
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 354 
 

สงขลาฝงหัวเขาแดง สู การสรางสรรคนาฏยรังสรรคชุด ระบาํสิงขรานารี 
 

รวิสรา  ศรีชัย1*, ภูวนัย  กาฬวงศ2 
Rawisara  srichai*, Puwanai  Kalawong2 

บทคัดยอ 
 การสรางสรรคผลงานการแสดงชุด ระบําสิงขรานารี   มีจุดประสงคเพ่ือสรางสรรคระบํานาฏยรังสรรคชุด 
ระบําสิงขรานารีเปนความงดงามลีลาทารําของสตรีเมืองสิงขรา (สงขลา) หัวเขาแดงซึ่งปกครองโดยชาวมลายูในชวง
พุทธศตวรรษท่ี ๒๒ในการนําดอกไมเงินดอกไมทองเปนเคร่ืองราชบรรณาการไปถวายยังกรุงศรีอยุธยา  
 ระบําชุดสิงขรานารีผูสรางสรรคไดแนวคิดการออกแบบจากสตรีชั้นสูงเมืองสิงขรา (สงขลา)  ฝงหัวเขาแดง
เชื้อสายมลายูเดินทางไปถวายเคร่ืองราชบรรณาการ เปนดอกไมเงินทองใหกับกรุงศรีอยุธยา  โดยระบําชุดน้ีการนําเสนอ
ความงดงามลีลาทารําของหญิงสาวชาวมลายูผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบของผูสรางสรรคโดยใชหญิงสาว
จํานวน ๑๒ คนในการถายทอดลีลากระบวนทารําท่ีสวยงามและออนชอย โครงสรางระบําจะแบงออกเปน ๒ ชวง 
คือชวงเดินทางไปกรุงศรีอยุธยา และชวงเขาวังถวายเคร่ืองราชบรรณนาการดอกไมเงิน ดอกไมทอง ซ่ึงไดกําหนด
นาฏยจารีตนาฏศิลปพ้ืนบานรองเง็ง สิละ ศิลปะการแสดงมลายแูละนาฏศิลปไทย การแตงกายของระบําสิงขรานารี
เปนการแตงกายตามแบบวัฒนธรรมไทยมลายู เพลงประกอบระบําโดยคณะอัสลีมาลา เปนการนําเอาเพลงเกามา
เรียบเรียงใหม บรรเลงแบบวงดนตรีรองเง็งฝงตะวันออก ชวงท่ี 1 ชวงทาออกใชป ( ปซูนัย ) เลนเพลงจังหวะมะโยง
ตอดวยจังหวะอัสลี     ชวงท่ี  ๒  ชวงถวายเคร่ืองราชบรรณาการใชจังหวะซัมเปงและจังหวะอีนัง หรือ มะอีนัง    
คําสําคัญ: ระบําสิงขรานารี  
 
Abstract  
 The creation of Singora Naree Dance was aimed to create the dance which its postures 
would show the beauty of Singora women. In 22nd Buddist Era, Singora was governed by Malayu 
people and had to send silver and gold flowers as a tribute to Ayudhaya. 
 This Dance was inspired from the native women who attended the tribute ceremony in 
Ayudhaya. It showed the beautiful of Malayu women, used 12 dancers. The structure of the dance 
was divided into 2 part, 1st showed the procession and 2nd showed the tribute ceremony. The dance 
was created from Rongngang, Sila, Malayu dance and Thai dance. The costume of Singora Naree 
Dance was created from traditional Malayu women costume. Music, using  eastern rongngang 
music band, was arranged by Assaleemala music troope,1st part used Mayong song continue with 
Assalee Rhythm, 2nd part was Sumpeng Rhythm and Enang Rhythm.    
Keyword: Singora Naree Dance 
 
1 อาจารยประจําสาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
2 อาจารยประจําสาขาวิชานาฏศิลป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย 
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บทนํา 
 ระบําสิงขรานารีเปนผลงานการสรางระบํานาฏยรังสรรคของรุน ๕๓๔๘๐๔ สาขาวิชานาฏยรังสรรค  คณะ
ศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สรางสรรคโดยอางอิงทางประวัติศาสตรของเมืองสงขลา มีประวัติ
ความเปนมาท่ียาวนาน  มีความเจริญรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรมไดพบหลักฐานความเจริญบนคาบสมุทรสทิง
พระโดยมีเมืองสทิงพระเปนศูนยกลางการปกครองและเมืองทาการคา เมืองสงขลาจึงกลายเปนแหลงผสมผสาน
ทางดานวัฒนธรรมอันหลากหลายซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเจริญเติบโตของเมืองสงขลา(กิตติ  ตัณไทย
และคณะ,2544: หนา 2)  จังหวัดสงขลา ตั้งอยูในภาคใตของประเทศไทย เปนจังหวัดท่ีมีประวัติความเปนมา
ยาวนานนับพันป ประวัติศาสตรของเมืองสงขลาไดเร่ิมขึ้นอยางแทจริง ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ท่ีปรากฏชื่อใน
เอกสารพอคาชาวตะวันตก วา SINGORA บาง SINGOR บาง นาจะมีชื่อเมืองวาเมืองสิงขระ ซ่ึงเปนชื่อของบานเมือง
ท่ีปรากฏในจดหมายเหตุของอาหรับประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ เรียกวา “สิงกูร” หรือ “สิงขรา” (คณะกรรมการ
ฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ : ๒๕๔๒,หนา๕๖) โดยมีการปกครองหรือสถานท่ีตั้งเมือง ๓ แหง โดยลําดับ
พัฒนาการ ไดแก เมืองสงขลาฝงหัวเขาแดง (เมืองสิงขรา หรือนครีมลายูสงโฆรา) เมืองสงขลา ฝงแหลมสน และเมือง
สงขลาฝงบอยาง   สงขลาหัวเขาแดงตั้งอยูบริเวณปากอาวทะเลสาบสงขลา สันนิษฐานวาเกิดขึ้นในชวงกรุงศรีอยุธยา
เปนราชธานี เน่ืองจากปรากฏชื่อเมืองสงขลาในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (อูทอง) 
สงขลาเปนเมืองประเทศราชเมืองหน่ึงในบรรดาเมืองประเทศราชท้ังหมด ๑๖ เมือง(ศรีสมร   ศรีเบญจพรางกูล: ๒๕๕๕, 
หนา๑) ไดแก เมืองมะละกา เมืองชวาเมืองเมาะตะมะ เมืองเมาะลําเลียงเมืองตะนาวศรี เมืองนครศรีธรรมราช เมือง
ทวาย เมืองสงขลา เมืองจันทบุรี เมืองพิษณุโลก เมืองสุโขทัยเมืองสวรรคโลกเมืองพิจิตรเมืองกําแพงเพชรและเมือง
นครสวรรค สงขลาเปนเมืองชั้นโทท่ีขึ้นกับกรุงศรีอยุธยากําหนดใหสงดอกไมเงินทองและเคร่ืองราชบรรณาการเขาไป
ถวายปละคร้ังเชนเดียวกับหัวเมืองท่ัว ๆ ไป ขนาดและจํานวนของดอกไมเงินทอง ทางฝายรัฐบาลกลางเปนผูกําหนด 
และกําหนดไวแนนอนตายตัวเลยวาปหน่ึง ๆ เมืองสงขลาจะตองสงดอกไมทอง ๖ ตน หนักตนละบาท ดอกไมเงิน ๖ ตน 
(สงบ  สงเมือง: ๒๕๔๒,หนา ท๑๒๖๔) หนักตนละบาท เมืองสงขลาไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการเคร่ืองราชบรรณาการ
อีกคร้ังในป พ.ศ.๒๔๐๓ และรายการเคร่ืองราชบรรณาการของเมืองสงขลาหลังจากป พ.ศ.๒๔๐๓ ไดแก เทียนพนม
หนักเลมละบาท ๑,๐๐๐ เลม  ผาขาวยาว ๕๐ ศอก ๔๐ พับ  กระเบ้ืองหนาวัว ๒,๐๐๐ แผน เสื้อลวด ๑๕ ลวด จาก
ขอมูลดังกลาวขางตน  

ผูสรางสรรคไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสงเคร่ืองราชบรรณาการคือดอกไมเงินทอง ไปถวายยังกรุงศรี
อยุธยา จึงสนใจนําประวัติของจังหวัดสงขลาชวงพุทธศตวรรษ ๒๒ นํามาสรางสรรคเปนระบํานาฏยรังสรรคตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ศึกษาประวัติเมืองสงขลาหรือเมืองสิงขราฝงหัวเขาแดงซึ่งปกครองโดยชาวมลายู มาสรางสรรคเปนระบํา
นาฏยรังสรรคชุด ระบําสิงขรานารี 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีกรอบแนวคิด  
  นาฏยประดิษฐ  (สุรพล วิรุฬหรักษ : 2547,หนา225) หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสรางสรรค 
แนวคิด รูปแบบ กลวิธขีองนาฏยศลิปชดุหน่ึง ท่ีแสดงโดยผูแสดงคนเดียวหรือหลายคน ท้ังน้ีรวมถึงการปรับปรุง
ผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐ  จึงเปนการทํางานท่ีครอบคลุม ปรัชญา เน้ือหา ความหมาย ทารํา ทาเตน การแปลแถว 
การตั้งซุม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู การกําหนดดนตรี เพลง เคร่ืองแตงกาย ฉาก และ สวนประกอบอื่น ๆ ท่ีสําคัญ
ในการใหนาฏยศิลปชดุหน่ึงสมบูรณตามท่ีตั้งใจไวผูออกแบบนาฏยศลิป  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กําหนดเน้ือหาและรูปแบบของชุดการแสดง ศึกษาขอมลูจากแหลงตาง ๆ ไดแก หนังสอื  เอกสารทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวของ   กําหนดรูปแบบในการนําเสนอ  ออกแบบทารํา  กําหนดเพลงใหเขากับรูปแบบการแสดง  
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ออกแบบเคร่ืองแตงกาย ดําเนินการฝกซอม แลวนําผลงานสรางสรรคระบํานําเสนอในรูปแบบงานวิจัยสรางสรรค 
ระบํานาฏยรังสรรคชุด ระบําสิงขรานารีและวีดีทัศน 

สรุปผลการวิจัย 
 ๑. ประวัตริะบําสิงขรานารี 
  การสรางสรรคผลงานการแสดงชุด ระบําสิงขรานารี มีจุดประสงคเพ่ือแสดงออกซ่ึงลีลาทารําความสวยงาม
ของสตรีเมืองสิงขรา(สงขลา)หัวเขาแดง ซ่ึงปกครองโดยชาวมลายูในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ นํามาสรางสรรคเปน
ระบํานาฏยรังสรรคชุดระบําสิงขรานารี ผลงานนาฏยรังสรรคประจํารุน  ๕๓๔๘๐๔ โดยมีอาจารยรวิสรา ศรีชัยเปน
อาจารยท่ีปรึกษา 
 ๒. แนวคิดของระบําสิงขรานารี 

 หญิงสาวเมืองสิงขรา(สงขลา) ฝงหัวเขาแดงเชื้อสายมาลายู (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ:๒๕๔๒,หนา 56) เดินทางไปถวายเคร่ืองราชบรรณาการดอกไมเงินดอกไมทองเพ่ือถวายแกเจาเมืองกรุง
ศรีอยุธยา  โดยการนําเสนอความงดงามผานลีลาทารําของหญิงสาวชาวมลายูผสมผสานกับจินตนาการของผู
สรางสรรค   

๓. โครงสรางของระบําสิงขรานารี ผูสรางสรรคไดกําหนดโครงสรางของระบําสิงขรานารีโดยแบงออกเปน  
๒  ชวง  ไดแก 

 ๓.๑ ชวงเดินทางไปถวายเคร่ืองราชบรรณาการ 
 ๓.๒ ชวงถวายเคร่ืองราชบรรณนาการ (ดอกไมเงิน และดอกไมทอง) 
๔. นาฏยจารีต ผูสรางสรรคไดกําหนดนาฏยจารีตท่ีใชในระบําสิงขรานารีดังน้ี นาฏศิลปพ้ืนบานรองเง็ง สิละ

(ประพนธ  เรืองนนท: ๒๕๑๙, หนา ๓๕) ทารํามลายูและนาฏศิลปไทย 
๕. เคร่ืองแตงกาย 
 การแตงกายของระบําสิงขรานารี  เปนการแตงกายตามแบบวัฒนธรรมไทยมลายู ใชลักษณะผานุงเปน

ตัวบงบอกระดับชนชั้นฐานะ ซ่ึงสิงขรานารีจัดอยูในระดับชั้นปกครอง เคร่ืองแตงกายของระบําสิงขรานารี  
ประกอบดวย ผาท่ีใชจะเปนผาทอหรือพิมพลายแบบผาจวนตานี การนุงผาแบบจีบหนานางกวาง ๑.๕ น้ิว              
ใชผาพันอกปลอยชายยาวสะเอว  ศิราภรณแบบทางมลายู ใชเคร่ืองทองแขก เคร่ืองประดับ มีตางหู สรอยคอแบบ
มลายูมีจ้ีหอยลงมา ๓ ชั้น มวยผม ดอกไมประดิษฐ   ปนแผงรัศมี  กําไลขอมือและกําไลตอนแขนขอมือปะเก็น หัว
เข็มขัดประเก็นรูปทรงแบบวัฒนธรรมมาลายู    

 
ภาพท่ี 1   เคร่ืองแตงกายสิงขรานารี 

ท่ีมา : ภูวนัย  กาฬวงศ 
๖. อุปกรณ ดอกไมเงินและดอกไมทอง ทําเลียนแบบดอกไมเงินดอกไมทองของจริงจากในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติกัวลาลัมเปอร  ประเทศมาเลเซีย 
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ภาพท่ี  2  ดอกไมเงินดอกไมทอง 

ท่ีมา : ภูวนัย  กาฬวงศ 
๗. เพลงและดนตรี ระบําสิงขรานารีแบงเพลงออกเปน 2 ชวงทํานองเพลง เปนทํานองโบราณเปนการนําเอา

เพลงเกามาเรียบเรียงใหมใหเขากับแนวคิดของระบํา วงดนตรีท่ีใชเปนวงดนตรีรองเง็งปตตานี (รองเง็งฝงตะวันออก) 
ชวงท่ี 1  ชวงทาออกใชป ( ปซูนัย )เลนเพลงจังหวะมะโยงตอดวยจังหวะอัสลี ชวงท่ี ๒ ชวงถวายเคร่ืองราช
บรรณาการใชจังหวะซัมเปงและจังหวะอีนัง หรือ มะอีนัง    

๘. ทารําระบําสิงขรานารี  เปนระบําท่ีใชหญิงสาวถายทอดผานกระบวนลีลาทารําท่ีมีความงดงาม ทารํา
ระบําสิงขรานารีเปนการผสมผสานระหวางทารําพ้ืนบานภาคใตตอนลางกับทารํามลายูแตจะเนนการใชสะโพกแบบ
มลายู  ใชนักแสดงผูหญิง ๑๒ คน โดยมีอุปกรณท่ีใชประกอบการแสดงคือ ดอกไมทอง ๖ ตน และดอกไมเงิน ๖ ตน   
ระบําชุดน้ีแบงการแสดงออกเปน ๒ ชวง คือ 

 ชวงท่ี ๑ ชวงเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาใชเพลงปเปาจังหวะมะโยงและจังหวะอัสลี กระบวนรําถายทอด
ถึงความสวยงามของสตรีชั้นสูงเมืองสิงขราท่ีนําดอกไมเงินดอกไมทองซ่ึงเปนเคร่ืองราชบรรณาไปถวายยังกรุงศรี
อยุธยา  โดยถายทอดผานทารําในชวงท่ี ๑ มีทารําดังน้ี ทาออก ทาจีบดอกไมฐานไหล ทาตั้งวง ทาพลิกมือ ทาจีบ
ดอกไมไหล ทาวงท้ังสองยืน ทาจีบดอกไมไหล ทาสงายืนและน่ัง ทาออกดอกไม ทาวนตั้งซุม ทาซุมสองวง ทาซุม
พลิกมือ ทาถอย ทาเขา ทาดอกไม ๔ ตน ทาดอกไมวาดเทา ทาซุมดอกไม ๔ ตน ทาออกดอกไม ๑๒ ตน ทาถือ
ดอกไมวาดเทา ทาซุมดอกไมหลายระดับ ทาหมุนดอกไมไหล ทามือรอง ทาดอกไมไหล ทาถือดอกไมวงไหล ทาเขา
ขบวน ทารองดอกไมฐานไหล ทาจับดอกไมฐานไหล ทาเขาขบวนซุมประตูวัง ทาเดินขบวน ทาเขาวัง ทารองฐาน
ดอกไม ทาคลานเขา ทาวางดอกไม ทาทําความเคารพ 

 ชวงท่ี ๒ ชวงถวายเคร่ืองราชบรรณาการดอกไมเงินดอกไมทองใชจังหวะซัมเปงและจังหวะอีนัง ทารํา
ถายทอดถึงการเขาวังเพ่ือถวายเคร่ืองราชบรรณาการ โดยถายทอดผานทารําในชวงท่ี ๒ มีทารําดังน้ี ทาคลานเขา
ออก ทาคลานออก ทาดอกไมเสมอหนา ทาเตะเทาซัมเปง ทาบวกคูณ ทาวนดอกไม ทาชูดอกไมเทาซัมเปง ทาสงา   
ทารํากลุม ทาดอกไมสูงซุมสามเหลี่ยม ทาหมุน ทาลากลับ ทาจับดอกไมเปนวงกลม ทาซุมตอนจบ ทาเก็บดอกไมเขา
วัง ทาทําความเคารพกลับ 

จากการสรางสรรคระบําสิงขรานารี พบวา  ทารําและรูปแบบแถวสามารถจําแนกได   ๕  ประเด็นคือ 
๑. ทารําเดี่ยวท่ีไมใชอุปกรณ  เปนทารําท่ีผูรําสามารถปฏิบัติทารําสมบูรณดวยผูรําเองเพียงคนเดียว ไมมี

อุปกรณประกอบการรํา มีทารํา  ดังตอไปน้ี  ทาออก   ทาจีบดอกไมฐานไหลยืนและหลัง  ทาวงไหล  ทาพลิกมือ ทา
วงทงสองน่ังและยืน ทาจีบดอกไมไหลน่ัง-น่ังตั้งเขา-ยืน ทาสงา  ทาชมดอกไมน่ังไขวเทา-ตั่งเขา ทาเขาไปเอาดอกไม  
ทาสองมือและทาทําความเคารพแลวลากลับ  ทารําเดี่ยวน้ีมุงนําเสนอลีลารําท่ีอวดความสวยงามของสตรีชั้นสูงเมือง
สิงขรา 

๒. ทารําเดี่ยวท่ีใชอุปกรณ  เปนทารําท่ีผูรําสามารถปฏิบัติทารําสมบูรณดวยผูรําเองเพียงคนเดียว  มีก่ิงไม
เงินทองเปนอุปกรณประกอบการรํา  มีทารําดังตอไปน้ี ทาออกดอกไม  ทาดอกไมสูง  ทาซุมดอกไมระดับน่ัง-ตั้งเขา-ยืน  
ทาถือดอกไมวงไหล  ทารองดอกไม  ทาดอกไมสูงทาน่ังบนสนเทา-ระดับตั้งเขา -ระดับยืน ทาคลานเขาเขา-ออก ทา
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ดอกไมเสมอหนา ทาเตะเทาซัมเปง ทาวนดอกไม ทาชูดอกไม ทาสงา ทาลากลับ ทาจับดอกไมเปนวงกลม ทาจับ
ดอกไมสองมือ  และทานําดอกไมเก็บเขาวัง  ทารําเดี่ยวท่ีใชอุปกรณน้ีมุงนําเสนอความสวยงามของดอกไมเงินดอกไม
ทองเคร่ืองราชบรรณาการใหมีความโดดเดนเปนอยางมาก 

 
ภาพท่ี   3   ทารําเดี่ยวแบบไมใชอุปกรณและทารําเดี่ยวท่ีใชอุปกรณ 

ท่ีมา : ภูวนัย  กาฬวงศ 
 ๓. ทารํากลุม เปนทารําท่ีมีผูรําหลายคนปฏิบัติทารํารวมกันจึงไดทารําท่ีสมบูรณ มีกิ่งไมเงินทองเปนอุปกรณ
ประกอบการรํา มีทารําคือ ทาวนดอกไม และทาจับดอกไมเปนวง ทารํากลุมนําเสนอความร่ืนเริงยินดีของสตรีเมือง
สิงขราท่ีไดนําดอกไมเงินดอกไมทองมาถวายยังกรุงศรีอยุธยา 

 
ภาพท่ี  4  ทารํากลุม 

ท่ีมา : ภูวนัย  กาฬวงศ 
 ๔. ทาซุม เปนทารําท่ีมีผูรําหลายคนปฏิบัติทารํารวมกันจึงไดทารําท่ีสมบูรณใชแสดงทาน่ิงในชวงหน่ึงชวง
ใดของระบําเปนทาหยุดน่ิงอยูระยะเวลาหน่ึง   มีก่ิงไมเงินทองเปนอุปกรณประกอบการรํา มีทารําดังตอไปน้ี  ทาซุม
สองวง  ทาซุมดอกไมหลายระดับ  ทาเขาขบวนซุมประตูวัง  ทาเขาวัง   ทารองฐานดอกไม  ทาซุมตอนจบ   ทาซุมน้ี
มุงนําเสนอความสามัคคีของสตรีชั้นสูงเมืองสิงขรา 
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 ภาพท่ี   5  ทาซุม 
ท่ีมา : ภูวนัย  กาฬวงศ 

 ๕. การใชรูปแบบของแถว การใชแถวของระบําสิงขรานารีมีการแปรแถวจํานวน 35 แถวอยูในการแสดง
แตละชวง รูปแบบแถวท่ีนําใชสามารถสรุปกลุมแถวไดดังน้ี แถวเฉียง เดินสวนแถวกัน แถวหนากระดาน แถวสับหวาง 
แถวตอน ซุมชมดอกไม แถวดอกไม ๔ ตน แถวดอกไม ๔ ดอก แถวปากพนังคว่ํา แถวซุมเขาวัง แถวเลขแปด แถวใบโพธ์ิ 
แถวบวก แถวสามเหลี่ยม และแถววงกลม 

อภิปรายผลการวิจัย 
การสรางสรรคระบํานาฏยรังสรรค ชุด ระบําสิงขรา   ระบําชุดน้ีไดถายทอดบทบาทหนาท่ีและความ

สวยงามออนหวานของสตรีชั้นปกครองของเมืองสิงขราในฐานะเมืองขึ้นตอกรุงศรีอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษท่ี 22 
นอกจากน้ียังสามารถถายทอดความงดงามของเคร่ืองราชบรรณาการดอกไมเงินดอกไมทองประกอบลีลาการรําแบบ
มลายูท่ีผสมผสานทารํานาฏศิลปไทยในขบวนการเดินทางและถวายดอกไมเงินดอกไมทองโดยมีดนตรีรองเง็ง
ตะวันออกบรรเลงประกอบการแสดง  

  
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 การศึกษาประวัติเมืองสงขลาในอดีตน้ัน   เปนเร่ืองราวท่ีคนปจจุบันควรศึกษาเพราะมีประวัติความเปนมา
ยาวนาน การไดสรางระบําถายทอดเร่ืองราวเมืองสงขลาน้ันสามารถสรางจิตสํานึกรักบานรักเมืองของตนเอง การวิจัย
สรางสรรคการแสดงท่ีสามารถถายทอดเร่ืองราวเมืองสงขลาผานการแสดงไดอยางรวดเร็ว   หนวยงานภาครัฐควรให
การสนับสนุนงานวิจัยสรางสรรค 
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