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ค

สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ จั ด การเรี ย นการสอนและส่ ง เสริ ม วิ ช าการด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตั้ ง แต่
ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและ
สากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทําการสอน การแสดง การวิจัย และให้บริการ
ทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทํานุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิต
ชาวไทยทุกเพศทุกวัยโดยไม่จํากัดเงื่อนไข รวมทั้งเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็น
อารยะของชาติที่มีสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล
ทั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดําเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์
ระดั บ ชาติ ในงานมหกรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยประจํ า ปี 2563 : สื บ สาน สร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ป์ สู่ แ ผ่ น ดิ น
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในครั้งนี้ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ อันเป็นผลงานวิจัย
สร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ฝึกทักษะการแสดง
และที่สําคัญเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
สู่นานาอารยประเทศ
ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณคณะผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ ขอบคุณ
เครือข่ายสถาบันการศึกษา และคณะทํางานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์
นาฏดุริยางคศิลป์ครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดียิ่ง
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บทบรรณาธิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการนําเสนอผลงานวิจัย
สร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยประจําปี 2563 : สืบสาน สร้างสรรค์
งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ
อันเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาสร้างงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ มีเครือข่าย
ความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ สามารถนําผลงานสร้างสรรค์ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ เพื่อร่วมกันสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
งานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ อันเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานวิชาการได้อย่างประณีต
งดงามควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของไทย
รายงานสืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อรวบรวมบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ของผู้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์
จํานวน 21 ชุดการแสดง ประกอบด้วยบทความจากผู้เขียนในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน 14
บทความ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมจัดงาน จํานวน 7 บทความ ทุกบทความได้ผ่านการตรวจประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์
คณะกรรมการดําเนินงานนําเสนอผลงานนาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ ขอขอบคุณผู้วิจัยสร้างสรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ สถาบันเครือข่ายเจ้าภาพ คณะทํางานทุกฝ่าย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ
ครั้งนี้อย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลให้เกิด
การพัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดงานศิลป์ต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวีนา เอี่ยมยี่สนุ่
บรรณาธิการ
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ฟ้อนสวยดอก
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : นายธงชัย จีนชาติ
นายสรายุทธ รอบรู้
นายทยากร พึง่ กริม
นายธีรวัฒน์ หมืน่ ทา
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
การแสดงสร้างสรรค์ชุดนี้ได้แนวคิดจาก “สวยดอก” หรือ “กรวยดอกไม้” เกิดจากการใช้ใบตองหรือ
กระดาษม้วนขดเป็นทรงเรียวแหลมบรรจุดอกไม้ข้างใน ดอกไม้ที่ใส่จะเป็นดอกไม้ที่เลือกสรรแล้วว่าเป็นดอกไม้
ที่ดีที่สุด สวยหอมหรือมีชื่อที่เป็นมงคล เพราะมีความเชื่อว่าดอกไม้ที่นําไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์จะต้องเป็นดอกไม้
ที่ดีที่สุด สวยดอกไม้ของภาคเหนือมักใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ โดยใช้เป็นเครื่องสักการบูชาในเกือบทุกประเพณี
ภาคกลางกรวยดอกไม้ใช้ในประเพณีไหว้ครู โดยใส่ดอกไม้ ใบไม้ ที่มีความหมายมงคลต่าง ๆ และธูปเทียน
เพื่อ กราบไหว้บูชา แสดงถึงความคารวะครู อาจารย์ กรวยดอกไม้หรือสวยดอกไม้จึงมีความหมายที่คล้ายกัน
คือ ใช้ในการแสดงความเคารพ คารวะ และเครื่องสักการบูชาตามประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาในการบูชา
ในวิถีพุทธของคนล้านนา
รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
คณะผู้สร้างสรรค์นําเสนอรูปแบบการแสดง ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวสื่อให้เห็นสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่
การแต่งกายของหญิงสาวชาวพื้นเมืองล้านนา และการประดิษฐ์กรวยใบตองที่มีเครื่องบูชาดอกไม้ธูปเทียน
เพื่อนําไปเป็นอานิสงส์ในการสักการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามความเชื่อพื้นบ้านของคนล้านนา
เสนอการแสดงแนวฟ้อนล้านนาร่วมสมัย ซึ่งได้หยิบยกเอาอัตลักษณ์สื่อให้เห็นถึงกระบวนการบูชาตามแนวคิด
คติความเชื่อในการบูชาขวัญที่อยู่บนศีรษะของคนล้านนา ผ่านการแสดงโดยหญิงสาวพื้นเมืองล้านนา บรรเลง
ท่วงทํานองเพลงล้านนาร่วมสมัยที่มีจังหวะสนุกสนานตามกรอบแนวคิด ดังนี้
กรอบแนวคิดที่ 1 นาฏนารีหยอกเย้า
บรรยายถึงสภาพความงามของภูมิทัศน์อันอุดมสมบูร ณ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ภูเขา แม่น้ํา
สายหมอก ดอกไม้ และสตรีล้านนาที่มีความงดงามด้วยจริตกิริยา
กรอบแนวคิดที่ 2 มวลสวยดอกหย้องบุปผา
บรรยายถึงความสวยงามของสวยดอกและการจัดตกแต่งสวยดอกโดยการนําพรรณไม้นานาชนิด
ของล้านนาพร้อมเครื่องบูชาอันมีธูปเทียนเครื่องหอมและข้าวตอก จัดเป็นสวยดอกเพื่อนําไปบูชาสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังวิหารวัด
กรอบแนวคิดที่ 3 นบวันตา ไหว้สา ผะเจ้า
บรรยายถึงความความงามของสตรีที่กําลังเดินทางไปสักการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวัด
ด้วยอาการสํารวมและงามในจริตประเพณีล้านนา
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ตารางที่ 1 รายละเอียดการแสดงชุด “ฟ้อนสวยดอก”
รายละเอียด
การแสดง

ระยะเวลา
ในการแสดง

1) นาฏนารี
หยอกเย้า
2) มวลสวยดอก
หย้องบุปผา
3) นบวันตา
ไหว้สา ผะเจ้า

2 นาที

แนวคิดหลัก

แนวดนตรี

วงดนตรี

เครื่องแต่งกาย

(นาที)

2 นาที
3 นาที

การแสดงเกี่ยวกับกิริยา
การแต่งกายของหญิงสาว
ขั้นตอนและกระบวนการ
การประดิษฐ์สวยดอก
แสดงการสักการบูชา
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ่อนหวาน ดนตรีพื้นเมือง
นุ่มนวล
ร่วมสมัย
เรียบง่าย
งดงาม
เคารพ
ศรัทธา

แต่งกาย
ด้วยชุดสีขาว
แบบหญิงสาว
ชาวล้านนา

องค์ประกอบในการแสดง
กระบวนการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย
แนวคิดในการแต่งกายผู้แสดง ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากการแต่งกายของสตรีล้านนาในเขตจังหวัด
เชียงใหม่และสตรีกลุ่มไทยวนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่ไปวัดในวันพระวันศีลของคนไทยวน
ในล้านนา โดยจะแต่งชุดสีขาว คนล้านนาเรียกว่า แม่ขาว คือผู้ปวารณาตัวเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมตาม
ความเชื่อในศาสนาพุทธของล้านนา ผูกโยงกับเครื่องแต่งกายในยุคล้านนาดั้งเดิมมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์
ชุดการแสดงโดยประมวลแนวคิดเพื่อรังสรรค์และนําดอกไม้เป็นเครื่องประดับ อาทิ เช่น ปิ่น สังวาล สร้อยคอ
ต่างหู เป็นต้น
กระบวนการสร้างสรรค์ท่ารํา

ภาพที่ 1 การสร้างสรรค์ท่ารํา ชุด ฟ้อนสวยดอก
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
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กระบวนรังสรรค์ท่ารําได้กําหนดการแสดงให้มีรูปแบบแนวใหม่ เป็นการนําเสนอการแสดงในรูปแบบ
การแสดงสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ได้แนวคิดจากวิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของ
สตรีไทยวนล้านนาในเมืองเชียงใหม่ เกี่ยวกับการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยรูปแบบการแสดงจะใช้
กระบวนท่ารําฟ้อนพื้นเมืองเหนือผสมผสานกับรูปแบบการแปรแถวที่แปลกตา ตามกรอบแนวคิด ดังนี้
กรอบแนวคิดที่ 1
นาฏนารีหยอกเย้า
กรอบแนวคิดที่ 2
มวลสวยดอกหย้องบุปผา
กรอบแนวคิดที่ 3
นบวันตาไหว้สาผะเจ้า
กระบวนการสร้างสรรค์รปู แบบการแปรแถว
การแปรแถวได้ออกแบบให้มีการเคลื่อนไหวกระชับและแปลกตาแบบร่วมสมัยโดยได้สร้างสรรค์ขึ้น
จากแนวคิดลวดลายเรขาคณิตต่าง ๆ ผสมกับการแปรแถวที่มีอยู่เดิมอีกทั้งนําเสนอร้อยเรียงอย่างเป็นเรื่องราว
ตามกรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดที่ 1
นาฏนารีหยอกเย้า
กรอบแนวคิดที่ 2
มวลสวยดอกหย้องบุปผา
กรอบแนวคิดที่ 3
นบวันตาไหว้สาผะเจ้า
ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิง จํานวน ๑๒ คน

ภาพที่ 2 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ฟ้อนสวยดอก
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ภาพที่ 3 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ฟ้อนสวยดอก
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สรุป
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ฟ้อนสวยดอก ได้แนวคิดมาจาก “สวยดอก” หรือ “กรวยดอกไม้” ที่เป็น
เครื่องสักการบูชาตามประเพณีความเชื่อและความศรัทธาการบูชาในวิถีพุทธของคนล้านนา เป็นการแสดง
ในแนวฟ้อนล้านนาร่วมสมัย สื่อให้เห็นถึงกระบวนการบูชาตามแนวคิดคติความเชื่อในการบูชาขวัญที่อยู่บน
ศีรษะของคนล้านนา ผ่านการแสดงโดยหญิงสาวพื้นเมืองล้านนา ท่วงทํานองเพลงล้านนาร่วมสมัยที่มีจังหวะ
สนุกสนาน ตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 1) นาฏนารีหยอกเย้า 2) มวลสวยดอกหย้องบุปผา และ 3) นบวันตา
ไหว้สาผะเจ้า กระบวนการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีและเพลงประกอบใช้วงล้านนาร่วมสมัย ดําเนินอย่างเป็น
เรื่องราว ประพันธ์เพลงโดยอาจารย์รักเกียรติ ปัญญายศ

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
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เทวพระกาฬ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : นายอนัส มาลาวงษ์
นางสาวตรีรตั น์ วิสทุ ธิพนั ธ์
นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิน่
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน กระแสทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทต่อการบริหาร
จัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนผู้คนให้ความสนใจอย่างยิ่ง คณะผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวคิดนําเสนอ
สถานที่สําคัญในจังหวัดลพบุรีขึ้นมา เพื่อสร้างเป็นชุดผลงานการแสดงสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุน
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมมุ่งเน้น
ให้งานศิลปวัฒนธรรมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด เทวพระกาฬ เผยแพร่สู่
สาธารณชนสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีได้ ทําให้แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติตระการตาอวดสายตานักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยส่งผลให้นาฏศิลป์ไทย
เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ สังคม ชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
ศาลพระกาฬ หรื อ เดิ ม เรี ย กว่ า ศาลสู ง เนื่ อ งจากศาลตั้ ง อยู่ บ นฐานศิ ล าแลงที่ อ ยู่ สู ง จากพื้ น ดิ น
เป็นศาสนสถานที่เป็นฐานศิลาแลงขนาดมหึมาภายในบรรจุทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์กับเทวรูปสีดําองค์หนึ่ง
ประมาณกันว่าเพื่อเป็นศาลประจําเมือง ศาลพระกาฬเป็นสิ่งก่อสร้างของอาณาจักรขอม สืบเนื่องมาจาก
เมืองลพบุรีในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมโบราณ ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางการปกครองของขอม
ในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา
พระกาฬ เป็นเทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอํานาจ ซึ่งอาจเป็นพระวิษณุหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ศิลปะลพบุรี แต่เดิมพระกาฬมีพระกายสีดํา ไม่มีเศียร และไม่มีพระกร ประชาชนนับถือศรัทธาเป็นเทพอารักษ์
ประจําเมืองของจังหวัดลพบุรี ในคัมภีร์และจารึกโบราณปรากฏนาม “องค์พระกาฬไชยศรี” ซึ่งเป็นเทพที่
ปกปักรักษาบ้านเมืองทํานองเดียวกับพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงฤทธานุภาพ
สามารถให้คุณให้โทษ จึงมีผู้คนเคารพยําเกรงอย่างยิ่ง การได้เดินทางมาบูชาสักการะองค์เจ้าพ่อพระกาฬ
ถือเป็นการสร้างความสิริมงคลให้เกิดกับตน ศาลเจ้าพ่อพระกาฬถือเป็นเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ
จั งหวัดลพบุรี คณะผู้ส ร้า งสรรค์ได้ นําแรงศรัท ธาต่อองค์ พ ระกาฬเป็น แรงบัน ดาลใจสร้ า งสรรค์ ก ารแสดง
ชุด เทวพระกาฬ โดยอาศัยลักษณะท่าทางของเทวรูป ภาพแกะสลัก ปูนปั้น และภาพศิลาจําหลักทับหลังประตู
ตามโบราณสถานที่ขุดพบในสมัยลพบุรี โดยอาศัยหลักการสร้างชุดการแสดงเข้ามาร่วมจินตนาการประดิษฐ์
เป็นท่ารําให้มีความอ่อนช้อยสวยงามตามรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เทวพระกาฬ เป็นการแสดงระบําหมู่ ท่ารําประดิษฐ์ขึ้นโดยเลียนแบบจาก
โบราณวัตถุและภาพจําหลักในสถานที่ต่าง ๆ เป็นศิลปะสมัยลพบุรี ลักษณะการรํามีกระบวนท่ารําของหมู่ระบํา
ที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน รวมทั้งการใช้มือ เท้า และศีรษะ มีลักษณะพิเศษตามยุค สมัย ตลอดจน
การแปรแถวในการรําด้วยลักษณะต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
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ช่วงที่ 1 กล่าวถึง ความสง่างามของเหล่าหมู่สุรางค์นางอัปสรและเทวดาบนเทวสถานมงคลอันศักดิ์สิทธิ์
ร่ายรําด้วยความสุขทิพย์ สิริมงคล และอํานาจบารมีแห่งองค์พระกาฬ
ช่วงที่ 2 แสดงถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง อุ ด มสมบู ร ณ์ สงบสุ ข ปราศจากภั ย ร้ า ยพิ บั ติ โรคาพยาธิ
ทุกประการ จากพรอธิษฐานสําเร็จศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระกาฬเทพผู้ปกปักรักษาเมืองลพบุรี
องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง จํานวน 14 คน แบ่งเป็นหมู่ระบําเทวดา (ชาย) 4 คน และหมู่ระบํานางอัปสร (หญิง) 10 คน
เครื่องแต่ง กาย การออกแบบเครื่องแต่งกาย ศิ ราภรณ์ และเครื่องประดับได้นําลวดลายรูปแบบ
ประติมากรรมรูปเคารพ เทวดา เทพเจ้า พระพุทธรูปศิลปะสมัยลพบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๔)
ผู้แสดงชายเป็นเทวดา สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฎเทริด สวมสังวาล กรองคอ รัดอุทรพันธะ เข็มขัด ต่างหู
กําไลข้อมือและข้อเท้า สวมเสื้อแขนกุดรัดรูป นุ่งผ้าโจงแบบสั้น ด้านหลังจับชายเป็นเชิงกระโปรง มีริ้วของ
การจีบผ้าคาดเอวด้านหน้า
ผู้แ สดงหญิ ง เป็ น นางอั ป สร สวมมงกุ ฎ ห่ อ หุ้ม เกศาและกระบั ง หน้ า แบบมี เชื อ กผู ก ด้ า นหลั ง ศี ร ษะ
เพิ่มงานประดับเหนือพระกรรณทั้งสองข้างคล้ายกรรเจียก สวมสังวาล กรองคอ เข็มขัด ต่างหู กําไลข้อมือและ
ข้อเท้า พันอกด้วยผ้าผูกมัดระหว่างอกสีกลีบบัว นุ่งผ้านุ่งแบบยาวมีจีบด้านหน้าชักชายผ้าห้อยออกมาด้านหน้า
มือถือดอกบัว

ภาพที่ 1 ภาพวาดลายเส้นศิราภรณ์ มงกุฎทรงเทริด
ที่มา : สุภัทรดิศ ดิศกุล (2539, น. 404)

ภาพที่ 2 ลักษณะการสวมมงกุฎห่อหุ้มเกศาและกระบังหน้าแบบมีเชือกผูกด้านหลังศีรษะ
ที่มา : พิริยะ ไกรฤกษ์ (2553, น. 192)

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
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ภาพที่ 3 ลักษณะเครื่องแต่งกายการแสดง ชุด เทวพระกาฬ นักแสดงชายและนักแสดงหญิง
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
เพลงและดนตรี
เพลงประกอบการแสดง ชุด เทวพระกาฬ ซึ่งเป็นชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่
ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประจําปีงบประมาณ 2562 ประพันธ์เพลงโดยนายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ข้าราชการ
ครูประจําภาควิชาดุริยางคศิลป์ ซึ่งได้อาศัยหลักการแนวคิดการประพันธ์ทํานองเพลงระบําเทวพระกาฬ คือ
เนื่องจากพระกาฬหรือเจ้าพ่อพระกาฬเป็นเทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอํานาจ ซึ่งนักวิชาการทางโบราณคดี
ได้อ้างไว้ว่าอาจเป็นพระวิษณุหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะลพบุรี ผู้ประพันธ์จึงได้นําเพลงเขมรโพธิสัตว์
(สองชั้ น ) ท่ อ น 1 และท่ อ น 2 มาเป็ น โครงสร้ า งต้ น แบบในการประพั น ธ์ โดยมี โ ครงสร้ า งทํ า นองเพลง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. ทํานองเพลงเที่ยวช้า (สองชั้น) จํานวน 2 ท่อน สื่อถึงความสง่างามของเหล่าหมู่สุรางค์นางอัปสร
และเทวดาบนเทวสถานมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ ร่ายรําด้วยความสุขทิพย์ สิริมงคล อํานาจบารมีแห่งองค์พระกาฬ
2. ทํานองเพลงเที่ยวเร็ว (ชั้นเดียว) จํานวน 2 ท่อน สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ สงบสุข
ปราศจากภัยร้ายพิบัติ โรคาพยาธิทุกประการ จากพรอธิษฐานสําเร็จศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระกาฬเทพผู้ปกปักรักษา
เมืองลพบุรี
3. ทํานองเพลงที่ใช้ในการลงจบ
วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบระบําเทวพระกาฬ เป็นวงดนตรีพิเศษที่ประสมวงขึ้นใหม่ ใช้วงดนตรี
โบราณคดีที่ประกอบการแสดงระบําลพบุรีเป็นหลัก โดยได้เพิ่มฆ้องวงใหญ่เข้าไปเพื่อให้ท่วงทํานองเพลงมี
ความสง่างามมากขึ้น เพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และอํานาจบารมีของเจ้าพ่อพระกาฬ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง
ประกอบด้วย ซอสามสาย กระจับปี่ ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ โทน 2 ลูก ฉิ่ง ฉาบ และกรับคู่
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ภาพที่ 4 - 5 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด เทวพระกาฬ
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สรุป
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เทวพระกาฬ ได้แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์และความเชื่อของคนจังหวัด
ลพบุรี มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ โดยได้กําหนดเอาศิลปะเขมรในไทยเป็นศิลปะยุคลพบุรี
โดยมีพระปรางค์สามยอดและศาลพระกาฬอันเป็นที่บูชาสักการะตามคติความเชื่อในลัทธิไวษณพนิกาย เพื่อบูชา
พระนารายณ์เป็นใหญ่ ออกแบบลักษณะการแสดงแบบโบราณคดี มีความหมายถึงเหล่าชาวลพบุรีในอดีต
มาร่ายรําสักการะพระวิษณุเทพ อันเป็นเทพเจ้าที่มีอิทธิฤทธิ์ ท่าร่ายรําที่ใช้ออกแบบการแสดงนํามาจากเทวรูป
รําจําหลักนางอัปสร จินตนาการสร้างสรรค์ และการประดิษฐ์ท่ารําตามรูปแบบงานศิลปนาฏศิลป์
รายการอ้างอิง
พิริยะ ไกรฤกษ์. (2553). รากเหง้าแห่งศิลปะไทย. กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุ๊คส์.
สุภัทรดิศ ดิศกุล. (2539). ศิลปะในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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มหาเทวะรณสุบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมชวัชร์ พสูรจิ ันทร์แดง
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์ ชุด มหาเทวะรณสุบรรณ เป็นการสร้างสรรค์ที่มีแนวคิด
มาจากการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับการสู้รบของพระนารายณ์ ซึ่งตามคติความเชื่อของคนไทยพระนารายณ์
เป็นตัวแทนแห่งคุณงามความดี ผู้ปกปักรักษาให้โลกมีความสงบสุข ขจัดสิ่งชั่วร้าย ภยันตรายต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป
จากโลกมนุษย์ เพราะฉะนั้นพระนารายณ์จึงมีการสู้รบกับเหล่าอสูรบ่อยครั้ง และในการสู้รบกับพญาครุฑนั้น
ต่างไปจากการสู้รบครั้งอื่น ๆ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นั่นคือการรบครั้งนี้ พระนารายณ์ไม่ได้แปลงกาย
หรืออวตารแต่อย่างใด อีกทั้งการรบครั้งนี้ไม่มีผลแพ้ - ชนะ และพระนารายณ์ยังได้พญาครุฑมาเป็นพาหนะ
ประจําองค์ ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจของวรรณกรรมในตอนนี้ อีกทั้งยังต้องการพัฒนาและต่อยอด
รูปแบบกระบวนการรบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทย
รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
รูปแบบที่ใช้ในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ชุด มหาเทวะรณสุบรรณ ผู้วิจัยเลือกรูปแบบการสร้างสรรค์
นาฏยศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ซึ่งคําว่านาฏยศิลป์สร้างสรรค์นั้น มีผู้รู้ได้ให้คํานิยามไว้
อย่างหลากหลาย สามารถสรุปได้ว่า นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ คือการนําองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนาฏยศิลป์
มาเป็นแนวทางเพื่อสร้างองค์ประกอบในการสร้างสรรค์เป็นนาฏยศิลป์ที่มีความแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
การสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์นี้ หากมีข้อกําหนดทางด้านขนบจารีตประเพณีมาเป็นกรอบในการสร้างสรรค์
ควรที่จะรักษาขนบจารีตนี้ไว้ ในด้านของแนวคิดที่ต้องการนําเสนออาจนําสิ่งต่าง ๆ ที่พบเจอหรือประสบการณ์
ส่วนตัวมาเป็นแนวคิดหรือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ สามารถสื่อสารถึงผู้ชมได้ ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านของความสุนทรีย์ คติความเชื่อ หรือหลักปรัชญาคําสอนที่สอดแทรกอยู่ในการแสดง ในส่วนของคําว่า
นาฏยศิลป์ไทยนั้น มีผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายความหมายไว้หลากหลายเช่นกัน สรุปได้ว่านาฏยศิลป์ไทยเป็น
ศิลปะในกลุ่มการแสดงประจําชาติไทย หมายความรวมถึงการแสดงพื้นบ้านด้วย เป็นศาสตร์ที่มีการสืบทอด
มาตั้งแต่อดีตจากรุ่นสู่รุ่น โดยนับว่าเป็นศาสตร์ทางภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์
โดยเฉพาะ
องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง ผู้สร้างสรรค์ผลงานคัดเลือกนักแสดงจากผู้ที่มีความสามารถและทักษะทางด้านนาฏยศิลป์ไทย
โขน - ละคร เป็นหลักสําคัญ เพื่อให้แสดงศักยภาพทางนาฏยศิลป์ไทยอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถพัฒนา
รูปแบบการสร้างสรรค์ในแบบเฉพาะ ผู้สร้างสรรค์ผลงานยังได้คัดเลือกนักแสดงผู้ที่มีความรับผิดชอบและ
ความมีวินัย เพื่อให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพทั้งในการซ้อมและการแสดงจริงอีกด้วย
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เครื่ อ งแต่ ง กาย การออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กายเพื่ อ ใช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ น าฏยศิ ล ป์ ส ร้ า งสรรค์ ชุ ด
มหาเทวะรณสุบรรณ ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปพรรณสัณฐานเดิมของตัวละครในวรรณกรรมไทยเป็นหลัก
ซึ่งเครื่องแต่งกายในการสร้างสรรค์ในครั้งนี้แต่งแบบยืนเครื่องตามแบบอย่างของโขน ละครไทย เพื่อสื่อให้เห็น
ถึงจารีตที่สําคัญและควรยึดตามหลักจารีตของศิลปะการแสดงของไทย และถือเป็นการให้เกียรติตัวละครที่เป็น
เทพเจ้าชั้นสูง โดยพระนารายณ์แต่งชุดยืนเครื่องตัวพระ สีม่วง ขลิบเหลือง และพญาครุฑแต่งชุดยืนเครื่อง
แบบครุฑ สีแดงขลิบทอง
เพลงและดนตรี การออกแบบและเลือกใช้เสียงประกอบในการนําเสนอผลงานทางด้านนาฏยศิลป์
ชุด มหาเทวะรณสุ บ รรณ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานได้ อ อกแบบโดยการใช้ ดนตรี ปี่พ าทย์ข องไทย ประกอบกั บ
การประพันธ์บทร้องที่ได้แต่งขึ้นใหม่ พร้อมด้วยการบรรจุเพลงเพื่อการสื่อสารในด้านอารมณ์ความรู้สึกของ
ตัวละคร และดําเนินเรื่องราวเพื่อให้ครอบคลุมตามแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์
อุปกรณ์ ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงนั้น ผู้สร้างสรรค์เห็นสมควรว่า พระนารายณ์ควรใช้คทา
เป็นอาวุธในการรบกับพญาครุฑซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากคทาเป็นหนึ่งในอาวุธของพระนารายณ์
มีลักษณะที่สามารถใช้ฟาดหรือตีคู่ต่อสู้ได้ เหมาะสมสําหรับกระบวนรบ ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ทาง
นาฏยศิลป์ไทยแนวอนุรักษ์

ภาพที่ 1 การแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด มหาเทวะรณสุบรรณ
ที่มา : ผู้สร้างสรรค์
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ภาพที่ 2 การแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด มหาเทวะรณสุบรรณ
ที่มา : ผู้สร้างสรรค์
สรุป
การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์ ชุด มหาเทวะรณสุบรรณ เป็นงานสร้างสรรค์ที่มีแนวคิด
มาจากการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับการสู้รบของพระนารายณ์ ซึ่งตามคติความเชื่อของคนไทยพระนารายณ์
เป็นตัวแทนแห่งคุณงามความดี ผู้ปกปักรักษาให้โลกมีความสงบสุข ขจัดสิ่งชั่วร้าย ภยันตรายต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป
จากโลกมนุษย์ เพราะฉะนั้นพระนารายณ์จึงมีการสู้รบกับเหล่าอสูรบ่อยครั้ง และในการสู้รบกับพญาครุฑนั้น
ต่างไปจากการสู้รบครั้งอื่น ๆ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นั่นคือการรบครั้งนี้พระนารายณ์ไม่ได้แปลงกาย
หรืออวตารแต่อย่างใด อีกทั้งการรบครั้งนี้ไม่มีผลแพ้ - ชนะ และพระนารายณ์ยังได้พญาครุฑมาเป็นพาหนะ
ประจําองค์ ผู้แสดงแต่งกายแบบยืนเครื่องตามแบบอย่างของโขน ละครไทย เพื่อสื่อให้เห็นถึงจารีตที่สําคัญและ
ควรยึดตามหลักจารีตของศิ ลปะการแสดงของไทย และถื อเป็นการให้เกียรติตัวละครที่เป็ นเทพเจ้าชั้นสูง
โดยพระนารายณ์แต่งชุดยืนเครื่องตัวพระ สีม่วง ขลิบเหลือง และพญาครุฑแต่งชุดยืนเครื่อง แบบครุฑ สีแดง
ขลิบทอง ใช้ดนตรีปี่พาทย์ของไทย ประกอบกับการประพันธ์บทร้องที่ได้แต่งขึ้นใหม่ พร้อมด้วยการบรรจุเพลง
เพื่อการสื่อสารในด้านอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร และดําเนินเรื่องราวเพื่อให้ครอบคลุมตามแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์
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ภาพที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ยามโพน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ยามโพน
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : นายรังสรรค์ ไวยพันธ์
นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์
นายธวัธชัย ซ้ายศรี
นางสาวนิลยา สัตตบงกช
นายรัฐวุฒิ ยุชพัลลภ
นายฐาปกรณ์ แก้วประชามิตร
นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวล
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
โพน เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะในจังหวัด
พัทลุงมาแต่โบราณกาล โพนใช้ตีเพื่อสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ เช่น บอกเวลาพระฉันภัตตาหารเพล บอกเหตุร้าย
แก่ชาวบ้าน หรือเวลาใดที่ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นเวลานาน บอกสัญญาณนัดแนะการประชุมหรือ
รวมกลุ่ม เตือนการเตรียมงานของกลุ่ม เช่น ลากพระ รับกฐิน บอกเหตุร้ายหรือขอความช่วยเหลือ ยามใดที่
ชาวบ้านต้องการความสนุกสนานจะมีโพนเข้าร่วมผสมโรงอยู่เสมอ “โพน” จึงเปรียบเสมือนคู่ทุกข์คู่ยากเป็น
เครื่องดนตรีหรือเครื่องกําหนดสัญญาณจังหวะที่อยู่คู่กายชาวบ้านมาโดยตลอด
ปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนมาก ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคมแต่ละแห่ง “โพน” ซึ่งเป็นมรดกจากคนรุ่นก่อนใช้เพื่อการสื่อสารต่าง ๆ ก็มีบทบาทน้อยลงจากเดิม
คงเหลือไว้เพียงการใช้โพนประกอบในตัวเรือพระ เพื่อการแข่งขันประชันเสียง และปัจจุบันนิยมนําโพนมาเป็น
เครื่องสัญญาณให้ “ประธานในพิธีตีโพน” เพื่อเปิดงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างสรรค์
การแสดง ชุด “ยามโพน” เพื่อนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวความสําคัญของโพนในลักษณะต่าง ๆ ที่ยังคงอยู่และ
กําลังเลือนหายไป
รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
การแสดงชุด ยามโพน แบ่งการแสดงออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ เสียงโพนในยามเช้า สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธที่ต้องตักบาตร ถวายภัตตาหาร
อาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
ช่วงที่ ๒ เสียงโพนในยามสาย สื่อให้เห็นถึงการที่ชาวบ้าน หนุ่มสาว ชวนกันไปทําบุญที่วัด
ช่วงที่ ๓ เสียงโพนในยามบ่าย สื่อให้เห็นถึงการชักชวนกันไปร่วมชักพระ แสดงออกถึงความสนุกสนาน
รื่นเริงของหนุ่มสาว
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องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง จํานวน 21 คน ประกอบด้วยนักแสดงชาย จํานวน ๘ คน นักแสดงหญิง จํานวน ๘ คน และ
คนตีโพน (ชาย) จํานวน ๕ คน
เครื่องแต่งกาย นักแสดงชายและนักแสดงหญิงแต่งกายแบบพื้นเมืองภาคใต้ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์
การแต่งกายของชาวใต้ในแถบจังหวัดพัทลุงเมื่อไปร่วมกิจกรรมที่วัด โดยนํามาดัดแปลงให้สวยงามเหมาะกับ
การแสดง ใช้เครื่องประดับที่ประดิษฐ์มาจากลูกปัดโนราเป็นส่วนประกอบ ส่วนคนตีโพน นุ่งโจงกระเบนหยักรั้ง
สวมเสื้อผ่าหน้า แขนกุด
เพลงและดนตรี เป็นเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ตอนบน โดยเรียบเรียงทํานอง
เพลงขึ้นใหม่ จํานวน ๔ เพลง
อุปกรณ์ การแสดงชุดยามโพนมีอุปกรณ์ประกอบการแสดง คือ โพนบอกเวลา ๑ ใบ โพนประชั้น ๔ ใบ
เรือพระจําลอง ๑ ลํา ปิ่นโต ผ้าขาวม้า ตะเกียงเจ้าพายุ และกะเชอ

ภาพที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ยามโพน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สรุป
การแสดงสร้างสรรค์ชุด ยามโพน เป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงความผูกพันวิถีชีวิตของชาวพัทลุงกับ
โพนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ควบคู่กับชาวพัทลุงมาช้านาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวพัทลุงใช้โพนประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ในวิถีชีวิต ได้แก่ ตีโพนเพื่อให้สัญญาณบอกเวลา ตีโพนเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุร้าย ตีโพนเพื่อ
เป็นสัญลักษณ์นัดหมาย ตีโพนเพื่อร่วมในประเพณีลากพระ และตีโพนเพื่อการแข่งขัน โพนจึงถือเป็นเอกลักษณ์
ประจําจังหวัดพัทลุง ดังคํากล่าวขานที่ว่า “จะร้อยพันแม้นหมื่นเสียงตะโกน ฤาจะสู้เสียงแข่งโพนที่เมืองลุง”
คณะผู้ส ร้า งสรรค์นําโพนมาประกอบการแสดงเป็น เรื่องราวสื่ อถึ งวิ ถีชีวิตของชาวพัท ลุ ง โดยแบ่งรูป แบบ
การแสดงออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ โพนกับชีวิต โพนกับประเพณีวัฒนธรรม และลีลาโพน เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสาน เผยแพร่โพนให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบไป

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

15

กรีฑากาสร
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : ด้านดนตรี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
2. นายกมล แก้วสว่าง
3. นายไพรัตน์ แสงทอง
ผู้สร้างสรรค์ : ด้านนาฏศิลป์
1. นายเจษฎากรณ์ เอี่ยมอุไร
2. นายคทาวุธ กลิน่ พิพฒ
ั น์
3. ว่าที่เรือตรี วีรพล ทองระอา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางด้านเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่น ดังคําขวัญที่ว่า “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน
จักสานดี ประเพณี วิ่งควาย” คําขวัญ ดังกล่า วแสดงให้เห็นถึงความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ยุท ธศาสตร์
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของผู้คน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามอันเป็นเอกลักษณ์
ประจําท้องถิ่น นอกจากนั้นยังปรากฏประเพณีที่สําคัญและมีชื่อเสียงอย่างมากของจังหวัดชลบุรี คือ ประเพณี
วิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี โดยมีรูปแบบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าวัดใหญ่อินทารามเป็นต้นกําเนิดของ
ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ดังที่ ท่านมหาราเชนทร์ ธคฺคธมฺโม (2546, น. 38) ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อคราว
ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองชลบุรีในระหว่างปีพุทธศักราช
2415 – 2449 มีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นและได้จัดให้มีการวิ่งควายขึ้นถวายทอดพระเนตร
ณ พลับพลารับเสด็จหน้าวัดใหญ่อินทาราม สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรับสั่งว่า “การวิ่งควายนี้สนุกมาก ขอให้
จัดเป็นประเพณีประจําเมืองชลบุรีโดยเฉพาะ” ตั้งแต่นั้นมาจึงมีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีไม่เคยขาดดังปรากฏ
หลักฐานจากศิลาจารึกวัดใหญ่อินทาราม (ศิลาจารึก, 2520) ความว่า
“ภาพ - วัว ควายมั่งม้า
เตือนจิตปีละหน
ความหลังพรั่งพรูผล
จํา - เทศกาลชลฯ ชี้
วัดใหญ่อินทารามนามขนาน
ประเพณีสืบเนื่องเรื่องมีมา
การวิ่งควาย ม้า วัว แต่งตัวขํา
ข้างขึ้นสิบสี่ค่ําคนร่ําลือ
กลับเกวียนกัณฑ์แต่งงามสิบสามเล่ม
ต่างแต่งตัวสวยพริ้งทั้งหญิงชาย

มีคน ขี่เฮย
แห่งนี้
ผลิตภาพ พิศแฮ
ช่วยเอื้ออดีตฉาย
วัดโบราณนานแท้แน่หนักหนา
ชาวประชารู้อยู่ระบือ
มีประจําตํารับหลักนับถือ
เดือนสิบเอ็ด ลัวะ ลื้อฮือมากมาย
ศรัทธาเต็มเปี่ยมแปล้แห่ถวาย
มากมุ่งหมายมาอวดประกวดประชัน
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รุ่งทิวาสิบห้าค่ํานํากัณฑ์เทศน์
มารับพรพระอินทร์ปิ่นเทวัญ
ประเพณีวิ่งควายกาลภาคหน้า
อนาคตจักอาจขาดเกื้อกูล
จึงจําลองรูปปั้นสรรค์สี่สัตว์
สัญลักษณ์หลักไว้ในเมืองชล
ม้า วัว ควายตายเหลือเนื้อหนังเขา
มนุษย์ตายชายหญิงทิ้งซากกอง

สู่ขอบเขตธรรมสภาศาลาขวัญ
สิบสามกัณฑ์ฟังจบครบบัณฑูร
คะเนว่าจะงดหมดเสื่อมสูญ
เพ่งเพิ่มพูนฝากคณะอนุชน
เป็นประวัติหวังแจ้งแห่งนุสนธิ์
เตือนกมลรําลึกนึกตอนมอง
ช้างตายเน่าเหลืออยู่คู่งาสอง
ดีชั่วก้องคงอยู่คู่โลกา”

จากหลั ก ฐานข้ า งต้ น ทํ า ให้ ท ราบถึ ง ประเพณี วิ่ ง ควายว่ า จั ด ขึ้ น ในวั น ขึ้ น 14 ค่ํ า เดื อ น 11 หรื อ
ก่อนออกพรรษา 1 วัน เป็นประจําของทุกปี เพื่อเป็นการทําขวัญควายและให้ควายได้พักหลังจากหลังทํานา
มาตลอดช่วงฤดูกาล นอกจากนี้ประเพณีวิ่งควายยังแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสัตว์ที่มีบุญคุณกับชาวนา โดยมี
ความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่า “หากปีใด ไม่มีการวิ่งควาย ปีนั้นควายจะเป็นโรคระบาดมาก” และอีกประการหนึ่ง
คือ ชาวบ้านได้ มีโอกาสพักผ่อนและมาพบปะสังสรรค์ กันในงานวิ่งควาย จึงเป็นเหตุใ ห้จัดงานวิ่งควายขึ้น
เป็นประเพณีในทุก ๆ ปีจวบถึงปัจจุบันและเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวจึงมีชาวต่างชาติ
เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก เมื่อมีการจัดประเพณีวิ่งควายขึ้นชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
จึงได้มีโอกาสมาสัมผัสประเพณีวิ่งควาย ด้วยเหตุนี้จึงทําให้มีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สอดแทรกเข้ามาในประเพณี
วิ่งควายเพื่อให้ประเพณีวิ่งควายมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมประกวดน้องนางบ้านนา
ทําการประกวดในคืนก่อนวันแข่งวิ่งควาย 1 วัน โดยผู้เข้าประกวดจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หญิงสาว
ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยเสื้อแขนกระบอกสีกรมท่า สีดํา หรือสีน้ําเงิน นุ่งผ้ายาวกรอมเท้าเป็นลักษณะของ
การแต่งกายแบบหญิงสาวชาวสวน การประกวดน้องนางบ้านนาประกวดเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจและ
สร้างสีสันให้แก่ประเพณีวิ่งควาย ปัจจุบันประเพณีวิ่งควายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และในงานประเพณีวิ่งควาย
แต่ละครั้งจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริ มทั้งภาครัฐและเอกชน ประเพณีนี้จึงมีความสําคัญกับทุกภาคส่วน
(สํานักงานเทศบาลเมืองชลบุรี, 2554, น. 18)
คณะผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นความสําคัญในอนุรักษ์ประเพณีนี้ที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้
อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของประเพณี เป็นสิ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ประชาชน
คนไทย และชาวต่างชาติได้ทราบและเข้าใจถึงประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นซึ่งมีแห่งเดียวในเมืองไทย
จึงได้ดําเนินการโดยศึกษาบริบทภูมิหลังของประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี ก่อให้เกิดแนวทางสร้างสรรค์
และเป็นแรงบันดาลใจ นําความโดดเด่นของประเพณีวิ่งควายสู่การพัฒนาและงานสร้างสรรค์โดยสะท้อนให้เห็น
ถึงรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในชุด “ระบํากรีฑากาสร” ขึ้น เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอด
งานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ตลอดทั้งพิธีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ในงานประเพณีวิ่งควายของ
จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อสร้างสรรค์ชุดการแสดง “กรีฑากาสร” นําเสนอในรูปแบบวิจัยนาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
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รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
คณะผู้สร้างสรรค์ได้นําเสนอการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด กรีฑากาสร เป็นแนวนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ที่เน้นถึงเอกลักษณ์ของประเพณีวิ่งควาย โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ขวัญควายสู่เกวียนกัณฑ์ เป็นการนําความเชื่อและความศรัทธาของชาวนาโบราณนําเสนอ
ในรูปแบบการแสดงช่วงแรก คือ พิธกี รรมทําขวัญควาย การแห่ขบวนเกวียนกัณฑ์ และความสวยงามสนุกสนาน
ในประเพณีวิ่งควาย การสู่ขวัญควายหรือการทําขวัญควายเป็นการระลึกถึงบุญคุณของควายที่ช่วยชาวนา
ไถคราดทํานา รวมไปถึงการขอขมาที่ได้เฆี่ยนตีควายในระหว่างการทํานา ความสํานึกในบุญคุณของควาย
ที่มีคุณประโยชน์ต่อชาวนา พิธีดังกล่าวจัดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวผลิตผลการทํานาเรียบร้อยแล้ว
เป็นพิธีที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับควายที่เป็นไปด้วยความอ่อนโยน เอื้ออาทร และรู้สึกสํานึก
ในบุญคุณควาย พิธีสู่ขวัญควายมีขั้นตอน ดังนี้
1. เจ้าของควายทําการอาบน้ําชําระคราบโคลนคราบดินให้แก่ควาย
2. ให้ควายกินหญ้าอ่อน
3. นําผ้าสีสันต่าง ๆ รวมทั้งดอกไม้ พวงมาลัยมาตกแต่งให้ควาย และกล่าวขอขมาควาย
(ขั้นตอนที่ 1 – 3 ทําในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11)
4. วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 เจ้าของควายนําควายมาเทียมเกวียนกัณฑ์เทศน์ที่ตกแต่งอย่างวิจิตร
สวยงาม จัดขบวนแห่เดินทางไปวัดเพื่อนํากัณฑ์เทศน์ไปถวายวัดในวันทําบุญออกพรรษา ตามความเชื่อว่า
การใช้ควายเทียมเกวียนกัณฑ์ไปวัดส่งผลให้ควายที่เทียมเกวียนนั้นได้รับอานิสงส์ผลบุญนั้นด้วย (พระมหาอุเทน
คุณสํวโร, 2562)
ช่วงที่ 2 ประกวดประชั น น้ อ งนางบ้ า นนา เป็ น การนํากิ จ กรรมที่ส ร้า งสีสันในประเพณี วิ่งควาย
นําเสนอในรูปแบบของการประกวดน้องนางบ้านนาหรือธิดาวิ่งควาย การประกวดน้องนางบ้านนาจะจัดขึ้น
ในคืน 15 ค่ํา เดือน 11 โดยคัดเลือกสาวงามจากหมู่บ้านหรืออําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ประกวดคัดเลือก
เพื่อหาน้องนางบ้านนาประจําปีในประเพณีวิ่งควาย โดยผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดชาวสวน (การแต่งกาย
สวมเสื้อแขนกระบอกคอกลม นุ่งผ้าถุงป้ายเป็นผ้าพื้นยกดอกหรือผ้าพื้นเมืองก็ได้) โดยผู้ชนะการประกวด
จะได้รับสายสะพาย มงกุฎ และเงินรางวัล
ช่วงที่ 3 สนุกเฮฮาประจันท้าวิ่งควาย เป็นการแข่งขันวิ่งควายมีลักษณะคล้ายการแข่งขันกรีฑาสากล
โดยการวิ่งแข่งในลู่วิ่งให้ถึงจุดหมายหรือเส้นชัย เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะในงานประเพณีประจําปี
องค์ประกอบในการแสดง
1. ผู้แ สดง คณะผู้แสดงได้นําเสนอการแสดงนาฏศิ ล ป์ ส ร้ างสรรค์ ชุ ด กรีฑากาสร ประกอบด้ว ย
ผู้แสดงจํานวน 22 คน โดยแบ่งเป็น
1.1 ผู้แสดงหญิงจํานวน 10 คน แสดงเป็นน้องนางบ้านนา
1.2 ผู้แสดงชายจํานวน 12 คน แสดงเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 จํานวน 6 คน แสดงเป็นคนขี่ควาย
กลุ่มที่ 2 จํานวน 6 คน แสดงเป็นควาย
2. แนวคิดในการประพันธ์เพลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้คิดประดิษฐ์
ทํานองเพลงและเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นทํานองเพลงสําหรับบรรเลงประกอบการแสดงชุด “กรีฑากาสร”
โดยมีการนําเครื่องดนตรีไทย (วงปี่พาทย์) ได้แก่ ขลุ่ย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง ตะโพน กลองแขก และ

18 รายงานสืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจําปี 2563

เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ ผสมผสานกับเครื่องดนตรีในวงสากล ได้แก่ แซกโซโฟน ทรัมเป็ต คีย์บอร์ด เบส
กลองชุด และเครื่องประกอบจังหวะเพื่อดําเนินทํานองมีความสอดคล้องกับท่ารํา แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่ ว งที่ 1 ขวั ญ ควายสู่ เ กวี ย นกั ณ ฑ์ แนวเพลงแสดงถึ ง บรรยากาศยามอรุ ณ รุ่ ง โดยสอดแทรก
เครื่องประกอบจังหวะที่ทําให้เกิดเสียงพิเศษตามธรรมชาติ ได้แก่ ปี่นก ทําเสียงนก เสียงกระดิ่งกระพรวนที่ใช้
สําหรับแขวนคอควายเพื่อเพิ่มอรรถรสให้เกิดความสมบูรณ์สอดคล้องกับรูปแบบการแสดง จากนั้นดําเนิน
ทํ า นองเพลงประกอบการแห่ ข บวนเกวี ย นกั ณ ฑ์ ที่ ทํ า นองเพลงมี ค วามไพเราะอ่ อ นหวานและมี ม นต์ ข ลั ง
สอดคล้องกับพิธีกรรม
ช่วงที่ 2 ประกวดประชันน้องนางบ้านนา แสดงถึงช่วงการประกวดน้องนางบ้านนา ท่วงทํานอง
เพลงจะมีความไพเราะอ่อนหวานเพื่อให้เหมาะสมกับนักแสดงผู้หญิงซึ่งสมมุติเป็นผู้เข้าประกวดน้องนางบ้านนา
ที่มีความสวยงามอ่อนหวาน โดยให้เพลงสําเนียงสากลในจังหวะวอลซ์ (Waltz) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
การเดิน การเยื้องกรายของผู้เข้าประกวดน้องนางบ้านนาที่เป็นกิจกรรมในประเพณีวิ่งควาย
ช่วงที่ 3 สนุกเฮฮาประจันท้าวิ่งควาย แสดงถึงช่วงของการแข่งขันวิ่งควาย ท่วงทํานองมีจังหวะที่
หนักแน่นและกระชับขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นการแสดงลีลาของผู้แสดงเป็นควายในช่วงของการแข่งขันวิ่งควาย
ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของการแสดง ดนตรีจะมีท่วงทํานองค่อนข้างเร็ว เพื่อเป็นการเร้าใจให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน
และตื่นเต้นไปกับการจําลองภาพการแข่งขันวิ่งควาย
3. แนวคิดรูปแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
การแต่งกายของผู้แสดงชุดกรีฑากาสรใช้แนวคิดในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ออกแบบเครื่องแต่งกาย
และอุปกรณ์ประกอบการแสดงให้มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในประเพณีวิ่งควายในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ พิธีทําขวัญควาย กิจกรรมการประกวดน้องนาง
บ้านนา กิจกรรมแข่งขันวิ่งควาย
1. หัวกาสร (ควาย)

1. สร้อยคอกะลา

2. พวงมาลัย
2. สร้อยข้อมือกะลา
3. เสื้อแขนยาวสีดํา
3. เสื้อแขนกุด

4. ผ้าสีผูกคอ

4. ผ้าคาดเอว

5. ผ้าคาดเอว

5. ผ้านุ่งโจงกะเบนสีดํา

6. ห้อยหน้า
7. ผ้านุ่งโจงกะเบนสีดํา

ภาพที่ 1 เครื่องแต่งกายของผู้ชายและกาสร (ควาย)
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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1. เครื่องแต่งกายนักแสดงชายแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
1.1 นักแสดงชายที่แสดงเป็นควาย มีรูปแบบเครื่ องแต่ งกายที่ ใ ช้แนวคิ ดทฤษฎี เลี ยนแบบ
ธรรมชาติ โดยคณะผู้สร้างสรรค์ศึกษาอัตลักษณ์ของควายที่พบในพิธีทําขวัญควายและควายที่ใช้ในการแข่งขัน
ในประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี พบว่า ลักษณะของควายจะเป็นควายที่มีลําตัวสีดํา มักเป็นควายตัวผู้
มีลักษณะเขาที่โค้งได้รูปและสวยงามน่าเกรงขาม โดยควายที่เข้าพิธีทําขวัญควายจะถูกประดับตกแต่งด้วย
ดอกไม้ พวงมาลัย กระดิ่ง กระพรวน และผ้าสีสันต่าง ๆ เป็นต้น คณะผู้สร้างสรรค์จึงนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็น
แนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายของนักแสดงชายที่แสดงเป็นควายให้สอดคลองกับข้อมูลที่ได้ไปศึกษา
ค้นคว้า โดยคณะผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์ให้ผู้แสดงสวมรองเท้าเพื่อให้เกิดเสียงที่คล้ายคลึงกับเสียงควบเท้าของ
ควายอีกด้วย
1.2 นักแสดงชายที่แสดงเป็นผู้ขี่ควายหรือผู้เลี้ยงควาย มีรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้แนวคิด
ทฤษฏีเลียนแบบตามธรรมชาติ โดยคณะผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาอัตลักษณ์ของผู้ขี่ควายหรือผู้เลี้ยงควายในอดีต
ผู้ขี่ควายหรือผู้เลี้ยงควายจะไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้าโจงกระเบนแบบหยักรั้งสั้นเหนือหัวเข่า เพื่อให้สะดวกในการขี่ควาย
แต่ปัจจุบันแต่งกายโดยเสื้อผ้าตามสมัยนิยมเน้นความคล่องตัว ซึ่งภายหลังพบว่านิยมสวมเสื้อม่อฮ่อมแขนสั้น
นุ่งกางเกงขายาวคลุมเข่า คณะผู้ศึกษาจึงนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายของ
นักแสดงชายที่แสดงเป็นผู้ขี่ควายให้สอดคลองกับข้อมูลที่ได้ไปศึกษาค้นคว้า โดยคณะผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์
ให้ผู้แสดงสวมเสื้อแขนกุด สีสันคล้ายคลึงกับผ้าม่อฮ่อม นุ่งผ้าโจงกระเบน และสวมเครื่องประดับที่ทําจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ สร้อยและข้อมือที่ทําขึ้นจากกะลามะพร้าวและรากไม้ เป็นต้น
6. ดอกไม้ติดผม
1. มงกุฎ
7. ต่างหู

2. เบอร์ประกวด
3. สร้อยคอ

8. เสื้อแขนกระบอก

4. ถ้วยรางวัล

9. สายสะพาย

5. กําไลข้อมือ
10. ผ้านุ่ง

ภาพที่ 2 เครื่องแต่งกายแบบผู้หญิง
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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2. เครื่องแต่ งกายของผู้แสดงหญิงสมมุติเป็นผู้เข้ าประกวดน้องนางบ้านนา คณะผู้ส ร้างสรรค์
ออกแบบลักษณะการแต่งกายให้มีความคล้ายคลึงกับผู้ประกวดในประเพณีวิ่งควาย ใช้หลักเกณฑ์การแต่งกาย
ที่คณะกรรมการจัดประกวดกําหนดขึ้นมาเป็นหลักในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย เช่น เกณฑ์การแต่งกายของ
ผู้เข้าประกวดน้องนางบ้านนาในประเทศ ประเพณีวิ่งควายจะกําหนดให้ผู้ประกวดแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าถุง
สวมเสื้อแขนกระบอกสีดําหรือสีน้ําเงินกรมท่า เมื่อนํามาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องแต่งกายที่มี
ลักษณะสีสันที่สดใสขึ้น โดยยึดหลักไปในทิศทางเดียวกับเครื่องแต่งกายตามหลักเกณฑ์เดิม แต่เพื่อให้เหมาะสม
กับการแสดง คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้ออกแบบเครื่องแต่งกายบางส่วนให้มีความแตกต่างไปจากผู้เข้าประกวด
น้องนางบ้านนา ได้แก่ ดอกไม้ประดับผม คณะผู้วิจัยเลือกใช้ดอกไม้ติดผมดอกรวงผึ้ง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจํา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นําเป็นดอกไม้
ประดับผมเพื่อความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติ ส่วนโบว์ติดอกคณะผู้สร้างสรรค์ได้แนวคิดจาก
การติดหมายเลขของผู้เข้าประกวดน้องนางบ้านนามาประยุกต์สร้างสรรค์เพื่อให้มีความสวยงามเหมาะสมกับ
การแสดง จึงเลือกใช้โบว์ผ้าสีทองติดอกของนักแสดงผู้หญิงเพื่อบ่งบอกตัวนักแสดงว่าเป็นผู้เข้าประกวดน้องนาง
บ้านนา โดยไม่มีการเขียนหมายเลขเหมือนกับผู้เข้าประกวดน้องนางบ้านนาในประเพณีวิ่งควาย

2. หญ้า
1. เกวียน

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
4. อุปกรณ์ประกอบการแสดง
4.1 เกวียน เป็นลักษณะเกวียนที่จําลองขึ้นใช้ประกอบการแสดงในช่วงขวัญควายสู่เกวียนกัณฑ์
ในการจัดขบวนแห่ในการเดินทางไปวัดเพื่อนํากัณฑ์เทศน์ไปถวายวัดในวันทําบุญออกพรรษา โดยมีความเชื่อว่า
การใช้ควายเทียมเกวียนกัณฑ์ไปวัดจะทําให้ควายที่เทียมเกวียนได้อานิสงส์ผลบุญนั้น
4.2 หญ้า เป็นลักษณะหญ้าที่จําลองขึ้นเพื่อใช้ประกอบการแสดงในช่วงขวัญควายสู่เกวียนกัณฑ์
ในขั้นตอนการสู่ขวัญควายหรือการทําขวัญควาย โดยพิธีสู่ขวัญควายมีให้ควายกินหญ้าอ่อน
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คณะผู้สร้างสรรค์ได้จัดทําอุปกรณ์ประกอบการแสดงขึ้นเพื่อให้องค์ประกอบของการแสดงสมบูรณ์
และเสมือนจริงมากที่สุด

ภาพที่ 4 - 5 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด กรีฑากาสร
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ภาพที่ 6 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด กรีฑากาสร
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สรุป
ผลงานสร้างสรรค์ ชุด กรีฑากาสร ได้แนวคิดมาจากประเพณีวิ่งควาย หนึ่งในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
ประจําจังหวัดชลบุรีและเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นซึ่งมีแห่งเดียวในเมืองไทย และมีมายาวนาน
มากกว่า 100 ปี เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 หรือก่อนออกพรรษา 1 วัน
เพื่อเป็นการทําขวัญควาย
การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ความเชื่อการแห่ขบวนเกวียนกัณฑ์ ช่วงที่ 2 การประกวด
น้องนางบ้านนา และช่วงที่ 3 การประกวดควายสวยงามและการแข่งขันวิ่งควาย
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
เริ่มด้วยท่วงทํานองเพลงจะค่อนข้างช้าเพื่อแสดงถึงความเชื่อในการแห่ขบวนเกวียนกัณฑ์ ต่อด้วยท่วงทํานอง
เพลงอ่อนหวานเพื่อให้เหมาะกับการประกวดน้องนางบ้านนา และปิดท้ายด้วยท่วงทํานองที่มีจังหวะที่หนักแน่น
และกระชับขึ้น เพราะเป็นการแข่งขันการวิ่งควาย
รายการอ้างอิง
พระมหาอุเทน คุณสํวโร. (2562). พระลูกวัด วัดใหญ่อินทาราม. สัมภาษณ์, 2 มกราคม 2562.
มหาราเชนทร์ ธคฺคธมฺโม. (2546). ปกิณวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี. ชลบุรี : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี.
ศิลาจารึก. (2520). ศิลาจารึกวัดใหญ่อินทาราม. ชลบุรี : วัดใหญ่อินทาราม.
สํานักงานเทศบาลเมืองชลบุรี. (2554). แหล่งท่องเที่ยวชลบุรี. ชลบุรี : ผู้แต่ง.
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ระบําศรีสวายะ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฉัตรดา ยิม้ แย้ม
นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
นายอโนทัย ส้มอ่ํา
นายเจษฎา เนตรพลับ
นายนิติ เอมโอด
นางนิรมล หาญทองกูล
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัยให้จัดการแสดงแสง สี เสียง เป็นประจํา
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตามโอกาสต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น
งานวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช งานย้อนรอยอดีตศรีชนาลัยฯ งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เป็นต้น
ซึ่ ง จากการสํ า รวจของเว็ บ ไซต์ Skyscanner.co.uk เว็ บ ไซต์ ค้ น หาข้ อ มู ล การเดิ น ทางชื่ อ ดั ง ของอั ง กฤษได้
เผยแพร่บทความแนะนําเทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของโลก ในหัวข้อ "10 of the World's
Most Amazing Festivals" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนักท่องเที่ยวให้ไปเยือนเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเทศกาลที่มีความตระการตาอันดับที่ 2 จากเทศกาลแนะนํา 10 แห่ง
ของการแสดงที่วิทยาลัยฯ รับผิดชอบ ส่วนใหญ่มักผ่านรูปแบบการแสดงแสง สี เสียง ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราว
ที่สื่อออกมาโดยมีความเกี่ยวโยงระหว่างขอม – สุโขทัยทั้งสิ้น แต่ทุกครั้งที่จัดการแสดงดังกล่าววิทยาลัยฯ
ยังไม่เคยมีการแสดงขอมที่อยู่ในสุโขทัยเลย ทุกครั้งที่แสดงวิทยาลัยฯ จะนําระบําที่เกี่ยวกับขอมจากที่อื่น
มาแสดงร่วม เช่น ระบําลพบุรี ระบําศรีชัยสิงห์ เป็นต้น ซึ่งการแสดงเหล่านี้เป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์เป็นขอม
จากแหล่งอื่น แท้ที่จริงแล้ววัดศรีสวายมีหลักฐานปรากฏการอยู่ร่วมกันของขอมในสุโขทัยอย่างชัดเจน
ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จึงสํารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะขอมที่อยู่ในสุโขทัย
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พบว่า มีสถาปัตยกรรมขอมอยู่ 3 แห่ง คือ วัดพระพายหลวง ศาลปู่ผาแดง
และวัดศรีสวาย ซึ่งวัดศรีสวายมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ในยุคสุโขทัย เนื่องจากเป็นวัด
ที่มีศิลปะผสมระหว่างขอมกับสุโขทัย
วัดศรีสวาย เดิมเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ลักษณะเป็นปรางค์สามยอดแบบขอม
มีคูน้ําล้อมรอบปรางค์สามองค์ โบราณสถานดังกล่าวนี้มีรูปทรงที่มาจากปราสาทแบบขอม ได้รับการดัดแปลง
แตกต่างจากต้นแบบ เช่น ส่วนประดับของปราสาทขอมที่เรียกว่า บันแถลง เป็นรูปกลีบขนุน และปูนปั้น
ประดับกลีบขนุนเป็นรูปครุฑยุดนาคและเทวดา ปรางค์วัดศรีสวายจึงแตกต่างจากปรางค์สมัยกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งมีต้นแบบจากปรางค์ในศิลปะขอมและคล้ายคลึงแบบขอมมากกว่าปรางค์ในแบบของช่างสุโขทัย
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองสุโขทัย ทรงพบรูปพระอิศวรและ
โบราณวัตถุหินจําหลักเป็นทับหลังรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ รูปพระนารายณ์สี่กร และชิ้นส่วนของเทวรูป
และศิวลึงค์ทําด้วยสําริด ทรงสันนิษฐานว่า วัดศรีสวายนี้คงเป็นสถานที่พราหมณ์ใช้ทําพิธีโล้ชิงช้า (ตรียัมปวาย)
แต่ต่อมาเมื่อคนไทยเข้ามาครอบครองกรุงสุโขทัยวัดนี้จึงถูกดัดแปลงให้เป็นวัดทางพระพุทธศาสนา
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ศวายะ หรือ ศิวายะ หมายถึง พระอิศวร ในยุคสุโขทัยนั้นยังคงเคารพพระอิศวรอยู่
สวาย หมายถึง มะม่วง ป่ามะม่วง พบมากในเขตกรุงสุโขทัยตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง
แนวคิดการออกแบบท่ารําและเครื่องแต่งกาย ใช้ข้อมูลจากประติมากรรมปูนปั้นและศิลปะโบราณคดี
ที่พบภายในวัดศรีสวายเป็นหลัก โดยสร้างสรรค์เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างศิลปะของไทยและขอม
รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
ระบําศรีสวายะเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบระบําที่ได้แรงบันดาลใจมาจากข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ที่ปรากฏในวัดศรีสวาย ดังนั้นระบําศรีสวายะจึงมีลักษณะรูปแบบของท่ารําที่ผสมผสานระหว่างไทยและขอม
ท่ารํา ประดิษฐ์ท่ารําขึ้นโดยเลียนแบบศิลปะสมัยสุโขทัย เช่น ปางลีลาในพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
มือหังหัสยะหัสต์ในเทวรูปพระอิศวร เป็นต้น ท่ารําที่เลียนแบบศิลปะขอม เช่น การนั่งตั้งเข่า การเขย่งส้นเท้า
การทาบเท้า โดยสังเกตจากภาพที่ปรากฏตามภาพปูนปั้นภายในวัดศรีสวายจังหวัดสุโขทัย
ระบําศรีศวายะ คณะผู้สร้างสรรค์นําข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาทําการประมวลเพื่อออกแบบท่ารํา
ตามหลักนาฏศิลป์ไทย จํานวน 21 ท่า ประกอบด้วยท่ารําเพลงช้า 11 ท่า ท่ารําเพลงเร็ว 10 ท่า แบ่งเป็น
ท่ารําหลัก 7 ท่า และท่ารํารอง 14 ท่า โดยท่ารําหลักในระบําศรีศวายะ คณะผู้สร้างสรรค์นํามาจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ เช่น สถาปัตยกรรม ภาพปูนปั้นภายในวัดศรีสวาย จํานวน 7 ท่า และท่ารํารอง คือ ท่ารํา
ที่คณะผู้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นโดยยึดหลักนาฏศิลป์ไทย เช่น ท่ารําแม่บท ท่ารําโบราณคดี เป็นต้น
การแปรแถว ยึดหลักนาฏศิลป์ไทย และสอดแทรกลักษณะมุมมองของตัวอาคารและประติมากรรม
ที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดของวัดศรีสวาย เช่น ปรางค์ ๓ องค์ กลีบขนุน บันแถลง เป็นต้น ระบําศรีศวายะ
มีรูปแบบการแปรแถว 4 รูปแบบ คือ แถวหน้ากระดาน แถวหน้ากระดาน 2 แถว แถวปีกกา และแถวซุ้ม
เมื่อสร้างสรรค์ท่ารําแล้ว ได้จัดทําโครงการวิพากษ์ท่ารําโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนํามาปรับปรุง ดังนี้
๑. นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นข้าราชการ
บํานาญ สังกัดกรมศิลปากร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร ทองนิ่ม อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์ หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
๔. นายสมศักดิ์ พนเสาวภาคย์ ข้าราชการบํานาญ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ขั้นตอนในการแสดง ระบําศรีสวายะ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ผู้แสดงทั้งหมดเคลื่อนตัวเป็นแถวหน้ากระดาน ด้วยท่านิ่ง เปรียบเสมือนภาพปูนปั้นที่อยู่
รายรอบบริเวณหน้าบันวัดศรีสวาย
ขั้นที่ ๒ ผู้แสดงร่ายรําด้วยท่ารําที่สื่อให้เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างศิลปะสุโขทัยและขอม จากนั้น
การแปรแถวใช้หลักของรูปแบบศิลปะประติมากรรมรูปแบบของวัดศรีสวาย อาทิ ปรางค์สามองค์ กําแพงแก้ว
บันแถลง เป็นต้น
ขั้นที่ ๓ ผู้แสดงเคลื่อนตัวหันหลัง แล้วกลับไปตั้งแถวหน้ากระดานดังเช่นขั้นที่ ๑ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไป ย่อมกลับสู่ที่เดิมเสมอ
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องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง
ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน จํานวน 8 คน โดยมีคณ
ุ สมบัติในการคัดเลือกนักแสดง ดังนี้
- รูปร่างสมส่วน
- ใบหน้ารูปไข่
- ความสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร
- ผมตรง ยาวเกินครึ่งหลัง
เครื่องแต่งกาย
สร้างสรรค์เครือ่ งแต่งกายเลียนแบบภาพปูนปั้นที่อยู่โดยรอบภายในวัดศรีสวาย ดังนี้
- สวมเสื้อแขนกุดสีเนื้อ ทําจากผ้าไหมเทียม
- นุ่งกระโปรงป้ายสําเร็จ ยาวครึ่งแข้ง เดินแถบสีทอง ผ้าที่ใช้ตัดเย็บทําจากผ้าทอพื้นเมืองที่เรียกว่า
ผ้ามุข อันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าพื้นเมืองสุโขทัย
- ด้านข้างทิ้งชายผ้าโรงเชิงทั้งสองข้าง ตัดเย็บด้วยผ้าหมักโคลนสุโขทัย
- เครื่ องประดับ ออกแบบโดยยึดหลัก และรู ปทรงตามภาพปูนปั้นวั ดศรี สวาย ทํ าจากโลหะสีทอง
ประกอบด้วย กรองคอ รัดต้นแขน กําไลข้อมือ และกําไลข้อเท้า
- สร้อยตัวทําด้วยลูกปัดสี ซึ่งลูกปัดสีนี้สืบค้นข้อมูลพบว่า มีการใช้ลูกปัดในสมัยสุโขทัย โดยพบมาก
ที่อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
- ศิราภรณ์ ออกแบบขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดรับกับสถาปัตยกรรมของวัดศรีสวาย
เพลงและดนตรี
วิทยาลัยนาฏศิล ปสุโขทั ยจัดทําโครงการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ที่ประเทศกั มพูชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เมื่อกลับมา นายนิติ เอมโอด ครูชํานาญการพิเศษ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ทําการประพันธ์เพลงขึ้น ๑ เพลง ชื่อละแวกลาวัณย์ แต่ยังไม่ได้ทําการเผยแพร่
สู่สาธารณะ
เพลงระบําศรีสวายะเป็นการผสมผสานเครื่องดนตรีระหว่างเขมรและไทยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อทําให้
สําเนียงของเพลงได้กลิ่นอายของทั้งขอมและสุโขทัย ซึ่งนําเพลงละแวกลาวัณย์มาปรับปรุง และผ่านการวิพากษ์
ด้านเพลงและดนตรีโดย รองศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา แล้วนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําที่เห็นสมควร
ได้แก่ ซอกระบอก ซอกะลา สะไน ปี่อ้อ โทนเขมร โทนรํามะนา และกระจับปี่
อุปกรณ์
การแสดงชุดระบําศรีสวายะไม่ใช้อุปกรณ์การแสดง แต่นําเอาชายผ้าห้อยด้านข้างมาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการแสดงท่ารําบางท่า

26 รายงานสืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจําปี 2563

ภาพที่ 1 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ระบําศรีสวายะ
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ภาพที่ 2 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ระบําศรีสวายะ
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สรุป
ระบําศรีสวายะเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบระบําได้แรงบันดาลใจมาจากโบราณสถานวัดศรีสวาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดศรีสวายเป็นวัดที่มีศิลปะแบบขอมโบราณผสมผสานกับศิลปะไทยในสมัย
สุ โ ขทั ย ผู้ ส ร้ า งสรรค์ จึ ง ได้ นํ า ลั ก ษณะท่ า รํ า แบบขอมโบราณตามหลั ก ฐานโบราณคดี ผ สมผสานกั บ ท่ า รํ า
แบบนาฏศิลป์ไทย เพลงและดนตรีนําทํานองเพลงภาษาสําเนียงเขมรและเพลงไทยมาผสมผสานกัน ด้วยการนํา
เพลงละแวกลาวัณย์มาปรับปรุงขึ้นใหม่โดย นายนิติ เอมโอด
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ภาพที่ 1 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด สารทเดือนสิบ
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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สารทเดือนสิบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้สร้างสรรค์ : นางสาวศศิมาพร บรรณราช
นางสาวสุรภา ทองจินดา
นายสหรัฐ หีบไธสง
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
สารทเดือนสิบเป็นผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ที่ได้แนวคิดจากประเพณีชิงเปรต ซึ่งเป็นประเพณี
สําคัญของภาคใต้ที่กระทําขึ้นในงานเทศกาลสารทเดือนสิบ เพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
ประเพณีชิงเปรตเป็นประเพณีงานทําบุญเดือนสิบ ภาคกลางเรียกว่า “วันสารท” หรือคนภาคใต้
เรียกว่า “วันชิงเปรต” ซึ่งเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตชนหรือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว กําหนด
2 ครั้ง คือ วันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 เป็นวันรับตายายหรือวันรับเปรต และวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 เป็นวันส่ง
ตายายหรือวันส่งเปรต เชื่อว่าในวันแรม 1 ค่ํา เป็นวันที่ยมบาลจะปล่อยให้เปรตชนมาเยี่ยมลูกหลาน ลูกหลาน
จะทําบุญเลี้ยงต้อนรับครั้งหนึ่ง เมื่อถึงวันแรม 15 ค่ํา เป็นวันที่เปรตชนต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็จะทําบุญ
เลี้ยงส่งอีกครั้ง ก่อนถึงวันทําบุญชาวบ้านจะเตรียมทําขนมเดือนสิบ ซึ่งเป็นขนมที่ทําขึ้นใช้ในการทําบุญสารท
เดือนสิบ หรือทําบุญชิงเปรตโดยเฉพาะเรียกว่า “ขนมตายาย” ประกอบด้วย 1) ขนมดีซํา หรือ เมซ หรือ
ขนมเจาะหู โดยมีความเชื่อว่าให้วิญญาณใช้จ่ายแทนเงินในโลกหลังความตาย หรืออาจจะใช้เป็นเครื่องประดับ
2) ขนมลา มีลักษณะเป็นเส้น ๆ คล้ายร่างแหหรือตาข่าย เชื่อว่าให้วิญญาณใช้แทนเสื้อผ้า บางท่านกล่าวว่า
ขนมลาทําเป็นพิเศษเพื่อให้เปรตที่มีปากเท่ารูเข็มสามารถกินได้ 3) ขนมบ้า เป็นแผ่นกลม ๆ มีลักษณะคล้าย
ลู ก สะบ้ า เชื่ อ ว่ า ให้ วิ ญ ญาณได้ นํ า ไปเล่ น กี ฬ าสะบ้ า ที่ เ มื อ งนรก 4) พอง หรื อ ข้ า วพอง เป็ น รู ป กลมหรื อ
รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือรูปอื่น ๆ เชื่อว่าให้วิญญาณใช้แทนเครื่องประดับ หรือใช้แทนแพเพื่อใช้ลอยข้าม
ห้วงทะเลกรรม 5) ขนมกง หรือ ขนมไข่ปลา เชื่อว่าให้วิญญาณใช้แทนเครื่องประดับ นอกจากนี้มีขนมอย่างอื่น
เช่น ขนมเทียน ยาหนม (กะละแม) ต้ม ปัด เป็นต้น ชาวบ้านจะทําขนมต่าง ๆ เหล่านี้ แล้วนําไปแจกจ่ายให้
ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน ตลอดถึงผู้ที่ตนเคารพนับถือ ตลอดจนใช้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณบรรพบุรุษ
โดยจะถูกนํามาจัดเป็น “หมรับ หฺมฺรับ หรือสํารับ” เพื่อความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของไปวัด และส่วนหนึ่ง
จะถูกนํามาตั้งที่ร้านเปรต ซึ่งอาจใช้เสื่อปูบนพื้นดินหรือทําเป็นแคร่สูงจากพื้นดินโยงสายสิญจน์ไปที่พระสงฆ์
เมื่อพระฉันเพลยถาสัพพีแล้วจะดึงสายสิญจน์เป็นสัญญาณว่าเปรตกินเสร็จแล้ว ชาวบ้านและเด็ก ๆ จะแย่ง
อาหารบนร้านเปรตกันอย่างสนุกสนาน
การชิงเปรตมีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับ
การตั้งเปรตหรือการชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้ผีไม่มีญาติ
ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ทั้งผี (เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเองและที่ไม่มีญาติด้วย
นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่า
การชิงเปรตไม่ได้เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด แต่ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทําบุญ
เพราะเชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น (สมปราชญ์ อัมมะพันธ์, 2536,
น. 91)


นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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คณะผู้สร้างสรรค์จึงนําลักษณะเด่นของประเพณีชิงเปรตในงานเทศกาลสารทเดือนสิบของภาคใต้
มาสร้างสรรค์เป็นผลงานนาฏยศิลป์ โดยนําเสนอแง่มุมของความสนุกสนานในประเพณีชิงเปรต ตลอดจน
ความเชื่อที่แฝงไว้ซึ่งคติที่ดีงามของชาวใต้ อีกทั้งยังเป็นสื่อในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวใต้อีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมของประเพณีชิงเปรตในงานเทศกาลสารทเดือนสิบของภาคใต้
วิธีการดํ าเนินงาน คณะผู้ส ร้างสรรค์ได้ดําเนินงานตามรูปแบบกระบวนการวิจัย โดยศึกษาข้อมู ล
เชิงเอกสาร สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สํารวจข้อมูลภาคสนาม จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูล
สู่การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ ทั้งนี้ได้นําทฤษฎีนาฏยลักษณ์ ทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ ทฤษฎีการออกแบบ
ท่าเต้น ทฤษฎี Dance of life และทฤษฎี Dimensional Cross มาเป็นกรอบแนวคิดออกแบบลีลานาฏยศิลป์
อีกทั้งมีการนําทฤษฎีการใช้พื้นที่บนเวทีมาออกแบบพื้นที่การแสดงและการจัดวางตําแหน่งของผู้แสดงอีกด้วย
รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
คณะผู้สร้างสรรค์ได้กําหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนําเสนอในรูปแบบนาฏยศิลป์ร่วมสมัย
บนพื้นฐานของนาฏยศิลป์ไทย แบ่งการแสดงเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 การระลึกถึงและการกลับมาของบรรพบุรุษ เป็นการเล่าเรื่องราวที่สื่อถึงวิญญาณบรรพบุรุษ
ที่ได้กลับมาในช่วงเทศกาลสารทเดือนสิบโดยใช้ตัวหนังตะลุงที่คณะผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบขึ้นใหม่
ช่วงที่ 2 ประเพณีวิถี เป็นการแสดงถึงธรรมเนียมปฏิบัติในประเพณีสารทเดือนสิบและการชิงเปรต
แสดงให้เห็นความสามัคคีของชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเสา หลังจากนั้นเริ่มเข้าสู่ประเพณีสารทเดือนสิบ
และมีการละเล่น หรือเรียกอีกอย่างว่า พิธีชิงเปรต
ช่วงที่ 3 การเฉลิมฉลอง เป็นการแสดงออกถึงความสุขและความสนุกสนานหลังจากเสร็จสิ้นงานบุญ
ประเพณี
องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง คณะผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกนักแสดงจากผู้ที่มีพื้นฐานด้านนาฏยศิลป์ไทยและมีประสบการณ์
ในการแสดงงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย ประกอบด้วย นักแสดงหญิง 5 คน และนักแสดงชาย 4 คน
ลีลานาฏยศิลป์ คณะผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบลีลานาฏยศิลป์โดยนําเอกลักษณ์ท่าทางการแสดงโนรา
และการเคลื่อนไหวของการเชิดตัวหนังตะลุง มาผนวกกับลีลาการเคลื่อนไหวอย่างอิสระเพื่อให้เกิดท่าทางที่เป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ในการถ่ายทอดวิถีชีวิตและประเพณี อีกทั้งออกแบบให้นักแสดงที่เป็นนักแสดงหลักเล่าเรื่อง
ในแต่ละช่วงให้มีความโดดเด่นกว่านักแสดงอื่น ๆ โดยมีความสอดคล้องกับโครงเรื่องที่ได้วางเอาไว้ ทั้งนี้การแสดง
แต่ละช่วงสามารถสื่อความหมายให้ผู้ชมได้เห็นถึงการกลับมาของบรรพบุรุษ ประเพณีวิถี และการเฉลิมฉลอง
ตามที่คณะผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างครบถ้วน

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
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เครื่องแต่งกาย

ภาพที่ 2 เครื่องแต่งกายนักแสดงหญิงและนักแสดงชาย
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
คณะผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจมาจากการจัด “หฺมฺรับ” (สํารับ) ที่ชาวใต้นิยมนํามาทําบุญเลี้ยงพระ
และใช้ประกอบในพิธีชิงเปรต ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการจัดหฺมฺรับ คือ ขนม 5 อย่าง ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา
ขนมกง ขนมไข่ปลา ขนมดีซํา และขนมบ้า ซึ่งได้นําลักษณะเด่นทางด้านรูปทรง สีสัน และความหมายของขนม
5 อย่าง มาใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
อุปกรณ์ คณะผู้สร้างสรรค์มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้แก่ ตัวหนังตะลุง และกะละมัง ดังนี้
1. ตัวหนังตะลุง

ภาพที่ 3 ตัวหนังตะลุงประกอบการแสดง
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ตัวหนังตะลุงมีการออกแบบขึ้นใหม่ จํานวน 4 ตัว โดยเลียนแบบมาจากลักษณะตัวหนังตะลุง
แบบดั้งเดิม แต่มีการปรับแต่งให้ดูน่ารักมากยิ่งขึ้น ซึ่งใช้ในการดําเนินเรื่องเพื่อสื่อความหมายถึงการกลับมาของ
วิญญาณบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลสารทเดือนสิบ
2. กะละมัง

ภาพที่ 4 กะละมังเคลือบสีขาว และสีเหลือง
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
คณะผู้สร้างสรรค์เลือกใช้กะละมังเคลือบสีขาวและสีเหลือง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ชาวใต้ที่นิยมนํามาใช้
ในการแห่หฺมฺรับไปทําบุญที่วัด จํานวน 4 ใบ ใช้สื่อความหมายหมายถึงกระทะสําหรับใช้ทําขนมหรืออาหาร
และกะละมังที่ใส่ของไปวัด
เพลงและดนตรี มีลักษณะเป็นเพลงร่วมสมัย โดยคณะผู้สร้างสรรค์ได้นําลักษณะเฉพาะของดนตรี
พื้นเมืองภาคใต้มาผสมผสานกับดนตรีสากล
สรุป
สารทเดือนสิบ เป็นผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ที่ได้แนวคิดจากประเพณีชิงเปรต ซึ่งเป็นประเพณี
สําคัญของภาคใต้ที่กระทําขึ้นในงานเทศกาลสารทเดือนสิบ เพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
โดยนําเสนอแง่มุมของความสนุกสนานในประเพณีชิงเปรต ตลอดจนความเชื่อที่แฝงไว้ซึ่งคติที่ดีงามของชาวใต้
อีกทั้งยังเป็นสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้อีกทางหนึ่ง มีการนําทฤษฎีนาฏยลักษณ์ ทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์
ทฤษฎีการออกแบบท่าเต้น ทฤษฎี Dance of life และทฤษฎี Dimensional Cross มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ โดยนําเสนอในรูปแบบนาฏยศิลป์ร่วมสมัย
การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การระลึกถึงและการกลับมาของบรรพบุรุษ ช่วงที่ 2
ประเพณีวิถี และช่วงที่ 3 การเฉลิมฉลอง เป็นการแสดงออกถึงความสุขและความสนุกสนานหลังจากเสร็จสิ้น
งานบุญประเพณี ผู้แสดงประกอบด้วย นักแสดงหญิง 5 คน และนักแสดงชาย 4 คน ออกแบบลีลานาฏยศิลป์
โดยนําเอกลักษณ์ท่าทางการแสดงโนราและการเคลื่อนไหวเชิดตัวหนังตะลุง มาผนวกกับลีลาการเคลื่อนไหว
อย่างอิสระ เพลงและดนตรีมีลักษณะเป็นเพลงร่วมสมัย
รายการอ้างอิง
สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. (2536). ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นดิ้ง เฮ้าส์.
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ราชาแห่งงู (King Cobra)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้สร้างสรรค์ : นางสาวกัญจณา เกตุวิชติ
นางสาวณัฏฐนาถ ธนูศลิ ป์
นางสาวณัฏฐนิตย์ ธนูศลิ ป์
นายพงศ์ภากร เกิดสมจิตต์
นางสาวสุดาพร รักชาติ
นายอนันตพัทธ์ ปิน่ น้อย
นางสาวไอยรดา ผ่องครบุรี
ทีป่ รึกษาผลงาน : อาจารย์อาทิตยา เงินแดง
อาจารย์ณัฐนันท์ จันนินวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิ ษิ ฐ์ บัวงาม
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
งูจงอาง หรือ King Cobra ถือเป็น “ราชาแห่งงู” เป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะดุดัน
มีพิษร้ายแรง และเป็นงูพิษที่สามารถต้านทานพิษงูชนิดอื่น ๆ ได้อย่างดี เมื่อเกิดการต่อสู้และถูกกัดจึงไม่ได้
รับอันตรายจนถึงตาย แต่จะกัดและกินงูเหล่านั้นเป็นอาหารแทน งูจงอางจึงเป็นเพียงงูชนิดเดียวที่จัดอยู่ในสกุล
Ophiophagus ที่มีรากศัพท์จากภาษาละติน มีความหมายว่า “กินงู” ซึ่งหมายถึงการล่าเหยื่อของงูจงอาง
เมื่อพูดถึงงูจงอางคนส่วนใหญ่จึงคิดถึงสัตว์ร้าย หากพบเห็นเมื่อไหร่ต้องตีให้ตาย ทั้งที่ความเป็นจริง
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกล้วนมีประโยชน์และต่างมีหน้าที่ของมัน ไม่เว้นแม้กระทั่งงู ความอันตรายที่ว่านั้นจึงแฝง
ความสําคัญอันใหญ่หลวงในเรื่องของการควบคุมประชากรของงู ดังนั้นการที่งูจงอางหนึ่งตัวหายไปจากจํานวน
ประชากรจึงส่งผลกระทบต่อสังคมของงูทั้งหมด เพราะงูจงอางเป็นผู้ล่าที่สําคัญที่ช่วยควบคุมประชากรงูทุกชนิด
ในระบบนิเวศ อีกทั้งงูจงอางเป็น 1 ใน 14 ชนิดของงูที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครององค์การสิ่งแวดล้อมของ
สหประชาชาติหรือไอยูซีเอ็น และจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่อ่อนไหวต่อการสูญพันธุ์
ด้วยเหตุนี้คณะผู้สร้างสรรค์จึงมีความสนใจศึกษาลักษณะนิสัย พฤติกรรม และความสําคัญของงูจงอาง
นําเสนอผ่านการแสดงชุด King Cobra โดยมีจุดมุ่งหมายนําเสนอผลงานสร้างสรรค์การแสดงที่บ่งบอกว่าเหตุใด
งูจงอางจึงได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งงู
รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
การแสดงชุด King Cobra แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 “งูจงอาง” เป็นการแสดงถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของงูจงอาง
ช่วงที่ 2 “ราชาแห่งงู” เป็นการแสดงถึงความสําคัญและเหตุที่งูจงอางได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งงู
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องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง ใช้ผแู้ สดงชาย - หญิง รวม 15 คน แทนงูแต่ละชนิด
เครื่องแต่งกาย ประดิษฐ์เครื่องแต่งกายเลียนแบบจากลักษณะและสีของงูแต่ละชนิด ประกอบด้วย
งูเห่า งูแมวเซา และงูจงอาง
เพลงและดนตรี นําเสนอแนวคิดอารมณ์เพลงที่แสดงให้เห็นถึงความลึกลับ ความน่าค้นหา ความดุดัน
ความยิ่งใหญ่ เป็นเพลงที่สื่ออารมณ์เหมือนอยู่ท่ามกลางอสรพิษ เป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวเพลง
ร่วมสมัยที่หลากหลาย เพื่อเสริมการแสดงโดยมีจังหวะของดนตรีที่มีความหลากหลายตามแต่ละช่วงการแสดง
โดยเริ่มที่จังหวะช้าและเพิ่มความเร็วขึ้น เมื่อการแสดงได้ดําเนินต่อไป ดนตรีเพิ่มความดุดัน ความยิ่งใหญ่
ความลุ้นระทึกไปกับการแสดง ทําให้การแสดงเกิดอรรถรสในหลากหลายมิติ

ภาพที่ 1 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด King Cobra
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ภาพที่ 2 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด King Cobra
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สรุป
งูจงอาง หรือ King Cobra ถือเป็น “ราชาแห่งงู” เป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะดุดัน
มีพิษร้ายแรงและเป็นงูพิษที่สามารถต้านทานพิษงูชนิดอื่น ๆ ได้อย่างดี เมื่อเกิดการต่อสู้และถูกกัดจึงไม่ได้รับ
อันตรายจนถึงตาย แต่จะกัดและกินงูเหล่านั้นเป็นอาหารแทน งูจงอางจึงเป็นเพียงงูชนิดเดียวที่จัดอยู่ในสกุล
Ophiophagus ที่มีรากศัพท์จากภาษาละติน มีความหมายว่า “กินงู” หมายถึงการล่าเหยื่อของงูจงอางนั่นเอง
ลักษณะการแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 “งูจงอาง” เป็นการแสดงถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
ของงูจงอาง ช่วงที่ 2 “ราชาแห่งงู” แสดงถึงความสําคัญและเหตุที่งูจงอางได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งงู ใช้ผู้แสดง
ชาย - หญิง รวม 15 คน แทนงูแต่ละชนิด ประดิษฐ์เครื่องแต่งกายเลียนแบบจากลักษณะและสีของงูแต่ละชนิด
ซึ่งประกอบไปด้วย งูเห่า งูแมวเซา และงูจงอาง เพลงและดนตรีนําเสนอแนวคิดของอารมณ์เพลงที่แสดงให้เห็น
ถึงความลึกลับ ความน่าค้นหา ความดุดัน ความยิ่งใหญ่ เป็นเพลงที่สื่ออารมณ์เหมือนอยู่ท่ามกลางอสรพิษ
เป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวเพลงแบบร่วมสมัยที่หลากหลาย เพื่อเสริมการแสดงโดยมีจังหวะของดนตรี
ที่มีความหลากหลายตามแต่ละช่วงของการแสดง โดยเริ่มที่จังหวะช้าและเพิ่มความเร็วขึ้น เมื่อการแสดง
ได้ดําเนินต่อไปดนตรีเพิ่มความดุดัน ความยิ่งใหญ่ ความลุ้นระทึกไปกับการแสดง ทําให้การแสดงเกิดอรรถรส
ในหลากหลายมิติ
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ภาพที่ 1 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เสน่ห์ผ้าสายใยอาเซียน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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เสน่ห์ผ้าสายใยอาเซียน
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : นางขวัญฟ้า ภู่แพ่งสุทธิ์
นางสาวนงนภัส ขจรมาลี
นางอัมพิกา เอี่ยมจรูญ
นางสาวนพวดี ไชยรัตน์
นางสาวเมศิณี มฆัษเฐียร
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
อาเซี ย น (ASEAN) เป็ น การรวมตั ว กั น ของ ๑๐ ประเทศ ในทวี ป เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โ ดยมี
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ เสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่ง
สันติภาพและความมั่นคง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐาน
การดํารงชีวิต รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
สมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และสังคม ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเอง แต่ ยั ง คงมีบ างสิ่ง ที่ มีลั ก ษณะเหมื อ นกั น หรื อ สอดคล้ อ งกั น คือ วัฒ นธรรมที่ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ยว รวมถึ ง
ศิลปหัตถกรรมด้านสิ่งทอที่มีความแตกต่างหลากหลาย แต่ผ่านการหล่อหลอมรวมกันตามแบบอย่างของ
ประเพณีและวัฒนธรรม จึงทําให้ชิ้นงานที่ออกมาไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ แต่ได้แสดงตัวตนในการดํารงวิถีชีวิตของ
แต่ละประเทศเอาไว้ด้วย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน วิท ยาลัยนาฏศิล ปจึงได้
ทําการศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยพบว่าในอดีตและปัจจุบัน
วัฒนธรรมบนผืนผ้าเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่แพร่กระจายจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งอย่างหลากหลาย
จะเห็นว่าผ้าในทุก ๆ ประเทศต่างมีเอกลักษณ์เด่นของแต่ละประเทศทั้งตัวผ้า และลายผ้าตามบริบททางสังคม
และชนเผ่าของแต่ละประเทศ ซึ่งภูมิปัญ ญาในการทอผ้าของชาวบ้านในแต่ละประเทศมีหลากหลายชนิด
แต่หนึ่งในผ้าที่มีวัฒนธรรมร่วมกันในอาเซียน คือ ผ้ามัดหมี่ ดังคํากล่าวที่ว่า “การทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นศิลปะ
เก่าแก่ของโลกอย่างหนึ่ง แต่จะเก่าแก่เพียงไหนนั้น ยังไม่มีหลักฐานมายืนยันได้แน่นอน เพราะทั้งใยไหมและ
สีย้อมล้วนมาจากธรรมชาติ เมื่อนานเข้าก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา แต่มีหลักฐานว่า มัดหมี่ในทวีปเอเชีย
มีหลายประเทศ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย เขมร ลาว ไทย ในพม่าแถบเชียงตุง และในแคว้นสิบสองปันนาก็มีบ้าง
ส่วนหลักฐานของไทยนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร เล่าว่าการขุดค้นที่บ้านเชียงได้พบโครงกระดูก
ที่แสดงว่าคนเราใช้ไหมเป็นเครื่องแต่งกายมา 3-4 พันปีแล้ว และหลักฐานปัจจุบันทําให้ทราบว่ากรุงศรีอยุธยา
คนไทยก็ใช้ผ้าไหมมัดหมี่ คือมีจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธารามที่จังหวัดเพชรบุรี แสดงผ้านุ่ง
ลายมัดหมี่ รวมทั้งยังวาดภาพลายโคมห้า โคมเจ็ด และหมากจับ อันเป็นตัวอย่างลายผ้ามัดหมี่ที่เก่าแก่ที่สุดด้วย
มัดหมี่ของแต่ละประเทศมีความงดงามแตกต่างกันออกไป เฉพาะมัดหมี่ไทยที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รวบรวม
มีไม่น้อยกว่า 200 ลาย และอาจมีลายใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ” (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) จึงเกิดเป็น
แนวคิดแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการนําผ้ามัดหมี่มาสร้างสรรค์การแสดง ชุด เสน่ห์ผ้าสายใยอาเซียน โดยเลือกนํา
ผ้ามัดหมี่ที่ ๑๐ ประเทศอาเซียนนิยมใช้ นําเสนอการแสดงให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
จากแนวคิดข้างต้นที่ได้กล่าวมา คณะผู้สร้างสรรค์ได้นําเสนอการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เสน่ห์ผ้าสายใย
อาเซียนในรูปแบบของ “ระบํา” โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. เริ่มจากผู้แสดงห่มสไบโดยเอาลายผ้าเข้าด้านในออกมาพร้อมกันทั้งหมด จากนั้นมีการรําเพื่อให้เห็น
ถึงการมัดหมี่และการทอผ้า รวมเวลาประมาณ ๑ นาที
๒. เข้าสู่ทํานองเพลงที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นในลักษณะของเพลงออกภาษา ออกแบบท่ารําด้วยการนํา
เอกลักษณ์เฉพาะท่าของแต่ละประเทศมาเป็นท่ารําใหม่ ตามลําดับ คือ
- ประเทศพม่า นําลักษณะการเตะเท้า การใช้ไหล่ และชักศอกเข้ามาใช้
- ประเทศลาว นําลักษณะการเต้นบาสโลบ และการรําในแถบวัฒนธรรมอีสานเข้ามาใช้
- ประเทศเวียดนาม นําลักษณะการเดิน การเต้นระบําหมวกมาประยุกต์ใช้
- ประเทศกัม พู ชา นําลักษณะการทรงตัว การเดินแบบนางอัปสรา และการรําที่มีวงแคบกว่ า
นาฏศิลป์ไทยอันเป็นความงามเฉพาะของกัมพูชามาใช้ในการแสดง
- ประเทศบรูไน และมาเลเซีย นําลักษณะการเต้นด้วยเท้าแบบรองเง็ง และการทําความเคารพแบบ
สลามมาเลกุม มาใช้ประกอบการแสดง
- ประเทศสิงคโปร์ นําแบบอย่างจากระบําอาเซียนของวิทยาลัยนาฏศิลป มาใช้ประกอบการแสดง
โดยออกแบบท่ารํา ๓ เชื้อชาติที่อาศัยในสิงคโปร์ ได้แก่ ๑) อินเดีย นําลักษณะมือและคอมาใช้ ๒) เชื้อชาติแขก
นําลักษณะการเต้นด้วยเท้ามาใช้ และ ๓) เชื้อชาติจีน นําลักษณะใช้มือแบบพลิ้วไหวมาใช้
- ประเทศฟิลิปปินส์ นําลักษณะการเต้นบัลเล่ต์แบบตะวันตกมาใช้ในการแสดง
- ประเทศอินโดนีเซีย นําลักษณะการกระดกมือและการสไลด์เท้ามาใช้ในการแสดง
- ประเทศไทย นําลักษณะการรําไทยแถบภาคอีสานมาใช้เข้ากับท่ารําพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย
นอกจากนี้ ในทํ า นองเพลงออกภาษาของแต่ ล ะประเทศได้ มี ก ารนํ า เสนอผ้ า มั ด หมี่ ข องแต่ ล ะ
ประเทศด้วยการใช้นุ่งห่มในชีวิตประจําวันเป็นหลัก ส่วนผ้ามัดหมี่ของประเทศอื่น ๆ นํามาใช้เป็นฉากหลัง
ประกอบการแสดง และนํามาใช้นุ่งห่มเพื่อต้องการสื่อสารให้ผู้ชมได้เห็นภาพในการแสดงของแต่ละประเทศให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
๓. เมื่อจบการนําเสนอผ้ามัดหมี่ประกอบกับทํานองเพลงออกภาษาแต่ละประเทศครบแล้ว จึงได้นําเสนอ
การแสดงด้วยลายผ้ามัดหมี่ของแต่ละประเทศพร้อมกันอีกครั้งและจบด้วยการตั้งซุ้มจบ เพื่อให้แสดงให้เห็นถึง
การรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชนชาติในอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ
องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน จํานวน ๑๒ คน
เครื่องแต่งกาย การแสดงชุด เสน่ห์ผ้าสายใยอาเซียน ผู้แสดงทั้ง ๑๒ คน แต่งกายเหมือนกันโดยมี
แนวคิดมาจากชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คณะผู้สร้างสรรค์ได้ใช้การสวมเสื้อแขนกุดแบบชุดไทยดุสิตมาเป็นต้นแบบในการแต่งกาย เนื่องจากการแสดง
ใช้ผ้าเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง ทําให้เห็นว่าหากสวมเสื้อแขนกระบอกหรือห่มสไบจะทําให้ความงามของ
ลวดลายที่อยู่บนผืนผ้ ามัดหมี่หายไป จึงเลื อกการสวมเสื้อแขนกุดแบบชุ ดไทยดุ สิ ตมาใช้ ในการแสดงชุ ดนี้
นอกจากนี้ใ นการแต่ ง กายท่ อ นล่ า งได้เ ปลี่ ย นจากการนุ่ ง ผ้ า จีบ หน้า นางมาใช้ เป็ น การนุ่ ง แบบโจงกระเบน
เนื่องจากการนุ่งโจงกระเบนเป็นเอกลักษณ์การนุ่งผ้าอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นความเป็นไทยและเป็นที่นิยมกัน
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อย่างแพร่หลาย อีกทั้งทําให้ผู้แสดงได้เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก จึงนําการนุ่งโจงกระเบนมาผสมผสานกับ
การสวมเสื้อแบบไทยดุสิตเพื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยที่งดงาม โดยเน้นแต่งกายโทนสีเหลือง
และสีทองเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มอาเซียน
ในส่วนของเครื่องประดับมีการคาดเข็มขัด สวมสร้อยคอ ต่างหู และกําไลข้อมือ เน้นเครื่องประดับ
สีทอง และจี้พลอยสีทับทิมเพื่อให้เกิดความโดดเด่นขึ้น
ส่วนของศีรษะออกแบบทรงผมให้ผู้แสดงรวบผมทํามวยสูงกลางศีรษะ ติดเข็มกลัดสีทองกลางมวยผม
ด้านหน้า การรวบผมทําให้ดูสบายตาและส่งให้ผ้าที่ใช้เป็นอุปกรณ์การแสดงเด่นชัดมากยิ่งขึ้น
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ชุด เสน่ห์ผ้าสายใยอาเซียน มีรูปแบบที่สื่อความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน มีทั้งการนําเพลงเก่าและเพลงที่มีผู้ประพันธ์ขึ้นใหม่มาใช้ โดยนําเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
สากลมาผสมผสานกัน เพื่อสื่อถึงประเทศต่าง ๆ และมีความสอดคล้องกับลีลาท่าทางของผู้แสดง ดังนี้
๑. ทํ า นองเพลง คณาจารย์ ภ าควิ ช าดุ ริ ย างค์ ไ ทย วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
กระทรวงวัฒนธรรม ได้สร้างสรรค์ทํานองเพลงขึ้นใหม่ โดยมีแนวคิดมาจากทํานองเพลงระบําอาเซียนของ
วิทยาลัยนาฏศิลป รวมถึงการนําเครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ มาสอดแทรกเพื่อให้มีสําเนียงของเชื้อชาติต่าง ๆ
๒. เครื่องดนตรี มีการนําเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลมาใช้บรรเลงประกอบร่วมกัน ดังนี้
๒.๑ เครื่องดนตรีสากล ประกอบด้วย
- กลองชุด เปียโนไฟฟ้า คีย์บอร์ดไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า และเบสไฟฟ้า ใช้บรรเลงเป็นแบ็คอัพของ
ทํานองเพลงในท่อนสร้อยเพลง และคลอกับทํานองเพลงในแต่ละประเทศ
- ส่วนไวโอลิน ฟลุท และโอโบ ใช้บรรเลงประกอบจังหวะดนตรีของประเทศมาเลเซีย บรูไน
และสิงคโปร์ ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ใช้ฟลุทดําเนินทํานองเข้ากับกลองสแนร์และกลองอเมริกัน
๒.๒ เครื่องดนตรีไทยได้นําปี่พาทย์เครื่องห้ามาใช้บรรเลงประกอบการแสดง และนําเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานเพื่อให้ได้สําเนียงแต่ละประเทศ ได้แก่
- เปิงพม่าใช้ประกอบจังหวะดนตรีของประเทศพม่า
- กลองหางหรือกลองอีสานใช้ประกอบจังหวะดนตรีของประเทศลาว
- กลองจีนและผ่างใช้ประกอบจังหวะดนตรีของประเทศเวียดนามและสิงคโปร์
- โทนใช้ประกอบจังหวะดนตรีของประเทศกัมพูชา
- รํามะนาใช้ประกอบจังหวะดนตรีของประเทศมาเลเซียและบรูไน
- กลองแขกตัวผู้และตัวเมียใช้ประกอบจังหวะดนตรีของประเทศอินโดนีเซีย
- ตะโพนใช้ประกอบจังหวะดนตรีของประเทศไทย
นอกจากนี้มีการนําทรัมมาลิน มาลากัส กรับไม้ไผ่ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ ขลุ่ย และแคน มาใช้บรรเลงร่วม
ในการแสดงด้วย
อุปกรณ์ประกอบการแสดง
การแสดงสร้างสรรค์ชุด เสน่ห์ผ้าสายใยอาเซียน มีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง คือ ผ้ามัดหมี่ที่มี
ลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศ จํานวน ๑๐ ผืน ได้แก่
- ประเทศพม่า ผ้าซิ่นเหม่ เป็นผ้าทอด้วยไหม ตกแต่งด้วยกรรมวิธีมัดหมี่เส้นพุ่ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ผ้าซิ่น ลวดลายที่นิยมใช้กันมาก คือ ลายดอกไม้ ลายพรรณพฤกษา ลายริ้วที่มีทั้งแบบตั้งตรงและริ้วเฉียงที่เป็น
เอกลักษณ์ของผ้าซิ่นเหม่
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- ประเทศลาว ผ้ามัดหมี่ลาวพวน เป็นผ้ามัดหมี่ตัวฝ้ายแกมไหมมัดหมี่ลายโคม ลายเอี้ย และลายนาค
ตีนฝ้ายจกไหมลายดอกกาบ หัวซิ่นโทเร ที่นิยมใช้ในการนํามานุ่งเป็นผ้าซิ่น สําหรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือ
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ รวมถึงการนุ่งเข้าวัดเพื่อไปทําบุญ
- ประเทศเวียดนาม ผ้ามัดหมี่ไทเจลายเงือกหรือเรียกว่า ลายนาค ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองจากเมืองเหง่อาน
ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม โดยมีการสอดดิ้นตีนจกลายดอกไม้ ใช้ไหมพรมแบบรุ่นเก่า ตัวผ้าเป็นฝ้าย
เอาไว้ใช้นุ่งเป็นผ้าซิ่นแบบเหน็บไม่นิยมป้ายข้างใช้สวมใส่ในชีวิตประจําวัน
- ประเทศกัมพูชา ผ้าโฮลกําปงจาม อันเป็นผ้าของชาวมุสลิมแขกจามในกัมพูชา เป็นผ้าทอด้วยไหม
ตกแต่งด้วยกรรมวิธีมัดหมี่แบบเส้นพุ่ง เมื่ออดีตมีเอกลักษณ์ของลายผ้าเป็นลายแบบธรรมชาติที่เห็นได้ชัดเจน
คือ ลายใบสนคว่ําหัวลง นิยมนํามานุ่งหรือใช้เป็นเครื่องแต่งกายแบบอื่น ๆ
- ประเทศบรูไนและมาเลเซีย ผ้าลีมาบินตัง เป็นผ้าทอด้วยไหมมัดหมี่จากจีน ตกแต่งด้วยกรรมวิธี
มัดหมี่แบบเส้นพุ่ง แล้วย้อมสีธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าปาโตลาประเทศอินเดีย ลวดลายที่
นิยมใช้เป็นลายสัตว์และรูปทรงเรขาคณิตในเชิงสัญลักษณ์แบบผสมผสาน
- ประเทศสิงคโปร์ ผ้าปาโตล่า เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีการทอผ้าเป็นของตนเอง แต่มีการรับ
วัฒนธรรมผ้ามัดหมี่จากของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมาใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมของ
อาเซียนผสมผสานอยู่ในตัว จึงได้นําผ้าปาโตล่าที่เป็นผ้ามัดหมี่ของอินเดียมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของผ้ามัดหมี่
สิงคโปร์ เนื่องจากผ้าปาโตล่าถือเป็นผ้ามัดหมี่ที่เป็นต้นกําเนิดและแพร่กระจายเข้าสู่ผ้ามัดหมี่ในประเทศต่าง ๆ
ของอาเซียน
- ประเทศฟิลิปปินส์ ผ้าฟูดาลู เป็นผ้าทอด้วยเส้นใยสับปะรด ตกแต่งลวดลายตามจินตนาการของ
มนุษย์ ลายที่นิยมใช้ คือ รูปทรงเรขาคณิต แต่ละผืนจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นอยู่กับช่างทอ
- ประเทศอินโดนีเซีย ผ้าปูดาลาบันด้า เป็นผ้ามัดหมี่ของอินโดนีเซีย ตกแต่งด้วยกรรมวิธีมัดหมี่ นิยม
นํามาใช้นุ่งเป็นโสร่ง ลวดลายที่นิยม คือ รูปทรงเรขาคณิตและรูปสัตว์
- ประเทศไทย ผ้ามัดหมี่แคนแก่นคูน อันเป็นศิลปะการทอผ้าอย่างหนึ่งที่มีการสร้างลวดลายก่อน
การย้อมสี ซึ่งลายแคนแก่นคูน มีองค์ประกอบของลายที่แสดงถึงที่มาแทนความหมายลึกซึ้ง จากเส้นทางที่มา
ของใยไหม นํามามัด ย้อมสี ขึ้นลาย ทอมือจนเป็นผืนผ้าสะท้อนที่มาและภูมิปัญญาของคนในชาติ ซึ่งในตัวผ้า
แสดงลายต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่ชนิดนี้ คือ ลายแคน ลายดอกคูณ ลายพานบายศรี ลายขอ
ลายโคม ลายกง และลายหมากจับ
สรุป
ผลงานสร้ างสรรค์ ชุ ด เสน่ห์ผ้า สายใยอาเซียน เป็นการแสดงที่ ได้ส ร้า งสรรค์ขึ้ นจากแนวคิด ของ
วัฒนธรรมผ้าอาเซียนที่มีร่วมกันในอดีตถึงปัจจุบันมานําเสนอเป็นรูปแบบการแสดงในลักษณะของ “ระบํา”
ออกแบบท่ารําโดยนําเอกลักษณ์เฉพาะท่าของแต่ละประเทศมาใช้นําเสนอให้เข้ากับทํานองเพลงที่สร้างสรรค์
ขึ้นในลักษณะของเพลงออกภาษา โดยนําเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลผสมผสานกัน เพื่อสื่อถึง
ประเทศต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับลีลาท่าทางของผู้แสดง ในการแสดงได้สอดแทรกการเล่าเรื่องราวผ่าน
การใช้ผ้ามัดหมี่ อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติในการนุ่งห่มในชีวิตประจําวันเป็นหลัก และใช้ผ้ามัดหมี่
เป็นสื่อนําเสนอการแสดงเพื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันของชนชาติในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
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ภาพที่ 2 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เสน่ห์ผ้าสายใยอาเซียน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
รายการอ้างอิง
ธนพชร นุตสาระ. (๒๕๖๑). แนวทางการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมดนตรีของชาวกระเหรี่ยง ตําบลบ้านจันทร์
อําเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). เรื่องผ้าและกรรมวิธกี ารทอผ้ามัดหมี่. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. เข้าถึงจาก https://www.bot.or.th/Thai/MuseumAndLearning
Center/BOTMuseum/Northern/ Pages/textile04.aspx.
เผ่าทอง ทองเจือ. (๒๕๖๐). มัดหมีห่ นึ่งในผ้าในวัฒนธรรมอาเซียนฺ. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 12 ตุลาคม ๒๕๖๒.
เข้าถึงจาก https://www.trueplookpanya.com/ knowledge/content/57282/- artfin-art-.
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ภาพที่ 1 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เส้นสายลายไหม
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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เส้นสายลายไหม
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : นายกิตติยา ทาธิสา
นายเรืองชัย นากลาง
นางสาวอังศุมาลิน ทาธิสา
นายอภิรกั ษ์ ภูสง่า
นางอิสรีย์ ฉายแผ้ว
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
ผ้าไหม หัตถกรรมแห่งผืนผ้าภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวอีสาน วัฒนธรรมการทอผ้าผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวอีสานมาอย่างยาวนาน จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีทําให้ทราบว่า มีการทอผ้าใช้ใน
ภาคอีสานประมาณ ๖,๐๐๐ ปีมาแล้ว ผู้หญิงชาวอีสานส่วนใหญ่ทอผ้าไว้เองเพื่อใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่อดีต
โดยถือว่าเป็นงานจําเป็นที่ผู้หญิงอีสานที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ชํานาญ เพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและ
พิธีกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวอีสานได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายที่อพยพเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานของประเทศไทย แต่ละกลุ่มมีลักษณะและลวดลาย กรรมวิธีการทอที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง ในอีสานตอนเหนือเป็นแหล่งทอผ้าฝ้าย ได้แก่ ผ้าขิด ผ้าคราม อีสานตอนกลางเป็นแหล่งทอผ้าไหม
ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าหางกระรอก ผ้าแพรวา อีสานตอนไต้เป็นแหล่งทอผ้ามัดหมี่เส้นพุ่ง ได้แก่ ผ้าโฮล ผ้ายก
เป็นต้น ปัจจุบันผ้าทอกลายเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวอีสาน ที่ผลิตเพื่อการค้าและเป็นอาชีพเสริมจาก
การทํานา รูปแบบการผลิตถูกปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยและรวดเร็วขึ้นเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและความเจริญ
ของเทคโนโลยี แต่มนต์เสน่ห์แห่งเส้นสายลายไหมยังคงมีรากเหง้ามาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ก่อให้เกิด
ความแตกต่างของลวดลาย กรรมวิธีการทอในแต่ละท้องถิ่น
ผ้าทออีสานมีความสัมพันธ์กับประเพณี ความเชื่อ การดํารงชีวิต เป็นสิ่งที่ใช้ตั้งแต่เกิดจนตาย ใช้ผูก
เป็นเปล ผ้าห่ม เสื้อผ้า ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ใช้เป็นผ้าทอดกฐิน งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ใช้ห่อคัมภีร์
โบราณ ผ้าคลุมหัวนาค ใช้เป็นผ้าคลุมศพ เป็นต้น
จากความสําคัญดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านจากเส้นทาง
สายไหมวิถีแห่งแพรพรรณของชาวอีสานในชุด เส้นสายลายไหม ออกแบบกระบวนการรํา ดนตรี เพื่อสะท้อน
คุณค่า ความสําคัญ ของผ้าทอในภาคอีสาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนําความสําคัญและเอกลักษณ์ของผ้าทอในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวอีสานมาสร้างสรรค์
ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน
๒. เพื่อสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ชุด เส้นสายลายไหม
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์
๑. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาประวัติความเป็นมาของผ้าทอในภาคอีสาน ประเภทของผ้าทอ ลวดลาย กรรมวิธีการทอ
และประโยชน์ในการใช้สอยของผ้าทอในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองคาย และอุดรธานี
๒. ขอบเขตของการออกแบบสร้างสรรค์
สร้างสรรค์กระบวนท่ารําจากท่ารําแม่บทอีสาน กรรมวิธีการทอ ลวดลายของผ้าทอ ผ้าทอกับ
วิถีชีวิต มาสร้างสรรค์เป็นท่ารําเส้นสายลายไหมในรูปแบบของการฟ้อนอีสาน เป็นลักษณะนาฏศิลป์พื้นบ้าน
อีสานผสมผสานกับนาฏศิลป์สากลประกอบวงดนตรีพื้นบ้านอีสานให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน
รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
๑. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
เส้นทางสายไหมวิถีแห่งแพรพรรณชาวอีสาน กรรมวิธีการทอ ลวดลายของผ้าทอ ผ้าทอกับวิถีชีวิต
และประเพณีของชาวอีสาน
๒. รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
นํากระบวนท่ารําแม่บทอีสานเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ ปรับกระบวนการเคลื่อนที่ การใช้สรีระ
ร่างกายในส่วนต่าง ๆ ผสมกับนาฏศิลป์สากล สร้างสรรค์ท่วงทํานองเพลงจากวงดนตรีพื้นบ้านอีสานและ
วงสากล ถ่ายทอดออกมาเป็นบรรยากาศแห่งเส้นทางสายไหมวิถีแห่งแพรพรรณชาวอีสาน ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน
๑๒ คน ใช้เวลาในการแสดง ๕ นาที แบ่งการแสดงออกเป็น ๓ ช่วง
ช่วงที่ ๑ เส้นทางสายไหม บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของเส้นสายลายไหมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ช่วงที่ ๒ สอดสายลายศิลป์ บอกกล่าวเรื่องราวการสอดสายลายเส้นของเส้นไหม จนเกิดเป็น
ลวดลายที่หลากหลายและวิจิตรงดงาม
ช่วงที่ ๓ ภูมศิ ลิ ป์แผ่นดินทอง บอกเล่าเรื่องราวของเอกลักษณ์ผ้าไหมในแต่ละชุมชนที่มีชื่อเสียง
องค์ประกอบในการแสดง
การสร้างสรรค์เพลงและดนตรีประกอบการแสดง นําแนวคิดการประสมวงดนตรีพื้นบ้านอีสานและ
วงดนตรีสากล ผสานเสียงจากอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงพื้นบ้านอีสานที่มีความทันสมัย วงดนตรี
พื้นบ้านอีสานประกอบไปด้วย โปงลาง พิณ แคน โหวด กลองรํามะนา กลองหาง ผางฮาด ปี่ภูไท ฉาบเล็ก
ฉาบใหญ่ ส่วนเครื่องดนตรีสากลที่นํามาผสมวงประกอบไปด้วย คีย์บอร์ด ระฆังราว และแฉ โดยแบ่งการ
สร้างสรรค์เพลงและดนตรีประกอบการแสดง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ใช้ดนตรีบอกเล่าเรื่องราวถึงการเดินทางของ เส้นสายลายไหม จากข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
สันนิษฐานว่าว่าไหมนั้นมีต้นกําเนิดมาจากจีน จึงสร้างสรรค์ดนตรีให้ออกสําเนียงจีน โดยนําเอาฆ้อง กลองตุ้ม
ผางฮาด มาบรรเลงเพื่อสื่อให้เห็นถึงเส้นทางของไหมจากจีนเข้ามาสู่ไทย
ช่ ว งที่ 2 ใช้ ด นตรี สื่ อ ถึ ง เรื่ อ งราวของเส้ น ทางสายไหมของภาคอี ส านตามบริ บ ทพื้ น ที่ ใ นงานวิ จั ย
ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการนําเอาเครื่องดนตรีที่มีความโดดเด่นและบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดดังกล่าว
นํามาผสมผสานเข้ากับการบรรเลง เช่น ปี่ภูไทเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น
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ช่วงที่ 3 ใช้ดนตรีบอกเล่าเรื่องราวเอกลักษณ์ของเส้นสายลายไหมโดยมีการผสมผสานระหว่างดนตรี
อีสานและดนตรีสากล เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาของเส้นสายลายไหมจากเดิมสู่สากลโลกได้อย่างมีคุณค่าและ
สวยงาม

ภาพที่ 2 วงโปงลางผสมเครื่องดนตรีสากล
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
ผู้แสดง ใช้ผแู้ สดงหญิงล้วน ๑๒ คน
กระบวนการสร้างสรรค์ท่ารํา ศึกษากระบวนท่าฟ้อนอีสานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้า วิถีชีวิต ประเพณี
ของชาวอีสานที่ปรากฏในแม่บทอีสาน จากนั้นออกแบบสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ เป็นท่ารํา
พื้นบ้านอีสานผสานกับนาฏศิลป์สากล ผสานกับการใช้ผ้าไหมที่พลิ้วไหว เรียบเรียงกระบวนท่ารําประกอบกับ
จังหวะทํานองดนตรี ออกแบบการแปรแถวในลักษณะต่าง ๆ จนจบการแสดง ถ่ายทอดท่ารําให้แก่นักแสดง
ฝึกซ้อมท่ารํา อารมณ์ที่ถ่ายทอด การแต่งกาย แต่งหน้า ทดลองแสดงเพื่อเกิดความชํานาญ คณะผู้สร้างสรรค์ได้
ออกแบบท่ารําที่สื่อให้เห็นถึงลายของผ้าไหมที่เป็นลายดั้งเดิม เช่น ลายขอที่เป็นลายพื้นฐานในการทอผ้าไหม
มัดหมี่ ลายนาคน้อย
การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความทันสมัย สะดวกในการสวมใส่ โดยใช้
ผ้าไหมไทยในการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย 2 แบบ ได้แก่
แบบที่ 1 แบบชาวบ้าน ผ้ารัดอกและนุ่งผ้าถุงไหมมัดหมี่ โดยแบ่งสีตามจังหวัด ดังนี้ รัดอกสีฟ้าแทน
จังหวัดมหาสารคาม รัดอกสีแดงแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ รัดอกสีเหลืองแทนจังหวัดอุดรธานี รัดอกสีชมพูแทน
จังหวัดหนองคาย และรัดอกสีเขียวแทนจังหวัดขอนแก่น
แบบที่ 2 ประกอบไปด้วยชุดกระโปรงเกาะอกและตกแต่งด้วยหัวซิ่นอีสาน และใช้ผ้าไหมมัดหมี่เย็บ
เป็นผืนไว้ด้านนอก โดยแต่ละจังหวัดมีสีที่แตกต่างกันออกไป
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แบบเครื่องแต่งกาย

ภาพที่ 3 - 4 เครื่องแต่งกายแบบที่ 1 และ 2
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
อุปกรณ์การแสดง ประกอบด้วย กระบุง และผ้าซีฟองติดกับพัดอีสาน ประดับด้วยใบหม่อนและ
เส้นไหมสีเขียว สีแดง สีเหลือง สีฟ้า และสีชมพู
สรุป
ผลงานสร้างสรรค์ ชุด เส้นสายลายไหม ได้แนวคิดมาจากผ้าไหม หัตถกรรมแห่งผืนผ้าภูมิปัญญา
พื้นบ้านชาวอีสาน วัฒนธรรมการทอผ้าผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวอีสานมาอย่างยาวนาน จากการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีทําให้ทราบว่า มีการทอผ้าใช้ในภาคอีสานประมาณ ๖,๐๐๐ ปีมาแล้ว ผู้หญิง
ชาวอีสานส่วนใหญ่ทอผ้าไว้เองเพื่อใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่อดีตโดยถือว่าเป็นงานจําเป็นที่ผู้หญิงอีสานต้อง
เรียนรู้และปฏิบัติให้ชํานาญ เพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและพิธีกรรมทางศาสนา
คณะผู้สร้างสรรค์นํากระบวนท่ารําแม่บทอีสานเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์ ปรับกระบวนการเคลื่อนที่
การใช้สรีระร่างกายในส่วนต่าง ๆ ผสมกับนาฏศิลป์สากล สร้างสรรค์ท่วงทํานองเพลงจากวงดนตรีพื้นบ้าน
อีสานและวงสากล ถ่ายทอดออกมาเป็นบรรยากาศแห่งเส้นทางสายไหมวิถีแห่งแพรพรรณชาวอีสาน ใช้ผู้แสดง
หญิงล้วน ๑๒ คน ใช้เวลาในการแสดง ๕ นาที แบ่งการแสดงออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ เส้นทางสายไหม
บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของเส้นสายลายไหมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วงที่ ๒ สอดสายลายศิลป์ บอกกล่าว
เรื่องราวการสอดสายลายเส้นของเส้นไหม จนเกิดเป็นลวดลายที่หลากหลายและวิจิตรงดงาม และช่วงที่ ๓
ภูมิศิลป์แผ่นดินทอง
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ร่มฉัตร
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์ และคณะ
ความเป็นมาและความสําคัญของการสร้างสรรค์
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ร่มฉัตร มีแนวคิดจากการที่ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
ภายใต้ร่มโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์เปรียบประดุจพ่อปกครองลูก เปรียบดั่งร่มฉัตรคุ้มครองแผ่นดินไทย
ภัยอันตรายต่าง ๆ เปรียบเสมือนแสงแดดที่แผดเผา แต่ด้วยพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
เปรียบเสมือนร่มที่คอยปกป้องคุ้มครองปัดเป่าภัยอันตรายต่าง ๆ แผ่ความร่มเย็นมาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ทําให้ประชาชนชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข พระองค์ห่วงใยพสกนิกรประดุจลูก ทรงเป็นร่มเงาที่แผ่ไพศาล กันแดด
กันฝน เปรียบเหมือนร่มเศวตฉัตร ด้วยเหตุนี้คณะผู้สร้างสรรค์จึงนําแนวคิดการปกครองแบบพ่อปกครองลูก
มาสร้างสรรค์การแสดง ชุด ร่มฉัตร โดยมีการออกแบบท่ารํา เครื่องแต่งกาย จังหวะ ทํานอง เพลงประกอบที่
สะท้อนอดีตสู่ยุคปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้การแสดงชุดนี้เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยแต่โบราณที่สะท้อนให้เห็นถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีการปกครองที่มีมาแต่โบราณ เห็นได้จากการปฏิบัติตนของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
โดยใช้ร่มเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ที่คอยปกป้องคุ้มครองพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ให้อยู่อย่างเป็นสุขตราบนานเท่านาน
รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
การแสดงสร้างสรรค์ชุด ร่มฉัตร เป็นการแสดงประเภทระบํา เป็นการนําเสนอวิวัฒนาการของร่ม
3 ลักษณะ ได้แก่
1. ร่มยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
2. ร่มยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง
3. ร่มแบบสร้างสรรค์
การแสดงเน้นที่ความสง่างามในอิริยาบถของสตรีไทย โดยใช้ร่มเป็นอุปกรณ์ประกอบลีลาที่อ่อนช้อย
สวยงาม ท่ารําจะประกอบไปด้วยท่ารําที่เป็นมาตรฐานและท่ารําที่ส ร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ดนตรีและเพลง
ประกอบการแสดง มีการสร้างสรรค์บทเพลงประกอบขึ้นมาใหม่ โดยกําหนดรูปแบบของการแสดงเป็น 3 ช่วง
ได้แก่
การแสดงช่วงที่ 1 สื่อถึงร่มที่หญิงสาวในสมัยอยุธยานิยมใช้ประโยชน์ในการกันแดด กันฝน และใช้เป็น
อุปกรณ์ประจําตัวเพื่อประดับเกียรติสําหรับสตรีชาววังในสมัยนั้น
การแสดงช่วงที่ 2 พัฒนาร่มจากสมัยอยุธยามาสู่สมัยรัตนโกสินทร์ เพราะรับอิทธิพลจากชาวตะวันตก
การแสดงช่วงที่ 3 พัฒนาเป็นร่มที่สร้างสรรค์ขึ้น มีการวาดลายดอกรวงผึ้งบนร่ม ดอกรวงผึ้งเป็น
ดอกไม้ป ระจํา พระองค์พ ระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศ รีสิ น ทรมหาวชิร าลงกรณ มหิ ศ รภูมิ พ ล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อสื่อถึงผู้แสดงที่สมมุติเป็นราษฎรชาวไทย อาศัยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีในแผ่นดินรัชกาลที่ 10
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องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง
ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน จํานวน 16 คน
ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง
การแสดงช่วงที่ 1 วงดนตรีที่ใช้บรรเลงเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่
การแสดงช่วงที่ 2 อารยธรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลและมีบทบาทในสังคมไทย เครื่องดนตรีสากล
ได้เริ่มเข้าสู่ประเทศไทย ทํานองเพลงช่วงนี้เรียบเรียงเพลงในลักษณะของวงเครื่องสายฝรั่งหลวงที่มีดนตรีไทย
ร่วมผสมอยู่ด้วย
การแสดงช่วงที่ 3 เป็นเพลงที่ประกอบการแสดงในช่วงสุดท้าย บรรยายถึงประชาชนชาวไทยที่อยู่
ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร เรียบเรียงโดยใช้ลักษณะของวงเครื่องสายฝรั่งมาผสมกับเครื่องประกอบจังหวะไทย
เครื่องแต่งกาย
นําแนวคิดของการแต่งกายในอดีตกับปัจจุบันมาผสมผสานกัน เกิดเป็นชุดที่มีความเป็นสมัยนิยม
สอดคล้องกับการแสดงในแต่ละช่วง มี 2 ลักษณะ คือ แบบสตรีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย และแบบสตรีสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนกลาง (รัชกาลที่ 5)
ลักษณะการแต่งกายแบบที่ 1 (เลียนแบบสตรีสมัยอยุธยา)

ภาพที่ 1 - 2 การแต่งกายแบบที่ 1 (ด้านหน้า - ด้านหลัง)
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ลักษณะการแต่งกายแบบที่ 2 (แบบสตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง รัชกาลที่ 5)

ภาพที่ 3 แนวคิดการแต่งกายแบบรัตนโกสินทร์
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 4 การออกแบบการแต่งกายตามแบบรัตนโกสินทร์
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

กระบวนท่ารํา
ท่ารําเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะสมกับการแสดง แนวคิดการออกแบบ
โดยนํากรอบแนวคิดในการสร้างระบํามาใช้ คือ เป็นการรําแบบหมู่ในท่าทางที่เหมือนกัน แต่ใช้การแปรแถว
เพื่อให้เกิดความสวยงาม ท่ารําหลัก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) ท่าที่นํามาจากท่าพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยในเพลงช้า เพลงเร็ว และเพลงแม่บท เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวคิดที่สื่อถึงสมัยอยุธยา เช่น ท่าสอดสูง ท่าสอดสร้อย ท่ากระต่ายชมจันทร์ โดยท่าดังกล่าวจะปฏิบัติ
โดยการถือร่มร่วมไปด้วย
2) ท่าที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ท่าทางจากธรรมชาติ ดัดแปลงมาจากท่ารําหลักของนาฏศิลป์ไทย
และท่าที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยใช้ท่าทางการรื่นเริงประกอบการถือร่ม
การใช้พื้นที่ในการแสดงสร้างสรรค์ ชุด ร่ม ฉัตร ใช้พื้นที่ทุกส่วนของเวทีทั้งเวทีส่วนหน้า และเวที
ส่วนหลัง มีการแปรแถวประกอบการแสดง
อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง คือ ร่ม ประกอบด้วยร่ม 3 ลักษณะ ได้แก่ ร่มสีแดง ร่มลายลูกไม้ และ
ร่มลายดอกรวงผึ้ง
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ภาพที่ 5 - 7 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ร่มฉัตร
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ภาพที่ 8 - 10 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ร่มฉัตร
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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สรุป
การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ร่มฉัตร ได้แรงบันดาลใจมาจากความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มโพธิสมภาร
ของพระมหากษัตริย์ซึ่งเปรียบประดุจพ่อปกครองลูก เปรียบดั่งร่มฉัตรคุ้มครองแผ่นดินไทย ด้วยพระบารมีของ
องค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เปรียบเสมือนร่มที่คอยปกป้องคุ้มครองปัดเป่าภัยอันตรายต่าง ๆ พร้อมทั้ง
แผ่ความร่มเย็นมาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทําให้ประชาชนชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข ออกแบบท่ารํา ออกแบบ
เครื่องแต่งกาย จังหวะ ทํานอง เพลงประกอบการแสดงที่สะท้อนตั้งแต่อดีตมาสู่ยุคปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้
การแสดงชุดนี้เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยแต่โบราณที่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีการปกครองที่มีมา
แต่โบราณ จะเห็นได้จากการปฏิบัติตนของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยใช้ร่มเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงบารมี
ขององค์พระมหากษัตริย์ที่คอยปกป้องคุ้มครองพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างเป็นสุขตราบนานเท่านาน
รูปแบบของการแสดงเป็นการแสดงประเภทระบํา ใช้ผู้ แสดงหญิงล้วน จํานวน 16 คน นํ าเสนอ
วิวัฒนาการของร่ม 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. ร่มยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 2. ร่มยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง
และ 3. ร่มแบบสร้างสรรค์ แสดงอิริยาบถที่สง่างามของสตรีไทยมีร่มเป็นอุปกรณ์ประกอบลีลาท่ารําที่อ่อนช้อย
สวยงาม ท่ารําจะประกอบไปด้วยท่ารําที่เป็นมาตรฐานและท่ารําที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
รายการอ้างอิง
กรมหลวงนรินทรเทวี. (2501). จดหมายเหตุแห่งความทรงจําและพระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จ
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แฮฮอมจูนกซัจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้สร้างสรรค์ : อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ
อาจารย์ชลาลัย วงศ์อารีย์
อาจารย์เสาวรัตน์ ทศศะ
อาจารย์ภูวนัย กาฬวงศ์
อาจารย์นพรัตน์ บรรณาลัย
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนของภาคอีสานตอนล่างหรืออีสานใต้ที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานจังหวัดหนึ่ง จังหวัดสุรินทร์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวกวย ชาวเขมร และชาวลาวที่อยู่
ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนมานับหลายร้อยปี มีความเชื่อและพิธีกรรม เช่น ประเพณีโกนจุก ประเพณีแต่งงาน
ประเพณีบุญวันสารท (แซนโดนตา) และประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น (สํานักงานจังหวัดสุรินทร์, 2556)
ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดสุรินทร์ที่ยังมีวิถีความเชื่อซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คือ ประเพณี
สงกรานต์ของชาวบ้านปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่จัดขึ้นตามความเชื่อคตินิยมของตนเองที่ได้สืบต่อ
กันมาช้านาน เป็นพิธีกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาโดยตรง โดยเชื่อมโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา มีการก่อ
พระเจดีย์ทรายถวายวัด เพื่อนําเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปกลับมาคืนวัดในรูปของพระเจดีย์ทราย
ถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ ถือเป็นกุศโลบายของคนในอดีตให้มีการรวมตัวกันของคนในชุมชน
เพื่อร่วมกันจัดประเพณีขึ้น เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนตามแบบวัฒนธรรมของไทยเขมร จังหวัดสุรินทร์
จึงเกิดจุดเด่นที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่
จากความสําคัญดังกล่าว คณะผู้สร้างสรรค์จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพิธีขอดินในประเพณีสงกรานต์
ของชาวบ้ า นปรื อ ตํ า บลปรื อ อํ า เภอปราสาท จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เพื่ อ นํ า มาเป็ น แนวคิ ด ในการนํ า เสนอและ
สร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิ ลป์ พื้นเมือง ชุด แฮฮอมจูนกซัจ โดยประดิษฐ์ท่ ารํ าเพื่อนําเสนอพิธีขอดิน และ
กระบวนการแห่ดินทรายจาก 4 ทิศ จากนั้นทําพิธีขอขมาดินและร่วมกันแห่ดินที่ได้เข้าวัดเพื่อไปก่อเจดีย์ทราย
โดยมีความเชื่อในเรื่องของผลบุญจากอานิสงส์การสร้างบุญกุศลให้พระแม่ธรณีตามความเชื่อของชาวบ้านปรือที่
ถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งค้ําจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก เปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กําเนิดและหล่อเลี้ยงชีวิตบนโลก
จากนั้นนํามาสร้างสรรค์เป็นท่ารําโดยยึดถือตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย ออกแบบเครื่องแต่งกาย และ
องค์ประกอบของการแสดงให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของการแสดง เหมาะสมกับพื้นที่ในการศึกษา
เรียบเรียงทํานองเพลงตามความเหมาะสมกับรูปแบบการแสดง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบสานพิธีขอขมาดิน และ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์พื้นเมืองเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพิธีขอดิน บ้านปรือ ตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อนําแนวทางจากการศึกษาพิธีขอดินมาสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด แฮฮอมจูนกซัจ
3. เพื่อเผยแพร่และสืบสานผลงานทางด้านนาฏศิลป์พื้นเมืองให้คงอยู่ต่อไป

54 รายงานสืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจําปี 2563

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
พิธีขอดินในประเพณีบุญเดือนห้าของชาวบ้านปรือ ตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
เกิดการแสดงสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด แฮฮอมจูนกซัจ โดยนําข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการขอขมาดิน
ขบวนแห่ดินทรายไปรวมกันที่วัดเพื่อทําพิธีการขอขมาพระแม่ธรณีของชาวบ้านปรือ ตําบลปรือ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ที่มีเอกลักษณ์ของการขอดินทั้ง 4 ทิศ กําหนดรูปแบบการแสดง ออกแบบการแต่งกายและ
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนํามาผสมผสานเป็นรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
นิยามศัพท์เฉพาะ
แฮฮอม อ่านว่า แฮ- ฮอม
จูน
อ่านว่า จูน
กซัจ อ่านว่า กะ-ซัด

หมายถึง การร่วมกัน การมารวมกัน
หมายถึง ขน แบกหามสิ่งต่าง ๆ
หมายถึง ทราย ดินทราย

รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 การหาดิน หนุ่มสาวชาวไทยเขมรเดินทางไปขอดินที่กลางทุ่ง
ช่วงที่ 2 การขอขมาดิน แสดงออกถึงการทําพิธีขอดินจากเทวดาประจําทิศ
ช่วงที่ 3 ขบวนแห่ดิน แสดงออกถึงขบวนแห่ดินที่จะนําไปก่อเจดีย์ทราย
องค์ประกอบในการแสดง
ดนตรีและการวางเพลงในการประกอบการแสดง
ดนตรีประกอบการแสดง
ใช้วงดนตรีกันตรึมในการบรรเลง ประกอบด้วย ซอกันตรึม กลองกันตรึม ปี่อ้อ ฉิ่ง และกรับคู่
สร้างสรรค์ทํานองเพลงใหม่ให้คงความเป็นเอกลักษณ์รูปแบบดนตรีกันตรึม ส่วนเนื้อเพลงเป็นการแต่งเนื้อร้อง
ขึ้นมาใหม่ โดยเนื้อหากล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพิธีขอดิน รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอดินจนสิ้นสุดพิธี
ด้วยภาษาเขมรผสมกับภาษาไทย
การวางทํานองเพลง
เนื้อเพลง แฮฮอมจูนกซัจ
แมอ็อวตาแย้ยบองปะโอนอย
หนอแด แจ้ด โจลชนําวันสงกรานต์
หนอกันเลาะกระมมจะตุมแกมญ
กันเปียนปตือลสตรตัญญูลออหนา
ธรณีครบทุกทิศาหวือพนมกชัจ

ประเพณีอันจูนกชัจ มีมาแต่โบราณ
เราลูกหลานอันเชิญพระแม่ธรณี เอ๋อ
กมางแญคลูน เลียบมะเซาเปี๊ยเอาปกา
ปรวมจ็ดชมชมา อัน เจืญแม่
คอยศรัทธากวือบ็อนโจลชนําแทม็ย เอ่อ
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ทํานองเพลง ไมเน้อ
โม เนอ โม เน้อกันเลอะกระมม
เยือง เต็วบูเจียชมซมาอันจีนจูนกซัจ
ละออซร็องซร้จติวอันจูนกชัจ
เนียงสตรตัญญูบองชมกีญสตูร
บองชมอาซรัยบังกะไงพองหนา
จัง โมคล้อจปชปะโอนเมียนสะแน
*แคแจ้ดสงกรานต์ปีใหม่
แล้วอัญเชิญพระแม่ธรณีอพระจคีย์ทราย
มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ตลอดไป

ตู้จกม เรียล คะ เนีย
เปรียฮ แมธรณี กรบตึฮ
หวือบ็อนแคแจ้ดสงกรานด์
พ็องปะโอนซมเทอกรือ บูน
เนียงซมอิญอีลหะไงคะเดาปปิล
หายื่งรมซมซมาจูนกซัจรวม คะเนีย
เราร่วมใจกันทําบุญ ทําพิธีขอคมา
สร้างกุศลผลบุญบารมีสืบสานประเพณี

ทํานองเพลงทีใ่ ช้ในการแสดง เพลง แฮฮอมจูนกชัจ
จังหวะกลอง
- - - - - - ป๊ะ
- - - ป๊ะ
- - - ป๊ะ
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ผู้แสดง
ใช้ผู้แสดงทั้งสิน้ จํานวน 16 คน แบ่งออกเป็นผู้ชาย 8 คน และผูห้ ญิง 8 คน
(หมายเหตุ ตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ สดง)

ด
ท
ล
ซ
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กระบวนท่ารํา
การสร้างสรรค์การแสดง ชุด แฮฮอมจูนกซัจ คณะผู้สร้างสรรค์ได้ประดิษฐ์ท่ารําจากที่พบเห็นการฟ้อนรํา
ของชาวบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ในเทศกาลงานบุญ งานประเพณี และพิธีกรรมด้วยท่ารําที่อิสระ นอกจากนี้
ยังนําเอาท่ารําจากวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดสุรินทร์ในการประกอบอาชีพและอิริยาบถ
ในการใช้ชีวิตประจําวัน เช่น การบังแดด การปาดเหงื่อ การนุ่งผ้า การเก็บดอกไม้ การขุดดิน การถือขั น
การกางร่ม การกราบไหว้บูชา มาประดิษฐ์ท่ารําขึ้นใหม่ใหสอดคล้องสัมพันธ์กัน
การแต่งกาย แต่งกายแบบชาวบ้านไทยเขมร ประกอบด้วย
ผู้ชาย สวมเสื้อแขนกระบอกสีแดงเลือดหมู นุ่งผ้าโจงกระเบนลายลูกแก้วสีเขียว มีผ้าขาวม้า และ
ผ้าลายลูกแก้วสีขาวคาดเอว สวมสร้อยเงิน
ผู้หญิง สวมเสื้อลูกไม้สีขาว นุ่งผ้าถุงลายโฮลต่อเชิงปะโบล ทัดดอกไม้ ดอกลําดวน ใส่เครื่องประดับเงิน
ได้แก่ ต่างหู สร้อยคอ สังวาล กําไลข้อมือ
อุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้แก่ ร่ม และขันใส่ทราย
ร่ม ในการแสดงใช้สําหรับกางเพื่อบังแดดในช่วงที่ 1 ตอนไปหาดิน
ขัน ในการแสดงใช้สําหรับใส่ดินทรายเพื่อนําไปวัด

ภาพที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด แฮฮอมจูนกซัจ
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ภาพที่ 2 - 3 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด แฮฮอมจูนกซัจ
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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สรุป
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด แฮฮอมจูนกซัจ เป็นการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง ได้รับ
แนวคิดจากพิธีขอดินของชาวบ้านปรือ ตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นประเพณีที่มีความสําคัญ
อีกประเพณีหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์ที่มีเอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน ความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี และความเชื่อของชาวบ้านปรือ
ตําบลปรือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในการนับถือพระแม่ธรณีที่สถิต ณ ผืนแผ่นดิน ถือว่าแผ่นดินเป็น
สิ่งค้ําจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก เสมือนมารดาผู้ให้กําเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดินในช่วงเดือนเมษายนของ
ทุ ก ปี ชาวบ้ า นจะจั ด ประเพณี บุ ญ เดื อ นห้ า ที่ เ รี ย กว่ า แคแจ้ ด เพื่ อ ทํ า บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ บ รรพบุ รุ ษ
แสดงออกถึงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ บิดามารดา ขอขมาต่อเทพเทวาที่ได้ล่วงเกินไป และทําพิธีขอขมา
พระแม่ธรณีตามประเพณีความเชื่อที่มีต่อพระพุทธศาสนา ในเรื่องของผลบุญที่ได้จากอานิสงส์ของการบวช
ปราสาททรายเพื่อสร้างบุญกุศลให้กับพระแม่ธรณี
การสร้างสรรค์การแสดงชุด แฮฮอมจูนกซัจ เป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่
ในรูปแบบของการแสดง เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นได้จดจํารูปแบบของจารีตประเพณี และสานต่อวัฒนธรรม
เกิดความรักในท้องถิ่นของตนเอง
รายการอ้างอิง
สํานักงานจังหวัดสุรินทร์. (2556). ประวัตเิ มืองสุรนิ ทร์. สุรินทร์ : รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท.
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ผืนไท
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคํา และคณะ
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
แผ่นดินไทยมีประวัติศาสตร์สืบทอดมายาวนาน พลเมืองมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
กระจายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั่วแผ่นดิน ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งบูรพกษัตริย์ที่ทรงปรารถนาให้ปวงชน
ชาวไทยทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม ความพอดี ความพอเพียง รักษามรดกวัฒนธรรมของชาติอันเป็นสิ่งที่
บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ และเป็นหน้าที่ของอนุชนต้องธํารงรักษา ทั้งสร้างสรรค์พัฒนาอย่างเหมาะสมควบคู่
กับการอนุรักษ์เพื่อให้ธํารงอยู่ด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นแสดงถึงความเป็นชาติอารยะ
ดังนั้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสํานึก ตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดอาศัย ทําให้
ปวงชนชาวไทยภาคภูมิใจในชาติกําเนิด มุ่งมั่นที่จะธํารงรักษามรดกวัฒนธรรมและประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระ
มั่นคงต่อไป จึงเป็นแนวคิดนําสู่การแสดงที่ร้อยเรียงเรื่องราวของคนไทยทุกภูมิภาค รวมใจเป็นหนึ่ง อนุรักษ์
สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ที่งดงามเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจในแผ่นดินไทย
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดผืนไท เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดง
พื้นบ้านที่สื่อถึงผู้คนในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ผสมผสานการออกแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้พื้นที่เวที
ที่มีความหลากหลาย มีอุปกรณ์สําคัญ คือ ผืนผ้าสื่อถึงสัญลักษณ์ของชาติและพระมหากษัตริย์ไทย แผ่ไพศาลให้
ความสุขสงบร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติที่ร่วมกันเป็นเอกลักษณ์ ก่อให้เกิดมรดกศิลปวัฒนธรรม
อันวิจิตรภายใต้ผืนไตรรงค์ธงไทยที่สง่างาม
ความเป็นมาและความสําคัญของการสร้างสรรค์
บรรพบุรุษของไทยมีความเจริญมั่นคง สร้างสมอารยธรรมเป็นปึกแผ่นในดินแดนสุวรรณภูมิมานาน
นับพันปี ดังปรากฏหลักฐานศิลปวัตถุและโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทย
เป็ น แหล่ ง รวมมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ มี อ ายุ ย้ อ นหลั ง ไปถึ ง สมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ สื บ เนื่ อ งจนถึ ง สมั ย
ประวัติศาสตร์ค้นพบได้ในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของประเทศ สะท้อนถึงความเหมาะสมทางภูมิลักษณ์แห่งแผ่นดิน
ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณ เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม กลุ่มชนสยาม
เป็นกลุ่มคนไทยพื้นที่อยู่ในบริเวณอันเป็นประเทศไทยปัจจุบัน ราวช่วงก่อนศตวรรษที่ 18 เป็นกลุ่มชนที่มี
ส่วนสําคัญต่อการสร้างบ้านเมืองในบริเวณกลุ่มน้ํายมและลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ก่อให้เกิดยุคสมัยจากอดีตที่
ปรากฏในประวัติศาสตร์เรียงร้อยจากยุคสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จวบจนรัตนโกสินทร์ มีสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวให้เกิดความเป็นประเทศชาติ
วิษณุ เครืองาม (2559, น. 7-8) ได้กล่าวถึงความสําคัญของประเทศชาติโดยเปรียบเทียบกับร่างกาย
มนุษย์ว่า ประเทศชาติเป็นเหมือนร่างกายจึงย่อมมีโลกธรรม คือ สุข ทุกข์ ความเจริญ ความเสื่อมเข้ามา
ครอบงําเป็นธรรมดา ประเทศประกอบด้วยผู้คนทั้งหลายนัยยะแต่ผู้ปกครอง เช่น พระราชา มหากษัตริย์
อํามาตย์มนตรี ขุนนาง ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง พ่อค้า ผู้มีอาชีพต่าง ๆ
จนกระทั่งกรรมกรแบกหาม คนสิ้นไร้ไม้ตอก ยาจกเข็ญใจ ผู้คนเหล่านี้เป็นดุจอวัยวะของร่างกายที่แยกกัน
ทําหน้าที่ต่าง ๆ สําคัญบ้างไม่สําคัญบ้าง แต่ก็ต้องประสานสอดคล้องกันจะเกี่ยงงอนหน้าที่ไม่ได้ ขณะเดียวกัน
ร่างกายคนเราจะมีแต่อวัยวะยังไม่พอ หากต้องมีสิ่งประคับประคองร่างกายและจิตใจหรืออาภรณ์ เครื่องนุ่งห่ม
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ถนิมพิมพาภรณ์ประดับให้พอดูงามตามสมควรฉันใด ประเทศชาติก็ต้องมีพิธีการต่าง ๆ มีศิลปวัฒนธรรม
ความจําเริญรุ่งเรืองทางวรรณศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ความละเมียดละไมในการกิน การอยู่ การแต่งกาย
ระเบียบแบบแผนในการพูดจาและมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อสร้างความชุ่มชื่นรื่นรมย์และรังสรรค์ความงาม
ด้วยฉันนั้น
ดังนั้น ผู้คนทุกภาคส่วนของประเทศจึงมีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของชาติ โดยมีศิลปวัฒนธรรม
เป็นอาภรณ์ที่งดงามแสดงความเป็นชาติอารยะภายใต้ร่มพระบารมีภายใต้ผืนธงไทย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ตระหนักถึงความสําคัญ ความสํานึกตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิดที่อาศัย
แสดงการร้อยเรียงเรื่องราวของคนไทยทุกภูมิภาค รวมใจเป็นหนึ่งอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์เป็นที่
ประจักษ์และภาคภูมิใจว่าปวงชนชาวไทยทุกภาคทุกท้องถิ่นมีความสุข สรรค์สร้างศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของ
แผ่นดินภายใต้ร่มพระบามี ร่มธงไทย ด้วยความจงรักภักดีและสํานึกใน “ผืนไท”
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ ชุด ผืนไท
รูปแบบการแสดง
ผื น ผ้ า ผื น ภาค : สื่ อ ถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น เอกราชชาติ ไ ทยและความสุ ข ของปวงชนชาวไทยที่
หลากหลายวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค
ผืนไท : สื่อถึงความรัก สามัคคี ความพอดี ความพอเพียงบนผืนแผ่นดินทอง
องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง ผู้แสดงชายหญิง จํานวน 34 คน แบ่งตามช่วงการแสดง ดังนี้
1. ผู้แสดงช่วงผืนผ้า
จํานวน 10 คน
2. ผู้แสดงช่วงผืนภาค จํานวน 24 คน
3. ผู้แสดงช่วงผืนไท
จํานวน 34 คน
เครื่องแต่งกาย ได้รับแรงบันดาลใจการแต่งกายของภูมิภาคทั้ง ๔ ภาคของไทย โดยมีการประยุกต์และ
ปรับใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ให้มีความแปลกตาแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายท้องถิ่น
เพลงและดนตรี ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการบรรเลง
เครื่องดนตรีไทยภาคต่าง ๆ โดยท่วงทํานองลีลาของเพลงจะสื่อถึงเอกลักษณ์ของสําเนียงดนตรีพื้นเมือง ๔ ภาค
ของไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง
อุปกรณ์ ประกอบด้วยผืนผ้าสีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน และสีขาว ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓ เมตร
จํานวน ๓ ผืน
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ภาพที่ 1 - 2 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ผืนไท
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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สรุป
การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ผืนไท เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยและ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สื่อถึงผู้คนในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ผสมผสานการออกแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย
การใช้ พื้ น ที่ เ วที ที่ มี ค วามหลากหลาย มี อุ ป กรณ์ สํ า คั ญ คื อ ผื น ผ้ า สื่ อ ถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ไทยปกแผ่ไพศาลให้ความสุขสงบร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติ ที่รวมกันเป็น
เอกลักษณ์ ก่อให้เกิดมรดกศิลปวัฒนธรรมอันวิจิตร ภายใต้ผืนไตรรงค์ธงไทยที่สง่างาม
รายการอ้างอิง
วิษณุ เครืองาม. (2559). รายงานสืบเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "การขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม.
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ลายถมเมืองนคร
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : นายเฉลิมพล จันทรโชติ และคณะ
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาช้านาน โดยเฉพาะเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรม
พบว่าดินแดนดังกล่าวเป็นอู่อารยธรรมที่มีการสั่งสมงานช่างฝีมือสกุลต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น
การทอผ้ายก การจักสานย่านลิเภา การแกะหนังตะลุง และการทําเครื่องถมเมืองนคร เครื่องถมเมืองนครเป็น
งานหัตถศิลป์ที่ปรากฏอย่างเด่นชัดทําให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความสนใจศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึก ประกอบกับ
ผู้สร้างสรรค์มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการทําเครื่องถมเมืองนครจากช่างฝีมือโดยเฉพาะ จึงพบว่าลวดลาย
ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ของเครื่องถมเมืองนครในแต่ละชิ้นนั้น มีความวิจิตรสวยงาม การสอดผสานลวดลายที่มี
เอกลักษณ์อย่างลงตัว จนได้รับการยกย่องให้เป็นงานช่างฝีมือชั้นสูงของไทยชนิดหนึ่ง ปัจจุบันความงามของ
เครื่องถมเมืองนครนั้นยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาเรื่อง
เครื่องถมเมืองนครจากความสวยงามของลวดลายที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องราชูปโภค เครื่องประดับ
ตกแต่ง และเครื่องใช้สอยทั่วไป ซึ่งมีการผูกลวดลายของลายถมที่มีค วามวิจิตรสวยงาม มาออกแบบและ
สร้างสรรค์เป็นการแสดงชุด “ลายถมเมืองนคร” เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของลวดลายงานหัตถศิลป์
ออกมาในรูปของระบําสร้างสรรค์ที่มีความอ่อนช้อยงดงามของท่ารําและความสวยงามของลวดลายอันเป็น
อัตลักษณ์เฉพาะบนเครื่องแต่งกาย เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เชิงนวัตกรรมของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
กับงานศิลปวัฒนธรรมในด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
ศึกษาลวดลายเครื่องถมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนํามาสร้างสรรค์นวัตกรรมการแสดงชุด
“ลายถมเมืองนคร” สําหรับเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ลวดลายงานเครื่องถม ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช
รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
การสร้างสรรค์ ชุด “ลายถมเมืองนคร” ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าตามลําดับต่อไปนี้
1. ขั้นสํารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้สร้างสรรค์ศึกษาเอกสารตํารา วิทยานิพนธ์ รายงานสัมมนา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลายเครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
2. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ส ร้ างสรรค์เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเครื่องถมและลายถมเมือง
นครศรีธรรมราช จากเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น แล้วนํามาเรียบเรียงเพื่อเป็นพื้นความรู้ในการสร้างสรรค์ชุดนี้
3. ขั้นการออกแบบและประกอบสร้าง ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเนื้อหาการแสดงเครื่องแต่งกาย ท่ารํา
และดนตรี ใ นรู ปแบบของการผสมผสานงานนวัต กรรมใหม่ จ ากแนวคิ ด 4 DNA ของผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
เอกพงษ์ ตรีตรง มาเป็นแนวทางในการสร้างระบําชุดนี้ให้กลายเป็นอัตลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะของศิลปะใหม่
ของเมืองนครศรีธรรมราช โดยเป็นการสร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ถือว่าเป็น DNA ทางวัฒนธรรม
ในอดีตให้กลายเป็น DNA ใหม่ในยุคปัจจุบัน โดยมีกระบวนการออกแบบ ดังนี้
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1. การออกแบบเนื้อหาการแสดง
โครงสร้างเนื้อหาการแสดงโดยยึดหลักของวัตถุประสงค์มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดง
ประเภทระบําชุด “ลายถมเมืองนคร” สําหรับเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ลวดลายงานเครื่องถม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งเนื้อหาการแสดงออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เส้นสายลายศิลป์ สื่อถึงการเปิดตัวนักแสดงที่ออกมาอวดลวดลายจากลายเส้นของร่างกาย
ในท่ารําต่าง ๆ
ช่วงที่ 2 นานาลักษณ์ลายถม : การร่ายรําเพื่ออวดลวดลายเครื่องถมเมืองนครด้วยลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ลายกนกเปลว ลายก้านขด และลายภาพประกอบ
ช่วงที่ 3 ชนชื่นชมหัตถศิลป์ : การร่ายรําด้วยความความสุขและความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์
ของชาวนครศรีธรรมราชด้วยกระบวนท่ารําอันงดงาม
ช่วงที่ 4 จบการแสดง
2. การออกแบบท่ารํา
การแสดงชุด “ลายถมเมืองนคร” ผู้สร้างสรรค์กําหนดให้เป็นการแสดงประเภทระบําที่นําแนวคิด
จากความงามของลวดลายที่ได้รับอิทธิพลในสมัยอยุธยาอันปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์เครื่องถมที่ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงในแผ่นดินเมืองนครศรีธรรมราช มาเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนท่ารําใหม่
บนพื้นฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการผสมผสานท่ารําที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรม
ภาคกลางผสมภาคใต้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 นาฏยลักษณ์ของวังเจ้าพระยานคร โดยคัดเลือกจากท่ารําแม่บทเล็ก
2.2 นาฏยลักษณ์ของการแสดงโนรา โดยคัดเลือกท่ารําจากแม่บทในปฐมและท่ารําเพลงโค
2.3 นาฏยลักษณ์สร้างสรรค์ เป็นท่ารําที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากการเลียนแบบลวดลายของเครื่องถม
การออกแบบท่ารําสามารถแบ่งช่วงการแสดงได้ดังนี้
การออกแบบท่ารําช่วงที่ 1 : เส้นสายลายศิลป์ สื่อถึงการเปิดตัวนักแสดงที่ออกมาอวดลวดลายจาก
ลายเส้นของร่างกายในท่ารําต่าง ๆ
ในการออกแบบท่ารําเปิดตัวของนักแสดงนี้ได้เลือกท่ารําชักแป้งผัดหน้าและกระบวนท่ารําร่าย
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของท่ารําทางวังเจ้าพระยานครมาใช้โดยวิธีการขยายท่ารําและสร้างรูปแบบแถวให้เกิด
ลายเส้นที่สวยงาม พร้อมทั้งเลือกท่ารําที่ใช้อวดลวดลายโดยใช้หลักการของเส้นโค้ง และเส้นตรง

ภาพที่ 1 การแสดงอวดเส้นสายลายศิลป์
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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การออกแบบท่ารําช่วงที่ 2 : นานาลักษณ์ลายถม สื่อถึงการร่ายรําเพื่ออวดลวดลายของเครื่องถม
เมืองนคร ด้วยลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายกนกเปลว ลายก้านขด และลายภาพประกอบ
คณะผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษางานวิจัยของ ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์ ในปริญญานิพนธ์เรื่องการศึกษาและ
พัฒนาเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการออกแบบเครื่องประดับที่ทําจากโลหะผสม ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าลวดลายเครื่องถมสามารถจําแนกได้เป็น 9 ลวดลาย ซึ่งใน 9 ลวดลายนี้ ทําการวิเคราะห์โครงสร้างของ
ลวดลายเพื่อนํามาออกแบบเป็นท่ารําใหม่และผสมท่ารําเดิมเพื่อให้เกิดการสื่อความหมายจากท่ารําสู่ภาพของ
ลวดลาย โดยเลือกลวดลายออกมาเป็น 4 ลวดลาย ตามรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 2 การแสดงอวดลวดลายลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 3 การแสดงอวดลวดลายก้านขด
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 4 การแสดงอวดลวดลายกนกเปลว
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ภาพที่ 5 การแสดงอวดลวดลายในภาพประกอบลายจากกรอบของกําไล
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 6 การแสดงอวดลวดลายในภาพประกอบลาย
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
การออกแบบท่ า รํ า ช่ ว งที่ 3 : ชนชื่ น ชมหั ต ถศิ ล ป์ สื่ อ ถึ ง การร่ า ยรํ า ด้ ว ยความความสุ ข และ
ความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์ของชาวนครศรีธรรมราชด้วยกระบวนท่ารําอันงดงาม คัดเลือกท่ารําที่สื่อ
ถือความสุขและความภาคภูมิใจด้วยวิธีการผสมผสานท่ารําใหม่ที่เกิดจากนาฏยลักษณ์แม่บททางวังเจ้าพระยานคร
และท่ารําแม่บทโนราและท่ารําเพลงโค

ภาพที่ 7 การแสดงสื่อถึงความสุข
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ภาพที่ 8 การแสดงสื่อถึงความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
การออกแบบท่ารําช่วงที่ 4 : จบการแสดง เลือกใช้ท่าชักแป้งผัดหน้าเป็นท่ารําสุดท้ายเพื่อนํานักแสดง
ออกจากเวที

ภาพที่ 9 นักแสดงออกจากเวที
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
3. การออกแบบเครื่องแต่งกาย
จากการศึ ก ษาค้น คว้ าหลัก การออกแบบเสื้อ ผ้า และเครื่อ งแต่ งกาย ผู้ ส ร้า งสรรค์จึง กํา หนดให้
นักแสดงเป็นผู้สื่อสารผ่านการร่ายรําประกอบดนตรีในเรื่องการอวดความสวยงามของลวดลายของเครื่องถม
เมืองนคร โดยมีแนวคิดที่จะออกแบบลวดลายของเครื่องถมเมืองนครลงในโครงสร้างของเสื้อผ้าที่ผสมผสาน
การแต่งกายในรูปแบบยืนเครื่องพระนางและภาพจิตรกรรมฝาผนังของเหล่าเทวดานางฟ้า ด้วยเหตุผลที่ว่า
ลวดลายของเครื่องถมเมืองนครเป็นลวดลายไทยประเพณี ผู้สร้างสรรค์จึงศึกษาเครื่องแต่งกายจากการแสดง
โขนละครของวังเจ้าพระยานครและการแสดงโนราในปัจจุบันที่มีความเชื่อร่วมกันว่าเป็นเครื่องราชพัสตราภรณ์
ของพระมหากษัตริย์หรือความเป็นสมมุติเทพมาผสมผสานกันให้เกิดความน่าสนใจ รวมถึงศึกษานาฏยลักษณ์
ของท่ารําที่นํามาใช้ในการแสดงให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมให้เกิดลักษณะรูปแบบเครื่องแต่งกายใหม่
ซึ่งสามารถแบ่งการออกแบบได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. การออกแบบศิราภรณ์
2. การออกแบบถนิมพิมพาภรณ์
3. การออกแบบพัสตราภรณ์
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ขั้นตอนการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ขั้นตอนที่ 1 : การร่างแบบเครื่องแต่งกาย
จากเค้าโครงแนวความคิดที่ได้วางไว้ในการออกแบบการแต่งกายด้วยวิธีการผสมผสานจากรูปแบบ
ยืนเครื่องพระนาง เครื่องแต่งกายโนรา และภาพจิตรกรรมฝ่าผนังรูปเทวดานางฟ้า ผู้สร้างสรรค์จึงเริ่มจาก
การร่างแบบเครื่องแต่งกายของตัวพระและตัวนางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการผลิตและการประกอบ
สร้างต่อไป

ภาพที่ 10 แบบร่างเครื่องแต่งกายตัวพระ
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 11 แบบร่างเครื่องแต่งกายตัวนาง
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 2 : การประกอบสร้างเครื่องแต่งกาย ได้ดําเนินการจัดสร้างเครื่องแต่งกายตามแบบร่าง
ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการสร้างออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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1) การออกแบบศิราภรณ์

ตัวพระ

ตัวนาง

ภาพที่ 12 การออกแบบศิราภรณ์
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
2) การออกแบบถนิมพิมพาภรณ์

ภาพที่ 13 ถนิมพิมพาภรณ์ตัวพระ
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 14 ถนิมพิมพาภรณ์ตัวนาง
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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3) การออกแบบพัสตราภรณ์
กระบวนการออกแบบพัสตราภรณ์
ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบลวดลาย ผู้สร้างสรรค์และช่างผู้เขียนลายได้ศึกษาจากเอกสารหนังสือ
เพื่อกําหนดลายให้เกิดความสวยงามและเหมาะสม ซึ่งจะเริ่มต้นจากการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าในแต่ละส่วน
เช่น กรองคอ รัดสะเอว ชายไหว ชายแครง เป็นต้น จากนั้นช่างก็จะวาดลายลงในกระดาษไขฟิล์มและถมลาย
ด้วยหมึกดําในส่วนที่ต้องการให้เกิดสี หลังจากนั้นก็สามารถดําเนินการส่งร้านเพื่อทําบล็อกสกรีนต่อไป

ภาพที่ 15 การออกแบบลวดลาย
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 2 : การสกรีนลวดลาย ดําเนินการนําลายที่ได้ไปร่วมพูดคุยกับช่างทําบล็อกสกรีนเพื่อให้
ข้อมูลสําหรับการทํางาน โดยเริ่มจากการวัดขนาดบล็อกเพื่อให้พอดีกับชิ้นงานจากนั้นนําลายที่ได้ไปอัดกาวยาง
ด้วยวิธีฉายแสง ฉีดน้ําเพื่อไล่ส่วนที่ไม่ต้องการออก เก็บลายที่ไม่สมบูรณ์ด้วยวิธีการใช้กาวยางแต้ม รอจนแห้ง
จากนั้นตัดชิ้นผ้าให้พอดีกับขนาดของลายขนาดต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกในการสกรีนลาย ขั้นตอนต่อไปดําเนินการ
สกรีนลายด้วยสีลอยสีดําบนผืนผ้าสีเหลืองทอง เลือกใช้ผ้าเครปซาตินเพราะมีเนื้อผ้าที่เนียนเรียบให้ความเงางาม
เหมาะกับการใช้งาน ขั้นตอนสุดท้ายช่างจะเป็นผู้เป่าลายผ้าด้วยความร้อนจากไดร์เพื่อให้งานแห้งและพร้อมที่
จะทําในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 16 การสกรีนลวดลาย
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ขั้นตอนที่ 3 : กระบวนการตัดเย็บประกอบเป็นชุดเครื่องแต่งกาย ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้าย
และเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะทําให้เครื่องแต่งกายเกิดความสมบูรณ์และสวยงามสามารถสวมใส่ในการแสดงได้
อย่างเหมาะสม ในกระบวนการตัดเย็บนี้จะมีขั้นตอนโดยเริ่มจากการนําชิ้นผ้าที่ผ่านการสกรีนเป็นที่เรียบร้อย
ตัดขอบออกให้เว้นระยะจากลายประมาณ 1 นิ้วครึ่ง แล้วทําการอัดผ้ากาวเพื่อเสริมให้เนื้อผ้ามีความเนียนเรียบ
และสวยงาม ขั้นตอนต่อไปช่างทําการรองผ้าแข็ง บางชิ้นส่วนจะใช้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบางชิ้นงานที่ต้องการ
ให้เกิดการอยู่ตัวหรือต้องการให้มีความเคลื่อนตัวที่ดี เมื่อทําการรองผ้าเป็นที่เรียบร้อยช่างจะทําการตัดเย็บ
ชิ้นงานต่าง ๆ แล้วนํามาประกอบสร้างให้เป็นรูปทรงตามที่ผู้สร้างสรรค์ได้กําหนด

ภาพที่ 17 กระบวนการตัดเย็บประกอบเป็นชุดเครื่องแต่งกาย
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 18 เครื่องแต่งกายที่เสร็จสมบูรณ์
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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4. การออกแบบดนตรี
จากการกําหนดในการผสมผสานท่ารํา 2 นาฏยลักษณ์ของท่ารําวังเจ้าพระยานครและนาฏยลักษณ์
ของท่ารําโนราจึงออกแบบโครงสร้างดนตรีให้สัมพันธ์กันระหว่างดนตรีวงปี่พาทย์ของทางวังเจ้าพระยานครและ
วงดนตรีพื้นเมืองโนราให้เกิดความไพเราะด้วยท่วงทํานองและจังหวะในรูปแบบใหม่ โดยกําหนดโครงสร้างเป็น
4 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 : เป็นการบรรเลงเพื่อเปิดตัวนักแสดงเข้าสู่เวที
เกริ่นทํานองด้วยฆ้องวงใหญ่และปี่ใต้ เพื่อนํานักแสดงเข้าเวทีเป็นลักษณะทํานองเพลงรัว พร้อมทั้ง
สอดแทรกการขับร้องกลอนบทโนราสองคํากลอนสลับกับการบรรเลงดนตรีโดยระดับเสียง (Key Signature)
การร้องให้มีความกลมกลืนกับเสียงดนตรี
ช่วงที่ 2 : เป็นการบรรเลงเพื่อนําเสนอท่ารําที่สร้างสรรค์มาจากลายถมเมืองนคร
ออกแบบทํานองเพลงในอัตราจังหวะพิเศษ ในรูปแบบของเค้าโครงเพลงชมตลาด การบรรเลง
บอกถึงลวดลายถม บรรเลงทํานองเป็นทางเปลี่ยนที่สื่อถึงอารมณ์ความพลิ้วไหวถึงลายเส้นของลายกนกเปลว
ลักษณะทางเปลี่ยนใช้สํานวนทํานองที่ไพเราะอ่อนหวาน จังหวะช้าละมุนละไมให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิ
ในช่วงการออกแบบลวดลายเครื่องถม โดยใช้เครื่องดนตรีวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบา ผสมวงปี่พาทย์เครื่องห้า
โบราณ เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์สุขุม มีความละเมียดละไม อ่อนช้อย และสวยงามตามลวดลายของเครื่องถม
ช่วงที่ 3 : เป็นการบรรเลงเพื่อสื่อให้เห็นถึงความสุขและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ลายถมเมืองนคร
โดยออกแบบเพลงเร็วทํานองในอัตราจังหวะชั้นเดียว เป็นทํานองที่กระชับ มีช่วงทํานองเพลงและ
จังหวะหน้าทับหยุดไปพร้อมกับท่ารํา เป็นการบรรเลงเพื่อนํานักแสดงออกจากเวที และจบการแสดง ออกแบบ
ทํานองเพลงในจังหวะเร็ว บรรเลงทั้งหมด 5 เที่ยว และในเที่ยวที่ 5 จะจบแบบขาด ซึ่งตรงกับท่ารําที่นักแสดง
ตั้งซุ้มอยู่กลางเวที เพื่อให้สอดคล้องกับท่ารําสื่อถึงความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์อันล้ําค่าของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ช่วงที่ 4 : ในช่วงสุดท้ายดนตรีจะบรรเลงทํานองเพลงรัว เพื่อนํานักแสดงออกจากเวที
กระบวนการออกแบบจังหวะและทํานองเพลงในระบําชุด ลายถมเมืองนคร คณะผู้สร้างสรรค์ได้
กําหนดชื่อวงดนตรีและชื่อเพลงที่ใช้สําหรับประกอบการแสดงขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของ
ศิลปะเมืองนครศรีธรรมราชในอีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดการพัฒนาด้านดนตรีบนพื้นฐานวัฒนธรรมดั้งเดิม ดังนี้
ชื่อวงดนตรี วงปี่พาทย์ศรีธรรมราช
ชื่อเพลงลายถมเมืองนคร ใช้บรรเลง 4 ช่วงการแสดง ประกอบด้วย
เพลงที่ 1 รัวฉิ่งศรีธรรมราช
เพลงที่ 2 วิจิตรลวดลายถม
เพลงที่ 3 ชนสราญศิลป์
เพลงที่ 4 รัวศรีธรรมราช
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ภาพที่ 19 วงดนตรีบรรเลงเพลงลายถมเมืองนคร
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สรุป
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ลายถมเมืองนคร ได้รับแรงบันดาลใจจากความสวยงามของลวดลายบน
ผลิตภัณฑ์เครื่องถมเมืองนคร อันเป็นงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าและมีประวัติศาสตร์คู่เมืองนครมายาวนาน
เริ่มต้นจากการศึกษาลวดลายของเครื่องถมแล้วนํามาออกแบบใหม่ให้เป็นลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องแต่งกาย
เป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่รวบรวมศิลปะหลายหลายประเภทมาบรรจุเป็นการแสดงระบําชุดนี้ ได้แก่ การออกแบบ
ท่ารําที่มีพื้นฐานจากท่ารําแม่บทโนราและท่ารําแม่บทสายวังเจ้าพระยานคร การออกแบบเครื่องแต่งกายที่นํา
เครื่องต้นโนราและเครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระนางที่มีพื้นฐานจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ และออกแบบ
ดนตรีที่มีการผสมผสานดนตรีพื้นเมืองโนราและดนตรีของสายวังเจ้าพระยานคร การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้
จึงเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมและเผยแพร่งานเครื่องถมเมืองนครให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้
งานหัตถศิลป์ชิ้นเอกนี้ได้ปรากฏความงามต่อสายตาชาวโลกผ่านการแสดงชุด ลายถมเมืองนคร
รายการอ้างอิง
ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์. (2554). การศึกษาและพัฒนาเครือ่ งถมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพือ่ การออกแบบ
เครื่องประดับทีท่ าํ จากโลหะผสม. ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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ภาพที่ 1 แนวคิดการแสดงสร้างสรรค์ ชุด ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน (Any Place Like Home)
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน (Any Place Like Home)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้สร้างสรรค์ : อาจารย์ณัฐวัฒน์ สิทธิ
รองศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน (Any Place Like Home) เป็นการแสดงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาวะ
สังคมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการนําวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศเกิดการพัฒนา
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จนเกิดการแข่งขัน กดดัน ทําลายความเป็นตัวตนและชาติพันธุ์ ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชุมชนพื้นบ้านที่ก่อร่างขึ้นจากฐานความเชื่อทางวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิม สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ก่อให้เกิดการทบทวนนัยยะสําคัญของการพัฒนาที่กําลังลดบทบาท และทําลายคุณค่าดั้งเดิมที่มีอยู่
หลายคนคิดอยากจะกลับไปใช้ชีวิตอันสงบ อบอุ่น และสุขใจดังอดีต การหวนระลึกถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
ที่ผูกโยงกับบริบทของการเติบโต ช่วงเวลา สถานที่ ประสบการณ์ สภาวะแวดล้อม เหตุการณ์สําคัญ ด้วยอารมณ์
เชิงบวกผ่านเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นอดีตถูกนํามาใช้เป็นแนวคิดในงานสร้างสรรค์ผลงาน
รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
การแสดงชุดนี้นําท่าทางประกอบการแสดงฟ้อนล่องน่านมาบูรณาการร่วมกับนาฏศิล ป์ร่ว มสมัย
แสดงออกซึ่งการหวนระลึกถึงคุณค่าด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีนัยยะสําคัญในเชิงมานุษยวิทยา
แบ่งการแสดงออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
Nostalgia
เวลา 2.5 นาที
1. รฤก
An Ontology of Happiness
เวลา 6 นาที
2. ภาวะแห่งความสุข
A Form of Melancholy
เวลา 4 นาที
3. นัยภวังค์ที่เลื่อนลอย
Any place like home
เวลา 2.5 นาที
4. ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน
รฤก จิตที่กลับไปสู่ฐานกาย การกลับไปสู่สํานึกที่เชื่อมโยงกับการดํารงอยู่
ภาวะแห่ ง ความสุ ข จิ ต ที่ ตั้ ง อยู่ บ นฐานกาย สภาวะแห่ ง สั ม พั น ธ์ ข องกายและจิ ต ที่ ขั บ เคลื่ อ นไป
ในการตระหนักรู้
นัยภวังค์ที่เลื่อนลอย จิตที่เคลื่อนไปสู่อนาคต พาหะแห่งความคิดที่นําเราไปสู่พื้นที่ และเวลาที่เคลื่อน
ออกจากปัจจุบัน
ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน เรือนกายที่เป็นบ้านของจิต การเพ่งสภาวะจิตเพื่อเข้าใจถึงฐานกายที่เป็นส่วน
สําคัญในเชิงประสบการณ์ที่นําเราไปสู่อุตรภาวะ
องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง จํานวน 8 คน
เพลงและดนตรี ใช้ดนตรีบรรยากาศ (Ambience & Experimental Sound Design) ที่ถอดความมา
จากทํานองเพลงปั่นฝ้าย โดยใช้วิธีสลายโครงสร้างและทําการประกอบสร้างขึ้นใหม่ โดยแบ่งอารมณ์เพลง
ตามช่วงการแสดงทั้ง 4 ช่วง ได้แก่ รฤก ภาวะแห่งความสุข นัยภวังค์ที่เลื่อนลอย และไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน
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เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการแต่งกายแบบพันเหน็บ และ
การสวมซ้อนทับเป็นชั้น ผสมผสานกับการออกแบบโครงเสื้อร่วมสมัยที่หยิบยืมองค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย
แบบชาติพันธุ์ นํามาลดทอน สลายโครงสร้าง และประกอบสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดพหุวัฒนธรรมใช้เทคนิค
การปักลวดลายแบบชาติพันธุ์เพื่อสื่อถึงความพร่าเลือนในเชิงอุปลักษณ์ (Metaphor) ผ่านการเลื่อนไหลถ่ายเท
ทางวัฒนธรรมในเชิงมานุษยวิทยา โดยใช้สีดํา วัสดุเศษผ้า ลูกปัด และวัสดุธรรมชาติเป็นหลัก
อุปกรณ์ ตะเกียงน้ํามัน สื่อถึงการหวนระลึกถึงอดีต

ภาพที่ 2 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน (Any Place Like Home)
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สรุป
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน (Any Place Like Home) ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
บ้านในความหมายที่เป็นถิ่นที่และความเป็นพื้นถิ่น ผู้คน สายน้ํา และความสัมพันธ์ระดับจิตวิญญาณ ถูกขยาย
ความจากภูมิปัญญา และความตระหนักรู้จากความเป็นพื้นถิ่นสู่นัยยะของการใช้ชีวิตผ่านกาลเวลาที่นําพาจิต
วิญญาณลัดล่องสํารวจเนื้อแท้ของตัวตนที่ก่อร่างขึ้นจากสํานึกในการดํารงอยู่
การแสดงได้ถอดความนําเสนอนัยยะของบ้านที่เชื่อมโยงความหมายของรากเหง้าทั้งทางภววิสัยและ
ในทางจิตวิญญาณ ถูกรื้อสร้างผ่านการแสดงร่วมสมัยที่หยิบยืมโครงสร้างของวิถีวัฒนธรรม ดั้งเดิมด้วยการรื้อ
สร้างภาพแทนและความหมายในการฟ้อน (ล่องน่าน) ถูกถอดความผ่านกระบวนทัศน์ของการออกแบบสู่นัยยะ
สําคัญเชิงโครงสร้าง วน ซ้ํา ต่ํา ช้า นัยวิถีของการแทนค่าสู่ภาษาท่าที่เป็นเพียงภาพแทนของการเคลื่อนไปของ
สํานึกผ่านความใคร่ครวญและตระหนักรู้ บ้านทั้งที่เป็นพื้นถิ่น และบ้านที่เป็นเรือนกาย ที่ให้จิตวิญญาณได้
พํานักและเติบโต ถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงร่วมสมัยนัยนาฏลักษณ์ที่เคลื่อนผ่านจากวิถีดั้งเดิมสู่ความร่วมสมัย
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ระบําวาลมยุรา
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ แวงวรรณ
นายชํานาญ แก้วสว่าง
นางสาววิรดี จินตะไล
นางสาวกนกโฉม สุนทรสีมะ
นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
นกยูง ได้รับการยกย่องว่าเป็นนกสวยงามที่สุดของโลก จัดเป็นราชินีของนกทั้งปวง ชาวพุทธมีความเชื่อ
ว่า นกยูง เป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดพระพุทธเจ้า เป็นสัตว์ที่บําเพ็ญเพียรภาวนา ถือธรรมะ ในอดีตจึงมักมี
เรื่องราวของนกยูง ปรากฏตามภาพเขียน บทกวี และลัทธิความเชื่อของชนหลายประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการนํา
หางนกยูงมาประกอบเป็นเครื่องใช้ในพิธีสําคัญต่าง ๆ กลายเป็นสัญลักษณ์ของความงาม ความพร้อม ความรัก
ความสุข ความโชคดี และความเจริญในหน้าที่การเงิน ผู้มีความปรารถนาในเรื่องดังกล่าวจึงนิยมนํานกยูงตั้งไว้ที่
ทํางานหรือประดับภาพนกยูงในบริเวณบ้าน
นกยูงกับชนชั้นสูง มีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันแต่ครั้งโบราณกาล ดังเช่น ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวาอาราม ในบ้านของเจ้านาย หรือพระราชวัง มักจะมีการใช้หางนกยูงเป็นเครื่องประดับทั้งสิ้น แม้กระทั่ง
พิธีแห่เรือของเจ้านายชั้นสูง ก็จะเห็นว่ามีนายทหารหัวเรือคอยถือพุ่มหางนกยูงคอยส่งสัญญาณให้ฝีพาย และ
พิธีสําหรับพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยก่อน คือ พระราชพิธีโสกันต์ เชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์
ฮิน ดู และถูก นํ า เข้ า มาใช้ ใ นราชสํ า นั ก ไทย หรื อ เรี ย กกั น ว่ า พิ ธีโ กนจุ ก ของพระราชโอรสพระราชธิ ด าของ
พระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านายระดับพระองค์เจ้าขึ้นไป ซึ่งในขบวนมีการนําหางนกยูงมาประกอบในพิธีดังกล่าว
ในประกาศในพระราชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ระบุไว้ว่า “การตั้งพระราชพิธี
พระมหาปราสาท คล้ายกับพระราชพิธีตรุษ แลมีเขาไกรลาส ราชวัตร ฉัตรทอง ฉัตรเงิน แลฉัตรรายทาง
นั่งกลาบาศ แลการละเล่นต่าง ๆ อย่างสูง นางสระแห่เครื่องขาว นางเชิญเครื่องมยุรฉัตร เสด็จมาทรงฟัง
พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2546)
มยุรฉัตร เป็นเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศในขบวนแห่พระราชพิธีโสกันต์ที่ทํามาจากหางนกยูง
เป็นการนําหางนกยูงมาประกอบกันเป็นแพพุ่ม มีลักษณะคล้ายเครื่องกั้นบังเป็นชั้น ๆ โดยผู้อัญเชิญมยุรฉัตร
เรียกว่า นางเชิญมยุรฉัตร
จากความสําคัญดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์จาก
การอัญเชิญหางนกยูงของนางเชิญมยุรฉัตร ในชุด “ระบําวาลมยุรา” โดยการนําหางนกยูง หรือหางมยุรฉัตร
เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง ออกแบบกระบวนรํา ดนตรี เกิดเป็นภาพจินตนาการในลักษณะนาฏศิลป์ไทย
ในยุคปัจจุบัน เพื่อสะท้อนคุณค่า ความสําคัญ และความเป็นมงคลของหางนกยูงตามความเชื่อในวิถีพุทธ และ
วิถีพราหมณ์ โดยกําหนดวัตถุประสงค์ ๒ ประเด็น คือ ประเด็นแรก สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์จากความเชื่อ
เรื่องมงคลหางนกยูง และประเด็นที่ ๒ เพื่อสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์สําหรับงานพระราชพิธี และงานมงคล
โดยศึ ก ษาค้ น คว้ า เรื่ อ งการใช้ ห างนกยู ง จากคติ ค วามเชื่ อ ด้ า นศาสนา ทั้ ง พราหมณ์ พุ ท ธ ภาพจิ ตรกรรม
นาฏกรรม เอกสารทางวิชาการในสังคมไทยตามวิถี จารีต และความเชื่อ เป็นข้อมูลพื้นฐานออกแบบสร้างสรรค์
ส่วนกระบวนรําได้สร้างสรรค์กระบวนท่ารําจากท่ารําแม่บทมาสร้างสรรค์เป็นท่ารําแม่บทมยุริน สําหรับเป็น
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กระบวนท่ารําหลัก ประกอบสร้างกระบวนรําในรูปแบบระบํา เป็นลักษณะนาฏศิลป์ไทยร้อยละ ๘๐ และเป็น
ลักษณะนาฏศิลป์สกุลอื่นร้อยละ ๒๐ ออกแบบท่าเชื่อมและลีลาตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ชุดการแสดง
ผสานวงดนตรีและบทเพลงถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ในสมัยปัจจุบัน ด้วยคาดว่าจะเกิดชุด
การแสดงนาฏศิลป์ที่ถ่ายทอดความเป็นไทยใหม่ ผ่านผู้แสดงที่แต่งกายแบบสตรีสูงศักดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๑๐
ร่ายรําประกอบพัดนกยูง สําหรับแสดงในงานพระราชพิธีงานมงคล เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นไทย
รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
นําเสนอการแสดงในรูปแบบระบํา โดยศึกษากระบวนท่ารําที่เกี่ยวข้องกับนกยูง ที่ปรากฏในรําแม่บท
จากนั้นออกแบบสร้า งสรรค์ผ สานกับจิ น ตนาการของผู้ ส ร้า งสรรค์ เป็ น ท่ ารํ าแม่ บทมยุริ น แล้ วจึ ง ทดลอง
ออกแบบลีลาและท่าเชื่อมผสานการใช้หางนกยูง จากข้อมูลภาพจิตกรรมต่าง ๆ และภาพถ่ายเป็นต้นแบบ
เรียบเรียงกระบวนท่ารํา ประกอบจังหวะของทํานองเพลงเพื่อให้เกิดความกลมกลืนทั้งกระบวนท่ารําและ
ทํานองเพลง ออกแบบการแปรแถวในลักษณะต่าง ๆ จนจบการแสดง จากนั้นจึงถ่ายทอดให้แก่ผู้แสดงฝึกซ้อม
กําหนดระดับมือ อารมณ์ การแต่งกาย การแต่งหน้า และทดลองแสดงตามลําดับ ถ่ายทอดภาพจินตนาการ
สตรีชั้นสูงในสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ถือพัดนกยูงร่ายรําในงานพระราชพิธีและงานมงคลต่าง ๆ ใช้เวลาในการแสดง
6 นาที แบ่งการแสดงเป็น 3 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 รําแพน แสดงกระบวนท่ารําประกอบการแปรแถวในลักษณะต่าง ๆ ประกอบบทร้อง
ช่วงที่ 2 รําเพย แสดงกิริยาการโบก พัด เพื่อแสดงถึงการโบก ปัด สิ่งอวมงคล หรืออัปมงคล
ช่วงที่ 3 อํานวยพร แสดงการรําช่วงสุดท้ายเพื่ออวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคล
องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง
ใช้ผู้แสดงหญิงล้วนที่มีรูปร่างสูงโปร่ง กําหนดความสูงที่ ๑๖๓-๑๖๕ ซม. จํานวน ๑๒ คน
เครื่องแต่งกาย
ออกแบบเครื่องแต่งกายโดยมุ่งเน้นถ่ายทอดความงามของสตรีไทยกับชุดไทยในพระราชพิธีภายใต้
แนวคิด สะดวกใช้ หรูหรา สง่างาม ทันสมัย ต่อยอดซึ่งได้มีการเลือกใช้ผ้าและออกแบบลายผ้าที่นํามาตัดเย็บ
โดยสั่งผลิตจากระเทศอินเดียผ่านผู้ประกอบการค้าผ้าในประเทศไทย ใช้ผ้าเกล็ดพิมเสนสอดดิ้นทอง ปักด้วย
เลื่อมสีทอง เป็นลายดอกพิกุลช่อเล็กและดอกพิกุลช่อใหญ่ ออกแบบตัดเย็บแบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ สไบ
ตัดเย็บด้วยผ้าปักลายดอกพิกุลช่อเล็กทั้งผืนเป็นลักษณะผ้าสไบสองชาย ร้อยลูกปัดเป็นตุ้งติ้งติดที่ชายล่างจาก
หัวไหล่ฝั่งซ้ายจนถึงฝั่งขวา ส่วนที่ ๒ เกาะอก ตัดเย็บด้วยผ้าปักลายดอกพิกุลใหญ่ เป็นลักษณะเกาะอกเต็มตัว
ส่วนที่ ๓ กระโปรง ตัดเย็บด้วยผ้าปักลายดอกพิกุลเล็กเป็นลักษณะกระโปรงสําเร็จ มีซิปหลัง ด้านหน้าเป็น
จีบหน้านางและส่วนล่างจากเข่าลงไปบานออกมีลักษณะคล้ายหางปลา ยาวกรอมเท้า

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

79

ภาพที่ 1 - ๒ เครื่องแต่งกายชุดระบําวาลมยุรา
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
เพลงและดนตรี
บทเพลงประกอบการแสดงประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ แวงวรรณ โดยมีแนวคิด
ในการประพันธ์คือต้องการให้เป็นเพลงที่ฟังง่าย ใช้คําศัพท์ที่สื่อความหมายถึงสิ่งดีงามของไทย ใช้หลักการ
ประพันธ์ในลักษณะกลอนสุภาพจํานวน ๒ บท ดังนี้
งามฉัตรรัตนโกสินทร์
งามหัตถศิลป์ทั่วเขตคาม
ไทยมีชาติ ศาสนา
ไทยมีประชาสามัคคี

งามแผ่นดินถิ่นไทยงาม
งามหลากล้วนมวลประเพณี
ไทยมีราชาสง่าศรี
คงความดีนิรันดร

ออกแบบสร้างสรรค์เพลงโดยการนําเสียงดนตรีไทย ผสานเสียงดนตรีไทยจากเสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งเสียงของดนตรีสากลมาประกอบกัน ถ่ายทอดเป็นบรรยากาศเพลงไทยในสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ในขั้นตอน
การประพันธ์ได้ยึดเอารูปแบบของสํานวนและทํานองแบบดนตรีไทยเป็นหลักแล้วผสมผสานดนตรีสากลเข้ามา
เป็นส่วนประกอบ โดยใช้ทํานองสอดประสานแบบไทย ดังนี้
ช่วงที่ 1 ดนตรีเปิดตัวโดยใช้ฆ้องวงใหญ่เป็นทํานองหลัก จากนั้นนําเครื่องดนตรีสากลมาผสมส่งเข้า
เนื้อร้องด้วยทํานองแบบไทยโดยมีเครื่องสายในวงออร์เคสตรามาบรรเลงประกอบ
ช่วงที่ 2 จินตนาการถึงกิริยา ท่าทาง และความงดงามจริตต่าง ๆ รวมทั้งความสวยงามของหญิงสาว
จุ ด เด่ น ในท่ อ นนี้ คื อ มีก ารร้ อ งเอื้ อ นแบบเพลงไทยเข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของทํ านองบรรเลงผสมผสานกั บ
เครื่องดนตรีไทย ผสมเสียงจากเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์บรรเลงร่วม และเพิ่มเสียงกลองอิเล็กทรอนิกส์
(Drum Machine) สอดแทรกบางช่วง
ช่วงที่ 3 ใช้การออกแบบโดยคํานึงถึงเพลงในรูปแบบเพลงระบํา โดยมีการใช้จังหวะกลอง หรือหน้าทับ
(Rhythmic Pattern) ใกล้เคียงกับทํานองไทย โดยนํากลองไฟฟ้าบรรเลงประกอบกับสํานวนและการบรรเลง
แบบไทย ๆ ของเครื่ อ งดนตรี ไ ทยและดนตรี ส ากล โดยไม่ คํ า นึ งถึ ง หลั ก เพลงระบํ า ไทยที่ ต้ อ งมี เที่ ย วเพลง
ท่อนเพลงชัดเจน และมีวิธีการบรรเลงแบบกลับต้น หากแต่เป็นการบรรเลงไปเรื่อย ๆ เพื่อบรรยายถึงความงาม
และความเป็นไทยใหม่ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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อุปกรณ์
ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบพัดเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ทําด้วยโลหะดุนลาย แบ่งเป็นกลีบคล้ายกลีบบัว
ดุนลายเป็นรูปดอกพิกุลล้อมรอบส่วนกลางที่ดุนลายเป็นรูปพญานาค หมายถึง ปีมะโรงที่เป็นปีพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิดทองทั้งอัน ด้านข้างแซม
ด้วยหางนกยูงสีขาวโดยรอบ มีพู่สีทอง 2 อัน ห้อยที่ด้ามพัด

ภาพที่ 3 - 6 แสดงการออกแบบการสร้างสรรค์พัดวาลมยุรา
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 7 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด วาลมยุรา
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ภาพที่ 8 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด วาลมยุรา
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สรุป
ผลงานสร้างสรรค์ ชุด ระบําวาลมยุรา เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมงคลเรื่อง
หางนกยูงในพระราชประเพณีและในวิถีไทย มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ ๒ ประการ คือ ๑. นําความเชื่อ
เรื่องมงคลหางนกยูงมาสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ และประการที่ ๒ คือ เพื่อสร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์สําหรับงานพระราชพิธีและงานมงคลต่าง ๆ ศึกษาการใช้หางนกยูงจากคติความเชื่อด้านศาสนา
ทั้งพราหมณ์ พุทธ จากภาพจิตรกรรม นาฏกรรม เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ
สร้างสรรค์ แล้วจึงสร้างสรรค์กระบวนท่ารําจากท่ารําแม่บท มาเป็นท่ารําแม่บทมยุรินไว้สําหรับเป็นกระบวน
ท่ารําหลัก แล้วนํามาประกอบสร้างเป็นกระบวนรําในรูปแบบระบํา ใช้ผู้แสดงหญิงจํานวน ๑๒ คน ใช้เวลา
ในการแสดง 6 นาที แบ่งการแสดงเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 รําแพน ช่วงที่ 2 รําเพย ช่วงที่ 3 อํานวยพร
ถ่ายทอดความเป็นไทยใหม่ผ่านผู้แสดงที่แต่งกายแบบสตรีสูงศักดิ์ในสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ร่ายรําประกอบพัดนกยูง
สําหรับแสดงในงานพระราชพิธีงานมงคล เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความเป็นไทยสู่เวทีระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
รายการอ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. (2546). ละครฟ้อนรํา : ประชุมเรื่องละครฟ้อนรํากับ
ระบํารําเต้น ตําราฟ้อนรํา ตํานานเรื่องละครอิเหนา ตํานานละครดึกดําบรรพ์. กรุงเทพฯ : มติชน.
เอนก นาวิกมูล. (2546). เปิดกรุภาพเก่า. กรุงเทพฯ : สายธาร.
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ภาพที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ฟ้อนดอกสะแบงแยงอีสาน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ฟ้อนดอกสะแบงแยงอีสาน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : นายศุภรากร พานิชกิจ
นายเอกชัย ทองขาว
นายโยธิน พลเขต
นายชัยณรงค์ ต้นสุข
นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์
นายประดิษฐ์ วิลาศ
นายณัฐพงษ์ กานนท์
นางสาวสุภาลักษณ์ วิปราชญ์
นายสุทธิพงษ์ นามประสพ
นายสุธิวฒ
ั น์ แจ่มใส
แนวคิดการสร้างสรรค์งาน
บุญผะเหวด หรือ บุญพระเวส หรือ บุญพระเวสสันดร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญมหาชาติ คือ
งานมหากุศล ให้รําลึกถึงการบําเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวดอันมีการสละความไม่เห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์สุข
อันไพศาลของมวลชนมนุษย์ชาติเป็นสําคัญ ชาวอีสานนิยมจัดขึ้นในเดือนสี่ (ช่วงเดือนมีนาคม) เป็นบุญประจําปี
ในฮีตสิบสองของจังหวัดร้อยเอ็ด ดังที่ปราชญ์อีสานได้ประพันธ์บทผญา (บทกลอน) เกี่ยวกับการทําบุญในช่วง
เดือนสามเดือนสี่ไว้ว่า “เถิงเมื่อเดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ตกเมื่อเดือนสี่ค้อยจัวน้อยเทศน์มัทรี”
แปลว่า เมื่อถึงเดือนสาม (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์) พระภิกษุสามเณรจะรอชาวบ้านทําบุญข้าวจี่ และเมื่อถึงเดือนสี่
(ช่วงเดือนมีนาคม) สามเณรเทศน์กัณฑ์มัทรีในงานบุญมหาชาติ ทั้งมีบทขับร้องหมอลําที่ว่า “เพิ่นว่าเดือนสาม
ค้อย ลมวอย วอย พัดวี่ วี่ ฮอดเดือนสี่เฮาเอาบุญผะเหวดตั้งกัณฑ์หลอนพร้อมเจ้าแห่มา” แปลว่าเมื่อลมหนาว
ของเดือนกุมภาพันธ์พัดผ่านไปจนถึงเดือนมีนาคมชาวอีสานจะทําบุญพระเวส โดยก่อนวันงานชาวบ้านจะไป
รวมกันที่วัดเพื่อประดับตกแต่งศาลาโรงธรรม ประกอบด้วย ต้นกล้วย ต้นอ้อย และดอกไม้ตามฤดูกาลของ
ภาคอีสาน โดยนํามาร้อยให้สวยงาม เช่น ดอกทองกวาว ดอกปีบ ดอกพะยอม และลูกสะแบง ซึ่งลูกสะแบงนั้น
ชาวอีส านก็ถือว่าเป็นดอกไม้เช่นกัน โดยมีความเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได้นําดอกสะแบงมาบูชาจะได้ขึ้นสวรรค์
ชาวอีสานจึงนิยมนําลูกสะแบงมาร้อยประดับตกแต่ง อีกทั้งยังมีสีสันที่โดดเด่นและแข็งแรงทนทานมากกว่า
ดอกไม้ชนิดอื่น ๆ (กฤษณา วรรณสุทธิ์, สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2562) บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ
จึงถือเป็น เทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่ว มกระทําบําเพ็ญ และได้อนุรัก ษ์สืบทอดเป็ นวัฒ นธรรม
ประเพณีอนั ดีงามสืบไป
รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงชุดฟ้อนดอกสะแบงแยงอีสาน แบ่งการแสดงเป็น 3 องก์ ดังนี้
องก์ที่ 1 “ประกาศงานบุญ” เกริ่นบทผญา ประกอบการแสดงลีลาท่าฟ้อนของหญิงสาว สื่อให้เห็นถึง
การเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฤดูหนาวสู่ฤดูร้อน ด้วยเสียงโหวดซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจําจังหวัดร้อยเอ็ดที่บ่งบอก
ถึงช่วงเวลาที่ดอกสะแบงกําลังผลิดอกโดยจะมีลักษณะกลีบยาวเรียวสีขาวและสีชมพูในดอกเดียว หลังจาก
เติบโตเต็มที่ดอกสะแบงก็จะสลัดกลีบดอกออกกลายเป็นผลที่มีสีแดงถึงแดงเข้ม
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องก์ที่ 2 “เก็บร้อยห้อยดอกสะแบง” แสดงให้เห็นถึงลีลาท่ารําที่สนุกสนานของชายหนุ่มที่ชักชวนกัน
ออกไปเก็บดอกสะแบงที่แก่จัดตามท้องทุ่งนามาให้กับหญิงสาวร้อยใส่กับเครื่องจักสานของชาวอีสาน เช่น สวิง
กระด้ง สุ่ม เป็นต้น และชายหนุ่มได้ทําการประดับตกแต่งบริเวณสถานที่จัดงานซึ่งหมายถึง ช่วงเวลาของ
ประเพณีของชาวอีสานคือบุญเดือนสี่หรือบุญผะเหวดได้มาถึงแล้ว
องก์ที่ 3 “งานบุญผะเหวด” เป็นการสื่อให้เห็นถึงความงดงามของดอกสะแบงที่ร้อยเสร็จแล้วผ่านลีลา
ท่ า ฟ้ อ นของหญิ ง สาวที่ จ ะนํ า เอาพุ่ ม ดอกสะแบงที่ ร้ อ ยด้ ว ยความประณี ต งดงามไปร่ ว มประดั บ ตกแต่ ง ใน
งานบุญผะเหวด และแสดงถึงความสุข ความอิ่มบุญ และความสนุกสนานของผู้คนที่มาร่วมในงานบุญผะเหวด
ด้วยการแห่ผะเหวดเข้าเมือง
องค์ประกอบในการแสดง
กระบวนการสร้างสรรค์ดนตรี
จังหวะที่ 1 ได้แนวคิดทํานองลายลมพัดพร้าว มีท่วงทํานองที่ไพเราะอ่อนหวาน ได้กลิ่นอายของ
ความเป็นอีสานประกอบกับบทผญา
จังหวะที่ 2 ได้ แ นวคิ ด จากทํ า นองลํ า เพลิ น มี ท่ ว งทํ า นองที่ มี จั ง หวะปานกลางให้ ค วามรู้ สึ ก
กระฉับกระเฉง เหมือนกับชายหนุ่มกําลังจะเดินไปเก็บดอกสะแบงตามท้องทุ่งนา
จังหวะที่ 3 ได้แนวคิดจากทํานองแห่กลองยาว จังหวะจะคึกคัก ตื่นเต้น เร้าใจ สนุกสนานในงานบุญ
ประเพณีต่าง ๆ ชาวอีสานจะนิยมแห่ด้วยวงกลองยาวอีสาน
กระบวนการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย
1. ลักษณะการแต่งกายของนักแสดงหญิงกลุ่มที่ 1 “ประกาศงานบุญ”

ภาพที่ 2 การแต่งกายของนักแสดงหญิงกลุม่ ที่ 1 “ประกาศงานบุญ”
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมสีขาว แขนสามส่วน ตัดด้วยผ้าไหมทิพย์ นุ่งผ้าซิ่นไหมคั่นลายนาคน้อย
สีน้ําตาลสลับสีเขียว ชายผ้าถุงต่อด้วยเชิงสีแดงยกขิด ใช้ผ้าสไบไหมลาวคล้องที่คอทิ้งชายผ้าสไบทั้งสองข้าง
ลงด้านข้างลําตัว ทรงผมเกล้ามวยลาว พันรอบมวยผมด้วยอุบะดอกสะแบงสีแดง สวมเครื่องประดับเงิน ได้แก่
สร้อย ต่างหู กําไล และเข็มขัด
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2. ลักษณะการแต่งกายของนักแสดงหญิงกลุ่มที่ 2 “งานบุญผะเหวด”

ภาพที่ 3 การแต่งกายของนักแสดงหญิงกลุม่ ที่ 2 “งานบุญผะเหวด”
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมสีชมพูอ่อน แขนสามส่วน ตัดด้วยผ้าไหมทิพย์ นุ่งผ้าซิ่นไหมลายคั่น
สีน้ําตาล ชายผ้าถุงต่อด้วยเชิงสีแดงยกขิด ห่มด้วยผ้าสไบลายสาเกตสีดอกอินทนิลบกเฉียงไหล่ด้านซ้าย ทรงผม
เกล้ามวยลาว มวยผมทัดด้วยดอกอินทนิลสีขาวอมชมพูทางด้านซ้าย สวมเครื่องประดับเงิน ได้แก่ สร้อย ต่างหู
กําไล และเข็มขัด
3. ลักษณะการแต่งกายของนักแสดงชาย “เก็บร้อยฮ้อยสะแบง”

ภาพที่ 4 การแต่งกายของนักแสดงชาย “เก็บร้อยฮ้อยสะแบง”
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมสีกรมท่า ตัดด้วยผ้าฝ้ายย้อมคราม นุ่งโจงกระเบนผ้าไหมหางกระรอก
รั้งสูงถึงต้นขาม้วนปลายผ้าสอดไปด้านหลังแล้วเก็บปลายผ้าไว้ด้านหลัง มัดเอวด้วยผ้าไหมแพรวาสีขาว ยกลาย
สีดํา โพกผ้ารอบศีรษะด้วยผ้าสไบไหมลาวสีน้ําตาล สวมถุงน่องสีเนื้อลายสักยันต์ ไม่สวมเครื่องประดับ
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กระบวนการสร้างสรรค์ท่ารํา
1. ท่าฟ้อนแม่บทอีสาน นํามาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งหมด 7 ท่า ได้แก่ ท่าลมพัดพร้าว พรหมสี่หน้า
ท่าปู่สิงหลาน ท่าสาวน้อยปะแป้ง ท่าสาวน้อยลงทุ่ง ท่านาคเกี้ยวเกล้า ท่ายูงรําแพน
2. ท่ามวยโบราณ 4 ท่า ได้แก่ ท่าไล่ผาบปราบมาร ท่าไก่เลียบเล้า ท่าพระรามน้าวคันศร
3. ท่าฟ้อนที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ท่าฟ้อนขึ้นใหม่จากคํานิยาม
การฟ้อนอีสานของหมอลําฉวีวรรณ ดําเนิน ศิลปินแห่งชาติ ได้นิยามไว้ว่า “ก้มต่ํา รํากว้าง ไม่ห่วงตัว” และ
ท่าที่ดัดแปลงมาจากท่ารําของนาฏศิลป์ไทย พร้อมกับท่าที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับลายดนตรีพื้นบ้าน
และอารมณ์ของการแสดง เช่น ท่าเก็บดอกสะแบง ท่าร้อยดอกสะแบง ท่าแห่บุญผะเหวด เป็นต้น
กระบวนการสร้างสรรค์รปู แบบการแปรแถว
กระบวนการรูปแบบการแปรแถว พบว่ามีรูปแบบการแปรแถว 6 ลักษณะ ประกอบด้วย แถวเฉียง
แถวหน้าไม่สมดุล แถวแบบกลุ่มและแถวตอน ซึ่งเป็นไปตามการใช้พื้นที่ และทิศทางของผู้แสดงเคลื่อนที่จาก
จุดหนึ่ งไปยั งอีกจุดหนึ่ง มีค วามสัมพันธ์กับตําแหน่งตามหลักทฤษฎีการเคลื่อนไหวคือการเข้าหากระดาน
แถวครึ่งวงกลม แถววงกลม การตั้งซุ้ม

ภาพที่ 5 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ฟ้อนดอกสะแบงแยงอีสาน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
สรุป
การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ฟ้อนดอกสะแบงแยงอีสาน ได้แนวคิดมาจากงานบุญผะเหวด หรือ
บุญพระเวส หรืองานบุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน เป็นประเพณีที่ชาวพุทธจะได้
บริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสําหรับงาน
บุญมหาชาติ โดยมีความเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได้นําดอกสะแบงมาบูชาจะได้ขึ้นสวรรค์ การแสดงแบ่งเป็น 3 องก์
ได้แก่ องก์ที่ 1 ประกาศงานบุญ องก์ที่ 2 เก็บร้อยห้อยดอกสะแบง และองก์ที่ 3 งานบุญผะเหวด ใช้ผู้แสดง
หญิ ง 16 คน และชาย 8 คน แต่ งกายตามรูปแบบของภาคอี สาน บรรเลงดนตรี พื้นบ้า นอี ส านประกอบ
การลําผญา โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ ตะกร้า และดอกสะแบง
รายการอ้างอิง
กฤษณา วรรณสุทธิ์. ศิลปินดีเด่น สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน. สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2562.

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
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แสงสว่างดั่งสุรีย์ อัคนีหมากตูมกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้สร้างสรรค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย
อาจารย์พชิ ติ ทองชิน
นางสาวรัชนีวรรณ ปรากฏ
นางสาวจิรารัตน์ ใหลหลั่ง
นางสาวภัทราพร เอ้โถบุตร
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
ประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษาของจังหวัดยโสธรที่มีมานานมากกว่า 200 ปี ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่
หลังจากที่ได้หายไปจากชุมชนบ้านทุ่งแต้ จังหวัดยโสธร โดยการร่วมมือของเจ้าอาวาส ชาวบ้านทุ่งแต้และ
จังหวัดยโสธรได้ขยายงานร่วมกับ ททท. จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานระดับชุมชนให้เติบโต
ขึ้นเป็นงานระดับจังหวัด คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณี โดยการรวบรวม
เอกสารและลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลนํามาเรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบการแสดงโดยนํา
รูปแบบการประดิษฐ์ไฟตูมกาที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านบ้านทุ่งแต้และการถวายไฟตูมกาเพื่อเป็นพุทธบูชา
นํามาสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านร่วมสมัยซึ่งใช้ทฤษฏีนาฏศิลป์ร่วมสมัยนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบเป็นชุดการแสดงที่สะท้อนบริบททางสังคมของชาวอีสาน ความวิจิตรที่เกิดจากคติความเชื่อ แรงศรัทธา
กั บ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นก่ อ ให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนาน รื่ น เริ ง และความสามั ค คี ใ นหมู่ สั ง คม เพื่ อ เชิ ด ชู คุ ณ ค่ า
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นอีกทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบทอดประเพณีจุดไฟตูมกาไม่ให้
สูญหายไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นผ่านชุดการแสดง
แสงสว่างดั่งสุรีย์ อัคนีหมากตูมกา
รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านร่วมสมัยชุด แสงสว่างดั่งสุรีย์ อัคนีหมากตูมกา แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ดังนี้
ช่วงที่ 1 นําเสนอตั้งแต่การไปเก็บผลตูมกาและวิธีการประดิษฐ์ไฟตูมกาโดยการแกะสลัก
ช่วงที่ 2 ฝ่ายชายนําตูมกาที่ประดิษฐ์ได้อย่างสมบูรณ์มาให้หญิงสาว มีการหยอกล้อเกี้ยวพาราสี
ของหนุ่มสาว
ช่วงที่ 3 ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ คือ ชายหนุ่มหญิงสาวแห่ไฟตูมกาไปถวายวัด
เพื่อเป็นพุทธบูชา และแสดงถึงความรื่นเริงสนุกสนานของผู้คนที่ร่วมงาน
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องค์ประกอบในการแสดง
เครื่องแต่งกาย
คณะผู้สร้างสรรค์ได้แนวคิดการแต่งกายแบบเดิมของชาวบ้านบ้านทุ่งแต้ ตําบลทุ่งแต้ อําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร นํามาดัดแปลงโดยออกแบบผสมผสานให้มีความสวยงามและเหมาะกับการแสดงแบบนาฏศิลป์
พื้นบ้านร่วมสมัย โดยสีเสื้อผ้าออกแบบให้เป็นสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจําจังหวัดยโสธร และยังคงใช้ผ้าฝ้ายย้อมคราม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวยโสธร เพื่อคงความเป็นอีสานและประเพณีดั้งเดิม มีรายละเอียดดังนี้
นักแสดงชาย สวมเสื้อคอกลม แขนสั้น ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามมีลวดลาย นุ่งกางเกงขาก๊วย
สีกรมท่ายาวถึงข้อเท้า ตกแต่งด้วยผ้าชนิดเดียวกันกับเสื้อ รัดเอว ไม่ปล่อยชายผ้าด้วยผ้าสีฟ้าไม่มีลวดลาย
ประดับเอวด้วยสร้อยผูกเอวที่มีลักษณะเป็นลูกปัดโลหะนํามาร้อยเป็นเส้นยาวร้อยสลับกันลูกเล็กและลูกใหญ่
ส่วนชายทั้งสองข้างใช้เป็นผลตูมกาประดับตกแต่งด้วยลูกปัดโลหะและลูกปัดไม้ สวมกําไลสีเงินขนาดใหญ่
นักแสดงหญิง ผู้แสดงเกล้าผม ขดมวยผมไว้กลางศีรษะ ประดับผมด้วยผลตูมกาแกะสลักช่อดอกตูมกา
สีเหลือง และปักปิ่นที่มวยผมด้านซ้าย สวมเสื้อเกาะอกสีฟ้า ห่มสไบรัดอกด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามที่มีลวดลาย
ทับผ้าสไบสีฟ้าไม่มีลวดลายทําเป็นสไบ 2 ชั้น พาดไหล่ซ้าย กลัดด้วยเข็มกลัดดอกตูมกาสีเหลืองที่อกซ้าย
สวมกระโปรง มีลักษณะตัดเย็บมาจากผ้าเครปสีฟ้าไม่มีลวดลายและผ้าฝ้ายย้อมครามฟ้านํามาตัดเย็บต่อกัน
ตกแต่งด้วยชายผ้าถุงสีแดงส้มเพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะสมกับการแสดงแบบพื้นบ้านร่วมสมัยและมี
ผ้าห้อยข้างลักษณะเป็นหางไหลที่ชายพกด้านซ้าย รัดเอวด้วยผ้าสีฟ้าไม่มีลวดลาย ประดับเอวด้วยสร้อยผูกเอว
ที่มีลักษณะเป็นลูกปัดโลหะนํามาร้อยเป็นเส้นยาวร้อยสลับกันลูกเล็กและลูกใหญ่ ส่วนชายทั้งสองข้างใช้เป็น
ผลตูมกาประดับตกแต่งด้วยลูกปัดโลหะและลูกปัดไม้ สวมกําไลสีเงินขนาดใหญ่ สวมเครื่องประดับสีเงิน ได้แก่
ต่างหู สร้อย และกําไลข้อมือ
เพลงและดนตรี
เพลงและดนตรี กําหนดรูปแบบแนวทางดนตรีเพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงชุด แสงสว่างดั่งสุรีย์ อัคนี
หมากตูมกา เพื่อความชัดเจนในการประดิษฐ์แนวเพลง โดยใช้ดนตรีพื้นเมืองอีสานผสมผสานกับดนตรีสากล
และกํ า หนดรู ป แบบการแนวทางของดนตรี ใ ห้ เ ป็ น แบบร่ ว มสมั ย โดยการยึ ด ทํ า นองดนตรี พื้ น เมื อ งอี ส าน
ผสมผสานกับดนตรีสากล ใช้หลักโครงสร้างของดนตรีอีสานเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธร คือ ลายเซิ้งบั้งไฟ
นํามาเป็นทํานองที่สื่อถึงอารมณ์สนุกสนานของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แบ่งออกเป็น
3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 รุ่งอรุณวันใหม่ เป็นการรังสรรค์ขึ้นจากเสียงไก่ขัน เสียงนก เสียงสัตว์นานาชนิด เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ และที่พร้อมจะดําเนินชีวิตไปข้างหน้า ช่วงที่ 2 เป็นการรังสรรค์จาก
ความเป็นอีสาน เสียงพิณ โหวด แคน เป็นดนตรีร่วมสมัยแต่ความเป็นอีสานยังอยู่ในจิตวิญญาณของนักแสดง
และช่วงที่ 3 การรังสรรค์ดนตรีจากบุญประเพณีกลองยาวและเซิ้งบั้งไฟ ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมในจังหวัดยโสธร
ท่ารํา
คณะผู้สร้างสรรค์นําท่ารําจากนาฏศิลป์พื้นบ้านมาผสมผสานกับนาฏศิลป์ไทย และออกแบบเพิ่มเติม
เพื่อให้เหมาะสม โดยเลียนแบบจากท่ากรรมวิธีในการประดิษฐ์ไฟตูมกา อิริยาบถธรรมชาติ เช่น การหยอกล้อ
เกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวชาวบ้าน และในช่วงของการแห่ขบวน คณะผู้วิจัยได้นําท่ารําจากประเพณีบุญบั้งไฟ
ซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธรมาปรับปรุงและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความสวยงาม

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

อุปกรณ์ประกอบการแสดง
1. ผลตูมกา
2. เหล็กปลายแหลม
3. โคมไฟตูมกา

ภาพที่ 1 การแต่งกายของนักแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด แสงสว่างดั่งสุรีย์ อัคนีหมากตูมกา
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด แสงสว่างดั่งสุรีย์ อัคนีหมากตูมกา
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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สรุป
ผลงานสร้างสรรค์ ชุด แสงสว่างดั่งสุรีย์ อัคนีหมากตูมกา สืบเนื่องมาจากประเพณีจุดไฟตูมกาที่เป็น
ประเพณีชุมชนบ้านทุ่งแต้ ปฏิบัติสืบต่อกันมาในวันออกพรรษาไม่น้อยกว่า 200 ปี แต่ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
ได้เลือนหายไป จึงนํามาสร้างสรรค์เป็นการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านร่วมสมัย โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง
คือ ช่วงที่ 1 นําเสนอตั้งแต่การไปเก็บผลตูมกาและวิธีการประดิษฐ์ไฟตูมกา ช่วงที่ 2 ฝ่ายชายนําตูมกาที่
ประดิษฐ์ได้อย่างสมบูรณ์มาให้หญิงสาว มีการหยอกล้อเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว และช่วงที่ 3 ตามความเชื่อที่
สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษคือชายหนุ่มหญิงสาวแห่ไฟตูมกาไปถวายวัด เพื่อเป็นพุทธบูชา และแสดงถึงความ
รื่นเริงสนุกสนานของผู้คนที่ร่วมงาน ใช้นักแสดงทั้งหมด 12 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 8 คน ดนตรีที่ใช้
ประกอบการแสดงเป็นการผสมผสานกันระหว่างดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานกับดนตรีสากล การแต่งกายได้นําเอา
ผ้าย้อมครามของชาวยโสธรมาออกแบบให้ร่วมสมัย ท่ารําได้นําเอาอิริยาบถในขั้นตอนการแกะสลักตูมกา
ท่าเซิ้งบั้งไฟผสมกับท่าเต้นแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านร่วมสมัย
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สะไนเกี้ยวสาว
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : ดร. วาสนา ร่มโพธิ์
ดร. ศุภรัตน์ ทองพานิชย์
นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์
นายกฤษฎ์เตชินห์ เสกฐานโชติจินดา
นายสุรเดช เนียมคํา
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
ชาวเยอ เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากเมืองคง แคว้นหลวงพระบางและเมืองอัตปือ แคว้นจําปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการนําของพระยากตะศิลา หัวหน้านําชนเผ่าเยอ อพยพมาทางเรือ
ล่องตามแม่น้ําโขงและแม่น้ํามูล มาตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองในเขตใกล้ลําน้ําบริเวณอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวเยอ คือเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า สะไน ภาษาเขมร แปลว่า
“เขาสัตว์” เป็นเครื่องเป่าของชาวเยอทํามาจากเขาควาย มีความดังระดับเสียงสูง ไม่มีระบบโน้ตที่แน่นอน
เป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมที่สําคัญเท่านั้น เช่น พิธีกรรมบวงสรวง
พระยากตะศิลาและการแข่งเรือยาวประเพณีประจําปี ไม่นิยมนํามาเป่าเล่น ทําให้การสืบทอดและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อย ๆ สูญหายไป ความสําคัญดังกล่าวเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของชาวเยอในการเป่าสะไนและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถสืบค้นและฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชนตําบลคง อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ ให้สืบทอดต่อไป คณะผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวคิดสร้างสรรค์ชุดการแสดง “สะไนเกี้ยวสาว”
เพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของสะไนและเพื่อสร้างสรรค์การแสดง ชุด “สะไนเกี้ยวสาว” โดยศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเยอ อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ แล้วมาคิดประดิษฐ์ท่ารําประกอบกับกิริยาท่าทางที่อ่อนช้อยงดงาม
รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
การแสดงชุด สะไนเกี้ยวสาวเป็นผลงานนาฏยประดิษฐ์ที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากนาฏศิลป์
พื้นบ้านที่เคยมีอยู่แต่เดิมโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจําท้องถิ่นของชนชาวเยอ อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจําชุมชน โดยไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนไปจาก
ของเดิม เช่น ท่าร่ายรํา และการแต่งกาย ได้นําท่ารําแม่บทอีสานและการเซิ้งพื้นบ้านอีสานมาผสมผสานให้มี
ความเรียบง่ายตามต้นแบบการแสดงของชาวบ้านชาติพันธุ์เยอ และถูกต้องตามประเพณีไหว้ศาลบรรพบุรุษ
และประเพณีแข่งเรือที่ใช้สะไนสืบทอดต่อกันมา ประยุกต์ให้สะไนมีจุดเด่นเป็นอุปกรณ์ของนักแสดงฝ่ายชาย
ถือสะไน เน้นลักษณะการเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาว โดยผู้ชายเป่าสะไนเกี้ยวสาวด้วยท่าเป่า
สะไนมีลีลาทะมัดทะแมงสมชายชาตรี แข็งแกร่งเป็นที่ต้องตาของหญิงสาว ส่วนท่ารําของหญิงสาวจะอ่อนช้อย
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สวยงาม มีความเขินอายและรักนวลสงวนตัว การสร้างสรรค์สื่อถึงความสง่างาม ความสวยงาม ความสุภาพ
เรียบร้อยของชายและหญิงให้สอดคล้องกับยุคสมัคของสังคมปัจจุบัน มีลําดับช่วงการแสดง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ เสียงโหม่ง ฉาบ ในยามเช้า ส่งเสียงสะไนเพื่อเรียกฝ่ายชายให้มารวมพลเป่าสะไนในประเพณี
บูชาเลี้ยงศาลบรรพบุรุษชาวเยอ
ช่วงที่ ๒ ชายและหญิงเมื่อประกอบกิจกรรมตามประเพณีบูชาเลี้ยงศาลบรรพบุรุษชาวเยอแล้วชักชวน
กันไปชมประเพณีการแข่งขันเรือยาว มีการใช้สะไนประกอบการแข่งเรือ โดยใช้สัญญาณการเป่า รวมพล ล่อง
และเทียบท่า มีจังหวะที่เร้าใจ สนุกสนาน เกี้ยวพาราสี
ช่วงที่ ๓ ยามเย็น แสดงให้เห็นถึงสิ้นสุดการทํากิจกรรมต่าง ๆ ฝ่ายชายชวนหญิงสาวกลับบ้านและ
คุ้มครองป้องภัยโดยเป่าสะไนเป็นระยะ ๆ ตลอดการเดินทาง
องค์ประกอบในการแสดง

ภาพที่ ๑ ลักษณะการแต่งกายของชาวส่วยหญิงและชาย
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงผู้ชาย 8 คน และผู้หญิง 8 คน
กระบวนท่ารํา รูปแบบการแปรแถว มีทั้งหมด 8 แถว ท่ารํามีทั้งหมด 33 ท่า
เครื่องแต่งกาย ใช้ลักษณะการแต่งกายชายและหญิงของชาวเยอ จังหวัดศรีสะเกษ มีเครื่องประดับเงิน
และใช้ดอกลําดวนทัดหู ใช้ผ้าโพกศีรษะที่มีลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์ นักแสดงผู้ชายถือสะไนประดิษฐ์คนละ ๑ อัน รวมทั้งหมดจํานวน ๘ อัน
วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง วงดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ชนเผ่าเยอ ได้แก่ กลองยาวจํานวน 2 ใบ
สะไน ๕ อัน มีขนาดต่างเสียงกัน โปงลาง แคน โหวด พิณ เบส เครื่องประกอบจังหวะ
ระยะเวลาในการแสดง ๗ นาที
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ภาพที่ ๒ ลักษณะของสะไน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ ๓ ลักษณะท่ารําโดยฝ่ายชายเป่าสะไน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
ดนตรีและการวางเพลงประกอบการแสดง
สะไนเป็นเครื่องดนตรีของชาวเยอจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีการนําสะไนบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรี
ชิ้นอื่น ๆ เช่น แคน กลอง พิณ ฉิ่ง ฉาบ เทคนิคการเป่าสะไนถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัว คือ การดูดลมเข้าตลอด
ไม่มีการเป่าลมออก การเป่าสะไนนอกจากจะใช้ปากดูดลมเข้าไปให้เกิดเสียงแล้วยังต้องใช้มือข้างหนึ่งปิดและ
เปิดตรงปากท่อ (ปลายเขาด้านที่มีขนาดใหญ่ใช้เป็นปากลําโพงถือว่าเป็นจุดที่สําคัญรองจากลิ้น) และมืออีกข้าง
จะใช้นิ้วหัวแม่มือปิดและเปิดตรงปลายท่อ (ปลายเขาด้านเล็กเป็นจุดที่สําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับเสียง)
เพื่อให้เกิดเสียงที่แตกต่างกัน ผู้ที่มีความชํานาญการเป่าสะไนจะต้องได้รับการฝึกฝนด้านเทคนิคเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะการฝึกลมและการฝึกมือทั้งสองข้างให้มีความประสานอย่างลงตัวกับจังหวะลมที่ดูดเข้า
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เพลงประกอบการแสดงสร้างสรรค์ ชุด “สะไนเกี้ยวสาว” ประพันธ์เพลงโดย นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์
ร่วมกับนายวิทิต กตะศิลา และคณะวิจัย สืบเนื่องจากสะไนเป็นเครื่องเป่าให้สัญญาณชนิดหนึ่งทําจากเขาควาย
มีลิ้นสําหรับเป่าให้เกิดเสียงที่ทําด้วยไม้ไผ่ติดไว้ข้างเขาควาย มักบรรเลงเดี่ยว ๆ ไปตามอารมณ์ของผู้เป่า
มี 3 เสียง ไม่มีการบรรเลงรวมวง จึงร่วมกันคิดประดิษฐ์สะไนขึ้น โดยนําสะไนมาปรับโครงสร้างเสียงให้มี
เสียงประสานและน่าฟังยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น คือ เสียง ด ร ม, ฟ ซ ล, ซ ล ท แล้วนํามาบรรเลงพร้อมกัน
เป็นเสียงประสานหลาย ๆ เสียง ทําให้การแสดงมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เครื่องดนตรีที่ใช้ได้ปรับวงดนตรีพื้นบ้าน
ชนเผ่าเยอจากการใช้กลองทอม เปลี่ยนมาใช้กลองยาวจํานวน 2 ใบ และนําเครื่องดนตรีบางชิ้นมาผสม มีแคน
โหวด พิณ จึงเรียกชื่อว่า วงดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ชนเผ่าเยอ แนวคิดในการประพันธ์ใช้ทํานองลายเพลง
พื้นบ้านอีสานเข้ามาเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทํานองเพลง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สื่อสาร และถ่ายทอด
อารมณ์ให้ชัดเจน โดยใช้สะไน 5 ตัว เป่าประสานเสียง ด้วยเสียง ด ร ม, ฟ ซ ล, ซ ล ท เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบรรเลงดนตรี ซึ่งเป็นการสร้างสีสันความแปลกใหม่ให้กับดนตรีให้มีเสียงก้องกังวาน สดใส ไพเราะน่าฟัง
สื่อเสียงสะไนได้ชัดเจน
เพลง สะไนเกีย้ วสาว
ทํานองที่ 1 ทํานองสะไนรวมพล ผสมลายเพลงพื้นบ้านอีสาน ใช้บรรเลงเพื่อรวมพลสะไน
จังหวะกลอง จังหวะกลอง จังหวะกลอง - - - ด
--ลร
-ดรม
ลมซร มดลด
รดลร มดรม ลมซร มดรม
-ดลร
มดรม ลมซร มดลด
รดลร มดรม ลมซร มดรม
-ดลร
มดรม
-ดลม
รดทล
ทํานองที่ 2 ทํานองสะไนล่อง ผสมลายพื้นบ้านอีสานที่ใช้บรรเลงประกอบการแข่งเรือยาว มีจังหวะปานกลาง
---ม
-ซ-ล
ซลดม
-ซ-ล
-ด-ม
-ซ-ล
ซลดม
-ซ-ล
---ด
-ร-ม
รมซด
-ร-ม
---ล
-ด-ร
ดรมล
-ด-ร
---ซ
-ล-ท
ลทรม
-ซ-ล
---ซ
-ล-ท
ลทรม
-ซ-ล
ทํานองที่ 3 ทํานองสะไนเทียบท่า ผสมลายพื้นบ้านอีสาน มีจังหวะเร็ว กระชับ กระฉับกระเฉงใช้บรรเลงเกี้ยว
------ล
--ซม
รมซล
---ท
-ซทล
-ซ-ม
รมซล
----ม-ล
-ลซม
รมซล
---ท
-ซทล
-ซ-ม
รดรม
----มซร
มรดล ซลดร
----มซร
มรดล ซลดร
สรุป
การสร้างสรรค์ชุดการแสดง “สะไนเกี้ยวสาว” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานและอนุรั กษ์ วัฒนธรรม
พื้นบ้าน โดยเฉพาะการผสมผสานเครื่องดนตรี สะไน ให้มีความโดดเด่นทั้งดนตรีและท่ารําประกอบการแสดงได้
อย่างชัดเจน ให้สามารถสืบสานต่อกันไปได้อีกยาวนานบนพื้นฐานของความดั้งเดิม ดังนั้นผลงานการสร้างสรรค์
การแสดงชุดนี้จึงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้ของชนเผ่าเยอที่ทรงคุณค่า
ต่อสังคมอันเป็นการรักษาวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไป
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ร่ายหลงหงส์ลอดลาย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ : ว่าทีร่ ้อยตรี วีรกร ศุขศาสตร์
นายนาวี สาสงเคราะห์
นายพนม บุญเหลือ
นายจักกฤษณ์ วัฒนากูล
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
การแสดง ชุด ร่ายหลงหงส์ลอดลายได้แนวคิดจากกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน หนึ่งในชาติพันธุ์ที่ยังคงดํารงวิถีชีวิตและเป็นกลุ่มชนสําคัญที่มี
จํานวนประชากรอาศัยอย่างเป็นปึกแผ่น มั่นคงในประเทศไทย คือ กลุ่มชาติพันธุ์จีนที่เข้ามาอาศัยนับแต่อดีต
จวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการสืบทอดอันเป็นมรดกแห่งองค์ความรู้ที่สําคัญ
ภายใต้การนําของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ซึ่งท่านมีเชื้อสายของชาวจีนและมี
ถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยท่านได้นําเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาติจีนสู่การพัฒนาในรูปแบบ
ของการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างอุทยานมังกรสวรรค์ หมู่บ้านมังกรสวรรค์และพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธไมตรี
ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อ พ.ศ. 2539 นับได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มี
ชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและจังหวัดอื่น ๆ ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก ด้วยเป็นสถานที่
ทรงคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีที่สําคัญ
เช่น งานประเพณีตรุษจีน งานประเพณีทิ้งกระจาด เป็นต้น
อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีประติมากรรมตัวมังกรขนาดใหญ่ที่เด่นเป็นสง่าและสวยงาม
อันเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของสถานที่ ตลอดจนเรื่องราวของลูกหลานพันธุ์มังกรในอดีตจากประเทศจีน
สู่ดินแดนความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุพรรณบุรี จึงได้นําสู่แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดง โดยนําตัวมังกรมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานขึ้นใหม่ อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ การแผลงอิทธิฤทธิ์ของตัวมังกรในรูปแบบต่าง ๆ และ
นําหงส์มาประกอบการแสดงโดยมุ่งเน้นในลีลาของความอ่อนช้อยงดงามเพื่อแสดงให้เห็นถึงมังกรและหงส์เป็น
สัญลักษณ์ของชีวิตคู่ที่สมบูรณ์พูนสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ การมีอํานาจบารมี ตามคติและ
ความเชื่อที่สืบทอดของชาวจีน ออกแบบผสมผสานแนวคิดความเชื่อดังกล่าวสู่รูปแบบการแสดงที่เป็นนาฏศิลป์จีน
รวมทั้งเป็นผลงานที่สานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนมุ่งส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยวิถีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมด้วยการสร้างสรรค์การแสดงอันมีที่มาของ
ลูกหลานพันธุ์มังกร ภายใต้ชื่อ “ร่ายหลงหงส์ลอดลาย” ซึ่งหมายถึง ท่วงทีท่าของมังกรและหงส์ที่สง่างาม
รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
การแสดงแบ่งรูปแบบออกเป็น 3 ช่วงการแสดง ดังนี้
ช่วงที่ 1 “ร่ายหลง” เป็นช่วงแรกของการแสดงที่นําเสนอการปรากฏตัวมังกรที่ใช้ผู้แสดงชาย จํานวน
9 คน ออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างฮึกเหิมและน่าเกรงขาม ด้วยการออกลีลาท่ารําและการเคลื่อนไหวรูปแบบ
นาฏศิลป์จีนผสมผสานกับท่ารํานาฏศิลป์ไทย (โขน) ใช้กระบวนการขึ้นลอย การย่อเหลี่ยมมาร่วมกระบวนเพลง
ของกลองจีนในการเดินทํานองอันรุกเร้าและสลับกับเพลงที่มีท่วงทํานองเร็วเพื่อดูสง่างามและน่าเกรงขาม
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ช่วงที่ 2 “หงส์” การเปิดตัวนักแสดงหญิง จํานวน 12 คน ที่แสดงเป็นหงส์ ด้วยลีลาท่าทางที่สง่างาม
รูปแบบนาฏศิลป์จีนที่ออกมาเริงระบําบนท้องฟ้า โดยใช้ผ้าที่ปลายแขนโบกพลิ้วสะบัดไปมาเป็นท่วงท่าที่ดูคล้าย
หงส์กําลังร่อนบิน ประกอบเข้ากับทํานองเพลงช้าและเร็วสลับกัน
ช่วงที่ 3 “ลอดลาย” เป็นช่วงที่มังกรกับหงส์ ต่างร่ายรําให้สอดคล้องและเคลื่อนไหวผสมผสานกัน
มีทั้งกระบวนท่าการต่อตัว แปรแถว เป็นรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมทั้งการแสดงที่สื่อให้เห็นถึง
การรวมพลังและความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ของลูกหลานพันธุ์มังกร
องค์ประกอบในการแสดง
1. ผู้แสดง ใช้นักแสดงทั้งหมด จํานวน 21 คน โดยแบ่งเป็น
1.1 นักแสดงชาย จํานวน 9 คน โดยนักแสดงชายแสดงเป็นมังกร จะต้องเป็นนักแสดงที่มีรูปร่าง
สูงใหญ่ แข็งแรง และเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวอย่างมีทักษะ เพราะการแสดงชุดนี้นักแสดงชายต้องออก
ลีลาท่ารําได้สวยงามตามนาฏศิลป์จีนและไทย
1.2 นักแสดงหญิง จํานวน 12 คน โดยนักแสดงหญิงจะต้องมีใบหน้าเรียวที่งดงามได้สัดส่วนที่ดี
รูปร่างสมส่วน สูงโปร่ง และเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สร้างสรรค์อย่างมีทักษะเช่นเดียวกับ
นักแสดงชาย
2. เครื่องแต่งกาย ใช้เครื่องแต่งกาย 2 รูปแบบ ดังนี้
2.1 รูปแบบเครื่องแต่งกายชุดมังกร (ผู้ชาย) ประกอบไปด้วยเสื้อแขนยาวสีทองประดับด้วยเลื่อมที่
ทําคล้ายเกล็ดมังกร กรองคอเชิงซ้อนที่มีลวดลายแบบจีน ประดับผ้าคาดเอวสีทองตัดกับสีดําที่ตกแต่งลวดลาย
พร้อมห้อยหน้า ห้อยข้าง และผ้าปิดก้นรูปสามเหลี่ยมประดับลวดลายมังกร ส่วนกางเกงมีลักษณะขาพอง
ปลายขารูดรัดติดกับข้อเท้า และสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดํา ส่วนเครื่องประดับประกอบไปด้วยหัวเข็มขัด เชือกพัน
รอบเอวห้อยสายติดพู่ห้อย ข้อมือประดับตกแต่งลวดลายสวยงาม โดยโทนสีของตัวมังกรเป็นสีทอง ศีรษะทํา
เป็นรูปมังกรครึ่งหัวแบบมีตอนบนสีทอง เผยหน้าผู้แสดงที่แต่งหน้าแบบงิ้ว มีผ้าคลุมจากศีรษะที่ทําเป็นเกล็ด
จากส่วนหัวยาวถึงไหล่
2.2 รูปแบบเครื่องแต่งกายชุดหงส์ (ผู้หญิง) ประกอบไปด้วยเสื้อเกาะอกสีเนื้อ สวมเสื้อคอจีนแบบ
ตั้งใช้แขนเสื้อยาวกรอมพื้นสําหรับการสะบัดให้พลิ้วไหวไปมาตามท่วงท่า โทนสีฟ้า กระโปรงทรงบานยาว
เต็มตัวสีแดงและสีฟ้า (แบบซ้อน) ประดับด้วยผ้ารัดสะเอว 2 ชิ้น ที่นํามารัดซ้อน มีพู่ห้อยตามขอบรัดเอว
สวมรองเท้าจีน เครื่องประดับประกอบไปด้วย สร้อยคอ ต่างหู ข้อมือ ส่วนเครื่องประดับศีรษะทําจากผ้าและ
โลหะเป็นรูปหงส์สีทองติดบนศีรษะที่มุ่นมวยทรงสูงด้านบน
3. เพลงและดนตรี
แนวคิดในการประพันธ์เพลง สืบเนื่องจากชาวจีนเดินทางเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
ส่วนใหญ่นั้นเข้ามาทําการค้าขายจนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี จึงมีชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวนมาก เมื่อมี
คนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทําให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มจีนไปยังแหล่งหรือ
จังหวัดอื่ น ๆ อีกประการหนึ่งนั้ นชาวจี นที่เข้ามาอยู่ในเมื องไทยมิได้มาเพื่อตั้งถิ่นฐานทํ าการค้าขายเพียง
อย่างเดียว หากแต่ได้นําวัฒนธรรมทางดนตรีเข้ามาด้วย จังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ชาวจีนได้นํา
วัฒนธรรมทางดนตรีเข้ามาสร้างเสียงเพลงหรือที่ชาวสุพรรณบุรีรู้จักกันในชื่อวงหล่อโก้ว
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วงหล่อโก้วเป็นวงดนตรีโบราณของชาวจีนแต้จิ๋วที่มีความเก่าแก่ เน้นเครื่องประกอบจังหวะที่เป็นโลหะ
ตีให้เกิดเสียงกังวาน บทเพลงและดนตรีมีความสําคัญต่อพิธีกรรมเพราะดนตรีเป็นตัวกลางสื่ออารมณ์และ
ความรู้สึก ทําให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการสืบทอดมาเป็นระยะ
เวลานาน คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความเชื่อว่าวงหล่อโก้วเป็นวงดนตรีที่มีบทบาทความสําคัญ
ต่อการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี วงหล่อโก้วนั้นใช้บรรเลงแห่หรืออัญเชิญเจ้าพ่อ
เจ้าแม่ในประเพณีงานทิ้งกระจาดของจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดมาอีกด้วย จากที่มาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงทําให้เกิดแนวคิดการสร้างสรรค์เพลงและดนตรีประกอบการแสดงชุด “ร่ายหลงหงส์ลอดลาย”จากวงหล่อโก้ว
เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ในความเป็นเพลงจีนมากขึ้น จึงได้นําทํานองเพลงบางส่วนของวงหล่อโก้ว เมืองเฉาโจ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นต้นแบบในการประพันธ์เพลง ทั้งนี้เพื่อให้ทํานองเพลงนั้นใกล้เคียงกับ
เพลงจีนมากที่สุด โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากนักธุรกิจชาวจีนคือ อาจารย์เฉินซืนเหวย ที่ประกอบ
ธุรกิจส่งออกเครื่องดนตรีจีนในประเทศไทย ได้เป็นผู้ติดต่อกับนักดนตรีของเมืองเฉาโจ ในเรื่องการขออนุญาต
นําทํานองเพลงของวงหล่อโก้วที่มีอยู่เป็นต้นแบบในการประพันธ์บทเพลง ทั้งนี้ทํานองเพลงที่นํามาเป็นต้นแบบ
การประพันธ์ชื่อว่าเพลง “เสี่ยเข่ง” มีความหมายว่าเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลอันเป็นมงคล เช่น พิธีเชิญเจ้า
พิธีกรรมส่งเจ้า พิธีกรรมแห่เปีย และพิธีกรรมขึ้นเสากงเต็ง พิธีกรรมที่ได้กล่าวมานี้ล้วนแล้วเป็นพิธีกรรมอันเป็น
สิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีน
เครื่ อ งดนตรี ที่ ใ ช้ ใ นการบรรเลงเป็ น การผสมผสานระหว่ า งเครื่ อ งดนตรี ใ นแต่ ล ะชนิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสอดคล้องกับกระบวนท่าที่ใช้ในการแสดงชุดนี้ รวมถึงเครื่องประกอบจังหวะที่เป็นเครื่องทองเหลืองและ
กลองจีน โดยมีแนวคิดในการใช้จังหวะความหนักเบาตามกระบวนท่ารํา เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอารมณ์
ของเพลงและการแสดง การประพันธ์เพลงในครั้งนี้ได้นําเครื่องดนตรีไทยชนิดเครื่องสาย คือ ซอด้วง และซออู้
เข้ามามีบทบาทในการบรรเลงเพื่อให้สําเนียงเพลงนั้นยังคงมีความเป็นอัตลักษณ์ของเครื่องสายไทยที่ผสมผสาน
เครื่องดนตรีที่ใช้ดําเนินทํานอง คือ ขิม ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ ปี่จีน ตี่ต๊า เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะ คือ
เครื่องทองเหลืองต่าง ๆ กลองจีน ฉาบ ฉาบใหญ่ ล้อ ฉิมปอ แต๋งเล็ก แต๋งใหญ่ ตั่วโก้ว

ภาพที่ 1 - 2 ท่วงท่าและเครือ่ งแต่งกายของผู้แสดงมังกรและหงส์
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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ภาพที่ 3 ท่วงท่าและเครื่องแต่งกายของผู้แสดงมังกรและหงส์
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
“ร่ายหลงหงส์ลอดลาย” นับเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่นําเสนอให้เห็นถึงการผสมผสานของท่วงที ลีลา
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีนได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน นํามาซึ่งความภาคภูมิใจในการนําเรื่องราวของ
ชาติพันธุ์จีนในจังหวัดสุพรรณบุรี สู่การนําเสนอในรูปแบบการแสดงที่มีความสง่างาม น่าเกรงขาม อันเป็นมงคล
แห่งความเชื่อและศรัทธาที่สืบต่อกันมา ดํารงไว้ซึ่งสัญลักษณ์แห่งลูกหลานพันธุ์มังกรอย่างสมบูรณ์และมั่นคง
รวมทั้ งการนํ า ไปสู่ ผ ลผลิ ตด้ า นการแสดงที่ ส่ ง เสริ ม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่อ งเที่ ย วและการต่ อ ยอดสู่ วั ฒ นธรรม
สร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน
สรุป
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ร่ายหลงหงส์ลอดลาย เป็นการแสดงท่วงทีท่าของมังกรและหงส์ที่สง่างาม
สร้างสรรค์จากแนวคิดชาติพันธุ์จีนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการนําเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ตลอดจนเรื่องราว
ของลูกหลานพันธุ์มังกรสู่แนวคิดการสร้างสรรค์ที่นําตัวมังกรและหงส์มานําเสนอ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อแห่ง
สัญลักษณ์ของชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ โดยแบ่งรูปแบบการแสดงออกเป็น
3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 “ร่ายหลง” เป็นช่วงแรกของการแสดงที่นําเสนอการปรากฏตัวมังกร 9 ตัว ช่วงที่ 2
“หงส์” การเปิดตัวของนักแสดงหญิง จํานวน 12 คน ที่แสดงเป็นหงส์ ด้วยลีลาท่าทางที่สง่างาม รูปแบบ
นาฏศิลป์จีนที่ออกมาเริงระบําบนท้องฟ้า โดยใช้ผ้าที่ปลายแขนโบกพลิ้วสะบัดไปมาเป็นท่วงท่าที่ดูคล้ายหงส์
กําลังร่อนบิน ประกอบเข้ากับทํานองเพลงช้าและเร็วสลับกัน และช่วงที่ 3 “ลอดลาย” เป็นช่วงที่มังกรกับหงส์
ต่างร่ายรําให้สอดคล้องและเคลื่อนไหวผสมผสานกัน มีทั้งกระบวนท่าการต่อตัว แปรแถว เป็นรูปแบบต่าง ๆ
น่าตื่นตาตื่นใจ รวมทั้งการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงการรวมพลังและความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ของลูกหลานพันธุ์มังกร

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

99

ลายนาฏยจุฬามณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้สร้างสรรค์ : นางสาวณัฐชานันท์ จารุอคั รพัฒน์
นางสาวสุรีรตั น์ จีนพงษ์
แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
วัดจุฬามณีตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลท่าทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นวัดเก่าแก่ของ
จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 1690 ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัด คือ
พระปรางค์ โดยลักษณะของพระปรางค์มีลักษณะตามลวดลายแบบขอมและศิลปะสมัยอยุธยา สันนิษฐานว่า
น่าจะสร้างขึ้นในสมัยลพบุรีและในสมัยอยุธยาได้รับการบูรณะจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทําให้มีลวดลาย
บางอย่างแปลกไปจากที่เคยทํากันมาซึ่งมีอิทธิพลลวดลายประดับแบบจีนเข้ามาผสม ศิลปะของพระปรางค์
จึงผสมผสานกับด้วยศิลปะแบบขอม ไทย และจีนที่เป็นเอกลักษณ์ของพระปรางค์ อีกทั้งรูปแบบเฉพาะที่ปรากฏ
อย่างเด่นชัดคือนิยมลวดลายพรรณพฤกษา เช่น ลายอุบะเฟื่องดอกไม้ ลายบัวหงายเทพพนม ลายช่อดอก
ลายบัวลูกฟัก ลายประตูหลอก ลายหงส์คาบสร้อยดอก (สันติ เล็กสุขุม, 2539, น. 1) และจากความเชื่อทาง
ศาสนามีความเชื่อกันว่า จุฬามณีเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นที่บรรจุพระจุฬาโมลีและ
พระเขี้ยวแก้วของพระโคตมพุทธเจ้า เมื่อถึงวันพระบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายจะพากันมานมัสการกัน
สําหรับมนุษย์ที่ได้ฌานก็จะพากันมาถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถาน (กัญญ์ภัทร์ ชูศรี และคณะ, 2562)
จากลวดลายปู น ปั้ น ของเจดี ย์ วั ด จุ ฬ ามณี ที่ มี ค วามงดงามนั้ น มี เ อกลั ก ษณ์ ค วามโดดเด่ น สื่ อ ได้ ถึ ง
ความเจริญในงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยที่มีการผสมผสานรูปแบบศิลปะขอม ไทย และจีน อีกทั้งมี
คติความเชื่อทางด้านไตรภูมิ อันเป็นคตินิยมในทางพระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่ง (กรมศิลปากร, 2545)
จากการศึกษาพบว่าลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดจุฬามณี คือ ลายหงส์คาบสร้อยดอก เนื่องจากหงส์เป็น
คติความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณมามีความหมายว่า ทิศเบื้องบน หรือสวรรค์ ดังนั้นหากกล่าวถึง
ลวดลายหงส์คาบดอกวัดจุฬามณีที่มีรูปเทวดาถวายอัญชลี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสรวงสรรค์ เปรียบเสมือน
ว่ า ดิ น แดนแห่ ง นี้ เ ป็ น ดิ น แดนแห่ ง มงคลตามความเชื่ อ ที่ มี ม า ส่ ว นลายเฟื่ อ งอุ บ ะ ลายบั ว หงายเทพพนม
ลายประตู ห ลอกเปรี ย บเสมือ นจิต ที่บ ริ สุท ธิ์สื่ อถึ ง ความเป็ น มงคล และเสมื อ นเป็น สาวกของพระพุท ธเจ้ า
(สันติ เล็กสุขุม, 2539, น. 4 - 5)
จากการศึกษาข้อมูลในข้างต้น ผู้สร้างสรรค์งานมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์
โดยมีแนวคิดของการนําลวดลายปูนปั้นที่มีความหมายนํามาออกแบบการแสดงที่สะท้อนถึงคติ ความเชื่อใน
ไตรภูมิที่เชื่อกันว่า จิตที่บริสุทธิ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะนําพาทุกชีวิตไปสู่สวรรค์
รูปแบบหรือขัน้ ตอนในการแสดง
รูปแบบการแสดงนําเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ประยุกต์ โดยแบ่งออกการแสดงออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 เป็ น การนํ า เสนอลวดลายที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ มี 4 ลาย ได้ แ ก่ ลวดลายบั ว หงายเทพพนม
ลายเฟื่องอุบะดอกไม้ ลายประตูหลอก ที่สื่อคติถึงคนที่มีจิตบริสุทธิ์ การเข้ามารวมตัวกันประพฤติตนในศีล
ได้เข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งธรรมแห่งศาสนา
ช่วงที่ 2 เป็นการนําเสนอถึง ลายหงส์คาบสร้อยดอก ที่สื่อถึงคนที่ได้ที่ได้บรรลุและสําเร็จในการปฏิบัติ
ธรรมด้วยจิตแห่งญาณวิสุทธิ์และได้ขึ้นไปสู่สรวงสรรค์ในชีวิตหลังความตาย
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องค์ประกอบในการแสดง
ผู้แสดง ผู้แสดงหญิง จํานวน 12 คน
เครื่ อ งแต่ ง กาย ออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กายสื่ อ ลวดลายปู น ปั้ น ของวั ด จุ ฬ ามณี ที่ มี ล วดลายบั ว หงาย
เทพพนม ลวดลายเฟื่องอุบะดอกไม้ ลายประตูหลอก ลายหงส์คาบสร้อยดอก มาออกแบบเป็นลวดลายบน
เสื้อผ้าที่ผสมกับลักษณะศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายสมัยอยุธยา
ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนกระบอกสีเขียวหยก ชายเสื้อยาวคลุมสะโพก สื่อถึงธรรมะ นั่นก็คือ ธรรมชาติ
ห่มสไบสีครีมเหลือบทองลายหงส์คาบสร้อยดอกสื่อถึงความบริสุทธิ์ ความสงบ
ผ้านุ่ง นุ่งจีบหน้านางยาวกรอมเท้า สีน้ําตาล เพื่อสื่อถึงสีอิฐของพระปรางค์วัดจุฬามณี ส่วนชายผ้านุ่ง
เป็นลวดลายของผ้าเป็นของสมัยอยุธยา
ทรงผม เกล้าผมสูงตามสมัยอยุธยา สวมสร้อยคอ กําไล เข็มขัด ดอกไม้ประดับที่มีลวดลายมาจาก
ลวดลายบัวหงายเทพพนม ลวดลายเฟื่องอุบะดอกไม้ ลายประตูหลอก ลายหงส์คาบสร้อยดอก
เพลงและดนตรี
ดนตรีได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยเลือกดนตรีแต่ละช่วงให้มีความสัมพันธ์กับการแสดง การสื่อความหมาย
และกําหนดเพลงที่ช่วยสื่อสารอารมณ์ของนักแสดงไปสู่คนดูได้ โดยกําหนดเพลงตามรูปแบบการแสดง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ดนตรีเปิดขึ้นมาด้วยเสียงระฆัง สื่อถึงธรรมตามความหมายของลวดลายบัวหงายเทพพนม
ที่ให้ความรู้สึกสงบ นิ่ง และจิตที่บริสุทธิ์
ดนตรีเพิ่มเสียง ลดเสียงระฆังและหายไป มีเสียงตะโพนเข้ามาเพื่อสื่อถึงลวดลายเฟื่องอุบะ ที่ให้
ความรู้สึกถึงคนที่จิตหนักแน่น มั่นคงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม
ดนตรีเพิ่มน้ําหนักของเสียงค่อย ๆ ดังขึ้นแน่นขึ้น สื่อถึงการปกป้องคุ้มครองตามความหมายของ
ลวดลายประตูหลอก ให้ความรู้สึกแยกความชั่ว ความไม่ดี การอยู่ในศีลธรรมย่อมเป็นการปกป้องตัวเอง
ช่วงที่ 2 ดนตรีมีจังหวะที่เร็วขึ้น และมีเสียงระฆังเข้ามาเป็นระยะสื่อถึงลายหงส์คาบสร้อยดอกให้
ความรู้สึกการหลุดพ้น การก้าวผ่านชีวิตหลังความตายแล้วไปสู่สวรรค์
สรุป
การแสดงนาฏศิ ล ป์ส ร้างสรรค์ ชุด ลายนาฏยจุฬามณี ได้แรงบั น ดาลใจในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
นาฏศิลป์ โดยมีแนวคิดของการนําลวดลายปูนปั้นเจดีย์วัดจุฬามณีที่มีความงดงาม มีเอกลักษณ์ความโดดเด่น
สื่อได้ถึงความเจริญในงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยที่มีการผสมผสานรูปแบบศิลปะขอม ไทย และจีน
อีกทั้งยังมีคติความเชื่อทางด้านไตรภูมิ อันเป็นคตินิยมในทางพระพุทธศาสนา นํามาออกแบบการแสดงที่
สะท้อนถึงคติความเชื่อทางไตรภูมิที่ว่า จิตที่บริสุทธิ์การเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะนําพาทุกชีวิตไปสู่สวรรค์
การแสดงแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เป็นการนําเสนอลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มี 4 ลาย ได้แก่
ลวดลายบัวหงายเทพพนม ลายเฟื่องอุบะดอกไม้ ลายประตูหลอกที่สื่อคติถึงคนที่มีจิตบริสุทธิ์ การเข้ามารวมตัว
ประพฤติตนในศีลได้เข้ามาอยู่ในดินแดนแห่ งธรรมแห่งศาสนา และช่วงที่ 2 เป็นการนําเสนอถึ งลายหงส์
คาบสร้อยดอกสื่อถึงคนที่ได้บรรลุและสําเร็จในการปฏิบัติธรรมด้วยจิตแห่งญาณวิสุทธิ์และได้ขึ้นสู่สรวงสรรค์ใน
ชีวิตหลังความตาย ใช้ผู้แสดงหญิง จํานวน 12 คน ออกแบบเครื่องแต่งกายสื่อลวดลายปูนปั้นของวัดจุฬามณีที่
มีลวดลายบัวหงายเทพพนม ลวดลายเฟื่องอุบะดอกไม้ ลายประตูหลอก ลายหงส์คาบสร้อยดอก ผสมกับ
ลักษณะกับศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายสมัยอยุธยา สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นใหม่โดยเลือกดนตรีแต่ละช่วงให้
มีความสัมพันธ์กับการแสดง การสื่อความหมาย และกําหนดเพลงที่ช่วยสื่อสารอารมณ์ของนักแสดงไปสู่คนดู

“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ภาพที่ 1 - 2 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ลายนาฏยจุฬามณี
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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