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การจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
แนวคิดการสร้างงานสร้างสรรค์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ มี
นโยบายที่สําคัญประการหนึ่ง คือ วิทยาลัยจะส่งเสริม สนับสนุน
ในการสร้างสรรค์และเผยแพร่งานวิจัยด้านนาฏศิลป์ไทย อย่าง
น้อยปีละ ๑ เรื่อง โดยมีจุดประสงค์อนุรักษ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้
ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง มี
พื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบใน ๗ จั งหวั ด คื อ ยะลา ปั ต ตานี นราธวาส
สงขลา สตูง ตรัง และพัทลุง จึงทําให้วิทยาลัยมีชื่อเสียง และมี
งานสร้างสรรค์ที่โดดเด่น ทั้งด้านนาฏศิลป์ และดนตรี ด้านศิลป
พื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง สําหรับภาคใต้ตอนล่างมีพ หุวัฒนธรรม
ที่หลากหลายเชื้อชาติ จึงทําให้มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม และการ
แสดงพื้ น ฐานของชาวไทยมุ ส ลิ ม เช่ น การละเล่ น ดิ เ กร์ ฮู ลู
รองเง็ง หนังตะลุง มะโย่ง นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปะป้องกันตัวเช่น
สิ ล ะ การเล่ น เพื่ อ รั ก ษาการเจ็ บ ป่ ว ยไข้ ต ามความเชื่ อ ของคน
สมัยก่อน เช่นการเล่นปุตรี
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงจึงได้ศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนักวิชาการพื้นบ้าน เพื่อนําองค์ความรู้มา

สร้างสรรค์เป็นผลงาน เช่น การแสดงชุดอาภรณ์พิไลไทย-มุสลิม
มะโย่ ง ปั จ จุ บั น เมื่ อ เกิ ด ความไม่ ส งบในเขตชายแดนภายใต้
วิทยาลัยจึงได้หันมาสนใจ และสร้างสรรค์ที่ใกล้ตัวเรา และเป็น
จุดเด่นในจังหวัดพัทลุงแทนบ้าง อย่างเช่น ได้ศึกษาชนเผ่าซาไก
ที่มีมากในจังหวัดพัทลุง จึงได้สร้างสรรค์ชุดการแสดง ตาเลาะ
เซมัง สําหรับ งานสร้า งสรรค์ล่า สุด ที่วิทยาลัยนาฏศิลปพั ทลุง
นําเสนอในงานการแสดงสี่ภาค คือ ชุดนาฏตะลุงหลุง ซึ่งเป็นการ
สร้างสรรค์งานแสดงที่เกิดจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นและถือเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนั่นก็คือ หนังตะลุง

การกําหนดเรื่องงานสร้างสรรค์
การกําหนดเรื่องเป็นการสร้างแนวคิดเพื่อเชื่อมโยงไปถึง
วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน และกระบวนการวิเคราะห์ โดยอาศัย
ทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง จําแนกเป็นลําดับ
ขั้นตอนได้ดังนี้
๑. ปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยต้องกําหนดปัญหาการวิจัย
โดยผ่านการวิเคราะห์ โดยอาศัยความรู้ ทฤษฎี และสบการณ์ของ
ผู้วิจัย
๒. วั ต ถุ ป ระสงค์ ผู้ วิ จั ย สามารถเปลี่ ย นจากประเด็ น
ปัญหาไปเป็นวัตถุประสงค์ ซึ่งวัตถุประสงค์นี้เองเป็นตัวบงบอก
เจตจํานงของผู้วิจัยว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร
๓. กําหนดสมมุติฐานหรือรูปแบบการสร้างสรรค์ โดย
อาศัยความรู้ ความคิดของผู้วิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๔. จากนั้ น จึ ง เป็ น การกํ า หนดชื่ อ เรื่ อ งเพื่ อ ให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับงานวิจัยที่เรากําลังศึกษา โดยให้ครอบคลุมถึงหัวข้อ
ที่กล่าวมาข้างต้น
งานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงส่วนใหญ่มา
จากภู มิ ปั ญ ญา วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ค่ า นิ ย มความเชื่ อ
ขนบประเพณีในท้องถิ่น ดังนั้นการกําหนดเรื่อง นอกจากจะต้อง
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ งานวิ จั ย ที่ เ รากํ า ลั ง ศึ ก ษาสั ม พั น ธ์ กั บ
แหล่งข้อมูลตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยัง ต้องคํานึงถึงคําที่คล้อง
จองไพเราะ สละสลวยกะทัดรัดเข้าใจง่าย บางครั้งอาจมีคําที่เป็น
ภาษาถิ่นที่ใช้เรียกและรู้จักกันโดยทั่วไปของคนใต้

การจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
การรวบรวมข้อมูล/การเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่ง
ในงานวิ จัย ต้ อ งศึ ก ษาทํ า ความเข้ า ใจทั้ งลั ก ษณะและประเภท
ข้ อ มู ล รวมถึ ง วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ จะได้ นํ า ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ งานของตนเอง
โดยทั่วไปวิธีการรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูลต้องขึ้นอยู่กับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย ที่ กํ า ลั ง ทํ า อยู่ ซึ่ ง การเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป ในการทําวิจัยงานสร้างสรรค์
นั้นอย่างแรกเราจะเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง จากการ
สํา รวจ การสั มภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม เป็นข้อ มูล ที่ไ ด้จ าก
คําพูด คําบรรยาย เป็นข้อมูลที่เราได้จากการเก็บรวบรวมขึ้นเป็น
ครั้งแรก หรือที่เรียกว่าข้อมูลภาคสนาม ซึ่งยังไม่ได้กลั่นกรองสิ่ง
สําคัญในการที่เราสัมภาษณ์คือ แบบสัมภาษณ์ที่เราจะต้องมีการ
จัด รูปแบบ การออกแบบคํา ถามให้ตรงตามวั ต ถุประสงค์ ที่เรา
ต้องต้องการจึงจะทําให้เราได้ข้อมูลที่ตรงกับงานวิจัยของเรามาก
ที่สุดจากนั้นเราก็ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการที่มีผู้อื่นได้รวมรวม
ไว้ แ ล้ ว อย่ า งเช่ น เอกสาร งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น แรง
สนับสนุนงานวิจัยของเราให้งานวิจัยของเรามีความน่าเชื่อถือ

งานออกมามีคุณค่าดูแล้วนอกจากจะได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแล้วต้องได้รับความรู้และตระหนักถึงการรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไปด้วย ฉะนั้นจึงต้องมีการประชุมเพื่อกําหนด
รูปแบบของงานโดยผ่านข้อมูลที่เราได้มีการเก็บรวบรวมเพื่อ
สรุป ซึ่งการจัดทํางานสร้างสรรค์จะต้องมีกลุ่มออกแบบดนตรี
ออกแบบท่ารํา และเครื่องแต่งกาย เพื่อให้การทํางานไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดข้อสรุปในทิศทางเดียวกัน สิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือ
เวลาในการนําเสนอจะต้องไม่นานเกินไปจนน่าเบื่อ หรือน้อย
เกินไปจนทําให้งานสร้างสรรค์ขาดสาระสําคัญ
เมื่อกําหนด
รูปแบบแล้ว ก็เริ่มออกแบบเพลงดนตรีให้มีความเป็นอัตลักษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย จากนั้นจึงเริ่มออกแบบท่ารําให้มี
ความสอดคล้องกับดนตรีและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ทํางาน
วิจัย ระหว่างนั้นอาจมีการปรับปรุงเพลงดนตรี ท่ารํา ตามแต่ที่มี
การซ้อมระหว่างดนตรี-ท่ารํา เครื่องแต่งกายนั้นก็คํานึงถึงความ
เป็นอัตลักษณ์บนพื้นฐานของงานวิจัย สีและเครื่องแต่งกายที่การ
ผสมกลมกลืนแบบไม่ขัดต่อท่ารําและขนบธรรมเนียมประเพณี
เมื่อได้รูปแบบที่แน่นอนแล้วมีการทดลองนําเสนอเพื่อหาข้อ
แก้ไขและข้อบกพร่องของงาน อาจมีการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ มาชม รวมไปถึงศิลปินพื้นบ้านที่ร่วมในการให้ความรู้
และเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นด้วย เพื่อให้ได้รับการติชมเพื่อนํามาแก้ไข
งานให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์และเพื่อได้รับการยอมรับจาก
บุคคลภายนอก

องค์ประกอบงานสร้างสรรค์

การกําหนดรูปแบบงานสร้างสรรค์
การจะทํางานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ให้มีความ
น่าสนใจ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ สิ่งสําคัญให้

องค์ ป ระกอบสํ า หรั บ งานสร้ า งสรรค์ ที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่
ดนตรี ท่ารํา เครื่อง แต่งกาย จะต้องมีความเป็นอัต ลักษณ์ของ
ความเป็นพื้นบ้านผสมอยู่ แม้ในปัจจุบันผู้บริโภคและผู้ชมจะมี
ทัศนคตินิยมความเป็นตะวันตกหรือสมัยใหม่ แต่ในรูปแบบของ
การแสดงนั้นเราจะคํ า นึง ถึงความเป็นพื้ นบ้ า นด้ วยหรืออาจมี
ความทันสมัยเข้ามาผสมในรูปแบบของการแสดงแต่ก็ยังคงความ
เป็นพื้นบ้านไปด้วย ทางด้านดนตรีอาจมีการบรรเลงร่วมสมัยเข้า
มาผสมผสานเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ แปลกใหม่แต่ก็ยังคงมี
เครื่ อ งดนตรี พื้ น บ้ า นเป็ น พื้ น ท่ า รํ า เน้ น ที่ ก ระบวนการตาม
วัตถุประสงค์ที่เราทําการวิจัยแต่มีการดัดแปลงท่ารําให้มีความ
กระชับมีความเป็นโมเดิร์นเข้ามาผสมกับท่ารําที่เป็นแบบดั้งเดิม
ส่วนเครือ่ งแต่งกายยังมีความเป็นแบบดั้งเดิมอาจดัดแปลงบ้างให้

เข้ากับท่ารําและเน้นในเรื่องของเครื่องประดับที่มีความสวยงามที่
หาซื้อได้ตามท้องตลาด และก็ยังมีบ้างที่เครื่องประดับมีการคิด
แบบใหม่และสั่งทําขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ใช้อาจจะสูงกว่า
ท้องตลาดและมีคุณภาพดีกว่ า ส่วนผ้าที่นํามาใช้สําหรับตัดชุด
ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง สี ผ้ า ว่ า ถู ก ต้ อ งตามแบบไหมเป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันไหมเมื่อเข้าชุดกันระหว่างชาย-หญิง การแสดงจะเน้น
เครื่องแต่งกายที่เหมือ นกันในชุด การแสดงเดียวไม่นิยมตัดชุด
เป็นคู่หรือหลากหลายจนเกินไป

ควนขนุน
ที่พื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลาและมีความอุดม
สมบูรณ์ทําให้มีนกนา ๆ ชนิดมาอาศัยหากิน จากการหาข้อมูล
จากแหล่งพื้นที่ ๆ และจากการสัมภาษณ์ศิลปิน ชาวบ้าน ปราชญ์
ชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งข้อมูลที่เราจะหาได้ต่อไปคือ
วัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งในแต่ละจังหวัดได้รวบรวมงานวิจัยที่เกิด
ภายในจังหวัดเอาไว้ แหล่งข้อมูลที่สําคัญของนักเรียนนักศึกษา
ในเรื่องของวัฒนธรรมเช่น
สถาบันทักษิณคดีที่เกาะยอก็ได้
รวบรวมงานวิจัยที่สําคัญ ๆ ทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ศึกษาได้
โดยย่อ ศึกษาจากงานวิจัยในราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

การจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
สถานที่/แหล่งข้อมูล
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงมีพื้นที่ในการรับผิดชอบอยู่ใน
แถบ ๗ จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี สตูล นราธิวาส สงขลา ตรัง
และพัทลุง จึงทําให้ได้สัมผัสและซึมซับกับวัฒนธรรมในส่วน
ของใต้ตอนล่าง ซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ทําให้
งานสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ได้แนวคิดมาจาก อาชีพ ความเป็นอยู่
ประเพณีวัฒนธรรมในความเป็นใต้ล่างอยู่มาก เช่น การแสดงบุ
หลงซีงอ ซึ่งเป็นสัตว์ในนิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในแถบ
ชายแดนใต้ บุหลงเมอลักหรือนกยูง บุหงาซีเระ เป็นขบวนพาน
ดอกไม้ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิม แต่เนื่องจากสถานตั้ง
ของวิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุงอยู่ในจังหวัดพัทลุง ฉะนั้นจึงได้มี
การทบทวนและหาความเป็นเอกลักษณ์ที่มีความเป็นพัทลุงหรือ
จุดเด่นของพัทลุงนํามาสร้างสรรค์ในงานด้านนาฏศิลป์ด้วย เช่น
การแสดงชุดนกน้ําทะเลน้อย เป็นส่วนหนึ่งในแถบพื้นที่อําเภอ

รจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ระยะเวลาในการสร้างสรรค์
ระยะเวลาในการสร้างสรรค์นั้นขึ้นอยู่กับเงินทุนที่จะ
อนุมัติเพราะในการจัดทํางานสร้างสรรค์แต่ละครั้งจําต้องอาศัย
งบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น อีกประการหนึ่งขึ้นอยู่กับ
เนื้อหาที่เราสนใจศึกษาว่ามีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องใดบ้างถ้า
เนื้อหาเยอะก็ต้องใช้เวลามาก
เพื่อทําให้งานวิจัยนั้นมีความ
เที่ยงตรงซึ่งในการทําวิจัยแต่ละเรื่องอย่างน้อยไม่เกิน ๑ ปี

การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
การทํางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ไทย หาก
ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจะทําให้งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์นั้นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
แต่เนื่องจากงาน
สร้างสรรค์ด้านดนตรีนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เป็นแบบ
พื้นบ้านภาคใต้ แนวทางของวิทยาลัยจึงต้องใช้ภูมิปัญญาหรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการพื้นบ้านเข้ามาร่วมสนทนาใน
ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อได้นําไปแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่ควร
แก้ไข และเพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องตามแบบแผนและไม่ขัด
กับขนบธรรมเนียมประเพณี

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์
สําหรับการเผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์นั้น
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงจัดทําเป็นเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
รูปแบบของการแสดงพื้นบ้าน และในส่วนที่เป็นงานวิจัย ใน
รูปแบบการแสดงพื้นบ้านวิทยาลัยได้นําไปแสดง/เผยแพร่ในงาน
สี่ภาค งานการท่องเที่ยว หรืองานที่ได้รับว่าจ้างให้ไปแสดงทั้งใน
ภายประเทศ และภายนอกประเทศ ในรูปแบบของงานวิจัยมีการ
จัดทําเป็นรูปเล่มไว้เพื่อเผยแพร่
จัดลงเว็บไซด์ของวิทยาลัย/
สถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์

การจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
การเขียนรายงานการวิจัย
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกําหนดวิธีการเขียนรายงานงาน
สร้างไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ส่วนนํา
๒. ส่วนเนื้อหา
๓. ส่วนอ้างอิง
ส่วนนํา ประกอบด้วย
๑. ปกหน้า
๒. ปกใน
๓. บทคัดย่อ
๔. กิตติกรรมประกาศ
๕. สารบัญ
๖. สารบัญตาราง สารบัญ
แผนภูมิ
ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ องค์ประกอบของงานสร้างสรรค์
บทที่ ๔ ท่ารํา การแปรแถว
บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ
ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย
๑. บรรณานุกรม
๒. ภาคผนวก

