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การสร้ างสรรค์ ศิลปะการแสดงพืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่ วงปี พ.ศ. 2554 – 2558
The Creation of Folk Performing Arts of Educational Institutions in Southern Thailand
between the year 2011-2015
นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
รองศาสตราจารย์ สุ ภาวดี โพธิ เวชกุล อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมือง

และปั จจัย

ทีส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2554 2558 โดยการศึ กษาจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูลแล้วนําเสนอผลการวิจยั แบบ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั ด้านวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ.
2554 – 2558 พบว่า การสร้างแนวคิดในการสร้ างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมือง เกิดจากการเลียนแบบวิถี
ชี วิตของประชาชนทีอยูก่ นั อย่างมีความสุ ข การให้ความเคารพ เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และการ
เลียนแบบท่าทางอากัปกิ ริยาของสัตว์ เกียวกับการออกแบบองค์ประกอบในการแสดง ได้แก่ การออกเพลง
พบว่า แบ่งออกเป็ น 3 ช่ วง คื อ จังหวะช้า จังหวะปานกลาง จังหวะเร็ ว และการเลี ยนแบบเสี ยงสัตว์ การ
ออกแบบเครื องแต่งกาย พบว่า นักแสดงแต่งกายแบบ

ชาวมุสลิ ม แต่งกายแบบชาวพืนเมือง และแต่ง

กายเลี ยนแบบลักษณะของสัตว์ การออกแบบ อุ ปกรณ์ พบว่า นําอุ ปกรณ์ ทีมีอยู่ในท้องถิ นและประดิ ษฐ์
อุปกรณ์ขึน มาใช้ประกอบการแสดง

เกียวกับการออกแบบท่ารําในการแสดง พบว่า ท่ารําได้จาก

เลี ยนแบบกิ ริยาทัวไป และท่ารําแบบนาฏศิลป์ ไทยและต่างชาติ เกี ยวกับการออกแบบรู ปแปรแถวในการ
แสดง พบว่า มีลกั ษณะเป็ น รู ปตัววี รู ปตัววีควํา รู ปวงกลม รู ปแถวตอนเดียว รู ปแถวตอนคู่ รู ปแถวเฉี ยง รู ป
แถวหน้ากระดาน

รู ปสามเหลี ยม รู ปสี เหลียม รู ปสี เหลียมข้าวหลามตัด รู ปตัวเอ็ม รู ปเข้าพู ด้านปั จจัยที

ส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2554 2079
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2558 พบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมือง มีอยู่ 3 ปั จจัยได้แก่ ทางด้าน
สังคม ทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านวัฒนธรรม
คําสํ าคัญ : ศิลปะการแสดงพืนเมือง, สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
Abstract
The current research aims, firstly, to explore the methods of creating traditional performing arts in
the Southern Institution of Education between the year 2011-2015 (2554 B.E. - 2558 B.E.), and, secondly
to study the effects of developing the traditional performing arts' creation among the institution of
education in the southern area. The research instruments for the current study were purposive sampling,
observation, structured interview and unstructured interview. When the data was completed, it would be
presented in form of descriptive research
According to the investigation, significant findings were found as follows: The first finding was
shown that the fundamental concept of southern traditional dances were influenced by delight lifestyle of
local people, their respect and admiration to the royal family and the attempt to mime their local animals.
Secondly, the components of performances in terms of music were found that three main rhythm of the
music, slow, moderate and fast were employed as well as local animals’ sounds were imitated. Thirdly,
the result also showed that the performers’ costumes were generally designed based on Muslim and local
garment as well as local animals’ postures. Fourthly, several performances’ prop was adapted and
produced from the local instruments. Fifthly, the researcher found that dancing postures were mimed from
general people’s gestures including local and oversea performing arts. The last finding, it was found that
the performance’s deployment was arranged in forms of V-shape, inverted V-shape, round-shape, singlerow shape, oblique-line shape, side-by-side-line shape, triangle-shape, square-shape, trapezoid-shape and
M-shape. Moreover, key extents that affected the creation of southern traditional performances between
the year the year 2011-2015 (2554 B.E. - 2558 B.E.) included the social, economic and cultural factors.
Keywords : traditional performing arts, southern institution of educations.
2080

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

บทนํา
ภาคใต้เป็ นภูมิภาคหนึ งทีมีการสังสมวัฒนธรรมหลากหลาย เป็ นแหล่งทีมีกลุ่มชนชาติพนั ธุ์เข้ามา
ติดต่อสัมพันธ์ ตังหลักแหล่ ง จนทําให้เกิ ดการแลกเปลี ยนและผสมผสานทางวัฒนธรรม ในทีสุ ดเกิ ดเป็ น
วัฒนธรรมภาคใต้ทีมีลกั ษณะอย่างเด่นชัด รวมถึงวัฒนธรรมด้านดนตรี และ

การแสดงพืนเมืองภาคใต้

(วิรุณ ตังเจริ ญ, 2552, หน้า 111-112) ช่วง พ.ศ. 2554 - 2558 ประเทศไทยเกิดการเปลียนแปลงทางด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม และวัฒนธรรมอาเซี ยนได้เข้ามามีบทบาทด้วย กระแสการเปลียนแปลง
เหล่านีส่ งผลกระทบให้ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์

ในการดํารงชีวติ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม มีการพัฒนา

หรื อประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และกระแสวัฒนธรรมนียังส่ งผลให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เขตภาคใต้ เปิ ดสอนหลักสู ตรที เกี ยวกับนาฏศิ ลป์ หรื อศิลปะการแสดง ซึ งสามารถแบ่งสถาบันการศึ กษา
ออกเป็ นกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาลัยนาฏศิลป กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยทัวไป การ
เปลียนแปลงใน

การสร้างสรรค์ทีเกิดขึนหลังปี พ.ศ. 2554 เป็ นการแสดงทีผสมผสานนําเอาลักษณะของ

การแสดงประเทศทางเอเชี ย และยุโรป เข้ามาแทรกอยู่ใ นชุ ดการแสดง ทํา ให้เห็ นถึ งการรั บ วัฒนธรรม
ต่างชาติเข้ามาตามกระแสของวัฒนธรรมทีมีการผสมผสานร่ วมสมัย
จากข้อมู ล ดัง กล่ า วจึ ง มี ค วามจํา เป็ นที ต้องสร้ า งสรรค์ศิ ล ปะการแสดงพืนเมื อง

ซึ ง

สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเขตภาคใต้ ได้มี ก ารสร้ า งสรรค์ง านศิ ล ปะการแสดงพื นเมื อ ง และจากการสํ า รวจ
สถาบัน การศึ ก ษาภาคใต้ ได้แ ก่ วิ ท ยาลัย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา และ
มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ พบว่า ในช่ วงปี พ.ศ. 2554 - 2558 ได้ส ร้ า งสรรค์ชุ ดการแสดงพืนเมื องภาคใต้อย่า ง
ต่อเนื อง ซึ งนําออกแสดงเผยแพร่ ทงในประเทศและต่
ั
างประเทศ โดยได้รับความนิ ยมจนเป็ นที รู ้ จกั กันใน
วงการนาฏศิ ล ป์ ดัง นันจึ ง เป็ นแรงจูง ใจให้ผูว้ ิจยั จะทํา การศึ ก ษา เรื อง “การสร้ า งสรรค์ศิ ล ปะการแสดง
พืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2558” โดยผลการศึกษาในครังนี จะทําให้เกิดองค์
ความรู ้ เกี ยวกับวิธีการสร้ างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมือง และปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้ างสรรค์
ศิ ลปะการแสดงพืนเมื องในสถาบันอุ ดมศึ กษาภาคใต้ ช่ วงปี พ.ศ. 2554 - 2558 อันจะเป็ นข้อมู ลที เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาในวงการศิลปะการแสดงพืนเมืองต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
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1. เพือศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ.
2554 - 2558
2. เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้ างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมือง

ใน

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2558
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาจากผลงานสร้ างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ทีเปิ ดสอนหลักสู ตรวิชา
นาฏศิลป์ หรื อศิลปะการแสดง และมีการสร้างสรรค์ชุดการแสดงพืนเมืองอย่างต่อเนื อง ผลงานเป็ นทีนิ ยม
และชืนชอบ คัดเลือก 3 แห่ง คือ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช ชุดระบํานกกรงหัวจุก ชุ ดระบําแขกแดง
เกี ยวยาหยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชุ ดระบําหนู นุ้ยทํานําตาลแว่น ชุ ดระบําสิ งขรานารี มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ชุดระบําร่ ายแตระ ชุดระบําตารี อูจปั สลามัต
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยทีเW กียW วข้ อง
1. แนวคิดทีเกียวข้องกับงานวิจยั
1.1 แนวคิดเกี ยวกับการปรับเปลี ยนเพือการพัฒนา รศ. ฉันทนา เอียมสกุล กล่าวไว้ว่า ศาสตร์
ทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรี ไทยจะต้องได้รับการอนุ รักษ์ให้คงอยู่ควบคู่กบั งานสร้ างสรรค์เพือให้เกิ ดการ
พัฒนาไปตามความเปลี ยนแปลงของสังคมปั จจุบนั (ฉันทนา เอียมสกุล, 2551, หน้า 18) ผูว้ ิจยั นําแนวคิด
เกียวกับเรื องการปรับเปลียนเพือการพัฒนาและการสร้างสรรค์มาปรับปรุ งเปลียนแปลงหรื อสร้างสรรค์ขึน
ใหม่ โดยเกิดจากปั จจัยทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม
1.2 แนวคิดโครงสร้ างท่ารําทางนาฏศิลป์ ไทย รศ. ดร. ชมนาด กิ จขันธ์ กล่าวว่า ลักษณะการ
เคลือนไหวของร่ างกาย เกิ ดจากจากการประสมท่ารํา โดยการร้อยเรี ยงท่าทางให้ต่อเนื องกันตังแต่ตน้ จนจบ
บทเพลงของชุดการแสดงนัน ๆ (ชมนาด กิจขันธ์, 2553, หน้า 35) ผูว้ ิจยั นําแนวคิดมาใช้ในการสร้างแนวคิด
ในการแสดงพืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2558
2. ทฤษฎีทีเกียวข้องกับงานวิจยั
2.1 ทฤษฎีสุนทรี ยศาสตร์ ทฤษฎีนีจะเน้นในเรื องความงามและสิ งทีจะเป็ นความงามในธรรมชาติ
และความงามทีมนุษย์ได้สร้างขึน การสร้างสรรค์มาจากสัญชาติญาณความพอใจ ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
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ความปิ ติยินดี ความภาคภูมิใจของตนเองและหมู่คณะ จึงเป็ นแรงกระตุน้ ในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
พืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
2.2 ทฤษฎีการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม ทฤษฎีนีจะเน้นในเรื องปั จจัยต่าง ๆ โดยเป็ นตัวกระตุน้
นําความเชื อทางวัฒนธรรมติดตัวไปเผยแพร่ ในชุ มชนท้องถิ นนัน ๆ ทําให้วฒั นธรรมเกิ ดการหลังไหลและ
ผสมผสานเชือมโยงเข้าด้วยกัน นําเอาลักษณะของการแสดงประเทศทางเอเชี ย และยุโรป เข้ามาแทรกอยูใ่ น
ชุดการแสดง
2.3 ทฤษฎี ก ารยอมรั บ สิ งใหม่ ทฤษฎี นีจะเน้นในเรื องของการเปลี ยนแปลงในทางสั ง คม
เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรม ของการสร้ างสรรค์การแสดงพืนเมืองภาคใต้ เป็ นการพิจารณาถึ งลักษณะหรื อ
บุคลิกภาพ ของปั จเจกบุคคล หรื อกลุ่มในชุ มชน ทีนําไปสู่ การเปลียนแปลงหรื อการพัฒนา ในสิ งต่าง ๆ ที
เกิดขึน โดยเฉพาะในเรื องปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองภาคใต้
วิธีดําเนินการวิจัย
วิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) จากการเก็บ รวบรวมข้อมู ล จากเอกสารและข้อมู ล
ภาคสนาม โดยการสังเกต การสัมภาษณ์มีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์ทีไม่มีโครงสร้าง ดังนี
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อ งานวิจยั บทความ และเอกสารอืนทีเกียวข้อง
2. คัดเลื อกในสถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาในเขตภาคใต้เปิ ดสอนหลักสู ตรนาฏศิลป์ หรื อ
ศิลปะการแสดง และได้มีการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างต่อเนื อง โดยผลงานชุ ดการแสดง

ทีสร้างสรรค์

นันเป็ นทีชืนชอบและเป็ นทีนิยมของผูช้ ม
3. กําหนดตามเกณฑ์การคัดเลือกชุ ดการแสดง โดยคัดเลือกชุ ดการแสดงทีเป็ นทีนิ ยมออกเผยแพร่
มากทีสุ ด และทําการคัดเลือกสถาบันละ 2 ชุดการแสดง
4. สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญ ทังแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
ผลการวิจัย
ตอนที 1 วิธีการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2554
– 2558 ผลการวิเคราะห์ พบว่า
1. การสร้างแนวคิดในการแสดง
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1.1 แนวคิดการสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบํานกกรงหัวจุก เกิ ดจากการได้เลียนแบบท่าทาง
อากัปกิริยาต่าง ๆ ของสัตว์ ได้แก่ นกกรงหัวจุก เช่น การบิน การกระโดด การไซร้ปีก และการสะบัดตัว
1.2 แนวคิดการสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําแขกแดงเกียวยาหยี เกิดจากการทีได้เลียนแบบ
วิถีชีวติ ของประชาชนทีอยูก่ นั อย่างมีความสุ ข สนุกสนาน หยอกล้อกันระหว่างชาย หญิง
1.3 แนวคิดการสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําหนูนุย้ ทํานําตาลแว่น เกิดจากการได้เลียนแบบ
การประกอบอาชีพทํานําตาลแว่น ซึ งเป็ นอาชีพหนึงของสังคมชาวใต้
1.4 แนวคิดการสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําสิ งขรานารี เกิดจากการได้เลียนแบบ ความเชื อ
ทีสื บทอดกันมาเกียวกับการให้ความเคารพ เทิดทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
1.5 แนวคิดการสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําร่ ายแตระ เกิดจากการเลียนแบบทาง วิถีชีวิต
ของประชาชนทีมีความร่ าเริ งแจ่มใส และนําเอาแตระซึ งเป็ นเครื องดนตรี ประกอบจังหวะ นํามาผสมผสาน
เข้ากับการแสดงให้เกิดความครึ กครื น แปลกใหม่ในการแสดงมากยิงขึน
1.6 แนวคิดการสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําตารี อูจปั สลามัต เกิดจากลักษณะของมารยาท
ทางสังคมในการแสดงความยินดีกบั ผูท้ ีประสบความสําเร็ จ ดังเช่น การขึนบ้านใหม่ ซึ งเป็ นอุปนิ สัยทีดีของ
คนไทย
2. การออกแบบองค์ประกอบในการแสดง
2.1 การออกแบบเพลง
2.1.1 การออกแบบเพลงชุ ดระบํานกกรงหัวจุ ก เป็ นการบรรเลงเพลงประกอบการรํา
แบ่งเป็ น 3 ช่วงเพลง คือช่วงที 1 จังหวะช้า ช่วงที 2 จังหวะปานกลาง และมีเสี ยงร้องของนกประกอบ ช่วงที
3 จังหวะเร็ วจนจบการแสดง
2.1.2 การออกแบบเพลงชุดระบําแขกแดงเกียวยาหยี เป็ นการบรรเลงเพลงประกอบการร้อง
บทตามเนือร้อง แบ่งเป็ น 3 ช่วงเพลง คือ ช่วงที 1 จังหวะช้า และร้องด้วยบทร้องช่วงที 2 จังหวะปานกลาง
และร้องด้วยบทร้อง ช่วงที 3 จังหวะเร็ วจนจบการแสดง
2.1.3

การออกแบบเพลงชุ ด ระบํา หนู นุ้ ย ทํา นําตาลแว่ น เป็ นการบรรเลงเพลงที จะ

ประกอบการรํา แบ่งเป็ น 3 ช่วงเพลง คือ ช่วงที 1 จังหวะช้า ช่วงที 2 จังหวะปานกลาง ช่วงที 3 จังหวะเร็ วจน
จบการแสดง
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2.1.4 การออกแบบเพลงชุ ดระบําสิ งขรานารี เป็ นการบรรเลงเพลงประกอบการรํา แบ่งเป็ น
3 ช่วงเพลง คือ ช่วงที 1 จังหวะช้า ช่วงที 2 จังหวะเร็ ว ช่วงที 3 จังหวะปานกลางจนจบการแสดง
2.1.5 การออกแบบเพลงชุดระบําร่ ายแตระ เป็ นการบรรเลงเพลงประกอบการรํา แบ่งเป็ น 3
ช่วงเพลง คือ ช่วงที 1 จังหวะช้า ช่วงที 2 จังหวะปานกลาง ช่วงที 3 จังหวะเร็ วจนจบการแสดง
2.1.6 การออกแบบเพลงชุ ดระบําตารี อูจปั สลามัต เป็ นการบรรเลงเพลงประกอบ การรํา
แบ่งเป็ น 3 ช่วงเพลง คือ ช่วงที 1 จังหวะช้า ช่วงที 2 จังหวะปานกลาง ช่วงที 3 จังหวะเร็ วจนจบการแสดง
2.2 การออกแบบการแต่งกาย
2.2.1 การออกแบบการแต่ ง กายชุ ด ระบํา นกกรงหัว จุ ก การแต่ ง กายของนัก แสดงได้
เลียนแบบมาจากลักษณะของนกกรงหัวจุก โดยสวมเสื อคอกลมแขนกุด สวมกรองคอ ทับด้วยจีนาง
รัดต้นแขน สวมกางเกงสามส่ วน ผ้ารัดสะเอว คาดเข็มขัด ติดปี ก ติดหาง สวมศีรษะรู ปนกกรงหัวจุก
สวมกําไลข้อมือและข้อเท้าทังสองข้าง
2.2.2 การออกแบบการแต่งกายชุ ดแขกแดงเกี ยวยาหยี การแต่งกายของนักแสดงชายแต่ง
แบบมุสลิม เสริ มจมูกสี แดง ติดหนวกยาว การแต่งกายของนักแสดงหญิงแต่งแบบมุสลิม โพกผ้าคลุมศีรษะ
ประดับศีรษะด้วยแผงรัศมี ทัดดอกไม้ขา้ งซ้าย สวมสร้อยคอและต่างหู
2.2.3 การออกแบบการแต่งกายชุดระบําหนูนุย้ ทํานําตาลแว่น การแต่งกายของนักแสดงชาย
สวมเสื อคอกลมแขนกุด สวมกางเกงสามส่ วน พาดผ้าข้าวม้าทีบ่าขวา คาดผ้าข้าวม้าทีสะเอว โพกผ้าข้าวม้าที
ศีรษะ สวมสร้อยคอ คาดเข็มขัด สวมกําไลมือทังสองข้าง ส่ วนการแต่งกายของนักแสดงหญิง สวมเสื อเกาะ
อก นุ่งผ้าถุงผ้าพืนเมืองเกาะยอยาวกรอมเท้า รวบมวยผมไว้ทีท้ายทอย ติดแผงรัศมี ทัดดอกไม้ขา้ งซ้าย สวม
กําไลมือทังสองข้าง สวมสร้อยคอและต่างหู
2.2.4 การออกแบบการแต่งกายชุ ดระบําสิ งขรานารี การแต่งกายของนักแสดงสวมเสื อเกาะ
อก สวมผ้าถุงผ้าพืนเมืองยาวกรอมเท้า รวบมวยผมไว้ทีท้ายทอย ติดแผงรัศมี ทัดดอกไม้ขา้ งซ้าย สวมกําไล
มือทังสองข้าง สวมสร้อยคอและต่างหู
2.2.5 การออกแบบการแต่งกายชุ ดระบําร่ ายแตระ การแต่งกายของนักแสดงชาย สวมเสื อ
คอกลมแขนสัน สวมกางเกงสามส่ วน คาดผ้าข้าวม้าทีเอว สวมสร้อยคอ ส่ วนการแต่งกายของนักแสดงหญิง
สวมเสื อเกาะอก มี ผา้ ปิ ดไหล่ทงสองข้
ั
าง สวมผ้าถุ งพืนเมื องยาวกรอมเท้า ผ้าพาดสะเอวโดยทิงชายผ้าไว้
ข้างหน้า รวบมวยผมไว้ทีท้ายทอย ทัดดอกไม้ขา้ งซ้าย สวมกําไลมือทังสองข้าง สวมสร้อยคอและต่างหู
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2.2.6 การออกแบบการแต่งกายชุ ดระบําตารี อูจปั สลามัต การแต่งกายของนักแสดงชาย
สวมเสื อคอกลมแขนยาว พาดผ้าทีไหล่ขวา สวมกางเกงขายาว สวมผ้าโสร่ งระดับเข่าทับกางเกง คาดผ้าทีเอว
สวมสร้อยคอ สวมหมวกมุสลิม ส่ วนการแต่งกายของนักแสดงหญิง สวมเสื อคอกลมแขนยาว สวมผ้าถุงยาว
กรอมเท้า (เสื อและผ้าถุงใช้ผา้ พืนเมืองสี เดียวกัน) รวบมวยผมไว้ทีท้ายทอย ปั กปิ น ทัดดอกไม้ขา้ งซ้าย สวม
กําไลมือทังสองข้าง สวมสร้อยคอและต่างหู
2.3 การออกแบบอุปกรณ์ในการแสดง ได้จากการนําอุปกรณ์ทีมีอยูใ่ นท้องถินได้แก่ กระบอก
ไม้ไผ่ พวงนําตาลแว่น และจากการประดิษฐ์อุปกรณ์ขึน ได้แก่ ดอกไม้เงิน-ทอง รวมถึง การนําเครื องดนตรี
พืนเมืองมาใช้เป็ นอุปกรณ์ในการแสดง ได้แก่ แตระ
3. การออกแบบท่ารําทีใช้ในการแสดง
3.1 ท่ารําเลียนแบบกิริยาทัวไป ได้แก่ การเดิน การกระโดด การไซร้ปีกไซร้ขน
การใช้สายตามอง การแบบหาบ การปรบมือ การตักตวงของ การจับสิ งของ การโยน การเคาะ การหยอกล้อ
การแสดงความเคารพ
3.2 ท่ารําแบบนาฏศิลป์ ไทยและต่างชาติ แบ่งเป็ น ท่ารําทีมีความหมาย ได้แก่ ท่าตัวเรา ท่าไหว้
ท่ายิม ท่าบินของนก และท่าทีผสมผสานกันเป็ นท่ารํา ได้แก่ การก้าวเท้า การยําเท้า การกระโดด การกระทุง้
เท้า การยกเท้า การกระดกเท้า การแตะเท้า การจรดเท้า การผสมเท้า การประเท้า การเอียงตัว การลักคอ
4. การออกแบบรู ปแปรแถวในการแสดง
4.1 การแปรแถวชุ ดระบํานกกรงหัวจุก ได้แก่ รู ปตัววี รู ปตัววีควํา รู ปวงกลม

รู ป

สามเหลียม รู ปแถวตอนเดียว รู ปแถวตอนคู่ รู ปแถวหน้ากระดาน
4.2 การแปรแถวชุ ดระบําแขกแดงเกียวยาหยี ได้แก่ รู ปตัววี รู ปตัววีควํา รู ปวงกลม รู ปแถว
ตอนเดียว รู ปแถวตอนคู่ รู ปแถวหน้ากระดาน
4.3 การแปรแถวชุดการแสดงระบําหนูนุย้ ทํานําตาลแว่น ได้แก่ รู ปตัววี รู ปตัววีควํา รู ปวงกลม
รู ปสี เหลียมข้าวหลามตัด รู ปตัวเอ็ม รู ปแถวตอนเดียว รู ปแถวตอนคู่ รู ปแถวหน้ากระดาน
4.4 การแปรแถวชุ ดการแสดงระบําสิ ง ขรานารี ได้แก่ รู ป ตัววี รู ป ตัววีควํา รู ปวงกลม รู ป
สามเหลียม รู ปสี เหลียมข้าวหลามตัด รู ปเข้าพู รู ปแถวตอนคู่ รู ปแถวหน้ากระดาน
4.5 การแปรแถวชุ ดการแสดงระบําร่ ายแตระ ได้แก่ รู ปตัววี รู ปตัววีควํา รู ปวงกลม รู ป
สี เหลียม รู ปแถวตอนคู่ รู ปแถวหน้ากระดาน
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รู ปสี เหลียมข้าวหลามตัด รู ปแถวตอนคู่ รู ปแถวตอนคู่เฉี ยง รู ปแถวหน้ากระดาน
ตอนที 2

ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นางานสร้ า งสรรค์ศิ ล ปะการแสดงพื นเมื อ งในสถาบัน

อุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2554 -2558
1. ปั จจัยทางด้านสังคมทีส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองภาคใต้
1.1 ชุดการแสดงระบําแขกแดงเกียวยาหยี เกิดจากปั จจัยทางด้านสังคม เกียวกับการเกียวพาราสี
หยอกล้อ และมี ค วามรั ก ต่ อกันระหว่า งชาย-หญิ ง ลัก ษณะเช่ นนี จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การพัฒนางานสร้ า งสรรค์
ศิลปะการแสดงพืนเมืองภาคใต้
1.2 ชุ ดการแสดงระบําร่ ายแตระ เกิดจากปั จจัยทางด้านสังคม เกียวกับการหยอกล้อเล่นอย่าง
สนุกสนานร่ าเริ งของชาย-หญิง ลักษณะเช่นนี จึงส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมือง
ภาคใต้
2. ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจทีส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองภาคใต้
2.1 ชุ ดการแสดงระบํา นกกรงหัวจุ ก เกิ ดจากปั จจัย ทางด้า นเศรษฐกิ จที เกี ยวกับ ในเรื อง
การประกอบอาชี พของประชาชนชาวใต้ ส่ วนใหญ่รายได้นนได้
ั จากการเลียงนกกรงหัวจุกขาย อาชี พนี จึง
ส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองภาคใต้
2.2 ชุ ดการแสดงระบําหนู นุ้ยทํานําตาลแว่น เกิ ดจากปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จที เกี ยวกับการ
ประกอบอาชี พของประชาชนชาวใต้ ส่ วนใหญ่รายได้นนได้
ั จากการทํานําตาลแว่นขาย อาชี พนี จึงส่ งผลต่อ
การพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองภาคใต้
3. ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรมทีส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองภาคใต้
3.1 ชุ ดการแสดงระบําสิ งขรานารี เกิ ดจากปั จจัยทางด้านวัฒนธรรมเกียวกับความเชื อเกียวกับ
เรื องการแสดงความเคารพต่ อผูท้ ี สู งศักดิv การแสดงความเคารพนี จึ งส่ ง ผลต่ อการพัฒนางานสร้ างสรรค์
ศิลปะการแสดงพืนเมืองภาคใต้
3.2 ชุดการแสดงระบําตารี อูจปั สลามัต เกิดจากปั จจัยทางด้านวัฒนธรรมทีเกียวกับประเพณี การ
ขึนบ้านใหม่ ซึ งเป็ นการกระทํากันมาแต่โบราณ จนกลายเป็ นประเพณี ทีสื บทอดกันมาถึงปั จจุบนั ประเพณี นี
จึงส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองภาคใต้
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ประเด็นวิธีการสร้ างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ช่ วงปี พ.ศ.
2554 – 2558 พบว่า การสร้ างแนวคิดในการแสดง เกิดจากการเลี ยนแบบท่าทางอากัปกิ ริยาของสัตว์ การ
เลี ย นแบบวิถีชี วิตของประชาชน การหยอกล้อกันระหว่า งชาย-หญิ ง การประกอบอาชี พ จากความเชื อ
เกี ยวกับการแสดงความเคารพกับผูท้ ีสู งศักดิv เทิดทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ สอดคล้องกับแนวคิดทีว่า
ลักษณะการเคลื อนไหวของร่ างกาย เกิ ดจากจากการประสมท่ารํา โดยการร้ อยเรี ยงท่าทางให้ต่อเนื องกัน
ตังแต่ตน้ จนจบบทเพลงของชุ ดการแสดงนัน ๆ (ชมนาด กิ จขันธ์ , 2553, หน้า 35) ด้านการออกแบบ
องค์ประกอบในการแสดง พบว่า การออกแบบเพลง มี 3 จังหวะ คือ จังหวะช้า จังหวะปานกลาง จังหวะเร็ ว
และการเลียนแบบเสี ยงสัตว์ เกียวกับการออกแบบเครื องแต่งกาย แต่งกายแบบชาวมุสลิม ชาวพืนเมือง และ
เลี ยนแบบสัตว์ เกี ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ ในการแสดง โดยนําอุปกรณ์ ทีมีอยู่ในท้องถิ นและประดิ ษฐ์
อุปกรณ์การแสดงขึน ตลอดจนนําเครื องดนตรี พืนเมืองมาใช้ประกอบการแสดง ด้านการออกแบบท่ารําทีใช้
ในการแสดง โดยการเลียนแบบกิริยาทัวไป ได้แก่ การเดิน การกระโดด การไซร้ปีกไซร้ขน การใช้สายตา
มอง การแบบหาบ

การปรบมือ การตักตวงของ การจับสิ งของ การโยน การเคาะ การหยอกล้อ การแสดง

ความเคารพ และท่ารําแบบนาฏศิลป์ ไทยและต่างชาติ แบ่งเป็ นท่ารําทีมีความหมายอยูแ่ ล้ว ได้แก่ ท่าตัวเรา
ท่าไหว้ ท่ายิม ท่าบิ นของนก และท่ ารํ าที ผสมผสานกันเป็ นท่ารํ า ได้แก่ การก้าวเท้า การยําเท้า
กระโดด การกระทุง้ เท้า การยกเท้า การกระดกเท้า การแตะเท้า การจรดเท้า การผสมเท้า

การ

การประเท้า การ

เอียงตัว การลักคอ ซึ งตรงกับทฤษฎีการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม ทฤษฎีนีจะเน้นในเรื องปั จจัยต่าง ๆ เป็ น
ตัวกระตุน้ นําความเชื อทางวัฒนธรรมติดตัวไปเผยแพร่ ในชุ มชนท้องถิน นัน ๆ ทําให้วฒั นธรรมเกิดการ
หลังไหลและผสมผสานเชื อมโยงเข้า ด้วยกัน (นิ ย พรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิ ริ, 2540, หน้า 99 -101)
เช่ นเดี ยวกับการแสดงพืนเมืองภาคใต้ทีผสมผสานนําเอาลักษณะของการแสดงต่างประเทศทางเอเชี ยและ
ยุ โ รป เข้า มาแทรกอยู่ใ นชุ ด การแสดง ทํา ให้ เ ห็ น ถึ ง การรั บ วัฒ นธรรมต่ า งชาติ เ ข้า มาตามกระแสของ
วัฒนธรรมที มี การผสมผสานร่ วมสมัย ด้านการออกแบบรู ปแปรแถว มี ลกั ษณะ รู ปตัววี รู ป ตัววีค วํา รู ป
วงกลม รู ปสามเหลี ยม รู ปสี เหลี ยม รู ปสี เหลียมข้าวหลามตัด รู ปตัวเอ็ม รู ปเข้าพู รู ปแถวตอนเดียว รู ปแถว
ตอนคู่ รู ปแถวเฉี ยง และรู ปแถวหน้ากระดาน ซึ งได้ตรงกับทฤษฎี สุนทรี ยศาสตร์ ทฤษฎี นีจะเน้นในเรื อง
ความงามและสิ งทีจะเป็ นความงามในธรรมชาติ และความงามทีมนุ ษย์ได้สร้างขึน การสร้ างสรรค์มาจาก
สัญชาติญาณความพอใจ ก่อให้เกิ ดความเพลิ ดเพลิน ความปิ ติยินดี ความภาคภูมิใจของตนเองและหมู่คณะ
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2552, หน้า 152) จึ ง เป็ นแรงกระตุ ้น ในการสร้ า งสรรค์ศิ ล ปะการแสดงพื นเมื อ งใน

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
2. ประเด็ น ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นางานสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะการแสดงพื นเมื อ งใสถาบัน
อุดมศึกษาภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2558 พบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะ การแสดง
พืนเมืองในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ แบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม เกียวกับการเกียวพา
ราสี หยอกล้อ สนุกสนาน ร่ าเริ ง และมีความรักต่อกันระหว่างชาย-หญิง

ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ เกียวกับ

การประกอบอาชีพของประชาชนชาวใต้ และปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม เกียวกับการแสดงความเคารพต่อผูท้ ี
สู งศักดิv และประเพณี ทีมีมาแต่โบราณ โดยสื บทอดกันมาถึ งปั จจุบนั จากปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าวนี สอดคล้อง
กับ แนวคิ ด ที ว่ า ศาสตร์ ท างด้า นนาฏศิ ล ป์ และดนตรี จ ะต้อ งได้รั บ การอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ ค งอยู่ ค วบคู่ ก ับ งาน
สร้างสรรค์เพือให้เกิดการพัฒนาไปตามความเปลียนแปลงของสังคมในปั จจุบนั (ฉันทนา เอียมสกุล, 2551,
หน้า 18) และยัง ตรงกับ ทฤษฎี ก ารยอมรั บ สิ งใหม่ ทฤษฎี นี จะเน้นในเรื องการเปลี ยนแปลงทางสั ง คม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของการสร้างสรรค์ (สมศักดิv ศรี สันติสุข, 2544, หน้า 135-136) เช่นเดียวกับปั จจัย
ทีส่ งผลต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืนเมืองภาคใต้
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