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บทคดัย่อ 
นกยงูเป็นสัตวปี์กขนาดใหญ่ท่ีมีความสง่างาม สามารถพบไดใ้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือประเทศแถบอาเซียน การแสดงนกยงู

อาเซียนแสดงให้เห็นถึงการไดรั้บอิทธิพลพหุวฒันธรรมจากประเทศใกลเ้คียง มีความเช่ือว่านกยูงเป็นสัตวท่ี์แทนสัญลกัษณ์ของความอุดม
สมบูรณ์ ถูกน ามาสร้างสรรคเ์ป็นการแสดงเพ่ือเป็นเคร่ืองบรรณาการความสุขและความโชคดีของผูค้นท่ีมีต่อธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงค์
การเขียนบทความเพ่ือแสดงความคิดเห็นและท าความเขา้ใจความเหมือนความต่างของการแสดงนกยูงอาเซียน ผลการวิเคราะห์ว่า ความ
เหมือนความต่างท่ีปรากฏในการแสดงนกยงูอาเซียนประกอบไปดว้ย แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือความศรัทธา รูปแบบของเคร่ืองแต่งกาย
ท่ีมีปีกและหางอนัสวยงามและท่าร าท่ีส่ือความหมายเดียวกัน อนัเกิดจากการผสมผสาน การแพร่กระจายเคล่ือนยา้ยของผูค้น เกิดเป็นพหุ
วฒันธรรม ซ่ึงมีท่ีมาและตน้ก าเนิดศิลปะการแสดงจากธรรมชาติ 

 

ค าส าคัญ  :   พหุวฒันธรรม  นกยงูอาเซียน  การแสดง 
 

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 rela ted theories 
with the beliefs, the patterns of a beautiful wings and tails garment, and the meaning of pos ture. 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   
 วิถีชีวิตของกลุ่มคนท่ีมีรูปแบบการด ารงชีวิต การยึดถือปฏิบติัท่ีมีความแตกต่างกนั แต่ใชชี้วิตอยูร่่วมกนัภายใตก้ฎกติกา
ของสงัคมเดียวกนั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งลกัษณะรูปแบบของตนเอง  ส่ิงเหล่านั้นเรียกวา่ “พหุวฒันธรรม” การอยูร่่วมกนั การมีวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งชาติพนัธ์ุวรรณนา ศาสนา ภาษา อตัลกัษณ์ ถ่ินก าเนิด ความเช่ือ ท าใหเ้ห็นความแตกต่างหลากหลายท่ี
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มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง[1] อนัจะน าไปสู่ความเป็นพหุวฒันธรรมท่ีมีกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย ประเทศในแถบ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตวักนั เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจ แลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและ
กนัภายในภูมิภาค เป็นแหล่งศูนยร์วมแห่งอารยธรรม สืบทอดประเพณีวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ [2] รวมไปถึงวฒันธรรมดา้นการ
แสดงในภูมิภาคอาเซียนทีมีความคลา้ยคลึงกนัหลากหลายการแสดง ส่ือใหเ้ห็นถึงแนวความคิด การหยบิยกส่ิงต่าง ๆ ทางธรรมชาติ       
มาสร้างสรรคก์ารแสดง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพหุวฒันธรรมท่ีมีร่วมกนัในการแสดง 
 นกยงู จดัไดว้า่เป็นสัตวปี์กท่ีมีความสวยงามท่ีสุด พบเห็นไดต้ามธรรมชาติ นกยงูไดถู้กปรากฏในสุนทรียศาสตร์  ศิลปะ 
การวาดภาพ ดนตรี  และการเตน้ร าของอินเดีย  นกยูง เป็นสัญลกัษณ์แห่งความรัก นอกจากน้ี นกยูงยงัเป็นตวัแทนการบูชา            
การดลบนัดาลใหฝ้นตก ซ่ึงจะสามารถพบเห็นนกยงูออกมาเตน้ร าเล่นน ้ าฝนเพ่ือการผ่อนคลาย Dandin ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นสุนทรียศาสตร์ของอินเดีย  จึงตั้งขอ้สังเกตไวว้า่ "ในช่วงฤดูฝน นกยงูเป็นจ านวนมาก จะออกมาร าแพนขนของพวกเขา ซ่ึงมี
การแพร่กระจายอยา่งกวา้งขวาง  และมีบนัทึกไวใ้นต าราการเตน้ร า" [3] สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการแสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบันกยงู ซ่ึงพบ
เห็นได ้6 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน การแสดงนกยูงของกมัพูชา มีรูปแบบการแสดงท่ีมีท่าทางเลียนแบบการเก้ียวพาราสีของ
นกยงูเพศผู ้และเพศเมีย  ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นวา่ในกมัพูชาอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสัตวน์อ้ยใหญ่ เฉกเช่นการแสดงนกยงูของ
อินโดนีเซีย  การแสดงนกยงูของเวียดนาม มาเลเซีย และเมียนมา ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ ซ่ึงจะเป็นการเก้ียวพาราสีกนั 
ต่างก็ล าแพนหาง อวดความงาม และยงัใชเ้ป็นการแสดงท่ีส่ือถึงความสมคัรสมานสามคัคีอีกดว้ย อีกทั้งในบางประเทศนกยงูยงัมี
ความส าคญัเก่ียวกบัศาสนาของประเทศในแถบอาเซียนอีกดว้ย [4] 
 จากการศึกษาเร่ืองอตัลกัษณ์นกยงูอาเซียน มีองคป์ระกอบ และแนวความคิดท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงมีสะทอ้นใหเ้ห็นในเร่ือง
ของพหุวฒันธรรม ซ่ึงเป็นส่วนขบัเคล่ือนวฒันธรรมการแสดงของชาติต่าง ๆ เม่ือเราอยูใ่กลเ้คียงกนั อยูร่่วมกนั มีธรรมชาติ มีความ
เช่ือท่ีเหมือนกนั ดว้ยเหตุน้ีอาจเป็นแรงบนัดาลใจใหศิ้ลปินของทุก ๆ ชาติในแถบอาเซียน มีการสร้างสรรคก์ารแสดงเก่ียวกบันกยงู
ข้ึนเพ่ือแสดงสุนทรียศาสตร์ น าเสนอเก่ียวกบัความงาม ธรรมชาติ และความเช่ือ ผ่านรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ ซ่ึงความเหมือน
ความต่างนั้นสามารถศึกษาไดจ้ากการจ าแนกกลุ่มวฒันธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
 

การจ าแนกกลุ่มวฒันธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากอินเดีย และจีน ซ่ึงแต่ละ
ประเทศต่างก็รับเอาวฒันธรรมจากทั้งสองชาติน้ีเขา้มาในระดบัท่ีแตกต่างกนั เช่น ไทย และลาวไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากอินเดีย
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนเวยีดนามไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่ สมชาย เสียงหลาย [5] ไดจ้  าแนกกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนออกเป็น 3 กลุ่มวฒันธรรมหลกั ตามลกัษณะท่ีตั้งซ่ึงสะทอ้นวถีิชีวติวฒันธรรมท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี  

1. กลุ่มวฒันธรรมลุ่มน ้ าโขง (ไทย-ลาว-กมัพูชา-เมียนมา-เวียดนาม)  ลุ่มแม่น ้ าโขงเป็นเป็นท่ีอยูอ่าศยัของหลายชุมชนท่ีมี
อาณาเขตติดต่อกนัหลายประเทศ นบัเป็นแหล่งอารยธรรมท่ีส าคญัซ่ึงมีประเพณี ดนตรี วฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ทั้งท่ีมีความ
คลา้ยคลึงและแตกต่าง ดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งมีการไปมาหาสู่  มีการคา้ขาย และกิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมกนั
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ส่งผลให้วฒันธรรมของแต่ละประเทศ มีทั้งท่ีแสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะของตนเอง ขณะท่ีมีความ
คลา้ยคลึงในบางส่วนของการด าเนินวิถีชีวิต กล่าวไดว้า่ไทย-ลาว-กมัพูชา มีรากวฒันธรรมเดียวกนั จึงมีความพอ้งของวฒันธรรม
มากกวา่ เมียนมา และเวยีดนามซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากจีน ซ่ึงเห็นไดช้ดัจากในดา้นภาษา ดา้นนาฏศิลป์ดนตรี และดา้นประเพณี 

 1.1 ดา้นภาษา (ไทย-ลาว-กมัพูชา) ท่ีมีตวัอกัษร ค าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากภาษา
สันสกฤต ซ่ึงคนไทย ลาว กัมพูชา สามารถส่ือสารเขา้ใจกันได้ อย่างไรก็ดี ภาษากัมพูชามีความแตกต่างจากภาษาเพื่อนบา้น 
เน่ืองจากไม่มีเสียงวรรณยกุต ์ 
       1.2  ดา้นนาฏศิลป์-ดนตรี การแสดงร าของไทย ลาว กมัพูชา มีความคลา้ยคลึงกนั รวมทั้ง เคร่ืองดนตรีท่ีไดรั้บ
อิทธิพลซ่ึงกนัและกนั แต่มีการปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมประเพณีของประเทศนั้น ๆ ทั้งน้ี ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ และลกัษณะ
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การประกอบอาชีพท่ีเป็นเกษตรกรรม ส่งผลต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในแถบใกลเ้คียงกนั แต่อีกส่ิงท่ี
เหมือนกนัโดยมีท่ีมาจากแหล่งเดียวกนัคือ รามเกียรต์ิ  ซ่ึงมีตน้เคา้มาจากเร่ืองรามายณะ ของประเทศอินเดีย เม่ืออารยธรรมอินเดีย
ไดแ้พร่หลายเขา้มาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท าให้เร่ืองรามายณะ แพร่หลายไปทัว่ภูมิภาค ไดป้รับเปล่ียนเน้ือหาให้
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของประเทศนั้นจนกลายเป็นวรรณคดีประจ าชาติ ดงัท่ีปรากฏในหลาย ๆ ชาติ เช่น ลาว เมียนมา กมัพูชา 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลว้นมีวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิเป็นวรรณคดีประจ าชาติทั้งส้ิน  
       1.3 ดา้นประเพณี สงกรานต ์เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กมัพชูา เมียนมา ชนกลุ่มนอ้ยชาวไตแถบ
เวียดนาม และมณฑลยูนานของจีน ศรีลงักา และทางตะวนัออกของประเทศอินเดีย และเป็นประเพณีเก่าแก่ซ่ึงสืบทอดมาแต่
โบราณ คู่มากบัประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกนัวา่ ประเพณีตรุษสงกรานต ์หมายถึงประเพณีส่งทา้ยปีเก่า และตอ้นรับปีใหม่ ค า
วา่ “ตรุษ” เป็นภาษาทมิฬ แปลวา่ “การส้ินปี” 

2. กลุ่มวฒันธรรม มาเลเซีย-อินโดนีเซีย-บรูไน ดารุสซาลาม-สิงคโปร์ เป็นกลุ่มประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาอิสลาม แต่ก็มีประชาชน ส่วนหน่ึงนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และฮินดูดว้ยสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้น วฒันธรรม
ประเพณี ศิลปะ การแสดง จะมีความคลา้ยคลึงกนั ในขณะท่ีสิงคโปร์เป็นสังคมผสมผสานระหวา่งจีน-มาเลย-์อินเดีย ดงันั้น จึงมี
ความหลากหลายของวฒันธรรม ตวัอยา่งของมรดกวฒันธรรมร่วมในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 

 2.1 การใชภ้าษามาเลย ์(หรือมลาย)ู ในชุมชนภาคใตข้องไทย และภาษามาเลย ์ยงัสามารถส่ือสารเขา้ใจได้กบั
ภาษาอินโดนีเซีย มาตรฐานอยา่งเป็นทางการของภาษามลายนูั้น มีการตกลงร่วมกนัระหวา่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน วา่ใช้
บาฮาซารีเยา (Bahasa Riau) เป็นมาตรฐาน อนัเป็นภาษาของหมู่เกาะ   รีเยา ซ่ึงถือวา่เป็นตน้ก าเนิดของภาษามลายมูาชา้นาน  
  2.2 การแต่งกาย ชุมชนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจะแต่งกายคลา้ยคลึงกนั เช่น กลุ่มคนภาคใตต้อนล่าง ประชาชน
ชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย  
  2.3 การแสดง หนงัตะลุง หรือ Wayang ซ่ึงหมายถึง ศิลปะการเชิดหนงัหรือหุ่นเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวฒันธรรมร่วม
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น ไทย อินโดนีเซีย หนงัตะลุง มีตน้ก าเนิดมาจากเกาะชวา อินโดนีเซีย แลว้แพร่หลายไปท่ีอ่ืน ๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ รวมทั้งประเทศไทย ตลอดหลายร้อยปี ท่ีผ่านมา หนงัตะลุงไดรั้บความนิยม ในราชส านกัชวา 
บาหลี และรวมถึงชาวบา้นทัว่ไป หนงัตะลุงจากทุกท่ีจะต่างกนัดว้ยขนาดรูปร่างและรูปแบบ แต่จะมีความเหมือนกนัคือ ท าจาก
หนงัววั และมีคนัชกั และเล่นประกอบดนตรี เคร่ืองทองเหลือง เช่น ฆอ้ง 
  2.4 ขณะท่ีสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ อีกทั้งส่วนใหญ่ยงัยึดถือ ธรรมเนียมปฏิบติัดั้ งเดิม ท าให้
สิงคโปร์มีวฒันธรรมหลากหลาย ทั้งทางดา้นอาหาร การแต่งกาย ตลอดจนการเซ่นไหวว้ิญญาณบรรพบุรุษ และความเช่ือในเร่ือง
เทพเจา้ท่ีแตกต่างกนัไป ชาวจีนส่วนมากบูชาเจา้แม่กวนอิม กวนอูเทพเจา้แห่งความยติุธรรม รวมถึงเทพเจา้จีนองคอ่ื์น ๆ ขณะท่ีชาว
ฮินดู บูชาเทพเจา้แห่งดวงอาทิตย ์เป็นตน้ 

3. กลุ่มวฒันธรรม ฟิลิปปินส์ ถึงแมว้า่ ภูมิประเทศของอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จะมีความคลา้ยคลึงกนัแต่วฒันธรรมของ
ฟิลิปปินส์เป็นการผสมผสานกนัระหว่างตะวนัตก และตะวนัออก ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะวฒันธรรมฟิลิปปินส์ท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
สเปน ซ่ึงเป็นเจา้อาณานิคมมาเป็นระยะเวลานาน ในขณะเดียวกนัก็ไดผ้สานวฒันธรรมพ้ืนเมือง ตวัอยา่งของมรดกวฒันธรรมกลุ่มน้ี  
  3.1 ดา้นภาษา มีการใชภ้าษามากกวา่ 170 ภาษา โดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกลูภาษายอ่ยมาลาโยโป
ลินีเซียนตะวนัตก ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีใชก้นัมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน
ฮกเก้ียน ภาษาจีนแตจ๋ิ้ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด ์ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ  
  3.2  ด้านการแสดง นาฏศิลป์ดนตรี สเปนเป็นชาติตะวนัตกชาติหน่ึงท่ีมายึดครองดินแดนในเอเชียเป็น
ระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ และสเปนพยายามสร้างฟิลิปปินส์ ซ่ึงมีชาวพ้ืนเมืองเดิมเป็นชาวเกาะท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลามใหเ้ป็นตวัแทนของสเปนในภูมิภาคตะวนัออก ดว้ยเหตุน้ีสเปนจึงน าเอาประเพณี วฒันธรรม ตลอดจนศาสนาเขา้มา
ครอบคลุมชาวพ้ืนเมือง ศิลปะการแสดงตามแบบฉบบัของสเปนจึงปรากฏข้ึนในดินแดนของประเทศฟิลิปปินส์ และเม่ือชาว
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พ้ืนเมืองฟิลิปปินส์ไดมี้การติดต่อกบัชาวพ้ืนเมืองมลายซ่ึูงนบัถือศาสนาอิสลามดว้ยกนั จึงท าให้นาฏศิลป์ไดแ้พร่ขยายเขา้มาใน
ดินแดนมลายดูว้ย  
  3.3 ดา้นการแต่งกาย ชุดแต่งกายประจ าชาติของฟิลิปปินส์ ชายสวมเส้ือท่ีเรียกวา่ บารอง หญิงแต่งชุดกระโปรง
ยาว สวมเส้ือแขนสั้นจบัจีบ แลว้ยกตั้งข้ึนเหนือไหล่ คลา้ยปีกผีเส้ือ เรียกวา่ชุดบาลินตาวกั ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก  
  3.4 ดา้นประเพณี ฟิลิปปินส์ไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมจากสเปน และเม็กซิโก จะเห็นไดจ้ากความเช่ือในศาสนา   
คาธอลิก งานประเพณีทางศาสนาในทุกปี ฟิลิปปินส์จะมีงานร่ืนเริง เรียกวา่ Barrio Fiesta เป็นการฉลองนกับุญของเมือง หมู่บา้น
และเขตการปกครองต่าง ๆ มีการประกอบพิธีทางศาสนา การเดินขบวนในเมืองฉลองนกับุญ การจุดพลุไฟ การประกวดความงาม 
และการเตน้ร า รวมทั้งมีการตีไก่ [5] 

บนความหลากหลายทางเช้ือชาติในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ลบัมี ความคลา้ยคลึงท่ีหนา้สนใจในมิติต่าง ๆ ทั้ง
ทางดา้นภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม ซ่ึงเกิดข้ึนการอยูร่่วมกนัในสังคมท่ีก่อตั้งตวัเป็นประชาคมอาเซียน ความ
เหมือนความต่างท่ีปรากฏนั้นเกิดข้ึนจากการเล่ือนไหลทางวฒันธรรมผ่านเขตแดนต่าง ๆ ท่ีเช่ือมต่อกนั อนัปรากฏไดเ้ด่นชดัใน
เร่ืองวฒันธรรมดา้นศิลปะการแสดง ซ่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้รามีก็ วรรณกรรมรามายณะ ท่ีเป็นวฒันธรรมดา้นการ
แสดงร่วมกนั แต่แตกต่างรูปแบบและองคป์ระกอบของการแสดงกนัออกไป[4] นอกจากน้ียงัมีการแสดงท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 
ของในชาติอาเซียน (ASEAN Dance) อีกชุดหน่ึงนั่นก็คือ การแสดงนกยูง โดยแต่ละประเทศได้มีการปรับเปล่ียนเน้ือหาให้
สอดคล้องกับวฒันธรรมของตน เผยให้เห็นถึงรูปแบบ แนวคิด ตลอดจนถึงท่าทางการเคล่ือนไหวในการแสดง ตามแต่ละ
วฒันธรรมของชาตินั้น ๆ ผา่นกระบวนการของพหุวฒันธรรม จนเกิดเป็น “การแสดงนกยงูอาเซียน” 
 

การแสดงนกยูงอาเซียน 
การแสดงนกยูงปรากฏในภูมิภาคอาเซียน มีทั้งส้ิน 6 ประเทศ ความเหมือนความต่างของการแสดงนกยูงอาเซียนโดย  

มีองค์ประกอบการแสดง มีลกัษณะเด่นท่ีต่างกนัออกไป อนัเป็นอตัลกัษณ์ การแสดงของแต่ละประเทศ โดยมีรายละเอียดการ
ดงัต่อไปน้ี [4] 

1. ประเทศกมัพูชา:  นกยูงไพลนิ Pailin Peacock Dance  
 นกยงูไพลิน Pailin Peacock Dance มีแนวคิดการแสดงเพื่อความบนัเทิง ท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบา้น จงัหวดั
ไพลิน ประเทศกมัพูชา ท่ีมีการประกอบอาชีพคา้ขายพลอย ชาวบา้นจึงออกมาหาพลอยตามแนวเขา ในป่าเพ่ือน าไปเจียระไน  
จนพบกบันกยงูเก้ียวพาราสีกนั และต่างร าแพนอวดขนสวยงามซ่ึงกนั และกนั เพลงดนตรีใชว้งดนตรีพิณพาทยข์องกมัพชูาบรรเลง 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย ฉ่ิง ระนาด ป่ี กระจบัป่ี ฆอ้ง ซอ และกลอง นกัแสดงแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ประกอบไปดว้ย นกัแสดงท่ีแสดง
เป็นชาวบา้นจ านวน 5 คน แบ่งเป็น นกัแสดงชาวบา้นผูช้าย 3 คน และนกัแสดงชาวบา้นผูห้ญิง 2 คน ส่วนกลุ่มท่ี 2 คือ นกัแสดงท่ี
แสดงเป็นนกยงู แบ่งออกเป็น นกยงูตวัผู ้1 คน และนกยงูตวัเมีย 1 คน รวมนกัแสดงท่ีแสดงชุดนกยงูไพลินเตน้ร า ทั้งหมด 7 คน 
โดยนักแสดงก็จะสวมใส่เคร่ืองแต่งกายท่ีแตกต่างกนัออกไปตามบทบาท ท่าร าเลียนแบบอากปักิริยาของนกยูงเก้ียวพาราสีกนั  
ร าแพนหางสวยงาม 
 2. ประเทศอนิโดนีเซีย: Tari Merak  
 ประเทศอินโดนีเซีย: Tari Merak เป็นหน่ึงในชุดการแสดงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวซุนดา 
รวมทั้งชีวติของสตัวต์่าง ๆ Tari Cendrawasih (นกแห่งสวรรค)์, Tari Kupu-Kupu (ผีเส้ือ), Tari Hujan Munggaran (หลงัจากฝนตก),  Tari 
Tani (ชาวนาเตน้ร า) และTari Merak (นกยงู) เพลง ดนตรี ไม่มีเน้ือร้องจงัหวะ ท านอง ค่อนขา้งเร็ว ใชเ้คร่ืองดนตรีประเภทตีท่ีท าจาก
โลหะ ส าริด ตีบรรเลงเป็นท านองหลกั นักแสดงเป็นผูห้ญิง 2 คน สวมเคร่ืองแต่งกายแบบนาฏศิลป์บาหลี แต่มีปีก มีเคร่ืองประดบั
ศีรษะเลียนแบบลักษณะทางกายภาพของนกยูง ท่าร าเลียนแบบท่าทางกิริยาการเคล่ือนไหวของนกยูง การโบยบินของนกยูง  
โดยผสมผสานกบัท่านาฏยศิลป์อินโดนีเซีย มีการกล่อมหนา้ การถ่ายน ้ าหนกัเทา้ การกรีดกรายมือ และลกัษณะการจบัผา้ (ปีก) 
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 3. ประเทศมาเลเซีย:  Barongan at Yong Peng  
 ประเทศมาเลเซีย:  Barongan at Yong Peng เป็นการแสดงของชนเผ่าจาวา ซ่ึงมีวฒันธรรมร่วมกนักบัประเทศอินโดนีเซียแผ่
กระจายไปในประเทศมาเลเซีย เป็นการแสดงท่ีส่ือเห็นถึง การต่อสู้กนัระหว่าง เสือ กบันกยูง ใชว้งกาเมลนั ของประเทศมาเลเซีย 
บรรเลงดนตรีจงัหวะเบา ๆ  เคร่ืองดนตรีท่ีใชไ้ดแ้ก่ ฆอ้ง โหม่ง และ กลอง มีผูแ้สดงมีทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นชาย 1 คน และหญิง 3 คน 
นกัแสดงฝ่ายชายจะรับบทเป็นนกยงู แต่งกายพ้ืนเมืองของชนเผา่จาวา ท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศมาเลเซีย แต่งกายไม่คลา้ยนกยงู แต่จะมี
ขนนกยงูประดบับนศีรษะเพ่ือแทนความเป็นนกยงูในตวัของนกัแสดง ไม่เนน้ท่าร า แสดงท่าทางโชวค์วามแขง็แรง การต่อสู ้การตีลงักา 
 4. ประเทศเมยีนมา:  traditional Shan dance, Myanmar 
 ประเทศเมียนมา:  traditional Shan dance, Myanmar เป็นการแสดงท่ีมีความผสมผสานวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และ
ความเช่ือเขา้ไวใ้นการแสดง เน่ืองจากนกยงูเป็นสญัลกัษณ์ถึงความบริสุทธ์ิในประเพณีทางพระพทุธศาสนาของเมียนมา ชาวเมียน
มาก็จะฟ้อนร านกยงูกนั เปรียบเสมือนการร้องขอต่อเทวดา และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ใหด้ลบนัดาลใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล หรือแสดงกนั
ในวนัปีใหม่ของชาวเมียนมา เพลงและดนตรีไม่มีเน้ือร้อง มีเคร่ืองประกอบจงัหวะ คือ ฉาบ โม่ง กลอง ใชน้กัแสดง 2 คน แต่งกาย
เลียนแบบนกยงู ส่วนปีกท าจากโครงไม ้ตรึงดว้ยผา้สีเขียวทัว่โครงไม ้ขนาดใหญ่ กางออกได ้ท่าร าเลียนแบบกิริยาของนกยงู 
 5. ประเทศไทย: ระบ ามยุราภิรมย์  
 ประ เทศไทย :  ระบ ามยุ ร า ภิ รมย์   เ ป็นการแสดง ชุดห น่ึง ท่ีประกอบอยู่ ในละคร เ ร่ื อง  “ อิ เหนา ”  ตอน  
“สียะตราพบนางเกนหลง” (ย่าหรันตามนกยูง) ซ่ึงกล่าวถึง นกยูงร่างแปลงของ “องค์ปะตาระกาหลา” ท่ีล่อหลอกให้ “ย่าหรัน” 
หรือ “สียะตรา” ท่ีปลอมตวัมา ตอ้งเดินติดตามไปจนไดพ้บกบั “วิยะดา” นอ้งสาวของอิเหนาท่ีปลอมเป็น “เกนหลง” ระบ านกยงู 
ประดิษฐท่์าร าโดย “ท่านผูห้ญิงแผว้ สนิทวงศเ์สนี” โดยเป็นระบ าท่ีแทรกอยูใ่นการแสดง มีฝงูนกยงูออกมาร่ายร าอวดโฉมสวยงาม 
ใช้เพลง ''ลาวด าเนินทราย '' เป็นเพลง หน้าทับลาวอตัราจงัหวะสองชั้น และชั้นเดียว เป็นเพลงประเภท เพลงเกร็ด เพลงระบ า 
ผูป้ระพนัธ์ท านองเพลง คือ นายมนตรี ตราโมท มีผูแ้สดงทั้งหมด 6 คน เป็นเคร่ืองแต่งกายแบบเบ็ดเตล็ด ผูแ้สดงสวมเส้ือ และ
กางเกงลกัษณะเป็นผา้ ตดัหยกัเลียนแบบขนนกสีเขียว สวมปีก และหางมีลวดลายเลียนแบบนกยงู ใส่เลบ็ยาวทองเหลือง เลียนแบบ
กิริยาของนกยงู ผสมสานกบัท่าร าของนาฏศิลป์ไทย มีลกัษณะลีลาท่าร าท่ีอ่อนชอ้ย งดงาม การแสดงออกทางท่าร าจะเป็นแบบท่า
นาฏยศพัทเ์บ็ดเตลด็ เช่น จีบยาว จีบสั้น ลกัคอ เดินมือ เอียง คืนยนืเข่า ตั้งวง ระดบัต่าง ๆ การซอยเทา้ฯ 
 6. ประเทศเวยีดนาม:  Múa công  
 ประเทศเวยีดนาม:  Múa công เป็นการแสดงเพ่ือความบนัเทิง ไดรั้บอิทธิพลการแสดงมาจากประเทศจีน ทั้งลกัษณะท่าร า 
การเคล่ือนไหว เคร่ืองแต่งกาย ตลอดจนถึงเคร่ืองดนตรี ท่ีใชบ้รรเลงผสมสานเคร่ืองดนตรีท่ีไดรั้บวฒันธรรมมาจากประเทศจีน กบั
ซาวดร่์วมสมยั ใชน้กัแสดงหญิง 1 คน สวมชุดเกาะอก กระโปงบานยาว สีเขียว ปักลวดลายขนของนกยงู ศีรษะจะประดบัดว้ยการ
ปักขนนกยงูจ านวน 1 กา้น สวมรองเทา้บลัเล่ต ์นอกจากน้ีสีชุดของการแสดงอาจจะสวมใส่ชุดการแสดงท่ีเป็นสีขาวก็ได ้ข้ึนอยูก่บั                  
คณะการแสดง หรือจ านวนมากนอ้งของผูแ้สดง เป็นท่าร าท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาจากการเลียนแบบกิริยาของนกยงู โดยการแสดงชุดน้ี 
มีท่าร าเด่น ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ การใชป้ลายเทา้ ไม่วา่จะเป็นการวิง่ การยนื การเดิน จะใชก้ารเขยง่ปลายเทา้ การเปิดสน้เทา้ทั้งส้ิน 
และยงัใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แสดงเป็นรูปลกัษณะกายภาพของนกยงู ไม่วา่จะเป็นการใช่มือจีบ เม่ือจีบมือ และชูข้ึน
เหนือศีรษะ ก็จะเปรียบเสมือนหวันกยงู 
 

ความเหมือนความต่างของการแสดงนกยูงอาเซียน  

 ท่ีผูเ้ขียนบทความไดศึ้กษางานวิจยัระบ านกยูงอาเซียน พบว่าความเหมือนความต่างของวฒันธรรมดา้นการแสดงนั้น  
มีอยู่หลายองค์ประกอบ หากลองมองลงไปแลว้ ส่ิงท่ีชดัเจนท่ีสุดนั้น คือส่วนแนวความคิดและท่าร า ซ่ึงท่าร าท่ีใชใ้นการแสดง
นกยงูอาเซียน ทั้ง 6 ประเทศ คือ มีท่าร าท่ีเลียนแบบอากปักิริยาของนกยงูเป็นส่วนใหญ่   
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ตารางท่ี 1 ความเหมือนความต่างของการแสดงนกยงูอาเซียนของท่าร า 

ประเทศ ท่าร า ความเหมือนความต่าง 
กมัพชูา   ความเป็นธรรมชาติของนกในท่าร า  มีการส่ือสารผ่านท่าร า

ระหวา่ง นกยงู กบั มนุษย ์เลียนแบบกิริยานกยงู เช่น ท่าเดิน / ท่า
กางปีกบิน /   ท่าเก้ียวพาราสี / ท่าจิกขน / กระโดด / การย  ่าเทา้ 

คลา้ยกบัมาเลเซีย คือมีการส่ือสารผ่านท่าร า
ระหว่าง นกยูง กับ มนุษย์ และมีปีก/หาง
ขนาดใหญ่คลา้ย      เมียนมา 

อินโดนีเซีย   คล่องแคล่ว วอ่งไว มีความเป็นนกในท่าร า เช่น ท่าเดิน / ท่ากาง
บิน /  ท่าเก้ียวพาราสี / ท่าจิกขน และผสมไปดว้ยลีลาท่ีอ่อน
ชอ้ย / การย  ่าเทา้ 

มีท่าเดิน ท่าบิน เช่นเดียวกบัการแสดงของทุก
ประเทศ มีปีกเช่นเดียวกับ กัมพูชา เมียนมา 
และไทย 

มาเลเซีย มีการต่อสู้ผสมผสานกับท่าร า ท่าร าท่ีส่ือถึงความเป็นนกคือ  
ท่าบิน / ท่าเดิน  

ต่างจากการแสดงประเทศอ่ืน ๆ คือ ท่าร าท่ีมี
ความแขง็แรง ดุดนั กระโดด ตีลงักาไปมา 

เมียนมา ท่าร ามีท่าเดิน / ท่ากางบิน / ท่าเก้ียวพาราสี / ท่าจิกขน / กระโดด 
/ การย  ่าเทา้  ลีลาท่าร าแขง็แรง คล่องแคล่ว วอ่งไว 

คล้ายกับประเทศกัมพูชา มีปีก/หางขนาด
ใหญ่ 

ไทย ท่าร ามีความสวยงามตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย ผสมผสาน
ความเป็นนกในท่าร า มีท่าเดิน / ท่ากางบิน / ท่าจิกขน / 
กระโดด /  มีมือจีบ /    การย  ่าเทา้มีลีลาอ่อนชอ้ยสวยงาม 

แตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ในเร่ืองของท่าร าท่ี
มีกระบวนท่าร าท่ีเป็นแบบแผน นักแสดง   
ทุกคนร าท่าเดียวกนัเป็นหมู่คณะ 

เวยีดนาม ท่าร าออกไปในรูปแบบของการเตน้ มีท่าทางเลียนแบบกิริยา
ของนกยูง คือ ท่าเดิน /  ท่ากางปีก / ท่าจิกขน / กระโดด /  
การย  ่าเทา้ / มีมือจีบ ลีลาอ่อนชอ้ยสวยงาม 

คลา้ยคลึงกบัการแสดงนาฏศิลป์ไทย ท่ีมีลีลา
ท่าร าช้า และเร็วตามจังหวะดนตรี ไม่มีปีก
เช่นเดียวกบั มาเลเซีย 

 

 สรุปความเหมือนความต่างของการแสดงนกยูงอาเซียนของท่าร าท่ีใช้ในการแสดงนกยูงอาเซียน ทั้ ง 6 ประเทศ คือ  
มีท่าร าท่ีเลียนแบบอากปักิริยาของนกยูง ประกอบไปดว้ย  ท่าเดิน ท่าบิน  ท่าเก้ียวพาราสี ซ่ึงในลกัษณะของการใช่ส่วนต่าง ๆ  
ของร่างกายนั้น มีการใชมื้อจีบ ซ่ึงพบเห็นเป็นกิริยาภาษาท่าทางนาฏศิลป์ทั้ง กมัพชูา เมียนมา ไทย อินโดนีเซีย และเวยีดนาม  

 

ตารางท่ี 2 ความเหมือนความต่างของการแสดงนกยงูอาเซียนของเคร่ืองแต่งกาย 

ประเทศ เคร่ืองแต่งกาย รูปเคร่ืองแต่งกาย 
กมัพชูา   แต่งกายเลียนแบบกายภาพของนกยงูแบบ  มีปีกท าจากโครงไมไ้ผ ่/ เนน้

สีเขียว / สวมหวันกยงู   

อินโดนีเซีย   แต่งกายเลียนแบบกายภาพของนกยงูแบบ มีปีกท าจากผา้ / สีทอง / สวม
หวันกยงู  

มาเลเซีย แต่งกายไม่เหมือนนกยงู แต่ใชห้วัท่ีมีขนของหางของนกยงูแบบสมจริง / 
เส้ือ และกางเกงท่ีสวมใส่เนน้สีด า / สวมหวันกยงูผสมกบัหวัเสือ  
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ตารางท่ี 2 ความเหมือนความต่างของการแสดงนกยงูอาเซียนของเคร่ืองแต่งกาย (ต่อ) 

ประเทศ เคร่ืองแต่งกาย รูปเคร่ืองแต่งกาย 
เมียนมา แต่งกายเลียนแบบกายภาพของนกยงู มีปีก  ท าจากโครงไมไ้ผ่ / สีเขียว / 

สวมหวันกยงู 

 

 
ไทย แต่งกายเลียนแบบกายภาพของนกยูง มีปีก ท าจากผา้ / สีเขียว / สวมหัว

นกยงู 

 

 

เวยีดนาม สวมชุดใส่สีขาว ไม่สวมหวันกยงู 
 

 

 

 ในส่วนของเคร่ืองแต่งกายนั้น พบวา่มีการออกแบบเคร่ืองแต่งกายใหมี้ลกัษณะคลา้ยนก คือ มีปีก ซ่ึงประเทศท่ีออกแบบ
ปีกไดใ้กลเ้คียงกนั คือ กมัพชูาและเมียนมา และยงัมีความคลา้ยคลึงกบัการแสดงชุดอ่ืนของไทย อยา่งการแสดงกิงกะหร่าอีกดว้ย 
 
 

ตารางท่ี 3 การส่ือความหมาย 

ประเทศ การส่ือความหมาย 

กมัพชูา   ท่าร าส่ือความหมายถึงลกัษณะกิริยาของนกยงู การผสมพนัธ์ุ การร าแพนปีกท่ีสวยงาม ลกัษณะลีลาท่าร า 
แสดงใหเ้ห็นถึงนกยงูออกมาร่ายร าดว้ยความสนุกสนานตามธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 

อินโดนีเซีย   ท่าร าส่ือความหมายถึงลกัษณะกิริยาของนกยงู ล าแพนปีกและหางดว้ยความร่ืนเริง ส่ือความหมายถึง
ความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโอการท่ีใชแ้สดงในงานแต่งงาน เป็นการอวยพรใหคู้่รักมีความสุข 

มาเลเซีย ท่าร าส่ือถึงการต่อสู้ระหวา่งนกยงู และเสือ เก้ียวกราด ดุร้าย ส่ือถึงความยิ่งใหญ่ และหาญกลา้ และเป็น
การบูชาส่ิงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ 

เมียนมา ท่าร าส่ือความหมายถึงลกัษณะกิริยาของนกยูง การผสมพนัธ์ุ และเป็นการบูชาส่ิงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหนือ
ธรรมชาติ ใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล 

ไทย ท่าร าส่ือความหมายถึงลกัษณะกิริยาของนกยงู ส่ือใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของนกยงูท่ีอยูร่วมกนัเป็นฝงู เป็น
การแสดงท่ีสอดแทรกในการแสดงละครของไทย 

เวยีดนาม ท่าร าส่ือความหมายถึงลกัษณะกิริยาของนกยงูร่ายร าท่ีสวยงามในธรรมชาติ 

 

 ในแง่มุมการส่ือความหมาย ในดา้นแนวคิด และรูปแบบการแสดง จะส่ือไปในความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แฝงกบั
ความเช่ือความศรัทธาของแต่ละเช้ือชาติอีกดว้ย  ความเหมือนความต่างท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจมาจากหลาย ๆ  ปัจจยั และอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการแสดงนั้น เห็นจะหนีไม่พน้ในเร่ืองของลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ีในอาเซียนของเราน้ี มีความเช่ือมโยงกนัมีการแพร่กระจาย
วฒันธรรมมีลกัษณะการแพร่กระจายทุกทิศทางจากจุดศูนยก์ลาง การแพร่กระจายแบบอาณาเขตวฒันธรรมจากจุดก าเนิดวฒันธรรม 
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และการแพร่กระจายวฒันธรรมมีลกัษณะมีอิทธิพลจากลกัษณะภูมิศาสตร์[6]  ซ่ึงเห็นว่าการแพร่กระจายวฒันธรรมมีลกัษณะมี
อิทธิพลจากลกัษณะภูมิศาสตร์มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดท่ีจะท าใหเ้กิดความเหมือนความต่างกนัในภูมิภาคอาเซียน 
 

พหุวฒันธรรมทีป่รากฏในการแสดง 
 เหตุใดระบ านกยูงจึงแพร่หลายในอาเซียน นั่นเป็นเพราะว่าในแถบภูมิภาคอาเซียนเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของนกยูง
หลากหลายสายพนัธ์ุเป็นจ านวนมาก  นกยงูไทยสายพนัธ์ุชวา (Pavo muticus muticus) มีถ่ินก าเนิดท่ีชวา และมาเลเซีย พบบริเวณ
ใตค้อคอดลงไปจนถึงใตสุ้ดประเทศไทย [7] นกยงูไทยสายพนัธ์ุอินโดจีน (Pavo muticus imperator) พบบริเวณเหนือคอคอดข้ึนมา 
มีถ่ินก าเนิดท่ีประเทศจีนในมณฑลยนูาน พบในประเทศลาว กมัพูชา เวียดนาม และพม่าดา้นตะวนัออก โดยมีการกระจายพนัธ์ุไป
ถึงดา้นตะวนัตก บริเวณสันปันน ้ าระหวา่งแม่น ้ าสาละวิน และอิระวดี[8] มนุษยเ์ราทุกท่ีทุกภาษา ลว้นมีศิลปะการฟ้อนร าประจ า
เป็นของตน การเกิดสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์นั้น เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ ซ่ึง “การแสดงนกยงูอาเซียน” ท่ีพบไดใ้นประเทศ
กลุ่มอาเซียน เป็นการเลียนแบบจากการพบเห็นในธรรมชาติ ผูเ้ป็นศิลปินในชาตินัน่ๆ จึงหยิบยกลกัษณะอากปักิริยาของนกยูงท่ี
สวยงามมาสร้างสรรคเ์ป็นการแสดง อีกทั้งยงัมีพหุวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนวฒันธรรมการแสดงแผ่ขยายไปใน
ประเทศต่าง NURKAMIL SOPHIA  BINTI ALI นกัแสดงท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปีชาวอินโดนีเซียกล่าววา่ แทจ้ริงแลว้ตน้
ก าเนิดการแสดงนกยงูท่ีมีในประเทศอินโดนีเซียนั้น มาจากศิลปินชาวอินเดีย K.P. Bhaskar ท่ีเดินทางยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอาศยัอยูใ่น
ประเทศอินโดนีเซีย และไดน้ าศิลปะการเตน้แบบนกยงูมาเผยแพร่ในอินโดนีเซียดว้ย ก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานอีกคร้ังไปในประเทศ
มาเลเซียและสิงคโ์ปร [9] 
 นอกจากน้ีนกยูงยงัถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ความยิ่งใหญ่ ความเช่ือ และมีความเก่ียวขอ้งกบัศาสนา การแสดงนกยูงของ
ประเทศ กมัพูชา เมียนมา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นการแสดงท่ีมีแนวคิดแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มี
ความเช่ือวา่หากท าการแสดงร านกยงูแลว้ จะท าใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์พ่ึงพอใจ ดลบนัดาลใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล ซ่ึงเป็นพหุวฒันธรรม
ในเร่ืองความเช่ือ ความศรัทธาท่ีมีเหมือนกนั เก่ียวขอ้งกบัศาสนา ขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และธรรมชาติ 
 

               
            ภาพท่ี 1 การแสดงระบ านกยงูไพลิน   ภาพท่ี 2 ระบ านกยงูของประเทศเมียนมา         
       ท่ีมา:  cass msu (2554)        ชุด traditional Shan dance, Myanmar 
                             ท่ีมา: threecoinsinthefount (2555) 
 

 มีความเขา้ใจภาษาท่าท่ีเหมือนกนั การส่ือความหมายผา่นท่าร า องคป์ระกอบต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรม ความคิด 
ความเป็นอยูท่ี่เราในอาเซียนท่ีมีความเหมือน ความต่างและใกลเ้คียง ดว้ยภูมิภาคท่ีอยูชิ่ดติดกนั มีการติดต่อคา้ขายไปมาหาสู่กนั  
จึงมีการเล่ือนไหลของวฒันธรรม ความคิด ฯลฯ อย่างเช่นการแต่งกายและการแสดงออกลีลาท่าทางของ เมียนมา และกมัพูชา  
ซ่ึงมีการใชปี้กขนาดใหญ่ประกอบกบัการแสดง   
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   ภาพท่ี 3 ระบ านกยงูเวยีดนาม ชุด Múa công 
     ท่ีมา: Hoàng Ngoc Vinh (2555) 
 

 ทุกชนชาติมกัตีความตามแต่ละลกัษณะภูมิประเทศ วฒันธรรม ค่านิยมของตน อีกทั้งยงัมีการเลือกแสดงออกในรูปแบบท่ี
หลากหลายแตกต่างกนัไปอีก มนุษยเ์กิดมาก็พบธรรมชาติลอ้มรอบ ผกูพนัทางจิตใจและรับประโยชน์จากคุณค่าธรรมชาติมากมาย 
ความผูกพนักระตุน้แรงบันดาลใจสร้างสรรค์จินตนาการท่ีไม่รู้จบ นกยูงถือเป็นสัตวปี์กขนาดใหญ่ท่ีพบได้ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นตน้ก าเนิดให้มนุษยเ์ราเกิดการเลียนแบบท่าทางของนกยูง มาสร้างสรรค์เป็นการแสดง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
บนัเทิง และกล่อมเกลาจิตใจขอมนุษย ์ดูไดจ้ากท่าร าของการแสดงท่ีศึกษาไดท้ั้ง 6 ประเทศ ท่าร าเหล่านั้นลว้นเป็นท่าร าท่ีแสดง
อากปักิริยา ทางธรรมชาติของนกยูง ร่ืนเริงสนุกสนาน มีความสุข  ตน้ก าเนินของการแสดงนกยูงนั้นเป็นของใคร มาจากท่ีใด 
ผูเ้ขียนบทความของกล่าวแบบสันติท่ีว่า การแสดงนกยูงอาเซียนท่ีเรามีเหมือนกันนั้น เป็นการแสดงท่ีเกิดจากพหุวฒันธรรม
ทางการคิดสร้างสรรค ์การเลียนแบบและธรรมชาติ 
 

แนวทางการยอมรับวฒันธรรมการแสดง  

 หากมองในเร่ืองของการก าเนิดการแสดงนกยงูอาเซียน นั้นเป็นเช่ือไดว้า่ การแสดงต่าง ๆ มากมายท่ีเกินข้ึนมาในประเทศ
ไทย และในภูมิภาคอาเซียนนั้น มีตน้ก าเนิดมาจากประเทศอินเดีย เพราะในต าราการเรียนการสอนนาฏศิลป์ก็เล่าถึงตน้ก าเนิดของ
ท่าทางการแสดงวา่มาจากประเทศอินเดีย ซ้ึงเกิดจากการรวมตวัของวฒันธรรม เล่ือนไหลผ่านมาตามเส้นทางท่ีติดต่อกนัระหวา่ง
เขตแดน ตลอดจากการคา้ขายทางน ้ า ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดวฒันธรรมร่วมกนั เกิดส่ิงใหม่ พฒันาปรับปรนจนกลายเป็นอตัลกัษณ์ 
งดงามและมีคุณค่า ซ่ึงเกิดจากพหุวฒันธรรมนั้นเอง 
 การแสดงท่ีมีความเหมือนความต่างกนับนโลกใบน้ี ทุกคนทุกชนชาติ ลว้นแลว้แต่มีความคิดท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั
ออกไป การยอมรับและการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนันั้น จะส่งผลให้เกิดการพฒันาและสร้างสรรคอ์ย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  การแสดงนกยูง
อาเซียน ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนันั้น ไม่มีใครน าแนวความคิดของใครมา แต่หากมองและตดัสินดว้ยใจท่ีเป็นกลาง ดว้ยใจท่ีเป็นสงัคม
พหุวฒันธรรม ท่ีเราอยูร่่วมกนัในภูมิภาคอาเซียน เราจะยอมรับและภาคภูมิใจในวฒันธรรมร่วมกนัของเรา วฒันธรรมอาเซียนท่ีจะ
ผนึกก าลงั ปรับเปล่ียน และพฒันา ส่งเสริมวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ ใหแ้ขง็แกร่ง และยัง่ยนื ทดัเทียมกบัภูมิภาคอ่ืน ๆ ในโลกได ้
 สรุปไดว้า่ พหุวฒันธรรมท่ีปรากฏในการแสดงนกยงูอาเซียนนั้น เป็นเพียงการแสดงท่ีน ามาศึกษา แต่พหุวฒันธรรมยงัมี
ปรากฏไดอี้กหลายชุดการแสดง พหุวฒันธรรมท่ีปรากฏในการแสดงนกยงูอาเซียนมีความเหมือนกนัเร่ืองเร่ืองของความเช่ือ การ
เซ่นศรวงบูชา เช่ือท่ีวา่การร่ายร าจ าท าให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิพ่ึงพอใจ ดลบนัดานฝนฟ้าและความโชคดีให้กบัผูค้น ท่าร า เคร่ืองแต่งกาย
ลว้นแลว้มีความใกลเ้คียงกนัในเชิงสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงกายภาพของนกยูง มีปีกมีหางท่ีล าแพนออกไดอ้ย่างสวยงาม สีสันสดใส
เลียนแบบสีของนกยงู หรือแมก้ระทัง่ท่าร า การใชเ้ทา้ การใชมื้อจีบ มือวง การแสดงออกทางท่าร าส่ือความหมายแทนค าพูด ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลมาจากพหุวฒันธรรมการเป็นอยู ่ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีขอบเขตติดต่อกนั มีการเคล่ือนยา้ยไปมาหาสู่กนั มีการก่อตวั
กนัเป็นภูมิภาคอาเซียน ถึงจะต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวฒันธรรม แต่หากว่ามนุษยเ์รามีความผูกพนักบัธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
ความคิดสร้างสรรคน์ั้นจึงมีตน้ก าเนินมาจากการเลียนแบบธรรมชาตินั้นเป็นไปได ้  
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