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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวติัความเป็นมา รูปแบบการแสดง และ บทบาทหนา้ท่ีของ   
คาบาร์เร่ต์ ไทย คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา ท่ีมีต่อประเทศไทย โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  จากการสังเกต
และการสัมภาษณ์ รวมถึงการศึกษาขอ้มูลเอกสารต่างๆ  

ผลการวิจยัพบวา่  คาบาร์เร่ต์ คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2517 โดย วิชยั เลิศฤทธ์ิเรือง
ศิลป์ ท่ีแหลมบาลีฮาย พทัยาใต ้ซ่ึงมีการแสดงของสาวประเภทสอง ต่อมา พ.ศ. 2523 ไดย้า้ยมาเปิดเป็นโรงละคร
ท่ีพทัยาเหนือ และไดมี้การพฒันารูปแบบการแสดงใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน พ.ศ. 2541 ไดมี้การจดัประกวด
สาวประเภทสองข้ึนท่ีโรงละครแห่งน้ี ท าใหค้าบาร์เร่ตเ์ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน และเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวเมืองพทัยาอีกดว้ย ส าหรับรูปแบบการแสดง ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ 1.เคร่ือง
แต่งกาย 2.ฉาก แสงไฟ เทคนิคพิเศษ 3.เพลง 4.นกัแสดงและการออกแบบท่าเตน้ 5.รูปแบบแถว ส่วนบทบาท
หนา้ท่ีนั้น มีทั้งหมด 3 ดา้น คือ 1.ดา้นคุณค่า 2.ดา้นการท่องเท่ียว 3.ดา้นเศรษฐกิจ 

 
ค าส าคญั : คาบาร์เร่ต,์ สาวประเภทสอง, ทิฟฟาน่ี, พทัยา 
 
ABSTRACT 

The objective of this research was to study history, performance style, and role of 

Tiffany's Show Pattaya, Thai Cabaret Show in Pattaya, Thailand. This study was qualitative 

research. Data were collected through observation and interview. Related documents and 

information were explored as well.   

 The results of this study showed that Tiffany's Show Pattaya, was established in 

1974(B.E. 2517) by Mr. Wichai Loetritrueangsil at Bali Hai Pier, South Pattaya, presenting 

transvestite cabaret show. Later, 1980, it changed into a theater and was moved its old location to 

North Pattaya, offering a wide range of shows. Then in 1998, it held Lady Boy Competition, 

leading to tourists’ increased awareness of  Cabaret and enhanced public relations for Pattaya 

tourism. The researcher classified five major elements of performance: 1. costume, 2. scene, 

lighting, special effects, 3. music, 4. performers and choreography and 5. sequence of performers 

in a dance. Three roles of Cabaret were identified: 1. value, 2. tourism, and 3. economic.   
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บทน า 
 ศิลปะการแสดงเป็นส่วนหน่ึงของคนในสงัคมต่างๆ  ท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัออกไปตามสงัคม  
สามารถบ่งบอกรสนิยมของคนกลุ่มนั้น ซ่ึงการแสดงในปัจจุบนัเห็นไดว้า่มีทั้งแบบรักษาความเป็นแบบแผนตาม
ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมในพื้นท่ีท่ีไดมี้การสืบทอดกนัมานาน  และแบบประยกุตก์ารแสดงใหมี้ความ
หลากหลายในแบบสมยัใหม่  หรือร่วมสมยั  ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  การเล่นละคร   การร้องเพลง  และ
การเตน้  ซ่ึงมีรายละเอียดการแสดงแตกต่างกนัออกไป ปัจจุบนัการแสดงไดรั้บความนิยมของคนในสงัคมทัว่ไป  
เพื่อเป็นการพกัผอ่นหยอ่นคลาย  และสร้างความสนุกสนานบนัเทิงแก่ผูช้มท่ีสามารถหารับชมไดง่้าย มีทั้งการ
แสดงสด และการแสดงโดยผา่นส่ือต่างๆ  ซ่ึงผูช้มมีสิทธิเลือกชมส่ือในรูปแบบต่างๆได ้
 การแสดงของสาวประเภทสองก าลงัไดรั้บความนิยมท่ีสามารถดึงดูดชาวต่างชาติ และสร้างช่ือเสียง
รายไดจ้ากชาวต่างชาติเขา้ประเทศไทยไดม้าก  คือการแสดงท่ีเรียกวา่ คาบาร์เร่ต์ (Cabaret)  ซ่ึงเป็นการแสดง
ประเภทหน่ึงท่ีมีรูปแบบการแสดงหลากหลายรูปแบบไดแ้ก่ การร้องเพลง การเตน้ การเล่นละคร การแสดงตลก 
เป็นตน้ ซ่ึงนกัแสดงมีทุกเพศทุกวยั  ทั้งผูช้าย ผูห้ญิง รวมไปถึงสาวประเภทสอง แต่ความเป็นเอกลกัษณ์ของคา
บาร์เร่ตไ์ทยนั้น  ใชน้กัแสดงท่ีเป็นสาวประเภทสองและผูช้ายแสดง โดยไม่ใชผู้ห้ญิงแสดง  
 ส าหรับในประเทศไทยมีคณะคาบาร์เร่ตต์ามเมือง ท่องเท่ียวต่างๆเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ เมืองพทัยา 
กรุงเทพฯ ภูเกต็ เชียงใหม่ เป็นตน้ เมืองท่ีมีคณะคาบาร์เร่ตม์ากท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุด คือ เมืองพทัยา   จงัหวดัชลบุรี   
มีคณะคาบาร์เร่ตท่ี์มีช่ือเสียงโด่งดงัมากมาย  ไดแ้ก่  ทิฟฟาน่ี  อลัคาซ่า   มิโมซ่า โคลอสเซียม เป็ นตน้ คาบาร์เร่ต์
คณะเก่าแก่ท่ีสุด คือ คาบาร์เร่ต ์คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา  
 คาบาร์เร่ต์  คณะทิฟฟาน่ี  โชว ์พทัยา เกิดข้ึนในปี พ .ศ.2517 จากบาร์เลก็ๆทัว่ไปในพื้นท่ีพทัยา ใต ้มี
นกัแสดงสาวประเภทสองเพียง 3 คน แสดงเลียนแบบผูท่ี้มีช่ือเสียงในการร้องเพลง  ท าใหเ้ป็นท่ีช่ื นชอบแก่
นกัท่องเท่ียวยามค ่าคืนเป็นอยา่งมาก และไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน ต่อมาคณะนกัแสดงจึงไดย้า้ยมาอยูท่ี่พทัยา
เหนือ และไดก่้อตั้งโรงละครท่ีมีฉาก แสง เสียง เคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงาม หลงัจากนั้นท าใหมี้คาบาร์เร่ตค์ณะ
ต่างๆเกิดข้ึนอีกมากมาย และแพร่หลายไปยงัเมื องต่างๆ การแสดงของคาบาร์เร่ตค์ณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา เป็น
การแสดงหลากหลายรูปแบบ  ไดแ้ก่ การร้องเพลง การเตน้  การเล่นละคร การแสดงตลก และการแสดง
นานาชาติเสนอถึงวฒันธรรมชาติต่างๆจึงท าใหมี้ผูท่ี้สนใจรับชมการแสดงหลากหลายเช้ือชาติ  
 จากความเป็นมาของปัญหาผูว้ิจยัจึง มีความสนใจท่ีจะศึกษาในหวัขอ้คาบาร์เร่ตไ์ทย  : คณะทิฟฟาน่ี โชว ์
พทัยา โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อศึกษาประวติัความเป็น มา พฒันาการ องคป์ระกอบ  รูปแบบของการ
แสดง รวมไปถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีต่อประเทศไทย  และเน่ืองจากคาบาร์เร่ต์ คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา เป็นคาบาร์



เร่ตค์ณะแรกท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและยงัไดรั้บความนิยมจากชาวต่างชาติ กลายเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
จึงสนใจเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีความมุ่ งหวงัวา่  ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยั สามารถน าไปเป็น
องคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์การแสดงของชาติ  อีกทั้ งยงัเป็นแนวทาง การแสดงในรูปแบบอ่ืนหรือคณะอ่ืน
ต่อไปไดอี้กในอนาคต 
 

ระเบียบวธีิการวจิยั 
การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการดงัน้ี 
1. การเลือกพื้นท่ีศึกษา   
-การส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้และเลือกหวัขอ้ศึกษา 
-การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
-การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ เพื่อหาขอ้มูลเฉพาะเจาะจงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบ 
-การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพื่อหาขอ้มูลแบบเจาะลึก ในการพดูคุยซกัถาม 
-การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยการ สังเกตการท างานของการแสดงทั้งเบ้ืองหนา้แล เบ้ืองหลงั 

แลว้จดบนัทึกหรือบนัทึกภาพทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
-การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม คือการมีส่วนร่วมในการท างานของการแสดงทั้งเบ้ืองหนา้และ

เบ้ืองหลงั เช่น การช่วยนกัแสดงแต่งเคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ 
3. การจดักระท าขอ้มูล  
-น าขอ้มูลเบ้ืองตน้ต่างๆท่ีได ้มาจดัจ าแนกและจดัหมวดหมู่ใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
-ถอดความขอ้มูลจากการบนัทึกค าสมัภาษณ์แลว้น ามาจดัจ าแนกจดัหมวดหมู่และเรียบเรียงใหเ้ป็น

ขอ้มูลทางดา้นเอกสารตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พื่อเตรียมพร้อมสู่กระบวนการวิเคราะห์ต่อไป 
-น าขอ้มูลเอกสารท่ีไดจ้ากการทบท วนวรรณกรรมขอ้มูลจากภาคสนามและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มา

เช่ือมโยงกนัแลว้น ามาเปรียบเทียบเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ในงานวิจยัในคร้ังน้ี 
4.การวิเคราะห์ขอ้มูล   
-การศึกษาประวติัความเป็นมาและวิเคราะห์พฒันาการการแสดงคาบาร์เร่ต์ ไทย  คณะทิฟฟา น่ี โชว ์

พทัยา โดยใชท้ฤษฎีประวติัศาสตร์ของ ฟรานซ์  โบแอส (Franz Boas,1858-1942) 
-การวิเคราะห์ดา้นรูปแบบของการแสดงคาบาร์เร่ต์ ไทย  คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา โดยใชห้ลกัทฤษฎี

นาฏยลกัษณ์ของ สุรพล  วิรุฬห์รักษ ์  



-การวิเคราะห์ความส าคญัของคาบาร์เร่ตไ์ทย คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา ท่ีมีต่อประเทศไทย โดยใชท้ฤษฎี
หนา้ท่ีนิยมของบรอนิสลอ มาลินอสกี (Bronislaw Malinowski,1884-1942) 

5.การสรุปผล   
ผูว้ิจยัไดส้รุปผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์โดยแยกเป็นประเดน็ต่างๆตามวตัถุประสงค์ ของการ

วิจยั โดยไดจ้ดัท าตารางขอ้มูลแสดงผลการวิจยัใหเ้ป็นระบบเพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจ  
6.การน าเสนอขอ้มูล 
ในการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้  าแนกเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ลว้จึงน าเสนอดว้ย

การบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์เป็นบทต่างๆทั้งหมด 6 บท 
 

สรุปผลการวจิยั 
 1. ประวัติความเป็นมา 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ประวติัความเป็นมาของคาบาร์เร่ต์  คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา โดยใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน 
จึงแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลกัๆ ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 ปี พ .ศ. 2517 - พ.ศ. 2523 โดยมี  วิชยั เลิศฤทธ์ิเรืองศิลป์ ก่อตั้งเป็นธุรกิจบาร์เกย์ ขนาดเลก็ท่ี
บริเวณหวัแหลม (ปัจจุบนัคือ แหลมบาลีฮาย พทัยาใต)้ 

ช่วงท่ี 2 ปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2541 โดยมี สุธรรม พนัธุศกัด์ิ บริหาร และไดย้า้ย ทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา มาท่ี
พทัยาเหนือ (ท่ีตั้งในปัจจุบนั) แลว้ไดส้ร้างเป็นโรงละครขนาดใหญ่ มีท่ีนัง่ทั้ง 550 ท่ีนัง่ 

ช่วงท่ี 3 ปี พ.ศ. 2541 - ปัจจุบนั(พ.ศ. 2559) โดยมี อลิสา พนัธุศกัด์ิ บริหาร และไดพ้ฒันา ปรับปรุงการ
แสดง รวมไปถึงขยายโรงละครเป็น 1000 ท่ีนัง่ 

 
ภาพท่ี 1 โรงละครในอดีต และโรงละครในปัจจุบนั 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/#!/tiffanysshowpattaya/?fref=ts 
 

https://www.facebook.com/#!/tiffanysshowpattaya/?fref=ts


2.  รูปแบบการแสดง 
ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการแสดงทั้งหมด 3 เพลง โดยไดส้ ารวจแบบสอบถามจากนกัแสดงวา่ การ

แสดงท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด ผลส ารวจพบวา่การแสดง 3 ล าดบัแรกท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด คือ เพลงพทัยา 
พาราไดซ์ (Pattaya Paradise) เพลงมณีนพเกา้ (The Magic Stones) และเพลงมหาราชา อินเดีย (Maharaja : 

India) ตามล าดบั การแสดงทั้ง 3 เพลงน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์รูปแบบการแสดง สรุปผลได ้ดงัน้ี  

 
ภาพท่ี 2 การแสดงเพลงพทัยา พาราไดซ์  

ท่ีมา : https://www.journey-trip-review.blogspot.com 
2.1 เพลงพทัยา พาราไดซ์ เป็นเพลงท่ีเล่าเร่ืองราวความน่าสนใจของเมืองพทัยา มีจงัหวะดนตรีท่ี

สนุกสนานโดยมีอตัราความชา้เร็วของจงัหวะ 145 bpm มีการแสดง 3 ช่วง มีนกัแสดง 27 คน พบท่าหลกัของการ
แสดงเพลงน้ี 7 ท่า ในช่วงท่ี 1 มีท่าหลกั 4 ท่า ช่วงท่ี 2 มีท่าหลกั 2 ท่า ช่วงท่ี 3 มีท่าหลกั 1 ท่า และมีรูปแบบแถว 
5 แบบ คือ แถวหนา้กระดาน แถวตวัวีเปิด (วีหงาย) แถวตอนลึก แถวสามเหล่ียม และแถวสลบัระหวา่งแถว  

 
ภาพท่ี 3 การแสดงเพลงมณีนพเกา้  

ท่ีมา : https://www.facebook.com/#!/tiffanysshowpattaya/?fref=ts 
2.2 เพลงมณีนพเกา้ เป็นการแสดงถึงศิลปวฒันธรรมไทยท่ีส่ือถึงความสวยงามของอญัมณีทั้ง 9 ชนิด มี

การแสดง 6 ช่วง เป็นเพลงร าไทยท่ีมีอตัราความชา้เร็วของจงัหวะหลายจงัหวะโดยอาศยัจงัหวะเสียงฉ่ิง  ตั้งแต่ 45 
bpm ถึง 250 bpm มีนกัแสดง 26 พบท่าร าหลกั 10 ท่า ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัท่าร าแม่บท 9 ท่า คือ ท่าแขกเตา้ 

http://www.journey-trip-review.blogspot.com/
https://www.facebook.com/#!/tiffanysshowpattaya/?fref=ts


ท่ายอดตองตอ้งลม ท่านางนอน ท่าอีกชา้ ท่าภมรเคลา้ ท่าเพียงไหล่ ท่ามยเุรศ ท่าสอดสร้อยมาลา ท่ามจัฉา  และมี
รูปแบบแถว 5 แบบ คือ แถวหนา้กระดาน 1 คร้ัง แถวตวัวีเปิด (วีหงาย) 3 คร้ัง แถวเฉียง 2 คร้ัง แถวสามเหล่ียม 3 
คร้ัง และแถวสลบัระหวา่งแถว 2 คร้ัง ซ่ึงใชแ้ถวทั้งหมดรวมกนั 11 คร้ัง 

 
ภาพท่ี 4 การแสดงเพลงมหาราชา อินเดีย  

ท่ีมา : https://www.facebook.com/#!/tiffanysshowpattaya/?fref=ts 

2.3 การแสดงชุด มหาราชา อินเดีย เป็นการแสดงท่ีส่ือถึงความงามของผูห้ญิงอินเดีย มีจงัหวะดนตรีท่ี
สนุกสนาน โดยมีอตัราความชา้เร็วของจงัหวะเท่ากบั 135 bpm มีนกัแสดง  30 คน พบท่าเตน้หลกั 9 ท่า คือ ท่า
หมุนมือ ท่าฟาดแขน ท่าเล่นหนา้ ท่าโยกสะโพก ท่าตีกลอง ท่าสะบดัผา้ ท่าเคาะก าไล ท่าตบสะโพก ท่าโบกผา้ มี
รูปแบบแถว  4 แบบ คือ แถวหนา้ กระดาน  5 คร้ัง แถวตวัวีเปิด (วีหงาย) 2 คร้ัง แถวสามเหล่ียม  1 คร้ัง และแถว
ตอนลึก 1 คร้ัง ซ่ึงใชแ้ถวทั้งหมดรวมกนั 9 คร้ัง ส่วนใหญ่ใชแ้ถวหนา้กระดานเป็นหลกั 

3.  บทบาทหน้าที ่
บทบาทหนา้ท่ีของคาบาร์เร่ต ์คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา ท่ีมีผลต่อประเทศไทยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
3.1  บทบาทหนา้ท่ี ดา้นท่องเท่ียว คาบาร์เร่ต์  คณะทิฟฟา น่ี โชว ์พทัยา ไดมี้การประชาสมัพนัธ์การ

ท่องเท่ียว โดยการจดัการประกวดสาวประเภทสอง คือ มิสทิฟฟาน่ี ยนิูเวิร์ส และมิสอินเตอร์เนชัน่เนล ควีน จึง
เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ท าใหน้กัท่องเท่ียวสนใจท่ีมาชมการแสดง และเป็นการ ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขต
พื้นท่ีเมืองพทัยา กระจายไปยงัภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย 

3.2  บทบาทหนา้ท่ีดา้นเศรษฐกิจ เม่ือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมาเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จึงไดมี้
การซ้ือข ายแลกเปล่ียนสินคา้ และบริการ อยา่งมากมาย กลายเป็นการน าเงินเขา้ประเทศ ช่วยกระตุน้ และ
เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

3.3  บทบาทหนา้ท่ีดา้นคุณค่า เม่ือนกัท่องเท่ียวไดรั้บชมการแสดง จึงท าใหเ้กิดอารมณ์สุนทรีย์ คลอ้ย
ตามไปกบัการแสดง ท าใหมี้ความสุข เพลิดเพลิน สนุกสนาน และเป็นการซึมซบัถึงความงามของ 
ศิลปวฒันธรรม เคร่ืองแต่งกาย สถาปัตยกรรม ประจ าชาติต่างๆจากการแสดง โดยเฉพาะความงามของการแสดง
ถึงความเป็นไทย ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นและบ่งบอกถึงความเป็นไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  



อภปิรายผลการวจิยั 
จากการสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผล เพื่อใหท้ราบถึง

สาระส าคญัของคาบาร์เร่ตไ์ทย คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา ตามหลกัของมานุษยวิทยาได ้ดงัน้ี 
ผลจากการวิจยัในส่วนของประวติัความเป็นมาของคาบาร์เร่ต์  คณะทิฟฟาน่ี โช ว ์พทัยา ผูว้ิจยัไดน้ า

ทฤษฎีประวติัศาสตร์ของ ฟรานซ์  โบแอส(Franz Boas,1858-1942) (ยศ สันตสมบติั ,2537) มาจบัประเดน็และ
ไดผ้ลการวิจยัวา่คาบาร์เร่ต์  คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา เกิดจากคนกลุ่มหน่ึง ท่ีเรียกวา่สาวประเภทสอง ไดร้วมตวั
กนัเป็นสงัคมหน่ึงจากการก่อตั้งคาบาร์เร่ต์  คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา มาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2517 ท่ีผูว้ิจยัไดน้ ารายงาน
การวิจยัของดาวนภา แจง้สกุล  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ทิฟฟาน่ี  ในปี พ .ศ. 2535 มาศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบขอ้มูล
ประวติัความเป็นมาของคาบาร์เร่ต ์คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา ท่ีมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั แลว้แสดง
ใหเ้ห็นถึงพฒันาการ ความเปล่ียนแปลงของการแสดงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

ในส่วนของการศึกษา รูปแบบของการแสดง ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีนาฏยลกัษณ์ (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ , 2547)
ไดก้ล่าวถึงนาฏยลกัษณ์ ท่ีหมายถึงลกัษณะของนาฏศิลป์สกลุใดสกลุหน่ึง โดยเฉพาะนาฏยลกัษณ์เป็นเคร่ืองบ่งช้ี
รูปแบบโครงสร้างเน้ือหาและวิธีการท่ีท าใหเ้ห็นความแตกต่างของการแสดงชุดต่างๆจึงสามารถแยกแยะและ
น าเอาลกัษณะเฉพาะออกมาใหป้รากฏชดัเจน นาฏยลกัษณ์ก าหนดไดจ้ากการแสดงออกของนาฏยศิลป์ใน 4 
ส่วนหลกั ไดแ้ก่ เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ดนตรี การแสดง ท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์รูปแบบของการแสดง
โดยแบ่งรายละเอียดส าคญัเป็น 5 ดา้น คือ 1.เคร่ืองแต่งกาย 2.ฉากและเทคนิคพิเศษ  3.เพลงท่ีใชป้ระกอบในการ
แสดง 4.นกัแสดง และการออกแบบท่าเตน้ 5.รูปแบบแถว ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ องคป์ระกอบทุกดา้นตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกนั โดยกระบวนการสร้างสรรคก์ารแสดงใหม่ข้ึนมานั้นตอ้งมีการวางแผนเพื่อหาขอ้มูล และ
แรงบนัดาลใจ ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งหมดน้ีสามารถบ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของการแสดงคาบาร์เร่ตไ์ดเ้ป็น
อยา่งดี นอกจากน้ีในส่ วนของรูปแบบการแสดงคาบาร์เร่ต ์ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากรายงานการวิจยัของ นราฤทธ์ิ 
เอ่ียวศิริ เร่ืองการแสดงคาบาร์เร่ต ์คณะอลัคาซ่าร์ โชว ์ปี พ.ศ.2540 และรายงานการวิจยัของอริญชย ์เสมารัฐ เร่ือง
การแสดงของคณะ Calypso Cabaret โรงแรมเอเชีย  ปี พ.ศ.2545 ยงัมีความคลา้ย คลึงและสอดคลอ้งกนัใน
รูปแบบการแสดงอีกดว้ย  

การวิเคราะห์บทบาทหนา้ท่ี ของคาบาร์เร่ต ์คณะทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา ท่ีมีต่อประเทศไทย โดยผูว้ิจยัใช้
ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมของบรอนิสลอ มาลินอสกี (Bronislaw Malinowski,1884-1942) (ยศ สันตสมบติั , 2537) มา
จบัประเดน็ไดว้า่   มีผลในดา้นการท่องเท่ียว ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นคุณค่า ซ่ึงมนุษยมี์ความตอ้งการพื้นฐานหลาย
อยา่ง เพื่อใหต้นเองมีความพึงพอใจในการด ารงชีวิตประจ าวนั การแสดงประเภทต่างๆ เช่น นาฏศิลป์ การเตน้ 
และละครอ่ืนๆ  ยอ่มเกิดจากความตอ้งการของมนุษยท์ั้งส้ิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้ เกิดอารมณ์ผอ่น
คลาย สนุกสนาน  เพลิดเพลินใจ ท่ีมีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และยงัแสดงใหเ้ห็นถึงรสนิยมของคนในสงัคมท่ีมี



ทั้งเหมือนกนัและแตกต่างกนั แต่ประเดน็ท่ีน่าสนใจกคื็อ ปัจจุบนัไดมี้การแสดงใหม่ๆเกิดข้ึนมากมายท่ีสามารถ
หารับชมไดง่้าย  ทั้งในรูปแบบของการแสดงสด แ ละการรับชมผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิก ส์ต่างๆ สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงความนิยมกนัอยา่งแพร่หลายในสังคม จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษยท่ี์ขาดไม่ไดเ้ช่นกนั 
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