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พหุวฒันธรรมทีป่รากฏในการแสดงนกยูงอาเซียน

Multiculturalism appearing in the peacock show ASEAN
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บทคดัย่อ
 นกยูงเป็นสัตว์ปีกขนำดใหญ่ที่มีควำมสง่ำงำม สำมำรถพบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประเทศแถบ

อำเซยีน กำรแสดงนกยงูอำเซยีนแสดงให้เหน็ถงึกำรได้รบัอทิธพิลพหวุฒันธรรมจำกประเทศใกล้เคยีง มคีวำมเชือ่ว่ำ

นกยูงเป็นสัตว์ที่แทนสัญลักษณ์ของควำมอุดมสมบูรณ์ ถูกนสำมำสร้ำงสรรค์เป็นกำรแสดงเพื่อเป็นเครื่องบรรณำกำร

ควำมสุขและควำมโชคดีของผู้คนที่มีต่อธรรมชำติ โดยมีวัตถุประสงค์กำรเขียนบทควำมเพื่อแสดงควำมคิดเห็นและ

ทสำควำมเข้ำใจควำมเหมือนควำมต่ำงของกำรแสดงนกยงูอำเซยีน ผลกำรวิเครำะห์ว่ำ ควำมเหมือนควำมต่ำงท่ีปรำกฏ

ในกำรแสดงนกยูงอำเซียนประกอบไปด้วย แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับควำมเชื่อควำมศรัทธำ รูปแบบของเครื่องแต่งกำย

ที่มีปีกและหำงอันสวยงำมและท่ำรสำที่สื่อควำมหมำยเดียวกัน อันเกิดจำกกำรผสมผสำน กำรแพร่กระจำยเคลื่อนย้ำย

ของผู้คน เกิดเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีที่มำและต้นกสำเนิดศิลปะกำรแสดงจำกธรรมชำติ

ค�าส�าคญั : พหุวัฒนธรรม นกยูงอำเซียน กำรแสดง

Abstract 
 A peacock is a big poultry and a gorgeous animal. It can be found in Soutbeast Asia or in Asean countries. 
The show of Asean peacock represents the multi-cultural adaptation from nearby countries. This bird is believed 
that it is a symbol of richness. It is employed to the show for expressing people’ happiness and luck toward the 
nature. This article aims to share some ideas and make understandings of Asean peacock. The results showed that 
the similarity and difference shown in the show of Asean peacock consisted of the related theories with the beliefs, 
the patterns of a beautiful wings and tails garment, and the meaning of posture. These came from the mixture and 
people’ movement in order to be the multi-culture. The originality of percormance art is originated from the nature.
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บทน�า 
 วิถีชีวิตของกลุ่มคนที่มีรูปแบบกำรดสำรงชีวิต กำรยึดถือปฏิบัติที่มีควำมแตกต่ำงกัน แต่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภำย

ใต้กฎกติกำของสังคมเดียวกัน แต่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะรูปแบบของตนเอง สิ่งเหล่ำนั้นเรียกว่ำ “พหุวัฒนธรรม” กำรอยู่

ร่วมกัน กำรมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งชำติพันธุ์วรรณนำ ศำสนำ ภำษำ อัตลักษณ์ ถิ่นกสำเนิด ควำม

เชื่อ ทสำให้เห็นควำมแตกต่ำงหลำกหลำยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง[1] อันจะนสำไปสู่ควำมเป็นพหุวัฒนธรรมที่มี

กลุ่มคนที่มีควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออำเซียน (ASEAN) เป็นกำร

รวมตัวกัน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันภำยในภูมิภำค เป็นแหล่งศูนย์รวมแห่ง

อำรยธรรม สบืทอดประเพณีวฒันธรรมด้ำนต่ำง ๆ  [2] รวมไปถงึวฒันธรรมด้ำนกำรแสดงในภูมิภำคอำเซยีนทีมีควำม

คล้ำยคลึงกันหลำกหลำยกำรแสดง สื่อให้เห็นถึงแนวควำมคิด กำรหยิบยกสิ่งต่ำง ๆ  ทำงธรรมชำติ มำสร้ำงสรรค์กำร

แสดง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพหุวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในกำรแสดง

 นกยงู จัดได้ว่ำเป็นสัตว์ปีกท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุด พบเหน็ได้ตำมธรรมชำติ นกยูงได้ถกูปรำกฏในสุนทรยีศำสตร์ 

ศิลปะ กำรวำดภำพ ดนตร ีและกำรเต้นรสำของอนิเดีย นกยงูเป็นสญัลกัษณ์แห่งควำมรกั นอกจำกนี ้นกยงูยงัเป็นตัวแทน

กำรบูชำ กำรดลบันดำลให้ฝนตก ซึ่งจะสำมำรถพบเห็นนกยูงออกมำเต้นรสำเล่นนส้ำฝนเพื่อกำรผ่อนคลำย Dandin ซึ่ง

เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุนทรียศำสตร์ของอินเดีย จึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่ำ “ในช่วงฤดูฝน นกยูงเป็นจสำนวนมำก จะ

ออกมำรสำแพนขนของพวกเขำ ซ่ึงมีกำรแพร่กระจำยอย่ำงกว้ำงขวำง และมีบนัทกึไว้ในตสำรำกำรเต้นรสำ” [3] สอดคล้อง

กับข้อมูลกำรแสดงที่เกี่ยวข้องกับนกยูง ซึ่งพบเห็นได้ 6 ประเทศ ในภูมิภำคอำเซียน กำรแสดงนกยูงของกัมพูชำ มี

รูปแบบกำรแสดงที่มีท่ำทำงเลียนแบบกำรเกี้ยวพำรำสีของนกยูงเพศผู้ และเพศเมีย ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ำใน

กัมพูชำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่ เฉกเช่นกำรแสดงนกยูงของอินโดนีเซีย กำรแสดงนกยูงของเวียดนำม 

มำเลเซีย และเมียนมำ ได้รับแรงบันดำลใจจำกธรรมชำติ ซึ่งจะเป็นกำรเกี้ยวพำรำสีกัน ต่ำงก็ลสำแพนหำง อวดควำม

งำม และยังใช้เป็นกำรแสดงที่ส่ือถึงควำมสมัครสมำนสำมัคคีอีกด้วย อีกทั้งในบำงประเทศนกยูงยังมีควำมสสำคัญ

เกี่ยวกับศำสนำของประเทศในแถบอำเซียนอีกด้วย [4]

 จำกกำรศึกษำเรื่องอัตลักษณ์นกยูงอำเซียน มีองค์ประกอบ และแนวควำมคิดที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งมีสะท้อนให้

เห็นในเรื่องของพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนขับเคลื่อนวัฒนธรรมกำรแสดงของชำติต่ำง ๆ เมื่อเรำอยู่ใกล้เคียงกัน อยู่

ร่วมกนั มธีรรมชำติ มคีวำมเชือ่ทีเ่หมอืนกนั ด้วยเหตุน้ีอำจเป็นแรงบันดำลใจให้ศิลปินของทกุ ๆ  ชำติในแถบอำเซยีน 

มีกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงเกีย่วกบันกยงูขึน้เพือ่แสดงสนุทรยีศำสตร์ นสำเสนอเกีย่วกบัควำมงำม ธรรมชำติ และควำม

เชือ่ ผ่ำนรปูแบบกำรแสดงนำฏศิลป์ ซ่ึงควำมเหมือนควำมต่ำงนัน้สำมำรถศึกษำได้จำกกำรจสำแนกกลุม่วฒันธรรมใน

ภูมิภำคอำเซียน

การจ�าแนกกลุ่มวฒันธรรมในภูมภิาคอาเซียน
 ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อำเซียน ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทำงวัฒนธรรมจำกอินเดีย 

และจีน ซึ่งแต่ละประเทศต่ำงก็รับเอำวัฒนธรรมจำกทั้งสองชำตินี้เข้ำมำในระดับที่แตกต่ำงกัน เช่น ไทย และลำวได้

รับอิทธิพลทำงวัฒนธรรมจำกอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเวียดนำมได้รับอิทธิพลทำงวัฒนธรรมมำจำกจีนเป็นส่วน

ใหญ่ สมชำย เสียงหลำย [5] ได้จสำแนกกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียนออกเป็น 3 กลุ่มวัฒนธรรมหลัก ตำมลักษณะที่

ตั้งซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับสภำพแวดล้อม ดังนี้ 

 1. กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มนส้ำโขง (ไทย-ลำว-กัมพูชำ-เมียนมำ-เวียดนำม) ลุ่มแม่นส้ำโขงเป็นเป็นท่ีอยู่อำศัยของ

หลำยชุมชนที่มีอำณำเขตติดต่อกันหลำยประเทศ นับเป็นแหล่งอำรยธรรมที่สสำคัญซึ่งมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม 

ควำมเชื่อ ค่ำนิยม ท้ังท่ีมีควำมคล้ำยคลึงและแตกต่ำง ด้วยลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีกำรไปมำ
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หำสู่ มีกำรค้ำขำย และกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกันอย่ำงสมส่ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มี

ท้ังท่ีแสดงออกถึงลักษณะเฉพำะของตนเอง ขณะท่ีมีควำมคล้ำยคลึงในบำงส่วนของกำรดสำเนินวิถีชีวิต กล่ำวได้ว่ำ

ไทย-ลำว-กัมพูชำ มีรำกวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีควำมพ้องของวัฒนธรรมมำกกว่ำ เมียนมำ และเวียดนำมซึ่งได้รับ

อิทธิพลจำกจีน ซึ่งเห็นได้ชัดจำกในด้ำนภำษำ ด้ำนนำฏศิลป์ดนตรี และด้ำนประเพณี

  1.1 ด้ำนภำษำ (ไทย-ลำว-กัมพูชำ) ที่มีตัวอักษร คสำที่มีควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน โดยได้รับอิทธิพลมำ

จำกภำษำสันสกฤต ซึ่งคนไทย ลำว กัมพูชำ สำมำรถสื่อสำรเข้ำใจกันได้ อย่ำงไรก็ดี ภำษำกัมพูชำมีควำมแตกต่ำง

จำกภำษำเพื่อนบ้ำน เนื่องจำกไม่มีเสียงวรรณยุกต์ 

   1.2 ด้ำนนำฏศิลป์-ดนตรี กำรแสดงรสำของไทย ลำว กัมพูชำ มีควำมคล้ำยคลึงกัน รวมทั้ง เครื่องดนตรี

ที่ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน แต่มีกำรปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ ด้วยสภำพ

ภูมิศำสตร์ และลักษณะกำรประกอบอำชีพที่เป็นเกษตรกรรม ส่งผลต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชำชนที่อำศัย

อยู่ในแถบใกล้เคียงกัน แต่อีกส่ิงที่เหมือนกันโดยมีท่ีมำจำกแหล่งเดียวกันคือ รำมเกียรต์ิ ซ่ึงมีต้นเค้ำมำจำกเรื่องรำ

มำยณะ ของประเทศอินเดีย เมื่ออำรยธรรมอินเดียได้แพร่หลำยเข้ำมำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทสำให้เรื่อง

รำมำยณะ แพร่หลำยไปทั่วภูมิภำค ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศน้ันจนกลำยเป็น

วรรณคดีประจสำชำติ ดังที่ปรำกฏในหลำย ๆ ชำติ เช่น ลำว เมียนมำ กัมพูชำ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ล้วนมีวรรณคดี

เรื่องรำมเกียรติ์เป็นวรรณคดีประจสำชำติทั้งสิ้น 

  1.3 ด้ำนประเพณี สงกรำนต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลำว กมัพชูำ เมียนมำ ชนกลุม่น้อยชำว

ไตแถบเวียดนำม และมณฑลยูนำนของจีน ศรีลังกำ และทำงตะวันออกของประเทศอินเดีย และเป็นประเพณีเก่ำแก่

ซึ่งสืบทอดมำแต่โบรำณ คู่มำกับประเพณีตรุษ จึงมีกำรเรียกรวมกันว่ำ ประเพณีตรุษสงกรำนต์ หมำยถึงประเพณีส่ง

ท้ำยปีเก่ำ และต้อนรับปีใหม่ คสำว่ำ “ตรุษ” เป็นภำษำทมิฬ แปลว่ำ “กำรสิ้นปี”

 2. กลุ่มวัฒนธรรม มำเลเซีย-อินโดนีเซีย-บรูไน ดำรุสซำลำม-สิงคโปร์ เป็นกลุ่มประเทศที่ประชำชนส่วน

ใหญ่นบัถอืศำสนำอสิลำม แต่กมี็ประชำชน ส่วนหน่ึงนบัถอืศำสนำพทุธ ครสิต์ และฮนิดูด้วยสัดส่วนทีแ่ตกต่ำงกนัไป 

ดังนั้น วัฒนธรรมประเพณี ศลิปะ กำรแสดง จะมีควำมคล้ำยคลึงกัน ในขณะที่สิงคโปร์เป็นสังคมผสมผสำนระหว่ำง

จีน-มำเลย์-อินเดีย ดังนั้น จึงมีควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม ตัวอย่ำงของมรดกวัฒนธรรมร่วมในกลุ่มนี้ ได้แก่

  2.1 กำรใช้ภำษำมำเลย์ (หรอืมลำย)ู ในชมุชนภำคใต้ของไทย และภำษำมำเลย์ ยงัสำมำรถสือ่สำรเข้ำใจได้

กับภำษำอินโดนีเซีย มำตรฐำนอย่ำงเป็นทำงกำรของภำษำมลำยูนั้น มีกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงอินโดนีเซีย มำเลเซีย 

และบรไูน ว่ำใช้บำฮำซำรเียำ (Bahasa Riau) เป็นมำตรฐำน อนัเป็นภำษำของหมู่เกำะ รเียำ ซึง่ถอืว่ำเป็นต้นกสำเนดิของ

ภำษำมลำยูมำช้ำนำน 

  2.2 กำรแต่งกำย ชุมชนท่ีนับถือศำสนำอิสลำมจะแต่งกำยคล้ำยคลึงกัน เช่น กลุ่มคนภำคใต้ตอนล่ำง 

ประชำชนชำวมำเลเซีย อินโดนีเซีย 

  2.3 กำรแสดง หนงัตะลงุ หรอื Wayang ซึง่หมำยถงึ ศิลปะกำรเชดิหนงัหรอืหุน่เป็นส่ิงทีแ่สดงถงึวฒันธรรม

ร่วมของประเทศในภมิูภำคอำเซยีน เช่น ไทย อนิโดนเีซยี หนงัตะลงุ มต้ีนกสำเนดิมำจำกเกำะชวำ อนิโดนีเซีย แล้วแพร่

หลำยไปทีอ่ื่น ๆ  ในภมูภิำคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ตลอดหลำยรอ้ยปี ที่ผ่ำนมำ หนังตะลงุได้รบั

ควำมนิยม ในรำชสสำนักชวำ บำหลี และรวมถึงชำวบ้ำนทั่วไป หนังตะลุงจำกทุกที่จะต่ำงกันด้วยขนำดรูปร่ำงและรูป

แบบ แต่จะมีควำมเหมือนกันคือ ทสำจำกหนังวัว และมีคันชัก และเล่นประกอบดนตรี เครื่องทองเหลือง เช่น ฆ้อง 

  2.4 ขณะที่สิงคโปร์มีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติ อีกทั้งส่วนใหญ่ยังยึดถือ ธรรมเนียมปฏิบัติด้ังเดิม 

ทสำให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลำกหลำย ท้ังทำงด้ำนอำหำร กำรแต่งกำย ตลอดจนกำรเซ่นไหว้วิญญำณบรรพบุรุษ 

และควำมเชื่อในเรื่องเทพเจ้ำท่ีแตกต่ำงกันไป ชำวจีนส่วนมำกบูชำเจ้ำแม่กวนอิม กวนอูเทพเจ้ำแห่งควำมยุติธรรม 

รวมถึงเทพเจ้ำจีนองค์อื่น ๆ ขณะที่ชำวฮินดู บูชำเทพเจ้ำแห่งดวงอำทิตย์ เป็นต้น
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 3. กลุ่มวัฒนธรรม ฟิลิปปินส์ ถึงแม้ว่ำ ภูมิประเทศของอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จะมีควำมคล้ำยคลึงกันแต่

วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เป็นกำรผสมผสำนกันระหว่ำงตะวันตก และตะวันออก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะวัฒนธรรม

ฟิลปิปินส์ท่ีได้รบัอทิธิพลจำกสเปน ซ่ึงเป็นเจ้ำอำณำนคิมมำเป็นระยะเวลำนำน ในขณะเดียวกนักไ็ด้ผสำนวฒันธรรม

พื้นเมือง ตัวอย่ำงของมรดกวัฒนธรรมกลุ่มนี้ 

  3.1 ด้ำนภำษำ มีกำรใช้ภำษำมำกกว่ำ 170 ภำษำ โดยส่วนมำกเกือบท้ังหมดนัน้เป็นตระกูลภำษำย่อยมำลำ

โยโปลินีเซยีนตะวันตก ส่วนภำษำต่ำงประเทศอื่น ๆ  ที่ใช้กนัมำกในประเทศฟลิปิปนิส์มีทั้งหมด 8 ภำษำ ได้แก ่ภำษำ

สเปน ภำษำจีนฮกเกี้ยน ภำษำจีนแต้จิ๋ว ภำษำอินโดนีเซีย ภำษำซินด์ ภำษำปัญจำบ ภำษำเกำหลี และภำษำอำหรับ 

  3.2 ด้ำนกำรแสดง นำฏศิลป์ดนตรี สเปนเป็นชำติตะวันตกชำติหนึ่งที่มำยึดครองดินแดนในเอเชียเป็น

ระยะเวลำยำวนำน โดยเฉพำะประเทศฟิลปิปินส์ และสเปนพยำยำมสร้ำงฟิลปิปินส์ ซ่ึงมีชำวพืน้เมืองเดิมเป็นชำวเกำะ

ที่นับถือศำสนำอิสลำมให้เป็นตัวแทนของสเปนในภูมิภำคตะวันออก ด้วยเหตุนี้สเปนจึงนสำเอำประเพณี วัฒนธรรม 

ตลอดจนศำสนำเข้ำมำครอบคลุมชำวพื้นเมือง ศิลปะกำรแสดงตำมแบบฉบับของสเปนจึงปรำกฏขึ้นในดินแดนของ

ประเทศฟิลิปปินส์ และเมื่อชำวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ได้มีกำรติดต่อกับชำวพื้นเมืองมลำยูซึ่งนับถือศำสนำอิสลำมด้วย

กัน จึงทสำให้นำฏศิลป์ได้แพร่ขยำยเข้ำมำในดินแดนมลำยูด้วย 

  3.3 ด้ำนกำรแต่งกำย ชุดแต่งกำยประจสำชำติของฟิลิปปินส์ ชำยสวมเสื้อที่เรียกว่ำ บำรอง หญิงแต่งชุด

กระโปรงยำว สวมเสือ้แขนสัน้จบัจบี แล้วยกตัง้ขึน้เหนอืไหล่ คล้ำยปีกผเีสือ้ เรยีกว่ำชดุบำลนิตำวกั ซึง่ได้รบัอทิธพิล

จำกตะวันตก 

  3.4 ด้ำนประเพณี ฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจำกสเปน และเม็กซิโก จะเห็นได้จำกควำมเชื่อใน

ศำสนำ คำธอลกิ งำนประเพณีทำงศำสนำในทุกปี ฟิลปิปินส์จะมีงำนรืน่เรงิ เรยีกว่ำ Barrio Fiesta เป็นกำรฉลองนกับุญ

ของเมือง หมู่บ้ำนและเขตกำรปกครองต่ำง ๆ  มีกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ กำรเดินขบวนในเมืองฉลองนักบุญ กำร

จุดพลุไฟ กำรประกวดควำมงำม และกำรเต้นรสำ รวมทั้งมีกำรตีไก่ [5]

 บนควำมหลำกหลำยทำงเชือ้ชำติในภมิูภำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้กลบัม ีควำมคล้ำยคลงึท่ีหน้ำสนใจในมิติ

ต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนภำษำ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้นกำรอยู่ร่วมกันในสังคมที่ก่อตั้งตัวเป็น

ประชำคมอำเซียน ควำมเหมือนควำมต่ำงที่ปรำกฏนั้นเกิดขึ้นจำกกำรเลื่อนไหลทำงวัฒนธรรมผ่ำนเขตแดนต่ำง ๆ  ที่

เชื่อมต่อกนั อนัปรำกฏได้เด่นชัดในเรื่องวัฒนธรรมด้ำนศลิปะกำรแสดง ซึ่งในภมูภิำคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้เรำมีก็ 

วรรณกรรมรำมำยณะ ท่ีเป็นวฒันธรรมด้ำนกำรแสดงร่วมกนั แต่แตกต่ำงรปูแบบและองค์ประกอบของกำรแสดงกนั

ออกไป[4] นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน ของในชำติอำเซียน (ASEAN Dance) อีกชุดหนึ่งนั่นก็คือ 

กำรแสดงนกยูง โดยแต่ละประเทศได้มีกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตน เผยให้เห็นถึงรูป

แบบ แนวคิด ตลอดจนถึงท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวในกำรแสดง ตำมแต่ละวัฒนธรรมของชำตินั้น ๆ ผ่ำนกระบวนกำร

ของพหุวัฒนธรรม จนเกิดเป็น “กำรแสดงนกยูงอำเซียน”

การแสดงนกยูงอาเซียน
 กำรแสดงนกยูงปรำกฏในภูมิภำคอำเซียน มีทั้งสิ้น 6 ประเทศ ควำมเหมือนควำมต่ำงของกำรแสดงนกยูง

อำเซียนโดย 

 มีองค์ประกอบกำรแสดง มีลักษณะเด่นที่ต่ำงกันออกไป อันเป็นอัตลักษณ์ กำรแสดงของแต่ละประเทศ โดย

มีรำยละเอียดกำรดังต่อไปนี้ [4]
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 1. ประเทศกมัพูชา: นกยูงไพลนิ Pailin Peacock Dance 

 นกยูงไพลิน Pailin Peacock Dance มีแนวคิดกำรแสดงเพื่อควำมบันเทิง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชำว

บ้ำน จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชำ ที่มีกำรประกอบอำชีพค้ำขำยพลอย ชำวบ้ำนจึงออกมำหำพลอยตำมแนวเขำ ใน

ป่ำเพื่อนสำไปเจียระไน 

 จนพบกับนกยูงเก้ียวพำรำสีกัน และต่ำงรสำแพนอวดขนสวยงำมซึ่งกัน และกัน เพลงดนตรีใช้วงดนตรีพิณ

พำทย์ของกัมพูชำบรรเลง ซึ่งประกอบไปด้วย ฉิ่ง ระนำด ปี่ กระจับปี่ ฆ้อง ซอ และกลอง นักแสดงแบ่งออกเป็น

สองกลุ่ม ประกอบไปด้วย นักแสดงที่แสดงเป็นชำวบ้ำนจสำนวน 5 คน แบ่งเป็น นักแสดงชำวบ้ำนผู้ชำย 3 คน และ

นักแสดงชำวบ้ำนผู้หญิง 2 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ นักแสดงที่แสดงเป็นนกยูง แบ่งออกเป็น นกยูงตัวผู้ 1 คน และนก

ยูงตัวเมีย 1 คน รวมนักแสดงที่แสดงชุดนกยูงไพลินเต้นรสำ ทั้งหมด 7 คน โดยนักแสดงก็จะสวมใส่เครื่องแต่งกำยที่

แตกต่ำงกันออกไปตำมบทบำท ท่ำรสำเลียนแบบอำกัปกิริยำของนกยูงเกี้ยวพำรำสีกัน รสำแพนหำงสวยงำม

 2. ประเทศอนิโดนีเซีย: Tari Merak 

 ประเทศอินโดนีเซีย: Tari Merak เป็นหนึ่งในชุดกำรแสดงท่ีสร้ำงสรรค์ข้ึนมำใหม่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต

ของชำวซุนดำ รวมทั้งชีวิตของสัตว์ต่ำง ๆ  Tari Cendrawasih (นกแห่งสวรรค์), Tari Kupu-Kupu (ผีเสื้อ), Tari Hujan 

Munggaran (หลังจำกฝนตก), Tari Tani (ชำวนำเต้นรสำ) และTari Merak (นกยูง) เพลง ดนตรี ไม่มีเนื้อร้องจังหวะ 

ทสำนอง ค่อนข้ำงเร็ว ใช้เครื่องดนตรีประเภทตีที่ทสำจำกโลหะ สสำริด ตีบรรเลงเป็นทสำนองหลัก นักแสดงเป็นผู้หญิง 2 

คน สวมเครื่องแต่งกำยแบบนำฏศิลป์บำหลี แต่มีปีก มีเครื่องประดับศีรษะเลียนแบบลักษณะทำงกำยภำพของนกยูง 

ท่ำรสำเลียนแบบท่ำทำงกิริยำกำรเคลื่อนไหวของนกยูง กำรโบยบินของนกยูง 

 โดยผสมผสำนกับท่ำนำฏยศิลป์อินโดนีเซีย มีกำรกล่อมหน้ำ กำรถ่ำยนส้ำหนักเท้ำ กำรกรีดกรำยมือ และ

ลักษณะกำรจับผ้ำ (ปีก)

 3. ประเทศมาเลเซีย: Barongan at Yong Peng 

 ประเทศมำเลเซีย: Barongan at Yong Peng เป็นกำรแสดงของชนเผ่ำจำวำ ซึ่งมีวัฒนธรรมร่วมกันกับประเทศ

อินโดนีเซียแผ่กระจำยไปในประเทศมำเลเซีย เป็นกำรแสดงที่สื่อเห็นถึง กำรต่อสู้กันระหว่ำง เสือ กับนกยูง ใช้วง

กำเมลัน ของประเทศมำเลเซีย บรรเลงดนตรีจังหวะเบำ ๆ เครื่องดนตรีที่ใช้ได้แก่ ฆ้อง โหม่ง และ กลอง มีผู้แสดงมี

ทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นชำย 1 คน และหญิง 3 คน นักแสดงฝ่ำยชำยจะรับบทเป็นนกยูง แต่งกำยพื้นเมืองของชนเผ่ำ

จำวำ ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศมำเลเซีย แต่งกำยไม่คล้ำยนกยูง แต่จะมีขนนกยูงประดับบนศีรษะเพื่อแทนควำมเป็น

นกยูงในตัวของนักแสดง ไม่เน้นท่ำรสำ แสดงท่ำทำงโชว์ควำมแข็งแรง กำรต่อสู้ กำรตีลังกำ

 4. ประเทศเมยีนมา: traditional Shan dance, Myanmar

 ประเทศเมียนมำ: traditional Shan dance, Myanmar เป็นกำรแสดงที่มีควำมผสมผสำนวัฒนธรรม ประเพณี 

ศำสนำ และควำมเชื่อเข้ำไว้ในกำรแสดง เน่ืองจำกนกยูงเป็นสัญลักษณ์ถึงควำมบริสุทธ์ิในประเพณีทำงพระพุทธ

ศำสนำของเมียนมำ ชำวเมียนมำก็จะฟ้อนรสำนกยูงกัน เปรียบเสมือนกำรร้องขอต่อเทวดำ และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ให้ดล

บันดำลให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล หรือแสดงกันในวันปีใหม่ของชำวเมียนมำ เพลงและดนตรีไม่มีเนื้อร้อง มีเครื่อง

ประกอบจังหวะ คือ ฉำบ โม่ง กลอง ใช้นักแสดง 2 คน แต่งกำยเลียนแบบนกยูง ส่วนปีกทสำจำกโครงไม้ ตรึงด้วยผ้ำ

สีเขียวทั่วโครงไม้ ขนำดใหญ่ กำงออกได้ ท่ำรสำเลียนแบบกิริยำของนกยูง

 5. ประเทศไทย: ระบ�ามยุราภริมย์ 

 ประเทศไทย: ระบสำมยุรำภิรมย์ เป็นกำรแสดงชุดหนึ่งที่ประกอบอยู่ในละครเรื่อง “อิเหนำ” ตอน 

“สียะตรำพบนำงเกนหลง” (ย่ำหรันตำมนกยูง) ซึ่งกล่ำวถึง นกยูงร่ำงแปลงของ “องค์ปะตำระกำหลำ” ที่ล่อหลอกให้ 

“ย่ำหรัน” หรือ “สียะตรำ” ที่ปลอมตัวมำ ต้องเดินติดตำมไปจนได้พบกับ “วิยะดำ” น้องสำวของอิเหนำที่ปลอมเป็น 
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“เกนหลง” ระบสำนกยูง ประดิษฐ์ท่ำรสำโดย “ท่ำนผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี” โดยเป็นระบสำที่แทรกอยู่ในกำรแสดง มี

ฝูงนกยูงออกมำร่ำยรสำอวดโฉมสวยงำม ใช้เพลง ‘’ลำวดสำเนินทรำย’’ เป็นเพลง หน้ำทบัลำวอัตรำจังหวะสองชั้น และ

ชั้นเดียว เป็นเพลงประเภท เพลงเกร็ด เพลงระบสำ ผู้ประพันธ์ทสำนองเพลง คือ นำยมนตรี ตรำโมท มีผู้แสดงทั้งหมด 

6 คน เป็นเครื่องแต่งกำยแบบเบ็ดเตล็ด ผู้แสดงสวมเสื้อ และกำงเกงลักษณะเป็นผ้ำ ตัดหยักเลียนแบบขนนกสีเขียว 

สวมปีก และหำงมีลวดลำยเลียนแบบนกยูง ใส่เล็บยำวทองเหลือง เลียนแบบกิริยำของนกยูง ผสมสำนกับท่ำรสำของ

นำฏศิลป์ไทย มีลักษณะลีลำท่ำรสำที่อ่อนช้อย งดงำม กำรแสดงออกทำงท่ำรสำจะเป็นแบบท่ำนำฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด เช่น 

จีบยำว จีบสั้น ลักคอ เดินมือ เอียง คืนยืนเข่ำ ตั้งวง ระดับต่ำง ๆ กำรซอยเท้ำฯ

 6. ประเทศเวยีดนาม: Múa công 

 ประเทศเวียดนำม: Múa công เป็นกำรแสดงเพื่อควำมบันเทิง ได้รับอิทธิพลกำรแสดงมำจำกประเทศจีน ทั้ง

ลักษณะท่ำรสำ กำรเคลื่อนไหว เครื่องแต่งกำย ตลอดจนถึงเครื่องดนตรี ที่ใช้บรรเลงผสมสำนเครื่องดนตรีที่ได้รับ

วัฒนธรรมมำจำกประเทศจีน กับซำวด์ร่วมสมัย ใช้นักแสดงหญิง 1 คน สวมชุดเกำะอก กระโปงบำนยำว สีเขียว ปัก

ลวดลำยขนของนกยูง ศีรษะจะประดับด้วยกำรปักขนนกยูงจสำนวน 1 ก้ำน สวมรองเท้ำบัลเล่ต์ นอกจำกนี้สีชุดของ

กำรแสดงอำจจะสวมใส่ชดุกำรแสดงท่ีเป็นสีขำวก็ได้ ขึน้อยูก่บั คณะกำรแสดง หรอืจสำนวนมำกน้องของผูแ้สดง เป็น

ท่ำรสำที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำจำกกำรเลียนแบบกิริยำของนกยูง โดยกำรแสดงชุดนี้ มีท่ำรสำเด่น ๆ  ที่เป็นเอกลักษณ์คือ กำร

ใช้ปลำยเท้ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิ่ง กำรยืน กำรเดิน จะใช้กำรเขย่งปลำยเท้ำ กำรเปิดส้นเท้ำทั้งสิ้น และยังใช้อวัยวะส่วน

ต่ำง ๆ  ของร่ำงกำย แสดงเป็นรปูลกัษณะกำยภำพของนกยงู ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช่มือจบี เม่ือจีบมือ และชูข้ึนเหนือศีรษะ 

ก็จะเปรียบเสมือนหัวนกยูง

ความเหมอืนความต่างของการแสดงนกยูงอาเซียน 
 ที่ผู้เขียนบทควำมได้ศึกษำงำนวิจัยระบสำนกยูงอำเซียน พบว่ำควำมเหมือนควำมต่ำงของวัฒนธรรมด้ำนกำร

แสดงนั้น 

มีอยู่หลำยองค์ประกอบ หำกลองมองลงไปแล้ว สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนั้น คือส่วนแนวควำมคิดและท่ำรสำ ซึ่งท่ำรสำที่ใช้ใน

กำรแสดงนกยูงอำเซียน ทั้ง 6 ประเทศ คือ มีท่ำรสำที่เลียนแบบอำกัปกิริยำของนกยูงเป็นส่วนใหญ่ 

ตำรำงที่ 1 ควำมเหมือนควำมต่ำงของกำรแสดงนกยูงอำเซียนของท่ำรสำ

ประเทศ ท่าร�า ความเหมอืนความต่าง

กัมพูชำ ควำมเป็นธรรมชำติของนกในท่ำรสำ มีกำรสื่อสำร
ผ่ำนท่ำรสำระหว่ำง นกยูง กบั มนุษย์ เลยีนแบบกิรยิำ
นกยูง เช่น ท่ำเดิน / ท่ำกำงปีกบิน / ท่ำเกี้ยวพำรำสี 
/ ท่ำจิกขน / กระโดด / กำรยส่ำเท้ำ

คล้ำยกบัมำเลเซยี คอืมีกำรสือ่สำรผ่ำนท่ำรสำระหว่ำง 
นกยูง กับ มนุษย์ และมีปีก/หำงขนำดใหญ่คล้ำย 
เมียนมำ

อินโดนีเซีย คล่องแคล่ว ว่องไว มีควำมเป็นนกในท่ำรสำ เช่น ท่ำ
เดิน / ท่ำกำงบิน / ท่ำเกี้ยวพำรำสี / ท่ำจิกขน และ
ผสมไปด้วยลีลำที่อ่อนช้อย / กำรยส่ำเท้ำ

มีท่ำเดิน ท่ำบิน เช่นเดียวกับกำรแสดงของทุก
ประเทศ มปีีกเช่นเดียวกบั กมัพชูำ เมียนมำ และไทย

มำเลเซีย มีกำรต่อสู้ผสมผสำนกับท่ำรสำ ท่ำรสำที่สื่อถึงควำม
เป็นนก คือ ท่ำบิน / ท่ำเดิน

ต่ำงจำกกำรแสดงประเทศอืน่ ๆ  คอื ท่ำรสำทีมี่ควำม
แข็งแรง ดุดัน กระโดด ตีลังกำไปมำ
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ประเทศ ท่าร�า ความเหมอืนความต่าง

เมียนมำ ท่ำรสำมีท่ำเดิน / ท่ำกำงบิน / ท่ำเกี้ยวพำรำสี / ท่ำ
จิกขน / กระโดด / กำรยส่ำเท้ำ ลีลำท่ำรสำแข็งแรง 
คล่องแคล่ว ว่องไว

คล้ำยกับประเทศกัมพูชำ มีปีก/หำงขนำดใหญ่

ไทย ท่ำรสำมีควำมสวยงำมตำมแบบแผนนำฏศิลป์ไทย 
ผสมผสำนควำมเป็นนกในท่ำรสำ มีท่ำเดิน / ท่ำกำง
บิน / ท่ำจิกขน / กระโดด / มีมือจีบ / กำรยส่ำเท้ำมี
ลีลำอ่อนช้อยสวยงำม

แตกต่ำงจำกประเทศอื่น ๆ ในเรื่องของท่ำรสำท่ีมี
กระบวนท่ำรสำที่เป็นแบบแผน นักแสดงทุกคนรสำ
ท่ำเดียวกันเป็นหมู่คณะ

เวียดนำม ท่ำรสำออกไปในรปูแบบของกำรเต้น มีท่ำทำงเลยีน
แบบกิริยำของนกยูง คือ ท่ำเดิน / ท่ำกำงปีก / ท่ำ
จิกขน / กระโดด / กำรยส่ำเท้ำ / มีมือจีบ ลีลำอ่อน
ช้อยสวยงำม

คล้ำยคลึงกับกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย ที่มีลีลำท่ำ
รสำช้ำ และเร็วตำมจังหวะดนตรี ไม่มีปีกเช่นเดียว
กับ มำเลเซีย

 สรปุควำมเหมือนควำมต่ำงของกำรแสดงนกยงูอำเซยีนของท่ำรสำท่ีใช้ในกำรแสดงนกยงูอำเซยีน ท้ัง 6 ประเทศ 

คือ มีท่ำรสำที่เลียนแบบอำกัปกิริยำของนกยูง ประกอบไปด้วย ท่ำเดิน ท่ำบิน ท่ำเกี้ยวพำรำสี ซึ่งในลักษณะของกำร

ใช่ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยนั้น มีกำรใช้มือจีบ ซึ่งพบเห็นเป็นกิริยำภำษำท่ำทำงนำฏศิลป์ทั้ง กัมพูชำ เมียนมำ ไทย 

อินโดนีเซีย และเวียดนำม

ตำรำงที่ 2 ควำมเหมือนควำมต่ำงของกำรแสดงนกยูงอำเซียนของเครื่องแต่งกำย

ประเทศ เคร่ืองแต่งกาย รูปเคร่ืองแต่งกาย

กัมพูชำ แต่งกำยเลียนแบบกำยภำพของนกยูงแบบ มีปีกทสำจำกโครง

ไม้ไผ่ / เน้นสีเขียว / สวมหัวนกยูง 

อินโดนีเซีย แต่งกำยเลียนแบบกำยภำพของนกยูงแบบ มีปีกทสำจำกผ้ำ / 

สีทอง / สวมหัวนกยูง

มำเลเซีย แต่งกำยไม่เหมือนนกยูง แต่ใช้หัวที่มีขนของหำงของนกยูง

แบบสมจริง / เสื้อ และกำงเกงที่สวมใส่เน้นสีดสำ / สวมหัว

นกยูงผสมกับหัวเสือ 
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เมียนมำ แต่งกำยเลยีนแบบกำยภำพของนกยงู มปีีก ทสำจำกโครงไม้ไผ่ 

/ สีเขียว / สวมหัวนกยูง

ไทย แต่งกำยเลยีนแบบกำยภำพของนกยงู มปีีก ทสำจำกผ้ำ / สเีขียว 

/ สวมหัวนกยูง

เวียดนำม สวมชุดใส่สีขำว ไม่สวมหัวนกยูง

 ในส่วนของเครือ่งแต่งกำยน้ัน พบว่ำมีกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยให้มีลกัษณะคล้ำยนก คือ มีปีก ซึง่ประเทศ

ทีอ่อกแบบปีกได้ใกล้เคยีงกนั คือ กมัพชูำและเมยีนมำ และยงัมีควำมคล้ำยคลงึกบักำรแสดงชดุอืน่ของไทย อย่ำงกำร

แสดงกิงกะหร่ำอีกด้วย

ตำรำงที่ 3 กำรสื่อควำมหมำย

ประเทศ การส่ือความหมาย

กัมพูชำ ท่ำรสำสือ่ควำมหมำยถงึลักษณะกริิยำของนกยูง กำรผสมพนัธุ์ กำรรสำแพนปีกทีส่วยงำม ลกัษณะ

ลลีำท่ำรสำ แสดงให้เหน็ถงึนกยงูออกมำร่ำยรสำด้วยควำมสนุกสนำนตำมธรรมชำติทีอ่ดุมสมบรูณ์

อินโดนีเซีย ท่ำรสำสือ่ควำมหมำยถงึลกัษณะกริยิำของนกยงู ลสำแพนปีกและหำงด้วยควำมรืน่เรงิ สือ่ควำมหมำย

ถงึควำมสุข ซึง่สอดคล้องกบัโอกำรท่ีใช้แสดงในงำนแต่งงำน เป็นกำรอวยพรให้คูร่กัมีควำมสุข

มำเลเซีย ท่ำรสำสื่อถึงกำรต่อสู้ระหว่ำงนกยูง และเสือ เกี้ยวกรำด ดุร้ำย สื่อถึงควำมยิ่งใหญ่ และหำญกล้ำ 

และเป็นกำรบูชำสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชำติ

เมียนมำ ท่ำรสำสื่อควำมหมำยถึงลักษณะกิริยำของนกยูง กำรผสมพันธุ์ และเป็นกำรบูชำสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เหนือธรรมชำติ ให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล

ไทย ท่ำรสำสื่อควำมหมำยถึงลักษณะกิริยำของนกยูง ส่ือให้เห็นถึงธรรมชำติของนกยูงที่อยู่รวมกัน

เป็นฝูง เป็นกำรแสดงที่สอดแทรกในกำรแสดงละครของไทย

เวียดนำม ท่ำรสำสื่อควำมหมำยถึงลักษณะกิริยำของนกยูงร่ำยรสำที่สวยงำมในธรรมชำติ
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 ในแง่มุมกำรสือ่ควำมหมำย ในด้ำนแนวคดิ และรปูแบบกำรแสดง จะส่ือไปในควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติ 

แฝงกับควำมเชื่อควำมศรัทธำของแต่ละเชื้อชำติอีกด้วย ควำมเหมือนควำมต่ำงที่เกิดขึ้นนั้นอำจมำจำกหลำย ๆ  ปัจจัย 

และอีกหน่ึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรแสดงน้ัน เห็นจะหนีไม่พ้นในเรื่องของลักษณะภูมิศำสตร์ท่ีในอำเซียนของเรำ

นี้ มีควำมเชื่อมโยงกันมีกำรแพร่กระจำยวัฒนธรรมมีลักษณะกำรแพร่กระจำยทุกทิศทำงจำกจุดศูนย์กลำง กำรแพร่

กระจำยแบบอำณำเขตวัฒนธรรมจำกจุดกสำเนิดวัฒนธรรม และกำรแพร่กระจำยวัฒนธรรมมีลักษณะมีอิทธิพลจำก

ลักษณะภูมิศำสตร์[6] ซึ่งเห็นว่ำกำรแพร่กระจำยวัฒนธรรมมีลักษณะมีอิทธิพลจำกลักษณะภมูศิำสตร์มีควำมเป็นไป

ได้มำกที่สุดที่จะทสำให้เกิดควำมเหมือนควำมต่ำงกันในภูมิภำคอำเซียน

พหุวฒันธรรมทีป่รากฏในการแสดง
 เหตุใดระบสำนกยูงจึงแพร่หลำยในอำเซียน นั่นเป็นเพรำะว่ำในแถบภูมิภำคอำเซียนเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของ

นกยูงหลำกหลำยสำยพันธุ์เป็นจสำนวนมำก นกยูงไทยสำยพันธุ์ชวำ (Pavo muticus muticus) มีถิ่นกสำเนิดที่ชวำ และ

มำเลเซีย พบบริเวณใต้คอคอดลงไปจนถงึใต้สดุประเทศไทย [7] นกยงูไทยสำยพนัธ์ุอนิโดจนี (Pavo muticus impera-

tor) พบบริเวณเหนือคอคอดขึ้นมำ มีถิ่นกสำเนิดที่ประเทศจีนในมณฑลยูนำน พบในประเทศลำว กัมพูชำ เวียดนำม 

และพม่ำด้ำนตะวันออก โดยมีกำรกระจำยพันธุ์ไปถึงด้ำนตะวันตก บริเวณสันปันนส้ำระหว่ำงแม่นส้ำสำละวิน และอิ

ระวดี[8] มนุษย์เรำทุกท่ีทุกภำษำ ล้วนมีศิลปะกำรฟ้อนรสำประจสำเป็นของตน กำรเกิดสุนทรียภำพทำงนำฏศิลป์นั้น 

เป็นกำรเลียนแบบธรรมชำติ ซึ่ง “กำรแสดงนกยูงอำเซียน” ที่พบได้ในประเทศกลุ่มอำเซียน เป็นกำรเลียนแบบจำก

กำรพบเห็นในธรรมชำติ ผู้เป็นศิลปินในชำตินั่นๆ จึงหยิบยกลักษณะอำกัปกิริยำของนกยูงที่สวยงำมมำสร้ำงสรรค์

เป็นกำรแสดง อีกท้ังยังมีพหุวัฒนธรรมเป็นส่ิงสสำคัญในกำรขับเคลื่อนวัฒนธรรมกำรแสดงแผ่ขยำยไปในประเทศ

ต่ำง NURKAMIL SOPHIA BINTI ALI นกัแสดงทีม่ปีระสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปีชำวอนิโดนเีซยีกลำ่ววำ่ แท้จรงิแล้ว

ต้นกสำเนิดกำรแสดงนกยูงที่มีในประเทศอินโดนีเซียนั้น มำจำกศิลปินชำวอินเดีย K.P. Bhaskar ที่เดินทำงย้ำยถิ่นฐำน

เข้ำมำอำศยัอยูใ่นประเทศอินโดนีเซยี และได้นสำศลิปะกำรเต้นแบบนกยงูมำเผยแพร่ในอนิโดนเีซยีด้วย กอ่นทีจ่ะยำ้ย

ถิ่นฐำนอีกครั้งไปในประเทศมำเลเซียและสิงค์โปร [9]

 นอกจำกนีน้กยงูยงัถกูใช้เป็นสัญลกัษณ์ควำมยิง่ใหญ่ ควำมเชือ่ และมคีวำมเกีย่วข้องกบัศำสนำ กำรแสดงนก

ยงูของประเทศ กมัพชูำ เมยีนมำ มำเลเซยี และอนิโดนีเซีย เป็นกำรแสดงทีม่แีนวคิดแสดงให้เหน็ถงึควำมอดุมสมบูรณ์

ทำงธรรมชำติ มีควำมเช่ือว่ำหำกทสำกำรแสดงรสำนกยูงแล้ว จะทสำให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์พึ่งพอใจ ดลบันดำลให้ฝนตกต้อง

ตำมฤดูกำล ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมในเรื่องควำมเชื่อ ควำมศรัทธำที่มีเหมือนกัน เกี่ยวข้องกับศำสนำ ขนบธรรมเนียม 

ควำมเชื่อ และธรรมชำติ

        

         ภำพที่ 1 กำรแสดงระบสำนกยูงไพลิน         ภำพที่ 2 ระบสำนกยูงของประเทศเมียนมำ 

                  ที่มำ: cass msu (2554)              ชุด traditional Shan dance, Myanmar

                       ที่มำ: threecoinsinthefount (2555)
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 มีควำมเข้ำใจภำษำท่ำทีเ่หมือนกนั กำรส่ือควำมหมำยผ่ำนท่ำรสำ องค์ประกอบต่ำง ๆ  แสดงให้เหน็ถงึวฒันธรรม 

ควำมคดิ ควำมเป็นอยูท่ีเ่รำในอำเซยีนทีม่คีวำมเหมอืน ควำมต่ำงและใกล้เคียง ด้วยภมูิภำคทีอ่ยู่ชดิตดิกนั มีกำรตดิต่อ

ค้ำขำยไปมำหำสู่กัน จึงมีกำรเลื่อนไหลของวัฒนธรรม ควำมคิด ฯลฯ อย่ำงเช่นกำรแต่งกำยและกำรแสดงออกลีลำ

ท่ำทำงของ เมียนมำ และกัมพูชำ ซึ่งมีกำรใช้ปีกขนำดใหญ่ประกอบกับกำรแสดง 

ภำพที่ 3 ระบสำนกยูงเวียดนำม ชุด Múa công

ที่มำ: Hoàng Ngoc Vinh (2555)

 ทกุชนชำติมกัตีควำมตำมแต่ละลกัษณะภมิูประเทศ วัฒนธรรม ค่ำนิยมของตน อีกท้ังยงัมกีำรเลอืกแสดงออก

ในรูปแบบที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันไปอีก มนุษย์เกิดมำก็พบธรรมชำติล้อมรอบ ผูกพันทำงจิตใจและรับประโยชน์

จำกคุณค่ำธรรมชำติมำกมำย ควำมผูกพันกระตุ้นแรงบันดำลใจสร้ำงสรรค์จินตนำกำรท่ีไม่รู้จบ นกยูงถือเป็นสัตว์

ปีกขนำดใหญ่ท่ีพบได้ในภมิูภำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เป็นต้นกสำเนดิให้มนษุย์เรำเกดิกำรเลยีนแบบท่ำทำงของนก

ยูง มำสร้ำงสรรค์เป็นกำรแสดง ซึ่งเป็นเครื่องมือบันเทิง และกล่อมเกลำจิตใจขอมนุษย์ ดูได้จำกท่ำรสำของกำรแสดง

ที่ศึกษำได้ทั้ง 6 ประเทศ ท่ำรสำเหล่ำนั้นล้วนเป็นท่ำรสำที่แสดงอำกัปกิริยำ ทำงธรรมชำติของนกยูง รื่นเริงสนุกสนำน 

มีควำมสุข ต้นกสำเนินของกำรแสดงนกยูงนั้นเป็นของใคร มำจำกที่ใด ผู้เขียนบทควำมของกล่ำวแบบสันติที่ว่ำ กำร

แสดงนกยงูอำเซยีนทีเ่รำมเีหมอืนกนันัน้ เป็นกำรแสดงทีเ่กดิจำกพหวุฒันธรรมทำงกำรคดิสร้ำงสรรค์ กำรเลยีนแบบ

และธรรมชำติ

แนวทางการยอมรับวฒันธรรมการแสดง 
 หำกมองในเรื่องของกำรกสำเนิดกำรแสดงนกยูงอำเซียน นั้นเป็นเชื่อได้ว่ำ กำรแสดงต่ำง ๆ มำกมำยที่เกินขึ้น

มำในประเทศไทย และในภูมิภำคอำเซียนน้ัน มีต้นกสำเนิดมำจำกประเทศอินเดีย เพรำะในตสำรำกำรเรียนกำรสอน

นำฏศิลป์ก็เล่ำถึงต้นกสำเนิดของท่ำทำงกำรแสดงว่ำมำจำกประเทศอินเดีย ซึ้งเกิดจำกกำรรวมตัวของวัฒนธรรม เลื่อน

ไหลผ่ำนมำตำมเส้นทำงที่ติดต่อกันระหว่ำงเขตแดน ตลอดจำกกำรค้ำขำยทำงนส้ำ สิ่งเหล่ำนี้ทสำให้เกิดวัฒนธรรมร่วม

กัน เกิดสิ่งใหม่ พัฒนำปรับปรนจนกลำยเป็นอัตลักษณ์ งดงำมและมีคุณค่ำ ซึ่งเกิดจำกพหุวัฒนธรรมนั้นเอง

 กำรแสดงที่มีควำมเหมือนควำมต่ำงกันบนโลกใบนี้ ทุกคนทุกชนชำติ ล้วนแล้วแต่มีควำมคิดที่เหมือนหรือ

แตกต่ำงกนัออกไป กำรยอมรับและกำรเรยีนรูซึ้ง่กนัและกนัน้ัน จะส่งผลให้เกดิกำรพฒันำและสร้ำงสรรค์อย่ำงไม่มีที่

สิน้สดุ กำรแสดงนกยงูอำเซยีน ท่ีมีควำมคล้ำยคลงึกนัน้ัน ไม่มีใครนสำแนวควำมคดิของใครมำ แต่หำกมองและตัดสิน

ด้วยใจท่ีเป็นกลำง ด้วยใจท่ีเป็นสังคมพหุวฒันธรรม ท่ีเรำอยูร่่วมกนัในภมูภิำคอำเซียน เรำจะยอมรบัและภำคภมิูใจใน
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วัฒนธรรมร่วมกันของเรำ วัฒนธรรมอำเซียนที่จะผนึกกสำลัง ปรับเปลี่ยน และพัฒนำ ส่งเสริมวัฒนธรรมด้ำนต่ำง ๆ  

ให้แข็งแกร่ง และยั่งยืน ทัดเทียมกับภูมิภำคอื่น ๆ ในโลกได้

 สรุปได้ว่ำ พหุวัฒนธรรมที่ปรำกฏในกำรแสดงนกยูงอำเซียนนั้น เป็นเพียงกำรแสดงท่ีนสำมำศึกษำ แต่พหุ

วฒันธรรมยงัมปีรำกฏได้อกีหลำยชดุกำรแสดง พหวุัฒนธรรมทีป่รำกฏในกำรแสดงนกยูงอำเซยีนมคีวำมเหมอืนกนั

เรือ่งเรือ่งของควำมเชือ่ กำรเซ่นศรวงบชูำ เชือ่ทีว่่ำกำรร่ำยรสำจสำทสำให้สิง่ศักดิสิ์ทธ์ิพึง่พอใจ ดลบันดำนฝนฟ้ำและควำม

โชคดีให้กับผู้คน ท่ำรสำ เครื่องแต่งกำยล้วนแล้วมีควำมใกล้เคียงกันในเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงกำยภำพของนกยูง มีปีก

มีหำงที่ลสำแพนออกได้อย่ำงสวยงำม สีสันสดใสเลียนแบบสีของนกยูง หรือแม้กระทั่งท่ำรสำ กำรใช้เท้ำ กำรใช้มือจีบ 

มือวง กำรแสดงออกทำงท่ำรสำสื่อควำมหมำยแทนคสำพูด สิ่งเหล่ำนี้ล้วนมีอิทธิพลมำจำกพหุวัฒนธรรมกำรเป็นอยู่ ที่

อยู่อำศัยที่มีขอบเขตติดต่อกัน มีกำรเคลื่อนย้ำยไปมำหำสู่กัน มีกำรก่อตัวกันเป็นภูมิภำคอำเซียน ถึงจะต่ำงชำติ ต่ำง

ภำษำ ต่ำงวฒันธรรม แต่หำกว่ำมนุษย์เรำมีควำมผกูพนักบัธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม ควำมคิดสร้ำงสรรค์นัน้จงึมีต้น

กสำเนินมำจำกกำรเลียนแบบธรรมชำตินั้นเป็นไปได้ 
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