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บทความคัดย่อ 
 
          การศึกษาหัวข้อเรื่อง อิทธิพลของลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ (Shamanism) ที่สะท้อน
ออกมาในรูปแบบศิลปะการแสดงพ้ืน เมืองของเกาหลี การแสดงชอยงมู (처용무 : Cheoyongmu) 
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะและรูปแบบของการแสดงชอยงมู และ ศึกษาความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องหมอผีหรือคนทรงเจ้าของคนเกาหลี ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบการแสดงชอยงมู โดย
จากการรวบรวมข้อมูล และ ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ สื่อวิดีทัศน์ที่
เกี่ยวข้อง  
 จากการศึกษาพบว่า การแสดงชอยงมู เป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของเกาหลี ที่จัดอยู่ใน
หมวดการแสดงในราชส านัก โดยการแสดงจัดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่ เพ่ือขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้เกิด
ความเป็นมงคล และ ขอให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ ซึ่งที่มาของการแสดงนี้ เกิดจากเรื่องเล่าที่มีพ้ืนฐาน
ความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีและวิญญาณ โดยเป็นเรื่องเล่าของผู้ชายชื่อชอยง ที่โกรธเคืองวิญญาณร้ายที่มา
หลับนอนกับภรรยาของตน ชอยงจึงร่ายร าออกมาเป็นท่าทางที่สวยงาม จนปีศาจประทับใจ และ
สัญญาว่าจะไม่ย่างกรายไปในที่ ๆ มีชอยงอยู่ ตามต านาน ผู้แสดงจึงใส่หน้ากากที่มีความหมายถึง
ชอยงเพ่ือขับไล่สิ่งชั่วร้าย และ มีท่าทางการร่ายร าที่สื่อถึงการติดต่อเทพเจ้า นอกจากนี้ ลักษณะการ
ร ายังแฝงแนวความคิดหยิน - หยาง ว่าด้วยความแตกต่างกลมกลืนของสรรพสิ่งในธรรมชาติ สะท้อน
ถึงความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: Shamanism, Cheoyongmu, ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ, การแสดงพ้ืนเมืองเกาหลี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในอดีตมนุษย์ยังไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งหา
ค าตอบไม่ได้ ผู้คนจะเกิดความกลัวและไม่ว่าจะภูมิภาคไหนบนโลกนี้ ต่างมีความคิดเหมือนๆกันว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เกิดจากฝีมือของสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ เช่น พระเจ้า 
หรือ ผีสาง เป็นต้น จากความเชื่อเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดกิจกรรมเพ่ือบวงสรวง , ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์, 
หรือขับไล่สิ่งชั่วร้ายขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศเกาหลีก็เช่นกัน บ่อเกิดของวัฒนธรรมต่าง ๆ ใน
เกาหลี ต่างก็มีความเก่ียวข้องกับความลัทธินับถือภูติผีและวิญญาณ 
(Shamanism) ตามท่ีDr. Jukka O. Miettinenได้กล่าวไว้ว่า  
 

“ตามประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อน ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหมอผีหรือ
คนทรงเจ้า เป็นระบบความเชื่อที่เก่าแก่ ที่สุดในเกาหลีถึงแม้ว่าในช่วงเวลาหนึ่ง
ความเชื่อนี้ถูกกล่าวว่าเป็นรูปแบบวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่ต่ าที่สุด แต่ความจริงก็ไม่เคย
หายสาบสูญไปจากเกาหลีเลย หลังจากท่ีมีการประเมินเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
เกาหลี ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ก็สรุปได้ว่าความเชื่อนี้เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรม
เกาหลี”  

(Dr. Jukka O. Miettinen, 23กันยายน 2558) 
 
ลักษณะของพิธีกรรมต่าง ๆ ของเกาหลีที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเหล่านี้มีหลายรูปแบบ ซึ่ง
รวมถึงการแสดงด้วย อดีต การแสดงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ให้ความบันเทิงใจแก่ผู้ชมเท่านั้น แต่เป็น
เหมือนพิธีกรรมหนึ่ง ๆ ที่ใช้ในการบวงสรวง ขอพร หรือขับไล่ผีสางด้วย การแสดงชอยงมูก็เช่นกัน  
เป็นการแสดงเกี่ยวกับลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับไล่วิญญาณชั่วร้ายและ
เป็นการอธิฐานให้เกิดความสงบสุขในช่วงก่อนขึ้นปีใหม่ ซึ่งการแสดงนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของ
คนเกาหลีสมัยก่อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ และส่งผลให้เกิดรูปแบบการแสดงออกมา  
ผู้ศึกษาได้น าเอาการแสดงชอยงมู ซึ่งเป็นระบ าที่ได้รับการรับรองจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ในฐานะตัวแทนของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติในปี 2009 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
2009) ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับความเชื่อเรื่องภูติผีปีศาจของประเทศเกาหลีมาศึกษาในวิจัยฉบับนี้ 
 

http://www.jukkaomiettinen.com/
http://www.jukkaomiettinen.com/
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ประวัติกำรแสดงชอยงมู 
 ชอยงมูเป็นหนึ่งในการเต้นร าเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ใช้จัดขึ้นในพิธีเฉลิมฉลองประจ าปี 
เดิมทีเป็นการแสดงภายในราชส านักเท่านั้น การแสดงนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปัดเป่าขับไล่สิ่งชั่วร้าย 
ระบ าชอยงมู เกิดจากต านานเรื่องเล่าที่ปรากฎในหนังสือ ซัมกุกยูซา (หนังสือประวัติศาสตร์สมัย 
เกาหลีแบ่งเป็น 3 อาณาจักร ระหว่าง ศตวรรษท่ี 4 – 6) กล่าวว่า ชอยง เป็นต านานของบุคคลในสมัย
กษัตริย์ ฮอคัง (r. 875 – 886) กษัตริย์องค์ที่ 49 แห่งอาณาจักรชิลลามีต านานเล่าว่าวันหนึ่งชอยงพบ
วิญญาณชั่วร้ายนอนกับภรรยาของเขา เขาจึงระบายความโกรธแค้นออกมาเป็นการเต้นร าที่สวยงาม 
จึงท าให้วิญญาณเกิดความประทับใจและให้ค าสัญญาว่าจะไม่ปรากฏกายในสถานที่ ๆ มี 
ชอยงอยู่ โดยเนื้อเรื่องในต านานได้กล่าวไว้ว่า  
 

“วันหนึ่ง ในขณะที่กษัตริย์ฮอคัง กษัตริย์องค์ที่ 49 แห่งอาณาจักรชิลลา ออก
เดินทางไปยังแคว้นควันโป ท่านเกิดหลงทางเนื่องจากมีเมฆและหมอกทึบปกคลุม
ทาง ด้วยความแปลกใจ กษัตริย์จึงถามผู้ติดตามว่าท าไมจึงเกิดเหตุเช่นนี้ หนึ่งในนั้น
จึงตอบว่า “มันเป็นกลลวงของมังกรแห่งทะเลตะวันออก ท่านควรท าดีกับมัน 
เพ่ือให้มันเกิดความพึงพอใจ” กษัตริย์ฮงคัง จึงสร้างวัดขึ้น เมฆและหมอกก็สลาย
หายไป กษัตริย์จึงเรียกที่แห่งนี้ว่า ควันโป มังกรแห่งทะเลตะวันออกรู้สึกพึงพอใจ
เป็นอย่างมาก จึงมอบหมายบุตรทั้ง 7 ให้สร้างความสุขให้แก่กษัตริย์โดยการร้อง
และระบ า เมื่อกษัตริย์ฮอคังกลับมายังโซล ชอยง หนึ่งในบุตรชายของมังกรแห่ง
ทะเลตะวันออกได้ขอติดตามมาด้วย และรับใช้กษัตริย์หลายอย่าง ท่านจึงเกิดความ
พึงพอใจและประทานหญิงเลอโฉมให้เป็นภรรยา พร้อมแต่งตั้งต าแหน่ง คูปคัน ให้
เป็นการตอบแทน วันหนึ่ง มีปีศาจร้ายมาชื่นชอบภรรยาผู้เลอโฉมของชอยงได ้
แปรงกายเป็นชอยง และแอบลักลอบเข้ามาในบ้าน เป็นจังหวะเดียวกันกับตอนที่
ชอยงกลับบ้านพอดี และได้เห็นภรรยากับปีศาจร้ายอยู่ด้วยกัน เขาจึงเริ่มร้องเพลง
ขึ้นมาทันที” 

(Hahoe Mask Museum, 10 August 2007) 
 

รูปแบบการแสดงชอยงมู ไม่มีลักษณะเป็นบทละคร เนื้อหามีความเชื่อเกี่ยวกับพลังของ
เครื่องราง เป็นการแสดงที่ไล่ผีปีศาจก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยการสักการะพระเจ้า ซึ่งเป็นการ
แสดงที่แสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีปีศาจของคนเกาหลี การแสดงมุ่งเน้นเรื่องขับไล่สิ่ง
ชั่วร้ายและเพ่ือส่งเสริมความโชคดีและอุดมสมบูรณ์ โดยใช้หลักหยิน -หยาง เป็นหลักในการร่ายร า 
โดยใช้นักแสดงจ านวน 5 คน 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแสดง  
เครื่องแต่งกาย : นักแสดงจะสวมเสื้อผ้าตัวใหญ่ และมีชายแขนเสื้อสีขาวที่ยาวออกมา เพ่ือให้

เกิดความอ่อนช้อยเวลาระบ า สีสันของเสื้อผ้านักแสดงจะแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งเป็น 5 สี คือ สีขาว สีน้ า
เงิน สีแดง สีด า และสีเหลือง ซึ่งสีเหล่านี้มีพ้ืนฐานอิงจากความเชื่อเรื่องหยิน -หยาง โดยก าหนดสีต่อ
ต าแหน่งไว้ว่า 

 
   สีขาว  แสดงถึง  ทิศตะวันตก 
   สีฟ้า  แสดงถึง  ทิศตะวันออก 
   สีแดง  แสดงถึง  ทิศใต ้
   สีด า  แสดงถึง  ทิศเหนือ 
   สีเหลือง  แสดงถึง  การเป็นศูนย์กลาง 
 

เครื่องประดับ : ผู้แสดงจะสวมใส่หน้ากากไม้สีน้ าตาลเข้มที่มีคางยาวยื่นออกมา สวมสร้อยคอ
และต่างหูทอง ใช้เข็มขัดสีเงินหรือสีทองคาดไว้กลางล าตัว ส่วนหัวประดับตกแต่งด้วยดอกโบตั๋น 2 
ดอก และลูกพีช 7 ลูก 
 

ดนตรี : ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง แบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ 
 
ส่วนโหมโรง  เรียกว่า  BonghwangeubIlgi (봉황읍일기) 
ส่วนเพลงหลัก  เรียกว่า  BonghwangeubJunggi (봉황읍중기) 
ส่วนปิดท้าย  เรียกว่า  BonghwangeubGeupgi (봉황읍급기) 

 
 การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อที่เชื่อมโยงกับการแสดงชอยงมูในครั้งนี้ จึงเป็นการน าเสนอให้
เห็นถึงความเป็นมาของการแสดง วิธีการแสดง จุดประสงค์ของการแสดงโดยวิเคราะห์จากความเชื่อ
เกี่ยวกับลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ ว่าความเชื่อในลัทธินี้ จะสะท้อนออกมาในรูปแบบการแสดง
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะและรูปแบบของการแสดงชอยงม ู
2. เพ่ือศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหมอผีหรือคนทรงเจ้าของคนเกาหลี ที่สะท้อนออกมาใน

รูปแบบการแสดงชอยงมู 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ศึกษาเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหมอผีหรือคนทรงเจ้าผ่านการแสดงชอยงมู 
 
ขั้นตอนและวิธีกำรศึกษำ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และน ามาวิเคราะห์เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้  

1. ศึกษาลักษณะและรูปแบบการแสดงชอยงมู 
2. ศึกษารูปแบบการแสดงของนักแสดงที่สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องหมอผีหรือคนทรงเจ้าของ

คนเกาหลีในสมัยก่อน  
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงลักษณะและรูปแบบของการแสดงชอยงมู 
2. ท าให้ทราบถึงความเชื่อเรื่องหมอผีหรือคนทรงเจ้าของคนเกาหลีที่สะท้อนออกมาใน

รูปแบบการแสดงชอยงมู 
3. ท าให้ทราบถึงบทบาทของการแสดงชอยงมูที่มีผลต่อสังคมเกาหลีในสมัยก่อน 

 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 เดิมที ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ(Shamanism) เป็นระบบความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดและเป็น
บ่อเกิดทางวัฒนธรรมของเกาหลีและเป็นบ่อเกิดด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงการแสดงด้วย 

Jukka O. Miettinen (2015) เขียนบทความเรื่อง “Korean Shamanism, The Origins of 
Indigenous Culture”และ Frank Kaufmann (2015) เขียนบทความเรื่อง “Korean 
shamanism” กล่าวว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหมอผีหรือคนทรงเจ้า เป็นระบบความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุด
ในเกาหลี และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเกาหลี ซึ่งไม่เคยหายสาบสูญไปจากเกาหลีเลย หลังจากที่
มีการประเมินเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเกาหลี ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 สามารถสรุปได้ว่าความ
เชื่อนี้เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมเกาหลี 
 

พีระพงศ์ สุขแก้ว (2549) ในหนังสือ“เกาหลีเรื่องเล่าผ่านกาลเวลา” กล่าวว่า ตามต านานการ
ก าเนิดชาติเกาหลี มีเทพเจ้าตันกุ๋นเป็นผู้ลงมาจุติและสร้างประเทศ ดังนั้น เทพเจ้าตันกุ๋นจึงได้รับการ
เคารพบูชาในฐานะบิดาผู้ให้ก าเนิดชนชาติเกาหลีจนปัจจุบัน จากความเชื่อเรื่องประวัติการก าเนิดชาติ
เกาหลี แสดงให้เห็นว่า คนเกาหลีมีความเชื่อและให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเป็น
พ้ืนฐานมาแต่โบราณ 
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มาลินี คัมภีรญาณนนท์ (2536) ในหนังสือ “ประวัติศาสตร์ศิลปะเกาหลี” กล่าวว่า ลัทธินับ
ถือภูตผีและวิญญาณน่าจะมีต้นก าเนิดมาจากเกาหลี ซึ่งลัทธินี้ มีความเชื่อว่า บรรดาสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็น พระอาทิตย์ พระจันทร์ กลุ่มดาว ทะเล ภูเขา ต้นไม้ ก้อนหิน แม่น้ า  
ล าธาร ล้วนแต่มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่ นอกจากนี้ ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ เชื่อกันว่ามีตั้งแต่สมัย
นิยายเทพปกรณนัมเมื่อตันกุ๋น-วังก็อม ปกครองแผ่นดินเกาหลี และตันกุ๋นเองก็มีสถานะเป็นทั้ง
กษัตริย์และเป็นหัวหน้าหมอผีด้วย ในสมัยโบราณลัทธินับถือภูตผีวิญญาณใช้ขจัดปัดเป่าความ
หวาดกลัวโรคร้าย และ ภัยพิบัติต่างๆ ต่อมา เมื่อลัทธิขงจื่อได้รับการยกย่องให้เป็นศาสนาแห่งชาติ 
ลัทธินับถือภูตผีวิญญาณก็ผสมผสานกับลัทธิขงจื่อ แสดงให้เห็นถึงลีกษณะการแสดงชอยงมู ที่มี
พ้ืนฐานความคิดจากลัทธินับถือภูตผีปีศาจ และมี่รูปแบบการแสดงที่อิงหลักการหยิน -หยาง ของลัทธิ
ขงจื่อ 

 
 สุรพล วินุฬห์รักษ์ (2547) ในหนังสือ “หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ กล่าวว่า 

นาฏยศิลป์ เป็นสัญชาติญาณชนิดหนึ่งของมนุษย์ ที่แสดงออกมาเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้น นาฏยศิลป์มี
วิวัฒนาการมาพร้อมกับความเจริญของมนุษย์  ชุมชนจะเป็นผู้หล่อหลอมนาฏยศิลป์  ดังนั้น 
นาฏยศิลป์จะสะท้อนศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนด้วยเช่นกัน  มีการกล่าวถึงความเชื่อ ที่เป็นปัจจัย
การพัฒนาของนาฏยศิลป์ไว้ว่า มนุษย์ในอดีตกาล ต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันเป็นภัย
นานัปการ มนุษย์ไม่มีความรู้หรือปัญญาที่จะเข้าใจหรือป้องกันภัยเหล่านั้นได้ มนุษย์จึงเกิดความกลัว 
และเกิดความเชื่อว่าภัยเหล่านั้นเป็นอภินิหารของสิ่งที่มีมหิทธานุภาพเหนือธรรมชาติ ความกลัวภัย
เหล่านี้ท าให้มนุษย์เกิดความคิดที่จะป้องกัน บรรเทา หรือพยากรณเหตุการณ์นั้นๆ โดยการเซ่นสรวง 
สังเวยด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือด้วยชีวิตสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์ ให้แก่ผีหรือเทพซึ่งมนุษย์ก าหนดขึ้น
โดยความเชื่อหรือความกลัวดังกล่าว เทพในยุคโบราณที่มนุษย์ก าหนดขึ้นเพ่ือบูชา ได้แก่ เทพแห่งธาตุ
หลัก คือ ดิน น้ า ลม ไฟ การเซ่นสรวงสังเวยนี้ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นพิธีกรรมส าคัญ
ของมนุษย์แม้ในปัจจุบัน เพียงแต่รูปแบบแห่งพิธีนั้น ได้พัฒนาให้แตกต่างกันออกไป และเพ่ือให้การ
ท าพิธีกรรมเกิดความยิ่งใหญ่ตระการตา มีความเป็นพิเศษกว่าพิธีอ่ืนๆ จึงได้ผนวกดนตรีและ
นาฏยศิลป์เข้าไว้ในพิธีดังกล่าวด้วย 

 
การแสดงชอยงมู เป็นการระบ าโดยใช้หน้ากาก โดยการแสดงนี้ มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับลัทธินับถือ

ภูตผีและวิญญาณ กาญจนา หงส์ทอง (2548: 63-69) ในหนังสือ“กิน เที่ยว เปรี้ยวที่เกาหลี” กล่าวว่า 
หน้ากากและการแสดงระบ าสวมหน้ากากเกิดขึ้นสมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์เกาหลี แก่นแท้ในมุมลึก
นั้น จุดประสงค์ดั้งเดินของการแสดง คือเพ่ือขับไล่ภูตผีปีศาจ ความชั่วร้าย การท าพิธีกรรมทางศาสนา  

 



 6 

 Cultural Properties Administration (2001) ในหนังสือ “Korean Intangible Cultural 
Properties Traditional Music And Dance” กล่าวว่า ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน การเต้นร า
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต จารีตประเพณีของผู้คน ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมและการเฉลิมฉลอง ในส่วนของพิธีกรรม ได้แสดงถึงการให้เกียรติและเคารพบรรพบุรุษ หรือ
พระเจ้า ตามความเชื่อในลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเกาหลี สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบราชส านัก และแบบพ้ืนบ้าน แบบราชส านัก การเคลื่อนไหวจะช้าและ
สง่างาม เนื่องจากได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนา และ ลัทธิขงจื่อ การแสดงที่นิยมที่สุดในราช
ส านักคือ การแสดงชอยงมู จากการศึกษาหน้า 107 – 109 พบว่า ชอยงมู เป็นการแสดงเก่าแก่ที่มี
ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ แสดงเพ่ือไล่ภูตผีปีศาจก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์ 
โดยการสักการะพระเจ้าตามหลักความเชื่อเรื่องหยิน-หยางของธาตุทั้ง 5 การแสดงชอยงมู ถือว่าเป็น
จุดก าเนิดของการผสมผสานการระบ ากับเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณ เห็นได้ว่า การแสดงนี้
มีพ้ืนฐานความเชื่อจากลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ พร้อมทั้งผสมผสานกับความเชื่อลัทธิขงจื่ออย่าง
ลงตัว 
 
 ดาวดี เพชรบรม (2550) ศึกษาเรื่อง “การแสดงระบ าและละครหน้ากาก จากความเชื่อทาง
จิตวิญญาณสู่การแสดงสะท้อนสังคม” กล่าวว่า คนในประเทศเกาหลีให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง
ความเชื่อและจิตวิญญาณ จึงก่อให้เกิดลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ (Shamanism) ขึ้น ซึ่งลัทธินับถือ
ภูตผีวิญญาณมีความเป็นมาที่เก่าแก่ และสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีต้นก าเนิดมาจากประเทศเกาหลี ลัทธิ
นี้เชื่อในเรื่องบรรดาสรรพสิ่งในธรรมชาติทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ พระจันทร์ กลุ่มดาว ทะเล 
ภูเขา ต้นไม้ ก้อนหิน แม่น้ า ล าธาร โดยเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายล้วนมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ วิญญาณเหล่านี้
เปรียบเสมือนเทพเจ้าที่สมควรท าการกราบไหว้บูชา นอกจากนี้ ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณยังเชื่อว่า
มีมาตั้งแต่สมัยนิยายเทพปกรณัม เมื่อตันกุน-วังก็อม โดยจากการปกครองแผ่นดินเกาหลี ตันกุนมี
สถานะเปน็ทั้งกษัตริย์และหัวหน้าหมอผี ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ 
ในสมัยโบราณ ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณใช้เพ่ือการขจัดปัดเป่าความหวาดกลัว โรคร้าย และ 
ภัยพิบัติต่าง ๆ จากสิ่งเหนืออิทธิพลธรรมชาติ หัวหน้าหมอผีจะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมดังกล่าว และมี
เครื่องมือท าให้เกิดเสียงมากมายหลายชิ้นส าหรับพิธีกรรม สมัยต่อมา การประกอบพิธีกรรมเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการผสมผสานการร่ายร าให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยพื้นฐานลัทธินับถือภูตผีและ
วิญญาณ ความเชื่อพ้ืนบ้านนั้น มีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเป็นอย่างมาก 
จึงถือได้ว่า ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงระบ าและละครหน้ากาก และยัง
เป็นอิทธิพลแก่ศิลปะในแง่ต่าง ๆ อีกด้วย 
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อารีรัตน์ พรหมมินทร์ (2552) ศึกษาเรื่อง “ระบ าพัด : นาฏศิลป์แห่งเกาหลีจากมังกรสู่แดน
โสม” กล่าวว่า ลัทธินับถือภูตผีวิญญาณ (shamanism) นี้มีความเชื่อในสิ่งที่เปนธรรมชาติไมวาจะเป็น 
พระอาทิตย พระจันทร, กลุ่มดาว, ต้นไม้,ภูเขา, แม่น้ า วาลวนมีวิญญาณสิงสถิตอยูซึ่งวิญญาณเหล่านี้
เปรียบเสมือนเทพเจ้า แสดงใหเห็นวาคนเกาหลีมีความเชื่อเรื่องของเทพเจาและวิญญาณวาเป็น
พ้ืนฐานหลักทางจิตใจมาตั้งแตเกิดโดยการปลูกฝงทางความคิด ความเชื่อ ซึ่งแสดงใหเห็นว่า ประเทศ
เกาหลีนั้นให้ความส าคัญเรื่องความเชื่อ และจิตวิญญาณอยางมาก ทาทางของการร่ายร าจึง 
เปรียบเสมือนกับเปนผูที่มีหนาที่เปนตัวกลางในการติดต่อระหวางวิญญาณกับมนุษย์บนพ้ืนโลก ลัทธิ
นับถือภูตผีและวิญญาณ (Shamanism) นั้นมีอิทธิพลอยางมากตอการแสดงแบบ พ้ืนบานที่ถูกพัฒนา
ภายใต้อิทธิพลนี้ ที่จะเห็นได้ว่าศิลปะการแสดงของประเทศเกาหลีแรกเริ่ม เกิดขึ้นเพ่ือเป็นการ
บวงสรวงบูชาเทพเจา โดยลักษณะของการแสดงแบบพ้ืนบานในชวงแรกก็ไดรับการพัฒนามาจาก
ท่วงทาของการรายร าของคนทรงเจาในพิธีตางๆตามความเชื่อเดิมของคนเกาหลีที่ จะมีคนทรงเจ้ามาร
ายร าประกอบจังหวะของดนตรีในการประกอบพิธีซึ่งรูปแบบความเชื่อเรื่องคน ทรงเจานี้ไดรับมาจาก
ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ (Shamanism) ทั้งสิ้น 

มาลินี ดิลกวณิช (2543) ในหนังสือ “ระบ าและละครในเอเชีย” พบว่า ระบ า คือ
ศิลปะการแสดงที่มีเนื้อหาเรื่องราวแทรกอยู่ มีองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้คือ ดนตรีเพ่ือประกอบลีลา 
และจังหวะการร่ายร า และบทขับร้องเพ่ือเล่าเรื่อง โดยเนื้อแท้แล้ว การระบ าในเอเชียคือการตีความ
ออกมาในรูปของจังหวะและท่าทาง และท่าทางการร่ายร าที่มีระบบระเบียบและแบบแผน ตลอดจนมี
การสืบทอดตามประเพณีนิยมที่ชัดเจน แสดงให้เห็นว่า การแสดงชอยงมู ไม่เป็นเพียงแค่การร่ายร า
เพ่ือความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงความเชื่อหรือประเพณีของเกาหลีสอดแทรกอยู่
ด้วย 
 
 
 



บทที่ 2 
ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ (Shamanism) 

 
 ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ (Shamanism) คือ ลัทธิความเชื่อที่เก่าแก่ของประชากรที่อาศัย
อยู่ในอูราอัลไต ในเอเชียเหนือ ในบริเวณเทือกเขาอัลไตตั้งแต่บริเวณแลปป์แลนด์ (Lappland) ทาง
ทิศตะวันตก ไปจนถึงบริเวณช่องแคบแบริ่ง(Bering Straits)ช่วงเวลาก าเนิดลัทธิ ไม่สามารถระบุได้แน่
ชัดว่า ความจริงแล้วเกิดมาในช่วงเวลาใดกันแน่ แต่เดิมลัทธินับถือผูติผีและวิญญาณเป็นศาสนา
วัฒนธรรมของชนชาติเร่ร่อนที่ล่าสัตว์เป็นอาหาร คือ ชาวเอเชียโบราณ ซ่ึงแก่นส าคัญของลัทธินี้คือ
การติดต่อกับวิญญาณลัทธินี้จึงวางรากฐานอยู่ในเรื่องวิญญาณนิยม แต่มีพ้ืนฐานสูงกว่า กล่าวคือ เมื่อ
มนุษย์ได้รับเอาวิญญาณนิยมมาเป็นพ้ืนฐาน มนุษย์จึงเริ่มต้นหาทางติดต่อกับวิญญาณมนุษย์เชื่อว่า
วิญญาณคือการรวมตัวของพลังงานที่มีอยู่ทั่วไปในจักรวาล วิญญาณติดต่อกับมนุษย์ได้โดยอาศัย
พลังงานจากสิ่งต่างๆในธรรมชาติเช่น สัตว์ พืช ก้อนหิน น้ า อากาศ ดวงดาว และอวกาศระหว่าง
ดวงดาว ดังที่ มาลินี คัมภีรญานนท์ กล่าวไว้ว่า 
 

“ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณมีความเชื่อว่า บรรดาสรรพสิ่งในธรรมชาติทั้งปวง ไม่
ว่าจะเป็น พระอาทิตย์ พระจันทร์ กลุ่มดาว ทะเล ภูเขา ต้นไม้ ก้อนหิน แม่น้ า ล า
ธาร ล้วนแต่มีวิญญาณสิงสถิตอยู่” 

(มาลินี คัมภีรญานนท์, 2536) 
 

 ในการติดต่อสื่อสารกับโลกวิญญาณ หรือ โลกของพระเจ้าของลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ
นั้น มักจะมีหมอผีเป็นตัวกลางด าเนินพิธีกรรมต่างๆเพ่ืออ้อนวอนต่อวิญญาณและพระเจ้า ให้ช่วยขจัด
ปัดเป่าความหวาดกลัว โรคร้าย และ ภัยพิบัติต่างๆโดยออกมาเป็นรูปแบบการร้องเพลง เต้นร า
ศักดิ์สิทธิ์ การแสวงบุญ เป็นต้นผู้ท าที่หน้าที่ติดต่อกับวิญญาณเรียกว่า “ซาแมน” (shaman) หมายถึง
พระหมอผู้วิเศษ ลัทธิความคิดนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องการมีชีวิตต่อเนื่องของทุกดวงวิญญาณหลังจาก
ร่างกายดับสิ้นไปแล้ว ซ่ึงความเชื่อเป็นรากฐานของการท าให้เกิดลัทธิบูชาบรรพบุรุษ (Ancestor 
worship) ขึ้นมา การมีพระหมอผู้วิเศษ หรือซาแมนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีพระผู้ท าหน้าที่
รักษาความเชื่อของแต่ละศาสนาไว้ไม่ให้สูญสิ้น เป็นการด ารงไว้ของศาสนาทุกศาสนาในเวลาต่อมา 
หมอผีนอกจากจะมีหน้าที่ท าการติดต่อกับโลกของวิญญาณแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับเทพเจ้า 
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีหน้าที่ในการท าพิธีบูชายัญ ท านายโชคชะตาและรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย 
 ผู้ที่ท าหน้าที่ติดต่อกับวิญญาณ(Shaman) หรือ หมอผี ผู้ที่มีหน้าที่ท าพิธีกรรมต่าง ๆ ให้
ค าแนะน า และรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และดูแลเรื่องสุขภาพจิตให้แก่ชาวบ้าน วัฒนธรรมเก่าแก่ในยุค
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โบราณ เชื่อว่าทุกที่ทุกสิ่งล้วนมีวิญญาณ หรือ ผีสิงสถิตอยู่ บทบาทหลักของหมอผีคือการติดต่อ
วิญญาณต่างๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ แผ่นดิน ฝนฟ้า ความเป็นอยู่ เป็นต้น เนื่องจากมนุษย์
ต้องการพึ่งพาธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆในโลกเพ่ืออยู่รอด จึงมีความเชื่อว่า การติดต่อกับวิญญาณ
เหล่านี้ จะเป็นการท านายหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบได้ ผู้คนเชื่อว่าหมอผีสามารถสื่อวิญญาณของ
ตนไปพบกับวิญญาณเหล่านั้นเพ่ือช่วยให้ชีวิตประสบความส าเร็จหรือสามารถหาสาเหตุของปัญหา 
หรือท านายสภาพแวดล้อมผ่านวิญญาณเหล่านั้นได้ การเดินทางของวิญญาณ สามารถน าพาหมอผี
ไปสู่สิ่งอื่น ๆ เช่น การติดต่อกับเทพเจ้า พบความรู้พิเศษ หรือรับพลังต่าง ๆ หมอผีมีความสามารถอัน
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น ความสามารถที่ได้ยินเสียงพิเศษ หรือ มีประสบการณ์เหนือการรับรู้ปกติ 
ซึ่งยากที่ผู้อ่ืนจะเข้าใจได้ จะได้รับความเคารพนับถือตามธรรมเนียม หมอผีนอกจากจะมีต าแหน่งทรง
อิทธิพลแล้ว ยังได้รับความเคารพจากคนในชุมชนอย่างสูงอีกด้วย ชาวบ้านมักให้ความส าคัญโดยการ
ไปหาหมอผีเป็นคนแรกเม่ือประสบปัญหา ต้องการความช่วยเหลือ และตัวหมอเองก็จะใช้
ความสามารถและพลังที่มีอยู่ในตัวค้นหาผลที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ในปัจจุบันก็ยังมีหมอผียุค
ใหม่หลงเหลืออยู่บ้างในหลายพ้ืนที่บนโลก แม้แต่สังคมตะวันตกสมัยใหม่ ผู้คนพบกับหมอผีเพื่อช่วยให้
แก้ไขปัญหาเรื่องพิธีกรรมและจิตวิญญาณ อาจกล่าวได้ว่าลัทธินี้เป็นวิธีค้นหาที่อยู่ของเราในจักรวาล 
โดยการเดินทางไปสู่สิ่งอื่น ๆ ด้วยพลังจิต ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าหมอผีมีความสามารถติดต่อสื่อสาร
วิญญาณ ในไสยศาสตร์จะมีการอันเชิญวิญญาณให้มาเข้าทรงผ่านตัวบุคคล หรือที่เรียกว่า “ร่างทรง”  
แต่ในลัทธิหมอผีนั้น หมอผีจะเป็นผู้ควบคุมวิญญาณโดยเดินทางเข้าไปในโลกวิญญาณโดยเดินทางเข้า
ไปในโลกวิญญาณซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนัก การเดินทางนี้เป็นประสบการณ์เข้าสู่ห้วงลึกของจิต วิธีที่ใช้ท า
ให้หมอผีเข้าสู่สถานะเข้าฌาน ซึ่งแยกจากสถานะของมนุษย์ทั่วไป หมอผีอาจจะเป็นหญิงมีอายุ แต่
โดยทั่วไปแล้วจะเป็นผู้ชาย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะตัวพิเศษที่สามารถฝึกฝนให้แข็งกล้า
ขึ้นมาได้ บทบาทส าคัญของหมอผีในชุมชน คือรวบรวมพลังจิตของชุมชนให้มีผลดีต่อสุขภาพและ
ความอุดมสมบูรณ์ การที่หมอผีสามารถควบคุมพลังวิญญาณได้นั้น ก็จะมีผลต่อการด าเนินชีวิต ไม่ว่า
จะเป็นความเจ็บป่วย การสงคราม และการล่าสัตว์ บทบาทของหมอผีเริ่มมีข้ึนตั้งแต่ยุคหินเก่า 
(Paleolithic) ซึ่งมีอิทธิพลมากในสังคมล่าสัตว์สมัยนั้น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบได้แก่ในผนงั
ถ้ าเลส์ทรัวส์แฟรส์(Les TroisFreres) ในฝรั่งเศส มีภาพเขียนสีที่มีอายุกว่า 15,000 ปี อยู่บนผนังถ้ า 
ภาพที่วาดแสดงถึงพิธีกรรมของหมอผี ที่ประกอบขึ้นในการล่าสัตว์ อีกท้ังยังพบภาพเขียนสีที่ "ผาหิน
แต้ม" ในประเทศไทยอีกด้วย ในสังคมล่าสัตว์ มนุษย์ต้องพ่ึงพาสัตว์เพ่ือความอยู่รอด มนุษย์จึง
ต้องการผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสัตว์ได้ หมอผีมีหน้าที่หลอกล่อและบังคับให้สัตว์
ยอมสละชีวิตให้แก่นักล่า หมอผีมีส่วนช่วยแก้ปัญหาในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย อุบัติเหต ุ
ความล้มเหลวในการล่าสัตว์ หรือแม้แต่การทะเลาะวิวาท บทบาทของหมอผี ครอบคลุมในหลายๆ
ด้าน เวลาความเจ็บป่วยมักจะมีความเชื่อว่าเกิดจากการหายตัวของดวงวิญญาณผู้ป่วย มีสาเหตุจาก
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การถูกรบกวนจากวิญญาณดวงอ่ืน หรือจากพ่อมด อาจมีผู้ไม่หวังดีเสกวัตถุต่างๆเข้าไปในตัวผู้ป่วย ท า
ให้เกิดอันตราย และหมอผีเท่านั้น จะเป็นผู้ประกอบพิธีน าวัตถุนั้นๆออกมา หรือช่วยค้นหาดวง
วิญญาณท่ีหายไป หมอผีสามารถท่องโลกวิญญาณ สื่อสารกับสัตว์ ท านายดินฟ้าอากาศ หยั่งรู้อนาคต 
และค้นหาสิ่งของที่หายไป หมอผีเป็นผู้ที่มีพลังเหนือธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ท่ีสุดในโลกเร้นลับ 
สามารถใช้เวทมนต์คาถา บุกน้ า ลุยไฟ ท่องไปในอากาศ หายตัว เปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติและ
ท านายอนาคตได้ น่าแปลกที่ว่าแม้สังคมและวัฒนธรรมจะต่างกันแต่พิธีการติดต่อกับโลกวิญญาณก็จะ
เป็นไปในลักษณะเดียวกัน แพทย์และปรัชญาเมธีชาวสวิส ชื่อ พาราเซลซุส (Paracelcus) กล่าวเมื่อ
พุทธศตวรรษที่ 21 ว่า มนุษย์ยังไม่ค้นพบความสามารถของจิตใจตนเอง ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
บังคับจินตนาการเพื่อติดต่อกับโลกวิญญาณและเรียนรู้บางอย่างจากมันได้ การรักษาโรคของหมอผี 
ไม่สามารถหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ หมอผีถือว่าความเจ็บป่วยเป็นการเสียพลังของคน 
ในขณะที่ทางการแพทย์กล่าวว่า ความเจ็บป่วยคือการที่กระบวนการต้านทานอ่อนแอลง การรักษา
ของหมอผี จะเป็นการแสดงออกท่ีรุนแรงเพ่ือเรียกพลังกลับคืนมาสู่ผู้ป่วยหรือสร้างเกราะป้องกันจิตใจ
ให้กับเขา ในพิธีการรักษาบางครั้งจะมีการดึงหรือถอนวัตถุบางอย่างออกมาจากร่างกายเพื่อให้ผู้ป่วย
เชื่อว่าตนได้ถูกเยียวยาแล้ว  

สรุปแล้ว ลักษณะของลัทธินับถือภูตผีวิญญาณนั้น เชื่อมโยงกลับสิ่งเหล่านี้ 
มีความเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ระบบของลัทธิเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพิธีกรรม

และค าสอนต่าง ๆ ล้วนมีที่มา และเกิดจากสรรพ
สิ่งในธรรมชาติ 

มีความเก่ียวข้องกับการรักษา และชุมชน ลัทธิไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเฉพาะสุขภาพของแต่
ละบุคคล แต่เก่ียวข้องกับสุขภาพของชุมชน
ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคน พืช สัตว์ และทุกสิ่งในชีวิต  

มีการปฏิบัติที่เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณ มีการฝึกจิตเพ่ือให้ร่างกายและจิตใจเกิดความ
กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว 

มีการเชื่อมต่อกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีการเรียนรู้ถึงวิธีการเชื่อมต่อกับสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ และเคารพสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
เช่น แม่น้ า ทะเลสาบ ภูเขา เป็นต้น 

มีวิสัยทัศน์ และ พิธีกรรม มีการจัดพิธีกรรมให้แก่ดวงวิญญาณ เน้นสร้าง
ความกลมเกลียวต่อสรรพสิ่งในธรรมชาติกับ
มนุษย์  

ตารางที่ 1 ตารางแสดงลักษณะของลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณท่ีเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ 
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ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณในประเทศเกาหลี 
ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณในประเทศเกาหลี มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาอารยธรรม

เกาหลี โดยเริ่มต้นมาจากต านานของพระเจ้าตันกุน (Dangun : 단군) ผู้ลงมาจุติสร้างประเทศ พระ
เจ้าตันกุนจึงได้รับการเคารพบูชาในฐานะบิดาผู้ให้ก าเนิดชนชาติเกาหลีในปัจจุบัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคน
เกาหลีมีความเชื่อและให้ความส าคัญเก่ียวกับเรื่องของจิตวิญญาณเป็นพ้ืนฐานมาแต่โบราณ มีความคิด
ที่ว่าวิญญาณมีอยู่จริงตามธรรมชาติ ลัทธินี้เป็นศาสนาดั้งเดิมซึ่งไม่ได้มีโครงสร้างเป็นระบบ แต่แทรก
ซึมเข้ามาในชีวิตประจ าวันของผู้คนผ่านประเพณีและพิธีกรรม มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใน
ประเทศเกาหลีมีความเชื่อว่า วัตถุทุกสิ่งบนโลกล้วนมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ ผู้คนเชื่อว่าจิตวิญญาณไม่มี 
ทางดับสูญ ศพจึงถูกวางหันหัวไปทางทิศตะวันออก ในทิศท่ีพระอาทิตย์ขึ้น โดยมีความเชื่อว่าจิต
วิญญาณท่ีดีเหมือนดวงอาทิตย์จะน ามาซึ่งโชคดี ตรงข้ามกับวิญญาณชั่วร้ายที่จะน ามาซึ่งความชั่วร้าย 

ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณของเกาหลี มีตัวแทนที่เรียกว่า มูดัง (mudang : 무당巫堂) มูดังมัก
เป็นผู้หญิงที่ท าหน้าที่ติดต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งวิญญาณ หรือ พระเจ้า โดยผ่านพิธีกรรมที่
เรียกว่า กุด (gut : 굿) 

 
 

รูปที่ 1 ภาพแสดงพิธีกรรมต่าง ๆ ของ มูดัง 
(ที่มา : Seamus Walsh, 2010) 
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ช่วงเวลาที่มีการติดต่อกับพระเจ้า มีความเชื่อว่า มูดังสามารถช่วยหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย ความโชค
ร้าย และช่วยแก้ปัญหาความตึงเครียดที่อยู่ระหว่างชีวิตและความตาย การสนทนาจะเต็มไปด้วย
ความรู้สึกท่ีเคลิบเคลิ้มลุ่มหลง 
นอกจากนี้ ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณยังเป็นเส้นทางที่มีเป้าหมายในการค้นพบวิถีแห่งความสงบ 
และ การอยู่อย่างเป็นสุขในโลกและสรรพสิ่งรอบๆตัวจึงจะเห็นได้ว่า นอกจากลัทธินี้มีความเชื่อเรื่อง
เกี่ยวกับวิญญาณและพระเจ้าแล้ว การขอพรต่อธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความสงบสุขในชีวิต หรือไม่ให้
เกิดภัยธรรมชาติใดๆก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อนี้เช่นกัน 
 ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณในประเทศเกาหลีเป็นพ้ืนฐานต่อก่อการพัฒนาไปเป็นศาสนาอ่ืน 
ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ หรือลัทธิขงจื้อ ในอดีต พิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับลัทธิ
นับถือภูติผีและวิญญาณ จะเป็นพิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่นการสวดมนต์เพ่ือให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ในช่วงการเก็บเก่ียว ต่อมาลักษณะพิธีกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการ
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์มีพิธีกรรมเกิดข้ึนเช่น พิธีกรรมตอนแต่งงาน , งานศพ เป็น
ต้นในบางพิธีกรรมมีการผสมผสานระหว่างการแสดงละครดนตรีและการเต้นร าเพ่ือความสนุกสนาน
และเพลิดเพลินอีกด้วย  



บทที่ 3 
ศิลปะการแสดงเกาหลี 

 
วัฒนธรรมด้านศิลปะของประเทศเกาหลีนั้น มีลักษณะเด่นหลายประการที่มีเอกลักษณ์เป็น

ของตัวเอง ศิลปะเกาหลีให้ค่าและความส าคัญกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะแขนงไหน มักจะมี
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติและเน้นความกลมเกลียวตามหลักความเชื่อหยินหยาง  ศิลปะเกาหลี
สามารถแบ่งได้หลายแขนง ประกอบด้วย ด้านดนตรี ด้านงานฝีมือ ด้านจิตรกรรม และ ด้านนาฏศิลป์ 
ซึ่งผู้จัดท าจะกล่าวถึง ศิลปะด้านนาฏศิลป์ของเกาหลีต่อไป 

 
ศิลปะการร่ายร าของเกาหลีสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ  

 แบบราชส านัก 

 แบบพิธีกรรมทางศาสนา 

 แบบพ้ืนบ้าน  
 

การแสดงแบบราชส านัก ในภาษาเกาหลี เรียกว่า จองแจ (정재: Jeongjae) เป็นการ
แสดงเพื่อราชวงศ์ หรือ ตระกูลผู้สูงศักดิ์ในพระราชวัง การแสดงจะจ ากัดแค่ที่พระราชวังเท่านั้นการ
แสดงจะสะท้อนถึงอิทธิพลของปรัชญาขงจื้อ และ พระพุทธศาสนา  เป็นปรัชญาการเดินทางสายกลาง
และการระงับอารมณ์ความรู้สึก ท่าทางการร่ายร าจะอ่อนช้อย เรียบร้อย สวยงาม และเป็นไปอย่าง

เชื่องช้ารูปแบบการแสดงแบบราชส านัก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ดังอัก จองแจ (당악정재: 
Dangakjeongjae) คือการแสดงในราชส านักท่ีได้รับการถ่ายทอดรูปแบบการแสดงพ้ืนบ้านมาจาก

ประเทศจีนและ ฮยางอัก จองแจ (향악정재 :Hyangakjeongjae) การแสดงในราชส านักท่ีมี
รูปแบบเป็นของเกาหลี 

 
การแสดงแบบราชส านัก ประกอบด้วย  
 การแสดงแบบราชส านักประเภท ดังอัก จองแจ 

- ระบ ามงกึมชอก (몽금척 : Monggeumcheok) 

- ระบ า โพกูรัก (포구락 : Pogurak) 

- ระบ า ซอนยูรัก (헌선도 : Seonyurak) 
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 การแสดงแบบราชส านัก ประเภท ฮยางอัก จองแจ 

- ระบ า อาบักมู(아박무: Ahbakmu) 

- ระบ า พักจอมมู(박점무 : Bakjeopmu) 

- ระบ า บงแรอึย(봉래의 : Bonglaeui) 

- ระบ าชอยงมู(처용무 : Cheoyongmu) 

- ระบ าชุนแองจอน(춘앵전: Chunaengjeon) 

- ระบ า กาอินจอนมกทัน (가인전목단 : Gainjeonmokdan) 

- ระบ ากอมมู(검무 : Geommu) 

- ระบ า ฮักยอนฮวาแดมู(학연화대무 : Hakyeonhwadaemu) 

- ระบ า โคกูรยอมู(고구려무 : Gogureomu) 

- ระบ ามูแอมู(무애무: Muaemu) 

- ระบ ามูซานฮยาง (무산향 : Musanhyang) 

- ระบ ามูโก (무고 : Mugo) 

- ระบ า ซาจามู(사자무 : Sajamu) 

- ระบ า ซอนยูรัก (선유락: Seonyurak) 
 

 
รูปที่ 2การแสดงแบบราชส านัก ประเภท ดังอัก จองแจ ระบ ามงกึมชอก 

(ที่มา :Won Jongkyu, 2013) 
 

รูปที่ 3 การแสดงแบบราชส านัก ประเภท ฮยางอัก จองแจ ระบ าชอยงมู 
(ท่ีมา : Jang Minhee, 2012) 
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การแสดงแบบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นการแสดงที่จัดขึ้นเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
โดยมีวิวัฒนาการที่ถ่ายทอดมาจากพิธีกรรมของลัทธิขงจื้อ รูปแบบการแสดงจะประกอบด้วยการร่าย
ร า และการแสดงดนตรีประกอบการแสดง ผู้แสดงคือพระผู้ประกอบพิธีกรรม โดยมีการขับร้อง และ
การใช้ท่าทางต่าง ๆ เนื่องจากอิทธิพลของลัทธิขงจื้อ ท่าทางการแสดงในพิธีกรรมจะสงบและ
เรียบร้อย ผู้ร่ายร าจะใช้เท้าทั้ง 2 ข้าง กระโดดไปมา พร้อมใช้กระดิ่งเขย่าเพ่ือการประกอบพิธี เพ่ือ
สื่อสารกับเทพเจ้า พิธีกรรมจะเน้นไปที่การขับไล่สิ่งชั่วร้าย น ามาแต่ความโชคดี และขัดเกลาจิตใจให้
เกิดความสงบ  
 
การแสดงแบบพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย 

- ระบ าผีเสื้อ(나비춤 : Nabichum) 

- ระบ าซึงมู(승무 : Seungmu) 

- ระบ าบูโพนลลีชุม (부포놀리춤 : Buponorichum) 
(Cultural Properties Administration 2001 : 9) 

 

 
รูปที่ 4การแสดงแบบพิธีกรรมทางศาสนา ระบ าผีเสื้อ 

(ท่ีมา : Seonwonsa ,2010) 
 

การแสดงแบบพ้ืนบ้านจะตรงข้ามกับการแสดงแบบราชส านัก ระบ าพ้ืนบ้านจะสะท้อนชีวิต 
การท างาน และศาสนาของคนในชุมชน จะใช้จังหวะ ท านองที่เน้นความสนุกสนาน เป็นลักษณะการ
แสดงที่เน้นอิสระ และมีชีวิตชีวา เนื้อหาอาจมีการเสียดสีการเมือง สังคม หรือการแสดงเพ่ือให้ความ
บันเทิงแก่คนในชุมชนเช่น ระบ าของชาวนาชาวไร่ ระบ าหน้ากาก และการร่ายร าทางไสยศาสตร์ 
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วิงวอนต่อเทพเจ้า วิวัฒนาการของนาฏศิลป์เกาหลีมีรูปแบบเดียวกันกับชาติอ่ืน ๆ คือ มักเริ่มและดัด
แปรลงให้เป็นระบ าปลุกใจในสงครามเพ่ือให้ก าลังใจแก่นักรบ หรือเป็นการแสดงในพิธีกรรมทาง
ศาสนา หรือเป็นการร้องร าท าเพลงในหมู่ชนชั้นกรรมาชีพ หรือแสดงเป็นหมู่ นอกจากการแสดงแบบ
พ้ืนบ้านจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงแก่คนในชุมชนเพ่ือให้เกิดการรวมตัวกันแล้ว ยังเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยให้ผ่อนคลายจากการท างานอันเหน็ดเหนื่อย การพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชนเพ่ือผ่อนคลาย
ความตึงเครียดนี้ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน หรือหมู่บ้านต่อหมู่บ้านด้วย  
 
การแสดงแบบพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย 

- ระบ า หน้ากาก(탈춤 : Talchum) 

- ระบ า นงอัก (농악 : Nongak) 

- ระบ า พัลม็อกจุง(팔먹중 : Palmeokjung chum) 

- ระบ า กักชีชุม (각시춤 : Gaksichum) 

- ระบ า บยองชินชุม (병신춤 :Byungshinchum) 

- ระบ า คังคังซุลแร (강강술래 : Ganggangsullae) 

- ระบ า แทพยองมู(태평무: Taepyeongmu) 

- ระบ า ซึงจอนมู(승전무 : Seungjeonmu) 
 

 
รูปที่ 5การแสดงแบบพ้ืนบ้าน ระบ าหน้ากาก 

(ที่มา : AndongMaskdance Festival, 2011) 
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รูปที่ 6การแสดงแบบพ้ืนบ้าน ระบ านงอัก 

(ที่มา : Korean Culture and Information Service, 2014) 
 
 ศิลปะการแสดงเกาหลีมีหลากหลายรูปแบบ ถึงแม้แต่ละรูปแบบจะจุดประสงค์ในการแสดง 
และลักษณะการแสดงที่แตกต่างกัน แตก่ารแสดงทั้งหมดนั้นล้วนสะท้อนความคิด ความเชื่อ ประเพณี 
วัฒนธรรมต่าง ๆ ของคนเกาหลีที่มีมาแต่โบราณได้เป็นอย่างดี ว่ากลุ่มคนในสังคมสมัยนั้น ๆ ต้อง
เผชิญกับสภาพสังคมแบบใด ลักษณะวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตเป็นอย่างไร ศิลปะการแสดงเกาหลีจึง
เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้ศึกษาสังคมของประเทศเกาหลีได้เป็นอย่างดี 



บทที่ 4 
การแสดงชอยงมู (처용무 : Cheoyongmu) 

 
 ชอยงมู (처용무 : Cheoyongmu) หมายถึง ระบ าของชอยง โดย ค าว่า ชอยง (처용) คือ
ชื่อคน และค าว่า มู (무) มาจากค าว่า มูยง (무용) หมายถึง ระบ า ค าว่าระบ า ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณทิตสถาน ได้บัญญัติไว้ว่า ระบ า คือ การฟ้อนร าเป็นชุด หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การฟ้อนร ามุ่ง
หมายเพียงเพ่ือความงดงามของศิลปะการร า และการรื่นเริงบันเทิงใจไม่แสดงเป็นเรื่องราว
ประกอบด้วยผู้แสดงจ านวนมากกว่า 2 คนข้ึนไป มีจุดประสงค์เพ่ือแสดงความงดงาม ความพร้อม
เพรียง การแปรแถวในขณะแสดง ประกอบกับการแต่งกายที่สวยงาม และเพลงดนตรีที่ไพเราะน่าฟัง
ซึ่งการแสดงชอยงมูนี้ มีที่มาจากเรื่องเล่าในสมัยสามอาณาจักรของอาณาจักรชิลลา มีตัวละครส าคัญ
คือ ชอยง โดยมีเรื่องเล่าดังนี้ 

ชอยงมูเป็นหนึ่งในการเต้นร าเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ใช้จัดขึ้นในพิธีเฉลิมฉลองประจ าปี 
เดิมทีเป็นการแสดงภายในราชส านักเท่านั้น การแสดงนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปัดเป่าขับไล่สิ่งชั่วร้าย 
ระบ าชอยงมู เกิดจากต านานเรื่องเล่าที่ปรากฎในหนังสือ ซัมกุกยูซา (หนังสือประวัติศาสตร์สมัย 
เกาหลีแบ่งเป็น 3 อาณาจักร ระหว่าง ศตวรรษท่ี 4 – 6) กล่าวว่า ชอยง เป็นต านานของบุคคลในสมัย
กษัตริย์ ฮอคัง (r. 875 – 886) กษัตริย์องค์ที่ 49 แห่งอาณาจักรชิลลา มีต านานเล่าว่าวันหนึ่งชอยง
พบวิญญาณชั่วร้ายนอนกับภรรยาของเขาจึงระบายความโกรธแค้นออกมาเป็นการเต้นร าที่สวยงาม 
จึงท าให้วิญญาณเกิดความประทับใจและให้ค าสัญญาว่าจะไม่ปรากฏกายในสถานที่ ๆ มี 
ชอยงอยู่ โดยเนื้อเรื่องในต านานได้กล่าวไว้ว่า  
 

“วันหนึ่ง ในขณะที่กษัตริย์ฮอคัง กษัตริย์องค์ที่ 49 แห่งอาณาจักรชิลลา ออก
เดินทางไปยังแคว้นควันโป ท่านเกิดหลงทางเนื่องจากมีเมฆและหมอกทึบปกคลุม
ทาง ด้วยความแปลกใจ กษัตริย์จึงถามผู้ติดตามว่าท าไมจึงเกิดเหตุเช่นนี้ หนึ่งในนั้น
จึงตอบว่า “มันเป็นกลลวงของมังกรแห่งทะเลตะวันออก ท่านควรท าดีกับมัน 
เพ่ือให้มันเกิดความพึงพอใจ” กษัตริย์ฮงคัง จึงสร้างวัดขึ้น เมฆและหมอกก็สลาย
หายไป กษัตริย์จึงเรียกที่แห่งนี้ว่า ควันโป มังกรแห่งทะเลตะวันออกรู้สึกพึงพอใจ
เป็นอย่างมาก จึงมอบหมายบุตรทั้ง 7 ให้สร้างความสุขให้แก่กษัตริย์โดยการร้อง
และระบ า เมื่อกษัตริย์ฮอคังกลับมายังโซล ชอยง หนึ่งในบุตรชายของมังกรแห่ง
ทะเลตะวันออกได้ขอติดตามมาด้วย และรับใช้กษัตริย์หลายอย่าง ท่านจึงเกิดความ
พึงพอใจและประทานหญิงเลอโฉมให้เป็นภรรยา พร้อมแต่งตั้งต าแหน่ง คูปคัน ให้
เป็นการตอบแทน วันหนึ่ง มีปีศาจร้ายมาชื่นชอบภรรยาผู้เลอโฉมของชอยงได ้
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แปรงกายเป็นชอยง และแอบลักลอบเข้ามาในบ้าน เป็นจังหวะเดียวกันกับตอนที่
ชอยงกลับบ้านพอดี และได้เห็นภรรยากับปีศาจร้ายอยู่ด้วยกัน เขาจึงเริ่มร้องเพลง
ขึ้นมาทันที” 

(Hahoe Mask Museum, 10 August 2007) 
 

ตอนที่ชอยงพบภรรยากับคนแปลกหน้า เขาท าเพียงหันไปรอบๆและเดินออกจากห้องไป พร้อมกับขับ
ร้องเพลงที่มีเนื้อหาว่า 
 

“ภายใต้ดวงจันทร์สุกสกาวที่อยู่ทิศตะวันออก ฉันละทิ้งค่ าคืนที่สนุกสนานกลับบ้าน 
และพบขา 4 ขา บนเตียงของฉัน แน่นอนว่าขา 2 ข้างเป็นของภรรยา, แต่อีก 2 ข้าง
คือของใคร? เธอเคยเป็นของฉัน ฉันต้องท าอย่างไรเมื่อตอนนี้เธอถูกขโมยไป” 

 
เมื่อร้องเพลงจบ ปีศาจชั่วร้ายกลับประทับใจการกระท าของชอยงที่มีแต่คนแปลกหน้า ปีศาจจึง
เปิดเผยตัวตนและคุกเข่าลงต่อหน้าชอยง พร้อมกับกล่าวว่า  
 

“ข้าได้ท าสิ่งที่ร้ายแรง เพราะว่าข้าตกหลุมรักภรรยาของท่าน แต่ท่านกลับไม่โกรธ 
ความใจดีของท่านท าให้ข้าประทับใจ  จากนี้ไปเมื่อข้าเห็นแม้แต่ใบหน้าของท่าน ข้าจะไม่ย่าง
กรายไปในที่แห่งนั้นเด็ดขาด” 

(Unesco World Heritage,  16 March 2016) 
 

จากนิทานเรื่องนี้ จึงส่งผลให้ผู้คนเกิดความเชื่อว่า หากแขวนภาพของชอยงไว้ที่ประตูบ้าน จะสามารถ
ไล่วิญญาณชั่วร้ายนี่ไปได้ สมัยก่อน การแสดงระบ าชอยงมูจะใช้นักแสดงเพียงแค่คนเดียวจนถึงยุค
สิ้นสุดอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918 – 1392) จนมาถึงราชวงโชซอน สมัยพระเจ้าเซจง (ค.ศ. 1418 – 
1450) การแสดงระบ าชอยงมูได้เพ่ิมนักแสดงจาก 1คน เป็นจ านวน 5คน จะแสดงในงานรื่นเริงของ
ราชส านัก แต่การแสดงระบ าชอยงมูมีการหยุดชะงักในสมัยปลายราชวงศ์โชซอน และถูกรื้อฟื้นอีกครั้ง
โดยโรงเรียนสอนดนตรีของราชวงศ์ลี ในขณะที่ตอนนั้นประเทศเกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของ
ญี่ปุ่น นอกจากนี้ การแสดงระบ าชอยงมูมีความส าคัญตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแนวทางการพัฒนา
ไปยังการแสดง ๆ อ่ืน ๆ ของประเทศเกาหลีอีกด้วย  
 

รูปแบบการแสดงชอยงมู ไม่มีลักษณะเป็นบทละคร เนื้อหามีความเชื่อเกี่ยวกับพลังของ
เครื่องราง เป็นการแสดงที่ไล่ผีปีศาจก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยการสักการะพระเจ้า ซึ่งเป็นการ
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แสดงที่แสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีปีศาจของคนเกาหลี การแสดงมุ่งเน้นเรื่องขับไล่สิ่ง
ชั่วร้ายและเพ่ือส่งเสริมความโชคดีและอุดมสมบูรณ์ โดยใช้หลักหยิน -หยาง เป็นหลักในการร่ายร า 
โดยใช้นักแสดงจ านวน 5 คน 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง  
เครื่องแต่งกาย : นักแสดงจะสวมเสื้อผ้าตัวใหญ่ และมีชายแขนเสื้อสีขาวที่ยาวออกมา เพ่ือให้

เกิดความอ่อนช้อยเวลาระบ า สีสันของเสื้อผ้านักแสดงจะแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งเป็น 5 สี คือ สีขาว สีน้ า
เงิน สีแดง สีด า และสีเหลือง ซึ่งสีเหล่านี้มีพ้ืนฐานอิงจากความเชื่อเรื่องหยิน -หยาง โดยก าหนดสีต่อ
ต าแหน่งไว้ว่า 
   สีขาว  แสดงถึง  ทิศตะวันตก 
   สีฟ้า  แสดงถึง  ทิศตะวันออก 
   สีแดง  แสดงถึง  ทิศใต ้
   สีด า  แสดงถึง  ทิศเหนือ 
   สีเหลือง  แสดงถึง  การเป็นศูนย์กลาง 

รูปที่ 7รูปแบบเครื่องแต่งกายชอยงมู และสีที่มีความหมายถึง 5 ทิศ 
( ที่มา :  Heraldm, 2010) 

 
หน้ากาก : ผู้แสดงจะสวมใส่หน้ากากไม้สีน้ าตาลเข้มเคลือบเงาที่แกะมาจากต้นมะนาว 

หน้ากากมีขนาดใหญ่และเป็นลักษณะสวมศีรษะมีคางยาวยื่นออกมา  หน้าตาของหน้ากากจะยิ้มแย้ม
เบิกบาน มีลักษณะดวงตาที่โค้งเหมือนเซี่ยวพระจันทร์ มีหนวดเคราซึ่งแสดงถึงเพศชาย 
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เครื่องประดับ : สวมสร้อยคอและต่างหูทองขนาดใหญ่ ใช้เข็มขัดสีเงินหรือสีทองคาดไว้กลาง
ล าตัว ส่วนหัวประดับตกแต่งด้วยหมวกที่สานจากไม้ไผ่ ตกแต่งด้วยดอกโบตั๋น 2 ดอก และลูกพีช 7 
ลูก ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญและอุดมสมบูรณ์ของแต่ละฤดูกาล 

(Hahoe Mask Museum, 10 August 2007) 
 

รูปที่ 8หน้ากากชอยง 
(ที่มา : Hahoe Mask Museum, 2007) 

 
ดนตรี : เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงระบ าชอยงมู ประกอบด้วย  
 

- ขลุ่ยปีรี (피리 : Piri) 
- กลับไม้พัก  (박 : Bak) 
- ขลุ่ยไม้ไผ่แทกึม (대금 : Daegeum) 
- ซอแฮกึม (해금 : Haegeum) 
- กลองสองหน้า จังกู (장구 : Janggu) 
- กลองใหญ่จวาโก (좌고 : Jwago) 

 
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง แบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ 

 
ส่วนโหมโรง  เรียกว่า  BonghwangeumIlgi 
ส่วนเพลงหลัก  เรียกว่า  BonghwangeumJunggi 
ส่วนปิดท้าย  เรียกว่า  BonghwangeumGeupgi 

 



บทที่ 5  
วิเคราะห์, สรุปผลการศึกษาด้านความเชื่อที่ส่งผลต่อการแสดง และ ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ความเชื่อเรื่องลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ (Shamanism) ของคนเกาหลี 
 
 ตามต านานของชาติ จุดก าเนิดเกาหลี และอาณาจักรโชซอนโบราณ มีต านานว่าประเทศได้
ก าเนิดจากพระเจ้าผู้บันดาลให้เทพทันกุนลงมาจุติที่พ้ืนที่ประเทศเกาหลี โดยต านานพงศาวดารต้น
ก าเนิดตันกุนได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 

“ทันกุนสืบเชื้อสายมาจากเสด็จปู่ คือพระเจ้าฮวานิน ซึ่งเป็นเทพแห่งสวรรค์ พระ
เจ้าฮวานินมีพระโอรสพระองค์หนึ่ง คือ พระเจ้าฮวานุง อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าฮวา
นุงได้ขอประทานอนุญาตให้พระองค์ได้มาอาศัยอยู่บนโลก โดยขอสถานที่ที่มี
หมู่บ้านและภูเขา พระเจ้าฮวานินไตร่ตรองแล้วจึงประทานที่แห่งหนึ่งให้อยู่ ซึ่ง
สถานที่นั้นเป็นบริเวณภูเขา แทแบก ปัจจุบันคือภูเขาแพกทู และพระเจ้าฮวานินยัง
ได้มอบคนจ านวน 3,000 คน มาเป็นข้ารับใช้พระเจ้าฮวานุงอีกด้วย พระเจ้าฮวานุง
ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นจากดินแดนแห่งนั้นโดยตั้งชื่อว่า ซินซี ซึ่งแปลว่าเมืองแห่งเทพ 
โดยได้บันดาลให้เกิดมีเมฆ ลม และ ฝน แล้วสอนให้ผู้คนของพระองค์ท้ังหมดรู้จักกับ
ศาสตร์และศิลป์ต่าง ๆ รวมถึงการเพาะปลูก และยังได้ออกกฎหมายเพื่อปกครอง
แผ่นดินอย่างเป็นสุข  ที่ถ้ าแห่งหนึ่งในหุบเขานั้น มีเสือและหมีคู่หนึ่งเฝ้าบ าเพ็ญ
ภาวนาขอให้พระเจ้าฮวานุงดลบันดานให้ทั้งสองได้กลายร่างเป็นคน เมื่อพระเจ้าฮวา
นุงรับทราบถึงค าภาวนาของเสือและหมีคู่นี้ จึงประทานกระเทียม 20 กลีบ กับหญ้า 
1 มัด โดยสั่งให้น าอาหารศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไปรับประทานตลอด 100 วัน และ
หลีกเลี่ยงให้พ้นจากแสงอาทิตย์ หลังจากท่ีรับประทานทิพย์ได้ 21 วัน เจ้าหมีก็กลาย
ร่างเป็นหญิงสาว ส่วนเจ้าเสือนั้นก็ยังคงอยู่ในถ้ าโดยมีร่างเดิม เจ้าหมีได้เป็นมนุษย์
สมใจ รู้สึกส านึกในบุญคุณ จึงได้ถวายตัวเป็นข้ารับใช้พระเจ้าฮวานุง ต่อมาหญิงสาว
ก็เฝ้าอธิษฐานขอให้ตนเองมีบุตร พระเจ้าฮวานุงจึงรับนางเป็นชายา จากนั้นนางก็
ตั้งครรภ์ และให้ก าเนิดโอรส คือ ทันกุน ทันกุนได้สืบต่อบังลังก์จากพระบิดา และได้
สร้างขอบขัณฑ์ก าแพงนครหลวงขึ้น ชื่อของเมืองแห่งนี้คือ วังกอมวอง ซึ่งต่อมาเมือง
แห่งนี้ก็คือ เปียงยาง  และพระเจ้าทันกุนเรียกอาณาจักรของพระองค์ว่า โชซอน ซึ่ง
ต่อมาพระองค์ได้อาศัยอยู่ที่อาซาดาล บนภูเขาแบกัก สถติย์เป็นเทพอยู่บนภูเขานั้น
สืบต่อไป” 
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ในเรื่องของกษัตริย์ทันกุนนี้ ไม่ปรากฎหลักฐานบันทึกของชาวจีนแต่อย่างใด และนักประวัติศาสตร์ยุค
ใหม่ก็เชื่อว่า เรื่องของพระเจ้าทันกุนผู้สร้างอาณาจักรโชซอนโบราณ สืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าบน
สวรรค์เช่นนี้ เป็นต านานความเชื่อเรื่องเทพเจ้า ตามลัทธิความเชื่อเรื่องสวรรค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
ผู้คนในสมัยโบราณมากกว่า นอกเหนือจากต านานเรื่องทันกุนแล้ว ชาวเกาหลีโบราณมีความเชื่อใน
ต านานเทพเจ้าว่า 
 

“เทพเจ้าสูงสุดคือ ยุนเรียล เป็นผู้ให้ก าเนิดเทวีมาโกะ เทวีมาโกะได้ให้ก าเนิดเทวีอีก 
2 องค์ คือ กุงวี และโชวี และทั้งสององค์ก็ได้ให้ก าเนิดเทวดาหญิงชายหนึ่งคู่ เป็นต้น
ก าเนิดเหล่าเทวดาต่าง ๆ ให้ก าเนิดสืบต่อโดยอาศัยอยู่ในเขตความสวรรค์ที่เรียกว่า 
มาโกซุง ต่อมานั้น ยุนเรียลได้ทรงสร้างแผ่นดินและมหาสมุทร โดยประกอบขึ้นจาก
ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ า ไฟ และ เหล็ก (ธาตุทั้ง 4 นี้ปรากฎอยู่บนธงชาติของเกาหลีใต้ 
ล้อมรอบสัญลักษณ์ หยิน หยาง อันหมายถึงสิ่งที่แทนสวรรค์และโลก หรือ แผ่นดิน) 
ธาตุทั้ง 4 นี้ก็คือ บ่อเกิดท่ีท าให้เกิดสรรพสิ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดข้ึนบนโลกขยาย
เผ่าพันธุ์สืบต่อมา” 

(วีระชัย โชคมุกดา 2555, 21-23) 
 
นอกเหนือจากต านานเทพเจ้าที่ให้ก าเนิดชาติเกาหลีแล้ว ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของ
คนเกาหลีที่มีต่อพระเจ้าและสิ่งเหนือธรรมชาติอีก เช่น การตั้งชื่อกษัตริย์ และหน้าที่ของกษัตริย์ใน
สมัยก่อนที่นอกจากปกครองเมืองแล้ว ยังเป็นผู้น าทางด้านศาสนาพิธีกรรมด้วยโดยกล่าวไว้ดังนี้ 
 

“อ านาจและหน้าที่ของผู้ปกครองนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มสายตระกูล 
นอกจากการเป็นผู้น าที่มีอ านาจตัดสินใจทางการเมืองการปกครอง อันได้แก่การ
สงครามและแหล่งอาหารแล้วนั้น บางครั้งผู้ปกครองยังเป็นผู้น าทางด้านศาสนาอีก
ด้วย เช่น ผู้ปกครองในยุคสมัยชิลล่าโบราณเรียกว่า ชาชาอุง ซึ่งสื่อความหมายถึง 
พ่อมด - หมอผีผู้ปกครองของสายตระกูลฮั่นทางตอนใต้เรียกว่า ชอนกุน ซึ่งแปลว่า 
พระจากสวงสวรรค์ แสดงให้เห็นถึงอ านาจและหน้าที่ของผู้น าทางด้านการปกครอง
และการศาสนาควบคู่กัน”  

(ไพบูลย์ ปีตะเสน 2545, 23) 
 จากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น แสดงให้เห็นว่าพ้ืนฐานทางด้านจิตใจของคนเกาหลี ถูกปลูกฝังใน
เรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับลัทธินับถือภูติผีและวิญญาณ (Shamanism) มาตั้งแต่โบราณ ตั้งแต่ท่ีมา
ของผู้ให้ก าเนิดชาติที่เป็นลูกหลานเทพเจ้า แผ่นดินที่ถูกสร้างขึ้นจากฝีมือของเทพเจ้า เชื่อว่าธรรมชาติ 
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ศาสตร์หรือความรู้แขนงต่าง ๆ ล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น หรือแม้แต่ชื่อของผู้ปกครองเมือง ที่มีความ
หมายถึงเทพเจ้าหรือผู้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เห็นได้ว่า คนเกาหลีโบราณมีความยกย่องต่อเทพจากส
วงสวรรค์อย่างมาก และเปรียบว่าผู้ปกครองเมืองเป็นเหมือนดั่งเทพองค์หนึ่ง นอกจากการเปรียบ
ผู้ปกครองเป็นเทพแล้ว การเปรียบผู้ปกครองดั่งผู้น าในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับพ่อ
มด - หมอผีก็สะท้อนถึงความเชื่อเกี่ยวกับลัทธินับถือภูติผีและวิญญาณเช่นกัน เพราะพ่อมด - หมอผี
นั้น คือผู้ที่ท าหน้าที่ติดต่อกับเทพเจ้า หรือ วิญญาณเพ่ือแก้ไขปัญหา ขจัดปั่นเป่าโรคร้าย ภัยพิบัติ 
หรือ แสวงหาความสุขให้แก่ชีวิต เห็นได้ว่าความเชื่อเหล่านี้ต่างก็มีบทบาทในสังคมสมัยโบราณและมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอย่างมาก (มาลินี คัมภีรญาณนนท์ 2536 : 75) 
เนื่องจาก ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ผู้ที่เป็นพ่อมด - หมอผี จะมีเครื่องมือที่ท าให้เกิดเสียง
มากมายหลายชิ้น เพ่ือท าพิธีกรรม และต่อมา การประกอบพิธีกรรมได้พัฒนาตามยุคสมัย มีการใส่
การร่ายร าเข้าไปให้สอดคล้องกับดนตรี ความเชื่อเรื่องภูติผีและวิญญาณจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นและ
พ้ืนฐานส าคัญของการแสดงเกาหลี และศิลปะแขนงต่าง ๆ  
 
5.2 วิเคราะห์อิทธิพลของความเชื่อที่สะท้อนออกมาในรูปแบบการแสดง ชอยงมู 
  

5.2.1วิเคราะห์จากเครื่องแต่งกายของนักแสดง 
 
ความหมายของหน้ากาก 
 การแสดงชอยงมู เริ่มต้นมาจากต านานเก่ียวกับชอยง ซึ่งโกรธแค้นปีศาจชั่วที่มาสมสู่กับ
ภรรยาของตน ชอยงจึงระบายความโกรธด้วยการร่ายร าที่สวยงาม จนปีศาจประทับใจในความเป็น
มนุษย์ผู้สูงส่งของชอยง และสัญญาว่าจะไม่ย่างกรายไปในที่ที่มีชอยงอยู่ ถึงแม้ว่าเห็นเพียงหน้าก็จะ
ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเข้าไปในบ้าน หน้ากากที่นักแสดงทั้ง 5 คน สวมใส่ในขณะท าการแสดงเป็น
หน้ากากแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นหน้าตาของชอยง การสวมหน้ากาก จึงหมายถึงการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ให้พ้นไป   
 
ความหมายของสีชุด 
 ในการแสดงจะใช้นักแสดงทั้งหมด 5 คน โดยแต่ละคนจะสวมใส่ชุด 5 สีต่างกัน ได้แก่ สีขาว 
สีด า สีน้ าเงิน สีแดง และ สีเหลือง ตามความเชื่อของคนเกาหลีโบราณ สีแต่ละสีต่างมีความหมาย 
และสามารถสื่อถึงทิศและธาตุในธรรมชาติได้ดังนี้  
สีขาว  : หมายถึงธาตุเหล็กและทิศตะวันตก แสดงถึงความไร้เดียงสา ความสงบสันติและ

ความรักชาติ  
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สีด า  : หมายถึงธาตุน้ าและทิศเหนือมีความเก่ียวข้องกับความรอบรู้และจุดสิ้นสุดของวัฏ

จักร  
สีด าแสดงถึงความมืดมิดหลังจากที่ได้บรรลุความรอบรู้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามคน
เกาหลีเชื่อว่าทุกๆสิ่งนั้นอยู่บนหลักการของคู่ตรงข้าม ดังนั้นความมืดมิดจึงเป็นจุด
ก าเนิดของแสงสว่างด้วย  
 

สีน้ าเงิน  : หมายถึงธาตุไม้และทิศตะวันออก ในธงชาติเกาหลีสีน้ าเงินหมายถึงหยิน  
สื่อถึงความเยือกเย็น สีน้ าเงินนั้นจะมีความสมดุลเมื่ออยู่กับสีแดงในธงชาติเกาหลี สี
แดงสื่อถึงพลังงานอันร้อนแรงของชีวิต )passionate energy of life) สีน้ าเงินนั้น
ตรงกันข้ามและอาจหมายถึงความตายได้ด้วย 

 
สีแดง  : หมายถึงธาตุไฟและทิศใต้ เป็นพลังงานฝ่ายหยางเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์และ

พลังงานชีวิต  
 
สีเหลือง  : หมายถึงธาตุดินและทิศศูนย์กลาง สีเหลืองแสดงถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้

และการขยายขอบเขตของจิตใจ  
 
เห็นไดว้่าที่มาของสีชุดของนักแสดงไม่ได้มีขึ้นเพ่ือความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ละสีต่างก็มี
ความหมาย ต าแหน่ง และลักษณะพิเศษตามความเชื่อของชาวเกาหลีตั้งแต่โบราณซึ่งความเชื่อ
ลักษณะนี้ เป็นผลมาจากเรื่องของ หยิน - หยาง ที่กล่าวถึงสรรพสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติที่มีความ
แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันอย่ากลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งความสัมพันธ์ของธาตุตามหลังหยิน - หยาง
กล่าวได้ดังนี้ 
 

“ปฏิกิริยา 5 ธาตุเกิดขึ้นจากความเชื่อที่มีหลักการอ้างอิงของชาวจีนที่เชื่อทุก
สรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในโลกและจักรวาลสามารถแบ่งออกเป็น 5 ธาตุด้วยกัน
คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ า ธาตุไม้ ธาตุไฟ โดยสรรพสิ่งนั้นจะถูกพิจารณาเป็น
ธาตุต่างๆจาก รูปแบบของพลังงาน วัตถุธาตุของสรรพสิ่งนั้น รูปทรง สี ฯลฯ ไม่
ว่าจะเป็นสรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดใดก็ตามก็ยังสามารถแจก
แจงเป็นธาตุต่างๆได้ เช่น อวัยวะในร่างกายในแต่ละส่วน ทิศทางแต่ละทิศ วัตถุ
ต่างๆ ช่วงเวลาต่างๆซึ่งรวมถึงเวลาของวันเดือนปีเกิดคนที่ใช้เป็นที่มาของการ
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ดูดวงจีน ฯลฯ ซึ่งแต่ละธาตุจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่น บางธาตุก่อเกิด
อีกธาตุ บางธาตุท าลายหรือควบคุมอีกธาตุ หรือบางธาตุถ่ายเทก าลังของอีกธาตุ 
ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็จะก่อเกิดเป็นวงจรขึ้น” 
 

(เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์, 5 มีนาคม 2559) 
 
ดังนั้นในองค์ประกอบของการแสดงชอยงมูนี้ ในหน้ากากที่ผู้แสดงสวมใส่  นอกจากจะมีความเชื่อเรื่อง
ลัทธินับถือภูติผีและวิญญาณแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงหลักความเชื่อเก่ียวกับ หยิน - หยาง ผ่านสีเสื้อ
ของนักแสดง ซึ่งเสื้อแต่ละสี ต่างสื่อถึงธาตุทั้ง 5 ชนิด ที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอีกด้วย การสื่อถึง
ธรรมชาติในการแสดง ก็สามารถบ่งบอกถึงความเชื่อในลัทธินับถือภูติผีและวิญญาณท่ีเชื่อว่าทุกสิ่งใน
ธรรมชาติล้วนมีวิญญาณสิงสถติย์อยู่ด้วยเช่นกัน 
 

5.2.2วิเคราะห์จากการระบ า 
 
 ก่อนเริ่มการแสดง นักแสดงจะยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานและจะเริ่มแสดงพร้อมกับเสียง
จังหวะของกลองจังกู นักแสดงทั้งห้าจะท าความเคารพหนึ่งครั้งก่อนร่ายร า ซึ่งในสมัยก่อนก็คือการท า
ความเคารพกษัติย์ โดยลักษณะของการร่ายร า นักแสดงจะโก่งโค้งเอวเล็กน้อย และชูแขนข้ึนฟ้า ให้
ชายแขนเสื้อสีขาวที่ยาวออกมาสะบัดขึ้นข้างบน หลังจากนั้นก็วางมือลงบนเข่า และจะเต้นแบบนี้ไป
เรื่อย ๆ พร้อมกับการแปรแถว 
 
 การแสดงชอยงมูได้รับการยอมรับให้เป็นการแสดงในราชส านักในอาณาจักรโชซอน สมัยพระ
เจ้าเซจง ซึ่งดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เกิดขึ้นจาก ค าสั่งของพระเจ้าเซจงที่ให้สร้างดนตรีที่กล่าวถึง
การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ที่มีชื่อว่า บงฮวังอึม(봉황음 : Bonghwangeum) ขึ้น โดยดนตรีนี้
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 
 

ส่วนโหมโรง  เรียกว่า  BonghwangeumIlgi (봉황음일기) 
ส่วนเพลงหลัก  เรียกว่า  BonghwangeumJunggi(봉황음중기) 
ส่วนปิดท้าย  เรียกว่า  BonghwangeumGeupgi(봉황음급기) 
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ส่วนโหมโรง 
 นักแสดงจะยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดาน โดยเรียงจากทางซ้ายไปทางขวาเป็น ผู้ที่สวมเสื้อสี
น้ าเงิน - แดง - เหลือง - ด า - ขาว ตามล าดับ จะเริ่มการแสดงในดนตรีที่สื่อความหมายถึงอาณาจักร
ชิลลาที่สว่างสไวและยิ่งใหญ่ โดยนักแสดงจะเริ่มย่อตัว ยกขาขวาขึ้นสูง และวางลง พร้อมกับสะบัด
แขนขึ้นข้างบน ซึ่งเป็นการเปรียบชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนท้องฟ้า  
 จากการแสดงส่วนโหมโรง การสะบัดแขนขึ้นบนฟ้าและการย่อตัวของนักแสดงสื่อถึงความ
เคารพบรรพบุรุษและเทพเจ้าบนสวงสวรรค์  
  
ส่วนเพลงหลัก 
 ผู้แสดงจะอยู่ต าแหน่งกลางเวที แปลแถวเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แสดงการร่ายร าที่มีชื่อว่า 
ซานจักฮวามู (산작화무) ผู้แสดงจะหว่านแข่นไปมาและสะบัดขึ้นข้างบนซึ่งสื่อถึงการกระจัด
กระจายของดอกไม้ หรืออีกนัยหนึ่งคือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ต้นไม้ดอกไม้เจริญงอกงามทุก
ทิศ โดยผู้แสดงที่สวมเสื้อสีเหลืออยู่ตรงกลาง เสื้อสีน้ าเงินทางขวาต าแหน่งหน้า เสื้อสีแดงอยู่ทางขวา
ต าแหน่งหลัง เสื้อสีขาวอยู่ทางซ้ายต าแหน่งหน้า และเสื้อสีด าอยู่ทางซ้ายต าแหน่งหลัง ผู้แสดงที่อยู่
ต าแหน่งซ้ายและขวานั้น จะหมุนตัวไปคนละทิศกัน ซึ่งสื่อถึงลักษณะของหยินหยางที่มความแตกต่าง
กันแต่ก็ผสมผสานกันอย่างกลมเกลียว หลังจากนั้นนักแสดงจะแปลแถวเป็นรูปกากบาทโดยค่อยๆขยับ
ตัวไปทางขวา  พร้อมกับดนตรีที่บรรเลงด้วยเครื่องสายและจังหวะที่ช้าลงโดยนักแสดงที่สวมเสื้อสี
เหลืออยู่ตรงกลาง เสื้อสีด าอยู่ข้างหน้าประจ าทิศเหนือเสื้อสีแดงอยู่ข้างหลังประจ าทิศใต้ เสื้อสีน้ าเงิน
อยู่ทางขวาประจ าทิศตะวันออก และเสื้อสีขาวอยู่ทางซ้ายประจ าทิศตะวันตก แสดงการร่ายร า ซูยาง
ซูมู (수양수무)ซึ่งก็คือการเต้นสะบัดแขน และการร่ายร า มูรึพทีพีมู (무릎디피무) คือการเต้นที่
เปลี่ยนทิศทางโดยการเคลื่อนไหวเข่า หลังจากนั้นนักแสดงจะแปรแถวอีกครั้งเป็นรูปวงกลม และ
ค่อยๆเต้นพร้อมกับเดินไปทางซ้าย 
 จากการร่ายร าในส่วนเพลงหลัก การเคลื่อนไหวของนักแสดงสื่อถึงธาตุทั้ง 5 ในธรรมชาติที่มี
ลักษณะกลมกลืนกัน หมายถึงธรรมชาติที่มีความสมดุล และสมบูรณ์ การหว่านแขนและสะบัดขึ้น
เปรียบเหมือนการปัดความโชคร้ายทิ้งและน าความโชคดีเข้ามา ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ใน
ธรรมชาติ  
 
ส่วนปิดท้าย 
 นักแสดงกลับมาเรียกแถวหน้ากระดานอีกครั้ง และค่อย ๆ เดินเรียงแถวเป็นแถวเดี่ยว น า
โดยนักแสดงเสื้อสีน้ าเงิน - เสื้อสีแดง - เสื้อสีเหลือง - เสื้อสีด า - เสื้อสีขาว ตามล าดับ และเดินกลับ
หลังเวที 
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จากการวางต าแหน่งของผู้แสดงในท่อนต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า นักแสดงที่ใส่เสื้อแต่ละสี จะได้ยืน
ในต าแหน่งที่สีนั้น ๆ มีความสัมพันธ์กับทิศ ตามตารางดังนี้ 
 

ตารางทิศประจ าสี และ ธาตุประจ าสี 
 

สีขาว สีด า สีน้ าเงิน สีแดง สีเหลือง 

ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ศูนย์กลาง 

ธาตุทอง
(โลหะ) 

ธาตุน้ า ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน 

 
ตารางที่ 2 ตารางทิศประจ าสี และ ธาตุประจ าสี 

 
 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการแสดงชอยงมู ถึงแม้ว่าการแสดงชอยงมูจะเป็นเพียง
การแสดงเพ่ือประกอบพิธีกรรมในราชส านัก แต่การแสดงนี้สามารถบ่งบอกถึงความเชื่อเรื่องลัทธินับ
ถือภูตผีและวิญญาณท่ีปลูกฝังอยู่ในจิตส านึกของคนเกาหลีแต่โบราณ การสื่อสารกับเทพเจ้ามี
พัฒนาการมาจากเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของแม่มด หมอผีต่อมามีการพัฒนาเป็น
การร่ายร าประกอบจังหวะดนตรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแสดงล้วนมีความหมายและที่มา ไม่ใช่เพื่อ
ความบันเทิงอย่างเดียวในการแสดงชอยงมูก็เป็นหนึ่งในการแสดงที่แฝงไปด้วยความเชื่อของลัทธินับ
ถือภูตผีและปีศาจ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่แฝงอยู่ในสีต่าง ๆ ความสอดคล้องกับธรรมชาติ ท่าทางการ
ร่ายร า ที่มีความหมายถึงเทพเจ้าซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการขับไล่สิ่งชั่วร้าย รับสิ่งดี ๆ เข้ามา และขอพรให้
เกิดแต่ความอุดมสมบูรณ์ โดยมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อต่อภูตผีและวิญญาณ และอาศัย
หลักหยินหยางในการร่ายร า การแสดงชอยงมูจึงถูกใช้ในพิธีเฉลิมฉลองประจ าปี เพ่ือรับความโชคดีมา
แก่ราชส านักและบ้านเมืองโดยมีพ้ืนฐานจากความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของลัทธินับถือภูตผีและ
วิญญาณ (Shamanism) ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองของเกาหลี การแสดงชอ
ยงมู (처용무 : Cheoyongmu) ผู้จัดท าได้ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ สื่อ
วิดีทัศน์รวบรวมเป็นสารานิพนธ์เล่มนี้ขึ้น ซึ่งหวังว่า ผลงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและ
ต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและผลจากความเชื่อที่สะท้อนออกมาในการแสดง
พ้ืนบ้าน ผู้จัดท ายินดีเป็นอย่างยิ่ง หากข้อมูลใรสารานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา และ
สามารถน าไปต่อยอดในการค้นคว้าต่อไปได้  
 การศึกษาและค้นคว้านี้ ผู้จัดท าพบปัญหาคือ ข้อมูลต่าง ๆ  ที่ใช้ศึกษาประกอบการวิจัยมี
ข้อมูลเชิงลึกน้อยที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษน้อย  ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นภาษาท่ีสาม ซึ่งผู้จัดท าต้องแปลเอกสาร และใช้ความเข้าใจส่วนตัว พร้อม
กับกับดูสื่อวิดีทัศน์ประกอบการศึกษา ซึ่งอาจท าให้ภาษาไม่สละสลวยนัก ผู้จัดท าหวังว่าต่อไปใน
อนาคตจะมีหนังสือและข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านเกาหลีเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในด้านนี้ สะดวกแก่การศึกษาและค้นคว้าต่อไปในอนาคต 
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