหรสพต่างๆ

3.  ผลจากการวิจัยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับ  หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาน
ศึกษา  ควรบรรจุเนื้อหาไว้ในสาขาวิชา  ด้วยการเชิญศิลปิน  ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านศิลปะการแสดงสร้างสรรค์มา
เป็นวิทยากรร่วมกับอาจารย์ในสถานศึกษา
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1.  ควรศึกษา  สร้างสรรค์  วิจัยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงเชิงอนุรักษ์  กระบวนการถ่ายทอด    

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล

2.  ควรจะศึกษาวิจัย ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ รวมรวมเป็นฐานข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการน�าเสนอแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงโนราแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ซึ่งจากการส�ารวจพบว่านักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันด้วย

ทักษะพื้นฐานทางด้านการแสดงไม่เท่าเทียมกัน บางคนมีทักษะพื้นฐานการแสดงโนราเบื้องต้นจากครอบครัว 

สถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถม  ระดับมัธยม  บางคนไม่มีพื้นฐานการแสดงโนราแต่มีความชื่นชอบ  มีใจรัก  

และมีความใกล้ชิดบุคคลในแวดวงการแสดงโนราอยู่บ้าง  จะปรากฏความโดดเด่นแต่ละคนที่ต่างกันการเข้า

ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการแสดงโนรา จึงเป็นกิจกรรมกลุ่มที่นักศึกษาทั้ง 5 คณะ ในพื้นที่สงขลาได้มีส่วนร่วม

กันขับเคลื่อน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์  สืบสาน  เผยแพร่การแสดงโนรา  การปลูกฝั่งคุณธรรม

จริยธรรมและการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้นักศึกษา  ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดทักษะการแสดงโนราจึง

ต้องมีแนวทางที่เหมาะสมกับนักศึกษาและทุกคนสามารถเข้าถึงศิลปะการแสดงโนราได้  การน�าองค์ความรู้ 

ด้านศิลปะการแสดงโนรามาถ่ายทอดให้นักศึกษาทดลองเรียนรู้เกิดการปรับเปลี่ยนทางทักษะการถ่ายทอด 

อีกท้ังการน�าไปปรับใช้ในการเผยแพร่ตามบริบทของสังคมผ่านการท�าความเข้าใจจนสามารถสร้างงานใหม่

ผ่านการสืบทอดได้อย่างเป็นรูปธรรมและคงด�ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง  

ค�ำส�ำคัญ : ศิลปะการแสดงโนรา, การอนุรักษ์ส่งเสริม

Abstract 

Passing on the performance of the Nora show to Rajamangala University of Technol-

ogy Srivijaya’ students, Songkhla area which was explored the ways to conserve and pass 

on the performance to them found that each student had different background and skills 

of performance. Some students had basic skill of Nora performance which were passed on 

by  their  family and school when  they were  in primary  school and high  school. Besides, 

some of them had no basic skill of Nora performance but they were willing and eager to 

lean and   close relationship with persons who are expert on Nora. Therefore, their perfor-

mance might   be different. Attending Nora training activity was a group activity which stu-

dents were from five faculties in Songkhla area drive the ways to conserve it together. With 

the objective of preserving, continuing, disseminating the Nora performance Coupled with 

the cultivation of morals and ethics and create value in art and culture the process of trans-

1  ส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

   Office of Art and Culture Srivijaya Rajamangala University of Technology srivijaya. 

   *Email: nattapong010833@gmail.com
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ferring Nora performance skills must be suitable way for students and everyone can access 

the arts performance of Nora together with the cultivation of morality, ethics and psycho-

logical value for students. Passing on knowledge of the art of the Nora Performing Arts to 

students to learn in order to adapt the skills of instruction. Moreover, it can be adapted to 

distributed to Thai social context toward understanding until new task can be created to-

ward inheritance and still remain strongly. 

Keywords : Performing Art Nora,Promotion of conservation. 

บทน�ำ 

ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ที่ปรากฏโดยท่ัวไปได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายมีเอกลักษณ์ 

ทั้งการร�า  การร้อง  การแสดงเรื่องและเครื่องแต่งกาย  บ้างเป็นการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมและความ

บันเทิง  โนรา หรือ มโนราห์ เป็นศิลปะการละเล่นอันเก่าแก่ของชาวภาคใต้ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นับเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวใต้ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของชีวิตและสังคม  จึงมี

ความผูกพันกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านมาช้านานอย่างแนบแน่น  สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน

และความเป็นไปของสังคมไว้เกือบทุกแง่มุม  เพราะนอกจากโนราจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิงแล้ว 

ยังมีบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวบ้านอีกด้วย  วิถีชีวิตของชาว

ใต้ในอดีจึงมีความเกี่ยวข้องกับโนราอย่างแยกไม่ออก (มรดกวัฒนธรรมภาคใต้,  2562,  น.181)  

ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์  (2561, น.17) กล่าวไว้ว่า  โนรา  เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทย ซึ่งเป็น     

ที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ศิลปะการแสดงโนรามีการพัฒนาองค์

ประกอบของการแสดงที่หลากหลายสร้างความเข้มแข็งในศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงท่ีเก่าแก่ของภาค

ใต้ ศิลปะที่เกิดขึ้นในการแสดงโนราจนสามารถสร้างเอลักษณ์โดดเด่นมีหลายประเภท เช่น เครื่องแต่งกายที่

มีการร้อยลูกปัดทีละเม็ดจนเป็นตัวเสื้อ การสวมปีกหรือหาง การสวมเทริดประดับศีรษะพร้อมกับมีการ สวม

เล็บที่นิ้วมือให้แพรวพราวผู้ที่พบเห็นจะทราบว่านี่คือ  เอกลักษณ์การแต่งกายของศิลปะการแสดงภาคใต้ คือ 

โนรา 

การแสดงโนราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการแสดงท่ีเป็นตัวแทนของชาวใต้และ          

คงสืบทอดสู่รุ่นต่อไปอย่างเข้มแข็ง  โนราแต่ละสายตระกูลมีการสืบทอดมาแตกต่างกันตามครูโนราหรือ

สืบทอดกันภายในสายตระกูลครอบครัว โนราสายตระกูลขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา) เป็นสายตระกูลโนรา

ที่ได้รับการ  สืบทอดและส่งเสริมการเรียนโนราในสถานศึกษาตระกูลหนึ่งที่มีรูปแบบการจัดระบบการ

ถ่ายทอดการแสดงโนราซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเล็งเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ ์

สืบทอด  ส่งเสริมการแสดงโนราแต่เนื่องด้วยนักศึกษามีทักษะด้านการแสดงโนราน้อยมีรูปแบบการร�าที่ต่าง

กันมีระยะเวลาในการฝึกฝนของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันและไม่สม�่าเสมอการถ่ายทอดทักษะด้านการแสดง

โนราจึงเร่ิมขับเคลื่อนเกิดเป็นกระบวนการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายทอดการแสดงโนราเพื่อให้

เหมาะกับผู้เรียน
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เนื้อเรื่อง   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลา  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์  คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยมีส�านักศิลป

วัฒนธรรมศรีวิชัย  เป็นหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบดูแลพันธกิจหลักด้านท�านุบ�ารุง  อนุรักษ์ส่งเสริม  เผย

แพร่แลกเปลี่ยนและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  น�าไปใช้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษารู้คุณค่าแสดงออก

ซึ่งความถนัดในการเรียนรู้ปฏิบัติทักษะสายอาชีพ ทักษะศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงจึงเป็นมิติที่น่าสนใจ 

จากการส�ารวจพบว่านักศึกษาบางคนไม่มีพื้นฐานด้านการแสดงโนราหรือมีไม่เพียงพอต่อการ

พัฒนาจึงเล็งเห็นความส�าคัญของทักษะเพ่ือให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษามี

ทักษะการสื่อสารเชี่ยวชาญปฏิบัติ การถ่ายทอดการร�าโนราสายตระกูลขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา) จึงเป็น

กิจกรรมหนึ่งนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะด้านการแสดงในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนหรือช่วงเวลา  เสาร์  –  วัน

อาทิตย์  โดยนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรรมทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานการแสดง  เมื่อทดลองฝึกจึงเห็นความ

โดดเด่นแห่งศิลปะที่งดงามในตัวเองโดยมีกระบวนการถ่ายทอดทักษะการแสดงโนราแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีขั้นตอนดังนี้
1.  กิจกรรมการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโนรา

1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกท่าร�าพื้นฐาน 

ก่อนการแสดงโนราหรือการฝึกปฏิบัติท่าร�าทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการวอร์มร่างกาย  เพื่อ

ยืดหยุ่น  โดยเริ่มตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะเพื่อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ยืดหยุ่น  ไม่บาดเจ็บในระหว่าง

การฝึก 

       

           ภำพที่ 1 การยืดหยุ่นร่างกาย      ภำพที่ 2 การยืดหยุ่นร่างกาย 

           ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                            ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์

1.2  การฝึกโครงสร้างท่าร�าพื้นฐานการร�าประสมท่า ผู้ร�าจะต้องเข้าใจโครงสร้างท่าร�าพื้นฐาน
ฝึกการทรงตัว การนั่ง การใช้มือทีละท่า การฝึกยืน การทรงตัวด้วยเท้า การฝึกปฏิบัติให้
ร่างกายมีโครงสร้าง ท่าร�าที่สมส่วน ไม่ว่าจะเปลี่ยนท่าร�าไหนก็ยังคงโครงสร้างท่าไว้ตลอด
การร�า พร้อมทั้งอธิบายลักษณะโครงสร้างท่าร�าอย่างละเอียด
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         ภำพที่ 3 ท่าไหว้                        ภำพที่ 4 ท่ารวมมือ
ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                             ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์

                              

                ภำพที่ 5 ท่าลงฉากน้อย                    ภำพที่ 6 ท่าลงฉากใหญ่

              ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                   ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์

1.3 การฝึกท่าร�าเบื้องต้น เริ่มจากการร�าเพลงโค การร�าเพลงนาดช้า การร�าเพลงนาดเร็ว การ

ร�าเพลงครู ให้มีการเรียงร้อยท่าร�าที่สอดคล้องกันพร้อมทั้งการอธิบายโครงสร้างท่าร�าและ

กระบวนการเรียงร้อยท่าร�าให้นักศึกษาอย่างละเอียด

      

                ภำพที่ 7 ท่าเปรียบท่า                         ภำพที่ 8 ท่าเขาควาย

            ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                             ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์
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             ภำพที่ 9 ท่าขี้หนอนน้อย                                 ภำพที่ 10 ท่านาด

           ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                            ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์

ทุกขั้นตอนการฝึกทักษะการแสดงโนราพื้นฐาน  ถ้านักศึกษาที่ไม่มีความอดทน  ถึงแม้มีใจรักก็ไม่

สามารถผ่านกิจกรรมได้เพราะต้องใช้ความอดทน  มุ่งมานะ  พยายามฝึกซ้อมมากกว่าผู้เรียนศาสตร์ทางด้าน  

การแสดงโดย แต่เมื่อโครงสร้างร่างกาย ทักษะมีความช�านาญขึ้นก็จะมีความสุขเมื่อได้เผยแพร่ในที่สาธารณะ

หรือต่อผู้อื่น
2.  กิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่การแสดงโนรา

นักศึกษาที่ผ่านการร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการแสดงโนรา  เกิดกลุ่มแกนน�าในการขับเคลื่อนกิจกรรม

การแสดงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติ เฉลี่ยเดือนละ 3 – 4 ครั้ง ซึ่ง

ล้วนแล้วแต่ได้ลงมือปฏิบัติจริงกับศาสตร์ที่ตนเองได้ศึกษาบางคนค้นพบตัวเองอีกอย่างคือนอกจากชื่นชอบ

ด้านการแสดง  ยังมีความสามารถในหลายๆกระบวนการเช่น  การออกแบบท่าร�า  การออกแบบเครื่องแต่ง

กาย การขับร้อง การบรรเลงดนตรี การเป็นผู้น�าแม้แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการไปแสดงแต่ละครั้งล้วน

แล้วเป็นประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาทุกครั้งที่ไปแสดง

ภำพกิจกรรมกำรแสดงภำยในมหำวิทยำลัย

             

ภำพที่ 11 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์                       ภำพที่ 12 พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

        ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                                  ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์
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ภำพกิจกรรมกำรแสดงภำยนอกมหำวิทยำลัย 

           

 ภำพที่ 13 งานมูลนิธิเพื่อน (พึ่ง) ภา ยามยาก                      ภำพที่ 14 งานวันแม่แห่งชาติ

        ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                                  ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์

ภำพกิจกรรมกำรแสดงระดับชำติ

         

ภำพที่ 15 งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ               ภำพที่ 16 มหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ

               ในหลวงรัชกาลที่ ๙                             เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

        ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                                  ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์
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ภำพกิจกรรมกำรแสดงระดับนำนำชำติ

          

   ภำพที่ 17 งาน South Fest Thailand          ภำพที่ 18 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย

         ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                                  ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์

การเผยแพร่การแสดงโนราทุกครั้ง  นอกจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        

ถ่ายทอดท่าร�าได้อย่างสวยงามตามทักษะแต่ละคนที่ได้ฝึกฝนมาแล้ว  เกิดการเรียนรู้การแต่งหน้า  แต่งชุด

แสดงถูกต้องสวยงาม  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีได้เกิดเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม  ประสบการณ์ 

กัลยาณมิตร  มีความสุขและอีกประการนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนผ่านการปฏิบัติเรียนรู้จริงอย่างภาค

ภูมิใจ
3.  กิจกรรมศิลปะการแสดงสานสัมพันธ์

กลุ่มโนรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นเพียงกลุ่มนักศึกษาเล็กๆ  ที่อาศัยการท�า

กิจกรรมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลังเลิกเรียนหรือช่วงวันเสาร์– วันอาทิตย์ สานสัมพันธ์ภายในกลุ่มนักศึกษา

ต่างเพศ  ต่างคณะ  ต่างชั้นปี  แต่กิจกรรมได้หล่อหลอมเบ้าแห่งวัฒนธรรมไว้เป็นหนึ่งเดียวอย่างงดงาม  และ

มิได้ขาดซึ่งกิจกรรมสานสัมพันธ์ประจ�าปีที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลส�าคัญต่างๆ 

         

       ภำพที่ 19 การประชุมประจ�าเดือน             ภำพที่ 20 งานเลี้ยงปีใหม่ประจ�าปี

          ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                            ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ของกลุ่มนักศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่จ�าเป็นต้องมีควบคู่กับการ          

ท�ากิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในมหาวิทยาลัย  เพราะระยะเวลาในการแสดงแต่ละครั้งมีเวลาจ�ากัด       

จึงไม่ได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของนักศึกษาแต่ละคน  การนัดพบกันยามว่างจึงเป็นกิจกรรมที่สานต่อความ
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สัมพันธ์ของกลุ่มนักศึกษาได้อย่างเหนียวแน่นทั้งการช่วยเหลือภายในคณะ  ต่างคณะรุ่นพี่-รุ่นน้อง  ใน

มหาวิทยาลัยยังด�ารงอยู่  จนส�าเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพก็ปรากฏให้เห็นอยู่เป็นนิจ
4.  กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านศิลปะการแสดง

การฝึกฝนทักษะทางด้านการแสดงมาระยะหนึ่งนักศึกษาบางคน  มีทักษะที่ดีสามารถพัฒนางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  การคิดออกแบบการแสดงแม้แต่การร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานด้านศิลปะการ

แสดงก็เป็นกระบวนที่ช่วยพัฒนาฝีมือนักศึกษาให้ช�านาญขึ้นและเรียนรู้กระบวนการท�างานเป็นทีมได้อย่างดี

            

ภำพที่ 21 การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน      ภำพที่ 22 การประกวดดนตรีและการแสดงพื้น                         

บ้านรวมศิลป์แผ่นดินสยาม ประจ�าปี 62                            รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ประจ�าปี 63

          ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์                                ที่มา : ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ 

การร่วมกิจกรรมประกวดทุกครั้ง  นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแสดงที่หลากหลาย  เพราะ

ต้องพัฒนางานการแสดงให้ตรงตามเกณฑ์การประกวด  มีความเชี่ยวชาญ  ช�านาญทักษะด้านการแสดงมาก

ขึ้น  เรียนรู้ที่จะน�ามาปรับใช้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  จึงมีมิติที่เหนือจากการประกวดแข่งขันคือการเปิดโลก

แห่งศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงที่กว้างขึ้น  เป็นเหตุให้การน�ามาพัฒนางานด้านศิลปะการแสดงใน

มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

บทสรุป 

ศิลปะการแสดงโนราที่ด�าเนินกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพ้ืนท่ีสงขลา        

มาตลอดเวลากว่า  3  ปี  ผ่านการส�ารวจ  ทดลอง  ทบทวนพัฒนากระบวนการฝึกฝนทักษะอย่างเข้าใจระบบ 

จนเกิดกลุ่มแกนน�านักศึกษากว่า  40  คน  ในการส่งเสริมศาสตร์ศิลป์พื้นบ้านให้นักศึกษามีจิตส�านึกรัก 

หวงแหนเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์    สืบทอด  เผยแพร่  การแสดงโนราจนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

และพัฒนาปรับกระบวนการแสดงตามบริบทของการศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมจึงท�าให้นักศึกษา

ทุกกลุ่มเข้าถึงกิจกรรมด้านศิลปะการแสดงมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอซึ่งบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์เกิดการอนุรักษ์  สืบสาน  เผยแพร่การแสดงโนราอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอเห็นได้จาก

จ�านวนกิจกรรมที่เผยแพร่  นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นเล็งเห็นความส�าคัญประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าส่วนตนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันในการแต่งหน้า  แต่งตัว  จัดเตรียมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การ

แสดง และที่ส�าคัญนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองอันควรค่าแก่

การภูมิใจ  ยิ่งกว่านั้นนักศึกษาบางคนส�าเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพก็ใช้ทักษะทางด้านศิลปะการแสดง

เป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้ต่อการด�ารงชีวิตซึ่งการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
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ศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดง  โนรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงเป็นมิติใหม่แห่งศาสตร์การ

แสดงที่นักศึกษาทุกคนตั้งใจรักษาอย่างมุ่งมั่นจนเกิดผลท่ีงอกงามของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านในรูปแบบของ 

“โนราเด็กช่าง”    

เอกสำรอ้ำงอิง  

กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.  

(2562).   มรดกวัฒนธรรมภาคใต้. (พิมพ์ครั้งที่ 1).  นนทบุรี: ชุมนุมสหกรร์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย.  
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          ที่ 1).  เพชรบุรี: เพชรภูมิการพิมพ์. 

พิทยา บุษรารัตน์.  (2556).  โนรา ฉบับบสถาบันทักษิณคดีศึกษา.  (พิมพ์ครั้งที่1).  สงขลา: เอสพริ้นท์ 

(2004).   

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์.  (2557).  การรำาเพลงโค.  เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพลง
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ฟ้อนคุณุตตรำบูชำครู
Fon Kunutdra-Bhuchakru

ธรชญา ภูมิจิโรจ1 นิษฐา บุศบงค์1 จักรวัฒน์ เพ็ชรเรือง1  

Thornchaya Phoomjiroj1 Niztha Butsabong1 Jhakkrawat Phetrueang1

ประเภทของงำนสร้ำงสรรค์ 

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์

ควำมส�ำคัญของกำรท�ำงำนสร้ำงสรรค์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้พัฒนาและยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นต�่า

ขึ้นในโรงเรียนตัวอย่างประจ�ามณฑลซึ่งมีการจัดต้ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่

จังหวัดอุบลราชธานีในความดูแลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อปี  พ.ศ.2490 

เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีขึ้น  ต่อมาได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด 

หลักสูตรประโยคครูมูล  หลักสูตรประโยคครูประถม(ป.ป.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  (ป.กศ) 

ในปี  พ.ศ.2499  เริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การยู

เนสโก (Thailand Unesco Rural Teachers Education Project ) หรือ TURTER ต่อมาปี พ.ศ.2501 

ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  เปิดสอนถึงระดับ  ป.กศ.สูง  หลักสูตรประโยคครูประถม 

(ป.ป) ปีพ.ศ.2517 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 จากนั้นมีการจัด

ตั้งวิทยาลัยชุมชนชั้นในวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ชื่อ &quot;วิทยาลัยครูอุบลราชธานี&quot; ในปีพ.ศ.2527 

ต่อมาในปีพ.ศ.2535 ได้ใช้นามพระราชทานว่า &quot;สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี&quot; และได้ยกฐานะ

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในปีพ.ศ.  2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในปัจจุบันนับเป็น

สถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี  ที่มีคณาจารย์และนักศึกษาจ�านวนมาก มีอาคารสถานที่  วัสดุ

ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเป็นสถาบันที่ก�าลังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  (คู่มือการศึกษา  ปีการศึกษา  2559  2559:  3-6)  จากประวัติความเป็นมาที่

ยาวนานของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีนั้น  นอกจากจะส่งเสริมทักษะทางด้าน

วิชาการที่กล่าวได้ว่าผลิตครูได้มีคุณภาพแล้วยังเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ท�านุบ�ารุง  ส่งเสริมฟื้นฟูให้นักศึกษา

ได้แสดงออกทางด้านศิลป์วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ความเป็นไทย ดนตรี และนาฏศิลป์

จากความส�าคัญข้างต้น  ผู้สร้างสรรค์งานเล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นความส�าคัญ

ของศิลป์วัฒนธรรมควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาชีพครู  และเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู 

ความกตัญญูกตเวทีอีกท้ังยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดส่งเสริมและฟื้นฟูศิลป์วัฒนธรรมทางด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ให้เป็นอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ผู้สร้างสรรค์งานจึงได้ศึกษา

การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เพื่อสร้างอัตลักษณ์  ชุด  คุณุตตราบูชาครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานี

1  อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

   Faculty of Education. Ubon Ratchathani Rajabhat University 
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แนวควำมคิด  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่มีการเติบโต

และมีผลงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์อย่างโดดเด่นและต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2522 กระทั่งถึงปัจจุบัน 

การแสดงดนตรีนาฏศิลป์เติบโตและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและต่างประเทศ  ผู้สร้างสรรค์งานจึงเล็ง

เห็นความส�าคัญของดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างจิตวิญญาณและปลุกฝังให้

นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผ่านงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์  อันจะเป็น

อัตลักษณ์อีกแขนงหนึ่งของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการสร้างสรรค์งาน

ชุดฟ้อนคุณุตตราบูชาครูจึงมีแนวคิดจากการมองพื้นฐานบริบทใกล้ตัว ซึ่งเสาวภา เวชสุรักษ์  (2547  : 1) ได้

กล่าวถึง  กระบวนการสร้างสรรค์ที่นาฏยศิลปินท�าให้เกิดความเจริญแก่วงการนาฏศิลป์  คือ  นาฏยประดิษฐ์ 

(Choreography)  ที่นาฏยศิลปินสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นในนาฏยจารีตของตน  จนเมื่อผลงาน

ใหม่นั้นงดงามเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และรักษาสืบทอดไว้  เช่นเดียวกันยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร (2539 : 5) 

ได้กล่าวถึง การสร้างสรรค์ผลงานทางการแสดงผู้สร้างสรรค์ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ให้ชัดเจน 

เจาะจง  ไม่คลุมเครือว่าโครงการสร้างสรรค์นั้นท�าไปเพื่ออะไร  การวิจัยเพื่อการศึกษาผลงานศิลป์ะการแสดง 

ทางด้านนาฏศิลป์มาตรฐาน  ทางด้านนาฏศิลป์ปรับปรุง  ทางด้านนาฏศิลป์ประยุกต์ทุกรูปแบบ  มักมี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์สร้างสรรค์ ปรับปรุง ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจงานศิลปะ 

นอกจากนี้ผู้สร้างสรรค์ยังใช้แนวคิดของอาจารย์สุวรรณี  ชรานุเคราะห์  ได้ให้แนวการคิดประดิษฐ์ท่าร�า  ดังนี้ 

1.  ศึกษาบทเพลงและท�านองเพลงให้เข้าใจจังหวะในส�าเนียงบทเพลงนั้น  2.  ประดิษฐ์ท่าร�าให้ตรงตาม

ลักษณะของท�านองเพลง (พจน์มาลย์ สมรรคบุตร 2538 : 43-61) 

จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  ชุด  ฟ้อนคุณุตตรา

บูชาครู  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานี  อีกทั้งยังเป็นแนวทางอนุรักษ์และสืบทอด  ปลูกฝังความรักในศิลป์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตน 

สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมให้แก่อนุชนรุ่นหลัง  ได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งาน

นาฏศิลป์สืบไป

กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
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ร�าคุณุตตราบูชาครู 

นักศึกษา คณะครุศาสตร ์

อัตลักษณ์ 

องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ 

แนวคิด ทฤษฎี 
 คณะครุศาสตร์ 

กระบวนกำรออกแบบโครงร่ำงงำนสร้ำงสรรค์ 

การออกแบบร่าง ต้องมีกรอบโครงร่าง 4 ส่วน ดังนี้

(1) โครงร่ำงของที่มำกำรแสดง

ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู  เป็นงานนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานสร้างสรรค์บนพื้นฐานแบบเดิม ท�าการศึกษา

ค้นคว้าจากเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คณาจารย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ มีขั้นตอนดังนี้ 
1.   กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  คือ  นักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  จ�านวน

ทั้งหมด 19 คน
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

2.1  การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ชุด ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู 

2.2  แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอด 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ชุด ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู 

และเลือกเนื้อหาที่จะสอนซึ่งก�าหนดไว้ 

2.  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ชุด ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู

2.1  รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับนาฏศิลป์  

2.2  น�าเนื้อหามาสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ชุด ฟ้อนคุณณุตตราบูชาครู แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ตามเพลงประกอบการแสดง ดังนี้ 

  2.2.1 ช่วงที่ 1 ช่วงจริยาบูชาครู เป็นช่วงเริ่มของการแสดงโดยบรรเลงเดี่ยวแคนและโหวต 
และบรรเลงเพลงท�านองลูกทุ่ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อม การแสดงกิริยาที่ควร
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ประพฤติปฏิบัติ ด้วยจิตคารวะที่ศิษย์มีต่อครู 
    2.2.2 ช่วงที่ 2 ช่วงนอบน้อมบูชาครู แสดงถึงการบูชา การอ�านวยอวยพรให้แด่

ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ศิษย์
2.3  ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ตรวจสอบ 

2.4  สร้างสรรค์และเผยแพร่งานนาฏศิลป์  ชุด  ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู  ประกอบด้วย
แถบบันทึกเสียง แผ่นบันทึกเสียง (CD) วีดิทัศน์ (DVD) เอกสารอธิบาย 

3.  หาคุณภาพของงานนาฏศิลป์  ชุด  ฟ้อนคุณุตตราบูชาครูโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์
ไทย 2 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมทางด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และภาพประกอบ 

4.  น�างานนาฏศิลป์  ชุด  ฟ้อนคุณุตตราบูชาครูไปทดลองใช้กับนักศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ�านวนทั้งสิ้น 19 คน

5.  ตรวจสอบ  แก้ไข  ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วน�าไปพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

6.  ในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  จ�านวนทั้งสิ้น  19  คน  ได้ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นเครื่องมือในการ
สอบถามความพึงพอใจ

(2) โครงร่ำงของท่ำทำงที่น�ำมำใช้

ท่าร�าของการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ชุด ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู ผู้สร้างสรรค์งานก�าหนดให้ใช้ท่าร�า

ตามท�านองและกลอนล�า  ใช้ท่าร�าเดียวกันเพื่อให้ผู้แสดงถ่ายทอดท่าร�าออกมาได้อย่างพร้อมเพียง  สวยงาม 

โดยมีท่าร�าที่โดดเด่นและมีความหมายในฟ้อนคุณุตตราบูชาครู ยกตัวอย่างดังนี้
1. ท่ำพนมกร  เป็นท่าร�าที่ผู้สร้างสรรค์งานถ่ายทอดท่าร�าออกมาจากเบื้องลึกของจิตใจผู้ที่เป็น

ศิษย์  ในการพนมมือทุกครั้ง  ศิษย์ทุกคนต้องส�ารวมและระลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งที่ยังมีชีวิต
อยู่และที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งปรากฏค่อนข้างมากในฟ้อนคุณุตตราบูชาครู 

ท่าพนมกร ที่สื่อถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

2. ท่ำครูดีศรีครุศำสตร์ ลักษณะท่าร�าที่จีบหงายที่ฐานไหล่ของผู้แสดงนั้นบ่งบอกถึงความเป็นครูที่
จะได้รับการอบรมส่ังสอนจากสถาบันอันทรงเกียรติและมีชื่อเสียงในด้านของการผลิตครูดีมีคุณภาพมา
ยาวนาน นั่นคือคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จากนั้นศิษย์ที่ส�าเร็จการศึกษานั้นน�าความ
รู้ความสามารถไปอบรมสั่งสอนนักเรียน ถ่ายทอดท่าร�าด้วยการวาดมือจีบออกนอกล�าตัว  
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ท่าครูดีศรีครุศาสตร์ บ่งบอกถึงความเป็นครูที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากสถาบันอันทรงเกียรติ

และมีชื่อเสียงในด้านของการผลิตครูดี

3. ท่ำคุ้มเกศ  ท่าร�านี้เป็นการใช้มือระดับศีรษะ  ซึ่งสื่อความหมายถึงการอวยพร  การยกย่อง  การ
สรรเสริญครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ผู้แสดงสื่อถึงการเชิดชูพระคุณครูไว้เหนือเกศา 

   

ท่าคุ้มเกศ หมายถึงการอวยพร การยกย่อง การสรรเสริญครูบาอาจารย์

 
4. ท่ำคุณุตมำลำ  ท่าร�านี้  ผู้สร้างสรรค์งานสื่อความหมายถึงดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู  หมายถึง 

ดอกเข็ม หญ้าแพรก ข้าวตอกดอกไม้ต่าง ๆ ที่ศิษย์น�ามากราบไหว้บูชาครู อันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อออกมาทาง
นาฏศิลป์ไทยอีกท่าหนึ่ง 

ท่าคุณุตมาลา ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู หมายถึง ดอกเข็ม หญ้าแพรก ข้าวตอกดอกไม้ต่าง ๆ 

ที่ศิษย์น�ามากราบไหว้บูชาครู

5. ท่ำศิษย์มีครู ท่าร�านี้ผู้สร้างสรรค์งานได้สร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผู้แสดงเป็นศิษย์
ซึมซาบ ส�านึกในบุญคุณและน้อมลงกราบด้วยอ่อนน้อม ให้ครูได้เมตตาต่อศิษย์เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต
การท�างาน 
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ท่าศิษย์มีครู แสดงถึงการส�านึกในบุญคุณและน้อมลงกราบด้วยอ่อนน้อม

นาฏยลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เพื่อสร้างอัตลักษณ์  ชุด  ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการถ่ายทอดท่าร�า

ออกมาจากองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ เพื่อให้ให้การแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ดังที่ตั้งใจ

 

(3) โครงร่ำงของเพลงประกอบกำรแสดง

เพลงหรือลายเพลงที่น�ามาประกอบในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ชุด ฟ้อนคุณุตตราบูชาครูนั้น ได้

ก�าหนดเลือกลายเพลงเพื่อใช้บรรเลง  2  ลายเพลง  เรียบเรียงเสียงประสานโดยนายธีรเดช  ธีระเลิศนาม  นัก

ดนตรีอิสระ ได้แก่ 
3.1  บรรเลงเพลงท�านองลกูทุ่ง โดยจะเกริน่แคนและโหวด โดยก�าหนดใช้ท�านองเพลงลกูทุง่ในการ

บรรเลง เพือ่ให้มกีารสร้างสรรค์ท่ีทันสมยัตามยคุตามเหตุการณ์มากขึน้ เนือ่งจากค�าร้องในช่วงเกริน่มกีารขับล�าใน
ลักษณะเปล่งเสียง เอื้อนและลากเสียงให้ยาว ซึ่งเป็นการขับล�าที่นิยมมากในกลุ่มวัฒนธรรมหมอล�าหมอแคน

3.2  บรรเลงเพลงลายล�าตงัหวาย  ซึ่งเป็นลายเพลงที่มีพื้นฐานและต้นก�าเนิดมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  (ณรงค์ พงษ์ภาค สัมภาษณ์,  19 พฤษภาคม 2560)  เมืองที่มีอาณาเขตติดกับ
ชายแดนประเทศไทยจะได้รับการแพร่หลายทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  อาทิ  แขวงจ�าปาสัก  แขวงสะหวัน
เขต  สาเหตุที่เลือกลายเพลงนี้  เพราะเป็นลายเพลงโบราณที่หาฟังได้ยากในปัจจุบันมีจังหวะที่สนุกสนาน 
เร้าใจ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาของชาวอีสานลายเพลง

ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู  เป็นงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์  โดยสร้างสรรค์เป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านภาค

อีสาน  ในที่นี้จึงประพันธ์ค�าร้องในลักษณะของกลอนล�า  ผู้ประพันธ์กลอนล�า  คือ  นายนิษฐา  บุศบงค์ 

ซึ่งผู้สร้างสรรค์งานได้น�ามาปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมมากขึ้นค�าร้องมีเนื้อหาเป็นภาษาอีสาน  ดังนี้

(ร้อง)  โอ้ปาเจรา จริยาบูชาพระคุณ คุรุการุณหนุนน�าพร�่าบ่มนิสัย ศิษย์น้อมกราบกรานบนบานขอ

พรวอนไหว้ กุศลผลบุญอันใด อ�านวยให้ครูได้สุขสันต์ ขอเทิดพระคุณผลบุญไว้เหนือเกศา สอนศิษย์ถ้วนหน้า

คุณค่านานับอนันต์ ไม่มีปกปิดชี้ถูกผิดรักศิษย์ทั่วกัน พระคุณแสนสุดจ�านรรจ์ทดแทนท่านไม่มีเพียงพอ 

(ล�า)  บัดนี้ข้ายกยอเนอละแม่นวอนไหว้พระตรัยรัตน์เอย  เทพเทวาแถนแดนสวรรค์นั้น  ขอพรสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ธรณีนาคน�้า  ให้ครูอยู่ดีอย่าได้มีโรคภัยมาพาลเด้อ  ให้ครูสุขสราญเน้อล่ะแม่นทั่วหล้า  เด้อคนไคเอ๋ย

ลูกบูชาครูไว้เหนือเศียร์เกล้า พวกเฮาน้อมบูชาครู ยวก ๆ ยวก ๆ 

(ร้อง)  ขอน้อมผลบุญ  ศิษย์เทิดทูนพระคุณครูบาฯ  ทั่วโลกาครูชี้น�าทางแห่งเส้นชัย  หญ้าแพรกข้าว

ตอกดอกมะเขือ ยกยอขอไหว้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยชัย ให้ครูมีสุขชั่ว  นิรันดร 

(ล�า)  บัดนี้ข้ายกยอเนอละแม่นวอนไหว้พระตรัยรัตน์เอย  เทพเทวาแถนแดนสวรรค์นั้น  ขอพรสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ธรณีนาคน�้า  ให้ครูอยู่ดีอย่าได้มีโรคภัยมาพาลเด้อ  ให้ครูสุขสราญเน้อล่ะแม่นทั่วหล้า  เด้อคนไคเอ๋ย
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ลูกบูชาครูไว้เหนือเศียร์เกล้า พวกเฮาน้อมบูชาครู ยวก ๆ ยวก ๆ

(ร้อง)  ขอน้อมผลบุญ  ศิษย์เทิดทูนพระคุณครูบาฯ  ทั่วโลกาครูชี้น�าทางแห่งเส้นชัย  หญ้าแพรกข้าว

ตอกดอกมะเขือ ยกยอขอไหว้  ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยชัย  ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร ขอพรทวยเทพอวยชัยให้ครูมีสุข

ชั่วนิรันดร

ลายเพลงและกลอนล�าที่ใช้ในงานสร้างสรรค์  ชุด  ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู  ผู้สร้างสรรค์งานเกิดแรง

บันดาลใจจากการที่ได้ชมและฟังการแสดงพ้ืนบ้านหมอล�าท�าให้เกิดความซาบซ้ึงในท่วงท�านองท่ีมีความ

ไพเราะ ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีได้ก�าหนดให้ใช้วงดนตรีพื้น

บ้าน คือ  วงโปงลาง

 

(4) โครงร่ำงของเครื่องแต่งกำยประกอบกำรแสดง
4.1  เสื้อ ในการออกแบบการแต่งกายชุด ฟ้อนราชภัฏอุบลยลศิลป์ถิ่นราชธานี ผู้วิจัยก�าหนด

ใช้เสื้อที่ตัดจากผ้าค๊อตต้อน  (Cotton)  ฉลุลายสีขาว  คอตั้ง  กระดุมผ่าอก  แขนยาวจนถึงข้อมือติดกระดุม

กระบอก  มีแนวคิดมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองธรรม  ดังค�าขวัญของจังหวัดอุบลราชธานี  ว่า

“อุบลราชธานีเมืองแห่งดอกบัวงามแม่น้ำาสองสีมีปลาแซ่บหลาย 

หาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม

งามล้ำาเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

      เสื้อผ้าคัตตอนฉลุลายสีขาวมีแนวคิดมาจากจังหวัดอุบลราชธานี

อีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ผู้วิจัยเลือกใช้เสื้อที่ตัดจากผ้าค๊อตต้อนฉลุลายสีขาว  เนื่องจากในสมัยโบราณ

ชาวอีสานนิยมสวมเสื้อผ้าฝ้ายฉลุลายไปวัด  หรืออกนอกบ้าน  สันนิษฐานมาจากสภาพอากาศ  เสื้อค๊อตต้อน

จึงเหมาะส�าหรับการสวมใส่ในช่วงที่มีอากาศร้อนในฤดูร้อน  หรือสามารถสวมใส่ได้ทุกวันกับประเทศที่ภูมิ

อากาศร้อนชื้นทั้งปี เพราะในเนื้อเส้นใยฝ้ายนั้นสามารถซึมซับเหงื่อและระบายออกได้อย่างรวดเร็ว นอกจาก

นี้เมื่อสวมใส่แล้วยังดูสุภาพเรียบร้อยอีกด้วย 
4.2  ผ้าสไบ  มแีรงบนัดาลใจมาจากการแต่งกายของหม่อมเจียงค�า  ชุมพล  ณ  อยุธยา  ชายาใน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์  ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลส�าคัญที่เป็นแบบอย่างสร้างคุณ
งามความดีเป็นมรดกตกทอดให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี  เป็นบุคคลต้นแบบที่ได้ส่งเสริม  สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งวัฒนธรรมไทยอีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าเป็นวัฒนธรรม
ของไทยที่อยู่คู่กับเมืองอุบลราชธานี  ให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจน
อุบลราชธานีได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม (ส�านักงานไกด์อุบลดอทคอม 2558 : 1)
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หม่อมเจียงค�า ชุมพล ณ อยุธยา

ที่มำ : ศิลปิน S. Phormma’s Colorizations, 2558

       

ผูว้จิยัก�าหนดให้ใช้ผ้าสไบพลทีสเีทาซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีและใช้สไบ

ผ้าขดัสชีมพหู่มทับ ห่มพาดจากไหล่ซ้ายมาไขว้แล้วผูก้บรเิวณสะโพกด้านขวา โดยน�าเอารปูแบบการห่มสไบมาจาก

สมัย รัชกาลที่ 5 ซึ่งในสมัยนั้นมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาปรับปรุงใช้ในราชส�านักสยามเมื่อกรม

หลวงสรรพสิทธิประสงค์เสด็จมาครองเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช (และเปลี่ยนเป็นการ

ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล) มณฑลอีสานสู่มณฑลอุบล วัฒนธรรมตะวันตกจึงถูกส่งผ่านราชส�านัก

สยามมาสู่ราชส�านักล้านช้าง ผ่านนางเจียงค�า บุตโรบล (หม่อมเจียงค�า ชุมพล ณ อยุธยา) หม่อมห้ามใน

พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้เป็นต้นแบบการนุ่งห่มสตรีอีสาน  

ผ้าสไบพลีทสีเทาซ่ึงเป็นสีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

และใช้สไบผ้าขัดสีชมพูห่มทับ

4.3  ผ้าถุง  ผูว้จิยัก�าหนดให้ผูแ้สดงนุง่ซ่ินไหมต่อตีนตวย  ซ่ึงค�าว่า  “ซ่ิน”เป็นภาษาอสีาน  หมายถงึ 
ผ้าถงุ และ “ตนีตวย” หมายถงึ เชงิผ้าถงุ (ตนีซิน่) ซึ่งตีนตวยนี้จะนิยมทอโดยเฉพาะเมืองอุบลราชธานี  
ส่วนลายของตีนตวยนั้นมีการประยุกต์มาจากลายกรวยเชิงในผ้ายกของราชส�านักสยาม  ทั้งนี้กล่าวกันว่าเจ้า
นายเมืองอุบลในอดีต  ได้พัฒนาปรับลวดลายให้เข้ากับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความกลมกลืนสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของตนได้อย่างลงตัวงดงาม  มีเอกลักษณ์เฉพาะจะพบที่จังหวัดอุบลเพียงแห่งเดียวเท่านั้นส่วนตีน
ซิ่นต่อด้วยตีนตวย (ลายตวย) แบบผู้ดีในราชส�านักเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยในอดีตต่อด้วยหัวซิ่นขิดไหมค�า 

https://www.facebook.com/sphormmacolorization/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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ซ่ินไหมต่อตีนตวย

หัวซ่ินไหมต่อตีนตวย

4.4  ดอกไม้ทัดผมและกลัดอก  ก�าหนดให้น�าดอกบัวสีขาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัด
อุบลราชธานีมาทัดผมด้านซ้ายของผู้แสดง

ดอกไม้ทัดผมและกลัดอก ดอกไม้ประจ�าจังหวัดอุบลราชธานี

4.5  เครื่องประดับเงิน  ก�าหนดให้ผู้แสดงสวมใส่เครื่องประดับเงินที่ประกอบด้วย  สร้อยคอ 
ต่างหู ก�าไลข้อมือ และเข็มขัด

สร้อยคอ และต่างหู
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ก�าไลข้อมือ และเข็มขัด

แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบการแต่งกายของฟ้อนคุณุตตราบูชาครู  สร้างสรรค์ผ่าน

เอกลกัษณ์ของจงัหวดัอบุลราธานใีนด้านองค์ประกอบของสัญลักษณ์  สี  และรูปแบบ มีลักษณะการแต่งกายมา

จากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองธรรม และการแต่งกายของหม่อมเจียงค�า ชุมพล ณ อยุธยา ชายาในพระเจ้า

บรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์  ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลส�าคัญที่เป็นแบบอย่างสร้างคุณงามความ

ดีให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี  การใช้ผ้าสชีมพหู่มพาดจากไหล่ซ้ายมาไขว้แล้วผกูบริเวณสะโพกด้านขวา  โดยน�า

เอารปูแบบมาจากสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในสมัยนั้นมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ส่วนผ้าถงุผูแ้สดงนุง่ซิน่

ไหมต่อตนีตวย ซึ่งตีนตวยนี้จะนิยมทอโดยเฉพาะเมืองอุบลราชธานี ต่อด้วยหัวซิ่นขิด นอกจากนั้นนักแสดงน�า

ดอกบัวสีขาวซ่ึงเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัดอุบลราชธานีมาทัดผมด้านซ้ายและสวมใส่เครื่องประดับเงิน 

ประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู ก�าไลข้อมือ และเข็มขัด

ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

ฟ้อนคุณุตตรำบูชำครู 

บทสรุป 

การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  ชุด  ฟ้อนคุณุตตราบูชาครู  มีที่มาจากความส�าคัญของดนตรีและ

นาฏศิลป์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างจิตวิญญาณและปลูกฝังให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความกตัญญู

กตเวทีต่อครูอาจารย์ผ่านงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้แสดงเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์  จ�านวน    19 คน คัดเลือกจากความ

สนใจ เพลงมี 2 ลายเพลง ได้แก่ เพลงท�านองลูกทุ่ง และเพลงลายล�าตังหวาย ใช้วงโปงลางบรรเลง ท่าร�ากลั่น

กรองท่าร�าจากผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์  การแต่งกายให้สื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราธานีในด้านองค์

ประกอบของสัญลักษณ์  สี  และรูปแบบ  มีลักษณะการแต่งกาย  มิได้ก�าหนดเป็นแบบแผนว่าต้องมีการแปร
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แถว นาฏยลักษณ์ที่ปรากฏในฟ้อนคุณุตตราบูชาครูมี ท่าพนมกร ท่าครูดีศรีครุศาสตร์ ท่าคุ้มเกศ ท่าคุณุตมา

ลา ท่าศิษย์มีครู และมีการเผยแพร่ผลงานในโอกาสต่าง ๆ

อภิปรำยผล

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  สอดคล้องกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร์  Alexander  Baumgarten  (1714-

1762)  กล่าวว่า  สุนทรียะนั้นมีคุณลักษณะ  ซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์์อันลึกซึ้งเป็นศาสตร์ที่พัฒนาจิตใจของ

มนุษย์์โดยเฉพาะ  มนุษย์จ�าเป็นต้องศึกษาเพื่อปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้้มีรสนิยมสูง  และสอดคล้องกับทฤษฎี

แพร่กระจาย นิยพรรณ วรรณศิริ (2540 : 93) กล่าวถึงหลักการของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่น�ามา

เป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์งาน  อาทิ  การใช้ท�านองล�าตังหวาย  ซึ่งเป็นท�านองล�าที่แพร่กระจาย

ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย  อันเกิดจากปัจจัยต่าง  ๆ  ได้แก่

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ปัจจัยทางสังคม  และปัจจัยทางวัฒนธรรม  ซึ่งเป ็นปัจจัยที่

เ อ้ือต ่อการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  โดยในงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ได ้น�าเอาท�านองตังหวายที่มี

ลักษณะของท�านองเพลงท่ีใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้พีรพงศ์  เสนไสย  (2546  :  20-23)    ได้กล่าวถึงกระบวนการนาฏยประดิษฐ์ว่า  ผลงาน

นาฏยประดิษฐ์์  ล้วนมีความแตกต่างในส่วนของรูปแบบการน�าเสนอ  ซึ่งปัจจุบันงานนาฏยกวีได้้ผลิตออกมา

มากมายหลายรูปแบบ การสร้างสรรค์ ระบ�า ร�าเต้น มีปัจจัยที่ต้องคิด คือ 
1.  คิดสร้างให้เป็นของเก่าแก่โบราณและดั้งเดิมตามแบบบรรพบุรุษ หมายถึง การสร้างสรรค์นาฏย

ประดิษฐ์์โดยยังยึดหลักและคงโครงสร้างตามแบบแผนโบราณ 

2.  คิดสร้างให้เป็นผสมผสานนาฏยศิลป์์หลาย ๆ  จารีตเข้าด้วยกัน หมายถึง การน�านาฏยศิลป์์ตั้งแต่
สองนาฏยศิลป์์ขึ้นไปผสมผสานเป็นงาน  เช่น  นาฏยศิลป์์ตะวันตกอย่างบัลเลต์กับนาฏศิลป์์อินเดีย  นาฏย
ศิลป์์ประเภทนี้พบการผสมผสานนาฏยลักษณ์แต่ละอย่างเอาไว้ชัดเจน 

3.  คิดสร้างแบบประยุกต์จากดั้งเดิม  หมายถึง  งานนาฏยประดิษฐ์์ที่อาศัยการหยิบเพียง
เอกลักษณ์เด่นของนาฏยศิลป์์นั้น ๆ เช่น ท่าทางเทคนิคพิเศษบางอย่าง พยายามแสวงหากระบวนท่าใหม่่ ๆ 
การเคลื่อนไหวใหม่่  ๆ  ให้แหวกแนวจากของเดิมและให้ได้้ความหมายตรงกับที่ผู้้ประดิษฐ์ต้องการหรือตรง
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 

4.  คิดใหม่ ท�าใหม่ ไม่เคยพบเป็นที่ไหนมาก่อน อาจกล่าวได้ว่าเป็นงานสร้างแบบหลุดโลก (ตามใจ
ตัวเอง) ไม่่สนใจในกฎเกณฑ์ใด ๆ เป็นผลงานที่มีอิสรเสรีเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด 

5.  ซึ่งในการสร้างสรรค์ฟ้อนคุณุตตราบูชาครูได้ใช้ปัจจัยในการสร้างงานแบบคิดสร้างแบบ
ประยุกต์จากดั้งเดิม ด้านเพลงและดนตรี ท่าร�า เครื่องแต่งกาย ตลอดจนค�านึงถึงความยากความง่ายของท่า
ฟ้อนเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการถ่ายทอดท่าร�าให้นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางนาฏศิลป์

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยท�าให้มีข้อแนะน�าดังนี้
1.  ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าไปใช้

1.1  น�าข้อมูลไปบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

1.2  เป็นแนวทางการอนุรักษ์  สร้างสรรค์  และสืบทอดศิลป์ะการแสดงพื้นบ้านทั้งในประเทศ
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และต่างประเทศ

1.3  ควรน�าผลวิจัยไปเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนส�าหรับครูเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
จิตวิญญาณของนักเรียน

2.  ข้อเสนอแนะน�าส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านศิลป์ะการแสดงอย่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  ยังไม่่มีความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  ดังนั้น  ควรมีการวิจัย
เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป
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ตรีรัตนะ
Tree  Rattana

วลัยลักษณ์  รัตนกุล1 ธวัชชัย บุตราช1 สมโภชน์  เกตุแก้ว1 เสาวณีย์  บางโรย1 

walailak rattanakun1 thawatchai butrat1 sompoch ketkeaw1 saowanee bangroy1

ประเภทงำนสร้ำงสรรค์

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ใช้รูปแบบแนวโบราณคดี  

แรงบันดำลใจในกำรท�ำงำนสร้ำงสรรค์

ตรีรัตนะ  เป็นสัญลักษณ์มงคลของชาวอินเดียโบราณ  จะเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ประกอบด้วย

ส่วนส�าคัญ ๒ ส่วน คือ ส่วนของวงกลม และส่วนของสามแฉก ในศาสนาพราหมณ์เรียกสัญลักษณ์นี้ว่า นนทิ

บาท หมายถึง รอยเท้าของโคนนทิ พาหนะของพระศิวะ ในศาสนาเชนเรียกสัญลักษณ์นี้ว่า ตรีรัตนะ หมาย

ถึง หลักธรรม ๓ ประการ คือ รู้ชอบ ปฏิบัติชอบ และศรัทธาชอบในศาสนาพุทธเรียกสัญลักษณ์นี้ว่า ตรีรัตนะ 

หมายถึง แก้ว ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ นอกจากนี้ในศาสนาคริสต์หมายถึง พระ

บิดา พระบุตร พระจิต  ในศาสนาฮินดู หมายถึง พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม  ในประเทศอินเดียได้พบ

สัญลักษณ์นนทิบาทหรือตรีรัตนะหลายรูปแบบซึ่งปรากฏอยู่บนสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  เหรียญ 

ภาชนะ  และได้พบสัญลักษณ์ตรีรัตนะที่ท�าเป็นเครื่องประดับโดยพบในรูปแบบของปิ่นปักผม  แหวน  และจี้ 

ซึ่งพบที่เมืองตักษิลา เมืองโภคาร์ดาน  เมืองนครี และเมืองนาคารชุนโกณฑะ เป็นต้น จี้ตรีรัตนะที่พบท�าจาก

วัตถุดิบหลากชนิด อาทิ หินกึ่งรัตนะชาติ งาช้าง เปลือกหอย ปะการัง ดินเผา และทองแดง และพบหลักฐาน

ที่แสดงให้เห็นว่าชาวอินเดียโบราณใช้เครื่องประดับรูปตรีรัตนะ  คือ  ภาพสลักที่สถูปภราหุตเป็นรูปนาง

ยักษิณีสวม 

1  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

   Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
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สร้อยคอที่มีจี้เป็นรูปตรีรัตนะ  จี้ตรีรัตนะที่พบในประเทศอินเดียคงจะเป็นเครื่องประดับและเป็น

เครื่องรางของชาวอินเดีย และยังได้พบตรีรัตนะในภาคใต้ของประเทศไทยอีกด้วย 

ท่านพุทธทาสเขียนค�าสอนเรื่อง ตรีรัตนะศาสตร์สากลไว้ว่า ศาสดาทุกศาสนาคือองค์เดียวกัน ตรี ตรี

รัตนะ ตรีมูรติ ตรีนิตี้  ตรีศาสตร  เท่ากับเราใช้ตรีเอกานุภาพของทุกศาสนา  ไม่ว่าศาสนาใดก็แสดงความเป็น

มนุษย์ที่ใฝ่หาการเติมเต็มให้จิตวิญญาณของตนเอง  ตรีรัตนะ  คือ  ค�าตอบที่มนุษย์ใช้ค้นหาสิ่งที่ตนแสวงหา 

ไม่ใช่วัตถุ แต่เพื่อความรู้สึกสมบูรณ์ 

 ตรี  ไตร หรือตรัย ความหมายตามพจนานุกรมหมายถึง สาม ค�าว่ารัตนะแปลว่า แก้ว เพชร พลอย 

ตรีรัตนะ จึงหมายความรวมว่าแก้วสามประการ   

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ชัดว่าตรีรัตนะเป็นสัญลักษณ์และเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจที่มีคุณค่า

ต่อการด�าเนินชีวิตที่ท�าให้คนเรามีความสุข มีการใช้ชีวิตอย่างราบรื่น และตรีรัตนะยังเป็นตัวกลางที่ท�าให้โลก

มนุษย์เราเกิดสิ่งที่ดีงามอันมีคุณค่า  น�าพาจิตใจมนุษย์ให้สูงส่งและผลักดันคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งๆขึ้นไปผู้

สร้างสรรค์จึงเกิดแรงบันดาลใจในการน�ามาสร้างสรรค์ชุดการแสดง  เพื่อน�าเสนอถึงความหมายอันลึกซึ้ง 

หรือ  เนื้อในของตรีรัตนะว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาวุธประจ�ากายขององค์เทพเท่านั้น  แต่นี่คือสิ่งส�าคัญที่คนเรา

ควรมีและยึดถือปฏิบัติ เพื่ออาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวควำมคิด

ตรีรัตนะ  หรือแก้วสามประการ  อันมีคุณค่าในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์  ที่เราจะหยิบน�ามาท�าการ

สร้างสรรค์การแสดงในครั้งนี้คือ  ความเชื่อความศรัทธา  ที่มนุษย์มีต่อตรีรัตนะ  สืบเนื่องมาจากตรีรัตนะคือ

ดวงแก้วสามประการ ซึ่งมนุษย์ได้มีความเชื่อและให้ความหมายแก้วสามแตกต่างกันออกไป บ้างก็บอกว่าคือ

พระรัตนตรัย  บ้างว่าเป็นการสร้าง  การรักษา  การท�าลาย  หรืออีกความหมายหนึ่งคือ  อดีต  ปัจจุบันและ

อนาคต แต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่มนุษย์คิดและเห็นพ้องต้องกันนั้น ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ

ความรักความปรองดอง  อันน�าไปสู่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่อไป  ซึ่งเป็นคุณค่าของการด�าเนินเรื่องของ

มนุษย์  ผู้สร้างสรรค์เกิดแนวคิดที่จะน�าเนื้อหามาสร้างสรรค์การแสดงดังนี้  

เนื้อหาที่ 1  ความเชื่อ เพราะมนุษย์ทุกคนต้องอยู่ด้วยความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อเราอยู่ไม่ได้ มนุษย์

ทุกคนต้องมีความเชื่ออยู่ในตัว ผู้สร้างสรรค์จึงน�าเอาตรีรัตนะที่สื่อถึงความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์โลกมา

น�าเสนอในการแสดง  

เนื้อหาที่ 2   ความรัก ด้วยมวลมนุษยชาติทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมีความรักเป็นก�าลังใจในการด�าเนิน

ชีวิตความรักจะมีความหลายหลายทั้งความรักตนเอง  ความรักหนุ่มสาว  ความรักพี่น้อง  ความรักเพื่อนร่วม

โลก เป็นต้น ผู้สร้างสรรค์จึงน�าเอาเอาตรีรัตนะตัวที่สื่อความหมายถึงความรักมาน�าเสนอในการแสดง 

เนื้อหาที่ 3 ความสุข  เป็นเหมือนบทสรุปที่ต่อเนื่องมาจากการมีความเชื่อความศรัทธา จนเกิดความ

รักความปรองดอง น�าไปสู่ความสงบสุขของคนในสังคม  

ผู้สร้างสรรค์จึงได้น�าเอาจุดเด่นของทั้งสามเนื้อหานี้มาน�าเสนอภายใต้ค�าว่าตรีรัตนะ  เพื่อให้เกิดเป็น

ภาพการแสดง  โดยใช้ท่าร�าพื้นฐานจากภาพประติมากรรมที่มีความเชื่อมโยงกับตรีรัตนะมาเรียงร้อยตาม

เนื้อหาดังกล่าวข้างต้น  รวมทั้งน�าท่าที่เป็นจินตนาการที่สื่อถึงเนื้อหามาสอดแทรก  และเชื่อมโยงด้วยการ

เคลื่อนไหวพร้อมทั้งการจัดเป็นซุ้มเพื่อที่จะสื่อสารให้เกิดสุนทรียภาพตามความหมายที่ก�าหนด  โดยได้น�า

แนวคิดและกรณีศึกษาของการสร้างสรรค์งานทางด้านการแสดงมาเป็นแนวทาง 
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กรณีศึกษำที่น�ำมำใช้ 

ผู้สร้างสรรค์ได้น�าแนวคิดการสร้างสรรค์งานของผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยของครูละมุล  ยะมะคุปต์  

ครูเฉลย  ศุขวะณิชย์  และครูสนิท  ดิษฐ์พันธ์ ในชุดระบ�าลพบุรี  ที่บรรจุอยู่ในการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลป์ 

กรมศิลปากรเป็นกรณีศึกษา  และใช้วิธีการศึกษาโดยการค้นคว้าข้อมูลจากประวัติศาสตร์หลักฐานทาง

โบราณคดี    สรุปใจความส�าคัญได้ดังต่อไปนี้  ระบ�าลพบุรีเป็นการสร้างสรรค์ระบ�าขึ้นจากข้อมูลศิลปกรรม

ขอมโบราณ  โดยสืบค้นข้อมูลจากศิลปกรรม ประติมากรรม รูปปั้นลอยตัวขอมโบราณ และภาพจ�าหลักจาก

โบราณสถานต่างๆ  แล้วน�ามาปรุงแต่งตามจินตนาการ  และประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์  ออกมาเป็นท่าร�า

ต่าง ๆ ท�าให้ภาพจ�าหลักหินกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนกับมีชีวิตจริง    เรียก ระบ�าประเภทนี้ว่า ระบ�า

โบราณคดี ระบ�าเป็นการแสดงที่ใช้ผู้แสดงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้แสดงจะร�าในบทตัวพระหรือบทตัวนางตามแต่

เนื้อร้องของระบ�าโดยร�าไปตามบทร้องหรือดนตรีที่บรรเลงประกอบ เน้นความพร้อมเพรียงของผู้แสดง มีการ

แปรแถวและเครื่องแต่งกายที่เหมือนกันระบ�าที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงก่อนปี  พ.ศ.2510  มักเป็นการฟ้อนร�า

ประกอบการแสดงโขน  ละคร  หรือระบ�าเฉพาะกิจ  ตามแต่จุดประสงค์ของการแสดง  ผู้แสดงจะแต่งกาย

ตัวพระหรือตัวนาง  เป็นนางฟ้าเทวดา  จนกระทั่ง    ปี  พ.ศ.2510  เป็นต้นมา  มีการสร้างสรรค์ระบ�าขึ้น  จาก

ศิลปกรรมขอม  ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  เรื่องราว  ความเป็นมา  ความเชื่อจาก

โบราณสถาน  โบราณวัตถุต่างๆ  ศึกษาภาพจ�าหลักเครื่องดนตรี  ภาพจ�าหลักนางอัปสรที่ปรากฎอยู่บนแผ่น

หินในปราสาทขอม  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ส�าเนียงดนตรีให้มีกลิ่นอายตามยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์และสร้างสรรค์ท่าร�าให้สอดคล้องกับดนตรี  โดยจ�าลองท่าทางมาจากภาพจ�าหลักนางอัปสร 

เทวรูปส�าริดสมัยลพบุรี  และท่าร�าพื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย  ประกอบเข้ากับความเชื่อ  ศาสนา  ประเพณี  หลัก

การออกแบบสีและรูปแบบเครื่องแต่งกาย  น�ามาประยุกต์จนเกิดเอกลักษณ์ใหม่  ท�าให้ระบ�าชุดนี้  มีลักษณะ

เด่น  คือ  1)  ท่าหลัก  ใช้มือจีบและการตั้งวงหักศอกโดยยกมือขึ้นเหนือศรีษะ  เน้นวงและเหลี่ยมของมือและ

แขน  ส่วนขา  ใช้การก้าวไปด้านข้างเป็นมุมเหลี่ยมซึ่งเลียนแบบมาจากภาพจ�าหลักบนแผ่นหินและเทวรูป

ส�าริดของขอมโบราณ 2) ท่าเชื่อมในการเคลื่อนไหวร่างกายจากท่าหนึ่งสู่ท่าหนึ่ง  ใช้ท่าร�าพื้นฐานนาฏยศิลป์

ไทยมาตกแต่งลวดลายอย่างพันทางขอม  3)  แถวและการแปรแถว  จ�าลองรูปแบบมาจากภาพจ�าหลักหิน 

เชื่อมโยงเป็นเรื่องราว  เคลื่อนที่ตามองค์ประกอบทัศนศิลป์  4)  ดนตรี  และเพลง  สร้างเครื่องดนตรีขึ้นตาม

ภาพจ�าหลัก  ปรับประยุกต์ผสมกับวงเครื่องสาย  ใช้หน้าทับเขมรในการบรรเลง  5)  เครื่องแต่งกาย  จ�าลอง

แบบมาจากภาพนางอัปสรที่ปรากฎอยู่บนแผ่นหิน ก�าหนดสีตามความเชื่อ  คุณค่าของสี  และทฤษฎีสี  ระบ�า

ลพบุรี  เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ระบ�าจากข้อมูลศิลปกรรมขอมโบราณที่มีแนวทางการสร้างสรรค์อย่าง

เป็นระบบ  มีหลักการ  และการอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน  แนวคิดดังกล่าว  ถือเป็น

แนวทางนาฏยศิลป์เชิงสร้างสรรค์ ที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ระบ�าอื่นๆ ขึ้นอีกหลายชุด และมีแนวโน้มว่า

จะมีการพัฒนาผลงานนาฏยประดิษฐ์สร้างสรรค์ต่อไปเรื่อยๆ โดยใช้กรอบแนวคิดเดียวกัน

จากกรณีศึกษาทฤษฎีในการออกแบบการแสดงระบ�าลพบุรี  ข้างต้น  ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเอารูปแบบ 

ระบ�า ตามที่อาจารย์ละมุล ยะมะคุปต์และอาจารย์เฉลย ศุขวะณิชย์ มาใช้ในการสร้างสรรค์งานกล่าวคือ มีผู้

แสดงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้แสดงจะร�าในบทตัวพระตัวนางตามดนตรีบรรเลง การแสดงเน้นความพร้อมเพรียง 

มีการแปรแถว  และเครื่องแต่งกายที่เหมือนกัน  มาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ชุดการแสดงตรีรัตนะในครั้ง

นี้ 
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กระบวนกำรออกแบบโครงร่ำงงำนสร้ำงสรรค์
1. โครงร่ำงกำรแสดง  กำรแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

การแสดงช่วงที่  1 ความเชื่อความศรัทธา จะใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นสื่อที่จะน�าไปสู่ความ

เชื่อความศรัทธาคือ ดวงแก้ว ดอกบัว และเทียนไข การแสดงในช่วงนี้จะแบ่งย่อยเป็นสามช่วง คือ  

-  การแสดงความเชื่อความศรัทธา  ด้วยการจัดคอมโพสโดยการน�าภาพจากประติมากรรมมา

เป็นภาพแรกในการเปิดการแสดง  จากนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวโดยนักแสดงชายสามคนถือดวงแก้วท�าท่า

ทางเหมือนการร่ายมนต์  นักแสดงหญิงหกคนถือดอกบัวและเทียนไขท�าท่าทางเหมือนการสักการบูชา  จาก

นั้นท�าพร้อมกันและเปลี่ยนแถวเพื่อเข้าสู่ช่วงย่อยที่สอง

- ช่วงขอพร นักแสดงหญิงประกบคู่กับนักแสดงชาย ท่าทางที่ใช้ในการแสดงจะสื่อถึงการขอพร  

ด้วยการน�าดอกบัวและเทียนไขมาใช้สัการะบูชา  มีการใช้ท่าร�าที่พร้อมเพียงแต่แตกต่างกันระหว่างนักแสดง

หญิงกับนักแสดงชาย  เมื่อสักการบูชาแล้วจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นักแสดงก็จะท�าท่าทางเพื่อสื่อถึงการ

ได้รับพร โดยนักแสดงชายจะมอบดวงแก้วให้กับนักแสดงผู้หญิง เมื่อได้รับดวงแก้วแล้วก็จะแปรแถวเพื่อที่จะ

ให้ ไปเก็บอุปกรณ์ ซึ่งจะมีนักแสดงผู้ชายสามคนอยู่กลางเวทีเพื่อแสดงแสดงท่าทางต่าง ๆ ต่อไป

-  ช่วงแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาร์ของนักแสดงผู้ชายที่เป็นตัวเอก  จะใช้ท่าทางและอารมณ์ของนัก

แสดงที่จะสื่อถึงการมีพลังอ�านาจ   

การแสดงช่วงที่ 2 ความรัก  เมื่อมนุษย์มีความเชื่อความศรัทธาก็จะน�ามาสู่ความรักความปรองดอง  

การแสดงช่วงนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการน�าเสนอถึงความรักที่คนเรามีต่อกัน  โดยใช้ท่าร�าที่แสดงออกถึงการเกี้ยว

พา ราสีของหนุ่มสาว และการรักกันในหมู่คณะมีการแบ่งช่วงการแสดงย่อย ๆ เป็น 4 ช่วง 

-ช่วงที่หนึ่ง นักแสดงทั้งหญิงและชายเดินเข้าหากันช้า ๆ  ออกมาเจอกัน หันหน้าตั้งแถวเป็นรูป

สามเหลี่ยม  

-ช่วงที่สอง ตั้งคอมโพสคู่รัก หรือ เป็นกลุ่มรวมหญิงชายก็ได้  

-ช่วงที่สาม การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว

การแสดงช่วงที่  3   ความสุข ช่วงนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการน�าเสนอความสุข  โดยใช้ท่าร�าและการแปร

แถวเป็นหลัก ร่วมกับจังหวะดนตรีของเพลงที่รวดเร็วและกระชับขึ้น

2. โครงร่ำงของท่ำทำงที่น�ำมำใช้

ผู้สร้างสรรค์ได้น�าภาพประติมากรรมมาสร้างเป็นท่าทางในการแสดงร่วมกับท่าในจินตนาการดังต่อ

ไปนี้ 

 การแสดงช่วงที่ 1 เสนอความเชื่อความศรัทธา 
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การแสดงช่วงที่ 2 ความรัก

การแสดงช่วงที่ 3 ความสนุกสนาน
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3. โครงร่ำงของเพลงประกอบกำรแสดง

เพลงช่วงที่ 1 เสนอควำมเชื่อ backgroundmusic ร่วมกับเสียงปี่ และโหม่งฉิ่ง ท�านองเพลงแบ่ง

ออกเป็น 4 ช่วง  

- ช่วงที่1 ดนตรีที่ใช้ backgroundmusic (ภาพนิ่ง)ใช้ ดนตรีที่มีพลัง ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่  น�าไป

สู่ความน่าเลื่อมใสศรัทธา

-  ช่วงที่  2    backgroundmusic  (เริ่มเคลื่อนไหว)  เริ่มมีเสียงเครื่องดนตรีของอินเดียคือกลอง

แขก และปี่เข้ามาด้วย  เพื่อความขลัง สื่อถึงการสักการะบูชา  มีจังหวะดนตรีที่ช้า แต่มีการแบ่งห้องเพลงที่

ชัดเจน  เล่นซ�้ากัน สามห้องเพลงใหญ่ 

-ช่วงที่ 3 backgroundmusic ร่วมกับกลองแขก และปี่ (แปรแถว)  จังหวะดนตรีเริ่มเร็วขึ้นเล็ก

น้อย เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรแถวและท่าร�าที่มีการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น ในตอนท้ายของช่วงที่ 3 ดนตรี

จะเร็วขึ้นจากเดิมอีกหนึ่งระดับ  แต่มีความอ่อนช้อย ไม่ดูสนุกสนานหรือดุดันจนเกินไป 

-ช่วงที่  4 backgroundmusic ร่วมกับกลองแขก เป็นหลัก (ตัวเอก)  ช่วงนี้จะเป็นการโชว์ท่าร�า

ของตัวเอกทั้งสาม    ผู้สร้างสรรค์ต้องการใช้ดนตรีของอินเดีย  ที่มีจังหวะช้าแต่กระชับ    เพื่อให้สอดคล้องกับ

ท่าร�าของผู้ชายที่มีความสง่างามแต่แฝงไปด้วยความแข็งแรง 

กำรแสดงช่วงที่ 2 ควำมรัก backgroundmusic ท�านองเพลงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  

-ช่วงที่ 1 (เดินออกมาพบกัน)  จังหวะดนตรีที่เชื่องช้า ส�าหรับการเดิน  2 ห้องเพลง เมื่อเดินมา

เจอกันแล้วดนตรีจะเฟดเข้าสู่ช่วงที่สอง 

-ช่วงที่ 2 (เกี้ยวพาราสี) ดนตรีจะมีความเร็วขึ้นเป็นท�านองบรรเลงไปเรื่อยๆ  8 ห้องเพลง 

กำรแสดงช่วงที่ 3 backgroundmusic ควำมสนุกสนำน 

เป็นการน�าเสนอความสุข ความสนุกสาน ช่วงนี้ผู้สร้างสรรค์ออกแบบดนตรีโดยการน�าดนตรีอินเดีย

มาใช้คือกลองแขกมาผสมผสานกับดนตรีมโนราห์ทางภาคใต้ คือปี่ ทับ กลอง โหม่งฉิ่ง  ที่มีความกระชับและ

สนุกสนานมาใช้  

4. โครงร่ำงของเครื่องแต่งกำยประกอบกำรแสดง 

ผู้สร้างสรรค์ได้ถอดโครงร่างของเครื่องแต่งกายจากหินสลักโบราณนายทวารถืออาวุธและนางยักษ์

สวมสร้อยจี้ตรีรัตนะ    และได้น�าเอาเอกลักษณ์ความเป็นภาคใต้คือการนุ่งผ้าโนรามาเป็นเครื่องแต่งกายส่วน

ล่างของนักแสดงผู้ชาย  ส่วนของนักแสดงผู้หญิงนั้นผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบผ้าห้อยผืนยาวที่สามารถประดับ

ได้ตั้งแต่บ่าซ้ายยาวลงมาถึงสะเอวตลอดจนชายพกด้านหน้าฝั่งซ้าย  ทั้งนักแสดงชายและหญิงสวมใส่เครื่อง

ประดับที่เหมือนกัน  โดยมีการน�าเอาตรีรัตนะมาเป็นลวดลายบนเครื่องประดับศรีษะและสร้อยคอเพิ่มความ

เป็นอัตลักษณ์ให้กับชุดการแสดงอีกด้วย 
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เครื่องแต่งกำยของผู้ชำย

เครื่องแต่งกายของผู้หญิง
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5. โครงสร้ำงอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง 

 1.ดวงแก้ว ประกอบไปด้วยพานไม้ซ้อนกันสองชั้นด้านบนมีดวงแก้วสีใสตั้งอยู่

 2.เทียนไข ท�าจากเหล็กอลูมิเนียมพ่นสีน้�าตาล ปลายแต่ละชั้นใช้เหล็กท�าเป็นถ้วยรอง
เทียนพ่นเป็นสีน้�าตาลด้วยเช่นกัน

3.ดอกบัว ดอกบัว ประดับด้วยลูกปัดลากสีที่ปลายด้ามจับ
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กระบวนกำรของกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์
1.  น�าข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์  ก่อนการผลิตผลงานสร้างสรรค์นั้น  จะต้องน�าข้อมูลที่ได้ท�าการ

ศึกษาจากการค้นคว้าในหนังสือ อินเตอร์เน็ต บทความ และจากการสัมภาษณ์จากนักวิชาการผู้มีความรู้ด้าน
ภาพเขียนและโบราณวัตถุของมนุษย์ยุคต่างๆ  เพื่อที่จะสามารถเรียงร้อยเรื่องราวในแต่ละช่วงของการแสดง 
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และสื่อสารกับผู้ชมได้

2.  ก�าหนดเรื่องราวของการแสดง เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้หัวข้อในการศึกษาแล้วจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล
และน�าหัวข้อนั้นมาสื่อสารโดยการตีความหมาย  เรียบเรียงออกมาเป็นภาพการแสดงโดยรวมทั้งหมด จะน�า
ไปสู่การก�าหนดเรื่องราวของการแสดงโดยค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับจากการชมการแสดง    นั้นคือ  
การน�าค�าว่าตรีรัตนะมาสื่อความหมายเป็นภาพการแสดง  ซึ่งตรีหมายถึงสาม    รัตนะหมายถึงแก้ว  รวมกัน
เป็นดวงแก้วสามประการ  ผู้สร้างสรรค์จึงต้องการน�าค�าว่า  ดวงแก้วสามประการมาจัดท�าเป็นภาพการแสดง
โดยน�าพื้นฐานความต้องการในชีวิตมนุษย์มาสร้างเป็นการแสดง 

3.  ก�าหนดช่วงของการแสดง   การก�าหนดช่วงการแสดง คือหลังจากที่ได้ภาพรวมทั้งหมดของการ
แสดงแล้วเราจะต้องน�าการแสดงทั้งหมดมาแบ่งช่วงบ่งตอนเพ่ือขยายความและลงรายละเอียดในการแสดง
ช่วงนั้นๆให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การแบ่งช่วงการแสดงอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้
สร้างสรรค์ว่าต้องการขยายความหรือลงรายละเอียดในช่วงใดเป็นพิเศษ  ซึ่งการแสดงชุดตรีรัตนะนี้      ผู้
สร้างสรรค์ได้แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วงการแสดง  โดยในแต่ละช่วงได้น�าปัจจัยสามอย่างที่มนุษย์ต้องมีใน
การด�ารงชีวิตอยู่  ได้แก่  ความเชื่อ ความรัก และความสุข   

4.  การสร้างสรรค์ท่าร�า    ท่าร�าที่ใช้ประกอบการแสดงจะมีทั้งท่าเอกลักษณ์  หมายถึงท่าเฉพาะที่มี
อยู่  ในการแสดง ท่าที่เกิดจากจิตนาการของผู้สร้างสรรค์ที่ไม่ซ�้ากันกับการแสดงใดๆ ท่าหลักหมายถึงท่าที่ใช้
ในการแสดงมีปรากฎอยู่มากกว่าหนึ่งครั้ง  ท่าเชื่อมหมายถึงท่าที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงอิริยาบทจากท่าหนึ่ง
ไปสู่อีกท่าหนึ่ง 

5.  ก�าหนดเพลงของการแสดง  ขั้นตอนนี้จะค�านึงจากช่วงของการแสดงเป็นหลัก    เพลงเป็นส่วน
หนึ่งที่ส�าคัญมากเพราะเป็นตัวสื่ออารมณ์ให้ผู้ชมได้เข้าใจ  หากท่าร�าและท�านองเพลงไม่สอดคล้องภาพรวม
ของการแสดงก็จะออกมาไม่ดี  เนื่องจากขาดสุนทรียภาพ และท�าให้ภาพที่ปรากฎและเสียงที่ได้ยินไม่มีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ในการนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเพลงประกอบการแสดง  โดยการใช้ท�านองเพลง
ของอินเดียผสมผสานกับมโนราห์ทางภาคใต้   

6.  ก�าหนดเครื่องแต่งกายในการแสดง  เครื่องแต่งกายของนักแสดงก็ส�าคัญส�าหรับการแสดงมาก
เช่นกัน  เนื่องจากเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งหนึ่งที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชุดการแสดงนั้นๆ  ได้    โดยการน�า
การแต่งกายเลียนแบบมาจากประติมากรรม   เพื่อเสริมให้ภาพรวมของการแสดงออกมาสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้เครื่องแต่งกายยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักแสดงอีกด้วย  เมื่อนักแสดงมีความมั่นใจ
ย่อมส่งผลดีต่อการถ่ายทอดและสื่อสารท่าร�าให้ออกมาดูสวยงามยิ่งขึ้นอีกด้วย 

7.  คัดเลือกและฝึกซ้อมนักแสดง  การคัดเลือกนักแสดงในครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ก�าหนดนักแสดง
ทั้งหมด 9 คน ได้แก่นักแสดงผู้ชาย 3 คน และนักแสดงผู้หญิง 6 คน การคัดเลือกนักแสดง คือดูรูปร่างความ
สูงที่ใกล้เคียงกัน ดูพื้นฐานของผู้แสดง คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย ที่ส�าคัญต้องมีความ
รับผิดชอบและตรงต่อเวลา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและวันแสดงจริง

8.  ปรับแก้จากอาจารย์ที่ปรึกษา  ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  ก�าหนดเรื่องราวของการแสดง 
ก�าหนดช่วงของการแสดง ก�าหนดเพลงของการแสดง ก�าหนดเครื่องแต่งกายของการแสดง   จนไปถึงการคัด
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เลือกและฝึกซ้อมนักแสดง  ทั้งหมดได้ผ่านการปรับแก้จากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลงาน
สร้างสรรค์ออกมาดีและมีคุณภาพมากที่สุด

ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์

ช่วงที่ 1 ความเชื่อ
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ช่วงที่ 2 ความรัก
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ช่วงที่ 3 ความสุข
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บทสรุปข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค 

จากการสร้างสรรค์การแสดงชุด ตรีรัตนะ เป็นการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์แนวโบราณคดี ที่ได้น�า

แรงบันดาลใจจากลวดลายของลูกปัดโบราณชาวบ้านเรียกว่าตรีรัตนะ  เนื่องจากมีสามง่ามเสมือนตรีที่เป็น

อาวุธของเทพเจ้า  ในการนี้ผู้สร้างสรรค์ได้เล็งเห็นถึงความหมายอันลึกซึ้งของค�าว่าตรีรัตนะ    ที่หมายถึงดวง

แก้วสามประการเปรียบดั่งสามสิ่งอันมีคุณค่าที่มนุษย์ใช้ด�ารงชีวิตอยู่ได้  กล่าวคือ  ความเชื่อ  ความรัก  และ

ความสุข ช่วงการแสดงจึงได้ถูกแบ่งออกเป็นสามช่วง   ช่วงที่หนึ่ง ความเชื่อเป็นการจัดวางคอมโพสภาพนิ่ง

และมีการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เป็นหลัก  ช่วงที่สอง  ความรัก  เป็นการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว  น�าเสนอถึง

ความต้องการ  ความเสน่หา  ผ่านท่วงท่าลีลาที่อ้อนช้อย  ช่วงที่สาม  ความสุข  เป็นการเฉลิมฉลองน�าเสนอ

ความพร้อมเพรียงเน้นการแปรแถวและใช้ท�านองเพลงที่กระชับรวดเร็ว สนุกสนานมากยิ่งขึ้น   ท่าร�าที่น�ามา

ใช้ในการแสดง ผู้สร้างสรรค์จึงได้หยิบน�าท่าร�ามาจากประติกรรมโบราณร่วมกับท่าร�าในจินตนาการเรียงร้อย

ผ่านท�านองเพลงอินเดียผสมผสานมโนราห์ภาคใต้  ถ่ายทอดท่าร�าโดยนักแสดงทั้งหญิงและชาย  และน�าเอา

ลวดลายของตรีรัตนะมาเป็นเครื่องประดับเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับชุดการแสดง 

การแสดงชุดตรีรัตนะ  จะเป็นภาพสะท้อนสังคมให้ผู้ชมได้เห็นถึงสามสิ่งอันมีคุณค่า  ที่มีคู่มนุษย์มา

ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน  สามสิ่งนี้มีอยู่และเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง  มิได้เกิดจากเงินทองหรือสิ่งนอก

กายใดๆ แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคน หากทุกคนด�ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการรู้ซึ้งผิดชอบชั่วดี มี

ความเชื่อ  ความศรัทธาในศาสนาหรือลัทธิของตนเอง  มีความรักและปรารถนาดีให้แก่กัน  โลกของเราก็จะ

เต็มไปด้วยสันติสุขตลอดกาล 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  การท�างานร่วมกับคู่สร้างสรรค์จ�าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อเวลาและหน้าท่ีมากยิ่งกว่าท�า

เพียงคนเดียว

2.   ควรมีความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี กล้าเสนอแนะ และรับฟังข้อคิดเห็นซึ้งกันและกัน

3.   มีความซื่อตรงและสามัคคีกันในหมู่คณะ 

ปัญหำและอุปสรรค

นักแสดงที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้  มีจ�านวนจ�ากัด  รูปร่างหน้าตาของผู้แสดงมีความแตกต่าง  พื้นฐาน

ทางด้านนาฏศิลป์ที่ไม่เท่าเทียมกันท�าให้ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนผู้แสดงมากขึ้นกว่าเดิม  ส่งผล

ให้เกิดความล้าช้า และต้องสละเวลามาใช้ในการฝึกซ้อมนานกว่าที่วางแผนไว้ 

เอกสำรอ้ำงอิง
ธราพงศ์ ศรีสุชาติ.(2529)  “เขาสามแก้ว : ชุมชนโบราณ.” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ 1: 229-236.          
นงคราญ ศรีชาย และวรวิทย์ หัศภาค. (2543.)โบราณคดีศรีวิชัย มุมมองใหม่การศึกษาวิเคราะห์แหล่ง

โบราณคดีรอบ อ่าวบ้านดอน. นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์เม็ดทราย.                                                          
บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรร( 2550). ทุ่งตึก เมืองท่าการค้าโบราณ. กรุงเทพ : บริษัท ส�านักพิมพ์สมาพันธ์ จ�ากัด. 
ผาสุข อินทราวุธ.(2542.) ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี. กรุงเทพ : โรงพิมพ์

อักษรสมัย.            
วิสันธนี โพธิสุนทร.(2542) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร. กรุงเทพ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช

ชิ่ง  จ�ากัด. 



63

ยอยศยิ่งฟ้ำสงขลำนครินทร์

Yor Yot yingfah Songkhla Nakarin

 สิริรัตน์ เรืองสวัสดิ์1 ณัฐวดี สุธีสุนทร1 สมโภชน์  เกตุแก้ว1 เสาวณีย์  บางโรย1

Sirirat rueangsawat1Nattavade Suteesuntorn1  Sompoch Ketkeaw1 Saowanee  Bangroy1

ประเภทของงำนสร้ำงสรรค์

ประเภทนาฏศิลป์ไทย โดยจะใช้รูปแบบในการน�าเสนอในลักษณะของ Symbolic Dance เป็นการ

น�าภาพเชิงสัญลักษณ์มาสื่อสารด้วยท่าทาง

แรงบันดำลใจในกำรท�ำงำนสร้ำงสรรค์

ผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของพระราชบิดา  (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร    

อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก) ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ของตน

เป็นกิจที่สอง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง หากท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ด้วย

ความที่พระองค์เป็นผู้มีน�้าพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตาที่มีต่อผสกนิกรชาวไทย  ผู้สร้างสรรค์จึงอยากน�ามา

ถ่ายทอดให้คนในสังคนเห็นถึงความเป็น  ม.อ.  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  ที่น�าพระราชปณิธานของ

พระองค์ท่านมาปรับใช้เพื่อคนในสังคม  ในการลงไปแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของยางพาราและเรื่องปาล์มที่สกัด

มาเป็นน�้ามันไบโอดีเซล  โดยยึดหลักภายใต้พระราชปณิธานของพระราชบิดา  จึงเป็นเหตุผลและแรงบันดาล

ใจให้ผู้สร้างสรรค์ได้คิดสร้างสรรค์การแสดงที่จะส่ือให้เห็นถึงพระราชปณิธานของพระราชบิดาและให้เห็นถึง

อัตลักษณ์ความเป็น ม.อ.

1  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

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



64

แนวควำมคิด

น�าเอกลักษณ์ความเป็น ม.อ. มาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการน้อมถวายสักการะ และแสดงให้เห็นความ

เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คือ  พระพิชัยมงกุฎ  ดอกศรีตรัง  พระราชปณิธานของพระ

ราชบิดาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแสดงความเคารพต่อพระองค์ท่าน  และสื่อสารให้สังคมรู้จักตัวตนของ

มหาวิทยาลัยมากขึ้น  โดยผู้สร้างสรรค์จะน�าเอาผลงานในด้านต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ

น�าเอาสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาสื่อสารในรูปแบบของท่าทางด้าน

นาฎศิลป์ไทย  โดยเน้นการสร้างภาพนิ่งที่เป็นสัญลักษณ์  และสร้างการเคลื่อนไหวให้เกิดสุนทรียภาพและ

อรรถรสของการแสดง 

แนวคิดและทฤษฎีที่น�ำมำใช้

ผู้สร้างสรรค์ได้น�าแนวคิดทฤษฎี การออกแบบทัศนศิลป์ของอาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ ซึ่งได้กล่าว

ไว้ว่า  “การออกแบบการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างหนึ่งของมนุษย์  ซึ่งมีประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ

ควบคู่กับมนุษย์มาตลอดเวลาในชีวิตและประสบการณ์ประจ�าวันไม่ว่ายุคสมัยใดก็ตาม การออกแบบนั้นก็คือ

ความเพียรพยายามของมนุษย์ในอันที่จะน�าเอาทรัพยากรต่าง  ๆ  ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาดัดแปลง

เป็นสิ่งที่เอื้ออ�านวยความสะดวกสบายและเกิดคุณค่าต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์  การออกแบบงานทัศน

ศิลป์จึงมักมีการปรับปรุงพัฒนาแบบให้เหมาะสม และมีความแปลกใหม่อยู่เสมอ”

(โดยสรุปเนื้อหามาจาก  กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ท่านอังคาร  กัลป์ยาณพงศ์)  (ท่าน

อังคาร.นิธิ เอียวศรีวงศ์,ม.ป.ป.)

ได้น�าแนวคิดการสร้างภาพบนเวที และการออกแบบเพื่อการแสดง  จาก ผศ.ชุติมา มณีวัฒนา ที่ได้

เขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการก�ากับการแสดง  ได้ให้ความหมายของการสร้างภาพบนเวที และ

การออกแบบการแสดง  กล่าวคือ  การจัดการเคลื่อนไหว  รวมถึงการใช้พื้นที่บนเวทีของนักแสดงเป็นส่วน

ประกอบส�าคัญในการน�าเสนอ อันจะท�าให้เกิดความสมบูรณ์ สวยงาม   อีกทั้งยังสื่อความหมายและอารมณ์

ของการแสดงเพิ่มขึ้น  คล้ายกับการวาดภาพของจิตกรแต่แทนที่จะวาดลงบนผ้าใบ ผู้ก�ากับการแสดงกับวาด

ภาพเหล่านั้นไว้เป็น 3 มิติ ลงในเวทีการแสดงของเขาแทน ด้วยการใช้นักแสดง  ฉาก แสง สี เสื้อผ้า การแต่ง

หน้า ทั้งหมดนี้ท�าหน้าที่เป็นวัตถุที่ปรากฏในภาพ  โดยใช้เทคนิคในการลากลายเส้น ให้สีสัน แรงเงา  เว้นช่อง

ว่าง ฯลฯ เทคนิคดังกล่าวไม่ต่างจากเทคนิคการวาดภาพในงานทัศนศิลป์แต่อย่างใด แต่เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน

อย่างถูกต้อง  ผู้ก�ากับจึงจ�าเป็นต้องดูแลและควบคุมให้ผลงานทั้งหมดมีความกลมกลืนกัน  และสนับสนุนกัน

อย่างมีเอกภาพ 

จากทฤษฎีดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ได้น�ามาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน โดยการค�านึงถึงภาพรวม

ของการแสดง  เริ่มต้นจากการใช้ตัวนักแสดงมาสร้างเป็นคอมโพสเกิดเป็นภาพสัญลักษณ์ส�าคัญแทนการใช้

อุปกรณ์  อีกทั้งจัดวางต�าแหน่งนักแสดงอย่างเหมาะสมกับพื้นที่บนเวที  ใช้การแปรแถวแบบเคลื่อนไหวเป็น

ลายเส้น  เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมด้วยการออกแบบแถวที่มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันเหมือนดัง

การวาดภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นตลอดจนปลายเส้นดินสอที่วาดภาพนั้นจนเส้นสมบูรณ์ (โดยสรุปเนื้อหา

มาจาก เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการก�ากับการแสดง 1 ผศ.ชุติมา มณีวัฒนา) (ผศ.ชุติมา มณีวัฒนา,

2550)
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กระบวนกำรออกแบบโครงร่ำงงำนสร้ำงสรรค์

การออกแบบร่าง มีกรอบโครงร่าง 4 ส่วน ดังนี้
1.  โครงร่างของการแสดง

2.  โครงร่างของท่าทางที่น�ามาใช้

3.  โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง

4.  โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง

1. โครงร่ำงของกำรแสดง

ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงหลักค�าสอนของพระราชบิดา

ผู้สร้างสรรค์ต้องการน�าเสนอภาพพระราชบิดาที่ทรงมีพระราชปณิธาน“ขอให้ถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ประโยชน์ของตนเป็นกิจที่สอง  ลาภ ทรัพย์  และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง  หาก

ท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”  โดยใช้พัดมาสร้างภาพสัญลักษณ์เป็นตัวสื่อสารความเป็นพระราช

บิดา   ดังนี้

ภาพที่ 1.1 เป็นภาพของนักแสดงใช้พัดในการต่อกันเป็นดอกศรีตรังอยู่ตรงกลางของเวที  

ภาพที่ 1.2 ใช้เป็นบทกลอนที่สื่อถีงตัวของพระบิดาโดยในบทกลอนจะกล่าวถึงพระราชปณิธาน

ของพระองค์ ตัวของกลอนอาจจะใช้เป็นกลอนเปลือยๆแบบไม่มีดนตรี

ภาพที่ 1.3 นักแสดงจะเคลื่อนไหวออกมาเป็นแถว เต้นท่าเซทที่สื่อถึงหลักค�าสอนของพระองค์

ที่กล่าวมาในตอนแรก 

ภาพที่ 1.4 ภาพคอมโพสต์ของดอกศรีตรังที่แตกกิ่งก้านสาขากันเต็มเวที

ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงความมุ่งมานะที่น�ามาสู่ความส�าเร็จ

ผู้สร้างสรรค์ต้องการน�าเสนอภาพให้เห็นถึงการยึดหลักพระราชปณิธาน  “ขอให้ถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ประโยชน์ของตนเป็นกิจที่สอง”  โดยการลงไปช่วยเหลือคนในสังคม  ตามภาพดัง

ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.1 คือ การใช้ท่าสัญลักษณ์ที่บอกถึงยางพาราโดยจะสื่อสารเป็นท่าเซท จบท่าเซทก็จะ

ต่อพัดกันเป็นต้นของยางพารา 

ภาพที่ 2.2 สื่อให้เห็นถึงภาพของผลิตผลจากต้นยางพาราโดยการใช้พัดท�าเป็นแผ่นยางพารา 

และท�าเป็นฝายกั้นน�้า 

ภาพที่ 2.3 ใช้ท่าสัญลักษณ์ที่บอกถึงลักษณะของต้นปาล์ม 

ภาพที่ 2.4 จะจัดคอมโพสต์เป็นผลิตผลที่ได้จากปาล์ม 

ภาพที่ 2.5 จะสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในฝั่งทะเลอันดามัน เป็นภาพของการใช้

พัดมาท�าเป็นคลื่นทะเลบ้าง ปะการังบ้าง เป็นปลาบ้าง  



66

ช่วงที่ 3 สื่อถึงความเป็นสงขลานครินทร์

ช่วงนี้จะน�าเสนอให้ถึงความเป็น ม.อ. ทั้งหมด

ภาพที่ 3.1 จะเป็นท่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็น ม.อ. จากนั้นจะสร้างคอมโพสต์เป็นช่อ

ศรีตรังให้กระจายเต็มเวที หนึ่งคนบ้าง สองหรือสามคนบ้างในแต่ละคอมโพสต์

ภาพที่ 3.2 แบ่งเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม แล้วมาท�าเป็นคอมโพสต์ 5 วิทยาเขตจะน�าเสนอในด้านของ 

ศิลปะวัฒนธรรมของทั้ง 5 วิทยาเขต

ภาพที่ 3.3 จะเป็นภาพของการสักการะพระราชบิดา

2. โครงร่ำงของท่ำทำงที่น�ำมำใช้

ช่วงที่ 1 ใช้เป็นท่านาฏศิลป์ไทย จะมีคอมโพสต์หลักเป็นดอกศรีตรังแล้วใช้ซาวด์ที่สื่อเป็นตัวแทน

ของพระราชบิดา

ช่วงที่ 2 ใช้ท่านาฏศิลป์ไทย คอมโพสต์หลักที่หนึ่งคือต้นยางพารา คอมโพสต์หลักที่สองคือการใช้ผ้า

สไบมาสร้างภาพแผ่นยางพารากั้นน�้ากัดเซาะ  คอมโพสต์หลักที่สามคือใช้ท่าร�ามาสร้างภาพต้นปาล์ม  คอม

โพสต์หลักที่สี่คือใช้สไบมาสร้างภาพเรือที่วิ่งได้ด้วยน�้ามันไบโอดีเซลจากปาล์ม  คอมโพสต์หลักที่ห้าคือใช้

สะไบมาสร้างภาพคลื่นทะเล และท้องทะเลทั้งหมด

ช่วงที่ 3 ใช้ท่าร�าโพสต์กระจายกันเต็มเวทีให้เกิดเป็นภาพดอกศรีตรังบานอยู่เต็มเวที และจะใช้ท่าร�า

ในลักษณะต่าง ๆ น�าเสนอทางด้านศิลปวัฒนธรรมในแต่ละวิทยาเขต และจะจบด้วยการใช้ท่าร�าสื่อสารเป็น

คอมโพสต์ที่สื่อถึงพระราชปณิธานของพระราชบิดา

3. โครงร่ำงของเพลงประกอบกำรแสดง

ช่วงที่  1  ใช้ซาวด์เพลงที่สื่อให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาในหลักค�าสอนของพระราชบิดา  โดยใน

ตอนแรกจะใช้เป็นเสียงดนตรีพื้นหลังเบาๆ  แล้วมีเสียงพากษ์ผู้ชายเป็นกลอนที่เกี่ยวกับพระราชบิดา  หลัง

จากกลอนจบจะเป็นเสียงของดนตรีแนวใต้ตอนล่าง  โดยจะใช้ปี่เป็นตัวหลัก  และใช้โหม่ง  คีย์บอร์ด  ทับ  ฉิ่ง

และซอ  เป็นตัวประกอบจังหวะ  ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ดนตรีจังหวะช้าในตอนเปิดตัวเพื่อให้มีความขลังรู้สึก

ศรัทธาแล้วค่อยๆเปลี่ยนจังหวะเป็นดนตรีที่เร็วขึ้นเพื่อเล่าถึงความเป็นลูกพระราชบิดา

ช่วงที่  2  ใช้ซาวด์เพลงที่สื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ช่วงนี้จะใช้ปี่เป็นตัวหลัก และใช้โหม่ง 

คีย์บอร์ด ทับ ฉิ่งและซอเป็นตัวประกอบจังหวะ  โดยผู้สร้างสรรค์ใช้จังหวะดนตรีในช่วงนี้ความเร็วปานกลาง

ทั้งหมด  แสดงถึงความตื่นตาตื่นใจ  เพราะต้องการสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองความมุ่งมั่นของลูกพระบิดาที่เริ่ม

ก่อตัวขึ้นจากความเชื่อในค�าสอนของพระราชบิดา

ช่วงที่  3  ใช้ซาวด์เพลงที่สื่อให้เห็นถึงความสุขของชาวสงขลานครินทร์  ในช่วงนี้จะใช้ปี่เป็นตัวน�า 

และจะใช้ระนาด  คีย์บอร์ด  ขลุ่ย  ไซโลโฟน  เป็นตัวประกอบจังหวะ  ช่วงนี้จะเป็นดนตรีเร็วกว่าช่วงที่สอง  ผู้

สร้างสรรค์ใช้ดนตรีจังหวะเร็วให้สื่ออารมณ์แรกที่นึกถึงค�าสอนของพระราชบิดาให้จารึกอยู่จนถึงปัจจุบัน 

เพื่อสื่อถึงความส�าเร็จของลูกพระบิดาที่ยึดมั่นในพระราชปณิธานของพระราชบิดาหลังจากนั้นก็จะเป็น

ดนตรีโนราใช้เป็นดนตรีหลักและจะมีดนตรีของรองแง็ง จินตปาตี ตารีกีปัส ระบ�าศรีวิชัย ดังขึ้นมาเป็นช่วงๆ

เพื่อให้เห็นถึงความเป็น 5 วิทยาเขต
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4. โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง
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อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแสดง 

พัด  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการในการแสดง  มีลักษณะก้านพลาสติกและใช้กาวติดผ้าไล่สีติดกับก้าน

พลาสติก 2 ด้าน ด้านหนึ่งสีม่วงอีกด้านหนึ่งสีฟ้า  ใช้ทั้งหมด 16 ชิ้น

กระบวนกำรของกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์

การสร้างสรรค์งานปริญญานิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ  ครั้งนี้ได้มีระยะเวลาใน

การสร้างสรรค์ผลงานในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2563

ตารางระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  ถึง มีนาคม 2563
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วัน/เดือน/ปี รำยกำรปฏิบัติงำน

29 มกราคม 2563 เริ่มสั่งท�าเกาะอก พัดและดอกไม้ประดับศีรษะเป็นตัวอย่างส่งอาจารย์ประจ�ารายวิชาครั้งที่ 1 

และปรึกษาเรื่องสีผ้ากับอาจารย์ประจ�ารายวิชา

30 มกราคม 2563 ส่ง PSUNC ครั้งที่ 1 และส่งดอกไม้ประดับศรีษะให้อาจารย์ประจ�ารายวิชาดูตัวอย่างที่สมบูรณ์ 

ครั้งที่ 2 และขอค�าปรึกษาเรื่องดิ้นและร้านพัดกับอาจารย์เสาวณี บางโรย และได้รับความช่วย

จากอาจารย์เสาวณี บางโรย เป็นผู้ด�าเนินการสั่งดิ้นและใหนามบัตรร้านพัดเพื่อติดต่อสั่งซื้อพัด

31 มกราคม 2563 ปรับแก้เกาะอกด้านหลังตรงสะโพกให้มีความโค้งกว่าเดิม ตัดเย็บเครื่องแต่งกายเพิ่มเติม

1 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับดิ้นตามจ�านวนที่สั่ง

3 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามเรื่องผ้าวาดลายที่ห้วยยอดกับอาจารย์ไสว และอาจารย์ไสวเริ่มลงมือวาดลายผ้าเป็น

ตัวอย่างเพื่อส่งให้กับอาจารย์ประจ�ารายวิชาดูความเรียบร้อย

4 กุมภาพันธ์ 2563 ซื้อของท�าดอกไม้เพิ่ม และตัดเย็บเครื่องแต่งบกายที่ใช้ตัดเย็บด้วยตัวเอง

5 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มตามงานเกาะอกที่ปรับแก้กับร้านพัดซ่อมได้ งานล่าช้าเพราะตัวดิ้นที่ได้มานั้นใหญ่เกินไปท�าให้

ช่วงตัดเย็บเพิ่งจะได้ลงมือเย็บดิ้นให้

6 กุมภาพันธ์ 2563 ใส่เครื่องแต่งกายแบบเต็มรูปแบบให้อาจารย์ประจ�ารายวิชาและอาจารย์เสาวณี บางโรยดูความ

ถูกต้องเป็นครั้งแรก พบว่าจะต้องปรับแก้เกาะอกให้มีความลึกกว่าเดิม แก้ไขเครื่องแต่งกายให้

ให้มีความเหมาะสมเท่ากับสรีระร่างกายของนักแสดงแต่ละคน ส่วนผ้าถุงให้ช่างตัดเย็บในส่วนที่

เหลือได้ และน�ากลับมาเย็บเลื่อมติดกับลวดลายของผ้าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสวมงาม

7 กุมภาพันธ์ 2563 ตัดเย็บอุปกรณ์เครื่องแต่งกายที่ท�าด้วยตัวเอง

11 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มท�าตัวอย่างดอกไม้ไหวตรงศีรษะเสนออาจารย์ประจ�ารายวิชา 

12 กุมภาพันธ์ 2563 พานักแสดงไปลองเกาะอกที่ร้านพัดซ่อมได้ พบว่าต้องเข้ารูปเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสวยงาม

และเห็นสรีระของนักแสดงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และน�าเสนอไกด์ไลน์ของเพลงในช่วงที่ 2และ3 ให้กับ

อาจารย์ประจ�ารายวิชาฟังเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของเพลง

13 กุมภาพันธ์ 2563 วัดรอบคอนักแสดงให้พอดีกับสร้อยคอ และตัดเย็บเครื่องแต่งกายเพิ่มเติม และสั่งพัดกับร้านเจ้

แมวพัดพาหุรัดมาใช้ในการแสดง 8 คู่

14 กุมภาพันธ์ 2563 ออกไปดูผ้าไล่สีหลังตลาดเพื่อใช้ในการท�าพัดที่ใช้เป็นอุปกรณ์ส�าหรับการแสดง

17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับพัดตามจ�านวนที่สั่งจากร้านเจ้แมวพัดพาหุรัด และตัดเย็บลูกปัดกับชุดการแสดง

18 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับแก้แบบฟอร์มผลงานเข้าร่วมโครงการ PSUNC 63 เพิ่เติมให้มีความกระชุบมาขึ้น

19 กุมภาพันธ์ 2563 ปรึกษาท่าร�าและขอค�าแนะน�าจากอาจารย์เสาณี บางโรย

20 กุมภาพันธ์ 2563 น�าเสนอท่าหลักให้กับอาจารย์ประจ�ารายวิชาดูความถูกต้อง

21 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มเย็บผ้าติดกับพัดที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงทั้ง 8 คู่

24 กุมภาพันธ์ 2563 เย็บผ้าติดกับพัดที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงได้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง 8 คู่ และตัดเย็บเครื่องแต่ง

กาย

25 กุมภาพันธ์ 2563 ตัดเย็บเครื่องแต่งกาย

26 กุมภาพันธ์ 2563 ตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
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วัน/เดือน/ปี รำยกำรปฏิบัติงำน

27 กุมภาพันธ์ 2563 ตัดเย็บเครื่องแต่งกาย

28 กุมภาพันธ์ 2563 ชุดการแสดงและเครื่องประดับเสร็จเรียบร้อยเกิน 70 เปอร์เซ็น

2 มีนาคม 2563 เริ่มต่อท่าร�าช่วงที่ 1 ให้กับนักแสดง และเย็บลายผ้าถุงของนักแสดงแต่ละคน

3 มีนาคม 2563 ทวนท่าร�าพร้อมเก็บลายความพร้อมเพรียงของนักแสดงในช่วงที่ 1 และเริ่มต่อท่าร�าในช่วงที่ 2 

ให้กับนักแสดง

4 มีนาคม 2563 ทวนท่าร�าช่วงที่ 1และ2 พร้อมเก็บลายความพร้อมเพรียงในช่วงที่ 2

5 มีนาคม 2563 ทวนท่าร�าช่วงที่ 1และ2 และเริ่มต่อท่าร�าช่วงที่ 3 ให้กับนักแสดง

6 มีนาคม 2563 ทวนท่าร�าช่วงที่ 1ถึง3 พร้อมเก็บลายในช่วงที่ 3

9 มีนาคม 2563 ซ้อมย่อยในห้องเรียนรวมทั้ง 3 ช่วงการแสดง และเก็บลายทั้งสามช่วงให้ท่าร�าดูมีความกระชับมา

ขึ้น

10 มีนาคม 2563 ซ้อมย่อยในห้องเรียน ทวนท่าร�าให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักแสดงในวันซ้อม

ใหญ่

11 มีนาคม 2563 ซ้อมย่อยในห้องเรียน ทวนท่าร�าให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักแสดงในวันซ้อม

ใหญ่

12 มีนาคม 2563 ซ้อมย่อยในห้องเรียน ทวนท่าร�าให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักแสดงในวันซ้อม

ใหญ่

13 มีนาคม 2563 ซ้อมย่อยในห้องเรียน ทวนท่าร�าให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักแสดงในวันซ้อม

ใหญ่

16 มีนาคม 2563 จัดเตรียมงาน แล้วซ้อมย้อยในห้องเรียน ตรวจเช็คความเรียบร้อยของชุดการแสดงที่จะใช้ในวัน

ซ้อมใหญ่

17 มีนาคม 2563 จัดเตรียมงาน และซ้อมย่อยกับเวทีจรังพร้อมบล็อกกลิ้งแถวให้กับนักแสดง

18 มีนาคม 2563 ซ้อมใหญ่กับเวทีพร้อมแสงเสียง และตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานสถานที่

19 มีนาคม 2563 ซ้อมใหญ่ พร้อมชุดการแสดงแสงเสียงซ้อมเสมือนจริง

20 มีนาคม 2563 น�าเสนอผลงานการแสดง PSUNC ชุดยอยศยิ่งฟ้าสงขลานครินทร์

ผลงำนสร้ำงสรรค์

ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงหลักค�าสอนของพระราชบิดา จะแบ่งออกเป็น 3 ท่าหลักๆ โดยในแต่ละท่าจะ

สื่อให้เห็นถึงหลักค�าสอนของพระองค์
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ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงความมุ่งมานะที่น�ามาสู่ความส�าเร็จ จะแบ่งออกเป็น 2 ท่าหลักๆ คือภาพแรก

กับภาพที่สองจะรวมเป็นภาพเดียวกันจะเป็นฝายกั้นน�้า    ความส�าเร็จของยางพาราและภาพสุดท้ายจะเป็น

ความส�าเร็จของต้นปาล์มที่สะกัดออกมาเป็นน�้ามันไบโอดีเซลท�าให้เครื่องยนต์สามารถขับเคลื่อนตัวได้
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ช่วงที่ 3 สื่อถึงความเป็นสงขลานครินทร์ จะแบ่งท่าหลักๆออกเป็น 6 ท่าหลักคือ ภาพแรกจะสื่อให้

เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของฝั่งอันดามันเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในฝั่งอันดามัน  ภาพที่สองถึงภาพที่

หกจะเป็นภาพที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของ ม.อ. ในแต่ละวิทยาเขต
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บทสรุป ข้อเสนอแนะ และปัญหำอุปสรรค

ยอยศยิ่งฟ้าสงขลานครินทร์   เป็นงานสร้างสรรค์ประเภทนาฎศิลป์ไทย โดยการน�าเสนอในรูปแบบ

ของ  Symbolic  Dance  เป็นการน�าภาพเชิงสัญลักษณ์มาสื่อสารด้วยท่าทาง  ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก           

พระราชปณิธานของพระราชบิดา  (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระราชชนก) ที่ว่า “ขอให้ถือ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ของตนเป็นกิจที่สอง ลาภ ทรัพย์  และเกียรติยศจะตกแก่

ท่านเอง  หากท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”  ผู้สร้างสรรค์จึงอยากถ่ายทอดให้คนในสังคมเห็นถึง

ความเป็น  ม.อ.  ที่ได้น�าพระราชปณิธานของพระราชบิดามาปรับใช้เพื่อคนในสังคม  ในเรื่องการลงไปแก้

ปัญหาทั้งในเรื่องของยางพาราและเรื่องปาล์มสกัดมาเป็นน�้ามันไบโอดีเซล  โดยได้น�าเอาแนวคิดและผลงาน

ของมหาลัยสงขลานครินทร์มาท�าเป็นการแสดง โดยจะแบ่งเป็นช่วงการแสดง 3 ช่วง คือ ช่วงที่1 สื่อให้เห็น

ถึงหลักค�าสอนของพระราชบิดา ช่วงที่2 สื่อให้เห็นถึงความมุ่งมานะที่น�ามาสู่ความส�าเร็จ ช่วงที่3 สื่อถึงความ

เป็นสงขลานครินทร์ โดยใช้เครื่องแต่งกายที่มีสีบลูและสีม่วงของดอกศรีตรัง ดอกไม้ประจ�ามาหาวิทยาลัย

การแสดงชุดนี้จะเป็นอีกสื่อช่องทางหนึ่งที่จะท�าให้คนในสังคมได้เห็นและได้รับรู ้ถึงความเป็น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ยึดหลักค�าสอนของพระราชบิดาเป็นแนวทางในการท�างานเพื่อคนในสังคม

ข้อเสนอแนะ
1.  มีความสามัคคีในหมู่คณะ

2.  มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

3.  รับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ปัญหำและอุปสรรค

เนื่องจากมีนักแสดงจ�านวนจ�ากัด ทั้งส่วนสูง สีผิว  รุปร่างหน้าตาและมีพื้นฐานของการร�าที่แตกต่าง

กัน ท�าให้ไม่สามารถเลือกนักแสดงได้อยากเต็มที่

เอกสำรอ้ำงอิง
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เมขลำทรงเครื่อง
 Makkala Songkrueng

จิรายุ สะอาดแก้ว1 ศราวรรณ จันทร์แสง1 กฤติยา ชูสงค์1

Jirayu saardkaew1 Sarawan Junsang1 Krittiya Choosong1

ประเภทของงำนสร้ำงสรรค์

นาฏศิลป์ไทย

ควำมส�ำคัญของกำรท�ำงำนสร้ำงสรรค์

นาฏศิลป์ไทยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าเอกลักษณ์ความงามของไทย 

เป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน และได้ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังต่อๆกันมา นาฏศิลป์เป็นศิลปะ

ของการฟ้อนร�าแสดงลีลาท่าทางที่อ่อนช้อยงดงามเป็นศิลปะในการเรียนรู้แบบแผนของการร�า  มนุษย์

ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงามมีแบบแผนในการบันเทิง  โน้มน้าวด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชม

ให้คล้อยตาม ซึ่งมีวิวัฒนาการเลียนแบบมาจากธรรมชาติ  เรียบเรียงล�าดับท่าร�าให้สอดคล้องกับจังหวะ และ

ท�านองเพลง เพลงร้อง เพลงดนตรี (สุมิตร เทพวงษ์, 2548, น.1) นาฏศิลป์ไทยยังแบ่งออกเป็นหลายประเภท 

ได้แก่ โขน ละคร ร�า ละครที่ปรับปรุงขึ้น ระบ�าต่างๆ และการแสดงพื้นเมือง 

การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นการร�าอวดฝีมือขั้นสูงของผู้แสดงใช้ผู้แสดงตั้งแต่  1-2 คน  เช่น การร�า

เดี่ยว  การร�าคู่  การร�าอาวุธ  การร�าทรงเครื่อง  เป็นต้น  (วิมลศรี  อุปรามัย,  2524,  น.17)                                                                      

การร�าทรงเครื่อง  เป็นการร�าที่แสดงถึงการอาบน�้าแต่งกายของตัวละครที่มีความเชื่อว่าน�้าเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเป็นสิริมงคล จึงมีการอาบน�้าแต่งกายก่อนจะกระท�าพิธีส�าคัญต่างๆ มีการ

สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีมาถ่ายทอดผ่านกระบวนท่าร�าลงสรงทรงเครื่อง  เพื่อให้เห็นถึง

สุนทรียศาสตร์ด้านการแสดงที่มีความงดงาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร�าลงสรงทรงเครื่องของตัวนาง  มี

แบบแผนของการแสดงที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. ท่าร�า 2. บทร้องและเพลงที่ใช้ในการแสดง 3.  เครื่อง

แต่งกายและเครื่องประดับศีรษะ  ซึ่งผู้แสดงจะต้องถ่ายทอดท่าร�าด้วยลีลา  ที่มีความละเอียดอ่อน  นุ่มนวล 

สง่างามแฝงไว้ด้วยพลัง มีเสน่ห์ชวนให้ติดตาม (สุนันทา เกตุเหล็ก, 2556)

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย  สามารถน�าลีลาต่างๆ  ที่เป็นท่าร�าที่สื่อถึงความหมายตามหลักของ

นาฏศิลป์ไทยมาสร้างสรรค์ออกมาเป็นชุดการแสดงที่สวยงาม ซึ่งการสร้างสรรค์ต้องค�านึงถึงรูปแบบของงาน 

ขนาดของพื้นที่การแสดง  ผู้แสดง  เวลาที่ใช้ในการแสดง  งบประมาณ  เพื่อที่สามรถจัดการแสดงได้อย่าง

เหมาะสม  ลีลาท่าร�าที่ใช้ต้องมีความหมายตรงตามค�าร้องและท�านองเพลงหรือเรียงร้อยกระบวนท่าร�าที่

วิจิตรงดงามน�าเสนอขั้นตอนอย่างชัดเจน (ฉันทนา เอี่ยมสกุล, 2553, น.12)

         

1  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   Faculty of Fine Arts, SongKhla Rajabhat University  
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แนวควำมคิด

นางเมขลามีอุปนิสัยร่าเริง ชอบความสนุกในการร้องร�า และมีหน้าที่รักษาสมุทรคอยช่วยเหลือผู้ที่มี

บุญญาธิการที่ประสบภัยทางทะเลช่วยผู้นั้นให้รอดปลอดภัย  คณะผู้สร้างสรรค์มีความสนใจที่จะสร้างสรรค์ 

ชุดเมขลาทรงเครื่อง  ตามหลักนาฏศิลป์ไทยโดยมีกระบวนการท่าร�ากล่าวถึง  การเดินเข้าห้องแต่งตัว  ขึ้นต้น

ด้วยการบรรยายถึงหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายของนางเมขลาต่อด้วยการแต่งกายตามจารีตของการร�าทรง

เครื่องและจบท้ายด้วยการเดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของมหาสมุทร  การร�าทรงเครื่อง  เป็นการร�าที่

แสดงถึงการแต่งกายโดยยึดรูปแบบการแต่งกายของตัวนางในการแต่งตัว

กรอบควำมคิดและทฤษฎี

คณะผู้สร้างสรรค์ได้แนวความคิดและวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง ชุดเมขลาทรงเครื่องโดย

ศึกษาค้นคว้าประวัตินางเมขลาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน  เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ทราบถึงประวัติ

ของตัวนางเมขลาแล้วนั้น ได้น�าทฤษฎีของ อาจารย์ ฉันทนา เอี่ยมสกุล (2553) ในการสร้างสรรค์ผลงานการ

แสดงที่จะต้องมี คือ 1. แรงบันดาลใจ (Inspiration) 2. แนวความคิด (Concept)  3. กระบวนการสร้างสรรค์ 

(Process) 4. จินตนาการ (Imagination) จึงใช้หลักแนวคิด ดังนี้ 1. แรงบันดาลใจ คณะผู้สร้างสรรค์ได้แรง

บันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง ชุด  เมขลาทรงเครื่อง จากการแสดงร�าเบิกโรงชุด  เมขลา รามสูร 

ยังไม่มีผู้ใดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการร�าทรงเครื่องของนางเมขลา  ซึ่งมีการแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนที่จะไปท�า

ภารกิจส�าคัญ  2. แนวคิดสร้างสรรค์ การแสดงในนาฏศิลป์ไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ท่าร�าในการร�าลงสรงทรง

เครื่องของตัวนางและเป็นการสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไว้มิให้สูญหายไป 3. กระบวนการสร้างสรรค์ ศึกษา

หาข้อมูลที่จะน�ามาท�าผลงานสร้างสรรค์  โดยการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ  โดยได้ข้อสรุปในการ

สร้างสรรค์  ท่าร�าจะต้องอยู่ในแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  คณะผู้สร้างสรรค์ได้แต่งบทร้องขึ้น  และก�าหนด

เครื่องแต่งกาย  เนื่องจากในการร�าลงสรงทรงเครื่องในนาฏศิลป์ไทยเป็นข้อบังคับตั้งแต่สมัยโบราณแต่งกาย

ชุดยืนเครื่องตัวนาง  จากนั้นคณะผู้สร้างสรรค์จะต้องเลือกผู้แสดงที่รูปร่าง  โครงหน้าให้เหมาะสมกับการ

แสดงและยังต้องมีขนาดสัดส่วนความสูง  เพื่อความสวยงาม  ผู้แสดงยังต้องมีประสบการณ์ในการร�า  ทักษะ

ลีลาในด้านการแสดง มีความมั่นใจในการร�า 

เน่ืองจากการสร้างสรรค์ท่าร�าน้ันจะต้องประดิษฐ์ออกมาในรูปแบบการร�าตีบทตามค�าร้องและ

ท�านองเพลง  ซึ่งในชุดเมขลาทรงเครื่องนั้นเป็นการสร้างสรรค์ออกมาตามแบบแผนจารีตประเพณี  เพื่อ

เป็นการอนุรักษ์จึงประดิษฐ์ท่าร�าจากการร�าเพลงช้าเพลงเร็วและการร�าแม่บทของนาฏศิลป์ไทย  จึงได้คิด

วิเคราะห์ถึงเครื่องแต่งกายของร�าทรงเคร่ืองซ่ึงตามจารีตประเพณีแล้วนั้นจะต้องแต่งชุดเครื่องตัวนางโดยจะ

ต้องมีสไบนางสีน�้าเงินขลิบแดงลายแก้วชิงดวง(เป็นลายเฉพาะของนางเมขลา)  นวมคอสีแดง  ภูษาสีน�้าเงิน 

และมีเครื่องประดับคือ ปั้นแหน่ง  เข็มขัด จี้นาง ก�าไลสวม ปะวะหล�่า แหวนรอบ ธ�ามรงค์ ก�าไลเท้า มงกุฏ 

คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้ประดิษฐ์สไบนางสีน�้าเงินขลิบแดงลายแก้วชิงดวง(เป็นลายเฉพาะของนางเมขลา) 

นวมคอสีแดงขึ้น  เพื่อศึกษากรรมวิธีในการปักสไบและนวมคอจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ชูสงค์ จึง

ได้รู้เทคนิคกระบวนการปักสไบและนวมคอได้เป็นอย่างดีสามารถประดิษฐ์ออกมาได้เสร็จสมบูรณ์และมี

คุณค่าทางจิตใจและเป็นการสืบสานนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ตลอดไป
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กระบวนกำรออกแบบโครงร่ำงงำนสร้ำงสรรค์

1. โครงร่ำงของกำรแสดง

    ช่วงการแสดงแบ่งออกเป็น 5 ช่วง

ช่วงที่  1 เพลงต้นข้าวม่าน ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ส�าหรับการเดินทางของนางเมขลาในระยะใกล้ 

จากสถานที่หนึ่งไปยังห้องแต่งตัว

ช่วงที่ 2 เพลงอัปสรส�าอางค์ใช้ส�าหรับเป็นการอกับกิริยาของเหล่านางอัปสร  เพื่อบรรยายให้

เห็นถึงตอนที่นางเมขลาได้รับค�าบัญชามีหน้าที่รักษามหาสมุทร

ช่วงที่ 3 เพลงชมตลาด  เป็นการร�าตีตามบทร้องท�านองเพลง  เพื่อบรรยายให้เห็นถึงการแต่ง

องค์ทรงเครื่องของนางเมขลา

ช่วงที่ 4  เพลงร่ายเป็นการร�าตีตามบทร้องท�านองเพลง  ส�าหรับบทพรรณนาที่ต้อการความ

รวดเร็วซึ่งได้บรรจุเพลงร้องร่ายเพื่อให้การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่จากการ

ร�าลงสรงทรงเครื่องโดยทั่วไป

ช่วงที่ 5 เพลงเชิดฉิ่งเป็นการอวดลีลาท่าทางของนางเมขลาก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อที่จะออก

ไปท�าภารกิจส�าคัญ

2. โครงร่ำงของท่ำร�ำที่น�ำมำใช้

ผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกการร�าทรงเครื่อง ซึ่งเป็นการร�าที่แสดงถึงการแต่งกาย โดยยึดรูปแบบการร�า

เดียวตัวนาง  คณะผู้สร้างสรรค์มีความสนใจที่จะประดิษฐ์ชุดเมขลาทรงเครื่องตามหลักท่าร�าหลังทาง

นาฏศิลป์ไทยโดยลักษณะกระบวนท่าร�าจะใช้ร�ามาตรฐานตัวนางเป็นหลักแล้วประดิษฐ์ท่าร�าขึ้นใหม่  เพื่อ

เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้ชุดเมขลาทรงเคร่ืองโดยมีกระบวนท่าร�ากล่าวถึงการเดินเข้าห้องแต่งตัวแล้วขึ้น

ต้นด้วยการบรรยายถึงหน้าที่ของนางเมขลาที่ได้รับมอบหมายให้รักสามหาสมุทร  ต่อด้วยการแต่งกายตาม

จารีตของการร�าทรงเครื่องประเภทร�าเดียวมาตรฐานตัวนาง  แล้วจบท้ายด้วยการเดินทางจากห้องแต่งตัวไป

ท�าหน้าที่ตรวจดูความเรียบร้อยของ มหาสมุทรโดยการออกแบบกระบวนท่าร�าแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้เเก่

ช่วงที่ 1 เพลงต้นเข้าม่านเนื่องจากเพลงนี้ใช้ส�าหรับการเดินทางระยะใกล้จากสถานที่หนึ่งไปยัง

ห้องแต่งตัว จึงคิดท่าร�าตอนออกการแสดงให้มีความสวยงามอ่อนช้อยของท่านางเมขลา มีท่าร�าหลักได้แก่ 

     

	 		ภาพประกอบที่	1 ท่าช้านางนอน    					ภาพประกอบที่	2 ท่าจีบสั้น

       ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง   ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง
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ช่วงที่ 2  เพลงอัปสรส�าอางค์ใช้ส�าหรับเป็นการอกับกิริยาของเหล่านางฟ้านางอัปสร  มีท่าร�า

หลักได้แก่ 

     

            		ภาพประกอบที่	3	นางมณีเมขลา    ภาพประกอบที่	4	สมุทรา(ท่าชี้แขนตึง)

           ท่าผาลากระดกเสี้ยว)   ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง    

                  ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง

     

         ภาพประกอบที่	5	ทรงภูษา(ท่านุ่งผ้า)           ภาพประกอบที่	6	ท่าสไบดวง(ท่าจีบสใบ)

         ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง            ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง

     

		ภาพประกอบที่	7	ท่านวมคอแดง						ภาพประกอบที่	8	ท่าจี้นางแจ่ม        ภาพประกอบที่	9	ท่า 

             (ท่าใส่นวมคอ)                 (ท่าใส่จี้นาง)                 ปั้นเหน่งเข็มขัด(ท่าใส่เข็มขัด)

							ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง																	ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง             ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง  
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ภาพประกอบที่	10	ท่าสะอิ้งสร้อย      ภาพประกอบที่	11	ท่าทองกร 										ภาพประกอบที่	12	ท่า

 (ท่าใส่สร้อยสอิ้ง)                        (ท่าใส่กำาไลแผง)                      ปะวะหล่ำาแหวนรอบ                   

ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง          ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง  (ท่าเคลือวัลย์พันธ์ไม้)

                                                                ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง

ช่วงที่ 4  เพลงร่ายเป็นการร�าตีตามบทร้องท�านองเพลง  ส�าหรับบทพรรณนาที่ต้อการความ

รวดเร็ว การแสดงชุดนี้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่จากการร�าลงสรงทรงเครื่องโดยทั่วไป  มีท่าร�าหลัก

ได้แก่ 

        

 ภาพประกอบที่	13	ท่าธำามรงค์(ท่าชี้แหวน)    ภาพประกอบที่	14	ท่ากำาไลเท้า    

              ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง       (ท่าชี้กำาไลเท้า)

                                 	ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง

     

ภาพประกอบที่	15	ท่าสวมมุงกุฎ 							ภาพประกอบที่	16	ท่าอุบะ 									ภาพประกอบที่	17	ท่า

 (ท่าจับมงกุฏ)                                 (ท่ารองอุบะ)         ทัดดอกไม้ (ท่าจีบดอกไม้)
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     ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง  ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง  ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง

ช่วงที่ 5  เพลงเชิดฉิ่ง  ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  โดยใช้ส�าหรับการ

ฝึกหัดท่าร�าพื้นฐานของตัวนางและส�าหรับร�าอวดฝีมือของผู้แสดง  ที่เป็นแบบแผน  ลีลาและกระบวนท่าร�า

ทรงเครื่องตัวนางเมขลา  เป็นการเหาะเหินเดินทาง  ทางอากาศเพื่อไปท�าภารกิจส�าคัญของตัวละครที่มีฤทธิ์

เดชเหนือมนุษย์ที่เหมาะสมกับตัวนางเมขลาในการที่มีหน้าที่รักษามหาสมุทร มีท่าร�าหลัก ได้แก่ 

     

			ภาพประกอบที่	18	ท่าจีบยาว      ภาพประกอบที่	19	ท่าทิ้งแก้ว      ภาพประกอบที่	20	ท่าเชิดฉิ่ง

 ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง  ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง  ที่มา: พัชรกรณ์ คำาทอง
  

3. โครงร่ำงของเพลงประกอบกำรแสดง

ช่วงที่1 เพลงต้นข้าวม่าน  คณะผู้สร้างสรรค์เลือกใช้เพลงต้นเข้าม่านเนื่องจากเพลงนี้ใช้ส�าหรับ

การเดินทางระยะใกล้จากสถานที่หนึ่งไปยังห้องแต่งตัว  จึงคิดท่าร�าตอนออกการแสดงที่มีความสวยงามอ่อน

ช้อยของท่าร�าให้หน้าติดตามชมการแสดง

ช่วงที่ 2 เพลงอัปสรส�าอางค์  ใช้ส�าหรับเป็นการอกับกิริยาของเหล่านางอัปสร  เพื่อบรรยายให้

เห็นถึงตอนที่นางเมขลาได้รับค�าบัญชามีหน้าที่รักษามหาสมุทร

ช่วงที่ 3 เพลงชมตลาด คณะผู้สร้างสรรค์เลือกบทร้องชมตลาดเนื่องจากใช้ประกอบการร�าทรง

เครื่องส�าหรับตัวนางโดยทั่วไป  เพื่อบรรยายถึงการแต่งองค์ทรงเครื่องของนางเมขลาเป็นการร�าตีตามบทร้อง

ท�านองเพลง เพื่อบรรยายให้เห็นถึงการแต่งองค์ทรงเครื่องของนางเมขลา

ช่วงที่ 4  เพลงร่ายเป็นการร�าตีตามบทร้องท�านองเพลง  ส�าหรับบทพรรณนาที่ต้อการความ

รวดเร็วซึ่งได้บรรจุเพลงร้องร่ายเพื่อให้การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่จากการ

ร�าทรงเครื่องโดยทั่วไป

ช่วงที่ 5 คณะผู้สร้างสรรค์เลือกเพลงเชิดฉิ่ง  เป็นการเหาะเหินเดินอากาศเพื่อไปท�าภารกิจ

ส�าคัญของตัวละครที่มีฤทธิ์เดชเหนือมนุษย์ที่เหมาะสมกับตัวนางเมขลาในการที่มีหน้าที่รักษามหาสมุทร
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กำรแต่งบทร้องและท�ำนองเพลง

 คณะผู้สร้างสรรค์  ผู้ประพันธ์คำาร้อง 

 อาจารย์กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ   ทำานองเพลง 

- ปี่พาทย์ทำาเพลงต้นเข้าม่าน –                                                                                    

- ร้องเพลงอัปสรสำาอางค์ -

               เมื่อนั้น   นวลนางมณีเมขลา

 หน้าที่รักษาสมุทรา   ตามคำาบัญชาสหัสนัยน์

 เคยไปประชุมเทวัญ  นิจนิรันดร์นางเคยหาขาดไม่

 ครั้นได้เวลาอรทัย  จึงเข้าในวิมานรัตนา

    - ร้องเพลงชมตลาด -

 ทรงภูษาเทวีพื้นสีคราม  สไบดวงทับทิมวามงามล้ำาค่า

นวมคอแดงงามระยับจับนัยนา  จี้นางแจ่มจ้าอ่าอัมพร

ปั้นแหน่งเข็มขัดรัดสายแนบ  สะอิ้งสร้อยห้อยแอบดวงสมร

สองหัตถ์สำารวยด้วยทองกร  ปะวะหล่ำาแหวนรอบซ้อนอ่อนละมัย

     - ร้องเพลงร่าย -

ธำามรงค์เรือนเพ็ชรเม็ดพราว  กำาไลเท้าเรืองรองผุดผ่องใส

สวมมุงกุฎอุบะทัดดอกไม้   ทรงดวงแก้วแววไวแล้วไคลคลา   

      - ปี่พาทย์ทำาเพลงเชิดฉิ่ง –

4 โครงร่ำงของเครื่องแต่งกำยประกอบกำรแสดง

เครื่องแต่งกายเป็นส่วนช่วยเสริมตัวละครให้เด่น  ส�าหรับตัวละครในนาฏศิลป์ไทยมีเอกลักษณ์  ที่

แตกต่างไปจากนาฏศิลป์ชาติอื่น  ในด้านรูปแบบการแต่งกายที่สวยงาม  ประกอบการด้วยสีสดใสและแสง

แวววับของดิ้นเลื่อมเพชรพลอยเทียม 
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เครื่องแต่งกายนางเมขลา

ภาพประกอบที่	21 เครื่องแต่งกายนางเมขลา

ที่มา: จิรายุ สะอาดแก้ว

 1. มงกุฎ                                                               2. ดอกไม้ทัด/อุบะ 

 3. เสื้อในนางเมขลา                                                  4. ผ้าห่มนาง

 5. กรองคอหรือนวมนาง                                             6. ผ้านุ่งนางหรือผ้ายก

 7. จี้นางหรือตาบทับ                                                 8. กำาไลแผง 

 9. ปะวะหล่ำา                                                        10. เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง 

 11. หัวเข็มขัด                                                       12. กำาไลเท้า 

 13. แหวนรอบข้อมือ                                               14. แหวนรอบข้อเท้า 

 15. สอิ้ง                                                              16. ธำามรงค์ 

 17. ลูกแก้ว 
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ผลงำนสร้ำงสรรค์

ภาพประกอบที่	22 เครื่องแต่งกาย ชุดเมขลาทรงเครื่อง

ที่มา: จิรายุ สะอาดแก้ว

กระบวนกำรของกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์
1.  ศึกษาหาข้อมูลที่จะน�ามาท�าผลงานสร้างสรรค์โดยการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆเช่น หนังสือ 

บทความ  และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างดีเพื่อน�าข้อมูลที่เป็นข้อ
เท็จจริงมาใช้ในการสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพสูงสุด  คณะผู้สร้างสรรค์มีความสนใจตัวนางเมขลาได้ศึกษา
ประวัติความเป็นมา คณะผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวคิดที่จะท�าร�าเดี่ยวมาตรฐานจากการศึกษาค้นคว้าประวัติจึงมี
ความคิดเห็นตรงกันว่าจะท�าเกี่ยวกับการร�าทรงเครื่องเนื่องจากประวัติของนางเมขลาได้กล่าวไว้ว่านาง
เมขลาเป็นบุตรธิดาของท้าวพระยามังกรกับนางฟ้า  ถึงคราวท้าวพระยามังกรได้ทรงไปเข้าเฝ้าพระอิศวรได้
น�าดวงแก้วและนางเมขลาไปถวาย  จึงมอบให้นางเป็นพระชายาของพระอิศวรและได้รับหน้าที่ท�าความ
สะอาดดวงแก้ว ด้วยอุปนิสัยร่าเริงชอบความสนุกในการร้องร�าจึงได้ขโมยดวงแก้วไปเที่ยวเล่น ครั้นเมื่อความ
ทราบถึงพระอิศวรจึงมีค�าสั่งให้จับตัวนางเมขลา  พระอิศวรจึงรับสั่งท�าโทษนางเมขลาให้มีหน้าที่รักษาสมุทร
ไทย ค่อยช่วยเหลือผู้ที่มีบุญญาธิการที่ประสบภัยทางทะเลช่วยผู้นั้นให้รอดปลอดภัย

2.  จากที่คณะผู้สร้างสรรค์ได้ปรึกษากับดร.  รัจนา  พวงประยงค์  ศิลปินแห่งชาติ  จึงได้ข้อสรุปใน
การสร้างสรรค์โดยท่าร�าจะต้องอยู่ในแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  จึงได้คิดที่จะท�าร�าเดี่ยวมาตรฐานการร�า
ทรงเครื่องเนื่องจากการที่ได้ศึกษาประวัติของนางเมขลาแล้วนั้นได้มีการแต่งองค์ทรงเคร่ืองท่ีจะออกไปท�า
กิจในชีวิตประจ�าวัน  คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้น�าท่าร�าแม่บทในนาฏศิลป์ไทยมาเป็นท่าร�าหลักในการ
สร้างสรรค์งานเพราะตามหลักของการร�าทรงเครื่องจะมีแบบแผนที่ปฏิบัติกันมาแต่ช้านานจึงต้องยึดหลักไว้
เพื่อเป็นการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไป
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3.  คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้ปรึกษาดร.  รัจนา  พวงประยงค์  ศิลปินแห่งชาติ  ได้ให้การตรวจสอบบท
ประพันธ์ค�าร้องและท�านองเพลงท่านจึงได้ให้อาจารย์กัญจนปกรณ์  แสดงหาญ  เป็นคนบรรจุท�านองเพลงที่
สมบูรณ์ ดร. รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าในการคิดเรียบเรียงท่าร�าให้เหมาะสมกับ
ค�าร้องและท�านองเพลงจึงได้การแสดงที่สวยงามครบถ้วนทุกองค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานการแสดง

4.  ก�าหนดเครื่องแต่งกายเนื่องจากในการร�าลงสรงทรงเครื่องในนาฏศิลป์ไทย  เป็นข้อบังคับตั้งแต่
สมัยโบราณมาจะต้องแต่งชุดยืนเครื่อง  ซึ่งการสร้างสรรค์การแสดงชุดเมขลาทรงเครื่องนั้นจะมีชุดที่ถูกต้อง
ตามแบบแผนอยู่แล้ว  คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้คิดที่จะประดิษฐ์ห่มนางและกรองคอของตัวนางเมขลาขึ้นมา
เอง  โดยขั้นตอนที่1  การวางแผนออกแบบลายที่ใช้ในการปักห่มนางเมขลาคณะผู้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษาเห็น
ว่าลายแก้วชิงดวงเป็นลายเฉพาะของตัวนางเมขลา  จากนั้นได้ปักห่มนางเมขลาขึ้นเพื่อเป็นการศึกษา
กระบวนการปักผ้าห่มนางที่ถูกวิธีจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กฤติยา ชูสงค์ จึงได้ห่มนางที่สวยงามล�้าค่ากับ
การสร้างสรรค์การแสดง

5.  การคัดเลือกผู้แสดง  คณะผู้สร้างสรรค์จะต้องเลือกผู้แสดงที่รูปร่าง  โครงหน้าให้เหมาะสมกับ
การแสดงและยังต้องมีขนาดสัดส่วนความสูง  เพื่อความสวยงาม  ผู้แสดงยังต้องมีประสบการณ์ในการร�า 
ทักษะลีลาในด้านการแสดง  มีความมั่นใจในการร�า  คณะผู้สร้างสรรค์จึงเลือกผู้แสดงเพียงคนเดียวเนื่องจาก
ในการแสดงร�าลงสรงทรงเครื่องเป็นการร�าเดี่ยวตามแบบแผนและจารีตประเพณีของนาฏศิลป์ไทย

บทสรุป ข้อเสนอแนะ และปัญหำอุปสรรค

บทสรุป

การศึกษานาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด เมขลาทรงเครื่อง ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ ดร. 

รัจนา  พวงประยงค์  ศิลปินแห่งชาติ  ท่านได้ให้ความรู้และค�าแนะน�าในการสร้างสรรค์การแสดงชุด  เมขลา

ทรงเครื่อง  ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จึงได้ศึกษาถึงประวัติของนางเมขลานั้น  นางเมขลาเป็น

บุตรธิดาของท้าวพระยามังกรกับนางฟ้า  ถึงคราวท้าวพระยามังกรได้ทรงไปเข้าเฝ้าพระอิศวรได้น�าดวงแก้ว

และนางเมขลาไปถวาย จึงมอบให้นางเป็นพระชายาของพระอิศวร และได้รับหน้าที่ท�าความสะอาดดวงแก้ว 

ด้วยอุปนิสัยร่าเริงชอบความสนุกในการร้องร�าจึงได้ขโมยดวงแก้วไปเที่ยวเล่น  ครั้นเมื่อความทราบถึงพระ

อิศวรจึงมีค�าสั่งให้จับตัวนางเมขลา  พระอิศวรจึงรับสั่งท�าโทษนางเมขลาให้มีหน้าที่รักษาสมุทร  จากแนวคิด

ของอาจารย์  ฉันทนา  เอี่ยมสกุล  (2553)  ในการสร้างสรรค์ผลงานคณะผู้สร้างสรรค์ได้ใช้หลักแนวคิดดังนี้ 

1.แรงบันดาลใจ  คณะผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง  ชุด  เมขลาทรงเครื่อง 

จากการแสดงร�าเบิกโรงชุด เมขลา รามสูร ยังไม่มีผู้ใดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการร�าทรงเครื่องของนางเมขลา ซึ่ง

มีการแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนที่จะไปท�าภารกิจส�าคัญ  2.แนวคิดสร้างสรรค์  การแสดงในนาฏศิลป์ไทยเพื่อ

เป็นการอนุรักษ์ท่าร�าในการร�าลงสรงทรงเครื่องของตัวนางและเป็นการสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไว้มิให้

สูญหายไป 3.กระบวนการสร้างสรรค์ ศึกษาหาข้อมูลที่จะน�ามาท�าผลงานสร้างสรรค์โดยการศึกษาจากแหล่ง

ความรู้ต่างๆ และได้ปรึกษากับดร. รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ จึงได้ข้อสรุปในการสร้างสรรค์โดยท่า

ร�าจะต้องอยู่ในแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  มีแนวคิดว่านางเมขลาเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจได้มีแนวคิด

จะสร้างสรรค์การแสดงชุด  เมขลาทรงเครื่องขึ้น  เนื่องจากเป็นการแสดงชุดใหม่ที่กล่าวถึงตัวนางเมขลาผู้ที่

มีหน้าที่ในการดูแลรักษามหาสมุทร  คณะผู้สร้างสรรค์ได้ประพันธ์ค�าร้องขึ้นและให้อาจารย์กัญจนปกรณ์ 

แสดงหาญ  เป็นผู้บรรจุท�านองเพลง  ในการสร้างสรรค์กระบวนท่าร�าซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
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ผู้เชี่ยวชาญ  ศิลปินแห่งชาติ  โดยจะต้องน�าเอาแม่ท่าในแม่บทใหญ่และท่านาฏยศัพท์เบื้องต้นหรือท่าร�าจาก

เพลงช้าเพลงเร็วมาใช้เพราะเป็นแบบแผนจารีตการแสดงนาฏศิลป์ไทยท่ีจะต้องอนุรักษ์ในการแต่งบทร้อง 

การประดิษฐ์ท่าร�า  เครื่องแต่งกายตามประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมา ท่าร�าที่ประดิษฐ์จึงจะต้องให้สอดคล้องกับ

ท�านองดนตรีและบทร้องให้เหมาะสม  จึงให้ดร.  รัจนา  พวงประยงค์  ศิลปินแห่งชาติ  ได้ตรวจสอบในการ

ประดิษฐ์ท่าร�าและได้ปรับแก้ไขตามข้อแนะน�า  จากนั้นเลือกผู้แสดงที่มีรูปร่าง  โครงหน้าให้เหมาะสมกับการ

แสดงและยังต้องมีขนาดสัดส่วนความสูง  เพื่อความสวยงาม  ผู้แสดงยังต้องมีประสบการณ์ในการร�า  ทักษะ

ลีลาในด้านการแสดง  มีความมั่นใจในการร�า  คณะผู้สร้างสรรค์เลือกผู้แสดงเพียงคนเดียวเนื่องจากในการ

แสดงร�าลงสรงทรงเครื่องเป็นการร�าเดี่ยวตามแบบแผนและจารีตประเพณีของนาฏศิลป์ไทย  โดยมีเนื้อร้อง

ประกอบเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงคือวงปี่พาทย์เครื่องห้า  เช่น  ฉิ่ง  ฆ้องวงใหญ่  ระนาดเอก  ตะโพน 

กลองทัด  เครื่องแต่งกายแต่งแบบยืนเครื่องตัวนางเมขลา  โดยจะแต่งกายด้วย สไบนางสีน�้าเงินขลิบแดงลาย

แก้วชิงดวง(เป็นลายเฉพาะของนางเมขลา)  ภูษาสีน�้าเงิน  และมีเครื่องประดับคือ  ปั้นแหน่ง  เข็มขัด  จี้นาง 

ก�าไลสวม เพื่อแต่งองค์ทรงเครื่องเดินทางไปท�าภารกิจส�าคัญ 

ปัญหำอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคนี้  คือ  คณะผู้สร้างสรรค์ยังขาดประสบการณ์ทางด้านการสร้างสรรค์งานการ

แสดงท�าให้งานมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็สามารถจัดการจนงานออกมาเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ข้อเสนอแนะ
1.  ควรวางแผนในการงาน อย่างมีระเบียบ 

2.  ควรด�าเนินงานให้เสร็จก่อนก�าหนดเพ่ือมีเวลาในการตรวจทานและแก้ไขข้อมูลในส่วนที่
บกพร่อง  

3.  จะต้องมีความละเอียดและรอบคอบในการรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลงาน

4.  ควรมีการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในนาฏศิลป์ไทยอยู่บ่อยๆ  เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของไทยเอาไว้มิให้สูญหาย
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กำรสร้ำงสรรค์ระบ�ำสทิงพำรำณสี
Rabum Satingparannasee dance

รวิสรา  ศรีชัย1* 

Rawisara srichai1* 

ประเภทของงำนสร้ำงสรรค์

ระบ�าพื้นบ้านภาคใต้

ควำมส�ำคัญของกำรท�ำงำนสร้ำงสรรค์

งานวิจัยสร้างสรรค์ระบ�าสทิงพาราณสี  เป็นผลงานระบ�าแนวพื้นบ้านภาคใต้  ที่ถ่ายทอด

ประวัติศาสตร์คาบสมุทรสทิงพระ  เมืองสทิงพระเป็นแหล่งชุมชนโบราณในเขตจังหวัดสงขลา  เคยเป็นชุมชน

เมืองในยุคประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่รอบๆทะเลสาบสงขลา  กระจายอยู่ในอ�าเภอระโนดผ่านมาสทิงพระจนหัว

เขาแดงในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา  มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยา  ในระยะแรก

ราวพุทธศตวรรษที่  12-13  เป็นชุมชนแผ่นดินบกได้รับอิทธิพลศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธพบพระพุทธรูป

บางสมาธิที่พังแฟบ    บ้านจะทิ้งพระใกล้เมืองสทิงพระมีอายุราวพุทธศตวรรษที่  12  ระยะที่สองประมาณ

ปลายพุทธศตวรรษที่  14-17  พบศาสนสถานที่ส�าคัญเป็นสระน�้าศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า  พังพระหน้าถ�้าคูหาใน

เขตติดต่อกับเขาพะโคะและวัดพะโคะเขตอ�าเภอสทิงพระ  สระดังกล่าวใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา   

ศาสนสถานแห่งนี้อาจะเป็นแหล่งที่พระมหากษัตริย์หรือนายขอรัฐใดรัฐหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียง      ระยะที่

สามพุทธศตวรรษที่  18  ลงมาพบร่อรอยชุมชนโบราณที่เป็นบ้านเป็นเมืองพบซากของวัดวาอาราม    ชุมชน

โบราณที่มีคูน�้าล้อมรอบ    พบหลักฐานส�าคัญในพงศาวดารเมืองสงขลาและเมืองพัทลุงกับแผนที่โบราณ  ใน

พงศาวดารระบุถึงเมืองสทิงพาราณสีหรือเมืองสทิงพระเป็นส�าคัญ  สทิงพระเป็นเมืองเก่าในบริเวณรอบๆ

ทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง(ศรีศักร   วัลลิโภดม,2559, น.23-27)  นอกจากนี้ยัง

ปรากฏตามนิทาน ต�านาน และเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมา   เรามักจะพูดถึงการน�าพระธาตุและพระพุทธรูปมา

ทิ้งไว้ในแม่น�้า  จึงเรียกว่า “จะทิ้งพระ”   และเพี้ยนมาเป็น “สทิงพระ” ส่วนจากหลักฐานและเอกสารที่เก่า

แก่  ได้เขียนไว้ว่า   ชื่อ “จะทิ้งพระ” หรือ “จทิงพระ”ที่แปลว่าแม่น�้า     หรือ “คลองพระ” มีต�านานหนึ่งที่

กล่าวถึงบุคคลส�าคัญ  2  ท่าน  คือ  เจ้าฟ้าหญิงเหมชาลา  และ  เจ้าฟ้าชายทนทกุมาร เป็นพระธิดาและพระ

โอรส  ของพระเจ้าโกสีหราชกับพระนางมหาเทวี  ครองเมืองนครทันตะปุระ  (ประเทศอินเดีย)  ขณะนั้นเมือง

ทันตะปุระ เกิดศึกสงคราม พระเจ้าโกสีหราชแพ้สงคราม ทรงสวรรคตในสนามรบ เจ้าฟ้าหญิงเหมชาลา และ

เจ้าฟ้าชายทนทกุมาร จึงได้น�าพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า หลบหนีออกจากเมืองทันตะปุระ ตามค�าสั่งของ

พระชนก  ลงเรือส�าเภามุ่งสู่เกาะลังกา  (ประเทศศรีลังกา)  แล้วเดินทางผ่านหมู่เกาะอันดามัน  ในมหาสมุทร

อินเดียเข้าสู่ช่องแคบมะละกา  มาออกอ่าวไทย  จุดมุ่งหมายเพื่อน�าพระบรมธาตุไปบรรจุพระเจดีย์ที่เมือง

นครศรีธรรมราช  เมื่อล่องเรือส�าเภามาถึงท่าเมืองพาราณศรี (เมืองสทิงปุระ ซึ่งเป็นเมืองพัทลุงเก่า) ตรงหาด

มหาราชในปัจจุบัน เจ้าฟ้าหญิงเหมชาลาและเจ้าฟ้าชายทนทกุมาร ได้แวะจอดเรือเพื่อหาน�้าจืดดื่ม และสรง

1  คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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น�้า  ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นมาพักผ่อน ณ  วัดแห่งนี้  และวางพระธาตุไว้ที่ฐานเจดีย์  เมื่อพักผ่อนหายจาก

เหน็ดเหนื่อย  ทรงเดินทางกลับขึ้นเรือส�าเภาต่อไปยังเมืองนครศรีธรรมราช  ทั้งสองพระองค์ก็ลืมพระธาตุไว้  

เจ้าฟ้าหญิงเหมชาลาตกพระทัย  จึงถามเจ้าฟ้าชายทนทกุมาร  น้องชายว่า”น้องจะทิ้งพระธาตุเสียแล้วหรือ” 

ค�า ๆ นี้เลยกลายเป็นชื่อเรียกสถานที่ วัด บ้าน ชุมชน สืบต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบันว่าจะทิ้งพระจากประวัติดัง

กล่าว  ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเมืองสทิงพาราณสีเป็นดินแดนหนึ่งที่มีอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง 

อีกทั้งเมื่อผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามที่อ�าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความเจริญ

ทางพระพุทธศาสนา  ปรากฏหลักฐานเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ได้บันทึกความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนใน

ดินแดนสทิงพาราณสี  ปรากฏเป็นความเชื่อในวันออกพรรษาในพุทธศาสนา  ในภาพปรากฏเรื่อราวของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจ�าพรรษา  

นอกจากนี้ยังปรากฏภาพจิตรกรรมชาวสทิงพระทั้งชายและหญิงได้จัดเตรียมอาหารและดอกบัวเดินทางไป

วัดเพื่อท�าบุญตักบาตรในวันออกพรรษา  (หาดใหญ่โฟกัส,  2560,ย่อหน้าที่  1)  ในปัจจุบันอ�าเภอสทิงพระมี

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดี มีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น  ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่างๆ  ได้  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ศึกษาวิถีชีวิต 

และภูมิปัญญาชาวบ้านกับ “โหนด นา เล”การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณทะเลสาบสงขลา นกน�้าคูขุด การ

ท่องเที่ยวด้าน  ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  ต�านานหลวงปู่ทวด  และไหว้พระ  9  วัด(ไทยรัฐออนไลน์, 

2556,ย่อหน้าที่ 9)

การสร้างสรรค์ระบ�าสทิงพารณสีจึงเป ็นงานสร้างสรรค์หนึ่งที่ท�าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ของเมืองสทิงพาราณสีผ่านเรื่องความเชื่อของต�านานเมืองสทิงพระ  เล่าเรื่องความเชื่อด้าน

พุทธศาสนาและระบ�าสทิงพาราณสยังเล่าถึงวิถีชีวิตของอาชีพลุ่มน�้าสทิงพระ  คือ  วิถีชาวนา  วิถีชาวโหนด

และวิถีชาวเล ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านเพื่อการยังชีพในคาบสมุทรสทิงพระ

แนวควำมคิด  

การแสดงชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โบสถ์ของวัดจะทิ้งพระ  อ�าเภอ

สทิงพระ  จังหวัดสงขลา    ผสมผสานเข้ากับต�านานความเป็นมาของเมืองสทิงพระบนคาบสมุทรสทิงพระที่

ปรากฏชื่อเมืองโบราณ คือ เมืองสทิงพาราณสี โดยมีแนวคิดการน�าเสนอต�านานเจ้าฟ้าหญิงเหมชาลาและเจ้า

ฟ้าชายทนทกุมาร  ความเป็นมาและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต  เสนอผ่านความเชื่อของพุทธศาสนิกชนในวัน

ออกพรรษาและวิถีชีวิตด้านอาชีพท�านา  ท�าตาลโตนดและท�าประมงพื้นบ้านถ่ายทอดรูปแบบระบ�าพื้นบ้าน

ภาคใต้

กรณีศึกษำ หรือแนวคิด หรือทฤษฎีที่น�ำมำใช้ (ถ้ำมี) 

นาฏยประดิษฐ์(Choreography)  คือ  หลักการและวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการฟ้อนร�า  การ

หาข้อมูล  แรงบันดาลใจ  นวัตกรรมการออกแบบและประกอบสร้าง  การก�าหนดแนวคิดของเนื้อหาและรูป

แบบ การพัฒนาการออกแบบท่าทาง การเคลื่อนไหว แนวทางและการวิเคราะห์ดนตรี ความสัมพันธ์ของการ

แสดงกับฉาก เครื่องแต่งกาย แสงสีเสียง อุปกรณ์การแสดง การคัดเลือกผู้แสดง การฝึกซ้อม(สุรพล  วิรุฬห์

รักษ์,2547,น.211-238)
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กระบวนกำรออกแบบโครงร่ำงงำนสร้ำงสรรค์ (design exploration )

การออกแบบร่าง ต้องมีกรอบโครงร่าง 4 ส่วน ดังนี้
1.  โครงร่างของการแสดงระบ�าสทิงพาราณสี แบ่งโครงร่างออกเป็น 3 ส่วน

1.1  ช่วงที่ 1 น�าเสนอสถาปัตยกรรมไทยของกรุงสทิงพาราณสี  ประกอบด้วยโบสถวิหารต่างๆ
ของวัดที่ปรากฎในวัดจะทิ้งพระซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางของอ�าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  และการกล่าวถึง
บุคคลส�าคัญที่ปรากฏอยู่ที่วัดจะทิ้งพระ คือเจ้าฟ้าหญิงเหมชาลา และเจ้าฟ้าชายทนทกุมาร

1.2  ช่วงที่ 2 น�าเสนอความเชื่อด้านพระพุทธศาสนาของชาวพุทธศาสนิกชนในวันออกพรรษา
ที่เดินทางไปท�าบุญที่วัดตามความเชื่อว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

1.3  ช่วงที่  3 น�าเสนอวิถีชีวิตด้านอาชีพของผู้คนเมืองสทิงพาราณสี  ด้านอาชีพท�านา ท�าตาล
โตนดและท�าประมงพื้นบ้าน

2.  โครงร่างของท่าทางที่น�ามาใช้

2.1  ท่าร�าพื้นฐานโนรา

2.2  ท่าพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย

2.3  ท่าทางธรรมชาติที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังวัดจะทิ้งพระ

3.  เพลงประกอบการแสดง  เพลงประกอบการแสดงระบ�าสทิงพาราณสี  ใช้วงดนตรีพื้นบ้าน

โนราบรรเลงประกอบการแสดง    บรรจุเพลงโดยครูควน  ทวนยก  ศิลปินแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง
พื้นบ้านที่มีความรู้ความช�านาญด้านเพลงพื้นบ้านโนราและหนังตะลุง  โดยมีโครงสร้างของบทเพลงดังนี้

3.1  ช่วงแรกน�าเสนอช่วงการออก  ซึ่งผู้แสดงกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแสดงต�านานเมืองสทิงพระที่
กล่าวถึงสถาปัตยกรรมไทยของกรุงสทิงพาราณสี  ประกอบด้วยโบสถ์ วิหารต่างๆที่ปรากฎในวัดจะทิ้งพระซึ่ง
เป็นวัดศูนย์กลางของอ�าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  และการกล่าวถึงบุคคลส�าคัญที่ปรากฏอยู่ที่วัดจะทิ้ง
พระ  คือเจ้าฟ้าหญิงเหมชาลา  และเจ้าฟ้าชายทนท    กุมารบทเพลงและท่วงท�านองในช่วงนี้จะแสดงออกซึ่ง
ความสงบนิ่งด้วยความเชื่อความศรัทธา ท่วงท�านองเพลงใช้จังหวะสองชั้น

3.2  น�าเสนอความเช่ือด้านพระพุทธศาสนาของชาวพุทธศาสนิกชนในวันออกพรรษาที่เดิน
ทางไปท�าบุญที่วัดตามความเชื่อว่า  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์    ช่วงนี้
แสดงออกซึ่งพลังความศรัทธาใช้ท่งท�านองเพลงอัตราสองชั้น

3.3  ช่วงที่  3 น�าเสนอวิถีชีวิตด้านอาชีพของผู้คนเมืองสทิงพาราณสี  ด้านอาชีพท�านา ท�าตาล
โตนดและท�าประมงพื้นบ้าน    ช่วงนี้แสดงออกซึ่งความสุขความรื่นเริงของผู้คนในเมืองสทิงพาราณสี  ที่
แสดงออกถึงความชื่นมื่นสนุกสนานใช้จังหวะเพลงอัตราสามชั้น
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4.  โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง

ภำพที่ 1 การแต่งกายนักแสดงชาย

ที่มำ : กิตติภพ   แก้วย้อย,29 มกราคม 2563.

องค์ประกอบการแต่งกายนักแสดงชาย  นักแสดงชายแต่งกายเลียนแบบเครื่องทรงของกษัตริย์ 

ประกอบด้วยเครื่องสวมศีรษะที่ถอดแบบมาจากเทริดโนรา กรองคอ ห่มสไบ สังวาล 2 เส้น ผ้านุ่งจีบหน้านาง  

ห้อยหน้า เข็มขัดและหัวเข็ม  ข้อมือและต้นแขน เครื่องประดับเป็นสีทองที่แสดงออกซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
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ภำพที่ 2 การแต่งกายนักแสดงชาย

ที่มำ : กิตติภพ   แก้วย้อย,29 มกราคม 2563.

องค์ประกอบการแต่งกายนักแสดงหญิง  นักแสดงหญิงแต่งกายเลียนแบบจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ประกอบด้วยเครื่องสวมศีรษะที่ถอดแบบมาจากเทริดโนราประกอบปิ่นรัศมี กรองคอ ห่มสไบ ผ้านุ่งจีบหน้า

นาง    ห้อยหน้า  เข็มขัดและหัวเข็ม    ข้อมือและต้นแขน  เครื่องประดับเป็นสีทองที่แสดงออกซึ่งความเจริญ

รุ่งเรือง

กระบวนกำรของกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์
1.  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร

2.  เก็บข้อมูลภาคสนามเป็นการเก็บข้อมูลจากพื้นที่ที่ศึกษาโดยวิธีส�ารวจเบื้องต้นและการลงพื้นท่ี
สัมภาษณ์ผู้รู้ จัดสนทนากลุ่ม (Focused group guideline) วัดจะทิ้งพระ  อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

3.  การจัดท�าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยจัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม  มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้วิจัย
ได้น�ามาออกแบบการแสดง

4.  ขั้นตอนการออกแบบ ก�าหนดแนวคิด ออกแบบท่าร�า  บรรจุเพลงและออกแบบเครื่องแต่งกาย 

5.  ทดลองแสดงปรับเพลงปรับท่าร�าให้เหมาะสมและถูกต้องตามรูปแบบการแสดง 

6.  น�าการแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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7.  ท�าแบบสอบถามผู้ชมเพื่อความพึงพอใจ/สัมภาษณ์ผู้ชม 

8.  เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงมาวิพากษ์การแสดง

9.  ถ่ายทอดระบ�าสทิงพาราณสีให้กับนักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการแสดง  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในรายวิชาการสร้างสรรค์นาฏศิลป์และการแสดง

ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ภาพที่ 3 น�าดอกบัวไปบูชาไปวัด

ที่มา : รวิสรา  ศรีชัย ,29 มกราคม 2563.

ภาพที่ 4 ท่าออกเจ้าฟ้าชายทนทกุมาร

ที่มา : รวิสรา  ศรีชัย ,29 มกราคม 2563.
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ภาพที่ 2 ท่าออกเจ้าฟ้าชายทนทกุมาร

บทสรุป ข้อเสนอแนะ และปัญหำอุปสรรค  

การสร้างสรรค์ระบ�าสทิงพาราณสี เป็นระบ�าแนวพื้นบ้านภาคใต้ที่น�าเสนอความเชื่อเกี่ยวกับต�านาน

ชื่อเมืองสทิงพระ  หรือ  เมืองสทิงพาราณสี  ที่ได้สะท้อนด้านความเชื่อและความศรัทธาพุทธศาสนาที่ปรากฏ

หลักฐานบนจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ วัดจะทิ้งพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และน�าเสนอวิถีชีวิตของ

ผู้คนบนคาบสมุทรสทิงพระด้วยอาชีพท�านา  ท�าตาลโตนดและท�าประมงพื้นบ้าน  ก�าหนดผู้แสดงจ�านวน  7 

คน ชาย 1 หญิง 6 ใช้ดนตรีพื้นบ้านโนราประกอบการแสดงโดยแบ่งช่วงดนตรีออกเป็น 3 ช่วงตามช่วงของ

การแสดง อัตราความเร็วของดนตรีอัตรา 2 ชั้นและ 3 ชั้น โครงร่างของท่าร�าประกอบด้วยท่าร�าพื้นฐานโนรา 

ท่าร�าพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยและท่าทางตามธรรมชาตติที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังวัดจะทิ้งพระ  อ�าเภอ

สทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โดยระบ�าสทิงพาราณสีมุ่งน�าเสนอความเชื่อ  ต�านานและวิถีชีวิตที่มีบทบทช่วยส่ง

เสริมเสริมสร้างคุณค่าและจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ  การเล่าเรื่องราวต�านานความเชื่อและวิถีชีวิตผ่านการสร้างสรรค์ระบ�าพื้นบ้านภาคใต้

ที่อาศัยรากเง้าจากวัฒนธรรมเดิมนั้น  สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและคุณค่าเรื่องราวได้ง่าย  เข้าถึงผู้คนได้ง่าย  

ในภาคใต้ยังมีเรื่องเล่า  ต�านานและความเชื่ออีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจน�ามาสร้างสรรค์เป็นระบ�าพื้น

บ้านภาคใต้ได้อีกหลากหลายชชุด

ปัญหาและอุปสรรค  การสร้างสรรค์ระบ�าแนวพื้นบ้านภาคใต้ในลักษณะการเก็บข้อมูลการสนทนา

กลุ่มย่อยยังได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกันบ้าง  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดการได้มาซึ่งข้อมูล

จากการสนทนากลุ่มย่อยจึงต้องตรวจสอบกับเอกสารด้วย  
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สุคันธชำติ ภูบดินทร์ ( ดอกไม้พระรำชำ )
Flower of the king

ญาณิกา ศรีญามา1*  วีระชาติ แดงจันทร์1

Yanika sriyama1*  weerachat Daengchan1

ประเภทของงำนสร้ำงสรรค์

นาฎศิลป์ร่วมสมัย และ โมเดลบัลเลต์

ควำมส�ำคัญของกำรท�ำงำนสร้ำงสรรค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์ที่เปี่ยม

ด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถทางด้านการศึกษา  การทหาร  กีฬา  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

และอื่นๆ  พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมาย  มาตั้งแต่ยังทรงพระ

เยาว์  เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชด�าเนินไปยังภูมิภาคต่างๆ  ทอดพระเนตรความเป็นอยู่  และทุกข์สุขของ

ราษฎร  เพื่อเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือ  ทั้งการพัฒนาอาชีพ  พัฒนาแหล่งน�้า  และชีวิต

ความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร  พระราชกรณียกิจมากมายที่พระราชทานแก่พสกนิกร 

ตลอดจนการปฏิบัติงานถวายด้วยหัวใจและความพร้อมเพรียงของคนไทย  ได้ปรากฏภาพความรักความ

สามัคคีเผยแพร่ไปทั่วโลกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยทรง

เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ

บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และมีพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด 

และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป 

ต้นไม้ประจ�าพระองค์  คือ  รวงผึ้ง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

รัชกาลที่ 10 ดอกมีสีเหลือง เป็นสีประจ�าวันพระราชสมภพ อีกทั้งการผลิดอกออกมาสวยงาม อยู่ในช่วงเดือน

พระราชสมภพพอดีเช่นเดียวกัน  ดอกรวงผึ้ง ต้นน�้าผึ้ง ต้นสายน�้าผึ้ง หรือ yellow star เป็นพรรณไม้ที่มีถิ่น

ก�าเนิดในประเทศไทย  มีดอกสีเหลืองโดดเด่นงดงาม  ส่งกลิ่นหอม  และเป็นพรรณไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่า 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์(2563:ออนไลน์)  พบมากในป่าทางภาคเหนือ  ความสูงจากระดับน�้าทะเล  1,000-

1,100 เมตร ต้นรวงผึ้งจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ ความสูงประมาณ 5 เมตร ทนแดด และชอบขึ้นในที่

แล้งหรือค่อนข้างแล้ง  ล�าต้นแตกกิ่งต�่า  ลักษณะล�าต้นเป็นทรงพุ่มมน  ออกใบเดี่ยวเรียงสลับกัน  ด้านหน้าใบ

จะเป็นสีเขียวและหลังใบเป็นสีน�้าตาลนวล ดอกรวงผึ้งส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน และมีสีเหลืองอร่ามดูโดดเด่น 

ในช่วงที่ต้นรวงผึ้งออกดอกเหลืองสะพรั่งเต็มต้น  ในแต่ละช่วงฤดูกาล  จะมีผึ้งจ�านวนมากบินว่อนรอบพุ่มต้น

รอบช่อดอก และดูดกินน�้าหวานจากดอก ผู้คนที่กลัวผึ้งต่อยจึงไม่ค่อยนิยมปลูกไว้ใกล้ตัวบ้านมากนัก เพราะ

จ�านวนผึ้งเมื่อบินตอมดอก  เป็นกระจุก บินพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่  ได้ยินเสียงหึ่ง ตลอดเวลา รวมทั้งเมื่อลม

1  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

   Faculty of Fine arts, Songkhla Rajabhat University.
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พัดกิ่งใบดอกแกว่ง  ผึ้งก็แตกตื่นบินกระจายพร้อมกัน  ท�าให้เกิดความกังวลจากผึ้งต่อย  แต่ถ้าส�าหรับผู้ที่ไม่

กลัว จะมองเห็นเป็นภาพธรรมชาติระหว่างดอกรวงผึ้งสีเหลืองเข้ม มีแสงแดดส่องเป็นประกายเกสร และฝูง

ผึ้งบินว่อนสวยงามออกดอกเป็นช่อสั้นตามซอกใบ  ลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยง  5  แฉกคล้ายรูปดาวติดกับโคน

กลีบและเป็นฐานรองกระจุกเกสรตัวผู้  ไม่มีกลีบดอก  ออกดอกครั้งละมากๆ  (เต็มต้น)  เมื่อดินแห้งตาม

ธรรมชาติดอกจะบานได้นาน  7-10  วัน  โดยจะผลิดอกในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  ส่วนผลของต้นรวงผึ้งมี

ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร เป็นทรงกลม ผลแห้ง และมีขน 

  เมื่อเสด็จฯกอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ  จะทรงปลูกต้นรวงผึ้ง    พระราชทานไว้เพื่อ

เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน  และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า  ซึ่ง  ในช่วงผลิดอกคือราวเดือน 

กรกฎาคม – สิงหาคม จะออกดอกสีเหลืองเปล่งปลั่งบานสะพรั่ง สร้างความสวยงามและเจริญตามาก ดังเช่น 

ต้นรวงผึ้งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ทรงปลูกไว้  เมื่อครั้ง

เสด็จมาเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2551  

ของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นจาก  ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ  อธิการบดี  ในขณะนั้น  มีแนวความคิดที่จะกราบ

บังคมทูลเสด็จทรงปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคล  เป็นเกียรติประวัติแก่ทางมหาวิทยาลัย  และเป็นขวัญก�าลังใจ

ต่อพสกนิกรใน  จ.สงขลา  และพื้นที่ภาคใต้  จึงได้ประสานขอค�าแนะน�าไปยังส�านักงานราชเลขานุการใน

พระองค์  กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชการกุมาร  (ณ  ขณะนั้น)  จึง

ทราบข้อมูลว่า เมื่อครั้งทรงตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง 

จ.เพชรบุรี ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นรวงผึ้ง ที่ออกดอกสีเหลืออร่ามในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งตรง

กับช่วงวันพระราชสมภพ  จึงมีพระราชประสงค์ให้ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ประจ�าพระองค์  เมื่อทราบความดัง

กล่าวแล้ว ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ จึงสืบเสาะพันธุ์กล้าต้นรวงผึ้ง จนได้รับจากประชาชนในพื้นที่ ต.เขารูป

ช้าง  จ�านวน  2  ต้น  และใช้เป็นต้นไม้ทรงปลูก  ในการเสด็จเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  มรภ.

สงขลา   ปัจจุบัน ต้นรวงผึ้งทรงปลูก ได้เจริญงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาเคียงคู่กับอาคารหอประชุมเฉลิมเพราะ

เกียรติฯ มาเป็นเวลาร่วม 11 ปี และในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม จะเป็นช่วงเวลาออกดอกบานสะพรั่งสี

เหลืองอร่าม ส่งกลิ่นหอมแก่ผู้พบเห็น

แนวควำมคิด

ได้แนวคิดมาจากต้นรวงผึ้ง เนื่องจากมีลักษณะโดดเด่นคือ ดอกสีเหลือง เป็นสีซึ่งตรงกับวันพระราช

สมภพในหลวงรัชกาลที่10  นั่นคือวันจันทร์ที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ.  2495  และมักผลิดอกในช่วงวันพระราช

สมภพ  เมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ  ก็ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง

พระราชทานไว้  เพื่อให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร  ในช่วงผลิดอกคือราว

เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม จะออกดอกสีเหลืองเปล่งปลั่งบานสะพรั่ง สร้างความสวยงามเจริญตา และด้วย

พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นทีมีต่อชาวราชภัฏสงขลา  จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดง

ถึงความงดงามของดอกรวงผึ้ง

กระบวนกำรออกแบบโครงร่ำงงำนสร้ำงสรรค์
1. โครงร่ำงของกำรแสดง

ช่วงการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
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ช่วงที่ 1 กำรผลิดอกของดอกรวงผึ้งที่ก�ำลังจะแบ่งบำนเข้ำเดือนกรกฎำคม 

Scene 1 ช่อดอกรวงผึ้งเริ่มผลิบาน

Scene 2 ช่อดอกรวงผึ้งผลิบานเป็นช่อๆ 

จากภาพการแสดงทั้ง  2 scene ในช่วงที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงกำร
แสดง

เนื้อหำแต่ละช่วง เนื้อหำที่ต้องกำรน�ำเสนอ
ดนตรี

ประกอบ
อำรมณ์ของกำร

แสดง

อุปกรณ์
ประกอบกำร

แสดง

ช่วงที่ 1 การผลิดอกออกผล
ของดอกรวงผึ้งที่
ก�าลังจะแบ่งบาน
เข้าเดือนกรกฎาคม

-ช่อดอกรวงผึ้งเริ่มผลิดอกออก
ผลของดอกรวงผึ้ง

จังหวะ
ดนตรีช้า

ผ่อนคลาย เป็น
บรรยากาศ
สบายๆ อารมณ์
พลิ้วไหว

-ช่อดอกรวงผึ้งผลิบาน ก�าลังจะ
เป็นสีเหลือง ออกดอกเป็นช่อสั้น
ตามซอกใบ ลักษณะดอกมีกลีบ
เลี้ยง 5 แฉกคล้ายรูปดาวติดกับ
โคนกลีบและเป็นฐานรองกระจุก
เกสรตัวผู้

ช่วงที่ 2 กำรเฉลิมฉลองวันพระรำชสมภพที่ดอกรวงผึ้งต่ำงมีควำมสุขพร้อมใจกันสำมัคคี

เฉลิมฉลอง

Scene 1 ช่อดอกรวงผึ้งผลิบานเป็นสีเหลืองอร่ามตา

Scene 2 ดอกรวงผึ้งร่วมกันสามัคคีกันเฉลิมฉลอง

จากภาพการแสดงทั้ง  2 scene ในช่วงที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้

ช่ วงกำร
แสดง

เนื้อหำแต่ละช่วง เนื้อหำที่ต้องกำรน�ำเสนอ
ดนตรี

ประกอบ

อำรมณ์
ของกำร
แสดง

อุปกรณ์
ประกอบกำร

แสดง

ช่วงที่2 การเฉลิมฉลองวันพระราช
สมภพที่ดอกรวงผึ้งต่างมี
ความสุขพร้อมใจกันสามัคคี
เฉลิมฉลอง

ดอกรวงผึ้งที่แบ่งบานเหลือง
อร่ามมีความสุขสนุกสนาน

จังหวะดนตรี
เร็ว

สนุกสาน
มีความสุข 
รื่นเร่ง

ดอกรวงผึ้งร่วมใจกันสามัคคี 
เฉลิมฉลอง ร่วมใจเป็นหนึ่ง
เดี่ยวเพื่อแสดงถึงความจงรัก
ภักดี

ช่วงที่ 3 กำรส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณต่อในหลวงรัชกำลที่ 10
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Scene 1 ดอกรวงผึ้ง ดอกไม้ประจ�าพระองค์รัชกาลที่10

Scene 2 วันพระราชสมภพ รัชกาลที่10

Scene 3 พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่10

Scene 4 การส�านึกในพระกรุณาธิคุณ รัชกาลที่10

จากภาพการแสดงทั้ง  4 scene ในช่วงที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้

 

ช่วงกำร
แสดง

เนือ้หำแตล่ะ
ช่วง

เนื้อหำที่
ต้องกำรน�ำ

เสนอ
ดนตรีประกอบ

อำรมณ์ของ
กำรแสดง

อุปกรณ์
ประกอบ
กำรแสดง

ช่วงที่ 3 การส�านึก
ในพระ
กรุณาธิคุณ
ต่อในหลวง
รัชกาลที่ 10

ดอกรวงผึ้งแบ่ง
บานเหลือง

อร่ามสวยงาม
เป็นช่อ

กรกฎ เกริกภูว์ ประสูติมาส

นามพระนาถ เนื่องรามา  วชิราสมัย

ปานพฤกษ์สรวง รวงผึ้ง ค�านึงนัย 

หลืองละไม ระเมียรฟ้า รุจาจันทร์

เบ่งบาน ยิ้ม
แย้ม มีความ
สุข อิ่มแอมใจ

คลองแผ่นดิน เผดิมศก    ขึ้นปกเกศ 

ถ้วนประเทศ ประเทืองท่วง ดั่งสรวงสวรรค์ 

เฉกชนก ชนัญสร้าง แต่ปางบรรค์

เนื่องอนันต์ ทศศรี จักรีวงศ์

พระราช
กรณียกิจ 
รัชกาลที่10

ที่ทรงท�าให้กลับ
ประชาชนชาว

ไทย

พระทัยมั่น หมั่นงาน การศึกษา

ปัณฑิตา ส�าเร็จ เสด็จส่ง

สู่ฐานไทย ใหญ่น้อย แม้ดอยดง

เพื่อด�ารง วงปราชญ์ แห่งราชภัฏ

การส�านึกใน
พระกรุณาธิคุณ 
รัชกาลที่10 
โดยการถวาย

พระพร

จักทูนบงสุ์ ทรงบาท พระนาถบพิตร 

ทศทิศ ถ้วนพนม บังคมหัตถ์

ขอพระองค์ ทรงคาม สยามรัฐ

พูนพัฒน์ เพียงสวรรค์ สุวรรณภูมิ
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2. โครงร่ำงท่ำทำงที่น�ำมำใช้

ช่วงที่ 1  กำรผลิดอกของดอกรวงผึ้งที่ก�ำลังจะแบ่งบำนเข้ำเดือนกรกฎำคม

ผู้สร้างสรรค์ออกแบบท่าทางที่มาจากการเลียนแบบช่อดอกรวงผึ้งที่ก�าลังจะแบ่งบาน  ความ

พลิ้วไหวของช่อดอกรวงผึ้ง และผสมผสานท่าพื้นฐานบัลเล่ต์ โมเดิล กับท่าทางที่จินตนาการขึ้นซึ่งอ้างอิงจาก

ช่อดอกรวงผึ้ง

ช่วงที่ 2 กำรเฉลิมฉลองวันพระรำชสมภพที่ดอกรวงผึ้งต่ำงมีควำมสุขพร้อมใจกันสำมัคคีเฉลิม

ฉลอง

ผู้สร้างสรรค์ออกแบบท่าทางที่มาจากการเลียนแบบช่อดอกรวงผึ้งที่แบ่งบาน  เหลืองอร่าม  โดยใช้

ลักษณะของดอกรวงผึ้ง ที่มีกลีบดอก5 กลีบ มาประกรอบเป็นท่าทาง และการจิตนาการของผู้สร้างสรรค์ 

Scene 1 ช่อดอกรวงผึ้งผลิบานเป็นสีเหลืองอร่ามตา
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ช่วงที่ 3 กำรส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณต่อในหลวงรัชกำลที่ 1o

ผู้สร้างสรรค์ออกแบบท่าทางที่มาจากการเลียนแบบช่อดอกรวงผึ้ง ที่มีลักษณะ ช่อของดอกรวงผึ้งที่

ต่างกัน และจินตานาการสร้างสรรค์ท่าตามความหมายของบทกลอนตามเนื้อร้อง

Scene 1 ดอกรวงผึ้ง ดอกไม้ประจ�าพระองค์รัชกาลที่10
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3.  โครงร่ำงของเพลงประกอบกำรแสดง

ช่วงที่ 1 กำรผลิดอกออกผลของดอกรวงผึงที่มีสีเหลืองอร่ำมตำซึ่งเป็นสัญญำลักษณ์แห่งเดือน

กรกฎำคม ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ดนตรีจังหวะช้าในตอนเปิดตัวเพื่อให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย 

ช่วงที่ 2 กำรเฉลิมฉลองวันพระรำชสมภพที่ดอกรวงผึ้งต่ำงมีควำมสุขพร้อมใจกันสำมัคคีเฉลิม

ฉลอง  ผู้สร้างสรรค์ใช้จังหวะดนตรีเร็วทั้งหมด  แสดงถึง  ความสนุกสนาน  ตื่นตา  ตื่นใจ  เพระต้องการสื่อถึง

ความเจริญรุ่งเรือง การงอกงามของดอกรวงผึ้งที่พร้อมใจกันสามัคคีเฉลิมฉลอง

 ช่วงที่ 3 กำรส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณต่อในหลวงรัชกำลที่ 10  ผู้สร้างสรรค์ใช้ดนตรีจังหวะช้า 

และมีบทกลอนประพัน
4. โครงร่ำงของเครื่องแต่งกำยประกอบกำรแสดง

ภำพประกอบที่ 2 : เครื่องแต่งกาย ชุดสุคันธชาติ ภูบดินทร์ ( ดอกไม้พระราชา )

ที่มำ :  นางสาวรัชณา สีหน,ูนางสาวสุชัญญา ศรีพล และนายวีระชาติ แดงจันทร์

นักแสดงหญิง

 - เสื้อสีเหลืองดอกรวงผึ้ง แขนเสื้อเป็นกรีบดอกรวงผึ้ง5กลีบ

  - ก�าไลเป็นลูกปัดสีเหลืองที่สิ่อถึงเกศร 

  - รัดสะเอวกลีบดอกรวงผึ้งทั้ง 5 กลีบ

  - กระโปรงยาวถึงข้อเท้า ผ้าซีทูสีเหลือ

กระบวนกำรของกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์
1.  น�าข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์ก่อนการผลิตผลงานสร้งสรรค์นั้น  จะต้องน�าข้อมูลที่ได้ท�าการ

ศึกษาจากการค้นคว้าในหนังสือ  อินเตอร์เน็ต  บทความ  และจากการสังเกตดอกรวงผึ้งดอกจริง  เพื่อที่จะ
สามารถเรียบเรียบเรื่องราว  ในแต่ล่ะช่วงของการแสดงออกมาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  และสื่อสา
รกับผู้ชมได้
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2.  ก�าหนดเรื่องราวของการแสดง  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลออกมาส�าเร็จ  จะน�าไปสู่การก�าหนด  เรื่อง
ราวของการแสดงโดยค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับจากการชมการแสดง  นั้นคือ  ดอกรวงผึ้งส่งกลิ่นหอม
ตลอดทั้งวัน และมีสีเหลืองอร่ามดูโดดเด่น ออกดอกเป็นช่อสั้นตามซอกใบ ลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยง 5 แฉก
คล้ายรูปดาวติดกับโคนกลีบและเป็นฐานรองกระจุกเกสรตัวผู้  ไม่มีกลีบดอก      เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักรู้ถึง
ผลลัพธ์ของสิ่งนี้ จึงได้ใส่เรื่องราว เหล่านี้ลงไปในผลงานสร้างสรรค์

3.  ก�าหนดช่วงของการแสดง  ในการแสดงถูกแบ่งออกเป็น  3  ช่วงการแสดง  ก�าหนดจากเรื่องราว 
ของการแสดงที่ต้องการน�าเสนอ  โดยในช่วงแรกบอกเล่าถึงการผลิดอกออกผลของดอกรวงผึ้ง  ที่มีสีเหลือง
อร่ามตาซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์แห่งเดือนกรกฎาคม  ช่วงที่สองการเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพที่ดอกรวงผึ้ง
ต่างมีความสุขพร้อมใจกันสามัคคีเฉลิมฉลอง  ในช่วงสุดท้ายกล่าวถึงการส�านึกในพระกรุณาธิคุณต่อในหลวง
รัชกาลที่ 10

4.  ก�าหนดเพลงของการแสดง ขั้นตอนนี้ดูจากช่วงของการแสดงเป็นหลัก เนื้อหาในแต่ละช่วง ของ
การแสดงจะเป็นตัวบ่งบอกอารมณ์ของช่วงการแสดงนั้นๆ จังหวะเพลงและเสียงดนตรีจะต้อง สอดคล้องกับ
เนื้อหาของช่วงการแสดงเพื่อสื่อสารกับผู้ชมได้ได้ตามจุดประสงค์ โดยในช่วงแรกของการ แสดงเลือกใช้ดนตรี
ที่มีจังหวะช้า  ให้อารมณ์ผ่อนคลาย    ช่วงที่สอง  ใช้ดนตรีเร็วทั้งหมด  เพราะต้องการสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง 
การงอกงามของดอกรวงผึ้งที่พร้อมใจกันสามัคคีเฉลิมฉลอง มาถึงช่วงสุดท้ายใช้ดนตรีจังหวะช้า เพื่อให้สื่อถึง
อารมณ์ของการส�านึก และนอบน้อมในพระกรุณาธิคุณต่อในหลวงรัชกาลที่10

5.  ก�าหนดเครื่องแต่งกายในการแสดง  เครื่องแต่งกายของนักแสดงส�าคัญส�าหรับกับการแสดงมาก
เช่นกัน  การออกแบบให้ชุดการแสดงให้เป็นชุดนาฏศิลป์ร่วมสมัย  โดยได้กรอบแนวคิดจากลักษณะรูปแบบ
ของดอกรวงผึ้ง  ทั้งสีของดอกรวงผึ้ง  ลักษณะกลีบดอก  หรือเกศร  และ  ลักษณะท่าทางของการแสดงให้
สอดคล้องกลับเครื่องแต่งกาย 

6.  คัดเลือกและฝึกซ้อมนักแสดง การคัดเลือกนักแสดง คัดเลือกจากลายท่าเต้นพื้นฐานของบัลเล่ต์ 
และโมเดิลเป็นอันดับแรก  เนื่องจากการแสดงต้องใช้สรีระลายของท่าในการสื่อสารกับผู้ชมเป็นหลัก  โดย
เลือกนักแสดงที่รูปร่างสมส่วน  การคัดเลือกจึงเลือกจากนักแสดงเป็นนักศึกษาสาขานาฏยรังสรรค์ทั้งหมด 
นักแสดงรุ่นพี่เป็นหลัก  และจึงเลือกรุ่นน้องเป็นตัวช่วยเสริมเนื่องจากรุ่นพี่มีประสบการณ์และทักษะมากกว่า
รุ่นน้อง 

7.  ปรับแก้จากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะอาจารย์สาขานาฏยรังสรรค์ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล  ก�าหนดเรื่องราวของการแสดง  ก�าหนดช่วงของการแสดง  ก�าหนดเพลงของการแสดง  ก�าหนดเครื่อง
แต่งกายของการแสดงจนไปถึงการคัดเลือกและฝึกซ้อมนักแสดง  ทั้งหมดได้ผ่านการปรับแก้จากอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะอาจารย์สาขานาฏยรังสรรค์  ทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลงานสร้างสรรค์ออกมาดีและมีคุณภาพ
มากที่สุด
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ผลงำนสร้ำงสรรค์

       

ภำพประกอบที่ 2 : เครื่องแต่งกาย ชุดสุคันธชาติ ภูบดินทร์ ( ดอกไม้พระราชา )

ที่มำ  : นายณัฐวุฒิ ศรีทวีป

ช่วงที่ 1  การผลิดอกออกผลของดอกรวงผึงที่มีสีเหลืองอร่ามตาซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์แห่งเดือน

กรกฎาคม
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ช่วงที่ 2 การเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพที่ดอกรวงผึ้งต่างมีความสุขพร้อมใจกันสามัคคีเฉลิมฉลอง
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ช่วงที่ 3 การส�านักในพระกรุณาธิคุณต่อในหลวงรัชกาลที่10

บทสรุป ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค

บทสรุป

สุคันธชำติ ภูบดินทร์ ( ดอกไม้พระรำชำ ) เป็นการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่น�าลักษณะท่าทาง

ของดองดอกรวงผึ้งในลักษณะต่างๆ  ทั้งเป็นพุ่มดอก  ผลิดอก  เบ่งบาน  จนกลายเป็นดอกรวงผึ้ง  ที่เบ่งบาน

เหลืองอร่าม  เป็นช่อที่สวยงามคู่พระองค์  รัชกาลที่  10  เพื่อเป็นสัญลักษณ์วันพระราชสมภพราชกาลที่  10 

และส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างแรงจูใจ ความจงรักสามัคคีของประชาชนชาวไทยผ่านการแสดงที่

ผู้สร้างสรรค์ได้จินตนาการความจงรักภักดี  ความสามัคคีของดอกรวงผึ้งที่ร่วมใจมาเฉลิมฉลองวันพระราช

สมภพ รัชกาลที่ 10 และร่วมส�านึกในพระมหาธิกุล ถวายพระพรผ่านบทกลอน สุคันธชำติ ภูบดินทร์
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ปัญหำอุปสรรค

มีแหล่งข้อมูลอยู่น้อย ท�าให้การศึกษาหาข้อมูลเป็นไปค่อนข้างยาก

ข้อเสนอแนะ จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้สร้างสรรค์ผลงานการแสดง
1.  การวางแผนการท�างานอย่างมีระเบียบ

2.  การมีความอดทนและความพยายามในการท�างานเป็นทีม

3.  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและงานของส่วนรวม

เอกสำรอ้ำงอิง 
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