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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์อย่างดียิ ่งจากบุคคลหลายท่าน  
อันประกอบด้วยคุณธนิดา ไตรภูวนาถ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ และคุณสุธรรม  
เพชรภักดี ชาวบ้านตำบลหน้าถ้ำ ที่กรุณาได้ให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนาม และสัมภาษณ์
ข้อมูลเกี่ยวกับวัดคูหาภิมุข คุณลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ที่กรุณาให้ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม คุณครูนิชาพร ชุมนุมมณี อาจารย์สอนนาฏศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
และคุณครูณัฐพร อรัญภาค ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ดนตรีและนาฏศิลป์) ท่ีกรุณาได้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล
ด้านการสร้างสรรค์นาฏศิลป์อันเป็นประโยชน์ยิ่งในการให้คำปรึกษา และกรุณาให้ข้อมูลความรู้อันเป็น
ประโยชน์ตลอดจนสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้งานวิจัยเรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ระบำบูชาคูหาภิมุข 
นี้ สำเร็จลงด้วยดี คณะผู้วิจัยรู ้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างยิ ่ง และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ สุดท้ายนี้ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ตลอดจน
ขอขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจสำคัญในการทำวิจัยฉบับนี้
ตลอดมา ขอบคุณคณะผู้วิจัย และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายท่านที่ทำให้วิ จัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
คุณค่าและประโยชน์ที ่มีจากผลงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบความดี เป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่พระพุทธ
ไสยาสน์ และท่านพ่อเจ้าเขา วัดคูหาภิมุข รวมถึงคุณบิดามารดา ปรมาจารย์ ทางด้านการแสดง
พื้นบ้านและดนตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และผู้มีพระคุณทุกท่านให้ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าและประโยชน์
ต่อการศึกษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านสืบไป 
 

           คณะผู้วิจัย 
                                         2563 
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บทคัดย่อ 

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา
ของวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ และเพื่อ
เป็นการอนุร ักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่นของจังหวัดยะลา  โดยสร้างสรรค์ 
เป็นการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ประยุกต์ ใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน จำนวน 6 คน 
ระยะเวลาในการแสดง 5 นาที โดยแบ่งการสดงออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1  ส่ือถึงการเตรียมตัวของ
ชาวบ้านเพื ่อที ่จะไปไหว้พระ ขอพรจากสิ ่งศักดิ ์สิทธิ์ ช่วงที ่ 2 สื ่อถึงประเพณีแห่ผ้าห่มพระ  
และแสดงออกถึงท่วงท่าท่ีแสดงถึงความสุข และความสนุกสนานของชาวบ้านหลังจากการไปไหว้พระ  
โดยใช้องค์ประกอบในการแสดง ประกอบด้วยเพลงพื้นบ้านภาคใต้ วงปี่กลอง แบบประยุกต์ ใช้การ
ดำเนินทำนองในอัตราจังหวะสองชั้น และอัตราจังหวะชั้นเดียว ให้สอดคล้องกับช่วงของการแสดง  
การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำ คำนึงถึงจุดมุ่งหมายของการแสดง ซึ่งเน้นการผสมผสานระหว่างท่า
รำนาฏศิลป์พื้นบ้านร่วมกับลักษณะของวิถีชีวิต การบูชา เคารพสักการะพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรีวิชัย 
ประกอบด้วยท่าแต่งตัว ท่าทาแป้ง ท่าเตรียมตัว ท่าเตรียมดอกไม้  การกราบไหว้บูชา การแห่ผ้า  
และท่าทางท่ีส่ือถึงความสุข สนุกสนานของชาวบ้าน ซึ่งท่ารำนี้มีความกลมกลืนและสอดคล้องกับการ
แปรแถว มีลีลาการเคล่ือนไหวเป็นไปด้วยความนุ่มนวล ไม่ซับซ้อน ใช้การแต่งกายในรูปแบบชาวบ้าน
ภาคใต้ ในยุคสมัยศรีวิชัย นำมาประยุกต์ให้เป็นแบบสมัยใหม่ มีความร่วมสมัยผสมผสานกับแบบด้ังเดิม 
การใช้สีของเครื่องแต่งกายก็จะมีสีสันมากกว่าของด้ังเดิมท่ีมีสีพื้นเรียบ ๆ ประกอบด้วยเครื่องประดับ
ศีรษะ ดอกไม้ประดับสีทอง เครื่องประดับอื่น ๆ ประกอบด้วย สร้อยคอ กำไรข้อมือ ต่างหู เข็มขัด และ
วังวาลย์ โดยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” นี้ สามารถแสดงได้ในงานประเพณีของ
ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือแสดงได้ในโอกาสท่ัวไป และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่
บุคคลท่ีสนใจ ท่ีต้องการจะศึกษา อนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ทางด้านศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ 

คำสำคัญ: บูชา, คูหาภิมุข, นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
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Abstract 

 Creative dance series “Ra Bam Bucha khuha Phimuk”  objective for study the 
history of Khuha Phimuk temple, Natham Subdistrict, Mueang District, Yala Province.  
To create Dance performance and Conservation, Dissemination and Inheritance of local 
arts and culture of Yala Province. By creating performances in folk dance style Southern 
applied. Using all 6 female actors, duration of 5 minutes and dividing the display into 
2 parts. Include part 1 shows the preparation of the villagers in order to pay respect to 
the monks and requesting blessings from sacred things.  The second part shows the 
tradition of the blanket procession and demonstrated a gesture of happiness and the 
fun of the villagers After going to pay respect to monks.  The composition in the show 
consists of southern folk music, bagpipes, drum style, perform melody at a double beat 
rate and the single beat rate. Corresponding to the range of performances dance 
creation and creativity. Taking into account the purpose of the show. Emphasizing the 
combination of traditional Thai dance and lifestyle. Worship of the Reclining Buddha in 
the Srivijaya period. Consisting of dressing position, powdering posture, preparation 
posture, flower preparation posture Worship and cloth gesture and gesture that 
conveys happiness Fun of the villagers. Which the dance moves are harmonious and 
consistent with the row transformation. There is a style of movement that is gentle and 
uncomplicated. Use dress code in the form of southern villagers In the Srivijaya period 
Applied to be modern. Have a contemporary Blend with traditional. The use of color 
for the costume will be more colorful than the original. Consisting of head ornaments 
golden flower adornment, necklace, cuff links, earrings, belts and Wang Valley. By the 
creative dance costumes “Ra Bam Bucha khuha Phimuk” can be displayed in traditions 
of Natham Subdistrict, Mueang District, Yala Province or can be displayed on general 
occasions and can be a model for interested parties Wanting to study, Conservation, 
inheritance, and dissemination of folk art in the southern region. 

Key words  :  Worship, Khuha Phimuk , Creative Dance 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 การดำเนินชีวิตของคนไทยมีท้ังความเหมือนและแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ท้ังสภาพแวดล้อม ชาติพันธุ์ ความเช่ือ ศาสนา และประเพณีท่ีหลอมรวมจนก่อให้เกิดเป็น
วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงค่านิยมและรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นส่ิงท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นโดยอิงกับธรรมชาติความเป็นอยู่ ก่อให้เกิดประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาของคน
ในชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงคติความเช่ือและส่ิงท่ีผู้คนในชุมชนเดียวกันยึดเหนี่ยวจิตใจ ในแต่ละภูมิภาค
นั้นก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบในการดำเนินชีวิตของผู้คนท้ังใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคใต้ ท่ีมีความหลากหลายในด้านความเช่ือทางศาสนา  
มีการนับถือศาสนาท้ังพุทธและอิสลาม ในส่วนของชาติพันธุ์มีการอยู่ร่วมกันท้ังชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม 
จีน จีน-มลายู (ยะหยา) และชาวเล การแต่งกายก็แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ที่บ่งบอกเฉพาะกลุ่ม  
มีประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งแสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ทั้งยังมีประเพณีและ
เทศกาลสำคัญอย่างประเพณีชักพระ การแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ การแข่งเรือ เทศกาลกินเจ วันฮารีราย
อหรือวันอีฎิลฟิตรี นอกจากนี้ภาคใต้เป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงและการเล่นพื้นบ้านท่ีมีความ
สนุกสนาน คึกคักเร้าใจ เช่น การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกฮูลู  รองเง็ง การแข่งขันนกเขาชวา  
เป็นต้น ส่วนอาหารการกินในพื้นถิ่นภาคใต้นั้นจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติท่ีจัดจ้าน และเผ็ดร้อน 
เช่น แกงเหลือง ข้าวยำ แกงไตปลา ผัดสะตอ การประกอบอาชีพนิยมปลูก ยางพารา ปลูกปาล์ม  
ทำประมง ทำสวนผลไม้เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ด้วยความแตกต่างทางชาติพ ันธุ์  
ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ของภาคใต้เสมือนเป็นการสร้างมนตร์เสน่ห์ในวิถีการ
ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ที่ผนวกเข้ากันได้อย่างแนบเนียน รวมทั้งความเข้มแขง็ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก่อให้เกิด เป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในภูมิภาคนี้ (กรมส่งเสริม วัฒนธรรม. 2559: 23)  

จังหวัดยะลา ก็เป็นจังหวัดหนึ ่งในภูมิภาคใต้ที ่ม ีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ  
การดำเนินวิถีชีวิต ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดแห่งพหุวัฒนธรรม ที่มีทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม  
และชาวไทยเช้ือสายจีน ท่ีสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ซึ่งแต่ละเช้ือชาติ ศาสนานั้นก็
มีกฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ และความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป ดังเช่น ชาวไทยพุทธที่มีพระพุทธศาสนา
เป็นท่ียึดเหนี่ยวทางใจ มีการกราบไหว้ เคารพ สักการะ บูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ ธูป เทียน มีการ
ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือมีการทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศล สิ่งเหล่านี้ชาวไทยพุทธเชื่อว่า  
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เมื่อปฏิบัติแล้วจะทำให้เกิดความสบายใจ และได้บุญกุศล ดังเช่น ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธที่มีพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย ซึ ่งมีอายุมากกว่า 
1,200 ปี ท่ีประดิษฐานอยู่บนเขา ณ วัดคูหาภิมุข เป็นท่ียึดเหนี่ยวทางใจ โดยชาวบ้านมีการกราบไหว้
เคารพ สักการะ บูชา และในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีพิธีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) 
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ และในปัจจุบัน วัดคูหาภิมุข นี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ
จังหวัดยะลาแห่งหนึ่งด้วย 
   ด้วยเหตุนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เห็นความสำคัญของวิถีชีวิตของ
ชาวไทยพุทธ ในตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จึงสร้างสรรค์เป็นการแสดงนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ชุด ระบำบูชาคูหาภิมุข ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ประยุกต์  โดยมีแนวคิดท่ีจะส่ือ
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในการกราบไหว้เคารพ สักการะ บูชา และการแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์
สมัยศรีวิชัย ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,200 ปี ที่ประดิษฐานอยู่บนเขา ณ วัดคูหาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 2) เพื่อสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ระบำบูชาคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอ
เมือง จังหวัดยะลา  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  
 ศึกษาความเป็นมา วิถีชีวิต บริบทและความเชื่อของชาวบ้านตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ที่มีการกราบไหว้สักการะบูชา และพิธีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่สมัยศรวีชัิย 
ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ)  แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์  
ชุด ระบำบูชาคูหาภิมุข โดยนำเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ประยุกต์  

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1)  ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง 
จังหวัดยะลา  
 2)  ได้ศิลปะการแสดงพื้นเมือง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ระบำบูชาคูหาภิมุข 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ หมายถึง การท่ีนักประดิษฐ์ท่ารำ หรือศิลปิน หรือผู้สร้างงานศิลปะ  
นักสร้างสรรค์นาฏศิลป์ต้องคิดค้นคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ท่ารำ รวมทั้งองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ 
ที่ขาดไม่ได้ในการสร้างสรรค์การแสดง เพลง ทำนอง เครื ่องแต่งกาย ท่ารำ และอุปกรณ์ประกอบ 
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การแสดงหรืออื่น ๆ ตามจินตนาการของผสู้ร้างงานที่ต้องการบ่งบอกเนื้อหาให้กับผู้ชมได้เล็งเห็นและ
เกดิภาพตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ 
 ระบำ หมายถึง  การแสดงที่ต้องใช้คนจำนวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งการแสดงนั้น ๆ จะใช้
เพลงบรรเลงโดยมีเนื้อร้องหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้ ระบำนั้นเป็นศิลปะของการร่ายรำท่ีเป็นชุด ไม่ดำเนิน
เป็นเรื่องราว ผู้รำแต่งกายงดงาม จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความงดงามของศิลปะการรำไม่มีการดำเนิน
เรื่อง 

 บูชา  หมายถึง แสดงความเคารพ ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือเล่ือมใส  
 สักการะ หมายถึง บูชาด้วยส่ิง หรือเครื่องอันควรบูชา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน 
 พระพุทธไสยาสน์ หมายถึง พระพุทธรูปในท่านอน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ชุด ระบำบูชาคูหาภิมุข นี้ เป็นการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคใต้ประยุกต์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดง คือ วิถีชีวิต
ของคนไทยกับศาสนา ประวัติความเป็นมาของวัดคูหาภิมุข ประเพณีวัฒนธรรม และบริบทต่าง ๆ  
ที ่เกี ่ยวข้องกับวิถีชีว ิต ความเชื ่อในการกราบไหว้บูชาพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่สมัยศรีวิชัย  
ท่ีประดิษฐานอยู่ในวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และทฤษฎีการประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา และสร้างสรรค์ผลงาน
ดังกล่าว โดยมีหัวข้อและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  2.1 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
  2.2 นาฏยประดิษฐ์ 

2.3 นาฏยประดิษฐ์ของไทย 

2.4 วิถีชีวิตของคนไทยกับศาสนา 
2.5 วัดคูหาภิมุข อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
2.6 จังหวัดยะลา 

2.1 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
 นาฏศิลป์ไทยบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนอีกทาง
หนึ่งนาฏศิลป์ไทยมีรูปแบบการแสดงที่ชัดเจนนอกจากจะแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วในการแสดง
นาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภท สามารถสื่อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมองเห็นถึงคุณค่าความงาม  
ภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์เห็นความงามของ ลีลาท่ารำของนักแสดง ความไพเราะของเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดง ความงามของเครื่องแต่งกายแต่ละประเภท นาฏศิลป์ไทยแบ่งลักษณะการแสดง
ออกเป็นหลากหลายประเภทแต่ท่ีเห็นเด่นชัดคือนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยความหมายของนาฏศิลป์และ
ความหมายของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ มีผู้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

นาฏศิลป์หมายถึงการร่ายรำ ของโขน ละคร ฟ้อนและระบำ (กรมศิลปากร. 2525: 29) 
สุมิตร เทพวงษ์ ได้ให้ความหมายของคำว่า “นาฏศิลป์”ดังนี้  
   นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำ 
   นาฎศิลป์ หมายถึง ความช่ำชองในการละครฟ้อนรำ  
   นาฎศิลป์ หมายถึง การร้องรำทำเพลง ให้ความบันเทิงใจอันประกอบด้วยความโน้มเอียง

แห่งอารมณ์ และความรู้สึก  
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   นาฎศิลป์ หมายถึง การฟ้อนรำที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ ้นจากธรรมชาติด้วยความประณีตอัน
ลึกซึ้ง เพียบพร้อมไปด้วยความวิจิตรบรรจงอันละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังหมายถึงการฟ้อนรำ ระบำ 
เต้น แล้วยังหมายถึง การร้องเพลงและการบรรเลงเพลง  

   นาฎศิลป์ หมายถึง การรำร้องทำนองเพลง การให้ความบันเทิงใจ อันร่วมด้วยเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ เกิดคุณค่าในศิลปะยิ่งขึ้นตามสภาพหรืออารมณ์ต่าง ๆ กันสุดแต่จุดมุ่งหมาย  

   นาฎศิลป์ หมายถึง ศิลปะในการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ เป็นสิ่งท่ี
มนุษย์ประดิษฐ์ ขึ ้นด้วยความประณีต งดงาม มีแบบแผน ให้ความบันเทิงใจ โน้มน้าวอารมณ์และ
ความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตาม ศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้า
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้น แต่ความหมายท่ี เข้าใจกันท่ัวไป คือ ศิลปะของการละเล่นร้อง
รำทำเพลง (สุมิตร เทพวงษ์. 2541: 12) 

นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะแห่งการฟ้อนรำอันเป็นพื้นฐานที่แสดงถึงอารยธรรมความรุ่งเรือง
ของชาติ ชาติที ่รุ ่งเรืองหรืออารยชาติที่เก่าแก่ย่อมมีวัฒนธรรมทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ของตนเอง 
ท่าทางของนาฏศิลป์นั ้นมีกำเนิดมาจากท่าธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ต่อมาจึงได้พัฒนารูปแบบหรือ
ประดิษฐ์ท่าขึ้นเพื่อเป็นการส่ือความหมายโดยเฉพาะ (เรณู  โกศินานนท์. 2544: 51)  

นาฏศิลป์ หมายถึง การฟ้อนรำท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจาก ธรรมชาติด้วยความประณีตอันลึกซึ้ง 
เพียบพร้อมไปด้วยความวิจิตรบรรเลงอันละเอียดอ่อน นอกจากหมายถึงการ ฟ้อนรำ ระบำ รำ เต้น
แล้ว ยังหมายถึงการร้องและการบรรเลงด้วย (อมรา  กล่ำเจริญ. 2542: 1-3) 

จากความหมายของนาฏศิลป์ดังกล่าว อาจกล่าวสรุปได้ว่า นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการแสดง
ในด้าน การฟ้อนรำซึ่งมนุษย์ได้ประดิษฐ์ทา่รำขึ้นให้วิจิตรพิสดารโดยอาศัยการบรรเลงดนตรีและการ
ขับร้องประกอบ 

กระบวนการสร้างสรรค์ที่นาฏยศิลปินทำให้เกิดความเจริญแก่วงการนาฏยศิลป์ คือ นาฏย
ประดิษฐ์ (Choreography) ที่นาฏยศิลปินสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นในนาฏยจารตีของตน
จนเมื่อผลงานใหม่นั ้นงดงามเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและรักษาสืบทอดไว้ (สุวภา  เวชสุรักษ์.  
2547: 1) 

 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ คือ กระบวนการที่ครูนาฏศิลป์หรือศิลปินคิดวิธีดำเนินการคิดประดิษฐ์ 
ท่ารำให้สอดคล้องกับจังหวะทำนอง เพลง จากความคิดและความรู้สึกผ่านกระบวนการที่ต้องใช้
ทักษะและความชำนาญจนได้ผลงานท่ีตนพึงพอใจ  (ฉันทนา  เอี่ยมสกลุ. 2550: 4)   

จากความหมายท่ีมีผู้กล่าวไว้ข้างต้น นาฏศิลปส์ร้างสรรค์ โดยความหมายรวม คือ นักประดิษฐ์
ท่ารำหรือศิลปินหรือผู้สร้างงานศิลปะนักสร้างสรรค์นาฏศิลป์ต้องคิดค้นคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์
ท่ารำ รวมทั้งองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ที่ขาดไม่ได้ในการสร้างสรรค์การแสดง เพลง เนื้อร้อง ทำนอง 
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เครื่องแต่งกายขบวนท่ารำ อุปกรณ์ประกอบการแสดง หรืออื่น ๆ ตามจินตนาการของผสู้ร้างงานท่ี
ต้องการบ่งบอกเนื้อหาให้กับผู้ชมได้เล็งเห็นและเกดิภาพตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์  

การสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์หรือเรียกอีกอย่างหนึ ่งว่า นาฏยประดิษฐ์  หรือนาฏศิลป์
สร้างสรรค์  โดยมีผู ้ออกแบบงาน เรียกว่า ผู ้สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ (Choreographer) เป็นผู้
สร้างสรรค์ กำหนด แนวคิด รูปแบบ ถ่ายทอดการแสดง เรื่องราวอย่างเป็นระบบ เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจพื้นฐาน ด้านการปฎิบัตินาฏยศิลป์อย่างชำนาญ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบท่ารำ  
ท่าเต้น มีความรู้เรื่องดนตรี เพลง องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ในการออกแบบสร้างสรรค์ให้เกิดความ
แปลกใหม่ หลักการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ ซึ่งอาศัยองค์ประกอบสำคัญดังนี้  

1. การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ประกอบไปด้วย แนวความคิดในการสร้างสรรค์ กระบวนการ
สร้างสรรค์ และทฤษฎีทัศนศิลป์ การสร้างแนวความคิดของรูปแบบงานให้มี ความแปลกใหม่ เป็นคิด
การออกแบบในส่วนของเนื้อเรื่อง ขอบเขต องค์ประกอบทางศิลปะ แนวดนตรี เพลง เครื่องแต่งกาย 
อุปกรณ์การแสดง และเป็นงานท่ีผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจ อย่างมุ่งมั่นท่ีต้องการทำขึ้น  

2. การกำหนดเนื้อหาหรือโครงเรื่องหลัก เป็นการกำหนดเรื่องราวการสร้างสรรค์ของระบำ 
ชุดหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงออกถึงแนวคิดหลักของผู้สร้างสรรค์ การวางเนื้อหาของเรื ่องราวเช่น เรื ่องท่ี  
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ชุมชน สะท้อนสังคม คติธรรมทางศาสนา ในงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์มีทั้ง  การ
แสดงท่ีมีการผูกเรื่องราว และไม่มีการผูกเรื่องราว แต่ยังคงมีแนวคิดหลักของการแสดงอย่าง ชัดเจน 

3. การกำหนดลักษณะของนาฏศิลป์หรือเรียกว่า นาฏยลักษณ์ ให้มีรูปแบบการเต้นรำที ่มี
รากเหง้าของสกุลนาฏยศิลป์ต่าง ๆ เช่น รูปแบบนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ร่วมสมัย  
นาฏศิลป์สกุลอื่น ๆ ฯลฯ โดยนำมาประยุกต์ ผสมผสาน ให้ตรงตามแนวคิดหลักที่ตั้งไว้ โดยสามารถ 
มีแนวคิดให้แปลกแตกต่างไปจากเดิม การนำเอาของที่มีอยู ่มาประยุกต์ การผสมผสานรูปแบบท่ี  
มากกว่า 1 รูปแบบขึ้นไป ทั้งนี้ยังอาศัยองค์ประกอบการจัดวางท่า การแปรแถว การตั้งซุ้ม  การวาง
ตำแหน่ง การใช้พลัง การใช้พื้นท่ี ตามหลักการสร้างสรรค์ท่าเต้นท่ีได้วางโครงสร้างไว้  

4. การเลือกนาฏยลักษณ์แบบด้ังเดิมน้ามาปรุงแต่งขึ้นใหม่ ท้ังรูปแบบนาฏศิลป์มาตรฐาน หรือ
แบบนาฏศิลป์ประยุกต์ เช่น การนำรูปแบบท่าร้าจากนาฏศิลป์ท้องถิ่นดั้งเดิมในด้านโครงสร้างหลักของ
ท้องถิ่นนั้นมากำหนดเป็นท่าหลักของการแสดง เช่น ฟ้อนเล็บของภาคเหนือ ที่มีโครงสร้าง  ท่ารำ
ลักษณะการยืดตัวตรง การก้าวเท้าแบบเนินนาบ การวาดวงแขนกว้าง การสะบัดจีบ ล้าเพลิน ของภาค
อีสาน ที่มีโครงสร้างท่ารำลักษณะการย่อตัวต่ำ การก้าวแบบหนีบขา การเตะเท้าสะบัดไป ด้านหน้า 
หรือการนำโครงสร้างของท่าบัลเล่ต์มาใช้และมีการประยุกต์นาฏศิลป์ไทยผสมผสาน เช่น  บัลเล่ต์ 
มโนห์รา ท้ังนี้การเลือกรูปแบบการน้าเสนอผลงานยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านการจัด การด้วย เช่น 
เรื่องงบประมาณ ความถนัดของผู้สร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ เรื่องที่ท้าทายความสามารถ เป้าหมาย
หลักของผลงาน ความสามารถของผู้แสดง เหล่านี้มีผลต่อการสร้างสรรค์งานในภาพรวม  
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5. รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย แบบมาตรฐาน ปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อย่าง 
มากมายโดยเฉพาะการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 
ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา  
ศิลปหัตถกรรม และการแสดง วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทย ท้าให้  
เกิดการแพร่กระจายตัวด้านความคิดสร้างสรรค์ นิยมนำเอาเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ วรรณคดีไทย 
ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ ความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคอดีต น้ามาเล่าเรื่องราวขึ้นใหม่โดยอาศัย  
ร้อยเรียงเรื่องแบบใหม่ แต่ยังคงใช้องค์ประกอบของท่าทาง การเคลื่อนไหว เพลง ดนตรี  เครื่องแต่ง
กาย ในลักษณะนาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐาน ผู้สร้างสรรค์งานจึงต้องอาศัยความรู้เรื่อง  นาฏศิลป์ไทย
เป็นอย่างดี  

6. รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย ประเภทพื้นเมือง เป็นการสร้างสรรค์นาฏศิลป์โดยใช้  
หลักนาฏศิลป์พื ้นเมืองทั้ง 4 ภาคของไทย มีการบูรณาการท่ารำจากแบบพื้นบ้านดั้งเดิมนำมาคิด 
สร้างสรรค์ และการใช้ท่าประยุกต์ขึ้นใหม่จากจินตนาการจากการแสดงหลากหลายประเภทตาม สมัย
นิยม นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านการรูปแบบการน้าเสนอ องค์ประกอบด้านเสื้อผ้า  เครื่อง
แต่งกาย เพลง ดนตรี ให้มีความแปลกใหม่เพื่อให้ผลงานมีความโดดเด่น รวมถึงการน้าเอา นาฏยศิลป์
ร่วมสมัยเข้ามาประยุกต์ให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ และดึงดูดความสนใจของผู้ชมมากขึ้น  มักนำเสนอ
เรื่องราวที่เป็นลักษณะความเป็นท้องถิ่น วิถีชีวิต อาชีพท้องถิ่น การสร้างสรรค์นาฏศิลป์  ประเภท
พื้นเมืองนี้จะมีความอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบตายตัว แต่ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์งานควรมี ความระมัดระวงัใน
เรื ่องของประเพณีท้องถิ่นในแต่ละที่ให้เป็นอย่างดีเพื ่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือขัด  ต่อความเช่ือ 
ประเพณีของคนท้องถิ่น  

7. รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ประยุกต์ หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัย เกิดจากกระแสวัฒนธรรม
ต่างชาติ และการล่ืนไหลทางวัฒนธรรมที่ไม่มีขีดจ้ากัด ประกอบกับ การติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที ่ เข ้ามาในประเทศไทย ราว 50 ปี มาแล้ว นาฏยศิลป์ร ่วมสมัย เป็นการใช้ศ ิลปะ  
การเคล่ือนไหวท่ีไม่มีขีดจำกัด มีอิสระ แต่มีความหมายในตัวเอง ปัจจุบันจึงเกิดการน้าเอานาฏศิลป์ท่ีมี 
อยู่นำมาประยุกต์ ผสมผสานรวมกัน จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นาฏศิลป์ประยุกต์ เป็นการนำเอา
นาฏศิลป์บางประเภทมาปรุงแต่ง ดัดแปลง เพิ่มเติมให้เกิดสีสัน ความแปลกใหม่ เช่นผู้แสดงมีการเปล่ง
เสียงบางช่วง  มีการนำเทคโนโลยีมาผสม มีการสร้างทำให้ประหลาดผิดรูปทรงอย่างชัดเจน  
เป็นลักษณะการสร้างสรรค์รูปแบบหนึ่งที่พบและเรียกว่าไม่ซ้ำแบบเดิม เช่นนาฏศิลป์ไทยผสมผสาน 
กับนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) ทั ้งนี ้ใช้องค์ประกอบของการแสดงเรื ่อง ท่าทาง เพลง ดนตรี   
ที่มีลักษณะผสมผสานกันรวมอยู ่ด้วย การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ประยุกต์จึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย 
โดยเฉพาะในวงการการศึกษาด้านนาฏศิลป์ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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นาฏศิลป์ประยุกต์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้สร้างสรรค์ในการนำเสนอ 
นาฏศิลป์แนวใหม่ สามารถตอบโจทย์แนวคิดของผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเลือกใช้ 
ศิลปะได้อย่างหลากหลาย นำมาผสมกลมกลืนภายใต้การจัดองค์ประกอบใหม่ ทั้งนี้การพยายามหลีก
หนีรูปแบบเดิมเพื ่อให้เกิดการยอมรับจากผู ้ชม เป็นสิ่งท้าทายในตัวผู้สร้างสรรค์งานลักษณะนี้  
เป็นอย่างยิ่ง (ป่ินเกศ วัชรปาณ. 2559: 218-219) 

2.2 นาฏยประดิษฐ์ 
นาฏยประดิษฐ์ หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์  แนวคิดและรูปแบบกลวิธี

ของนาฏยศิลป์ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผู้แสดงคนเดียว หรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงานใน
อดีต นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นการทำงานท่ีครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่ารำ ท่าเต้น การต้ัง
ซุ้ม การแสดงเด่ียว การแสดงหมู่ การกำหนด ดนตรีเพลง เครื่องแต่งกาย ฉาก และส่วนประกอบอื่น ๆ
ท่ีสำคัญในการทำให้นาฏยศิลป์ชุดหนึ่งสมบูรณ์ตามท่ีต้ังใจไว้ ผู้ออกแบบนาฏยศิลป์ เรียกกันโดยท่ัวไป
ว่าผู้อำนวยการฝึกซ้อม หรือผู้ประดิษฐ์ท่ารำ แต่ในท่ีนี้ขอเสนอคำใหม่ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ ซึ่งตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Choreographer (สุรพล วิร ุฬลักษณ์. 2547: 225) นาฏยประดิษฐ์มีการทำงาน
ท้ังหมด 7 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีลักษณะของการทำงาน ดังต่อไปนี้ 

2.2.1   การคิดให้มีนาฏยศิลป์  
ดังได้กล่าวมาแล้วในคำนำว่า นาฏยศิลป์มีบทบาทมากมายในสังคมมนุษย์ เพราะฉะนั้น

ความต้องการให้มีการฟ้อนรำขึ้นในโอกาสใดนั้นย่อมมีเหตุผลมากมาย แต่พอสรุปได้เป็นเหตุผลใหญ่  
 5 ประการ  (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547: 225)  

1) พิธีกรรม และ พิธีการ 
 กิจกรรมนั้นต้องมีนาฏศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมและพิธีการ หรือปรับปรุงนาฏยศิลป์    

ชุดเดิมที่เคยใช้มาก่อนให้เหมาะสมกับโอกาสนั้น การปรับปรุงชุดเดิมให้เหมาะสมมักเกิดขึ้นกับพิธีกรรม     
การแสดงเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าว  อันหมายถึงนาฏยศิลป์
รุ่นใหม่ท่ีเหมาะสมกับโอกาสนั้นด้วย 

2) ส่งเสริมกิจกรรม 
   กิจกรรมนั้นต้องการให้มีนาฏยศิลป์ เป็นส่วนประกอบเพื่อนสร้างความหรูหรา หรือ สีสัน
ให้แก่กิจกรรมหลัก เรื่องของนาฏยศิลป์ในฐานะเป็นส่ิงประดับท่ีไม่มีก็ไม่ได้ มีก็ดี ตัวอย่างเช่น หลวงวิจิตร
วาทการ คิดให้มีระบำสลับฉาก เพื่อปลุกใจในเรื่องชาตินิยม  และเพื่อความเพลิดเพลินของคนดูระหวา่ง
การเปล่ียนฉากท่ีกินเวลานานหลายนาที กรมศิลปากรในสมัยอาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ เป็นอธิบดีได้สร้างสรรค์
ระบำในละคร เรื่องต่าง ๆ ขึ้นหลายชุดเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้แก่ละครในฉากที่เหมาะสม เช่น ชุด
มโนห์ราบูชายัญ ในเรื่องมโนห์รา ชุดนพรัตน์ ในเรื่อง สุวรรณหงส์ 
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 3) เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 กิจกรรมนั้นต้องการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งมักสัมพันธ์กับการ

องเท่ียว ด้วยเหตุนี้ชุมชนซึ่งได้กำหนดเป็นแหล่งท่องเท่ียวก็ได้รับการกระตุ้นให้ค้นหาหรือสร้างสรรค์
นาฏยศิลป์ท้องถิ่นที่แสดงหรือสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของถิ่นนั้น เพื่อนำมาเป็นเครื่ อง
บันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมีนาฏยศิลป์เกิดขึ้นเพื่อการนี้อย่างมากมายด้วยวิธีการสองอยา่ง 
คือ 1. นำนาฏยศิลป์พื้นบ้านที่มีอยู่เดิม แต่เป็นนาฏยศิลป์ที่แสดงโดยชุมชน  ในชุมชนเพื่อชุมชนมา
ปรับเป็นนาฏยศิลป์โดยนาฏยศิลปินอาชีพบนเวทีเพื่อนักท่องเที่ยว 2. สร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุดใหม่  
โดยประยุกต์กิจกรรมในการประกอบอาชีพของท้องถิ่น มาทำเป็นการแสดงท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ และการทำมาหากิน 

  4) ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลป์ 
         กิจกรรมที่คิดให้มีนาฏยศิลป์ชุดใหม่ๆขึ้นขึ ้นเพื่อความก้าวหน้าของศิลปะสาขานี้
โดยตรง  เช่น  การสร้างสรรค์ ระบบโบราณคดีท้ัง 5 ชุด  โดยข้าราชการกรมศิลปากร  ในสมัยอาจารย์ 
ธนิต  อยู่โพธิ์ เป็นอธิบดี  การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาปริญญา
ตรีทางนาฏยศิลป์ของสถาบันศึกษานาฏยศิลป์ระดับอุดมศึกษา การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อนร่วมใน
งานมหกรรมนาฏยศิลป์ระดับนานาชาติที ่มีการกำหนดหัวข้อใหม่ๆ เช่น งานมหกรรมนาฏยศิลป์
อาเซียน  หรือการประกวดผลงานนาฏยประดิษฐ์สำหรับนักนาฏยประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ในประเทสเยอรมัน 

5) พัฒนาอาชพี  
    กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ใหม่ ๆ ขึ้นโดยตรง เพื่อแสดงเป็นอาชีพกรณีนี้จะพบ 
ได้มาก ในประเทศพัฒนาทางโลกตะวันตก เช่น ยุโรป และอเมริกาที่มีคณะนาฏยศิลป์หลายคณะ 
หาเล้ียงชีพด้วยการแสดงนาฏยศิลป์สมัยใหม่ หรือ คอนเทมเพอรารีด๊านซ์ ซึ่งมักมีการคิดระบำชุดใหม่
เพิ่งขึ้นในโปรแกรมของคณะของตนอยู่เสมอ และหากนาฏยศิลป์ใหม่ ๆ ชุดใดงดงาม และคนดูนิยม
ชมชอบก็จะได้รับการสืบทอดโดยนาฏยศิลป์คณะอื่น ๆ ให้แพร่หลายออกไป 

2.2.2 การกำหนดความคิดหลัก    
    การกำหนดความคิดหลักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์งานด้านนาฏยศิลป์

เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ การกำหนดความคิดหลักมี 2 ระดับ คือ ระดับ
เป้าหมาย และระดับวัตถุประสงค์  (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547: 228) 

1) ระดับเป้าหมาย  
   ระดับเป้าหมาย หมายถึง  การกำหนดให้ชัดเจนว่านาฏยศิลป์ชุดท่ีคิดขึ้นนี้ เพื่ออะไร 

หรือ เพื่อใคร เช่น เพื่อทดสอบขีดความสารถเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาที่เรียนสาขานาฏยศลิป์
ระดับปริญญาตรี, เพื่ออวยพรวันเกิดผู้อาวุโส หรือ เพื่อแสดงประกอบการแนะนำการเปิดเท่ียวบินใหม่
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ของสายการบินไทย หรือจากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนได้พียงใดก็จะทำให้
การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เป็นไปตามความต้องการได้มากเพียงนั้น 

2) ระดับวัตถุประสงค์  
 เป็นการนำเอาเป้าหมายมากำหนดเป็นสิ่งที ่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นในรูปแบบของ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ง่าย เช่น เพื่อให้นิสิต
สร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุดใหม่ที่มีคุณภาพสูง มีความเป็นตัวของตัวเอง มีสาระสะท้อนสังคมปัจจุบัน 
เพื่อให้เจ้าของวันเกิด ชื ่นชมกับความวิริยะอุตสาหะของลูกหลานที่มาร่วมกตัญญูด้วยการฟ้อน  
รำอวยพร 

2.2.3 การประมวลข้อมูล 
  เมื่อได้กำหนดวัตถุประสงค์แล้วนักนาฏยประดิษฐ์ ต้องทำการรวบรวมข้อมูลมาเป็นปัจจัยใน
การสร้างสรรค์ ท้ังนี้เพราะการสร้างสรรค์ด้านศิลปะใด ๆ ก็ตามมิได้เกดิขึ้นจากความว่างเปล่า แต่เป็น
กระบวนการท่ีนำเอาส่ิงท่ีมีอยู่ก่อนแล้วมาประยุกต์หรือปรับเปล่ียน ท้ังในระดับนามธรรม หรือรูปธรรม 
ให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลมีสองลักษณะ คือข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงกับข้อมูลท่ีเป็นแรง
บันดาลใจ (สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547: 229) 
     1) ข้อมูลที่เป็นขอ้เท็จจริง  

คือความรู้ต่าง ๆ ท่ีสืบค้นได้ และนำมาพินิจพิจารณาเพื่อใช้ประกอบความคิดให้เป็น
รูปร่าง ตัวอย่างเช่น  นิสิตภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีต้ังใจ 
ท่ีจะสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อนจบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นชุดหนึ่ง โดยต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ว่า เป็นการแสดงระบำชุดที่สะท้อนชีวิตมนุษย์โบราณและข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งนิสิตผู้นี้ใช้เป็น
หลักฐาน และพื้นฐานในการคิดก็คือ ภาพเขียนของมนุษย์โบราณ อายุประมาณ 4500-5000 ปี  
บนหน้าผา ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งเยอะกว่าผาแต้ม ท่ีอำเภอโขงเจียง  จังหวัดอุบลราชธานี และ
ภาพเขียนลักษะเดียวกันท่ีมีอายุใกล้เคียงและอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 2) ข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจ  
 คือ ข้อมูลท่ีกระตุ้น หรือเสริมให้นักนาฏยประดิษฐ์ คิดนาฏยศิลป์ชุดนั้นไปในแนวใด

แนวหนึ่ง ข้อมูลแรงบันดาลใจ มักเป็นผลงานศิลปะสาขาต่าง ๆ ทั้งนาฏยศิลป์ ทัศนศิลป์ ดุริยะศิลป์ 
และ วรรณศิลป์ ผลงานเหล่านี้เมื่อนักประดิษฐ์ได้สัมผัสอย่างจริงจัง ก็อาจเกิดความด่ืมด่ำเกิดเป็นความ
บันดาลใจขึ้นได้ เช่น การได้อ่านวรรณคดี หรือดูภาพเขียน หรือฟังเพลงแล้วเกิดจินตนาการขึ้น ข้อมูล
แรงบันดาลใจนี้  จะช่วยให้นักนาฏยประดิษฐ์นึกภาพนาฏศิลป์ ชุดที่ตนต้องการสร้างสรรค์ขึ้นใหมใ่น
จินตนาการได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น นิสิตคนเดียวกันนั้นได้ศึกษาข้อมูลแรงบันดาลใจจากดนตรี  
และนาฏยศิลป์ของชนเผ่าพื้นเมืองของแอฟริกากลางและจากนาฏยศิลป์ท่ีแสดงชีวิตชนเผ่าโบราณท่ีนัก
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นาฏยประดิษฐ์ของจีนไต้หวันคิดขึ้นมาใหม่ หรือนิสิตคนหนึ่งต้องการทำระบำนกยูงขึ้นใหม่ ก็อาจศึกษา
ระบำนกยูงท่ีเป็นของอินเดีย อินโดนีเซีย จีน และไทย เป็นข้อมูลแรงบันดาลใจได้เช่นกัน 

2.2.4 การกำหนดขอบเขต  
การกำหนดขอบเขตหมายถึง การกำหนดว่า นาฏยศิลป์ชุดนั้นจะครอบคลุมเนื้อหา

สาระอะไรบ้าง และอย่างไรบ้าง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเดิมต่อเนื่องมาก็คือนิสิตกำหนดให้ระบำชุดของ
ตน ครอบคลุมวิถีชีวิตคนโบราณท่ีปรากฏบนผาแต้มเป็นหลักโดยแสดงท้ังความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ 
และกำหนดโดยหาข้อจำกัดของอาจารย์ประจำวิชา คือ ต้องใช้ผู้แสดงไม่เกิน 7 คน ใช้เวลาแสดงไม่เกิน 
7 นาที ลงทุนไม่เกิน 7 พันบาท และใช้เวทีหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดกว้าง 15 
เมตร ลึก 15 เมตร สูง 4 เมตร การกำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์จะช่วยนักนาฏยประดิษฐ์  
มิให้คิดอะไรเกินกว่าที ่จะทำได้จริง เพราะการทำงานสร้างสรรค์ทุกอย่างมีข้อจำกัดมากมาย  
หากไม่กำหนดขอบเขตของตนแล้ว ผลงานก็มักจะเต็มไปด้วยสิ่งละอันพันละน้อย จนทำให้การแสดง
ขาดเอกภาพและไม่ตอบสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือมิฉะนั้นก็ออกมาไม่สำเร็จสมดัง
จินตนาการ (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547: 230) 

 

2.2.5 การกำหนดรูปแบบ  
การกำหนดรูปแบบเป็นเรื่องสำคัญ ของนักนาฏยประดิษฐ์ ที่กล่าวมาข้างต้นว่าด้วย

ขั้นตอนต้ังแต่การกำหนดเป้าหมาย จนถึงการกำหนดขอบเขตนั้น  นักนาฏยประดิษฐ์อาจเป็นผู้กำหนด
หรือเป็นผู้ร่วมกำหนดหรือเป็นเพียงผู้รับคำส่ังมาก็ได้  โดยปกตินักนาฏยประดิษฐ์มักมีความชำนาญใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นพิเศษ และมักได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีรูปแบบอย่างท่ีตนเคย
ผลิตมาก่อน  หรือกล่าวอีกนัยหนึ ่งก็คือ มีผู ้ชอบรูปแบบผลงานของนักนาฏยประดิษฐ์คนนี้ จึง
มอบหมายให้ทำโดยหวังว่าจะได้รูปแบบใกล้เคียงกันหรือมิฉะนั้นนักนาฏยประดิษฐ์คนนั้น ทดลองฝีมือ
ในรูปแบบใหม่ ๆ บ้างก็ได้ เช่นเดียวกับจิตรกรเปลี่ยนรูปแบบการเขียนภาพของตน (สุรพล  วิรุฬ
ลักษณ์. 2547: 230) 

การกำหนดรูปแบบของนาฏยศิลป์ชุดใหม่  นักนาฏยประดิษฐ์มีวิธีกำหนดได้มากมาย
หลาย แนวทาง แต่อาจสรุปเป็นแนวทางหลัก ๆ ได้ 4 แนวคือ 

1) กำหนดให้อยู่ในหนึ่งนาฏยจารีต   
นักนาฏยประดิษฐ์โดยทั่วไปนิยมสร้างสรรค์ผลงานในแนวนี้ เพราะเป็นแนวที่ทำได้

ง่าย เพราะมีกฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดในลักษณะของไวยากรณ์ หรือฉันทลักษณ์ทางนาฏยศิลป์ให้หยิบ
ใช้ในการสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ การประดิษฐ์นาฏยศิลป์เช่นนี้มีให้เห็นอ ยู่ทั ่วไป 
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ในงานมงคลต่าง ๆ  ผลงานในทำนองเดียวกันนี้แต่มีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นกว่า อาจเป็น
เพราะมีการใช้เพลงที่แต่งขึ ้นมาโดยเฉพาะ มีเครื ่องแต่งกายที่แปลกใหม่ เช่น นาฏยศิลป์ชุดระบำ
นพรัตน์ในเรื่องสุวรรณหงส์ ท่ีอาจารย์มนตรี ตราโมทย์  ประพันธ์เนื้อร้องและทำนอง ท่านผู้หญิงแผ้ว 
สนิทวงศ์เสนี เป็นนักนาฏยประดิษฐ์ 

2) กำหนดให้เป็นการผสมหลายนาฏยจารีต    
 นักนาฏยประดิษฐ์ที่มุ่งแหวกแนวออกไปจากจารีตเดิมโดนการนำเอานาฏยจารีต 

ต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกันให้เกิดเป็นพันธุ์ผสม คล้ายการผสมพันธุ์กล้วยไม้ตัวอย่างเช่น การผสม
การรำไทยกับบัลเล่ต์ การรำไทยกับคอนเทมเพอรารีด๊านซ์ การฟ้อนอีสานกับการรำของญี่ปุ่น เป็นต้น 

การผสมการรำไทยกับบัลเล่ต์ มีเป็นตัวอย่างเด่นชัด คือ บัลเล่ต์ เรื่องมโนห์ราซึ่ง
คุณหญิงเจนิเวียฟ เดมอน เป็นนักนาฏยประดิษฐ์ คุณหญิงได้ใช้บัลเล่ต์ เป็นนาฏยจารีตหลัก   
แล้วสอดแทรกการรำไทยลงไป หลัก แล้วสอดแทรกการรำไทยลงไปในที่ ที่เหมาะสม เช่น การตั้งวง 
การจีบ  การกระดกหลัง ผลก็คือ ประเทศไทยมีบัลเล่ต์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้นและได้มีนักนาฏย
ประดิษฐ์คนต่อ ๆ มาใช้วิธีการผสมผสานนี้ในการสร้างบัลเล่ต์จากประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย  
อาทิศรีปราชญ์ 

การผสมระหว่างการรำไทย กับ คอนเทมเพอรารีด๊านซ์ ออกจะเป็นส่ิงท่ีนักนาฏย
ประดิษฐ์ นิยมคิดทำมากกว่า  เพราะจารีตคอนเทมเพอรารี่ด๊านซ์ง่ายกว่าบัลเลต์ และมีข้อจำกัดน้อย
กว่า  อีกท้ังมีรูปแบบคล้ายคลึงกับท่าพื้นฐานบางอย่างของรำไทย  จึงทำให้การผสมผสานกันเป็นไปได้
ค่อนข้างจะแนบเนียน 

3) กำหนดให้ประยุกต์จากนาฏยจารีตเต็ม      
การคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี ้มักอาศัยเพียงเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นเช่น

โครงสร้าง  หรือท่าทาง หรือเทคนิคบางอย่างเป็นหลัก นอกนั้นนักนาฏยประดิษฐ์ก็พยายามบุกเบิก
แสวงหาท่าทางใหม่ มาใช้ในการออกแบบ ตัวอย่างเช่น โมเดิร์นบัลเล่ต์ซึ่งนักนาฏยประดิษฐ์จะใช้หลัก
ของบัลเล่ต์ อาทิ การขึ้นปลายเท้า การเตะสูง การเค้นคู่ชายหญิงที่เกาะเกี่ยวกัน และการยกลอย 
นอกจากหลักดังกล่าว นักนาฏยประดิษฐ์จะออกแบบท่าที่มิได้อยู่ในนาฏยจารีตของบัลเล่ต์คลาสสิก 
นอกจากหลักดังกล่าว นักนาฏยประดิษฐ์จะออกแบบท่าที่มิได้มีอยู่ในนาฏยจารีตของบัลเล่ต์คลาสสิก 
เพื่อให้ผลงานของเขาดูแปลกใหม่ทันสมัยอีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่นักนาฏยประดิษฐ์ชาวอินโดนีเซีย
นำเอาท่ามวยพื้นเมือง ที่เรียกว่าซีลัตมาแปลงเป็นระบำสมัยใหม่หลายชุดในปัจจุบันโดยนำเอาท่ายืน
เปิดเหลี่ยม ท่าชก และท่าปิดป้อง มาเป็นหลักแล้ว แล้วเสริมท่าต่าง ๆ เข้าไปให้แปลกใหม่ไปกว่าเดิม 
และให้ได้ความหมายใหม่ตาท่ีตนต้องการ การคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้แม้จะมีนำท่าใหม่ ๆ เข้ามาใช้
แต่นักนาฏยประดิษฐ์ก็จะปรับให้ดูกลมกลืนกับนาฏยจารีตเดิมเพื่อความมีเอกภาพโดยที่ผลงานใหมม่ี
ความต่อเนื่องกับอดีต 
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4)  กำหนดให้อยู่นอกนาฏยจารีต 
นักนาฏยประดิษฐ์ในปัจจุบันได้พยายามค้นคว ้าหารูปแบบนาฏยศิลป์ใหม่ ๆ  

ท่ีจะสะท้อนวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยไม่นำเอาอดีตมาปะปน เพราะเห็นว่าการนำปัจจัยต่าง ๆ  
เช่น ดนตรี และท่ารำของนาฏยจารีตใดก็ตามซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของอดีตมาใช้ผลงานก็อาจไม่
สะท้อนความเป็นศิลปะปัจจุบันได้ดีพอ ตัวอย่างเช่น บูโต ซึ่งเป็นนาฏยศิลป์สมัยใหม่ของญี่ปุ่นท่ี
แพร่หลายไปในสหรัฐอเมริกาและยุโรปนาฏศิลป์สมัยใหม่ของญี่ปุ่นที่แพร่หลายไปในสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรป ก็เป็นมิติใหม่ทางนาฏยศิลป์ ท่ีนักนาฏยประดิษฐ์และนาฏศิลปินของญี่ปุ่นพยายามคิดค้นขึ้นใหม่ 
โดยไม่อาศัยรูปแบบนาฏยศิลป์ท้ังหลาย ท่ีมีอยู่ก่อนนี้แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม การคิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ในวงการนาฏยศิลป์ เมื่อรูปแบบนั้นเป็นท่ี
ยอมรับในวงกว้าง และมีการสืบทอดกันเป็นระบบรูปแบบใหม่นั้นก็ตกเป็น นาฏยจารีตขึ้นอีกชนิดหนึ่ง 
ในวงการนาฏยศิลป์ เช่น เมื ่อมีการคิดนาฏศิลป์ขึ ้นที่เรียกว่าโมเดิร์นด๊านซ์เพื ่อหนีไปจากบัลเล่ต์  
ในราวต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ก็แพรห่ลายและพัฒนามาจนกลายเป็นรูปแบบท่ีมีมาตรฐานปัจจุบันเมื่อ
กล่าวถึงโมเดิร์นด๊านซ์ นักนาฏยประดิษฐ์มักพากันเห็นเป็นของล้าสมัย ไม่ควรแม้แต่จะให้คำ 
ว่า “โมเดิร์น” ซึ่งแปลว่าทันสมัยและหันไปใช้คำว่า “คอนเทมเพอรารี”  ซึ่งแปลว่า ปัจจุบัน แทน  
การรำตามแบบพันทาง ซึ่งเป็นแบบที่ทดลองคิดขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 เพื่อให้การรำดูเป็นออก
ภาษาต่างชาติ  ทำนองเดียวกันกับดนตรีท่ีใช้รำ เช่น การรำออกภาษามอญ การรำออกภาษาลาว เป็น
ต้น จนเกิดมีการรำเสมอมอญเสมอลาว ฯ ขึ้น ในที่สุดการรำแบบพันทางดังกล่าวก็กลายเป็นรูปแบบ
มาตรฐานตายตัวไม่พัฒนาต่อไป การเกิดนาฏยศิลป์ใหม่ ๆ แล้วกลายเป็นนาฏยจารีตอีกอย่างหนึ่งใน
ที่สุด ดังนี้ เป็นเพราะนักนาฏยประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญที่ทำให้รูปแบบนาฏยศิลป์เคลื่อนไปข้างหน้า
ตลอดเวลา 

2.2.6   การกำหนดองค์ประกอบอื่น ๆ     
 นอกจากรูปแบบของนาฏยศิลป์ชุดใหม่แล้ว นักนาฏยประดิษฐ์ ต้องกำหนดแนวคิด  

หรือรูปแบบขององค์ประกอบอื่น ๆ  ที่จะใช้ในการแสดง เช่น ผู้แสดง รูปแบบเครื่องแต่งกาย รูปแบบ
ฉาก รูปแบบเพลง แสง เสียง ฯลฯ การกำหนดสิ ่งเหล่านี ้เป็นเรื ่องจำเป็นและสำคัญในเบื้อต้น  
เพราะนักนาฏยประดิษฐ์ต้องทำงานกับคนอื่น ๆ ท่ีมีความชำนาญเฉพาะทาง นักนาฏยประดิษฐ์ต้องทำ
ให้คนเหล่านั้นเข้าใจ แนวคิดและรูปแบบนาฏยศิลป์ชุดที่ตนคิดขึ้นให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้   
และบอกความประสงค์ในด้านปริมาณ และด้านคุณภาพให้ละเอียด เพี่อเขาเหล่านั้นจะได้ทำการ
ออกแบบ และจัดทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที ่นักนาฎยประดิษฐ์ต้องการให้ม ากที่สุด  
ในขณะเดียวกันนักนาฏยประดิษฐ์ก็ต้องรับฟังเงื่อนไข ปัญหา และข้อเสนอแนะของเขาเหล่านั้น ต้ังแต่
ต้น เพื่อให้การทำงานมีอุปสรรคซึ่งขัดขวางการสร้างสรรค์น้อยท่ีสุด และงานจะมีเอกภาพ เพราะเป็น
ผลงานร่วมกันของหลายฝ่ายท่ีมีรูปแบบเข้ากันได้ดี 
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 นักนาฏยประดิษฐ์ ต้องกำหนดรูปร่าง หน้าตา บุคลิก และความสามารถของผู้แสดง  
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้แสดงให้เหมาะสม เพราะการคัดเลือกผู้แสดงได้ถูกต้องทำให้การแสดง
สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง นักนาฏยประดิษฐ์ต้องกำหนด รูปแบบ ชัด และ แนวทางของดนตรี เพื่อให้  
สามารตัดเลือก หรือแต่งเพลง และทำเสียงต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานนาฏยศิลป์ นอกจากนี้นัก
นาฏยประดิษฐ์ต้องกำหนดรูปแบบและแนวทางของฉากและเครื่องแต่งกายให้ตอบสนอง และส่งเสริม
การแสดงอย่างเหมาะสม การที่นักนาฏยประดิษฐ์ต้องกำหนดรูปแบบและแนวทางขององค์ประกอบ
เหล่านี้อย่างชัดเจนก็เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคนเข้าใจ และสร้างผลงานเสนอความต้องการด้านการแสดง
ได้ดีมีคุณภาพและมีเอกภาพ (สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547: 233) 

2.2.7   การออกแบบนาฏยศิลป์  
การออกแบบนาฏยศิลป์ คล้ายคลึงกับ การออกแบบทัศนศิลป์เพราะนาฏยศิลป์

เปรียบเสมือนประติมากรรมการเคล่ือนท่ีบนเวที อันมีผู้แสดงเป็นปัจจัยหลัก นักนาฏยประดิษฐ์มีหน้าท่ี
ออกแบบโดยกำหนดให้ผู้แสดงออกท่าทาง ทิศทางการเคล่ือนไหว การจับกลุ่ม ฯลฯ ให้เป็นไปตามการ
ออกแบบทางนาฏยประดิษฐ์จำเป็นต้องคำนึ่งถึงทฤษฎีทางทัศนศิลป์  และทฤษฎีแห่งการเคล่ือนไหวท่ี
จะนำมาประยุกต์ในการออกแบบของตนอยู่เสมอ (สุรพล  วิรุฬลักษณ์. 2547: 234) 

1)  ทฤษฎีทัศนศิลป์  กล่าวถึง องค์ประกอบต่าง ๆ และวิธีนำองค์ประกอบเหล่านั้น
มาบรรจุไว้ในภาพทำให้เกิดความงาม และมีความหมาย นาฏยศิลป์ต้องอาศัยหลักทัศนศิลป์เป็นส่วน
หนึ่งในการแสดงออก เช่น ท่ารำ การแปรแถว การตั้งซุ้ม รูปแบบ สีสันของเครื่องแต่งกาย และ แสง สี 
หากนักนาฏยประดิษฐ์มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีทัศนศิลป์ไม่เพียงพอ ผลงานที่สร้างสรรค์  
ก็อาจด้อยคุณค่าทางศิลปะ โดยทฤษฎีทัศนศิลป์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ 
และการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ 

1.1) องค์ประกอบทัศนศิลป์ ได้แก่ จุด เส้น รูปทรง สี พื้นผิว 
จุด คือ หน่วยเล็กที่สุดที่ปรากฏบนพื้นผิว จุดที่ใกล้ ๆ กันจะให้ความรู้สึกว่า

ดึงดูดกันดั่งขั้วแม่เหล็ก หากจุดอยู่ห่างกันความรู้สึกดึงดูดกัน  หรือความผูกพันจะลดลงเป็นลำดับ  
ผู้แสดงนับเป็นจุด ๆ หนึ่งบนเวที หากผู้แสดงอยู่ห่างกันเกินไปทำให้เกิดความรู้สึกว่าผู้แสดงไม่มีส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดเกี่ยวของผูกพันกัน ทำให้ขาดเอกภาพ 

เส้น คือ ทางเดินของจุดที่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบ เส้นมีสองชนิด คือ เส้นตรง 
และเส้นโค้ง เส้นตรงให้ความรู้สึกที่จริงจัง เฉียบขาด แน่วแน่ ส่วนเส้นโค้งให้ความรู้สึกที่อ่อนไหว  
ไม่แน่นอน นอกจากนี้ ท้ังเส้นตรงและเส้นโค้ง ยังมีต่อออกไปเป็นเส้นฟันปลาและเส้นลูกคล่ืน คือ การ
ต่อเส้นโค้งและเส้นเว้าเข้าเป็นลูกคล่ืน เส้นลูกคล่ืนให้ความรู้สึกกังวล หลีกเล่ียง นอกจากนี้ เส้นต้ังจะ
ให้ความรู้สึกสูงสง่า  เส้นนอนให้ความรู้สึกสงบ  เส้นทแยงให้ความรู้สึกน้อมรับและเปลี่ยนแปลง ผู้
แสดงที่ยืนตรงชูมือขึ้นสูงย่อมแสดงความเป็นผู้ตาม ความอ่อนน้อม ถ่อมตน ตลอดจนถึงแสดงความ
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โศกเศร้า เส้นฟันปลา หรือ เส้นลูกคล่ืน คือทิศทางท่ีผู้แสดงเคล่ือนไปในอารมณ์ต่าง ๆ บางครั้งสับสน 
วุ่นวาย หวาดกลัว แตกตื่น บางครั้งร่าเริง บางครั้งโศกเศร้า แล้วแต่กรณี 

รูปทรง คือ อาณาบริเวณที่เส้นมาบรรจบกันเกิดเป็นรูปทรงขึ้น รูปทรงมี ท้ัง  
2 มิติ และ 3 มิติ รูปทรงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงธรรมชาติ 

           - รูปทรงเรขาคณิต คือ   รูปทรงที่เกิดจากการประกอบกันของเส้นตรงและ
เส้นโค้ง อันเป็นส่วนหนึ่งของทรงกลม รูปสามเหล่ียมด้านเท่า ส่ีเหล่ียม จัตุรัส และวงกลม ให้ความรู้สึก
ท่ีหนักแน่น เข้มแข็ง ไม่เปล่ียนแปลง รูปวงกลมให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว และเข้ากับสภาพแวดล้อมอื่น 
ๆ หรือผสมผสานกับรูปทรงอื่นได้ง่ายกว่าสองรูปแรก รูปทรงเหล่านี้มักใช้ในการออกแบบ การแปรแถว
หรือการต้ังซุ้ม ให้เกิดความงดงามและความหมายต่าง ๆ ดังกล่าว 

 - รูปทรงธรรมชาติ คือ รูปทรงที่เกิดจากการคดเคี้ยวของเส้นที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติทำนองเดียวกันกับเส้นโค้ง เส้นเว้าของชายหาด ทะเลสาบ ลำธาร เป็นต้น การเป็นแถว และ
การตั้งซุ้มโดยอาศัยรูปทรงธรรมชาติ มักใช้กับการออกแบบที่ต้องการความรู้สึกที่ไม่เป็นทางการ 
ความรู้สึกท่ีไม่ต้องการความมีระเบียบ หรือความรู้สึกเป็นอิสระ 

สี สีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวัตถุธาตุที ่จะมีสีเฉพาะตัวและเมื่อ
ผสมผสานกันก็จะเกิดเป็นสีใหม่ขึ้น ดังนั้นจำนวนของสีในโลกจึงนับไม่ถ้วน แต่สีท้ังหมดนี้เกิดจากแม่สี
เพียง 3 สี คือ สีน้ำเงิน สีเหลือง สีแดง จากนั้นเมื่อต้องการสีอื่น ๆ ก็ผสมสีแม่เข้าด้วยกัน เช่น ผสมสีน้ำ
เงินกับสีเหลืองในปริมาณที่เท่ากัน ก็จะเกิดเป็นสีเขียว ผสมสีเหลืองกับสีแดงในปริมาณที่เท่ากัน 
ก็จะเกิดเป็นสีส้ม    ผสมสีแดงกับสีน้ำเงินในปริมาณท่ีเท่ากันก็จะเกิดสีม่วง 

- ความหมายของสีในทางจิตวิทยา สีมีคุณสมบัติทางจิตวิทยา เพราะสีมีผล
ต่อความรู้สึกของมนุษย์โดยทั่วไป สีที่สดเช่น แดงสด เหลืองสด เขียวสด จะให้ความรู้สึกเร้าใจ สดใส
กระปรี้กระเปร่า สีท่ีทึบ เช่น น้ำเงินเข้ม น้ำตาลเข้ม สีม่วงเข้ม จะให้ความรู้สึกหนักและขรึม นอกจากนี้          
สียังได้รับการกำหนด ความหมายเป็นสากลไว้ ดังนี้ 

สีขาว                 หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
สีเขียว    หมายถึง  ความสดช่ืน 
สีฟ้า    หมายถึง  ความเปิดเผย 
สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญ 
สีดำ    หมายถึง  ความเสียสละ 
สีน้ำเงิน    หมายถึง  ความสง่างาม 
สีเหลือง    หมายถึง  ความร่าเริง 
สีน้ำตาล    หมายถึง  ความสุขุม 
สีชมพู    หมายถึง  ความสดใส 
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สีส้ม    หมายถึง   ความเจิดจ้า  
 - ความหมายของสีในทางวัฒนธรรม ในสังคมแบบเก่าแก่มักมีการจัดระบบสี

แทนสัญลักษณ์บางอย่าง เช่น การกำหนดสีเครื่องแต่งกายให้ใช้บ่งบอกลำดับยศขุนนาง การกำหนดสี
เครื่องแต่งกายในงานพิธีต่าง ๆ เช่น สีแดงในงานแต่งงาน และสีดำในงานศพ เป็นต้น ดังนั้นการใช้สีจึง
ต้องพิถีพิถันให้มาก 

พื้นผิว  ในทางนาฎยศิลป์ หมายถึง ลักษณะการเคลื่อนไหวของผู้แสดง 
ราบเรียบ เบา ต่อเนื่อง หรือกระตุก รุกร้น โครมคราม ขรุขระเพียงใด และอาจครอบคลุมไปถึงผิวพื้น
ของวัตถุที่นำมาทำฉากและเครื่องแต่งกายที่ทำให้เกิดความรู้สึก  นุ่มนวล หรือหยาบกระด้าง ตาม
อารมณ์ของการแสดงนาฎยศิลป์ชุดนั้น ๆ 

1.2) การจัดองค์ประกอบทัศนศิลป์ 
 การจัดองค์ประกอบทัศนศิลป์มีหลัก 4 ประการคือ 1. ความมีเอกภาพ  

2. ความสมดุล 3. ความกลมกลืน 4. ความแตกต่าง แต่ละประเภทจะมีเกณฑ์มาตรฐานดังรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 

ความมีเอกภาพ ในการนำองค์ประกอบต่าง ๆ มารวมกันขึ ้นเป็นภาพ  
ผู้สร้างสรรค์ต้องคำนึงถึงความมีเอกภาพในผลงานทั้งหมด ไม่ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ นั้นจะมีความ
หลากหลายเพียงใด แต่ทุกส่วนต้องเช่ือมโยงกันโดยไม่มีอะไรขาดอะไรเกิน ไม่มีอะไรแปลกปลอม    

ความสมดุล ความสมดุลเป็นความรู้สึกโดยปกติของมนุษย์ เพราะความรู้สึก
ว่าสิ่งที่เห็นอยู่มีความสมดุล ก็จะเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่มีความมั่นคงไม่ล่มสลายเพราะขาด
สมดุล  ความสมดุลเกิดจากการจัดองค์ประกอบท่ีอยู่สองข้างของแกนกลางของลำตัว เป็นหลักในการ
พิจารณาและพิพากษาว่าสิ่งใดสมดุลหรือไม่เพียงใด  ความสมดุลนี้เป็นความรู้สึกที่ว่า  สองข้างของ
แกนมีองค์ประกอบต่าง ๆ จัดวางไว้มีน้ำหนักท่ีดึงดูดความสนใจพอ ๆ กัน 
   การจัดองค์ประกอบเพื่อความสมดุล มี 2 ชนิด  คือ 

1. ชนิดสองข้างเหมือนกัน คือ การจัดองค์ประกอบ ท้ั ง 2 ข้าง 
ของแกนให้เหมือนกันทุกประการ แบบเดียวกับร่างกายมนุษย์ปกติ 

2. ชนิดสองข้างไม่เหมือนกัน  คือ  การจัดองค์ประกอบ 2 ข้าง 
ของแกนแตกต่างกันแต่เมื่อดูแล้วมีแรงดึงดูดความสนใจของผู้ดูเท่ากันท้ังสองด้าน 

  เมื่อนำหลักแห่งความสมดุลมาใช้ในนาฏยศิลป์  ก็จะใช้แนวกลางเวทีเป็น
แกนแบ่งสองข้างซ้ายขวา ผู้แสดงที่อยู ่ตำแหน่งต่าง ๆ บนเวที จะถูกแบ่งด้วยแกนสมมุตินี ้ ดังนั้น   
การวางตำแหน่งในแต่ละช่วงควรพิจารณา มิให้ผู้แสดงไปรวมตัวอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของเวทีมากเกินไป
จนดูไม่สมดุล และในส่วนของการตั้งซุ ้ม หรือการที่ผู ้แสดงมารวมตัวกันเพื่ อจัดเป็นกลุ่มในช่วงใด
ช่วงหนึ่งของระบำ หรือตอนจบของละคร ก็ต้องคำนึงถึงการจัดผู้แสดงทุกคนให้เกิดภาพที่สมดุล  
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โดยนิยมถือเอาแนวที่ตัวละครเอกเป็นแกนหลัก มีตัวละครอื่น ๆ ประกอบเข้ามาเป็นภาพหมู่ท่ีดูสมดุล 
แม้ว่าจะทำท่าต่าง ๆ กัน 

ความกลมกลืน  ในที ่นี้ไม่ใช่ความเหมือนแต่เป็นความคล้ายคลึงของ
องค์ประกอบที่นำมาใช้เช่นการใช้สีกลุ่มเดียวกัน หรือการใช้รูปทรงคล้ายกัน หรือการใช้เส้นโค้งเป็น
หลัก เป็นต้น ความกลมกลืนเช่นนี้จะช่วยให้การสร้างเอกภาพเป็นไปได้โดยง่าย ความกลมกลืนเป็นการ
สร้างพลังแห่งความน่าสนใจจากการมีลักษณะความเป็นกลุ่มเป็นก้อน แต่ความกลมกลืนหากใช้มาก
เกินไป อาจทำให้ขาดจุดเด่น ตัวอย่างเช่น ผู้แสดงนำอาจถูกกลืนหายไปในกลุ่มผู้แสดงประกอบแต่ถ้า
ให้ผู้แสดงนำแปลกไปจากกลุ่มมากนัก ผู้แสดงนำนั้นก็อาจเหมือนตัวละครหลงโรง คือเข้ากับคนอื่นมิได้ 
เครื่องแต่งกายบัลเล่ต์ เรื่องสวอนเลก เป็นตัวอย่างท่ีดีในเรื่องความกลมกลืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดของ
หงส์ซึ่งตัวนางพญาหงส์จะมีรูปแบบที่เด่นแตกต่างไปจากฝูงหงส์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเครื่องแต่ง
กายชุดนั้นก็กลมกลืนไปกับท่าเต้น ทำให้กระบวนเต้นและท่าเต้นบัลเล่ต์ดูเป็นนาฏยลีลาของหงส์ของ
หงส์ทีเดียว 

 ความแตกต่าง มีความหมายตรงข้ามกับความกลมกลืนก็คือ องค์ประกอบ 
ท่ีนำมาใช้ในท่ีเดียวกัน มีความแตกต่างกัน แต่เป็นท่ีทราบกันดีว่าท้ังความคล้ายคลึง ความแตกต่างนั้น
อยู่ที่ปริมาณของความเหมือนและความไม่เหมือน เจตนาในการนำองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปมา
ประมวลเข้าให้เป็นหนึ่งเดียว ก็เพื่อให้เกินความหลากหลายอันเป็นมูลเหตุแห่งความต่ืนเต้น เร้าใจ ชวน
ติดตาม ดังนั้นการสร้างความแตกต่างจึงเป็นเป็นส่ิงจำเป็นในการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกชนิด 

หลักในการให้เกิดความแตกต่างก็คือ องค์ประกอบแต่ล่ะหน่วย ย่อมมีลักษณะ
เฉพาะตัวอยู่ไม่มากก็น้อย ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะพึงใช้ประโยชน์จากความแตกต่างเหล่านี้มาเป็นปัจจัย
ในการสร้างความหลากหลาย อันนำไปสู่ความหรูหราความตระการตาของผลงานท้ังนี้ผู้สร้างสรรค์จัก
ต้องกำหนดว่า  เมื่อใดควรจะให้เกิดความแตกต่างขึ้นด้วยองค์ประกอบหน่อยใด เวลาใด มากหรือน้อย
เพียงใด การกำหนดนี้มาจากประสบการณ์และวิสัยทัศน์ซึ่งในท่ีสุดจะปรากฏเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของ
ผู้สร้างสรรค์คนนั้น 

เมื่อจะขยายความหลักการนี้ไปในทางนาฏยศิลป์ก็เปรียบได้ว่า ผู้แสดงเป็น
องค์ประกอบหน่วยหนึ่งในการสร้างสรรค์ ผู้แสดงแต่ล่ะคนย่อมมีความสามารถที่แตกต่างแฝงอยู่ใน
ตัวเอง      นักนาฏยประดิษฐ์อาจกำหนดให้ทุกคนฟ้อนรำเหมือนกันหมดต้ังแต่ต้นจนจบก็ได้แต่ผลงาน
จะหรูหราหรือออกลวดลายได้มากขึ้น หากนักนาฏยประดิษฐ์ได้กำหนดให้ผู้แสดงแสดงความแตกต่าง
กันบ้าง หรือนำความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มาใช้เสริมอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความแตกต่างกัน
บ้าง การแสดงก็จะต่ืนตาต่ืนใจมากขึ้นและชวนดูมากขึ้น 
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         นอกจากการประยุกต์ทฤษฎีทัศนศิลป์ดังกล่าวแล้วนักนาฏยประดิษฐ์ ต้องทำ
หลักการทางทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว มาเป็นหลักสำคัญในการออกแบบนาฏยศิลป์ และการลงมือ
ปฏิบัติอีกด้วย   

   2) ทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว (Kenetology) 
       ทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว คือ หลักการที่มนุษย์ใช้ร่างกายเคลื่อนไหวให้เกิด

อิริยาบถ   ต่าง ๆ และขณะท่ีเกิดการเคล่ือนไหวนั้นมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง และการเคล่ือนไหว
นั้น สื ่อความหมายในเชิงความรู้สึก หรืออารมณ์อย่างไรได้บ้าง (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547 : 246) 
หัวข้อสำคัญของทฤษฎีแห่งการเคล่ือนไหวท่ีใช้เป็นพื้นฐานในนาฏยประดิษฐ์ คือ 

  2.1) การใช้พลัง มนุษย์ต้องใช้พลังในการเคล่ือนไหวร่างกายต้านกับแรง
โน้มถ่วงของโลก การใช้พลังเพื่อการแสดงนาฏยศิลป์ มี 3 ประเภท คือ ความแรงของพลัง การเน้น
พลัง ลักษณะของการใช้พลัง 

 ความแรงของพลัง ในขณะท่ีผู้แสดงเคล่ือนไหว มีการใช้พลังเกิดขึ้น ปริมาณ
ของพลังท่ีใช้มีต้ังแต่น้อยจนแทบสัมผัสมิได้ไปจนถึงรุนแรงประหนึ่งร่างกายจะระเบิด การฟ้อน รำด้วย
พลังแงมาก ๆ ย่อมทำให้เห็นอาการกระปรี้กระเปร่า แข็งแรง รุกร้น ในทางตรงข้ามการเคล่ือนไหวด้วย
พลังที่น้อยให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล อ่อนโยน เชื่องช้า หนักแน่น เป็นความรู้สึกลึก ๆ ที่แฝงอยู่ภายใน
อย่างไรก็ตามมีข้อเตือนใจว่าการเคลื่อนไหวที่ใช้พลังมากไม่จำเป็นต้องใช้เนื ้อที ่มากไปกว่าการ
เคล่ือนไหวท่ีใช้พลังน้อยแต่อย่างใด 
   การเน้นพลัง  การเร่งหรือการลดความแรงของการใช้พลังเพื่อการคล่ือนไหว
ในขณะใดขณะหนึ่งอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่างไปจากส่ิงท่ีกำลังกระทำอยู่
ในขณะนั้น การเน้นพลัง เป็นศิลปะในการเรียกร้องความสนใจจากคนดู การเน้นพลังเป็นวิธีจำแนกให้
เห็นรูปลักษณะของการฟ้อนรำอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของจังหวะ การท่ีผู้แสดงเน้นด้วยจังหวะท่ี
สม่ำเสมอ ทำให้เกิดความรู้สึกสมดุล คงท่ี และหนักแน่น การเน้นท่ีไม่สม่ำเสมอด้วยพลังท่ีมีความแรง
ต่างกัน ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่คงที่ ตื่นเต้น สับสน การเน้นพลังของนาฏยศิลป์ไทย อาจหมายถึง  
การกระทบจังหวะการเดาะแขน การห่มเข่า และการย่ำเท้า 
   ลักษณะของการใช้พลัง  หมายถึง ลักษณะของการใช้พลังในการเคล่ือนไหว  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
   1. การแกว่งไกว คือ การที่ผู้แสดงใช้พลังแกว่งลำตัว แขน ขาไปมา คล้าย
การแกว่งชิงช้า 
   2. การระเบิด คือ การที ่ผ ู ้แสดงระเบ ิดพลังออกมาอย ่างกะท ันหั น  
เห็นจุดเริ่มต้นและจุดจบชัดเจนคล้ายการตีกลอง 
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   3. การสืบเนื่อง คือ การท่ีผู้แสดงเคล่ือนไหวต่อเนื่องโดยไม่ปรากฏจุดเริ่มต้น
และจุดจบท่ีชัดเจน โดยไม่มีการเน้นพลัง เป็นการเคล่ือนไหวท่ีราบเรียบ 
   4. การสั่นพลิ้ว คือ การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของการระเบิด เมื่ อการ
เคล่ือนไหวแบบระเบิดเกิดซ้ำ ๆ อย่างรวดเร็ว ก็เกิดเป็นการส่ันพล้ิวเหมือนการรัวกลองนั่นเอง 
   5. การลอยตัว เกิดขึ้นเมื่อผู้แสดงกระโดดลอยตัวขึ้นไปในอากาศ โดยอาศัย
พลังส่งตัวให้ลอยไปในอากาศ และมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดตัวผู้แสดงให้ตกลงมายังพื้น 
   การใช้พลังทั้ง 5 ประเภทนี้มิได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพียงแต่ผู้
แสดง และนักนาฏยประดิษฐ์ประสงค์จะใช้พลังแบบใดเมื่อใด หรือผสมผสานกันต่อเนื่องเป็นรูปแบบ
ของนาฏยศิลป์ข้ึนมาได้  
   2.2) การใช้พื้นที่ว่าง การเคลื่อนไหวใด ๆ ต้องอาศัยที่ว่างเป็นปริมาตร  
คือ มีทั้งความกว้าง ความยาว และความสูง ที่ว่างมีความสำคัญในการกำหนดตำแหน่ง ขนาด และ
ทิศทาง 

 ตำแหน่ง คือ การจัดที่ผู ้แสดงหยุดอยู่บนเวที ในขณะใดขณะหนึ่งก่อนท่ี  
จะเคลื่อนที่ไป ณ จุดนั้น ผู้แสดงอาจทำท่านิ่ง หรือเคลื่อนไหวเป็นท่าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องก็ได้ แต่ไม่
เคล่ือนเท้าไปจากจุดยืนของตน นักนาฏยประดิษฐ์มักออกแบบให้ผู้แสดงหยุด ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นระยะ 
เพื่อเป็นจุดเปล่ียนกระบวนท่า หรือแสดงการจบท่อนหนึ่งของกระบวนการฟ้อนรำ ผู้แสดงต้องหยุดอยู่ 
ณ จุดนั้น ๆ นานเพียงใดขึ้นอยู่กับการออกแบบนาฏยประดิษฐ์ 

ขนาด หมายถึง การท่ีผู้แสดงสามารถเคล่ือนไหวร่างกายโดยการออกท่าทาง
ให้กว้างหรือแคบ และเคลื่อนไหวไปยังจุดอื่น ๆ บนเวทีได้กว้างและไกลเพียงใดก็ขึ ้นอยู่กับที่ว ่างท่ี
อำนวยให้ หากมีที่ว่างมากผู้แสดงก็ออกท่าและเคลื่อนที่ไปมาได้มาก แต่เมื่อเพิ่มจำนวนผู้แสดงเข้าไป
มากที่ว่างต่อผู้แสดงคนหนึ่งก็ย่อมลดลงเพราะผู้อื่นแบ่งไปและหากผู้แสดงอื่นหยุดกับที่ก็จะทำให้ผู้
แสดงท่ีเคล่ือนไหวไปมาอยู่คนเดียวมีท่ีว่างมากขึ้น 
      ทิศทาง หมายถึง แนวที่ผู้แสดงเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น 
การแปรแถว ผู้แสดงสามารถเคลื่อนที่ไปบนเวทีได้ใน 8 ทิศ ซึ่งสัมพันธ์กับตำแหน่งของคนดู คือ  
1. การเข้าหาคนดู2. การถอยออกจากคนดู  3. การขนานกับคนดู  4. การทแยงมุมกับคนดู  5. การวน
เป็นวงหน้าคนดู6. การฉวัดเฉวียนหรือเลี ้ยวไปมาแบบฟันปลา  7. การยกสูง  และ 8. การกดต่ำ 
การเคล่ือนไหวไปในทิศทางดังกล่าวอาจผสมผสานกันให้ดูสับซ้อนขึ้นก็ได้ เช่น การถอยหลังแบบทแยง
มุม หรือการวนเป็นวงกลมสลับฟันปลา การเคล่ือนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ กัน ย่อมให้ความรู้สึกแก่คน
ดูแตกต่างกันด้วยโดยอาศัยมุมมองคนดูเป็นแกน ทิศทางท่ีแตกต่างกันของผู้แสดง ย่อมให้ความรู้สึกแก่
คนดูท่ีแตกต่างกัน ดังนี้  
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1. การเดินเข้าหาคนดูเป็นการเรียกร้องความสนใจ การสร้างความน่าเกรง
ขาม การแสดงความยิ่งใหญ่ 

2. การถอยหนีคนดูเป็นการแสดงความอ้างว้าง สูญเสีย หวาดกลัว ลังเล 
3. การเคลื่อนที่ขนานคนดูในจุดต่าง ๆ ได้มีโอกาสเห็นผู้แสดงระยะเท่า ๆ 

กันเป็นการนำสายตาคนดูไปสู่อีกจุดหนึ่ง 
4. การเคลื่อนที่ทแยงมุม เป็นการแสดงให้เห็นความลึกของการเรียงแถวได้

ดีกว่าการซ้อนเป็นแบบแถวตอน และทำให้เห็นผู้แสงดเป็นสามมิติมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่ให้
ความรู้สึกแรงเท่าการเดินเข้าหาตรง ๆ แบบต้ังฉาก 

5. การวนเป็นวงเป็นการแสดงความผูกพัน ความอ่อนโยน ความสามัคคี 
6. การฉวัดเฉวียน แสดงถึงความปราดเปรียว หากเคลื่อนไหวเร็วมากไปใน

ทิศต่างกัน จะแสดงความสับสนวุ่นวาย 
 7. การยกสูง แสดงความเบา ความสง่างาม ความยิ่งใหญ่ 
8. การกดต่ำ แสดงความหวาดกลัว ความอ่อนน้อม ความด้อยค่า 

  2.3) ขั้นตอนในการออกแบบนาฏยศิลป์ 
   นักนาฏยศิลป์มีวิธีทำงานการออกแบบนาฏยศิลป์แตกต่างกันเป็นการเฉพาะ
ตน แต่ในที่นี้จะได้กำหนดขั้นตอนไว้เพื่อสะดวกแก่การออกแบบสำหรับนักนาฏยประดิษฐ์ เมื่อนัก
นาฏยประดิษฐ์ได้คำนึงถึงหลักการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ก็ถึงเวลาออกแบบจริง ๆ การออกแบบ
นาฏยศิลป์มีวิธีและขั้นตอนคล้ายคลึงกับศิลปะสาขาอื่น ๆ  1. กำหนดโครงร่างโดยรวม  2. การแบ่ง
ช่วงอารมณ์  3. ท่าทางและทิศทาง และ 4. การลงรายละเอียด 

การทำงานท้ัง 4 ขั้นตอนนี้ กระทำเป็นสองภาค ภาคแรกเป็นการเขียนลงบน
กระดาษในลักษณะแบบร่าง เพื่อให้เห็นหน้าตาของนาฏยศิลป์ชุดนั้นคร่าวๆ ภาคหลังเป็นการนำแบบ
ร่างไปปฏิบัติโดยผู้แสดง และตลอดเวลาการทำงานก็มีการเขียนแบบร่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
ร่วมกันในหมู่ผู้ร่วมงานอยู่ตลอดเวลา เอกสารนี้เป็นเครื่องช่วยจำในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทำนอง
เดียวกับบทละคร (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547: 250) 

 1. การกำหนดโครงร่างรวม ก็คล้ายคลึงกับการวาดภาพจิตรกรรมลงบนพื้น
ผ้าใบ ที่ต้องมีการร่างภาพให้เห็นองค์ประกอบต่าง ๆ  ของภาพตามจินตนาการของนักนาฏยประดิษฐ์  
แต่ภาพจิตรกรรมเป็นภาพนิ่ง ภาพนาฏยศิลป์เป็นภาพเคล่ือนไหวภาพจะเปล่ียนไปเป็นระยะ ๆ จึงควร
เห็นภาพของการแสดงในช่วงท่ีสำคัญ ๆ เป็นระยะ ๆ  

 2. การแบ่งช่วงอารมณ์ โดยปกติการแสดงนาฏยศิลป์จะมีกระบวนท่า
แบ่งเป็นช่วง ส้ันบ้างยาวบ้าง แต่ละช่วงจะแสดงอารมณ์ท่ีแตกต่างกันไปเพื่อความหลากรส ดังนั้นการ
ออกแบบในแต่ละช่วงอาจใช้จำนวนผู้แสดง และการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันเพื่อสะท้อนอารมณ์  
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ที่ต้องการในช่วงนั้น ๆ เช่น อารมณ์เศร้าแสดงเดี่ยวอยู่นิ่งกับที่ อารมณ์ทุกข์ทรมานใช้ผู ้แสดงหมู่
เคลื่อนไหวไปมาช้า ๆ และอารมณ์รักแสดงโดยชายหญิงคู่หนึ่งเคลื่อนไหวโลดแล่นไปมาอย่างร่าเริง  
ในการเปลี่ยนช่วงอาจทำได้ด้วยการตั้งซุ้มเพื่อแสดงการจบ หรือ เข้าโรงไป เพื่อเริ่มออกแสดงในช่วง
ต่อไป 
        3. ท่าทางและทิศทาง การแสดงนาฏยศิลป์ชุดหนึ่ง ๆ มักมีท่าทางกลัก
ปรากฏอยู่เป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาของการแสดงเพื่อเชื่อมหรือแสดงความเป็นเอกภาพของการแสดง
ชุดนั้นและมีท่าทางอื่น ๆ กำหนดให้เป็นไปเฉพาะในแต่ละช่วงส่วนทิศทางทั้ง 8 ดังกล่าวแล้ว ก็มักจะ
นำมาใช้เพื ่อกำหนดการเข้า การออก และการเคลื่อนที่ของผู้แสดงในแต่ละช่วงบนเวที เพื่อให้ได้
ความหมายตามต้องการ 

4.  การลงรายละเอียด เมื่อฝึกซ้อมเข้ารูปเข้ารอยพอสมควรตามกำหนดแล้ว
นักนาฏยประดิษฐ์จึงเริ่มพิถีพิถันกับรายละเอียด ในที่นี้มิได้หมายความว่านักนาฏยประดิษฐ์ละเลย  
เรื่องรายละเอียดมาต้ังแต่ต้น เพียงแต่ให้การเอาใจใส่เป็นพิเศษในช่วงนี้เพื่อให้การแสดงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เช่นการปรับระดับของอวัยวะต่าง ๆ ของผู้แสดงให้เท่ากันปรับทิศทางของใบหน้าและดวงตา ที่ต้อง
สัมพันธ์กับเสียงและแสงเป็นพิเศษ 

อนึ ่ง ในการออกแบบนาฏยศิลป์ แม้จะดำเน ินตามขั ้นตอนดังกล่าว  
แต่บางครั้งความคิดของนักนาฏยประดิษฐ์ ไม่แจ่มใส  ไม่โลดแล่น จึงไม่สามารถเรียบเรียงออกมา 
ให้เป็นภาพได้ในกรณีเช่นนั้นนักนาฏยประดิษฐ์ต้องขอความร่วมมือจากผู ้แสดงและผู ้เกี ่ยวข้อง  
ให้ทดลองปฏิบัติ เช่น ลองตั้งซุ้ม ลองเกาะเกี่ยวกัน ลองแสดงท่าทางกับอุปกรณ์ประกอบการแสดง  
ให้เกิดความแปลกใหม่ เหล่านี้เป็นต้น เมื่อได้ข้อยุติอันพึงพอใจแล้วก็บันทึกเอาไว้ด้วยความจำ ด้วย
ภาพวาด หรือภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์ก็ได้ 

2.3   นาฏยประดิษฐ์ของไทย 
 นาฏยประดิษฐ์ของไทยมีจารีตมาช้านาน และมีลักษณะสำคัญสามประการ คือ 1. ท่ารำ  
2. การแปรแถว 3. การตั้งซุ้ม (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547: 251) 

2.3.1   ท่ารำ  
ท่ารำของไทยแบ่งออกเป็นสามแบบ คือ  ท่ารำ  ท่าละคร  และท่าเต้น 
1) ท่าระบำ เป็นการรำทำท่างาม ๆ ให้คนดูพอเป็นเค้าของความหมายตามคำร้อง  

ตัวอย่าง นาฏยประดิษฐ์ในลักษณะของท่ารำที่โดดเด่นที่สุดชุดหนึ่งคือ ระบำดาวดึงส์ ในละคร  
ดึกดำบรรพ์ เรื ่องสังข์ทองตอนตีคลี นักนาฏยประดิษฐ์คือ หม่อมเข็ม กุญชร หม่อมในเจ้าพระยา
เทเวศร์วงวิวัฒน์ 
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 2) ท่าละคร เป็นท่ารำที่กำหนดไว้ให้แต่ละท่ามีความหมายเฉพาะ แบ่งได้เป็นสาม
ประเภท คือ ท่าแสดงอารมณ์ เช่น รัก โกรธ เศร้า ท่าแสดงกิริยา เช่น ท่ายิงธนู ท่าเคียงคู่ ท่าช่วยเหลือ 
 และท่าแสดงปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ลมพัด ดอกไม้บาน ท่าละครหรือท่ารำตีบทนี้มีคุณลักษณะ
เป็นท่าเลียนแบบธรรมชาติ คือ ทำท่าปกติของมนุษย์ให้มีท่าทีมากขึ้น เช่น ท่ารัก ก็เอามือทั้งสองไขว้
กันแนบอก แต่กรายมือให้เป็นท่าฟ้อนรำ เป็นต้น ดังนั้นท่าตีบทของนาฏยศิลป์ไทย จึงเข้าใจได้ง่าย 

 3) ท่าเต้น นาฏยศิลป์ไทยอาจดูเด่นในกานใช้มือรำทำท่าต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริง
นาฏยศิลป์ไทยมีท่าเต้นเป็นจำนวนไม่น้อย และมีวิธีการเคลื่อนไหวของ ขา และ เท้า ทั้งชนิดที่ใช้ได้
โดยทั่วไป หรือกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ท่าเต้นของยักษ์ หรือลิง ท่าเต้นเหล่านี้  ก็เช่นเดียวกับ 
ท่ารำคือ สามารถมาประยุกต์ในนาฏยประดิษฐ์ของไทยสมัยใหม่ได้ในวงการ 

 2.3.2 การแปรแถว    
  การแปรแถวในนาฏยประดิษฐ์ของไทยค่อนข้างจำกัด เป็นการแปรแถวที ่ไม่

สลับซับซ้อนมากนัก อากเป็นไปได้ว่านักนาฏยประดิษฐ์ไทยเน้นการประดิษฐ์ท่ารำเดี่ยวมากกว่า 
การแปรแถว การแปรแถวแบบหลัก ๆ ในนาฏยประดิษฐ์ของไทย ได้แก่ แถวหน้ากระดานขนาน แถว
หน้ากระดานทแยงมุม แถวตอนเด่ียว แถวตอนคู่ แถวยืนปากผายหรือปากพนัง วงกลมช้ันเดียว วงกลม
ซ้อน 

สำหรับการแปรขบวนในแถวนั้น ได้แก่ การเดินหน้าถอยหลัง การเดินตามกัน  
การเดินสวนกัน การเดินสลับกัน และการเดินเข้าหาศูนย์กลาง 

 2.3.3   การต้ังซุ้ม 
  การตั้งซุ ้มของนาฏยประดิษฐ์ของไทย นิยมจัดให้ผู ้แสดงจับเป็นกลุ ่มเป็นซุ ้มรูป

สามเหลี่ยม โดยทำท่าให้สองข้างของแกนกลางเหมือนกันทั้งซ้ายขวา หากมีหลายกลุ่มก็จะจัดกลุ่ม
กลางให้ใหญ่เป็นกลุ่มหลัก และกลุ่มย่อยสองข้างมีจำนวนเท่ากัน และท่าเหมือนกัน 

อย่างไรก็ดีการต้ังซุ้มของโขนท่ีเรียกว่าขึ้นลอย ซึ่งประกอบด้วย พระ ยักษ์ ลิง ต้ังแต่
สองตัวขึ้นไปจนถึงกับจับกลุ่มเป็นซุ้มใหญ่นั้น มีลักษณะสองข้างของแกนกลางไม่เหมือนกัน แต่ดูสมดุล
กัน นับเป็นการต้ังซุ้มในนาฏยศิลป์ไทยท่ีงดงาม และมีเอกลักษณ์โดดเด่น และเริ่มมีนักนาฏยประดิษฐ์
รุ่นใหม่นำความคิดไปพัฒนาเพื่อใช้ในผลงานของตน 

เมื่อพิจารณานาฏยประดิษฐ์ของไทยให้ลึกซึ้ง จะพบว่าท่ารำไทยมีปริมาณมากมาย  
อีกทั้งมีการกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์การใช้ท่ารำต่าง ๆ แต่ละท่าค่อนข้างตายตัว ทั้งเปิดโอกาสให้ใช้ 
ภูมิปัญญาของนักนาฏยประดิษฐ์คิดออกแบบให้หลากหลายออกไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดเช่น การแปรแถว
และการตั้งซุ้ม แม้จะนิยมคิดในแนวให้สองข้างเหมือนกันแต่มิได้มีข้อจำกัดในเรื่องนี้ ดังเช่น การขึ้น
ลอยในโขน ก็เป็นการออกแบบต้ังซุ้มให้สองข้างไม่เหมือนกันได้อย่างงดงาม นาฏยประดิษฐ์ของไทยใน
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อดีต มีความร่ำรวยในจารีตและภูมิปัญญา ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ให้นักนาฏยประดิษฐ์ของไทยใน
ปัจจุบัน สามารถนำไปประยุกต์ใช ้ให้เหมาะสมกับปัจจุบันสมัยได้อย ่างไม่ม ีข ้อจำกัด นับว่า  
นาฏยประดิษฐ์ของไทยมีคุณค่าสูงส่งมากชนิดหนึ่งในโลก 

2.3.4 ข้อควรระวังด้านนาฏยประดิษฐ์ 
นักนาฏยประดิษฐ์ใหม่ ๆ มักมีความกังวลว่าผลงานของตนจะไมง่ดงาม และไม่เป็นท่ียอมรับ

ของคนดูความงดงามของศิลปะเป็นเรื่องของจิตใจในการยอมรับและช่ืนชม ไม่ใช่ความถูกต้องอย่าง
คณิตศาสตร์ คนดูจะช่ืนชมยินดีหรือไม่นั้น  ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคนดูเข้าใจนาฏยศิลป์ชุดนั้นเพียงใด  
แม้ว่างานนาฏยศิลป์ชุดใหม่ ๆ จะแตกต่างไปจากประเพณีและวิธีการดั้งเดิมท่ีคนดูเคยชิน แต่หากเป็น
การแสดงท่ีมีคุณภาพ คนดูก็ย่อมเข้าใจและพึงพอใจ คล้ายรับประทานอาหารต่างชาติท่ีมีรสถูกปาก  
และมีการประดับประดาท่ีถูกตา ก็เกิดความนิยมยินดี  

การกำหนดรายละเอียดลงไปว่าผลงานสร้างสรรค์อย่างใดจึงจะงดงามเป็นเรื ่อง
สุดวิสัย จึงมักกระทำได้แต่เพียงกำหนดเป็นหลักการดังกล่าวแล้ว ในที่นี้จะกล่าวถึงการหลีกเลี่ยงไม่
กระทำอะไรบ้างท่ีเส่ียงต่อความงดงามของนาฏยศิลป์ดังนี้ (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547: 255) 

1. ไม่ทำส่ิงหนึ่งส่ิงใดซ้ำ ๆ จนคนดูเจนตาและไม่เห็นว่ามีส่ิงใดใหม่เกิดข้ึน แม้ว่าส่ิงท่ีทำ
ขึ้นนั้นจะทำได้ยากแต่เมื่อทำบ่อย ๆ ก็หมดความหมาย 

2. ไม่ทำส่ิงใดท่ีคนดูคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะคนดูจะไม่แปลกใจและจะไม่ช่ืน
ชม  เพราะไม่ต่ืนตาต่ืนใจ 

3. ไม่ทำส่ิงท่ีหลากหลาย มีส่ิงละอันพันละน้อยปะปนสับสนวุ่นวาย จะยากท่ีจะทำให้คน
ดูเข้าใจและติดตามการแสดงอย่างต่อเนื่อง 

4. ไม่ทำสิ่งใดที่ทำลายสมาธิอย่างต่อเนื่องของคนดู มิฉะนั้นคนดูจะต้องเริ่มต้นใหม่
ต่อเมื่อการแสดงได้ผ่านไประยะหนึ่งแล้ว และอาจติดตามต่อไปไม่ทันก็เลยหยุดการชื่นชมแต่เพียง
เท่านั้น 

5. ไม่ทำส่ิงใดท่ีเกินความสามารถของผู้แสดงจะทำได้ดี เพราะจะได้ผลตรงข้ามคือ คนดู
จะดูถูกความสามารถของผู้แสดง และมีผลเลยมาถึงการไม่ยอมรับผลงานโดยรวมอีกด้วย 

6. ไม่ทำส่ิงใดท่ีกีดขวางการเคล่ือนไหวของผู้แสดง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายท่ีรุ่มร่าม 
หรือ  ฉากท่ีเกะกะ เพราะจะทำให้สะดุด หลุด ล้ม เสียความงดงามของการแสดงไปได้ 

7. ไม่ทำสิ่งใดที่แปลกใหม่ ที่คนดูไม่คุ้นเคย หรือไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยปัญญาและ
ประสบการณ์ 

8. ไม่ทำส่ิงใดท่ีขัดต่อ ศีลธรรม จารีตประเพณีท่ีคนดูยอมรับนับถือ 
9. ไม่ทำส่ิงใดท่ีขาดความพร้อม และความมั่นใจ 
10. ไม่ทำส่ิงใดท่ีทำให้คนดูเบ่ือ  



24 
 

 
 

นาฏยประดิษฐ์  เป็นการประมวลปัจจัยต่าง ๆ ของการแสดงมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
นาฏยศิลป์  นาฏยประดิษฐ์แม้จะเป็นศิลปะสร้างสรรค์ที่ต้องการความแปลกใหม่ แต่ก็ยังต้องอาศัย
ปัจจัยของนาฏยจารีตจากอดีตเป็นฐาน วัตถุดิบ ความคิด วิธีการ การศึกษา และเรียนรู้ตัวอย่างจาก
อดีตยิ่งมีมากและหลากหลายเพียงใดก็ย่อมทำให้นักนาฏยประดิษฐ์มีโอกาสสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์
ได้กว้างไกลเพียงนั้น เพราะนักนาฏยประดิษฐ์สามารถนำส่ิงท่ีได้พบได้เห็น  มาใช้ในงานออกแบบของ
ตนได้มากประการหนึ่ง และสามารถหลีกเล่ียงไม่ออกแบบซ้ำกับผลงานท่ีมีอยู่แล้ว อีกประการหนึ่งท้ัง
สองประการนี้จะทำให้ผลงานสร้างสรรค์ของนักนาฏยประดิษฐ์มีความแปลกใหม่และโดดเด่นอย่าง
แท้จริง (สุรพล วิรุฬลักษณ์. 2547: 256) 

2.4 วิถีชีวิตของคนไทยกับศาสนา 
 วิถีชีวิต หมายถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง ตาย รวมถึงปัจจยัส่ี 
ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต อันได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย อาหารการกิน เครื ่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
นอกจากนี้วิถีชีวิตยังหมายรวมถึงความรู้เรื ่องสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การประพฤติปฏิบัติ
การศึกษาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย นั้นเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนใน
ระดับครอบครัว เป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่รวมกัน คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่  
รุ่นลูก รุ่นหลาน  รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีศูนย์กลางของชุมชน คือ ศาสนสถาน 
เช่น วัด มัสยิด ผู้ใหญ่ในชุมชน เช่น พระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้รับการนับถือและเป็นผู้ตัดสินความ
ขัดแย้งในชุมชน มีขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น และความเชื่ออันเนื่องมาจากการเป็นสังคม
เกษตรกรรม จากการนับถือศาสนาและความเช่ือดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีสางเทวดา 

  เมื ่อเวลาผ่านไป สังคมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ความคิด  ค่านิยม อุดมการณ์ การเมืองการปกครอง และบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งมีผลให้วิถีชีวิตของ
คนไทยในสมัยต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน และการดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคก็มีความ
แตกต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ท้ังสภาพแวดล้อม ชาติพันธุ์ ความเช่ือ ศาสนา และประเพณีท่ี
หลอมรวมจนก่อให้เกิดเป็นวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอก
ถึงค่านิยมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยอิงกับธรรมชาติความเป็นอยู่ ก่อให้เกิดประเพณีท่ี
ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาของคนในชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงคติความเช่ือและสิ่งที ่ผู ้คนในชุมชน
เดียวกันยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้นี้มีความหลากหลายท้ังในด้าน ความเช่ือทางศาสนา 
มีการนับถือศาสนาท้ังพุทธและอิสลาม ในส่วนของชาติพันธุ์มีการอยู่ร่วมกันท้ังชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม 
จีน จีน-มลายู (ยะหยา) และชาวเล การแต่งกายก็ แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ที่บ่งบอกเฉพาะกลุ่มมี
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ประเพณี “สารทเดือนสิบ” ซึ่งแสดงออก ถึงความเคารพและกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ท้ังยังมีประเพณี
และเทศกาลสําคัญอย่างประเพณี ชักพระ การแห่ผ้าขึ ้นพระธาตุ การแข่งเรือ เทศกาลกินเจ  
วันฮารีรายอหรือวันอีฎิลฟิตรี นอกจากนี้ภาคใต้เป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงและการเล่นพื้นบ้านท่ีมี
ความสนุกสนาน คึกคักเร้าใจ เช่น การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกฮูลูรองเง็ง การแข่งขันนกเขาชวา 
เป็นต้น ส่วนอาหารการกินพื้นถิ่นภาคใต้นั้นจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติที่จัดจ้าน และเผ็ดร้อน 
เช่น แกงเหลือง ข้าวยำ แกงไตปลา ผัดสะตอ การประกอบอาชีพนิยมปลูกยางพารา ปลูกปาล์ม  
ทําประมง ทําสวนผลไม้เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ด้วยความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ความ
เช่ือ ศาสนา และวัฒนธรรมในแต่ละพื้นท่ี ของภาคใต้เสมือนเป็นการสร้างมนตร์เสน่ห์ในวิถีการดำเนิน
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ที่ผนวกเข้ากันได้อย่างแนบเนียน รวมทั้งความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก่อให้เกิด เป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในภูมิภาคนี้ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. 2559: 23) 
 ศาสนากับชีวิตคนไทยนั้น เป็นสิ่งที ่มีความผูกพันธ์กันมานาน ศาสนาเป็นสถาบันท่ีสำคัญ 
ในสังคมไทย คนไทยมีความผูกพันกับสถาบันศาสนา เพราะศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่วยจิตใจ คนไทยมี
จิตใจเอื้อเฟื้อกับศาสนาทุกศาสนา คนไทยส่วนใหญ่ ยอมรับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยอมให้ศาสนาอื ่น ๆ ตั ้งอยู ่ในประเทศไทยได้ ซึ ่งศาสนาก็เป็นบ่อเกิดท่ี สำคัญ 
ของขนบธรรมเน ียมประเพณี กฎเกณฑ์ ค ่าน ิยม และว ิถ ีช ีว ิตของคนไทยอ ีกคร ั ้ง คำสอน 
ทางพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยต้ังแต่เกิดจนตาย เห็นได้จากความเป็นผู้มีจิตใจ
เอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ ความมีเมตตาปรานี ความรักสามัคคี ร ักสันติ ไม่ชอบความร ุนแรง มีควา ม
ประนีประนอมกับเพื่อนร่วมชาติไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไร สิ่งต่าง ๆ  ที่แสดงออกมาเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เป็นเพราะอิทธิพลของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น แม้พระสงฆ์ก็ถือว่ามีบทบาทต่อ 
วิถีชีวิตของคนไทย 

ความเชื่อกับการดำรงชีวิตของคนไทย  ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ และถือว่า
เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง การดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณที่มีความเจริญทางด้าน
วิชาการน้อย ความเชื่อจึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที ่มนุษย์เชื ่อว่าเป็นการบันดาล 
ให้เกิดขึ้นจากอำนาจของเทวดา พระเจ้า หรือภูตผีปีศาจ ดังนั้นเมื่ อเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ขึ้น  
เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัยและวาตภัยต่าง ๆ ขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

ความเกี่ยวข้องระหว่างความเชื่อการดำรงชีวิตและพระพุทธศาสนา ความเชื่อ การดำรงชวีิต 
และพระพุทธศาสนามีความเก ี ่ยวข้องกันคือ สำหร ับคนไทยแล้ว ศาสนาเป็นสถาบันสำคัญ  
ของสังคมไทยโดยยอมรับศาสนาพุทธเป็นศาสนาสำคัญประจำชาติและเปิดโอกาสให้บุคคลนับถื อ
ศาสนาต่าง ๆ ได้โดยอิสระยอมให้ศาสนาสำคัญท้ังปวงต้ังอยู่ในประเทศไทยได้เช่นศาสนาคริสต์ อิสลาม 
พราหมณ์ อินดู เป็นต้น แต่ศาสนาพุทธเป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ จึงได้ยึดหลักธรรมมาเป็น



26 
 

 
 

พื้นฐานของชีวิตเพื่อที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศด้วย นอกจากศาสนาพุทธแล้ว  ยังนำสิ่งที่มี
คุณค่าของศาสนาอื่นมาผสมผสานกับหลักของศาสนาพุทธด้วย เช่น พิธีกรรมของพราหมณ์ในการต้ัง
ศาลพระภูมิ การขึ้นบ้านใหม่ การเข้าร่วมทำกิจกรรมกับศาสนาอื่น โดยไม่ถือว่าเป็นการเส่ือมเสียหรือ
เป็นบาป ยอมรับการแต่งงานกับคนต่างศาสนาได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันของครอบครัวและ
ยังให้การคุ้มครองป้องกันศาสนาและลัทธิความเชื่อทั้งหลายที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(https://beeleganceth.weebly.com/: สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563) 

2.5 วัดคูหาภิมุข อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
วัดคูหาภิมุขเป็นวัดท่ีสําคัญและเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดยะลา ดังท่ี ปองทิพย์ หนูหอม กล่าว

สรุปได้ว่า วัดคูหาภิมุข ประวัติต้ังอยู่เลขท่ี 136 หมู่ท่ี 9 ตําบลหน้าถ้ำ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีท่ีดินต้ังวัดเนื้อท่ี 52 ไร่เศษ อาณาเขตทิศเหนือยาว 123 วา ติดต่อกับท่ีดิน
นายเศียร คูหามุข ทิศใต้ติดต่อกับคูถนนเข้าป่าช้าและเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออก ยาวตามเชิงเขาพระ
นอน ทิศตะวันตกยาว 222 วา ติดต่อกับถนนเข้าตําบลสะเอะ ระยะทาง ห่างจากตัวเมืองยะลาไปตาม
ถนนหลวงหมายเลข 405 ประมาณ 4 กิโลเมตร เดิมวัดนี้ช่ือ วัดหน้าถ้ำ ได้เปล่ียนช่ือเป็น วัดคูหาภิมุข
ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี 

วัดคูหาภิมุขเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2390 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ  
ให้นายเมือง บุตรพระยายะหริ่งมาเป็นพระยายะลา ให้มีราชทินนามว่า พระยาณรงค์ ฤทธิ์ศรีประเทศ
วิเศษวงษา มาต้ังท่ีว่าราชการอยู่ท่ีบ้านท่าสาป ตําบลท่าสาป ริมแม่น้ำปัตตานี บริเวณนี้เป็นแหล่งอุดม
สมบูรณ์อยู่ใกล้แม่น้ำ เหมาะแก่การทําไร่ ทํานา ประกอบกับเจ้าเมืองยะลา คนนี้เป็นคนมีอัธยาศัย
ไมตรีดี ใจกว้าง เป็นท่ีรักใคร่นับถือของคนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธ จึงได้มีราษฎรหัวเมืองใกล้เคียง
ชักชวนกันมาตั้งบ้านเรือนอยู่ด้วยเป็นจํานวนมากในจํานวนนี้ มีราษฎรจากเมืองยะหริ่งมาด้วยสิบ
ครัวเรือน โดยมีนายคงทอง เพ็ชรกล้า เป็นหัวหน้ามาต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ี บ้านหน้าถ้ำ ชาวพุทธกลุ่มนี้เมื่อ
อยู่นานเข้าก็เห็นความจําเป็นที่จะสร้างวัดขึ้น เพื่อประกอบพิธี บําเพ็ญกุศลในหมู่บ้านแห่งนี้ ประกอบ
กับได้พบเห็นพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำใกล้ ๆ กับที่ตั ้งบ้าน เรือนจึงได้ขออนุญาตให้สร้างวัดนี้ขึ้นมา  
นายคงทอง เพชรกล้า และคณะจึงได้ตกลงกันสร้างวัดขึ้น ที่ริมเขาหน้าถ้ำที่มีพระนอนแห่งนี้ในเนื้อท่ี
เป็นรูปสามเหล่ียมชายธง กว้างประมาณ 20 วา ยาว 80 วา เมื่อได้สร้างวัดข้ึนแล้วได้ไปนิมนต์พระไชย
ทอง ฉตตกโร (พ.ศ. 2390 - 2405) จากวัดเส้ือเมือง อําเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลามาเป็นเจ้าอาวาส
รูปแรก พร้อมด้วยพระอันดับ จํานวนหนึ่ง นับเป็นพระรุ่นแรกของวัดนี้ ระยะต้น ๆ สถานที่แห่งนี้มี
ฐานะเป็นสํานักสงฆ์ ไม่มีถาวรวัตถุเป็นหลักฐาน กุฏิวิหารปลูกสร้างกันในลักษณะอาคารชั่วคราว
เท่านั้น ในปี พ.ศ. 2405 - 2418 เจ้าอาวาสรูปท่ีสอง คือ พระครูธรรมขันธ์ (เพชรฐิตว์โส) ซึ่งพุทธบริษัท
ได้ไป นิมนต์มาจากวัดยุโป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในสมัยนี้ได้สร้างถาวรวัตถุขึ้นหลายอยา่ง 
เช่น พระอุโบสถ (หลังเก่า) พระพุทธรูปก่อด้วยอิฐถือปูนขาวเป็นพระประทับนั่งปางต่าง ๆ ประดิษฐาน 

https://beeleganceth.weebly.com/
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ไว้ในถ้ำจํานวน 15 รูป (พระพุทธรูปเหล่านั้นได้ชํารุดและมีการปฏิสังขรณ์ขึ ้นภายหลัง) กุฏิ ถาวร  
2 หลัง และศาลาการเปรียญ 1 หลัง เจ้าอาวาสรูปที่สาม (พ.ศ. 2418 - 2435) คือ พระศุขจนทสโร  
ในสมัยของเจ้าอาวาสรูปนี้ได้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ท่ีบรรจุอัฐิของพระครูธรรมขันธ์ ขึ้นแต่ยังไม่เสร็จ
ส้ิน ท่านก็ลาสิกขาบทเสียก่อน จากนั้นพระครูพรหมทอง จนทสิริ (พ.ศ. 2345 - 2470)  เจ้าอาวาสรูป
ที่สี ่ซึ ่งมาจากวัดตานีนรสโมสร ได้สร้างอนุสาวรีย์ที ่สร้างค้างไว้จนเสร็จ เรียบร้อย และได้พัฒนา
ถาวรวัตถุขึ้นหลายอย่าง ได้แก่ การปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์ และ พระพุทธรูป 15 องค์ การสร้าง
บันไดชั้นล่างด้วยอิฐถือปูนขาวเพื่อเป็นทางขึ้นถ้ำพระนอน การสร้างพระอุโบสถแบบอิฐถือปูนขาว
อย่างถาวร 1 หลัง การสร้างกุฏิแบบถาวรเพิ่มอีก 1 หลัง การสร้างถนนข้ามลําห้วยและการย้ายวัดออก
สู่ทางตะวันตกของลําห้วยอันเป็นที ่ต ั ้งว ัดในปัจจุบัน  เจ้าอาวาสรูปที ่ห้า พระเลื ่อน ปญญวน  
โต (พ.ศ. 2470 - 2531) รักษาการอยู่เพียง 9 เดือน ต่อมาเจ้าอาวาสรูปที่หก คือ พระปานอินทมุนี 
รักษาการอยู่ได้ 8 เดือน ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นและ ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เช่นนี้ จึงไม่ได้มีการพัฒนาเกิด 
ขึ้นมากนัก 

ในปี พ.ศ. 2472 พระพุทธไสยารักษ์ (นุ่ม เพ็ชรเกล้า) จากวัดตานีนรสโมสร ได้รับ การแต่งต้ัง
ให้มารักษาการเจ้าอาวาสอยู่ประมาณ 2 ปี จนกระท่ังปี พ.ศ. 2475 ได้เป็นเจ้าอาวาส รูปท่ีเจ็ดและเจ้า
อาวาสรูปนี้ได้สร้างความเจริญให้กับวัดคูหาภิมุขอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการสร้างถาวรวัตถุ  
จากข้อมูลในหนังสือ “ประวัติวัดคูหาภิมุข” ซึ่งเขียนโดย พระญาณโมลีวัดตานีนรสโมสร ปรากกฏว่า
งานที่เจ้าอาวาสรูปนี้ได้กระทํามีท้ังการสร้างเสนาสนะขึ้นใหม่ งานบํารุง ปรับปรุง ซ่อมแซม และงาน
การให้การศึกษาอบรมในช่วงปี พ.ศ. 2473 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2522 ประมาณ 250 รายการ ทั้งนี้
เพราะท่านสามารถสร้างความศรัทธาขึ้นในหมู่พุทธบริษัทได้อย่างสูงยิ่ง จึงสามารถดําเนินกิจการของ
วัดให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วจนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดยะลา  และในปี พ.ศ.2522 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาประทับ
แรมที่วันแห่งนี้ มีพระปรมาภิไธย ย่อ ป.ป.ร. ที่ผาหินภายในวัดคูหาภิมุข (ปองทิพย์ หนูหอม. 2539: 
33-34) 

ปัจจุบันวัดคูหาภิมุขนี้เป็นวัดท่ีสำคัญมากของเมืองยะลา เนื่องจากเป็นท่ีต้ังของพิพิธภัณฑ์ศรี
วิชัยอันเป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณล้ำค่า โดยในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้มีการเปลี่ยนช่ือ
จาก “วัดหน้าถ้ำ” เป็น “วัดคูหาภิมุข” สำหรับประวัติวัดแห่งนี้นั้น ย้อนกลับไปสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระยายะหริ่งมาสร้างเมืองยะลา ตั้งที่ว่าราชการ ณ บ้านท่า
สาป ตำบลท่าสาป และได้มีการสร้างวัดข้ึนท่ีริมเขาหน้าถ้ำขึ้นนั่นเอง ปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้รับความสนใจ
จากชาวยะลารวมท้ังนักท่องเท่ียวจากประเทศเพื่อนบ้านท่ีนิยมเดินทางเข้ามาเพื่อชมคุณค่าของศาสน
สถานท่ีน่าสนใจแห่งนี้ท้ังมานมัสการพระพุทธไสยาสน์ เท่ียวพักผ่อน ถ่ายรูป ให้อาหารลิง เยี่ยมชมถ้ำ
มืด ซึ่งถือได้ว่าวัดคูหาภิมุขเป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุ
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เมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาที่สุราษฎร์ธานี แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธใน
บริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ภายในบริเวณวัดร่มรื่น มีธารน้ำไหลผ่าน บันไดขึ้นไปยังปาก
ถ้ำมีรูปปั้นยักษ์ ชาวบ้านเรียกว่า เจ้าเขา ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ดัดแปลงปรับปรุง
เป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดานถ้ำมีแสงแดดส่องลงมาดูสวยงามมาก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ขนาดใหญ่สมัยศรีวิชัย มีภาพนาคแผ่พังพานปกพระเศียร 

2.5.1 พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข 
พระพุทธไสยาสน์เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ปั้นด้วยดินเหนียวโดยใช้ไม่ไผ่เป็น

โครง สร้างขึ้นสมัยศรีวิชัยรุ่งเรืองราว พ.ศ.1300 หรือสมัยเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนคร มีขนาดความ
ยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว ประดิษฐานภายในถ้ำคูหาภิมุข เดิมชื่อ วัดหน้าถ้ำ กรมศิลปากรขึ้นทะเบียน  
เป็นโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478  
วัดคูหาภิมุข มีพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย สมัยสุโขทัย สมัยอู่ทอง ใกล้ๆ กับวัดมีภูเขากำปั่นเป็นภูเขาหิน
อ่อนสีชมพู สวยงามมาก ปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนทำหินอ่อนจำหน่าย หินอ่อนสี
ชมพูจากยะลามีความสวยงาม มีช่ือเสียงระดับประเทศ 

พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
ประชาชนท่ัวไปเรียกว่า พระนอนวัดหน้าถ้ำ ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำวัดคูหาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นพระนอนที่เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย 
พระนอนวัดคูหาภิมุข ตามตำนานพื้นเมืองกล่าวว่า ในครั้งที่สร้างพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช 
เจ้าเมืองต่าง ๆในแถบนั้น ที่ยังอยู่ในอำนาจของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรศรีวิชัย อันได้แก่ 
เมืองพัทลุง ปัตตานี กลันตัน ตรังกานู ป่าหัง และเมืองไทรบุรี ได้ทราบข่าวการสร้างพระบรมธาตุ
ดังกล่าว ใคร่จะร่วมการกุศลด้วย จึงได้พากันนำสิ่งของต่าง ๆ บรรทุกเรือสำเภา แล่นใบมายังเมือง
นครศรีธรรมราช เพื่อจะร่วมสร้างพระบรมธาตุ แต่เมื่อเดินทางมาถึงก็ปรากฏว่า พระบรมธาตุได้สร้าง
เสร็จแล้ว บรรดาเจ้าเมืองต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อไม่ได้มีโอกาสร่วมพระบรมธาตุ ก็เดินทางกลับเมืองตน
ด้วยความผิดหวัง เมื่อเรือแล่นมาถึงชายทะเลแห่งหนึ่ง เห็นมีภูเขาสูงใหญ่อยู่ริมฝ่ังทะเลก็พากันจอดเรือ
แวะพัก แล้วขึ้นไปสำรวจดูเขาลูกนั้น ก็ได้พบถ้ำใหญ่แห่งหนึ่ง ภายในถ้ำมีความวิจิตรงดงามยิ่งนัก 
บรรดาเจ้าเมืองต่าง ๆ เหล่านั้นจึงได้ปรึกษาหารือกันว่า เมื ่อไม่ได้มีโอกาสสร้างพร ะบรมธาตุแล้ว  
ก็น่าจะมาช่วยกันสร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้นไว้ในถ้ำแห่งนี้ จึงได้ร่วมกันสร้างพระนอนองค์ใหญ่ ขึ้นเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 1300 มีขนาดยาวประมาณ 81 ฟุต รอบองค์พระประมาณ 35 ฟุต พระบาททั้งสอง
ซ้อนกันสูงประมาณ 10 ฟุต ซึ่งก็คือ พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข ในปัจจุบัน ปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านไป
ประมาณกว่า 1200 ปี ชายฝั ่งทะเลได้ถอยห่างจากภูเขาลูกนี ้ออกไป ประมาณ 40 กิโลเมตร  
แต่มีร่องรอยที่แสดงว่าน้ำทะเลเคยท่วมถึงบริเวณนี้ คือมีเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ อยู่ตามผนังถ้ำวัด
คูหาภิม ุข พระนอนองค์น ี ้ม ีล ักษณะของส่วนประกอบที ่แปลกออกไปจากพระนอนองค์อื่น  
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คือมีพญานาคแผ่พังพานอยู่เหนือเศียรพระนอน ทำให้มีผู ้สันนิษฐานถึงที่มาของพระนอนองค์นี ้ว่า  
เดิมอาจเป็นเทวรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ตามศาสนาพราหมณ์ ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่
เข้ามายังดินแดนส่วนนี้ จึงได้ดัดแปลงเทวรูปดังกล่าวให้เป็นพระพุทธรูปดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
(https://www.m-culture.go.th : สืบค้นเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 พระพุทธไสยาสน์ วัดคูหาภิมุขในปัจจุบัน 
 

2.5.2 พิธีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำคูหาภิมุข 

วัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถ้ำ  ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีพิธีแห่ผ้าห่มพ่อ
ท่านบรรทม ที่มีขนาดยาวกว่า 80 เมตร ซึ่งพิธีแห่ผ้าห่มพ่อท่านบรรทม เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 
อายุกว่า 1,200 ปี เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ ความยาวจากพระเกตุเมาลีถึงพระบาท 26.8 เมตร 
ศิลปะแบบศรีวิชัย ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำวัดคูหาภิมุข สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 ในสมัย
พระเจ้าปาเล็มบัง อาณาจักรศรีวิชัย มีลักษณะพิเศษ ต่างไปจากพระนอนองค์อื ่น คือมีพญานาค 
แผ่พังพานอยู่เหนือเศียร ทำให้มีผู้สันนิษฐานว่า เดิมอาจเป็นเทวรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ตามศาสนา
พราหมณ์ 

ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามายังดินแดนส่วนนี้ จึงได้ดัดแปลงเทวรูปดังกล่าวให้เป็น
พระพุทธรูปดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เดิมองค์พระปั้นขึ้นด้วยดินดิบ มีไม้ไผ่สานเป็นโครง ลักษณะกลวง 
สามารถเดินลอดเข้าไปในองค์พระได้ ต่อมาองค์พระนั้นเกิดชำรุดเสียหาย จากน้ำบนเพดานถ้ำหยดลง
มาถูกพระอุระทะลุ เจ้าอาวาสสมัยนั้นจึงทำการบูรณะ โดยการผูกเหล็กประสานไว้ข้างใน แล้วโบกปูน
ทับหุ้มไว้ภายนอกในปี พ.ศ. 2464 

https://www.m-culture.go.th/
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หลังจากนั้น จึงได้มีการเปล่ียนผ้านุ่งสีแดงให้กับท่านเจ้าเขา หรือยักษ์วัดถ้ำ ชาวบ้านในพื้นท่ี
ส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า พ่อท่านเจ้าเขา ซึ่งอยู่เชิงบันไดปากทางเข้าถ้ำ เป็นประติมากรรมแบบลอยตัว 
รูปลักษณะเป็นยักษ์ในความเชื่อของคนท้องถิ่น กล่าวคือมีรูปร่างคล้ายคนป่าเผ่าซาไก ตัวดำผมหยิก  
ไว้หนวดเครารกรุงรัง มีเข้ียวงอกออกมาพ้นริมฝีปาก นุ่งผ้าถุง ยืนตัวตรง มือท้ังสองข้างจับไม้กระบอง 
ที่มีหัวกะโหลกมนุษย์เป็นด้ามท้าย แนบไว้กลางลำตัว มีงูบองหลา (จงอาง) คล้องคออยู่ สร้างขึ้นใน
สมัยอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 7 โดยช่างพื้นเมือง ในปี พ.ศ. 2484 โดยชาวบ้านนับถือเป็นยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ท่ี
ช่วยคุ้มครองคนในหมู่บ้าน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่าง ๆ (สุธรรม เพชรภักดี. 
สัมภาษณ์. 12 พฤษภาคม 2563) โดยพิธีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำคูหาภิมุขนี้ มีหน่วยงาน
ภาครัฐที่ช่วยเข้าไปอนุรักษ์ ฟื้นฟู และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีผู้คนทั้งในท้องถิ่นและต่างท้องถิ่น  
ได้เข้ามาร่วมงาน และชื่นชมพิธีสำคัญท่ีชาวบ้านหน้าถ้ำปฏิบัติสืบต่อกันมาให้เป็นที่รู ้จักมากขึ้น  
(ลิปิการ์ กำลังชัย. สัมภาษณ์. 20 พฤษภาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 พิธีแห่ผ้าห่มพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดถ้ำคูหาภิมุข 
ท่ีมา: https://mgronline.com/south/detail/9610000036827  

สืบค้นเมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2563 
 
ทั้งนี้ ประวัติความเป็นมาของวัดถ้ำคูหาภิมุข เป็นวัดเก่าแก่ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็น

โบราณสถาน 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 3 ของดินแดนภาคใต้ ร่วมกับ
พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระธาตุไชยาท่ีสุราษฎร์ธานี และพิธีแห่ผ้าห่มพ่อท่านบรรทม  
(พระพุทธไสยาสน์) ก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 13 เมษายนเป็นประจำทุกปี ณ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา(https://mgronline.com/south/detail/9610000036827: สืบค้น
เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2563) 

https://mgronline.com/south/detail/9610000036827%20สืบค้นเมื่อวันที่%2016%20เมษายน%202563
https://mgronline.com/south/detail/9610000036827
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2.5.3 หอวัฒนธรรมศรีวิชัย วัดคูหาภิมุข 
จังหวัดยะลา เป็นเมืองพุทธศาสนาท่ีเก่าแก่ มีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

มากมาย เช่น ได้ขุดพบพระพิมพ์ดิบจำนวนมาก และโบราณวัตถุอื่น ๆ อีกหลายชิ้นนจากถ้ำต่าง ๆ  
ในภูเขาบริเวณตำบลหน้าถ้ำ นักโบราณคดีพิสูจน์แล้วว่า ส่ิงท่ีขุดค้นพบเป็นศิลปวัฒนธรรมสมัยหินใหม่ 
และสมัยศรีวิชัยซึ่งเจริญรุ่งเรื่องในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-14 

ในปี พ.ศ. 2500 พระครูพิทักษ์ธรรมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาภิมุข พร้อมด้วยชาวบา้น
ตำบลหน้าถ้ำได้ช่วยกันรวบรวมโบราณวัตถุดังกล่าวมาเก็บไว้ที่ถ้ำมืดส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งชาวบ้าน
นำไปเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัว พระครูพิทักษ์ธรรมสุนทรและคณะสงฆ์เกรงว่าโบราณวัตถุเหล่านั้นจะ
แยกย้ายไปอยู่ตามท่ีต่าง ๆ และอาจจะสูญหายได้ จึงขอร้องชาวบ้านให้ช่วยกันบริจาคให้วัด โดยวัดจะ
เป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและช่ืนชมต่อไป จนกระท่ังทางวัดคูหาภิมุขอันประกอบ
ไปด้ายคณะสงฆ์ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ ริเริ่มท่ีจะจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ขึ้นสหรับเก็บวัตถุ
โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมวัตถุโบราณในท้องถิ่นมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อสาธารณศึกษา 
และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นที่มีโบราณวัตถุอันมรดกวัฒนธรรมที่มีค่า ตลอดจน
ดึงดูดให้ให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาทัศนศึกษาในดินแดนของภูมิภาคแถบนี้ 

ปี พ.ศ. 2529 วัดคูหาภิมุขได้รับรางวัลชนะเลิศของปีการท่องเที ่ยวไทย ซึ่งจัดโดยศูนย์
อำนวยการบริหารจัดหวัดชายแดนใต้ พระครูพระครูพิทักษ์ธรรมสุนทรร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
ยะลา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูยะลา ได้ดำเนินการปรับปรุงหอวัฒนธรรมศรีวิชัย ตลอดจน
ขึ้นทะเบียนวัตถุโบราณ เพื่อจัดระบบให้ถูกต้องและเป็นทางการ นับว่าเป็นนิมิตอันดีของจังหวัดยะลาท่ี
มีโบราณสถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและช่ืนชม (สุภา วัชรสุขุม. 2539: 37-38) 

หอวัฒนธรรมศรีวิชัย ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดคูหาภิมุข มีวัตถุโบราณที่ขุดค้นได้จากถ้ำต่าง ๆ  
ในตำบลหน้าถ้ำ ได้แก่ ภูเขาวัดถ้ำ ภูเขากำปั่น กรมศิลปากรค้นพบพระพิมพ์ดินดิบ สมัยศรีวิชัย สถูป 
เม็ดพระศก อิฐฐานพระพุทธรูป ขวานหินขัด และบริเวณสนามบินท่าสาป ได้ค้นพบโคกอิฐ เนินดิน 
ซากกำแพงเมืองโบราณ เครื่องถ้วยชาม เทวรูปพระนารายณ์สำริด สูงประมาณ 1 ศอก (0.5 เมตร)  
พระพุทธรูปแกะสลักในแผ่นหินมีสภาพสมบูรณ์ จำนวน 3 องค์ กว้าง 21.50 เซนติเมตร สูง 30 
เซนติเมตร สลักเป็นรูปนูนต่ำ รูปพระพุทธเจ้าประทับนั่ง ปางสมาธิ อีกองค์หนึ่งชำรุดครึ่งหนึ่ง  
มีแร่พระเศียร พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย สมัยสุโขทัย สมัยอู่ทอง 
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ภาพท่ี 3 หอวัฒนธรรมศรีวิชัยท่ีต้ังอยู่ภายในบริเวณวัดคูหาภิมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4 โบราณวัตถุภายในหอวัฒนธรรมศรีวิชัย วัดคูหาภิมุข 
 
พระพุทธรูปที่ค้นพบที่ถ้ำคนโท ที่เป็นพระพุทธรูปสลักในแผ่นหินมีอยู่ 3 องค์ องค์ที่สมบูรณ์

ที่สุดสลักในแผ่นหินกว้าง 21.5 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร สลักเป็นรูปนูนต่ำรูปพระพุทธเจ้า 
ประทับนั่งแสดงปางสมาธิ ส่วนอีกรูปหนึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่ชำรุดเสียครึ่งหนึ่ง มีแต่พระเศียร 
พระพุทธรูปสำริด ที่พบจากถ้ำคนโทมีจำนวนมากมาย ส่วนใหญ่ตกเป็นสมบัติเอกชน และไม่เป็นท่ี
เปิดเผยว่าอยู่ที่ใดบ้าง ที่เป็นสมบัติของวัดคูหาภิมุข เพราะชาวบ้านนำมาถวาย ซึ่งมักจะไม่สมบูรณ์  
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มีท้ังท่ีเป็นแบบพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สมัยอู่ทอง บางองค์ก็สันนิษฐานว่า เป็นแบบศรีวิชัย แต่ยังไม่มี
การยืนยันให้แน่นอนลงไปได้ เนื่องจากภูเขากำป่ันเป็นภูเขาหินอ่อนสีชมพู ซึ่งหาได้ยากมาก รัฐบาลจึง
ได้ให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนสำรวจทำหินอ่อนออกจำหน่าย ปัจจุบัน หินอ่อนสีชมพู จากยะลา 
มีชื่อเสียงมาก แต่ในอนาคต ถ้ำสำเภา ถ้ำคนโท และเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับพระพุทธรูป พระพิมพ์ 
ในภูเขาแห่งนี้คงจะสูญหายไปด้วย จากบันทึกของนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ และนักวิชาการ
ข้างต้นทำให้ทราบว่า พื้นท่ีจังหวัดยะลาบริเวณตำบลท่าสาป และตำบลหน้าถ้ำปัจจุบัน เคยเป็นแหล่ง
ชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มชนเหล่านี้ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กัน และพัฒนา
เรื่อยมาจนเข้าสู่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์  

ก่อนที ่จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน  
และจังหวัดใกล้เคียงแวะเวียนเข้าไปเที่ยวชมความงดงามของวัดคูหาภิมุข และกราบไหว้สักการบูชา
พระพุทธไสยาสน์อย่างไม่ขาดสาย อย่างไรก็ตาม "วัดคูหาภิมุข” หรือ "วัดหน้าถ้ำ” ก็ยังคงเป็นสถานท่ี
สำคัญทางศาสนา และโบราณสถานในลำดับต้น ๆ ของจังหวัดยะลา ชาวบ้านหน้าถ้ำที่อาศัยอยู ่มา  
เนิ่นนาน แวะเวียนเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจ และทำพิธีทางศาสนา ครั้งเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาก็จะ
กลับมาคึกคักอีกครั้ง และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหลาย ๆ ท่านมักกล่าวอ้างถึงเมื่อนึกถึงจังหวั ด
ยะลา ดังคำขวัญท่ีกล่าวไว้ว่า "ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ซึ่งพร้อมท่ีจะต้อนรับผู้มาเยือนอีกครั้ง  

2.6 จังหวัดยะลา 

2.6.1 ความเป็นมาของจังหวัดยะลา  

จังหวัดยะลาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาบูโด  
ท่ีทอดตัวยาวไปจนจรดสงขลา ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์งดงาม ความหลากหลายของพืชพันธุ์ ท่ีอาจหา
ไม่ได้ที่ไหนในโลก เมืองยะลาจะต้องถูกเจียรนัยให้เปล่งประกายเจิดจรัส ยะลาจะต้อง มียุทธศาสตร์
การพัฒนาของตนเองบนความเป็นยะลาที่โดดเด่นและแตกต่าง เป็นวิสัยทัศน์ยะลาที่ คนยะลาทุกคน
ร่วมกันเป็นเจ้าของและร่วมกันพัฒนา ดังที่ ในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวสรุปได้ว่า คําว่า
ยะลามาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า ยะลอ ซึ่งแปลว่า “แห” เป็นเมืองชายแดนภาคใต้ ท่ีมีความน่าสนใจ
ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่ผสม ผสานวัฒนธรรมของ 
ชนต่างเช่ือชาติ ท้ังไทย จีน และอิสลาม ตัวเมืองยะลามีการวางผังเมืองท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย และยัง
เป็นศูนย์กลางศึกษาท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้  

พื้นที่จังหวัดยะลาสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นที่อยู ่ของชาวพื้นเมืองเผ่าซาไก ต่อมาในยุค 
ประวัติศาสตร์ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 4 พื้นท่ีนี้คงจะอยู่ในอาณาจักรลังกาสุกะ ในช่วงพุทธศตวรรษ
ท่ี 13 - 18 พื้นท่ียะลาบริเวณบ้านเนียง ท่าสาป วัดคูหาภิมุข และเขากําป่ัน เป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่ง
ในอาณาจักรศรีวิชัย หลังจากนั้นยะลาก็อยู่ในอาณาเขตของเมืองปัตตานี ซึ่งขึ้นอยู่กับนครศรีธรรมราช 
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และอยู่ในการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยาตามลําดับ เดิมยะลาเป็นส่วนหนึ่งของ
เมืองปัตตานี ซึ ่งเป็นเมืองขึ ้นอยู ่กับราชอาณาจักรไทยครั้งสมัย กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในปี  
พ.ศ. 2310 หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ในบริเวณแถบนี้ต่างก็ประกาศ
ตัวเป็นอิสระ 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แบ่ง
เมืองปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองระแงะ เมืองสายบุรี เมืองยะลา 
เมืองรามัน และเมืองหนองจิก เมืองยะลาตอนนั้นได้ตั้งเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านยะลา และได้ทรง
แต่งต้ังผู้นําท้องถิ่นขึ้นเป็นเจ้าเมืองยะลาคนแรก คือ พระยายะลา ใน พ.ศ. 2360 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้มีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาค  
โดยดำเนินการปกครองแบบเทศาภิบาล สำหรับบริเวณ 7 หัวเมือง ได้ประกาศข้อบังคับสำหรับ
ปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 กำหนดให้บริษัท 7 หัวเมืองมีข้าหลวงใหญ่ประจำบริเวณ 
เป็นผู ้ควบคุมการดำเน ินงานทั ่วไป โดยอยู ่ภายใต้การดูแลของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล
นครศรีธรรมราช แต่ละเมืองจะมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ดังนั้น 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2444 พระยาศักดิ์เสนี (หนา บุนนาค) ซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ประจำบริเวณได้แบ่ง
แต่ละเมืองเป็นอำเภอต่าง ๆ โดยเมืองรามัน แบ่งเป็น 2 อำเภอ คือ อำเภอกลางเมือง กับ อำเภอเบตง 
ส่วน เมืองยะลา แบ่งเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอกลางเมือง อำเภอยะหา และอำเภอกะลาพอ ต่อมา 
ปี 2450 ได้แบ่งเมืองยะลาออกเป็น 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง และ อำเภอยะหา ปลายปี 2475  
ได้ประกาศยุบเลิกมณฑลปัตตานี ได้มีการปรับปรุงการปกครองหัวเมืองตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอำเภอ  
มีข้าหลวงประจำจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็นผู้บริหาร ยะลาจึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยสืบ
ต่อมาจนปัจจุบัน (สำนักงานจังหวัดยะลา. 2556: 2) 

2.6.2 สภาพทั่วไปของอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

1) สภาพภูมิศาสตร์ ที่ต้ัง 
สํานักงานจังหวัดยะลา ได้กล่าวถึงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดยะลาว่า จังหวัดยะลา

ต้ังอยู่ ภาคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 1,084 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,521,038 ตาราง 
กิโลเมตร ประมาณ 2,825,634 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี  
ทิศใต้   ติดต่อกับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
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2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
เศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาขึ ้นอยู ่ก ับอาชีพเกษตรกรรม  

เช่น การทําสวนยางพารา การทําสวนผลไม้ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพารา และการพานิชยกรรม 
เกี่ยวกับยาพารา เป็นหลัก การเกษตรกรรม เป็นพื้นที่สําหรับทําสวนผลไม้ ทํานา ปลูกผัก และการ
เล้ียงสัตว์ การอุตสาหกรรม การอุตสาหกรรมของอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาเป็น การอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้แก่ โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โรงงานน้ำยางดิบ โรงงานรมควันยางแผ่น 
โรงงานหล่อ โลหะ โรงโม่หิน โรงงานหินอ่อน โรงงานผลิตเครื่องมือทําการเกษตร เป็นต้น (สำนักงาน
จังหวัดยะลา. 2556: 4) 

3) ภาษา ลักษณะทางภาษา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ได้กล่าวถึงลักษณะทางภาษาของอําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา มีชนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ ภาษาที่ใช้ 
ประกอบด้วยภาษาหลัก ๆ คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามลายู ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม  
พูดภาษามลายูในชีวิตประจําวัน และชนเชื้อชาติจีนในอําเภอเบตง และส่วนหนึ่งของอําเภอธารโต 
ตําบลแม่หวาด ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน อักษรท่ีใช้เป็นอักษรจีนไทย และอาหรับ 

2.6.3 สภาพทั่วไปของตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

1) สภาพภูมิศาสตร์ ที่ต้ัง 

ตำบลหน้าถ้ำ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีสภาพพื้นที่เป็นท่ี
ราบลุ่ม มีพื้นท่ี 9.18 ตารางกิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองยะลาเพียง 8 กิโลเมตร เป็นตำบลท่ีมีขนาด
และประชากรน้อยที่สุดของอำเภอเมืองยะลา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธ และเป็นที่ตั้งของ
วัดคูหาภิมุข ศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะลา ตำบลหน้าถ้ำมีร่องรอย
ของการอยู่อาศัยของมนุษย์มาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังพบหลักฐานภาพเขียนท่ีถ้ำศิลป ์จนถึงยุค
ประวัติศาสตร์ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 เพราะพบว่าถ้ำหลายแห่งในตำบลนี้มีร่องรอยของการ
ดัดแปลงเป็นพุทธสถานแบบมหายาน ก่อนถูกท้ิงให้โรยราไป 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลลิดล, ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
                ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
               ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
               ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลลิดล, ตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
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2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประชากรในเขต ตำบลหน้าถ้ำ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกไม้

ผล และยางพารา ท่ีบ้านหน้าถ้ำเหนือบางครอบครัวเก็บมูลค้างคาวขายเป็นอาชีพเสริมด้วย เฉพาะใน
บ้านหน้าถ้ำจะมีพัฒนาการดุจสังคมเมืองเป็นหมู่บ้านใหญ่เพราะมีวัดคูหาภิมุขเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ชาวบ้านมีการศึกษาดี และมีอาชีพค่อนข้างหลากหลาย 

3) ภาษาและวัฒนธรรม 
ประชากรในตำบลหน้าถ้ำ ประกอบไปด้วยชาวไทยพุทธ ชาวไทยเช้ือสายจีน และชาว

ไทยเชื ้อสายมลายู ในปี พ.ศ. 2553 มีการประมาณการว่าประชากรร้อยละ 70 นับถือศาสนา
พุทธ อาศัยอยู่ในบ้านหน้าถ้ำและบ้านหน้าถ้ำเหนือ และร้อยละ 30 นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ 
ในบ้านบันนังลูวาและบ้านกูแบอีเต๊ะ (บาเต๊ะ) มีมัสยิดจำนวนสามแห่งและวัดหนึ่งแห่ง ทั้งนี้ชาวพุทธ
และชาวมุสลิมต่างรักใคร่สนิทสนมกันดี เมื่อชาวพุทธมีงานบุญชาวมุสลิมก็จะมาเยี่ยมชมงาน หากมี
งานบุญที่มัสยิดชาวพุทธก็มีส่วนร่วมในการจัดขบวนแห่ ทั้งยังให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ 
อาทิชาวมุสลิมบริจาคท่ีดินเพื่อสร้างถนนเข้าถ้ำศิลปสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยไม่คิดมูลค่า 
(https://th.wikipedia.org/wiki/ตำบลหน้าถ้ำ สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563) 

ประเพณีของชาวตำบลหน้าถ้ำ ซึ่งมีความหลากหลายท้ังประเพณีวัฒนธรรมของไทย
พุทธและมุสลิม โดยชาวพุทธในตำบลนี้มีความใกล้เคียงกับชาวพุทธในภาคใต้ท่ัวไป เช่น วันสงกรานต์ 
งานบุญเดือนสิบ ชักพระ ชิงเปรต และลอยกระทง เป็นต้น ส่วนประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม  
เช่น ประเพณีกวนอาซูรอ เทศกาลรายอ การปฏิบัติตามหลักศาสนาการถือศีลอด การเข้าสุหนัต เป็น
ต้น (สัมภาษณ์. ธนิดา ไตรภูวนาถ. 12 พฤษภาคม 2563) โดยชาวพุทธและชาวมุสลิมต่างรักใคร่สนิท
สนมกันดี อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

ด้านการศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษาสองแห่ง ได้แก่โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยา
นุสรณ์) และโรงเรียนบ้านบันนังดูวา และตาดีกาอีกสามแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/ตำบลหน้าถ้ำ%20สืบค้น
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
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บทท่ี 3 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” นี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดย 
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร จากการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน ร่วม  
มีรูปแบบมีวิธีการดำเนินงาน เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนางานโดยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

3.1 การดำเนินการ 
 ผู้ศึกษาได้เตรียมการและวางแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดความมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์
ในการศึกษา แนวคิดและท่ีมาในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง และในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะการแสดงนั้น ข้อมูลพื้นฐานถือเป็นส่ิงสำคัญซึ่งข้อมูลพื้นฐานสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย การประดิษฐ์ท่า แนวเพลง รวมถึงเรื่องราว
ท่ีจะนำเสนอ ต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เหล่านี้ และจะส่งผลให้ผลงานสร้างสรรค์
นั้นมีความน่าเช่ือถือและมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น 

3.2 แหล่งข้อมูลที่ศึกษา 
 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สำหรับการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร
ทางวิชาการ บทความต่าง ๆ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ที ่เกี่ยวข้อง และการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต  

3.3 ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ  
 ผู้ศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ งานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” 
จากบุคคลท่ีศึกษา ประกอบด้วย   
 กลุ่มท่ี 1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ จำนวน 2 คน ดังนี้   

 1)  นางนิชาพร ชุมนุมมณี อาจารย์สอนนาฏศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
 2)  นายณัฐพร อรัญภาค ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ดนตรีและนาฏศิลป์)  

           โรงเรียนยะหาศริยานุกูล 
กลุ่มท่ี 2 ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 คน ดังนี้ 

1) นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา 
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กลุ่มท่ี 3 วิทยากรท้องถิ่น ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 2 คน ดังนี้  

 1)  นางธนิดา ไตรภูวนาถ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ 
  2) นายสุธรรม เพชรภักดี ชาวบ้านตำบลหน้าถ้ำ ผู้ดูแลบริเวณท่ีประดิษฐาน 
           พระพุทธไสยาสน์ 

3.4 ระยะเวลาในการศึกษา  
 ระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

3.5 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา 
 1. แบบสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) โดยเลือก ผู้สัมภาษณ์ด้วยวิธีสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จดบันทึกและบันทึกเสียงข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

2.  การเก็บบันทึกข้อมูล 
1) ระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
2) อุปกรณ์ท่ีใช้เก็บบันทึกข้อมูลประกอบด้วย 

 - เครื่องบันทึกเสียง ใช้บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์  
      - กล้องถ่ายภาพและกล้องวีดีโอ เพื่อใช้เก็บข้อมูลที่เป็นภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหว

จากการสังเกต 
      - สมุดบันทึกและอุปกรณ์การเขียน เพื่อใช้จดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการถอดบท

สัมภาษณ์   
        การสังเกต และการศึกษา 

  - เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บันทึกและรวบรวมข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการศึกษา 

3.6 วิธีสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. สร้างแบบสัมภาษณ์ 
 สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นและทำการตรวจสอบเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ 
ว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่  
 2. การตรวจเครื่องมือการวิจัย (IOC) 

นำแบบสัมภาษณ์ เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร มณีนิล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์ หนูหอม 
และ คุณครูนิพาพร ชุมนุมมณี จากนั้นรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ดัชนี



39 
 

 
 

ความสอดคล้องระหว่างรายการข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item 
Objective Congruence) โดยใช้สูตรของ IOC ดังนี้  

IOC = R N  
เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) 

 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
R แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อค าถามแต่ละข้อ  
N แทน จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้ 
+1 หมายถึง คำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท์ 
-1 หมายถึง คำถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท์ 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยาม

ศัพท์ เกณฑ์การแปลความหมาย มีดังนี้  
ค่า IOC ≥ .50 หมายความว่า คำถามนั้นตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ค่า IOC < .50 หมายความว่า คำถามนั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 โดยแบบประเมิน   ได้ผล  ∞ = 0.85 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยวิธ ีการสัมภาษณ์วิทยากรท้องถิ ่น ผู ้ว ิจัยใช้ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) โดยเลือก ผู้สัมภาษณ์ด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จดบันทึกและบันทึกเสียงข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
       กลุ่มท่ี 1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ จำนวน 2 คน ดังนี้   

 1)  นางนิชาพร ชุมนุมมณี อาจารย์สอนนาฏศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 
 2)  นายณัฐพร อรัญภาค ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ดนตรีและนาฏศิลป์)  

           โรงเรียนยะหาศริยานุกูล 
กลุ่มท่ี 2 ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 คน ดังนี้ 

1) นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา 
กลุ่มท่ี 3 วิทยากรท้องถิ่น ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 2 คน ดังนี้  

 1)  นางธนิดา ไตรภูวนาถ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ 
  2)  นายสุธรรม เพชรภักดี ชาวบ้านตำบลหน้าถ้ำ ผู้ดูแลบริเวณท่ีประดิษฐานพระพุทธ

ไสยาสน์ 
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3.7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลจากการศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติความเป็นมา ของ
วัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รวมทั้งการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. จากการสัมภาษณ์ นำข้อมูลที่ได้มาถอดเนื้อหาจากเครื่องบันทึกเสีย ง และกล้องวีดีโอ  

โดยจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จำแนกข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกต 
มาเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
          2. การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์และพัฒนาสร้างสรรค์งาน  
โดยศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ที่เกี ่ยวข้องกับศาสนาของชาวบ้านตำบลหน้าถ้ำ  
อำเมืองยะลา จังหวัดยะลา และนำข้อมูลจากการศึกษามาพัฒนาสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และพัฒนางาน 

  การสร้างสรรค์และพัฒนางานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” เป็นการ
แสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนถึงประเพณี วิถีชีวิตของชาวไทยพุทธในตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ที ่มีการเคารพสักการะบูชาพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรี ว ิชัย ที ่ประดิษฐานอยู ่ใน 
วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นี้ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า วิถีชีวิต
ของชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับศิลปะการแสดง ดังที่นายสุธรรม เพชรภักดี ชาวบ้านตำบลหน้าถ้ำ  
ได้กล่าวว่า ที่วัดคูหาภิมุขนี้มีการแก้บนบานสานกล่าวไว้ว่า ให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยแคล้ว
คลาดจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง จึงมีการแก้บนด้วยหนังตลุง โดยมีการจ้างคณะหนังตลุงมาแสดง 
ที่วัดคูหาภิมุข ปีเว้นปี และนอกจากนี้ในวัดคูหาภิมุข ยังมีตลาดต้องชม แลผาหน้าถ้ำ ซึ่งเป็นนโยบาย
รัฐบาลท่ีต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นท่ี และส่ิงสำคัญท่ีสุด คือมกีารผสมผสานระหว่างชาวบ้านไทย
พุทธ และมุสลิม ซึ ่งช่วยกันพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นความภาคภูมิ ใจของ ชาวตำบลหน้าถ้ำ  
ซึ่งวัดแห่งนี้เมื่อในอดีตมีนักท่องเที่ยวทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนี เซีย และที่อื่น ๆ มาเที่ยวกันมาก  
แต่ปัจจุบันได้ลดน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ชาวบ้านในชุมชนทุกหมู่บ้าน ก็ได้มาร่วมกัน
พัฒนาตลาดเริ่มด้วยการสร้างอัตลักษณ์ อาหารท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน  มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของชาวบ้าน นักเรียนและนักศึกษา เพื่อดึงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตลาด (สุธรรม เพชรภักดี. 
สัมภาษณ์. 12 พฤษภาคม 2563)   จะเห็นได้ว ่า วิถีชีว ิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ ิ ่นนี้   
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงในประเภทต่าง ๆ มากมาย ดังที่ นายณัฐพร อรัญภาค  
ได้กล่าวไว้ว่า นาฏศิลป์ หรือศิลปะการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ถือว่ามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากในปัจจุบัน รูปแบบของศิลปะการแสดง
จะมีเนื้อหาส่ือให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ คติความเช่ือ อาชีพ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ 
ออกมาในรูปแบบของการแสดงเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด รวมถึงเผยแพร่ความเป็นท้องถิ่นให้
คนดูเข้าใจมากขึ้น เช่นบางท้องถิ่นมีวัฒนธรรมท่ีขึ้นช่ือ เช่น การรำโนรา หรือวัฒนธรรม ประเพณีท่ีท่ี
อื่นไม่มี จึงถูกนำมาดัดแปลงคิดประดิษฐ์เป็นการแสดงเพื่อความสวยงาม และเป็นการอนุรักษ์ใน 
อีกรูปแบบหนึ ่ง ซึ ่งการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง ที่เกี ่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น จะต้องเข้าในในส่ิงท่ีเรากำลังจะทำ แล้วต้องการจะส่ือสารให้ผู้รับส่ือต้องการ
เห็นอะไร เช่น ท่าทางการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน ขั้นตอนการทำพิธีกรรมต่าง ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์
หารูปแบบการแสดงที่เหมาะสม กำหนดแนวคิดให้จัดเจน หาความต้องการของผู้ชมหรือผู้รับส่ือ  
เพื่อจะได้เข้าใจสิ่งนั ้นมากขึ้น ถ้าคนดูเข้าใจแล้วผลงานสร้างสรรค์ก็จะออกมาประสบความสำเร็จ  
(ณัฐพร อรัญภาค. สัมภาษณ์. 5 พฤษภาคม 2563) ซึ่งสอดคล้องกับ นางนิพาพร ชุมนุมมณี ได้กล่าวว่า 
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การสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยส่ือถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นั้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเรียนรู้ และเข้าใจบริบทต่าง ๆ ของงานท่ีเราจะสร้างสรรค์ โดยต้องคำนึงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นำเอาวัฒนธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ กับรูปแบบ บทบาทต่าง ๆ ในการ
แสดง สามารถทำให้ผู ้ชมจิตนาการ และเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการแสดงที ่เราสร้างสรรค์ได้  
(นิพาพร ชุมนุมมณี. สัมภาษณ์. 13 พฤษภาคม 2563)  

ในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” นี้ อาศัยหลักการและทฤษฎี
จากหลักนาฏยประดิษฐ์ ประกอบการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ในการสร้างสรรค์การแสดงนี้
องค์ประกอบทั้งหมดจะต้องมีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน และสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นชุดการ
แสดงท่ีกลมกลืม และสมบูรณ์ สะท้องถึงวิถีชีวิต ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คำนึงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นำเอาศิลปวัฒนธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ กับรูปแบบ บทบาทต่าง ๆ  
ในการแสดง สามารถทำให้ผู้ชมจิตนาการ และเข้าใจถึงจุดมุ่ยหมายของการแสดงที่เราสร้างสรรค์ได้ 
โดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์จากการกำหนดรูปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารำ การแปรแถว 
การเล ือกใช ้ เพลง/ดนตรี  การแต ่งกาย อ ุปกรณ์ประกอบการแสดง รวมถ ึงโอกาสที ่แสดง  
ซึ่งองค์ประกอบท้ังหมดจะต้องมีความเช่ือมโยง สัมพันธ์กัน และสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นชุดการ
แสดงท่ีกลมกลืม และสมบูรณ์ สะท้องถึงวิถีชีวิต ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คำนึงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นำเอาศิลปวัฒนธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ กับรูปแบบ บทบาทต่าง ๆ  
ในการแสดง ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ดำเนินการสร้างสรรค์และพัฒนางานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด  
“ระบำบูชาคูหาภิมุข” โดยมีกระบวนการศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนางานนาฏศิลป์สร้างสรรค์  
และได้ผลของการศึกษาดังต่อไปนี้ 

4.1 ประวัติความเป็นมาของวัดคูหาภิมุข 
วัดคูหาภิมุขเป็นวัดที่สําคัญและเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดยะลา ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที ่ 9 

ตําบลหน้าถ้ำ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เดิมชื่อ วัดหน้าถ้ำ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดคูหาภิมุข 
ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี  วัดคูหาภิมุขเริ ่มสร้างเมื ่อปี พ.ศ. 2390  
ผู้ใหญ่บ้านอาศัยอยู่ที่บ้านหน้าถ้ำ ได้สร้างวัดคูหาภิมุขเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในหมู่บ้าน ภายใน
วัดคูหาภิมุขมีถ้ำใหญ่ ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ภายในถ้ำ ยังมีหินงอกหินย้อย และ 
น้ำใสสะอาดไหลริน จากโขดหิน วัดคูหาภิมุข เป็นวัดที่สำคัญของเมืองยะลา มีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย  
เก็บวัตถุโบราณที่ได้มาจาก วัดถ้ำ ภูเขากำปั่น พระพิมพ์ดินดิบ สถูปเม็ดพระศก อิฐฐานพระพุทธรูป 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยายะหริ ่งมาสร ้างเม ืองยะลา 
 ตั้งที่ว่าราชการ ณ บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป และสร้างวัดขึ้นที่ริมเขาหน้าถ้ำที่มีพระพุทธไสยาสน์
ภายในถ้ำพ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  
ได้เสด็จมาประทับแรมท่ีวันแห่งนี้ มีพระปรมาภิไธย ย่อ ป.ป.ร. ท่ีผาหินภายในวัดคูหาภิมุข 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2390
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B.%E0%B8%9B.%E0%B8%A3.&action=edit&redlink=1
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ปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้รับความสนใจจากชาวยะลารวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน  
ที่นิยมเดินทางเข้ามาเพื่อชมคุณค่าของศาสนสถานท่ีน่าสนใจแห่งนี้ทั้งมานมัสการพระพุทธไสยาสน์ 
เท่ียวพักผ่อน ถ่ายรูป ให้อาหารลิง เย่ียมชมถ้ำมืด ซึ่งถือได้ว่าวัดคูหาภิมุขเป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานท่ี
สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาที่สุราษฎร์
ธานี แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาต้ังแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ภายในบริเวณวัดร่ม
รื่น มีธารน้ำไหลผ่าน บันไดขึ้นไปยังปากถ้ำมีรูปปั้นยักษ์ ชาวบ้านเรียกว่า พ่อท่านเจ้าเขา ภายในถ้ำ 
มีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ดัดแปลงปรับปรุงเป็นศาสนสถาน มีปล่องท่ีเพดานถ้ำมีแสงแดดส่องลงมา
ดูสวยงามมาก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่สมัยศรีวิชัย มีภาพนาคแผ่พังพานปก  
พระเศียร 

พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
ประชาชนท่ัวไปเรียกว่า พระนอนวัดหน้าถ้ำ ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำวัดคูหาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา เป็นพระนอนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดองค์หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งสร้างพระนอนองค์ใหญ่ ขึ้นเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 1300 มีขนาดยาวประมาณ 81 ฟุต รอบองค์พระประมาณ 35 ฟุต พระบาททั้งสองซ้อนกัน 
สูงประมาณ 10 ฟุต ซึ่งก็คือ พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข ในปัจจุบันมีอายุกว่า 1200 ปี พระนอน 
องค์นี้มีลักษณะของส่วนประกอบที่แปลกออกไปจากพระนอนองค์อื่น คือมีพญานาคแผ่พังพานอยู่
เหนือเศียรพระนอน ทำให้มีผู้สันนิษฐานถึงท่ีมาของพระนอนองค์นี้ว่า เดิมอาจเป็นเทวรูปพระนารายณ์
บรรทมสินธุ์ ตามศาสนาพราหมณ์ ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนส่วนนี้ จึงได้
ดัดแปลงเทวรูปดังกล่าวให้เป็นพระพุทธรูปดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

นอกจากนี้วัดคูหาภิมุข ยังมีพิธีที่สำคัญท่ีชาวบ้านปฏิบัติสืบต่อกันมานาน นั่นคือ พิธีแห่ผ้าห่ม
พระพุทธไสยาสน์ หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า พิธีแห่ผ้าห่มพ่อท่านบรรทม วัดถ้ำคูหาภิมุข ซึ่งเป็นพระพุทธ
ไสยาสน์ขนาดใหญ่ เป็นศิลปะแบบศรีวิชัย ในช่วงประเพณีวันสงกรานต์ของทุกปี มีชาวบ้าน และ
หน่วยงานราชการเข้าร่วมพิธีนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยจะมีพิธีสมโภชน์ผ้าในช่วงเย็นก่อนและจะมีพิธี
แห่ผ้าพ่อท่านบรรทมในช่วงเช้าของวันถัดไป หลังจากนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนผ้านุ่งสีแดงให้กับท่านเจ้า
เขา หรือยักษ์วัดถ้ำ ชาวบ้านในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า พ่อท่านเจ้าเขา ซึ่งอยู่เชิงบันไดปากทางเข้า
ถ้ำ รูปลักษณะเป็นยักษ์สร้างขึ้นในสมัยอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 7 โดยช่างพื้นเมือง ในปี พ .ศ. 2484  
โดยชาวบ้านนับถือเป็นยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองคนในหมู่บ้าน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แคล้วคลาด
จากภัยอันตรายต่าง ๆ  

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน และ
จังหวัดใกล้เคียงแวะเวียนเข้าไปเที่ยวชมความงดงามของวัดคูหาภิมุข และกราบไหว้สักการบูชาพระ
พุทธไสยาสน์อย่างไม่ขาดสาย อย่างไรก็ตาม "วัดคูหาภิมุข” หรือ "วัดหน้าถ้ำ” ก็ยังคงเป็นสถานท่ี
สำคัญทางศาสนา และโบราณสถานในลำดับต้น ๆ ของจังหวัดยะลา ชาวบ้านหน้าถ้ำท่ีอาศัยอยู่มาเนิ่น
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นาน แวะเวียนเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจ และทำพิธีทางศาสนา ครั้งเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาก็จะกลับมา
คึกคักอีกครั้ง และเป็นสถานที่ที ่นักท่องเที่ยวหลาย ๆ ท่านมักกล่าวอ้างถึงเมื ่อนึกถึงจังหวัดยะลา  
ดังคำขวัญท่ีกล่าวไว้ว่า "ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ซึ่งพร้อมท่ีจะต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ 

4.2 การสร้างสรรคง์านนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” 
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” นี้ อาศัยกระบวนการสร้างสรรค์

และองค์ประกอบการแสดงต่าง ๆ โดยกำหนดรูปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารำ การแปรแถว การ
เลือกใช้เพลง/ดนตรี การแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง รวมถึงโอกาสท่ีแสดง โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 การกำหนดรูปแบบการแสดง 
 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” มีรูปแบบการแสดงเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ภาคใต้ประยุกต์  เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธในตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ท่ีมีการเคารพสักการะบูชาพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรีวิชัย ท่ีประดิษฐานอยู่ในวัดคูหาภิมุข ตำบล
หน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งสะท้อนถึงประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยพุทธใน
ภูมิภาคใต้ ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน จำนวน 6 คน ระยะเวลาในการแสดง 5 นาที โดยแบ่งช่วงการแสดง
ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงท่ี 1  ส่ือถึงการเตรียมตัวของชาวบ้านเพื่อท่ีจะไปไหว้พระ ขอพรจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

ช่วงท่ี 2  ส่ือถึงประเพณีแห่ผ้าห่มพระ และแสดงออกถึงท่วงท่าท่ีแสดงถึงความสุข   
  ความสบายใจ และความสนุกสนานของชาวบ้านหลังจากการไปไหว้พระ 

4.2.2 การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำ 
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  ได้แนวความคิดในการประดิษฐ์ท่ารำมาจาก

วิถีชีวิตของชาวไทยพุทธในตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่มีการเคารพสักการะบูชา และ
ประเพณีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรีวิชัย ท่ีประดิษฐานอยู่ในวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอ
เมือง จังหวัดยะลา จึงเกิดการสร้างสรรค์ท่ารำให้เหมาะสมกับการแสดงโดยคำนึงถึงส่ิงเหล่านี้ 
 1) ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ ้นได้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายของการแสดง ซึ่งเน้นการผสมผสานระหว่าง 
ท่ารำนาฏศิลป์พื้นบ้าน กับลักษณะของวิถีชีวิต การกราบไหว้บูชา เคารพสักการะพระพุทธไสยยาสน์
สมัยศรีวิชัย ท่ีประดิษฐานอยู่ในวัดคูหาภิมุข  
 2) การประดิษฐ์ท่ารำให้สอดคล้องกับทำนองเพลง 
 3) การสร้างสรรค์ในด้านการแสดงให้มีความแปลกใหม่ การเช่ือมท่า เลือกลีลาของท่ารำให้ดูมี
ความสอดคล้องสวยงาม และกลมกลืนกับการแปรแถว 
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4.2.3 การแปรแถว 
การแปรแถวในการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  นี้ คำนึงถึงความสอดคล้องกับ

ท่ารำ และช่วงของการแสดง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงลักษณะของวิถีชีวิต การกราบไหว้บูชา 
เคารพสักการะพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรีว ิชัย ที ่ประดิษฐานอยู ่ในวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ  
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  

โดยการแปรแถวนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่ง เพราะทำให้การแสดงน่าสนใจ การแปรแถวทำให้
เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้ และยังเปิดโอกาสให้นักแสดงได้มาอยู่ด้านหน้าเวทีทั ่วทุกคน  
การสร้างแถวต้องให้เกิดความแปลกใหม่จากแบบดั้งเดิมที่เคยพบเห็น จึงเกิดแนวความคิดผสมผสาน
แบบด้ังเดิมนำมาปรับเปล่ียนให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้น มีลีลาการเคล่ือนไหวเป็นไปด้วยความนุ่มนวล  
ไม่ซับซ้อน และดูสอดคล้องกับรูปแบบการแสดงชุดนี้ โดยใช้สัญลักษณ์ในการแปรแถวดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการออกแบบการแปรแถว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 นักแสดง 

 การแปรแถววนไปด้านหลังเวที (แถวเดียว) 

 การแปรแถววนไปด้านหลังเวที โดยแบ่งเป็นสองแถว 

 การเคล่ือนท่ีไปทางขวาของนักแสดง 

 การเคล่ือนท่ีไปทางซ้ายของนักแสดง 

 ทิศทางการหันหน้าของนักแสดง 
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ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”   

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 

1. 
 

 
 

 
 

 
ศีรษะ  เอียงด้านซ้าย  
มือ     มือขวาจีบส่งหลัง  
         มือซ้ายต้ังวงหน้า ปลายนิ้วอยู่       
         ระดับปาก  
เท้า     ซอยเท้าออกมาจากด้านข้าง         
          เวที  
การแปรแถว  
         นักแสดงทุกคนออกมาเป็นแถว
เฉียง แล้ววนด้านซ้าย พร้อมกับเปล่ียน
ท่า ดังนี้  
ศีรษะ  เอียงด้านขวา  
มือ     มือซ้ายจีบส่งหลัง  
         มือขวาต้ังวงหน้า ปลายนิ้วอยู่       
         ระดับปาก  
เท้า     ซอยเท้า  

2.   
 

 
ศีรษะ  ต้ังตรง 
มือ      มือท้ังสองข้าง จีบส่งหลัง แล้ว    
          เคล่ือนมือมาต้ังวงบน 
เท้า     ก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้า  
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ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ)  

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 
3.    

 
 
 

 
 

 
ศีรษะ  เอียงด้านซ้าย  
มือ      มือขวาจีบปรกข้าง  
          มือซ้ายต้ังวงบน  
เท้า     ก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้า  
 
หมุนรอบตัวเอง แล้วนั่งคุกเข่าพร้อม
กับเปล่ียนมือ ดังนี้  
 
ศีรษะ   ต้ังตรง  
มือ      มือขวาต้ังวงบน  
          มือซ้ายจีบปรกข้าง 
 
 

4.    
ศีรษะ   ต้ังตรง  
มือ      มือท้ังสองข้างจีบคว่ำบริเวณ      
          หัวเข็มขัด พลิกข้อมือคลายจีบ 
          ออกแล้วตั้งวงล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3

6 

2 1 
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ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ)  

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 
5.  

 
 ท่าแต่งตัว  ปฏิบัติท่าเคล้ามือต่อเนื่อง

ดังนี ้
1) ศีรษะ   เอียงขวา  
    มือ      มือขวาต้ังวงบน     
              มือซ้ายจีบให้ปลายนิ้วชี้เข้า      
              หาศีรษะบริเวณใกล้มือขวา            
2) ศีรษะ   เอียงซ้าย  
    มือ      มือซ้ายต้ังวงบน     
              มือขวาจีบให้ปลายนิ้วชี้เข้า      
              หาศีรษะบริเวณใกล้มือซ้าย            
3) ปฏิบัติเช่นเดียวกับ 1) 
4)  ศีรษะ  เอียงซ้าย  
     มือ     มือซ้ายจีบส่งหลัง     
              มือขวาจีบหงายบริเวณ     
              หัวไหล่ด้านซ้าย    
ปฏิบัติ ท่าแต่งตัว อีกครั้งหนึ่ง  
ในลักษณะตรงข้ามกับท่าท่ี 5 

6.  
 
 

 ท่าทาแป้ง  ปฏิบัติท่าต่อเนื่องดังนี ้
ศีรษะ  ต้ังตรง 
มือ     1 มือท้ังสองข้างใช้ฝ่ามือชนกัน    
         หมุนวนในลักษณะท่าถูฝ่ามือ   
          
 
ศีรษะ  เอียงขวา 
มือ     ใช้ฝ่ามือขวาแตะท่ีแก้มด้านขวา 
         มือซ้ายจีบหงายต่อศอกขวา 
 
ปฏิบัติในท่าทาแป้ง อีกครั้งหนึ่ง  
ในลักษณะตรงข้ามกับท่าท่ี 6 

 

3

6 

4 

2 1 



49 
 

 
 

ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ)  

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 
7.  

 
 

 
 
 

ท่าเตรียมตัว  ปฏิบัติท่าต่อเนื่องดังนี ้
1) ศีรษะ   เอียงซ้าย  
    มือ      มือท้ังสองข้างจีบคว่ำคู่กัน   
              บริเวณสะเอวด้านซ้าย 
 
 
 
2) ศีรษะ   เอียงขวา  
    มือ      มือซ้ายจีบปรกหน้า     
              มือขวาจีบหงายบริเวณ 
              ข้อศอกซ้าย    
         
 
3) ศีรษะ   เอียงซ้าย  
    มือ      มือท้ังสองข้างคลายจีบออก   
              บริเวณสะเอวด้านซ้าย 
 
 
 
4)  ศีรษะ  เอียงขวา  
     มือ     มือซ้ายต้ังวงบน     
              มือขวาต้ังวงล่าง  
 
 
   
ปฏิบัติ ท่าเตรียมตัว อีกครั้งหนึ่ง  
ในลักษณะตรงข้ามกับท่าท่ี 7 

 
 

 

3

6 

4 

2 

1 
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ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ)  

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 
8.   

 
ท่าเตรียมดอกไม้และเคร่ืองสักการะ  
ปฏิบัติท่าต่อเนื่องดังนี ้
1) ศีรษะ   ต้ังตรง  
    มือ      มือท้ังสองข้างจีบคว่ำคู่กัน   
              บริเวณหัวเข็มขัด 
 
 
2) ศีรษะ   ต้ังตรง (ลักคอเล็กน้อย) 
    มือ      มือท้ังสองข้างจีบหงายคู่กัน   
              บริเวณหัวเข็มขัด 
         
 
 
3) ศีรษะ   ต้ังตรง (ลักคอเล็กน้อย) 
    มือ      มือซ้ายจีบบริเวณหัวเข็มขัด 
              มือขวาจีบคว่ำ แล้วทำท่า 
              ลักษณะวนรอบมือซ้าย 
 
 
 
4)  ศีรษะ  ต้ังตรง 
     มือ     ผ่ามือท้ังสองข้างประกบกับ  
              โดยให้ปลายนิ้วบานออกใน    
              ลักษณะเหมินดอกไม้บาน   
              บริเวณหน้าอก 
    เท้า     นั่งต้ังเข่าซ้าย 
 
ปฏิบัติ ท่าดอกไม้และเครื่องสักการะ  
อีกครั้งหนึ่ง  

3

 

4 

2 

1 
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ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ) 

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 
9.  

 
 

 

 

 

 

 

ท่าเดินทางขึ้นไปไหว้พระ 
ปฏิบัติท่าต่อเนื่องดังนี ้
 ศีรษะ   ต้ังตรง  
 มือ      มือท้ังสองประกบกัน 
           ในลักษณะท่าไหว้  
           บริเวณหน้าอก 
 เท้า      ก้าวเท้าท้ังหมด 3 ครั้ง  
           โดยเริ่มจากเท้าขวา เท้าซ้าย  
           และเท้าขวา  และแปรแถว 
 
 

10.    
ศีรษะ   ต้ังตรง  
 มือ     มือท้ังสองประกบกัน 
          ในลักษณะท่าไหว้  
          บริเวณเหนือศีรษะ 
 เท้า     ก้าวเท้าซ้ายแล้วยืดลำตัวขึ้น 

 

 

 

 
1 

2 
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ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ) 

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 
11.    ศีรษะ  เอียงซ้าย  

 มือ     มือซ้ายจีบส่งหลัง     
          มือขวาจีบหงายบริเวณ     
          หัวไหล่ด้านซ้าย    
เท้า     ก้าวเท้าซ้าย  
 
 
แล้วหมุนตัวไปทางขวา หันหลังแล้วใช้
มือท้ังสองข้างดึงผ้าสไบออกแล้วหันตัว
ไปด้านหน้า 
 
 
 
 

12.  
 
 
 
 
 

 แถวที่ 1 
ศีรษะ  เอียงซ้าย  
 มือ     มือขวาจับสไบต้ังวงบน     
          มือซ้ายจับสไบต้ังวงกลาง    
เท้า     ผสมเท้า แล้วซอยเท้าไป 
          ทางด้านขวา  
แถวที่ 2 
ศีรษะ  เอียงขวา  
 มือ     มือซ้ายจับสไบต้ังวงบน     
          มือขวาจับสไบต้ังวงกลาง    
เท้า     ผสมเท้า แล้วซอยเท้าไป 
          ทางด้านซ้าย 
 
ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง ในลักษณะตรงข้าม
กับท่าท่ี 12 

1 

2 

1 

2 
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ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ) 

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 

11. 

 

 
แปรแถวเป็นวงกลม โดยนักแสดงหัน
หน้าเข้าหากัน 
 
ศีรษะ  ต้ังตรง (ลักคอเล็กน้อย) 
มือ     มือท้ังสองข้างจับสไบต้ังวงกลาง  
         แล้ววาดมือมาจีบปรกหน้า    
เท้า     ซอยเท้าเคล่ือนท่ีเข้าหาวง และ 
         ซอยเท้าถอยหลังออกจากวง 
 
 
 
 
 

12.  

 

 แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน 
 
ศีรษะ   ต้ังตรง  
 มือ     มือท้ังสองข้างจับสไบต้ังวงหน้า  
          แล้วกางแขนออกเหยียดแขนตึง 
          ระดับเหนือศีรษะ  
เท้า     ก้าวเท้าซ้ายแล้วยืดขาตึง 
 
ท่าห่มสไบ 
ศีรษะ  เอียงซ้าย  
 มือ     วาดแขนท้ังสองไปด้านหลัง แล้ว 
          มือซ้ายจีบส่งหลัง     
          มือขวาจีบหงายบริเวณ     
          หัวไหล่ด้านซ้าย (ห่มสไบ)    
เท้า     ก้าวเท้าซ้าย 



54 
 

 
 

ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ) 

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 

14.  

 

 
 
 
 
 

ท่ารับ ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
1) ศีรษะ  ต้ังตรง 
   มือ      มือท้ังสองข้าง จีบส่งหลัง  
   เท้า     ยืนผสมเท้า  
 
 
 
 
 
2) ศีรษะ  ต้ังตรง 
   มือ      มือท้ังสองข้าง เคล่ือนมือมา 
             ต้ังวงบน 
   เท้า     ยืนผสมเท้า 
 
 
 
 
  
3) ศีรษะ  ต้ังตรง 
   มือ      มือท้ังสองข้าง จีบปรกหน้า 
   เท้า     ยืนผสมเท้า 
 
 
 
 
 

 

2 

1 

3 
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ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ) 

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
4) ศีรษะ  เอียงขวา 
   มือ      วาดมือขวาไปต้ังวงบน 
             มือซ้ายจีบปรกข้าง 
   เท้า     ยืนด้วยเท้าขวา  
             กระดกเท้าซ้าย 
 
 
 
5) ศีรษะ  เอียงขวา 
   มือ      วาดมือขวาลงมาระดับ 
             หัวเข็มขัด แล้วสอดมือข้ึน 
             มือซ้ายจีบปรกข้าง  
             แล้วค่อย ๆ เคล่ือนมือจีบ 
             ลง 
   เท้า     ก้าวเท้าขวา  
             แล้วหมุนตัวไปด้านซ้าย 
             (พร้อมกับการเคล่ือนมือ) 
 
6) ศีรษะ  เอียงซ้าย 
   มือ      มือขวาจีบปรกข้าง 
             มือซ้ายจีบคว่ำ แขนตึง 
             ระดับไหล่ 
   เท้า     ก้าวเท้าขวา  
 
 
ปฏิบัติท่ารับอีกคร้ังหนึ่ง ในลักษณะ
ตรงข้ามกับท่าที่ 14 

4 

5 

6 
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ตารางที่ 2 ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ) 

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 
15.  

 

 

ศีรษะ  เอียงซ้าย 
มือ      มือขวาจีบส่งหลัง 
          มือซ้ายต้ังวงหน้า 
เท้า     ก้าวเท้าซ้ายแล้ว 
         แล้วแปรแถว 
 
 
 
 

16.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศีรษะ  เอียงขวา (ด้านเดียวกับเท้าท่ียก) 
มือ      มือขวาหงายมือ ระดังเอว 
          โดยแขนขนานกับพื้น 
          มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้า     ย่ำเท้า 3 จังหวะ โดยเริ่มจาก 
          เท้าซ้าย ขวา ซ้าย และยก 
          เท้าขวาในจังหวะท่ี 4    
 
ปฏิบัติในลักษณะตรงข้ามกับท่าที่ 16 
ทั้งหมด 4 คร้ัง 
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ตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  (ต่อ) 

ท่ี การแปลแถว ภาพท่ารำ อธิบายทา่รำ 
17.  

  

ศีรษะ  ต้ังตรง (ลักคอเล็กน้อย) 
มือ      มือขวาท้าวสะเอง 
          มือซ้ายจีบคว่ำแล้วตั้งมือ 
          ด้านหน้า  
เท้า     ย่ำเท้า 3 จังหวะ โดยเริ่มจาก 
          เท้าซ้าย ขวา ซ้าย และแตะ 
          เท้าขวาในจังหวะท่ี 4   
          (โดยหัยลำตัวด้านหน้า และหัน      
          ลำตัวด้านข้าง) 
  
 
ปฏิบัติในลักษณะตรงข้ามกับท่าที่ 17 
ทั้งหมด 4 คร้ัง 

18.  
 

 
 
 
 
 

 
 

ศีรษะ  เอียงซ้าย  
 มือ     มือซ้ายจีบส่งหลัง     
          มือขวาจีบหงายบริเวณ     
          หัวไหล่ด้านซ้าย    
เท้า     ก้าวเท้าซ้าย แล้วแปรแถว 
 

19.  

 

นักแสดงแปรแถวแล้วไล่ลำดับ 
จากนั่งไปยืน โดยหันหน้าเฉียงไปทาง
ด้านซ้าย 
ศีรษะ  ต้ังตรง  
มือ     มือท้ังสองประกบกัน 
         ในลักษณะท่าไหว้  
         บริเวณหน้าอก 

 
จบการแสดง 
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จากตารางที่ 2  ตารางอธิบายท่ารำ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” จะเห็น 
ได้ว่า ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้คิดและประดิษฐ์ท่ารำโดยคำนึงถึงหลักนาฏยประดิษฐ์ และการแปรแถวท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ที่มีการกราบไหว้บูชา เคารพสักการะ พระพุทธ
ไสยาสน์สมัยศรีวิชัย ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่ว่า 
จะเป็นท่าแต่งตัว ท่าทาแป้ง ท่าเตรียมตัว ท่าการเตรียมดอกไม้  การกราบไหว้บูชา การแห่ผ้า และ
ท่าทางที่สื่อถึงความสุข สนุกสนานของชาวบ้าน เป็นต้น  รวมถึงการแปลแถวและการแบ่งกลุ่มท่ารำ  
ก็สามารถสร้างความน่าสนใจให้ชุดการแสดงนี้ได้มากขึ้น ท้ังนี้การแสดงจะต้องอาศัยองค์ประกอบการ
แสดงต่าง ๆ ไม่จะเป็น ท่ารำ เพลง การแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง เพื่อให้การแสดง
สมบูรณ์ กลมกลืม และสวยงาม 

4.2.4 การเลือกสรรดนตรี 
 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” ชุดนี้ ได้เลือกสรรดนตรีจากเพลงพื้นบ้าน
ภาคใต้วงปี่กลอง แบบประยุกต์ โดยเลือกเพลงท่ีมีการดำเนินทำนองในอัตราจังหวะสองช้ัน (ความเร็ว
ปานกลาง) และอัตราจังหวะช้ันเดียว (ค่อนข้างเร็ว) เครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบการบรรเลง คือ ปี่ใต้ ทับ 
กลอง ฉิ่ง โหม่ง  โดยแบ่งช่วงเพลง และท่ีมาของเพลงประกอบการแสดงดังนี้ 

1. เ ล ื อ ก ใ ช ้ เ พ ล ง  https://www.youtube.com/watch?v=G1pzylTYhUw ด น ต รี
ประกอบการแสดงชุดสิริธรรมนครบูชา ช่วงนาทีท่ี 0.46 – 2.52 ใช้เป็นช่วงแรกของการเปิดการแสดง 
โดย นายภูวพัฒน์ เจ๊ะมะ ออกเผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2552  
 2. เลือกใช้เสียง จาก https://www.youtube.com/watch?v=HwI1T0YiOic เสียงระฆัง 
รวมแถว By SMK จัดทำโดย โครงการสมาธ ิแก ้ว ร ุ ่น 46 กองปฏิบัต ิธรรม สำนักเผยแผ่ วัด
พระธรรมกาย ใช้ประกอบการแสดงต่อเนื่องระหว่างช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สอง ออกเผยแพร่เมื่อ 16 
กันยายน 2558 

3. เลือกใช้เพลง https://www.youtube.com/watch?v=1Kkga85Bddo โนราห์ร่วมสมัย
สากล ช่วงนาทีที่ 0.52 – 2.44 ใช้ในช่วงที่สองของการแสดง และช่วงนาทีท่ี 1.39 – 1.51 ใช้เป็นช่วง
จบการแสดง โดย T.I.K Record อาจารย์ต๊ิก นาโยง  ออกเผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2558 

4.2.5 การออกแบบการแต่งกาย 
การออกแบบการแต่งกายของการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิม ุข”  

สร้างขึ้นโดยการศึกษาข้อมูลเครื่องแต่งกายของชาวบ้านภาคใต้ ในยุคสมัยศรีวิชัย โดยการแต่งกายของ
ชาวศรีว ิชัย ซึ ่งอาศัยอยู่ในแหลมมาลายู เกาะสุมาตราและชวา ระหว่างพุทธศตวรรษที ่ 12-17  
ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอินเดีย กรมศิลปกร ได้จัดเครื่องเเต่งกายเลียนเเบบประติมากรรม  
ที่พบในสมัยนี้สมมติเป็นชาวศรีวิชัยฐานะต่าง ๆ ถือดอกไม้ ธูป เทียน เดินทักษิณาวรรตรอบองค์พระ

https://www.youtube.com/watch?v=G1pzylTYhUw
https://www.youtube.com/watch?v=HwI1T0YiOic
https://www.youtube.com/watch?v=1Kkga85Bddo
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บรมธาตุไชยา อันเป็นปูชนียสถานท่ีสำคัญ ในสมัยนั้นการแต่งกายของสตรี นิยมเกล้าผมยาวทำเป็นรูป
พุ่มทรงข้าวบิณฑ์สามกลีบ แล้วเกล้าผมสูงเป็นลำขึ้นไป รวบผมด้วยรัดเกล้า ปล่อยชายปรกลงมา
ด้านหน้า บางทีทำทรงผมมุ่นมวยเป็นทรงกลมเหนือศรีษะ แต่ใช้รัดเกล้า รัดเป็นช้ัน ๆ แล้วปล่อยชาย
ผม ให้ประบ่าทั้งสองข้าง ผู้หญิงสมัยนี้ชอบตกแต่งด้วยต่างหูแผ่นกลม จำหลักเป็น กลีบดอกไม้ขนาด
ใหญ่บ้างทำเป็นลายเชิงกรวยหรือก้านต่อดอกบ้าง ตบแต่งลำคอด้วย กรองคอเส้นเกลี้ยง มีทับทรวง
ประบ่า ลำแขน ประดับด้วยทองกร หรือพาหุรัดทำด้วยโลหะลูกปัดร้อยเป็นพวงอุบะ นุ่งผ้าครึ่งแข้ง  
มีปลายบาน ยกขอบก็มีที่นุ่งผ้าผืนยาวบางแนบเนื้อคล้ายของผู้ชายก็มี ขอบผ้าชั้นบนทำเป็นวงโค้ง  
เห็นส่วน ท้องบางทีมีเข็มขัดผ้า ปล่อยชายงไปทางด้านขวา นิยมใส่กำไรมือและเท้า   
(http://www.thaitopwedding.com/Misc/dress_history-4.html สืบค้น เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563) 

โดยการออกแบบการแต่งกายของการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  
มีการนำมาประยุกต์ให้เป็นแบบสมัยใหม่ ออกแบบชุดให้มีความร่วมสมัยผสมผสานกับด้ังแบบเดิม การ
ใช้สีของเครื่องแต่งกายก็จะมีสีสันมากกว่าของดั้งเดิมที่มีสีพื้นเรียบ ๆ เช่น การใช้ผ้า การเลือกสีของ
เส้ือผ้า เป็นต้น มีเครื่องประดับศีรษะ และดอกไม้ประดับสีทอง เครื่องประดับอื่น ๆ คือ สร้อยคอ กำไร
ข้อมือ ตุ้มหู เข็มขัด และวังวาลย์ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaitopwedding.com/Misc/dress_history-4.html%20สืบค้น
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ตารางที่ 3 การออกแบบการแต่งกายนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” 

ต้นแบบการแต่งกาย 
(สมัยศรีวิชัย) 

การออกแบบการแต่งกาย 
ระบำบูชาคูหาภิมุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.thaitopwedding.com 

/Misc/dress_history-4.html 

 

  
4.2.6 การคัดเลือกนักแสดงและการฝึกซ้อม 
การคัดเลือกนักแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” ใช้ผู ้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน 

จำนวน 6 คน โดยมีเกณ ฑ์การคัดเลือกนักแสดงดังนี้ 
1. ผู้แสดงมีพื้นฐานทางด้านนาฏยศิลป์ไทย และมีความกล้าแสดงออก 

  2. ผู้แสดงมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
  3. ผู้แสดงมีความรับผิดชอบและระเบียบวินัยในการซ้อมการแสดง 
  4. ผู้แสดงมีความอดทน และหมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ 
  5. ผู้แสดงมีมุษยสัมพันธ์ที่ดี 



61 
 

 
 

 การฝึกซ้อมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” แบ่งขั้นตอนการฝึกซ้อมการแสดงได้ 
ดังนี้  

 ขั้นที่ 1  เลือกนักแสดง  พร้อมนัดหมายการพบในครั้งแรก 
 ขั้นที่ 2  พบนักแสดง  พร้อมอธิบายรูปแบบของงานให้นักแสดงเข้าใจ 

ขั้นที่ 3  เปิดเพลงให้นักแสดงฟัง  เพื่อให้นักแสดงคุ้นเคยกับจังหวะของเพลงท่ีใช้ในการ   
          แสดงและแบ่งจังหวะของเพลง  

 ขั้นที่ 4  สอนท่ารำให้นักแสดงโดยยังไม่เข้าเพลงครึ่งแรก 
 ขั้นที่ 5  ซ้อมท่ารำเข้ากับเพลงครึ่งแรก และฟังเพลงในช่วงท่ีเหลือ 
 ขั้นที่ 6  สอนท่ารำท่ีเหลือให้นักแสดง แล้วซ้อมเข้ากับเพลง 
 ขั้นที่ 7  ซ้อมท่ารำพร้อมกับแปรแถว 
 ขั้นที่ 8  ปรับแก้ไขในจุดท่ีบกพร่อง ทำให้การแสดงสมบูรณ์ขึ้น 
 ขั้นที่ 9  ซ้อมท่ารำกับเพลงท่ีเรียบเรียงมาใหม่ 
 ขั้นที่ 10 พร้อมแสดง 

4.2.7 โอกาสที่แสดง 
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” นี้ สามารถแสดงได้ในงานประเพณีของตำบลหน้าถ้ำ 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือแสดงในโอกาสทั่วไป เช่น งานมงคลต่าง ๆ หรืองานรื่นเริง งานประเพณี  
เป็นต้น  
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บทที่ 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน  
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” เป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยมีแนวคิด 

เพื่อสะท้อนถึงประเพณี วิถีชีวิตของชาวไทยพุทธในตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่มีการ
เคารพสักการะบูชาพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรีวิชัย ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นี้ นำสร้างสรรค์เป็นการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ประยกุต์  
โดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนานาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” ดังนี้ 
 ช่วงการแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1  สื่อถึงการเตรียมตัวของชาวบ้านเพื่อที่จะไปไหว้พระ 
ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วงที่ 2  สื ่อถึงประเพณีแห่ผ้าห่มพระ และแสดงออกถึงท่วงท่าที่แสดงถึง
ความสุข ความสบายใจ และความสนุกสนานของชาวบ้านหลังจากการไปไหว้พระ ใช้ผู้แสดงเป็นหญิง
ล้วน จำนวน 6 คน เวลาในการแสดง 5 นาที ใช้เพลงพื ้นบ้านภาคใต้ วงปี ่กลอง แบบประยุกต์  
โดยเลือกเพลงที่มีการดำเนินทำนองในอัตราจังหวะสองชั้น (ความเร็วปานกลาง) และอัตราจังหวะช้ัน
เดียว (ค่อนข้างเร็ว) เครื ่องดนตรีที ่ใช้ประกอบการบรรเลง คือ ปี่ใต้ ทับ กลอง ฉิ่ง โหม่ง ซึ ่งต้อง
สอดคล้องกับช่วงของการแสดงดังกล่าว การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำท่ีคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย 
ของการแสดง ซึ่งเน้นการผสมผสานระหว่างท่ารำนาฏศิลป์พื้นบ้าน กับลักษณะท่าทางของวิถีชีวิต  
การกราบไหว้บูชา เคารพสักการะพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรีวิชัย ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดคูหาภิมุข  
มีการประดิษฐ์ท่ารำให้สอดคล้องกับทำนองเพลงและสร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่ การเชื่อมท่า 
เลือกลีลาของท่ารำให้ดูมีความสอดคล้องและสวยงาม เช่น ท่าแต่งตัว ท่าทาแป้ง ท่าเตรียมตัว ท่าการ
เตรียมดอกไม้ การกราบไหว้บูชา การแห่ผ้า และท่าทางที่สื่อถึงความสุข สนุกสนานของชาวบ้าน ซึ่ง 
ท่ารำต้องมีความกลมกลืนและสอดคล้องกับการแปรแถว ซึ่งต้องเกิดความแปลกใหม่ มีลีลาการ
เคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความนุ่มนวล ไม่ซับซ้อน และดูสอดคล้องกับรูปแบบการแสดงชุดนี้  มีการ
ออกแบบการแต่งกายโดยศึกษาข้อมูลเครื่องแต่งกายของชาวบ้านภาคใต้ ในยุคสมัยศรีวิชัย  โดยการ
ออกแบบการแต่งกายของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” มีการนำมาประยุกต์ให้เป็น
แบบสมัยใหม่ ออกแบบชุดให้มีความผสมผสานกับดั้งแบบเดิม การใช้สีของเครื่องแต่งกายก็จะมีสีสัน
มากกว่าของด้ังเดิมท่ีมีสีพื้นเรียบ ๆ เช่น การใช้ผ้า การเลือกสีของเส้ือผ้า เป็นต้น มีเครื่องประดับศีรษะ 
และดอกไม้ประดับสีทอง เครื่องประดับอื่น ๆ คือ สร้อยคอ กำไรข้อมือ ต่างหู เข็มขัด และวังวาลย์  
โดยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” นี้ สามารถแสดงได้ในงานประเพณีของตำบล 
หน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือแสดงในโอกาสทั่วไป เช่น งานมงคลต่าง ๆ หรืองานรื่นเริง  
งานประเพณีต่าง ๆ ได้  
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การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” นี้ สามารถแสดงได้ในงานประเพณี
ของตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือแสดงในโอกาสท่ัวไป เช่น งานมงคลต่าง ๆ หรืองาน
รื่นเริง งานประเพณี การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” นี้ สามารถเป็นต้นแบบ 
ในศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ได้ เพราะสื่อให้เห็นถึ งวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ของชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธในแถบภาคใต้ตอนล่างได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการแสดงชุดนี้
สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนนักแสดง รูปแบบการแปรแถวได้ตามความเหมาะสม โดยที่ท่าร ำยังคง
เหมือนเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่และโอกาสที่แสดงอย่างไรก็ตามนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชา
คูหาภิมุข” นี้ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการจะศึกษา อนุรักษ์  
สืบทอดและเผยแพร่ทางด้านศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ต่อไปได้ 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษารวบรวมข้อมูลในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชา 
คูหาภิมุข” พบประเด็นต่าง ๆ ท่ีสำคัญ จึงนำมาอภิปรายผลดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 การสร้างสรรค์และบันทึกผลงานนาฏศิลป์ 

การสร้างสรรค์และบันทึกผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ สามารถกระทำได้หลายวิธี ทั้งการจด
บันทึก บอกเล่า บันทึกภาพ เสียง ในทางการศึกษาวิชานาฏศิลป์นิยมบันทึกผลงานการสร้างสรรค์โดย
รูปแบบการวิจัย ที่เรียกว่าการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที ่ผู ้สร้างสรรค์สามารถอธิบาย หลักการ 
แนวคิดใน การสร้างสรรค์งานได้อย่างเป็นระบบ ท้ังนี้การวิจัยเชิงสร้างสรรค์เป็นหลักฐานแสดงให้เห็น
ถึง การศึกษา การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์ที่สามารถอธิบาย ถ่ายทอดได้ 
และยังแสดงให้เห็นว่าวิชานาฏศิลป์เป็นศาสตร์หนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ พัฒนาชาติ มีคุณค่า  
ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ เป็นการออกแบบด้านความคิด
สร้างสรรค์ เป็นงานท่ีอาศัยความรู้พื้นฐานของผู้สร้างสรรค์ซึ่งต้องมีทักษะความรู้ของนาฏศิลป์ในแต่ละ
ประเภทเป็นเบ้ืองต้น และยังคงต้องมีแนวคิดการสร้างสรรค์ตามหลักการท่ีวางรูปแบบของงานไว้อย่าง
ละเอียด จึงจะสามารถ สร้างสรรค์งานให้ออกมาตรงกับแนวคิดหลักได้อย่างไม่หลงประเด็น การเลือก
รูปแบบของงานนาฏศิลป์เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานออกมามีคุณลักษณะที่โดดเด่น ผู ้สร้างสรรค์
ผลงานจึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ท่าทาง การเคลื่อนไหว ซึ่งต้องทำการศึกษาเรื ่องราว ความเป็นมา 
เนื้อหา ตลอดจนการกำหนดการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ จึงจะทำให้งานสร้างสรรค์นั้น ๆ เกิด
ความน่าสนใจ และมีคุณภาพ งานสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะจัดว่าเป็นศาสตร์  หนึ่งที่เกิดจากการ 
สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในศาสตร์วิชาชีพเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสรรค์
ผลงานด้านนาฏศิลป์จำเป็นต้องอาศัยความรู้จากศิลปะหลายประเภทในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิด
รูปแบบใหม่ โดยสะท้อนถึงแนวคิด ปรัชญา ของผู้สร้างสรรค์ผลงานอัน เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ 
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ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่ช่วยส่งเสริมให้ความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ ้น ช่วยให้มีผลิตผลใหม่  ๆ ตราบใดที่มนุษย์ใช้ ความคิดสร้างสรรค์ตราบนั้น
ความก้าวหน้าในชีวิตก็จะดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง สอดคล้องกับ ณัฐภา นาฏยนาวิน (2558:29)  
ได้ทำงาน วิจัยเรื่องการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ชุดทาส ศึกษาพบว่า นาฏศิลป์สร้างสรรค์ คือ จินตนาการ
ทางความคิดของแต่ละบุคคลที่จะนำเสนอความคิด ข้อความของสารที่จะถ่ายทอดออกมาในผลงาน
การแสดงได้อย่างอิสระ ซึ่งจินตนาการทางความคิดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผู้สร้างงานอีกเช่นเดียวกันว่าจะมี
แนวคิดจินตนาการมากน้อยเพียงใด ที่จะนำมาออกแบบการแสดงขึ้นใหม่ สิ ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการ
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ซึ่งการคิดสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ข้ึนมาใหม่นั้น จำเป็นต้องศึกษาเอกลักษณ์ 
ลักษณะแนวคิดของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นงองค์ความรู้นำไปเป็นเครื่องมือในการจุด
ประกายความคิดให้มีความสร้างสรรค์และแปลกใหม่ออกไป หรือนำมาผสมผสานบูรณาการร่วมกัน  
ให้เกิดงานสร้างสรรค์ช้ินใหม่ข้ึน 

 ประเด็นท่ี 2 ศิลปะการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีความสัมพันธ์กับศิลปะการแสดง  

จากการศึกษาพบว่า ท่ีวัดคูหาภิมุขนี้ มีการนำศิลปะการแสดงมาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเช่ือของ
ชาวบ้าน คือ การแก้บนด้วยหนังตะลุง โดยมีการจ้างคณะหนังตะลุงมาแสดงที่วัดคูหาภิมุข ปีเว้นปี 
เพื่อให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง และนอกจากนี้ในวัด
คูหาภิมุข ยังมีตลาดต้องชม แลผาหน้าถ้ำ และสิ่งสำคัญที่สุดคือมีการผสมผสานระหว่างชาวบ้าน 
ไทยพุทธ และมุสลิม ซึ่งช่วยกันพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านตำบลหน้า
ถ้ำ ชาวบ้านในทุกหมู่บ้าน ก็ได้มาร่วมกันพัฒนาตลาดเริ่มด้วยการสร้างอัตลักษณ์ อาหารท้องถิ่น 
อาหารพื ้นบ้าน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้าน นักเรียนและนักศึกษา เพื ่อดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตลาดดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่า วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ ่นนี้  
มีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกับศิลปะการแสดงในประเภทต่าง ๆ เนื่องจากในปัจจุบันรูปแบบของ
ศิลปะการแสดงจะมีเนื้อหาส่ือให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ คติความเช่ือ อาชีพ วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด รวมถึงเผยแพร่ความเป็นท้องถิ่นให้คนผู้คนได้รับรู้
และเข้าใจมากขึ้น ซึ ่งในทางการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ก็มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงท่ี
เกี ่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเรียนรู้  
และเข้าใจบริบทต่าง ๆ และต้องคำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นำเอาวัฒนธรรมเข้ามา
ประยุกต์ใช้ กับรูปแบบ และบทบาทต่าง ๆ ในการแสดง สามารถทำให้ผู้ชมเกิดจิตนาการ และเข้าใจ 
ถึงจุดมุ่งหมายของการแสดงท่ีเราสร้างสรรค์ได้ ซึ่งถือเปน็การอนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อีกรูปแบบหนึ่ง สอดคล้องกับ กาญจนารัศมิ์ แจ่มฟ้า (2559: 2)  
ได้ทำงานวิจัยเรื่องรำโทน ศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือนาฏศิลป์  
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ที่มีการอนุรักษ์ของเก่าให้ดำรงอยู่ และฟื้นฟู ดัดแปลง ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง  
และเหมาะสมกับวิถีชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบัน นอกจากนี้นาฏศิลป์
ยังแสดงถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ 
ความรู้ความสามารถ  และสะท้อนถึงลักษณะของสังคมไทยที่แตกต่างจากชนชาติอื่น ๆ คือมุ่งเน้น 
ถึงลักษณะการแสดงที่ประณีตวิจิตรงดงามมีลีลาอ่อนช้อยตามแบบอย่างของไทย ซึ่งศิลปะการแสดง
ของไทยนั้นมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งการแสดงในราชสำนักที่มีความเป็นแบบแผนงดงาม และการ
แสดงพื้นบ้านท่ีสะท้อนถึงความเป็นวิถีชีวิตของคนไทย มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น  
การแสดงพื้นบ้านนี้มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งระบำ รำ ฟ้อน และการละเล่นต่าง  ๆ ของชาวบ้าน 
ท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา มีการร้อง รำ ทำเพลง ซึ่งในสมัยโบราณถือเป็นการละเล่น ยังไม่นับเป็นการแสดง
ท่ีให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าสูงส่งของไทย 

5.3 ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้ประโยชน์ 
1) องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับวัดคูหาภิมุข และวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ของตำบลหน้าถ้ำ 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับการสืบค้นและรวบรวม ในลักษณะผลงานวิชาการที่สามารถเผยแพร่
ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นำความรู้ไปใช้ในการอ้างอิง เชิงวิชาการ  

2) นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” ได้เป็นผลงานวิจัยสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
สามารถนำไปถ่ายทอดให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการจัดการแสดง เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึง
คุณค่าในศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เพื่อสืบสาน ด้านนาฏศิลป์ต่อไปนำไปสู่
การอนุรักษ์ท่ียั่งยืน  

3) นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดคูหาภมิุข 
และวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ของตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

4) นาฏศิลป์สร ้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิม ุข” นี ้สามารถจัดทำเป็นสื ่อ วิดีท ัศน์  
ออกเผยแพร่สู่สถานศึกษาในท้องถิ่น และในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้ 
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แบบสัมภาษณ ์
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แบบสัมภาษณ ์
การรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) 

งานวิจัยเร่ือง นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
1.1 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล............................................. 
1.2 วัน เดือน ปีเกิด......................................................................อายุ...................................ป ี
1.3 ท่ีอยู่.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
1.4 สถานภาพ……………………………………………………………………………………………………………. 
1.5 การศึกษา........................................................................................................................... 
1.6 อาชีพ.........................................................ตำแหน่ง........................................................... 
     สถานท่ีทำงาน..................................................................................................................... 
1.7 หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. 
1.8 E-mail…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม    
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.1 ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมด้านศิปละการแสดง (นาฏศิลป)์ 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปะการแสดงกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 
ละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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2.3 การประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง (แนวคิด) 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ด้านศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 

การรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  
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แบบสัมภาษณ์ 
การรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  

งานวิจัยเร่ือง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
1.1 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล............................................. 
1.2 วัน เดือน ปเีกิด......................................................................อายุ...................................ปี 
1.3 ท่ีอยู่.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
1.4 สถานภาพ……………………………………………………………………………………………………………. 
1.5 การศึกษา........................................................................................................................... 
1.6 อาชีพ.........................................................ตำแหน่ง........................................................... 
     สถานท่ีทำงาน..................................................................................................................... 
1.7 หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. 
1.8 E-mail…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ข้อมูลเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 

2.1  ประวัติความและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

2.2  บริบทของประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อวิถีชีวิต  
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

2.3 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
……………………………………………...............................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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2.4 แนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีประจำท้องถ่ิน 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ 

การรวบรวมข้อมูลสำหรับวิทยากรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับวัดคูหาภิมุข 
ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
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แบบสัมภาษณ ์
การรวบรวมข้อมูลสำหรับวิทยากรท้องถ่ินที่เก่ียวข้องกับวัดคูหาภิมุข  

ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
งานวิจัยเร่ือง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
1.1 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล............................................. 
1.2 วัน เดือน ปีเกิด......................................................................อายุ...................................ปี 
1.3 ท่ีอยู่.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
1.4 สถานภาพ…………………………………………………………………………………………………………..… 
1.5 การศึกษา........................................................................................................................... 
1.6 อาชีพ.........................................................ตำแหน่ง........................................................... 
     สถานท่ีทำงาน..................................................................................................................... 
1.7 หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. 
1.8 E-mail…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ข้อมูลเก่ียวกับวัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

2.1 ประวัติความเป็นมาของวัดคูหาภิมุข 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

2.2 พระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย ท่ีประดิษฐาน ณ วัดคูหาภิมุข 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

2.3 วิถีชีวิตของชาวบ้านกับศาสนา 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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2.4 ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ของตำบลหน้าถ้ำ  
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

2.5 แนวทางในการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณี ของชาวบ้านตำบลหน้าถ้ำ  
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถ่ิน 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 

ภาพการลงพ้ืนท่ีวัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ)  
ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
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ภาพการลงพื้นที่วัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
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ภาพการลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
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ภาคผนวก จ 
การฝึกซ้อมการแสดง ชุด “ระบำคูหาภิมุข” 
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การฝึกซ้อมการแสดง ชุด “ระบำคูหาภิมุข” 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 

ผู้วิจัยคนที่ 1  นางกาญจนารัศมิ์  เทพณรงค์   
 ตำแหน่ง    - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
         สถาบันวิจัยและพัฒนาชานแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ประวัติการศึกษา  - ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

       เอกนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2554 

     - ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

       สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 

ผู้วิจัยคนที่ 2  อาจารย์ปิยะดา  มณีนิล   
ตำแหน่ง     - ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

         สถาบันวิจัยและพัฒนาชานแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ประวัติการศึกษา   - ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต                                   

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

ผู้วิจัยคนที่ 3  อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ   
ตำแหน่ง     - รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

         สถาบันวิจัยและพัฒนาชานแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ประวัติการศึกษา   - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไปแขนงบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

   - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)   

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้วิจัยคนที่ 4  อาจารย์สัสดี  กำแพงดี   
ตำแหน่ง     - รักษาราชการแทนหัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

         สถาบันวิจัยและพัฒนาชานแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ประวัติการศึกษา   - ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร   

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา            

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 

     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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ผู้วิจัยคนที่ 5  นางสาวฮานูณา  มุสะอะรง   
ตำแหน่ง     - นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

         สถาบันวิจัยและพัฒนาชานแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ประวัติการศึกษา   - ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552 

    

ผูวิ้จัยคนที่ 6  นางสาวดารารัตน์  ดำรงฤทธิ์   
ตำแหน่ง     - เจ้าหน้าท่ีธุรการ สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

         สถาบันวิจัยและพัฒนาชานแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ประวัติการศึกษา    - ปริญญาบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2555 

 
 
 


