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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนานาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
และ 2) ถ่ายทอดและน�ำเสนอนาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่นและชาวบ้านสามแยก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย จ�ำนวน 15 คน ครูผู้สอน
นาฏศิลป์ จ�ำนวน 5 คน และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ�ำนวน 12 คน ใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนานาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล มีขั้นตอน
การด�ำเนินงานดังนี้ (1) ก�ำหนดพื้นที่ (2) ก�ำหนดแนวคิดการแสดง (3) ก�ำหนดรูปแบบการแสดง (4) ก�ำหนด
องค์ประกอบการแสดง (5) ออกแบบท่าร�ำและการแปรแถว รูปแบบการแสดงน�ำเสนอในลักษณะการแสดง
นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ เนื้อร้อง เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์
ประกอบการแสดงที่สื่อความหมายถึงวิถีชีวิตและบริบทในท้องถิ่นของชาวอีสาน
2) ผลการถ่ า ยทอดและน� ำ เสนอนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งชุ ด ฟ้ อ นถวยสมมาข้ า วตอกมงคลพบว่ า
(1) แนวคิดของการแสดงสื่อให้เห็นถึงความส�ำคัญของข้าวตอกต่อวิถีชีวิตของคนอีสาน (2) ด้านรูปแบบ
การแสดงน�ำเสนอถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ท่าทางอ่อนน้อม แต่แฝงความสนุกสนานมีเอกลักษณ์เฉพาะ
(3) ด้านองค์ประกอบ ดนตรีประกอบเข้ากับแนวคิดของการแสดง เนื้อร้องสื่อความหมายชัดเจน เหมาะสม
กั บ ท่ า ร� ำ  การแต่ ง กายและอุ ป กรณ์ ป ระกอบการแสดงเหมาะสม (4) การออกแบบท่ า ร� ำ ครอบคลุ ม
ความหมายของเนื้อหา มีการแปรแถวท�ำให้เกิดความน่าสนใจ
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Abstract
This research aimed at 1) to create Thai folk dance which is called Tuay Somma
Khaotok Mongkon, and 2) to relay and present Thai folk dance which is called Tuay Somma
Khaotok Mongkon. The target group used in the research consisted of 15 local people,
3 dramatic arts teachers, 12 students of program in dramatic arts, Loei Rajabhat University.
The research was carried out by the qualitative method.
The findings were as follows: 1) The creation of Thai folk dance called Tuay Somma
Khaotok Mongkon has found the executing processes were divided into 5 states, including
of (1) scope the specification of studying area (2) concept specification of dramatically
danced set (3) define performance pattern (4) scope the specification of acting composition
(5) create dancing style and vary row. The performance style presented in the form of
creating Thai folk danced style, that the researchers composed the music, song, the
dresses, and props, and this shows impart idyllic and local tradition, and consistent with
the local context. 2) Relay and presentation of these Thai folk dances have yielded in
4 aspects; the first is the dramatic conception, to apparently show the importance of
Khaotok (popped rice) in the way of I–san people style, the second is about the acting
pattern which is presented in a simple way of life, humble gesture, fun and unique.
The third is the configuration of music which is relatively set with acting concept as
well as including the text of a song to clearly understand the meanings and suitable for
dance, dress, and props are appropriate. The fourth is to create the dance design is a
comprehensive definition of content; the variation row in individual acting treatment
may also make to excellent interesting.
Keywords : Thai Local dance, Tuay Somma, fortune popped rice
บทน�ำ

วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้าน คือ วิถีการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ถือ
เป็นแบบแผนปฏิบัติ โดยมีการสั่งสม สืบทอดและปรับเปลี่ยนกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกในชุมชนนั้นๆ
สามารถเข้าใจและซาบซึ้งร่วมกัน (Office of the National Culture Commission, 1994) เป็นวัฒนธรรม
ของประชาชนหรื อ ชาวบ้ า นโดยทั่ ว ไปที่ ส ร้ า งขึ้ น มา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ แก้ ป ั ญ หาและตอบสนอง
ความต้องการของสังคมท้องถิ่นซึ่งเป็นสังคมย่อย สู่แบบแผนการด�ำเนินชีวิต ค่านิยม จารีต ประเพณีและ
เป็นองค์ความรู้ที่สามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตโดยมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาเนิ่นนานจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ท�ำให้เกิดความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
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นาฏศิลป์พน้ื บ้านเป็นการน�ำเสนอถึงองค์ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญาและอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นศิลปวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยคนในท้ อ งถิ่ น และคนในพื้ น ถิ่ น สื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต แนวคิ ด ความเชื่ อ
และค่านิยมของตนเองน�ำเสนอผ่านนาฏศิลป์พื้นบ้านการฟ้อนร�ำ  ซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นสืบทอดกันมา
หลายชั่วอายุคน แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านเป็นวัฒนธรรมด้านความบันเทิงรื่นเริง
ไม่ได้เป็นอาชีพหรือเพื่อหารายได้ (Sumonmarn Nimnatipun, 1989) ทั้งนี้ นาฏศิลป์พื้นบ้านเป็นศิลปะ
ที่เกิดจากการเลียนแบบท่าทางการท�ำมาหากิน การท�ำงานในชีวิตประจ�ำวัน การฟ้อนร�ำมีลักษณะเรียบง่าย
กระฉับกระเฉง ไม่ค่อยมีความอ่อนช้อย แต่มีท่าทางและลีลางดงาม การฟ้อนร�ำของชาวอีสานมีลักษณะ
อันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิน่ และความเป็นอยูข่ องกลุม่ ชน (Jaruwan Thammawatra,
1987) นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานจึงเป็นการแสดงที่สะท้อนวัฒนธรรมของกลุ่มชนในภาคอีสานที่ได้มีการ
น�ำเสนอและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้ รวมถึงเพื่อการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
อีสานอีกทางหนึ่งด้วย
ข้ า วตอกหรื อ ที่ ช าวบ้ า นเรี ย กว่ า ข้ า วตอกแตก ท� ำ จากข้ า วเปลื อ กที่ คั่ ว ให้ แ ตกออกเป็ น ดอกขาว
ใช้ข้าวเปลือกใหม่ๆ ที่ผึ่งแห้งมาคั่วไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกัน เมื่อร้อนถึงขีดหนึ่งเนื้อในจะขยายบานออก
ดันเปลือกให้ขาดออกจากกัน เมื่อฝัดเอาเปลือกทิ้งไปจะได้ข้าวตอกไว้ใช้ในการท�ำพิธีต่างๆ หรือปรุงเป็น
อาหารอื่นๆ ข้าวตอกมีสีขาวเก็บไว้ได้นานไม่เสีย จึงถือเป็นสิ่งมงคลที่ใช้ในการท�ำพิธีมงคล คนอีสาน
ส่วนใหญ่จะน�ำข้าวตอกมาใช้ในการประกอบพิธีส�ำคัญ เช่น งานบวช งานแต่งงานหรือพิธีไหว้ครู โดยการ
ใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทอง เป็นเคล็ดว่าให้มีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายออกได้เหมือนข้าวตอก
(Yasothon Provincial Cultural Office, 2008) ข้ า วตอกซึ่ ง มี สี ข าวเปรี ย บดั่ ง ความบริ สุ ท ธิ์ สื่ อ ถึ ง
ความสิริมงคล มีส่วนส�ำคัญกับวิถีชีวิตของคนอีสาน เป็นสื่อประเพณีที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อว่าหากน�ำข้าวตอกมาใช้ในการประกอบพิธีงานมงคล
เป็นเคล็ดว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายออกได้เหมือนข้าวตอกถือเป็นสิ่งสร้างความศรัทธาเป็น
การบ�ำรุงรักษาขวัญและก�ำลังใจในการประกอบกิจกรรมเป็นจุดรวมใจให้เกิดพลังร่วมกัน ถ้าปราศจาก
ความเชื่อแล้วพิธีกรรมนั้นๆ จะดูเสมือนว่าปราศจากซึ่งความศักดิ์สิทธิ์
จากความส�ำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอก
มงคล โดยสื่อให้เห็นถึงข้าวตอกที่มีส่วนส�ำคัญกับวิถีชีวิตของคนอีสาน ซึ่งถูกน�ำมาใช้ในการประกอบ
พิธีมงคลต่างๆ ให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความส�ำคัญของข้าวตอก อันเป็นการสืบทอดวิถีพื้นบ้านตามศรัทธา
และความเชื่อของบรรพบุรุษ และเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงพื้นเมืองต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนานาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
2. ถ่ายทอดและน�ำเสนอนาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษา
ภาคสนาม ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดด�ำเนินการวิจัยดังนี้
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กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย แบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทั่วไป ความส�ำคัญ ประโยชน์ ขั้นตอนและการใช้ข้าวตอก คือ
ปราชญ์ท้องถิ่นและชาวบ้านสามแยก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย จ�ำนวน 15 คน
2. กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ใช้ ใ นการให้ ข ้ อ เสนอแนะและวิ พ ากษ์ ก ารแสดง คื อ ครู ผู ้ ส อนนาฏศิ ล ป์ ที่ มี
ประสบการณ์ และมีผลงานออกแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์ของตนเอง จ�ำนวน 5 คน
3. กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ใช้ ใ นการถ่ า ยทอดนาฏยประดิ ษ ฐ์ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ�ำนวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก แบบบันทึกข้อมูล และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการด�ำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นวางแผน ได้แก่ การเตรียมวางแผนด�ำเนินการวิจัย ศึกษาเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สร้างเครื่องมือในการวิจัย และติดต่อประสานงานกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ระยะที่ 2 ขั้นกระบวนการสร้างสรรค์ชุดการแสดง ศึกษาข้อมูลทั่วไป ความส�ำคัญ ประโยชน์
ขั้นตอนการผลิต การใช้ข้าวตอกในวิถีชีวิตและพิธีกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลก�ำหนดประเด็นน�ำเสนอเป็น
ชุดการแสดง โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และบันทึกข้อมูลจากการเข้าร่วมสังเกตปรากฏการณ์จริง
ในงานบุญกลางบ้านและบุญข้าวสากของชุมชน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมายส�ำหรับการสร้างสรรค์ชุดการแสดง
ระยะที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์ชุดการแสดง
1) สร้างสรรค์องค์ประกอบชุดการแสดงซึ่งได้แก่ ออกแบบดนตรีประกอบ เนื้อร้อง ก�ำหนดผู้แสดง
ออกแบบเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
2) ออกแบบท่าร�ำและการแปรแถว จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์
ท่าร�ำนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นเมือง
3) ทดลองปฏิบัติการแสดง โดยถ่ายทอดท่าร�ำให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4) จัดการสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ได้ชุดการแสดง
ซึ่งสอดคล้องและสามารถน�ำเสนอเรื่องราวได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักแห่งนาฏศิลป์ โดยน�ำเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
5) ปรับปรุงแก้ไขนาฏศิลป์พื้นเมืองตามที่ได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญ
6) น� ำ เสนอการแสดงนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งชุ ด ฟ้ อ นถวยสมมาข้ า วตอกมงคลแก่ ช าวบ้ า นสามแยก
ต�ำบลเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นการคืนข้อมูลแก่คนในชุมชน เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่งสอดคล้อง
และสามารถน�ำเสนอเรื่องราวที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่น
7) สรุปผลการวิจัยและน�ำเสนอผู้เกี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อการสรุปความเชิงพรรณนาและน�ำไป
ใช้ในกระบวนการตีความหมายส�ำหรับการสร้างสรรค์ชุดการแสดง
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนานาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
การพัฒนานาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล ผู้วิจัยน�ำแนวทางมาจากแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การแสดงท้องถิ่นอีสาน แนวคิด
การประดิษฐ์ท่าร�ำ  องค์ประกอบของการแสดงพื้นเมือง หลักในการคิดชุดการแสดง ท่าร�ำ  เครื่องแต่งกาย
และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 พื้นที่ ผู้วิจัยก�ำหนดพื้นที่เป้าหมาย คือ บ้านสามแยก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย     
1.2 แนวคิดของชุดการแสดง เมื่อกล่าวถึงข้าวตอกหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าข้าวตอกแตกนั้น
มีความส�ำคัญกับวิถีชีวิตของคนอีสาน สีขาวของข้าวตอกซึ่งเปรียบดั่งความบริสุทธิ์ ชาวอีสานจึงนิยมน�ำมา
ใช้ ใ นการประกอบพิ ธี ม งคล ถื อ เป็ น เครื่ อ งสั ก การบู ช าเทพเจ้ า และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ามความเชื่ อ มาตั้ ง แต่
สมัยโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน และมักจะนิยมใช้ในประเพณีส�ำคัญสืบทอดต่อกันมา การวิจัยครั้งนี้จึงก�ำหนด
แนวคิดของการแสดงให้สื่อเรื่องราววิถีชีวิตของคนอีสานในการน�ำข้าวตอกมาใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ แสดงถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของข้าวตอกในงานมงคล
1.3 รู ป แบบของชุ ด การแสดงชุ ด ฟ้ อ นถวยสมมาข้ า วตอกมงคล โดยน� ำ เสนอในลั ก ษณะ
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อเรื่องราววิถีชีวิตของคนอีสานในการน�ำข้าวตอก
มาใช้ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ รวมทั้งให้ผู้ชมเกิดความตระหนักในคุณค่าความส�ำคัญของข้าวตอก
น�ำเสนอผ่านลีลาท่าร�ำของผู้แสดงสื่อถึงความหมายที่สอดคล้องกับบทร้องที่ประพันธ์ขึ้นใหม่
1.4 องค์ประกอบการแสดง ซึ่งได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง ผู้แสดง การแต่งกาย และอุปกรณ์
ประกอบ การแสดง ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดต้องก�ำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดง แนวคิด
การประดิษฐ์การแสดงพื้นเมืองอีสานและนาฏศิลป์ไทย ดังนี้
					 •		ดนตรี แ ละเนื้ อ ร้ อ ง จากแนวคิ ด ของการแสดงที่ ต ้ อ งสื่ อ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของข้ า วตอกใน
วิถีชีวิตและพิธีกรรมของชาวอีสาน แนวดนตรีที่เลือกใช้จึงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรกจะใช้เป็น
บทผญา เกริ่นน�ำวิถีชีวิตของชาวบ้านในการท�ำข้าวตอกเพื่อน�ำมาใช้ในการประกอบพิธีมงคล ช่วงที่สอง
ใช้ท�ำนองล�ำล่อง เนื้อความพรรณนาถึงขั้นตอนและความส�ำคัญของข้าวตอกในพิธีกรรมอันเป็นมงคล
เพื่อสื่อให้ผู้ชมมองเห็นภาพคล้อยตามไปกับการบทล�ำล่อง ช่วงที่สามเป็นท�ำนองเต้ยประกอบบทร้อง
ที่ สื่ อ ให้ เ ห็ น ผลของการใช้ ข ้ า วตอกเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล โดยเป็ น การล� ำ ที่ มี ท� ำ นองกระฉั บ กระเฉง
ไม่เอื้อนเสียง แสดงอารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน สื่อถึงความส�ำเร็จในงานจบลงด้วยท�ำนองล�ำเพลินรวดเร็ว
กระชับ มีจังหวะเร้าใจ สนุกสนาน เพื่อสื่ออารมณ์ให้เห็นถึงอิริยาบถ และอุปนิสัยของคนอีสานที่ภายหลัง
เสร็จสิ้นงานก็จะมาฟ้อนร�ำกันอย่างสนุกสนานด้วยท่าร�ำที่เรียบง่าย
		
			 •		ผู้แสดงก�ำหนด ให้ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงจ�ำนวน 12 คน โดยเลือกผู้แสดงที่มีทักษะการร่ายร�ำ
ที่อ่อนช้อย งดงาม มีรูปร่างใกล้เคียงกัน และมีฝีมือลีลาการร่ายร�ำเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ภาพการแสดง
ที่มีความเป็นเอกภาพ ผู้แสดงมีความพร้อมเพรียง ร่ายร�ำได้สอดคล้องประสานกลมกลืน และสามารถรักษา
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ระเบียบแถวให้สม�่ำเสมอตามลักษณะที่ต้องการ นอกจากนี้ยังใช้ผู้แสดงชาย 4 คน ร่วมแสดงท่าทางน�ำเสนอ
วิถีชีวิตประกอบผญาและเกริ่นน�ำช่วงแรก
					 •		การแต่งกาย ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจมาจากการแต่งกายของชาวบ้านในภาคอีสานแบบ
ชุดเอาบุญ ซึ่งผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าซิ่นทอเองคลุมน่อง เสื้อนิยมผ้าสีพื้น ใช้ผ้าสไบเบี่ยงไหล่ บางครั้งก็เปลี่ยน
มาใช้ห่มไหล่ พาดบ่าหรือทาบทับไหล่ในการแสดงชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล ผู้วิจัยใช้วัตถุดิบที่มี
อยู่ในท้องถิ่นได้แก่ ผ้าฝ้ายทอมือตัดเย็บเสื้อแขนกระบอกสีขาวแทนสีของข้าวตอกที่ขาวบริสุทธิ์ นุ่งผ้าซิ่น
ฝ้ายสีครามยาวคลุมน่อง และห่มสไบผ้าฝ้ายสีครามลายดอกแก้วสีน�้ำเงินสว่าง ทรงผมรวบตึงขดเป็นก้นหอย
ทัดดอกปีบและสวมเครื่องประดับเงิน เพื่อเพิ่มสีสันให้ชุดการแสดงมีความสวยงาม น่าสนใจ สมบูรณ์แบบ
มากขึ้น

รูปที่ 1 การแต่งกายชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
					 •		อุ ป กรณ์ ป ระกอบการแสดง ผู ้ วิ จั ย น� ำ เสนอภาพของการใช้ ข ้ า วตอกในงานพิ ธี โดยใช้
ขันกะหย่อง เครื่องจักสานที่ท�ำจากไม้ไผ่อันเป็นศิลปหัตถกรรมประจ�ำถิ่นบ้านสามแยก น�ำมาใช้ใส่ข้าวตอก
ในช่วงที่สื่อถึงการเข้าร่วมงานพิธีเพื่อให้การแสดงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 2 ขันกะหย่อง อุปกรณ์ประกอบการแสดง
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				 •		การออกแบบท่าร�ำและการแปรแถว น�ำแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร�ำจากผู้เชี่ยวชาญมาเป็น
แนวทางในการออกแบบโดยใช้ ภ าษาท่ า นาฏยศั พ ท์ ผ สมผสานท่ า ร� ำ จากแม่ บ ทอี ส าน ประดิ ษ ฐ์ ลี ล า
เชื่อมท่าทางให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหา ท่าร�ำตีความหมายมาจากท่าทางวิถีชีวิตของคนอีสาน
ที่มีความเรียบง่าย และน�ำเอาท่าทางการโปรยข้าวตอก การถวายของในงานพิธีต่างๆ มาคิดประดิษฐ์
ดัดแปลงให้มีความเป็นเอกลักษณ์และประสานกลมกลืนกันไปกับดนตรีและเพลงร้อง ผู้วิจัยก�ำหนดลักษณะ
ของมือเป็นการก�ำเพื่อแทนลักษณะการก�ำข้าวตอก ใช้การจีบและการตั้งวงที่เรียบง่าย เท้าใช้ลักษณะก้าวไขว้
ก้าวข้าง แตะจมูกเท้า เปิดส้นเท้า ผสมผสานในลักษณะนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จากนั้นก�ำหนดรูปแบบ
การแปรแถวเป็นลักษณะต่างๆ ให้สัมพันธ์กับท่าร�ำและจังหวะของดนตรี เพื่อให้เกิดความรู้สึกหนักเบา
ตามท่วงท่าและท�ำนอง ทั้งนี้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล แบ่งการแสดงออก
เป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 วิถีชีวิต น�ำเสนอวิถีชีวิตของคนอีสานและขั้นตอนในการร่วมแรงร่วมใจกัน ท�ำข้าวตอก
เพื่อน�ำไปใช้ในพิธีกรรม งานมงคลต่างๆ ท่าร�ำถูกตีความหมายมาจากท่าทางของคนอีสานที่มีความเรียบง่าย
อ่อนน้อมถ่อมตนแสดงขั้นตอนการท�ำงานร่วมกันสื่อสะท้อนผ่านบทผญาที่ร้อยเรียงด้วยภาษาถิ่น เรียบง่าย
และงดงาม

รูปที่ 3 ตัวอย่างท่าร�ำช่วงที่ 1 วิถีชีวิต
ช่วงที่ 2 ถวยสมมา น�ำเสนอการน�ำข้าวตอกไปใช้ในการประกอบพิธีกรรม งานมงคลต่างๆ น�ำเสนอ
คุณค่า ประโยชน์ของข้าวตอกผ่านการท่าทางการถวายของชาวบ้านที่มีความนอบน้อม แสดงความเชื่อ
ความศรัทธาของชาวบ้าน ใช้ท่าทางการโปรยหรือการหว่านข้าวตอก สื่อความหมายวิถีชาวบ้านที่มา
ตุ้มโฮมกัน (รวมกัน) ในพิธีกรรมงานมงคล

รูปที่ 4 ตัวอย่างท่าร�ำช่วงที่ 2 ถวยสมมา
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ช่วงที่ 3 มงคลสุขสม น�ำเสนอผลของการใช้ข้าวตอกเพื่อเสริมมงคลของชาวอีสานที่ยังสืบทอด
ใช้ต่อกันมาถึงปัจจุบัน ท่าร�ำเป็นการสื่อให้เห็นถึงเสน่ห์ของหญิงชาวอีสานที่มีความสวยงาม กิริยานุ่มนวล
อ่อนหวานที่สอดแทรกความสนุกสนาน หลังจากเสร็จงานซึ่งมักจะนิยมเล่นกันอย่างสนุกสนาน รื่นเริง
กระฉับกระเฉงผ่านท่าทางจังหวะที่รวดเร็วและเรียบง่ายตามบทร้องด้วยท�ำนองล�ำเต้ยและล�ำเพลิน

รูปที่ 5 ตัวอย่างท่าร�ำช่วงที่ 3 มงคลสุขสม
2. ผลการถ่ายทอดและน�ำเสนอนาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล
ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการแสดงโดยยึดหลักการทฤษฎีต่างๆ ต่อมาได้ทดลองปฏิบัติการแสดงให้ครบ
องค์ประกอบโดยถ่ายทอดการแสดงให้นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ เพื่อตรวจสอบลีลาท่าร�ำ  การเคลื่อนไหว
และการแปรแถวให้สัมพันธ์กับดนตรี เนื้อร้อง เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง หลังจากนั้น
น�ำเสนอชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์การแสดง มีผลการวิจัยดังนี้
				 2.1 ด้านแนวคิดของการแสดง สื่อให้เห็นถึงความส�ำคัญของข้าวตอกต่อวิถีชีวิตของคนอีสาน
แสดงถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของข้าวตอกในงานมงคล อย่างชัดเจน
				 2.2 ด้านรูปแบบการแสดง น�ำเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง สร้างสรรค์ เรียบง่าย
แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม แต่แฝงความสนุกสนาน มีเอกลักษณ์เฉพาะของคนอีสาน
				 2.3 ด้านองค์ประกอบการแสดง
				 •		ดนตรีและเนื้อร้อง เข้ากับแนวคิดของชุดการแสดง เนื้อร้องสื่อความหมายชัดเจน และ
เหมาะสมกับท่าร�ำ เลือกใช้ลายเพลงที่เหมาะสมกับการก�ำหนดช่วงการแสดง
				 •		ผู้แสดง จ�ำนวนผู้แสดงหญิง รูปร่างเหมาะสมกับรูปแบบการแสดง แต่นักแสดงชายใช้แสดง
ภาพนิ่งช่วงเกริ่นเพียงอย่างเดียว ควรตัดไปหรืออาจให้เข้าร่วมการแสดงในช่วงอื่นด้วย
				 •		การแต่งกาย ออกแบบได้เหมาะสมกับแนวคิดและลีลาท่าร�ำ  สื่อถึงความเป็นท้องถิ่นไทเลย
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการร่ายร�ำ อุปกรณ์ประกอบการแสดงเลือกใช้ได้เหมาะสม
				 •		การออกแบบท่าร�ำ  ให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหา สื่อความหมายได้ดีเหมาะสมกับ
อารมณ์เพลง ใช้ท่าทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสื่อถึงการใช้ข้าวตอกเของชาวอีสานชัดเจน การแปรแถวท�ำให้
เกิดความน่าสนใจ การเปลี่ยนต�ำแหน่งขณะท่าเชื่อมท�ำให้การแสดงน่าสนใจขึ้น
ผลการน�ำเสนอการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคลแก่ชาวบ้านบ้านสามแยก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อคืนข้อมูลแก่คนในชุมชนพบว่าชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้น มีความงดงาม
เพลิดเพลิน สามารถน�ำเสนอเรื่องราวที่สื่อถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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การอภิปรายผล
การพั ฒ นานาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งชุ ด ฟ้ อ นถวยสมมาข้ า วตอกมงคล ผู ้ วิ จั ย ก� ำ หนดแนวคิ ด การแสดง
เป็นล�ำดับแรก โดยสื่อให้เห็นถึงความส�ำคัญของข้าวตอกต่อวิถีชีวิตคนอีสาน การก�ำหนดความคิดหลัก
เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ผู้สร้างสรรค์
(Surapong Virulrak, 2006) การแสดงสื่อถึงเรื่องราวการน�ำข้าวตอกมาใช้ในการประกอบพิธีกรรม
สร้างความศรัทธาในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน การประกอบพิธีกรรมต่างๆ นอกจากจะเป็นกิจกรรม
ในการเสริ ม สร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ หายจากความหวาดกลั ว ยั ง แฝงไปด้ ว ยศิ ล ปะและ
ความสวยงามที่ได้ห ล่อหลอม และดัดแปลงเพื่ อ เป็ นการอนุ รั ก ษ์ ไว้ ซึ่ ง ความเป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน
ชาวอีสาน (Sriprapi Wanasuth, 2005) ส�ำหรับองค์ประกอบของการแสดงประกอบด้วย ดนตรีและ
เนื้อร้อง การแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ลีลาท่าร�ำประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสื่อถึงขั้นตอนการใช้ข้าวตอก
เพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล การถ่ า ยทอดออกมาในรู ป แบบการแสดงพื้ น บ้ า นที่ เรี ย บง่ า ยแต่ แ ฝงด้ ว ย
ความสนุกสนาน สอดคล้องแนวคิดที่ว่านาฏศิลป์เป็นศิลปะการแสดงในด้านการฟ้อนร�ำซึ่งมนุษย์ได้ประดิษฐ์
ท่าร�ำให้วิจิตรพิสดาร อาศัยการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วย (Chantana Udomsin, 1988)
โดยการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านจะมีลักษณะเรียบง่ายแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพราะนาฏศิลป์
พื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตพื้นบ้าน (Prani Wongthet, 1982)
ดนตรี ป ระกอบผู ้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ก ารเกริ่ น น� ำ ด้ ว ยบทผญาจากนั้ น ใช้ ท� ำ นองล� ำ ล่ อ งเพื่ อ พรรณนา
เรื่องราว และใช้ท�ำนองเต้ยต่อด้วยล�ำเพลินที่มีจังหวะเร้าใจเพื่อสื่ออารมณ์ให้เห็นถึงอุปนิสัยของคนอีสาน
ที่เน้นความสนุกสนาน ชอบการรื่นเริงเป็นการใช้บทบาทของเสียงที่สามารถสร้างบรรยากาศและเป็นอีก
สื่อหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ชมเห็นลักษณะพิเศษของตัวละครได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (Charunee Hongcharu, 2015)
และการเลือกใช้ดนตรีพื้นบ้านเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ นิสัยใจคอและความคิด
สร้างสรรค์ของชาวบ้าน ตลอดจนเนื้อหาสาระ ท่วงท�ำนอง จังหวะของเสียงดนตรีก็สามารถเข้าถึงจิตใจของ
ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี (Sangkom Pumipantu, 1991) ส�ำหรับการก�ำหนดผู้แสดง ใช้ผู้หญิงที่มีรูปร่าง
และฝีมือลีลาการร่ายร�ำเท่าเทียมกัน เพื่อให้การแสดงมีความเป็นเอกภาพ ตามหลักในการคัดเลือกผู้แสดง
ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามสามารถในการร่ า ยร� ำ ในระดั บ เดี ย วกั น และมี ส ามั ญ ส� ำ นึ ก ในเรื่ อ งจั ง หวะเป็ น อย่ า งดี
(Pojaman Samakabud, 1995) การแต่งกายจะเลือกใช้ผ้าฝ้ายพื้นเมืองออกแบบมาจากชุดเอาบุญของ
ชาวบ้านในภาคอีสานสื่อถึงลักษณะท้องถิ่นเหมาะกับแนวคิดและมีความคล่องตัวในการแสดง สอดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่าเครื่องแต่งกายมีบทบาทในการเสริมให้กับภาพที่จะปรากฏบนเวที ท�ำหน้าที่เสมือนเครื่องมือ
ในการส่งสารซึ่งสามารถบอกรายละเอียดของตัวแสดง (Faculty of Fine & Applied Arts, 2002) ทั้งนี้
เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง ในการประดิษฐ์ท่าร�ำผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ขึ้นผู้ออกแบบจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่ใช้ส�ำหรับการแสดงชนิดต่างๆ โดยค�ำนึงถึงความสวยงาม
ความเหมาะสมกับเนื้อหาการแสดง ลักษณะการแต่งกายท้องถิ่นและใช้ผลผลิตสิ่งทอในท้องถิ่น (Pojaman
Samakabud, 1995)
ผู้วิจัยออกแบบท่าร�ำโดยใช้ภาษาท่านาฏยศัพท์ผสมผสานท่าร�ำจากแม่บทอีสาน ประดิษฐ์ลีลา
เชื่อมท่าทางให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหา สอดคล้องกับอารมณ์เพลงกลมกลืนกับท่วงท�ำนอง
เน้นให้มีความเรียบง่ายตามแบบฉบับพื้นบ้าน สอดคล้องกับค�ำกล่าวว่าการฟ้อนร�ำเกิดจากการที่มนุษย์
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ดัดแปลงท่าทางมาจากธรรมชาติและบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการฟ้อนร�ำ  (Amara Klumchareon,
1988) และตามแนวคิดของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่ว่าเป็นการคิดประดิษฐ์ท่าร�ำหรือการออกแบบท่าร�ำ 
การประพันธ์เพลง การแต่งกายขึ้นใหม่ โดยอาจยังคงโครงสร้างแบบแผนเดิม เช่น ยังคงใช้ลีลาท่าร�ำของ
นาฏศิลป์ไทยหรืออาจจะผสมผสานกับลีลาท่าทางตามส�ำเนียงเพลงของภาษาอื่น ตามความเหมาะสม
ของชุดการแสดง (Chantana Aiemsakul, 2011) รวมถึงหลักในการคิดประดิษฐ์ท่าร�ำของอาจารย์
ฉวีวรรณ พันธุ (ด�ำเนิน) ว่าวิธีการคิดประดิษฐ์ท่าร�ำพื้นเมืองอีสานจะยึดท่าฟ้อนจากลอนแม่บท 32 ท่า
มาเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ท่าร�ำ (Pojaman Samakabud, 1995)
นาฏศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล มีแนวคิดของการแสดงเพื่อสื่อเรื่องราววิถีชีวิต
ของคนอีสานในการน�ำข้าวตอกมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แสดงถึงความส�ำคัญและประโยชน์
ของข้ า วตอกในงานมงคลน� ำ เสนอผ่ า นนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งสร้ า งสรรค์ ที่ เรี ย บง่ า ย ท่ า ทางอ่ อ นน้ อ ม
แต่แฝงความสนุกสนาน มีเอกลักษณ์เฉพาะ ประกอบด้วยดนตรีประกอบ เนื้อร้อง การแต่งกาย และอุปกรณ์
ประกอบการแสดงผ่านกระบวนการออกแบบท่าร�ำให้ครอบคลุมความหมายของแนวคิด โดยใช้การแปรแถว
ท� ำ ให้ ก ารแสดงเกิ ด ความน่ า สนใจมากยิ่ ง ขึ้ น ชุ ด การแสดงที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น มี ค วามงดงาม เพลิ ด เพลิ น
สามารถน�ำเสนอเรื่องราวที่สื่อถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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