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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องกระบวนการออกแบบนาฏยศิลป์ เชิ งสร้ างสรรค์ ชุ ด ฉุ ยฉายหัวเฉี ยวบูชา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมาของหลวงปู่ ไต้ฮง ซึ่ งเป็ นที่เคารพบูชาของชาวมหาวิทยาลัย
หัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติและกระบวนการ รู ปแบบการรําฉุ ยฉายเพื่อประพันธ์เนื้ อร้อง คําร้องเพลง
ฉุ ย ฉายหั ว เฉี ย วบู ช าให้ ส อดคล้อ งกับ ดนตรี และเพื่ อ ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ า งสรรค์รํ า ชุ ด หั ว เฉี ย วบู ช า
โดยถ่ายทอดลักษณะความเป็ นอัตลักษณ์ไทย-จีน โดยมีขอบเขตในการศึกษาความเป็ นมาและรากเหง้า
พร้ อมปณิ ธานของมหาวิ ทยาลัย โดยสื บสานแนวคิ ดของหลวงปู่ ไต้ฮงอันเป็ นที่ เคารพบู ชาของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งเอกลักษณ์ดา้ นจีนของมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาสร้างสรรค์เป็ นรู ปแบบการแสดงฉุยฉาย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การรํ า ฉุ ย ฉายเป็ นการรํ า เพื่ อ อวดฝี มื อ ของผู ้แ สดงหรื อแสดง
ความสามารถของตัวละคร หรื อชื่นชมความงาม ความสามารถของตัวละคร ซึ่ งสามารถแบ่งประเภท
การแสดงตามวัตถุประสงค์ของการแสดง เช่น ตัวละคร สถาบัน และอวยพร เป็ นต้น การรําประเภท
ประเภทนี้มีรูปแบบที่สาํ คัญคือ ผูแ้ สดงออกด้วยเพลงรัวแล้วร้องเพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศรี ตามลําดับ
และจบลงด้วยเพลงเร็ วและลา
กระบวนการออกแบบนาฏยศิลป์ เชิงสร้างสรรค์ ชุด ฉุ ยฉายหัวเฉี ยวบูชา เป็ นการแสดง
ประเภทระบําที่ประพันธ์บทร้องขึ้นมาใหม่โดยอิงจากประวัติความเป็ นมาของ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ ใช้เวลาการแสดง 13 นาที มีองค์ประกอบรวมกันหลายส่ วนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ได้แก่ การคัดเลือกจัดทําบทร้อง การกําหนดดนตรี เพลงร้อง และเครื่ องแต่งกาย และการคัดเลือก
ผูแ้ สดงมีท่ารําแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่
๑. ท่ารําช่วงต้นในเพลงรัว เป็ นกลุ่มท่ารําที่ให้ผแู ้ สดงออกมาบนเวที
๒. ท่ารําช่วงกลางในเพลงฉุยฉายและแม่ศรี เป็ นกลุ่มท่ารําที่ประกอบบทร้องซึ่งเป็ นการ
สร้างสรรค์ท่ารําในบทร้อง และท่ารําช่วงท้ายเมื่อบรรเลงจบทํานองฉุยฉายแล้วได้มี
ทํานองเพลงจีนไจ๋ ยอ จะเป็ นการแสดงผสมผสานกับลีลาท่ารําการใช้เท้าในลีลาจีน
เล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับจังหวะทํานองเพลงมีท้ งั หมด จํานวน 68 ท่า
๓. ท่ารําช่วงท้ายเพลงจีนรัว เป็ นกลุ่มท่ารําในช่วงสุ ดท้ายเพื่อให้ผแู ้ สดงเข้าโรง
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