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Thesis Advisor  Dr. Chanai  Vannalee 
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Abstract 
 The thesis on rainmaking rituals and performances in the Thai northeastern 
culture during rainfall season aims to: 1) study the way of life related to beliefs and 
farming occupations; 2) study the origins and elements of the rituals in the rainmaking 
performances; 3) analyze the dance form and the dance movements structure of the 
rainmaking rituals and performances. The reseach was done using a qualitative 
method by studying related documents and field studies for meetings and interviews. 
The researcher observed the rituals and the rainmaking performances in the village of 
Nong Lai in Tambon Sang Tho Noi Hua Taphan District Amnatcharoen Province. 
 The study found that: 1) Isan people have a way of life that is linked to 
human beliefs in mysterious powers and spirits, such as the god Phayathen, who is 
the god of rainmaking. 2) The origin and composition of the ritual for rainmaking has 
changed according to the different generations. 3) The performance and the dance 
movements structure in the rainmaking ritual of Nong Lai village is known as the 
firework ceremony. There are two types of performance: traditional and neo-
traditional. The traditional style has 3 dance movements, which follow the drumbeat. 
The neo-traditional style has 12 dance movements inspired by the Isan traditional 
dances. There aren’t any planned structures for the performances. The dance 
patterns and movements depend on the personal skills of the dancers, who dance 
around the village, going door to door. When, the dancers reach a home, the 
occupants would water Nang Maew. As for the Nang Dong ritual, there are 2 forms of 
performances: traditional, which isn’t performed anymore and neo-traditional. 
 The rituals Nang Maew and Nang Dong related to the performances of the 
village of Nong Lai are expected to be lost in the future due to the lack of care and 
interest from the new generations of the village for this cultural legacy. This loss 
would be very unfortunate. 
 
Keywords: ritual/ performances/ rainmaking/ Northeastern culture 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มีอาชีพท านาและท าไร่  
โดยพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ท่ีเพาะปลูกนั้นคือข้าว  ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยท่ีได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยท่ีไทยสามารถส่งออกเป็นสินค้าเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกมา
หลายยุคหลายสมัย  และนอกจากนี้ยังมีโภคภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นอีกมากมายท่ีเป็นสินค้าส่งออก
ของประเทศไทยท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากประชาคมโลก 

 การท่ีอาชีพเกษตรกรรมของไทยสามารถประกอบการได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ  ท้ังนี้
เพราะสภาพภูมิประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  และสภาพทางภูมิอากาศมีความเหมาะสมต่ออาชีพ
เกษตรกรรมของไทย  ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความแตกต่างกันไปแต่สภาพ
โดยรวมแล้วสามารถเพาะปลูกได้ทุกภาค  เช่น  ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบบริเวณ
หุบเขามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่รวมท้ังไม้ผลหลากหลายชนิด   ภาคกลางมี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ า มีความเหมาะสมในการปลูกพืช  เช่น  ข้าวโพด  อ้อย  ข้าว
ฟ่าง  มันส าปะหลัง  ซึ่งกลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ  ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศแบบ
ท่ีราบสลับภูเขา  พืชท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นจ าพวกข้าวและยางพารา  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือภาคอีสานมีพื้นท่ีกว้างขวางท่ีสุดของประเทศ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงสภาพอากาศแห้ง
แล้งและมีฝนตกน้อย  การเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นจ าพวกข้าวและปลูกหม่อนเล้ียงไหมส าหรับทอผ้า  
เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งฝนตกน้อย  ท าให้พืชผลทางการเกษตรให้ผลผลิตได้ไม่ดีเท่ากับพืชผล
ทางการเกษตรของภูมิภาคอื่น ๆ ดังนั้นจึงส่งผลให้คนไทยซึ่งมีพื้นฐานความเช่ือในเรื่องส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ  เกิดความคิดและจินตนาการไปต่าง ๆ นานาถึงเหตุอันท าให้ไม่เป็นไปตามท่ีหวังโดยเฉพาะ
ในเรื่องของพืชผลการเกษตรท่ีได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย  เพราะสืบเนื่องจากฝนแล้งหรือไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล  ความเช่ือในส่ิงเหนือธรรมชาติจึงน าไปสู่พิธีกรรมในการบูชา  เพื่ออ้อนวอนต่อส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเพื่อดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  เพื่อชาวนาหรือเกษตรกรจะได้ลงมือไถหว่าน
หรือท าไร่ไถนาตามวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาแบบอีสาน 
 จากท่ีกล่าวมาท าให้เข้าใจว่า  พื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศ
ไทยจะมีพิธีกรรมความเช่ือมากกว่าทุกภาค  โดยเฉพาะความเช่ือท่ีเกี่ยวข้องกับผี ครอบคลุมถึงแถน 
หรือเทวดาผีฟ้า  พลังอ านาจลึกลับท่ีอยู่ในความคิด  เนื่องจากบริเวณนี้เคยได้รับการสืบทอด ปรัชญา 
แนวคิด ผี พราหมณ์ พุทธ และเต๋ามาก่อน  เป็นการสร้างสรรค์ของจิตท่ีสะท้อนประสบการณ์
ความสัมพันธ์ของตนเองดังความเป็นจริง   อธิบายความสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวด้วย
บุคลาธิษฐาน สอดคล้องกับ เสมอชัย  มูลสุวรรณ และสุมิตร  ปิติพัฒน์ (2545 : 28 – 32) และเสรี  
พงศ์พิศ (2549 : 32) ท่ีได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับผีของชนเผ่าด้ังเดิมสายตระกูล มอญ – เขมร ในเขต
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อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ าโขงว่ามีการนับถือผีแถน ผีเรื้อง ผีเจ้าบ้าน และผีมด ผีมนต์   โดยมีการจัด
พิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับผี  ซึ่งเช่ือว่าผีมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม  ผีมีความสัมพันธ์กับ
ศาสนาและพิธีกรรมท าให้มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  และมีความสุขในการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน  
ตลอดจนลดความกดดันหรือความเศร้าโศกในจิตใจ  ในกรณีท่ีสังคมต้องประสบกับภาวะวิกฤติ       
อันเช่ือมโยงหรือสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ  พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการนับถือผีจะเกี่ยวข้องกับการท านาท าไร่  
เป็นการกล่าวเพื่อบริโภคและแจกจ่ายผลผลิตในโอกาสประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือผีด้วย   
นอกจากนี้ ผียังมีความสัมพันธ์กับการปกครองและมีบทบาทต่อคนในชุมชน   ให้ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  และยังได้ท าหน้าท่ีป้องกัน   
การรุกรานทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้อีกด้วย 
 พิธีกรรม  หมายถึง  การสักการะ  การบูชา  พิธีบูชา (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556 : 557)  
พิธีกรรมกับความเช่ือมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น  ความศรัทธาและความเช่ือในส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ  น าไปสู่ความเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยมีลักษณะภูมิประเทศ  
ท่ีกว้างใหญ่ไพศาล  ลักษณะภูมิอากาศท่ีก่อเกิดข้อจ ากัดด้านความอุดมสมบูรณ์อยู่หลายประการ 
ลักษณะดังกล่าวน าไปสู่ความคิดความเช่ืออันก่อให้เกิดพิธีกรรมอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะพิธีกรรม
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตหรือการด ารงชีวิตท่ีต้องอยู่รอดให้ได้ในสังคม  ท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือ พิธีกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าว  หรือพิธีกรรมเกี่ยวกับการขอฝน  พิธีกรรมขอฝนเป็นพิธีกรรมหนึ่งท่ีส าคัญมาก
ของชาวอีสาน  ซึ่งสืบเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศท่ีแห้งแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรท้ังหลาย เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  น ามาซึ่งความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ จึงก่อเกิดพิธีกรรมเกี่ยวกับการขอฝนอย่างหลากหลาย  เช่น   
พิธีกรรมนางด้ง  พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  เป็นต้น 
 พิธีกรรมนางด้ง  พิธีนี้เรียกกันหลายช่ือ  เช่น  พิธีแห่แม่นางด้ง  พิธีเต้านางด้ง  หรือเซิ้งแม่
นางด้ง  เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความเช่ือทางไสยศาสตร์  จุดมุ่งหมายของพิธีกรรมเพื่อขอฝนตาม
ขั้นตอนของพิธีกรรมนั้น ๆ โดยใช้กระด้งเป็นอุปกรณ์ส าคัญ  มีการตอกหลักไว้สองหลัก  หลักหนึ่งเป็น
หลักแล้ง  อีกหลักหนึ่งเป็นหลักฝน  ขั้นตอนการประกอบพิธีจะจัดหากระด้งมาคู่หนึ่ง  ไม้คานคู่หนึ่งมัด
ไม้คานไขว้ติดกัน  เอากระจกส่องหน้า  หวี  ปั้นข้าวเหนียว  ก าไลมือ   ก าไลเท้า  แหวน  ซึ่งเป็น
เครื่องเงินของหญิงหม้ายวางลงในกระด้ง  แล้วเอากระด้งอีกใบหนึ่งมาครอบไว้แล้วมัดติดกับไม้คาน  
หัวหน้าจะจัดเครื่องสักการะบูชาเทวดา  อันประกอบด้วย  คายขันธ์ 5  เหล้าขาวขวดหนึ่ง  ไข่ต้มอีก
ลูกหนึ่ง  ป่าวอัญเชิญเทวดามาชุมนุมอธิษฐานขอน้ าฝน  ให้คนสองคนจับไม้คานเต้านางด้ง  หัวหน้าพิธี
จะน าชาวบ้านกล่าวค าเซิ้งแม่นางด้งเป็นวรรคไป  เมื่อกล่าวค าเซิ้งจบบทหนึ่งหากแม่นางด้งเคล่ือนท่ีไป
ตีหลักฝนฝนก็จะตก  และถา้หากเคล่ือนท่ีไปตีหลักแล้งฝนก็จะแล้ง  หากแม่นางด้งเคล่ือนท่ีไปเป็นร่อง
คล้ายกับคูน้ าหรือท่ีภาษาอีสานเรียกว่า  ก่วยหล่อฝนจะตกในเร็ววัน  เมื่อกล่าวค าเซิ้งจบบทหนึ่ง ๆ  
หากแม่นางด้งไม่สูญหรือไม่เคล่ือนท่ีต้องว่าค าเซิ้งไปเรื่อย ๆ ใจความในค าเซิ้งแม่นางด้ง  เป็นการ
พรรณนาถึงสภาพของพืชผล  ท่ีคอยฝนและเป็นค ากล่าววอนขอให้ฝนตกลงมา   เพื่อจะได้พืชผล
ทางการเกษตร (งามพิศ  สัตย์สงวน. 2536 : 9) 
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 พิธีกรรมแห่นางแมว  หรือพิธีเต้านางแมวก็คือ  พิธีกรรมเพื่อขอฝน  การแห่นางแมวจะเริ่ม
จากจัดขบวนแห่ประมาณ 15 – 20 คน  โดยใช้คนสูงอายุซึ่งรู้จักประเพณีดี  และส่วนมากจะเป็นหญิง  
ขบวนแห่เลือกหานางแมวตัวสวย ๆ 1 หรือ 2 – 3 ตัว  เพื่อใส่กระบุงเปิดช่องโหว่ให้แมวถูกน้ ากระเซ็น
ตอนสาดน้ า  แล้วร้องร าท าเพลงเดินแห่กันไปเป็นขบวน  ผู้หญิงท่ีร่วมขบวนแห่ต้องแต่งตัวผัดหน้าขาว  
ทัดดอกไม้สด  นุ่งผ้าโจงกระเบน  ใส่เส้ือท่ีสดใสสวยงาม  ขณะท่ีใส่นางแมวลงในกระบุง   กะทอหรือ 
เข่ง  จะพูดเป็นภาษาอีสานมีใจความว่า “นางแมวเอย ขอฟ้าขอฝน ให้ฝนตกมาด้วยเด้อ” จากนั้น   
จัดเครื่องสักการะบูชา  หัวหน้าพิธีน าเครื่องสักการะป่าวอัญเชิญเทวดามาชุมนุม  แล้วต้ังจิตอธิษฐาน
ขอน้ าฝน  จากนั้นต้ังขบวนแห่ไปตามบ้านคน  แล้วแต่ละบ้านก็สาดน้ านางแมว (งามพิศ  สัตย์สงวน. 
2536 : 5 – 8)  
 พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีบุญบ้องไฟหรือเซิ้งบั้งไฟ  เป็นพิธีกรรมการขอฝนท่ีจัดขึ้นเป็นประเพณี     
ท่ีส าคัญยิ่งของชาวอีสาน  พิธีกรรมแห่บั้งไฟหรือเซิ้งบั้งไฟเป็นพิธีกรรมท่ีมีส่วนในการสร้างเสริมก าลังใจ
แก่ชาวอีสาน  ท้ังยังเป็นการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ    
ชาวอีสาน  จุดประสงค์ของแห่บั้งไฟหรือเซิ้งบั้งไฟก็เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลชาวนาจะได้ใช้น้ า
ในการท านา  เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ (ยุทธศิลป์  จุฑาวิจิตร. 2539 : 18)          
แห่บั้งไฟ  บุญบั้งไฟหรือเซิ้งบั้งไฟ  เป็นประเพณีท่ีชาวบ้านทุกครัวเรือนในหมู่บ้านจะร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยกันจัดท าขึ้น  โดยชาวบ้านจะแบ่งงานกันท าเป็นกลุ่ม ๆ โดยถือว่าเป็นงานของตน  ได้แก่        
การปลูกปะร าท่ีพักส าหรับเพื่อนบ้านจากหมู่บ้านอื่นมาร่วมบุญด้วย  บางพวกไปหาเนื้อหาปลาไว้
ท าบุญและเล้ียงแขก  บางพวกตัดไม้เผาถ่านผสมกับดินประสิวและท าบั้งไฟ  พวกแม่บ้านเตรียมท า
ข้าวปลาอาหาร  และตัดชุดร าเซิ้งไว้ให้ลูกหลานเพื่อไปร่วมเซิ้งในวันงาน  ทางวัดก็เตรียมซ้อมนาค
เพราะมีผู้นิยมเอาลูกหลานมาบวชในวันดังกล่าว  ก่อนงาน 1 เดือนชาวบ้านทุกคนร่วมกันเตรียมงาน
เพราะเป็นงานบุญ  และประเพณีส าคัญของชาวอีสาน (งามพิศ  สัตย์สงวน. 2536 : 13) 
 ท้ังพิธีกรรมนางด้ง  พิธีกรรมแห่นางแมวและพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  ต่างเป็นพิธีกรรมท่ียังแฝงไว้
ด้วยความศรัทธา  และความเช่ือท่ีสัมพันธ์แนบแน่นกับวิถีชีวิตของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือภาคอีสาน  อันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมการผลิตหรือวัฒนธรรมข้าว  พิธีกรรมท่ีมุ่งบูชาสักการะ
เทพเจ้าแห่งฝนหรือแถน  เพื่อประทานให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล  พืชพันธุ์ธัญญาหารจะได้บริบูรณ์  
ประชาชนจะด ารงอยู่อย่างผาสุก  ซึ่งการสักการบูชาในแต่ละพิธีกรรมจะมีเครื่องบูชาแตกต่างกันไป
ตามความเช่ือ  เช่น  พิธีกรรมแห่บั้งไฟจะบูชาด้วยบั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมวจะบูชาด้วยนางแมว  
และพิธีกรรมนางด้งจะบูชาด้วยเครื่องบูชา  นอกจากนี้ยังมีบทกาพย์เซิ้งเพื่อใช้ในการขับร้องเพื่อเป็น
การบอกกล่าวและอ้อนวอนต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประกอบการฟ้อนร า  โดยเช่ือว่าเป็นการสร้างความบันเทิง
ให้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์เกิดความพึงพอใจและดลบันดาลให้ฝนตกตามท่ีร้องขอ 

 พิธีกรรมท้ัง 3 นี้  นอกจากสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงมั่นอยู่ในพิธีกรรม 
การขอฝน  อันสืบเนื่องจากความศรัทธาและความเช่ือต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ  อย่างผีหรือแถน
กับการด ารงชีวิตด้านการเกษตรของชาวอีสานแล้ว  ยังสะท้อนให้เห็นการแสดงจากพิธีกรรมท้ัง 3 กับ
ความคิดความเช่ือในวิถีวัฒนธรรมการผลิตหรือวัฒนธรรมข้าว  อันเป็นอาชีพกสิกรรมซึ่งถือว่าเป็น
อาชีพหลักของชาวอีสานอีกด้วย  ท้ังพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว และพิธีกรรมนางด้ง   
ต่างเป็นพิธีกรรมท่ีมีรูปแบบการแสดงอันเช่ือมโยงกับพิธีกรรมและความเช่ือ  อาจกล่าวได้ว่าเป็ น
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พิธีกรรมท่ีน าเอาความรื่นเริงสนุกสนานให้เป็นน้ าเนื้อเดียวกันกับความศรัทธาสักการะต่อแถน  หรือ
เทวดาแห่งฟ้าฝน  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพิธีกรรมขอฝนท้ัง 3 พิธีกรรมนี้  จึงมิอาจแยกส่วนท่ีเป็น
พิธีกรรมออกจากส่วนท่ีเป็นการแสดงได้ 

 หมู่บ้านหนองไหล  เป็นหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดอ านาจเจริญ  อยู่ห่างจากตัวเมือง  มีสังคม
แบบชนบท  ประกอบอาชีพเพาะปลูกเป็นหลัก  ต้องพึ่งพาน้ าในการเพาะปลูก  ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า  หมู่บ้านหนองไหลยังคงประกอบพิธีกรรมขอฝนท้ัง 3 พิธี  ดังกล่าวข้างต้นอยู่บ้าง  และยังคงมี 
ผู้อาวุโสของหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถในการประกอบพิธีกรรมขอฝนอยู่  จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อ านาจเจริญ  โดยศึกษาความสัมพันธ์ของความเช่ือกับพิธีกรรมขอฝนอันเช่ือมโยงกับอาชีพการเกษตร
ของชาวอีสาน  ซึ่งเป็นประเด็นน่าสนใจใคร่ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมขอฝนท้ัง 3 พิธี  ท่ีมีรูปแบบการ
แสดงอันเช่ือมโยงกับพิธีกรรม  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมนางด้ง  
ซึ่งถือเป็นลักษณะส าคัญอันน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาในงานวิจัยเล่มนี้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. ศึกษาวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือและอาชีพเกษตรกรรมของชาวอีสาน 
 2. ศึกษาท่ีมาและองค์ประกอบของพิธีกรรมในการแสดงการขอฝน 
 3. วิเคราะห์รูปแบบการแสดงและโครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝนของชาวอีสาน 
 
3.  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบการแสดงและโครงสร้างท่าร า   ในพิธีกรรมขอฝนของชาวอีสาน        
ท่ีหมู่บ้านหนองไหล  ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
4.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งมีวิธีด าเนินการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต ารา 

  1.1 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.2 จากส่ือส่ิงพิมพ์และบทความท่ีเกี่ยวข้องจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 2. การสัมภาษณ์ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  คือ “แบบสัมภาษณ์” โดยสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ในรูปแบบมีโครงสร้าง  ด้วยการสร้างข้อค าถามจากวัตถุประสงค์การวิจัยและนิยามศัพท์
เฉพาะ  ดังนี้ 
  2.1 หาคุณภาพของเครื่องมือ  โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม  
กับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ  ได้แก่   
  2.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์   
   (คณบดีคณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
 



5 

 

  2.1.2 ดร.บ ารุง  พาทยกุล   
   (ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
  2.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง 
   (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
  2.2 การน าเครื่องมือไปใช้  ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ     
จากผู้เช่ียวชาญท่ีได้ด าเนินการตรวจสอบเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย  และน าเครื่องมือไปด าเนิน 
การสัมภาษณ์ 

  2.2.1 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านคติชนวิทยา  ได้แก่ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง  
   (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
  2.2.2 สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  ผู้อาวุโสของหมู่บ้าน  ได้แก่ 
   นายสาคร  พุทธขิณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 
   นายสุนทร  ศรีโคตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
   นายธนดล  อินทะรังษ ี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
  2.2.3 สัมภาษณ์ผู้ประกอบพิธี  ผู้แสดงเซิ้งในพิธีกรรม  ได้แก่ 
   นายสุวรรณ์  บุษย์จันทร์ ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
   นางเรียน  อุปัชฌาย์ ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
  2.2.4 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านดนตรีประกอบพิธีกรรม  ได้แก่ 
   นายบัวสาย  อุปัชฌาย์ หมอแคน 
 3. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม  โดยการลงภาคสนามเพื่อศึกษาท่ีมา  และองค์ประกอบของ
พิธีกรรม  รูปแบบการแสดงและโครงสร้างท่าร าในการแสดงพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  
ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร  การสัมภาษณ์  
การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น  โดยการบันทึกเสียง  บันทึกภาพ  และบันทึกวีดีทัศน์การแสดงพิธีกรรมขอฝน
ของหมู่บ้านหนองไหล 

 4. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  โดยน าข้อมูลท่ีได้มาสรุป  เรียบเรียง  และน าเสนอรายงาน
การวิจัย 3 บท  ต่อคณะกรรมการสอบ 
 5. ด าเนินการจัดการสนทนา  โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับด้านคติชนวิทยา 
  -   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง 
    (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
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   -   นายไสว  วุฒสังข ์
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 
  5.2 ผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับด้านประวัติชุมชน  ผู้น าของหมู่บ้าน  ได้แก่ 
  -   นายสาคร  พุทธขิณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 
  -   นายสุนทร  ศรีโคตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 

  -   นายธนดล  อินทะรังษี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
  -   นายสุวรรณ์  บุษย์จันทร์ ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 

  5.3 ผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับด้านพิธีกรรมและการจัดรูปแบบการแสดง  ขอฝนของหมู่บ้าน
หนองไหล  ได้แก่   
  -   นางเรียน  อุปัชฌาย์ ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
  -   นางอุทัย  บุษย์จันทร์ ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
 5.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวกับทางด้านดนตรีประกอบพิธีกรรม  ได้แก่ 
   -   นายบัวสาย  อุปัชฌาย์ หมอแคน 

 6. น าผลสรุปข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มย่อยมาวิเคราะห์และเรียบเรียงรายงานการวิจัย 
 7. น าเสนอรายงานการวิจัย 5 บท  ต่อคณะกรรมการสอบ 
 
5.  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. รับรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของชาวอีสาน 
 2. ได้เห็นคุณค่าขององค์ประกอบพิธีกรรมขอฝนอย่างลึกซึ้ง 
 3. ได้ค้นพบโครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝนของชาวอีสาน 
 4. งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นแบบอย่างของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงอันสัมพันธ์กับ
พิธีกรรมในรูปแบบการแสดงอื่น ๆ และการแสดงของภาคอื่น ๆ ต่อไป 
 
6.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 พิธีกรรม  หมายถึง  พิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอ    
หัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรม     
เต้านางด้ง 

 เซ้ิง  หมายถึง  กระบวนท่าร าในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนท่าร าเซิ้งบั้งไฟ  เซิ้งนางแมว  และเซิ้งนางด้ง 
 รูปแบบกำรแสดง  หมายถึง  รูปแบบของการร่ายร าในพิธี กรรมขอฝนของหมู่บ้าน     
หนองไหล  อันประกอบด้วย  รูปแบบการแสดงเซิ้งบั้งไฟ  เซิ้งนางแมว  และเซิ้งนางด้ง   
 องค์ประกอบ  หมายถึง  อวัยวะท่ีใช้เคล่ือนไหวประกอบในการร าท่ีปรากฏในพิธีกรรม      
ขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 
 โครงสร้ำงท่ำร ำ  หมายถึง องค์ประกอบของท่าร าในรูปแบบการแสดงเซิ้งบั้งไฟ เซิ้งนางแมว  
และเซิ้งนางด้ง 
 กระบวนท่ำ  หมายถึง  ท่าทางการร่ายร าท่ีมีการเรียงร้อยจนเกิดความสวยงาม 
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 บั้งไฟ  หมายถึง  กระบอกไม้ไผ่ทะลุกลางป้อง  ภายในบรรจุดินปืนใช้ส าหรับจุดเพื่อขอฝน
ในประเพณีบุญเดือนหกหรือบุญบั้งไฟของชาวอีสาน 

 นำงแมว  หมายถึง  สัตว์ชนิดหนึ่งมีส่ีขา มีหาง มนุษย์เรียกสัตว์ชนิดนี้ว่า “แมว” เป็น
องค์ประกอบหลักท่ีใช้ส าหรับประกอบพิธีกรรมแห่นางแมว 

 นำงด้ง  หมายถึง  ผีท่ีสิงสถิตประจ ากระด้งซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในวิถีชีวิตของชาวอีสาน
โดยเช่ือว่าเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละชนิดจะมีผีสถิตอยู่  ซึ่งผีจ าพวกนี้จะเป็นผีให้คุณ 

 ขอฝน หมายถึง การอ้อนวอนต่อพญาแถนเพื่อดลบันดาลให้ฝนตก  เพื่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  มักแสดงออกในรูปแบบของการประกอบพิธีกรรม 
 ฮีต 12 หมายถึง ประเพณีงานบุญท้ังสิบสองเดือนในภาคอีสาน  ท่ีถือปฏิบัติสืบทอดกัน   
เป็นการผสมผสานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องผี  พิธีกรรมทางการเกษตรเข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
 อีสำน  หมายถึง ช่ือเรียกทิศมาแต่โบราณ  ปัจจุบันคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ  
ประเทศไทย 
 คำยขันธ์ 5 หมายถึง เครื่องสักการบูชา  ประกอบด้วย  เทียน 5 คู่  ดอกไม้สีขาว 5 คู่  
เงิน 5 บาท  ผ้าซิ่น 1 ผืน  ผ้าแพรวา 1 ผืน 



บทท่ี 2 
 

สังคมและวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ของพิธีกรรม 
ความเช่ือและการแสดงของชาวอีสาน 

 
 บทนี้ผู้วิจัยจะน ำเสนอข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยทำงเอกสำร (Documentary Research) 
เกี่ยวกับสภำพทำงสังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนควำมสัมพันธ์ของพิธีกรรมควำมเช่ือกับกำรแสดง
ของชำวอีสำน  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นท่ีจะกล่ำวตำมล ำดับ ดังนี้ 
 1. ควำมเป็นมำของดินแดนและกลุ่มชำติพันธุ์ในภำคอีสำน 
 2. ลักษณะทำงกำยภำพของภำคอีสำน 
 3. ลักษณะทำงวัฒนธรรมและอำชีพของภำคอีสำน 
 4. ควำมเช่ือและพิธีกรรมท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชำวอีสำน 
 5. ควำมเช่ือและพิธีกรรมท่ีสัมพันธ์กับกำรแสดงของชำวอีสำน 
 6. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับควำมเช่ือและพิธีกรรมขอฝนของชำวอีสำน 
 

1.  ความเป็นมาของดินแดนและกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน 
 ภำคอีสำน  เป็นดินแดนท่ีมีประวัติศำสตร์มำยำวนำน  จำกกำรศึกษำพบว่ำ  ดินแดนแห่งนี้   
มีประวัติควำมเป็นมำต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์  โดยอ้ำงอิงจำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีท่ีพบบริเวณ
แอ่งสกลนคร (บริเวณลุ่มน้ ำสงครำม  จังหวัดอุดรธำนีและสกลนคร)  และแอ่งโครำช  (จำกเทือกเขำ       
ภูกระดึง  เทือกเขำภูพำนลงมำจนถึงบริเวณลุ่มน้ ำมูลและลุ่มน้ ำชี)  พบว่ำมีชุมชนโบรำณในภำคอีสำน
เมื่อรำว 5,000 ปีมำแล้ว  บริเวณแอ่งสกลนครมีหลักฐำนว่ำเป็นชุมชนขนำดใหญ่ก่อนแหล่งอื่น         
มีควำมเจริญทำงด้ำนเทคโนโลยีในกำรท ำเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เช่น  ภำชนะดินเผำ  
เครื่องมือส ำริด  เครื่องประดับลูกปัด  เป็นต้น  ท่ีเรียกกันว่ำ “วัฒนธรรมบ้ำนเชียง”  ส่วนบริเวณแอ่ง
โครำชก็ปรำกฏชุมชนโบรำณเช่นเดียวกัน  ปรำกฏหลักฐำน  เช่น  ภำพเขียนสีแดงท่ีผำแต้ม  จังหวัด
อุบลรำชธำนี  เป็นต้น (ธวัช  ปุณโณทก. 2544 : 1 – 5)  ต่อมำในยุคประวัติศำสตร์ (ใช้ตัวอักษรท่ีใช้
ในสังคมนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งยุคสมัย)  พบว่ำมีกำรใช้ตัวอักษรหลำยรูปแบบ  คือ  ในยุคแรก ๆ   
มีกำรใช้อักษรปัลลวะ (อักษรคฤนท์หรืออักษรอินเดียใต้)  เขียนภำษำสันสกฤตและภำษำขอม  ส่วนใน
ยุคสุดท้ำยใช้อักษรตัวธรรมและอักษรไทยน้อย  บันทึกภำษำไทยอีสำน (ภำษำไทย – ลำว)  เนื่องจำกมี
กำรพบตัวอักษรปัลลวะ  อักษรตัวธรรม  และอักษรไทยน้อย  ในยุคเดียวกันจึงท ำให้นักประวัติศำสตร์
และนักโบรำณคดี  ไม่อำจช้ีชัดได้ว่ำหลักศิลำจำรึกอักษรปัลลวะ  อักษรขอมโบรำณในยุคต้น ๆ นั้น  
จำรึกโดยกลุ่มชนอินเดีย  กลุ่มชนขอม  หรือกลุ่มชนชำติไทยท่ีสืบเผ่ำพันธุ์และวัฒนธรรมท่ีต่อเนื่องมำ
เป็นกลุ่มไทยลำวในปัจจุบันหรือไม่  แต่เมื่อพิจำรณำตำมหลักฐำนต่ำง ๆ ท่ีพบ  อำจแบ่งได้เป็น 3 ยุค  
ดังนี้ 
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 1.1  ยุคร่วมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12 – 16)  
 จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีท่ีมีกำรค้นพบโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ พระพุทธรูป และจำรึก
ภำษำสันสกฤตท ำให้สำมำรถยืนยันว่ำอำณำจักร "ทวำรวดี" ก่อก ำเนิดขึ้นเพรำะได้รับอำรยธรรมจำก
อินเดียโดยผู้คนท่ีเดินทำงมำทำงเรือจำกดินแดนในประเทศอินเดีย  สอดคล้องกับหลักฐำนท่ีพบ
ตัวอักษรปัลลวะซึ่งเป็นตัวอักษรของชำวอินเดียในดินแดนแห่งนี้  ชำวอินเดียเข้ำมำต้ังถิ่นฐำน         
ยังดินแดนสุวรรณภูมิเดิมในสมัยพุทธศตวรรษท่ี 12 (พ.ศ. 1100 – 1199) และแผ่อิทธิพลขึ้นมำยัง
แคว้นอีศำนปุระในเวลำต่อมำ  มีศูนย์กลำงอยู่ท่ีเมืองฟ้ำแดดสงยำง  ปัจจุบันคืออ ำเภอกมลำไสย 
จังหวัดกำฬสินธุ์  จำกนั้นก็มำท่ีแอ่งสกลนคร  จำกกำรศึกษำศิลำจำรึกท่ีพบในภำคอีสำนในยุคนี้          
เป็นกำรจำรึกเรื่องรำวท่ีเกี่ยวเนื่องทำงพุทธศำสนำ  ส่วนใหญ่จำรึกด้วยอักษรปัลลวะ  เป็นภำษำ
สันสกฤต  เช่ือว่ำได้อิทธิพลจำกอินเดีย  เช่น  ใบเสมำหินทรำยแดงท่ีเมืองฟ้ำแดดสูงยำง  จังหวัด
กำฬสินธุ์  และวัดกุดโง้ง  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นต้น 
 1.2  ยุคอิทธิพลขอมสมัยพระนคร  (พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) 
 อำณำจักรขอมสมัยพระนครได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดและสำมำรถแผ่อิทธิพลอย่ำงกว้ำงขวำง
นั้น  น่ำจะเริ่มสมัยพระเจ้ำสุริยวรมันท่ี 1 (พ.ศ. 1543 – 1593)  ได้เข้ำครอบครองภำคอีสำน  รวมท้ัง
ภำคกลำงลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำด้วย  จนถึงสมัยพระเจ้ำชัยวรมันท่ี 7 (พ.ศ. 1724 – 1762)  ขอมได้สร้ำง
อำณำจักรอย่ำงยิ่งใหญ่  ได้สร้ำงปรำสำทหินไว้ในดินแดนแห่งนี้ไว้หลำยแห่ง  เช่น  เขำพนมรุ้ง  
ปรำสำทหินพิมำย  เป็นต้น  รูปแบบอักษรท่ีบนหลักศิลำจำรึกในสมัยนี้  พบว่ำเป็นอักษรขอมโบรำณ 
โดยมีพัฒนำกำรมำจำกอักษรปัลลวะ  และวิวัฒนำกำรต่อมำเป็นอักษรขอมบรรจงและขอมหวัด 

 1.3  ยุควัฒนธรรมไทยลาว (พุทธศตวรรษที่ 19 – ปัจจุบัน) 
 หลังสมัยพระเจ้ำชัยวรมันท่ี 7 ขอมเส่ือมอ ำนำจลง  ชุมชนในภำคอีสำนจึงน่ำจะเป็น     
กลุ่มเล็ก ๆ และไม่สืบทอดต่อวัฒนธรรมขอมอีก  เป็นกำรส้ินสุดวัฒนธรรมขอมโบรำณโดยส้ินเชิง   
จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์  ไม่พบกำรก่อสร้ำงหรือจำรึกใด ๆ ในช่วง 200 – 300 ปีจำกนั้นมำ  
ขณะเดียวกันได้พบร่องรอยของกลุ่มชนท่ีมีวัฒนธรรมแบบใหม่เข้ำมำแทนท่ี  นั่นคือจำรึกวัดแดนเมือง  
จังหวัดหนองคำย (พ.ศ. 2073)  จำรึกเป็นตัวอักษรไทยน้อย  จึงสันนิษฐำนว่ำเป็นวัฒนธรรมไทยลำว  
ซึ่งรวมตัวเป็นปึกแผ่นในสมัยพระเจ้ำฟ้ำงุ้ม (พ.ศ. 1896) เป็นต้นมำ  วัฒนธรรมไทยลำวเริ่มก่อตัวมั่นคง
อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ ำโขง เช่น เมืองปำกห้วยหลวง (อ ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย)  เมืองโคตรบูรณ์ 
(อ ำเภอธำตุพนม  จังหวัดนครพนม)  รวมท้ังเมืองหนองหำน (จังหวัดสกลนคร)  แล้วค่อยกระจำยมำสู่
ท่ีรำบสูงตอนกลำง  กำรรวมกลุ่มชนกันจนกลำยเป็นนครรัฐบริเวณลุ่มน้ ำโขงตอนเหนือ และลุ่มแม่น้ ำอู  
(เมืองแถนและเมืองเชียงคงเชียงทอง)  มีควำมเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่ำงมำกจนเป็นท่ีรู้จักของสุโขทัย  
เพรำะปรำกฏหลักฐำนในหลักศิลำจำรึกหลักท่ี 1  ของพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช  ท่ีกล่ำวว่ำ  “...ท้ังมำ
กำวลำวและไทยเมืองใต้หล้ำฟ้ำฏ...ไทชำวของชำวอูมำออก...” หรือ “...เท่ำฝ่ังของเถิงเวียงจันเวียงค ำ
เป็นท่ีแล้ว...” หรือ “...พ้นฝ่ังของเมืองชวำเป็นท่ีแล้ว...” (กรมศิลปำกร. 2526 : 52 – 59)  จำก
หลักฐำนข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ  ชำวเมืองสุโขทัยรู้จักชุมชนทำงลุ่มแม่น้ ำโขงเป็นอย่ำงดี  หลังจำกนั้น
ในจำรึกสมัยพระเจ้ำลิไทได้กล่ำวถึงอำณำจักรนี้ว่ำ “(เขตเมืองสุโขทัย) เบ้ืองตะวันออกเถิงแดนพระญำ
ฟ้ำง้อม (งุ้ม)” ซึ่งพระเจ้ำฟ้ำงุ้มนี่เองท่ีมีควำมส ำคัญต่อควำมเป็นมำต่อกลุ่มชำติพันธ์ไทยลำวในดินแดน
อีสำน  โดยประวัติพระเจ้ำฟ้ำงุ้มเริ่มในพุทธศตวรรษท่ี 17 – 18 ต้ังแต่สร้ำงเมืองชวำหรือเมืองหลวง
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พระบำง  มีกษัตริย์ปกครองติดต่อกันมำถึง 22 องค์  กษัตริย์องค์หนึ่ง  คือ  พระเจ้ำฟ้ำเงี้ยว  ได้ให้
ก ำเนิดลูกชำยคือพระเจ้ำฟ้ำงุ้ม หรือ พระเจ้ำฟ้ำลุ้ม  เกิดมำมีฟันเต็มปำก  เสนำอ ำมำตย์ในรำชส ำนัก
เห็นเป็นอำเพศ  จึงทูลให้พระบิดำน ำไป “ล่องโขง”  คือ  ลอยแพไปตำมล ำน้ ำโขง  มีพระเขมรรูปหนึ่ง
พบเข้ำเกิดเมตตำเอำพระเจ้ำฟ้ำงุ้มไปชุบเล้ียงจนเติบใหญ่  แล้วถวำยตัวในรำชส ำนักเขมร  พระเจ้ำ  
ฟ้ำงุ้มได้รับกำรศึกษำอบรมอย่ำงองค์ชำยเขมร   และทรงเป็นรำชบุตรเขยของกษัตริย์เขมรด้วย      
เมื่อพระเจ้ำฟ้ำเงี้ยวส้ินพระชนม์  เจ้ำฟ้ำค ำเลียวผู้เป็นน้องชำยขึ้นครองรำชย์แทน  พระเจ้ำฟ้ำงุ้มจึงยก
ทัพจำกเขมรทวงรำชสมบัติของบิดำคืน  สำมำรถโจมตีเมืองหลวงพระบำงได้  เจ้ำฟ้ำค ำเลียวเสียที   
แก่หลำน  สู้ไม่ได้น้อยใจจึงกินยำพิษตำย  เจ้ำฟ้ำงุ้มจึงขึ้นครองเมืองหลวงพระบำง เมื่อ พ.ศ. 1896  
ทรงพระนำมว่ำ “พระยำฟ้ำงุ้มแหล่งหล้ำธรณี” 
 พระเจ้ำฟ้ำงุ้ม  เป็นกษัตริย์ท่ีมีพระปรีชำสำมำรถมำก  เป็นนักรบผู้กล้ำหำญชำญฉลำด  
ในช่วงนั้นอำณำจักรสุโขทัยมีพระมหำธรรมรำชำลิไทเป็นกษัตริย์  พระเจ้ำฟ้ำงุ้มได้ขยำยอ ำนำจแผ่ไป
ถึงญวนลงมำถึงส่วนหนึ่งของเขมรตอนล่ำงและเข้ำมำสู่ดินแดนอีสำน  ได้อพยพผู้คนจำกเวียงจันทน์ 
มำอยู่บริเวณเมืองหนองหำน  และหนองหำนน้อยประมำณ 10,000 คน  พระเจ้ำฟ้ำงุ้มครองรำชย์ 
และแผ่แสนยำนุภำพเรื่อยมำจนถึงสมัยสมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 1 (พระเจ้ำอู่ทอง)  แห่งกรุงศรีอยุธยำ   
พระเจ้ำฟ้ำงุ้มคิดแผ่แสนยำนุภำพเข้ำครอบครองกรุงศรีอยุธยำ  ท ำให้พระเจ้ำอู่ทองต้องเจรจำหย่ำศึก  
โดยอ้ำงควำมเป็นญำติร่วมวงศ์ขุนบรมเดียวกันว่ำ   “เฮำหำกแมนอ้ำยน้องกันมำแต่ขุนบรมพุ้น      
หำกเจ้ำเป็นลูกหลำนขุนบรมจริง  เฮำอย่ำมำรบรำฆ่ำฟันกันเลย  ดินแดนส่วนท่ีอยู่เลยดงสำมเส้ำ    
(ดงพญำไฟ) ไปจดภูพระยำฝอ  และแดนเมืองนครไทยให้เป็นของเจ้ำ  ส่วนท่ีอยู่เลยดงพญำไฟลงมำ 
ให้เป็นของข้อยแล้วจัดส่งลูกสำวไปจัดท่ีอยู่ท่ีนอนให้” (สมเด็จพระสังฆรำชลำว. 2528 : 43) จำก
หลักฐำนนี้แสดงให้เห็นว่ำ  พระเจ้ำฟ้ำงุ้มมีพระปรีชำสำมำรถในกำรแผ่ขยำยพระรำชอ ำนำจ
ครอบครองดินแดนอีสำน  ยกเว้นเมืองนครรำชสีมำท่ียังคงเป็นอิสระอยู่  เพรำะในหนังสือ "King of 
Laos"  ระบุว่ำในปี ค.ศ.1385 อำณำเขตกรุงล้ำนช้ำงทำงทิศตะวันตก ติดต่อกับโครำช (นครรำชสีมำ)  
ดินแดนอีสำนส่วนใหญ่ตกอยู่ในอ ำนำจของพระเจ้ำฟ้ำงุ้มเรื่อยมำ   จนถึงสมัยพระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำช 
(ลำวเขียนไชยเสฏฐำมหำรำช)  ขึ้นครองรำชย์ระหว่ำง พ.ศ. 2091 – 2114 ได้ย้ำยเมืองหลวงจำกหลวง
พระบำงมำอยู่เวียงจันทน์  พระองค์ได้ท ำสัญญำพันธมิตรกับสมเด็จพระมหำจักรพรรดิแห่ง กรุงศรี
อยุธยำ  และท้ังสองได้สร้ำงพระธำตุศรีสองรัก  ท่ีอ ำเภอด่ำนซ้ำย  จังหวัดเลย  เป็นเขตแดนระหว่ำง
สองอำณำจักร  กษัตริย์องค์นี้ได้สร้ำงวัดองค์ต้ือ  และศำสนสถำนต่ำง ๆ  ในเขตเมืองหนองคำย  และ
บูรณะพระธำตุพนมด้วย  จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ พระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำช  สนใจดินแดน ฝ่ังขวำแม่น้ ำโขง
มำกกว่ำสมัยก่อน ๆ ต่อมำในปี พ.ศ. 2250  ได้เกิดกำรแก่งแย่งอ ำนำจขึ้นในลำว ท ำให้ลำวถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 อำณำจักร  มีหลวงพระบำงและเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลำง 
 จำกควำมเป็นมำของพระเจ้ำฟ้ำงุ้ม  ท ำให้เห็นว่ำในสมัยพระเจ้ำฟ้ำงุ้ม (พ.ศ. 1896 – 1916)  
มีกำรขยำยอำณำเขตของอำณำจักรล้ำนช้ำงอย่ำงกว้ำงขวำง  และเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด  โดยในระยะ 
แรกได้แพร่กระจำยชุมชนในบริเวณแอ่งสกลนคร  เฉพำะบริเวณลุ่มแม่น้ ำโขง  มีขอบเขตต้ังแต่  
จังหวัดเลย (เมืองหล่ม เมืองเลย ปำกเหือง เชียงคำน ด่ำนซ้ำย)  จังหวัดหนองคำย (เมืองเวียงคุก  
เมืองปำกห้วยหลวง) จังหวัดอุดรธำนี  บริเวณอ ำเภอบ้ำนผือจนถึงต ำบลหนองบัวล ำภู  จังหวัด
สกลนครและนครพนม (เมืองโคตรบอง)  พงศำวดำรลำวมักกล่ำวถึงหัวเมืองท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่น้ ำโขง     
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มำต้ังแต่สมัยอยุธยำตอนต้น  ส่วนพงศำวดำรไทยได้กล่ำวถึงหัวเมืองส ำคัญของล้ำนช้ำงเท่ำนั้น        
ในกำรติดต่อกันคงใช้เส้นทำงผ่ำนเมืองนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) ไปสู่เมืองด่ำนซ้ำย  ลงเรือไปตำม 
ล ำน้ ำเหืองออกสู่แม่น้ ำโขง  ไม่พบหลักฐำนใด ๆ ท่ีช้ีให้เห็นว่ำอยุธยำได้รู้จักเส้นทำงผ่ำนทำงช่อง      
ดงพระยำไฟ  และดงพระยำกลำงก่อนสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์ (ธวัช  ปุณโณทก. 2544 : 16) ท้ัง ๆ ท่ี
หัวเมืองพิมำย  เมืองพนมรุ้งเคยเป็นชุมชนท่ีรุ่งเรืองในสมัยขอมพระนคร  อันน่ำเช่ือได้ว่ำชุมชน
ดังกล่ำวคงลดควำมส ำคัญลงไปมำก  ดังนั้น ท้ังพงศำวดำรไทยและลำวจึงไม่ได้กล่ำวถึงหัวเมืองใน
ดินแดนท่ีรำบสูงแอ่งโครำชในสมัยอยุธยำตอนต้น   กำรขยำยวัฒนธรรมไทยลำวเข้ำสู่ดินแดนแอ่ง
โครำชในสมัยสุโขทัยและอยุธยำตอนต้น  ดินแดนแห่งนี้เป็นชุมชนท่ีมีควำมส ำคัญน้อย  ดังท่ีหม่อม 
อมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม  คเนจร)  ได้กล่ำวว่ำ “พื้นท่ีในมณฑลลำวกำวนี้  เมื่อก่อนจุลศักรำช 1000 
(พ.ศ. 2181) ก็เป็นท ำเลป่ำดง  เป็นท่ีอำศัยของคนป่ำซึ่งสืบเช้ือสำยมำแต่ขอม  ต่อมำเรียกกันว่ำ   
พวกข่ำ ส่วย กวย (หรือกุย)...” (ม.ร.ว.อมรวงศ์วิจิตร. 2504 : 21)  แสดงว่ำ  ช่วงนั้นยังไม่มีคนไทยลำว
เข้ำมำอยู่บริเวณนี้  ทำงตอนใต้ลุ่มแม่น้ ำโขงมีชุมชนขนำดใหญ่ของพวกข่ำ  เรียกว่ำ “นครจ ำปำศักด์ิ”  
มีหัวหน้ำปกครองเป็นเอกรำช (นำงแพง  นำงเพำ)  ซึ่งเดิมนับถือผีสำง  ได้รับวัฒนธรรมไทยลำวสมัย
พระครูโพนเสม็ด หรือโพนสะเม็ก (พระครูขี้หอม) (ธิดำ สำระยำ. 2536 : 118)  พร้อมด้วยเจ้ำหน่อ
กษัตริย์  ได้พำพรรคพวกอพยพจำกล้ำนช้ำง (เวียงจันทน์) ลงไปทำงใต้ เมื่อ พ.ศ. 2231 เข้ำไปเผยแผ่
พุทธศำสนำ  เป็นท่ีเคำรพของชำวจ ำปำศักด์ิ  และต่อมำเจ้ำหน่อกษัตริย์ได้ปกครองนครจ ำปำศักด์ิ   
ได้พระนำมว่ำ “เจ้ำสร้อยศรีสมุทรพุทธำงกูร”  ซึ่งนครจ ำปำศักดิ์นี้  กลำยเป็นศูนย์กลำงวัฒนธรรมไทย
ลำวแห่งหนึ่งในกำรขยำยวัฒนธรรมไทยลำวเข้ำสู่แอ่งโครำช  มี 4 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ 
 1. กลุ่มเจ้ำแก้วหรืออำจำรย์แก้ว  เมื่อ พ.ศ. 2256 เจ้ำสร้อยศรีสมุทรฯ แห่งนครจ ำปำศักด์ิ          
ได้ส่งเจ้ำแก้ว  เช้ือสำยเจ้ำเมืองเวียงจันทน์ไปปกครองเมืองท่ง หรือเมืองสุวรรณภูมิ  ได้ขยำยชุมชน
เป็นเมืองร้อยเอ็ดและมหำสำรคำมในเวลำต่อมำ (พ.ศ. 2318)  
 2. กลุ่มพระวอพระตำ  ได้แยกจำกเวียงจันทน์  เมื่อ พ.ศ. 2310 สมัยพระเจ้ำสิริบุญสำร              
มำต้ังเมืองท่ีหนองบัวลุ่มภู ต้ังช่ือเมืองว่ำ “นครเขื่อนขันกำบแก้วบัวบำน” (กลุ่มนี้เองท่ีท ำให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศำสตร์ไทยลำว) ต่อมำ เวียงจันทน์ยกทัพมำตี รบกันอยู่ 2 – 3 ปี             
พระตำเสียชีวิต  พระวอเห็นท่ำสู้ไม่ได้จึงอพยพลงมำรวมกลุ่มกับนครจ ำปำศักด์ิสมัยเจ้ำไชยกุมำร          
ได้ต้ังมั่นท่ีบ้ำนดู่ บ้ำนแก แขวงปำกเซ  อีก 3 – 4 ปี ต่อมำ มีเหตุขัดใจกับเจ้ำไชยกุมำร  จึงอพยพมำ
ต้ังเมืองท่ีดอนมดแดง และห้วยแจระแม  เห็นว่ำเมืองจ ำปำศักดิ์คงให้ควำมคุ้มครองไม่ได้จึงมีใบบอกไป
ยังเมืองนครรำชสีมำขอข้ึนกับกรุงธนบุรี  ทัพเวียงจันทน์ยกมำตีอีก  พระวอมีใบบอกไปยังนครรำชสีมำ 
ขอก ำลังมำช่วย  ในกำรรบครั้งนั้นพระวอถูกประหำรชีวิต (พ.ศ. 2319)  พวกท่ีเหลือมีท้ำวค ำผงเป็น
หัวหน้ำ ท้ำวทิดพรม ท้ำวก่ ำ รวมตัวกันไปต้ังมั่นท่ีบ้ำนดู่ บ้ำนแก  ต่อมำในปี 2321  สมเด็จพระเจ้ำ
กรุงธนบุรีโปรดให้สมเด็จเจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึก (สมัยด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพระยำจักรี) และเจ้ำพระยำ
สุรสีห์ (น้องชำย) ยกทัพไปตีจ ำปำศักดิ์และเวียงจันทน์ได้ท้ังสองเมือง  และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมำ
ไว้ที่ธนบุรีด้วย  เป็นครั้งแรกที่รำชธำนีได้เข้ำครอบครองพื้นท่ีภำคอีสำน (รวมถึงล้ำนช้ำงด้วย) ต ำนำน
เมืองอุบลยังกล่ำวต่อไปอีกว่ำ  หลังจำกนั้น ท้ำวค ำผงได้รับกำรแต่งต้ังเป็นพระประทุมสุรรำชภักดี 
ขึ้นกับนครจ ำปำศักดิ์ (พ.ศ. 2323) ต่อมำได้ย้ำยเมืองไปต้ังท่ีดอนมดแดง  เห็นว่ำท่ีไม่เหมำะสมจึงย้ำย
ไปท่ีดงอู่ผ้ึง (ตัวเมืองอุบลรำชธำนีในปัจจุบัน)  ต่อมำในปี 2335 รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอด
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ฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช  ได้ทรงสถำปนำท้ำวค ำผงได้รับแต่งต้ังเป็นพระประทุมวรรำชสุริยวงศ์  ครองเมือง
อุบลเป็นคนแรก  ต้ังช่ือเมือง “อุบลรำชธำนี ศรีวนำลัยประเทศรำช” (สภำวัฒนธรรมจังหวัด
อุบลรำชธำนี. 2540 : 10)  
 3. กลุ่มผ้ำขำวสมพมิตร  เป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง  ในพงศำวดำรกล่ำวว่ำ  อพยพจำกเมือง
ผ้ำขำว  ศรีสัตนำคนหุต  เข้ำมำต้ังอยู่ท่ีริมน้ ำปำว  บ้ำนแก่งส้มโฮง (แก่งส ำโรง) ในรำว พ.ศ. 2310   
ขออยู่ใต้บังคับกรุงธนบุรี  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ท้ำวสมพมิตรได้เข้ำเฝ้ำพระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช  เพื่อถวำยควำมจงรักภักดี  และเนื่องจำกท้ำวสมพมิตรมีก ำลังคนถึง         
4,000 คน  พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช  จึงโปรดเกล้ำฯ ให้ยกบ้ำนแก่งส้มโฮง
เป็นเมืองกำฬสินธุ์  ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ  และแต่งต้ังท้ำวสมพมิตรเป็น “พระยำไชยสุนทร” เจ้ำเมือง
กำฬสินธุ์  
 4. กลุ่มท้ำวแล  อพยพมำจำกเวียงจันทน์ในสมัยรัชกำลท่ี 2 ต้ังหลักแหล่งท่ีบริเวณท้องท่ี
เมืองนครรำชสีมำ  ต่อมำได้ย้ำยไปทำงตอนเหนือบริเวณเทือกเขำดงพระยำกลำงและเทือกเขำ
เพชรบูรณ์  แล้วขอต้ังเมืองชัยภูมิและได้รับโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังเป็นเจ้ำเมือง  มีบรรดำศักด์ิว่ำ              
“พระภักดีชุมพล” ต่อมำได้เล่ือนเป็น  “พระยำภักดีชุมพล”  เจ้ำเมืองชัยภูมิ  ส่วนบริเวณลุ่มน้ ำมูล 
(ตอนใต้ของแอ่งโครำช) มีชนพื้นเมืองต้ังชุมชนอยู่ท่ัวไป  ท่ีเรียกกันว่ำ "เขมรป่ำดง" อยู่แถบจังหวัด    
ศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์  
 กำรขยำยอ ำนำจส่วนกลำงเข้ำสู่ภำคอีสำนในช่วงอยุธยำตอนต้นนั้น  พงศำวดำรไทยไม่มี
เรื่องรำวเกี่ยวข้องกับท่ีรำบสูงภำคอีสำน  แต่ได้กล่ำวถึงหัวเมืองริมฝ่ังแม่น้ ำโขง  ว่ำเป็นเมืองอิสระ      
มีกษัตริย์ปกครอง  และมีหลักฐำนว่ำอำณำจักรล้ำนช้ำงมีอ ำนำจเหนือฝ่ังขวำแม่น้ ำโขง   เช่น            
เมืองโคตรบอง  เป็นต้น  ในสมัยพระนำรำยณ์มหำรำชมีกำรพัฒนำเมืองโครำชและส่งข้ำรำชกำร            
ช้ันผู้ใหญ่มำปกครอง  มีเมืองขึ้นเพียง 5 เมือง  คือ  นครจันทึก (ปำกช่องและสีค้ิว) เมืองชัยภูมิ (น่ำจะ
เป็นเมืองเก่ำ  ก่อนท้ำวแลจะมำต้ังถิ่นฐำน) เมืองพิมำย เมืองแปะ (บุรีรัมย์) และเมืองนำงรอง นอกนั้น
ไม่กล่ำวถึง  สมัยพระเจ้ำเอกทัศน์ (ก่อนเสียกรุงเล็กน้อย) ช้ำงพลำยส ำคัญตกมัน  หนีมำทำงภำคอีสำน 
จึงได้ส่งขุนนำงมำตำมช้ำง  ได้รับกำรช่วยเหลือจำกพวกส่วยหรือกุย  จึงโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังให้เป็น   
ขุนนำง  ได้แก่  หลวงสุวรรณ (ตำกะจะ) ครองเมืองขุขันธ์  หลวงเพชร์ (เชียงฆะ) ครองเมืองสังขะ   
หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุ่ม) ครองเมืองคูปะทำยสมัน (สุรินทร์)  หลวงศรีนครเตำ (เชียงสี) ครองเมือง
รัตนบุรี  ท้ังหมดขึ้นกับเมืองพิมำย  ในพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์เรียกว่ำ “หัวเมืองเขมรป่ำดง”           
ปลำยสมัยพระเจ้ำกรุงธนบุรียึดได้จ ำปำศักด์ิและเวียงจันทน์  ภำคอีสำนท้ังหมดจึงอยู่ใต้กำรปกครอง
ของไทยเป็นต้นมำ  ในฐำนะหัวเมืองประเทศรำช   
 สมัยต้นรัตนโกสินทร์  มีกำรขยำยหัวเมืองมำกขึ้นโดยแต่งต้ังให้ ผู้ท่ีสำมำรถรวบรวม     
สมัครพรรคพวก  ไปต้ังเมืองใหม่ให้เป็นปึกแผ่นได้ก็จะได้เป็นเจ้ำเมืองนั้น  จึงเกิดหัวเมืองในแอ่งโครำช
เป็นจ ำนวนมำก (สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ และสมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมพระนริศรำนุวัดติวงศ์.   
2504 : 245)  สมัยรัชกำลท่ี 3 เกิดสงครำมยืดเยื้อกับญวนและเกิดกบฏเจ้ำอนุวงศ์  หลังจำกปรำบ
กบฏเจ้ำอนุวงศ์แล้ว  จึงได้เกล้ียกล่อมชำวบ้ำนจำกฝ่ังซ้ำยแม่น้ ำโขงตอนบนให้เข้ำมำอยู่ฝ่ังขวำเพื่อ  
ตัดเสบียงพวกญวน  เช่น  จำกเมืองมหำชัยกองแก้ว  เมืองพิน  เมืองนอง  เมืองตะโพน  เมืองค ำเกิด  
ค ำม่วน  เป็นต้น  ส่วนใหญ่มำอยู่แอ่งสกลนคร  จึงปรำกฏว่ำในเขตจังหวัดสกลนคร  นครพนมปัจจุบัน  
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มีหลำยกลุ่มหลำยภำษำ  เช่น  ย้อ ผู้ไทย แสก เป็นต้น  สมัยรัชกำลท่ี 5 ฝรั่งเศสเริ่มล่ำอำณำนิคม  
ไทยต้องเสียดินแดนฝ่ังซ้ำยแม่น้ ำโขงและดินแดนอื่นอีกมำกมำยให้ฝรั่งเศส (พ.ศ. 2431 – 2499)  และ
ได้ตกลงท ำสนธิสัญญำแบ่งประเทศโดยใช้แม่น้ ำโขงเป็นเขตแดน  ได้จัดกำรปกครองหัวเมืองในภำค
อีสำนใหม่  จำกธรรมเนียมแบบล้ำนช้ำง (ต ำแหน่งอำญำส่ี  คือ  เจ้ำเมือง อุปฮำด รำชวงศ์ รำชบุตร) 
เป็นมณฑลเทศำภิบำล  จัดกำรปกครองตำมลักษณะปกครองท้องท่ี (พ.ศ. 2440)  ได้ส่งข้ำหลวงจำก
กรุงเทพฯ  มำปกครองหัวเมืองใหญ่ ๆ เช่น  ท่ีอุบลรำชธำนีทรงโปรดให้พระเจ้ำน้องยำเธอกรมหลวง
พิชิตปรีชำกร  มำเป็นข้ำหลวงใหญ่หัวเมืองลำวกำวพระองค์แรก  องค์ต่อมำคือพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ  
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์  เป็นข้ำหลวงต่ำงพระองค์ ส ำเร็จรำชกำรมณฑลลำวกำวได้ทรงสู่ขอนำง
เจียงค ำ ธิดำของท้ำวสุรินทร์ชมภู (หมั้น) บุตรของรำชบตุร (สุ่ย) เช้ือสำยเจ้ำนำยเมืองอุบลมำเป็นชำยำ 
(ธิดำ  สำระยำ. 2536 : 196) อันเป็นกำรประสำนไมตรีเกี่ยวดองเป็นเครือญำติ  สร้ำงควำมกลมกลืน
ระหว่ำงวัฒนธรรมลุ่มน้ ำโขงกับวัฒนธรรมลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ   
 จำกกำรศึกษำถึงประวัติควำมเป็นมำของดินแดนอีสำนของ นำยมนตรี  โคตรคันทำ  พบว่ำ
มกีำรกล่ำวถึงถิ่นเดิมของกลุ่มชำติพันธุ์ลำว  มีแนวคิด 2 อย่ำง คือ 
 1. ถิ่นเดิมของลำวอยู่ท่ีอีสำน  จำกกำรศึกษำประวัติศำสตร์  พบว่ำ  คนอีสำนไม่ได้อพยพ
มำจำกไหน  เนื่องจำกคนในชุมชนบ้ำนเชียง  คือ  “ลำว”  ดังนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่ำ  “ลำว”  มำต้ัง 
หลักแหล่งท่ีบ้ำนเชียงมำกกว่ำ 5,000 ปีมำแล้ว  เพรำะจำกหลักฐำนท่ีขุดพบหม้อบ้ำนเชียงท่ีพิสูจน์โดย
วิธีคำร์บอน 14  พบว่ำ  หม้อบ้ำนเชียงอำยุเก่ำแก่ถึง 5,000 ปี  เพรำะกว่ำคนบ้ำนเชียงจะเริ่มตีหม้อใช้
ในครัวเรือนก็ต้องสร้ำงบ้ำนเรือนอยู่อำศัยก่อนหน้ำนั้นแล้ว 
 2. ถิน่เดิมของลำวอยู่ท่ีอีสำนและมีมำจำกท่ีอื่นด้วย  แนวคิดนี้เช่ือว่ำคนลำวน่ำจะมีอยู่แล้ว
ในดินแดนท่ีเรียกว่ำ "อีสำน"  โดยประมำณ 1,000 – 7,000 ปีท่ีผ่ำนมำ  นักมำนุษยวิทยำและนัก
ประวัติศำสตร์ได้สันนิษฐำนว่ำ  ได้มีกำรอพยพของพวกละว้ำ หรือข่ำ  ลงมำอยู่ในแดนสุวรรณภูมิเป็น
พวกแรก  พอเข้ำมำอยู่สุวรรณภูมิ  ก็แบ่งเป็นอำณำจักรใหญ่ ๆ 3 อำณำจักร  คือ 
 อำณำจักรทวำรวดี ซึ่งมีนครปฐมเป็นรำชธำนี  มีอำณำเขตถึงเมืองละโว้ (ลพบุรี) 
 อำณำจักรโยนก  เมืองหลวง  ได้แก่  เมืองเงินยำง หรือเชียงแสน  มีเขตแดนขึ้นไป  
      ถึงเมืองชะเลียงและเมืองเขิน 
 อำณำจักรศรีโคตรบูรณ์ ได้แก่  บรรดำชำวข่ำท่ีมำสร้ำงอำณำจักรในลุ่มน้ ำโขง มีเมืองหลวง 
      อยู่ท่ีเมืองโคตรบูรณ์ซึ่งอยู่ทำงฝ่ังซ้ำยของแม่น้ ำโขง 
      (มนตรี  โคตรคันทำ. www.isangate.com, 1 กุมภำพันธ์ 2559) 
 จำกแนวคิดท่ี 2 จะเห็นว่ำในค ำรวมท่ีนักมำนุษยวิทยำ และนักประวัติศำสตร์เรียกว่ำ         
“คนอีสำน” นั้นน่ำจะมีคนหลำยกลุ่มหลำยชำติพันธุ์ปะปนกันอยู่และในหลำยกลุ่มนั้นน่ำจะมีกลุ่ม          
ชำติพันธุ์  “ลำว”  อยู่ด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐำนจำกงำนเขียนของนักวิชำกำรหลำยคนท่ีกล่ำวว่ำ 
หลังจำกพวกละว้ำหรือพวกข่ำหมดอ ำนำจลง  ดินแดนอีสำนก็ถูกครอบครองโดยขอมและอ้ำยลำว 
ต่อมำขอมก็เส่ือมอ ำนำจลง   ดินแดนส่วนนี้ จึงถูกครอบครองโดยอ้ำยลำว  มำจนถึงปัจจุบัน            
กำรกล่ำวถึง  “อ้ำยลำว”  ก็คือกลุ่มชำติพันธุ์ลำวนั่นเอง  จำกกำรศึกษำพบว่ำ  อ้ำยลำวเป็นชนกลุ่ม
หนึ่งของมองโกลเดิม  อยู่ทำงตอนบนของแม่น้ ำแยงซีเกียงและแม่น้ ำเหลือง  ก่อนท่ีจะอพยพเข้ำ
ครอบครองอีสำนนั้นได้รวมตัวกันต้ังเมืองส ำคัญขึ้น 3 เมือง  คือ  นครลุง  นครเงี้ยว  และนครปำ   

http://www.isangate.com/
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ต่อมำกลุ่มอ้ำยลำวเกิดสู้รบกับจีน  สำเหตุเพรำะจีนมำแย่งดินแดน  อ้ำยลำวสู้จีนไม่ได้จึงอพยพลงใต้
ถอยร่นลงมำเรื่อย ๆ จนกระท่ังมำต้ังอำณำจักรอยู่บริเวณยูนำนในปัจจุบัน  มีเมืองแถนเป็นศูนย์กลำง
ส ำคัญ  แต่ก็ยังถูกรุกรำนแย่งชิงจำกจีนไม่หยุดหย่อน  อ้ำยลำวจึงอพยพลงมำต้ังอำณำจักรใหม่อีก  คือ  
อำณำจักรหนองแส  มีขุนบรมวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของอ้ำยลำว  เป็นผู้ปกครองขุนบรมขึ้นครองรำชย์ พ.ศ. 
1272 ได้รวบรวมผู้คนเป็นปึกแผ่นและส่งลูกหลำนไปครองเมืองต่ำง ๆ ในบริเวณนั้นลูกหลำนท่ีส่งไป
ครองเมือง  มี 7 คน  คือ 
 1. ขุนลอ  ครองเมืองชวำ  คือ  หลวงพระบำง 
 2. ขุนยีผำลำน  ครองเมืองหอแตหรือสิบสองพันนำ 
 3. ขุนสำมจูสง  ครองเมืองปะกนัหรือหัวพนัท้ังห้ำท้ังหก 
 4. ขุนไขสง  ครองเมืองสุวรรณโดมค ำ 
 5. ขุนงัวอิน  ครองเมืองอโยธยำ (สุโขทัย) 
 6. ขุนลกกลม  ครองเมืองมอญ  คือ  หงสำวดี 
 7. ขุนเจ็ดเจือง  ครองเมืองเชียงขวำงหรือเมืองพวนพีน่้องอ้ำยลำว 
 ท้ัง 7 ปกครองบ้ำนเมืองแบบเมืองพี่เมืองน้อง  มีอะไรก็ช่วยเหลือเจือจุนกัน  โดยยึดมั่นใน
ค ำสำบำนท่ีค ำสัตย์ปฏิญำณร่วมกันว่ำ “ไผรบราแย่งแผ่นดินกันขอให้ฟ้าผ่ามันตาย” ส ำหรับกลุ่ม         
อ้ำยลำวนี้  น่ำจะเกี่ยวโยงเป็นกลุ่มเดียวกับคนชำติพันธุ์ลำวในอีสำน  น่ำจะเป็นกลุ่มลำวเชียง และ 
ลำวเวียง  คือ  กลุ่มจำกอำณำล้ำนนำ (ลำวเชียง)  และกลุ่มจำกอำณำจักรล้ำนช้ำง (ลำวเวียง) 
 สรุปได้ว่ำประวัติควำมเป็นมำของภำคอีสำนเป็นดินแดนท่ีมีควำมเป็นมำต้ังแต่ก่อนยุค
ประวัติศำสตร์  ประมำณ 5,000 ปีมำแล้ว  โดยพบหลักฐำนจำกเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ ำวัน
จำกแหล่งโบรำณคดีบ้ำนเชียง  อ ำเภอหนองหำน  จังหวัดอุดรธำนี  ครั้นถึงยุคประวัติศำสตร์ (แบ่งยุค
สมัยโดยอักษรท่ีใช้ในสังคมนั้น ๆ) แบ่งออกเป็น 3 ยุค  ได้แก่  1) ยุคร่วมทวำรวดี พุทธศตวรรษท่ี     
12 – 16 สันนิษฐำนว่ำถูกปกครองโดยชำวอินเดีย  เนื่องจำกพบหลักฐำนหลักศิลำจำรึกด้วยอักษร  ปัล
ลวะ  เป็นภำษำสันสกฤต  2) ยุคอิทธิพลขอมสมัยพระนคร พุทธศตวรรษท่ี 16 – 18  ต้ังแต่สมัย พระ
เจ้ำชัยวรมันท่ี 1 จนถึงสมัยพระเจ้ำชัยวรมันท่ี 7 เป็นยุคท่ีขอมเรืองอ ำนำจและปกครองดินแดนแห่งนี้
สืบต่อมำจำกชำวอินเดีย  ขอมได้ปกครองดินแดนภำคอีสำนและได้ขยำยอ ำนำจมำยังภำคกลำงลุ่ม
แม่น้ ำเจ้ำพระยำด้วย  โบรำณสถำนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของขอม  ได้แก่  ปรำสำทหินต่ำง ๆ และพบหลัก
ศิลำจำรึกด้วยอักษรขอมโบรำณท่ีมีวิวัฒนำกำรมำจำกอักษรปัลลวะ 3) ยุควัฒนธรรมไทยลำว พุทธ
ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน  เป็นยุคท่ีขอมเส่ือมอ ำนำจลงและพบกลุ่มชนใหม่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้  
และไม่มีควำมเกี่ยวข้องและสืบทอดวัฒนธรรมจำกขอม  เป็นกลุ่มวัฒนธรรมใหม่ท่ีเข้ำมำแทนท่ีโดยพบ
หลักฐำนจำกหลักศิลำจำรึกวัดแดนเมือง  จังหวัดหนองคำยเป็นอักษรไทยน้อยจึงสันนิษฐำนว่ำ
วัฒนธรรมไทยลำวได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้  และรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นในสมัยพระเจ้ำฟ้ำงุ้มเป็นต้นมำ 
 กลุ่มวัฒนธรรมไทยลำว  ได้เริ่มก่อต้ังขึ้นในแอ่งสกลนคร  บริเวณลุ่มน้ ำโขงตอนเหนือ  
เรียกว่ำ “อำณำจักรล้ำนช้ำง” ปกครองโดยพระเจ้ำฟ้ำงุ้มและมีควำมเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด  อำณำจักร
ล้ำนช้ำงเป็นท่ีรู้จักของอำณำจักรสุโขทัยเป็นอย่ำงดี  ได้ขยำยอำณำเขตและวัฒนธรรมไทยลำวเข้ำสู่
ดินแดนแอ่งโครำช  จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดีท่ีกล่ำวมำเห็นได้ว่ำ  พื้นท่ีภำค
อีสำนมีกลุ่มชนอำศัยอยู่มำต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์  ต่อมำได้รับวัฒนธรรมทวำรวดี  วัฒนธรรม
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ขอม วัฒนธรรมไทยลำวและไทยเมืองหลวง  กระนั้นก็ตำม ชำวไทยอีสำนส่วนใหญ่ยังรักษำ
ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพำะ “ภำษำพูด” ไว้อย่ำงเหนียวแน่น  เพียงแต่ “ตัวอักษร” เท่ำนั้น   
ท่ีเปล่ียนไป  นอกจำกนี้ยังพบแนวคิดเรื่องกลุ่มชำติพันธุ์ลำว บนดินแดนอีสำนจำกนักประวัติศำสตร์
และนักโบรำณคดี 2 อย่ำง  คือ 1) ถิ่นเดิมของลำวอยู่ท่ีอีสำน  ไม่ได้อพยพมำจำกไหน  โดยอ้ำงอิงจำก
หลักฐำนทำงโบรำณวัตถุบ้ำนเชียงท่ีมีกำรพิสูจน์ว่ำมีอำยุกว่ำ 5,000 ปีมำแล้ว  และ 2) ถิ่นเดิมของลำว
อยู่ท่ีอีสำน และมีมำจำกท่ีอื่นด้วย  โดยพบจำกกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำนของพวกละว้ำหรือข่ำลงมำอยู่ใน
แดนสุวรรณภูมิ  และมีกำรแบ่งเป็นกำรปกครองออกเป็นอำณำจักรใหญ่ ๆ 3 อำณำจักร คือ  
อำณำจักรทวำรวดี  อำณำจักรโยนก  และอำณำจักรศรีโคตรบูรณ์  โดยสันนิษฐำนว่ำอำณำจักรท้ังสำม
นี้มีกลุ่มชำติพันธุ์ลำวปะปนอยู่ด้วย  และจำกกำรศึกษำประวัติศำสตร์ยังพบว่ำหลังจำกพวกละว้ำหรือ
พวกข่ำหมดอ ำนำจลง  ดินแดนอีสำนก็ถูกครอบครองโดยขอมและอ้ำยลำว  ต่อมำขอมก็เส่ือมอ ำนำจ
ลงดินแดนส่วนนี้จึงถูกครอบครองโดยอ้ำยลำวมำจนถึงปัจจุบัน 
 จำกกำรศึกษำประวัติควำมเป็นมำของดินแดนและกลุ่มชำติพันธุ์ในภำคอีสำน  พบว่ำใน
ปัจจุบันเปล่ียนระบบกำรปกครองดินแดนจำกกำรแบ่งแยกอำณำจักรต่ำง ๆ เป็นประเทศท่ีมีเส้นแบ่ง
ดินแดนก ำหนดอย่ำงชัดเจน  ซึ่งภำคอีสำนพื้นท่ีส่วนหนึ่งอยู่ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ            
ประเทศไทยมีจ ำนวนประชำกรมำกท่ีสุด  คือ  มีจ ำนวน 1 ใน 3 ของประชำกรท้ังประเทศ               
ซึ่ง วรัทยำ  ด้วงปลี  ได้กล่ำวถึงกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ  ท่ีอำศัยในภำคอีสำน  ดังนี้ 
 1. กลุ่มไทยลำว  หรือไทยอีสำน  แยกเป็นกลุ่มย่อยได้ 
  1.1 ลำวเวียง  หมำยถึง  กลุ่มประชำกรท่ีอพยพมำจำกเวียงจันทร์  สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว  ปัจจุบันต้ังถิ่นฐำนในเขตภำคอีสำนแถบจังหวัดกำฬสินธุ์  ขอนแก่น  
มหำสำรคำม  ร้อยเอ็ด  หนองบัวล ำภู  หนองคำย  อุดรธำนี  เลย  ชัยภูมิ  ยโสธร  อ ำนำจเจริญ  และ
อุบลรำชธำนี  ภำษำท่ีใช้มีภำษำคล้ำยคลึงกับภำษำลำวเวียงจันทร์  ถือเป็นกลุ่มประชำกรท่ีมีจ ำนวน
มำกท่ีสุด 
  1.2 ลำวกำว  เป็นกลุ่มประชำกรท่ีอำศัยอยู่กระจัดกระจำยตำมพื้นท่ีบำงส่วนของ
จังหวัดอุดรธำนี  ร้อยเอ็ด  อุบลรำชธำนี  ในอดีตเคยเป็นหัวเมืองช่ือว่ำ “หัวเมืองลำวกำว” 
  1.3 ลำวพวน  หมำยถึง  กลุ่มชำติพันธุ์ท่ีมีถิ่นอำศัยเดิมอยู่ท่ีสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว  ก่อนจะอพยพเข้ำมำสู่ประเทศไทย  ปัจจุบันชำวลำวพวนต้ังหลักแหล่งอยู่ในท้องท่ีตำม
จังหวัดต่ำง ๆ ของประเทศไทย  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีกลุ่มลำวพวนอำศัยอยู่  ได้แก่  จังหวัด
เลย  อุดรธำนี  หนองคำย  สกลนคร  นครพนม  เป็นต้น 
 2. กลุ่มเขมร  ส่วย  และมอญ  แยกเป็นกลุ่มย่อย  ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มเขมร  หมำยถึง  กลุ่มท่ีถูกกวำดต้อนมำจำกประเทศกัมพูชำมำแต่อดีตและใน
ปัจจุบันก็กลมกลืนไปกับชำวไทย  ปัจจุบันตั้งถิ่นฐำนอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์  
และนครรำชสีมำ  เป็นต้น 
  2.2 ส่วยหรือกูย  มีถ่ินฐำนเดิมอยู่บริเวณตอนเหนือของเมืองก ำปงธม  ประเทศกัมพูชำ  
ต่อมำจึงได้อพยพเข้ำสู่เมืองจ ำปำสักและเมืองสำละวัน  ทำงตอนใต้ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว  และอพยพข้ำมแม่น้ ำโขงเข้ำสู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  แบ่งออกเป็น
กลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม  คือ 
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   2.2.1  ลำวส่วย  อำศัยอยู่ในแถบจังหวัดสุรินทร์  ศรีสะเกษ  และอุบลรำชธำนี 
   2.2.2  เขมรส่วย  อำศัยอยู่ในแถบจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ 
  2.3 ข่ำขมุหรือผู้ทึง  เป็นกลุ่มชนท่ีมักอำศัยอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีเรียกว่ำลำวเทิงหรือลำว
บนที่สูง  บำงแห่งเรียกว่ำ “ข่ำ”  ปัจจุบันมีถิ่นอำศัยอยู่ในเขตจังหวัดนครพนมและอุบลรำชธำนี 
  2.4 โส้หรือกะโซ่  เป็นกลุ่มชนท่ีอำศัยอยู่แถบเทือกเขำภูพำน  บริเวณหนองหำนใน
เทือกเขำสกลนครและนครพนม 
  2.5 แสก  เป็นชนชำติหนึ่งในตระกูล  มอญ  เขมร  แต่เดิมอำศัยอยู่ ท่ีเมืองแสก  
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  ปัจจุบันตั้งถิ่นฐำนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม 
  2.6 กะลอง  เป็นกลุ่มท่ีอพยพมำจำกฝ่ังตะวันออกของแม่น้ ำโขงเมื่อประมำณร้อยปี
มำแล้ว  ปัจจุบันอำศัยอยู่ในแถบจังหวัดสกลนคร  นครพนม 
  2.7 ข่ำพร้ำว  แต่เดิมมีถ่ินอำศัยอยู่ในแขวงสุวรรณเขต  แขวงสำละวัน  และแขวงอัตปือ  
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  ปัจจุบันตั้งถิ่นฐำนในเขตจังหวัดอุบลรำชธำนี  และมุกดำหำร  
คนส่วนใหญ่เรียกคนกลุ่มนี้ว่ำ “ข่ำตอง” 
 3. กลุ่ม ผู้ไท  เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ ท่ีมีจ ำนวนประชำกรรองลงมำจำกกลุ่ มไทยลำว  
ประกอบด้วยกลุ่มต่ำง ๆ ดังนี้ 
  3.1 ผู้ไท  อพยพมำจำกฝ่ังตะวันออกของแม่น้ ำโขง  เข้ำมำต้ังถิ่นฐำนบริเวณเทือกเขำ  
ภูพำนในเขตจังหวัดสกลนคร  นครพนม  กำฬสินธุ์  และมุกดำหำร 
  3.2 ย้อ  ถิ่นเดิมอยู่ ท่ี เมืองค ำเกิด  และเมืองหงสำ  แขวงไชยบุรี   สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว  ปัจจุบันตั้งถิ่นฐำนในประเทศไทยแถว ๆ เขตจังหวัดสกลนคร  นครพนม  
และมุกดำหำร   
  3.3 โย้ย  ปัจจุบันอำศัยอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม 
 4. กลุ่มไทยโครำช   
 เป็นกลุ่มท่ีมีส ำเนียงภำษำพูดผสมระหว่ำงภำษำไทย  และภำษำลำวชำวอีสำนกลุ่มอื่น ๆ  
นิยมเรียกไทยโครำชว่ำ  “ไทยเบิ้ง”  เนื่องจำกชอบออกเสียงค ำว่ำ  “บ้ำง”  เป็น  “เบิ้ง”  เช่น  “เบิ้ง
ปะไร”  ซึ่งก็คือค ำว่ำ  “บ้ำงปะไร”  นั่นเอง  ถิ่นท่ีอยู่อำศัยของกลุ่มไทยโครำช  คือ  จังหวัด
นครรำชสีมำ  บุรีรัมย์  และชัยภูมิ (วรัทยำ  ด้วงปลี. 2556 : 8 – 9) 
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 กลุ่มชนต่ำง ๆ ในภำคอีสำนจ ำนวน 4 กลุ่ม  และกลุ่มย่อยต่ำง ๆ แสดงกำรแบ่งกลุ่มได้
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 1  กลุ่มประชำกรอีสำน 
ท่ีมำ : วรัทยำ  ด้วงปลี. 2556 : 10 

 
2.  ลักษณะทางกายภาพของภาคอีสาน 
 ค ำว่ำ  อีสำน  เป็นค ำท่ียืมมำจำกภำษำสันสกฤต  สะกดว่ำ  อีศำน  (อ่ำนว่ำ อี-สำ-นะ)     
ค ำว่ำ  อีศำน  ในภำษำสันสกฤตเขียนด้วย  “ศ”  แต่ค ำว่ำ  อีสำน  ในภำษำไทยเขียนด้วย  “ส”  ใน
ภำษำสันสกฤต  “อีศำน”  แปลว่ำ  ผู้ปกครอง  หมำยถึง  พระอิศวรหรือพระศิวะผู้เป็นเทพยดำ
ประจ ำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ค ำบำลีเขียน “อีสำน” ไทยยืมค ำบำลีมำใช้หมำยถึงภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  ส่วนค ำว่ำ “ตะวันออกเฉียงเหนือ”  เริ่มใช้เป็นทำงกำรในสมัยรัชกำลท่ี 5 รำว พ.ศ. 2442  
ในช่ือ  มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ (สุจิตต์  วงศ์เทศ. 2549 : 12)  อีกประกำรหนึ่ง  ค ำว่ำ “อีสำน”  
มำจำกช่ือเรียกทิศตำมแบบโบรำณของไทย  ดังนี้ 
 1. ทิศเหนือ    เรียกว่ำ  ทิศอุดร 

 2. ทิศใต้    เรียกว่ำ  ทิศทักษิณ 

 3. ทิศตะวันออก  เรียกว่ำ  ทิศบูรพำ 

 4. ทิศตะวันตก   เรียกว่ำ  ทิศประจิม 

 5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า  ทิศอีสาน 

ผู้ไท 

ย้อ 

โย้ย 

เขมร 

ส่วยหรือกูย 

ข่ำขมุ 

โส ้

แสก 

ข่ำพร้ำว 

กะลอง 

ลำวส่วย 

เขมรส่วย 
ลำวกำว 

ลำวพวน 

ลำวเวียง 

กลุ่มประชากรในภาคอีสาน 

กลุ่มไทย-ลำว กลุ่มเขมร กลุ่มผู้ไท กลุ่มไทยโครำช 
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 6. ทิศตะวันออกเฉียงใต้  เรียกว่ำ  ทิศอำคเนย์ 
 7. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เรียกว่ำ  ทิศพำยัพ 

 8. ทิศตะวันตกเฉียงใต้  เรียกว่ำ  ทิศหรดี 
 จำกควำมเป็นมำของค ำว่ำ “อีสำน” ดังกล่ำวข้ำงต้น  สรุปได้ว่ำ ค ำว่ำ “อีสำน”  ในงำนวิจัย
ฉบับนี้  หมำยถึง  ช่ือเรียกทิศแบบโบรำณ  ก่อนท่ีพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  จะทรง
เปล่ียนเป็น  “ตะวันออกเฉียงเหนือ”  ในปี พ.ศ. 2442 ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีเรียกดินแดนแห่งนี้ว่ำ  
“อีสำน”  นั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2  ทิศท้ังแปดของไทย 

ท่ีมำ :  ผู้วิจัย 

 
 ภำคอีสำนหรือท่ีเรียกเป็นทำงกำรว่ำ  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย 20 จังหวัด          
อันประกอบด้วย  กำฬสินธุ์   ขอนแก่น  ชัยภูมิ   นครพนม  นครรำชสีมำ  บึงกำฬ  บุรีรัมย์  
มหำสำรคำม  มุกดำหำร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์   หนองคำย  
หนองบัวล ำภู  อ ำนำจเจริญ  อุดรธำนี  และอุบลรำชธำนี  ซึ่งมีพื้นท่ีประมำณ 170,226 ตำรำง
กิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ 

ทิศเหนือ 
(ทิศอุดร) 

 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ทิศอีสาน) 

 
ทิศตะวันออก 
(ทิศบูรพำ) 

 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

(ทิศอำคเนย์) 
 ทิศใต้ 

(ทิศทักษิณ) 
 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
(ทิศหรด)ี 

 

ทิศตะวันตก 
(ทิศประจิม) 

 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
(ทิศพำยัพ) 
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ภำพที่ 1  แผนท่ีภำคอีสำน  
ท่ีมำ : http://www.panteethai.com  สืบค้นวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2559 

 
 ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปของภำคอีสำนนั้นเป็นท่ีรำบกว้ำงใหญ่  เรียกว่ำ  ท่ีรำบสูงโครำช         
เนื้อท่ีของภำคอีสำน 2 ใน 3 เป็นพื้นท่ีในเขตลุ่มแม่น้ ำมูลและแม่น้ ำชี  โดยมีเทือกเขำเพชรบูรณ์ 
เทือกเขำดงพญำเย็นอยู่ทำงด้ำนตะวันตก มีเทือกเขำสันก ำแพงและเทือกเขำพนมดงรักกั้นเป็นแนวทำง
ด้ำนใต้ และอีกด้ำนหนึ่งมีล ำน้ ำโขงทอดยำวตลอดจำกทิศเหนือจรดด้ำนตะวันออก ซึ่งกั้นพรมแดน
ระหว่ำงสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกับประเทศไทย เมื่อพิจำรณำจำกสภำพกำยภำพหรือ
ด้ำนภูมิศำสตร์แล้ว สำมำรถแบ่งภำคอีสำนได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กลุ่มอีสานเหนือ  เริ่มจำกบริเวณท่ีสูงและภูเขำทำงด้ำนใต้  และทำงด้ำนตะวันตกไปจรด
แม่น้ ำโขงตอนเหนือและทำงตะวันออก  โดยมีเทือกเขำภูพำนขวำงกั้น  แบ่งบริเวณนี้ออกเป็นท่ีรำบ
ตอนบน  ซึ่งเรียกว่ำ “แอ่งสกลนคร”  ได้แก่  บริเวณจังหวัดกำฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม 
หนองคำย  อุดรธำนี  สกลนคร  มหำสำรคำม  ร้อยเอ็ด  เลย  มุกดำหำร  ยโสธร  และอุบลรำชธำนี  
ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่จะใช้ภำษำไทยอีสำนหรือภำษำลำว  เพรำะชนกลุ่มนี้สืบทอดวัฒนธรรมมำจำก
กลุ่มลุ่มแม่น้ ำโขง  โดยบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้จะอพยพมำจำกดินแดนล้ำนช้ำง  ซึ่งอยู่ทำงฝ่ังซ้ำยของ
แม่น้ ำโขง  ข้ำมมำต้ังภูมิล ำเนำในภำคอีสำนในสมัยรัตนโกสินทร์  ซึ่งชนส่วนใหญ่ในภำคอีสำนนี้เรียก
กันโดยท่ัวไปว่ำกลุ่มไทยลำว  และยังมีชนกลุ่มน้อยบำงส่วนอำศัยอยู่โดยท่ัวไป  ได้แก่  ผู้ไท  แสก  ย้อ  
โส้  โย้ย ฯลฯ 

 2. กลุ่มอีสานใต้  คือ  บริเวณท่ีรำบตอนใต้เรียกว่ำ “แอ่งโครำช” ซึ่งได้แก่  จังหวัด 
นครรำชสีมำ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  กลุ่มอีสำนใต้นี้มีกำรสืบทอดวัฒนธรรม  แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่  คือ 

http://www.panteethai.com/
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  2.1  กลุ่มท่ีสืบทอดวัฒนธรรมเขมร – ส่วย  ได้แก่  ชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์  
บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ  ชนกลุ่มท่ีได้รับกำรสืบทอดวัฒนธรรมจำกเขมร – ส่วย  นี้จะพูดภำษำเขมร
และส่วย 

  2.2  กลุ่มวัฒนธรรมโครำช  ได้แก่  ชนส่วนใหญ่ท่ีอำศัยอยู่ในจังหวัดนครรำชสีมำและ
บำงส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งจะพูดภำษำโครำช (ธวัช  ปุณโณทก. 2524 : 155) 
 
3.  ลักษณะทางวัฒนธรรมและอาชีพของภาคอีสาน 
 สังคมชนบทอีสำน  เป็นสังคมท่ีมีอำชีพเกษตรกรรม  วัฒนธรรมกำรผลิตเป็นไปเพื่อเล้ียง
ตนเอง  โดยพึ่งพำทรัพยำกรธรรมชำติท่ีอยู่แวดล้อมเป็นหลัก ควำมสัมพันธ์ของหมู่บ้ำนอันเกิดจำก 
กำรผลิตมีมำก  เพรำะอำศัยกำรแลกเปล่ียนส่ิงของเจือจำนกันในกำรด ำรงชีวิตส่วนใหญ่มักจะผลิตเอง  
โดยแต่ละครอบครัวจะท ำนำ ท ำไร่ ทอผ้ำ และท ำเครื่องจักสำน และระบบกำรผลิตท่ีต้องพึ่งพำ
ธรรมชำติ  ซึ่งไม่อำจควบคุมให้อยู่ในสภำวะสมดุลได้  จึงมีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตมำกมำย  
เช่น  กำรท ำบุญบั้งไฟ  กำรแห่นำงแมว  กำรเต้ำแม่นำงด้ง  กำรเต้ำเชียงข้อง ฯ ลฯ  พิธีต่ำง ๆ เหล่ำนี้
สะท้อนถึงควำมเช่ือในเรื่องผี  และอ ำนำจเหนือธรรมชำติของชำวนำอีสำน 

 กำรครอบครองกำรผลิตของชำวอีสำน  แต่เดิมมีลักษณะครอบครองร่วมกันท้ังชุมชน      
ซึ่งลักษณะนี้ยังคงสืบทอดมำถึงปัจจุบัน   แต่ได้ย่อส่วนลงมำเหลือเป็นกำรครอบครองร่วมกัน          
ในครอบครัว  กำรสืบทอดเทคโนโลยีและกรรมวิธีกำรผลิตมีลักษณะกำรสืบทอดจำกคนรุ่นก่อน  ท้ังมี 
กำรพึ่งพำตนเองสูง  ปัจจุบันวิธีกำรผลิตได้รับอิทธิพลจำกเทคโนโลยีจำกภำยนอกพอสมควร  กระนั้น 
ก็ยังโยงใยอยู่กับรำกฐำนควำมเช่ือแบบด้ังเดิม  ในด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงกำรผลิตแต่เดิมใช้ลักษณะ 
กำรแลกเปล่ียนท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐำนกำรช่วยเหลือซึ่งกัน  และกันมำเป็นแบบค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ตนเองมำกยิ่งขึ้น (อภิชำติ  ทองอยู่. 2527 : 14 – 15)  
 สภำพแวดล้อมของสังคมหมู่บ้ำนของชำวอีสำน จะมีสถำบันทำงสังคม  คือ  สถำบันทำง
ครอบครัวและเครือญำติ  สถำบันศำสนำ  สถำบันกำรศึกษำ  และสถำบันกำรปกครอง  บุคคล       
ในครอบครัวและเครือญำติ  จะมีกำรพึ่งพำอำศัยกันในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงมำก  เช่น  ด้ำนแรงงำนใน 
กำรผลิต  ส่วนสถำบันศำสนำจะมีวัดเป็นศูนย์กลำงท่ีส ำคัญของหมู่บ้ำน  เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีประกอบ
พิธีกรรมทำงศำสนำและประเพณีต่ำง ๆ  ส่วนสถำบันกำรศึกษำจะมีโรงเรียนเป็นกลไกส ำคัญในกำรจัด
กำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐ  ส ำหรับสถำบันกำรปกครองจะมีผู้น ำอยู่สองกลุ่ม  กลุ่มแรกเป็นผู้น ำท่ี
เป็นทำงกำร  ได้แก่  ผู้ใหญ่บ้ำน  เป็นกลุ่มท่ีมีบทบำทและอ ำนำจโดยผ่ำนกลไกของรัฐ  ส่วนกลุ่มท่ีสอง
เป็นกลุ่มท่ีมีบทบำทท่ีมีพื้นฐำนมำจำกชำวบ้ำน  ได้แก่  กลุ่มอำวุโส  มีบทบำทส ำคัญในกำรควบคุม
สังคมให้มีควำมสุข 

 ด้ำนวัฒนธรรมของชำวอีสำน  กล่ำวได้ว่ำ  สังคมอีสำนในอดีตเป็นสังคมท่ีเคร่งครัดและ   
ยึดมั่นในประเพณี  ซึ่งประเพณีของชำวอีสำนได้ถูกก ำหนดไว้ใน  ฮีต  คอง  คะล ำ  หรือ  ฮีต  ซึ่งเป็น
ปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนดวิถีชีวิตหรือแนวทำงควำมเป็นอยู่ของคนอีสำนมำต้ังแต่โบรำณ  เป็นเครื่อง
ก ำหนดกำรด ำเนินชีวิตในแต่ละเดือน  แต่ละปี  ต้ังแต่เกิดจนตำย  เปรียบเสมือนกฎระเบียบ  
ข้อบังคับในสังคมของคนอีสำนมำต้ังแต่อดีต  และมีกำรปรับเปล่ียนบ้ำงในบำงส่วนบำงเรื่องเพื่อให้
เหมำะกับยุคสมัย   
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 ค ำว่ำ  “ฮีต”  เป็นภำษำลำว  ซึ่งลำวเอำมำจำกค ำศัพท์ของภำษำบำลีโดยบำลีหรือปำลีใช้ว่ำ  
“จำริตฺต”  อ่ำนว่ำ  จำ-ริด-ตะ  แล้วชนชำวลำวและไทอีสำนก็น ำมำใช้ในภำษำของตนว่ำ  “จำฮีต”  
ต่อมำกร่อนค ำโดยตัดค ำน ำหน้ำคือ  “จำ”  ออกเหลือ  “ฮีต”  ค ำเดียวโดด ๆ (สุนันท์  เพชรเล่ือน 
และคณะ. 2544 : 99 – 100)  ฮีต  มีท้ังหมด 12 เดือน  ดังนั้น  ฮีตสิบสองของชำวอีสำน  จึงหมำยถึง
ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติท้ัง 12 เดือน  ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีประเพณีบุญท่ียึดถือปฏิบัติแตกต่ำงกัน
ออกไป  จำกกำรศึกษำไม่พบข้อมูลบ่งบอกชัดเจนว่ำ “ฮีต” ถูกก ำหนดขึ้นเมื่อใด  พบแต่เพียงกำร
กล่ำวว่ำเป็นประเพณีท่ีมีกำรผสมผสำนแนวคิดของศำสนำพรำหมณ์  และกำรนับถือ ผีก่อนท่ี
พระพุทธศำสนำจะเผยแพร่เข้ำสู่ไทย  โดยจะเห็นได้จำกควำมเช่ือของคนอีสำนท่ีมีควำมเช่ือท่ียึดติดกับ
ภูตผีวิญญำณ  และเทวดำอำรักษ์ต่ำง ๆ จนน ำมำสู่กำรเซ่นไหว้ภูตผีวิญญำณ  และกำรบวงสรวงบูชำ
เทวดำ  โดยมี “จ้ ำ” เป็นผู้น ำประกอบพิธี  ต่อมำเมื่อศำสนำพุทธเผยแพร่เข้ ำสู่ประเทศไทยจึงมี
พิธีกรรมทำงศำสนำพุทธเข้ำมำผสมผสำน  มีพระสงฆ์เป็นผู้น ำในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำบ้ำง      
ในบำงพิธีกรรม  แต่ส่วนใหญ่ยังมีจ้ ำประจ ำหมู่บ้ำนเป็นผู้ประกอบพิธีในแนวทำงของพรำหมณ์และ    
ผีมำกกว่ำ  ในส่วนของประเพณีท่ีก ำหนดไว้ในฮีตสิบสองเดือนของชำวอีสำน  มีดังนี้ 
 1. เดือนอ้ำย  จะมีพิธีเข้ำบริวำสกรรมหรือกำรกักบริเวณตัวเองของพระสงฆ์ท่ีได้ล่วงละเมิด
ศีลปฏิบัติและกำรท่ีพระสงฆ์มำอยู่ในสถำนท่ีท่ีก ำหนด เช่น วัด ชำยป่ำ เป็นต้น 

 2. เดือนยี่  เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้ำวน ำขึ้นเล้ำหรือยุ้งข้ำว  ในขณะข้ำวอยู่ ท่ีลำนนวดข้ำว      
ชำวอีสำนจะท ำบุญเล้ียงพระ  และมีกำรละเล่นต่ำง ๆ เช่น  ฟ้อนกลองยำว  และกำรแสดงหมอล ำ 

 3. เดือนสำม  จะมีกำรท ำบุญข้ำวจ่ี  เพื่อน ำไปถวำยพระสงฆ์  และในขบวนแห่ปั้นข้ำวจ่ี
ชำวบ้ำนจะร้องเพลงและฟ้อนร ำกันอย่ำงสนุกสนำน 

 4. เดือนส่ี  มีประเพณีกำรท ำบุญพระเวส  มีกำรเทศน์มหำชำติเรื่องพระเวสสันดรชำดก 
ชำวบ้ำนแต่ละกลุ่ม แต่ละหมู่บ้ำนจัดขบวนร้องเพลงและฟ้อนร ำ  เพื่อขอบริจำคเงินจำกหมู่บ้ำนอื่น
ร่วมท ำบุญถวำยพระสงฆ์ในกำรเทศน์มหำชำติ  และบำงกลุ่มมีกำรละเล่นของชำวบ้ำนร่วมด้วย  เช่น 
กำรเล่นหมำกกั๊บแก๊บ  ฟอ้นกลองยำว  เป็นต้น 

 5. เดือนห้ำ  เป็นประเพณีเทศกำลสงกรำนต์  มีกำรสรงน้ ำพระ รดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่เพื่อแสดง
ควำมเคำรพและกตัญญูกตเวทิตำ  มีกำรสำดน้ ำกันอย่ำงสนุกสนำน  หนุ่มสำวก็จะร้องเพลงและฟ้อน
เป็นกำรรื่นเริงกัน  มีละเล่นของชำวบ้ำน  เช่น  กำรเล่นหมำกกั๊บแก๊บ  และกำรแสดงหมอล ำ  
 6. เดือนหก  เป็นประเพณีบุญบั้งไฟ  มีพิธีกรรมเซิ้งบั้งไฟเพื่อขอฝน  ในพิธีกรรมดังกล่ำว   
มีกำรร้องกำพย์เซิ้งและมีกำรฟ้อนด้วย 

 7. เดือนเจ็ด  มีกำรท ำบุญเล้ียงผีปู่ตำคือผีอำรักษ์ประจ ำหมู่บ้ำน  ผีตำแฮก  คือ  ผีอำรักษ์
ประจ ำไร่นำ  เพื่อควำมเป็นสวัสดิมงคลและเพื่อให้พืชผลไร่นำได้ผลดี 

 8. เดือนแปด  มีกำรท ำบุญเข้ำพรรษำถวำยเทียนประจ ำวัดแด่พระสงฆ์  มีกำรแห่เทียน
พรรษำ  ชำวบ้ำนจะร้องเพลงและฟ้อนในขบวนแห่ 

 9. เดือนเก้ำ  มีกำรท ำบุญข้ำวประดับดิน  คือ  ท ำอำหำรใส่กระทงแล้วไปวำงตำมโคนต้นไม้
เพื่อให้อำหำรแก่เปรตหรือผีไร้ญำติตำมควำมเช่ือ  มีกำรเล้ียงพระ  มีกำรฟ้อนบวงสรวงหลักเมืองโดย
ชำวบ้ำนเพื่อควำมผำสุกตำมควำมเช่ือ 
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 10.  เดือนสิบ  มีกำรท ำบุญข้ำวสำกหรือสลำกภัต  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
 11.  เดือนสิบเอ็ด  มีกำรท ำบุญออกพรรษำ  ชำวบ้ำนจะจุดประทีปโคมไฟ  มีกำรแสดง 
หมอล ำในงำนบุญ 

 12.  เดือนสิบสอง  มีกำรท ำบุญกฐิน  มีกำรเล่นหมำกกั๊บแก๊บ  และกำรฟ้อนกลองยำวของ
ชำวบ้ำนในกำรแห่กฐิน  มีกำรแสดงหมอล ำสมโภชในงำนบุญ (ยุทธศิลป ์ จุฑำวิจิตร. 2539 : 3 – 4)   
 อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันสังคมได้เปล่ียนแปลงไป  มีกำรรับเทคโนโลยีแผนใหม่เข้ำมำใช้ใน
หมู่บ้ำนมำกขึ้น  ท ำให้ประเพณีบำงอย่ำงเริ่มไม่เคร่งครัดเช่นในอดีต 

 
4.  ความเช่ือและพิธีกรรมท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวอีสาน 
 ควำมเช่ือ  คือ  กำรยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส ำนึกของมนุษย์ต่อพลังอ ำนำจเหนือธรรมชำติ      
ท่ีเป็นผลดีหรือผลร้ำยต่อมนุษย์นั้น ๆ หรือสังคมมนุษย์นั้น ๆ แม้ว่ำพลังอ ำนำจเหนือธรรมชำติเหล่ำนั้น
ไม่สำมำรถท่ีจะพิสูจน์ได้ว่ำเป็นควำมจริง  แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ควำมเคำรพเกรงกลัว
ส่ิงเหล่ำนี้เรียกว่ำ “ควำมเช่ือ” 
 ควำมเช่ือมีขอบเขตกว้ำงขวำงไม่เพียงแต่จะหมำยถึง  ควำมเช่ือในดวงวิญญำณท้ังหลำย  
อันได้แก่  ภูตผี  คำถำอำคม  โชคลำง  ไสยเวทย์ต่ำง ๆ เท่ำนั้น  แต่หมำยรวมไปถึงปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติท่ีมนุษย์ยอมรับ เช่น ต้นไม้ (ต้นโพธิ์ ต้นไทร) ป่ำ เขำ เป็นต้น (ธวัช  ปุณโณทก. 2536 : 350) 
อย่ำงไรก็ตำมควำมเช่ือของมนุษย์อำจแบ่งอย่ำงกว้ำง ๆ ออกได้เป็น 2 ลักษณะ  คือ  ควำมเช่ือใน
อ ำนำจลึกลับเหนือธรรมชำติ  และควำมเช่ือในธรรมชำติ 

 ควำมเช่ือในอ ำนำจลึกลับเหนือธรรมชำติ  ได้แก่  ควำมเช่ือในภูตผีวิญญำณต่ำง ๆ ควำมเช่ือ
ดังกล่ำวเป็นวิธีกำรหรือควำมพยำยำมท่ีมนุษย์ใช้อธิบำยโลกรอบ ๆ ตัวเอง  ปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ โดยเฉพำะในเรื่องท่ีไม่รู้  และอธิบำยต้นเหตุด้วยเหตุผลทำงไสยศำสตร์ 
เพรำะยังขำดควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  เช่น  ฝนตกเพรำะนำคให้น้ ำ  หรือเทวดำเป็นผู้บันดำล  ฟ้ำร้อง
เพรำะรถพระอินทร์ก ำลังยกทัพ  ฟ้ำแลบเกิดจำกนำงเมขลำล่อแก้ว  ฟ้ำผ่ำเพรำะรำมสูรขว้ำงขวำน  
เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็คิดว่ำเป็นเพรำะควำมโกรธหรือไม่พอใจของเทพเจ้ำหรือภูตผีวิญญำณ  หำกเป็น
ปรำกฏกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดควำมสุข  ควำมอุดมสมบูรณ์  ฝนตกต้องตำมฤดูกำล  พืชพันธุ์ธัญญำหำร
เจริญงอกงำมดี  ก็เช่ือว่ำเป็นเพรำะอ ำนำจของส่ิงลึกลับบันดำลให้เป็นไป  อ ำนำจลึกลับเหนือ
ธรรมชำติ  จึงสำมำรถให้ท้ังผลดีและผลร้ำยต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ได้  ควำมเช่ือนี้จึงเป็น
พื้นฐำนให้เกิดกำรกระท ำส่ิงต่ำง ๆ  ท่ีเป็นพิธีกรรม  เพื่อเอำใจภูตผีวิญญำณ  โดยผ่ำนบุคคลท่ีมีควำมรู้
บำงคน  หรือบำงกลุ่มท่ีสำมำรถหำวิธีติดต่อส่ือสำรกับอ ำนำจส่ิงศักด์ิสิทธิ์นั้น ๆ  ได้  ให้ประกอบ
พิธีกรรมต่ำง ๆ  ตำมควำมเช่ือ  แล้วก็เรียกผู้มีควำมสำมำรถพิเศษเหล่ำนี้ว่ำหมอผี  หรือพรำหมณ์  
หรือพระ  ขึ้นอยู่กับระบบควำมเช่ือในสังคมนั้น   
 ควำมเช่ือของผู้คนหลำย ๆ สังคมมีควำมคล้ำยคลึงกันอย่ำงหนึ่ง  คือ  ส่ิงมีชีวิตรวมท้ังข้ำว
ของเครื่องใช้ทุกชนิดจะมีวิญญำณภูตผีสิงอยู่ไม่ว่ำจะเป็นต้นไม้  ภูเขำ  ล ำธำร  บ้ำนช่อง  วัว  ควำย 
เกวียน  มีด  พร้ำ ฯลฯ  ควำมเช่ือเหล่ำนี้  กล่ำวได้ว่ำเป็นควำมเช่ือท่ีค่อนข้ำงเป็นสำกล  จะพบได้ใน
สังคมต่ำง ๆ ท่ัวโลก  
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 ควำมเช่ือในธรรมชำติ  ถือเป็นระบบควำมเช่ืออย่ำงหนึ่งท่ีมีพื้นฐำนทำงควำมคิด  หรือ
สมมุติฐำนท่ีเช่ือว่ำ  จักรวำลมีระบบกำรท ำงำนตำมธรรมชำติมำกกว่ำเกิดจำกกำรควบคุมของอ ำนำจ
เหนือธรรมชำติ  ถือว่ำเป็นกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์แบบวิทยำศำสตร์  วิธีกำรนี้มีกระบวนกำรส ำคัญ  
อยู่ ท่ีกำรแสวงหำข้อเท็จจริง  กำรหำผลสรุปเพื่อใช้อธิบำยและคำดคะเนเหตุกำรณ์หรือส่ิงท่ีไม่รู้
ท้ังหลำย  โดยมีนักวิทยำศำสตร์เป็นคนกลำงหรือเป็นผู้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ของจักรวำลด้วยวิธีกำร
ทำงวิทยำศำสตร์มำกกว่ำจะใช้กำรอธิบำยด้วยศำสนำหรือไสยศำสตร์  วิทยำศำสตร์ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมของสังคมอุตสำหกรรมสมัยใหม่  ซึ่งผู้คนในสังคมนี้มักเห็นว่ำศำสนำหรือควำมเช่ือใน
อ ำนำจลึกลับเป็นเรื่องงมงำยไร้เหตุผล วิทยำศำสตร์ได้พยำยำมพิสูจน์ว่ำ  ควำมเช่ือทำงไสยศำสตร์ 
ต่ำง ๆ ของมนุษย์นั้นไม่จริง  วิทยำศำสตร์จึงเข้ำมำแทนท่ีไสยศำสตร์ในควำมเช่ือของมนุษย์ในปัจจุบัน 

 สรุปได้ว่ำ  ควำมเช่ือเป็นควำมรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ท่ีมีต่อพลังอ ำนำจลึกลับท่ียัง
หำข้อพิสูจน์ไม่ได้มำต้ังแต่อดีตท่ียังหำเหตุผลไม่ได้  ถ่ำยทอดควำมเช่ือนั้น ๆ ส่งต่อกันมำ  มีท้ังควำม
เช่ือในอ ำนำจลึกลับเหนือธรรมชำติและควำมเช่ือในธรรมชำติ  จนกระท่ังเทคโนโลยีมีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ  และสำมำรถพิสูจน์อ ำนำจลึกลับท่ีบันดำลให้เกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  โดยหลักกำรทำง
วิทยำศำสตร์  แต่ก็ยังปรำกฏควำมเช่ือบำงประกำรท่ีวิทยำศำสตร์ก็ยังหำเหตุผลมำหักล้ำงไม่ได้  ดังนั้น
ควำมเช่ือจึงยังคงฝังรำกลึกในจิตใจของมนุษย์ทุกสังคมท่ัวโลก   จำกกำรศึกษำควำมเช่ือในสังคมไทย  
พบว่ำมีพื้นฐำนควำมเช่ือส่วนใหญ่คล้ำย ๆ กัน  อำจมีควำมเช่ือท่ีแตกต่ำงกันไปบ้ำงตำมแต่ละท้องถิ่น  
แต่ละภูมิภำคอันมำจำกควำมแตกต่ำงของกลุ่มชำติพันธุ์  ซึ่งผู้วิจัยจะขอน ำเสนอควำมเช่ือของคน
อีสำนเฉพำะท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับงำนวิจัยของผู้วิจัย ดังต่อไปนี้ 
 คติควำมเช่ือของชำวอีสำนเริ่มจำกพื้นฐำนควำมเช่ือว่ำ  “แผ่นดินเป็นท่ีอยู่อำศัยของมนุษย์
และสัตว์  รวมท้ังส่ิงท่ีมีวิญญำณและส่ิงท่ีหำวิญญำณไม่ได้”  อันมีอยู่ท่ัวไปเรียก  “ปฐวีโลก”  หมำยถึง  
“โลกคือแผ่นดิน” (พระอริยำนุวัตร  เขมจำรีเถระ. 2536 : 1)  เมื่อมนุษย์อยู่รวมกลุ่มกันบนพื้นแผ่นดิน  
สร้ำงบ้ำนเรือนถิ่นฐำนท่ีอยู่อำศัยเป็นหลักแหล่ง  เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ำยทอดวิชำควำมรู้แก่กัน
เพื่อควำมอยู่รอด  ท้ังทำงด้ำนควำมคิดเห็น  ควำมรู้สึก  ควำมเคยชิน  และควำมเช่ือ  ส่ิงต่ำง ๆ  
เหล่ำนี้เรียกว่ำ  “นิสัยสังคม”  เช่ือถือปฏิบัติสืบต่อกันมำจนกลำยเป็นประเพณีหรือวิถีปฏิบัติส่ิงใดท ำ
แล้วเกิดโทษ  น ำควำมเดือดร้อนมำให้ก็จะละเว้น  ส่ิงใดท ำแล้วเกิดควำมเป็นสุขก็จะยึดปฏิบัติตลอดมำ  
ดังเช่น 

 4.1  ความเชื่อที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวอีสาน 
  4.1.1  ควำมเช่ือในเรื่องฤกษ์ยำม 
  ควำมเช่ือในเรื่องฤกษ์ยำมในกำรประกอบพิธีกรรม  หรือกิจกรรมต่ำง ๆ  พบเห็นได้
โดยท่ัวไปในสังคมไทย  คนอีสำนก็มีควำมเช่ือในเรื่องนี้โดยเช่ือว่ำกำรกระท ำตำมฤกษ์ยำมท่ีดีจะ
ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จ  ควำมร่มเย็นเป็นสุข  ควำมก้ำวหน้ำเจริญรุ่งเรือง  เช่น  กำรปลูกบ้ำนเรือนท่ีอยู่
อำศัย  ก็จะพำกันไปหำผู้รู้ทำงโหรำศำสตร์เพื่อขอวัน  เวลำ  ท่ีเป็นมงคลในกำรยกเสำเอก  เสำโท  
ฤกษ์ในกำรท ำพิธีเซ่นสังเวยเจ้ำท่ีเจ้ำทำง  เมื่อปลูกบ้ำนเสร็จก็หำฤกษ์ยำมในกำรขึ้นบ้ำนใหม่เพื่อควำม
อยู่เย็นเป็นสุขของคนในครอบครัว  หรืองำนมงคลสมรสก็จะพำกันไปหำหมอโหรำศำสตร์หรือพระ
เพื่อให้ตรวจดูวัน เดือน ปีเกิด  ดวงชะตำของฝ่ำยหญิงและฝ่ำยชำย  ว่ำมีควำมสมพงษ์กันหรือไม่    
อยู่ด้วยกันจะมีควำมสุข  ควำมเจริญรุ่งเรืองกันหรือไม่  หำกดวงสมพงษ์เกื้อหนุนกันก็จะหำฤกษ์ยำม
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หมั้นและแต่งงำนกันต่อไป  ควำมเช่ือเรื่องฤกษ์ยำมยังมีอีกมำย  ท้ังนี้เพื่อควำมสบำยใจของมนุษย์ตำม
ควำมเช่ือท่ีหยั่งรำกลึกอยู่ในจิตใจ  แม้เรื่องเล็กน้อยอย่ำงกำรเดินทำง  กำรย้ำยท่ีอยู่  ไปจนเรื่องส ำคัญ
อย่ำงกำรประกอบประเพณี  พิธีกรรมใด ๆ ในแต่ละขั้นตอนท่ีต้องปฏิบัติตำมฤกษ์ยำม  เพื่อให้เกิด
ควำมรำบรื่นส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ตลอดจนเกิดควำมศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีและพิธีกรรมต่ำง ๆ   
  4.1.2  ควำมเช่ือในเรื่องเทวดำ  ผีสำง  นำงไม้ 
  เมื่อเกิดภัยอันตรำยอันน่ำสะพรึงกลัว  เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยจึงเกิดควำมเช่ือใน    
เรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น  เช่น  เทวดำ  ผีสำง  นำงไม้  เจ้ำป่ำ  เจ้ำภูมิ  เจ้ำไพร  ซึ่งเช่ือว่ำมีควำม
ศักด์ิสิทธิ์  เมื่อบูชำกรำบไหว้จะดลบันดำลให้อยู่รอดปลอดภัย  ปกป้องคุ้มครอง   ในทำงพุทธศำสนำ
เมื่อจะท ำพิธีมงคลอันใด  จะมีกำรนิมนต์พระสงฆ์มำเจริญพุทธมนต์  ก่อนท ำพิธีจะมีกำรสวดบทชุมนุม
เทวดำ ป่ำวประกำศให้เทวดำมำร่วมฟังพระปริตรมงคลด้วย พระอริยำนุวัตร  เขมจำรีเถระ (2536 : 5) 
แห่งวัดมหำชัย  จังหวัดมหำสำรคำม  ได้กล่ำวว่ำ  ในเจ็ดต ำนำนและสิบสองต ำนำน  ล้วนกล่ำวถึง 

   รุกขเทวดำ   เทวดำสิงสถิตต้นไม้ใหญ่ 
   ภูมิเทวดำ   เทวดำอยู่ตำมพื้นดิน 

   อำกำศเทวดำ   เทวดำอยู่บนอำกำศ 

  คติควำมเช่ือต่ำง ๆ  เกิดจำกแรงขับภำยในจึงเกิดเป็นควำมเช่ือ  ควำมนับถือ  และควำม
เล่ือมใส  ศรัทธำขึ้น  ดังนี้ 
   เพื่อควำมอยู่รอดแห่งชีวิต  จึงเกิดคติควำมเช่ือ 

   เพื่อพ้นภัยอันตรำย  จึงเกิดควำมนับถือ 
   เพื่อควำมเป็นอยู่สบำย  จึงเกิดคติควำมเล่ือมใส 

  ควำมเช่ือเรื่อง  เจ้ำไพร  เจ้ำป่ำ  เทวดำ  ผีสำง  นำงไม้  เป็นควำมเช่ือปรัมปรำหรือยัง
ตกลงปลงใจเช่ืออยู่ในเทวนิกำย  ถือว่ำมีกำยอันเป็นทิพย์ประเภท  “อทิสมำนะกำย”  ซึ่งไม่มีตัวตน
ประจักษ์แก่ตำเนื้อ (พระอริยำนุวัตร  เขมจำรีเถระ. 2536 : 6) เป็นคติควำมเช่ือของชำวอีสำนมำ     
แต่โบรำณ  ซึ่งชำวไทยอีสำนเมื่ออพยพครอบครัวไปต้ังหมู่บ้ำนประกอบกำรท ำมำหำกินอยู่แห่งใด   
มักเลือกชัยภูมิป่ำเห็นเหมำะสมท ำพิธีต้ังพระภูมิบ้ำน  เรียกว่ำ  “ปู่ตำ”  หรือ  “ดอนปู่ตำ”  ให้เป็น
พระภูมิเทพำอำรักษ์ของหมู่บ้ำน  เพื่อคุ้มครองดูแลรักษำหมู่บ้ำนรักษำผู้คนและสัตว์  ช่วยป้อ งกัน
อันตรำยและภัยท่ีอำจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้ำน  ชำวบ้ำนจะสร้ำง “ศำลปู่ตำหรือศำลเจ้ำปู่ตำ” บริเวณท่ี
เป็นโคกป่ำต้นไม้ใหญ่  ห่ำงจำกไร่นำของชำวบ้ำน  และจะท ำพิธีเซ่นสรวงบูชำประจ ำทุกปี  ชำวบ้ำน
เรียกพิธีนี้ว่ำ  “เล้ียงปู่ตำ”   
  4.1.3  ควำมเช่ือในเรื่องพระภูมิเมือง 
  กำรสร้ำงเมืองของชำวอีสำน  มีคตินิยมควำมเช่ือในกำรต้ังเมืองในสถำนท่ีแห่งใด          
ผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจะเลือกชัยภูมิท่ีบริเวณนั้นถูกต้องตำมคชนำม  สิงหนำม  มหำสิทธิโชค   
โภคสมบัติ  บริวำร  เดช  ศรี  มนตรี  เศรษฐี  มหำเศรษฐี  เป็นต้น  นักปรำชญ์ทำงโหร ำศำสตร์       
มีควำมรู้ชัยภูมิ  วำงแผนท่ีจะต้ังหลักเมือง  ในหนังสือท้ำววรกิตติ  ซึ่งเป็นหนังสือวรรณคดีไทย     
น้อยโบรำณ  กล่ำวถึงกำรตั้งมเหศักดิ์หลักเมือง  เพื่อควำมเป็นมงคลของเมือง  ซึ่งผู้ครองเมืองจะได้รับ
ควำมร่มเย็นเป็นสุข  และจะได้รับควำมเจริญรุ่งเรืองของควำมเมือง  นิยมต้ังภูมิเมืองในทิศท้ัง 4      
ซึ่งเรียกว่ำ  “มเหศักดิ์เมือง”  ชะรอยจะให้เป็นท่ีสถิตของท้ำวจตุโลกบำลท้ัง 4 คือ 
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   ท้ำวธตรฐะ ทำงทิศบูรพำ คือทิศตะวันออก 

   ท้ำววิรูปักขะ ทำงทิศทักษิณ คือทิศใต้ 

   ท้ำววิรุฬหะ   ทำงทิศปัจฉิม คือทิศตะวันตก 

   ท้ำวกุเวรุรำช ทำงทิศอุดร คือทิศเหนือ 

  เมื่อพิจำรณำแล้วเป็นธรรมเนียมของชำวอินเดียในสมัยโบรำณซึ่งอยู่ในคัมภีร์มหำ     
สมัยสูตรในสิบสองต ำนำนพระภูมิเมืองเรียกว่ำ “มเหศักดิ์เมือง” ซึ่งมำจำกพระภูมิบ้ำนเรียกว่ำ “ปู่ตำ”  
แต่ยกขึ้นให้สูงเรียกว่ำมเหศักด์ิเมือง  คือ  ปลูกศำลขึ้นท ำให้มั่นคงเป็นแน่นหนำ  เรียกว่ำ  “ศำลเจ้ำ
มเหศักด์ิ”  ยกย่องให้เป็นเจ้ำเพื่อควำมศักด์ิสิทธิ์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ (พระอริยำนุวัตร  เขมจำรีเถระ. 
2536 : 13) 
  คติควำมเช่ือของชำวอีสำนดังท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น  ล้วนมีควำมส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเพณีและพิธีกรรมของชำวอีสำน  โดยเฉพำะพิธีขอฝนท่ีมีควำมส ำคัญต่ออำชีพเกษตรกรรมของ
ชำวอีสำน  ท่ีมีพัฒนำกำรจำกกำรปลูกข้ำวเป็นพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต  ซึ่งผลผลิตจะดีหรือไม่
ย่อมขึ้นอยู่กับสภำพลมฟ้ำอำกำศทำงธรรมชำติ  ถ้ำฝนตกต้องตำมฤดูกำลไม่แล้งหรือน้ ำไม่ท่วมก็
ได้ผลดี  โดยเหตุนี้พิธีกรรมควำมเช่ือจึงมีพื้นฐำนมำจำกควำมเช่ือในอ ำนำจเหนือธรรมชำติท่ีเป็นภูตผี
วิญญำณอันเป็นท่ีพึ่งทำงใจของผู้คน  พิธีกรรมส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับคติควำมเช่ือเกี่ยวกับควำม
อุดมสมบูรณ์  ขณะเดียวกันกำรจะด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงปกติสุขก็ต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีจะอยู่
ร่วมกับอ ำนำจเหนือธรรมชำติ  หรือพยำยำมสร้ำงควำมกลมกลืนกับจักรวำลเพื่อกำรด ำรงอยู่ของ
ตนเองและชุมชน  
 4.2  พิธีกรรมที่เก่ียวกับความอุดมสมบูรณ์ของชาวอีสาน 
 พิธีกรรมเกี่ยวกับควำมอุดมสมบูรณ์  หรือพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับกำรท ำมำหำกินในสังคม   
คติธรรมหรือเกษตรกรรมนั้น  กำรท ำมำหำกินอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชำติเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุด  เพรำะ
มนุษย์ต้องพึ่งพำผลผลิตของธรรมชำติ  และปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติอันเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ใน
สังคมแบบนี้  เมื่อวิถีชีวิตท่ีส ำคัญของมนุษย์เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ  มนุษย์  
ก็จะต้องประกอบพิธีกรรมขึ้นมำตำมคติควำมเช่ือท่ีคล้ำยคลึงและแตกต่ำงกันออกไป  ตัวอย่ำงคติ
ควำมเช่ือหนึ่งของมนุษย์ก็คือ  “ถ้ำเรำจ ำลองเลียนแบบธรรมชำติขึ้นแล้ว  ก็จะบันดำลหรือบังคับให้ส่ิง
นั้นเกิดขึ้นได้จริงดังใจปรำรถนำ” (ปรียำ  หิรัญประดิษฐ์. 2533 : 58)  พิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำ
มำหำกินดูจะเป็นเรื่องท่ีส ำคัญมำกและจะมีอยู่เกือบตลอดท้ังปี  แต่ช่วงของควำมส ำคัญจะอยู่ระหว่ำง
หลังกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต  และก่อนจะเริ่มฤดูกำรผลิตใหม่  ซึ่งเป็นกำรก ำหนดช่วงเวลำอย่ำงกว้ำง ๆ 
ตำมลักษณะสังคมชำวนำท่ีผูกพันอยู่กับธรรมชำติ  ดังปรำกฏในพิธี “ตำแรก” หรือ “ตำแฮก” ซึ่งเริ่ม
จำกพิธีกรรมของชำวกสิกรรมของสังคมมนุษย์เมื่อยังรวมกันแบบชนเผ่ำ 

 เมื่อพิจำรณำตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของพิธีกรรมต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมอุดม
สมบูรณ์หรือกำรท ำมำหำกินในเชิงกสิกรรม  สำมำรถจัดแบ่งเป็นประเภทได้ 5 ประเภท (เอี่ยม  ทองดี. 
2536 : 9 – 10) ดังนี้ 
  4.2.1 พิธีเพื่อกำรเพำะปลูก  หมำยถึง  พิธีกรรมท่ีมีเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์เพื่อ  
กำรเพำะปลูกข้ำวโดยเฉพำะ  ซึ่งกระท ำในช่วงกำรเพำะปลูกเป็นกำรขอโอกำสบวงสรวง  บนบำน  
บอกกล่ำว  ฝำกฝัง  ส่ิงท่ีเกี่ยวกับข้ำวและกำรเพำะปลูกแก่เทพเจ้ำหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์  ขอให้กำร
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เพำะปลูกข้ำวในปีนั้น ๆ ด ำเนินไปด้วยดี  ท้ังคน  ข้ำว  สัตว์  ประสบแต่ควำมเป็นมงคล  ปรำศจำก
อันตรำยต่ำง ๆ และเพื่อแสดงควำมอ่อนน้อมต่อข้ำวและส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง   พิธีกรรมประเภทนี้  ได้แก่  
พิธีแรกไถนำ  พิธีตำแฮก  พิธีบูชำภูมินำ  พิธีแรกไถตกกล้ำ  พิธีปักข้ำวตำแฮก  เป็นต้น  
  4.2.2 พิธีกรรมเพื่อกำรบ ำรุงรักษำ  หมำยถึง  พิธีกรรมท่ีมีเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ 
เพื่อกำรบ ำรุงรักษำข้ำวกล้ำให้เจริญงอกงำมปลอดภัยจำกสัตว์ต่ำง ๆ  หนอนต่ำง ๆ เพล้ียต่ำง ๆ 
พิธีกรรมประเภทนี้จัดขึ้นช่วงระหว่ำงกำรเพำะปลูกจนกระท่ังเก็บเกี่ยว   พิธีกรรมชนิดต่ำง ๆ  เช่น   
พิธีไล่น้ ำ  พิธีปักตำเหลว  พิธีไหว้เจ้ำท่ี  พิธีไล่หนู ไล่นก ไล่เพล้ีย ไล่หนอน  และอื่น ๆ โดยน้ ำมนต์  
โดยผ้ำยันต์  โดยภำวนำ  โดยหว่ำนทรำย  โดยเครื่องรำง  เป็นต้น  
  4.2.3 พิธีกรรมเพื่อกำรเก็บเกี่ยว  หมำยถึง  พิธีกรรมท่ีมีเป้ำหมำยเพื่อกำรเก็บเกี่ยวและ
นวดข้ำว ท้ังนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตมำก  เพื่อให้คน สัตว์ปลอดภัยในกำรเก็บเกี่ยว  และเพื่อควำมอ่อนน้อม
ต่อข้ำวตลอดถึงส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง  พิธีกรรมประเภทนี้จัดขึ้นในฤดูกำลเก็บเกี่ยว  ซึ่งมีพิธีกรรมต่ำง ๆ  
ได้แก่ พิธีแรกเกี่ยวข้ำว  พิธีรวบข้ำว  พิธีเชิญข้ำวขวัญ  พิธีท ำลำน  พิธีปลงข้ำว  พิธีต้ังลอมข้ำว  พิธี
เปิดยุ้ง  พิธีปิดยุ้ง  เป็นต้น  
  4.2.4 พิธีกรรมเพื่อกำรเฉลิมฉลอง  หมำยถึง  พิธีกรรมท่ีมีเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
เพื่อกำรเฉลิมฉลองผลผลิต  ถือโอกำสเล้ียงอำหำรเพื่อนบ้ำนและแก้บนหรือเซ่นสังเวยเทพอำรักษ์    
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ต่ำง ๆ ท่ีได้ให้ควำมคุ้มครอง  ปกปักรักษำคน  สัตว์  พืชพันธุ์ธัญญำหำร  ให้ได้ผลดีอยู่เย็น 
เป็นสุขตลอดฤดูกำลท่ีผ่ำนมำ  เมื่อได้เก็บเกี่ยวแล้วจึงต้องตอบแทนควำมเมตตำกรุณำเหล่ำนั้น  และ
หำกมีกำรล่วงเกินท้ังกำย วำจำ และใจ จะโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม ก็ขออโหสิกรรมนั้น ๆ ในโอกำส
เดียวกัน  ชำวนำยังได้นิมนต์พระสงฆ์มำบ ำเพ็ญบุญหรือไม่ก็ไปร่วมท ำบุญที่วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่
เทพเจ้ำและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ต่ำง ๆ รวมถึงแม่โพสพ พระฤำษี ผีปู่ตำ ผีตำแสก เจ้ำท่ี สรรพสัตว์ ฯลฯ ให้รับ
ส่วนกุศลเพื่อเป็นกำรตอบแทนบุญคุณแก่ท่ำนเหล่ำนั้น  พิธีกรรมประเภทนี้จัดขึ้นหลังกำรเก็บเกี่ยว         
มีพิธีกรรมชนิดต่ำง ๆ กัน  พิธีท ำบุญคูนลำน  พิธีเผำข้ำว  พิธีกุ้มข้ำวใหญ่  พิธีบุญข้ำวจ่ี  พิธีกวนข้ำว
ยำคู  พิธีกวนข้ำวทิพย์  พิธีสู่ขวัญเกวียน  พิธีบุญพระเวส  พิธีกองข้ำว  พิธีสู่ขวัญควำย  เป็นต้น  
  4.2.5 พิธีกรรมเพื่อบวงสรวง  อ้อนวอนและเส่ียงทำย  หมำยถึง  พิธีกรรมท่ีจัดขึ้น   
เพื่อเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ในกำรอ้อนวอนบูชำ บวงสรวงเทพเจ้ำต่ำง ๆ หรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ต่ำง ๆ 
หรือบรรพบุรุษให้คุ้มครองป้องกันภยันตรำยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  ให้มีควำมสวัสดิมงคล  ให้มีควำม
อุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้ำน  และขอพร  ขอโอกำส  และขอควำมเช่ือมั่นในกำรด ำรงชีพในรอบปีนั้น ๆ 
พิธีกรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จัดขึ้นก่อนกำรเพำะปลูกหรือช่วงกำรเพำะปลูก  มีพิธีกรรมชนิดต่ำง ๆ กัน 
เช่น  พิธีสืบชะตำเมือง  พิธีขึ้นเท้ำท้ังส่ี  พิธีเล้ียงผีขุนน้ ำ  พิธีฟ้อนผีมดผีเม็ง  พิธีขอฝน  อันได้แก่    
แห่นำงแมว  บุญบั้งไฟ  เต้ำนำงด้ง  เทศน์พญำคันคำก  สวดคำถำปลำค่อ  พิธีปั้นเมฆ  พิธีบูชำแถน 
พิธีบุญซ ำฮะ  เป็นต้น 

 
5.  ความเช่ือและพิธีกรรมท่ีสัมพันธ์กับการแสดงของชาวอีสาน 
 กำรแสดงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีมีควำมส ำคัญต่อชีวิตคนไทยมำช้ำนำน  โดยเริ่มจำก
กำรเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมเพื่อบูชำส่ิงศักด์ิสิทธิ์  และขยำยเป็นควำมบันเทิงท่ีส ำคัญในสังคม (ปรียำ  
หิรัญประดิษฐ์. 2533 : 16)  โดยเฉพำะดนตรีและกำรแสดงพื้นบ้ำนมีบทบำทส ำคัญ  ท้ังในฐำนะท่ีเป็น
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ส่ือบันเทิงใจของคนในสังคมให้ผ่อนคลำยจำกควำมเหน็ดเหนื่อยในกำรท ำงำน  และยังเป็นเครื่อง
ประกอบพิธีกรรมควำมเช่ือทำงศำสนำนับต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตำย  ดังนั้น ชีวิตของชำวบ้ำนใน
สังคมไทยจึงมีควำมเกี่ยวข้องกับศิลปะกำรละเล่นและกำรแสดงพื้นบ้ำนอย่ำงแยกไม่ออก 
 ชำวอีสำนยึดมั่นในลัทธิภูตผีวิญญำณเสมอมำ  ฉะนั้นจึงพบว่ำได้มีพิธีกรรมจ ำนวนมำกเพื่อ
ติดต่อกับวิญญำณผ่ำนหมอจ้ ำ  ท้ังมีกำรเซ่นสรวงบวงพลี  เพื่อให้เป็นท่ีช่ืนชอบของวิญญำณเหล่ำนั้น 
จ ำต้องสำธยำยเวทย์มนต์  ซึ่งมีกำรผูกสัมผัสเป็นร้อยกรอง  ขับ  เห่  เพื่อพรรณนำเนื้อควำมท่ีวิงวอน 
หรือเพื่อขับไล่กลุ่มวิญญำณส่ิงศักด์ิสิทธิ์  ค ำวิงวอนเหล่ำนี้ได้พัฒนำเป็นเพลงในพิธีกรรม  กำรพัฒนำ
ของบทพรรณนำต่ำง ๆ ในพิธีกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป  จึงได้มีกำรน ำเครื่องดนตรีมำประกอบหรือ  
มีกำรฟ้อนมำช่วย  เช่น  พิธีฟ้อนผีฟ้ำในกำรรักษำโส้ท่ังบั้งแสกเต้นสำก  หรือแม้แต่กำรเซิ้งบั้งไฟ 
โดยเฉพำะหมอล ำ  ซึ่งกำรล ำเป็นกำรขับล ำน ำไปตำมท ำนองท้องถิ่น   โดยมีแคนเป็นเครื่องดนตรี
ประกอบ อำจกล่ำวได้ว่ำดนตรีและกำรฟ้อนของภำคอีสำนท่ีเป็นของด้ังเดิมนั้น  ส่วนใหญ่เป็นกำรฟ้อน
อันเนื่องมำจำกพิธีกรรม  หรืออีกลักษณะหนึ่งเป็นกำรรื่นเริงหลังฤดูกำลเก็บเกี่ยว  หรือมีควำมส ำเร็จ
ในกำรประกอบอำชีพ  เช่น  กำรล่ำสัตว์  กำรเพำะปลูก  ย่อมมีกำรขอบคุณวิญญำณหรือเทพเจ้ำท่ีได้
ช่วยอ ำนวยให้เกิดผลดีดังกล่ำว  
 ลักษณะกำรแสดงของชำวอีสำนในรูปแบบของ “ฟ้อน” และ “เซิ้ง” เป็นรูปแบบท่ีมีลักษณะ 
“ร่วม” กันอันแสดงถึงพัฒนำกำรในกำรแสดงของชำวอีสำนอย่ำงน่ำสนใจ  เพือ่ประโยชน์ท่ีจะท ำควำม
เข้ำใจต่องำนวิจัยนี้จึงขออรรถำธิบำยค ำ 2 ค ำนี้ให้เข้ำใจตรงกัน ดังนี้  
 ค ำว่ำ “ร ำ” อันหมำยถึง  กำรแสดงท่ำทีลีลำโดยใช้มือและแขนเป็นหลัก  ชำวอีสำนกลุ่ม
วัฒนธรรมไทย – ลำว  เรียกว่ำ “ฟ้อน”  และกลุ่มวัฒนธรรมไทย – เขมร  เรียกว่ำ “เรือม” หรือ 
“เร็อม” ส่วนค ำว่ำ “เซิ้ง” นั้น  แต่เดิมหมำยถึง กำรขับร้องแบบหนึ่งท่ีมีผู้ร้องน ำ 1 คน  และมีลูกคู่ร้อง
ตำม  ในขณะท่ีร้องก็มีกำรฟ้อนร ำไปด้วย  เช่น  เซิ้งบั้งไฟ  เซิ้งแห่นำงแมว  เป็นต้น  คนท่ัวไปเข้ำใจว่ำ 
เซิ้งหมำยถึงกำรฟ้อนร ำในท่วงท ำนองรื่นเริง  ในปัจจุบันเมื่อคิดประดิษฐ์ท่ำร ำแบบใหม่ ๆ ขึ้น 
โดยเฉพำะท่ำร ำท่ีสะท้อนอำชีพของชำวบ้ำน  จึงได้น ำค ำว่ำ “เซิ้ง” มำใช้ในควำมหมำย “ฟ้อน”  เช่น 
เซิ้งกระติบ  เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ฯลฯ  ดังนั้น ค ำว่ำ “เซิ้ง” จึงมีควำมหมำยกว้ำงขึ้น กลำยมำเป็นร่ำยร ำ
แบบสนุกสนำน (ชวน  เพชรแก้ว, และคนอื่น ๆ. 2533 : 608) 
 กำรต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับค ำว่ำ “ฟ้อน” และ “เซิ้ง” ข้ำงต้นนั้นสอดคล้องกับท่ี ชัชวำลย์  
วงศ์ประเสริฐ (2533 : 5 – 6)  ได้อธิบำยขยำยควำมเพิ่มเติมไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ  กำรฟ้อนของภำค
อีสำนท่ีคนส่วนใหญ่รู้ จักกันนั้นไม่ใช่ชุดฟ้อนด้ังเดิม  แต่เป็นร ำเซิ้งชนิดต่ำง ๆ ในอันท่ีจริงแล้ว 
ควำมหมำยของค ำว่ำ “เซิ้ง” นั้นนิยมใช้ในงำนบุญบั้งไฟ  กำรเซิ้งบั้งไฟเป็นกำรฟ้อนประกอบกำรขับ
กำพย์เซิ้ง  กำรฟ้อนแต่เดิมจึงเป็นเพียงกำรฟ้อนขึ้นลงตำมจังหวะช้ำ ๆ ของกลองตุ้ม พังฮำด หรือใน
บำงครั้งก็มีโทนประกอบ  นิยมเซิ้งกันเป็นกลุ่ม ๆ ต้ังแต่ 3 – 4 คนขึ้นไป  จะมีหัวหน้ำเป็นคนขับกำพย์
เซิ้งน ำแล้วคนอื่น ๆ ท่ีจะร้องรับไปเรื่อย ๆ กำรฟ้อนของภำคอีสำนส่วนใหญ่จึงไม่ได้เรียกว่ำ “เซิ้ง” ไป
เสียท้ังหมดอย่ำงท่ีเข้ำใจกันโดยท่ัวไป “เซิ้ง” จะใช้เฉพำะงำนบุญบั้งไฟ  เซิ้งนำงแมว  เซิ้งนำงด้ง เซิ้งผี
โขน  เป็นต้น  ซึ่งในงำนวิจัยนี้ก็จะเรียกกำรแสดงในกำรขอฝนของชำวอีสำนว่ำ “เซิ้ง” เช่นกัน 
 กำรแสดงในพิธีกรรมขอฝนของชำวอีสำนมีลักษณะเด่น  น่ำสนใจ  เพรำะถึงแม้พิธีกรรม  
ขอฝนของทุก ๆ ภำคจะมีคล้ำย ๆ กัน  แต่ปรำกฏว่ำภำคอีสำนมีพิธีขอฝนหลำกหลำยมำกท่ีสุด  คือ   
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มีพิธีเต้ำแม่นำงข้อง  พิธีเต้ำนำงแมว  พิธีเต้ำแม่นำงด้ง  พิธีโยนครกโยนสำก  พิธีแห่ข้ำวพันก้อน    
กำรเทศน์พญำคันคำก  กำรสวดคำถำปลำค่อ  กำรป๋ำนำงธรณี  และพิธีกรรมขอฝนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด  คือ 
บุญบั้งไฟ (งำมพิศ  สัตย์สงวน. 2536 : 5 – 7)  แต่ในงำนวิจัยจะกล่ำวเฉพำะพิธีกรรมขอฝนท่ีเช่ือมโยง
กับกำรแสดง 3 รูปแบบ  คือ  เซิ้งบั้งไฟ  เซิ้งนำงแมว  และเซิ้งเต้ำนำงด้ง  ตำมล ำดับ ดังนี้ 
 5.1  พิธีกรรมบุญบั้งไฟ 
  5.1.1  ประวัติควำมเป็นมำของพิธีกรรมบุญบั้งไฟ 
  บุญบั้งไฟ  เป็นประเพณีท่ีปรำกฏในฮีตท่ี 6 หรือบุญเดือนหก  เป็นประเพณีท่ีมีควำม
เกี่ยวข้องกับกำรขอฝนของชำวอีสำนหรือท่ีเรียกว่ำ  “ประเพณีบุญบั้งไฟ”  เป็นพิธีกรรมขอฝนพิธีหนึ่ง
ตำมควำมเช่ือของคนไทยเช้ือสำยลำว  ซึ่งส่วนใหญ่อำศัยอยู่แถบภำคอีสำน  ดังนั้นจึงพบเห็นกำรแห่  
บั้งไฟส่วนใหญ่ในแถบภำคอีสำน  แต่เนื่องด้วยกำรย้ำยถิ่นท่ีอยู่อำศัยของชำวอีสำนไปตำมภูมิภำค  
ต่ำง ๆ ของประเทศ  ท ำให้วัฒนธรรมของชำวอีสำนติดตัวกลุ่มคนเหล่ำนั้นไปด้วย  ดังนั้นจึงอำจได้   
พบเห็นกำรแห่บั้งไฟในภูมิภำคอื่นของประเทศได้เช่นกัน 
  ค ำว่ำ  “บั้งไฟ”  เป็นภำษำท้องถิ่นอีสำน  ซึ่งค ำว่ำ “บั้ง” หมำยถึง  กระบอกไม้ต่ำง ๆ  
ดังนั้นค ำว่ำ “บั้งไฟ”  ในท่ีนี้คงจะหมำยถึงกระบอกไม้ต่ำง ๆ ท่ีบรรจุดินปืนเอำไว้  เพื่อท ำกำรจุดไฟ
และให้มีแรงผลักดัน  พุ่งทะยำนขึ้นไปบนท้องฟ้ำจนหมดเช้ือเพลิงแล้วตกลงสู่พื้นดิน  ซึ่งกำรท ำบั้งไฟ
มักจะท ำขึ้นในงำนบุญต่ำง ๆ มีท้ังบั้งไฟท่ีเป็นไม้ไผ่ล ำยำวจุดให้พุ่งทะยำนขึ้นสู่ท้องฟ้ำและบั้งไฟตะไล 
ท่ีมีลักษณะเป็นวงกลมจุดไฟให้หมุนขึ้นสู่ท้องฟ้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่ำงกันออกไป เช่น เส่ียงทำย
ขอฝน  หรือประกวดแข่งขันกัน 
  กำรจัดงำนบุญบั้งไฟของชำวอีสำนนี้  แต่เดิมจัดขึ้นเพื่อเส่ียงทำยขอฝนจำกเทพเจ้ำบนฟ้ำ 
(หมำยถึงพญำแถน)  ตำมควำมเช่ือแต่โบรำณ  เพรำะสภำพอำกำศของภำคอีสำนแห้งแล้ง  ขำดน้ ำท ำ
กำรเกษตร  เพำะปลูกไม่ได้ผลผลิต  ตลอดจนแหล่งน้ ำแห้งขอด  วิถีชีวิตของชำวอีสำนจึงมีควำม
ต้องกำรน้ ำเป็นอย่ำงมำก  ดังนั้น  “บั้งไฟ”  จึงเป็นเครื่องมือในกำรท ำพิธีขอฝนของชำวอีสำนมำต้ังแต่
อดีตจนกระท่ังกลำยมำเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่สืบต่อกันมำจนถึงปัจจุบัน  ชำวอีสำนแทบทุกคนมักจะ
ได้ยินได้ฟังเรื่องรำวหรือต ำนำนกำรท ำบั้งไฟท่ีมีเรื่องเล่ำคล้ำย ๆ กัน  แม้เนื้อเรื่องท่ีเล่ำอำจมีควำม
แตกต่ำงกันออกไปบ้ำงตำมแต่ละท้องถิ่น  แต่ยังคงเค้ำโครงเรื่องเดิมเอำไว้  ซึ่งต ำนำนบุญบั้งไฟท่ีมี     
ผู้เล่ำสืบต่อกันมำนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 เรื่อง  คือ  ต ำนำนเรื่อง  “ท้ำวผำแดง-นำงไอ่”  และ  ต ำนำนเรื่อง  
“พญำแถน”  หรือนิทำนชำดกเรื่อง  “พญำคันคำก” (พญำคำงคก)  ซึ่งมีเนื้อเรื่องเดียวกัน 
  ต านานเร่ืองท้าวผาแดง – นางไอ่ 
  นำนมำแล้ว  ยังมีเมือง ๆ  หนึ่งมีช่ือว่ำ “เมืองหนองหำนหรือเมืองธีตำนคร” อยู่ทำงทิศ
ใต้ของเมืองหนองแส  มีเจ้ำเมืองช่ือพระยำขอม  ปกครองบ้ำนเมืองด้วยควำมร่มเย็นเป็นสุขตลอดมำ     
มีนำงจันทร์เป็นมเหสี  มีธิดำสำวสวยคนหนึ่ง  ช่ือไอ่ค ำ  พระยำขอมมีน้องชำยสองคน  ให้ไปปกครอง
เมืองเชียงเหียนและเมืองสีแก้ว  มีหลำน 3 คน  ให้ไปครองเมืองฟ้ำแดด  เมืองหงส์  และเมืองทอง     
เมื่อนำงไอ่ค ำอำยุได้ 15 ปี  มีควำมงำมเล่ืองลือไปท่ัวทุกทิศ  จนกระท่ังไปเข้ำหูของท้ำวผำแดงแห่ง
เมืองผำโพง  ท้ำวผำแดงจึงขี่ม้ำแอบมำหำนำงไอ่ค ำ  และได้สมัครรักใคร่กัน  แล้วสัญญำกันว่ำจะท ำพิธี
สู่ขอและแต่งงำนกันตำมประเพณีในไม่ช้ำนี้  
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  มอีีกเมืองหนึ่ง ช่ือ ศรีสัตตนำคนหุต  มีสุทโธนำค ครองเมือง  มีโอรสช่ือภังคี  สุทโธนำค
นี้อพยพมำจำกหนองแสเพรำะผิดใจกันกับสุวรรณนำคผู้เป็นสหำย  เนื่องมำจำกกำรแบ่งเนื้อเม่น  
ต่อมำเมืองธีตำนครเกิดยุคเข็ญ  ข้ำวยำกหมำกแพง  เพรำะฟ้ำฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล  เกิดควำมแห้ง
แล้งมำเป็นเวลำ 7 ปี 7 เดือน  ด้วยเหตุเทพไท้พญำแถนผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ทรงพิโรธท่ีชำวเมือง
ไม่ได้กระท ำพิธีบูชำไฟ  พญำแถนจึงบันดำลให้ฝนแล้ง  ชำวเมืองพำกันเดือดร้อน  พระยำขอมจึงได้
ป่ำวประกำศไปยังหัวเมืองน้อยใหญ่ให้จัดท ำบั้งไฟบูชำพญำแถน  แล้วน ำมำแข่งร่วมกันเป็นงำนบุญ  
โดยพระยำขอมเมืองธีตำนครจัดท ำบั้งไฟท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำผู้อื่น   ข่ำวกำรจัดงำนบุญบั้งไฟได้
แพร่กระจำยจนเป็นท่ีรู้ทั่วกัน  แต่ท้ำวผำแดงไม่ได้รับใบบอกบุญแต่ได้ทรำบข่ำวจึงจัดบั้งไฟหมื่นไปร่วม
บุญด้วย และได้พบนำงไอ่ค ำเป็นครั้งท่ี 2 และได้รับกำรต้อนรับอย่ำงดี  เสียงร่ ำลือถึงงำนบุญบั้งไฟและ
ควำมสวยงำมของนำงไอ่ค ำได้ยินไปถึงเมืองบำดำล  ท้ำวภังคีนึกอยำกจะได้ชมโฉมงำมนำงไอ่ค ำ จึงได้
แปลงกำยแอบขึ้นมำร่วมงำนบุญบั้งไฟนี้ยังเมืองมนุษย์ 
  ในกำรจุดบั้งไฟพระยำขอมให้มีกำรพนันกันว่ำ  ถ้ำบั้งไฟของใครชนะจะยกทรัพย์สมบัติ
และนำงไอ่ค ำให้  เมื่อถึงวันงำนในเวลำจุดปรำกฏว่ำบั้งไฟของเมืองอื่น ๆ ขึ้นหมด  โดยเฉพำะบั้งไฟ
เมืองเชียงเหียนขึ้นสูงท่ีสุด  ส่วนบั้งไฟของท้ำวผำแดงดินปืนแห้ง  บั้งไฟเกิดระเบิดเสียก่อน  และบั้งไฟ
แสนของพระยำขอมเช้ือเพลิงดินปืนอ่อนจุดไม่ข้ึน  แต่พระยำขอมก็เฉยเสียไม่ท ำตำมสัญญำ  เจ้ำเมือง
ต่ำง ๆ จึงพำกันกลับหมด  ส่วนท้ำวผำแดงก็กลับเมืองของตนพร้อมกับควำมทุกข์เพรำะควำมรักและ
บั้งไฟไม่ขึ้น  ส่วนท้ำวภังคีเมื่อขึ้นมำเมืองมนุษย์แต่ยังไม่มีโอกำสได้พบนำงไอ่ค ำ   จึงแปลงร่ำงเป็น
กระรอกเผือกแขวนกระพรวนทองค ำไว้ที่คอ ได้ปีนป่ำยกระโดดไปตำมต้นไม้ใกล้ปรำสำทของนำงไอ่ค ำ  
นำงไอ่ค ำเห็นกระรอกเผือกก็อยำกได้จึงให้ตำมนำยพรำนมำจับกระรอกเผือกมำให้ได้  แต่นำยพรำน  
ก็ไม่สำมำรถจับกระรอกเผือกได้ จึงตัดสินใจยิงกระรอกเผือกตำย ก่อนตำยกระรอกเผือกได้อธิษฐำนว่ำ  
“ขอให้เนื้อของข้ำได้แปดพันเกวียน  มีพอกินแก่คนท้ังเมือง  และหำกผู้ใดกินเนื้อข้ำ  จะต้องล้มตำยลง
เช่นกัน”  ครั้นเมื่อกระรอกเผือกตำยลงแล้ว  ชำวเมืองก็พำกันแล่เนื้อแบ่งปันกันกินโดยท่ัว  ยกเว้น
พวกแม่ม่ำยท่ีชำวเมืองรังเกียจไม่ยอมแบ่งเนื้อกระรอกเผือกให้กิน  ฝ่ำยบริวำรของภังคีเห็นเจ้ำนำย
ของตนเสียชีวิตก็รีบกลับไปบอกท้ำวสุทโธนำค  ท้ำวสุทโธนำคโกรธมำกจึงเกณฑ์พลนำคนับหมื่นเพื่อ
ถล่มเมืองพระยำขอม  ใครกินเนื้อภังคีต้องฆ่ำให้ตำยใหห้มด  กองทัพพญำนำคจึงมุ่งสู่เมืองพระยำขอม
ทันที 
  วันนั้นเองท้ำวผำแดงซึ่งรักนำงไอ่ค ำจนทนอยู่ไม่ได้  จึงรีบขึ้นม้ำบักสำมจำกเมืองผำโพง
มำสู่เมืองธีตำนคร  เมื่อมำถึงนำงไอ่ค ำก็ต้อนรับด้วยควำมดีใจ  พร้อมท้ังจัดหำอำหำรมำเล้ียง  เมื่อท้ำว
ผำแดงรู้ว่ำเป็นเนื้อกระรอกก็ไม่กิน  แล้วบอกนำงไอ่ค ำว่ำกระรอกตัวนี้มิใช่กระรอกธรรมดำมันเป็นท้ำว
พังคีแปลงกำยมำ  ใครกินเนื้อกระรอกแล้วบ้ำนเมืองจะถล่มถึงตำย  พอตกกลำงคืนกองทัพพญำนำค 
ก็มำถึงเมือง  แผ่นปฐพีจึงถล่มโครมครำมไปท่ัว  ท้ำวผำแดงจึงให้นำงไอ่ค ำเตรียมข้ำวของบำงส่ิงท่ี
พอจะเอำไปได้  เช่น  แหวน  ฆ้อง  และกลองประจ ำเมือง  แล้วรีบขึ้นม้ำซ้อนท้ำยตนเองควบม้ำบัก
สำมออกจำกเมืองทันที  พญำนำครู้ว่ำนำงไอ่ค ำหนีไปจึงติดตำมไปติด ๆ แผ่นดินก็ถล่มไม่หยุด       
นำงไอ่ค ำต้องโยนฆ้องและกลองท้ิง  สุดท้ำยก็โยนแหวนท้ิงเพรำะเข้ำใจว่ำพญำนำคตำมมำเอำส่ิง
เหล่ำนี้  แต่พญำนำคก็ยังตำมมำอีก  ม้ำบักสำมก็หมดแรงลงท ำให้พญำนำคตำมมำทัน  แล้วเอำหำง
เกี่ยวตัวนำงไอ่ค ำลงมำจำกหลังม้ำ  ส่วนท้ำวผำแดงก็ควบม้ำหนีต่อไปพญำนำคก็ตำมไปอีกเพรำะท้ำว
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ผำแดงมีแหวนของนำงไอ่ค ำติดตัวไปด้วย  ท้ำวผำแดงจึงท้ิงแหวนเสียตนเองจึงปลอดภัย  พญำนำคจึง
อุ้มเอำนำงไอ่ค ำลงไปเมืองบำดำล  บ้ำนใครท่ีกินเนื้อของกระรอกเผือกก็ได้ถล่มกลำยเป็นน้ ำหมด  
เหลือแต่บำ้นของแม่ม่ำยท่ีไม่ได้กิน  จึงกลำยเป็นดอนแม่ม่ำยจนถึงทุกวันนี้  
  ท้ำวผำแดงกลับไปถึงเมืองผำโพงแล้วเสียใจท่ีสูญเสียคนรักไปต่อหน้ำต่อตำ  จึงอธิษฐำน
ต่อเทพยดำว่ำจะขอตำยเพื่อไปต่อสู้เอำนำงไอ่ค ำกลับคืนมำ  ว่ำแล้วก็กล้ันใจตำยบนปรำสำทแล้วไป
เป็นหัวหน้ำผี  ได้น ำกองทัพผีไปสู้กับพวกนำค  ต่อสู้กันอยู่นำนท ำให้น้ ำในบึงในหนองขุ่น  ดินบนบก
กลำยเป็นฝุ่นตลบไปหมด  ร้อนไปถึงพระอินทร์ต้องลงมำระงับศึกให้พวกผีกลับเมืองผี   ให้นำคกลับ
เมืองบำดำล  ส่วนนำงไอ่ค ำให้อยู่ท่ีเมืองบำดำลไปก่อนรอพระศรีอำริยะมำตัดสินว่ำใครจะเป็นสำมี    
ท่ีแท้จริงของนำง  ดังนั้นนำงไอ่ค ำจึงรอท่ีเมืองบำดำลจนกว่ำจะถึงวันนั้น 
  จำกกำรศึกษำวิเครำะห์เนื้อหำวรรณกรรมพื้นบ้ำนอีสำนเรื่องผำแดง -นำงไอ่  พบว่ำ
วรรณกรรมเรื่องผำแดง-นำงไอ่ในแต่ละพื้นท่ีแต่ละส ำนวนมีเนื้อหำท่ีเหมือนกัน  และบำงพื้นท่ีมีเนื้อหำ
ท่ีคล้ำยคลึงกัน  แตกต่ำงกันเพียงส ำนวนท่ีใช้ในกำรเล่ำเรื่อง  สถำนท่ีท่ีปรำกฏในวรรณกรรมมี
ควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงควำมเป็นมำต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ในเรื่องของกำรต้ังถิ่นฐำนและกำรอพยพ
ย้ำยถ่ินของผู้คนในสังคมอีสำน  ดังนั้นอำจกล่ำวได้ว่ำนิทำนแต่ละเรื่องท่ีถูกผู้เล่ำเล่ำเนื้อหำของนิทำน
แตกต่ำงกันออกไป  แสดงให้เห็นถึงบริบทแวดล้อมของผู้เล่ำท่ีมีกฎเกณฑ์หรือโครงสร้ำงบำงอย่ำงท่ีมี
อิทธิพลต่อเนื้อหำของนิทำนอันเป็นส่วนหนึ่งของควำมเป็นจริง  ถูกบอกเล่ำผ่ำนประเพณี  พิธีกรรม  
หรือวัฒนธรรมต่ำง ๆ ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับนิทำนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  เช่น  พิธีจุดบั้งไฟเพื่อ
บูชำพญำแถน  และเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับเกษตรกรในกำรได้รับน้ ำท่ำท่ีอุดมสมบูรณ์ต่อ    
กำรเพำะปลูก  เช่น  ต ำนำนผำแดง – นำงไอ่ท่ีมีเนื้อหำสอดคล้องกับประวัติศำสตร์ชุมชน  ช่ือหมู่บ้ำน  
ช่ือแม่น้ ำต่ำง ๆ ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับวิถีชีวิตเกษตรกรรม  และกำรด ำรงชีวิตของคนในพื้นท่ีรวมถึง
ประเพณีพิธีกรรมต่ำง ๆ ท่ียังคงสืบทอดต่อกันมำในปัจจุบัน  ให้คนในพื้นท่ีต่ำง ๆ ใช้บอกเล่ำควำม
เป็นมำของตนเอง  และควำมสัมพันธ์ของพื้นท่ีชุมชนท่ีตนอำศัยอยู่   ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์วรรณกรรม
เรื่องผำแดง-นำงไอ่ของผู้วิจัย  ได้น ำช่ือสถำนท่ีท่ีปรำกฏในวรรณกรรมสืบค้นควำมสัมพันธ์กับสถำนท่ี
ในปัจจุบัน  พบควำมเช่ือมโยงของสถำนท่ีในปัจจุบันดังนี้ 
  1. เมืองหนองหำนหรือเมืองธีตำนคร  ปัจจุบันเช่ือว่ำคือเมืองหนองหำนน้อย  อยู่ในเขต
อ ำเภอกุมภวำปี  จังหวัดอุดรธำนี 
  2. เมืองเชียงเหียน  ปัจจุบันเช่ือว่ำคือ บ้ำนเชียงเหียน อยู่ในเขตต ำบลเขวำ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดมหำสำรคำม 
  3. เมืองสีแก้ว  ปัจจุบันเช่ือว่ำอยู่ในเขตต ำบลสีแก้ว  อ ำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4. เมืองฟ้ำแดดสงยำง  ปัจจุบันเช่ือว่ำคือบ้ำนก้อม  อยู่ในเขตต ำบลหนองแปน  อ ำเภอ
กมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์     
  5. เมืองหงส์  ปัจจุบันเช่ือว่ำอยู่ในเขตต ำบลเมืองหงส์  อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
  6. เมืองผำโพง  ปัจจุบันเช่ือว่ำเป็นหมู่บ้ำนเล็ก ๆ ในเขตอ ำเภอปำกชม  จังหวัดเลย 
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  7. สุทโทธนำค  น่ำจะเป็นพญำนำคท่ีสร้ำงแม่น้ ำโขง  ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับต ำนำนบึงค ำ 
ชะโนด  ในเขตอ ำเภอบ้ำนดุง  จังหวัดอุดรธำนี  มีควำมเช่ือมโยงกับหนองหำนน้อย  หนองหำนหลวง  
และแม่น้ ำโขงในเขตจังหวัดหนองคำย 
  จำกกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนช่ือสถำนท่ีจำกวรรณกรรมเรื่องผำแดง -นำงไอ่         
กับสถำนท่ีปัจจุบัน  พบว่ำเป็นสถำนท่ีท่ีอยู่ในจังหวัดอุดรธำนี  มหำสำรคำม  ร้อยเอ็ด  กำฬสินธุ์  เลย  
และหนองคำย  ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีอยู่ในเขตภำคอีสำนตอนบน  หรือเรียกท่ีว่ำ  “แอ่งสกลนคร”         
จึงพอจะสันนิษฐำนได้ว่ำ  วรรณกรรมเรื่องผำแดง-นำงไอ่นั้น  เป็นวรรณกรรมของชำวอีสำนตอนบน  
และประเพณีบุญบั้งไฟก็น่ำจะเริ่มเกิดขึ้นในพื้นท่ีอีสำนตอนบนเช่นกัน  แต่ไม่อำจสรุปได้ว่ำประเพณี
บุญบั้งไฟนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดใด  จำกวรรณกรรมท่ีกล่ำวถึง “พระยำขอมจึงได้ป่ำวประกำศไป
ยังหัวเมืองน้อยใหญ่ให้จัดท ำบั้งไฟเพื่อบูชำพญำแถนท่ีเมืองหนองหำน”  ก็มิได้หมำยควำมกำรจุดบั้งไฟ
ครั้งแรกที่เมืองหนองหำน  เนื่องจำกว่ำหำกเจ้ำเมืองน้อยใหญ่ท ำบั้งไฟเพื่อมำร่วมจุดท่ีเมืองหนองหำน
ได้  นั่นแสดงว่ำทุกเมืองท ำบั้งไฟเป็นและมีกำรจุดบั้งไฟเพื่อบูชำพญำแถนอยู่ก่อนแล้วเช่นกัน 
  ต านานพญาคันคาก 
  กำลครั้งหนึ่ง  เมื่อพระโพธิสัตว์เสวยชำติเกิดมำเป็นคำงคก (ภำษำอีสำนเรียกว่ำ       
“คันคำก”)  อำศัยท่ีใต้ต้นโพธิ์ศรีสำมกิ่ง  แต่ด้วยควำมดีของพญำคันคำกจึงมีผู้เล่ือมใสและศรัทธำมำก  
สร้ำงควำมไม่พอใจแก่พญำแถนท่ีอยู่บนฟ้ำ  พญำแถนจึงหำทำงกล่ันแกล้งมนุษย์ท่ีเอำใจเข้ำด้วยพญำ
คันคำกโดยกำรท ำให้เกิดฝนแล้งนำนถึง 7 ปี 7 เดือน  สัตว์โลกล้มตำยเป็นจ ำนวนมำก  เหลือแต่สัตว์ 
ท่ีแข็งแรงและอดทนเท่ำนั้น  สัตว์เหล่ำนี้พำกันมำปรึกษำพญำคันคำกว่ำจะท ำอย่ำงไรดี  บรรดำสัตว์
ท้ังหลำยลงควำมเห็นว่ำต้องท ำสงครำมกับพญำแถนเท่ำนั้น  ดังนั้นจึงตกลงให้พญำนำคเกณฑ์ไพร่พล
ยกทัพขึ้นไปรบกับพญำแถน  ปรำกฏว่ำกองทัพพญำนำคพ่ำยแพ้และถูกพญำแถนใช้ดำบฟันเป็นแผล
ลำยตำมตัว  ดังนั้นจึงเช่ือว่ำเหตุท่ีพญำนำคมีลำยตำมตัวคงเพรำะถูกดำบของพญำแถนนั่นเอง       
เมื่อพญำนำคพ่ำยแพ้กลับมำ  พญำต่อ  พญำแตน  จึงอำสำขึ้นไปรบแต่ก็พ่ำยแพ้กลับมำและถูก   
พญำแถนใช้ดำบฟันจนเป็นแผลลำยกลับมำเช่นกัน  จึงท ำให้บรรดำสัตว์หมดก ำลังใจในกำรต่อสู้กับ
พญำแถน  พญำคันคำกจึงออกปำกรับอำสำรบกับพญำแถน  โดยให้บรรดำปลวกท ำหน้ำท่ีก่อจอม
ปลวกขึ้นไปให้ถึงเมืองพญำแถน  จำกนั้นจึงส่งพวกมอดท้ังหลำยเดินทำงขึ้นไปเจำะกัดด้ำมอำวุธของ
พญำแถนเสียก่อน  ครั้นได้ฤกษ์ดีพญำคันคำกก็ยกพลขึ้นฟ้ำไปรบกับพญำแถน  โดยมีพลพรรค  คือ  
พวกแมงงอด (แมลงป่อง)  ขี้เข็บ (ตะขำบ)  แมงเงำ (แมลงป่องช้ำง)  เข้ำไปซ่อนตัวตำมฟืนและเส้ือผ้ำ
ของทหำรพญำแถน  ครั้นรุ่งขึ้นพญำแถนจะออกรบ  บรรดำทหำรเมื่อสวมใส่เส้ือผ้ำก็ถูกแมลงป่อง  
ตะขำบกัดต่อยจนเจ็บปวดท้ังกองทัพ  ครั้นจะจับอำวุธขึ้นต่อสู้ด้ำมอำวุธก็หักพังเพรำะถูกมอดเจำะ   
ใช้กำรไม่ได้  พญำคันคำกก็ใช้บ่วงบำศท่ีเตรียมไว้จับพญำแถนได้ส ำเร็จ  พญำแถนจึงยอมแพ้ต่อพญำ
คันคำกและได้ให้สัญญำว่ำจะท ำให้ฝนตกมิให้ขำด  ขอเพียงแค่ให้มนุษย์ส่งสัญญำณขึ้นไปบอกด้วย 
กำรจุดบั้งไฟขอฝน  เมื่อนั้นพญำแถนก็จะส่งฝนลงมำให้  และฟังจำกเสียงกบเขียดและอึ่งอ่ำงท่ีร้องดัง
ขึ้นไปก็จะรู้ได้ว่ำฝนท่ีส่งลงมำมนุษย์และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ได้รับแล้ว 
  จำกกำรศึกษำพบว่ำ  ต ำนำนพญำคันคำก  เป็นวรรณกรรมพื้นบ้ำนอีสำนท่ีในรูปแบบ
นิทำนชำดก  เนื่องจำกมีกำรกล่ำวอ้ำงถึงพระคันคำกเป็นชำติหนึ่งของพระโพธิสัตว์  ไม่มีปรำกฏกำร
อ้ำงอิงถึงสถำนท่ีท่ีสำมำรถสืบค้นเช่ือมโยงแหล่งท่ีมำของต ำนำนได้  ทรำบแต่เพียงว่ำเป็นวรรณกรรม
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อีสำนเนื่องจำกมีเรื่องรำวท่ีเกี่ยวข้องกับพญำแถน  ซึ่งเป็นเทวดำท่ีชำวอีสำนนับถือ  และกำรกล่ำวถึง
พญำนำคซึ่งเป็นสัตว์ตำมควำมเช่ือของคนอีสำน  แต่อำจสันนิษฐำนได้ว่ำต ำนำนพญำคันคำกน่ำจะเป็น
วรรณกรรมของชำวอีสำนตอนบน  เนื่องจำกว่ำมีกำรกล่ำวถึงพญำนำคซึ่งตำมต ำนำนมีท่ีอยู่อำศัยคือ
แม่น้ ำโขงในบริเวณแถบอีสำนตอนบน  
  จำกวรรณกรรมพื้นบ้ำนอีสำนดังกล่ำว  จะเห็นว่ำกำรจุดบั้งไฟเป็นสัญญำณท่ีส่งถึง   
พญำแถนเพื่อบันดำลให้ฝนตก  จึงเกิดควำมเช่ือสืบต่อกันมำของชำวอีสำนว่ำเมื่อใดท่ีเกิดควำม     
แห้งแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล  น้ ำท่ำไม่อุดมสมบูรณ์ส่งผลเสียหำยต่อพืชผลทำงกำรเกษตรจะต้อง
ท ำกำรจุดบั้งไฟเพื่อขอฝน  จนกำรจุดบั้งไฟกลำยเป็นประเพณีหนึ่งท่ีอยู่ในฮีตสิบสอง  ถูกก ำหนดไว้
เป็นงำนบุญเดือนหกหรือท่ีเรียกว่ำงำน “บุญบั้งไฟ” ซึ่งมีองค์ประกอบข้ันตอนพิธี ดังต่อไปนี้ 
  5.1.2  องค์ประกอบในพิธีกรรมบุญบั้งไฟ 
  บุญบั้งไฟ  เป็นประเพณีหนึ่งของชำวอีสำนเพื่อกำรขอฝน  จะมีมำแต่ครั้งไหนยังหำ
หลักฐำนท่ีแน่ชัดไม่ได้ พบแต่เพียงหลักฐำนท่ีกล่ำวถึงในวรรณกรรมพื้นบ้ำนอีสำนเรื่องผำแดง – นำงไอ่  
และต ำนำนพญำคันคำก  เกี่ยวกับควำมเช่ือในเรื่องของกำรขอฝน  ซึ่งผู้วิจัยจะน ำเสนอองค์ประกอบ
ของพิธีกรรมบุญบั้งไฟ ดังต่อไปนี้ 
   5.1.2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมบุญบั้งไฟ 
    1) ขั้นตอนกำรเตรียมงำนพอเริ่มเข้ำกลำงเดือน 6 ซึ่งอยู่ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม
รำว ๆ กลำงเดือนไปจนถึงเดือนมิถุนำยน ชำวอีสำนทุกพื้นท่ีจะมีกำรเตรียมงำนใหญ่ คือ งำนบุญบั้งไฟ  
ชำวบ้ำนจะมีกำรประชุมเรื่องกำรจัดงำนบุญบั้งไฟของท้องถิ่นตน   โดยผู้เข้ำร่วมประชุมจะขึ้นอยู่กับ
ระดับของกำรจัดงำน  ว่ำจัดในระดับ  จังหวัด  อ ำเภอ  ต ำบล  หรือหมู่บ้ำน  ดังนั้นผู้เข้ำร่วมประชุม
จะประกอบด้วยผู้ท่ีมีระดับต ำแหน่งสูงสุด  เช่น  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  นำยอ ำเภอ  ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  
ผู้น ำชุมชน  คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  ผู้อำวุโส  เป็นต้น   
    2) ขั้นตอนกำรก ำหนดวัน เวลำ  ช่วงเวลำในกำรจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ      
จะอยู่ในช่วงกลำงเดือนพฤษภำคมไปจนถึงเดือนมิถุนำยน  แต่จะจัดวันไหนขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของ
แต่ละท่ี  หรือมีกำรก ำหนดวันท่ีแน่นอนในกำรจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ  เช่น  อ ำเภอเมือง  จังหวัด
ยโสธร  ก ำหนดเป็นวันเสำร์  อำทิตย์  สัปดำห์ท่ี 2 ของเดือนพฤษภำคมของทุกปี  เป็นต้น  เมื่อตกลง
เลือกหำวันงำนได้แล้ว  ก็จะพิมพ์ใบฎีกำหรือกล่ำวบอกบุญไปยังหมู่บ้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้มำร่วมงำนบุญ
โดยน ำบั้งไฟมำแข่งกันด้วย  โดยงำนบุญบั้งไฟจะมีด้วยกัน 2 วัน  คือ  วันแห่บั้งไฟและวันจุดบั้งไฟ   
    3) ขั้นตอนกำรเตรียมบั้งไฟ  ในกำรจัดเตรียมบั้งไฟ  คณะท ำงำน (ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชำย)  จะเตรียมหำอุปกรณ์ในกำรท ำบั้งไฟเอำไว้  ส่วนผู้หญิงจะเป็นฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรกำรกิน
ส ำหรับเล้ียงแขกท่ีมำร่วมงำนและบรรดำผู้ท่ีมำท ำบั้งไฟ  ซึ่งในกำรจัดท ำบั้งไฟจะมีส่วนประกอบของ
บั้งไฟดังต่อไปนี้ 
    -   เลำบั้งไฟ  เลำบั้งไฟหรือตัวบั้งไฟแต่เดิมจะใช้ล ำไม้ไผ่ (กระบอกไม้ไผ่)  
ปัจจุบนัไม้ไผ่ส ำหรับท ำบั้งไฟหำยำกขึ้น จึงได้มีกำรดัดแปลงใช้ท่อพลำสติก (ท่อ PVC) ท ำเป็นเลำบั้งไฟ
แทนไม้กระบอกไผ่ 
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    -  หมื่อ  หรือดินปืน  ส่วนประกอบของดินปืน (ภำษำท้องถิ่นเรียกว่ำ “หมื่อ”)  
ได้แก่  ดินประสิว  คนสมัยโบรำณใช้มูลค้ำงคำวมำผสม  เรียกว่ำ  “ขี้เจีย”  ส่วนผสมของดินประสิว  
ก็คือถ่ำนไม้เนื้ออ่อน  เช่น  ไม้สำบเสือ  ไม้ทองหลำง  ไม้ฉ ำฉำ  เป็นต้น  น ำมำผสมเป็นถ่ำน  ตำกให้
แห้ง  แล้วน ำไปบด  หรือต ำเข้ำกับดินประสิวหรือก ำมะถันจนละเอียดก็จะได้ดินปืนหรือหมื่อ  ส ำหรับ
ขั้นตอนกำรท ำส่วนผสมดินปืนนั้น  ส่วนมำกจะปกปิดกันเป็นควำมลับ  เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับควำมแรง
ของบั้งไฟในกำรแข่งขัน  ดินปืนแต่ละชนิดจะมีควำมแรงและจุดไฟไหม้เร็วกว่ำกัน  ดังนั้นช่ำงผู้ท ำ
จะต้องรู้ว่ำจะท ำดินปืนชนิดใดบรรจุและอัดเข้ำไปก่อนหลังในเลำบั้งไฟนั้น ๆ  
    -   หำงบั้งไฟ  ส่วนหำงของบั้งไฟมักใช้ล ำไม้ไผ่ท้ังล ำน ำมำลนไฟ  แล้วดัดให้ตรง  
โดยมำกจะไปตัดหรือหำมำพร้อม ๆ กันกับกำรไปหำเลำบั้งไฟ  เมื่อตัวบั้งไฟได้ท ำกำรเจำะชนวนเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  ก็น ำหำงบั้งไฟท่ีเตรียมไว้มำมัดติดกับเลำบั้งไฟอย่ำงแน่นหนำด้วยเส้นลวดหรือหวำย  
หำงบั้งไฟนี้มีไว้ส ำหรับท ำให้เกิดควำมสมดุลในระหว่ำงท่ีบั้งไฟพุ่งขึ้นไปในอำกำศเวลำจุด ดังนั้นช่ำง
ผู้ท ำบั้งไฟจะต้องรู้ว่ำบั้งไฟแต่ละขนำดจะต้องใช้หำงยำวหรือส้ันแค่ไหนเพื่อให้เกิดควำมสมดุล 
    -  ลูกบั้งไฟ  เมื่อน ำส่วนหำงมัดติดกับตัวเลำหรือบั้งไฟแล้ว  จึงน ำลูกบั้งไฟ  
ซึ่งท ำจำกกระบอกไม้ไผ่น ำมำปอกผิวออกให้หมด  แล้วท ำกำรขูดผิวให้บำงเพื่อให้มีน้ ำหนักเบำท่ีสุด   
ตัดกระบอกไม้ไผ่ท่ีจะท ำเป็นลูกบั้งไฟให้มีควำมยำวลดหล่ันกัน  น ำไปปำดเอำส่วนปลำยกระบอกออก
ให้มีลักษณะป้ำนแหลมแนบกับตัวบั้งไฟทำงส่วนหัว  จำกนั้นน ำลูกบั้งไฟมำติดโดยรอบตัวบั้งไฟด้วย
หวำยหรือเส้นลวดก็ได้ ท ำให้มองเห็นบัง้ไฟหุ้มรอบตัวบั้งลดหล่ันกันไป พรอ้มกับมองเห็นเป็นหำงบั้งไฟ
ยำวรอกำรตกแต่งในขั้นตอนต่อไป 
    -  กำรตกแต่งบั้งไฟ  กำรตกแต่งบั้งไฟ (กำร “เอ”้ บั้งไฟ)  เป็นขั้นตอนสุดท้ำย
ของกำรท ำบั้งไฟ  ลูกบั้งไฟทุกลูก  ท่ีล้อมรอบตัวเลำบั้งไฟอยู่นั้น  จะถูกช่ำงเอ้บั้งไฟน ำกระดำษสีเงิน  
สีทองมำปิดทับจนหมด  ก่อนท่ีจะแกะสลักลวดลำยต่ำง ๆ หรือใช้วิธีตัดเป็นลำยต่ำง ๆ มำติดลงบน
กระดำษสีอีกที ลำยส่วนใหญ่มักจะเป็นลำยไทย  เช่น  ลำยก้ำนขด  ลำยเถำ  หรือลำยกระจัง  เป็นต้น  
นอกจำกประดับลำยจนเต็มลูกบั้งไฟแล้ว  ส่วนของหำงบั้งไฟยังต้องติดรูปพญำนำคยำวไปตลอดหำง  
โดยส่วนหัวบั้งไฟจะตกแต่งเป็นรูปพญำนำค 
   รูปพญำนำคกับงำนบุญบั้งไฟจะเป็นของคู่กัน  ซึ่งขั้นตอนสุดท้ำยของกำรท ำบั้งไฟ  
คือกำรใส่รูปสลักจ ำลองเป็นหัวพญำนำคสวมติดเอำไว้  ส่วนใหญ่หัวพญำนำคจะถูกน ำมำใส่ไว้เมื่อเวลำ
แห่บั้งไฟเท่ำนั้น  หลังจำกเสร็จงำนแห่ก็จะถอดเก็บไว้ใช้ในปีต่อ ๆ ไป  ดังนั้นเวลำจุดบั้งไฟมักจะไม่
เห็นบั้งไฟเป็นรูปพญำนำค  กำรใช้รูปพญำนำคในกำรตกแต่งบั้งไฟสันนิษฐำนว่ำมำจำก 2 สำเหตุ  คือ     
1)  ให้ชำวอีสำนเช่ือว่ำ “พญำนำค”  เป็นสัญลักษณ์แห่ง “น้ ำ”  กำรแห่บั้งไฟพญำนำคเช่ือว่ำจะท ำ
พญำนำคให้น้ ำ (ฝน)  และ  2)  เป็นกำรร ำลึกถึง “ท้ำวพังคี”  โอรสของพญำนำคในต ำนำนท้ำวผำแดง
นำงไอ่ 
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ภำพที ่2  บั้งไฟ 
ท่ีมำ : ผู้วิจัย 

 
   ประเภทของบั้งไฟ   
   กำรท ำบั้งไฟ  นอกจำกภำคอีสำนแล้ว  ยังมีชำวภำคเหนือของประเทศในหลำย
จังหวัดก็นิยมท ำบั้งไฟ  เป็นท่ีทรำบว่ำกำรท ำบั้งไฟเป็นประเพณีของกลุ่มชนเช้ือสำยลำว  ดังนั้นชำว
ภำคเหนือก็เป็นกลุ่มคนเช้ือสำยลำวล้ำนนำ  ล้ำนช้ำง  จึงมีประเพณีกำรท ำบั้งไฟเช่นกัน  ส ำหรับบั้งไฟ
ของภำคอีสำนท่ีท ำขึ้นมีหลำยประเภท  เช่น  บั้งไฟพลุ  บั้งไฟพะเนียง  บั้งไฟตะไล  บั้งไฟดอกไม้    
บั้งไฟก่องข้ำว  บั้งไฟม้ำ  ส่วนบั้งไฟที่มีหำงยำว  หมำยถึง  บั้งไฟใหญ่ท่ีจัดในงำนบุญบั้งไฟนี้มีอยู่หลำย
แบบหลำยขนำด  คือ 
   1.  บั้งไฟเล็กหรือบั้งไฟเส่ียง 
   บั้งไฟชนิดนี้จะท ำให้มีขนำดเล็ก  ท ำไว้ส ำหรับจุดเส่ียงทำยดูว่ำฝนฟ้ำในปีนี้จะดี
หรือไม่ 
   2.  บั้งไฟประเภทแข่งขัน 
   เป็นบั้งไฟที่มีขนำดใหญ่พอสมควร  บรรจุดินปืนไม่เกิน 12 กิโลกรัม  เรียกว่ำ  “บั้งไฟ
ฮ้อย” (บั้งไฟร้อย) 
   3.  บั้งไฟขนำดกลำง 
   เป็นบั้งไฟที่บรรจุดินปืนเกิน 12 กิโลกรัมข้ึนไปจนถึง 119 กิโลกรัม  เรียกว่ำ  “บั้งไฟ
หมืน่” (กำรช่ังน้ ำหนักของชำวอีสำน 12 กิโลกรัม เป็นหนึ่งหมื่น) 
   4.  บั้งไฟขนำดใหญ่ 
   เป็นบั้งไฟท่ีบรรจุดินปืนต้ังแต่ 120 ขึ้นไป (น้ ำหนักดินปืน 120 กิโลกรัม  ก็เท่ำกับ  
สิบหมื่น  คือ  หนึ่งแสนนั่นเอง)  เรียกว่ำ  “บั้งไฟแสน”  บั้งไฟแสนจะมีขนำดใหญ่โตมำก  กำรใช้วัสดุ
ท ำเลำอำจต้องใช้ไม้อย่ำงอื่นแทนล ำไม้ไผ่ 
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ภำพที่ 3  กำรแห่บั้งไฟ 
ท่ีมำ : http://www.chillpainai.com  สืบค้นวันท่ี 19 สิงหำคม 2559 

 
    4) ขั้นตอนกำรแห่บั้งไฟ 
    เมื่อจัดท ำบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้ำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ครั้นพอถึงวันแห่บั้งไฟหรือ
เรียกว่ำ “วันโฮม”  แต่ละหมู่บ้ำนจะน ำบั้งไฟของตนติดหัวพญำนำคแห่ออกไปสมทบกับบั้งไฟจำก
หมู่บ้ำนอื่นท่ีน ำมำร่วมงำนบุญตำมค ำเช้ือเชิญเช่นกัน  ท้ังหญิงและชำยจะสวมใส่เส้ือผ้ำชุดใหม่ท่ีสุดใน
วันนั้น  ซึ่งเรียกว่ำ “ชุดเอำบุญ”  เมื่อถึงเวลำท่ีก ำหนดซึ่งส่วนมำกเป็นช่วงบ่ำย  บั้งไฟแต่ละท่ีจะต้ัง
ขบวนแห่ต่อ ๆ กันและมีนำงเซิ้งร ำน ำหน้ำขบวนแห่บั้งไฟของแต่ละหมู่บ้ำน  มีกำรประกวดประชันขัน
แข่งขบวนแห่บั้งไฟกัน  เช่น  ประกวดขบวนแห่สวยงำม “บั้งไฟเอ้สวย” (ตกแต่งสวย) ประกวดขบวน
เซิ้งไพเรำะ  มีมำรยำทเรียบร้อย  ทุกส่ิงทุกอย่ำงจะอยู่ในสำยตำของคณะกรรมกำรท่ีคอยดูและให้
คะแนนอยู่  ขบวนแห่จะพำกันแห่ไปยังวัดท่ีจัดงำนบุญบั้งไฟ  ในบำงปีมีกำรจัดพิธีบวชนำคขึ้นด้วย  
หรือมีกำร “หดพระ” (หดพระ  หมำยถึง  กำรท ำพิธีสรงน้ ำพระท่ีอำวุโสเพื่อเล่ือนยศให้สมณะ  
เรียกว่ำ เจ้ำหัว)  นอกจำกนี้ยังมีพิธี “เส็งกลอง” หรือกำรแข่งกลองอีกด้วย 
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ภำพที ่4  กำรจุดบั้งไฟจำกค้ำงบั้งไฟ 
ท่ีมำ : นำยสำคร  พุทธขิณ  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 6 

 
    5) ขั้นตอนกำรจุดบั้งไฟ 
    ในวันท่ีสองถัดจำกวันแห่บั้งไฟ  ในรุ่ งเช้ำชำวบ้ำนจะท ำบุญเล้ียงพระเช้ำ  
หลังจำกนั้นจึงน ำบั้งไฟต้ังขบวนแห่ไปบริเวณลำนท่ีศำลหลักเมืองมเหศักด์ิ  (หรือศำลเจ้ำ  ศำลปู่ตำ
ของหมู่บ้ำน)  หลังจำกนั้นจึงน ำบั้งไฟไปเข้ำท่ีจุดซึ่งเรียกว่ำ “ค้ำงบั้งไฟ” (ฐำนจุดบั้งไฟ)  ส่วนใหญ่แล้ว   
ค้ำงบั้งไฟจะท ำไว้ถำวร  โดยอำศัยเอำต้นไม้ใหญ่ท่ีเหมำะสมแล้วท ำเป็นบันไดขึ้นไป  พอถึงงำนบุญ      
ทีหนึ่งก็ไปตัดถำงกิ่งไม้ให้โล่งเตียนปัจจุบันมีกำรสร้ำงฐำนส ำหรับจุดบั้งไฟเป็นห้ำงไม้สูง 10 – 20 เมตร  
ค้ำงบั้งไฟจะอยู่ห่ำงไกลจำกท่ีอยู่อำศัยของผู้คนเพื่อป้องกันอันตรำยเวลำบั้งไฟตกลงมำ 
 

 
 

ภำพที ่5  กำรท ำโทษช่ำงและเจ้ำของบั้งไฟที่บ้ังไฟไม่ข้ึนโดยกำรจับลงโคลน 
ท่ีมำ : นำยสำคร  พุทธขิณ  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 6 
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  เมื่อบั้งไฟแต่ละหมู่บ้ำนมำถึงก็จะน ำเข้ำสู่ค้ำงบั้งไปเพื่อเตรียมจุด  ก่อนท ำกำรจุดบั้งไฟ  
เจ้ำของบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้ำนจะถอดเอำหัวพญำนำคตลอดจนส่ิงของท่ีใช้ประดับในวันแห่ออกจำก 
บัง้ไฟ  คนจุดบั้งไฟจะต้องท ำพิธี “เซ่นหรือไหว้ครู”  ไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลำยขออย่ำให้ได้รับอันตรำย
จำกกำรเล่นบั้งไฟในปีนี้  กำรจุดบั้งไฟถ้ำบั้งไฟของหมู่บ้ำนไหนขึ้นสูง  ช่ำงหรือเจ้ำของบั้งไฟจะถูกหำม
ออกมำด่ืมเหล้ำเล้ียงฉลองกัน  แต่ถ้ำหำกบั้งไฟของใครเกิดแตกหรือไม่ขึ้นจำกฐำน  ซึ่งเรียกกันว่ำ  
“บั้งไฟซุ”  เจ้ำของและช่ำงท ำบั้งไฟจะต้องถูกพรรคพวกจับโยนลงโคลน  แถมยังถูกปรับเป็นเหล้ำยำ
ตำมธรรมเนียม  เป็นท่ีสนุกสนำนกันอย่ำงยิ่ง 
 

 
 

ภำพที่ 6  ขบวนแห่บั้งไฟ 
ท่ีมำ : http://www.pr.prd.go.th/kalasin/com  สืบค้นวันท่ี 19 สิงหำคม 2559 

 
   5.1.2.2  รูปแบบกำรแสดงในพิธีกรรมบุญบั้งไฟ 
   กำรแสดงในพิธีกรรมบุญบั้งไฟ  เป็นองค์ประกอบหนึ่งในพิธีแห่บั้งไฟ  ดังนั้น  
รูปแบบกำรแสดงจึงเป็นลักษณะของกำรฟ้อนในขบวนแห่  แบ่งขบวนออกเป็น 4 ช่วง  ได้แก่   
   ช่วงขบวนท่ี 1 เป็นขบวนนำงร ำเซิ้ งบั้ง ไฟ  จะร ำไปตำมกระบวนท่ำร ำอย่ำง      
พร้อมเพรียง  เปล่ียนท่ำร ำไปตำมจังหวะ  และท่วงท ำนองเพลงไปตลอดระยะทำงแห่บั้งไฟ 
   ช่วงขบวนท่ี 2 เป็นขบวนของนักดนตรี  จะมีหน้ำท่ีบรรเลงเพลงประกอบกำรร่ำยร ำ
ไปตลอดระยะทำงแห่บั้งไฟ   
   ช่วงขบวนท่ี 3 เป็นขบวนของผู้ร่วมงำนหรือร่วมขบวนแห่  ส่วนมำกเป็นคนใน
หมู่บ้ำนเจ้ำของบั้งไฟท่ีน ำมำแห่  จะเดินร่วมในขบวนให้ดูยิ่งใหญ่  บ้ำงร่ำยร ำหยอกล้อเล่นกันอย่ำง
สนุกสนำน ท่ำร่ำยร ำไม่มีแบบแผน  ร่ำยร ำไปตำมใจของผู้ร ำ 
   ช่วงขบวนท่ี 4 เป็นขบวนแห่บั้ ง ไฟ  แต่เ ดิมวำงบั้ ง ไฟไว้บนเสล่ียงใช้คนหำม        
หรือเกวียน  ประดับด้วยดอกไม้อย่ำงสวยงำม  ปัจจุบันใช้รถยนต์ประดับตกแต่งด้วยผ้ำสีสันต่ำง ๆ  
และดอกไม้จัดตกแต่งอย่ำงสวยงำม  รถส ำหรับแห่บ้ังไฟจะมีเพียงหนึ่งคันต่อหนึ่งขบวนเท่ำนั้น   

http://www.pr.prd.go.th/kalasin/com
http://pr.prd.go.th/kalasin/ewt_news.php?nid=3950
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   ในกำรแห่บั้งไฟตำมประเพณี  รูปแบบขบวนแห่จะมีลักษณะคล้ำยคลึงกันทุกท่ี  ไม่มี
กำรจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมขบวน  นำงร ำ  นักดนตรี  แห่ขบวนไปตำมทำงจนถึงท่ีหมำย  แต่ถ้ำหำก
เป็นกำรแห่บั้งไฟเพื่อกำรประกวดอำจมีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรจัดขบวนแห่  เช่น  จ ำนวนนำงร ำ  
จ ำนวนนักดนตรี  จ ำนวนคนร่วมขบวน  หรือจ ำนวนรถท่ีใช้ในขบวนแห่  กำรก ำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นเพื่อ
ไม่ให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบกันในกำรประกวด  แต่ไม่ได้มีผลต่อรูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟ 
   5.1.2.3  เนื้อร้องและท ำนองเพลงท่ีใช้ประกอบกำรเซิ้งในพิธีกรรมบุญบั้งไฟ 

   จำกกำรศึกษำกำรเซิ้งในพิธีกรรมบุญบั้งไฟ  พบว่ำ  “เนื้อร้องประกอบกำรแสดงเซิ้ง
บั้งไฟชำวอีสำนเรียกว่ำ “กำพย์เซิ้ง”  ซึ่งกำร “เซิ้ง” ตำมควำมหมำยของชำวอีสำน หมำยถึง กำรร้อง
กลอนหรือกำรร่ำยยำวโดยมีแคน  กลองยำว  ฉิ่ง  ฉำบ  และฆ้อง  เป็นดนตรีประกอบกำรเซิ้งไปด้วย  
หรืออย่ำงน้อยก็มีกลองยำวหรือแคนก็ได้” (สมัย  สุทธิธรรม. 2530 : 40)  จัดเป็นร้อยกรองท้องถิ่น
อีสำนหรือเป็นเพลงพื้นบ้ำนประเภทเพลงประกอบพิธีของชำวอีสำน  วิธีกำรเซิ้งจะมีหัวหน้ำหรือคน
ร้องน ำ  ร้องเป็นค ำกลอนขึ้นก่อน  แล้วลูกคู่จะร้องตำมเป็นหมู่  ข้อควำมและค ำกลอนท่ีเซิ้งอำจ
กล่ำวถึงต ำนำนหรือนิทำนพื้นบ้ำนท่ีรู้จักกันดีส ำหรับคนอีสำน  เช่น  กำพย์เซิ้งท้ำวผำแดง -นำงไอ่  
กำพย์เซิ้งนำงแตงอ่อน  เป็นต้น  ซึ่งลักษณะของกำพย์เซิ้ง  แต่งด้วยค ำประพันธ์ชนิดหนึ่งของชำว
อีสำน  เรียกว่ำ “กำพย์ 7 ค ำ”  กำพย์เซิ้งหนึ่งบทมี 2 วรรค  วรรคแรกมี 3 ค ำ  วรรคหลังมี 4 ค ำ     
มีบังคับสัมผัสไว้คือ  ค ำสุดท้ำยของวรรคหลังสัมผัสกับค ำสุดท้ำยของวรรคแรกในบทต่อไป  โดยใช้
เสียงของค ำสัมผัสเป็นเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่ำจะจบบทเซิ้ง  ดังแผนผัง
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3  ฉันทลักษณ์กำพย์เซิ้งบั้งไฟ 
ท่ีมำ : บุญเกิด  พิมพ์วรเมธำกุล. 2544 : 39 
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ตัวอย่ำงกำพย์เซิ้งบั้งไฟ 
 
     ข้ำสิเส้ำ  เรื่องเก่ำมีมำ 
 

     หลำนสิจำ  สำวงำมนำงไอ่ 
 

     เมืองน้อยใหญ่ มำเบ่ิงควำมงำม 
 

     พ่อ บ่ ทรำม  ประกำศดังก้อง 
(กวี  ครองยุทธ์  อ้ำงถึงใน สุกัญญำ  สุจฉำยำ. 2557 : 104) 

 

 กำรเซิ้งจะเริ่มต้ังแต่เริ่มท ำบั้งไฟโดยจะพำคณะเซิ้งไปตำมบ้ำนเรือนในเวลำกลำงคืนเพื่อขอ
ปัจจัยต่ำง ๆ ตลอดท้ังสุรำ  อำหำร  เพื่อน ำมำเล้ียงคนท่ีมำช่วยงำนและคนท ำบั้งไฟ  เมื่อใกล้งำนบุญ
และวันแห่บั้งไฟก็จะมีพิธีเซิ้งเป็นขบวนใหญ่เพื่อประชันกัน  จำกกำรศึกษำกำพย์เซิ้งบั้งไฟ  พบว่ำ       
มีค ำกำพย์เซิ้งอยู่หลำยส ำนวนแตกต่ำงกันไปตำมจุดประสงค์ของกำรเซิ้งและแตกต่ำงกันในแต่ละ
ท้องถิ่น  บทกำพย์เซิ้งจะมี 2 ลักษณะ  คือ  บทกำพย์ท่ีใช้เซิ้งในวันเตรียมงำน  และบทกำพย์เซิ้งใน 
วันแห่บั้งไฟ  ดังนี้ 
 1.  บทกำพย์ท่ีใช้เซิ้งในวันเตรียมงำน  จะมีลักษณะค ำเซิ้งท่ีเป็นกำรขอสุรำอำหำร  อวยชัย           
ให้พร  หรือหยอกล้อเพื่อควำมสนุกสนำน ดังนี้ 
 
ค ำกำพย์เซิ้งส ำนวนท่ี 1 ค ำเซิ้งบั้งไฟขอกินเหล้ำ 
 
     “โอ่เฮำโอ่  ศรัทธำเฮำโอ่ 
 
     ขอเหล้ำเด็ด  น ำเจ้ำจักโอ 
 
     ขอเหล้ำโท  น ำเจ้ำจักถ้วย 
 
     หวำนจ้วยจ้วย   ต้วยปำกหลำนชำย 
 
     ตักมำยำย  หลำนซำยให้คู 
 
     ขั่น บ่ คู   ตูข่อย บ่ หนี 
 
     ตำยกะผี   สิน ำมำหลอก 
 
     ออกนอกบ้ำน  สิหว่ำนดินน ำ 
 
     ตำยเป็นนก  สิมำกัดเครือพลู 
 
     ตำยเป็นหนู  สิมำกัดเครือหูก 
 
     ตำยเป็นลูก  สิมำแอวนม...” 

(สมัย  สุทธิธรรม. 2530 : 42) 
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 จำกค ำกำพย์เซิ้งดังกล่ำวข้ำงต้น  สมัย  สุทธิธรรม  กล่ำวว่ำเป็นบทกำพย์ของเก่ำไม่ปรำกฏ 
ผู้แต่งเซิ้งกันมำต้ังแต่โบรำณในรูปแบบมุขปำฐะ  แปลเป็นส ำนวนภำคกลำงได้ควำมว่ำ “หำกใครก็ขอ
เหล้ำขำวให้พี่สักขัน  ขอเหล้ำสำโทให้พี่สักถ้วย  หวำนมำก ๆ เอำมำป้ำยปำกหลำนชำย  ตักเอำมำ
แจกให้ครบทุกคน  ถ้ำไม่ครบจะไม่ยอมกลับ  ถึงตำยเป็นผีก็จะมำหลอก  ออกนอกบ้ำนก็จะตำมไปทุก
หนทุกแห่ง  หำกตำยเป็นนกจะมำกัดหมำกพลู  หำกตำยเป็นหนูจะมำกัดหูกทอผ้ำ  และหำกตำยเป็น
ลูกจะมำขอกินนม”  จำกลักษณะค ำกำพย์เซิ้งข้ำงต้น  แสดงให้เห็นถึงกำรหยอกล้อระหว่ำงชำยหนุ่ม
หญิงสำวแกมตัดพ้อประชดประชันของฝ่ำยชำยในกำรขอเหล้ำจำกเจ้ำของบ้ำน 
 
ค ำกำพย์เซิ้งส ำนวนท่ี 2 ค ำเซิ้งบั้งไฟให้พรเมื่อได้กินเหล้ำแล้ว 
     โอ้เฮำโอ   ศรัทธำเฮำโอ 
     ป้ำทำนแล้ว  หลำนแก้วให้พร 
     เล้ียงควำยด่อน  เป็นโตเขำค ำ 
     เล้ียงควำยด ำ  เป็นโตเขำแก้ว 
     เล้ียงใหญ่แล้ว  แผ่ลูกคือป ู
     โอ้เฮำโอ   ศรัทธำเฮำโอ... 

(สุนันท์  เพชรเล่ือน, และคณะ. 2544 : 155) 
 
 จำกค ำกำพย์เซิ้งดังกล่ำวข้ำงต้น  แปลเป็นส ำนวนภำคกลำงได้ควำมว่ำ  “ท ำบุญแล้ว
ลูกหลำนให้พรป้ำด้วย  เล้ียงควำยเผือกก็ให้เขำงอกออกมำเป็นทองค ำ  เล้ียงควำยด ำก็ให้เขำงอก
ออกมำเป็นแก้ว  เล้ียงโตแล้วให้ลูกดกเหมือนปูนำ”  จำกลักษณะค ำกำพย์เซิ้งข้ำงต้น  แสดงให้เห็นถึง
กำรอวยพรให้ผู้ท่ีให้ข้ำวของสุรำอำหำรแก่ผู้มำร่วมงำนบุญ 
 
ค ำกำพย์เซิ้งส ำนวนท่ี 3 ค ำเซิ้งบั้งไฟให้รักษำศีลห้ำ 
 
     โอ้เฮำโอ   ศรัทธำเฮำโอ 
     สำวบ้ำนได๋  เอ้มำใหม่ใหม่ 
     เอ้มำใส่   ผู้บ่ำวบ้ำนเฮำ 
     เหลียวเบ่ิงเอำ  ผู้งำมแท้ดอก 
     อ้ำยอยำกบอก  ให้รักษำศีล 
     อย่ำได้ขีน  ค ำสอนพ่อแม่ 
     ยำมเฒ่ำแก ่ เข้ำวัดฟังธรรม 
     ให้จ่ือจ ำ   ท ำบุญใส่บำตร 
     อย่ำได้ขำด   ลุง ป้ำ น้ำ อำ 
     ให้ลดลำ   ควำมโลภควำมหลง 
     ให้มั่นคง   ฮักษำศีลห้ำ 
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     อย่ำได้ฆ่ำ  สัตว์ส่ิงแนวใด 
     อย่ำมือไว  ลักของผู้อื่น 
     อย่ำซมซื่น  ผิดลูกเมียเขำ 
     อย่ำใจเบำ  เว้ำนัวตั๋วะหล่ำย 
     อย่ำใจง่ำย  กินเหล้ำเมำยำ 
     ภำวนำ   ฮักษำศีลไว้ 
     เจ้ำสิได้   อยู่สุขซ ำบำย 
     มีเงินหลำย  บ่ อึด บ่ อยำก 
     ควำมทุกข์ยำก  บ่ พบ บ่ พำน 
     อยู่ส ำฮำน  จนฮอดมื้อเฒ่ำ 
     บ่ โศกเศร้ำ  จนฮอดมื้อตำย 
     มีสุขหลำย  ศีลธรรมน ำส่ง 
     ให้เจ้ำจ่ง   หำดีใส่โต 
     โอ้เฮำโอ   ศรัทธำเฮำโอ... 

(สุนันท์  เพชรเล่ือน, และคณะ. 2544 : 155 – 156) 
 

 จำกค ำกำพย์เซิ้งดังกล่ำวข้ำงต้น  แปลเป็นส ำนวนภำคกลำงได้ควำมว่ำ “ผู้หญิงท่ีไหนแต่งตัว
มำสวยงำมจนผู้ชำยมองเหลียวหลัง  พี่อยำกบอกให้เจ้ำจงรักษำศีลห้ำ  ให้เช่ือฟังค ำส่ังสอนของพ่อแม่  
เมื่อแก่เฒ่ำจงเข้ำวัดฟังธรรม  หมั่นท ำบุญท ำกุศลให้ลดควำมรัก โลภ โกรธ  หลง  จงรักษำศีลห้ำให้ดี  
อย่ำฆ่ำสัตว์  อย่ำลักทรัพย์  อย่ำผิดลูกผิดเมียผู้อื่น  อย่ำพูดโกหก  อย่ำด่ืมสุรำ  หำกท ำได้ก็จะมี
ควำมสุขสบำย  มีเงินมำกมำยไม่อดอยำก  ไม่มีควำมทุกข์มีแต่ควำมสุขไปจนแก่  ไม่มีควำมเศร้ำโศกไป
จนวันตำย”  จำกลักษณะค ำกำพย์เซิ้งข้ำงต้น  แสดงกำรส่ังสอนให้ท ำบุญรักษำศีลธรรม  แล้วชีวิตจะ
พบแต่ควำมสุขควำมเจริญ 
 
ค ำกำพย์เซิ้งส ำนวนท่ี 4 ค ำเซิ้งบั้งไฟตลกขบขัน 
 
     สำวบ้ำนใด๋  กระโปรงใหม่ใหม่ 
     ท้ำยใหญ่ใหญ่  เจ้ำอยู่บ้ำนใด๋ 
     มำกับไผ   จักคนพวกหมู่ 
     เจ้ำมีคู่   นอนซ้อนหรือยัง 
     เจ้ำอย่ำบัง  บอกมำเด้ออุ่น 
     แก้มจุ้นพุ่น  บอกพี่โดยดี 
     เจ้ำอย่ำม ี ควำมต๋ัวควำมหลอก 
     ให้เจ้ำบอก  ต้ังแต่ควำมจริง 
     เจ้ำเป็นหญิง  วำจำให้เท่ียง 
     อย่ำได้เล่ียง  ไปหน้ำมำหลัง 
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     เจ้ำมีหวัง  กับไผหรือ บ่ 
     พ่อกับแม่  พี่น้องท้ังหลำย 
     ยังซ ำบำย  สู่คนต้ีหล่ำ 
     ให้เจ้ำเว้ำ  บอกพี่โดยดี 

(ดำรำ  งำมสะอำด  อ้ำงถึงใน สุกัญญำ  สุจฉำยำ. 2557 : 104) 
 
 จำกค ำกำพย์เซิ้งดังกล่ำวข้ำงต้น  แปลเป็นส ำนวนภำคกลำงได้ควำมว่ำ “ผู้หญิงท่ีมีบั้นท้ำย
ใหญ่คนนี้แต่งตัวสวยงำม  ขอถำมสักหน่อยว่ำเป็นคนท่ีไหน  มำกับใคร  มีแฟนหรือยัง  อย่ำปิดบังจง
รีบบอกมำแต่ควำมจริง  พ่อแม่พี่น้องทุกคนสบำยดีหรือเปล่ำจงรีบบอกมำ”  จำกลักษณะค ำกำพย์เซิ้ง
ข้ำงต้น  เป็นกำรพูดจำหยอกล้อแกมเกี้ยวพำรำสีฝ่ำยหญิง 
 2.  บทกำพย์เซิ้งในวันแห่บั้งไฟ  จะมีลักษณะค ำเซิ้งกล่ำวถึงต ำนำนบั้งไฟหรือค ำเซิ้งขอฝน 
ดังนี้ 
 
ค ำกำพย์เซิ้งส ำนวนท่ี 1 ค ำเซิ้งบั้งไฟกำพย์พงัคี – ไอ่ค ำ-ผำแดง 
 
       โอ้ เฮำ โอ เฮำ โอ้ เฮำ โอ  
     โอมพุทโธ นโมเป็นเค้ำ   ข้อยสิเว้ำ เรื่องกำพย์บั้งไฟ  
     ในสมัย โบรำณย่อ ๆ   เป็นข้อ ๆ พอฮู้เรื่องรำว  
     แต่ก่อนนี ้ครั้งพระยำขอม   เพิ่นเป็นจอม กษัตริย์เมืองใหญ่  
     เพิ่นคิดได้ ฮีตเก่ำโบรำณ   มีมำนำน แต่พ่อและแม่  
     มีต้ังแต่ ปู่ย่ำตำยำย    บ่ ให้กำย เดือนหกเดือนห้ำ  
     เพิ่นถือว่ำ ฟ้ำฝนจ่ังดี    ประเพณี ถือยำมถือฤกษ์  
     บ่ ให้เคิก อยู่ซุ่มกินเย็น   บ่ ให้เป็น โภยภัยจักอย่ำง  
     ร่ำงกำยห่ำง จำกโรคโรคำ  เพิ่นจ่ังพำ ท ำบุญไฟใหญ่  
     ฮอดปีใหม่ ขอฟ้ำขอฝน   เป็นมงคล บ่ ให้อึดให้อยำก  
     บ่ ล ำบำก เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนำ    จ่ังบูชำ พระยำแถนเจ้ำ  
     ให้ฝนอั่งเอ้ำ ตกหล่นลงมำ  พันธุ์พฤกษำ พืชสัตว์ต่ำง ๆ  
     แสนยู่ถ้ำง ได้อยู่ได้กิน   บ่ ให้ขีน อันใดจักอย่ำง  
     ในระหว่ำง บ้ำนถิ่นของเฮำ สิพำเอำ ท ำบุญครั้งใหญ่  
     เรียกพวกไพร ่มำตุ้มมำโฮม   เข้ำอบรม ให้ฮู้ทุกอย่ำง  
     บ่ ให้ห่ำง ข้ำงขึ้นเดือนหก   ให้สูตก ฎีกำเผยแพร่  
     บอกให้แน่ บ้ำนอื่นก็ด ี   ฎีกำม ีไปเมืองต่ำง ๆ  
     ในระหว่ำง บ้ำนถิ่นของเฮำ  ให้มำเอำ บุญบั้งไฟหมื่น  
     บ่อนอื่น ๆ ประกำศฎีกำ    ฮอดพำรำ หัวเมืองต่ำง ๆ  
     ส่วนเมืองห่ำง คือเมืองผำโพง   อยู่ฝ่ังโขง บ่ ได้ไปบอก  
     เพรำะไกลออก ขัณฑะสีมำ  หยุดบั้นพระยำ ขอมไว้สำก่อน  
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     ย้อนไปบ่อน บั้นท้ำวผำแดง   ทำงฝ่ังของ ได้ยินเขำส่ำ  
     ผำแดงว่ำ บ่ ได้ฎีกำ    บ่ ใส่มำ ฮอดเฮำกะซ่ำง  
     คันสิย่ำง ไปเบิ่งเฉย ๆ  บ่ ควรเลย อยำกอำยพวกหมู ่ 
     ถึงเฮำอยู่ ประเทศเมืองไกล ทำงสิไป ข้ำมภูบุป่ำ  
     ผำแดงว่ำ เฮำควรเฮ็ดไป   เป็นจ่ังได๋ อดทนไปก่อน  
     โงไปบ่อน พญำนำคสุทโธ   ได้ยินคนโส บุญบั้งไฟหมื่น  
     เสียงดังหื่น เมืองพระยำขอม  บุญมำดอม ภังคีบำบ่ำว  
     ได้ยินข่ำว นำงไอ่คนดี    ยอดนำรี บ่ มีผู้ท่อ  
     อยำกพบพ้อ พอล้มพอตำย  คิดฮอดหลำย ย่อนกรรมอุบำทว์  
     ชำติก่อนท้ำว บำบ่ำวภังคี   คนดี ๆ เกิดเป็นคนใบ้  
     บำคำนไท้ เดินด้ันคนเดียว  หนทำงเทียว บุดงล ำบำก  
     ทุกข์ยำกแค้น แสนแสบในใจ   แล้วจั่งไป ขอทำนกินข้ำว  
     น ำท่ำนเฒ่ำ คุณพ่อเศรษฐี    เพิ่นยินดี ให้ทำนบำบ่ำว  
     จ่ังถำมข่ำว บ้ำนอยู่เคหำ    ส่วนว่ำบำ บ่ ฮู้ปำกต่อ  
     ฮู้แต่ท่อ ซี้หน้ำซี้หลัง   จักว่ำหยัง บ่ มีผู้ฮู้  
     จ่ังได้อยู่ เป็นลูกบุญธรรม   มำประจ ำ ท ำงำนในบ้ำน  
     บ่ มีคร้ำน บำใบ้คนดี    ท่ำนเศรษฐี เลยยกน้อยอ่อน  
     ให้เป็นต่อน นำงลูกนำงเมีย  บ่ ได้เสีย อันใดจักอย่ำง  
     ใจเลำต่ำง คิดฮอดมำรดำ    จ่ังไปลำ เศรษฐีพ่อเฒ่ำ  
     เพิ่นจ่ังเว้ำ ว่ำสิไปไส   คันสิไป บ้ำนเดิมท่ีอยู่  
     ให้เอำคู่ น้อยอ่อนไปน ำ   สองงำมข ำ เดินไปในป่ำ  
     บ่ ได้ว่ำ ดีฮ้ำยจ่ังได๋    บ่ มีอันใด สิกินไปหน้ำ  
     สองนำถหล้ำ กินไม้กินผล  ท้ังสองคน หิวหลำยกะด้อ  
     ไปพบพ้อ ต้นเด่ือในดง    หน่อยตกลง ท้ังแมงท้ังเน่ำ  
     ผัวอุกเอ้ำ ปีนขึ้นไปกิน   เมียอยู่ดิน คอยได้คอยอยู่  
     ผัวข่มขู่ ถิ่มแล้วย่ำงหนี   ทำงเทวี จ่ังได้ขึ้นอีก  
     ผัวนั้นหลีก หนีจำกนำงไป  บ่ อำลัย เมียแพงจักอย่ำง  
     เลยเกิดห่ำง ต่ำงคนต่ำงไป  นำงบรรลัย แล้วเอำก ำเนิด  
     จ่ังมำเกิด กับพระยำขอม   ส่วนว่ำจอม กษัตริย์บำท้ำว  
     อุกอั่งเอ้ำ ในป่ำในไพร   โดนนำนไป ก็เลยดับช่ัว  
     ตำยแล้วตัว เกิดเป็นนำโค   ลูกสุทโธ บำดำนใต้ต่ ำ  
     เวรมำหน่ ำ บำบ่ำวภังคี    ให้เลำมี จิตใจคิดฮอด  
     ถึงยอดแก้ว เวรเจ้ำแต่หลัง 

(ดำรำ  งำมสะอำด  อ้ำงถึงใน สุกัญญำ  สุจฉำยำ. 2557 : 104) 
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ภำพที่ 7  วงดนตรีประกอบขบวนเซิง้บั้งไฟ 
ท่ีมำ : http://www.sites.google.com  สืบค้นวันท่ี 19 สิงหำคม 2559 

 
   5.1.2.4  วงดนตรีที่ใช้ประกอบกำรเซิ้งในพิธีกรรมบุญบั้งไฟ 
   วงดนตรีที่ใช้ประกอบกำรเซิ้งในพิธีกรรมบุญบัง้ไฟจะใช้วงดนตรีพื้นเมืองอีสำน ได้แก่  
กลองยำวอีสำน  กลองตุ้ม  พังฮำด  พิน  เบส  ฉำบ  ฆ้องเหม่ง  บรรเลงท ำนองหมอล ำ  หรือลำย
เพลงอีสำนต่ำง ๆ ตลอดระยะทำงขบวนแห่ 
   5.1.2.5  กระบวนท่ำเซิ้งในพิธีกรรมบุญบั้งไฟ 
   จำกกำรศึกษำ  พบว่ำ  “กำรเซิ้งบั้งไฟเป็นกำรเซิ้งประกอบกำพย์เซิ้งในพิธีกรรม    
แห่บั้งไฟ  ศิลปะกำรเซิ้งบั้งไฟในสมัยแรก ๆ นั้นไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอน  เพียงแต่ฟ้อนขึ้นลง
ตำมจังหวะช้ำ ๆ ของกลองตุ้ม  พังฮำด  หรือบำงครั้งก็มีโทนประกอบด้วย  นิยมเซิ้งเป็นกลุ่มต้ังแต่    
3 – 5 คนขึ้นไป (อร่ำมจิต  ชิณช่ำง. 2531 : 65)   
   วีณำ  วีสเพ็ญ และคณะ (อ้ำงถึงใน อร่ำมจิต  ชิณช่ำง. 2531 : 73)  ได้กล่ำวถึง   
กำรฟ้อนในขบวนเซิ้งบั้งไฟว่ำ “ผู้ฟ้อนจะเดินฟ้อนด้วยท่ำร ำอิสระและขับกำพย์เซิ้งตำมต้นเสียง เดินไป
เรื่อย ๆ เรียกว่ำ “กำรฟ้อนกลองตุ้ม”  บำงทีเรียกว่ำ “กำรเซิ้งกลองตุ้ม”  เดิมผู้ฟ้อนเป็นชำยล้วน ๆ 
ท่ำฟ้อนร ำสุดแต่ผู้ร ำจะคิดขึ้นและฟ้อนประกอบจังหวะกลองตุ้ม  ชำวบ้ำนในภำคอีสำนใช้ฟ้อนใน
เทศกำลบุญเดือนหก  หรือบุญบั้งไฟ” 
   จำกค ำกล่ำวข้ำงต้นท ำให้เห็นว่ำ  กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟในยุคแรก ๆ ไม่มีท่ำร ำท่ี
ชัดเจน  เป็นแต่เพียงฟ้อนตำมจังหวะของกลองตุ้มเท่ำนั้น  ต่อมำได้มีกำรพัฒนำประดิษฐ์กระบวนท่ำ
ร ำใหม่ ๆ แล้วน ำมำประยุกต์ประกอบในขบวนแห่บั้งไฟให้มีควำมสวยงำมยิ่งขึ้น  โดยผู้ร ำนั้นจะเป็น
ชำยหรือหญิงก็ได้  ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำกระบวนท่ำร ำฟ้อนเซิ้งบั้งไฟในแบบพัฒนำรูปแบบกระบวน    
ท่ำร ำ  โดยศึกษำกระบวนท่ำฟ้อนเซิ้งบั้งไฟจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีช่ือเสียงในประเพณีแห่บั้งไฟ
ซึ่งได้ศึกษำกระบวนท่ำฟ้อนของคุ้มบ้ำนใต้สำมัคคีและบ้ำนท่ำศรีธรรม  เนื่องจำกได้รับกำรยอมรับจำก

http://www.sites.google.com/
https://sites.google.com/site/51010911314inetg2/canghwad-mhasarkham-1/wathnthrrm-prapheni/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5.png?attredirects=0


45 

 

ชำวจังหวัดยโสธรว่ำได้มำตรฐำนและเป็นแบบกำรฟ้อนท่ีดีท่ีสุดของจังหวัดเพรำะชนะกำรประกวด         
อยู่เสมอ   
   ปลอบขวัญ  เทพมณี (2530 : 40 – 41)  ได้กล่ำวว่ำ  ท่ำฟ้อนเซิ้งบั้งไฟของคุ้มบ้ำนใต้
สำมัคคี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  มี 6 ท่ำ  ดังนี้ 
    1) ท่ำไหว้ครู  มีควำมหมำยเพื่อระลึกถึงครูบำอำจำรย์  ตลอดจนบรรพบุรุษท่ีได้
ถ่ำยทอดศิลปะกำรร ำนี้ให้สืบต่อมำ 
    2) ท่ำนำคพ่นน้ ำ  ปรับปรุงมำจำกหัวพญำนำคท่ีประดับบั้งไฟท่ีสำมำรถขยับปำก
พ่นน้ ำได้ 
    3) ท่ำม้วนเชือก  ปรับปรุงมำจำกกำรเก็บเชือกด้วยวิธีกำรม้วนใส่แขนไว้ 
    4) ท่ำแงงคึง  เป็นกำรแสดงท่ำทำงชมโฉมตัวเอง  เป็นกำรส ำรวจร่ำงกำยตัวเอง
เวลำแต่งตัว  เช่น  ท่ำปะแป้ง  ท่ำหมุนซ้ำย - ขวำ 
    5) ท่ำส่อนฮวก  เป็นกำรแสดงกำรประกอบอำชีพของชำวอีสำน  คือ  กำรช้อน 
ลูกอ๊อดนั่นเอง 
    6) ท่ำยูงร ำแพน  เป็นกำรแสดงท่ำอำกัปกิริยำของนกยูงท่ีก ำลังกรีดกรำยร ำแพน
หำง  
   นอกจำกท่ำฟ้อนเซิ้งบั้งไฟทั้ง 6 ท่ำนี้  ชำวคุ้มบ้ำนใต้สำมัคคียังได้น ำท่ำฟ้อนกลองยำว
อีสำนมำประกอบกำรฟ้อนในเซิ้งบั้งไฟอีก 3 ท่ำ  คือ 
    1) ท่ำยักสะโพก  เป็นกำรแสดงท่ำทำงสนุกสนำนในกำรร่ำยร ำ 
    2) ท่ำฝัดข้ำว  เป็นกิริยำอำกำรของผู้หญิงเวลำฝัดข้ำว  เป็นท่ำท่ีมำจำกวิถีชีวิต 
ประจ ำวัน ของชำวอีสำน   
    3) ท่ำตบยุง  เป็นกำรแสดงกิริยำอำกำรตบยุง 
   ท่ำฟ้อนเซิ้งบั้งไฟของบ้ำนท่ำศรีธรรม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  มี 13 ท่ำ  ได้แก่ 
    1) ท่ำไหว้ครู  มีควำมหมำยเพื่อระลึกถึงครูบำอำจำรย์ที่ได้ส่ังสอนมำและเป็นกำร
แสดงควำมเคำรพต่อผู้ชมกำรแสดง 
    2) ท่ำเกี่ยวข้ำว  เป็นกำรแสดงท่ำทำงกำรเกี่ยวข้ำวซึ่งเป็นอำชีพของคนจังหวัด
ยโสธร  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำนำ 
    3) ท่ำทวยเทพ  เป็นกำรแสดงท่ำทำงบูชำเทวดำและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย 
    4) ท่ำแหวกม่ำนเข้ำหอ  เป็นท่ำท่ีแสดงออกแทนตัวเจ้ำบ่ำว  เมื่อเวลำจะเข้ำหอ
เจ้ำสำว 
    5) ท่ำเอิ้นบ่ำว-แหลวเส่ิน  เป็นท่ำท่ีเลียนแบบกิริยำของคนและสัตว์  คือลักษณะ
ของหญิงสำวเรียกชำยหนุ่ม  และกิริยำของเหยี่ยวก ำลังบินเฉี่ยวมำเพื่อหำเหยื่อ 
    6) ท่ำปะแป้ง  เป็นท่ำทำงท่ีแสดงถึงกำรแต่งตัว  แต่งหน้ำทำแป้ง 
    7) ท่ำเสือขึ้นภู  เป็นท่ำท่ีเลียนแบบมำจำกกิริยำอำกำรของสัตว์ในกำรเดินทำง 
    8) ท่ำปอบผีฟ้ำ  กำตบปีก  เป็นท่ำท่ีแสดงกำรร ำเพื่อบูชำผีฟ้ำ  และกิริยำอำกำร
ของอีกำท่ีก ำลังกระพือปีก 
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    9) ท่ำบัวหุบบัวบำน  เป็นกำรปรับปรุงมำจำกท่ำดอกบัวท่ีก ำลังจะบำนและก ำลัง  
จะหุบ 
    10) ท่ำสำมก้ำว  เป็นท่ำส ำหรับกำรจัดแถวให้เป็นระเบียบ 
    11) ท่ำงำมเดือน  เป็นท่ำท่ีส่ือถึงควำมงำมของดวงจันทร์ 
    12) ท่ำแผลงศร – ร ำวงสองจังหวะ  เป็นท่ำท่ีปรับปรุงมำจำกท่ำยิงธนูล่ำสัตว์  
ในสมัยโบรำณ  และควำมสนุกสนำน 
    13) ท่ำเสือขึ้นภู – นำงอำย  เป็นท่ำท่ีเลียนแบบกิริยำของสัตว์และกิริยำกำรอำย
ของผู้หญิง 
   จำกกำรศึกษำกระบวนท่ำฟ้อนเซิ้งบั้งไฟของท้ังสองหมู่บ้ำนพบว่ำ  มีท่ีมำของ
กระบวนท่ำ ดังนี้ 
    1) ท่ำร ำท่ีเกี่ยวกับกำรบูชำครูบำอำจำรย์  บูชำผี  เทวดำและส่ิงศักด์ิสิทธ์   เช่น  
ท่ำไหว้ครู  ท่ำปอบผีฟ้ำ  ท่ำทวยเทพ  เป็นต้น 
    2) ท่ำร ำท่ีมำจำกกำรประกอบอำชีพ  เช่น  ท่ำส่อนฮวก ท่ำฝัดข้ำว ท่ำเกี่ยวข้ำว     
ท่ำแผลงศร  เป็นต้น 
    3) ท่ำร ำท่ีมำจำกกำรเลียนแบบกิริยำของมนุษย์  เช่น  ท่ำม้วนเชือก  ท่ำแงงคึง    
ท่ำยักสะโพก  ท่ำตบยุง  ท่ำแหวกม่ำนเข้ำหอ  ท่ำเอิ้นบ่ำว  ท่ำปะแป้ง  ท่ำสำมก้ำว  ท่ำงำมเดือน    
ท่ำร ำวงสองจังหวะ  ท่ำนำงอำย  เป็นต้น 
    4) ท่ำร ำท่ีมำจำกกำรเลียนแบบกิริยำของสัตว์  เช่น  ท่ำยูงร ำแพน ท่ำนำคพ่นน้ ำ          
ท่ำเสือขึ้นภู  ท่ำแหลวเส่ิน  ท่ำกำตบปีก  เป็นต้น  
    5) ท่ำร ำท่ีมำจำกธรรมชำติ เช่น  ท่ำบัวตูมบัวบำน  เป็นต้น 
   5.1.2.6  กำรแต่งกำยในกำรเซิ้งประกอบพิธีกรรมบุญบั้งไฟ 
   ลักษณะกำรแต่งกำยในกำรเซิ้งประกอบพิธีกรรมบุญบั้งไฟ  จำกกำรศึกษำพบว่ำ  
ลักษณะกำรแต่งกำยในกำรเซิ้งบั้งไฟมีอยู่ 3 ลักษณะ  คือ 
 

 
 

ภำพที ่8  กำรแต่งกำยเซิ้งบั้งไฟด้วยชุดชำวบ้ำน 
ท่ีมำ : ผู้วิจัย 
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    1) ชุดชำวบ้ำน  คือ  สวมใส่เส้ือแขนกระบอกสีขำว  ห่มสไบสีแดงเฉียงจำกไหล่
ซ้ำยพำดลงมำประกบชำยสไบบริเวณสะโพกด้ำนขวำ  หำกไม่มี สีแดงอนุโลมให้ใช้สีอื่นได้ตำมควำม
เหมำะสม  นุ่งผ้ำซิ่นพื้นเมือง  
 

 
 

ภำพที่ 9  กำรแต่งกำยเซิ้งบั้งไฟด้วยชุดศรัทธำ 
ท่ีมำ : http://www.isan.clubs.chula.ac.th.com  สืบค้นวันท่ี 19 สิงหำคม 2559 

 
    2) ชุดศรัทธำ  คือ  ใส่เส้ือย้อมครำม  นุ่งโสร่งหรือผ้ำถุงไหม  ซึ่งมีลักษณะคล้ำย
กระโจม  แขวนกระด่ิงหรือกระพรวน  ใส่หมวกกำบหรือหมวกเซิ้ง  ใช้ผ้ำมัดเอว  สวมเล็บ  บำงครั้งถือ
ร่มกระดำษ 
 

 
 

ภำพที่ 10  กำรแต่งกำยเซิ้งบั้งไฟด้วยชุดพื้นเมือง 
ท่ีมำ : ภำพถ่ำยส่วนตัวนำยพงษ์  อุบล 

http://www.isan.clubs.chula.ac.th.com/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq_sS4zqTPAhVBipQKHcVtDWUQjRwIBw&url=http://www.isan.clubs.chula.ac.th/folkdance/?transaction=roied06.php&psig=AFQjCNE_a8MJr5mA9_3F5EimSOZJkBDQBg&ust=1474689848132897
http://www.fordclub.net/2011/module_view.php?mod=webboard&fn=view&cid=74278&page=2


48 

 

    3) ชุดพื้นเมือง  คือ  นุ่งผ้ำซิ่น  ใส่เส้ือแขนกระบอก  ห่มผ้ำสไบ  เกล้ำผมมวย   
ทัดดอกไม้  กำรนุ่งผ้ำซิ่นจะมี 2 แบบ  คือ นุ่งซิ่นยำวและนุ่งซิ่นส้ัน ลักษณะกำรห่มผ้ำสไบมี 3 ลักษณะ  
คือ  ห่มสไบพันรอบตัวแล้วตลบพำดบ่ำ  และกำรห่มสไบแบบเฉียงมำด้ำนข้ำงล ำตัว  หรือห่มสไบแบบ
พำดบ่ำท้ิงชำยสไบด้ำนหลัง  ส่วนผมจะเกล้ำขึ้นด้ำนบน  สวมใส่เครื่องประดับตำมควำมสวยงำม 
 5.2  พิธีกรรมแห่นางแมว 
  5.2.1  ประวัติควำมเป็นมำของพิธีกรรมแห่นำงแมว 
  เรื่องรำวของกำรแห่นำงแมวแล้วจะท ำให้ฝนตกนั้น  ยังสงสัยอยู่ว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกัน
อย่ำงไร  ในทำงหลักวิทยำศำสตร์ยังหำควำมเกี่ยวข้องกันไม่ได้  แต่ในด้ำนควำมเช่ือซึ่งเป็นพื้นฐำน
ทำงด้ำนจิตใต้ส ำนึกของคนไทยทุกพื้นท่ีนั้น  ได้ยึดถือปฏิบัติกันโดยปรำศจำกข้อกังขำและกำรหำ
เหตุผลใด ๆ  เพื่อหักล้ำงวิถีปฏิบัตินี้ท่ีสืบทอดมำแต่โบรำณ  ถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่ำเมื่อปฏิบัติแล้ว    
จะเกิดฝนตกจริงหรือไม่  แต่ก็ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบมำจนกระท่ังปัจจุบัน 
  จำกกำรศึกษำพิธีกรรมแห่นำงแมวขอฝน  พบว่ำ  ปรำกฏแทบทุกพื้นท่ีของประเทศเมื่อ
ประสบสถำนกำรณ์ภัยแล้ง  โดยเฉพำะภำคอีสำนซึ่งมีสภำพภูมิอำกำศแห้งแล้งกว่ำภูมิภำคอื่นจึงพบ
เห็นพิธีแห่นำงแมวได้บ่อยกว่ำภำคอื่น ๆ ของประเทศไทย  จัดขึ้นในระหว่ำงเดือน 7 – 9  แต่ไม่จัดว่ำ
เป็นงำนประจ ำปี  จัดพิธีเฉพำะปีใดท่ีฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล  ชำวเกษตรกรไม่มีน้ ำในกำรเพำะปลูก  
ควำมเช่ือเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแมวกับฝนไม่ใช่มีเฉพำะคนไทยเท่ำนั้น  ชำวฟิลิปปินส์เช่ือว่ำถ้ำเอำ
แมวมำอำบน้ ำเมื่อใด  ฝนก็จะตกเมื่อนั้น  นำยสมบัติ  พลำยน้อย (ส. พลำยน้อย)  ได้อ้ำงถึงค ำกล่ำว
ของพระยำอนุมำนรำชธนเรื่องแมวกับฝนไว้ว่ำ  “แมวเป็นสัตว์ไม่ชอบน้ ำ  เห็นจะถือว่ำแมวเป็นตัวแล้ง
กระมัง  เมื่อถูกสำดน้ ำก็หำยเป็นตัวแล้ง  คงจะเอำเกร็ดท่ีตรงนี้ก็ได้  ท่ีเกำะสุมำตรำบำงแห่งถ้ำฝนแล้ง
พวกผู้หญิงชำวบ้ำนต้องนุ่งน้อยห่มน้อยพำกันลงไปลุยในน้ ำแล้วเล่นสำดน้ ำรดกัน  แล้วจับเอำแมวด ำ
ตัวหนึ่งโยนลงไปในน้ ำ  ปล่อยให้มันตะเกียกตะกำยปีนหนีขึ้นตล่ิง  พอมันขึ้นตล่ิงได้พวกผู้หญิงก็ไล่ตำม
และสำดน้ ำพอเป็นพิธีท ำอย่ำงนี้ฝนจะตก  ทำงชำวเกำะชวำเขำมีแห่แมวตัวผู้ตัวหนึ่งและแมวตัวเมีย 
ตัวหนึ่งไปอำบน้ ำด ำหัวเสร็จแล้วก็ปล่อยไป  ว่ำไม่ช้ำฝนก็จะตก” (สมบัติ  พลำยน้อย. 2545 : 263)  
จำกข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ  ควำมเช่ือเรื่องแมวกับฝนปรำกฏในหลำยแห่งไม่เฉพำะ
ประเทศไทยเท่ำนั้น  แต่วิธีกำรในกำรขอฝนจะแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละพื้นท่ี 
  ควำมเช่ือเรื่องพิธีกรรมแห่นำงแมวของชำวอีสำน  เช่ือว่ำเหตุท่ีฝนไม่ตกมีหลำยประกำร  
เช่น  เกิดจำกดินฟ้ำอำกำศเปล่ียนแปลง  ประชำชนชำวเมืองหย่อนศีลธรรม  ท ำผิดจำรีตประเพณี  
เจ้ำเมืองหรือเจ้ำแผ่นดินไม่ทรงอยู่ในทศพิธรำชธรรม  เป็นต้น  ดังนั้นถ้ำมนุษย์อยำกให้ฝนตกจึงต้องท ำ
พิธีอ้อนวอนเทวดำ (พญำแถน)  เพื่อขอฝน  และสำเหตุท่ีต้องใช้แมวในกำรขอฝนเนื่องจำกเช่ือว่ ำ  
แมวเป็นสัตว์ที่เกลียดฝน  ถ้ำฝนตกครั้งใดแมวจะร้องทันที  ชำวอีสำนจึงถือเอำเคล็ดท่ีแมวร้องในเวลำ
ฝนตก  ว่ำจะเป็นเหตุให้ฝนตกจริง ๆ ชำวบ้ำนจึงร่วมกันเอำน้ ำสำดท ำให้แมวร้องมำกท่ีสุดจึงจะท ำให้  
ฝนตก  พร้อมกับร้องค ำเซิ้งอ้อนวอนเทวดำอีกด้วย 
  5.2.2  องค์ประกอบในพิธีกรรมแห่นำงแมว 
  แห่นำงแมว  เป็นพิธีกรรมขอฝนพิธีหนึ่งของชำวอีสำน  จะมีมำแต่ครั้งไหนยังหำหลักฐำน
ท่ีแน่ชัดไม่ได้  พบแต่เพียงกำรบอกเล่ำถึงวิธีกำรประกอบพิธีกรรมแห่นำงแมว  ซึ่งผู้วิจัยจะน ำเสนอ
องค์ประกอบของพิธีกรรมแห่นำงแมว ดังต่อไปนี้ 
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   5.2.2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นำงแมว 
   พิธีกรรมแห่นำงแมว  เป็นพิธีกรรมขอฝนแบบเรียบง่ำย  ไม่มีขั้นตอนหรือพิธีรีตอง   
ท่ีมำกมำยสลับซับซ้อนมำกนัก  มีข้ันตอนในกำรประกอบพิธีดังนี้ 
    1) ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนโดยเฉพำะผู้น ำชุมชน  และผู้อำวุโสในหมู่บ้ำนจะท ำกำร
ประชุมหำรือเพื่อก ำหนดวันในกำรจัดพิธีกรรมแห่นำงแมว   
    2) จัดเตรียมหำวัสดุ  อุปกรณ์  ท่ีใช้ประกอบพิธีแห่นำงแมว (กะทอ/กระบุง/
ตะกร้ำ ฯ ไม้คำนส ำหรับหำม  และแมว) 
    3) ครั้นพอถึงวันประกอบพิธี  จะจับเอำแมวมำใส่กะทอ  กระบุง  ตะกร้ำหรือเข่ง
(สุดแท้แต่จะหำได้) ปิดปำกกะทอให้สนิทกันแมวออก  ใช้ไม้คำนท่ีเตรียมไว้สอดส ำหรับแบกหำม 
    4) หลังจำกจับแมวใส่กะทอแล้ว  ผู้ประกอบพิธี (ส่วนใหญ่เป็นผู้อำวุโสผู้ชำย)   
จะต้ังคำยขันธ์ 5 ป่ำวสักเค (บทสวดชุมนุมเทวดำ)  เพื่อบูชำบอกกล่ำวเทวดำว่ำจะประกอบพิธีกรรม     
แห่นำงแมวขอฝน  ขอให้เทวดำ (พญำแถน) ช่วยดลบันดำลให้ฝนตก 
 

 
 

ภำพที่ 11  ผู้ประกอบพิธีป่ำวสักเค (กล่ำวคำถำชุมนุมเทวดำ) 
ท่ีมำ : ผู้วิจัย 

 
    5) หลังจำกผู้ประกอบพิธีป่ำวสักเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้ังขบวนแห่นำงแมว 
ไปตำมบ้ำนเรือนคนในหมู่บ้ำน  พร้อมกับร้องค ำเซิ้งนำงแมว  ผู้น ำหมู่บ้ำนและผู้ประกอบพิธีจะเดิน
เคียงข้ำงไปกับคนหำมนำงแมว  เพื่อให้ชำวบ้ำนเกิดควำมศรัทธำเช่ือถือ  ครั้นพอขบวนไปถึงบ้ำนใคร 
ก็จะออกมำเอำน้ ำสำดใส่นำงแมว เพื่อให้นำงแมวเปียกและให้แมวร้อง เพื่อให้เกิดฝนตกตำมควำมเช่ือ  
พร้อมท้ังมีกำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี  จัดหำเหล้ำและอำหำรให้กับคนท่ีมำร่วมขบวนเพื่อด่ืมกิน  และเมื่อ
เกิดอำกำรมึนเมำก็จะร้องร ำท ำเพลงสร้ำงควำมสนุกสนำนครื้นเครงให้กับขบวนแห่นำงแมว 
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ภำพที่ 12  ขบวนแห่นำงแมว 
ท่ีมำ : ผู้วิจัย 

 
   5.2.2.2  รูปแบบกำรเซิ้งในพิธีกรรมแห่นำงแมว 
   รูปแบบกำรเซิ้งในพิธีกรรมแห่นำงแมว  ไม่มีรูปแบบท่ีเป็นมำตรฐำน  พิธีกรรมแห่ 
นำงแมวเป็นรูปแบบของกำรจัดขบวนแห่เดินตำมไปบ้ำนเรือนของคนในหมู่บ้ำน  รูปแบบของกำร จัด
ขบวนแห่นำงแมวก็ไม่ได้ก ำหนดต ำแหน่งของขบวน  แต่ในขบวนจะประกอบด้วย  คนหำมนำงแมว    
ผู้ร่วมขบวนเซิ้ง  คนขับกำพย์เซิ้งแห่นำงแมว  และนักดนตรี   
   5.2.2.3  เนื้อร้องและท ำนองเพลงท่ีใช้ประกอบกำรเซิ้งในพิธีกรรมแห่นำงแมว 

   เนื้อเพลงหรือกำพย์เซิ้งแห่นำงแมว  มีท้ังบทท่ีสนุกสนำน  ควำมเศร้ำใจในควำม    
อดอยำก  ควำมดีใจเมื่อมีฝนตก  มีชีวิตท่ีเจริญงอกงำม  และกำรสอดแทรกบทร้องท่ีเป็นเรื่องเพศ   
เข้ำมำบ้ำง  เนื่องจำกมีควำมเช่ือว่ำคือสัญลักษณ์ของกำรเริ่มต้นชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ์  เหมือนกับกำรท่ี
ฝนตกจะเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเจริญเติบโตของสรรพส่ิงมีชีวิต  ซึ่งบทกำพย์เซิ้งนำงแมวมีหลำยบท  
ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นจะจะหยิบบทใดมำใช้ในกำรขับกำพย์แห่นำงแมว  ดังตัวอย่ำงบทกำพย์เซิ้ง   
แห่นำงแมว ดังต่อไปนี้ 
 
กำพย์เซิ้งแห่นำงแมว  ส ำนวนท่ี 1 
   เต้ำอีแม่นำงแมว  แมวมำขอไข่  ขอ  บ่ ได้ขอฟ้ำขอฝน   
   ขอน้ ำมนต์ฮดหัวแมวบ้ำง  บ ่ได้ค่ำจ้ำงเอำแมวข้อยมำ 
   บ่ ได้ปลำเอำหนูกับข้ำว  บ่ ได้ข้ำว  เหล้ำเด็ดก็เอำ 
   เหล้ำโทก็เอำ  แม่เม่ำเอย  อย่ำฟ้ำวขำยลูก  ข้ำวเพิ่นปลูก 
   ลูกน้อยเพิ่นแพง  ตำเวนแดง  ฝนเทลงมำ 
   ฝนหน่ ำลงมำ  ตำเวนตก  ฝนตกลงมำ  ดังเค็ง ๆ ข้ำมดงมำนี้แบ้นบักเลิกแบ้นพ่ออีเถิง 
   ฮ่งเบิง ๆ  ฝนเทลงมำ  ฝน  บ่ ตกข้ำวไฮ้ตำยเหมิดแล้ว 
   ฝน  บ่ ตกข้ำวนำตำยแล้งเหมิดแล้ว 
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   ฝน  บ่ ตกกล้ำแห้งตำยพรำยเหมิดแล้ว 
   ตกลงมำฝนตกลงมำ  เท่งลงมำเท่งลงมำ 
   กุ๊กกู๊  กุ๊กกู๊  กุ๊กกู๊  กุ๊กกู๊  กุ๊กกู๊ 

(orawan  poompeke. http://www.orawan123.blogspot.com, 20 สิงหำคม 2559) 
 
กำพย์เซิ้งแห่นำงแมว  ส ำนวนท่ี 2 
   เซิ้งอันนี้เพิน่ว่ำ  เซิ้งนำงแมว  ย่ำงเป็นแถวกะนำงแมวออกก่อน 

ไปตำมบ่อนกะตำมซอกตำมซอย  ไปบ่ถอยกะขอฝนขอฟ้ำ 
เฮำคอยถ้ำให้ฝนเทลงมำ  ตำมประสำแมวโพงแมวเป้ำ 
แมวด ำกินปลำย่ำง  แมวด่ำงกินปลำแห้ง 
ฝนฟ้ำแล้ง  กะขอฟ้ำขอฝน 
ขอน้ ำมนต์กะรดหัวแมวบ้ำง (ชำวบ้ำนสำดน้ ำลงใส่) 
เทลงมำกะฝนเทลงมำ  ท่วมไฮ่ท่วมนำ 
ท่วมฮูปลำไหล  ท่วมไม้โสงเสง 
หัวล้ำนชนกันฝนเทลงมำ (ซ้ ำ 3 ครั้ง) 

(สวิง  บุญเจิม. 2549 : 816) 
 
กำพย์เซิ้งแห่นำงแมว  ส ำนวนท่ี 3 
   นำงแมวเอย  มำร้องแจ้ว ๆ 

นำงแมวขอไก่  ขอไม่ได้  ร้องให้ขอฝน 
ขอน้ ำมนต์รดหัวข้ำที 
มีแก้วนัยน์ตำ  ออกมำเดือนหก  ฝนตกทุกที 
มำปีนี้ไม่มีฝนเลย 
พ่อตำลูกเขย  นอนก่ำยหน้ำผำก 
พ่อหม้ำยลูกมำก  มันยำกเพรำะข้ำว 
คนหนุ่มคนสำว  คนเฒ่ำหัวห้อย 
พำเด็กน้อย  มำเล่นนำงแมว 
มำร้องแจ้วฝนก็เทลงมำ  ฝนก็เทลงมำ 

(ไตรรงค์  ปิมปำ. http://www.Prapathai.com, 20 สิงหำคม 2559) 
 
   กำพย์เซิ้งนำงแมวยังมีอีกหลำยส ำนวนท่ีมีควำมแตกต่ำงกันไป  ตำมแต่ละภูมิภำค       
แต่ละท้องถิ่น เป็นบทร้องท่ีใช้ภำษำท้องถิ่นท่ีเรียบง่ำย ใช้ค ำน้อย  ในแต่ละวรรคมีเพียง 3 – 4 ค ำ
คล้องจองต่อเนื่องกันไป  วิธีกำรร้องจะร้องซ้ ำไปซ้ ำมำ  อำศัยกำรลงเสียงเมื่อจบบทร้อง  และกำร
กระแทกเสียงให้เกิดควำมสนุกสนำน  จำกค ำเซิ้งนำงแมวท่ียกตัวอย่ำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำถึงแม้ค ำ
ขึ้นต้นค ำเซิ้งจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไป  แต่ค ำเซิ้งสุดท้ำยมีจุดมุ่งหมำยเดียวกันคือขอให้ฝนตกลงมำ
เพื่อบรรเทำสภำวะควำมแห้งแล้ง  พืชผลจะได้เจริญเติบโตให้ผลผลิตทำงกำรเกษตร  กำรเริ่มต้นชีวิต

http://www.orawan123.blogspot.com/
http://www.prapathai.com/
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ใหม่ท ำกำรเพำะปลูกได้ไม่ยำกจนเหมือนเดิม  บทร้องบำงบทจะเป็นกำรเตือนสติให้แม่ม่ำยในสังคม  
ซึ่งเป็นคนยำกไร้ไม่มีสำมีเล้ียงดู  อย่ำเพิ่งด่วนท ำกำรใด ๆ เช่น  กำรขำยลูก  หรือกำรลงทุนอื่นใด  
ขอให้รอฟ้ำรอฝนตกก่อนจะได้ท ำไร่  ท ำนำ  ก็จะหำยจำกควำมล ำบำกยำกจน  ขั้นตอนของพิธีแห่นำง
แมวยังสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์  ควำมรัก  และควำมสำมัคคีของคนในชุมชนท่ีให้ควำม
ร่วมมือ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยำมเดือดร้อนอีกด้วย 
 

 
 

ภำพที่ 13  เครื่องดนตรีประกอบขบวนเซิ้งนำงแมว 
ท่ีมำ : http://www.madchima.org  สืบค้นวันท่ี 20 สิงหำคม 2559 

 
   5.2.2.4  วงดนตรีที่ใช้ประกอบกำรเซิ้งในพิธีกรรมแห่นำงแมว 
   พิธีกรรมแห่นำงแมว  เป็นพิธีขอฝนท่ีจัดขึ้นเฉพำะในหมู่บ้ำนของตน  ไม่ใช่ประเพณี 
ท่ีอยู่ในฮีตสิบสองของชำวอีสำน  ดังนั้นจึงไม่ได้มีกำรจัดพิธีกรรมแห่นำงแมวขึ้นทุกปีเหมือนแห่บั้งไฟ  
จะจัดเฉพำะปีท่ีฝนแล้งเท่ำนั้นไม่มีกำรประกวดแข่งขันกัน  รูปแบบขบวนแห่จัดอย่ำงง่ำย ๆ ดังนั้น
เครื่องดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบพิธีแห่จึงใช้แค่กลองยำวอีสำน  เป็นเครื่องดนตรีหลักในกำรตี
ประกอบขบวนแห่นำงแมว  และใช้ฉิ่ง  ฉำบ  กรับ  และฆ้องโหม่ง  เป็นเครื่องประกอบจังหวะเพื่อ
สร้ำงควำมสนุกสนำน  อำจมีเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสำนประกอบมำกกว่ำนี้แล้วแต่ควำมสำมำรถใน
กำรจัดหำของแต่ละหมู่บ้ำนก็ได้ 
   5.2.2.5  กระบวนท่ำเซิ้งในพิธีกรรมแห่นำงแมว 
   ผู้ร่วมขบวนแห่นำงแมวจะฟ้อนส่ำยร่ำยร ำประกอบกำรขับกำพย์เซิ้งนำงแมว  ไปตำม
ถนนในหมู่บ้ำน  กระบวนท่ำเซิ้งไม่มีรูปแบบมำตรฐำน  เป็นลักษณะกำรยกมือร่ำยร ำไปตำมภูมิรู้
ทำงด้ำนนำฏศิลป์และอำรมณ์ของแต่ละบุคล  ประกอบกำรก้ำวเดินไปตำมจังหวะกำรขับกำพย์เซิ้งและ
ท ำนองดนตรี  ท่ำร ำไม่มีควำมสอดคล้องกำรบทขับกำพย์เซิ้งแห่นำงแมว  
   5.2.2.6  กำรแต่งกำยในกำรเซิ้งในพิธีกรรมแห่นำงแมว 
   เนื่องจำกเป็นพิธีกรรมท่ีเรียบง่ำยไม่มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรจัดพิธี  มีเพียงขั้นตอน
ในกำรประกอบพิธีเท่ำนั้น  ดังนั้นกำรแต่งกำยของผู้เซิ้งในขบวนพิธีแห่นำงแมวจึงมีลักษณะกำรแต่ง
กำยด้วยเครื่องแต่งกำยตำมปกติวิถีชีวิตของชำวบ้ำนเท่ำนั้น 

http://www.madchima.org/
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ภำพที ่14  เข่ง 
ท่ีมำ : ผู้วิจัย 

 
   5.2.2.7  อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมแห่นำงแมว 
   อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบกำรเซิ้งแห่นำงแมวนั้น  ใช้เพียงกะทอ เข่ง ตะกร้ำ หรืออุปกรณ์
อื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นรูเหมือนตำข่ำย  ท่ีสำมำรถน ำแมวใส่ลงไปได้และสำดน้ ำเข้ำถึง  มีฝำด้ำนบนปิด
ให้สนิทกันแมวออก  แล้วใช้ไม้ไผ่หรือไม้ชนิดใดก็ได้  ยำวประมำณ 3 เมตร  ส ำหรับสอดหำม 
 5.3  พิธีกรรมนางด้ง   
  5.3.1  ประวัติควำมเป็นมำของพิธีกรรมนำงด้ง 
  จำกกำรศึกษำพบว่ำ  พิธีกรรมนำงด้งของชำวอีสำน  จะมีรูปแบบท่ีแตกต่ำงกันในแต่ละ
พื้นท่ี  โดยมีรูปแบบพิธีกรรมท่ีแตกต่ำงกัน 2 รูปแบบ  คือ 
   5.3.1.1  พิธีกรรมนำงด้งในรูปแบบกำรละเล่น 
   พิธีกรรมนำงด้งในรูปแบบกำรละเล่น  มักจะจัดเป็นประจ ำทุกปีไม่ว่ำฝนจะแล้ง
หรือไม่  จึงอำจเรียกได้ว่ำเป็นประเพณีประจ ำปี  จะเล่นท้ังหมด 7 วัน  โดยเริ่มวันแรกของกำรเล่น 
นำงด้งในช่วงสุดท้ำยของประเพณีสงกรำนต์  หรือประมำณวันท่ี 19 – 25 เมษำยน ของทุกปี  มักจะ
เล่นกันท่ีลำนกว้ำง  โดยส่วนมำกหำกเล่นเวลำกลำงวันจะเล่นกันท่ีลำนวัด  แต่ถ้ำเล่นเวลำกลำงคืน 
(ยกเว้นวันพระ)  จะเล่นท่ีบริเวณลำนกว้ำงของหมู่บ้ำน  
   5.3.1.2  พิธีกรรมนำงด้งในรูปแบบกำรเส่ียงทำย   
   พิธีกรรมนำงด้งในรูปแบบเส่ียงทำย  เป็นหนึ่งในพิธีกรรมขอฝนของชำวไทยเช้ือ     
สำยลำวท่ีมีมำแต่โบรำณ  มีควำมเช่ือว่ำเครื่องไม้เครื่องมือในกำรประกอบอำชีพจะมีภูตผี (ผีให้คุณ)  
สิงสถิตอยู่คอยช่วยเหลือในกำรประกอบอำชีพหรือกำรท ำมำหำกิน เช่น ผีนำงครก ผีนำงสำก ผีนำงด้ง  
เป็นต้น  พิธีกำรเส่ียงทำยผีนำงด้งจะกระท ำเมื่อเกิดฝนแล้ง  นอกจำกนี้ยังมีควำมเช่ือในพิธีกรรม    
นำงด้งสำมำรถเส่ียงทำยถำมในเรื่องของหำยตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย  พิธี กรรมนำงด้งจะท ำ
กำรเส่ียงทำยโดยมีเสำหลัก 2 เสำ  คือ  หลักฝนและหลักแล้ง  ปักอยู่คนละจุดกัน  ท้ังนี้ผู้ปักหลักฝน 
และหลักแล้งต้องแอบปักโดยไม่ให้ผู้ประกอบพิธีและคนอื่นรู้   เพื่อควำมศักด์ิสิทธิ์ของพิธี  เมื่อนำงด้ง
เข้ำสิงกระด้งแล้ว  เช่ือว่ำผู้จับกระด้งจะถูกนำงด้งพำกระด้งท่ีจับไปตีหลักท่ีปักไว้  หำกตีหลักแล้งค ำ
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เส่ียงทำยจะท ำนำยว่ำปีนี้ฝนจะแล้ง  หมู่บ้ำนจะเกิดควำมอัตคัดขัดสน  ผลผลิตทำงกำรเกษตรจะ
เสียหำย  หำกตีหลักฝนค ำเส่ียงทำยจะท ำนำยว่ำปีนี้ฝนจะตกชุก  น้ ำท่ำจะอุดมสมบูรณ์  พืชพันธ์
ธัญญำหำรจะเจริญงอกงำม  ผลผลิตทำงกำรเกษตรจะให้ผลดี  
  5.3.2  องค์ประกอบในพิธีกรรมนำงด้ง 
  พิธีกรรมนำงด้ง  เป็นพิธีขอฝนอีกพิธีหนึ่งของชำวอีสำน  จะมีมำต้ังแต่ครั้งไหนยังหำ
หลักฐำนท่ีแน่ชัดไม่ได้  พบแต่เพียงกำรบอกเล่ำถึงวิธีกำรประกอบพิธีกรรมนำงด้ง  ซึ่งผู้วิจัยจะน ำเสนอ
องค์ประกอบของพิธีกรรมนำงด้ง ดังต่อไปนี้ 
   5.3.2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมนำงด้ง 
   พิธีกรรมนำงด้ง  จะมรีูปแบบพิธีกรรมท่ีแตกต่ำงกัน 2 รูปแบบ  คือ 
    1)  พิธีกรรมนำงด้งในรูปแบบกำรละเล่น 
    (1) ในกำรเล่นจะประกอบไปด้วยผู้ขับร้องเพลงเซิ้งนำงด้ง 1 คน  ผู้จับกระด้ง
เป็นผู้หญิง 2 คน  ส่วนใหญ่เป็นผู้เฒ่ำผู้แก่ในหมู่บ้ำนท่ีเคยเป็นร่ำงทรงนำงด้งมำก่อน  นั่งหันหน้ำเข้ำ
หำกันจับกระด้งอยู่ตรงกลำงระหว่ำงนำงด้ง  มีสำกต ำข้ำววำงอยู่ข้ำง ๆ หรือตรงกลำงระหว่ำงนำงด้ง  
เมื่อเริ่มเล่นผู้ร้องเพลงเซิ้งนำงด้ง  จะร้องไปตำมบทกำพย์เซิ้งนำงด้งไปจนกว่ำผีนำงด้งจะเข้ำสิงร่ำง 
ของผู้จับกระด้ง 
    (2) เมื่อผีนำงด้งเข้ำสิง  นำงด้งจะเอำกระด้งไล่ตีคนรอบข้ำงเพรำะจะเข้ำมำ
แย่งสำกซึ่งเป็นส่ิงท่ีนำงด้งหวงมำก  ผู้คนก็จะพำกันวิ่งหนีกันอย่ำงสนุกสนำน  บำงคนถูกตีได้รับ
บำดเจ็บมำกบ้ำงน้อยบ้ำง  แต่ก็ไม่มีใครถือโทษโกรธเคืองเพรำะถือเป็นกำรละเล่น 
    (3) เมื่อเวลำนำงด้งออกจำกร่ำงทรง  ก็จะโยนหรือวำงกระด้งท่ีถือหงำยขึ้น   
ถ้ำกระด้งคว่ ำจะต้องหงำยใหม่  มิฉะนั้นผีสำงเทวดำจะไม่ยอมออกจำกกระด้ง  
 

 
 

ภำพที ่15  พิธีกรรมนำงด้งแบบกำรละเล่น 
ท่ีมำ : http://.blogspot.com  สืบค้นวันท่ี 21 สิงหำคม 2559 

 

http://.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-C09gTdd9JNU/UPJ3VD-yQyI/AAAAAAAACao/OkBfKYOZqrY/s1600/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%87.jpg
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    กำรเล่นนำงด้ง  พอนำงด้งออกจำกร่ำงทรง  ก็จะท ำกำรเชิญนำงด้งเข้ำทรง
ใหม่โดยเปล่ียนร่ำงทรง  คืนหนึ่งจะเล่นประมำณ 2 ช่ัวโมง  ขึ้นอยู่กับคนเข้ำทรงว่ำมีมำกหรือน้อย  
และขึ้นอยู่กับผู้เล่นและผู้ชมว่ำมีควำมสุภำพหรือไม่เพียงไร  ถ้ำเล่นกันไม่สุภำพก็จะเลิกเล่นทันที  
ลักษณะพิธีกรรมนำงด้งในรูปแบบกำรละเล่น  ส่วนใหญ่พบในพื้นท่ีแถบภำคเหนือตอนล่ำง  ได้แก่  
พิษณุโลก  ก ำแพงเพชร  สุโขทัย  เป็นต้น 
    2)  พิธีกรรมนำงด้งในรูปแบบกำรเส่ียงทำย   
    (1) ผู้น ำหมู่บ้ำนและผู้อำวุโสประชุมเพื่อก ำหนดวัน   และนัดหมำยกำร
จัดเตรียมงำนตลอดจนมอบหมำยผู้รับผิดชอบหน้ำท่ีต่ำง ๆ 
    (2) จัดเตรียมหำส่ิงของท่ีใช้ในกำรประกอบพิธี  โดยส่ิงของท่ีเป็นประเภทข้ำว
ของเครื่องใช้  เช่น  หวี  กระจก  ก ำไล  สตำงค์รู  จะต้องเป็นของแม่หม้ำยเท่ำนั้น 
    (3) เมื่อถึงวันท่ีก ำหนดประกอบพิธี  ผู้อำวุโสในหมู่บ้ำน จะเตรียมเครื่องบูชำ
ครู (คำยขันธ์ 5)  จัดไว้ 2 ชุด  ชุดหนึ่งจัดไว้ในส ำรับเครื่องบูชำ  อีกชุดหนึ่งใส่ไว้ในกระด้ง  น ำส่ิงของท่ี
จัดเตรียมส ำหรับประกอบพิธีใส่ลงไปในกระด้งแล้วประกบกระด้งท้ังสองใบเข้ำด้วยกัน น ำไม้คำน 4 อัน  
ประกบเป็นรูปกำกบำทให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ส่ิงท่ีใส่ไว้ในกระด้งหล่นหำย 
    (4) เมื่อถึงเวลำท่ีก ำหนดประกอบพิธี  โดยมำกจะเริ่มต้ังแต่ตะวันตกดินหรือ
ยำมค่ ำคืน  เพื่อให้คนในหมู่บ้ำนเสร็จส้ินภำรกิจต่ำง ๆ และมีส่วนร่วมในพิธีกรรม น ำของท่ีจัดเตรียมไว้
เดินทำงไปประกอบพิธีท่ีวัด  เมื่อถึงวัดผู้ประกอบพิธีจะท ำกำรย้ำยธรณีหรือกำรเชิญแม่ธรณีไปอยู่ท่ีอยู่
ช่ัวครำว  เนื่องจำกเช่ือว่ำกำรประกอบพิธีบนหัวแม่ธรณีเป็นส่ิงไม่ดี  จึงต้องอัญเชิญแม่ธรณีไปอยู่นอก
บริเวณประกอบพิธีก่อน  
    (5) หลังจำกเสร็จพิธีย้ำยธรณีแล้ว  จะเริ่มพิธีกรรมนำงด้งโดยเริ่มจำกกำรต้ัง
คำยขันธ์ 5 บูชำนำงด้ง  จุดเทียนต้ังไว้บนคำนบริเวณขอบกระด้งท้ัง 4 มุม  เมื่อบูชำนำงด้งเสร็จแล้ว  
จะมีคนน ำคำยขันธ์ 5 ไปซ่อนไว้  เพื่อให้นำงด้งไปหำหลังจำกเสร็จส้ินกำรหำหลักเส่ียงทำยแล้ว 
 

 
 

ภำพที ่16  พิธีกรรมนำงด้งแบบพิธีกรรมเส่ียงทำยขอฝน 
ท่ีมำ : ผู้วิจัย 
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    (6) เมื่อบูชำนำงด้งเสร็จแล้ว  จึงเริ่มพิธีกรรมนำงด้งโดยมีผู้ร้องค ำเซิ้งนำงด้ง    
1 คน  มีผู้ประกอบพิธีจับกระด้ง 2 คน  นำงร ำจะร ำเวียนขวำ (ทักษิณำวรรต) วนรอบกระด้งเพื่อควำม
เป็นสิริมงคล  ร่ำยร ำไปตำมค ำเซิ้งนำงด้งจนกระท่ังนำงด้งเข้ำสิงกระด้ง 
    (7) เมื่อนำงด้งเข้ำสิงกระด้งแล้ว  จะพำกระด้งไปหำหลักฝนและหลักแล้งท่ีมี   
ผู้น ำไปแอบปักไว้  คนจับกระด้งจะไม่ทรำบว่ำหลักฝนและหลักแล้งปักอยู่ท่ีไหน  ดังนั้นกำรท่ีคนจับ
กระด้งน ำกระด้งไปตีท่ีหลักฝนหรือหลักแล้งได้  เช่ือว่ำเป็นเพรำะผีนำงด้งน ำทำงไป  จึงท ำให้เกิดควำม
เช่ือและควำมศรัทธำในพิธีเต้ำนำงด้งของชำวอีสำน 
    (8) เมื่อนำงด้งค้นหำหลักเส่ียงทำยพบแล้ว ต่อไปนำงด้งไปต้องหำคำยขันธ์ 5 
ท่ีมีคนน ำไปซ่อนไว้ให้พบ   
   5.3.2.2  รูปแบบกำรเซิ้งในพิธีกรรมนำงด้ง 
   รูปแบบกำรเซิ้งในพิธีกรรมนำงด้ง  เป็นรูปแบบกำรประกอบพิธีกรรมท่ีอยู่กับท่ีกำร
แสดงเซิ้งนำงด้งจะเริ่มจำกผู้ประกอบพิธีอ่ำนคำถำประกอบพิธีกรรม  ผู้แสดงจะนั่งล้อมวงรอบกระด้ง
พนมมือ  เพื่อแสดงถึงกำรเคำรพบูชำแม่นำงด้ง  เมื่อเสร็จพิธีบูชำนำงด้งแล้ว  ผู้แสดงจึงยืนขึ้น
ล้อมรอบกระด้งหันหน้ำตำมวง  ผู้เซิ้ ง (คนร้องกำพย์เซิ้งนำงด้ง) จะเริ่มร้อง  ผู้ฟ้อนจะร่ำยร ำตำม
ท่วงท ำนองเดินเวียนทักษิณำวรรต (เวียนขวำ)  รอบกระด้งไปจนกว่ำนำงด้งจะเข้ำสิงในกระด้ง  หำกผู้
เซิ้งร้องค ำเชิญแม่นำงด้งได้ประมำณ 3 รอบแล้ว  นำงด้งยังไม่เข้ำสิงในกระด้ง  เช่ือว่ำแม่นำงด้งไม่
พอใจผู้จับกระด้ง  ต้องเปล่ียนผู้จับกระด้งคนใหม่   แล้งผู้เซิ้งร้องค ำเชิญต่อไปผู้แสดงก็ร่ำยร ำต่อไป
จนกว่ำนำงด้งจะเข้ำสิงกระด้ง 
   5.3.2.3  เนื้อร้องและท ำนองเพลงท่ีใช้ประกอบกำรเซิ้งในพิธีกรรมนำงด้ง 

"เต้ำอีแม่นำงด้ง 
มำเวียนนี้ได้สองสำมฮอบ 
ตักตุล่ีแมงหมี่ตักตุลำ 
มำสู่แดดหรือมำสู่ฝน 
เฮ็ดซักไซ้นัน้เผ่ินว่ำเขียดเหลือง 
ลอยอ่องหล่องนั้นแม่นเขียดจ่ำนำ 
เชิญท้ังครกไม้บำกมำสูญด้งเยอ 
มีท้ังหวีเขำควำยบำย 
มีท้ังเหล้ำไหหลวงจับไก่ 
แขนลงมำแต่เพิ่นวีด้ง 
มำปิ่นวัดปิ่นเวียนเด๋ียวนี้ 
ฝน บ่ ตกเข้ำนำตำยแล้ง 
หมำกหม่วยสุกคำเคือเหมิดแล้ว 
น้ ำใสขำวให้สูพำกันอำบ 
ฝนตกลงต้ังแต่เทิงภูค่อย 
กิ้งกันลง ฟันกันลงเสมอดังพันสำด 
เสมอกันแล้วฝนแก้วเลียนล ำ 

เฮ็ดโล่งโค้งเสมอดังกงเกวียน 
มำคอบนี้ได้สองสำมที 
พำสำวหลงเข้ำดงก ำแมบ 
มำก ำฮนน ำแม่เขียดไต้ 
มีแต่เสียงนั่นเผ่ินว่ำเขียดจ้อง 
หลังซำ ๆ แม่นพญำคันคำก 
ด้งน้อย ๆ ฮ่อนข้ำวก็ขำวอีสำวก็มี 
มีท้ังหัวเขำควำยบำยเกล้ำ 
มีท้ังเหล้ำไหใหญ่นับแสน 
เต้นเยอด้งเปอ เคอเยอด้ง 
ฝน บ่ ตก เข่ำไฮ่ตำยคำ 
แฮ้งอยู่ป่ำโฮมโกงเหมิดแล้ว 
หมำกเขือสุกคำข่วนเหมิดแล้ว 
เห็นหอยตำบถ่ิมข้ึนเมือบก 
น้ ำย่อยลงภูหอภูโฮง 
ตำดแต่นี้เท่ำฮอดเสอเพอ 
มำน ำกูนี้ให้ฝนฮวยลง 
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สำวไทยเวียงเต้ำแม่นำงด้ง 
มำเป่งน้ ำเดือนหกใส่ข้ำว  

เปอเสอเยอด้ง เปอเคอเยอด้ง 
มำเป่งน้ ำเดือนเก้ำใส่นำ กุ๊ก กู๊ ๆ ๆ"  

(สวิง  บุญเจิม. 2549 : 815) 
 

   5.3.2.4  วงดนตรีที่ใช้ประกอบกำรเซิ้งในพิธีกรรมนำงด้ง 
   ในกำรประกอบพิธี กรรมนำง ด้ง  เป็นรูปแบบของกำรขับกำพย์ เซิ้ งนำงด้ง
ประกอบกำรปรบมือประกอบกำรขับเซิ้งเพียงเท่ำนั้น  ดังนั้นจึงไม่ปรำกฏว่ำมีวงดนตรีท่ีใช้ประกอบ
พิธีกรรมนำงด้ง  แต่ในบำงพื้นท่ีอำจจะมีกำรน ำเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนเข้ำมำประกอบกำรขับกำพย์เซิ้ง   
นำงด้ง  เช่น  แคน  ฉิ่ง  ฉำบ  กรับ  เป็นต้น 
   5.3.2.5  กระบวนท่ำเซิ้งในพิธีกรรมนำงด้ง 
   กระบวนท่ำเซิ้งในพิธีกรรมนำงด้ง  จะพบเฉพำะในรูปแบบพิธีกรรมนำงด้งแบบเส่ียง
ทำยขอฝนเท่ำนั้น  กระบวนท่ำร ำเป็นลักษณะตีบทตำมค ำร้อง  ประกอบกำรเดินย่ ำเท้ำตำมจังหวะ
ท ำนองกำพย์เซิ้ง  ส่วนนำงด้งในรูปแบบกำรละเล่นไม่พบกระบวนท่ำเซิ้ง  จะเป็นเพียงกำรร้องกำพย์
เซิ้งนำงด้งในกำรเชิญผีนำงด้งเท่ำนั้น 
   5.3.2.6  กำรแต่งกำยกำรเซิ้งในพิธีกรรมนำงด้ง 
   จำกกำรศึกษำพบว่ำ  ลักษณะกำรแต่งกำยในพิธีกรรมนำงด้ง  มี 2 รูปแบบ  คือ 
    1)  พิธีกรรมนำงด้ง  ในรูปแบบกำรละเล่น  จะมีกำรแต่งกำยด้วยชุดแต่งกำยใน
วิถชีีวิตประจ ำวัน (ดูภำพที่ 15 หน้ำท่ี 54) 
    2)  พิธีกรรมนำงด้ง  ในรูปแบบพิธีกรรมกำรเส่ียงทำยขอฝน  จะมีลักษณะกำร
แต่งกำยในพิธีกรรมนำงด้ง  ส่วนใหญ่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีจะเป็นผู้หญิง  มีลักษณะกำรแต่งกำย
เหมือนชุดท ำบุญ  คือ  สวมใส่เส้ือแขนกระบอกสีขำวหรือสีสุภำพ  ห่มสไบเฉียงจำกไหล่ซ้ำยพำดลงมำ
ประกบชำยสไบบริเวณสะโพกด้ำนขวำ  ผ้ำสไบส่วนใหญ่ใช้สีแดง  เพรำะเช่ือว่ำเป็นสีมงคล  มีพลัง     
นุ่งผ้ำซิ่นพื้นเมือง (นุ่งตำมวิถีปกติของชำวบ้ำน)  ไม่เน้นกำรแต่งหน้ำท ำผม  หรือสวมใส่เครื่องประดับ
ในกำรประกอบกำรเซิ้ง (ดูภำพที่ 16 หน้ำท่ี 55)   
   5.3.2.7  อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมนำงด้ง 
   กำรประกอบพิธีกรรมนำงด้ง  มีกำรใช้อุปกรณ์ส ำหรับประกอบพิธีกรรมซึ่งจะมี
ควำมสัมพันธ์กับกระบวนท่ำเซิ้งในพิธีกรรมนำงด้ง  ปรำกฏอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบพิธีดังนี้ 
    1) กระด้ง 
    2) ไม้คำน 
    3) สำกมอง 
    4) ของใช้ของแม่หม้ำย  ประกอบด้วย  หวี  กระจก  ก ำไล  เป็นต้น (ท่ีต้องใช้
ของแม่หม้ำยเนื่องจำกต้องกำรยกระดับกำรอยู่ร่วมกันในสังคม  ให้บุคคลท่ัวไปเห็นควำมส ำคัญของ
หญิงหม้ำย  เพรำะต้องน ำของใช้มำประกอบพิธีกรรมนำงด้ง) 
   ควำมเช่ือของคนอีสำน  ส่วนใหญ่จะเป็นควำมเช่ือในเรื่องส่ิงล้ีลับท่ีเช่ือว่ำมีอ ำนำจ
เหนือธรรมชำติ  สำมำรถดลบันดำลให้เกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้  เป็นส่ิงท่ีไม่สำมำรถพิสูจน์ทรำบด้วย
หลักเหตุและผล  ควำมเช่ือในส่ิงล้ีลับมีท้ังท่ีเป็นเทพยดำและภูตผีปีศำจ  ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน
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ของชำวอีสำนหำกเกิดเหตุกำรณ์อันก่อให้เกิดควำมทุกข์เข็น  เช่ือว่ำเกิดจำกควำมไม่พึงพอใจของ
อ ำนำจล้ีลับ  เนื่องจำกมีผู้หนึ่งผู้ใดท ำให้เกิดควำมไม่พอใจ  หรือเกิดจำกธรรมชำติลงโทษ  ดังนั้นจึง
ต้องท ำกำรเซ่นสรวงบูชำหรือประกอบพิธีกรรมขอขมำ  เพื่อให้ส่ิงล้ีลับเกิดควำมพึงพอใจและช่วยขจัด
ปัดเป่ำควำมทุกข์ยำกนั้นให้หำยไปได้  วิถีชีวิตของชำวอีสำนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม    
ซึ่งต้องอำศัยน้ ำเป็นส ำคัญในกำรเพำะปลูก  เมื่อเกิดควำมแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล  ชำวอีสำน
จึงประกอบพิธีกรรมขอฝน  โดยเช่ือว่ำเมื่อประกอบพิธีกรรมขอฝนแล้วจะท ำให้พญำแถนเกิดควำม     
พึงพอใจและดลบันดำลให้ฝนตกลงมำ  ดังนั้นพื้นฐำนควำมเช่ือของชำวอีสำนจึงมีควำมสัมพันธ์กับ   
วิถีชีวิต  อำชีพและพิธีกรรมขอฝนของชำวอีสำนเป็นอย่ำงยิ่ง 
 
6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือและพิธีกรรมขอฝนของชาวอีสาน   
 ในกำรวิจัยเรื่อง “พิธีกรรมและกำรแสดงในกำรขอฝนของชำวอีสำน”  ได้ท ำกำรศึกษำ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจำกหนังสือ  เอกสำร  ต ำรำ  และงำนวิจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมและเรียบ
เรียง  และวิเครำะห์ข้อมูล  โดยศึกษำจำกหนังสือ  เอกสำร  ต ำรำ  และงำนวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 6.1  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับความเชื่อของชาวอีสาน 
 จำรุวรรณ  ธรรมวัตร (2523)  ได้กล่ำวว่ำ  คติควำมเช่ือของคนอีสำนท่ีเป็นพื้นฐำนควำมคิด  
และยุทธวิธีสู้ภัยแล้ง 2 ประเภท  ดังนี้ 
  6.1.1  คติควำมเช่ือแบบวัฒนธรรมผี  ชำวอีสำนเช่ือว่ำมีผี  เพรำะผีมีบทบำทใน
ชีวิตประจ ำวันหลำยด้ำน  เช่น  ฝนแล้ง  น้ ำท่วม  โดยโรคระบำดเกิดจำกกำรกระท ำของผี  จึงมี
พิธีกรรมอ่อนน้อมยอมต่อผี  เช่น  พิธีเต้ำนำงด้ง  พิธีเต้ำเซียงข้อง  พิธีปล้ ำบั้งลัน  พิธีดึงครกดึงสำก  
พิธีลงข่วงผีฟ้ำ 
  6.1.2  คติควำมเช่ือเรื่องฝนแล้งตำมแนวพุทธศำสนำแบบชำวบ้ำน  เช่น  พิธีสวดคำถำ
ปลำค่อ  พิธีแห่ข้ำวพันก้อน  กำรเทศน์พญำคันคำก 
 นอกจำกนี้  ยังได้กล่ำวถึงควำมเช่ือเรื่องต่ำง ๆ ของชำวอีสำน  เช่น  เช่ือในเรื่องโชคลำง  
ฤกษ์ผำนำที  เช่ือในเรื่องควำมฝัน  เช่ือในเรื่องปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติเกิดจำกส่ิงล้ีลับ  เช่ือในเรื่อง
สุขภำพและสวัสดิภำพ  เช่ือในเรื่องภูตผี  ปีศำจ  เช่ือในเรื่องลักษณะของบุคคล  สัตว์  พืชผล  เช่ือใน
เรื่องโหรำศำสตร์  เช่ือในเรื่องเวทมนต์  คำถำ  เช่ือเรื่องกำรนับถือผี  เช่ือในเรื่องเครื่องรำงของขลัง 
 จิรำภรณ์  ภัทรำภำนุภัทร (2528)  กล่ำวว่ำ  ควำมเช่ือของคนในสังคมมีส่วนสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของคนในสังคมและเป็นตัวก ำหนดสังคมอีกด้วย  โดยแบ่งควำมเช่ือออกเป็นประเภทต่ำง ๆ  
เช่น  ควำมเช่ือเกี่ยวกับธรรมชำติ  ควำมเช่ือเกี่ยวกับประเพณีกำรนับถือผี  ควำมเช่ือเรื่องไสยศำสตร์  
ควำมเช่ือเกี่ยวกับอำชีพ ควำมเช่ือเกี่ยวกับผีเครื่องมือประกอบอำชีพ  เป็นต้น 
 ประมวล  ดิคคินสัน (2521)  กล่ำวถึงเรื่องควำมเช่ือน ำไปสู่พิธีกรรมว่ำ  ชำวไทยบริโภคข้ำว
เป็นอำหำรหลัก  จึงแสดงควำมกตัญญูรู้บุญคุณและเห็นควำมศักด์ิสิทธิ์ของแม่โพสพโดยกำรประกอบ
พิธีกรรมในกำรเพำะปลูก  พิธีเหล่ำนี้อำจมีข้อปลีกย่อยแตกต่ำงกันตำมท้องถิ่น  แต่ควำมมุ่งหมำยมีอยู่
ร่วมกัน  คือ  แสดงควำมส ำคัญของข้ำว  เริ่มต้ังแต่ลงมือไถครำดนำก็มีพิธีแรกนำ  ส่วนชำวนำของภำค
อีสำนมีพิธี  “เล้ียงตำแฮก”  เป็นต้น 
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 6.2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับพิธีกรรมของชาวอีสาน 
 จำรุบุตร  เรืองสุวรรณ (ม.ป.ป. : 147 – 158)  กล่ำวถึงฮีต 12 ว่ำ  เป็นประเพณีของชำว
อีสำนท่ีปฏิบัติกันในแต่ละเดือนจนครบ 12 เดือน  ดังต่อไปนี้ 
  เดือนเจียง  ประเพณีนิมนต์สังฆเจ้ำเข้ำกรม 
  เดือนยี่  ประเพณีบุญคูณลำน 
  เดือน 3  ประเพณีบุญข้ำวจี่ 
  เดือน 4  ประเพณีบุญพระเวส 
  เดือน 5  ประเพณีตรุษสงกรำนต์ 
  เดือน 6   ประเพณีบุญวิสำขบูชำ 
  เดือน 7  ประเพณีบุญบูชำเทวดำอำรักษ์หลักเมือง 
  เดือน 8  ประเพณีบุญเข้ำพรรษำ 
  เดือน 9  ประเพณีบุญข้ำวประดับดิน 
  เดือน 10  ประเพณีบุญข้ำวสำก 
  เดือน 11  ประเพณีบุญออกพรรษำ 
  เดือน 12  ประเพณีบุญกฐิน 
 สำร  สำระทัศนำนันท์ (2522)  กล่ำวถึง พิธีกรรมอื่น ๆ นอกจำกฮีต 12 เดือนของชำวอีสำน  
อีก 14 พิธีกรรม  ได้แก่  บุญผ้ำป่ำ  บุญแห่ข้ำวพันก้อน  บุญแห่ดอกไม้  บุญแจกข้ำว  บุญพรรษำค้ำง  
กำรเล้ียงผีตำแฮก  กำรแห่นำงแมว  กำรเต้ำนำงด้ง  กำรเล่นแม่นำงกวัก  กำรเทศน์พญำคันคำก    
กำรสวดคำถำปลำค่อ  กำรเล่นโยนครกโยนสำก  กำรเต้ำแม่นำงข้อง  และประเพณีลงแขก   
 กิ่งแก้ว  อัตถำกร (2525)  กล่ำวถึง  พิธีกรรมในแต่ละเดือนท้ังของหลวงและของรำษฎร์  
เน้นหนักไปใน 2 เรื่องใหญ่  คือ  
  1.  พิธีกรรมทำงกำรเกษตร  ในพระรำชพิธีเดือนอ้ำย  มีพระรำชพิธีไล่เรือ  เดือนสำมมี
พระรำชพิธีธำนยเทำะห์ (พิธีเผำข้ำว)  เดือนหกพระรำชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล  เดือนเก้ำพระรำช
พิธีพิรุณศำสตร์  ส่วนพิธีของชำวบ้ำนภำคอีสำน  เดือนยี่บุญคูณลำน  ท ำขวัญข้ำว  เดือนหกบุญบั้งไฟ  
และเดือนเจ็ดบุญซ ำฮะ  แรกนำขวัญ 
  2.  พิธีทำงศำสนำในพระรำชพิธีเดือนเจ็ดมีพระรำชพิธีสลำกภัต  เดือนแปดมีพระรำชพิธี
ฉลองเทียนพรรษำ  เดือนสิบสองมีพระรำชพิธีจองเปรียง  ส่วนพิธีของชำวบ้ำนภำคอีสำน  เดือนส่ี    
บุยเผวส-เทศน์มหำชำติ  เดือนหกบุญวิสำขะ  และเดือนแปดบุญเข้ำพรรษำ 
 จำรุวรรณ  ธรรมวัตร (2523)  ได้กล่ำวถึงประเพณีและพิธีกรรมต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำ
นำของชำวอีสำน  เช่น  ประเพณีกำรลงแขก  ในกำรท ำนำแต่ละปีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้แรงงำนมำกอยู่ 
4  ครั้ง  คือ  เวลำด ำนำ  เวลำเกี่ยวข้ำว  เวลำนวดข้ำว  และเวลำขนข้ำวขึ้นยุ้ง  ประเพณีกำรขอฝน
ของชำวอีสำนมีพิธีแม่นำงข้องเพื่อขับไล่ผีแม่แล้งออกจำกหมู่บ้ำน  และเป็นกำรท ำนำยว่ำฝนฟ้ำจะตก
ต้องตำมฤดูกำลหรือไม่  นอกจำกนั้นยังมีพิธีกรรมแห่นำงแมว  พิธีกรรมนำงด้ง  เป็นต้น   
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 บุญเลิศ  สดสุชำติ (2526)  กล่ำวถึง  ประเพณีบุญบั้งไฟว่ำมีควำมเกี่ยวกันกับวิถีชีวิตของคน
อีสำนในฐำนะเป็นเครื่องมือของพิธีขอฝน  หรือประเพณีประจ ำสิบสองเดือน  เรียกว่ำ  “บุญเดือนหก”  
นอกจำกนั้นยังได้กล่ำวถึงต ำนำนต้นเหตุแห่งกำรท ำบั้งไฟและกำรขอฝน  ตลอดจนประเพณีกำรจัดงำน
บุญบั้งไฟและแนวทำงในกำรอนุรักษ์ประเพณีดังกล่ำว 
 6.3  งานวิจัยที่เก่ียวกับการแสดงของชาวอีสาน 
 อร่ำมจิต  ชิณช่ำง (2531)  ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง  “กำพย์เซิ้งบั้งไฟ : ศึกษำเฉพำะกรณี  อ ำเภอ
เมือง  จังหวัดยโสธร”  กล่ำวว่ำ  กำรศึกษำเน้นกำพย์เซิ้งบั้งไฟในด้ำนวรรณกรรม  พิธีกรรม  
นำฏกรรม  โลกทัศน์ของชำวอีสำนท่ีมนุษย์มีต่อมนุษย์  มนุษย์มีต่อธรรมชำติ  และมนุษย์มีต่อส่ิงเหนือ
ธรรมชำติ  โดยกำรศึกษำพบว่ำในด้ำนวรรณกรรม  กำพย์เซิ้งบั้งไฟเป็นค ำประพันธ์ท้องถิ่นอีสำนท่ีใช้
ร้องในขบวนแห่บั้งไฟ  แต่งด้วยกำพย์อีสำน  ส่วนในด้ำนพิธีกรรมพบว่ำ   ลักษณะเนื้อหำของกำพย์เซิ้ง
บั้งไฟจะเป็นกำรบวงสรวงอ้อนวอนต่อพญำแถนและส่ิงศักด์ิสิทธิ์  อันเป็นท่ีเคำรพของชำวบ้ำนให้มำ
ช่วยดลบันดำลให้ฝนตกตำมฤดูกำล  ในส่วนนำฏกรรมพบว่ำ  กำรเซิ้งบั้งไฟจะเป็นกำรฟ้อน
ประกอบกำรขับเซิ้ง  โดยฟ้อนขึ้นลงตำมจังหวะกลองตุ้ม  พังฮำด  และโทน  นิยมเซิ้งเป็นกลุ่มต้ังแต่   
3 – 5 คนขึ้นไปมีหัวหน้ำเป็นต้นเสียงขับกำพย์น ำ  ส่วนคนอื่นคอยร้องรับไปเรื่อย ๆ 
 สุภำวดี  ส ำลีพันธุ์ (2540)  ได้ศึกษำท่ำฟ้อนพื้นบ้ำนอีสำน  โดยกำรศึกษำแนวคิดในกำร
ประดิษฐ์ท่ำร ำของศิลปินภำคอีสำน  ได้แก่ 
 1. แนวคิดของอำจำรย์เคน  ดำหลำ  กล่ำวถึงกระบวนท่ำฟ้อนร ำของชำวอีสำนประกอบ
กลอนล ำแม่บทอีสำน 32 ท่ำว่ำ  ผู้ท่ีจะล ำกลอนแม่บท 32 ท่ำ  จ ำเป็นต้องออกท่ำฟ้อนประกอบด้วย  
ซึ่งกำรออกท่ำฟ้อนนี้ไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ ผู้ล ำจะฟ้อนได้ตำมควำมถนัดแต่ต้องให้ตรงกับควำมหมำย
ของค ำกลอนท้ัง 32 ท่ำ 
 2. แนวคิดของอำจำรย์ฉวีวรรณ (พันธุ)  ด ำเนิน  กล่ำวถึง  กำรประดิษฐ์ท่ำร ำว่ำจะยึดท่ำร ำ
ในค ำกลอนแม่บท 32 ท่ำ  และประดิษฐ์ท่ำร ำจำกกำรเลียนแบบท่ำทำงของสัตว์  อีกประกำรหนึ่ง  
ปัจจุบันได้ปรับปรุงท่ำร ำโดยกำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม  กำรสอบถำมจำกผู้มีอำชีพหมอล ำในหลำย
จังหวัดของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงท ำให้มีท่ำร ำในกลอนแม่บทเพิ่มเป็น 48 ท่ำ 
 3. แนวคิดของอำจำรย์มำลินี  แก้วเงิน  กล่ำวถึง  กำรประดิษฐ์ท่ำร ำท่ีพอจะสรุปได้  คือ   
1) ศึกษำท่ำร ำจำกชำวบ้ำนแล้วน ำมำปรับปรุงให้เกิดควำมสวยงำมมำกขึ้น  2) ประดิษฐ์ท่ำร ำโดย
เลียนแบบธรรมชำติ  3) ประดิษฐ์ท่ำร ำจำกภำพจ ำหลักโบรำณ 
 วรัทยำ  ด้วงปลี (2556)  ได้กล่ำวว่ำ  กลอนล ำท่ำฟ้อนอีสำนนั้น  มีอยู่ในหมอล ำแต่ละท่ำน  
เนื้อหำของบทประพันธ์แสดงถึงธรรมชำติและวิถีชีวิตของคนท่ัวไปในอดีต  หมอล ำแต่ละคณะได้
ประพันธ์ไว้อยู่หลำยท่ำน  มีควำมแตกต่ำงในด้ำนเนื้อหำ  บทร้อง  และกำรเรียบเรียงท่ำฟ้อน  หมอล ำ
ฉวีวรรณ (พันธุ)  ด ำเนิน  ได้รวบรวมท่ำฟ้อนอีสำนจำกหมอล ำท่ีเป็นปรำชญ์และมีช่ือเสียงในภำค
อีสำนหลำยท่ำน  เพื่อรวบรวมไว้เป็นแม่ท่ำของท่ำฟ้อนอีสำน  โดยได้ประพันธ์กลอนล ำท่ำฟ้อนอีสำน
ขึ้นใหม่  ปรำกฏท่ำฟ้อนในกลอนล ำนี้ท้ังหมด 48 ท่ำ  เรียกว่ำ “ฟ้อนแม่บทอีสำน”  เป็นต้นแบบ     
ท่ำฟ้อนในกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงพื้นบ้ำนของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 
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 จำกกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ  ควำมเป็นมำของดินแดนอีสำนเป็นดินแดนท่ีมีประวัติศำสตร์      
มำยำวนำนต้ังแต่ครั้งแบ่งกำรปกครองเป็นอำณำจักรโดยเรียกพื้นท่ีส่วนนี้ว่ำ  “อำณำจักรอีศำนปุระ”  
ส่วนกลุ่มชำติพันธ์ที่อำศัยอยู่ท่ีดินแดนแห่งนี้มีควำมเช่ือแตกออกเป็น 2 แนวคิด  คือ  แนวคิดแรกเช่ือ
ว่ำชำวอีสำนต้ังรกรำกถิ่นฐำนท่ีดินแดนแห่งนี้มำต้ังแต่แรกโดยพบหลักฐำนทำงโบรำณวัตถุของ
วัฒนธรรมบ้ำนเชียงท่ีมีอำยุกว่ำ 5,000 ปี มำแล้ว  ประเด็นแนวคิดท่ีสองเช่ือว่ำชำวอีสำนคือกลุ่มชน
ชำติลำวท่ีขยำยอำณำเขตเข้ำมำสู่ดินแดนแห่งนี้  โดยพบหลักฐำนบนหลักศิลำจำรึกของพ่อขุน
รำมค ำแหงและหลักศิลำจำรึกในสมัยพระเจ้ำลิไท  กษัตริย์ในสมัยอำณำจักรสุโขทัยท่ีมีกำรจำรึก
เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนท่ีปรำกฏบนดินแดนแห่งนี้   โดยกล่ำวถึงพระเจ้ำฟ้ำงุ้มกษัตริย์ผู้มีพระปรีชำ
สำมำรถได้ขยำยกำรปกครอง  และอพยพประชำชนเข้ำมำต้ังถิ่นฐำนในยังดินแดนแห่งนี้   ต้ังแต่พุทธ
ศตวรรษท่ี 17 จำกแนวคิดดังกล่ำวจึงท ำให้พอจะอนุมำนได้ว่ำ   กลุ่มชำติพันธ์ของคนอีสำนมี
ควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงกับคนลำว  โดยสังเกตได้จำกส ำเนียงกำรพูดและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนอีสำน
มีควำมใกล้เคียงกับคนลำวในประเทศลำว  ปัจจุบันกำรปกครองดินแดนได้มีกำรแบ่งเขตกำรปกครอง
ออกเป็นประเทศต่ำง ๆ แทนท่ีกำรปกครองแบบอำณำจักร  จึงท ำให้ดินแดนท่ีเคยเป็นอำณำจักรอีศำน
ปุระอยู่ในเขตดินแดนประเทศไทย  ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแต่ยังคงเรียกช่ือว่ำ
ทิศอีสำน  ซึ่งเป็นช่ือทิศท่ีเรียกตำมหลักกำรแบ่งทิศแบบโบรำณของไทย  โดยแบ่งพื้นท่ีภำคอีสำน
ออกเป็น 2 ส่วน  คือ  อีสำนเหนือและอีสำนใต้  โดยกลุ่มชำติพันธ์ท่ีอำศัยอยู่ในพื้นท่ีอีสำนเหนือ   
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชำติพันธ์ไทยลำว  และกลุ่มชำติพันธ์ท่ีอำศัยอยู่ในพื้นท่ีอีสำนใต้  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ชำติพันธ์เขมร  ส่วย  และมอญ  เป็นต้น 
 วิถีกำรด ำรงชีวิตของชำวอีสำนส่วนใหญ่เป็นกำรด ำรงชีวิตโดยพึ่งพิงธรรมชำติ  เช่น  กำรท ำ
เกษตรกรรม  เล้ียงสัตว์  และหำอำหำรจำกธรรมชำติ  อำทิ  กำรจับสัตว์น้ ำในห้วย  หนอง  คลอง  บึง  
กำรล่ำสัตว์ป่ำ  และกำรเก็บหำของป่ำเพื่อขำยและประกอบอำหำร  เมื่อธรรมชำติเกิดกำรแปรปรวน
ท ำให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชำวอีสำน  จึงท ำให้เช่ือว่ำเป็นกำรลงโทษของส่ิงล้ีลับท่ีมีอ ำนำจเหนือ
ธรรมชำติดลบันดำลให้เป็นไป  ตำมควำมเช่ือด้ังเดิมของคนอีสำนท่ีมีควำมเช่ือเกี่ยวกับส่ิงล้ีลับท่ีให้ 
กำรเคำรพนับถืออย่ำงผีสำงนำงไม้  และเทวดำ (แถน)  และพระภูมิเมือง  ดังนั้นชำวอีสำนจึงต้องมี
กำรจัดพิธีกรรมเพื่อเป็นกำรขอสมำลำโทษ  เซ่นบวงสรวงบูชำ  ต่อส่ิงล้ีลับเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ
และช่วยขจัดปัดเป่ำให้ภัยพิบัติต่ำง ๆ หำยไป  หรือทุเลำเบำบำงลงไปโดยเฉพำะพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวอีสำนซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม  ท่ีต้องพึ่งพำอำศัยน้ ำในกำรเพำะปลูก  
เมื่อฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำลจึงต้องจัดพิธีกรรมเพื่อขอให้พญำแถนดลบันดำลให้ฝนตกลงมำ  เช่น    
พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นำงแมว  และพิธีกรรมเต้ำนำงด้ง  เป็นต้น 
 1. พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  จัดเป็นประเพณีท่ีอยู่ในฮีตของชำวอีสำนซึ่งเป็นบุญเดือนหก  เป็นพิธี
ขอฝนโดยกำรจุดบั้งไฟขึ้นบนท้องฟ้ำ  เช่ือว่ำเป็นอำณัติสัญญำณท่ีส่งถึงพญำแถนเพื่อดลบันดำลให้  
ฝนตกตำมท่ีได้กล่ำวอ้ำงไว้ถึงกำรจุดบั้งไฟในวรรณกรรมอีสำนเรื่องต ำนำนพญำคันคำก  และผำแดง
นำงไอ่  รูปแบบของพิธีกรรมเป็นกำรต้ังขบวนแห่บั้งไฟเคล่ือนย้ำยขบวนไปยังลำนจุดบั้งไฟ  ปัจจุบัน
พิธีกรรมแห่บั้งไฟกลำยเป็นประเพณีเพื่อกำรพำนิช  วัตถุประสงค์ของกำรประกอบพิธีเปล่ียนไปจำก
กำรขอฝนเป็นกำรประกอบพิธีเพื่อกำรท่องเท่ียวและกำรพนันขันแข่งแทน 
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 2. พิธีกรรมแห่นำงแมว  เป็นพิธีขอฝนพิธีหนึ่งของชำวอีสำน  โดยกำรจับแมวใส่อุปกรณ์   
ท่ีใส่แมวได้  และสำมำรถสำดน้ ำเข้ำถึง  โดยมำจำกควำมเช่ือว่ำแมวเป็นสัตว์ท่ีเกลียดน้ ำ  เมื่อสำดน้ ำ
ถูกแมวจะท ำให้แมวร้อง  และเสียงร้องของแมวจะสำมำรถส่ือถึงพญำแถนจะช่วยบันดำลให้ฝนตก  
รูปแบบของพิธีกรรมจะจับแมวใส่ตะกร้ำ  เข่ง  กะทอ ฯ ปิดปำกให้สนิทไม่ให้แมวออกได้  แล้วใช้ไม้
คำนหำมแมวเดินไปตำมทำงในหมู่บ้ำน  พร้อมกับร้องกำพย์เซิ้งแห่งนำงแมวซึ่งมีควำมหมำยในเชิงอ้อน
วอนขอให้ฝนตก  เมื่อไปถึงบ้ำนของผู้ใดชำวบ้ำนก็จะน ำน้ ำมำสำดใส่แมว  บ้ำงก็น ำอำหำรกำรกินหรือ
ปัจจัยมำมอบให้ขบวนแห่นำงแมวอีกด้วย 
 3. พิธีกรรมนำงด้ง  เป็นพิธีขอฝนพิธีหนึ่งของชำวอีสำนตำมควำมเช่ือเกี่ยวกับผีเครื่อง ไม้
เครื่องมือในกำรประกอบอำชีพ คือ ผีนำงด้ง  จำกกำรศึกษำพบว่ำ  รูปแบบของพิธีกรรมนำงด้ง  มีอยู่ 
2 รูปแบบ  คือ  1) พิธีกรรมนำงด้งในรูปแบบกำรละเล่น  พบว่ำจัดในช่วงหลังวันสงกรำนต์ผ่ำนพ้นได้
ประมำณ 7 วัน ของทุกปี  รูปแบบของพิธีกรรมจะเป็นกำรร้องกำพย์เซิ้งนำงด้งโดยมีผู้หญิงจับกระด้ง 
2 คน  และมีผู้ต้องประเด็นค ำถำมเส่ียงทำยในประเด็นต่ำง ๆ ท่ีต้องกำรทรำบต่อนำงด้ง  หลังจำกนั้น
เมื่อนำงด้งเข้ำสิงกระด้ง  ผู้อยู่รอบ ๆ พิธีกรรมจะเข้ำมำแย่งสำกท่ีใช้รองกระด้ง  นำงด้งจะต้องปกป้อง
สำกจำกผู้คนท่ีเข้ำมำแย่ง  โดยกำรใช้กระด้งไล่ตีผู้ท่ีเข้ำมำแย่งสำก  รูปแบบพิธี กรรมนำงด้งแบบ
กำรละเล่นนี้  พบในกลุ่มคนไทยเช้ือสำยลำวในแถบภำคเหนือตอนล่ำง  เช่น  เพชรบูรณ์  อุทัยธำนี
และชัยนำท  เป็นต้น  2) พิธีกรรมนำงด้งในรูปแบบกำรเส่ียงทำย จะประกอบพิธีเฉพำะปีท่ีฝนแล้งเพื่อ
เป็นกำรขอฝน  รูปแบบพิธีกรรมคือกำรน ำส่ิงของต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว้ (บำงส่ิงต้องเป็นของแม่หม้ำย)  
ใส่ในกระด้งแล้วใช้กระด้งสองอันประกบกัน  ใช้ไม้คำนประกบทับด้ำนบนและด้ำนล่ำงเป็นรูปกำกบำท  
เพื่อป้องกันไม่ให้ส่ิงของด้ำนในกระด้งตกหล่น  หลังจำกนั้นจึงประกอบพิธีด้วยกำรร้องกำพย์นำงด้ง   
มีเนื้อหำในกำรเชิญนำงด้งให้เข้ำมำสิงในกระด้ง  เมื่อนำงด้งสิงกระด้งแล้วจะพำกระด้งไปตีท่ีหลักไม้ซึ่ง
มีอยู่ 2 หลัก  ท่ีได้น ำแอบไปปักไว้  โดยหลักหนึ่งสมมุติเป็นหลักฝน  และหลักหนึ่งสมมุติเป็นหลักแล้ง  
หำกกระด้งไปตีท่ีหลักใดก็ท ำนำยไปตำมนั้น  รูปแบบพิธีกรรมนำงด้งแบบพิธีเส่ียงทำยนี้  พบในกลุ่ม
คนไทยเช้ือสำยลำวที่อำศัยอยู่ในแถบภำคอีสำนตอนบน 
 จำกรูปแบบพิธีกรรมนำงด้งท่ีแตกต่ำงกัน  พบว่ำ  พิธีกรรมนำงด้งของชำวไทย  เช้ือสำยลำว
ในแถบภำคเหนือตอนล่ำงนั้น  กลำยเป็นรูปแบบกำรละเล่นไม่ใช่กำรประกอบพิธีกรรม เพื่อขอฝน  
เนื่องจำกไม่พบขั้นตอนของกำรเส่ียงทำยกำรขอฝนท่ีชัดเจน  และกำรประกอบพิธีจะมีกำรก ำหนด
ช่วงเวลำท่ีชัดเจน  คือ  ช่วงหลังวันสงกรำนต์ของทุกปี  มิได้จัดพิธีขึ้นเพื่ออ้อนวอนขอฝนในกรณีท่ีฝน
ไม่ตกตำมควำมมุ่งหมำยของพิธีขอฝน  ซึ่งแตกต่ำงจำกพิธีกรรมนำงด้งของชำวอีสำนตอนบนท่ีจะ
ประกอบพิธีกรรมนำงด้งเฉพำะเกิดกรณีท่ีฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล  และพบขั้นตอนกำรเส่ียงทำยท่ี
ชัดเจน  คือ  กำรเส่ียงทำยด้วยหลักฝนและหลักแล้ง  สอดคล้องกับค ำกล่ำวของนักวิชำกำรหลำยท่ำน
ท่ีกล่ำวว่ำ  พิธีกรรมนำงด้งเป็นพิธีกรรมเพื่อกำรขอฝน 
 ปัจจุบันพิธีกรรมขอฝนท้ัง 3 พิธี  ยังพบเห็นพิธีกรรมขอฝนท่ีพบเห็นบ่อย  คือ  พิธีกรรม  
แห่บั้งไฟ  เนื่องจำกเป็นพิธีประจ ำฮีตของชำวอีสำนท่ีต้องจัดทุกปี  ประกอบกับวัตถุประสงค์           
ท่ีเปล่ียนไปของของพิธีกรรมกลำยเป็นกำรประกอบพิธีเพื่อกำรพำณิชย ์ จึงท ำให้ยังคงพบเห็นพิธีกรรม
แห่บั้งไฟได้ทุกปี  แต่พิธีกรรมแห่นำงแมวและพิธีกรรมนำงด้งจะพบเห็นได้ไม่บ่อยนัก  หรือไม่ค่อยได้
พบเห็นเลย  เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทยในปัจจุบัน  มีมรสุมพัดผ่ำนทุกปีจึงท ำให้เกิด
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ฝนตกชุก  กอปรกับกำรพัฒนำอ่ำงเก็บน้ ำและระบบชลประทำนเพื่อกำรเกษตร  จึงท ำให้มีน้ ำเพียงพอ
ต่อกำรเพำะปลูก  ดังนั้นจึงไม่จ ำเป็นท่ีจะต้องประกอบพิธีกรรมขอฝน และท ำให้พิธีกรรมขอฝนค่อย ๆ 
เลือนหำยไปจำกสังคมไทย  แต่ยังพอมีบำงหมู่บ้ำนในแถบภำคอีสำนท่ียังคงมีผู้อำวุโสท่ีมีควำมรู้
สำมำรถประกอบพิธีกรรมขอฝนได้  ดังเช่น  หมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  อ ำเภอหัวตะพำน  
จังหวัดอ ำนำจเจริญ  ท่ียังคงมีผู้อำวุโสของหมู่บ้ำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบพิธีกรรมของ
ฝนท้ัง 3 พิธีกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น  ดังผู้วิจัยจะน ำเสนอในบทต่อไป 



บทท่ี 3 
 

องค์ประกอบของพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 
ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 บทนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีหมู่บ้านหนองไหล  ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในภูมิภาคอีสาน  
ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากข้อจ ากัดทางสภาพภูมิอากาศของ
ภาคอีสานท่ีแห้งแล้ง  ท าให้เกิดพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านขึ้น  เพื่อเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของเกษตรกร  
ท่ีต้องพึ่งฟ้าฝนในการท าการเกษตร  จากการศึกษาพบว่า  หมู่บ้านหนองไหลมีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้อง   
กับการขอฝนอยู่ 3 พิธีกรรม  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมนางด้ง  
เพื่อเส่ียงทายความเป็นไปได้ของความอุดมสมบูรณ์ของฝนฟ้าน้ าท่าต่าง ๆ ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโดยท่ัวไปของหมู่บ้านหนองไหล  ตลอดจนความเช่ือและองค์ประกอบของ
พิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  ประกอบด้วยประเด็นท่ีจะกล่าวตามล าดับ ดังนี้ 
 1.  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองไหล 
 2.  องค์ประกอบของพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 
 
1.  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองไหล 
 หมู่บ้านหนองไหล  เป็นหมู่บ้านหนึ่งในต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อ านาจเจริญ  ซึ่งแต่เดิมจังหวัดอ านาจเจริญเป็นเพียงอ าเภออ านาจเจริญ  อยู่ภายใต้การปกครองของ
จังหวัดอุบลราชธานี  แต่เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2536 ได้ประกาศจัดต้ังอ าเภออ านาจเจริญ  ขึ้นเป็น
จังหวัด  จึงท าให้หมู่บ้านหนองไหล  กลายเป็นหมู่บ้านหนึ่งในต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ  นับแต่นั้นเป็นต้นมา   
 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน  คือ  เฒ่าวรสังขะ (ตุ่น)  เฒ่าราชสิงห์  เฒ่าชัยกุมาร           
เฒ่ารชราช  ได้อพยพมาจากหมู่บ้านโพนขวาว ต าบลจิกดู่ อ าเภอหัวตะพาน  เฒ่าวรสังขะ (ตุ่น)              
เป็นคนบ้านชะแงะ  ต าบลโพนเมืองน้อย  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  บิดามารดาไม่มี
ใครจ าได้  แต่งงานอยู่กินกับนางอ่อนซึ่งเป็นคนบ้านโพนขวาว  มีบุตรด้วยกัน 11 คน  เป็นชาย 5 คน   
หญิง 6 คน  ด้วยจ านวนสมาชิกครอบครัวท่ีมีมาก  ประกอบกับบ้านโพนขวาวหากินค่อนข้างฝืดเคือง  
จึงได้อพยพครอบครัวมาอยู่ชายป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์  มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  
เช่น  ช้าง  เสือ  หมี  หมูป่า  เพราะท่ีป่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นป่าใหญ่ ชาวบ้านเรียกกันว่า “ป่าดงใหญ่”  
ในปัจจุบัน  และท่ีชายป่ามีหนองน้ าขังอยู่ตลอดจนถึงฤดูแล้ง  ส าหรับให้สัตว์ป่ามาหากิน  เรียกว่า       
“หนองหอย” ต่อมาก็มีคนอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  จึงต้ังเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 
2300 และเรียกว่า “บ้านหนองหอย”  ซึ่งชาวบ้านก็ได้ยกย่องให้ท้าววรสังขะ (ตุ่น) เป็นผู้น าหมู่บ้าน  
ในพื้นท่ีแห่งนี้มีต้นไหลอยู่มากจึงได้เปล่ียนช่ือหมู่บ้านขึ้นใหม่ว่า “บ้านหนองไหล” และใช้เป็นช่ือ
หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน (องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย. 2547 : 20) 
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 1.1  สภาพทางภูมิศาสตร์ 
  1.1.1  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
  หมู่บ้านหนองไหล  เป็นหมู่บ้านหนึ่งในต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อ านาจเจริญ  ซึ่งห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 6 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประมาณ 48 กิโลเมตร  มีพื้นท่ีท้ังหมด 3,730 ไร่  สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปของหมู่บ้านหนองไหล  เป็น
พื้นท่ีแบบลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย  ถึงท่ีราบในระดับความสูง 150 เมตร  140 เมตร  130 เมตร  
จากระดับน้ าทะเลเป็นล าดับ  โดยทอดตัวจากด้านทิศตะวันออกของต าบลสู่ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้
ของต าบล  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีแหล่งน้ าส าคัญของหมู่บ้าน  คือ  ล าเซบายหนองไหล  
หนองดอนปู่ตา  และมีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงใหญ่” สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปจะใช้
ท านาเป็นหลัก (องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย. 2559 : 7)  
 มีอาณาเขตพื้นท่ีติดต่อหมู่บ้าน  ได้แก่ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้านนาคู 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ าล าเซบาย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่บ้านจิกดู่  และหมู่บ้านโพนขวาว 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้านคึมน้อย  หมู่บ้านค าน้อย  
   และหมู่บ้านสร้างถ่อใน 
  1.1.2  สภาพภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของหมู่บ้านหนองไหล  มีลักษณะเหมือนกับอากาศของภาคอีสาน
โดยท่ัวไป  คือ  จัดอยู่ในลักษณะมรสุม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  ฤดูร้อนร้อนจัด  ฤดูหนาวหนาวเย็น  
ลมแรง  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู  ดังนี้ 
   1) ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ฝนท่ีตกส่วนใหญ่  เป็นอิทธิพล
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย  ท าให้เกิดพายุดีเปรสช่ัน  ฝนจะตกชุกระหว่างเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
   2) ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  เป็นช่วงท่ีหนาวท่ีสุด
ของปี  ลักษณะอากาศค่อนข้างแห้งแล้งและอาจยาวไปถึงต้นเดือนพฤษภาคม  ในระหว่างนี้มักจะมี
พายุดีเปรสช่ันมาจากทะเลจีนใต้  ท าให้บางปีมีฝนตกหนักและมีพายุเกิดข้ึน 
   3) ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   ลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าว
(http://www.thaiesan.net. 20 สิงหาคม 2559) 
 1.2  สภาพทางประวัติศาสตร์ 
 หมู่บ้านหนองไหล  แต่เดิมเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของอ าเภออ านาจเจริญ  
จังหวัดอุบลราชธานี  ต่อมาเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2536 ได้ประกาศจัดต้ังอ าเภออ านาจเจริญขึ้นเป็น
จังหวัด  จึงท าให้หมู่บ้านหนองไหล  กลายเป็นหมู่บ้านหนึ่งในต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ  หมู่บ้านหนองไหลก่อต้ังขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2300 มีสถานท่ีส าคัญประจ า
หมู่บ้าน ดังนี้  
 

http://www.thaiesan.net/
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ภาพที ่17  ศาลปู่ตาของหมู่บ้านหนองไหล 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  1.2.1 ปู่ตาหรือดอนปู่ตา  เป็นความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องผีบรรพบุรุษ  ชาวบ้านจะสร้างเป็น
ลักษณะศาล  จะมีเสาต้นเดียวเหมือนศาลพระภูมิหรือมีส่ีเสา  หรือจะสร้างแบบถาวรอยู่บนพื้น  
กว้างขวางพอท่ีจะให้คนเข้าไปกราบไหว้ภายในศาลก็ได้  เรียกว่า “ศาลปู่ตา หรือ ศาลตาปู่ หรือ ตูบ”  
ซึ่งแต่ละหมู่บ้านในภาคอีสานจะต้องมีทุกหมู่บ้าน  ชาวบ้านจะนับถือปู่ตาเสมือนเทพองค์หนึ่งท่ีเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนท้ังหมู่บ้าน  คอยปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข  เมื่อเกิดส่ิงผิดปกติหรือเกิดอาเพศ
เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน  เช่ือว่าต้องมีคนไปท าให้ท่านไม่พอใจ  ต้องไปท าพิธีเซ่นไหว้ขอขมาลาโทษ  
หรือแม้กระท่ังลูกหลานในหมู่บ้านจะเดินทางไปท่ีอื่นก็จะมาบอกกล่าวให้ช่วยคุ้มครองเสมอ  หรือแม้
การประกอบพิธีกรรมใด ๆ ในหมู่บ้าน  จะต้องไปบอกกล่าวที่ศาลปู่ตาก่อน  เพื่อขอให้การประกอบพิธี
เป็นไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผลตามท่ีหวัง   
 

 
 

ภาพที ่18  วัดบ้านหนองไหล (วัดศรีทอง) 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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  1.2.2 วัดบ้านหนองไหล  (วัดศรีทอง)  ต้ังอยู่ภายในหมู่บ้านหนองไหล  หมู่ท่ี 8 มีเนื้อท่ี 
6 ไร่  3 งาน  75 ตารางวา  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2301 โดยเฒ่าวรสังขะ (ตุ่น)  เป็นผู้บริจาคท่ีดินและ
เป็นผู้น าในการสร้างวัด 
 

 
 

ภาพที ่19  วัดป่าบ้านหนองไหล  
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  1.2.3 วัดป่าบ้านหนองไหล  ต้ังอยู่ภายในหมู่บ้านหนองไหล  หมู่ท่ี 6  มีเนื้อท่ี 8 ไร่      
2 งาน  เริ่มแรกจัดต้ังขึ้นเป็นส านักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. 2532 ท่ีดงปู่ตาด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  
ต่อจากนั้นชาวบ้านมีความคิดเห็นว่าไม่สมควรท่ีจะต้ังเป็นวัดตรงสถานท่ีนั้น  จึงได้ย้ายมาทางทิศใต้    
มีชาวบ้านยกท่ีดินให้สร้างวัด  โดยมีพ่อใหญ่บัวสายและชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัด  เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 

 
 

ภาพที ่20  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr1IPLiIzQAhXEK48KHSe0AZYQjRwIBw&url=http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1037750222&psig=AFQjCNHH7XOCvBK1V8aEDUSlPGcwWzf0Cw&ust=1478244631214364
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  1.2.4 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา  เดิมช่ือโรงเรียนบ้านหนองไหลน้อย  ใช้ศาลาวัด
บ้านหนองไหล  จัดการเรียนการสอนเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2461 ต่อมา ปี พ.ศ. 2469 ได้ย้าย 
มาต้ังในท่ีดินของ นายสิงห์  ดอกบัว  ปลูกสร้างเป็นอาคารช่ัวคราว  โดยได้รับเงินบริจาคจากคณะครู
และชาวบ้าน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายโรงเรียนไปปลูกสร้างทางทิศเหนือของหมู่บ้านหนองไหล
บนพื้นท่ี 12 ไร่  และได้พัฒนาอาคารเรียน  และส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ จากงบประมาณและเงินสนับสนุน
จากชาวบ้าน  และเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยามาจนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันโรงเรียน
หนองไหลคึมน้อยวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในหมู่บ้านหนองไหล  หมู่ 6 และหมู่ 8  
รวมท้ังหมู่บ้านคึมน้อย หมู่ 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ เขต 1 
 

 
 

ภาพที ่21  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  1.2.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล  เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเกิดจากชุมชนบ้าน
หนองไหล  บ้านคึมน้อยและกรมพัฒนาชุมชน  จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของ
เด็กอายุ 2 – 5 ปี  โดยใช้งบประมาณเพื่อบริหารจัดการศูนย์จากผู้ปกครองและพัฒนาชุมชน  ปัจจุบัน
อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 1.3  สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  1.3.1  การปกครอง 
  หมู่บ้านหนองไหลแบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน  ได้แก่   
   1)  หมู่ท่ี 6 
    (1)  นายสาคร  พุทธขิณ   เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6   
    (2)  นายสมบัติ  ศิริวาลย์   เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 
    (3)  นางสุกานดา  สมรักษ์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 

    (4)  นายสบาย  สมานพงษ์ เป็นผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน  
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   บทบาทของผู้น าชุมชน  มีหน้าท่ีการบริหารจัดการหมู่บ้าน  การจัดท าแผนพัฒนา
ประจ าปีของหมู่บ้าน  จัดประชุมประชาคมชาวบ้าน  ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  เป็นผู้ประสาน  
และรับข้อมูลของทางราชการมาประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านรับรู้ร่วมกัน  รวมถึงเป็นผู้ไกล่เกล่ีย    
ข้อพิพาทภายในชุมชน  นอกจากนี้ชาวหมู่บ้านหนองไหล หมู่ท่ี 6 ยังมีการจัดต้ังคณะกรรมการหมู่บ้าน  
เพื่อการด าเนินจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน  ตลอดจนการพิจารณาไกล่เกล่ียข้อพิพาทของคน      
ในหมู่บ้านโดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
   คณะกรรมการหมู่บ้านหนองไหล  หมู่ท่ี 6 
    (1)  นายสาคร  พุทธขิณ ประธานกรรมการ 

    (2)  นายสมบัติ  ศิริวาลย์ รองประธานกรรมการ 

    (3)  นางสุกานดา  สมรักษ์ รองประธานกรรมการ 
    (4)  นายสบาย  สมานพงษ์ กรรมการหมู่บ้าน 
    (5)  นางเย็นตา  ด าเนิน กรรมการหมู่บ้าน 

    (6)  นายบุญเลิศ  ศิริคุณ กรรมการหมู่บ้าน 

    (7)  นายบุญหลาย  อุปัชฌาย์ กรรมการหมู่บ้าน 

    (8)  นายระเด่น  ราชอุ่น กรรมการหมู่บ้าน 
    (9)  นายอุดม  มีศรี  กรรมการหมู่บ้าน 

    (10)  นายอุดม  ก่อกุล  กรรมการหมู่บ้าน 

    (11)  นางเพ็ญพักตร์  สายสุด กรรมการหมู่บ้าน 

    (12)  นายสมพงษ์  แก้วโพธิ์ กรรมการหมู่บ้าน 

    (13)  นายเวียด  สารสมัคร กรรมการหมู่บ้าน 
    (14)  นายพุดชา  สายสุด กรรมการหมู่บ้าน 

    (15)  นายสุวรรณ  พันธ์ดุล กรรมการหมู่บ้าน 

    (16)  นายวัลลภ  คุณสัตย์ กรรมการหมู่บ้าน 

   2)  หมู่ท่ี 8 

    (1)  นายสุนทร  ศรีโคตร เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 

    (2)  นายธนดล  อินทรังษี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 

    (3)  นางอัมพร  บุญมานะ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8  
    (4)  นายมิตรสัน  ลุขาวรรณ์ เป็นผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน    
   บทบาทของผู้น าชุมชน  มีหน้าท่ีการบริหารจัดการหมู่บ้าน  การจัดท าแผนพัฒนา
ประจ าปีของหมู่บ้าน  จัดประชุมประชาคมชาวบ้าน  ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  เป็นผู้ประสาน  
และรับข้อมูลของทางราชการมาประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านรับรู้ร่วมกัน  รวมถึงเป็นผู้ไกล่เกล่ีย    
ข้อพิพาทภายในชุมชน  นอกจากนี้ชาวหมู่บ้านหนองไหล หมู่ท่ี 8 ยังมีการจัดต้ังคณะกรรมการหมู่บ้าน  
เพื่อการด าเนินจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน  ตลอดจนการพิจารณาไกล่เกล่ียข้อพิพาทของคน      
ในหมู่บ้าน  โดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
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   คณะกรรมการหมู่บ้านหนองไหล  หมู่ท่ี 8 
   1)  ด้านการปกครองความสงบเรียบร้อย 
    (1)  นายสุนทร  ศรีโคตร ประธานกรรมการ 
    (2)  นางอัมพร  บุญมานะ รองประธานกรรมการ 
    (3)  นายธนดล  อินทะรังสี กรรมการหมู่บ้าน 
    (4)  นายมิตรสัน  ลุขาวรรณ์ กรรมการหมู่บ้าน 
    (5)  นายแสงจันทร์  มูลเพ็ญ กรรมการหมู่บ้าน 
   2)  ด้านส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข 
    (1)  นางวิไล  ภาคสุโพธิ์ ประธานกรรมการ 
    (2)  นางวิจิตร  เทศทอง รองประธานกรรมการ 
    (3)  นางหนูกราน  สายสุด กรรมการหมู่บ้าน 
    (4)  นางดวงรัตน์   วงษ์เพ็ญ กรรมการหมู่บ้าน 
    (5)  นางลดาวัลย์   วงษ์เพ็ญ กรรมการหมู่บ้าน 
   3)  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
    (1)  นายสุจิตร  นานวลค า ประธานกรรมการ 
    (2)  นายแดง  ศิริคุณ  รองประธานกรรมการ 
    (3)  นางส าราญ  รินทรัพย์ กรรมการหมู่บ้าน 
    (4)  นางทองลา  คุณสัตย์ กรรมการหมู่บ้าน 
   4)  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 
    (1)  นางประภัสสร  เสน่หา ประธานกรรมการ 
    (2)  นางทองพูน  คุณสัตย์ รองประธานกรรมการ 
    (3)  นางจิตร  บุญวรรณ์ กรรมการหมู่บ้าน 
    (4)  นางละไม  โอบอ้อม กรรมการหมู่บ้าน 
    (5)  นางประไพ  มิลภัยสง กรรมการหมู่บ้าน 
   5)  ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
    (1)  นายสุวรรณ์  บุษย์จันทร์ ประธานกรรมการ 
    (2)  นายพล  สายสุด  รองประธานกรรมการ 
    (3)  นายดาวเรือง  ดอกบัว กรรมการหมู่บ้าน 
    (4)  นายอดุล  ยืนสุข  กรรมการหมู่บ้าน 
    (5)  นายมานิตย์  สุขช่ืน กรรมการหมู่บ้าน 
  1.3.2  ประชากร 
  ข้อมูลจ านวนประชากรของหมู่บ้านหนองไหล  ท่ีได้จากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
ของหมู่บ้านหนองไหล  หมู่ ท่ี 6 และหมู่ ท่ี 8 ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อ านาจเจริญ (องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย. 2559 : 10) 
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  หมู่บ้านหนองไหล  แบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่  และมีจ านวนประชากร ดังต่อไปนี้ 
   1) หมู่ท่ี 6  จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 118 ครัวเรือน  จ านวนประชากรท้ังส้ิน 389 คน  
แบ่งเป็นเพศชาย 201 คน  เพศหญิง 188 คน 
   2) หมู่ท่ี 8  จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 103 ครัวเรือนจ านวนประชากรท้ังส้ิน 364 คน  
แบ่งเป็นเพศชาย 176 คน  เพศหญิง 188 คน   
   รวมท้ังส้ิน  หมู่บ้านหนองไหล  มีจ านวน 221 ครัวเรือน  มีจ านวนประชากรท้ังหมด 
753 คน  เป็นเพศชาย 377 คน  เป็นเพศหญิง 376 คน  
  ประชากรของหมู่บ้านหนองไหลสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงวัย ดังต่อไปนี้ 
   1) วัยเด็กเล็กก่อนวัยเรียน คิดเป็นร้อยละ 5  ของจ านวนประชากรท้ังหมด 

   2) วัยเรียน คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ านวนประชากรท้ังหมด 

   3) วัยท างาน คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนประชากรท้ังหมด 

   4) วัยพึ่งพิง คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรท้ังหมด 
  1.3.3  การศึกษา 
  การศึกษาของประชาชนในหมู่บ้านหนองไหล  นายธนดล  อินทะรังษี  กล่าวว่า 
 
  “ในช่วงก่อนวัยเรียน  ผู้ปกครองจะน าบุตรหลานเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน     
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระบบ  เมื่ออายุครบเกณฑ์ผู้ปกครองจะน าบุตรหลาน
เข้าเรียนท่ีโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา  ซึ่งเป็นสถานศึกษาในหมู่บ้าน  จัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (โรงเรียนขยายโอกาส)  เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา  นักเรียนท่ีมีฐานะทางบ้านยากจนจะประกอบอาชีพช่วยเหลือ
ครอบครัว  ส่วนครอบครัวใดท่ีพอมีฐานะสามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อได้ก็จะส่งเรียนไปตามโรงเรียน
ต่าง ๆ เช่น  โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  และวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  ซึ่งเป็นสถานศึกษาประจ า
อ าเภอหัวตะพาน  เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ส่วนหนึ่งจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพ  อีกส่วนหนึ่งจะศึกษาต่อในสถานศึกษาใน      
เขตพื้น ท่ีหรือเขตพื้น ท่ีใกล้เคียง  เช่น  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  วิทยาเขตอ านาจเจริญ  
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ านาจเจริญ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  เป็นต้น” (ธนดล  อินทะรังษี. สัมภาษณ์. 15 กันยายน 2559) 
 
  1.3.4  อาชีพของประชาชน 
  ประชาชนในหมู่บ้านหนองไหล  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้ 
 
  “ท าการเกษตร  ท านา  ท าสวนและค้าขายบางส่วน  อาชีพหลัก คือ การท านา  ร้อยละ 
95 อาชีพรอง  คือ  รับจ้างและค้าขาย  อาชีพเสริมคือการท าหัตถกรรม  ประมง  และหาเก็บของป่า
เพื่อจ าหน่าย  โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพได้  คือ  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  การท านาข้าวเหนียว  
ข้าวเจ้าหอมมะลิ  การท าสวนปลูกพืชผักสวนครัว  พืชสมุนไพร  การท าไร่มันส าปะหลัง  ไร่ข้าวโพด  
ไร่แตงโม  กลุ่มอาชีพเล้ียงสัตว์  ได้แก่  โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่  กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องจักสาน  
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กลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ยชีวภาพ  กลุ่มอาชีพบริการ ได้แก่ ร้านตัดผม ปั้มน้ ามัน ร้านอาหารตามส่ัง ร้านขาย
ของช าร้านค้าสวัสดิการชุมชนหมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 8 ร้านค้าสหกรณ์เครดิตยูเนียนและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ  
เช่น  ประมง  รับจ้างท่ัวไป  เก็บของป่า” (สาคร  พุทธขิณ. สัมภาษณ์. 15 กันยายน 2559) 
 
  1.3.5  เศรษฐกิจในหมู่บ้าน 
  จากการสัมภาษณ์ถึงการประกอบอาชีพ นายสุนทร  ศรีโคตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8  กล่าวว่า   
 
  “การประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้านหนองไหล  ได้แก่ 
   1) อาชีพหลัก ท านา  ท าสวน 
   2) อาชีพรอง กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีดังนี้ 
    (1) กลุ่มทอผ้า  เป็นพวกทอผ้าขิด ทอผ้าไหม  เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน    
ท่ีกลุ่มแม่บ้านจัดท าขึ้น  ได้แก่  การเย็บผ้าห่ม  ปอกหมอน  มุ้ง  ท่ีนอน  โดยแม่บ้านท่ีเย็บผ้าจะมี
รายได้เดือนละประมาณ 2,000 – 3,000 บาท/คน/เดือน  โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีพ่อค้าคนกลาง
น าไปขายและหมู่บ้านใกล้เคียงมารับซื้อ 
    (2) กลุ่มเย็บผ้าลาน  ได้ด าเนินการท่ีบ้านหนองไหล  หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 8 โดยจะ
ท าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว  เพื่อใช้เป็นท่ีเก็บข้าวฟ่อนของเกษตรกรแทนลานธรรมชาติท่ีเกษตรเคยท า
ในอดีต  โดยมีพ่อค้าคนกลางจากบุคคลในหมู่บ้านใกล้เคียง  รายได้ท่ีสมาชิกได้รับจากการเย็บผ้าลาน
ประมาณ 30,000 บาท/คน/ปี” (สุนทร  ศรีโคตร. สัมภาษณ์. 15 กันยายน 2559) 
 
  1.3.6  ปราชญ์ชาวบ้าน 
  จากการสัมภาษณ์ นายสาคร  พุทธขิณ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 กล่าวว่า   
 
  “หมู่บ้านหนองไหล  มีศิลปินพื้นบ้าน  ดังนี้ 
   1)  อาจารย์ฉวีวรรณ  ด าเนิน  ศิลปินแห่งชาติ  สาขานาฏศิลป์พื้นเมือง  ปี พ.ศ. 
2536 (หมอล า)  ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีหมอล า” 
   2)  นายบัวสาย  อุปัชฌาย์ เป็นหมอแคน 
   3)  นายนูน  ลุขาวรรณ ์ เป็นหมอสมุนไพร 
   4)  นายสมหวัง  วรรณภักดี เป็นหมอสมุนไพร 
   5)  นางเรียน  อุปัชฌาย์ หมอนวดแผนไทย 
   6)  นางหนูแดง  ใจหอม หมอนวดแผนไทย” (สาคร  พุทธขิณ. สัมภาษณ์. 
15 กันยายน 2559) 
 
  1.3.7  ลักษณะท่ีอยู่อาศัย 
  จากการสัมภาษณ์ นางอุทัย  บุษย์จันทร์  ได้สรุปลักษณะท่ีอยู่อาศัยของชาวหมู่บ้าน
หนองไหล  มี 3 ลักษณะ  ดังนี้ 
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ภาพที่ 22  บ้านของชาวหนองไหล  ลักษณะท่ี 1  บ้านไม้ยกพื้นสูง 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

   “1)  ลักษณะท่ี 1 เป็นลักษณะบ้านไม้ยกพื้นสูง มีใต้ถุนบ้านโล่ง “บ้านลักษณะนี้เป็น
บ้านแบบโบราณ  เมื่อก่อนจะปลูกยกพื้นสูงเพื่อใช้ส าหรับเล้ียงสัตว์หรือเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรไว้
ใต้ถุนบ้าน  ปัจจุบันมีการสร้างคอกสัตว์นอกตัวบ้านและสร้างโรงเก็บอุปกรณ์ไว้ต่างหาก บ้านลักษณะนี้
จึงมีการปรับปรุงพื้นท่ีใต้ถุนบ้านใหม่เพื่อให้มีพื้นท่ีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น  ปัจจุบันบ้านไม้ยกพื้นสูงใน
หมู่บ้านหนองไหลเหลือเพียงไม่ถึง 10 หลังคาเรือน 
 

 
 

ภาพที่ 23  บ้านของชาวหนองไหล  ลักษณะท่ี 2 บ้าน 2 ช้ัน  ครึ่งปูนครึ่งไม ้
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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   2)  ลักษณะท่ี 2 เป็นลักษณะบ้าน 2 ช้ัน  ครึ่งปูนครึ่งไม้  บ้านลักษณะนี้ปรับปรุงมา
จากบ้านไม้ยกพื้นสูงของเดิม  คือ  มีการก่อผนังปูนเพิ่ม  เพื่อกั้นส่วนท่ีเป็นใต้ถุนเพื่อใช้ส าหรับเป็นท่ี
อยู่อาศัยช้ันล่าง  ส่วนช้ันบนยังคงเป็นลักษณะไม้เหมือนแบบเดิม  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีส่วนรวมใน 
การประกอบกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว  แต่ละครอบครัวจะมีขนาดท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับจ านวน
สมาชิกในครอบครัว  เมื่อมีสมาชิกเพิ่มก็จะขยับขยายต่อเติมบ้านให้มีขนาดใหญ่และกว้างขวางขึ้น   
พื้นท่ีนอกบ้านส่วนใหญ่จะปลูกเป็นเพิงพักหรือลานโล่ง  ต้ังเตียงหรือแคร่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ
ในช่วงกลางวัน  ส่วนใหญ่ห้องน้ าจะถูกสร้าง แยกออกจากตัวบ้าน 

 

 
 

ภาพที่ 24  บ้านของชาวหนองไหล  ลักษณะท่ี 3 บ้านปูนชั้นเดียว 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   3)  ลักษณะท่ี 3 เป็นลักษณะบ้านปูนช้ันเดียว บ้านลักษณะนี้เป็นบ้านท่ีสร้างขึ้นใหม่
ภายหลัง” (อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 2559) 

 
 1.4  วิถีชีวิต 
 ลักษณะสังคมของหมู่บ้านหนองไหล  เป็นสังคมชนบทอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่      
มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปตามสภาพสังคมและทันยุค
ทันสมัย  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านหนองไหล  จึงเป็นไปใน
ลักษณะหาเช้ากินค่ า  คือ  การออกไปท ามาหากินท านาท าไร่ในช่วงเช้า และกลับเข้าบ้านในช่วงเย็น  
ลักษณะการท างานเป็นแบบเจ้านายตนเอง คือ การประกอบอาชีพส่วนตัว  ไม่ต้องรับค าส่ังการท างาน
จากผู้ใด  จะท าหรือไม่ท าก็ได้แต่จะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย   และการด ารงชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว  ต้องออกท างานทุกวันไม่มีวันหยุดเหมือนกับระบบงานราชการหรือบริษัท   
 จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม  ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านหนองไหล  
พบว่า  วิถีการด ารงชีวิตและลักษณะนิสัยของชาวหมู่บ้านหนองไหลเป็นแบบอย่างท่ีดีและน่าช่ืนชม  
ดังท่ีผู้วิจัยได้สรุปวิถีชีวิตและลักษณะนิสัยของชาวหมู่บ้านหนองไหล ดังนี้ 
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 ชาวหมู่บ้านหนองไหล  มีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่  คือ  อาศัยอยู่รวมกันหลายคนในหมู่
ญาติพี่น้อง  และให้ความส าคัญต่อคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก  โดยมีความเคารพนับถือระบบผู้
อาวุโส  ได้แก่  พ่อ  แม่  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  และญาติพี่น้องเป็นส าคัญ   มีความโอบอ้อมอารี  
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  ดังเห็นได้จากการแบ่งปันอาหารการกินซึ่งกันและกัน  มีน้ าใจต้อนรับผู้มาเยือน  
ถึงแม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่ลูกหลานตนเอง (ผู้วิจัย) แต่ก็ปฏิบัติต่อผู้มาเยือนเสมือนกับบุตรหลาน
ตนเอง  นอกจากนี้เมื่อมีสมาชิกในหมู่บ้านได้รับภัยพิบัติในชีวิต  เช่น  เกิดอุบัติเหตุ  เจ็บไข้ได้ป่วย  
หรือเสียชีวิต  สมาชิกในหมู่บ้านจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยแรงกายและแรงใจ  และช่วยเหลือด้านก าลัง
ทรัพย์  ไปเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจเป็นการแสดงความเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน   
 ชาวหมู่บ้านหนองไหล  รักความสงบ  มีความเช่ือถือเคารพเช่ือฟังในหัวหน้าหรือผู้น า  
ตลอดจนผู้อาวุโส  รักพวกพ้องของตนเอง  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ซึ่ง เห็นได้จากความเป็นอยู่ของ
หมู่บ้านท่ีสงบสุข  ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในชุมชน  รักความสนุกสนาน  มีความรักและความ
สามัคคีในหมู่คณะ  ดังเห็นได้จากการร่วมแรงร่วมใจจัดงานบุญงานประเพณีต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมของ
ชาวอีสาน (ฮีตสิบสอง)  กิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน  และร่วมในกิจกรรมงานรื่น
เริงต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี 
 ชาวหมู่บ้านหนองไหล  มีความมานะ  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  จะเห็นได้จากการประกอบ
อาชีพของคนในหมู่บ้าน  สมาชิกในครอบครัวช่วยท างานกันอย่างขยันขันแข็งเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
เป็นผู้มีเหตุผล  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอื่น ๆ จะเห็นได้
จากการท างานในระบบรัฐวิสาหกิจชุมชน  การรวมกลุ่มท างานอาชีพต่าง  ๆ ท่ีต้องท างานร่วมกัน  
พึ่งพาอาศัยกันและกัน  รักความก้าวหน้าและให้ความส าคัญต่อการศึกษา  โดยให้การสนับสนุนบุตร
หลานให้มีโอกาสในการศึกษาเพื่อกลับมาพัฒนาหมู่บ้าน 
 1.5  ความเชื่อและประเพณีของหมู่บ้าน 
  1.5.1  ความเช่ือ 
  ชาวหมู่บ้านหนองไหลมีความเช่ือเหมือนกับชาวอีสานโดยท่ัวไป  อันได้แก่  ความเช่ือ  
ในฤกษ์ยาม  ความเช่ือเรื่องส่ิงล้ีลับ เทวดา (แถน)  เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าท่ีเจ้าทาง ผีสาง นางไม้ เจ้าปู่ตา  
ตาแฮก  วิญญาณผีบรรพบุรุษ  ผีเครื่องมือท ามาหากิน  ความเช่ือในเรื่องลางสังหรณ์  นอกจากความ
เช่ือในเรื่องส่ิงล้ีลับแล้ว  ชาวหมู่บ้านหนองไหลยังมีความเช่ือตามหลักพุทธศาสนา  เนื่องจากนับถือ
ศาสนาพุทธ  เช่ือมั่นในเรื่องของผลกรรม  คือ  การท าดีได้ดี  ท าช่ัวได้ช่ัว  ชาวบ้านจะท าบุญตักบาตร
ประจ าวัน  และการไปวัดท าบุญในวันพระ  และวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

  1.5.2  ประเพณี 
  ชาวหมู่บ้านหนองไหลยึดมั่นในประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี  ตามวิถีปฏิบัติของชาว
อีสาน  โดยจะประกอบพิธีกรรมตามฮีตสิบสอง  อันได้แก่  
   1) บุญเข้ากรรม  เป็นพิธีส าหรับพระภิกษุสงฆ์เพื่อการปฏิบัติขององค์ท่านให้พ้นจาก
อาบัติกิเลสต่าง ๆ มีการให้ทานรักษาศีลภาวนาและแผ่เมตตา  ก าหนดเวลาท าพิธีกันขึ้นในเดือนอ้าย 
   2) บุญคูณลาน  ก าหนดพิธีในระหว่างเดือนยี่  เมื่อนวดข้าวในลานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็จะเป็นการท าบุญให้ทานเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว  และหมู่บ้าน 
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   3) บุญข้าวจี่  ก าหนดพิธีกันในเดือน 3 เฉพาะ “ข้าวจี”่ ก็คือข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วมา
ปั้นเป็นก้อน อาจมีการทาไข่เพื่อเพิ่มความหอมแล้ว “อังหรือจ่ีไฟ” ให้สุกอีกทีหนึ่ง  ชาวบ้านจะรวม 
ตัวกันท าท่ีหมู่บ้านหรือตามบ้านแล้วไปรวมกันท่ีวัด  เสร็จแล้วน าถวายให้พระภิกษุและสามเณรได้ฉัน 

   4) บุญผะเหวด  หรือ  บุญมหาชาติ  มีการฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก  ถือว่า
เป็นการท าบุญมหากุศลท่ียิ่งใหญ่  พุทธศาสนิกชนไปร่วมท าบุญกันท่ีวัดกันอย่างมากมาย 

   5) บุญสรงน้ า (สงกรานต์)  โดยการตักน้ าเย็นท่ีใสสะอาดประพรมด้วยน้ าหอมเจือ
แล้วน าไปสรงพระพุทธรูป  พระภิกษุสงฆ์  สามเณร  และผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีเคารพนับถือ 

   6) บุญบั้งไฟ  หรือ  บุญเดือนหก  ความมุ่งหมายคือ  การท าบุญกุศลท่ีวัดเสร็จแล้ว  
ตอนบ่ายก็จะมีพิธีจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการบวงสรวงพระยาแถน  เพื่อดลบันดาลให้ฝนตก 

   7) บุญซ าฮะ  ก็คือ  “ช าระ”  หมายความว่าต้องการช าระส่ิงท่ีรกรุงรังให้หมดมลทิน
เรื่องเศร้าหมองต่าง ๆ ด้วยการท าบุญทาน  หากเป็นผ้านุ่ง  ผ้าห่ม  ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีสกปรกต้องซัก
หรือช าระล้างท าความสะอาด 

   8) บุญเข้าพรรษา  พุทธศาสนิกชนจะไปท าบุญท่ีวัด  มีเครื่องถวายสักการะท่ีส าคัญ  
คือ  การหล่อเทียนพรรษาโดยการสลักตกแต่งอย่างสวยงาม 
   9) บุญข้าวประดับดิน  โดยการน าเอาห่อข้าว  ขนมหวาน  บุหรี่และหมากพลู  น าไป
วางไว้บนดินตามท่ีต่าง ๆ เป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องท่ีล่วงลับไปแล้ว  นอกจากนั้น
เมื่อท าบุญดังกล่าวแล้วยังมีการเล้ียงอาหารกันระหว่างครอบครัวและแจกจ่ายไปยังเพื่อนบ้านท่ีเคารพ
นับถือกันอีกด้วย  ในวันนี้ชาวบ้านจะเข้าวัดฟังธรรมและรักษาศีล 
   10) บุญข้าวสาก  ชาวบ้านจะน าข้าวต้ม  ขนม  ไปเล้ียงดูแจกจ่ายกันในตอนเพล 
และน าส ารับกับข้าวพร้อมเครื่องไทยทานเพื่อไปถวายพระภิกษุในวัด 
   11) บุญออกพรรษา  ชาวบ้านและพระสงฆ์  สามเณร  จะช่วยกันจัดท าไต้ประทีป
ขึ้นในวัดตรงหน้าพระอุโบสถ  แล้วน าประทีป  ธูป  เทียน  มาจุดบูชาพระรัตนตรัย 
   12) บุญกฐิน  ชาวบ้านจะพากันท าบุญกฐินหลังจากออกพรรษา  ซึ่งถือตามคตินิยม
ในทางพระพุทธศาสนานอกจากกฐินแล้วยังมีบุญทอดผ้าป่าอีกด้วย 
  จากการสัมภาษณ์ นายสุวรรณ์  บุษย์จันทร์  ได้กล่าวว่า 

 
  “ชาวหมู่บ้านหนองไหล  ด าเนินวิถีชีวิตตามแบบวัฒนธรรมอีสาน  ประกอบประเพณี
พิธีกรรมตามฮีตสิบสอง  และยึดหลักการครองตนตามคลองสิบส่ี  ด้วยชาวบ้านหนองไหลมีอาชีพ    
ท านาเป็นหลัก  ดังนั้นเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงมีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการขอฝน  ซึ่งหมู่บ้าน
หนองไหลมีประเพณีพิธีกรรมขอฝนอยู่ 3 พิธี  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และ
พิธีกรรมนางด้ง” (สุวรรณ์  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 15 สิงหาคม 2559) 
 
2.  องค์ประกอบพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 
 หมู่บ้านหนองไหล  เป็นหมู่บ้านหนึ่งท่ีมีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทเหมือนชาวอีสานท่ัว ๆ ไป  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพึ่งพาฝนเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผลต่าง ๆ 
ให้เจริญงอกงาม  เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลย่อมส่งผลถึงผลผลิตทางการเกษตร  ดังนั้นจึงต้องพึ่งพา
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ส่ิงศักด์ิสิทธิ์  เพื่อดลบันดาลให้ฝนตกตามความเช่ือของชาวอีสาน  จากการศึกษาพบว่า  หมู่บ้าน   
หนองไหลปรากฏพิธีกรรมขอฝนอยู่ 3 พิธี  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และ
พิธีกรรมนางด้ง  ซึ่งแต่ละพิธีจะมีองค์ประกอบในการจัดพิธีกรรมท่ีแตกต่างกันไป  ดังจะน าเสนอ
ต่อไปนี้ 
 2.1  องค์ประกอบพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  
 การแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  จัดเป็นประจ าทุกปีเนื่องจากเป็นประเพณีหนึ่งท่ีปรากฏ
ในฮีตสิบสองท่ีชาวอีสานต้องจัดทุกปี  เรียกว่าประเพณี “บุญเดือนหก” หรือ “บุญบั้งไฟ” เป็นความ
เช่ือท่ีอยู่ คู่สังคมของชาวอีสานทุกพื้นท่ี  โดยเช่ือว่าการจุดบั้งไฟเป็นการบูชาหรือส่งสัญญาณถึง       
พญาแถนเพื่อดลบันดาลให้ฝนตก  โดยปรากฏต านานเกี่ยวกับการจุดบั้งไฟในวรรณกรรมพื้นบ้านของ
ชาวอีสานเรื่องผาแดงนางไอ่  และต านานพญาคันคาก  การจัดงานของหมู่บ้านหนองไหลจะต้องมีการ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกครั้ง  เป็นการวางแผนงานในการจัดงานเพื่อการจัดสรรงบประมาณ     
ในการด าเนินงานของแต่ละหมู่   งบประมาณท่ีได้รับเป็นงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย  ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณให้จ านวนหนึ่งส าหรับจัดงานบุญฮีตสิบสอง (งานบุญท้ัง       
12 เดือน)  เรียกงบประมาณนี้ว่า “เงินงบประมาณประเพณีฮีตสิบสอง”  มอบให้ผู้ใหญ่บ้านของ
หมู่บ้านหนองไหลในการบริหารจัดการเป็นเงินส าหรับจัดประเพณีท้ัง 12 เดือน  และเงินส่วนหนึ่งจะ
มาจากการเรี่ยไรลงขันของคนในหมู่บ้านเพื่อจัดงานบุญ  ในการประชุมแต่ละครั้งจะท าการตกลงกันว่า
หมู่บ้านไหนจะท าบั้งไฟกี่บั้ง  เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสม   
  2.1.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บั้งไฟ 
   1)  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
   พอเริ่มเข้ากลางเดือน 6 ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมราว ๆ กลางเดือน  ไปจนถึง
เดือนมิถุนายน  ชาวบ้านหนองไหลจะมีการเตรียมงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ผู้น าชุมชนตลอดจนผู้อาวุโส
ของหมู่ 6 และหมู่ 8 จะมีการประชุมเรื่องการจัดงานบุญบั้งไฟของหมู่บ้านร่วมกัน   
   2)  ขั้นตอนการก าหนดวัน เวลา 
   ชาวหมู่บ้านหนองไหลจะก าหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟช่วงเวลาในการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน  โดยส่วนใหญ่จะก าหนด
จัดงานให้ตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ท่ีท างานในระบบ  และจะได้มีส่วนร่วม     
ในกิจกรรมของหมู่บ้านร่วมกัน  เมื่อตกลงเลือกหาวันจัดงานได้แล้ว  ก็จะพิมพ์ใบฎีกาหรือกล่าวบอก
บุญไปยังบ้านต่าง ๆ เพื่อให้มาร่วมงานบุญและได้มีส่วนร่วมในการท าบุญงานประเพณีบุญบั้งไฟด้วย  
โดยงานบุญบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลจะมีด้วยกัน 2 วัน  คือ  วันแห่บั้งไฟและวันจุดบั้งไฟ 
   3)  ขั้นตอนการเตรียมบั้งไฟ 
   จากการสัมภาษณ์ นายสุวรรณ์  บุษย์จันทร์  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเตรียมบั้งไฟว่า   
 
   “ในอดีตท่ีผ่านมา  การจัดเตรียมบั้งไฟของชาวหมู่บ้านหนองไหล  แต่เ ดิมจะเป็น  
การจัดท าบั้งไฟขึ้นเองของแต่ละหมู่บ้านโดยคณะท างาน (ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย)  จะเตรียมหาอุปกรณ์ 
ในการท าบั้งไฟเอาไว้  ส่วนผู้หญิงจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมอาหารการกินส าหรับเล้ียงแขกท่ีมาร่วมงาน  
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และบรรดาผู้ท่ีมาท าบั้งไฟ  ซึ่งบั้งไฟของหมู่บ้านเมื่อก่อนจะท าขนาดใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า “บั้งไฟหมื่น”  
โดยมีข้ันตอนการจัดเตรียมบั้งไฟ ดังนี้ 
   ขั้นตอนการเตรียมดินปืน (หมื่อ) 
    (1) ตัดไม้มะข่างมาตากแดดให้แห้งเพื่อเตรียมเผาเป็นถ่าน 
    (2) น าไม้มะข่างท่ีตากแดดจนแห้งแล้วมาเผาให้เป็นถ่าน 
    (3) น าถ่านท่ีได้ไปผสมกับดินประสิวและน้ า  เพื่อให้ดินประสิวละลายแล้วน าไป
ค่ัวจนแห้ง 
    (4) น าถ่านและดินประสิวที่ค่ัวจนแห้ง  มาใส่ครกไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 
เซนติเมตร  ลึกประมาณ 40 เซนติเมตร  ต าให้ส่วนผสมละเอียดเข้ากัน 
    (5) น าดินปืน (หมื่อ) ท่ีต าละเอียดมาร่อน  เพื่อแยกส่วนท่ีไม่ละเอียดออกแล้วน า
ส่วนท่ีไม่ละเอียดไปต าอีกครั้งจนละเอียดดี 
    (6) น าดินปืน (หมื่อ) ท่ีได้ไปตากให้แห้ง 
   ขั้นตอนการเตรียมบั้งไฟ 
    (1) ตัดล าไม้ไผ่บ้าน  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร ความยาว  
ประมาณ 120 เซนติเมตร 
    (2) ใช้ด้ามเสียมหรือด้ามจอบกระทุ้งทะลวงข้อต่อปล้องไม้ไผ่ให้ทะลุถึงกัน 
    (3) ใช้ดินเหนียวอัดปิดปลายกระบอกด้านหัวกระบอกไม้ไผ่ 
    (4) เทดินปืนลงในกระบอกทีละนิด  แล้วใช้ไม้กระบกลักษณะเป็นท่อนไม้ยาว
พอดี กับความยาวของกระบอกไม้ไผ่  สอดไม้กระบกลงไปในรูกระบอกไม้ไผ่เพื่อใช้กระทุ้งอัดดินปืนให้
แน่น  ในการอัดดินปืนจะค่อย ๆ เทดินปืน  ใส่ลงไปทีละน้อยแล้วอัดให้แน่นอัดจนดินปืนครบ 12 
กิโลกรัม” (สุวรรณ์  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 15 สิงหาคม 2559) 
 
   แต่ในปัจจุบันด้วยบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนไปต่อการด ารงชีวิต  ดังนั้นการท่ีต้องท้ิง  
การท างานเพื่อมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าบั้งไฟ  ท าให้ขาดรายได้  จึงท าให้ไม่มีก าลังคนใน 
การจัดท าบั้งไฟ  ดังท่ี นายธนดล  อินทะรังสี  กล่าวว่า 
 
   “ปัจจุบันหมู่บ้านหนองไหลได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 จึงเปล่ียนเป็นการไปซื้อบั้งไฟมาใช้ส าหรับแห่แทนการจัดท า
บั้งไฟเพื่อใช้เอง  ส าหรับบ้ังไฟที่ใช้แห่นั้นปกติหมู่บ้านหนองไหล  จะใช้บั้งไฟขนาดเล็ก  หรือท่ีเรียกว่า 
“บั้งไฟเส่ียงทาย”  มีขนาด 80 เซนติเมตร  หากปีใดมีการประกวดประเพณีแห่บั้งไฟในระดับต าบล
สร้างถ่อน้อย  ก็จะใช้บั้งไฟหมื่น” (ธนดล  อินทะรังษี. สัมภาษณ์. 15 กันยายน 2559) 
 
   4)  ขั้นตอนการแห่บั้งไฟ 
   ขั้นตอนการแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลปรากฏขั้นตอนตามความเช่ือ 2 ขั้นตอน  
คือ  ขั้นตอนตามความเช่ือในเรื่องเทพเทวดา  และขั้นตอนตามความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
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    (1)  ขั้นตอนตามความเช่ือในเรื่องเทพเทวดา 
    ในขั้นตอนความเช่ือในเรื่องเทพเทวดานั้น  ปรากฏในขั้นตอนของการจัดขบวนแห่
บั้งไฟ  มีการจัดการเซิ้งบั้งไฟถวายบูชาพญาแถน  กล่าวคือ เมื่อจัดท าบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้านเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ครั้นพอถึงวันแห่บั้งไฟหรือเรียกว่า  “วันโฮม”  แต่ละหมู่บ้านจะน าบั้งไฟของตนแห่
ออกไปสมทบกับบั้งไฟจากหมู่บ้านอื่นท่ีน ามาร่วมงานบุญตามค าเช้ือเชิญเช่นกัน  ท้ังหญิงและชายจะ
สวมใส่เส้ือผ้าตามวิถีชีวิตประจ าวันมาร่วมงาน  เมื่อถึงเวลาท่ีก าหนดซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วงบ่าย  บั้งไฟ
แต่ละหมู่บ้านจะต้ังขบวนแห่ต่อ ๆ กันเป็นขบวน  น าด้วยขบวนบั้งไฟแห่โดยการใช้คนแบกเนื่องจาก
เป็นบั้งไฟขนาดเล็ก  เมื่อก่อนจะใช้เกวียนแห่บั้งไฟเนื่องจากบั้งไฟที่ท าใช้เองจะเป็นบั้งไฟหมื่น  จากนั้น
จะตามด้วยขบวนนางฟ้อนเซิ้งแห่บั้งไฟ  ตามด้วยขบวนนักดนตรีและปิดท้ายขบวนด้วยประชาชนใน
ชุมชนร่วมขบวนแห่  เดินแห่บั้งไฟไปรอบหมู่บ้านไปยังวัดบ้านหนองไหล  
    (2)  ขั้นตอนตามความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
    เมื่อขบวนแห่บั้งไฟมาถึงวัดบ้านหนองไหลแล้ว  ขบวนแห่จะแห่บั้งไฟไปยังโบสถ์  
แห่บั้งไฟเวียนทักษิณาวรรต (เวียนขวา)  รอบโบสถ์ 3 รอบ  เป็นการระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  
และพระสงฆ์  เป็นอันเสร็จส้ินพิธีในขั้นตอนแห่บั้งไฟเจ้าของบั้งไฟก็จะน าบั้งไฟของตนไปเก็บไว้ท่ี
หมู่บ้านเพื่อเตรียมน าไปจุดในวันรุ่งขึ้น  การแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลปัจจุบันเป็นการจัดงานเพื่อ
รักษาประเพณีตามฮีต 12 เท่านั้น  ไม่ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่แบบท่ีอื่น ๆ 
 

 
 

ภาพที ่25  การจุดบั้งไฟจากค้างบั้งไฟ 
ท่ีมา : นายสาคร  พุทธขิณ  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6 

 
   5)  ขั้นตอนการจุดบั้งไฟ 
   วันท่ีสองถัดจากวันแห่บั้งไฟ รุ่งเช้าชาวบ้านจะท าบุญเล้ียงพระเช้าท่ีวัดบ้านหนองไหล  
หลังจากนั้นจึงน าบั้งไฟแห่ไปบริเวณลานจุดบั้งไฟ  ซึ่งมี 2 ท่ี  คือ  แต่เดิมจะไปจุดท่ีศาลปู่ตาของ
หมู่บ้าน  แต่ปัจจุบันย้ายไปจุดท่ีลานกว้างห่างจากหมู่บ้านออกไป  เพื่อป้องกันอันตรายเวลาบั้งไฟตก
ลงมา  แต่ถึงแม้จะย้ายไปจุดท่ีลานกว้างแต่ก็ยังคงต้องน าบั้งไฟ 1 บั้ง  มาจุดท่ีศาลปู่ตาซึ่งเป็นศาลท่ีอยู่
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อาศัยของเทพ  เจ้าท่ีเจ้าทางท่ีคอยดูแลปกป้องคุ้มครองผู้คนในหมู่บ้าน  ตามความเช่ือของชาวอีสาน  
เป็นการจุดบูชาถวายปู่ตาเพื่อบอกกล่าวให้ทราบว่าลูกหลานก าลังจัดประเพณีบุญบั้งไฟ  ขอให้ปู่ตา
ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ลูกหลานปลอดภัย  ให้ประเพณีบุญบั้งไฟส าเร็จลุล่วงไปได้ด้ วยดีปราศจาก
ภยันตรายอันจะเกิดแก่ลูกหลานท้ังปวง  หลังจากนั้นจึงไปจุดกันท่ีลานกว้างท่ีจัดเตรียมไว้  เมื่อไปถึง
ลานจุดบั้งไฟจึงน าบั้งไฟเข้าท่ีจุด  ซึ่งเรียกว่า “ค้างบั้งไฟ” (ฐานจุดบั้งไฟ)  อาจท าค้างบั้งไฟโดยอาศัย
เอาต้นไม้ใหญ่ท าเป็นบันใดขึ้นไปท าเป็นค้างส าหรับวางบั้งไฟเพื่อจุด  แต่ปัจจุบันมีการสร้างฐานส าหรับ
จุดบั้งไฟเป็นห้างไม้สูง  10 – 20 เมตร ส าหรับน าบั้งไฟวางพาดเพื่อจุดบั้งไฟ  
 

 
 

ภาพที ่26  การท าโทษช่างและเจ้าของบั้งไฟที่บ้ังไฟไม่ข้ึนโดยการจับลงโคลน 
ท่ีมา : นายสาคร  พุทธขิณ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 

 
   เมื่อบั้งไฟแต่ละหมู่บ้านมาถึงก็จะน าเข้าสู่ค้างบั้งไฟเพื่อเตรียมจุด  ก่อนท าการจุด         
บั้งไฟ  คนจุดบั้งไฟจะต้องท าพิธี  “เซ่นหรือไหว้ครู”  ไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออย่าให้ได้รับอันตราย
จากการเล่นบั้งไฟนี้  ในการจุดบั้งไฟ  ถ้าบั้งไฟของหมู่บ้านไหนขึ้นสูง  ช่างหรือเจ้าของบั้งไฟจะถูกหาม
ออกมาด่ืมเหล้าเล้ียงฉลองกัน  แต่ถ้าหากบั้งไฟของใครเกิดแตกหรือไม่ขึ้นจากฐาน  ซึ่งเรียกกันว่า  
“บั้งไฟซุ”  เจ้าของและช่างท าบั้งไฟจะต้องถูกพรรคพวกจับโยนลงโคลน  เป็นท่ีสนุกสนานกันอย่างยิ่ง 
  2.1.2  รูปแบบการเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ 
  การเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  เป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีอยู่ ในการแห่บั้งไฟ  ดังนั้นรูปแบบ     
การฟ้อนจึงเป็นลักษณะของการฟ้อนในขบวนแห่  โดยเริ่มจากขบวนแห่บั้งไฟ  เนื่องจากบั้งไฟของ
หมู่บ้านหนองไหลเป็นบั้งไฟขนาดเล็กจึงใช้เพียงคนแบกบั้งไฟเท่านั้น  ตามด้วยขบวนนางร าเซิ้งบั้งไฟ  
จะร าไปตามกระบวนท่าร าอย่างพร้อมเพรียง  เปล่ียนท่าร าไปตามจังหวะและท่วงท านองเพลงไปตลอด
ระยะทางแห่บั้งไฟ  ต่อด้วยขบวนของนักดนตรี  จะมีหน้าท่ีบรรเลงเพลงประกอบการร่ายร าไปตลอด
ระยะทางแห่บั้งไฟ  และสุดท้ายเป็นขบวนของผู้ร่วมงานหรือร่วมขบวนแห่  ส่วนมากเป็นคนในหมู่บ้าน
เจ้าของบั้งไฟที่น ามาแห่  จะเดินร่วมในขบวนให้ดูยิ่งใหญ่  บ้างร่ายร าหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนาน 
ท่าร่ายร าไม่มีแบบแผน  ร่ายร าไปตามใจของผู้ร า 
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  ในการแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  จากการสัมภาษณ์ นางเรียน  อุปัชฌาย์  กล่าวว่า 
 
  “เป็นการจัดขึ้นตามประเพณี  จัดขึ้นแบบเรียบง่ายไม่พิธีรีตองหรือยิ่งใหญ่แบบประเพณี
แห่บั้งไฟของจังหวัดยโสธร  รูปแบบขบวนแห่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันทุกท่ี  ไม่ได้มีการจ ากัดจ านวน
ผู้เข้าร่วมขบวนและนางร า  นักดนตรี  แห่ขบวนไปตามทางในหมู่บ้านจนถึงวัดบ้านหนองไหล” (เรียน  
อุปัชฌาย์. สัมภาษณ์. 4 มิถุนายน 2559)  
 
  2.1.3  วงดนตรีที่ใช้ประกอบการเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ 
  เนื่องจากกระบวนท่าเซิ้งมีการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 แบบ  ดังนั้นวงดนตรีท่ีใช้ประกอบ   
การแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  จึงแบ่งออกเป็น 2 แบบเช่นกัน  โดยในแบบด้ังเดิมจะใช้เพียง    
“กลองตุ้ม” 1 ใบ  ตีประกอบจังหวะ “ตุ้ม  ตุ้ม  ตุ้ม” เป็นจังหวะยืนพื้นไปจังหวะเดียวตลอดระยะทาง
ในการแห่บั้งไฟ  ไม่มีการเปล่ียนจังหวะในการตีกลอง  ส่วนในแบบพัฒนามีการใช้เครื่องดนตรีประเภท
ท าจังหวะและเครื่องท าท านอง  ได้แก่ 
  เคร่ืองดนตรีประเภทท าจังหวะ  ประกอบด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 27  กลองตุ้ม 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   1)  กลองตุ้ม 
   กลองตุ้มเป็นกลองสองหน้า  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม.  ยาว 40 ซม.  
ขึงด้วยหนังท้ังสองหน้า  ตัวกลองท าด้วยไม้เนื้อแข็ง  ใช้ขึ้นหน้าด้วยเชือกหนัง  กลองตุ้มเล่นกันในหมู่
ชาวผู้ไทยมานานแล้ว  เนื่องจากเป็นกลองท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่  ไม่สามารถแบกตีคนเดียวได้อย่าง
กลองยาวอีสาน  เวลาตีจึงต้องใช้ไม้คานหาม 2 คน  
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   ต่อมาวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  ได้เปล่ียนจากการใช้
กลองตุ้มเพียงใบเดียวในการตีประกอบการแห่บั้งไฟ  เป็นการใช้วงดนตรีกลองยาวอีสาน  ซึ่งเป็นวง
ดนตรีพื้นบ้านอีสานมาใช้แห่บั้งไฟ  เครื่องดนตรีประกอบด้วย พิณ พิณเบส กลองยาวอีสาน  กลองตุ้ม 
ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหม่ง  บรรเลงลายเพลงฟ้อนภูไทสกลนคร  ซึ่งเป็นท านองเพลงช้า  และลายเพลง 
ล าเพลิน  ซึ่งเป็นท านองเพลงเร็ว  ประกอบการแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  และจากการสัมภาษณ์ 
นายบัวสาย  อุปัชฌาย์  ได้กล่าวถึงวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแห่บัง้ไฟไว้ว่า   
 
   “เมื่อก่อนใช้แค่กลองตุ้มใบเดียวตีประกอบจังหวะ ตุ้ม ตุ้ม ตุ้ม ไปเรื่อย ๆ ตามทาง  
แต่เมื่อทาง อบต. สร้างถ่อน้อย  เขาจัดประกวดก็เปล่ียนเป็นใช้วงพิณท่ีเขาใช้แห่บั้งไฟเหมือนกับ
จังหวัดยโสธร  ท่ีเขาจัดงานยิ่งใหญ่นั่นแหละ  ก็แข่งกันมันก็ต้องให้ดูน่าสนใจหน่อย  ท่ีไหนเขาดีเรา    
ก็เลยท าตามบ้าง  เครื่องดนตรีท่ีเห็นก็มี กลองตุ้ม กลองยาวอีสาน พิณ  แล้วก็เครื่องประกอบจังหวะ 
ฉิ่ง ฉาบ กรับและโหม่ง  ส่วนเครื่องดนตรีจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับค่าจ้าง ว่าเราจ้างมาวงเล็ก
หรือวงใหญ่  เพลงท่ีบรรเลงก็เป็นเพลงลายเพลงอีสานมั่ง  ลายเพลงหมอล ามั่ง  หรือไม่ก็เพลงท่ีดัง ๆ 
ในตอนนั้น  บรรเลงกันไปเอาสนุกสนานครื้นเครง” (บัวสาย  อุปัชฌาย์. สัมภาษณ์. 4 มิถุนายน 2559) 
 

 
 

ภาพที่ 28  กลองยาวอีสาน 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   2)  กลองยาวอีสาน    
   กลองยาวอีสาน บางแห่งเรียก “กลองหาง” บางแห่งเรียก “กลองแอว” แต่โดยท่ัวไป
นิยมเรียก “กลองยาว”  ซึ่งลักษณะทรวดทรวงดูผิวเผินอาจคล้ายกลองยาวทางภาคกลาง  แต่ต่างกัน  
คือ  รูปทรงนับจากช่วงขึงหน้ากลองลงมาจะยาวกว่า  ส่วนหางกลองจะส้ันกว่าและหางกลองจะบาน
ออก  สามารถต้ังได้อย่างมั่นคง  นอกจากนั้น  การขึงหน้ากลองจะเอาด้านขนขึงไว้ด้านนอก  ตัวกลอง
นิยมท าจากไม้ขนุน  เนื่องจากไม้ขนุนให้แก่นดีและมีเนื้อแข็งพอประมาณไม่หนักมาก  มีสีสันสวยงาม  



83 

 

นิยมใช้หนังวัวเล็กหรือหนังวัววัยรุ่นมาขึงหน้ากลอง  เหตุท่ีนิยมใช้หนังวัวเล็กหรือหนังวัววัยรุ่นเพราะ
หนังยังบางอยู่  ยืดหยุ่นดี  เวลาตีเสียงจะดังไพเราะ  เวลาใช้งานจะบดข้าวเหนียวน ามาติดหน้ากลอง
เพื่อปรับระดับโทนเสียงให้กลองแต่ละลูกมีโทนเสียงเท่ากัน เมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องขูดข้าวเหนียวออก  
แล้วใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดท าความสะอาด  
 

 
 

ภาพที ่29  ฉิ่ง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   3)  ฉิ่ง 
   ฉิ่ง  เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทตีส าหรับควบคุมจังหวะ  ท าด้วยทองเหลืองหล่อหนา  
ปากผายกลม 1 ชุด  มี 2 ฝา  เจาะรูตรงกลางส าหรับร้อยเชือกเพื่อให้จับสะดวกขณะตี  วิธีการตีฉิ่ง 
ต้องเอาขอบของฝาข้างหนึ่งกระทบกับอีกฝากหนึ่ง  แล้วยกขึ้นก็จะมีเสียงดังกังวานยาวดัง “ฉิ่ง”  แต่
ถ้าเอาท้ัง 2 ฝานั้นกระทบและประกบกันไว้  จะได้ยินเสียงดังส้ัน ๆ ดัง “ฉับ”  ดังนั้น การเรียกช่ือ
เครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า “ฉิ่ง” ก็เพราะเรียกตามเสียงท่ีเกิดขึ้นนั่นเอง   
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


84 

 

 
ภาพที่ 30  ฉาบใหญ่และฉาบเล็ก 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

   4)  ฉาบ 
   ฉาบ  เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีประกอบจังหวะ  ท าด้วยโลหะคล้ายฉิ่ง      
แต่หล่อให้บางกว่า  รูปร่างเป็นแผ่นกลมคล้ายจาน  แต่มีปุ่มนูนขึ้นตรงกลาง  เจาะรูตรงกลางปุ่มไว้ 
ร้อยเชือก  ฉาบมี 2 ชนิด  คือ  ฉาบใหญ่และฉาบเล็ก  ฉาบใหญ่มีขนาดท่ีวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 24 – 26 ซม.  ส่วนฉาบเล็กมีขนาดท่ีวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 – 14 ซม.  เวลาตี
ใช้ 2 แผ่นมาตีกระทบกันให้เกิดเสียงตามจังหวะ  เมื่อฉาบท้ังสองข้างกระทบกันขณะตีประกบกันก็จะ
เกิดเสียง “ฉาบ” แต่ถ้าตีแล้วเปิดเสียงก็จะได้ยินเป็น “แฉ่ง แฉ่ง แฉ่ง” เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31  กรับคู่ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
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   5)  กรับ 
   กรับ  เป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง  จัดอยู่ในประเภทเครื่องตี  ซึ่งกรับนั้นมีอยู่      
3 ชนิดด้วยกัน  คือ  กรับเสภา  กรับพวง  และกรับคู่  ส าหรับกรับท่ีใช้เป็นเครื่องประกอบจังหวะใน
พิธีกรรมแห่นางแมว  คือ  กรับคู่  ท าด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก  เหลาให้เรียบและเกล้ียงอย่าให้มีเส้ียน  มีรูปร่าง
แบนตามซีกไม้ไผ่  หนาตามขนาดของเนื้อไม้ยาวประมาณ 40 ซม.  ท าเป็น 2 อัน หรือเป็นคู่  ใช้ตีให้
ผิวกระทบกันทางด้านแบนเกิดเป็นเสียง “กรับ” 
 

 
 

ภาพที่ 32  ฆ้องโหม่ง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   6)  ฆ้องโหม่ง 
   โหม่งหรือฆ้องโหม่ง  เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีชนิดหนึ่ง  ใช้ตีประกอบจังหวะ   
มีลักษณะกลม  ตรงกลางเป็นปุ่มนูน  วิธีตีโหม่งผู้ตีใช้ไม้ตี  ตีตรงกลางปุ่มด้วยน้ าหนักพอประมาณ
เนื่องจากโหม่งชนิดนี้มีเสียงดังกังวานยาวนาน  มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
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  เคร่ืองดนตรีประเภทท าท านอง  ประกอบด้วย 
 

 
 

ภาพที ่33  พิณ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   1)  พิณ 
   พิณ  เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายท าท านอง  มีหลายชนิดแตกต่างกันตาม
ท้องถิ่น  มีรูปร่างคล้ายกีตาร์แต่มีขนาดเล็กกว่า  โดยท่ัวไปมี 3 สาย  ในบางท้องถิ่นอาจมี 2 หรือ      
4 สาย  บรรเลงด้วยวิธีการดีดด้วยวัสดุท่ีเป็นแผ่นบาง  เช่น  ไม้ไผ่เหลา  หรืออาจใช้ปิ๊กกีตาร์ดีดก็ได้  
 

 
 

ภาพที่ 34  พิณเบส 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   2)  พิณเบส 
   พิณเบส  เป็นเครื่องดนตรีอีสานท่ีเพิ่งคิดค้นขึ้นใหม่  โดยผสมผสานเครื่องดนตรี   
สองชนิด  คือ  พิณและกีตาร์เบส  โดยมีรูปร่างคล้ายพิณ  แต่มีขนาดและจ านวนสาย  ตลอดจนวิธี 
การบรรเลงเหมือนกีตาร์เบส  บรรเลงโดยการใช้นิ้วดีดสายให้เกิดเสียง  ให้เสียงท่ีทุ้มต่ า  เป็นเครื่ อง
ดนตรีไฟฟ้า    
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ภาพที ่35  การแต่งกายเซิ้งบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล 
ท่ีมา : นายสาคร  พุทธขิณ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 

 
  2.1.4  การแต่งกายในการเซิ้งประกอบพิธีกรรมแหบ่ั้งไฟ 
  ลักษณะการแต่งกายในการเซิ้งประกอบพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  จากการศึกษาพบว่า  
ลักษณะการแต่งกายในการเซิ้งประกอบพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  ในแต่ละปีแตกต่าง
กันไป  ไม่มีการก าหนดรูปแบบการแต่งกายท่ีชัดเจน  ในช่วงแรกแบบด้ังเดิมลักษณะการแต่งกายของ 
ผู้เซิ้งจะแต่งกายตามวิถีชีวิตชาวบ้าน  ต่อมาในแบบพัฒนาการแต่งกายแบบสวยงามแบบชุดพื้นเมือง  
คือ  นุ่งผ้าซิ่น  สวมเส้ือแขนกระบอก  พาดผ้าสไบ  ส่วนผมจะเกล้าขึ้นด้านบน  สวมใส่เครื่องประดับ
ตามความสวยงาม   
 2.2  องค์ประกอบพิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  
 การแห่นางแมว  เป็นพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวหมู่บ้านหนองไหล  เกี่ยวกับพิธีกรรม 
ขอฝนอีกพิธีหนึ่ง  ซึ่งมีความเช่ือและวิธีปฏิบัติท่ีเหมือนกับชาวอีสานท่ัว ๆ ไป  การแห่นางแมวเป็น
พิธีกรรมขอฝนแบบเรียบง่าย  ไม่มีพิธีรีตองท่ีสลับซับซ้อนมากนัก  มีขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม  
ดังต่อไปนี้ 
  2.2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมว    
   1) ชาวบ้านในหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้น าชุมชน  และผู้อาวุโสในหมู่บ้านจะท าการ
ประชุมหารือเพื่อก าหนดวันในการจัดพิธีแห่นางแมว   
   2) จัดเตรียมหาวัสดุ  อุปกรณ์  ท่ีใช้ประกอบพิธีแห่นางแมว (อุปกรณ์ส าหรับใส่แมว 
ไม้คานส าหรับหาม  และแมว) 
   3) ครั้นพอถึงวันประกอบพิธีจะจับเอาแมวมาใส่กะทอท่ีเตรียมไว้  จากการสัมภาษณ์
นายสุวรรณ์  บุษย์จันทร์  ผู้อาวุโสในหมู่บ้านหนองไหล  กล่าวว่า   
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   “แมวท่ีจะน ามาประกอบพิธีจะใช้แมวตัวเมียหรือตัวผู้ก็ได้  ถ้าจะให้ดีต้องเป็นแมว
สามน้ าหรือแมวท่ีมีสามสี  คือ  สีด า สีขาว  และสีน้ าตาล  ซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายถึงส่ิงท่ีเป็นมงคล
แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้แมวสีสวาดหรือสีด า  เพราะว่ามีสีเหมือนเมฆฝน  จะท าให้เกิดฝนตกได้  ถ้าหาไม่ได้
จริง ๆ ใช้แมวสีอะไรก็ได้  หลังจากจับแมวใส่กะทอ  กระบุงหรือตะกร้า (สุดแท้แต่จะหาได้)  ปิดปาก
ให้สนิทกันแมวออก  แล้วใช้ไม้คานท่ีเตรียมไว้สอดส าหรับแบกหาม” (สุวรรณ์  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 
3 มิถุนายน 2559) 
 
   4) หลังจากจับแมวใส่กะทอแล้ว  ผู้ประกอบพิธี (ส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสชาย)  จะต้ัง
คายขันธ์ 5 ป่าวสักเค (บทสวดชุมนุมเทวดา)  เพื่อบูชาบอกกล่าวเทวดาว่าจะประกอบพิธีแห่นางแมว
ขอฝน  ขอให้เทวดา (พญาแถน) ช่วยดลบันดาลให้ฝนตก 
   5) หลังจากผู้ประกอบพิธีป่าวสักเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้ังขบวนแห่นางแมวไป
ตามบ้านเรือนคนในหมู่บ้าน  พร้อมกับร้องค าเซิ้งนางแมว ผู้น าหมู่บ้านและผู้ประกอบพิธีจะเดินเ คียง
ข้างไปกับคนหามนางแมวเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเช่ือถือ  ผู้อาวุโสจะถือคายขันธ์ 5 เดินไป
พร้อมกับขบวน ครั้นพอขบวนไปถึงบ้านใครก็จะออกมาเอาน้ าสาดใส่นางแมวเพื่อให้นางแมวเปียกและ
ให้แมวร้องเพื่อให้เกิดฝนตกตามความเช่ือ พร้อมท้ังมีการต้อนรับเป็นอย่างดี  จัดหาเหล้าและอาหาร
ให้กับคนท่ีมาร่วมขบวนเพื่อด่ืมกิน  และเมื่อเกิดอาการมึนเมาก็จะร้องร าท าเพลงสร้างความสนุกสนาน
ครื้นเครงให้กับขบวนแห่นางแมว 
 

 
 

ภาพที ่36  ขบวนแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   2.2.2  รูปแบบการเซิ้งในพิธีกรรมแห่นางแมว 
   รูปแบบการเซิ้งในพิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  เหมือนกับการเซิ้งใน
พิธีกรรมแห่นางแมวหมู่บ้านอื่น ๆ คือ  ไม่มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานก าหนด  เป็นเพียงรูปแบบของ  
การจัดขบวนแห่เดินไปตามบ้านเรือนของคนในหมู่บ้านประกอบการร้องเซิ้งแห่นางแมว  ดังนั้นรูปแบบ
ของการเซิ้งจึงใช้การปรบมือเป็นการให้จังหวะแทนดนตรี  ลักษณะรูปขบวนแห่  ผู้แสดงจะร่ายร า
ประกอบค ากาพย์เซิ้งนางแมว  โดยร่ายร าไปตามทางในหมู่บ้าน 
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   2.2.3  เนื้อร้องและท านองเพลงท่ีใช้ประกอบการเซิ้งในพิธีกรรมแห่นางแมว 
   จากการศึกษาพบว่า  หมู่บ้านหนองไหลมีเนื้อร้องหรือท่ีเรียกว่ากาพย์เซิ้งแห่นางแมว
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกาพย์เซิ้งแห่นางแมวโดยท่ัวไป  แต่มีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย  ท่วงท านองใน
การขับร้องเป็นท านองกาพย์เซิ้ง  ซึ่งเป็นท านองส าหรับการขับกาพย์โดยท่ัวไปของชาวอีสาน  โดยชาว
หมู่บ้านหนองไหลมีเนื้อร้องแห่นางแมว ดังต่อไปนี้ 
 

  “เซิ้งอีแม่นางแมว  แมวมาขอไข่  ขอ บ่ ได้ขอฟ้าขอฝน   
ขอน้ ามนต์ฮดหัวแมวข้อยแน  อีแม่นายเอ๊ย 
บ่ ได้ค่าจ้างเอาแมวข้อยมา  บ่ ได้ปลาเอาหนูกับข้าว   
บ่ ได้ข้าว  เอาเหล้ากับกลอย 
ไปขุดกลอยก็เอากลอยมานึ่ง  ไปขุดบึ้งก็ย่านบึ้งตอดตาย   
อีแม่นายเอ๊ย  เทลงมาฝนก็เทลงมา 
นาให้ใหญ่ก็ใส่ข้าวดอด า  นาให้ค าใส่ข้าวป้องแอ้ว 
ค า บ่ แล้วก็ไหลเหลอไหลเลิง  เทลงมาฝนก็เทลงมา 
ไหลเค็ง ๆ ก็ข้ามดงมานี่  ไหลกิบกี่ก็ไปหนีบหีแมว 
ร้องแมว ๆ ก็ฝนเทลงมา  เทลงมาก็ฝนเทลงมา”  

(อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 2559) 
 

   จากค ากาพย์เซิ้งดังกล่าวข้างต้น  แปลเป็นส านวนภาคกลางได้ความว่า   เซิ้งอีแม่  
นางแมว  แมวมาขอไข ่ ขอ บ่ ได้ขอฟ้าขอฝน  ขอน้ าสักขันมารดแมว  ขอน้ าไม่ได้จะขอแมวคืน  ถ้าขอ
น้ าไม่ได้ขอหนูกับปั้นข้าว  ถ้าไม่มีปั้นข้าวขอเหล้ากับกลอย  ไปขุดกลอยได้กลอยมานึ่งกินแทนข้าว   
ถ้าจะไปขุดบึ้ง (แมงมุมยักษ์)  ก็กลัวบึ้งต่อย  นะแม่นะ  ขอให้ฝนเทลงมา  นาแปลงใหญ่ให้ปลูกข้าว
เบาพันธุ์หนึ่ง (ช่ือข้าวป้องแอ้ว)  เวลาค่ าแล้วฝนจงเทลงมา  ไหลหลากมาอย่างรวดเร็วจากป่าจากดง
มาถึงท่ีนี่  น้ าหลากจนหอยกิบกี้ (หอยสองฝา ชนิดหนึ่ง)  มาตามน้ าแล้วมาเจอแมวและไปหนีบหีแมว  
แมวมันท้ังเจ็บท้ังหนาว  เพราะเปียกฝนแมวก็ร้องยิ่งร้องก็ยิ่งให้ฝนตกหนัก ๆ เทลงมา 
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ภาพที่ 37  การแต่งกายเซิ้งนางแมวของหมู่บ้านหนองไหล 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   2.2.4  การแต่งกายในการเซิ้งประกอบพิธีกรรมแห่นางแมว 
   ลักษณะการแต่งกายในการเซิ้งประกอบพิธีกรรมแห่นางแมว  จากการศึกษาพบว่า  
ลักษณะการแต่งกายในการเซิ้งแห่นางแมว  ผู้ร่วมพิธีจะแต่งกายตามวิถีชีวิตปกติของชาวบ้าน  ไม่เน้น
การแต่งหน้าท าผม  หรือสวมใส่เครื่องประดับในการประกอบพิธี  เนื่องจากเป็นการประกอบพิธีกรรม
ไม่ใช่การแสดง 
 

 
 

ภาพที ่38  กะทอส าหรับใส่นางแมว 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   2.2.5  อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมแห่นางแมว 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเซิ้งแห่นางแมวนั้น  จะใช้เครื่องสานท่ีท าจากไม้ไผ่  สาน
ลักษณะเป็นรูเหมือนตาข่ายเป็นลักษณะทรงกลม  ตรงกลางกลวงและกว้างพอส าหรับใส่แมวลงไปได้
และสาดน้ าเข้าถึง  เช่น  กะทอ  เข่ง  ตะกร้า  มีฝาด้านบนปิดให้สนิทกันแมวออก  แล้วใช้ไม้ไผ่หรือไม้
ชนิดใดก็ได้  ยาวประมาณ 3 เมตร ส าหรับสอดหาม 
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 2.3  องค์ประกอบพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล 
 พิธีกรรมนางด้ง  เป็นพิธีขอฝนอีกพิธีหนึ่งท่ีชาวหมู่บ้านหนองไหล  ใช้ส าหรับประกอบพิธี 
ขอฝน  แต่ไม่ค่อยได้จัดมานานมากเนื่องจากมีขั้นตอนและการจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีมากมาย  ประกอบ
กับสภาพปัจจุบันภาคอีสานเกิดมรสุมทุกปี  ท าให้เกิดฝนตกชุกชุม  หากปีใดฝนแล้งก็จะประกอบ
พิธีกรรมแห่นางแมวซึ่งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์และขั้นตอนท่ีง่ายกว่า  ปัจจุบันจึงท าให้พิธีกรรมนางด้ง
ไม่ปรากฏการประกอบพิธีมามากกว่า 10 ปี  และมีผู้รู้ขั้นตอนประกอบพิธีน้อยลง  จะมีเฉพาะผู้อาวุโส
ในหมู่บ้านเท่านั้นท่ียังรู้ขั้นตอนและสามารถประกอบพิธีได้  จากการศึกษาพบว่า  การประกอบ
พิธีกรรมนางด้ง  มีหลายข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  2.3.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้ง 
  จากการสัมภาษณ์ นางอุทัย  บุษย์จันทร์  ได้กล่าวถึง   ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม  
นางด้ง  ซึ่งมีข้ันตอนในการประกอบพิธี ดังนี้ 
   “1)  ผู้น าหมู่บ้านและผู้อาวุโสประชุมเพื่อก าหนดวันและนัดหมายการจัด เตรียมงาน
ตลอดจนมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าท่ีต่าง ๆ 
 

 
 

ภาพที่ 39  ส่ิงของท่ีใช้ประกอบพิธีใส่ในกระด้ง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   2)  จัดเตรียมหาส่ิงของท่ีใช้ในการประกอบพิธี  โดยส่ิงของท่ีเป็นประเภทข้าวของ
เครื่องใช้ เช่น หวี กระจก ก าไล สตางค์รู จะต้องเป็นของแม่หม้ายเท่านั้น  (เนื่องจากเป็นเรื่อง
ความส าคัญของแม่หม้ายท่ีทางสังคมมักจะไม่ไห้การยอมรับ ท าให้หมดบทบาททางสังคม เพราะเหตุนี้
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างกุศโลบายเพื่อให้สังคมหรือชุมชนยอมรับสถานภาพของแม่หม้าย ด้วยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรมนางด้ง) 
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ภาพที่ 40  วิธีการมัดกระด้ง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   3)  เมื่อถึงวันท่ีก าหนดประกอบพิธี ผู้อาวุโสในหมู่บ้านจะเตรียมเครื่องบูชาครู (คาย
ขันธ์ 5)  จัดไว้ 2 ชุด ชุดหนึ่งจัดไว้ในส ารับเป็นเครื่องบูชาครู  อีกชุดหนึ่งจัดใส่ไว้ในกระด้ง ส าหรับบูชา
แม่นางด้ง  น าส่ิงของท่ีจัดเตรียมส าหรับประกอบพิธีใส่ลงไปในกระด้ง  แล้วประกบกระด้งท้ังสองใบเข้า
ด้วยกัน  น าไม้คาน 4 อัน  ประกบเป็นรูปกากบาทแล้วมัดไม้คานให้แน่น  เพื่อป้องกันไม่ให้ส่ิงท่ีใส่ไว้ใน
กระด้งหล่นหาย  ซึ่งส่ิงของท่ีใส่ไว้ในกระด้งประกอบด้วย 
    (1)  ก าไลเงิน 2 อัน (ของแม่หม้าย) 
    (2)  หวี 2 อัน (ของแม่หม้าย) 
    (3)  กระจก (ของแม่หม้าย) 
    (4)  สตางค์รูหรือสตางค์แดง 12 อัน 
    (5)  เหล้า 1 ขวด 
    (6)  คายขันธ์ 5 
    (7)  บุหรี่ 1 มวน 
    (8)  หมากพลู 1 ค า 
    (9)  ไข่ต้ม 1 ใบ 
    (10)  ข้าวเหนียว 1 ปั้น 
    (11)  เปลือกหอย 9 ตัว (หอยท่ีอยู่ในนาข้าว เช่ือว่าเป็นตัวแทนของความ 
อุดมสมบูรณ์)” (อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 2559) 
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ภาพที่ 41  พิธีย้ายแมธ่รณี 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   4)  เมื่อถึงเวลาท่ีก าหนดประกอบพิธี  โดยมากจะเริ่มต้ังแต่ตะวันตกดินหรือยาม        
ค่ าคืน  เพื่อให้คนในหมู่บ้านเสร็จส้ินภารกิจต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในพิธีกรรม  น าของท่ีจัดเตรียมไว้
เดินทางไปประกอบพิธีท่ีวัดหรือบริเวณทางแยกในหมู่บ้าน  เมื่อถึงสถานท่ีประกอบพิธี  ผู้ประกอบพิธี
จะท าการย้ายธรณีหรือการเชิญแม่ธรณีไปอยู่บริเวณอื่นนอกพื้นท่ีประกอบพิธีช่ัวคราว  เนื่องจากเช่ือ
ว่าการประกอบพิธีบนหัวแม่ธรณีเป็นส่ิงไม่ดี  จึงต้องอัญเชิญแม่ธรณีไปอยู่นอกบริเวณประกอบพิธีก่อน  
โดยมีเครื่องบูชาแม่ธรณี  ได้แก่  บุหรี่ 1 มวน  หมาก 1 ค า  ข้าวหวาน 1 ค า (ข้าว กล้วย/น้ าตาล)   
ในการย้ายแม่ธรณีจะไม่มีการใช้คาถาอาคมแต่เป็นการบอกกล่าวว่า “แม่ธรณีเจ้าขา  ลูกจะประกอบ
พิธีกรรมนางด้งบริเวณนี้  ขอเชิญแม่ธรณีไปอยู่ท่ีอื่นก่อน  เมื่อเสร็จพิธีแล้วจึงค่อยกลับมานะแม่นะ”       
ซึ่งผู้ท าพิธีย้ายแม่ธรณีจะเป็นคนเดียวกับผู้เชิญนางด้งด้วย  
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ภาพที่ 42  พิธีบูชานางด้ง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   5)  หลังจากเสร็จพิธีย้ายแม่ธรณีแล้ว  จะเริ่มพิธีกรรมนางด้งโดยเริ่มจากการต้ังคาย
ขันธ์ 5 ท่ีจัดเตรียมไว้บูชานางด้ง  จุดเทียนต้ังไว้บนคานบริเวณขอบกระด้งท้ัง 4 มุม  เมื่อบูชานางด้ง
เสร็จแล้ว  จะมีคนน าคายขันธ์ 5 ไปซ่อนไว้เพื่อให้นางด้งไปหาหลังจากเสร็จส้ินการหาหลักเส่ียงทาย
แล้ว 
 

 
 

ภาพที ่43  การเซิ้งประกอบพิธีกรรมนางด้ง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   6)  เมื่อบูชานางด้งเสร็จแล้ว  จึงเริ่มพิธีกรรมนางด้ง  โดยมีผู้ร้องค าเซิ้งนางด้ง 1 คน  
มีผู้ประกอบพิธีจับกระด้ง 2 คน  นางเซิ้งจะร าเวียนขวา (ทักษิณาวรรต) วนรอบกระด้งเพื่อความเป็น
สิริมงคล  ร่ายร าไปตามค าเซิ้งนางด้งจนกระท่ังนางด้งเข้าสิงกระด้ง 
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ภาพที่ 44  นางด้งเข้าสิงกระด้งและพาไปหาหลักฝนหลักแล้งเพื่อเส่ียงทาย 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   7)  เมื่อนางด้งเข้าสิงกระด้งแล้ว จะพากระด้งไปหาหลักฝนและหลักแล้งท่ีมีผู้น าไป
แอบปักไว้ คนจับกระด้งจะไม่ทราบว่าหลักฝนและหลักแล้งปักอยู่ท่ีไหน ดังนั้นการท่ีคนจับกระด้งน า
กระด้งไปตีท่ีหลักฝนหรือหลักแล้งได้เช่ือว่าเป็นเพราะผีนางด้งน าทางไป จึงท าให้เกิดความเช่ือและ
ความศรัทธาในพิธีเต้านางด้งของชาวอีสาน 
   8)  เมือ่นางด้งค้นหาหลักเส่ียงทายพบแล้ว เป็นอันเสร็จส้ินพิธีเส่ียงทาย 
  2.3.2  รูปแบบการเซิ้งในพิธีกรรมนางด้ง 
  รูปแบบพิธีกรรมนางด้ง เป็นรูปแบบการประกอบพิธีกรรมท่ีอยูก่ับท่ี  โดย  
 
  “เริ่มจากผู้ประกอบพิธีอ่านคาถาประกอบพิธีกรรม ผู้เซิ้งจะนั่งล้อมวงรอบกระด้งพนมมือ
เพื่อแสดงถึงการเคารพบูชานางด้ง  เมื่อเสร็จพิธีบูชานางด้งแล้ว  ผู้เซิ้งจึงยืนขึ้นล้อมรอบกระด้งหันหน้า
ตามวงผู้เซิ้ง  คนร้องกาพย์เซิ้งนางด้งจะเริ่มร้อง  ผู้เซิ้งจะร่ายร าตามท่วงท านองเดินเวียนทักษิณาวรรต 
(เวียนขวา)  รอบกระด้งไปจนกว่านางด้งจะเข้าสิงในกระด้ง  หากผู้เซิ้งร้องค าเชิญนางด้งได้ประมาณ   
3 รอบแล้ว  นางด้งยังไม่เข้าสิงในกระด้งเช่ือว่านางด้งไม่พอใจผู้จับกระด้ง  ต้องเปล่ียนผู้จับกระด้ง     
คนใหม่แล้วผู้เซิ้งร้องค าเชิญต่อไป  ผู้เซิ้งก็ร่ายร าต่อไปจนกว่านางด้งจะเข้าสิงกระด้ง  ในการประกอบ
พิธีจะมีข้อจ ากัดยกเว้น  คือไม่ประกอบพิธีในวันพระและวันอังคาร  โดยเช่ือเป็นวันแข็ง 
  คุณสมบัติของผู้ประกอบพิธีกรรมนางด้ง  แบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 
   1)  ผู้ประกอบพิธี  มีคุณสมบัติเป็นผู้ชายท่ีผ่านการบวชเรียนมาแล้วและมีอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป  และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี  เป็นท่ีเคารพนับถือของคนในหมู่บ้าน  
   2)  ผู้จับกระด้ง  มีคุณสมบัติเป็นหญิงหม้าย  และเป็นผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดีงาม  เป็นท่ีเคารพนับถือของคนในหมู่บ้าน” (อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 
2559) 
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  2.3.3  เนื้อร้องและท านองเพลงท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมนางด้ง 
  จากการศึกษาพบว่า  หมู่บ้านหนองไหลมีเนื้อร้องหรือท่ีเรียกว่ากาพย์เซิ้งนางด้ง  ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับกาพย์เซิ้งนางด้งโดยท่ัวไป  แต่มีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย  ท่วงท านองในการขับ
ร้องเป็นท านองกาพย์เซิ้งซึ่งเป็นท านองส าหรับการขับกาพย์โดยท่ัวไปของชาวอีสาน  ซึ่งชาวหมู่บ้าน
หนองไหลมีเนื้อร้องนางด้ง ดังต่อไปนี้ 
 

 “เต้าอี่แม่นางด้ง    โล้งโค้งเสมอด่ังกงเกวียน  
 เวียนมานี้ได้สองสามฮอบ  คอบมานี้ได้สองสามที 
 ตักตุล่ีแมงบีตุ้ลา   พาสาวหลงเข้าดงฟ้าแมบ 

 ด้งซูนแดดหรือด้งซูนฝน   มาก าฮนนั่นแม่นเขียดจ่อง  
 ท้องอ่องล่องเขียดจ่าละนา   หลังซา ๆ แม่นพญาคันคาก 
 เชิญท้ังครกไม้บากมาซูนด้งเยอ  เชิญท้ังสากไม้แดงมาซูนด้งเยอ 
 เชิญท้ังแองข้าวหม่าให้มาซูนด้งเยอ ด้งน้อย ๆ ผัดข้าวกินขาว ผู้สาวก็มี   
       แม่ฮ้างก็มี  แม่หม้ายก็มี 
 มีท้ังหวีเขาควายปักปาย   มีท้ังหวีเขาควายป่ายเกล้า 
 มีท้ังเหล้าไหน้อยไหใหญ่   ไว้ท่าฮับแถน มาเด้อแถนเด้อ 
 แถนเอยแถนลงมาซูนด้งเด้อ   ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง 
 ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง  ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง” 

(เรียน  อุปัชฌาย์. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 2559) 
 

 จากค ากาพย์เซิ้งดังกล่าวข้างต้น  แปลเป็นส านวนภาคกลางได้ความว่า   “แม่นางด้งมี
ลักษณะเป็นวงกลมเหมือนล้อเกวียน  เขาร้องค าเซิ้งแม่นางด้งสองสามรอบ (ครั้ง)  หรือ สองสามทีแล้ว  
แมงบี้  หมายถึง  ผีเส้ือ  หรือแมงกะบี้  ก็เรียก  แต่ค าว่าบ้ี  อีกชนิดหนึ่งคือ  ตัวบี้ซึ่งออกมาจากรังไหม
ใหม่ ๆ แล้วมันจะจับคู่ผสมพันธุ์และออกไข่เพื่อเป็นตัวไหมอ่อน  ต่อไป ในท่ีนี้คือ  ผีเส้ือหรือแมงกะบี้ 
นั่นเอง  เมื่อฟ้าแลบกระด้งจะไปแตะหรือตีกับหลักแล้งหรือหลักฝน  กังวลหน่อยก็แต่กับเขียดนี่แหละ 
มันรอน้ าฝนว่าจะตกไหมจะได้มีน้ าส าหรับวางไข่ซะที  ตัวท้องป่องนี่ เขาเรียกว่าเขียดจ่านา  ขอเชิญท้ัง
ครกไม้บาก (ท าจากไม้กระบาก) ขอเชิญท้ังสากไม้แดง (สากท าจากไม้แดง)  ขอเชิญท้ังไหหรืออ่างท่ีใช้
แช่ข้าว  หม่าข้าว  ให้มาสิงในกระด้ง  กระด้งใบเล็กนี้ฝัดข้าวแยกแกลบได้ข้าวขาวง ามน่ากิน  มีท้ัง
กระด้งของสาว ๆ กระด้งของแม่ฮ้าง กระด้งของแม่หม้ายก็มี  มีท้ังหวีท ามาจากเขาควายผ่าซีก  มีท้ัง
ปิ่นเขาควายส าหรับปักผม มีท้ังเหล้าสาโทไหเล็กไหใหญ่ส าหรับต้อนรับองค์พญาแถน ขอเชิญพญาแถน 
ลงมาสิงกระด้งและพากระด้งเคล่ือนไหวแล้วรับเอาของเซ่นไหว้  ขยับเถอะนะกระด้ง  ขยับนะ ๆ 
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ภาพที่ 45  ลักษณะการแต่งกายการเซิ้งในพิธีกรรมนางด้ง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  2.3.4  การแต่งกายการเซิ้งในพิธีกรรมนางด้ง 
  ลักษณะการแต่งกายส าหรับการเซิ้งในพิธีกรรมนางด้ง  จากการศึกษาพบว่า  ลักษณะ
การแต่งกายการเซิ้งในพิธีกรรมนางด้ง  มีลักษณะการแต่งกายเหมือนชุดท าบุญ  คือ  สวมใส่เส้ือแขน
กระบอกสีขาว  เช่ือว่าเป็นสีแห่งความสะอาดบริสุทธิ์  ห่มสไบเฉียงจากไหล่ซ้ายพาดลงมาประกบชาย
สไบบริเวณสะโพกด้านขวา  ผ้าสไบส่วนใหญ่ใช้สีแดงเพราะ เช่ือว่าเป็นสีมงคล  มีพลัง  หากไม่มีสีแดง
อนุโลมให้ใช้สีอื่นได้ตามความเหมาะสม  นุ่งผ้าซิ่นพื้นเมืองตามวิถีปกติของชาวบ้าน  ไม่เน้นการ
แต่งหน้าท าผม  หรือสวมใส่เครื่องประดับในการประกอบพิธี  เนื่องจากเป็นการประกอบพิธีกรรมไม่ใช่
การแสดง  ท่ีส าคัญผู้ประกอบพิธีต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น   
  2.3.5  อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมนางด้ง 
  การแสดงเซิ้งนางด้ง  เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมนางด้ง  โดยปรากฏอุปกรณ์ท่ี
ใช้ประกอบพิธี ดังนี้   
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ภาพที่ 46  กระด้ง 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

   1)  กระด้งหรือด้ง  เป็นอุปกรณ์ใช้ส าหรับฝัดข้าวหรือตากเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ตัวกระด้ง
ท ามาจากไม้ไผ่สานเป็นลักษณะวงกลม  ในการสานกระด้งนั้นจะสานจากส่วนกลางให้เรียบร้อยก่อน
แล้วจากนั้นจะท าการตัดขอบและดัดให้โค้งเป็นวงกลมเพื่อท่ีจะท าสันกระด้งหรือขอบกระด้ง ซึ่งการท า
ขอบกระด้งนั้นเพื่อให้กระด้งแข็งแรงทนทานกับการใช้งาน  ส่วนมากจะน าไปผิงไฟไว้ เพื่อให้เนื้อไม้ไผ่
แห้งสนิท  สีสวย  ลวดลายในการสานจะแตกต่างกันออกไปตามภูมิปัญญาและความสามารถของผู้สาน
กระด้ง  กระด้งท่ีน ามาใช้ประกอบพิธีกรรมนางด้งจะต้องเป็นของแม่หม้ายเท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 47  ไม้คาน 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   2)  ไม้คาน ไม้ท่ีใช้หาบของท าด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกมีลักษณะแบน เหลาให้มีความยาว
ประมาณ 2.50 เมตร ใช้ในการหาบกระบุง ตะกร้า กระเช้า ในการประกอบพิธีกรรมนางด้งจะใช้ไม้
คานส าหรับคาดประกบทับกระด้งท้ังสองด้านในลักษณะกากบาท เพื่อป้องกันไม่ให้กระด้งเปิดออกจน
ท าให้ส่ิงของภายในกระด้งหลุดออกมา 
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ภาพที ่48  สากต าหรือสากต่าวส าหรับรองกระด้ง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   3)  สากมอง  เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของการต าข้าว  การต าข้าวจะเสร็จและได้
เมล็ดข้าวสวยหรือไม่ข้ึนอยู่กับสาก  สากท าจากไม้ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะคือมีน้ าหนัก  เหนียว  แข็งและ
มัน  ได้แก่  ไม้ค้อและไม้หนามแท่ง  หากท าจากไม้ดังกล่าวข้าวจะไม่ติดสาก  สากมองมีความยาว
ประมาณ 60 เซนติเมตร  มี 3 ชนิด  คือ  สากต า  มีขนาดเล็กเพราะต้องการให้กระแทกถึงก้นครก 
ขณะท่ีต าข้าวและข้าวจะกะเทาะเปลือกเร็ว  สากต่าว  มีขนาดใหญ่กว่าสากต าใช้ต าข้าวให้เป็นข้าว
กล้อง  เปลือกข้าวจะออกมากกว่าข้าวต า  สากซ้อม  เป็นสากท่ีมีขนาดใหญ่  ใช้ต าเพื่อขัดข้าวในช้ัน
สุดท้าย  การใช้สากท้ัง 3 ชนิดนั้น  ใช้ต าข้าวแต่ละขั้นตอนท่ีแตกต่างกัน  ถ้าใช้สากผิดชนิดจะท าให้
ข้าวท่ีต านั้นเป็นข้าวหักหรือเมล็ดข้าวไม่สวย  ในการประกอบพิธีจะใช้สากต าหรือสากต่าวส าหรับ          
รองกระด้ง 
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ภาพที ่49  เปลือกหอยท่ีใช้ประกอบพิธ ี
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   4)  เปลือกหอย  ท่ีใช้ในการประกอบพิธี  จากการสัมภาษณ์ นางอุทัย  บุษย์จันทร์        
กล่าวว่า   
 
   “หอยท่ีน ามาใช้จะต้องเป็นหอยน้ าจืด  และเป็นหอยท่ีอยู่ในนาข้าว  เช่น  หอยเชอรี่  
หอยโข่งและท่ีส าคัญต้องเป็นหอยท่ีตายแล้ว  เอามาเฉพาะเปลือกหอย  ไม่เอาหอยท่ีมีชีวิต  เพราะเป็น
การทรมานสัตว์หอยอาจจะตายได้  เลือกเปลือกหอยท่ีมีสภาพสวยงามสมบูรณ์  ไม่แตกหัก  ใช้เปลือก
หอย  จ านวน 9 ตัว  เพราะเช่ือว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล  สาเหตุท่ีเอาหอยท่ีอยู่ในนาข้าวเนื่องจากว่า  
เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของน้ าท่าในการท านา” (อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 
2559) 
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ภาพที ่50  เหล้า 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   5)  เหล้า  พบว่า  ในการบูชาครู (ครูเทพหรือครูผู้ล่วงลับ)  มักจะมีเหล้าเป็นส่วนหนึ่ง
ในเครื่องบูชาครูเสมอ  ซึ่งจากการสัมภาษณ์ นางอุทัย  บุษย์จันทร์  กล่าวว่า   
 
   “ในพิธีกรรมแม่นางด้ง  แต่ก่อนจะใช้เหล้าท่ีชาวบ้านหมักกินเอง  หรือท่ีเรียกว่า  
“สาโท” แต่ปัจจุบันไม่มีใครหมักเหล้าแล้ว  ดังนั้นจะหาซื้อเหล้าจากตามท้องตลาด  ใช้เหล้าชนิดใด   
ก็ได้  เพราะเป็นส่ิงหนึ่งท่ีปรากฏในค าเซิ้งแม่นางด้งท่ีว่า  “มีท้ังเหล้าไหน้อยไหใหญ่ มีท้ังเหล้าไหใหญ่
นับแสน”  โดยเหล้าท่ีเตรียมมาจะถูกใส่ไว้ในกระด้ง” (อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 
2559) 
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ภาพที ่51  ก าไลข้อมือ  ก าไลข้อเท้า 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
   6)  ก าไลข้อมือ ก าไลข้อเท้า  จะมีลักษณะเป็นทรงกลม  ท าจากเงินแท้  ก าไลข้อมือ
จะมีลักษณะเล็กกว่าก าไลข้อเท้า  ส าหรับก าไลท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมนางด้งจะใช้ก าไลเงินซึ่งเป็นของ
แม่หม้ายเท่านั้น 
 จากการศึกษาพิธีกรรมของฝนของหมู่บ้านหนองไหล  ท้ัง 3 พิธีกรรม  ได้แก่  1) พิธีกรรม
แห่บั้งไฟ  2) พิธีกรรมแห่นางแมว  และ  3) พิธีกรรมนางด้ง  พบว่า  พิธีกรรมขอฝนท้ัง 3 พิธี           
มีองค์ประกอบของพิธีกรรมท่ีเหมือนและแตกต่างกัน  สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ตารางสรุปองค์ประกอบพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 
 

องค์ประกอบของพิธีกรรม 
พิธีกรรม 
แห่บั้งไฟ 

พิธีกรรม 
แห่นางแมว 

พิธีกรรม 
นางด้ง 

หมายเหตุ 

1. ขั้นตอนของพิธีกรรม     
2. รูปแบบการพิธีกรรม     
3. เนื้อร้องและท านองเพลง -    
4. ดนตรีประกอบพิธีกรรม  - -  
5. เครื่องแต่งกายใน        
   การเซิ้งประกอบพิธีกรรม     

6. อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม     
7. กระบวนท่าร า 
      - แบบด้ังเดิม 
      - แบบพัฒนา 

 
 
 

 
- 
- 
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 จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า  พิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหลท้ัง 3 พิธี  จะมีขั้นตอน  
ในการประกอบพิธีกรรม  มีรูปแบบการประกอบพิธีกรรม  มีเครื่องแต่งกายในการเซิ้งประกอบพิธี  
และมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงท้ัง 3 พิธี  ในส่วนของเนื้อร้องและท านองเพลงพบว่า  ในพิธีกรรมแห่
บั้งไฟไม่มีเนื้อร้อง  ในขณะท่ีพิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมนางด้งจะมีเนื้อร้องและท านองเพลง  
ส่วนดนตรีประกอบพิธีกรรมพบว่า  มีเฉพาะพิธีกรรมแห่บั้งไฟเท่านั้น  ส่วนกระบวนท่าร าพบว่า
พิธีกรรมแห่บั้งไฟและพิธีกรรมนางด้งมี 2 รูปแบบ  คือ  กระบวนท่าร าแบบด้ังเดิมและกระบวนท่าร า
แบบพัฒนา  ส่วนพิธีแห่นางแมวจะมีรูปแบบกระบวนท่าร าแบบด้ังเดิมเพียงอย่างเดียวไม่มีการพัฒนา
กระบวนท่าร า 
 สรุปได้ว่า  หมู่บ้านหนองไหลเป็นหมู่บ้านหนึ่งในภาคอีสาน  เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งในอ าเภอ
อ านาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี  แต่เมื่อมีการปรับเปล่ียนเขตการปกครอง  เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม  
2536 ยกสถานะอ าเภออ านาจเจริญเป็นจังหวัด  หมู่บ้านหนองไหลจึงตกมาอยู่ภายใต้การปกครองของ
จังหวัดอ านาจเจริญนับแต่นั้นเป็นต้นมา  หมู่บ้านหนองไหลเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีมีอายุ 260 ปี (พ.ศ. 
2300 – พ.ศ. 2560)  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 48 กิโลเมตร  การปกครองแบ่งออกเป็น 2 หมู่  
คือ  หมู่ 6  และหมู่ 8  มีการแบ่งหน้าท่ีในการบริหารหมู่บ้าน  โดยรูปแบบการจัดต้ังคณะกรรมการใน 
การดูแลด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน  มีสถานท่ีส าคัญของหมู่บ้าน  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน
บ้านหนองไหลคึมน้อยวิทยา วัดบ้านหนองไหล วัดป่าบ้านหนองไหลและดอนปู่ตา  หมู่บ้านหนองไหล
มีจ านวน 221 ครัวเรือน  จ านวนประชากรท้ังหมด 753 คน  เป็นชาย 377 คน  เป็นหญิง 376 คน  
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน  คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนประชากรในหมู่บ้านท้ังหมด        
มีความเช่ือและวิถีปฏิบัติเหมือนคนอีสานท่ัวไปคือเช่ือในเรื่องส่ิงล้ีลับ  นับถือผีและเทพเทวดา  นับถือ
ศาสนาพุทธและมีธรรมเนียมปฏิบัติตามฮีตสิบสองครองสิบส่ีตามแบบตามประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของชาวอีสาน  วิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านหนองไหลเป็นวิถีชีวิตแบบชนบท  
ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมเป็นหลัก  รองลงมาคือการเล้ียงสัตว์  
รับจ้าง  งานบริการ  การจับสัตว์น้ าและหาของป่าขาย 
 ด้วยอาชีพหลักของชาวหมู่บ้านหนองไหล  คือ  การเกษตรกรรมและการเล้ียงสัตว์  ดังนั้น
น้ าจึงเป็นส่ิงส าคัญในการประกอบต่อการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์  เมื่อเกิดความแห้งแล้งจึงต้องพึ่งพา
อาศัยผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ  ดลบันดาลให้ฝนตกโดยการประกอบพิธีกรรมขอฝน  ซึ่งหมู่บ้าน 
หนองไหลมีพิธีกรรมตามความเช่ือท่ีสามารถเส่ียงทายขอฝนอยู่ 3 พิธีกรรม  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ 
พธิีกรรมแห่นางแมว และพิธีกรรมนางด้ง 

 พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  ชาวหมู่บ้านหนองไหลประกอบพิธีกรรมแห่บั้งไฟเป็นประจ าทุกปี  
เนื่องจากการแห่บั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง  ท่ีชาวอีสานยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดสืบมา
เป็นประเพณีประจ าเดือนหก  เรียกว่า “ประเพณีบุญเดือนหก”  การแห่บั้งไฟของชาวหมู่บ้านหนอง
ไหลเป็นการจัดงานแบบเรียบง่ายตามวิถีชาวบ้าน  ตามก าลังความสามารถท่ีมีและเป็นการจัดงานตาม
ประเพณีอย่างแท้จริง  ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนการจัดงานแห่บั้งไฟของจังหวัดยโสธร   ท่ีมีวัตถุประสงค์    
เพื่อการพานิชเป็นองค์ประกอบหลักควบคู่กับประเพณี  แต่การจัดพิธีกรรมแห่บั้งไฟของชาวหมู่บ้าน
หนองไหลยังคงขั้นตอนของการประกอบพิธีอย่างครบถ้วน  จากการศึกษาพบว่า  องค์ประกอบของ
พิธีกรรมแห่บั้งไฟหมู่บ้านหนองไหลเหมือนกับพิธีกรรมแห่บั้งไฟของชาวอีสานในพื้นท่ีอื่น ๆ แต่พบว่า 
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มีกระบวนท่าร าแบ่งออกเป็น 2 แบบ  ได้แก่  แบบด้ังเดิม  มีกระบวนท่าร าท่ีงดงามตามทักษะ       
ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน  และแบบพัฒนา  มีกระบวนท่าร าท่ีงดงามตามทักษะของผู้ประดิษฐ์ท่าร า  
ท่ีได้รับการเรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

 พิธีกรรมแห่นางแมว  เป็นพิธีกรรมขอฝนของชาวหมู่บ้านหนองไหลท่ีจะประกอบพิธีเฉพาะ
ฝนแล้งและต้องการขอฝนเท่านั้น  ต่างจากพิธีกรรมแห่บั้งไฟท่ีต้องจัดเป็นประจ าทุกปี  รูปแบบและ
ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม  เหมือนกับการประกอบพิธีกรรมแห่นางแมวท่ีปรากฏโดยท่ัวไปใน
สังคมไทย  แตกต่างกันท่ีบทกาพย์เซิ้งแห่นางแมวท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น  แต่เนื้อหา
โดยรวมของบทกาพย์เซิ้งมีใจความเดียวกัน  คือ  อ้อนวอนขอฝนต่อพญาแถน  ขั้นตอนในการ
ประกอบพิธีเริ่มจากการจับแมวใส่ภาชนะเครื่องสาน  ท่ีสามารถขังแมวไว้ภายในได้  เช่น  ตะกร้า  
กะทอ  เข่ง  เป็นต้น  ปิดปากให้สนิทกันแมวออก  ผู้ประกอบพิธีกล่าวคาถาสัคเค (คาถาชุมนุมเทวดา)  
พร้อมกับกล่าวค าอ้อนวอนขอฝนต่อพญาแถน  จากนั้นจึงพาแมวแห่ไปตามทางในหมู่บ้านไปยังบ้าน
ต่าง ๆ พร้อมกับการร้องบทกาพย์เซิ้งโดยใช้มือปรบให้จังหวะประกอบ  ซึ่งต่างจากบางพื้นท่ีท่ีมีเครื่อง
ดนตรีประกอบจังหวะในการแห่นางแมว  เมื่อไปถึงบ้านผู้ใดเจ้าของบ้านก็จะน าน้ ามาสาดใส่แมว       
มีการมอบสุรา  อาหาร  หรือปัจจัยร่วมท าบุญในพิธีแห่นางแมว  เมื่อเดินไปครบรอบหมู่บ้านเป็นอัน
เสร็จส้ินพิธีกรรมแห่นางแมว 

 พิธีกรรมนางด้ง  เป็นพิธีขอฝนพิธีหนึ่งของหมู่บ้านหนองไหล  ประกอบพิธีเฉพาะช่วงฝนแล้ง
และต้องการขอฝนเหมือนกับพิธีกรรมแห่นางแมว รูปแบบของพิธีกรรมจะเป็นการประกอบพิธีอยู่กับท่ี
ไม่ต้ังขบวนแห่เหมือนกับพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  และพิธีกรรมแห่งนางแมว  เป็นพิธีกรรมเพื่อเส่ียงทายใน
การขอฝนเหมือนกับพิธีกรรมนางด้งในพื้นท่ีอีสานอื่น ๆ แต่ต่างจากพิธีกรรมนางด้งของคนอีสาน       
ท่ีอพยพไปอยู่ภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดชัยนาท  ท่ีประกอบ
พิธีกรรมนางด้งเป็นประจ าทุกปีถึงแม้ฝนจะตกก็จัดพิธีกรรมจนกลายเป็นประเพณี  รูปแบบของ
พิธีกรรมมุ่งความสนุกสนานมากกว่าการประกอบพิธีกรรมเพื่อเส่ียงทายขอฝน  พิธี กรรมนางด้งของ
ชาวหมู่บ้านหนองไหลจะมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน  เนื่องจากมีขั้นตอนและอุปกรณ์ประกอบพิธี      
ท่ีค่อนข้างเยอะและบางอย่างหายาก  เช่น  ส่ิงของท่ีเป็นของแม่หม้ายซึ่งส่ิงของช้ินนั้น ๆ แม่หม้าย  
บางคนอาจไม่มี  ผู้ประกอบพิธี (ผู้จับกระด้ง) ต้องเป็นแม่หม้ายหรือทายาทของผู้ประกอบพิธีคนก่อน
เท่านั้น  รูปแบบของพิธีกรรมเป็นการร่ายร าตีบทประกอบบทกาพย์เซิ้งนางด้ง  ร่ายร าเวียนขวาไปรอบ
กระด้งไปจนกว่านางด้งจะเข้าสิงในกระด้ง  เมื่อนางด้งเข้าสิงกระด้งแล้วจะน าพากระด้งไปค้นหาหลัก
เส่ียงทายหลักแล้งและหลักฝน  ซึ่งมีผู้ท่ีแอบน าไปปักไว้ตามสถานท่ีต่าง ๆ ภายในบริเวณรอบสถานท่ี
ประกอบพิธีโดยไม่ให้ผู้ประกอบพิธีทราบ  เพื่อความศักด์ิสิทธิ์และสร้างความน่าเช่ือถือเมื่อผู้ประกอบ
พิธีค้นหาหลักเส่ียงทายพบ  หากกระด้งไปตีหลักฝนท านายว่าฝนจะตก  มีน้ าในการเพาะปลูกพืชผลจะ
อุดมสมบูรณ์  หากกระด้งไปตีหลักแล้งท านายว่าปีนี้ฝนจะแล้ง  ไม่มีฝนตกพืชผลจะเกิดความเสียหาย  
และพิธีกรรมจะส้ินสุดเมื่อค้นหาหลักเส่ียงทายพบแล้วจึงเชิญผีนางด้งออกจากกระด้ง 



 

บทท่ี 4 

รูปแบบการแสดงและโครงสร้างท่าร า 
ในพิธกีรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 

 
 จากการศึกษาพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาการแสดงท่ีปรากฏในพิธีกรรมขอฝน  ท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
และการประกอบอาชีพของชาวหมู่บ้านหนองไหล  จากการศึกษาพบว่า  หมู่บ้านหนองไหล  ต้ังอยู่
ห่างไกลจากตัวจังหวัด  สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวชนบท  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ยังคง   
สภาพความเป็นธรรมชาติอยู่มาก  แต่ความเจริญยังคงเข้าถึงหมู่บ้านมีการพัฒนาทางสังคมปรับเปล่ียน
ไปตามยุคสมัยเรื่อยมา  ดังนั้นรูปแบบของพิธีกรรมขอฝนในบางขั้นตอน  โดยเฉพาะกระบวนท่าร า 
บางพิธีกรรมจึงมีการปรับเปล่ียนไปตามกระแสสังคม  แต่ในขณะเดียวกันกระบวนท่าร าในพิธีขอฝน
บางพิธียังคงยึดรูปแบบท่าร าด้ังเดิมเอาไว้ 
 บทนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา  และวิเคราะห์รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 
ท้ัง 3 พิธี  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมนางด้ง  ดังท่ีจะน าเสนอ
ต่อไปนี้ 
 1.  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 
 2.  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 
 
1.  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 
 การแสดงการร่ายร า  เป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีปรากฏในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล            
ซึ่งในแต่ละพิธีกรรมขอฝนของชาวหมู่บ้านหนองไหลพบว่ามีรูปแบบการแสดงท้ังท่ีเหมือนและแตกต่าง
กันไป  ท้ังนี้มีค่านิยมของสังคมและเศรษฐกิจเป็นตัวแปรส าคัญในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดง  
ท่ีปรากฏในพิธีกรรม วัตถุประสงค์ของพิธีกรรมบางพิธีเปล่ียนไป โดยผู้วิจัยจะน าเสนอรูปแบบการ
แสดงของพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล ดังต่อไปนี้ 
 1.1  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ 
 พิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  มีวัตถุประสงค์เหมือนกับพิธีกรรมแห่บั้งไฟของ 
ชาวอีสานโดยท่ัวไป  คือ จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังขอฝนจากพญาแถน  เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทาง
การเกษตร  ดังนั้นรูปแบบการแสดงท่ีเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  จึงมุ่งหวังเพื่อเป็นการร่ายร า
ถวายบูชาพญาแถน  เช่ือว่าการร่ายร าจะสร้างความส าเริงส าราญแด่พญาแถน  เพื่อให้เกิดความ     
พึงพอใจจะได้ประทานฝนให้ตกลงมา  จากการศึกษาพบว่า   รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ 
ของหมู่บ้านหนองไหล  แบ่งออกเป็น 2 แบบ  ได้แก่ 
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  1.1.1  รูปแบบการแสดงในแบบด้ังเดิม 
  รูปแบบการแสดงเซิ้งบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลในแบบด้ังเดิม  เป็นรูปแบบการแสดง 
ในแบบท่ีพิธีกรรมแห่บั้งไฟจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอฝนตามความเช่ือของชาวอีสาน  ดังนั้น
รูปแบบการแสดงจึงเป็นในรูปแบบการเซิ้งในขบวนแห่บั้งไฟ  การแสดงมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชา      
พญาแถน  การแสดงท่าเซิ้งมีความเรียบง่ายตามภูมิปัญญา  การร่ายร าแบบวิถีชาวบ้านได้รับ         
การถ่ายทอดท่าเซิ้งมาจากบรรพบุรุษ  ท่าเซิ้งมีเพียง 3 ท่า เซิ้งเวียนไปตามจังหวะกลองตุ้มท่ีตีประกอบ
จังหวะในการเซิ้งแห่บั้งไฟ  เคล่ือนขบวนไปตามเส้นทางท่ีก าหนด  ซึ่งผู้วิจัยจึงวิเคราะห์องค์ประกอบท่ี
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการแสดงเซิ้งบั้งไฟในแบบด้ังเดิม ดังต่อไปนี้ 
   1)  ผู้แสดงเซิ้งบั้งไฟแบบด้ังเดิม 
   ผู้แสดงนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการแสดง  ในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟ     
ของหมู่บ้านหนองไหลในแบบด้ังเดิม  พบว่าผู้เซิ้งเป็นผู้หญิงล้วน  ไม่ก าหนดอายุและจ านวนของผู้เซิ้ ง  
เนื่องจากหมู่บ้านหนองไหล  เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีเพียง 2 หมู่ คือ หมู่ 6 และหมู่ 8 จ านวนประชากร 
เพศหญิงก็มีจ ากัด  ส่วนหนึ่งก็มีหน้าท่ีอื่น ๆ ในการจัดงานแห่บั้งไฟ  อีกส่วนหนึ่งไม่สมัครใจในการเซิ้ง
เนื่องจากไม่ถนัดหรือไม่มีความสามารถด้านการเซิ้ง  หากมีการก าหนดอายุของผู้แสดงอาจส่งผลท าให้
ไม่มีผู้แสดงเซิ้งแห่บั้งไฟ  หรืออาจมีจ านวนน้อยท าให้ขบวนแห่บั้งไฟไม่สวยงาม   
   2)  การแต่งกายในการแสดงเซิ้งบั้งไฟแบบด้ังเดิม 
   การแห่บั้งไฟในแบบด้ังเดิม  พบว่ารูปแบบการแต่งกายมีลักษณะเป็นการแต่งกาย
ด้วยชุดท่ีสวมใส่ในวิถีชีวิตประจ าวัน  ไม่มีการก าหนดการแต่งกายท่ีสวยงามเหมือนการแสดงท่ีต้องการ
น าเสนอต่อผู้ชม  การแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบด้ังเดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเซิ้งถวายความส าเริงส าราญ
ต่อพญาแถนเพียงเท่านั้น  จึงไม่เน้นการแต่งกายท่ีสวยงามในการแสดง  หรืออาจเป็นเพราะว่าผู้แสดง
จะแสดงเฉพาะพิธีกรรมท่ีนาน ๆ จะมีครั้งหนึ่ง  ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพท่ีจะต้องมีชุดส่วนตัวเพื่อใช้
แสดงในการประกอบอาชีพอยู่บ่อยครั้ง  ดังนั้นจึงไม่มีเหตุจ าเป็นจะต้องเสียเงินตัดชุดส าหรับแสดง   
จึงเป็นเหตุให้ผู้แสดงสวมใส่ชุดท่ีมีใหส้วมใส่ในชีวิตประจ าวัน  ง่ายต่อการจัดหาชุดและไม่ส้ินเปลือง 
   3)  เครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงเซิ้งบั้งไฟแบบด้ังเดิม 
   เครื่องดนตรีที่ปรากฏในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบด้ังเดิม  พบว่า  มีเพียงกลองตุ้ม   
1 ใบ  ใช้ส าหรับตีประกอบจังหวะในการเซิ้งเพียงเท่านั้น  การใช้กลองตุ้มเป็นเครื่องดนตรีเพียง 1 ใบ 
สันนิษฐานว่าเป็นกลองท่ีมีใช้ในหมู่บ้านหนองไหลมาต้ังแต่โบราณ  เพราะว่ากลองตุ้มเป็นเครื่องดนตรี
เก่าแก่ของคนอีสานดังปรากฏในวรรณคดีพื้นบ้าน  เรื่อง “ผาแดงนางไอ่” ท่ีกล่าวถึงการใช้กลองตุ้ม
ร่วมกับกลองอื่น ๆ ว่า 
   “...เอากันฮิว  โห่งัน  ตีฆ้อง 
   กลองชัยพร้อม  กลองโทน กลองแป่ม...” 
   (กลองแป่มเป็นกลองเสียงแหลม  ในท่ีนี้หมายถึงกลองตุ้ม) 

(สุภน  สมจิตร และศรีปัญญา  ปริวรรต. 2524 : 241) 
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   ในอดีตชาวอีสานใช้กลองตุ้มใน 2 กรณี คือ 
   1. ผู้ใหญ่บ้านตีกลองตุ้มเป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบเดียวกันกับการใช้ขอลอ 
   2. ชาวบ้านใช้กลองตุ้ม ท ากระสวนจังหวะ ประกอบการเซิ้งต่าง ๆ เช่น  เซิ้งบั้งไฟ   
ซึ่งมีกระสวนจังหวะเท่าเท้าก้าวเดิน “ซ้ายขวา ซ้ายขวา”  เสียงกลองตุ้มดังว่า ตุ้ม ตุ๊บ ตุ้ม ตุ๊บ หรือ 
“ต้มซุบ ต้มซุบ”  อันเป็นท่ีมาของช่ือเรียกกลองชนิดนี้ 
   ดังนั้น  การใช้กลองตุ้มเป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดงเซิ้งบั้งไฟของหมู่บ้าน 
หนองไหล  น่าจะมาจากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น   
   4)  รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งบั้งไฟแบบด้ังเดิม 
   รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งบั้งไฟในแบบด้ังเดิม  จะแสดงในลักษณะรูปแบบของ
ขบวนแห่  ผู้เซิ้งจะเป็นส่วนหนึ่งในขบวน  การต้ังขบวนแห่บั้งไฟจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง  คือ 
   ช่วงขบวนท่ี 1 เป็นขบวนแห่บั้ งไฟ  ซึ่งบั้ง ไฟหมู่บ้านหนองไหลแต่ละหมู่จะมี
ประมาณ 3 – 4 บั้ง  
   ช่วงขบวนท่ี 2 เป็นขบวนนางร าเซิ้ งบั้ง ไฟ  จะร าไปตามกระบวนท่าร าอย่าง         
พร้อมเพรียง  เปล่ียนท่าร าไปตามผู้น าจังหวะและท่วงท านองเพลงไปตลอดระยะทางแห่บั้งไฟ 
   ช่วงขบวนท่ี 3 เป็นขบวนของนักดนตรี  จะมีเพียงกลองตุ้ม 1 ใบ  ตีเพื่อให้จังหวะ 
ในการเซิ้งบั้งไฟ 
   ช่วงขบวนท่ี 4 เป็นขบวนของผู้ร่วมงานหรือร่วมขบวนแห่  ส่วนมากเป็นคน         
ในหมู่บ้านเจ้าของบั้งไฟที่น ามาแห่  จะเดินร่วมในขบวนให้ดูยิ่งใหญ่  บ้างร่ายร าหยอกล้อเล่นกันอย่าง
สนุกสนาน  ท่าร่ายร าไม่มีแบบแผน  ร่ายร าไปตามใจของผู้ร า 

 
 
 
 
 
 
    ผู้แบกบั้งไฟ                ผู้เซิ้ง                  นักดนตรี                  ผู้ร่วมงาน 
 

แผนภูมิท่ี 4  รูปแบบขบวนแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบด้ังเดิม 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า  รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  
ในแบบด้ังเดิม  จะปรากฏในช่วงขบวนท่ี 2 ผู้เซิ้งจะยืนเรียงเป็นแถวตอน 2 แถว  ต่อจากบั้งไฟ  
ด้านหลังผู้เซิ้งจะเป็นนักดนตรี  ตีกลองตุ้มเพื่อให้จังหวะในการเซิ้ง  ผู้เซิ้งจะร่ายร าไปตามกระบวน   
ท่าเดินเคล่ือนขบวนเป็นแถวไปตามทางท่ีก าหนดไปยังวัดบ้านหนองไหล 
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   5)  สถานท่ีท่ีใช้แสดงเซิ้งบั้งไฟแบบด้ังเดิม 
   การแสดงเซิ้งบั้งไฟ  เป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่บั้งไฟ  การแสดงจะเริ่มเมื่อมี        
การเคล่ือนขบวนจากจุดเริ่มต้นไปยังวัดบ้านหนองไหล  ซึ่งเป็นจุดส้ินสุดของขบวนแห่บั้งไฟของหมู่บ้าน
หนองไหล  ดังนั้นสถานท่ีท่ีใช้แสดงเซิ้งบั้งไฟจึงเป็นถนนตลอดเส้นทางท่ีขบวนแห่บั้งไฟเคล่ือนท่ีไป   
   6)  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟแบบด้ังเดิม 
   กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบด้ังเดิม  ในยุคแรก ๆ 
จะมีลักษณะท่ีเป็นท่าฟ้อนแบบโบราณ  ลักษณะการฟ้อนจะเป็นแบบชาวบ้าน  ซึ่งท่าร าเกิดจาก     
ภูมิปัญญาของชาวบ้าน  ไม่ผ่านกระบวนการประดิษฐ์ท่าร าให้เกิดความสวยงาม  โดยน าท่าทางด้าน
นาฏศิลป์ไทยแบบปัจจุบันเข้าไปประยุกต์  จากการศึกษาพบว่า  กระบวนท่าเซิ้งแห่บั้งไฟของหมู่บ้าน
หนองไหลมีเพียง 3 ท่า  เซิ้งสับเปล่ียนกันไปตลอดระยะทางในการแห่บั้งไฟ  โดยจะน าเสนอกระบวน
ท่าเซิ้ง ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบด้ังเดิม 

 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/ท านอง กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 1 จังหวะกลอง 

“ตุ้ม” 
 

 
 

หันหน้าตรง 
ยกมือขวาข้ึนในลักษณะ
วงบน  มือซ้ายปล่อยลง
ด้านข้างล าตัว   
ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า 

 จังหวะกลอง 
“ตุ้ม” 

 

 
 

หันหน้าตรง 
ยกมือซ้ายข้ึนในลักษณะ
วงบน  มือขวาปล่อยลง
ด้านข้างล าตัว   
ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า 
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ตารางท่ี 2  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบด้ังเดิม (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/ท านอง กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 2 จังหวะกลอง 

“ตุ้ม” 
 

 
 

หันหน้าตรง 
พนมมือท้ังสองไว้ที่อก 
ก้าวเท้าขวาเดิน 
แล้วลากเท้าซ้ายมาชิด 

 จังหวะกลอง 
“ตุ้ม” 

 

 
 

หันหน้าตรง 
ยกมือซ้ายข้ึน 
ในลักษณะวงบน   
มือขวาปล่อยลง
ด้านข้างล าตัว   
ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า 

 จังหวะกลอง 
“ตุ้ม” 

 

 
 

หันหน้าตรง 
พนมมือท้ังสองไว้ที่อก 
ก้าวเท้าขวาเดิน 
แล้วลากเท้าซ้ายมาชิด 

 จังหวะกลอง 
“ตุ้ม” 

 

 
 

หันหน้าตรง 
ยกมือท้ังสองขึ้น 
ในลักษณะต้ังวงกลาง     
ก้าวเท้าซ้ายเดิน 
แล้วลากเท้าขวามาชิด  
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ตารางท่ี 2  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบด้ังเดิม (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/ท านอง กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 3 จังหวะกลอง 

“ตุ้ม” 
 

 
 

หันหน้าตรง 
มือท้ังสองข้างจีบส่งหลัง 
ก้าวเท้าขวา  
กระทุ้งเท้าซ้าย 

 

จังหวะกลอง 
“ตุ้ม” 

 

 
 

หันหน้าตรง 
มือท้ังสองข้างยกขึ้น 
ระดับหน้า  งอข้อศอก  
แบมือหงาย ส่งปลายมือ
ไปด้านหน้าก้าวเท้าซ้าย 
กระทุ้งเท้าขวา 

 
 จากการศึกษากระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบด้ังเดิม  พบว่า
เดิมจะมีลักษณะท่ีเป็นท่าเซิ้งแบบโบราณ  ซึ่งท่าร าเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีไม่ผ่าน
กระบวนการประดิษฐ์ท่าร าให้เกิดความสวยงาม  มีกระบวนท่าเซิ้งแห่บั้งไฟเพียง 3 ท่า  โดยเซิ้ง
สับเปล่ียนกันไปตลอดระยะทางในการแห่บั้งไฟ  ซึ่งต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้มี
การจัดการประกวดแข่งขันขบวนแห่บั้งไฟ  ท าให้รูปแบบกระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของ
หมู่บ้านหนองไหลเปล่ียนแปลงไปเป็นการพาณิชย ์ มากกว่าการจัดพิธีเพื่อขอฝนจากพญาแถนเหมือน
อดีตท่ีผ่านมา  ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้การแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่บั้งไฟ
มีการพัฒนากระบวนท่าร าข้ึน  โดยปรับรูปแบบกระบวนท่าร าจากเดิมท่ีเป็นกระบวนท่าร าอันเกิดจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  พัฒนาให้มีมาตรฐานตามหลักและวิธีการร่ายร าตามแบบแผนทางนาฏศิลป์ไทย  
เพื่อให้กระบวนท่าร ามีความสวยงามและสามารถแข่งขันกับหมู่บ้านอื่น ๆ ได้  กระบวนท่าร าจึงมุ่งเน้น
ความสวยงาม  สร้างสุนทรียะ  ความบันเทิง  ให้กับการแสดงและผู้ชมขบวนแห่บั้งไฟ  ซึ่งผู้วิจัยจะ
น าเสนอองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบพัฒนาต่อไป 
  1.1.2  รูปแบบการแสดงในแบบพัฒนา 
  รูปแบบการแสดงเซิ้งบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลในแบบพัฒนา  เป็นรูปแบบการแสดง 
ในแบบท่ีพิธีกรรมแห่บั้งไฟของชาวอีสานท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว  โดยเฉพาะพิธีกรรม    
แห่บั้งไฟของจังหวัดยโสธรท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  วัตถุประสงค์การจัดงานแห่บั้งไฟเป็นไป
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เพื่อการพาณิชยม์ากกว่ามุ่งขอฝนต่อพญาแถนเหมือนท่ีผ่านมา  รูปแบบการแสดงมุ่งสร้างความบันเทิง
ต่อผู้ชมมากกว่าการเซิ้งเพื่อบูชาพญาแถน  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้าน     
หนองไหลในแบบพัฒนา  มีส่วนได้รับอิทธิพลรูปแบบการแสดงมาจากการแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  
ในรูปแบบเพื่อการพาณิชย์  กระบวนท่าเซิ้งมีการปรับเปล่ียนให้มีความสวยงาม  มีรูปแบบท่าเซิ้งตาม
มาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทยท่ีเป็นแบบแผน  แทนกระบวนท่าเซิ้งท่ีเรียบง่ายแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน   
ท่ีมุ่งสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมขบวนแห่บั้งไฟ  ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการแสดงเซิ้งบั้งไฟในแบบพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
   1)  ผู้แสดงเซิ้งบั้งไฟแบบพัฒนา 
   ผู้แสดงเซิ้งบั้งไฟในแบบพัฒนา  พบว่า  ผู้เซิ้งบั้งไฟท่ีเป็นรูปแบบการแสดงยังคงเป็น
ผู้หญิงล้วน  ไม่ก าหนดอายุและจ านวนของผู้เซิ้ง  ไม่มีรูปแบบเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับพิธีกรรม
มากกว่าจะร่วมในขบวนเซิ้งอย่างมีรูปแบบ  ผู้แสดงในขบวนเซิ้งบั้งไฟจะต้องฝึกซ้อม  ท่าเซิ้งให้มีความ
พร้อมเพรียงและสวยงาม  ก่อนจะแสดงจริงในวันแห่บั้งไฟ   
   2)  การแต่งกายในการแสดงเซิ้งบั้งไฟแบบพัฒนา 
   การแห่บั้งไฟในแบบพัฒนา  พบว่า  รูปแบบการแต่งกายเปล่ียนไปจากแบบด้ังเดิม   
มีลักษณะการแต่งกายประกอบการแสดง  ท้ังผู้แสดงและนักดนตรีจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอีสาน
ตามความสวยงาม  ในแต่ละปีรูปแบบการแต่งกายเปล่ียนไปตามความนิยม  เนื่องจากเป็นยุคท่ี     
การแห่บั้งไฟมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกวดแข่งขันและการพาณิชย์  ตลอดจนได้รับอิทธิพลจาก      
การแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟของท่ีอื่น ๆ ในภาคอีสานท่ีได้รับความนิยม  จึงต้องการพัฒนาให้การแสดงเซิ้ง
แห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  ให้ทัดเทียมกับการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟของหมู่บ้านอื่น ๆ  
   3)  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งบั้งไฟแบบพัฒนา 
   เครื่องดนตรีที่ปรากฏในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบพัฒนา  พบว่า  มีการปรับปรุง
จากการใช้กลองตุ้มเพียงใบเดียวเป็นการใช้วงดนตรีพื้นเมืองอีสานประกอบการแสดง  ได้แก่  กลองตุ้ม  
กลองยาวอีสาน  พิณ  พิณเบส  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  และโหม่ง  สันนิษฐานว่าการเพิ่มเครื่องดนตรี       
ให้มีหลายช้ินขึ้น  เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับพิธีแห่บั้งไฟ  สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมให้
เข้ามาร่วมงานมากยิ่งขึ้น  วัตถุประสงค์หลักเพื่อการแข่งขันและการพาณิชย์เช่นเดียวกับการพัฒนา
กระบวนท่าเซิ้งบั้งไฟ  วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลในแบบพัฒนานี้  
เป็นการจ้างวงดนตรีมืออาชีพมาบรรเลงประกอบการแสดง  เนื่องจากต้องการความสนุกสนานและ
ความเป็นมืออาชีพซึ่งส่งผลต่อการแสดงในการแข่งขัน 
   4)  รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งบั้งไฟแบบพัฒนา 
   รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งบั้งไฟ  ในแบบพัฒนายังคงรูปแบบเดียวกับแบบด้ังเดิม   
จะแสดงในลักษณะรูปแบบของขบวนแห่  ผู้เซิ้งจะเป็นส่วนหนึ่งในขบวน  การตั้งขบวนแห่บั้งไฟจะแบ่ง
ออกเป็น 4 ช่วง  คือ 
   ช่วงขบวนท่ี 1 เป็นขบวนแห่บั้ งไฟ  ซึ่งบั้ง ไฟหมู่บ้านหนองไหลแต่ละหมู่จะมี
ประมาณ 3 – 4 บั้ง  
   ช่วงขบวนท่ี 2 เป็นขบวนนางร าเซิ้ งบั้ง ไฟ  จะร าไปตามกระบวนท่าร าอย่าง         
พร้อมเพรียง  เปล่ียนท่าร าไปตามจังหวะและท่วงท านองเพลงไปตลอดระยะทางแห่บั้งไฟ 
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   ช่วงขบวนท่ี 3 เป็นขบวนของนักดนตรี  จะมีการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามา  ได้แก่  
กลองตุ้ม  กลองยาวอีสาน  พิณ  พิณเบส  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  และโหม่ง   เพื่อบรรเลงและสร้างความ
สนุกสนานในการแสดงเซิ้งบั้งไฟ 
   ช่วงขบวนท่ี 4 เป็นขบวนของผู้ร่วมงานหรือร่วมขบวนแห่  ส่วนมากเป็นคนใน
หมู่บ้านเจ้าของบั้งไฟท่ีน ามาแห่  จะเดินร่วมในขบวนให้ดูยิ่งใหญ่  บ้างร่ายร าหยอกล้อ เล่นกัน      
อย่างสนุกสนาน ท่าร่ายร าไม่มีแบบแผน  ร่ายร าไปตามใจของผู้ร า 

 
 
 
 
 
 
 
    ผู้แบกบั้งไฟ                ผู้เซิ้ง                 นักดนตรี                  ผู้ร่วมงาน 
 

แผนภูมิท่ี 5  รูปแบบขบวนแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า  รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล   
ในแบบพัฒนาจะปรากฏในช่วงขบวนท่ี 2 ผู้เซิ้งจะยืนเรียงเป็นแถวตอน 2 แถว  ต่อจากบั้งไฟ  
ด้านหลังผู้เซิ้งจะเป็นนักดนตรี  วงดนตรีพื้นเมืองอีสานบรรเลงท านองเพลงเพื่อให้จังหวะในการเซิ้ง    
ผู้เซิ้งจะร่ายร าไปตามกระบวนท่าเดินเคล่ือนขบวนเป็นแถวไปตามทางท่ีก าหนด ไปยังวัดบ้านหนองไหล  
ถึงแม้รูปแบบแถวจะมีลักษณะเป็นแถวตอน 2 แถว  แต่ในขณะเซิ้งบางกระบวนท่าอาจมีการ         
วนสลับท่ีกันระหว่าง แถวซ้ายและแถวขวาเพื่อสร้างความหลากหลายในการแสดง  แต่ยังคงลักษณะ   
แถวตอนเช่นเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
   5)  สถานท่ีท่ีใช้แสดงเซิ้งบั้งไฟแบบพัฒนา 
   การแสดงเซิ้งบั้งไฟในแบบพัฒนา  ยังคงใช้เส้นทางถนนเป็นสถานท่ีส าหรับแสดง
ดังเช่นสถานท่ีในการแสดงเซิ้งบั้งไฟในแบบด้ังเดิม 
 



113 

   6)  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟแบบพัฒนา 
   กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา  ซึ่งพัฒนาโดย
นางสาวสุรีรัตน์  ด าเนิน  หลานสาวของ  นางฉวีวรรณ  ด าเนิน  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง 
(หมอล า) ปี พ.ศ. 2536 ท่ีถูกทาบทามให้มาช่วยปรับปรุงกระบวนท่าเซิ้งแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล
ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น  จึงเกิดการพัฒนากระบวนท่าเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบพัฒนาขึ้น ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 
2546 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งกระบวนท่าเซิ้งจะมี 2 ลักษณะ  คือ  กระบวนท่าเซิ้งประกอบเพลงช้า  และ
กระบวนท่าเซิ้งประกอบเพลงเร็ว” จากการศึกษาพบว่า  กระบวนท่าเซิ้งแห่บั้งไฟ ในแบบพัฒนาของ
หมู่บ้านหนองไหล  มี 12 ท่า เซิ้งสับเปล่ียนกันไปตลอดระยะทางในการแห่บั้งไฟ  โดยจะน าเสนอ
กระบวนท่าเซิ้ง ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา 
 

ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/
ท านอง 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 1 

“ท่าเทพนม  
-พรหม 
ส่ีหน้า” 

ลายเพลง 
“ฟ้อนภไูท
สกลนคร” 

 
 

 
 
 

 
 
 

เฉียงล าตัวทางซ้าย 45 องศา  
ก้าวเท้าซ้าย  กระทุ้งเท้าขวา 
มือท้ังสองขา้งพนมระดับอก 
(ท่าเทพนม) กดเอว กดไหล่  
เอียงศีรษะด้านขวา   
มองหน้าตรง  แล้วเดินย่ าเท้า
ตามจังหวะ 4 จังหวะ        
โดยเริ่มย่ าเท้าขวาจังหวะท่ี 1    
เดินย่ าเท้า  เปล่ียนเป็น 
เฉียงล าตัวทางขวา 45 องศา        
ในจังหวะท่ี 3 มือท้ังสองข้างจีบ
คว่ าด้านข้างล าตัวระดับไหล่  
ในจังหวะท่ี 4 กระทุ้งเท้าซ้าย  
มือท้ังสองข้างคลายจีบออก
เปล่ียนเป็นบัวบาน            
(ท่าพรหมส่ีหน้า)                
กดเอว กดไหล่               
เอียงศีรษะด้านซ้าย          
มองหน้าตรง  
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ตารางท่ี 3  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/
ท านอง 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 2 
“ท่ากา

ตากปีก” 

ลายเพลง 
“ฟ้อนภไูท
สกลนคร” 

 

 
จังหวะท่ี 1 

จังหวะท่ี 1 ล าตัวหน้าตรง  
ยืนเท้าขวาเป็นหลัก เท้าซ้าย
กางออกด้านข้าง  เหยียดเท้า
ตรงแตะพื้น  แขนท้ังสองข้าง
กางออกด้านข้างล าตัว       
ตึงแขนเสมอไหล่  มือจีบคว่ า  
เอียงศีรษะด้านซ้าย          
ใช้จังหวะยืดตัวแล้วยุบตัวใช้
ปลายเท้าแตะพื้นตามจังหวะ 

  

 
จังหวะท่ี 2 

 
จังหวะท่ี 3 

 
จังหวะท่ี 4 

จังหวะท่ี 2 ใช้จังหวะยืดตัว
แล้วยุบตัวใช้ปลายเท้าแตะ
พื้นตามจังหวะ  ลดมือท้ังสอง
ข้างลงมาจีบส่งหลัง         
เอียงศีรษะด้านซ้าย  
 
 
จังหวะท่ี 3 ใช้จังหวะยืดตัว
แล้วยุบตัวใช้ปลายเท้าแตะ
พื้นตามจังหวะ  ยกแขน    
ท้ังสองข้างกางออกด้านข้าง
ล าตัว ตึงแขนเสมอไหล่     
มือจีบคว่ า เอียงศีรษะ
ด้านซ้าย 
 
จังหวะท่ี 4 ใช้จังหวะยืดตัว
แล้วยุบตัวใช้ปลายเท้าแตะ
พื้นตามจังหวะ  ยกมือท้ังสอง
ข้างขึ้นตั้งวงกลาง         
เอียงศีรษะด้านซ้าย 
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ตารางท่ี 3  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา (ต่อ) 
 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/
ท านอง 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 3 
“ท่าแฮ้ง
หย่อน
ขา” 

ลายเพลง 
“ฟ้อนภไูท
สกลนคร” 

 

 
 

 
 

ล าตัวหน้าตรง เท้าซ้ายยืนเป็นหลัก 
เท้าขวางอเข่าปลายเท้าแตะพื้น  
มือซ้ายหงายท้องแขน ตกปลายมือ  
งอศอกด้านข้างล าตัว   
มือขวาจีบคว่ าด้านหน้า 
ระดับล าตัว  กดเอว  กดไหล่    
เอียงศีรษะด้านซ้าย                
ใช้จังหวะยืดตัวแล้วยุบตัว           
ใช้ปลายเท้าแตะพื้นตามจังหวะ      
4 จังหวะ  แล้วเปล่ียนท่าร าใน
จังหวะท่ี 4 โดยปฏิบัติท่าร าเหมือน
ด้านซ้าย  เพียงแต่เปล่ียนสลับมา
ปฏิบัติทางด้านขวา   
เอียงศีรษะด้านขวา 

ท่าท่ี 4 
“ท่าลม 

พัดพร้าว” 

ลายเพลง 
“ล าเพลิน” 

 

 
 

 
 

ล าตัวหน้าตรง  เดินย่ าเท้าโดยใช้
จังหวะตกอยู่ท่ีเท้าขวา  
นับจังหวะย่อย 1 – 2 – 3 – 4 
เป็น 1 จังหวะใหญ่                   
มือท้ังสองข้างชูขึ้น            
ด้านบนเหนือศีรษะ                               
แบมือโดยหันฝ่ามือเข้าหากัน           
ไล่มือให้ขนานกันไปทางซ้าย            
และขวาสลับกัน                     
งอแขนและหักข้อมือไปมา        
ปฏิบัติท่ามือให้คล้ายกับ 
ใบมะพร้าว  เมื่อถูกลมพัดแล้ว 
สะบัดพล้ิวไปมา                   
เอียงศีรษะตามทิศทางของมือ  
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ตารางท่ี 3  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา (ต่อ) 
 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/
ท านอง 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 5 
“ท่ายูง

ล าแพน” 

ลายเพลง 
“ล าเพลิน” 

 

 
 

 
 

เฉียงล าตัวทางขวา 45 องศา     
ก้าวเท้าขวา  กระทุ้งเท้าซ้าย     
มือท้ังสองข้างจีบส่งหลัง                    
กดเอว  กดไหล่                   
เอียงศีรษะด้านซ้าย               
มองหน้าตรง  แล้วเดินย่ าเท้า    
ตามจังหวะ 4 จังหวะ               
โดยเริ่มย่ าเท้าซ้ายจังหวะท่ี 1   
เดินย่ าเท้าเปล่ียนเป็นเฉียงล าตัว
ทางซ้าย 45 องศา                 
ในจังหวะท่ี 4 กระทุ้งเท้าขวา          
มือท้ังสองข้างวาดขึ้นเป็นต้ังวงบน  
กดเอว  กดไหล่                    
เอียงศีรษะด้านขวา                
มองหน้าตรง 

ท่าท่ี 6 
“ท่าล า
เพลิน” 

ลายเพลง 
“ล าเพลิน” 

 

 
 

 
 

ล าตัวหน้าตรง  เดินย่ าเท้าตาม
จังหวะ 8 จังหวะ  โดย 4 จังหวะ
แรกเดินย่ าเท้าขึ้นด้านหน้า  
จังหวะท่ี 1 ย่ าเท้าซ้ายลงหลัง  
แล้วจึงย่ าเท้าขวาสลับเท้าซ้าย   
ขึ้นด้านหน้าในจังหวะท่ี 2 – 3 – 4  
มือขวาจีบด้านข้างล าตัวระดับ
สะโพก  มือซ้ายต้ังมือด้านข้าง
ล าตัวระดับสะโพกเช่นกัน 
ในจังหวะเดินขึ้นด้านหน้า ให้เล่ือน
มือท้ังสองขึ้นด้านหน้าเหนือศีรษะ  
ในจังหวะ 5 – 6 – 7 – 8  
ให้เดินย่ าเท้าถอยหลังลง   
มือท้ังสองเคล้ามือสลับจีบ 
ซ้าย – ขวา  ลดมือลงมาระดับ 
ชายพกตามจังหวะการเดินย่ าเท้า 

 



117 

ตารางท่ี 3  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา (ต่อ) 
 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/
ท านอง 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 7 
“ท่านก 
กระเจ่า
บินวน” 

ลายเพลง 
“ล าเพลิน” 

 

 
 

 
 

เป็นลักษณะการร าเข้าคู่  
คนทางขวาจะหันหลัง        
คนทางซ้ายจะหันหน้า       
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
เข้าหากัน  มือซ้ายต้ังวง
กลางเอียงศีรษะด้านขวา  
เดินสลับท่ีกันเป็นวงกลม  
พอถึงท่ีของฝ่ังตรงข้าม   
หันตัวกลับเปล่ียนเป็น    
คนทางด้านขวาหันหน้า        
คนทางด้านซ้ายหันหลัง  
เปล่ียนเป็นมือซ้ายจีบหงาย
ระดับเอวเข้าหากัน  มือขวา
ต้ังวงกลาง  เอียงศีรษะซ้าย 
เดินสลับท่ีกันเป็นวงกลม  
กลับต าแหน่งเดิมของตนเอง 

ท่าท่ี 8 
“ท่ากินรี
ชมดอก” 

ลายเพลง 
“ล าเพลิน” 

 

 
 

 
 

ล าตัวหน้าตรง  เดินย่ าเท้า
ตามจังหวะให้จังหวะตกอยู่
ท่ีเท้าขวา  มือท้ังสองข้าง 
ต้ังมือระดับวงล่าง  วาดมือ
ไปทางซ้ายและขวาสลับกัน
ตามจังหวะการย่ าเท้า       
โดยลักษณะท่าร า  มือ  เท้า  
ศีรษะ  จะไปข้างเดียวกัน 
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ตารางท่ี 3  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา (ต่อ) 
 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/
ท านอง 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 9 
“ท่า

เกี้ยวชู้” 

ลายเพลง 
“ล าเพลิน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นลักษณะท่าร าท่ีเข้าคู่กัน  
โดยคนทางขวาจะหันหลัง  
คนทางซ้ายจะหันหน้า       
มือท้ังสองข้างจะอยู่ด้านข้าง
ล าตัวระดับเอว  มืออยู่ในวง  
เดินย่ าเท้าตามจังหวะให้
จังหวะตกอยู่ท่ีเท้าขวา    
เอียงศีรษะเข้าหาวงตลอด  
ลักษณะมือจะเป็นการสลับ
จีบไปตามจังหวะการย่ าเท้า  
คือ  ย่ าเท้าขวามือขวาต้ังมือ  
มือซ้ายจีบหงายข้างมือขวา 
หากเดินย่ าเท้าซ้าย           
จะเปล่ียนเป็น  มือซ้าย      
ต้ังมือ  มือขวาจีบหงาย     
ข้างมือซ้าย  การเดินจะเดิน
ในลักษณะเป็นวงกลมไปตาม
ทิศทางท่ีหันหน้า  เดินสลับ  
ท่ีกันแล้วจึงหันหลังกลับ   
เพื่อเดินกลับท่ีของตน 
 

ท่าท่ี 10 
“ท่าเจีย
จับไม้” 

ลายเพลง 
“ล าเพลิน” 

 

 
การย่ าเท้า  จังหวะท่ี 1 

 

ล าตัวหน้าตรง  เดินย่ าเท้า
ตามจังหวะให้จังหวะตก     
อยู่ท่ีเท้าขวา  มีลักษณะ      
การปฏิบัติอยู่ 4 จังหวะ        
คือ จังหวะท่ี 1 ย่ าเท้าซ้าย     
มือท้ังสองข้างก าหลวม ๆ  
ข้างศีรษะด้านซ้าย           
แล้วดีดมือนิ้วมือกางออก  
เอียงศีรษะด้านซ้าย  
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ตารางท่ี 3  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/
ท านอง 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 

  

 

 
การย่ าเท้า  จังหวะท่ี 2 

 

 
การย่ าเท้า  จังหวะท่ี 3 

 

 
การย่ าเท้า  จังหวะท่ี 4 

 

จังหวะท่ี 2 ย่ าเท้าขวา    
มือท้ังสองข้างก าหลวม ๆ 
ข้างศีรษะด้านขวา         
แล้วดีดมือนิ้วมือกางออก  
เอียงศีรษะด้านขวา 
 
 
 
 
จังหวะท่ี 3 ย่ าเท้าซ้าย    
มือท้ังสองข้างก าหลวม ๆ  
ข้างล าตัวด้านซ้าย        
แล้วดีดมือนิ้วมือกางออก  
เอียงศีรษะด้านซ้าย 
 
 
 
 

จังหวะท่ี 4 ย่ าเท้าขวา     
มือท้ังสองข้างก าหลวม ๆ  
ข้างล าตัวด้านขวา        
แล้วดีดมือนิ้วมือกางออก  
เอียงศีรษะด้านขวา 
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ตารางท่ี 3  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา (ต่อ) 
 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/
ท านอง 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 11 
“ท่ากา 

เต้นก้อน” 

ลายเพลง 
“ล าเพลิน” 

 

 
 

 
 

ล าตัวหน้าตรง  เดินย่ าเท้า
ตามจังหวะให้จังหวะตกอยู่
ท่ีเท้าขวา  มือท้ังสองข้าง
ยกขึ้นด้านบนเหนือศีรษะ  
สะบัดมือสลับจีบซ้าย –ขวา 
(ท่ากระหวัดเกล้า)           
โดยจีบมือซ้าย   
เอียงศีรษะด้านขวา   
จีบมือขวาจะเอียงศีรษะ
ด้านซ้าย 

ท่าท่ี 12 
“ท่าท้าง
เทียม
แม”่ 

ลายเพลง 
“ล าเพลิน” 

 

 
 

 
 
 

เป็นลักษณะท่าร าท่ีเข้าคู่กัน  
โดยคนทางขวาจะหันหลัง  
คนทางซ้ายจะหันหน้า      
มือท้ังสองข้างจะอยู่ด้านข้าง
ล าตัวระดับเอว  มืออยู่ในวง
เดินย่ าเท้าตามจังหวะ    
ให้จังหวะตกอยู่ท่ีเท้าขวา  
เอียงศีรษะออกนอกวง
ตลอด  ลักษณะมือจะเป็น
การตั้งมือท้ังสองข้าง  
กระดกมือไปตามจังหวะ
การย่ าเท้า  การเดินจะเดิน
ในลักษณะเป็นวงกลม      
ไปตามทิศทางท่ีหันหน้า    
เดินสลับท่ีกันแล้วจึงหันหลัง
กลับเพื่อเดินกลับท่ีของตน 
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 จากการศึกษากระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา  พบว่า  
การจัดวางรูปแบบของกระบวนท่าร ายังคงเห็นเค้าโครงท่าร าแห่บั้งไฟแบบด้ังเดิม  คือ  การเริ่มต้นด้วย
ท่าเทพนมเหมือนกับการเริ่มต้นด้วยท่าบูชาพญาแถนของท่าร าเซิ้งแบบด้ังเดิม  ต่อด้วยท่าพรหมส่ีหน้า
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับท่าอ้อนวอนเทวดาของท่าร าเซิ้งแบบด้ังเดิม  และจึงร่ายร าด้วยท่าร าต่าง ๆ     
ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของท่าฟ้อนร าบ าเรอเทพของท่าร าเซิ้งแบบด้ังเดิม  เป็นการร่ายร าถวาย 
ต่อพญาแถนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  ต่างกันเพียงแค่ท่าเซิ้งแห่บั้งไฟแบบด้ังเดิมซึ่งมีเพียง 3 ท่า    
แต่ท่าร าเซิ้งแห่บั้งไฟแบบพัฒนา  จะมี 12 ท่า ซึ่งกล่าวได้ว่า การพัฒนากระบวนท่าร าเซิ้งแห่บั้งไฟ
ยังคงยึดรูปแบบและความหมายของท่าร าตามแบบท่าร าเซิ้งบั้งไฟแบบด้ังเดิม ได้แก่ การแสดงความ
เคารพบูชาพญาแถนด้วยการกราบไหว้ ต่อด้วยการอ้อนวอนขอฝนต่อพญาแถนโดยแสดงออกในท่าขอ  
และการร่ายร าถวายเพื่อให้พญาแถนเกิดความพึงพอใจ และดลบันดาลให้เกิดฝนตกลงมานั่นเอง 
 1.2  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมแห่นางแมว 
 พิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  มีวัตถุประสงค์เหมือนกับพิธีกรรมแห่บั้งไฟ     
คือ  จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังขอฝนจากพญาแถน  เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร  ดังนั้น
รูปแบบการแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมแห่นางแมว  จึงมุ่งหวังเพื่อเป็นการสร้างความบันเทิง   
บูชาพญาแถนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจจะได้ประทานฝนให้ตกลงมา  จากการศึกษาพบว่า  รูปแบบ
การแสดงในพิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  มีรูปแบบการแสดงท่ีไม่ซับซ้อน  เป็นลักษณะ
ขบวนแห่โดยไม่มีรูปแบบกระบวนท่าร าท่ีก าหนดชัดเจน  ซึ่งผู้วิจัยจะวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการแสดงเซิ้งแห่นางแมว ดังต่อไปนี้ 
  1.2.1  ผู้แสดงเซิ้งแห่นางแมว 
  ผู้แสดงนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการแสดง  ในการแสดงเซิ้งแห่นางแมวของ
หมู่บ้านหนองไหล  พบว่าผู้แสดงคือผู้ท่ีมาร่วมในขบวนแห่นางแมว  ไม่จ ากัดเพศและวัยในการแสดง  
เนื่องจากเป็นพิธีกรรมท่ีไม่สลับซับซ้อนและไม่มีขั้นตอนพิธีรีตองท่ีวุ่นวาย  ดังนั้นผู้ร่วมแสดงจึงไม่มี
กฎเกณฑ์จ ากัด  สามารถเข้าร่วมแสดงได้ทุกคน  ซึ่งมีจุดประสงค์หลักของการจัดพิธีกรรมแห่นางแมว
เพื่อขอฝนแล้ว  ยังมีจุดประสงค์แฝงไว้เพื่อต้องการให้คนในชุมชนได้ร่วมสนุกสนาน  ผ่อนคลายจาก
สภาพอากาศท่ีร้อน  และผลผลิตท่ีได้รับผลกระทบจากการขาดน้ า  การร่วมสนุกสนานในพิธีกรรมแห่
นางแมวจึงช่วยให้ลืมสภาวะตึงเครียดได้ช่ัวขณะ  และสร้างความรักความสามัคคีได้เป็นอย่างดี 
  1.2.2  การแต่งกายในการแสดงเซิ้งแห่นางแมว 
  การแต่งกายในการแสดงแห่นางแมว ไม่มีการก าหนดรูปแบบการแต่งกายท่ีเป็นแบบแผน  
เนื่องจากเป็นพิธีกรรมท่ีเรียบง่าย  ไม่ต้องการผู้ชมไม่มีการแข่งขัน  หวังเพียงเพื่อความสนุกสนานของ
คนในชุมชน  ดังนั้นผู้แสดงเข้าร่วมในขบวนแห่นางแมวจึงแต่งกายด้วยชุดท่ีใส่ในวิถีชีวิตประจ าวัน
เท่านั้น  สันนิษฐานว่าพิธีกรรมแห่นางแมวเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ ท่ีมีมาพร้อม ๆ กับพิธีกรรมแห่บั้งไฟ   
ของหมู่บ้านหนองไหล  เหตุผลการแต่งกายก็เหมือนกับการแต่งกายของผู้แสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  
และเนื่องจากพิธีกรรมไม่ได้จัดเป็นประจ าทุกปีจัดเฉพาะปีท่ีฝนแล้ง  ดังนั้นจึงไม่มีเหตุจ าเป็นต้อง
จัดเตรียมเครื่องแต่งกายท่ีสวยงามไว้ใช้ส าหรับประกอบพิธี  กอปรกับความอัตคัดขัดสนเพราะพืชผล
เสียหายจากการขาดน้ า  ชาวบ้านจึงไม่มีเงินทองส าหรับจัดหาชุดสวยงามมาสวมใส่ในการแสดงเป็น
การส้ินเปลืองโดยใช่เหตุ  ดังนั้นจึงสวมใส่ชุดท่ีมีอยู่อย่างชุดท่ีสวมใส่ในชีวิตประจ าวันในการแสดง 
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  1.2.3  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งแห่นางแมว 
  จากการศึกษาพิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  พบว่าในการแสดงเซิ้ง       
แห่นางแมว  ไม่พบการใช้เครื่องดนตรีประกอบการแสดง  พบเพียงการปรบมือเพื่อประกอบจังหวะใน
การขับกาพย์เซิ้งแห่นางแมวเท่านั้น  เนื่องจากเป็นพิธีกรรมท่ีเก่าแก่และมีความเรียบง่ายจึงไม่
จ าเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีประกอบการแสดง  หรืออาจสันนิษฐานได้ว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจัดขึ้น
ในช่วงหน้าแล้ง  อากาศร้อน  นอกจากชาวบ้านจะน าน้ ามาสาดใส่แมวซึ่งเป็นความเช่ือในพิธีกรรมแล้ว  
ยังอาจใช้น้ าสาดใส่คนท่ีมาร่วมขบวนแห่นางแมวเพื่อให้ได้คลายร้อนลงได้บ้าง  หากมีเครื่องดนตรีใน
ขบวนแห่เครื่องดนตรีอาจโดนน้ าท าให้เกิดความเสียหายได้ 
  1.2.4  บทท่ีใช้ประกอบการแสดงเซิ้งแห่นางแมว 
  บทท่ีใช้ประกอบการแสดงในพิธีกรรมแห่นางแมว  มีความแตกต่างจากบทท่ีใช้ประกอบ    
การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นลักษณะค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  แต่ส าหรับบทท่ีใช้
ประกอบการแสดงเซิ้งแห่นางแมว จะแต่งเป็นลักษณะกาพย์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากกาพย์ท่ีใช้
แต่งบทกวีไทยภาคกลางท่ีมีหลายแบบ  เช่น  กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ห่อโคลง  
กาพย์เห่เรือ  เป็นต้น  แต่กาพย์อีสานมีเพียงกาพย์เดียว  เรียกว่า  “กาพย์เซิ้ง”   
 

 “กาพย์เซิ้งแห่นางแมวหมู่บ้านหนองไหล 
    

เซิ้งอีแม่นางแมวแมวมาขอไข่    ขอ บ่ ได้ขอฟ้าขอฝน   

ขอน้ ามนต์ฮดหัวแมวข้อยแน   อีแม่นายเอ๊ย 

บ่ ได้ค่าจ้างเอาแมวข้อยมา   บ่ ได้ปลาเอาหนูกับข้าว   

บ่ ได้ข้าวเอาเหล้ากับกลอย ไปขุดกลอยก็เอากลอยมานึ่ง   

ไปขุดบึ้งก็ย่านบึ้งตอดตาย   อีแม่นายเอ๊ย (สร้อย) เทลงมาฝนก็เทลงมา 

นาให้ใหญ่ก็ใส่ข้าวดอด า   นาให้ค าใส่ข้าวป้องแอ้ว 

ค า บ่ แล้วก็ไหลเหลอไหลเลิง   (สร้อย) เทลงมาฝนก็เทลงมา 

ไหลเค็ง ๆ ก็ข้ามดงมานี่   ไหลกิบกี่ก็ไปหนีบหีแมว 

ร้องแมว ๆ ก็ฝนเทลงมา   (สร้อย) เทลงมาก็ฝนเทลงมา” 
(อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 2559) 

 

  จากลักษณะค าประพันธ์กาพย์เซิ้งแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  พบว่า  จะมีสัมผัส
ค าท่ีขาดช่วง  ไม่สัมผัสกันตลอดท้ังกาพย์เซิ้งต้ังแต่ต้นจนจบ  การใช้ภาษาในการประพันธ์เป็นภาษา
พื้นเมืองภาคอีสาน  ลักษณะการใช้ค ามีความหมายถึงการอ้อนวอนขอฝนโดยใช้แมวเป็นส่ือกลางใน
การขอฝนต่อพญาแถน  นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านท่ีท ามาหากินโดยพึ่งพา
ธรรมชาติ  โดยพิจารณาจากอาหารการกินท่ีปรากฏในกาพย์เซิ้ง  เช่น  ปลา  หนู  ข้าว  เหล้า  กลอย 
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บึ้ง  ซึ่งล้วนแต่เป็นอาหารที่หาได้จากธรรมชาติตามวิถีชีวิตชนบท  และยังพบการใช้ค าสองแง่สองง่าม  
หยาบโลนปรากฏในบทกาพย์เซิ้งโดยตรงไม่หลีกเล่ียงใช้ค าสุภาพค าอื่นแทน  ส่ือให้เห็นถึงลักษณะนิสัย
ของชาวบ้านท่ีเป็นคนจริงใจ  พูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมหรืออาจใช้ค าหยาบคาย  เพื่อสร้างความ
สนุกสนานในการขับกาพย์เซิ้งตามวิถีชีวิตแบบชนบทก็เป็นได้  จากการสังเกตลักษณะการสัมผัสค าใน
บทประพันธ์  สันนิษฐานว่าบทกาพย์เซิ้งแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหลอาจมีบางส่วนขาดหายไป  
ผู้วิจัยจึงได้น าบทกาพย์เซิ้งแห่นางแมวของ นายสวิง  บุญเจิม (2549 : 815)  ซึ่งเป็นปราชญ์ด้าน
วัฒนธรรมอีสาน  อีกท้ังเป็นผู้เขียนหนังสือต ารามรดกอีสานท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในสังคมอีสาน  
โดยน าบทเซิ้งแห่นางแมวท่ีเป็นบทเดียวกันมาเปรียบเทียบ ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบกาพย์เซิ้งแห่นางแมวของ นายสวิง  บุญเจิม  กับกาพย์เซิ้งแห่นางแมว 
 ของหมู่บ้านหนองไหล 
 

ค ากลอน 
ค ากาพย์เซ้ิงแห่นางแมวของ 

นายสวิง บุญเจิม 
ค ากาพย์เซ้ิงแห่นางแมวของ 

หมู่บ้านหนองไหล 
1      เต้าอีแม่นางแมว แมวมาขอไข่      เซิ้งอีแม่นางแมว แมวมาขอไข่    
2 ขอบ่ได้ขอฟ้าขอฝน ขอ บ่ ได้ขอฟ้าขอฝน   
3 ขอน้ ามนต์ฮดหัวแมวบ้าง ขอน้ ามนต์ฮดหัวแมวข้อยแน (อีแม่นายเอ๊ย) 
4 บ่ ได้ค่าจ้างเอาแมวข้อยมา บ่ ได้ค่าจ้างเอาแมวข้อยมา   
5 บ่ ได้ปลาเอาหนูกับข้าว บ่ ได้ปลาเอาหนูกับข้าว   
6 บ่ ได้ข้าว เหล้าเด็ดก็เอา เหล้าโทก็เอา บ่ ได้ข้าวเอาเหล้ากับกลอย 
7 แม่เฒา่เอย อย่าฟ้าวขายลูก  ไปขุดกลอยก็เอากลอยมานึ่ง   
8 ข้าวเพิ่นปลูก ลูกน้อยเพิ่นแพง ไปขุดบึ้งก็ย่านบึ้งตอดตาย (อีแม่นายเอ๊ย) 

(สร้อย) เทลงมาฝนก็เทลงมา 
9 ตาเวนแดง ฝนแทงลงมา นาให้ใหญ่ก็ใส่ข้าวดอด า   
10 ตาเวนต่ า ฝนหน่ าลงมา นาให้ค าใส่ข้าวป้องแอ้ว 
11 ตาเวนตก ฝนตกลงมา ค า บ่ แล้วก็ไหลเหลอไหลเลิง   

(สร้อย) เทลงมาฝนก็เทลงมา 
12 ดังเค็ง ๆ ข้ามดงมานี้ ไหลเค็ง ๆ ก็ข้ามดงมานี่   
13 แบ้นบักเลิกแบ้นพ่ออีเถิง ไหลกิบกี่ก็ไปหนีบหีแมว 
14 ฮ่งเบิง ๆ ฝนเทลงมา ร้องแมว ๆ ก็ฝนเทลงมา   
15 ฝน บ่ ตกข้าวไฮ่ตายเหมิดแล้ว  
16 ฝน บ่ ตกข้าวนาตายแล้งเหมิดแล้ว  
17 ฝน บ่ ตกกล้าแห้งตายพรายเหมิดแล้ว  
18 ตกลงมาฝนตกลงมา  
19 เท่งลงมาฝนเท่งลงมา (สร้อย) เทลงมาก็ฝนเทลงมา 
20 กุ๊กกู๊ กุ๊กกู๊ กุ๊กกู๊ กุ๊กกู๊ กุ๊กกู ๊  
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 จากตารางข้างต้นพบว่า  ค ากาพย์เซิ้งแห่นางแมวท้ัง 2 บท  มีท้ังส่วนของค ากลอน          
ท่ีเหมือนกันและแตกต่างกัน  ซึ่งจะวิเคราะห์ออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ค ากลอนท่ี 1 – 6 มีลักษณะการใช้ค าท่ีเหมือนกัน  มีความหมายเดียวกัน  แต่มีบางค า
แตกต่างกันไปบ้างตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น  ค ากลอนกล่าวถึงการร้องอ้อนวอนขอฝนต่อ    
นางแมว  หากไม่ได้ค่าจ้างก็ขอเอาแมวคืนมา  หรือไม่ก็เอาอย่างอื่นมาแลกเปล่ียน  เช่น  ปลา  หนู  
ข้าว  เหล้า  กลอย  เป็นต้น 
 2. ค ากลอนท่ี 7 – 11 มีความแตกต่างกัน  คือ  บทของ นายสวิง  บุญเจิม  สะท้อนให้เห็น
ค่านิยมของชาวอีสานท่ีขายลูกหลานไปใช้แรงงาน  แต่ค ากลอนเป็นการห้ามปรามอย่ารีบขายลูกให้   
อดใจรออีกสักนิด  เด๋ียวกลางวันนี้ฝนก็ตก  ถ้ากลางวันฝนไม่ตกก็ตกตอนเย็น  ถ้าตอนเย็นฝนไม่ตก
ตอนกลางคืนฝนต้องตกแน่นอน  ในขณะท่ีบทกาพย์เซิ้งของหมู่บ้านหนองไหลยังคงกล่าวถึงวิถีชีวิต 
การท ามาหากินโดยการหาของป่าเอามาประทังชีวิต 
 3. ค ากลอนท่ี 12 – 14 ลักษณะของฝนท่ีตกลงมาเหมือนกัน 
 4. ค ากลอนท่ี 15 – 17 พบเพียงบทกาพย์เซิ้งของ นายสวิง  บุญเจิม  กล่าวถึงฝนท่ีไม่ตก    
ท าให้พืชผลทางการเกษตรแห้งเห่ียวเฉาตายหมดแล้ว 
 5. ค ากลอนท่ี 18 – 19 มีลักษณะค ากลอนท่ีเหมือนกัน คือ  เป็นค าสร้อยของบทกาพย์เซิ้ง 
ท่ีเป็นลักษณะอ้อนวอนให้ฝนตกลงมา 
 6. ค ากลอนท่ี 20 พบเฉพาะบท ของนายสวิง  บุญเจิม  ค ากลอนไม่ส่ือความหมายใด ๆ  
เป็นลักษณะการใช้ค าเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเท่านั้น 
  1.2.5  รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งแห่นางแมว 
  ในการแสดงเซิ้งแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  ไม่พบรูปแบบการจัดแถวในการแสดง  
พบเพียงรูปแบบการแสดงเป็นลักษณะขบวนแห่เท่านั้น  ผู้แสดงจะร่วมอยู่ในขบวนแห่ถัดจากนางแมว  
ผู้แสดงจะยืนอยู่ต าแหน่งใดก็ได้  ในขณะเคล่ือนขบวนแห่นางแมว  ผู้แสดงจะเคล่ือนท่ีไปอยู่ต าแหน่ง
ใดในขบวนแห่ได้อย่างอิสระ  โดยไม่มีการก าหนดบังคับต าแหน่งในการแสดง  รูปแบบการแสดง      
ในลักษณะนี้มีความคล้ายลักษณะการแสดงในขบวนพิธีแห่นาคเข้าโบสถ์ของคนไทย 

 

 
 
 
 
 
 
    ผู้แบกนางแมว            ผู้ถือคายขันธ์ 5                นางแมว             ผู้แสดง 
 

แผนภูมิท่ี 6  รูปแบบขบวนแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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 จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า  รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งแห่นางแมวของหมู่บ้าน    
หนองไหล  ผู้เซิ้งจะยืนร่วมอยู่ในขบวนต่อจากนางแมว  ไม่มีรูปแบบแถว  ผู้แสดงจะยืนในต าแหน่งใด 
ก็ได้  ผู้เซิ้งจะร่ายร าไปตามทักษะของตนเองเดินเคล่ือนขบวนตามทางในหมู่บ้านไปยังบ้านเรือนของคน
ในชุมชนได้ร่วมพิธีกรรมโดยเอาน้ ามาสาดใส่นางแมว  การไม่ก าหนดรูปแบบการแสดงเซิ้งแห่นางแมว
นั้นสันนิษฐานว่าเพื่อต้องการให้ผู้ร่วมแสดงได้แสดงออกอย่างมีอิสระ  ไม่ต้องมีก าหนดกฎเกณฑ์มา
บังคับว่าต้องท าอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้  เพื่อให้ผู้แสดงเกิดความผ่อนคลายความตึงเครียดจากสภาพ
อากาศท่ีร้อนและสภาวะฝนแล้ง  ท่ีมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร  การแสดงออกอย่างมีอิสระ
จึงเป็นการผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี 
  1.2.6  สถานท่ีท่ีใช้แสดงเซิ้งแห่นางแมว 
  การแสดงเซิ้งแห่นางแมว  เป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่นางแมว  การแสดงจะเริ่มเมื่อมี  
การเคล่ือนขบวนจากจุดเริ่มต้นไปยังบ้านเรือนของคนในชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมพิธีเอาน้ า
สาดนางแมว  ดังนั้นสถานท่ีท่ีใช้แสดงเซิ้งแห่นางแมวจึงเป็นถนนตลอดเส้นทางในหมู่บ้านท่ีขบวนแห่
นางแมวเคล่ือนท่ีไป 
  1.2.7  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่นางแมว 
  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  ไม่มีกระบวนท่าร าท่ี
ก าหนดในการเซิ้ง  ผู้ร่วมขบวนแห่นางแมวจะเป็นผู้เซิ้งซึ่งไม่มีท่าเซิ้งก าหนด  ผู้เซิ้งแต่ละคนจะฟ้อนร า
ไปตามทักษะพื้นฐานการร่ายร าเฉพาะบุคคล  คือ  การยกมือขึ้นต้ังมือแล้วม้วนมือไปมา  บ้างก็เดิน
ปรบมือประกอบจังหวะการร้องเซิ้งแห่นางแมว  สามารถสรุปกระบวนท่าร าได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5  กระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล 
 

ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/ท านอง กระบวนท่าเซ้ิง 
ค าอธิบาย 

กระบวนท่าเซ้ิง 
ท่าท่ี 1 

 
 
 
 
 

 

เซิ้งอีแม่นางแมว  
แมวมาขอไข่         
ขอ บ่ ได้ขอฟ้าขอฝน   
ขอน้ ามนต์ฮดหัวแมว
ข้อยแน อีแม่นายเอ๊ย 
บ่ ได้ค่าจ้างเอาแมว
ข้อยมา     

 

 

ลักษณะท่ี 1  
เป็นลักษณะการก้าวเท้า
เดินพร้อมกับปรบมือ 
ตามจังหวะ         
ประกอบค าร้องเซิ้ง     
แห่นางแมว 
 

ท่าท่ี 2 บ่ ได้ปลาเอาหนู
กับข้าว  บ่ ได้ข้าว  
เอาเหล้ากับกลอยไป 
ขุดกลอยก็เอากลอย      
มานึ่ง ไปขุดบึ้งก็ย่าน
บึ้งตอดตาย  อีแม่
นายเอ๊ย เทลงมา   
ฝนก็เทลงมา  นาให้
ใหญ่ก็ใส่ข้าวดอด า  
นาให้ค าใส่ข้าว 
ป้องแอ้ว ค า บ่ แล้ว       
ก็ไหลเหลอไหลเลิง        
เทลงมาฝนก็เทลงมา  
ไหลเค็ง ๆ  ก็ข้ามดง
มานี่  ไหลกิบกี่ก็ไป
หนีบหีแมว          
ร้องแมว ๆ             
ก็ฝนเทลงมา เทลง 
มาก็ฝนเทลงมา 

 

 
 

 

ลักษณะท่ี 2  
เป็นลักษณะการก้าวเท้า
เดินพร้อมยกมือทั้งสอง
ขึ้นระดับวงกลาง       
พร้อมกับร่ายร า           
ในลักษณะม้วนมือ
ประกอบค าเซิ้ง         
แห่นางแมว  
ลักษณะท่าร าเซิ้ง        
แห่นางแมวของหมู่บ้าน
หนองไหลไม่มีแบบแผน 
ท่ีชัดเจน  ลักษณะ    
การร่ายร าเป็นแบบ   
การยกมือร่ายร าไปตาม
ทักษะการร าเฉพาะตัว
ของบุคคล  บ้างก็เดิน
ปรบมือตามจังหวะ 
ประกอบค าเซิ้ง 
แห่นางแมว 

 
 พิธีกรรมแห่นางแมว  ตามความเช่ือของชาวบ้านหนองไหลเป็นพิธีกรรมขอฝนแบบเรียบง่าย  
ไม่มีพิธีรีตองท่ีสลับซับซ้อน  ส่วนกระบวนท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  จะไม่มี
กระบวนท่าร าท่ีก าหนดในการเซิ้ง  ผู้ร่วมขบวนแห่นางแมวจะเป็นผู้เซิ้งซึ่งไม่มีท่าเซิ้งก าหนดผู้เซิ้งแต่ละ
คนจะเซิ้งไปตามทักษะพื้นฐานการร่ายร าเฉพาะบุคคล คือ  การยกมือขึ้นต้ังมือแล้วม้วนมือไปมาบ้างก็
เดินปรบมือประกอบจังหวะการร้องเซิ้งแห่นางแมว   
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 1.3  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมนางด้ง 
 พิธีกรรมนางด้ง  เป็นพิธีกรรมขอฝนอีกพิธีกรรมหนึ่งของหมู่บ้านหนองไหล  แต่ในระยะหลัง
ไม่ค่อยได้จัดขึ้น  จากการสัมภาษณ์ นายสุวรรณ์  บุษย์จันทร์  ผู้อาวุโสและเป็นผู้ท าหน้าท่ีประกอบพิธี
ต่าง ๆ ของหมู่บ้านหนองไหล  กล่าวว่า   
 
 “พิธีขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  ในระยะหลัง ๆ มานี้ไม่ได้จัดเลย  เนื่องจากในแต่ละปีมี  
ฝนตก ไม่แห้งแล้งเหมือนเมื่อก่อนมีน้ าเพียงพอในการเพาะปลูก  โดยเฉพาะพิธีกรรมนางด้งนี่เกือบจะ
สูญหายไปเลยก็ว่าได้  เพราะหากจะท าพิธีขอฝนจริง ๆ ของหมู่บ้าน  ก็จะท าพิธีกรรมแห่บั้งไฟก่อน  
ซึ่งต้องจัดเป็นประจ าทุกปี  เนื่องจากเป็นประเพณีในฮีต  หากฝนยังไม่ตกอีกก็จะประกอบพิธีกรรมแห่     
นางแมว  ถ้ายังไม่ตกอีกถึงจะประกอบพิธีกรรมนางด้ง  แต่ส่วนมากแค่แห่บั้งไฟฝนก็ตกแล้ว  พิธีกรรม
นางด้งเลยไม่ได้จัดมานานมากแล้ว” (สุวรรณ์  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 9 กรกฎาคม 2559) 
 
 จากค ากล่าวข้างต้น  ท าให้เห็นว่าในอนาคตข้างหน้านี้พิธีกรรมนางด้ง  อาจจะสูญหายไป
จากสังคมหมู่บ้านหนองไหลก็เป็นได้  จากการศึกษาพบว่า  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมนางด้งของ
หมู่บ้านหนองไหล  มีรูปแบบการแสดงท่ีอยู่กับท่ี  การแสดงไม่มีความสลับซับซ้อน  โดยมีรูปแบบการ
แสดงในพิธีกรรมนางด้งของชาวหมู่บ้านหนองไหล  แบ่งออกเป็น 2 แบบ  ได้แก่ 
  1.3.1  รูปแบบการแสดงในแบบด้ังเดิม 
  รูปแบบการแสดงเซิ้งนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลในแบบด้ังเดิม  เป็นรูปแบบการแสดง
ในแบบพิธีกรรมนางด้ง  ท่ีจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอฝนตามความเช่ือของชาวอีสาน  มุ่งเน้น
ความส าคัญของขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม  และการเส่ียงทายเป็นส าคัญ  ดังนั้นการแสดง       
ในพิธีกรรมนางด้งจึงเป็นเพียงแค่การปรบมือประกอบการขับกาพย์เซิ้งนางด้งเพียงเท่านั้น  รูปแบบ
การแสดงเซิ้งนางด้งเป็นลักษณะการแสดงอยู่กับท่ี  ไม่มีการเคล่ือนท่ีในการแสดงเหมือนอย่างพิธีกรรม
แห่บั้งไฟและพิธีกรรมแห่นางแมว  การแสดงมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้อนวอนต่อพญาแถนให้บันดาลฝนตก
ลงมา  ประกอบขั้นตอนของการเส่ียงทาย  ท านายสภาพฝนฟ้าจากหลักฝนและหลักแล้งท่ีให้นางด้ง
ค้นหา  นอกจากการปรบมือประกอบการขับกาพย์เซิ้งนางด้งของผู้แสดงแล้ว  ไม่พบกระบวนท่าร าใน
การแสดงเซิ้งนางด้งปรากฏเลย  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิม ดังต่อไปนี้ 
   1)  ผู้แสดงเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิม 
   ผู้แสดงนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการแสดง  ในการแสดงเซิ้งนางด้งของ
หมู่บ้านหนองไหล  พบว่า  ผู้แสดงคือผู้ท่ีมาร่วมในพิธีกรรมนางด้ง  เหมือนกับการแสดงเซิ้งแห่นางแมว  
ไม่มีการจัดผู้แสดงแยกเฉพาะส าหรับแสดงประกอบพิธีกรรม  ผู้แสดงไม่จ ากัดเพศและวัย  ในการแสดง  
การแสดงจะเริ่มเมื่อผู้ขับกาพย์เซิ้งนางด้งเริ่มขับกาพย์เซิ้ง  ผู้แสดงจะยืนล้อมรอบกระด้งพร้อมกับ
ปรบมือประกอบการขับกาพย์เซิ้งไปจนกว่านางด้งจะเข้าสิงในกระด้ง เป็นอันจบ  การแสดง  
สันนิษฐานว่าการยืนล้อมรอบกระด้งไม่ได้เป็นการก าหนดขึ้น เป็นรูปแบบการแสดง  แต่เป็นเพราะ 
นิสัยของคนไทยท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมนางด้ง  และส่ิงท่ีจะ      
เกิดขึ้นกับพิธีกรรม  จึงเกิดเป็นการยืนมุงดูรอบทุกทิศทางจนกลายเป็นยืนล้อมอยู่รอบกระด้งนั่นเอง  
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และการปรบมือเป็นการแสดงออกถึงการร่วมด้วยช่วยกันของคนในหมู่บ้าน  ท่ีมีส่วนร่วมในพิธีจึง
ช่วยกันปรบมือเพื่อประกอบจังหวะในการขับกาพย์เซิ้งนางด้งนั่นเอง  
   2)  การแต่งกายในการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิม 
   การเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิม  พบว่า  รูปแบบการแต่งกายมีลักษณะเป็นการแต่งกาย
ด้วยชุดท่ีใส่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน  ไม่มีการก าหนดการแต่งกายท่ีสวยงามเหมือนการแสดงท่ีต้องการ
น าเสนอต่อผู้ชม  การแสดงเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเซิ้งถวายความส าเริงส าราญต่อ
พญาแถนเพียงเท่านั้น  เซิ้งเพื่ออ้อนวอนขอฝนต่อพญาแถน  พิธีกรรมมุ่งเน้นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับส่ิงล้ีลับ  ดังนั้นจึงไม่ได้เน้นท่ีการแสดงเป็นหลัก  จึงไม่เน้นการแต่งกายท่ีสวยงามของผู้แสดงเซิ้ง 
นางด้ง 
   3)  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิม 
   จากการศึกษาพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  พบว่า  ในการแสดงเซิ้งนางด้ง
ในแบบด้ังเดิมไม่พบการใช้เครื่องดนตรีประกอบการแสดง  พบเพียงการปรบมือเพื่อประกอบจังหวะ 
ในการขับกาพย์เซิ้งนางด้งเท่านั้น  เนื่องจากเป็นพิธีกรรมท่ีเก่าแก่มุ่งท่ีการประกอบพิธีท่ีสัมพันธ์กับ  
การอ้อนวอนพญาแถนโดยการขับกาพย์เซิ้งนางด้ง  ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีประกอบ  
การแสดง  เนื่องจากการแสดงเป็นเพียงการปรบมือประกอบการแสดงเท่านั้น 
   4)  บทท่ีใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิม 
   บทท่ีใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้ง  เป็นค าประพันธ์ประเภทกาพย์ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของกาพย์อีสาน  เรียกว่า  “กาพย์เซิ้ง”  ซึ่งแตกต่างจากกาพย์โดยท่ัวไปของภาคกลาง  
มีลักษณะฉันทลักษณ์คล้ายเหมือนกาพย์เซิ้งแห่นางแมว  คือ  มีการแบ่งวรรคละ 7 ค า  อาจแบ่งเป็น
วรรคหน้า 3 ค า  วรรคหลัง 4 ค า หรืออาจเขียนต่อกันท้ัง 7 ค า  โดยไม่แบ่งวรรคก็ได้  
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“กาพย์เซิ้งนางด้งหมู่บ้านหนองไหล 
 

  เต้าอี่แม่นางด้ง    โล่งโค้งเสมอด่ังกงเกวียน  

เวียนมานี้ได้สองสามฮอบ   คอบมานี้ได้สองสามที 

ตักตุล่ีแมงบีตุ้ลา    พาสาวหลงเข้าดงฟ้าแมบ 

ด้งซูนแดดหรือด้งซูนฝน    มาก าฮนนั่นแม่นเขียดจ่อง  

ท้องอ่องล่องเขียดจ่าละนา   หลังซาซาแม่นพญาคันคาก 

เชิญท้ังครกไม้บาก (สร้อย) มาซูนด้งเยอ  เชิญท้ังสากไม้แดง (สร้อย) มาซูนด้งเยอ 

เชิญท้ังแองข้าวหม่า (สร้อย) มาซูนด้งเยอ     

ด้งน้อยน้อย ฝัดข้าวกินขาว   ผู้สาวก็มี แม่ฮ้างก็มี แม่หม้ายก็มี 

มีท้ังหวีเขาควายปักปาย    มีท้ังหวีเขาควายป่ายเกล้า 

มีท้ังเหล้าไหน้อยไหใหญ่    มีท้ังเหล้าไหใหญ่นับแสน 

ไว้ท่าฮับแถน มาเด้อแถนเด้อ   แถนเอยแถนลงมาซูนด้งเด้อ 

(สร้อย) ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง (รับ 3 ครั้ง)” 
(อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 4 มิถุนายน 2559) 

 
 จากลักษณะค าประพันธ์กาพย์เซิ้งนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  พบว่า  มีความสอดคล้อง
กับลักษณะค าประพันธ์  ในลักษณะการแบ่งค ากาพย์เซิ้งเหมือนค าประพันธ์กาพย์เซิ้งแห่นางแมว    
แต่จากการสังเกตค าประพันธ์กาพย์เซิ้งนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลแล้ว  พบว่า  มีสัมผัสค าท่ีขาดช่วง  
ไม่สัมผัสกันตลอดท้ังกาพย์เซิ้งต้ังแต่ต้นจนจบเหมือนกับกาพย์เซิ้งแห่นางแมว  การใช้ภาษาในการ
ประพันธ์เป็นภาษาพื้นเมืองภาคอีสาน  ลักษณะการใช้ค ามีความหมายบรรยายถึงรูปแบบของการร่าย
ร าในพิธีกรรมขอฝน  จากการสังเกตลักษณะการสัมผัสค าในบทประพันธ์สันนิษฐานว่า  บทกาพย์เซิ้ง
นางด้งของหมู่บ้านหนองไหลอาจมีบางส่วนขาดหายไป  ผู้วิจัยจึงได้น าบทกาพย์เซิ้งนางด้งของ      
นายสวิง  บุญเจิม (2549 : 815)  ซึ่งเป็นปราชญ์ด้านวัฒนธรรมอีสาน  อีกท้ังเป็นผู้เขียนหนังสือต ารา
มรดกอีสาน  เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในสังคมอีสาน  โดยน าบทเซิ้งนางด้งท่ีเป็นบทเดียวกันมา
เปรียบเทียบ  ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบกาพย์เซิ้งนางด้งของ นายสวิง  บุญเจิม กับกาพย์เซิ้งนางด้ง 
 ของหมู่บ้านหนองไหล 
 

ค ากลอน 
ค ากาพย์เซ้ิงนางด้งของ 

นายสวิง บุญเจิม 
ค ากาพย์เซ้ิงนางด้งของ 

หมู่บ้านหนองไหล 
1      เต้าอีแม่นางด้ง      เต้าอี่แม่นางด้ง 
2 เฮ็ดโล่งโค้งเสมอดังกงเกวียน โล่งโค้งเสมอด่ังกงเกวียน 
3 มาเวียนนี้ได้สองสามฮอบ เวียนมานี้ได้สองสามฮอบ 
4 มาคอบนี้ได้สองสามที คอบมานี้ได้สองสามที 
5 ตักตุล่ีแมงหมี่ตักตุลา ตักตุล่ีแมงบีตุ้ลา 
6 พาสาวหลงเข้าดงก าแมบ พาสาวหลงเข้าดงฟ้าแมบ 
7 มาสู่แดดหรือมาสู่ฝน ด้งซูนแดดหรือด้งซูนฝน 
8 มาก าฮนน าแม่เขียดไต้ มาก าฮนนั่นแม่นเขียดจ่อง 
9 เฮ็ดซักไซ้นั้นเผ่ินว่าเขียดเหลือง  
10 มีแต่เสียงนั่นเผ่ินว่าเขียดจ้อง  
11 ลอยอ่องหล่องนั้นแม่นเขียดจ่านา ท้องอ่องล่องเขียดจ่าละนา 
12 หลังซา ๆ แม่นพญาคันคาก หลังซาซาแม่นพญาคันคาก 
13 เชิญท้ังครกไม้บากมาซูนด้งเยอ เชิญท้ังครกไม้บาก (สร้อย) มาซูนด้งเยอ 
14  เชิญท้ังสากไม้แดง (สร้อย) มาซูนด้งเยอ 
15  เชิญท้ังแองข้าวหม่า (สร้อย) มาซูนด้งเยอ     
16 ด้งน้อย ๆ ฮ่อนข้าวก็ขาวอีสาวก็มี ด้งน้อยน้อย ฝัดข้าวกินขาว 
17  ผู้สาวก็มี แม่ฮ้างก็มี แม่หม้ายก็มี 
18 มีท้ังหวีเขาควายบาย มีท้ังหวีเขาควายปักปาย 
19 มีท้ังหัวเขาควายบายเกล้า มีท้ังหวีเขาควายป่ายเกล้า 
20 มีท้ังเหล้าไหหลวงจับไก ่ มีท้ังเหล้าไหน้อยไหใหญ่ 
21 มีท้ังเหล้าไหใหญ่นับแสน มีท้ังเหล้าไหใหญ่นับแสน 
22  ไว้ท่าฮับแถน มาเด้อแถนเด้อ 
23 แขนลงมาแต่เพิ่นวีด้ง  
24 เต้นเยอด้งเปอ เคอเยอด้ง  
25 มาปิ่นวัดปิ่นเวียนเด๋ียวนี้  
26 ฝน บ่ ตก เข่าไฮ่ตายคา  
27 ฝน บ่ ตกเข้านาตายแล้ง  
28 แฮ้งอยู่ป่าโฮมโกงเหมิดแล้ว  
29 หมากหม่วยสุกคาเคือเหมิดแล้ว  
30 หมากเขือสุกคาข่วนเหมิดแล้ว  
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ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบกาพย์เซิ้งนางด้งของ นายสวิง  บุญเจิม กับกาพย์เซิ้งนางด้ง 
 ของหมู่บ้านหนองไหล (ต่อ) 
 

ค ากลอน 
ค ากาพย์เซ้ิงนางด้งของ 

นายสวิง บุญเจิม 
ค ากาพย์เซ้ิงนางด้งของ 

หมู่บ้านหนองไหล 
31 น้ าใสขาวให้สูพากันอาบ  
32 เห็นหอยตาบถ่ิมข้ึนเมือบก  
33 ฝนตกลงต้ังแต่เทิงภูค่อย  
34 น้ าย่อยลงภูหอภูโฮง  
35 กิ้งกันลง ฟันกันลงเสมอดังพันสาด  
36 ตาดแต่นี้เท่าฮอดเสอเพอ  
37 เสมอกันแล้วฝนแก้วเลียนล า  
38 มาน ากูนี้ให้ฝนฮวยลง  
39 สาวไทยเวียงเต้าแม่นางด้ง  
40 เปอเสอเยอด้ง เปอเคอเยอด้ง (สร้อย) ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง 
41 มาเป่งน้ าเดือนหกใส่ข้าว  
42 มาเป่งน้ าเดือนเก้าใส่นา กุ๊ก กู๊ ๆ ๆ"  

 
 จากตารางข้างต้นพบว่า  ค ากาพย์เซิ้งนางด้งท้ัง 2 บท  มีท้ังส่วนของค ากลอนท่ีเหมือนกัน
และแตกต่างกัน  ซึ่งจะวิเคราะห์ออกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. ค ากลอนท่ี 1 – 13 มีลักษณะการใช้ค าท่ีเหมือนกัน  มีความหมายเดียวกัน  แต่มีบางค า
แตกต่างกันไปบ้างตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น  ค ากลอนกล่าวถึงลักษณะของพิธีกรรม  เช่น   
การเวียนรอบกระด้ง  ดังค าเซิ้งท่ีว่า  “เวียนมานี้ได้สองสามฮอบ  คอบมานี้ได้สองสามที”  การถามไถ่
นางด้งว่าปีนี้ฝนจะแล้งหรือฝนจะตก  ดังค าเซิ้งท่ีว่า  “ด้งซูนแดดหรือด้งซูนฝน”  การกล่าวถึงสัตว์ท่ีจะ
พบเห็นมากในหน้าฝนอย่าเขียดและคางคก  ดังค าเซิ้งท่ีว่า “มาก าฮนนั่นแม่น  เขียดจ่อง  ท้องอ่องล่อง
เขียดจ่าละนา  หลังซาซาแม่นพญาคันคาก”  แต่บทกาพย์เซิ้งของ นายสวิง  บุญเจิม  จะกล่าวถึงเขียด
มากกว่าบทกาพย์เซิ้งของหมู่บ้านหนองไหล 2 ชนิด  คือ  เขียดใต้  และเขียดเหลือง   
 2. ค ากลอนท่ี 18 – 21 มีลักษณะการใช้ค าท่ีเหมือนกัน มีความหมายเดียวกันแต่มีบางค า
แตกต่างกันไปบ้างตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น  ค ากลอนกล่าวถึงเครื่องบูชาท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับ
พญาแถน  ดังค าเซิ้งท่ีว่า  “มีท้ังหวีเขาควายปักปาย  มีท้ังหวีเขาควายป่ายเกล้ามีท้ังเหล้าไหน้อย      
ไหใหญ่  มีท้ังเหล้าไหใหญ่นับแสน”   
 3. ค ากลอนท่ี 23 – 39 พบเพียงบทกาพย์เซิ้งของ นายสวิง  บุญเจิม  กล่าวถึงฝนท่ีไม่ตกท า
ให้พืชผลทางการเกษตรแห้งเห่ียวเฉาตายหมดแล้ว 
 4. ค ากลอนท่ี 40 มีลักษณะการใช้ค าท่ีเหมือนกัน คือ “เปอเสอเยอด้ง เปอเคอเยอด้ง/ด้ง
เดอด้งเปอเค้อเดอด้ง  ซึ่งเป็นลักษณะค าสร้อยของกาพย์เซิ้งนางด้ง 
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   5)  รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิม 
   ในการแสดงเซิ้งนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลในแบบด้ังเดิม  พบรูปแบบการจัดแถว
ในการแสดงแบบวงกลม  เป็นลักษณะการยืนล้อมรอบกระด้งอย่างไม่มีระเบียบ  ในการแสดงผู้แสดง
หรือผู้ร่วมพิธีอาจเคล่ือนย้ายต าแหน่งไปจุดอื่นได้อย่างอิสระ  โดยไม่มีการก าหนดบังคับต าแหน่งใน 
การแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้จับกระด้ง             กระด้ง              ผู้ขับกาพย์เซิ้ง                ผู้แสดง 
 

แผนภูมิท่ี 7  รูปแบบการแสดงเซิ้งนางด้งของหมูบ่้านหนองไหลแบบด้ังเดิม 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  จากแผนภูมิข้างต้นเห็นได้ว่า  รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล
ในแบบด้ังเดิม  ผู้แสดงจะยืนล้อมอยู่รอบกระด้งอย่างไม่เป็นระเบียบ  ผู้แสดงจะยืนในต าแหน่งใดก็ได้  
ผู้แสดงคือผู้ร่วมพิธี  การแสดงคือการปรบมือประกอบกาพย์เซิ้งนางด้ง 
   6)  อุปกรณ์ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิม 
   อุปกรณ์ประกอบการแสดงนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีท าให้การแสดงมีความสมบูรณ์  
สวยงามและสมจริงมากยิ่งขึ้น  ในการแสดงเซิ้งนางด้ง  ปรากฏอุปกรณ์ประกอบการแสดง  คือ  
กระด้ง  ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของการแสดง  ภายในบรรจุส่ิงของประกอบพิธีเป็นท่ีเรียบร้อย  อุปกรณ์
จะถูกวางไว้กึ่งกลางแถวผู้แสดง  นอกจากนี้อุปกรณ์ยังมีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทท่าเซิ้งนางด้ง   
อีกด้วย  เนื่องจากกระบวนท่าเซิ้งเป็นลักษณะการร าตีบท  ดังนั้นเมื่อค าเซิ้งมีการกล่าวถึงกระด้ง      
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง  ท่าร าเซิ้งจะต้องแสดงท่าท่ีสอดคล้องและส่ือถึงกระด้งตามบท    
ขับกาพย์เซิ้งด้วย  สันนิษฐานว่าการใช้กระด้งเป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบพิธีกรรมนางด้ง            
มีความสัมพันธ์กับความเช่ือและอาชีพของคนอีสาน  โดยมีความเช่ือเกี่ยวกับภูตผีวิญญาณ  เช่ือว่า
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพจะมีผี (ผีให้คุณ) สิงสถิตอยู่  ซึ่งกระด้งมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ
เกษตรกรรม  ใช้ส าหรับฝัดข้าวหรือตากพืชผลทางการเกษตร  ดังนั้นเมื่อฝนแล้ง จึงก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร  ท าให้ต้องใช้กระด้งเป็นตัวแทนในการประกอบพิธีกรรมขอฝน     
ต่อพญาแถน 
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   7)  สถานท่ีท่ีใช้แสดงเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิม 
   จากการสัมภาษณ์ นายสุวรรณ์  บุษย์จันทร์  กล่าวว่า   
 
   “สถานท่ีท่ีใช้จัดพิธีกรรมนางด้งนั้นต้องเป็นพื้นท่ีโล่ง  สามารถท าได้ 2 ท่ี  คือ  
บริเวณทางแยกต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านและในบริเวณลานวัดบ้านหนองไหล  การจัดแสดงบริเวณทาง
แยกเพราะเช่ือว่าบริเวณทางแยกมักจะเป็นจุดรวมของวิญญาณ  สังเกตได้จากเวลาประกอบพิธีบุญ  
เรามักจะน าอาหารไปวางบริเวณทางสามแยกหรือส่ีแยก  เพื่อให้สัมภเวสีและผีเร่ร่อนได้กินอาหารกัน
เป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศล  ส่วนบริเวณลานวัดเช่ือว่าเป็นพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์  การประกอบพิธีในบริเวณ
ท่ีศักดิ์สิทธิ์จะท าให้พิธีมีความศักดิสิ์ทธิ์ไปด้วย” (สุวรรณ์  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 9 กรกฎาคม 2559)   
 
   การประกอบพิธีกรรมบริเวณทางแยก  และบริเวณลานวัดอันเนื่องมาจากพื้นฐาน 
ความเช่ือของชาวหมู่บ้านหนองไหลแล้ว  สันนิษฐานได้ว่า  บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นท่ีโล่งกว้างสามารถ
รองรับผู้เข้าร่วมพิธีได้เป็นจ านวนมาก  อีกท้ังเพื่อสะดวกต่อการค้นหาหลักเส่ียงทายของนางด้งอีกด้วย 
   8)  ท่าเซิ้งในพิธีกรรมนางด้งแบบด้ังเดิม 
   จากการศึกษาท่าเซิ้งในพิธีกรรมนางด้งแบบด้ังเดิม  จะมีลักษณะการเดินรุมล้อม
สถานท่ีท่ีประกอบพิธี  พร้อมท้ังปรบมือประกอบจังหวะกาพย์เซิ้งนางด้ง  โดยจะน าเสนอดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7  ท่าเซิ้งในพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลแบบด้ังเดิม 
 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/ท านอง ภาพท่าเซ้ิง ค าอธิบายท่าเซ้ิง 

 กาพย์เซิ้ง  

 
 

ลักษณะการเดิน 
จะเดินรุมล้อมสถานท่ี
ท่ีประกอบพิธี   
พร้อมท้ังปรบมือ
ประกอบจังหวะ 
กาพย์เซิ้งนางด้ง 

 
  1.3.2  รูปแบบการแสดงในแบบพัฒนา 
  รูปแบบการแสดงเซิ้งนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลในแบบพัฒนา  เป็นการฟื้นฟูรูปแบบ
การแสดงเซิ้งนางด้ง  ซึ่งหมดความส าคัญในสังคมของชาวอีสานมาอย่างยาวนาน  เนื่องจากสภาพ
อากาศท่ีเปล่ียนไป  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก  พิธีกรรมนางด้ง   
จึงถูกลืมเลือนไป  การพัฒนาเริ่มจากผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  
ซึ่งปรากฏพิธีกรรมนางด้งเป็น 1 ใน 3 ของพิธีกรรมขอฝน  จากการสัมภาษณ์ นางอุทัย  บุษย์จันทร์  
ผู้พัฒนาท่าร าเซิ้งนางด้ง  กล่าวว่า   
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  “แต่ก่อนพิธีกรรมนางด้งไม่มีท่าร าอะไรหรอก  มีแค่การปรบมือเป็นจังหวะในการร้อง
กาพย์เซิ้งนางด้งเท่านั้น  เพิ่งจะมาคิดท่าร าก็ตอนท่ีพวกคุณ (ผู้วิจัย) มาศึกษานี่แหล่ะ  ท่ีประดิษฐ์    
ท่าขึ้นมาก็อยากให้มีความแปลกใหม่  ของเดิม ๆ มันไม่มีอะไรและไม่สวยงาม  คนก็ไม่สนใจก็เลยคิด
ท่าเซิ้งประกอบค าเซิ้งขึ้นมาใหม่  เผ่ือคนรุ่นใหม่จะสนใจขึ้นมาบ้าง” (อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์.  
10 กุมภาพันธ์ 2560)   
 
  การพัฒนารูปแบบการแสดงเซิ้งนางด้งมาจากปัจจัยหลัก คือ ต้องการให้พิธีกรรมนางด้ง
ท่ีสืบทอดมาต้ังแต่บรรพบุรุษ  ได้รับความสนใจและรับการสืบทอดต่อจากเยาวชนรุ่นหลังของหมู่บ้าน
หนองไหล  ไม่อยากให้พิธีกรรมต้องสูญหายไปพร้อมผู้อาวุโสท่ียังคงรู้ขั้นตอนของพิธีกรรมอยู่ในขณะนี้  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบพัฒนา 
ดังต่อไปนี้  
   1)  ผู้แสดงเซิ้งนางด้งในแบบพัฒนา 
   ผู้แสดงถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการแสดง  ในการแสดงเซิ้งนางด้งของหมู่บ้าน
หนองไหล  พบว่าใช้ผู้หญิงเป็นผู้แสดง  ใช้ผู้แสดงประมาณ 8 – 10 คน  อาจมากหรือน้อยกว่าก็ได้  
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการประกอบพิธีกรรม  ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้าน
การเซิ้ง  เนื่องจากมีการพัฒนากระบวนท่าเซิ้งให้มีแบบแผนในการแสดง  ดังนั้นผู้แสดงจะต้องการ  
การฝึกฝนการแสดงเซิ้งนางด้งมาก่อนจึงจะแสดงการเซิ้งประกอบพิธีกรรมได้  ไม่มีการก าหนดอายุของ
ผู้แสดง  แต่เพื่อความสวยงามในการแสดงควรคัดเลือกผู้แสดงท่ีมีช่วงวัยใกล้เคียงกัน  
   2)  การแต่งกายในการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบพัฒนา 
   รูปแบบการแต่งกายเซิ้งนางด้งในแบบพัฒนา  พบว่าเปล่ียนจากการแต่งกายด้วยชุดท่ี
สวมใส่ในชีวิตประจ าวัน  เป็นการแต่งกายในชุดท าบุญ  คือ  ชุดท่ีใช้ส าหรับการแต่งกายไปท าบุญท่ีวัด  
ส่วนมากเป็นเส้ือลูกไม้แขนกระบอกสีขาว  เพราะเช่ือว่าเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ท้ังกายและใจ  อาจใส่
เส้ือลูกไม้สีอ่อนหรือสีสุภาพได้  นุ่งผ้าซิ่นยาว  ห่มสไบ  เกล้าผมมวย  แต่งหน้าทาปากเล็กน้อยเพื่อ
ความสวยงาม  รูปแบบการแต่งกายแบบพัฒนาสันนิษฐานว่าเพื่อให้เหมาะสมกับสถานท่ีประกอบพิธี
ซึ่งประกอบพิธีท่ีลานวัด  ดังนั้นจึงควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  เพื่อความสวยงามของการแสดง  
อีกท้ังยังช่วยเสริมให้พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น 
   3)  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบพัฒนา 
   ถึงแม้ว่ารูปแบบการแสดงจะมีการพัฒนา  แต่ยังคงยึดวิธีการปรบมือประกอบจังหวะ
การขับกาพย์เซิ้งนางด้ง  โดยผู้ปรบมือคือผู้ท่ีมีร่วมพิธีกรรม  ไม่ปรากฏว่ามีการพัฒนาโดยการน าเครื่อง
ดนตรีเข้ามาใช้ประกอบการแสดงในพิธีนางด้งแต่อย่างใด  สันนิษฐานว่าการท่ีไม่พัฒนาน าเครื่องดนตรี
เข้ามาประกอบการแสดง  เพราะพิธีกรรมนั้นประกอบพิธีในวัดการน าเครื่องดนตรีเข้ามาสร้างความ
อึกทึกครึกโครมรบกวนพระสงฆ์เป็นการไม่สมควร 
   4)  บทท่ีใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบพัฒนา 
   บทท่ีใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งนั้น  ยังคงใช้บทกาพย์เซิ้งนางด้งของหมู่บ้าน
หนองไหลในแบบด้ังเดิม  ไม่มีการเปล่ียนแปลงบทหรือน าบทเซิ้งนางด้งของท้องถิ่นอื่นมาใช้กับ
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พิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  สันนิษฐานได้ว่าการใช้บทเซิ้งนางด้งแบบเดิมนั้น  เพื่อต้องการ
อนุรักษ์และสร้างอัตลักษณ์ของบทเซิ้งนางด้งท่ีใช้เฉพาะหมู่บ้านหนองไหลของตน 
   5)  รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบพัฒนา 
   ในการแสดงเซิ้งนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลในแบบพัฒนา  พบว่ารูปแบบการจัด
แถวในการแสดงยังคงเป็นลักษณะแบบวงกลมเหมือนแบบด้ังเดิม  เพียงแต่การจัดวางวงกลมให้มีความ
สวยงาม  มีการเว้นระยะห่างเว้นช่องไฟอย่างชัดเจน  ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดง  จะยืนดูอยู่ ห่าง ๆ  
ตามจุดต่าง ๆ รอบบริเวณประกอบพิธี  รูปแบบแถววงกลมนี้จะใช้เป็นแถวในการแสดงแถวเดียวตลอด
การแสดง  เนื่องจากรูปแบบแถวมีความสัมพันธ์กับกระบวนท่าร า  และอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
กล่าวคือในการแสดง  ผู้แสดงจะต้องเคล่ือนท่ีเวียนทักษิณาวรรต (เวียนขวา) รอบอุปกรณ์ประกอบ 
การแสดง (กระด้ง) ซึ่งเช่ือว่าการเวียนขวาเป็นมงคลกับการประกอบพิธีกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ผู้จับกระด้ง              กระด้ง              ผู้ขับกาพย์เซิ้ง                ผู้แสดง 

 
แผนภูมิท่ี 8  รูปแบบการแสดงเซิ้งนางด้งของหมูบ่้านหนองไหลแบบพัฒนา 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 
   จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า  รูปแบบแถวในการแสดงเซิ้งนางด้งของหมู่บ้าน
หนองไหลในแบบพัฒนา  ผู้แสดงจะยืนล้อมอยู่รอบกระด้งเป็นวงกลมวงเดียว  มีการเว้นระยะห่าง   
ในการแสดงอย่างชัดเจน  และเดินเวียนขวาเป็นวงกลมรอบกระด้งตลอดการขับกาพย์เซิ้งนางด้ง
จนกว่านางด้งจะเข้าสิงในกระด้งหรือจนกว่าจะยุติการประกอบพิธี 
   6)  อุปกรณ์ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบพัฒนา 
   อุปกรณ์ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบพัฒนา  ยังคงใช้กระด้งเป็นอุปกรณ์หลัก
ในการประกอบการแสดง  ดังเช่นการแสดงเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิม 
   7)  สถานท่ีท่ีใช้แสดงเซิ้งนางด้งในแบบพัฒนา 
   สถานท่ีท่ีใช้แสดงการเซิ้งนางด้ง  ยังคงจัดแสดงได้ 2 ท่ี  คือ  บริเวณทางแยก และ
บริเวณลานวัดบ้านหนองไหลเช่นเดียวกับในแบบด้ังเดิม  แต่ปัจจุบันหากจัดพิธีกรรมนางด้งจะนิยมจัด
ท่ีลานวัดบ้านหนองไหลมากกว่า  เนื่องจากเป็นพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์และมีบริเวณกว้างขวางเหมาะกับการ
ประกอบพิธีกรรม 



136 

   8)  ท่าเซิ้งในพิธีกรรมนางด้งแบบพัฒนา 
   จากการศึกษาท่าเซิ้งในพิธีกรรมนางด้งแบบพัฒนา  จะมีลักษณะเป็นการร าตีบทตาม
ค าร้อง  โดยจะน าเสนอท่าเซิ้งดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 8  ท่าเซิ้งในพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา 
 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/ท านอง ภาพท่าเซ้ิง ค าอธิบายท่าเซ้ิง 

ท่าท่ี 
1 

เต้าอี่แม่นางด้ง  
โล้งโค้งเสมอด่ัง 
กงเกวียน   เวียนมานี ้
ได้สองสามฮอบ  
คอบมานี้ได้สองสามที 
ตักตุล่ีแมงบีตุ้ลา   
พาสาวหลงเข้าดง 
ฟ้าแมบ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะการเดิน      
เป็นวงรอบกระด้ง       
เวียนทักษิณาวรรต 
(เวียนขวา) 
จังหวะท่ี 1 
มือท้ังสองจีบหงาย 
งอศอกด้านข้างล าตัว
ระดับเอว  เดินย่ าเท้า
ตามจังหวะท านอง 
ค าเซิ้ง 
 
จังหวะท่ี 2 
ม้วนมือท้ังสองออก
เปล่ียนเป็นต้ังวงกลาง  
เดินย่ าเท้าตามจังหวะ
ท านองค าเซิ้ง 
***ปฏิบัติจังหวะท่ี 1 
และจังหวะท่ี 2 จนจบ
ค าร้องในท่อนท่ี 1 

ท่าท่ี 
2 

ด้งซูนแดดหรือด้ง 
ซูนฝน 

 

 
 

มือท้ังสองแบหงาย         
ฝ่ามือพร้อมท้ังกระดก
ข้อมือข้ึน  ตามจังหวะ 
ค าเซิ้ง  เดินย่ าเท้า        
ไปรอบกระด้ง 
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ตารางท่ี 8  ท่าเซิ้งในพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา (ต่อ) 
 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/ท านอง ภาพท่าเซ้ิง ค าอธิบายท่าเซ้ิง 

ท่าท่ี 
3 

มาก าฮนนั่นแม่น 
เขียดจ่อง   
ท้องอ่องล่อง 
เขียดจ่าละนา 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
มือท้ังสองแบหงายซ้อน
กันระดับเอว ในค าร้อง 
“มาก าฮนนั่นแมน่ 
เขียดจ่อง ท้องอ่องล่อง
เขียดจ่าละนา”     
เดินวนรอบกระด้ง 

ท่าท่ี 
4 

หลังซา ๆ แม่นพญา 
คันคาก 

 

 
 

มือท้ังสองแบคว่ ามือ
ด้านหน้าระดับเอว     
น ามือท้ังสองวาดมา 
ซ้อนกัน แล้ววาดมือออก 
เดินรอบกระด้ง ปฏิบัติ
เช่นนี้ตามจังหวะค าเซิ้ง 
ประมาณ 4 จังหวะ 

ท่าท่ี 
5 

เชิญท้ังครกไม้บาก
มาซูนด้งเยอ  เชิญท้ัง
สากไม้แดง  มาซูนด้ง
เยอ  เชิญท้ังแอง 
ข้าวหม่า มาซูนด้งเยอ 
ด้งน้อย ๆ  ผัดข้าว 
กินขาว ผู้สาวก็มี  
แม่ฮ้างก็มีแมห่มา้ยก็มี 

 

 
 

มือท้ังสองแบหงาย
ด้านหน้าระดับอก       
ยกมือขึ้นลงเล็กน้อย  
ตามจังหวะค าเซิ้ง       
เดินวนรอบกระด้ง 
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ตารางท่ี 8  ท่าเซิ้งในพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา (ต่อ) 
 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/ท านอง ภาพท่าเซ้ิง ค าอธิบายท่าเซ้ิง 

ท่าท่ี 
6 

มีท้ังหวีเขาควาย 
ปักปาย 
มีท้ังหวีเขาควาย 
ป่ายเกล้า 

 

 
 

 
 

ยกมือขวาข้ึนลูบผม    
ในค าร้อง “มีท้ังหวี    
เขาควายป่ายปาย”  
แล้วยกมือซ้ายข้ึนลูบผม
ในค าร้อง “มีท้ังหวี    
เขาควายป่ายเกล้า”  

เดินวนรอบกระด้ง        
ตามจังหวะค าเซิ้ง 

ท่าท่ี 
7 

มีท้ังเหล้าไหน้อย         
ไหใหญ่  มีท้ังเหล้า 
ไหใหญ่นับแสน  
 

 

 
 

มือท้ังสองแบหงาย
ด้านหน้าระดับอก       
ยกมือขึ้นลงเล็กน้อย 
ตามจังหวะค าเซิ้ง       
เดินวนรอบกระด้ง 

ท่าท่ี 
8 

ไว้ท่าฮับแถน  
มาเด้อแถนเด้อ 
 

 

 
 

มือท้ังสองแบหงาย 
ยกขึ้นสูงระดับศีรษะ 
เดินวนรอบกระด้ง 
(ท่าเชิญ) 
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ตารางท่ี 8  ท่าเซิ้งในพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา (ต่อ) 
 
ล าดับ 
ท่าเซ้ิง 

เนื้อร้อง/ท านอง ภาพท่าเซ้ิง ค าอธิบายท่าเซ้ิง 

ท่าท่ี 
9 

แถนเอยแถน 
ลงมาซูนด้งเด้อ 

 

 
 

มือท้ังสองแบหงาย 
ระดับเอว ยื่นมือเข้า   
หาวง (กระด้ง) 
เดินวนรอบกระด้ง 

ท่าท่ี 
10 

ด้งเดอด้ง 
เปอเค้อเดอด้ง 
ด้งเดอด้ง 
เปอเค้อเดอด้ง  
ด้งเดอด้ง 
เปอเค้อเดอด้ง 

 

 
 

ยืนหันหน้าเข้าหาวง    
มือท้ังสองแบหงาย      
ยื่นมือเข้าหากระด้ง   
หักข้อมือกระดกขึ้นลง
ตามจังหวะค าเซิ้ง 

 
   จากการศึกษาท่าเซิ้งในพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา  พบว่า   
ท่าร าเป็นลักษณะการตีบทตามค าร้อง  ซึ่งมีลักษณะการตีบทในท่าทางท่ีเป็นธรรมชาติอันมีความหมาย
สอดคล้องกับค าร้องกาพย์เซิ้งนางด้งเป็นลักษณะท่าร าท่ีง่าย ๆ ไม่มีการปรุงแต่งด้วยท่าร านาฏศิลป์ไทย
ให้เกิดความงดงาม  ในขณะแสดงการร่ายร าจะมีการเดินเคล่ือนท่ีวนรอบกระด้งแทนการยืนปรบมือ
รอบกระด้งแบบด้ังเดิม  ท าให้เห็นถึงการพัฒนารูปแบบการแสดงเซิ้งนางด้งให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 
 
  จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล       
ท้ัง 3 พิธีกรรม  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บัง้ไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมนางด้ง  พบว่า  รูปแบบ
ในการแสดงท้ัง 3 พิธีกรรม  มีท้ังรูปแบบการแสดงท่ียังคงอนุรักษ์ตามแบบแผนด้ังเดิม  และมีรูปแบบ
การแสดงบางพิธีกรรมท่ีมีการพัฒนา  ดังผู้วิจัยน าเสนอตารางวิเคราะห์รูปแบบการแสดงในพิธีกรรม 
ขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 9  สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  
 ท้ัง 3 พิธีกรรม 
 

 
 จากตารางข้างต้น  สรุปได้ว่า  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล   
ท้ัง 3 พิธีกรรม  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  พิธีกรรมนางด้ง  มีการพัฒนารูปแบบ
การแสดงออกเป็น 2 แบบ  คือ  แบบด้ังเดิมและแบบพัฒนา  อยู่ 2 พิธีกรรม  คือ  รูปแบบการแสดง
ในการเซิ้งแห่บั้งไฟ  และรูปแบบการแสดงในการเซิ้งนางด้ง  ในขณะท่ีการแสดงเซิ้งแห่นางแมวยังคงมี
รูปแบบการแสดงดังเช่นในอดีตท่ีผ่านมาโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 ผู้แสดงในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟ  จะใช้ผู้หญิงแสดงท้ังแบบด้ังเดิมและแบบพัฒนา  ในขณะ 
ท่ีการแสดงในการเซิ้งนางด้งในแบบด้ังเดิมจะใช้ผู้แสดงได้ทุกเพศทุกวัย  ครั้นมาถึงในแบบพัฒนาจึง
ก าหนดให้ผู้แสดงเป็นผู้หญิง  ส่วนการแสดงการเซิ้งแห่นางแมวสามารถใช้ผู้แสดงได้ทุกเพศทุกวัย 
 การแต่งกายประกอบการแสดง  รูปแบบการแต่งกายในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟแบบด้ังเดิม 
จะใช้ชุดในวิถีชีวิตประจ าวัน  ครั้งพอถึงแบบพัฒนาได้ปรับเปล่ียนเป็นการใส่ชุดพื้นเมืองอีสาน         
ท่ีสวยงาม  การแต่งกายในการเซิ้งแห่นางแมวจะใส่ชุดในชีวิตประจ าวัน  ส่วนการแสดงเซิ้งนางด้ง     
ในแบบด้ังเดิมจะใส่ชุดในชีวิตประจ าวันและในแบบพัฒนาได้เปล่ียนเป็นใส่ชุดท าบุญ 
 บทท่ีใช้ประกอบการแสดง  พบว่ามีการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟพิธีกรรมเดียวท่ีไม่มีบทกาพย์เซิ้ง
ประกอบการแสดง  แต่การแสดงเซิ้งแห่นางแมวและการแสดงเซิ้งนางด้ง  พบว่ามีการใช้บทกาพย์เซิ้ง
เฉพาะพิธีกรรมในการประกอบการแสดง 

รูปแบบการแสดง 
พิธกีรรมแห่บั้งไฟ 

พิธกีรรม 
แห่นางแมว 

พิธีกรรมนางด้ง 
หมายเหตุ 

แบบด้ังเดิม แบบพัฒนา แบบด้ังเดิม แบบด้ังเดิม แบบพัฒนา 
1. รูปแบบการแสดง ขบวนแห่ ขบวนแห่ ขบวนแห่ อยู่กับที ่ อยู่กับที่  
2. ผู้แสดง ผู้หญิง ผู้หญิง ทุกเพศ 

ทุกวัย 
ทุกเพศ 
ทุกวัย 

ผู้หญิง  

3. การแต่งกายประกอบ 
   การแสดง 

ชุดในชีวิต 
ประจ าวัน 

ชุด
พ้ืนเมือง
สวยงาม 

ชุดในชีวิต 
ประจ าวัน 

ชุดในชีวิต 
 ประจ าวัน 

ชุดท าบุญ  

4. เครื่องดนตรีประกอบ 
   การแสดง 

กลองตุ้ม วงดนตรี
พ้ืนเมือง 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี  

5. บทที่ใช้ประกอบการแสดง ไม่ม ี ไม่ม ี มี ม ี มี  
6. รูปแบบแถวในการแสดง แถวตอน แถวตอน ไม่ม ี วงกลม วงกลม  
7. อุปกรณ์ประกอบการแสดง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี กระด้ง กระด้ง  
8. สถานที่ที่ใช้แสดง ถนน ถนน ถนน ทางแยก/

วัด 
ทางแยก/

วัด 
พิธีกรรมนางด้ง 
ปัจจุบันนิยม 

จัดพิธีกรรมที่วัด 
9. กระบวนท่าร า ม ี มี มี ไม่ม ี ไม่ม ี  
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 เครื่องดนตรีประกอบการแสดง  การใช้เครื่องดนตรีในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบด้ังเดิม     
ใช้เฉพาะกลองตุ้ม 1 ใบ  พอถึงแบบพัฒนาได้เปล่ียนจากกลองตุ้มเป็นวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลง
ประกอบการแสดง  ส่วนการแสดงการเซิ้งแห่นางแมวและการแสดงเซิ้งนางด้ัง  ไม่พบการใช้เครื่อง
ดนตรีประกอบการแสดง 
 รูปแบบแถวในการแสดง  พบว่าในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟจะใช้แถวตอน  การแสดงเซิ้ง     
นางด้งจะใช้แถววงกลม  ในขณะท่ีการแสดงเซิ้งแห่นางแมวไม่มีแถวในการแสดง 
 อุปกรณ์ประกอบการแสดง  พบว่า  มีเพียงการแสดงเซิ้งนางด้งเท่านั้น  อุปกรณ์ท่ีใช้
ประกอบการแสดง  คือ  กระด้ง  ส่วนการแสดงเซิ้งบั้งไฟและเซิ้งแห่นางแมวไม่พบการใช้อุปกรณ์
ประกอบการแสดง 
 สถานท่ีท่ีใช้ประกอบการแสดง  ในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟและเซิ้งแห่นางแมวจะใช้ถนน
ภายในหมู่บ้านเป็นสถานท่ีแสดง  ส่วนการแสดงเซิ้งนางด้งจะใช้ทางแยกและบริเวณลานวัดเป็นพื้นท่ี
ในการแสดง 
 
2  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล 
 การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล
ท้ัง 3 พิธีกรรม  ได้แก่ พิธีกรรมแห่บั้งไฟ พิธีกรรมแห่นางแมว และพิธีกรรมนางด้ง  พบว่า  มีบาง
พิธีกรรมท่ียังคงอนุรักษ์รูปแบบการแสดงของเดิมไว้  และมีบางพิธีกรรมท่ีมีการพัฒนารูปแบบ       
การแสดง  ส่งผลถึง  การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝน  ดัง ท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอ
รายละเอียด ต่อไปนี้ 
 2.1  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ 
 จากการศึกษาการแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  พบว่า  แบ่งออกเป็น        
2 แบบ  ได้แก่  แบบด้ังเดิมและแบบพัฒนา  ซึ่งในแต่ละแบบมีโครงสร้างท่าร า ดังนี้ 
  2.1.1  โครงสร้างท่าร าเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบด้ังเดิม 
  จากการสัมภาษณ์ นางเรียน  อุปัชฌาย์  ปัจจุบันอายุ 72 ปี  กล่าวว่า  
 
  “ท่าเซิ้งบั้งไฟเดิมมีอยู่ 3 ท่า  ได้รับถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ต่อ ๆ กันมา ร า 3 ท่านี้
สลับกับไปจนถึงวัดบ้านหนองไหล  ไม่มีช่ือเรียกท่าเซิ้ง  แต่การเซิ้งจะต้องเริ่มด้วยท่าไหว้ก่อน  แล้วจึง
เปล่ียนเป็นท่าอื่น  เซิ้งไปตามจังหวะกลองตุ้ม  ใช้กลองตุ้มแค่ 1 ใบ  ตีให้จ้ังหวะในการเซิ้ง  การแต่งตัว
ในการเซิ้งก็แต่งแบบท่ีแต่งกันในชีวิตปกตินี่แหละ  คือนุ่งซิ่นใส่เส้ือแขนกระบอกให้ดูดีนิดหน่อย  อาจมี
ผ้าพาดบ่าด้วยก็ได้” (เรียน  อุปัชฌาย์. สัมภาษณ์. 4 มิถุนายน 2559) 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า  โครงสร้างท่าร าเซิ้งบั้งไฟท้ัง 3 ท่า  ไม่ปรากฏช่ือเรียกท่าร า  
ท่าร าน่าจะใช้เพียงเพื่อบูชาพญาแถน  สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ครบองค์ประกอบของพิธีกรรมเท่านั้น    
มุ่งหมายเพื่อท าให้พญาแถนเกิดความพึงพอใจ จะได้ดลบันดาลฝนให้ตกตามความเช่ือของคนอีสาน  
การเริ่มท่าร าเซิ้งท่าแรกท่ีใช้ท่าไหว้น่าจะส่ือความหมายถึงการแสดงความเคารพสักการะพญาแถน  
จากนั้นจึงเปล่ียนเป็นท่าเซิ้งอื่นเวียนไปจนถึงจุดหมายปลายทางในการประกอบ พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  
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การเคล่ือนไหวร่างกายของผู้เซิ้งเป็นไปอย่างอิสระตามความถนัดของผู้เซิ้ง  ไม่มีการจัดองค์ประกอบ
ร่างกายตามหลักนาฏศิลป์ไทย  โครงสร้างท่าเซิ้ง 3 ท่าท่ีปรากฏ  จากการศึกษาโครงสร้างท่าร าเซิ้ง  
แห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลพบว่า  มีโครงสร้างท่าร าท่ีเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดสืบต่อ
กันมา 3 ท่า  แต่ไม่พบการก าหนดช่ือเรียกท่า  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและง่ายต่อการศึกษาของ
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดช่ือเรียกโครงสร้างของท่าท้ัง 3 ท่า ดังนี้   
 ท่าท่ี 1  บูชาพญาแถน 
 ท่าท่ี 2  อ้อนวอนเทวดา 
 ท่าท่ี 3  ฟ้อนร าบ าเรอเทพ 
 
ตารางท่ี 10  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบด้ังเดิม 
 

ล าดับท่ี โครงสร้างท่าร า ชื่อท่า 
ท่าท่ี 1 

 
 

 
 

 
 

บูชาพญาแถน 
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ตารางท่ี 10  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบด้ังเดิม (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี โครงสร้างท่าร า ชื่อท่า 
ท่าท่ี 2 

 
 

 
 

 
 

อ้อนวอนเทวดา 

ท่าท่ี 3 
 

 

 
 

 
 

ฟ้อนร าบ าเรอเทพ 
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  จากตารางท่ี 10 จะสังเกตได้ว่า  ในโครงสร้างท่าร าเดียวกันผู้เซิ้งจะอาจปฏิบัติท่าท่ี
แตกต่างกัน  กล่าวคือ  ผู้เซิ้งบางคนยกมือขวา  บางคนยกมือซ้าย  บางคนก้าวเท้าขวา  บางคนก้าว
เท้าซ้าย  ในขณะปฏิบัติท่าเดียวกัน  เป็นต้น  ดังนั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เฉพาะท่าเซิ้งโดยพิจารณาจาก
ส่วนประกอบของร่างกายตามล าดับ  ดังนี้   
   1)  การใช้ส่วนของศีรษะ 
   การใช้ส่วนศีรษะของผู้แสดงเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบด้ังเดิม  พบว่ามีการใช้ศีรษะ         
ในการปฏิบัติท่าเซิ้งท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับมือ  ล าตัว  และการก้าวเท้า  ดังปรากฏในท่าเซิ้ง
ข้างต้น  พบว่าบางท่าเซิ้งมีการใช้ส่วนศีรษะในลักษณะการเอียงตรงข้ามกับการใช้มือ  เช่น  ยกมือซ้าย
ขึ้นระดับวงบนจะเอียงศีรษะทางขวา  เป็นต้น  และการใช้ส่วนศีรษะในลักษณะการเอียงตรงข้าม    
การใช้เท้า  เช่น  ก้าวเท้าขวาจะเอียงศีรษะทางซ้าย  เป็นต้น  จากการสังเกตโครงสร้างท่าร าพบว่า      
การเอียงศีรษะในการปฏิบัติท่าเซิ้ง  มีความสอดคล้องกับความสมดุลของร่างกายในขณะปฏิบัติท่าเซิ้ง  
ลักษณะการเอียงศีรษะเป็นลักษณะการเอียงศีรษะด้านซ้าย  และเอียงศีรษะด้านขวา  ไม่ปรากฏ          
การลักคอ (เอียงศีรษะด้านหนึ่งแต่กดไหล่อีกข้างให้ต่ าลง) 
   2)  การใช้ส่วนของล าตัว    
   การใช้ส่วนล าตัวในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบด้ังเดิม  พบว่าการใช้ล าตัวส่วนใหญ่
จะเป็นการเอียงตัวในลักษณะเฉียงตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการก้าวเท้า  เช่น  การก้าวเท้าขวา  
จะเอียงตัวทางซ้าย  และการก้าวเท้าซ้ายจะเอียงตัวทางขวา  เป็นต้น  ลักษณะการเอียงตัวจะเอียงตัว
เล็กน้อยเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของร่างกายในขณะก้าวเท้า  ไม่พบลักษณะการกดเอว  กดไหล่  
เพื่อให้ล าตัวอ่อนช้อยเหมือนการร านาฏศิลป์ไทย  ในขณะปฏิบัติท่าเซิ้ง 
   3)  การใช้ส่วนของแขนและมือ 
   การใช้มือ  มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
    (1)  ลักษณะมือจีบ  เป็นลักษณะการจีบส่งหลังสองมือ  
    (2)  ลักษณะมือแบ 
     1)  แบในลักษณะประกบมือ/พนมมือ 
     2)  แบในลักษณะต้ังมือ/ต้ังวง 
     3)  แบในลักษณะหงายมือท้ังสองไปด้านหน้าเหมือนท่า “ขอ”  หรืออาจเป็น
ท่า “พรหมส่ีหน้า”  เนื่องจากเป็นท่าท่ีต่อเนื่องมาจากท่าจีบส่งหลังสองมือ  หรือท่า “ยูงฟ้อนหาง” 
แต่เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ผ่านการเรียนรู้นาฏศิลป์ท่ีเป็นแบบแผนตามราชส านัก  จึงร่ายร าไปตาม
ทักษะและภูมิปัญญาชาวบ้าน  ดังนั้นต าแหน่งของมือในท่าเซิ้งอาจมีการคลาดเคล่ือนไปจากหลักการ
ทางนาฏศิลปไ์ปบ้าง 
   จากการสังเกตการณ์ใช้ส่วนมือในการเซิ้งพบว่าในการเคล่ือนมือเปล่ียนท่า (เช่ือมท่า) 
จะไม่พบลักษณะการจีบ  นอกจากท่าจีบส่งหลังสองมือ (ยูงฟ้อนหาง)  การเปล่ียนมือจะใช้ลักษณะ
การม้วนมือเป็นหลัก  การปล่อยมือจะปล่อยมือแบบสะบัดข้อมือให้ตรงกับจังหวะของการตีกลองตุ้ม 
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   4)  การใช้ขาและเท้า 
   การใช้เท้า  มีอยู่ 2 ลักษณะ  คือ 
    (1)  การก้าวเท้า  เป็นการก้าวเท้าเดินไปด้านหน้าสลับซ้ายขวา  ให้ตรงกับจังหวะ
ของกลองตุ้ม 
    (2)  การกระทุ้งเท้า  เป็นลักษณะการกระทุ้งเท้าแบบนาฏศิลป์ไทย คือ การใช้
จมูกเท้ากระทุ้งลงพื้นด้านหลัง  เปิดส้นเท้าหลังขึ้น  กระทุ้งเท้าตรงกับจังหวะของกลองตุ้ม 
  สรุปได้ว่า  การแสดงเซิ้งแห่บ้ังไฟของหมู่บ้านหนองไหลในแบบด้ังเดิม  มีโครงสร้างท่าเซิ้ง 
อยู่ 3 ท่า  แต่ไม่ปรากฏช่ือเรียกท่าเซิ้ง  ได้รับการถ่ายทอดท่าเซิ้งมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมา       
ในการเซิ้งจะเริ่มท่าแรกด้วยท่าไหว้  สันนิษฐานว่าเป็นการแสดงความเคารพสักการะพญาแถนเทพเจ้า
ผู้สามารถดลบันดาลฝนได้ตามความเช่ือของชาวอีสาน  หลังจากนั้นจึงเซิ้งท่าต่อไป  เวียนไปจนกระท่ัง
ส้ินสุดพิธีแห่บั้งไฟ   ในการเปล่ียนท่าเซิ้งอาจใช้วิธีการนับจังหวะ  หรือเปล่ียนตามผู้น าในการเซิ้ง     
ซึ่งจะอยู่หัวขบวน  โครงสร้างท่าร าพบว่ามีลักษณะการใช้ส่วนศีรษะ ส่วนแขนและมือ ส่วนขาและเท้า 
ท่ีมีความสัมพันธ์กัน  การใช้ศีรษะในลักษณะการเอียงซ้ายและขวาเท่านั้น  การใช้มือมีอยู่ 2 ลักษณะ  
คือ  ลักษณะมือจีบและลักษณะมือแบ  การใช้ขาและเท้ามีอยู่ 2 ลักษณะ  คือ  การก้าวเท้า  และการ
กระทุ้งเท้า  กล่าวได้ว่าการแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลในแบบด้ังเดิม  เป็นการเซิ้ง
ท่ีมีกระบวนท่ามาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  การเซิ้งเป็นแบบวิถีชาวบ้าน  การเคล่ือนไหวร่างกายของ  
ผู้เซิ้งเป็นไปอย่างอิสระตามความถนัดของผู้เซิ้ง  ไม่มีการจัดองค์ประกอบร่างกายตามหลักนาฏศิลป์
ไทย  อย่างไรก็ตามโครงสร้างท่าเซิ้งแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลก าลังจากสูญหาย  เนื่องจากมีการ
พัฒนาโครงสร้างท่าเซิ้งแห่บั้งไฟ  เพื่อใช้ในการประกวดแข่งขันและมีความสวยงามกว่า  จึงท าให้
โครงสร้างท่าเซิ้งของเดิมไม่ได้รับความนิยมและการถ่ายทอดสืบต่อมา  จึงควรท่ีจะให้เยาวชนของ
หมู่บ้านหนองไหลตระหนักและสืบทอดรักษาไว้  เพื่อไม่ใหโ้ครงสร้างท่าเซิ้งแห่บั้งไฟ  ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษสูญหายไป 
  2.1.2  โครงสร้างท่าร าเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบพัฒนา 
  จากการสัมภาษณ์ นางสาวสุรีรัตน์  ด าเนิน  หลานสาวของ นางฉวีวรรณ  ด าเนิน  
ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า)  ปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นประชากรท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน  
หนองไหล  กล่าวว่า 
 
  “ตนเองเป็นนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ได้รับการฝึกฝนทางด้านนาฏศิลป์ตาม
แบบแผน  และเมื่อปี พ.ศ. 2546 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  ได้จัดประกวดขบวนแห่
บั้งไฟขึ้น  ซึ่งหมู่บ้านหนองไหลเป็น 1 ใน 9 หมู่บ้านของต าบลสร้างถ่อน้อย  จึงต้องส่งขบวนแห่บั้งไฟ
เข้าร่วมประกวด  ตนเองได้ถูกทาบทามจากผู้น าชุมชนให้มาช่วยปรับปรุงกระบวนท่าเซิ้งแห่บั้งไฟของ
หมู่บ้านหนองไหลให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น จึงเกิดการพัฒนาโครงสร้างท่าเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบพัฒนาขึ้น 
ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งกระบวนท่าเซิ้งจะมี 2 ลักษณะ  คือ  กระบวนท่าเซิ้งประกอบ
เพลงช้าและโครงสร้างท่าเซิ้งส าหรับเพลงเร็ว  ซึ่งท่าท่ีน ามาใช้ส าหรับการเซิ้งได้คัดเลือกมาจาก
โครงสร้างท่าในการแสดงฟ้อนแม่บทอีสาน  โดยเลือกเฉพาะโครงสร้างท่าท่ีมีความสวยงามและเหมาะ
ส าหรับใช้ในการเซิ้งประกอบการแห่บั้งไฟ  ซึ่งมีท้ังหมด 12 โครงสร้างท่าเซิ้ง  ประกอบท่วงท านอง
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เพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ประกอบด้วย  พิณ  กลองยาวอีสาน  กลองตุ้ม  ฉิ่ง  ฉาบ  
กรับ  และโหม่ง  บรรเลงลายเพลงฟ้อนภูไทสกลนครซึ่งเป็นท านองเพลงช้า  และลายเพลงล าเพลิน  
ซึ่งเป็นท านองเพลงเร็ว  หรืออาจเป็นเพลงไทยสากล  ลูกทุ่ง  หรือหมอล าท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น
ประกอบการแห่บั้งไฟของหมู่บ้าน” (สุรีรัตน์  ด าเนิน. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 2559) 
 
  จากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างท่าเซิ้งบั้งไฟ  พบว่า  โครงสร้างท่าเซ ิ้งถูกปรับขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์  ได้แก่  ความสนุกสนานรื่นเริง  และเพื่อการพาณิชย์  ดังเช่นการ
แห่บั้งไฟของจังหวัดยโสธร  มากกว่าเพื่อใช้บูชาพญาแถนดังเช่นท่ีผ่านมา  ลักษณะของกระบวนท่าเซิ้ง  
ท้ัง 12 ท่า  เป็นท่ายืนท้ังหมด  และมีการก าหนดช่ือของท่าเซิ้งอย่างชัดเจนตาม  ช่ือท่าของฟ้อนแม่บท
อีสาน  วิธีการเซิ้งยังคงยึดจารีตแบบด้ังเดิม  คือ  การเริ่มท่าร าเซิ้งท่าแรกจะใช้ท่าไหว้  ซึ่งมีช่ือเรียกว่า 
“ท่าเทพนม ท่าพรหมส่ีหน้า”  เป็นท่าท่ีมีความต่อเนื่องกัน  ซึ่งท่าเทพนมน่าจะส่ือถึงการแสดงความ
เคารพสักการะพญาแถน  และท่าพรหมส่ีหน้าน่าจะส่ือถึงพญาแถนเป็นเทพท่ีอยู่ในสวรรค์ช้ันพรหม 
หลังจากเริ่มท่าเซิ้งด้วยท่าเทพนม พรหมส่ีหน้า เป็นท่าแรกจึงเซิ้งท่าต่อ ๆ ไป เวียนจนครบ 12 ท่า  
หากยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็จะเวียนกลับมาใช้ท่าเดิม ๆ จนเสร็จส้ินพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  การเปล่ียน
ท่าเซิ้งจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่งยังคงยึดปฏิบัติแบบเดิม  คือ  การนับจังหวะหรือการเปล่ียนท่าเซิ้ง
ตามผู้น าเซิ้งท่ีอยู่หน้าขบวน  การเคล่ือนไหวร่างกายของผู้เซิ้งมีการจัดองค์ประกอบร่างกายตามหลัก
นาฏศิลป์ไทย  โครงสร้างท่าเซิ้ง 12 ท่า ท่ีปรากฏ  มีลักษณะโครงสร้างท่าร า ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 11  การเปรียบเทียบท่าฟ้อนแม่บทอีสานกับท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล 
  แบบพัฒนา 
 

ท่าที่/ชื่อท่า ท่าฟ้อนแม่บทอีสาน ท่าเซ้ิงบั้งไฟแบบพัฒนา หมายเหตุ 
1. เทพนม พรหม
ส่ีหน้า 

 

 
 

 

 

– ท่าเทพนม 
เป็นท่าเริ่มต้น 
ของท่าเซิ้ง 
บั้งไฟ 
ไม่ปรากฏ 
ในท่าฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
– มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 1 

2. ท่ากาตากปีก 

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 8 

3. ท่าแฮ้งหย่อนขา 

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 7 

4. ท่าลมพัดพร้าว 

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 10 
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ตารางท่ี 11  การเปรียบเทียบท่าฟ้อนแม่บทอีสานกับท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล 
  แบบพัฒนา (ต่อ) 
 

ท่าที่/ชื่อท่า ท่าฟ้อนแม่บทอีสาน ท่าเซ้ิงบั้งไฟแบบพัฒนา หมายเหตุ 
5. ท่ายูงร าแพน 

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 22 

6. ท่าล าเพลิน 

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 30 

7. ท่านกกระเจ่า
บินวน 

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 39 
 
 
 

8. ท่ากินรีชมดอก 

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 40 
 

9. ท่าเกี้ยวชู้ 

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 21 
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ตารางท่ี 11  การเปรียบเทียบท่าฟ้อนแม่บทอีสานกับท่าเซิ้งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล 
  แบบพัฒนา (ต่อ) 
 

ท่าที่/ชื่อท่า ท่าฟ้อนแม่บทอีสาน ท่าเซ้ิงบั้งไฟแบบพัฒนา หมายเหตุ 
10. ท่าเจียจับไม้ 

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 36 

11.ท่ากาเต้นก้อน 

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 5 

12. ท่าท้างเทียม
แม ่

  

มาจากฟ้อน 
แม่บทอีสาน 
ท่าท่ี 3 

 
  จากตารางจะสังเกตได้ว่า  โครงสร้างท่าร าเซิ้งแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลท้ัง 12 ท่า  
พบว่า  การเรียงล าดับท่าเซิ้งไม่เป็นไปตามล าดับท่าของฟ้อนแม่บทอีสาน  แต่เป็นการเรียงท่าเซิ้งจาก
ท่าสูงลงมาท่าต่ า  และเป็นท่ายืนท้ังหมดเพื่อให้เหมาะสมกับการเคล่ือนท่ีในการแห่บั้งไฟ  จากการ
วิเคราะห์ช่ือและลักษณะของท่าเซิ้งพบว่ามีท่ีมาของท่าเซิ้ง 4 แหล่ง  ได้แก่  1) ท่าท่ีมาจากท่าร า
ทางด้านนาฏศิลป์และวรรณกรรมพื้นบ้าน  ได้แก่  ท่าเทพนมพรหมส่ีหน้า ท่ากินรีชมดอก  2) ท่าท่ีมา
จากท่าธรรมชาติ  ได้แก่  ท่าลมพัดพร้าว  3) ท่าท่ีมาจากท่าสัตว์  ได้แก่  ท่ากาตากปีก  ท่ากาเต้นก้อน  
ท่าแฮ้งหย่อนขา  ท่ายูงร าแพน  ท่าเจียจับไม้  ท่านกกระเจ่าบินวน  4) ท่าท่ีมาจากท่าวิถีชีวิต  ได้แก่  
ท่าท้างเทียมแม่ ท่าเกี้ยวชู้ ท่าล าเพลิน  ในโครงสร้างท่าเซิ้งแห่บั้งไฟแบบพัฒนาของหมู่บ้านหนองไหล
เหมือนกับท่าฟ้อนในแม่บทอีสาน  บางท่ามีลักษณะใกล้เคียงกันเนื่องจากได้มีการปรับประยุกต์ท่าเซิ้ง
ให้มีความเหมาะสมกับการเซิ้งในขบวนแห่บั้งไฟ  ท่ีต้องเคล่ือนท่ีไปตลอด  แต่ยังคงใช้โครงสร้างท่าร า
เดียวกับฟ้อนแม่บทอีสาน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์โครงสร้างท่าร าโดยพิจารณาจากส่วนประกอบของ
ร่างกายตามล าดับ  ดังนี้ 
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   1)  การใช้ส่วนของศีรษะ 
   การใช้ส่วนศีรษะของผู้แสดงเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบพัฒนา  พบว่า  ยังคงมีการใช้ศีรษะ      
ในการปฏิบัติท่าเซิ้งท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับมือ  ล าตัว   และย่ าเท้า  ดังปรากฏในท่าเซิ้งข้างต้น  
พบว่าบางท่าเซิ้ง  มีการใช้ส่วนศีรษะในลักษณะการเอียงตรงข้ามกับการใช้มือ  เช่น  ท่ากาเต้นก้อน 
และท่าหลีกแม่เมีย  เป็นต้น  และการใช้ส่วนศีรษะในลักษณะการเอียงข้างเดียวกับการใช้มือ เช่น        
ท่าแฮ้งหย่อนขา  ท่าลมพัดพร้าว  ท่ากินรีชมดอก  ท่าเกี้ยวชู้  และท่าเจียจับไม้  เป็นต้น  นอกจากนี้
ยังพบการลักคอซึ่งเป็นนาฏยศัพท์ของท่าร าตามแบบแผนทางนาฏศิลป์ปรากฏในท่าล าเพลินอีกด้วย  
จากการสังเกตโครงสร้างท่าร าพบว่าการเอียงศีรษะในการปฏิบัติท่าเซิ้งมีความสอดคล้องกับคว าม
สมดุลของร่างกายในขณะปฏิบัติท่าเซิ้ง  ลักษณะการเอียงศีรษะเป็นลักษณะการเอียงศีรษะด้านซ้าย  
เอียงศีรษะด้านขวา  และการลักคอ  โดยวิธีปฏิบัติการใช้ส่วนศีรษะของท่าเซิ้งบั้งไฟในแบบพัฒนา    
มีพื้นฐานมาจากการฝึกหัดท่านาฏศิลป์ 
   2)  การใช้ส่วนของล าตัว    
   การใช้ส่วนของล าตัวในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบพัฒนา  พบว่าการใช้ล าตัวส่วน
ใหญ่จะเป็นการกดเอวกดไหล่ในทิศทางเดียวกันกับการกระทุ้งเท้า เช่น การกระทุ้งเท้าขวาก็จะกดเอว  
กดไหล่  และเอียงศีรษะด้านขวา  หากกระทุ้งเท้าซ้ายก็จะกดเอว  กดไหล่และเอียงศีรษะทางด้านซ้าย  
เป็นต้น  ลักษณะการใช้ส่วนล าตัวจะเป็นลักษณะของการจัดสัดส่วนของร่างกาย  ตามแบบแผน
ทางด้านนาฏศิลป์  นอกจากนี้ยังพบลักษณะการร าเซิ้งแบบใช้สะโพกซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท่าร าตาม
แบบนาฏศิลป์อีสาน  และลักษณะการโคลงตัวในจังหวะการย่ าเท้าในท่าเซิ้ง “ล าเพลิน” อีกด้วย   
   3)  การใช้ส่วนของแขนและมือ 
   การใช้ส่วนของแขนและมือถือเป็นส่วนส าคัญ  ในการช่วยให้ท่าเซิ้งมีความสมดุลและ
สวยงาม  ในส่วนของการใช้แขนและมือในการแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบพัฒนาของหมู่บ้านหนองไหล  
พบว่ามีการใช้แขนและมือมีอยู่ 3 ระดับ  คือ 
    (1)  ระดับสูง  ความสูงเกินระดับไหล่ขึ้นไป 
    (2)  ระดับกลาง  ความสูงระดับเอวขึ้นไปจนถึงระดับอก 
    (3)  ระดับต่ า  ความสูงระดับสะโพกลงมา 
   ส่วนลักษณะมือในการเซิ้งมีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 
    (1)  ลักษณะมือจีบ  ได้แก่  จีบคว่ า  จีบหงาย  และจีบส่งหลัง 
    (2)  ลักษณะมือแบ 
     -  แบในลักษณะประกบมือ/พนมมือ “ท่าเทพนม” 
     -  แบในลักษณะต้ังมือ/ต้ังวง 
     -  แบในลักษณะหงายมือท้ังสอง  งอศอกในลักษณะท่า “พรหมส่ีหน้า”   
     -  แบในลักษณะตกปลายมือ 
    (3)  ลักษณะมือก า  โดยก าแบบหลวม ๆ 
    (4)  ลักษณะมืองุ้ม  คือ  แบมือกางนิ้วออกแล้วงอนิ้วมือท้ังห้ามาด้านหน้า
เล็กน้อย 
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   จากการสังเกตการใช้มือในการเซิ้งพบว่า  มีลักษณะท่าร าในการใช้มือเหมือนกับท่า
นาฏยศัพท์ในการร่ายร านาฏศิลป์ไทยตามแบบแผน  เช่น  ลักษณะการจีบ  การต้ังวง  การตก        
ปลายมือ  เป็นต้น  แต่มีลักษณะการใช้มือบางท่าท่ีเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้าน  เช่น  การก ามือ  การงุ้มมือ  
เป็นต้น  สันนิษฐานว่าการที่กระบวนท่าฟ้อนแม่บทอีสานท่ีสร้างสรรค์ขึ้น  มีลักษณะท่าร าท่ีเหมือนกับ
ท่าร านาฏศิลป์ไทยท่ีเป็นแบบแผนมาจาก นางฉวีวรรณ  ด าเนิน  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด  ได้รวบรวมท่าของหมอล าในภาคอีสานซึ่งเป็นท่าฟ้อนแม่บทอีสานแบบเดิม  จากศิลปิน        
หมอล าท่ีมีช่ือเสียงในภาคอีสาน  ซึ่งมีอยู่ร้อยกว่าท่าฟ้อน  มาคัดเลือกให้เหมาะกับการใช้ใน
สถานศึกษาและเป็นท่าฟ้อนท่ีเหมาะสมกับการแสดง  มีจ านวน 48 ท่าฟ้อน  และถ่ายทอดให้กับ 
คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  และมีการปรับปรุงท่าฟ้อนให้มีความสวยงามเพื่อใช้
เป็นแบบแผน  ดังนั้นสาเหตุท่ีโครงสร้างท่าฟ้อนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นท่าร าแบบนาฏศิลป์ไทยมาจาก      
2 ปัจจัยหลัก  คือ  1) มาจากการปรับปรุงท่าฟ้อนพื้นบ้านให้มีความสวยงามขึ้น  2) มาจากพื้นฐาน
ทักษะทางด้านนาฏศิลป์ของผู้รับถ่ายทอด  ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้ท่าฟ้อนแม่บทอีสานมีลักษณะ
ท่าฟ้อนสวยงามกว่าท่ีฟ้อนท่ีน ามาจากหมอล าพื้นบ้านนั่นเอง   
   4)  การใช้ขาและเท้า 
   การใช้ขาและเท้า  เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการแสดงเซิ้ง  เนื่องจากเป็น
อวัยวะท่ีต้องรับน้ าหนักของร่างกาย  การทรงตัว  และเป็นส่ิงส าคัญในการเคล่ือนท่ีในการแสดง  
ดังนั้นการใช้เท้าจะต้องมีความสัมพันธ์กับท่าเซิ้ง  เพื่อให้เกิดความสมดุลในการทรงตัวขณะเซิ้งและเกิด
ความสวยงามของท่าเซิ้ง  จากการศึกษา  พบว่า  มีลักษณะการใช้ส่วนขาและเท้ามีอยู่ 4 ลักษณะ  คือ 
    (1) การย่ าเท้า  เป็นการย่ าเท้าสลับซ้ายขวา  เป็นลักษณะการใช้เท้าท่ีส าคัญ       
ในการเซิ้งแห่บั้งไฟ  เนื่องจากเป็นการใช้เท้าส าหรับการเคล่ือนท่ีในขบวนแห่บั้งไฟ  ลักษณะการย่ าเท้า
ในการเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบพัฒนาของหมู่บ้านหนองไหลมี 2 แบบ  คือ  การย่ าเท้าแบบเขย่งเท้า       
และการย่ าเท้าแบบเต็มเท้า 
    (2) การกระทุ้งเท้า  เป็นลักษณะการกระทุ้งเท้าแบบนาฏศิลป์ไทย  คือ  การใช้
จมูกเท้ากระทุ้งลงพื้นด้านหลัง  เปิดส้นเท้าหลังขึ้น  กระทุ้งเท้าตรงกับจังหวะของกลองตุ้ม  
    (3) การเหยียดเท้าตรงแตะปลายเท้า  เป็นลักษณะการเหยียดเท้าตรงไปด้านข้าง  
ใช้จมูกเท้าแตะพื้น  ปฏิบัติได้ท้ังข้างซ้ายและข้างขวา  พบการใช้เท้าลักษณะนี้ในท่า “กาตากปีก” 
    (4) การงอเข่าตกปลายเท้าแตะพื้น  เป็นลักษณะการงอเข่าไปด้านหน้าแล้วใช้
ปลายเท้าแตะพื้นประกอบการยืด-ยุบตัว  โดยใช้ปลายเท้าแตะพื้นตามจังหวะ  พบการใช้เท้าลักษณะนี้
ในท่า “แฮ้งหย่อนขา” 
  สรุปได้ว่า  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมแห่บั้งไฟในแบบพัฒนาของหมู่บ้านหนองไหล  
น ามาจากท่าฟ้อนแม่บทอีสาน  โดยคัดเลือกเฉพาะท่าท่ีมีความสวยงามและเหมาะสมในการแห่ขบวน
บั้งไฟ  นางสาวสุรีรัตน์  ด าเนิน  ได้น ามาปรับปรุงใช้ส าหรับการเซิ้งแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  
เพื่อการประกวดแข่งขันขบวนแห่บั้งไฟขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2546  
และใช้โครงสร้างท่าเซิ้งท่ีปรับปรุงนี้เรื่อยมา  จากการศึกษาพบว่ามี ท้ังหมด 12 ท่า  ใช้เซิ้งประกอบ
ท่วงท านองเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน  บรรเลงลายเพลงฟ้อนภูไทสกลนคร  ซึ่งเป็น
ท านองเพลงช้า  และลายเพลงล าเพลินซึ่งเป็นท านองเพลงเร็ว  หรืออาจเป็นเพลงไทยสากล  ลูกทุ่ง
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หรือหมอล าท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น  โครงสร้างท่าร าถูกปรับขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ  
ของมนุษย์มากกว่าเพื่อใช้บูชาพญาแถนดังเช่นท่ีผ่านมา  ลักษณะของโครงสร้างท่าเซิ้งท้ัง 12 ท่านั้น  
เป็นท่ายืนท้ังหมด  และมีการก าหนดช่ือของท่าเซิ้งอย่างชัดเจนตามช่ือท่าของฟ้อนแม่บทอีสาน  
วิธีการเซิ้งยังคงยึดจารีตแบบด้ังเดิม  คือ  การเริ่มท่าร าเซิ้งท่าแรกจะใช้ท่าไหว้  ซึ่งมีช่ือเรียกว่า     
“ท่าเทพนม ท่าพรหมส่ีหน้า”  เป็นท่าท่ีมีความต่อเนื่องกันหลังจากนั้นจึงเริ่มเซิ้งท่าต่อ ๆ ไปเวียนจน
ครบ 12 ท่า  หากยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็จะเวียนกลับมาใช้ท่าเดิม ๆ จนเสร็จส้ิน  พิธีแห่บั้งไฟ  
การเปล่ียนท่าเซิ้งจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่ง  ใช้การนับจังหวะหรือการเปล่ียนท่าเซิ้งตามผู้น าเซิ้งท่ีอยู่
หน้าขบวน  โครงสร้างท่าร าพบว่ามีลักษณะการใช้ส่วนศีรษะ  ส่วนแขนและมือ  ส่วนขาและเท้า       
ท่ีมีความสัมพันธ์กัน  การใช้ศีรษะในลักษณะการเอียงซ้ายและขวาและการลักคอ  การใช้มือมีอยู่       
4 ลักษณะ  คือ  ลักษณะมือจีบ  ลักษณะมือแบ  ลักษณะมือก า  และลักษณะมืองุ้ม  การใช้ขาและ
เท้ามีอยู่ 4 ลักษณะ  คือ  การย่ าเท้า การกระทุ้งเท้า การเหยียดเท้าตรงแตะปลายเท้า และการงอเข่า
ตกปลายเท้าแตะพื้น  กล่าวได้ว่า  การแสดงในพิธีแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนาเป็นการ
เซิ้งท่ีมีโครงสร้างท่ามาจากท่าฟ้อนแม่บทอีสาน  ซึ่งมีการเซิ้งเป็นแบบนาฏศิลป์ไทย  การเคล่ือนไหว
ร่างกายของผู้เซิ้งมีการจัดองค์ประกอบของร่างกาย  ท่ีมีความสัมพันธ์กันต้ังแต่ศีรษะ ล าตัว มือและเท้า  
ตามหลักนาฏศิลป์ไทย 
 2.2  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมแห่นางแมว 
 จากการศึกษาการแสดงในพิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  พบว่า  รูปแบบการ
แสดงเป็นการแสดงแบบด้ังเดิมท่ีมีมาแต่โบราณตามแบบของหมู่บ้านหนองไหล  ซึ่งเหมือนกับการแห่
นางแมวของท้องถิ่นอื่น ๆ ในภาคอีสาน  อาจมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  จากการศึกษารูปแบบ
การแสดง  พบว่า  การแสดงแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  จะมีรูปแบบพิธีกรรม 2 ลักษณะ  คือ
การปรบมือให้จังหวะการร้องกาพย์เซิ้ง  และการเซิ้งไปตามทักษะความรู้ด้านนาฏศิลป์ตามอารมณ์ของ
ผู้เซิ้ง  โครงสร้างท่าร าไม่ส่ือความหมายและไม่สอดคล้องกับค ากาพย์เซิ้งใด ๆ ท้ังส้ิน  ซึ่งผู้วิจัยจะ
น าเสนอการวิเคราะห์โครงสร้างท่าร าแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 52  รูปแบบการเซิ้งแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 จากภาพจะเห็นได้ว่า  ลักษณะโครงสร้างท่าร าแห่นางแมวของผู้เซิ้งแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
บางคนยกมือขึ้นร่ายร าท าท่าเซิ้งประกอบการขับกาพย์เซิ้ง  บางคนปรบมือประกอบการขับกาพย์เซิ้ง  
บางคนเดินร่วมขบวนแห่เฉย ๆ ซึ่งการแสดงดังกล่าวสามารถวิเคราะห์โครงสร้างท่าร า ได้ดังนี้ 
  1.  การใช้ส่วนของศีรษะ 
  การใช้ศีรษะในการเซิ้งแห่นางแมว  เป็นการใช้ศีรษะแบบอิสระไม่มีการก าหนดแบบแผน  
ส่วนใหญ่พบการใช้ศีรษะแบบหน้าตรง อาจมีการเหลียวซ้ายเหลียวขวาบ้างตามอารมณ์การเซิ้ง  ไม่พบ
การเอียงศีรษะด้านซ้ายและด้านขวาแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
  2.  การใช้ส่วนของล าตัว 
  การใช้ส่วนล าตัวในการเซิ้งแห่นางแมว  พบว่า  เป็นลักษณะการใช้ล าตัวต้ังตรงในขณะ
เซิ้งซึ่งเป็นลักษณะการทรงตัวตามธรรมชาติและลักษณะทางกายภาพของผู้เซิ้ง  ไม่ ใช่การต้ังตัวด้วย
วิธีการทรงตัวตามหลักนาฏศิลป์ไทย  หรืออาจเรียกได้ว่าลักษณะของผู้เซิ้งเป็นการเดินตัวตรงนั่นเอง 
  3.  การใช้ส่วนของแขนและมือ 
  การใช้ส่วนแขนและมือในการเซิ้งแห่นางแมว  พบว่า  มีอยู่ 2 ลักษณะ  คือ 
   3.1 การปรบมือ  เป็นการปรบมือประกอบจังหวะการขับกาพย์เซิ้งแห่นางแมว 
   3.2 การม้วนมือต้ังมือ  เป็นลักษณะการร าเซิ้งในแบบชาวบ้าน  เซิ้งไปตามอารมณ์
ของผู้เซิ้ง  ลักษณะเป็นการต้ังมือขึ้นด้านหน้าระดับอกแล้วม้วนมือขึ้นต้ังมือในลักษณะเดิม  ปฏิบัติ
เช่นนี้ไปเรื่อย  ลักษณะการใช้มือเช่นนี้อาจมีการสลับสับเปล่ียนกับการปรบมือ  ขึ้นอยู่กับความ      
พึงพอใจของผู้เซิ้ง  ไม่มีการก าหนดว่าจะเปล่ียนเมื่อไร 
  4.  การใช้ขาและเท้า 
  การใช้ขาและเท้าในการเซิ้งแห่นางแมว  พบว่า  เป็นลักษณะของการก้าวเท้าเดินเพื่อ
เคล่ือนขบวนแห่  จากการสังเกตพบว่า  ผู้เซิ้งบางคนมีการก้าวเท้าเดินท่ีตรงจังหวะกับการขับกาพย์เซิ้ง  
บางคนเดินไม่ตรงจังหวะ  ไม่มีการก าหนดในการก้าวเท้าว่าจะต้องเริ่มก้าวเท้าใดก่อนในการเดิน  
ดังนั้นการก้าวเท้าจึงเป็นการก้าวไปตามอารมณ์ของผู้เซิ้งนั่นเอง 



154 

  สรุปได้ว่า  การเซิ้งในพิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  ไม่มีโครงสร้างรูปแบบ        
ท่าร าอาจมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  ไม่มีโครงสร้างท่าร า ท่ีเป็นแบบแผน  รูปแบบพิธีกรรมมี 2  
ลักษณะ  คือ  การปรบมือให้จังหวะการร้องกาพย์เซิ้ง  และการเซิ้งไปตามทักษะความรู้ด้านนาฏศิลป์
ตามอารมณ์ของผู้เซิ้ง  โครงสร้างท่าร าไม่ส่ือความหมายและไม่สอดคล้องกับค ากาพย์เซิ้ง  การใช้เท้า
เป็นลักษณะการก้าวเท้าเดินในขบวนแห่  มีท้ังการเดินท่ีตรงจังหวะและไม่ตรงจังหวะ  ไม่มีการก าหนด
แบบแผน  แสดงไปตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดงในขณะนั้น 
 2.3  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมนางด้ง 
 จากการศึกษา  พบว่า  พิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  มีความเหมือนกับพิธีกรรม 
นางด้งของหมู่บ้านอื่น ๆ ในภาคอีสานท่ัวไป  คือ  เป็นพิธีกรรมเพื่อเส่ียงทายขอฝน  โดยผู้จับกระด้งท่ี
เช่ือว่ามีนางด้งสิงอยู่ไปตีหลักเส่ียงทายท่ีซ่อนไว้ (หลักฝน หลักแล้ง)  ซึ่งแตกต่างจากพิธีกรรมนางด้ง
ของคนในภาคเหนือตอนล่าง  ภาคกลางตอนบนอย่างจังหวัดพิษณุโลก  อุทัยธานี  สิงห์บุรีและชัยนาท  
เป็นต้น  คือ  เป็นพิธีกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการละเล่นมากกว่า  โดยการท่ีผู้จับกระด้งจะน ากระด้ง    
ท่ีเช่ือว่ามีนางด้งสิงอยู่ไล่ตีผู้ท่ีมาร่วมพิธีกรรม  จากการสัมภาษณ์ นางอุทัย  บุษย์จันทร์  ปัจจุบันอายุ 
65 ปี  กล่าวว่า  
 
 “พิธีกรรมนางด้งกับพิธีกรรมแห่นางแมวเป็นพิธีกรรมขอฝนเหมือนกัน  แต่ไม่ได้จัดมา   
นานแล้ว  เพราะฝนตกอยู่ตลอดไม่แห้งแล้งเหมือนเมื่อก่อน  การประกอบพิธีกรรมจะแตกต่างกัน  คือ  
แห่นางแมวจะเป็นพิธีกรรมเคล่ือนท่ี  แต่นางด้งจะเป็นพิธีกรรมท่ีอยู่กับท่ี  ใช้เส่ียงทายฟ้าฝนโดยให้คน
เอาไม้หลักฝนและหลักแล้งไปซ่อนคนละท่ีกันไม่ให้นางด้งรู้  เมื่อนางด้งลงสิงในกระด้งก็จะพาไปหา
หลักเส่ียงทายท่ีซ่อนไว้  หากไปตีหลักแล้งท านายว่าปีนี้จะแห้งแล้งฝนไม่ตก  หากไปตีหลักฝนท านาย
ว่าปีนี้จะอุดมสมบูรณ์  การแต่งกายในการประกอบพิธีส่วนใหญ่จะใส่ชุดท าบุญ  คือ  นุ่งผ้าซิ่น  ใส่เส้ือ
ลูกไม้สีอ่อน  ส่วนมากใส่สีขาวเช่ือว่าเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ใสสะอาด  ห่มผ้าสไบ  เมื่อก่อนไม่มีท่าเซิ้ง  
มีแค่ผู้ร่วมพิธี  ยืนล้อมรอบกระด้งร้องค าเซิ้ง   และปรบมือประกอบจังหวะ  ไม่มีเครื่องดนตรีใน       
การประกอบพิธี  แต่ปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ท่าเซิ้งประกอบค าเซิ้ง  เนื่องจากรูปแบบเก่าไม่ได้รับ
ความสนใจจากคนรุ่นใหม่  จึงได้ปรับปรุงให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น” (อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 
3 มิถุนายน 2559) 
 
 จากค ากล่าวข้างต้นท าให้เห็นว่า  รูปแบบพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  ได้มีการ
พัฒนาในด้านของการแสดงประกอบพิธีกรรม  จากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างท่าร านางด้ง  พบว่า  
ท่าเซ ิ้งถูกปรับขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  ได้แก่  ความสนุกสนานรื่นเริง  และดึงดูด
ความสนใจของคนรุ่นใหม่  ลักษณะของโครงสร้างท่าร าเป็นลักษณะการร าตีบทประกอบค าเซิ้งโดยใช้
ท่าทางท่ีมาจากธรรมชาติ  เช่น   
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ภาพที่ 53  โครงสร้างท่าท่ีส่ือความหมายถึงการอ้อนวอนต่อพญาแถน 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 1.  โครงสร้างท่าท่ีส่ือความหมายถึงการอ้อนวอนต่อพญาแถน  
 การแบมือหงายระดับอก  ในค าขับกาพย์เซิ้งนางด้ง  คือ  “แถนเอยแถน”   

 

 
 

ภาพที่ 54  โครงสร้างท่าท่ีส่ือความหมายถึงพญาคันคาก 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 2.  โครงสร้างท่าท่ีส่ือความหมายถึงพญาคันคาก 
 การแบมือคว่ าด้านหน้าแล้วซ้อนมือสลับการการแยกมือออก 3 – 4 ครั้ง  ส่ือถึงลักษณะ  
การลูบหลังพญาคันคาก  ในค ากาพย์เซิ้งท่ีว่า “หลังซา ๆ แม่นพญาคันคาก”   
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ภาพที่ 55  โครงสร้างท่าท่ีส่ือความหมายถึงเขียด 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 3.  โครงสร้างท่าท่ีส่ือความหมายถึงเขียด   
 การใช้ปลายมือแตะกันให้เป็นส่วนโค้งด้านหน้าล าตัว  ส่ือถึงลักษณะท้องของเขียด  ในค า
กาพย์เซิ้งท่ีว่า “ท้องอ่องล่องเขียดจาละนา” 
 

 
 

ภาพที่ 56  โครงสร้างท่าท่ีส่ือความหมายถึงการหวีผม 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 4.  โครงสร้างท่าท่ีส่ือความหมายถึงการหวีผม 
 การใช้ฝ่ามือลูบผมท้ังข้างซ้ายและข้างขวา  ส่ือถึงลักษณะการใช้หวีในการหวีผมในค ากาพย์
เซิ้งท่ีว่า “มีท้ังหวีเขาควายปักปาย  มีท้ังหวีเขาควายป่ายเกล้า” 
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ภาพที ่57  โครงสร้างท่าท่ีส่ือความหมายสัมพันธ์กับอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 5.  โครงสร้างท่าท่ีแสดงความสอดคล้องกับอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
 การแบมือท้ังสองหงายในระดับต่ า  แล้วยื่นมือเข้าหากระด้ง  ส่ือความหมายถึงเนื้อร้อง      
ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับกระด้ง  ในค ากาพย์เซิ้งท่ีว่า “ด้งซูนแดดหรือด้งซูนฝน” “มาซูนด้งเยอ” และ 
“ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง” 
 จากโครงสร้างท่าร าท่ีมีลักษณะการร าตีบท  ประกอบการขับกาพย์เซิ้งนางด้งของหมู่บ้าน
หนองไหล  เป็นลักษณะการตีบทโดยใช้ท่าทางท่ีมาจากธรรมชาติเพื่อให้ง่ ายต่อการเข้าใจในการส่ือ
ความหมาย  ซึ่งสามารถวิเคราะห์โครงสร้างท่าร าโดยพิจารณาจากส่วนประกอบของร่างกายตามล าดับ  
ดังนี้ 
  1.  การใช้ส่วนของศีรษะ 
  การใช้ศีรษะในการแสดงเซิ้งนางด้ง  เป็นการเอียงศีรษะประกอบท่าเซิ้งไปทางด้านซ้าย
และขวา  เฉพาะค าขับกาพย์เซิ้งท่ีมีความสัมพันธ์กับส่วนศีรษะ  ได้แก่  บทขับกาพย์เซิ้งท่ีว่า  “มีท้ังหวี
เขาควายปักปาย  มีท้ังหวีเขาควายป่ายเกล้า”  เป็นการเอียงศีรษะรับกับมือท่ียกขึ้นลูบผม  เพื่อส่ือให้
เห็นท่าการหวีผมท่ีชัดเจน 
  2.  การใช้ส่วนของล าตัว  
  การใช้ส่วนของล าตัวในการแสดงเซิ้งนางด้ง  พบว่า  เป็นลักษณะการใช้ล าตัวต้ังตรง
ในขณะเซิ้งซึ่งเป็นลักษณะการทรงตัวตามธรรมชาติและลักษณะทางกายภาพของผู้เซิ้ง  ไม่ใช่การต้ังตัว
ด้วยวิธีการทรงตัวตามหลักนาฏศิลป์ไทย  หรืออาจเรียกได้ว่าลักษณะของผู้เซิ้งเป็นการเดินตัวตรง
นั่นเอง 
  3.  การใช้ส่วนของแขนและมือ 
  การใช้ส่วนแขนและมือในการเซิ้งนางด้ง  พบว่า  มีอยู่ลักษณะเดียว  คือ  ลักษณะมือแบ  
แต่มีวิธีการแบอยู่ 3 แบบ  คือ 
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   3.1  การแบหงายฝ่ามือ 
   3.2  การแบคว่ าฝ่ามือ 
   3.3  การแบต้ังสันมือ 
  4.  การใช้ขาและเท้า 
  การใช้ขาและเท้าในการแสดงเซิ้งนางด้ง  พบว่า  เป็นลักษณะของการก้าวเท้าเดินเพื่อ
เคล่ือนขบวนแห่ไปรอบ ๆ กระด้ง  วนตามเข็มนาฬิกา  จากการสังเกตพบว่าผู้เซิ้งแต่ละคนมีการก้าว
เท้าเดินกันคนละเท้า  แต่มีจังหวะในการก้าวเท้าตรงกับจังหวะของค าขับกาพย์เซิ้ง  สรุปได้ว่าการก้าว
เท้าเดินในการแสดงเซิ้งนางด้ง  ไม่มีการก าหนดในการก้าวเท้าว่าจะก้าวเท้าใดก่อน  แต่ขอให้ก้าวเท้า
ให้ตรงกับจังหวะในการขับกาพย์เซิ้งนางด้งเท่านั้น 
  สรุปได้ว่า  การแสดงในพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  แต่เดิมเป็นเพียงการ
ปรบมือประกอบการขับกาพย์เซิ้งเท่านั้น  ปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ท่าเซิ้งประกอบค าขับกาพย์เซิ้ ง  
เนื่องจากรูปแบบเก่าไม่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่   เกรงว่าพิธีกรรมนางด้งจะสูญหายจึงได้
ปรับปรุงให้มีท่าเซิ้งประกอบค าขับกาพย์เซิ้งเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  มีรูปแบบกระบวนท่าร า
ท่ีเป็นแบบการร าตีบท  โดยท่าตีบทท่ีใช้เป็นท่าทางท่ีมาจากธรรมชาติ  เพื่อ ให้ง่ายต่อความเข้าใจใน
การส่ือความหมายโครงสร้างท่าร า  พบว่า  มีการใช้ศีรษะในลักษณะการเอียงซ้ายและขวาเฉพาะค า
ร้องเพื่อเสริมให้ท่าเซิ้งมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  การใช้มือมีอยู่ลักษณะเดียวคือการแบมือ  แต่มีลักษณะ
การแบมืออยู ่3 แบบ  ได้แก่  การแบมือหงาย  การแบมือคว่ า  และการแบมือต้ังสันมือ  การใช้ขาและ
เท้าเป็นลักษณะการก้าวเท้าเดินเวียนรอบกระด้ง  วนตามเข็มนาฬิกาไปตามจังหวะการขับกาพย์เซิ้ง  
แต่ไม่มีการก าหนดว่าจะต้องก้าวเท้าใดก่อนหลัง 



บทท่ี 5 
 

สรุป  อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ  ในครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของความเช่ือกับพิธีกรรมขอฝนอันเช่ือมโยง
กับอาชีพการเกษตรของชาวอีสาน  ซึ่งเป็นประเด็นน่าสนใจใคร่ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมขอฝนท้ัง 3 พิธี  
ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมนางด้ง  ท่ีมีรูปแบบการแสดงอันเช่ือมโยง
กับพิธีกรรม  ซึ่งถือเป็นลักษณะส าคัญอันน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิถีชีวิต 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือและอาชีพเกษตรกรรมของชาวอีสาน ศึกษาท่ีมาและองค์ประกอบของพิธีกรรม
ในการแสดงการขอฝน  และวิเคราะห์รูปแบบการแสดงและโครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝนของ
หมู่บ้านหนองไหล  ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ  ตามล าดับดังนี้ 
 
1.  สรุป 
 ผลการวิจัย  เรื่อง  พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน  สามารถสรุป
ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  ศึกษาวิถีชีวิตที่เก่ียวข้องกับความเชื่อ  และอาชีพเกษตรกรรมของชาวอีสาน  พบว่า  
วิถีการด ารงชีวิตของชาวอีสานส่วนใหญ่  เป็นการด ารงชีวิตโดยพึ่งพิงธรรมชาติ  เช่น  การท า
เกษตรกรรม  เล้ียงสัตว์  และหาอาหารจากธรรมชาติ  อาทิ  การจับสัตว์น้ าในห้วย  หนอง  คลอง  บึง  
การล่าสัตว์ป่า  และการเก็บหาของป่าเพื่อขายและประกอบอาหาร  เมื่อธรรมชาติเกิดการแปรปรวน
ท าให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวอีสาน  จึงท าให้เช่ือว่าเป็นการลงโทษของส่ิงล้ีลับท่ีมีอ านาจเหนือ
ธรรมชาติดลบันดาลให้เป็นไป  ตามความเช่ือด้ังเดิมของคนอีสานท่ีมีความเช่ือเกี่ยวกับส่ิงล้ีลับท่ีให้  
การเคารพนับถืออย่างผีสางนางไม้  และเทวดา (แถน)  และพระภูมิเมือง  ดังนั้นชาวอีสานจึงต้องมี
การจัดพิธีกรรมเพื่อเป็นการขอสมาลาโทษ  เซ่น  บวงสรวงบูชาต่อส่ิงล้ีลับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
และช่วยขจัดปัดเป่าให้ภัยพิบัติต่าง ๆ หายไป  หรือทุเลาเบาบางลงไปโดยเฉพาะพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม  ท่ีต้องพึ่งพาอาศัยน้ าในการเพาะปลูก  
เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงต้องจัดพิธีกรรม  เพื่อขอให้พญาแถนดลบันดาลให้ฝนตกลงมา  เช่น  
พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมนางด้ง  เป็นต้น 
  1.1  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  จัดเป็นประเพณีท่ีอยู่ในฮีตของชาวอีสาน  ซึ่ง เป็นประเพณีบุญ   
เดือนหก  เป็นพิธีขอฝนโดยการจุดบั้งไฟขึ้นบนท้องฟ้า  เช่ือว่าเป็นอาณัติสัญญาณท่ีส่งถึงพญาแถน  
เพื่อดลบันดาลให้ฝนตกตามท่ีได้กล่าวอ้างไว้  ถึงการจุดบั้งไฟในวรรณกรรมอีสานเรื่องผาแดง-นางไอ่  
และต านานพญาคันคาก  รูปแบบของพิธีกรรมเป็นการต้ังขบวนแห่บั้งไฟเคล่ือนย้ายขบวนไปยังลาน 
จุดบั้งไฟ  ปัจจุบันพิธีกรรมแห่บัง้ไฟกลายเป็นประเพณีเพื่อการพานิชย์  วัตถุประสงค์ของการประกอบ
พิธีเปล่ียนไป  จากการขอฝนเป็นการประกอบพิธีเพื่อการท่องเท่ียวและการพนันขันแข่งแทน 
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  1.2  พิธีกรรมแห่นางแมว  เป็นพิธีกรรมขอฝนพิธีหนึ่งของชาวอีสานโดยการจับแมว    
ใส่อุปกรณ์ท่ีใส่แมวได้  และสามารถสาดน้ าเข้าถึง  โดยมาจากความเช่ือว่าแมวเป็นสัตว์ท่ีเกลียดน้ า  
เมื่อสาดน้ าถูกแมวจะท าให้แมวร้อง  และเสียงร้องของแมวจะสามารถส่ือถึงพญาแถนจะช่วยบันดาล 
ให้ฝนตก  รูปแบบของพิธีกรรมจะจับแมวใส่ตะกร้า  กระบุง  เข่ง  กะทอฯ  ปิดปากให้สนิทไม่ให้แมว
ออกได้  แล้วใช้ไม้คานหามแมวเดินไปตามทางในหมู่บ้าน  พร้อมกับร้องกาพย์เซิ้งแห่นางแมวซึ่งมี
ความหมายในเชิงอ้อนวอนขอให้ฝนตก  เมื่อไปถึงบ้านของผู้ใดชาวบ้านก็จะน าน้ ามาสาดใส่แมว  บ้างก็
น าอาหารการกินหรือปัจจัยมามอบให้ขบวนแห่นางแมวอีกด้วย 
  1.3  พิธีกรรมนางด้ง  เป็นพิธีกรรมขอฝนพิธีหนึ่งของชาวอีสานตามความเช่ือเกี่ยวกับ     
ผีเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ  คือ  ผีนางด้ง  จากการศึกษาพบว่า  รูปแบบของพิธีกรรม
นางด้ง  มีอยู่ 2 รูปแบบ  คือ  1) พิธีกรรมนางด้งในรูปแบบการละเล่น  พบว่า  จัดช่วงหลังวัน
สงกรานต์ผ่านพ้นได้ประมาณ 7 วัน ของทุกปี  รูปแบบของพิธีกรรมจะเป็นการร้องกาพย์เซิ้ งนางด้ง
โดยมีผู้หญิงจับกระด้ง 2 คน  และมีผู้ต้ังประเด็นค าถามเส่ียงทายในประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการทราบต่อ
นางด้ง  หลังจากนั้นเมื่อนางด้งเข้าสิงกระด้ง  ผู้อยู่รอบ ๆ พิธีกรรมจะเข้ามาแย่งสากท่ีใช้รองกระด้ง  
นางด้งจะต้องปกป้องสากจากผู้คนท่ีเข้ามาแย่ง   โดยการใช้กระด้งไล่ตีผู้ท่ีเข้ามาแย่งสาก  รูปแบบ
พิธีกรรมนางด้งแบบการละเล่นนี้  จะพบในกลุ่มคนไทยเช้ือสายลาวในแถบภาคเหนือตอนล่าง  เช่น  
เพชรบูรณ์  อุทัยธานี  และชัยนาท  เป็นต้น  2) พิธีกรรมนางด้งในรูปแบบการเส่ียงทายจะประกอบพิธี
เฉพาะปีท่ีฝนแล้งเพื่อเป็นการขอฝน  รูปแบบพิธีกรรมคือการน าส่ิงของต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ (บางส่ิงต้อง
เป็นของแม่หม้าย) ใส่ในกระด้งแล้วใช้กระด้งสองอันประกบกัน  ใช้ไม้คานประกบทับด้านบนและ
ด้านล่างเป็นรูปกากบาท  เพื่อป้องกันไม่ให้ส่ิงของด้านในกระด้งตกหล่น  หลังจากนั้นจึงประกอบพิธี
ด้วยการร้องกาพย์นางด้งมีเนื้อหาในการเชิญนางด้งให้เข้ามาสิงในกระด้ง  เมื่อนางด้งสิงกระด้งแล้วจะ
พากระด้งไปตีท่ีหลักไม้ซึ่งมีอยู่ 2 หลักท่ีแอบน ามาปักไว้  โดยหลักหนึ่งสมมุติเป็นหลักฝนและหลักหนึ่ง
สมมุติเป็นหลักแล้ง  หากกระด้งไปตีท่ีหลักใดก็ท านายไปตามนั้น  รูปแบบพิธีกรรมนางด้งแบบพิธีเส่ียง
ทายนี้  พบในกลุ่มคนไทยเช้ือสายลาวที่อาศัยอยู่ในแถบภาคอีสานตอนบน 
 จากรูปแบบพิธีกรรมนางด้งท่ีแตกต่างกัน  พบว่า  พิธีกรรมนางด้งของชาวไทย  เช้ือสายลาว
ในแถบภาคเหนือตอนล่างนั้นกลายเป็นรูปแบบการละเล่น  ไม่ใช่การประกอบพิธีกรรม  เพื่อขอฝน  
เนื่องจากไม่พบขั้นตอนของการเส่ียงทายการขอฝนท่ีชัดเจน  และการประกอบพิธีจะมีการก าหนด
ช่วงเวลาท่ีชัดเจนคือช่วงหลังวันสงกรานต์ของทุกปี  มิได้จัดพิธีขึ้นเพื่ออ้อนวอนขอฝนในกรณีท่ีฝน    
ไม่ตกตามความมุ่งหมายของพิธีขอฝน  ซึ่งแตกต่างจากพิธีกรรมนางด้งของชาวอีสานตอนบนท่ี จะ
ประกอบพิธีกรรมนางด้งเฉพาะเกิดกรณีท่ีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  และพบขั้นตอนการเส่ียงทายท่ี
ชัดเจน  คือ  การเส่ียงทายด้วยหลักฝนและหลักแล้ง  สอดคล้องกับค ากล่าวของนักวิชาการหลายท่าน
ท่ีกล่าวว่า  พิธีกรรมนางด้งเป็นพิธีกรรมเพื่อการขอฝน 
 ปัจจุบันพิธีกรรมขอฝนท้ัง 3 พิธี ท่ีพบเห็นบ่อย  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  เนื่องจากเป็น     
พิธีประจ าฮีตของชาวอีสานท่ีต้องจัดทุกปี  ประกอบกับวัตถุประสงค์ท่ีเปล่ียนไปของพิธีกรรมกลาย 
เป็นการประกอบพิธีเพื่อการพาณิชย ์ จึงท าให้ยังคงพบเห็นพิธีกรรมแห่บั้งไฟได้ทุกปี  แต่พิธีกรรมแห่
นางแมวและพิธีกรรมนางด้งจะพบเห็นได้ไม่บ่อยนักหรือไม่ค่อยได้พบเห็นเลย  เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันมีมรสุมพัดผ่านทุกปีจึงท าให้เกิดฝนตกชุก  กอปรกับการพัฒนา
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อ่างเก็บน้ าและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร  จึงท าให้มีน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก  ดังนั้นจึงไม่
จ าเป็นท่ีจะต้องประกอบพิธีกรรมขอฝน  และท าให้พิธีกรรมขอฝนค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมไทย  
แต่ยังพอมีบางหมู่บ้านในแถบภาคอีสาน  ท่ียังคงมีผู้อาวุโสท่ีมีความรู้สามารถประกอบพิธีกรรมขอฝน
ได้ดังเช่นหมู่บ้านหนองไหล  ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ  ท่ียังคงมี       
ผู้อาวุโสของหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถในการประกอบพิธีกรรมของฝนท้ัง 3 พิธีกรรม  ดังกล่าว
ข้างต้น   
 2.  การศึกษาที่มาและองค์ประกอบของพิธีกรรมในการแสดงการขอฝน  พบว่า  พิธีกรรม 
ขอฝนเป็นพิธีกรรมท่ีมีความผูกพันอันเช่ือมโยงกับสังคมไทยมานาน  เนื่องจากเป็นสังคมเกษตรกรรม  
ท่ีต้องพึ่งพาน้ าในการเพาะปลูก  ดังนั้นเมื่อเกิดสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร  เกษตรกรจึงต้องหาวิธีท าให้ฝนตกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  
และสังคมไทยมีความผูกพันกับความเช่ือมาอย่างยาวนาน  โดยเฉพาะส่ิงล้ีลับท่ีมีอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ  เช่ือว่าสามารถดลบันดาลให้ตามท่ีร้องขอ  จึงเกิดเป็นพิธีกรรมเซ่นบวงสรวงบูชาส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์  เพื่อเป็นการอ้อนวอนให้ช่วยดลบันดาลให้ฝนตกลงมา 
  2.1  พิธีกรรมขอฝนของชาวอีสาน  ภาคอีสานเป็นภูมิภาคหนึ่งท่ีประชาชนประกอบ
อาชีพเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์เป็นหลัก  แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศแห้งแล้งกว่าภูมิภาคอื่น  ฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล  ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เล้ียง  จึงท าให้ภาคอีสานมีพิธีกรรม 
ขอฝนอยู่หลายพิธีตามความเช่ือของคนอีสาน  ได้แก่  พิธีแห่ข้าวพันก้อน พิธีแห่นางแมว พิธีบุญบั้งไฟ  
พิธีนางด้ง  พิธีเต้านางข้อง  พิธีโยนครกโยนสาก  พิธีเทศน์พญาคันคาก  พิธีปั้นเมฆ  พิธีบูชาพญาแถน  
พิธีสวดคาถาปลาค่อ  พิธีบุญซ าฮะ  และพิธีบ๋านางธรณี  เป็นต้น  พิธีขอฝนต่าง ๆ เหล่านี้ถูกสร้างขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  มีความเช่ือในผลท่ีจะได้รับจากการประกอบพิธีเป็นเครื่อง  
ยึดเหนี่ยวจิตใจ  จากการศึกษาพบว่า  พิธีกรรมขอฝนของชาวอีสาน  มีอยู่ 2 ประเภท  คือ 
   2.1.2  พิธีกรรมขอฝนท่ีเป็นประเพณี  คือ  พิธีกรรมขอฝนท่ีปรากฏเป็นฮีตหนึ่งของ
ชาวอีสาน  ต้องถือปฏิบัติเป็นประจ าและจะละเลยมิได้  ได้แก่  พิธีบุญบั้งไฟหรือท่ีชาวอีสานเรียกว่า  
“ประเพณีบุญเดือนหก” หรือ “ประเพณีบุญบั้งไฟ”  จะต้องประกอบพิธีกรรมทุกปีเมื่อถึงเดือนหก  
ถึงแม้ว่าฝนจะตกหรือไม่ก็ตาม 
   2.2.2  พิธีกรรมขอฝนในแบบเฉพาะกาล  คือ  พิธีกรรมขอฝนท่ีไม่อยู่ในฮีตของชาว
อีสาน  จึงไม่จ าเป็นต้องจัดทุกปีจัดขึ้นเฉพาะเวลาท่ีฝนแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ชาวเกษตรกร
เดือดร้อน  พืชผลทางการเกษตรเสียหายขาดน้ าในการเพาะปลูก  ชาวบ้านจึงจะจัดพิธีกรรมขอฝนขึ้น  
ได้แก่  พิธีแห่ข้าวพันก้อน  พิธีแห่นางแมว  พิธีนางด้ง  พิธีเต้านางข้อง  พิธีโยนครกโยนสาก  พิธีเทศน์
พญาคันคาก  พิธีสวดคาถาปลาค่อ  พิธีปั้นเมฆ  และพิธีบ๋านางธรณี  เป็นต้น 
  ปัจจุบันพิธีกรรมขอฝนค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมชาวอีสาน  เนื่องจากปัจจัยหลาย
ประการ  ได้แก่ 
  1.  สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง  ภาคอีสานได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนทุกปี  ท าให้ภาคอีสานมีฝนตกตลอด 
  2.  การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าในภาคอีสาน  เช่น  เขื่อนสิรินธรในจังหวัดอุบลราชธานี  
เขื่อนอุบลรัตน์ในจังหวัดขอนแก่น  เขื่อนจุฬาภรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ  เขื่อนล าปาวในจังหวัดกาฬสินธุ์  
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เข่ือนล าตะคองและเข่ือนล าพระเพลิงในจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเข่ือนเหล่านี้จะกักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝน
และจะปล่อยน้ าเพื่อให้เกษตรกรรมได้มีน้ าใช้ในการอุปโภค  บริโภค 
  3.  ระบบชลประทานท่ีมีคุณภาพ  สามารถส่งน้ าเข้าถึงทุกพื้นท่ีท่ีท าการเกษตร 
  4.  เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการท าฝนเทียม 
  5.  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เยาวชนรุ่นใหม่มีการศึกษา        
มากขึ้น  เช่ือในส่ิงท่ีพิสูจน์ได้มากกว่าเช่ือส่ิงท่ีพิสูจน์ไม่ได้  จึงท าให้ขาดการสืบทอดการประกอบ
พิธีกรรมขอฝน 
 ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้  เป็นสาเหตุท่ีท าให้พิธีกรรมขอฝนของชาวอีสานค่อย ๆ  เลือนหายไป     
ไม่มีการประกอบพิธีกรรมขอฝน  ขาดผู้สืบทอดในการประกอบพิธีกรรม  คงเหลือเพียงแต่พิธีกรรม       
ขอฝนอย่างบุญบั้งไฟท่ีปรากฏในฮีตของชาวอีสานเท่านั้น   ท่ียังคงอยู่และถูกจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี        
จากการศึกษาพบว่า  พิธีกรรมขอฝนของชาวอีสานท่ียังคงพบเห็นได้ในปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่พิธีกรรม  
ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาพิธีกรรมขอฝน 3 พิธี  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และ
พิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ   
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีสภาพสังคมชนบท  อยู่ห่างจากตัวเมืองอ านาจเจริญ  ประมาณ 48 กิโลเมตร  
มีจ านวนประชากร 221 ครัวเรือน  จ านวนประชากรท้ังหมด 753 คน  เป็นชาย 377 คน  เป็นหญิง 
376 คน  อาชีพหลักคือการท าการเกษตร  สภาพภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านหนองไหลก็เหมือนกับสภาพ
ภูมิศาสตร์ของภาคอีสานท่ัวไป  คือ  มี 3 ฤดู  ได้แก่  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  นอกจากนี้ยัง
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนของทุกปี  จึงท าให้ปัจจุบันหมู่บ้านหนองไหล  
มีความอุดมสมบูรณ์  ไม่แห้งแล้งเหมือนอดีตท่ีผ่านมา  การประกอบพิธีกรรมขอฝนจึงไม่ถูกจัดขึ้น     
มานาน  แต่ถึงกระนั้นก็ยังพบว่า  มีผู้อาวุโสของหมู่บ้านหนองไหลรู้วิธีการประกอบพิธีกรรมขอฝนอยู่  
แต่ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมบางพิธีอาจมีการตัดทอนลงไป  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามา
แทนขั้นตอนท่ีสลับซับซ้อน  เพื่อความสะดวกสบายและวิวัฒนาการของพิธีกรรม  ผู้วิจัย จึงได้สรุป
พิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล ดังต่อไปนี้ 
 พิธีกรรมแห่บั้งไฟ 
 จากการศึกษาพบว่า  พิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  มีความคล้ายคลึงกับพิธีกรรม
แห่บั้งไฟของหมู่บ้านอื่น ๆ ในภาคอีสาน  แต่อาจมีบางขั้นตอนแตกต่างกันไปตามความเช่ือและการสืบ
ทอดพิธีกรรมของคนในแต่ละท้องถิ่น  กล่าวคือเป็นพิธีกรรมท่ีเป็นฮีตในเดือนหก  เรียกว่า  “ประเพณี
บุญบั้งไฟ”  ความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า  เกิดขึ้นเมื่อใดพบแต่เพียง
หลักฐานท่ีกล่าวถึงบั้งไฟ  จากวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน  เรื่องผาแดงนางไอ่  และต านานพญาคันคาก  
ซึ่งวรรณกรรมท้ังสองเรื่องกล่าวถึงการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถน  ขั้นตอนของพิธีกรรมประกอบด้วย 
 1.  การจัดเตรียมบั้งไฟ  ในอดีตบั้งไฟจะท าโดยใช้กระบอกไม้ไผ่บรรจุดินปืน  องค์ประกอบ
ของบั้งไฟประกอบด้วย 
  1.1  เลาบั้งไฟ 
  1.2  หมื่อ หรือ ดินปืน 
  1.3  หางบั้งไฟ 
  1.4  ลูกบั้งไฟ 
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  เมื่อประกอบบั้งไฟเสร็จแล้ว  ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเตรียมบั้งไฟคือการตกแต่ง     
บั้งไฟให้สวยงาม  หรือชาวอีสานเรียกว่า  “การเอ้บั้งไฟ”  ลูกบั้งไฟทุกลูก  ท่ีล้อมรอบตัวเลาบั้งไฟ   
อยู่นั้น  จะถูกช่างเอ้บ้ังไฟน ากระดาษสีเงินสีทองมาปิดทับจนหมด  ก่อนท่ีจะแกะสลักลวดลายต่าง ๆ  
หรือใช้วิธีตัดเป็นลายต่าง ๆ มาติดลงบนกระดาษสีอีกที  ลายส่วนใหญ่มักจะเป็นลายไทย  เช่น      
ลายก้านขด  ลายเถา  หรือลายกระจัง  เป็นต้น  นอกจากประดับลายจนเต็มลูกบั้งไฟแล้ว  ส่วนหัวยัง
ต้องติดรูปพญานาคยาวไปตลอดหางบั้งไฟ  ซึ่งการใช้รูปพญานาคในการตกแต่งบั้งไฟ  สันนิษฐานว่า 
มาจาก 2 สาเหตุ  คือ  1) ชาวอีสานเช่ือว่า “พญานาค” เป็นสัญลักษณ์แห่ง “น้ า” การแห่บั้งไฟ
พญานาคเช่ือว่าจะท าพญานาคให้น้ า (ฝน)  และ  2) เป็นการร าลึกถึง “ท้าวพังคี” โอรสของพญานาค
ในต านานท้าวผาแดง-นางไอ่ 
 2.  การแห่บั้งไฟ  เป็นการน าบั้งไฟที่จัดท าไว้มาจัดต้ังเป็นขบวนแห่ไปตามเส้นทาง ไปยังวัด   
ท่ีก าหนดไว้  ภายในวัดอาจมีพิธีบวชนาค  หรือการหดพระ (การท าพิธีสรงน้ าพระท่ีอาวุโสเพื่อเล่ือนยศ 
ให้สมณะ  เรียกว่า  เจ้าหัว)  หรือการเส็งกลอง (การแข่งกลอง) ด้วยก็ได้  ขบวนแห่บั้งไฟประกอบด้วย 
4 ช่วง  ได้แก่  1) ขบวนบั้งไฟ  2) ขบวนผู้เซิ้งบั้งไฟ  3) ขบวนนักดนตรี  4) ผู้ร่วมขบวน   
 3.  การจุดบั้งไฟ  จัดขึ้นวันท่ีสองถัดจากวันแห่บั้งไฟ  ในรุ่งเช้าชาวบ้านจะท าบุญเล้ียงพระ  
หลังจากนั้นจึงน าบั้งไฟต้ังขบวนแห่ไปบริเวณลานท่ีศาลปู่ตาของหมู่บ้าน  และจุดบั้งไฟขึ้น 1 ล า     
เพื่อเป็นการบอกกล่าวปู่ตาว่า  ลูกหลานจะประกอบพิธีกรรมบุญบั้งไฟ  ขอให้ปู่ตาช่วยดลบันดาลให้
พิธีกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และช่วยปกป้องคุ้มครองให้ลูกหลานปลอดภัยจากการจุดบั้งไฟ  
หลังจากนั้นจึงน าบั้งไฟท่ีเหลือไปยังลานจุดบั้งไฟของหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่งกว้างและอยู่ห่างจาก
หมู่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้บ้ังไฟตกใส่บ้านของผู้คน  เมื่อถึงลานจุดบั้งไฟชาวบ้านจะน าบั้งไฟไปเข้าท่ีจุด
ซึ่งเรียกว่า “ค้างบั้งไฟ” (ฐานจุดบั้งไฟ) สูงประมาณ 10 – 20 เมตร แล้วท าการจุดบั้งไฟ  ซึ่งอาจจะมี    
การพนันขันแข่งบั้งไฟกันเพื่อความสนุกสนาน 
 ในปัจจุบันบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  ได้เปล่ียนจากการใช้กระบอกไม้ไผ่มาเป็นใช้ท่อ   
พีวีซีหรือท่อเหล็กแทน  เนื่องจากหาต้นไผ่ท่ีมีขนาดและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการท าบั้งไฟได้ยาก  
และเปล่ียนจากการท าบั้งไฟขึ้นเองเป็นการซื้อบั้งไฟมาจากแหล่งท่ีท าบั้งไฟขาย  เนื่องจากปัจจุบัน
หมู่บ้านหนองไหลหาช่างท าบั้งไฟไม่ได้   
 รูปแบบการแสดงที่ปรากฏในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ 
 จากการศึกษาพบว่า  การแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  เป็นการเซิ้งในขบวนแห่บั้งไฟปรากฏ
กระบวนท่าเซิ้งแบ่งออกเป็น 2 แบบ  ได้แก่  แบบด้ังเดิมและแบบพัฒนา 
 1.  กระบวนท่าเซิ้งบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบด้ังเดิม 
 จากการสัมภาษณ์ นางเรียน  อุปัชฌาย์  ปัจจุบันอายุ 72 ปี  กล่าวว่า  
 
 “ท่าเซิ้งบัง้ไฟเดิมมีอยู่แค่ 3 ท่า  ได้รับถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ต่อ ๆ กันมา  ร า 3 ท่านี้
สลับกับไปจนถึงวัดบ้านหนองไหล  ไม่มีช่ือเรียกท่า  แต่การเซิ้งจะต้องเริ่มด้วยท่าไหว้ก่อน  แล้วจึง
เปล่ียนเป็นท่าอื่น  เซิ้งไปตามจังหวะกลองตุ้ม  ใช้กลองตุ้มแค่ 1 ใบ  ตีให้จ้ังหวะในการเซิ้ง  การแต่งตัว
ในการเซิ้งก็แต่งแบบท่ีแต่งกันในชีวิตปกตินี่แหละ  คือนุ่งซิ่นใส่เส้ือแขนกระบอกให้ดูดีนิดหน่อย  อาจมี
ผ้าพาดบ่าด้วยก็ได้” (เรียน  อุปัชฌาย์. สัมภาษณ์. 4 มิถุนายน 2559) 
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 จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่าเซิ้งบั้งไฟแบบด้ังเดิม  พบว่า  สาเหตุท่ีกระบวนท่าเซิ้ง    
มีเพียง 3 กระบวนท่า  น่าจะใช้เพียงเพื่อบูชาพญาแถน  สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ครบองค์ประกอบของ
พิธีกรรม  มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้พญาแถนเกิดความพึงพอใจ  จะได้ดลบันดาลฝนให้ตกตามความเช่ือ
ของคนอีสาน  และท่าเซิ้งท่าแรกท่ีใช้ท่าไหว้น่าจะส่ือถึงการแสดงความเคารพสักการะพญาแถน  
ปรากฏโครงสร้างท่าร า ดังนี้ 
  1.1  การใช้ศีรษะ  เป็นการเอียงศีรษะประกอบท่าเซิ้งไปทางด้านซ้ายและขวา 
  1.2  การใช้มือ  มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
   1.2.1 ลักษณะมือจีบ 
    1) จีบส่งหลังมือเดียว 
    2) จีบส่งหลังสองมือ  
   1.2.2 ลักษณะมือแบ 
    1) แบในลักษณะประกบมือ/พนมมือ 
    2) แบในลักษณะต้ังมือ/ต้ังวง 
    3) แบในลักษณะหงายมือท้ังสองไปด้านหน้าเหมือนท่า “ขอ” หรืออาจเป็นท่า 
“พรหมส่ีหน้า”  เนื่องจากเป็นท่าท่ีต่อเนื่องมาจากท่าจีบส่งหลังสองมือ หรือท่า “ยูงฟ้อนหาง” แต่
เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ผ่านการเรียนรู้นาฏศิลป์ท่ีเป็นแบบแผนตามราชส านัก  ร่ายร าไปตามทักษะและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ดังนั้นต าแหน่งของมือในท่าเซิ้งอาจมีการคลาดเคล่ือนไปจากหลักนาฏศิลป์บ้าง
  1.3  การใช้เท้า  มีอยู่ 2 ลักษณะ  คือ 
   1.3.1 การก้าวเท้า  เป็นการก้าวเท้าเดินไปด้านหน้าสลับซ้าย-ขวา 
   1.3.2 การกระทุ้งเท้า 
 จากการศึกษา  กระบวนท่าเซิ้งบั้งไฟในแบบด้ังเดิมของหมู่บ้านหนองไหลท้ัง 3 กระบวนท่า  
พบว่า  มีเพียง 1 ท่าเซิ้ง  ท่ีส่ือความหมาย  คือ  ท่าพนมมือ  ซึ่งส่ือถึงการแสดงความเคารพต่อ         
พญาแถน  อีกสองท่าเป็นการเซิ้งประกอบจังหวะกลองตุ้ม  แต่ไม่ส่ือความหมายในการเซิ้งประกอบ      
พิธีแห่บั้งไฟ 
 2.  กระบวนท่าเซิ้งบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา 
 จากการศึกษาพบว่า  กระบวนท่าเซิ้งบั้งไฟแบบพัฒนา  ท่ีได้รับการพัฒนาในปี พ.ศ. 2546 
โดย นางสาวสุรีรัตน์  ด าเนิน  ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับการฝึกฝนทางด้านนาฏศิลป์ตามแบบแผน  โดยคัดเลือก
โครงสร้างท่าท่ีมีความสวยงามและเหมาะส าหรับใช้ในการเซิ้งประกอบการแห่บั้งไฟ  มีท้ังหมด 12 ท่า 
ได้แก่  ท่าเทพนม-พรหมส่ีหน้า  ท่ากาตากปีก  ท่าแฮ้งหย่อนขา  ท่าลมพัดพร้าว  ท่ายูงร าแพน        
ท่าร าเพลิน  ท่านกกระเจ่าบินวน  ท่ากินรีชมดอก  ท่าเกี้ยวชู้  ท่าเจียจับไม้  ท่ากาเต้นก้อน  และท่า
หลีกแม่เมีย  ในการเซิ้งประกอบท่วงท านองเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ประกอบด้วย
พิณ  กลองยาวอีสาน  กลองตุ้ม  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับและโหม่ง  บรรเลงลายเพลงฟ้อนภูไทสกลนครซึ่งเป็น
ท านองเพลงช้า  และลายเพลงล าเพลินซึ่งเป็นท านองเพลงเร็ว  หรืออาจเป็นเพลงไทยสากล  ลูกทุ่ง  
หรือหมอล าท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม  ในขณะนั้นประกอบการแห่บั้งไฟของหมู่บ้าน 
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 จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่าเซิ้งบั้งไฟ  พบว่า  กระบวนท่าเซิ้งถูกปรับขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ได้แก่ ความสนุกสนานรื่นเริง และเพื่อการพาณิชย์  ดังเช่นการแห่
บั้งไฟของจังหวัดยโสธร  มากกว่าเพื่อใช้บูชาพญาแถนดังเช่นท่ีผ่านมา  ลักษณะของกระบวนท่าเซิ้ง  
ท้ัง 12 กระบวนท่า  เป็นกระบวนท่ายืนท้ังหมด  และมีการก าหนดช่ือของท่าเซิ้งอย่างชัดเจนตาม   
ช่ือท่าของฟ้อนแม่บทอีสาน  การเซิ้งยังคงยึดจารีตแบบด้ังเดิม  คือ  ท่าเซิ้งท่าแรกจะใช้ท่าไหว้  ซึ่งมี
ช่ือเรียกว่า “ท่าเทพนม ท่าพรหมส่ีหน้า”  เป็นท่าท่ีมีความต่อเนื่องกัน  ซึ่งท่าเทพนมน่าจะส่ือถึง   
การแสดงความเคารพสักการะพญาแถน  และท่าพรหมส่ีหน้าน่าจะส่ือถึงพญาแถนเป็นเทพท่ีอยู่ใน
สวรรค์ช้ันพรหม  ปรากฏโครงสร้างท่าร า ดังนี้ 
  2.1  การใช้ศีรษะ  เป็นการเอียงศีรษะประกอบท่าเซิ้งไปทางด้านซ้ายและขวา 
  2.2  การใช้มือ  มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 
   2.2.1  ลักษณะมือจีบ 
     1)  จีบคว่ า 
     2)  จีบหงาย 
     3)  จีบส่งหลัง 
   2.2.2  ลักษณะมือแบ 
     1)  แบในลักษณะประกบมือ/พนมมือ 
     2)  แบในลักษณะต้ังมือ/ต้ังวง 
     3)  แบในลักษณะหงายมือท้ังสอง  งอศอกในลักษณะท่า “พรหมส่ีหน้า”   
     4)  แบในลักษณะตกปลายมือ 
   2.2.3  ลักษณะมือก า  โดยก าแบบหลวม ๆ 
   2.2.4  ลักษณะมืองุ้ม  คือ  แบมือกางนิ้วออกแล้วงอนิ้วมือท้ังห้ามาด้านหน้าเล็กน้อย 
   ระดับการใช้มือในการเซิ้งพบว่ามีอยู่ 3 ระดับ  คือ   
     1)  ระดับสูง  ความสูงเกินระดับไหล่ขึ้นไป   
     2)  ระดับกลาง  ความสูงระดับเอวขึ้นไปจนถึงระดับอก   
     3)  ระดับต่ า  ความสูงระดับสะโพกลงมา 
  2.3  การใช้เท้า  มีอยู่ 4 ลักษณะ  คือ 
   2.3.1  การย่ าเท้า   
   2.3.2  การกระทุ้งเท้า 
   2.3.3  การเหยียดเท้าตรงแตะปลายเท้า 
   2.3.4  การงอเข่าตกปลายเท้าแตะพื้น 
 จากกระบวนท่าร าเซิ้งแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลท้ัง 12 ท่า  พบว่า  การเรียงล าดับ   
ท่าเซิ้งไม่เป็นไปตามล าดับท่าของฟ้อนแม่บทอีสาน  แต่เป็นการเรียงท่าเซิ้งจากท่าสูงลงมาท่าต่ า  และ
เป็นกระบวนท่ายืนท้ังหมดเพื่อให้เหมาะสมกับการเคล่ือนท่ีในการแห่บั้งไฟ  จากการวิเคราะห์
กระบวนท่าเซิ้งพบว่า  มีท่ีมาของท่าเซิ้ง 4 แหล่ง  ได้แก่  1) ท่าท่ีมาจากท่าร าทางด้านนาฏศิลป์และ
ท่าร าแม่บทอีสาน  ได้แก่  ท่าเทพนมพรหมส่ีหน้า  ท่ากินรีชมดอก  2) ท่าท่ีมาจากท่าธรรมชาติ  ได้แก่  
ท่าลมพัดพร้าว 3) ท่าท่ีมาจากท่าสัตว์  ได้แก่  ท่ากาตากปีก  ท่ากาเต้นก้อน  ท่าแฮ้งหย่อนขา  ท่ายูง
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ร าแพน  ท่าเจียจับไม้  ท่านกกระเจ่าบินวน  4) ท่าท่ีมาจากท่าวิถีชีวิต  ได้แก่  ท่าท้างเทียมแม่        
ท่าเกี้ยวชู้  ท่าล าเพลิน 
 พิธีกรรมแห่นางแมว 
 จากการศึกษาพบว่า  พิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  มีความคล้ายคลึงกับ
พิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านอื่น ๆ ในภาคอีสาน  แต่อาจมีบางขั้นตอนของพิธีกรรมท่ีแตกต่างกัน
ไปตามความเช่ือและการสืบทอดพิธีกรรมของคนในแต่ละท้องถิ่น  กล่าวคือ  เป็นพิธีกรรมท่ีเฉพาะจะ
จัดเมื่อเกิดความแห้งแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ชาวเกษตรกรเดือดร้อนไม่มีน้ าในการเพาะปลูก      
หรือเล้ียงสัตว์  ความเป็นมาของพิธีกรรมแห่นางแมวมาจากความเช่ือของชาวอีสานสองความเช่ือ  
ได้แก่  1) ความเช่ือว่าแถนเป็นเทพเจ้าท่ีสามารถดลบันดาลให้ฝนตกได้  และ  2) ความเช่ือเรื่องแมวท่ี
เป็นสัตว์ที่เกลียดน้ า เมือ่ใดท่ีแมวเปียกน้ าจะท าให้ฝนตก ดังท่ี นายสมบัติ  พลายน้อย (ส. พลายน้อย)  
ได้อ้างถึงค ากล่าวของพระยาอนุมานราชธนเรื่องแมวกับฝนไว้ว่า “แมวเป็นสัตว์ไม่ชอบน้ า เห็นจะถือว่า
แมวเป็นตัวแล้งกระมัง  เมื่อถูกสาดน้ าก็หายเป็นตัวแล้ง  คงจะเอาเกร็ดท่ีตรงนี้ก็ได้  ท่ีเกาะสุมาตรา
บางแห่งถ้าฝนแล้ง  พวกผู้หญิงชาวบ้านต้องนุ่งน้อยห่มน้อยพากันลงไปลุยในน้ า  แล้วเล่นสาดน้ ารดกัน  
แล้วจับเอาแมวด าตัวหนึ่งโยนลงไปในน้ า  ปล่อยให้มันตะเกียกตะกายปีนหนีขึ้นตล่ิง  พอมันขึ้นตล่ิงได้
พวกผู้หญิงก็ไล่ตามและสาดน้ าพอเป็นพิธี  ท าอย่างนี้ฝนจะตก  ทางชาวเกาะชวามีแห่แมวตัวผู้ตัวหนึ่ง
และแมวตัวเมียตัวหนึ่งไปอาบน้ าด าหัว  เสร็จแล้วก็ปล่อยไปในไม่ช้าฝนก็จะตก” (สมบัติ  พลายน้อย. 
2545 : 263)  จากความเช่ือดังกล่าวน่าจะเป็นต้นเหตุของการประกอบพิธีกรรมแห่นางแมว  และจาก
การสัมภาษณ์ นางอุทัย  บุษย์จันทร์  ปัจจุบันอายุ 65 ปี  กล่าวว่า  
 
 “ปัจจุบันพิธีกรรมแห่นางแมวไม่ได้จัดมานานแล้ว  เพราะฝนตกอยู่ตลอดไม่แห้งแล้งเหมือน
เมื่อก่อน  การประกอบพิธีกรรมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก  แค่จับแมวมาใส่กะทอ  ท าพิธีป่าวสัคเคบอก
กล่าวเทวดา (พญาแถน) ว่าจะประกอบพิธีกรรมแห่นางแมว  ขอให้ฝนตกเสร็จแล้วก็แห่นางแมวไปตาม
บ้านคนร้องค าเซิ้งแห่นางแมว  คนท่ีมาร่วมขบวนแห่บ้างก็ปรบมือประกอบจังหวะ  บ้างก็เซิ้งอย่าง
สนุกสนานไปตามเรื่องตามราว  ไม่ต้องมีดนตรีประกอบจังหวะ  การแต่งตัวก็ ใส่ชุดท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันนี่แหละ  พอไปถึงบ้านใครเขาก็เอาน้ ามาสาดใส่นางแมว” (อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 
3 มิถุนายน 2559) 
 
 จากค ากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า  พิธีกรรมแห่นางแมวเป็นพิธีกรรมท่ีไม่มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก
สลับซับซ้อน  ไม่มีกระบวนท่าเซิ้งแห่นางแมวท่ีก าหนดไว้เป็นแบบแผน  พบเพียงการปรบมือประกอบ
จังหวะและการยกมือขึ้นร่ายร า  ตามทักษะความรู้ด้านนาฏศิลป์ของแต่ละบุคคล  ดังนั้นท่าเซิ้ ง        
ท่ีปรากฏจึงไม่มีระเบียบแบบแผนไม่มีโครงสร้างท่าร าและแหล่งท่ีมาของท่าเซิ้ง  จุดมุ่งหมายในการเซิ้ง
เพียงเพื่อสร้างความสนุกสนานในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น 
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 พิธีกรรมนางด้ง 
 จากการศึกษาพบว่า  พิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  มีความเหมือนกับพิธีกรรม 
นางด้งของหมู่บ้านอื่น ๆ ในภาคอีสานท่ัวไป  คือ  เป็นพิธีกรรมเพื่อเส่ียงทายขอฝน  โดยผู้จับกระด้งท่ี
เช่ือว่ามีนางด้งสิงอยู่ไปตีหลักเส่ียงทายท่ีซ่อนไว้ (หลักฝน หลักแล้ง)  ซึ่งแตกต่างจากพิธีกรรมนางด้ง
ของคนในภาคเหนือตอนล่าง  ภาคกลางตอนบนอย่างจังหวัดพิษณุโลก  อุทั ยธานี  สิงห์บุรี  และ
ชัยนาท  เป็นต้น  คือ  เป็นพิธีกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการละเล่นมากกว่า  โดยการท่ีผู้จับกระด้งจะน า
กระด้งท่ีเช่ือว่ามีนางด้งสิงอยู่ไล่ตีผู้ท่ีมาร่วมพิธีกรรม  จากการสัมภาษณ์ นางอุทัย  บุษย์จันทร์  
ปัจจุบันอายุ 65 ปี  กล่าวว่า  
 
 “พิธีกรรมนางด้งกับพิธีกรรมแห่นางแมว  เป็นพิธีกรรมขอฝนเหมือนกัน  แต่ไม่ได้จัดมานาน
แล้วเพราะฝนตกอยู่ตลอด  ไม่แห้งแล้งเหมือนเมื่อก่อน  การประกอบพิธีกรรมจะแตกต่างกัน  คือ   
แห่นางแมวจะเป็นพิธีกรรมเคล่ือนท่ี  แต่นางด้งจะเป็นพิธีกรรมท่ีอยู่กับท่ี  ใช้เส่ียงทายฟ้าฝนโดยให้คน
เอาไม้หลักฝนและหลักแล้งไปซ่อนคนละท่ีกันไม่ให้นางด้งรู้  เมื่อนางด้งลงสิงในกระด้งก็จะพาไปหา
หลักเส่ียงทายท่ีซ่อนไว้  หากไปตีหลักแล้งท านายว่าปีนี้จะแห้งแล้งฝนไม่ตก  หากไปตีหลักฝนท านาย
ว่าปีนี้จะอุดมสมบูรณ์  การแต่งกายในการประกอบพิธีส่วนใหญ่จะใส่ชุดท าบุญ  คือ  นุ่งผ้าซิ่น  ใส่เส้ือ
ลูกไม้สีอ่อน  ส่วนมากใส่สีขาวเช่ือว่าเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์  ห่มผ้าสไบ  ท่าเซิ้งเมื่อก่อนไม่มี  แค่ผู้ร่วม
พิธียืนล้อมรอบกระด้งร้องค าเซิ้งและปรบมือประกอบจังหวะ  ไม่มีเครื่องดนตรีในการประกอบพิธี   
แต่ปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ท่าเซิ้งประกอบค าเซิ้ง  เนื่องจากรูปแบบเก่าไม่ได้รับความสนใจจากคนรุ่น
ใหม่  จึงได้ปรับปรุงให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น” (อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 2559)  
 
 จากค ากล่าวข้างต้นท าให้เห็นว่า  รูปแบบพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  ได้มี    
การพัฒนาในด้านของการแสดงประกอบพิธีกรรม  จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่าเซิ้งนางด้ง   
พบว่า  กระบวนท่าเซิ้งถูกปรับขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์   ได้แก่  ความสนุกสนาน  
รื่นเริง  และดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่  ลักษณะของกระบวนท่าเซิ้งเป็นลักษณะการร าตีบท
ประกอบค าเซิ้งโดยใช้ท่าทางท่ีมาจากธรรมชาติ  ปรากฏโครงสร้างท่าร า ดังนี้ 
 1.  การใช้ศีรษะ  เป็นการเอียงศีรษะประกอบท่าเซิ้งไปทางด้านซ้ายและขวา 
 2.  การใช้มือ  มีอยู่ 2 ลักษณะ  คือ 
  2.1  ลักษณะมือจีบ  ได้แก่  ม้วนมือจีบ 
  2.2  ลักษณะมือแบ  ได้แก่  แบในลักษณะต้ังมือ/ต้ังวง, แบในลักษณะหงายมือท้ังสอง, 
แบในลักษณะคว่ ามือท้ังสอง, แบในลักษณะมือลูบผม, แบในลักษณะต้ังสันมือท้ังสองข้าง 
 3.  การใช้เท้า  เป็นการเดินย่ าเท้าเคล่ือนท่ีเป็นวงตามเข็มนาฬิกาวนรอบกระด้ง   
 อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมนางด้งประกอบด้วย  1) กระด้ง  2) ไม้คาน  3) สากมอง    
4) กระจก  5) หวี  6) สตางค์แดง  7) ก าไลข้อมือ ข้อเท้าเงิน  8) เปลือกหอย (หอยในนาข้าว)                 
9) ไข่ต้ม  10) ข้าวเหนียว  11) เหล้า  12) คายขันธ์ 5  โดยอุปกรณ์ล าดับท่ี 1 - 7 จะต้องเป็นของ         
แม่หม้ายเท่านั้น  น าส่ิงของท่ีเตรียมไว้ใส่ลงในกระด้งแล้วประกบกระด้งปิดให้สนิทคาดทับด้วยไม้คาน
มัดให้แน่นเพื่อไม่ให้ของในกระด้งตกหล่นในขณะประกอบพิธี  การใช้กระด้งเป็นอุปกรณ์หลักใน     
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การประกอบพิธีกรรมนางด้ง  มีความสัมพันธ์กับความเช่ือและอาชีพของคนอีสาน  โดยมีความเช่ือ
เกี่ยวกับภูตผีวิญญาณ  เช่ือว่าอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพจะมีผี (ผีให้คุณ) สิงสถิตอยู่  ซึ่งกระด้ง    
มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรม  ใช้ส าหรับฝัดข้าวหรือตากพืชผลทางการเกษตร  ดังนั้นเมื่อ  
ฝนแล้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผล  จึงต้องใช้กระด้งเป็นตัวแทนในการประกอบพิธีกรรมขอฝน
ต่อพญาแถน 
 3.  การวิเคราะห์รูปแบบการแสดงและโครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝนของชาวอีสาน  
พบว่า  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหลท้ัง 3 พิธี  ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  
พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมนางด้ง  โดยรูปแบบของพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล     
ในบางขั้นตอน  โดยเฉพาะกระบวนท่าร าบางพิธีกรรมได้มีการปรับเปล่ียนไปตามกระแสสังคม  แต่ใน
ขณะเดียวกันกระบวนท่าร าในพิธีกรรมขอฝนบางพิธียังคงยึดรูปแบบท่าร าด้ังเดิมเอาไว้  โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์รูปแบบการแสดงและโครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  ได้ดังนี้ 
  3.1  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ 
  จากการศึกษาการแสดงการเซิ้งแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล  ในรูปแบบการแสดงใน
พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  มีวัตถุประสงค์เหมือนกับพิธีกรรมแห่บั้งไฟโดยท่ัวไปของชาวอีสาน  คือ  จัดขึ้นเพื่อ
มุ่งหวังขอฝนจากพญาแถนเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร  ดังนั้นรูปแบบการแสดง 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  จึงมุ่งหวังเพื่อเป็นการร่ายร าถวายบูชาพญาแถนเช่ือว่าการร่ายร า
จะสร้างความส าเริงส าราญแด่พญาแถน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจจะได้ประทานฝนให้ตกลงมา       
โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของชาวหมู่บ้านหนองไหล  ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 แบบ  ได้แก่  รูปแบบการแสดงในแบบด้ังเดิมและแบบพัฒนา  ซึ่งในแต่ละแบบมีโครงสร้างท่าร า 
ดังต่อไปนี้ 
   3.1.1  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมแห่บั้งไฟในแบบด้ังเดิม 
   จากการสัมภาษณ์ นางเรียน  อุปัชฌาย์  ปัจจุบันอายุ 72 ปี  ได้กล่าวถึง  ท่าร าเซิ้ง
แห่บั้งไฟในแบบด้ังเดิม ว่า 
 
 “ท่าเซิ้งบั้งไฟเดิมมีอยู่แค่ 3 ท่า ได้รับถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ต่อ ๆ กันมา ร า 3 ท่านี้ 
สลับกับไปจนถึงวัดบ้านหนองไหล  ไม่มีช่ือเรียกท่าเซิ้งแต่การเซิ้งจะต้องเริ่มด้วยท่าไหว้ก่อน  แล้วจึง
เปล่ียนเป็นท่าอื่น  เซิ้งไปตามจังหวะกลองตุ้ม  ใช้กลองตุ้มแค่ 1 ใบ  ตีให้จ้ังหวะในการเซิ้ง  การแต่งตัว
ในการเซิ้งก็แต่งแบบท่ีแต่งกันในชีวิตปกตินี่แหละ  คือนุ่งซิ่นใส่เส้ือแขนกระบอกให้ดูดีนิดหน่อย  อาจมี
ผ้าพาดบ่าด้วยก็ได้” (เรียน  อุปัชฌาย์. สัมภาษณ์. 4 มิถุนายน 2559)   
 
   จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า  โครงสร้างท่าร าเซิ้งบั้งไฟท้ัง 3 ท่า  ไม่ปรากฏช่ือเรียก
ท่าร า  และท่าร าน่าจะใช้เพียงเพื่อบูชาพญาแถน  สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ครบองค์ประกอบของพิธีกรรม
เท่านั้น  มุ่งหมายเพื่อท าให้พญาแถนเกิดความพึงพอใจ  จะได้ดลบันดาลฝนให้ตกตามความเช่ือของ 
คนอีสาน  การเริ่มท่าร าเซิ้งท่าแรกท่ีใช้ท่าไหว้น่าจะส่ือความหมายถึงการแสดงความเคารพสักการะ
พญาแถน  จากนั้นจึงเปล่ียนเป็นท่าร าเซิ้งอื่นเวียนไปจนถึงจุดหมายปลายทางในการประกอบพิธีกรรม 
แห่บั้งไฟ  การเคล่ือนไหวร่างกายของผู้เซิ้งเป็นไปอย่างอิสระตามความถนัดของ   ผู้เซิ้งไม่มีการจัด
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องค์ประกอบร่างกายตามหลักนาฏศิลป์ไทย  ท่าร าเซิ้ง 3 ท่าท่ีปรากฏ  มีลักษณะโครงสร้างท่าร า
ดังต่อไปนี้  การแสดงเซิ้งแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลในแบบด้ังเดิม  มีโครงสร้างท่าร าเซิ้งอยู่ 3 ท่า  
แต่ไม่ปรากฏช่ือเรียกท่าร าเซิ้ง ได้รับการถ่ายทอดท่าร าเซิ้งมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมา ในการร าเซิ้ง 
จะเริ่มท่าแรกด้วยท่าไหว้  สันนิษฐานว่าเป็นการแสดงความเคารพสักการะพญาแถนเทพเจ้าผู้สามารถ   
ดลบันดาลฝนได้ตามความเช่ือของชาวอีสาน  หลังจากนั้น  จึงเซิ้งท่าต่อไปเวียนไปจนกระท่ังส้ินสุด
พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  ในการเปล่ียนท่าเซิ้งอาจใช้วิธีการนับจังหวะ  หรือเปล่ียนตามผู้น าในการเซิ้งซึ่งจะ
อยู่หัวขบวน  โครงสร้างท่าร า  พบว่า  มีลักษณะการใช้ส่วนศีรษะ  ส่วนแขนและมือ  ส่วนขาและเท้า 
ท่ีมีความสัมพันธ์กัน  การใช้ศีรษะในลักษณะการเอียงซ้ายและขวาเท่านั้น  การใช้มือมีอยู่ 2 ลักษณะ  
คือ  มือจีบและมือแบ  การใช้ขาและเท้ามี 2 ลักษณะ คือ การก้าวเท้าและการกระทุ้งเท้า  กล่าวได้ว่า
การแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลในแบบด้ังเดิม  เป็นการเซิ้งท่ีมีโครงสร้างท่าร ามา
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน  การร าเซิ้งเป็นแบบวิถีชาวบ้าน  การเคล่ือนไหวร่างกายของผู้เซิ้งเป็นไปอย่าง
อิสระตามความถนัดของผู้เซิ้ง  ไม่มีการจัดองค์ประกอบร่างกายตามหลักนาฏศิลป์ไทย  อย่างไรก็ตาม
ท่าร าเซิ้งแห่บั้งไฟในของหมู่บ้านหนองไหลก าลังจากสูญหาย  เนื่องจากมีการพัฒนาท่าร าเซิ้งแห่บั้งไฟ
เพื่อใช้ในการประกวดแข่งขันและมีความสวยงามกว่า  จึงท าให้ท่าร าเซิ้งของเดิมไม่ได้รับความนิยม 
และการถ่ายทอดสืบต่อมา  จึงควรท่ีจะใหเ้ยาวชนของหมูบ่้านหนองไหลตระหนักและสืบทอดรักษาไว้  
เพื่อไม่ให้ท่าร าเซิ้งแห่บั้งไฟซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสูญหายไป 
   3.1.2  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมแห่บั้งไฟในแบบพัฒนา 
   จากการศึกษาโครงสร้างท่าร า  พบว่า  เป็นการน าท่าฟ้อนในแม่บทอีสานมาใช้    
เป็นท่าร าเซิ้งแห่บั้งไฟ  คัดเลือกเฉพาะโครงสร้างท่าท่ีมีความสวยงาม  และเหมาะส าหรับใช้ใน      
การร าเซิ้งประกอบการแห่บั้งไฟ  ซึ่งมีท้ังหมด 12 ท่า  ประกอบท่วงท านองเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรี
พื้นบ้าน  มีการออกแบบโครงสร้างท่าร า  คือ  คงท่าร าเดิมท่ีส่ือความหมายของการแสดงความเคารพ  
และการอ้อนวอนพยาแถนเอาไว้  ได้แก่  ท่าเทพนมและท่าพรหมส่ีหน้า  มีลักษณะท่าร าเป็นท่ายืน
ท้ังหมด  การปฏิบัติท่าร าจะปฏิบัติเป็นท่าคู่  คือ  ในหนึ่งท่าร าจะปฏิบัติท้ังด้านซ้ายและด้านขวา   
และปรับลักษณะการใช้เท้า  โดยเป็นการย่ าเท้าท้ังหมดเพื่อให้เหมาะสมกับการเดินเป็นขบวน 
   จากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างท่าร าเซิ้งบั้งไฟ  พบว่า  โครงสร้างท่าร าเซิ้งถูกปรับ
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์   ได้แก่  ความสนุกสนานรื่นเริง  และเพื่อการพาณิชย์  
ดังเช่นการแห่บั้งไฟของจังหวัดยโสธร  มากกว่าเพื่อใช้บูชาพญาแถนดังเช่นท่ีผ่านมา  ลักษณะของ    
ท่าเซิ้งท้ัง 12 ท่า  เป็นท่ายืนท้ังหมด  และมีการก าหนดช่ือของท่าเซิ้งอย่างชัดเจนตามช่ือท่าของฟ้อน
แม่บทอีสาน  วิธีการเซิ้งยังคงยึดจารีตแบบด้ังเดิม  คือ  การเริ่มท่าร าเซิ้งท่าแรกจะใช้ท่าไหว้  ซึ่งมีช่ือ
เรียกว่า  “ท่าเทพนม ท่าพรหมส่ีหน้า”  เป็นท่าท่ีมีความต่อเนื่องกัน  ซึ่งท่าเทพนมน่าจะส่ือถึง      
การแสดงความเคารพสักการะพญาแถน  และท่าพรหมส่ีหน้าน่าจะส่ือถึงพญาแถนเป็นเทพท่ีอยู่ใน
สวรรคช้ั์นพรหม  หลังจากเริ่มท่าเซิ้งด้วยท่าเทพนม-พรหมส่ีหน้าเป็นท่าแรก  แล้วจึงเซิ้งท่าต่อ ๆ ไป   
เวียนจนครบ 12 ท่า  หากยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็จะเวียนกลับมาใช้ท่าเดิม  ๆ จนเสร็จส้ิน
พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  การเปล่ียนท่าเซิ้งจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่งยังคงยึดปฏิบัติแบบเดิม  คือ  การนับ
จังหวะหรือการเปล่ียนท่าเซิ้งตามผู้น าเซิ้งท่ีอยู่หน้าขบวน  การเคล่ือนไหวร่างกายของผู้เซิ้งมีการจัด
องค์ประกอบร่างกายตามหลักนาฏศิลป์ไทย 
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  3.2  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมแห่นางแมว 
  จากการศึกษาการแสดงในพิธีกรรมแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  พบว่า  รูปแบบ 
การแสดงเป็นการแสดงแบบด้ังเดิมท่ีมีมาแต่โบราณตามแบบของหมู่บ้านหนองไหล  เหมือนการแห่
นางแมวของท้องถิ่นอื่นในภาคอีสานอาจมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอการวิเคราะห์
โครงสร้างท่าร าเซิ้งแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล ดังนี้ 
  การแสดงในการเซิ้งแห่นางแมวของหมู่บ้านหนองไหล  มีโครงสร้างรูปแบบการแสดง
เหมือนการแห่นางแมวของท้องถิ่นอื่นในภาคอีสาน  อาจมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  ไม่มีโครงสร้าง   
ท่าร าท่ีเป็นแบบแผน  รูปแบบพิธีกรรมมี 2 ลักษณะ  คือ  การปรบมือให้จังหวะการร้องกาพย์เซิ้ง  
และการเซิ้งไปตามทักษะความรู้ด้านนาฏศิลป์ตามอารมณ์ของผู้เซิ้ง  โครงสร้างท่าร าไม่ส่ือความหมาย
และไม่สอดคล้องกับค ากาพย์เซิ้ง  การใช้เท้าเป็นลักษณะการก้าวเท้าเดินในขบวนแห่  มีท้ังการเดิน    
ท่ีตรงจังหวะและไม่ตรงจังหวะ  ไม่มีการก าหนดแบบแผน  แสดงไปตามอารมณ์ความรู้ สึกของผู้แสดง
ในขณะนั้น 
  3.3  โครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมนางด้ง 
  จากการศึกษา  พบว่า  พิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  มีความเหมือนกับ
พิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านอื่น ๆ ในภาคอีสานท่ัวไป  คือ  เป็นพิธีกรรมเพื่อเส่ียงทายขอฝน  โดยผู้จับ
กระด้ง  ท่ีเช่ือว่ามีนางด้งสิงอยู่ไปตีหลักเส่ียงทายท่ีซ่อนไว้ (หลักฝน หลักแล้ง) ซึ่งแตกต่างจากพิธีกรรม
นางด้งของคนในภาคเหนือตอนล่าง  ภาคกลางตอนบนอย่างจังหวัดพิษณุโลก  อุทัยธานี  สิงห์บุรี  
และชัยนาท  เป็นต้น  คือ  เป็นพิธีกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการละเล่นมากกว่า  โดยการท่ีผู้จับกระด้ง  
จะน ากระด้งท่ีเช่ือว่ามีนางด้งสิงอยู่ไล่ตีผู้ท่ีมาร่วมพิธีกรรม  จากการสัมภาษณ์ นางอุทัย  บุษย์จันทร์  
ปัจจุบันอายุ 65 ปี  กล่าวว่า  
 
 “พิธีกรรมนางด้งกับพิธีกรรมแห่นางแมวเป็นพิธีกรรมขอฝนเหมือนกัน  แต่ไม่ได้จัดมานาน
แล้วเพราะฝนตกอยู่ตลอด  ไม่แห้งแล้งเหมือนเมื่อก่อน  การประกอบพิธีกรรมจะแตกต่างกัน  คือ     
แห่นางแมวจะเป็นพิธีกรรมเคล่ือนท่ี  แต่นางด้งจะเป็นพิธีกรรมท่ีอยู่กับท่ี  ใช้เส่ียงทายฟ้าขอฝนโดยให้
คนเอาไม้หลักฝนและหลักแล้งไปซ่อนคนละท่ีกันไม่ให้นางด้งรู้  เมื่อนางด้งลงสิงในกระด้งก็จะพาไปหา
หลักเส่ียงทายท่ีซ่อนไว้  หากไปตีหลักแล้งท านายว่าปีนี้จะแห้งแล้งฝนไม่ตก  หากไปตีหลักฝนท านาย
ว่าปีนี้จะอุดมสมบูรณ์  การแต่งกายในการประกอบพิธีส่วนใหญ่จะใส่ชุดท าบุญ  คือ  นุ่งผ้าซิ่น  ใส่เส้ือ
ลูกไม้สีอ่อน  ส่วนมากใส่สีขาวเช่ือว่าเป็น  สีแห่งความบริสุทธิ์  ห่มผ้าสไบ  ท่าเซิ้งเมื่อก่อนไม่มี   มีแค่  
ผู้ร่วมพิธียืนล้อมรอบกระด้งร้องค าเซิ้งและปรบมือประกอบจังหวะ  ไม่มีเครื่องดนตรีในการประกอบ
พิธีแต่ปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ท่าเซิ้งประกอบค าเซิ้ง  เนื่องจากรูปแบบเก่าไม่ได้รับความสนใจจาก  
คนรุ่นใหม่  จึงได้มีการปรับปรุงให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น (อุทัย  บุษย์จันทร์. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 
2559)   
 
 
 



171 

 

  จากค ากล่าวข้างต้นท าให้เห็นว่า  รูปแบบของพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล    
ได้มีการพัฒนาในด้านของการแสดงประกอบพิธีกรรม  จากการศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างท่าร าใน
พิธีกรรมนางด้ง  พบว่า  ท่าเซิ้งถูกปรับข้ึนเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์  ได้แก่  ความสนุกสนาน  
รื่นเริง  และดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่  ลักษณะของโครงสร้างท่าร าเป็นลักษณะการร าตีบท
ประกอบค ากาพย์เซิ้งโดยใช้ท่าทางท่ีมาจากธรรมชาติ  
  การแสดงในพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  แต่เดิมเป็นเพียงการปรบมือ
ประกอบการขับกาพย์เซิ้งเท่านั้น  ปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ท่าเซิ้งประกอบค าขับกาพย์เซิ้ง  เนื่องจาก
รูปแบบเก่าไม่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่  เกรงว่าพิธีกรรมนางด้งจะสูญหาย  จึงได้ปรับปรุงให้มี
ท่าเซิ้งประกอบค าขับกาพย์เซิ้งเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  มีรูปแบบโครงสร้างท่าร าท่ีเป็นแบบ
การร าตีบท  โดยท่าตีบทท่ีใช้เป็นท่าทางท่ีมาจากธรรมชาติ  เพื่อ ให้ง่ายต่อความเข้าใจในการส่ือ
ความหมาย  โครงสร้างท่าร าพบว่ามีการใช้ศีรษะในลักษณะการเอียงซ้ายและขวาเฉพาะค าร้องเพื่อ
เสริมให้ท่าเซิ้งมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  การใช้มือมีอยู่ลักษณะเดียวคือการแบมือ  แต่มีลักษณะการแบมือ
อยู่ 3 แบบ  ได้แก่  การแบมือหงาย  การแบมือคว่ า  และการแบมือต้ังสันมือ  การใช้ขาและเท้าเป็น
ลักษณะการก้าวเท้าเดินเวียนรอบกระด้งวนตามเข็มนาฬิกาไปตามจังหวะการขับกาพย์เซิ้ง  แต่ไม่มี
การก าหนดว่าจะต้องก้าวเท้าใดก่อนหลัง 
 
2.  อภิปราย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง  พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน  จะเห็นว่า
ชาวอีสานมีวิถีการด ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเช่ือ  โดยเฉพาะส่ิงล้ีลับและอ านาจเหนือธรรมชาติ  
การด ารงชีวิตส่วนใหญ่เป็นการพึ่งพิงธรรมชาติ  เช่น  การท าเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์ และหาอาหารจาก
ธรรมชาติ อาทิ การจับสัตว์น้ าในห้วย หนอง คลอง บึง การล่าสัตว์ป่าและการเก็บหาของป่าเพื่อขาย
และประกอบอาหาร เมื่อธรรมชาติเกิดการแปรปรวนท าให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวอีสาน จึงท าให้เช่ือ
ว่าเป็นการลงโทษของส่ิงล้ีลับท่ีมีอ านาจเหนือธรรมชาติดลบันดาลให้เป็นไป  สอดคล้องกับ จารุวรรณ  
ธรรมวัตร (2523)  ได้กล่าวว่า  คติความเช่ือของคนอีสานท่ีเป็นพื้นฐานความคิด  และยุทธวิธีสู้ภัยแล้ง 
2 ประเภท  ได้แก่  1) คติความเช่ือแบบวัฒนธรรมผี  ชาวอีสานเช่ือว่ามีผีเพราะผีมีบทบาทในชีวิต 
ประจ าวันหลายด้าน  เช่น  ฝนแล้ง  น้ าท่วม  โดยโรคระบาดเกิดจากการกระท าของผี  จึงมีพิธีกรรม
อ่อนน้อมยอมต่อผี  เช่น  พิธีนางด้ง พิธีเต้าเซียงข้อง พิธีปล้ าบั้งลัน พิธีดึงครกดึงสาก พิธีลงข่วงผีฟ้า  
2) คติความเช่ือเรื่องฝนแล้งตามแนวพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน  เช่น  พิธีสวดคาถาปลาค่อ  พิธีแห่ข้าว
พันก้อน  การเทศน์พญาคันคาก  และยังสอดคล้องกับ จิราภรณ์  ภัทราภานุภัทร (2528) ท่ีได้กล่าวว่า  
ความเช่ือของคนในสังคมมีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมของคนในสังคม  และเป็นตัวก าหนดสังคมอีกด้วย  
โดยแบ่งความเช่ือออกเป็นประเภทต่าง ๆ  เช่น  ความเช่ือเกี่ยวกับธรรมชาติ  ความเช่ือเกี่ยวกับ
ประเพณีการนับถือผี  ความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์  ความเช่ือเกี่ยวกับอาชีพ  ความเช่ือเกี่ยวกับผี
เครื่องมือประกอบอาชีพ   
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 เมื่อวิธีการด ารงชีวิตเกิดความยากล าบาก  การประกอบอาชีพเพาะปลูกไม่ได้ผลผลิตเพราะ
ฝนแล้ง  จึงก่อให้เกิดพิธีกรรมเพื่ออ้อนวอนต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีอ านาจล้ีลับตามความเช่ือ  ไม่ว่าจะเป็น
เทวดา (แถน) หรือภูตผีวิญญาณอย่างนางด้ง  หรือแม้กระท่ังการใช้สัตว์เพื่อเป็นส่ือในการอ้อนวอน
อย่างแมวเพื่อการอ้อนวอนให้ได้ตามส่ิงท่ีตนต้องการ  สอดคล้องกับ บุญเลิศ  สดสุชาติ (2526) ท่ีได้
กล่าวถึงประเพณีบุญบั้งไฟว่า  มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนอีสานในฐานะเป็นเครื่องมือของ    
พิธีขอฝนหรือประเพณีประจ าสิบสองเดือน  เรียกว่า “บุญเดือนหก”  นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงต านาน
ต้นเหตุแห่งการท าบั้งไฟและการขอฝน  ตลอดจนประเพณีการจัดงานบุญบั้งไฟและแนวทางใน      
การอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าว  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ จารุวรรณ  ธรรมวัตร (2523)  ท่ีได้กล่าวถึง
ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท านาของชาวอีสาน  เช่น  ประเพณีการลงแขก       
ในการท านาแต่ละปีมีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานมากอยู่ 4 ครั้ง  คือ  เวลาด านา  เวลาเกี่ยวข้าว   
เวลานวดข้าว  และเวลาขนข้าวขึ้นยุ้ง  ประเพณีการขอฝนของชาวอีสานมีพิธีเต้าแม่นางข้องเพื่อขับไล่
ผีแม่แล้งออกจากหมู่บ้าน  และเป็นการท านายว่าฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่  นอกจากนั้นยังมี
พิธีกรรมแห่นางแมว  พิธีกรรมนางด้ง  เป็นต้น 
 ในการศึกษาพิธีกรรมขอฝนของชาวหมู่บ้านหนองไหลท้ัง 3 พิธีกรรม  ได้แก่  พิธีกรรม    
แห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมนางด้ง  มีองค์ประกอบหลักของพิธีกรรมประกอบด้วย  
1) วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารกับพญาแถน  เช่น  บั้งไฟ  นางแมว  และกระด้ง  
2) บทเซิ้งท่ีใช้เป็นสารในการอ้อนวอนส่งถึงพญาแถน  3) การเซิ้งซึ่งเช่ือว่าเป็นการถวายพญาแถน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  ซึ่งองค์ประกอบของพิธีกรรมบางขั้นตอนอาจมีการปรับเปล่ียนไปตาม     
ยุคสมัย  สอดคล้องกับ อร่ามจิต  ชิณช่าง (2531)  ท่ีได้กล่าวว่า  กาพย์เซิ้งบั้งไฟเป็นค าประพันธ์
ท้องถิ่นอีสาน  ท่ีใช้ร้องในขบวนแห่บั้งไฟแต่งด้วยกาพย์อีสาน  ส่วนในด้านพิธีกรรมนั้น  มีลักษณะ
เนื้อหาของกาพย์เซิ้งบั้งไฟ  จะเป็นการบวงสรวงอ้อนวอนต่อพญาแถนและส่ิงศักด์ิสิทธิ์  อันเป็นท่ี
เคารพของชาวบ้านให้มาช่วยดลบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล  การเซิ้งบั้งไฟจะเป็นการเซิ้งประกอบ 
การขับกาพย์เซิ้ง  โดยเซิ้งขึ้นลงตามจังหวะกลอง  และถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญในงานประเพณี
สืบมา   
 การวิเคราะห์รูปแบบการแสดงและโครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  
ได้แก่  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  มีโครงสร้างท่าร า  แบ่งออกเป็น 2 แบบ  คือ  แบบด้ังเดิม  ซึ่งมีท่าเซิ้ง 3 ท่า  
แต่ไม่ปรากฏช่ือเรียกท่าเซิ้ง  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดท่าเซิ้งมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมา  การเซิ้งจะ  
เริ่มท่าแรกด้วยท่าไหว้  สันนิษฐานว่าเป็นการแสดงความเคารพสักการะพญาแถนเทพเจ้า  ผู้สามารถ  
ดลบันดาลฝนได้ตามความเช่ือของชาวอีสาน  หลังจากนั้นจึงเซิ้งท่าต่อไป เวียนไปจนกระท่ังส้ินสุด
พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  ในการเปล่ียนท่าเซิ้งอาจใช้วิธีการนับจังหวะ  หรือเปล่ียนตามผู้น าในการเซิ้งซึ่งจะ
อยู่หัวขบวน  โครงสร้างท่าร ามีลักษณะการใช้ส่วนศีรษะ  ส่วนแขนและมือ  ส่วนขาและเท้า ท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน  การใช้ศีรษะในลักษณะการเอียงซ้ายและขวาเท่านั้น  การใช้มือมีอยู่ 2 ลักษณะ  คือ  
ลักษณะมือจีบและมือแบ  การใช้ขาและเท้ามีอยู่ 2 ลักษณะ  คือ  การก้าวเท้าและการกระทุ้งเท้า  
กล่าวได้ว่าการแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหลในแบบด้ังเดิม  เป็นการเซิ้งท่ีมีท่ามา
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน  การเคล่ือนไหวร่างกายของผู้เซิ้งเป็นไปอย่างอิสระตามความถนัดของผู้เซิ้ง   
ไม่มีการจัดองค์ประกอบร่างกายตามหลักนาฏศิลป์ไทย  อย่างไรก็ตามท่าเซิ้งแห่บั้งไฟในของหมู่บ้าน
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หนองไหลก าลังจากสูญหาย  เนื่องจากมีการพัฒนาท่าเซิ้งแห่บั้งไฟ  เพื่อใช้ในการประกวดแข่งขัน  
และสวยงามกว่า  จึงท าให้ท่าเซิ้งแบบด้ังเดิมไม่ได้รับความนิยมและการถ่ายทอดสืบต่อมา  จึงควรท่ีจะ
ให้เยาวชนของหมู่บ้านหนองไหลตระหนักและสืบทอดรักษาไว้  เพื่อไม่ให้ท่าเซิ้งแห่บั้งไฟซึ่งเป็น       
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสูญหายไป  สอดคล้องกับ เรียน  อุปัชฌาย์ (สนทนากลุ่ม. 12 กุมภาพันธ์ 
2560)  ท่ีกล่าวว่า “ท่าเซิ้งบั้งไฟท่ีใช้เดิมมีอยู่แค่ 3 ท่า  ได้รับถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ต่อ ๆ กันมา  
ร า 3 ท่านี้สลับกับไปจนถึงวัดบ้านหนองไหล  ไม่มีช่ือเรียกท่าเซิ้ง  แต่การเซิ้งจะต้องเริ่มด้วยท่าไหว้
ก่อนแล้วจึงเปล่ียนเป็นท่าอื่น  เซิ้งไปตามจังหวะกลองตุ้ม  การแต่งตัวในการเซิ้งก็แต่งแบบท่ีแต่งกัน  
ในชีวิตปกตินี่แหละ  คือ  นุ่งซิ่นใส่เส้ือแขนกระบอกให้ดูดีนิดหน่อย  อาจมีผ้าพาดบ่าด้วยก็ได้ ”     
ส่วนแบบพัฒนานั้น  มีท่าเซิ้งแห่บั้งไฟท่ีน ามาจากโครงสร้างท่าฟ้อนแม่บทอีสาน  โดยคัดเฉพาะท่าท่ี  
มีความสวยงามและเหมาะสมในการแห่ขบวนบั้งไฟ  มีท้ังหมด 12 ท่า  เป็นท่ายืนท้ังหมด  ใช้เซิ้ง
ประกอบท่วงท านองเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน  บรรเลงลายเพลงฟ้อนภูไทสกลนคร   
ซึ่งเป็นท านองเพลงช้า  และลายเพลงล าเพลินซึ่งเป็นท านองเพลงเร็ว  หรืออาจเป็นเพลงไทยสากล  
ลูกทุ่งหรือหมอล าท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น  ท่าเซิ้งถูกปรับขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์มากกว่าเพื่อใช้บูชาพญาแถนดังเช่นท่ีผ่านมา  และมีการก าหนดช่ือของท่าเซิ้งอย่างชัดเจนตาม
ช่ือท่าของฟ้อนแม่บทอีสาน  วิธีการเซิ้งยังคงยึดจารีตแบบด้ังเดิม  คือ  การเริ่มท่าร าเซิ้งท่าแรกจะ    
ใช้ท่าไหว้  ซึ่งมีช่ือเรียกว่า “ท่าเทพนม ท่าพรหมส่ีหน้า” เป็นท่าท่ีมีความต่อเนื่องกัน  หลังจากนั้น   
จึงเริ่มเซิ้งท่าต่อ ๆ ไป  เวียนจนครบ 12 ท่า  หากยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็จะเวียนกลับมาใช้     
ท่าเดิม ๆ จนเสร็จส้ินพิธีกรรมแห่บ้ังไฟ  การเปล่ียนท่าเซิ้งจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่งใช้การนับจังหวะ  
หรือการเปล่ียนท่าเซิ้งตามผู้น าเซิ้งท่ีอยู่หน้าขบวน  โครงสร้างท่าร าพบว่ามีลักษณะการใช้ส่วนศีรษะ  
ส่วนแขนและมือ  ส่วนขาและเท้าท่ีมีความสัมพันธ์กัน  การใช้ศีรษะในลักษณะการเอียงซ้ายและขวา  
และการลักคอ  การใช้มือมีอยู่ 4 ลักษณะ  คือ  ลักษณะมือจีบ  ลักษณะมือแบ  ลักษณะมือก า     
และลักษณะมืองุ้ม  การใช้ขาและเท้า  มีอยู่ 4 ลักษณะ  คือ  การย่ าเท้า  การกระทุ้งเท้า  การเหยียด
เท้าตรงแตะปลายเท้าและการงอเข่าตกปลายเท้าแตะพื้น  กล่าวได้ว่าการแสดงในพิธีกรรมแห่บั้งไฟ
ของหมู่บ้านหนองไหลแบบพัฒนา  เป็นการเซิ้งท่ีมีโครงสร้างท่ามาจากท่าฟ้อนแม่บทอีสาน  ท าให้เป็น
การเซิ้งแบบนาฏศิลป์ไทย  การเคล่ือนไหวร่างกายของผู้เซิ้งมีการจัดองค์ประกอบของร่างกายท่ีมี
ความสัมพันธ์กันต้ังแต่ศีรษะ  ล าตัว  มือและเท้า  ตามหลักนาฏศิลป์ไทย  และสอดคล้องกับ สุรีรัตน์  
ด าเนิน (สนทนากลุ่ม. 12 กุมภาพันธ์ 2560) หลานสาวของ นางฉวีวรรณ  ด าเนิน  ศิลปินแห่งชาติ  
สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า) ปี  พ.ศ. 2536  กล่าวว่า “ตนเองเป็นนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด  ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาทางด้านนาฏศิลป์ตามแบบแผน  และเมื่อปี พ.ศ. 2546 ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้จัดประกวดขบวนแห่บั้งไฟขึ้น  ซึ่งทางหมู่บ้านหนองไหลได้ร่วม
ประกวดขบวนแห่บั้งไฟ  ตนเองได้ถูกทาบทามจากผู้น าชุมชนให้มาช่วยปรับปรุงท่าเซิ้งแห่บั้งไฟ     
ของหมู่บ้านหนองไหลให้มีความสวยงาม  จึงเกิดการพัฒนาท่าเซิ้งแห่บั้งไฟในแบบพัฒนาขึ้น  ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2546 จนถงึปัจจุบัน  ท่าเซิ้งจะมี 2 ลักษณะ  คือ  ท่าเซิ้งประกอบเพลงช้า  และท่าเซิ้งประกอบ
เพลงเร็ว  ซึ่งท่าท่ีน ามาใช้ส าหรับการเซิ้งได้คัดเลือกมาจากโครงสร้างท่าในการแสดงฟ้อนแม่บทอีสาน  
โดยเลือกเฉพาะโครงสร้างท่าท่ีมีความสวยงาม  และเหมาะส าหรับใช้ในการเซิ้งประกอบการแห่บั้งไฟ  
ซึ่งมีท้ังหมด 12 ท่าเซิ้ง  ประกอบท่วงท านองเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ประกอบด้วย  
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พิณ  กลองตุ้ม  กลองยาวอีสาน  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  และโหม่ง  บรรเลงลายเพลงฟ้อนภูไทสกลนคร      
ซึ่งเป็นท านองเพลงช้า  และลายเพลงล าเพลินซึ่งเป็นท านองเพลงเร็ว  หรืออาจเป็นเพลงไทยสากล  
ลูกทุ่งหรือหมอล าท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในขณะนั้นประกอบการแห่บั้งไฟของหมู่บ้าน” 
 ส่วน พิธีกรรมแห่นางแมว  มีโครงสร้างรูปแบบการแสดงเป็นแบบด้ังเดิมท่ีมีมาแต่โบราณ
ตามแบบของหมู่บ้านหนองไหล  เหมือนกับการแห่นางแมวของท้องถิ่นอื่นในภาคอีสาน  อาจมี
แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  แต่ไม่มีโครงสร้างท่าร าท่ีเป็นแบบแผน  แสดงไปตามอารมณ์ความรู้สึกของ  
ผู้แสดงในขณะนั้น  ท่าเซิ้งมี 2 ลักษณะ  คือ  การปรบมือประกอบจังหวะ  และการเซิ้งไปตามทักษะ
ความรู้ด้านนาฏศิลป์และอารมณ์ของผู้เซิ้ง  ท่าเซิ้งไม่ส่ือความหมายและไม่สอดคล้องกับค ากาพย์เซิ้ง  
การใช้เท้าเป็นลักษณะการก้าวเท้าเดินในขบวนแห่  มีท้ังการเดินท่ีตรงจังหวะและไม่ตรงจังหวะและ
พิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  มีความเหมือนกับพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านอื่น ๆ ในภาค
อีสานท่ัวไป  คือ  เป็นพิธีกรรมเพื่อเส่ียงทายขอฝน  โดยผู้จับกระด้งท่ี เช่ือว่ามีนางด้งสิงอยู่ไปตีหลัก
เส่ียงทายท่ีซ่อนไว้ (หลักฝน หลักแล้ง)  แต่เดิมเป็นเพียงการปรบมือประกอบการขับกาพย์เซิ้งเท่านั้น  
ปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ท่าเซิ้งประกอบค าขับกาพย์เซิ้ง  เนื่องจากรูปแบบเก่าไม่ได้รับความสนใจจาก
คนรุ่นใหม่เกรงว่าพิธีกรรมนางด้งจะสูญหาย  จึงได้ปรับปรุงให้มีท่าเซิ้งประกอบค าขับกาพย์เซิ้งเพื่อให้ 
มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  มรีูปแบบกระบวนท่าร าท่ีเป็นแบบการร าตีบท  โดยท่าตีบทท่ีใช้เป็นท่าทาง
ท่ีมาจากธรรมชาติ  เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในการส่ือความหมาย  โครงสร้างท่าร ามีการใช้ศีรษะใน
ลักษณะการเอียงซ้ายและขวาเฉพาะค าร้อง  เพื่อเสริมให้ท่าเซิ้งมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  การใช้มือมีอยู่
ลักษณะเดียวคือการแบมือ  แต่มีลักษณะการแบมืออยู่ 3 แบบ  ได้แก่  การแบมือหงาย การแบมือคว่ า
และการแบมือต้ังสันมือ  การใช้ขาและเท้าเป็นลักษณะการก้าวเท้าเดินเวียนรอบกระด้ง  วนตามเข็ม
นาฬิกาไปตามจังหวะการขับกาพย์เซิ้งแต่ไม่มีการก าหนดว่าจะต้องก้าวเท้าใดก่อนหลัง  สอดคล้องกับ 
อุทัย  บุษย์จันทร์  (สนทนากลุ่ม. 12 กุมภาพันธ์ 2560)  ได้กล่าวว่า “พิธีกรรมนางด้งกับพิธีกรรม   
แห่นางแมวเป็นพิธีกรรมขอฝนเหมือนกัน  แต่ไม่ได้จัดมานานแล้วเพราะฝนตกอยู่ตลอดไม่แห้งแล้ง
เหมือนเมื่อก่อน  แต่การประกอบพิธีกรรมจะแตกต่างกัน  คือ  แห่นางแมวจะเป็นพิธีกรรมเคล่ือนท่ี  
แต่นางด้งจะเป็นพิธีกรรมท่ีอยู่กับท่ี  ใช้เส่ียงทายฟ้าฝนโดยให้คนเอาไม้หลักฝน  และหลักแล้งไปซ่อน
คนละท่ีกันไม่ให้นางด้งรู้  เมื่อนางด้งลงสิงในกระด้งก็จะพาไปหาหลักเส่ียงทายท่ีซ่อนไว้  หากไปตี  
หลักแล้งท านายว่าปีนี้จะแห้งแล้งฝนไม่ตก หากไปตีหลักฝนท านายว่าปีนี้จะอุดมสมบูรณ์  การแต่งกาย
ในการประกอบพิธีส่วนใหญ่จะใส่ชุดท าบุญ  คือ  นุ่งผ้าซิ่น  ใส่เส้ือลูกไม้สีอ่อน  ส่วนมากใส่สีขาวเช่ือว่า
เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ใสสะอาด  ห่มผ้าสไบ  เมื่อก่อนไม่มีท่าเซิ้งมีแค่ผู้ร่วมพิธียืนล้อมรอบกระด้งร้อง
ค าเซิ้งและปรบมือประกอบจังหวะไม่มีเครื่องดนตรีในการประกอบพิธี  แต่ปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์  
ท่าเซิ้งประกอบค าเซิ้ง  เนื่องจากรูปแบบเก่าไม่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่จึงได้ปรับปรุงให้มี   
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น” 
 จากค ากล่าวข้างต้นท าให้เห็นว่า  รูปแบบพิธีกรรมนางด้งของหมู่บ้านหนองไหล  ได้มีการ
พัฒนาในด้านของการแสดงประกอบพิธีกรรม  กระบวนท่าเซิ้งถูกปรับข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์  ได้แก่  ความสนุกสนาน  รื่นเริง  และดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่  ลักษณะของ
กระบวนท่าเซิ้งเป็นลักษณะการร าตีบทประกอบค าเซิ้งโดยใช้ท่าทางท่ีมาจากธรรมชาติ   
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3.  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหล  ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าในปัจจุบันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีส่งผลให้พิธีกรรมต่าง ๆ ค่อยเลือนหายไปจากสังคมไทย 
และท าให้การแสดงท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมสูญหายไปด้วย  ดังนั้นจึง
ควรมีการศึกษา  เอาใจใส่ดูแล  และมีการสืบทอดให้เยาวชนของหมู่บ้านต่อไป  แต่เนื่องจากผู้วิจัยมี
เวลาจ ากัดท าให้ศึกษาได้เฉพาะรูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของหมู่บ้านหนองไหลเท่านั้น       
แต่ยังมีรูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของชาวอีสานอีกหลายพิธีกรรม  ท่ีก าลังจะสูญหายซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีน่าเสียดายอย่างยิ่ง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนของชาวอีสาน  ท าให้เห็นว่าการแสดง
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมสูญหายไปด้วย  จึงควรมีการศึกษาวิจัย
รูปแบบการแสดงท่ีปรากฏในพิธีกรรมอื่น ๆ ก่อนท่ีจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย  อย่างเช่น  
ชาวอีสานมีคติความเช่ือแบบวัฒนธรรมผี  เช่ือว่าผีมีบทบาทในชีวิตประจ าวันหลายด้าน  เช่น  ฝนแล้ง  
น้ าท่วม  โรคระบาดเกิดจากการกระท าของผี  จึงมีพิธีกรรมอ่อนน้อมยอมต่อผี  ได้แก่  พิธีเต้าเซียงข้อง  
พิธีปล้ าบั้งลัน  พิธีดึงครกดึงสาก  พิธีลงข่วงผีฟ้า  หรือคติความเช่ือเรื่องฝนแล้งตามแนวพุทธศาสนา
แบบชาวบ้าน  เช่น  พิธีสวดคาถาปลาค่อ  พิธีแห่ข้าวพันก้อน  การเทศน์พญาคันคาก  เป็นต้น 
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กิ่งแก้ว  อัตถากร. “ลักษณะพิธีกรรมในสังคมไทย.” ในเอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา, หน้า 19. 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525. 
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กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. 

จารุบุตร  เรืองสุวรรณ. “ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี ระบบการปกครองของชาวอีสานสมัยเก่า .” ใน                 
ของดีอีสาน, หน้า 147 – 158. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.. 

จารุวรรณ  ธรรมวัตร. หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา  เร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของชาวอีสาน. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2523. 

จิราภรณ ์ ภัทราภานุภัทร. สถานภาพการศึกษาเร่ืองคติความเชื่อของไทย. กรุงเทพฯ : โครงการไทย
ศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. 

ชวน  เพชรแก้ว และคนอื่น ๆ. “การแสดงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ.” ในเอกสารการสอน ชุดวิชาศิลปะ
การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย หน่วยที่ 9–15, พิมพ์ครั้งท่ี 2. หน้า 573–644.        
นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533. 

ชัชวาลย์  วงศ์ประเสริฐ. ศิลปะการฟ้อนภาคอีสาน. มหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ ส านักวิทยบริการ         
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2533. 

ชิล มีเดีย จ ากัด. บริษัท. ชมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ไปไส...ไปอีสาน. 19 สิงหาคม 2559. จากคลังข้อมูล 
ชิลไปไหน Website : http://www.chillpainai.com/scoop/851. 

ดวงใจ  หงษ์จันทร์. ประเพณีบุญบั้งไฟ. 19 สิงหาคม 2559. จากคลังข้อมูลประเพณีฮีตสิบสอง        
Website : https://www.pr.prd.go.th/kalasin/com. 

ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา และนริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา. สาส์นสมเด็จ/
ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 
2504. 

ไตรรงค์  ปิมปา. ต านานแห่งน้ า : ประเพณีแห่นางแมว อ้อนวอนขอฝน. 20 สิงหาคม 2559. จากคลัง 
ข้อมูลนานาน่ารู้ : ต านานแห่งน้ า Website : http://www.Prapathai.com. 

ท่ีนี่ประเพณีไทย. เต้านางด้ง. 21 สิงหาคม 2559. Website : http://.blogspot.com. 
ธนดล  อินทะรังษี. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8. สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559. 
ธวัช  ปุณโณทก. “ความเช่ือพื้นบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน.” ในวัฒนธรรมพื้นบ้าน :  

คติความเชื่อ, หน้า 350. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. 
-----------. “บ่อเกิดของเพลงพื้นบ้านอีสาน พิจารณาทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และการสืบทอด

วัฒนธรรม.” ในเอกสารสัมมนาเพลงพื้นบ้านอีสาน เอกสารหมายเลข 11. หน้า 155. 
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2524. 
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http://www.prapathai.com/
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ธวัช  ปุณโณทก. ไทยศึกษาและวรรณกรรมท้องถ่ินอีสาน. กรุงเทพฯ : ธรรมทัศน์, 2544. 
ธิดา  สาระยา. เมืองอุบล : ธานีแห่งราชะ ศรีสง่าแห่งไพรพฤก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เมืองโบราณ, 

2536. 
บัวสาย  อุปัชฌาย์. หมอแคนหมู่บ้านหนองไหล. สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2559 
บุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล. ประเพณีอีสานและเกร็ดโบราณคดีไทอีสาน . ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลัง

นานาวิทยา, 2544. 
บุญเลิศ  สดสุชาติ. บั้งไฟ. มหาสารคาม : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม, 2526. 
ประมวล  ดิคคินสัน. คติชาวบ้าน : การศึกษาด้านมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, 2521. 
ปรียา  หิรัญประดิษฐ์. “ศิลปะ การละเล่น และการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทย.” ในเอกสารการสอน 

ชุดวิชาศิลปะการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย หน่วยที่ 1 – 8, พิมพ์ครั้งท่ี 2.       
หน้า 16. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533. 

ปลอบขวัญ  เทพมณี. วิเคราะห์ท่าร าเซ้ิงบั้งไฟ คุ้มบ้านท่าศรีธรรมและคุ้มบ้านใต้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์, วิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2530. 

แผนท่ีไทย.คอม. แผนที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 1 กุมภาพันธ์ 2559. จากคลังข้อมูล 
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พระสังฆราชลาว, สมเด็จ. อนุสรณ์งานพระศพสมเด็จพระยอดแก้ว พุทธชิโนรสสกลมหา
สังฆปาโมกข์ (บุญทัน บุปผรัตน์) สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรลาว . ม.ป.ท., 
2528. 

พระอริยานุวัตร  เขมจารีเถระ. “คติความเช่ือของชาวอีสาน” ในวัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ,          
หน้า1 – 13. เพ็ญศรี  ดุ๊ก, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2536. 

มนตรี  โคตรคันทา. ความเป็นมาของดินแดนอีสาน. 1 กุมภาพันธ์ 2559. Website : http://www. 
isangate.com 

ยุทธศิลป์  จุฑาวิจิตร. การฟ้อนอีสาน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานาฏยศิลป์ไทย 
คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาท 
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7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 

เรียน  อุปัชฌาย์. ผู้ประกอบพิธีเต้านางด้งของหมู่บ้านหนองไหล. สัมภาษณ์, 3 – 4 มิถุนายน 2559. 
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วัฒน  ศรีสว่าง. ชุดเคร่ืองมือการสอนภาษาและวรรณกรรม เคร่ืองมือ 3 ชุดความรู้ภาษาและ
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สุกัญญา  สุจฉายา. “กาพย์เซิ้งบั้งไฟ.” ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ , หน้า 104. 

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2557. 
สุจิตต์  วงศ์เทศ. พลังลาวชาวอีสานมาจากไหน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน, 2549. 
สุนทร  ศรีโคตร. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8. สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559. 
สุนันท์  เพชรเล่ือน, และคณะ. มรดกไทอีสาน. ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2544. 
สุภาวดี  ส าลีพันธุ์ . ท่าฟ้อนพื้นบ้านอีสาน ศึกษากรณีวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด . วิทยานิพนธ์    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2540. 

สุภน  สมจิตร และศรีปัญญา  ปริวรรต. “วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน : กลองตุ้ม,” ใน สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 1. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์, 2542. 

สุรีรัตน์  ด าเนิน. ผู้พัฒนากระบวนท่าเซ้ิงบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล. สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559. 
-----------. ผู้พัฒนากระบวนท่าเซ้ิงบั้งไฟของหมู่บ้านหนองไหล. สนทนากลุ่ม, 12 กุมภาพันธ์ 2560. 
สุวรรณ์  บุษย์จันทร์. ปราชญ์ชาวบ้านหมู่บ้านหนองไหล. สัมภาษณ์, 3 – 4 มิถุนายน 2559. 
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เสมอชัย  มูลสุวรรณ และสุมิตร  ปิติพัฒน์ . คนไตในซือเหมา มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน : ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545. 

เสรี  พงศ์พิศ. เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน. กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2549 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย. ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินต าบลสร้างถ่อน้อย. ม.ป.ท., 2547. 
-----------. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย. ม.ป.ท., 

2559. 
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ส ำเนำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เพื่อกำรวิจัย 
 1. หนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชำญในกำรตรวจสอบเครื่องมือในกำรวิจัย 
 2. หนังสือเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนรำชกำร  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๘๐๔ ต่อ ๑๒๐ 
ท่ี  วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๘๔ วันท่ี ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นผู้เช่ียวชำญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 
 
เรียน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์ 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลปไ์ทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้ ทำงโครงกำรบัณฑิตศึกษำ  ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่ำนเป็นผู้เช่ียวชำญในกำรตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ใน
กำรวิจัย  เพื่อประกอบกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ตำมเกณฑ์กำรจบหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  อีกท้ังยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนได้อย่ำง
กว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและประชำชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทย
ต่อไป 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด้วย  จักเป็นพระคุณอย่ำงยิ่ง 

  

 (นำยชนัย  วรรณะลี) 
 ผู้ช่วยอธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนรำชกำร  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๘๐๔ ต่อ ๑๒๐ 
ท่ี  วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๘๔ วันท่ี ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นผู้เช่ียวชำญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 
 
เรียน  ดร.บ ำรุง  พำทยกุล   

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้ ทำงโครงกำรบัณฑิตศึกษำ  ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่ำนเป็นผู้เช่ียวชำญในกำรตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ใน
กำรวิจัย  เพื่อประกอบกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ตำมเกณฑ์กำรจบหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  อีกท้ังยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนได้อย่ำง
กว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและประชำชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทย
ต่อไป 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด้วย  จักเป็นพระคุณอย่ำงยิ่ง 

  

 (นำยชนัย  วรรณะลี) 
 ผู้ช่วยอธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๘๔ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นผู้เช่ียวชำญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เรียน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัควิทย์  เรืองรอง 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้ ทำงโครงกำรบัณฑิตศึกษำ  ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่ำนเป็นผู้เช่ียวชำญในกำรตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ใน
กำรวิจัย  เพื่อประกอบกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ตำมเกณฑ์กำรจบหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  อีกท้ังยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนได้อย่ำง
กว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและประชำชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทย
ต่อไป 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด้วย  จักเป็นพระคุณอย่ำงยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (นำยชนัย  วรรณะลี) 
 ผู้ช่วยอธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนรำชกำร  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๘๐๔ ต่อ ๑๒๐ 
ท่ี  วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ วันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
 
 
เรียน  ดร.ไพโรจน์  ทองค ำสุก 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมี คุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  ดร.ชนัย  วรรณะลี 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 

186 



188 

 

 
ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำยไสว  วุฒสังข์ 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำยสุวรรณ์  บุษย์จันทร์ 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่ วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำยสำคร  พุทธขิณ 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่ อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำยสุนทร  ศรีโคตร 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำยธนดล  อินทะรังษี 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำงละเอียด  ลอยหำ 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำงเภำ  สำยสุด 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำงนวน  บริสุทธิ์ 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำงสำวสุรีรัตน์  ด ำเนิน 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำงเรียน  อุปัชฌำย์ 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่ วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำงบุญมี  ค ำเกิด 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่ อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำงเพ็ญศรี  ยืนสุข 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำงอุทัย  บุษย์จันทร์ 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 
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ท่ี วธ ๐๘๐๑.๐๑ (๑๕)/๕๐ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ถนนรำชินี  เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

เรียน  นำงมุกดำ  สำยสุด 

 ด้วย นำงธัญญำภรณ์  พลำยงำม  เป็นนักศึกษำหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นำฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “พิธีกรรม
และกำรแสดงในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 
 ในกำรนี้  เพื่อให้วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและส ำเร็จด้วยดี  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำผลงำนวิจัยนี้เผยแพร่สู่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยให้มำกขึ้น  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทยร่วมสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ ในวันอำทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐  เวลำ ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหนองไหล  ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  
อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสนทนำตำมวัน เวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว  จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  

 (รองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์) 
 ประธำนหลักสูตรศิลปมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบัณฑิตศึกษำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๕ ต่อ ๔๒๐ 
Fax ๐ ๒๒๒๔ ๕๘๕๑ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
 1.  รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 2.  รายช่ือผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 3.  ภาพประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
เร่ือง  พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์ คณบดีคณะศิลปศึกษา 
         สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
         กระทรวงวัฒนธรรม 
2.  ดร.บ ารุง  พาทยกุล      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 
         สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
         กระทรวงวัฒนธรรม 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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รายชื่อเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เร่ือง  พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน 

------------------------------------------------ 
1.  ดร.ชนัย  วรรณะลี     อดีตผู้ช่วยอธิการบดี 
         สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
         กระทรวงวัฒนธรรม 
         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
2.  ดร.ไพโรจน์  ทองค าสุก   นักวิชาการละครและดนตรี ช านาญการ 
         ส านักการสังคีต  กรมศิลปากร 
         กระทรวงวัฒนธรรม 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย   
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4.  นายไสว  วุฒสังข์      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 
         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
         อ านาจเจริญ เขต 1 
5.  นายสุวรรณ์  บุษย์จันทร์   ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
6.  นายสาคร  พุทธขิณ     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 
7.  นายสุนทร  ศรีโคตร     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
8.  นายธนดล  อินทะรังษี    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
9.  นางละเอียด  ลอยหา    ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
10.  นางเภา  สายสุด     ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
11.  นางนวน  บริสุทธิ์     ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 

12.  นางสาวสุรีรัตน์  ด าเนิน   ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
13.  นางเรียน  อุปัชฌาย์    ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
14.  นางบุญมี  ค าเกิด     ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
15.  นางเพ็ญศรี  ยืนสุข    ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
16.  นางอุทัย  บุษย์จันทร์   ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
17.  นางมุกดา  สายสุด     ผู้ประกอบพิธีและปราชญ์ชาวบ้าน 
18.  นางธัญญาภรณ์  พลายงาม   ผู้วิจัย 
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ลายมือชื่อผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เร่ือง  พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 
------------------------------------------------ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 ดร.ชนัย  วรรณะลี   
2 ดร.ไพโรจน์  ทองค าสุก   
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง   
4 นายไสว  วุฒสังข์   
5 นายสุวรรณ์  บุษย์จันทร์   
6 นายสาคร  พุทธขิณ   
7 นายสุนทร  ศรีโคตร   
8 นายธนดล  อินทรังสี   
9 นางละเอียด  ลอยหา   
10 นางเภา  สายสุด   
11 นางนวน  บริสุทธิ์   
12 นางสาวสุรีรัตน์  ด าเนิน   
13 นางเรียน  อุปัชฌาย์   
14 นางบุญมี  ค าเกิด   
15 นางเพ็ญศรี  ยืนสุข   
16 นางอุทัย  บุษย์จันทร์   
17 นางมุกดา  สายสุด   
18 นางธัญญาภรณ์  พลายงาม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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ภาพที่ 58  ประธานกล่าวเปิดการสนทนากลุ่ม 

 
ภาพที่ 59  ผู้วิจัยน าเสนอการสนทนากลุ่ม 
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ภาพที่ 60  การสนทนากลุ่ม 

 
ภาพที่ 61  การสาธิตเซิ้งนางด้ง 
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ภาพที่ 62  การมอบของท่ีระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม

 
ภาพที่ 63  ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มถ่ายภาพร่วมกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์ในการวิจัย เรื่อง  พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน 
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แบบสัมภาษณ์ในการวิจัย 
เรื่อง “พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 

 
 

ข้อมูลส่วนตัว 
 1.  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล......................................... 
 2.  อายุ..................ปี 
 3.  อาชีพ................................................................................................................................. 
 4.  ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี.........ต าบล......................................................... 
  อ าเภอ...............................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์...................... 
 5.  หมายเลขโทรศัพท์............................................................................................................. 
 
ประเด็นค าถาม 
 1.  ข้อมูลเก่ียวกับพิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน 
  1.1  ท่ีมาของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีความเป็นมาอย่างไร 
………………………………………………………………………………........................................................................ 
  1.2  ท่ีมาของพิธีกรรมแห่นางแมวมีความเป็นมาอย่างไร 
………………………………………………………………………………........................................................................ 
  1.3  ท่ีมาของพิธีกรรมนางด้งมีความเป็นมาอย่างไร 
………………………………………………………………………………........................................................................ 
 2.  ขั้นตอนพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน. 
  2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บัง้ไฟมีกี่ขั้นตอน................................................................... 
มีอะไรบ้าง……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  2.2  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมวมีกี่ขั้นตอน............................................................... 
มีอะไรบ้าง................................................................................................................................................ 
  2.3  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้งมีกี่ขั้นตอน....................................................................... 
มีอะไรบ้าง................................................................................................................................................ 
 3.  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
  3.1  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเช่ือในเรื่อง
อะไร......................................................................................................................................................... 
  3.2  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่นางแมว  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเช่ือในเรื่อง
อะไร ....................................................................................................................................................... 
  3.3  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมนางด้ง  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเช่ือในเรื่องอะไร
......................................................................................................................................................... 
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 4.  ผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
  4.1  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซิ้งบั้งไฟ.............................................................................. 
ท่าร าเซิ้งบั้งไฟแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่............................................................................................ 
  4.2  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซิ้งนางแมว.......................................................................... 
ท่าร าเซิ้งนางแมวแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่........................................................................................ 
  4.3  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซิ้งนางด้ง............................................................................. 
ท่าร าเซิ้งนางด้งแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่........................................................................................... 
 5.  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
  5.1  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมแห่บั้งไฟเป็นอยา่งไร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  5.2  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมแห่นางแมวเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  5.3  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมนางด้งเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 6.  ขั้นตอนการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
  6.1  ขั้นตอนการแสดงเซิ้งบั้งไฟยังคงรักษาขั้นตอนของเดิมหรือพัฒนาปรับปรุงถ้าพัฒนา
ต้องการท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  6.2  ขั้นตอนการแสดงเซิ้งนางแมวยังคงรักษาขั้นตอนของเดิม  หรือพัฒนาปรับปรุง    
ถ้าพัฒนาต้องการท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  6.3  ขั้นตอนการแสดงเซิ้งนางด้งยังคงรักษาขั้นตอนของเดิม  หรือพัฒนาปรับปรุง      
ถ้าพัฒนาต้องการท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 7.  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
  7.1  เครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงเซิ้งบั้งไฟมีอะไรบ้าง และได้รับอิทธิพลมาจาก    
ท่ีใด.......................................................................................................................................................... 
มีเนื้อร้องหรือไม่....................................................................................................................................... 
เนื้อร้องได้รับอิทธิพลจากอะไร................................................................................................................. 
เนื้อร้องมีความหมายอย่างไร.................................................................................................................... 
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  7.2  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางแมวมีอะไรบ้าง และได้รับอิทธิพลมาจาก
ท่ีใด.......................................................................................................................................................... 
มีเนื้อร้องหรือไม่....................................................................................................................................... 
เนื้อร้องได้รับอิทธิพลจากอะไร................................................................................................................. 
เนื้อร้องมีความหมายอย่างไร.................................................................................................................... 
  7.3  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งมีอะไรบ้าง และได้รับอิทธิพลมาจาก  
ท่ีใด.......................................................................................................................................................... 
มีเนื้อร้องหรือไม่....................................................................................................................................... 
เนื้อร้องได้รับอิทธิพลจากอะไร................................................................................................................. 
เนื้อร้องมีความหมายอย่างไร.................................................................................................................... 
 8.  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธกีรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
  8.1  เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงเซิ้งบั้งไฟมีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่…………………………………………………………………………… 
  8.2  เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงเซิ้งนางแมวมีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม.่..................................................................................... 
  8.3  เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงเซิ้งนางด้งมีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่...................................................................................... 
 9.  ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
  9.1  ท าไมจึงเช่ือว่าพิธีกรรมแห่บั้งไฟจะท าให้ฝนตก 
................................................................................................................................................................. 
  9.2  ท าไมจึงเช่ือว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจะท าให้ฝนตก 
................................................................................................................................................................. 
  9.3  ท าไมจึงเช่ือว่าพิธีกรรมนางด้งจะท าให้ฝนตก 
................................................................................................................................................................. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือในการวิจัยโดยผู้เช่ียวชาญ 
 - การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
  ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
(ฉบับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  

(Index of Item Objective Congruence: IOC)  
เรื่อง “พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 

 
 
 แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยแบบมีโครงสร้างฉบับนี้  เป็นการประมวลสรุปองค์ความรู้ของ
ความเช่ือกับพิธีกรรมขอฝน  อันเช่ือมโยงกับอาชีพเกษตรกรรมของชาวอีสาน  ประกอบไปด้วย         
3  พิธีกรรม  คือ  พิธีกรรมแห่บั้งไฟ  พิธีกรรมแห่นางแมว  และพิธีกรรมนางด้ง  ซึ่งมีรูปแบบการแสดง
อันเช่ือมโยงกับพิธีกรรมซึ่งถือเป็นลักษณะส าคัญอันน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาในงานวิจัยนี้   
เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากท่านเกี่ยวกับข้อค าถามว่าแต่ละข้อค าถาม  ว่ามีความถูกต้องของเนื้อหา
และลักษณะของการใช้ภาษาท่ีน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ในงานวิจัย  เรื่อง  “พิธีกรรมและการแสดง 
ในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน”  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  1.  ศึกษาวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือและอาชีพเกษตรกรรมของชาวอีสาน 
  2.  ศึกษาท่ีมาและองค์ประกอบของพิธีกรรมในการแสดงการขอฝน 
  3.  วิเคราะห์รูปแบบการแสดงและโครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝนของชาวอีสาน 
 เมื่อท่านได้พิจารณาแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยแล้ว  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง           
ความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
  + 1 หมายถึง  เมื่อท่านแน่ใจว่าข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     0 หมายถึง  เมื่อท่านไม่แน่ใจว่าข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   - 1 หมายถึง  เมื่อท่านแน่ใจว่าข้อความดังกล่าวไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าข้อความหรือความหมายใดไม่สอดคล้อง  โปรดให้ข้อเสนอแนะ          
และเหตุผลประกอบด้วย  จักขอขอบพระคุณยิ่ง 

 
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง 

นางธัญญาภรณ์  พลายงาม 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

บัณฑิตศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โทรศัพท์ติดต่อ 089 – 091 – 6792 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง “พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 

 
 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)....................................นามสกุล.......................................อายุ........ปี 
อาชีพ......................................อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี.........ต าบล................................... 
อ าเภอ..............................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................ 
 

ล าดับ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 ที่มาของพิธีกรรมและการแสดงขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 1.1  ท่ีมาของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีความเป็นมาอย่างไร........................     
 1.2  ท่ีมาของพิธีกรรมแห่นางแมวมีความเป็นมาอย่างไร....................     

 1.3  ท่ีมาของพิธีกรรมนางด้งมีความเป็นมาอย่างไร...........................     
2 ขั้นตอนพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน. 

 2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บัง้ไฟมีกี่ขั้นตอน.................................... 
มีอะไรบ้าง……………………………………………………………………………….. 

    

 2.2  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมวมีกี่ขั้นตอน............................... 
มีอะไรบ้าง.......................................................................................... 

    

 2.3  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้งมีกี่ขั้นตอน....................................... 
มีอะไรบ้าง.......................................................................................... 

    

3 รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 3.1  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่บัง้ไฟ  สอดคล้องกับ 

พิธีกรรมความเช่ือในเรื่องอะไร........................................................... 
    

 3.2  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่นางแมว  สอดคล้องกับ
พิธีกรรมความเช่ือในเรื่องอะไร........................................................... 

    

 3.3  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมนางด้ง  สอดคล้องกับ    
พิธีกรรมความเช่ือในเรื่องอะไร........................................................... 
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ล าดับ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

4 ผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 

 4.1  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซิ้งบั้งไฟ............................................... 
ท่าร าเซิ้งบั้งไฟแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่....................................... 

    

 4.2  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซิ้งนางแมว........................................... 
ท่าร าเซิ้งนางแมวแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่................................... 

    

 4.3  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซิ้งนางด้ง............................................. 
ท่าร าเซิ้งนางด้งแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่..................................... 

    

5 โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 5.1  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมแห่บั้งไฟเป็นอยา่งไร.......................     
 5.2  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมแห่นางแมวเป็นอย่างไร..................     
 5.3  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมนางด้งเป็นอย่างไร..........................     

6 ขั้นตอนการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 

 6.1  ขั้นตอนการแสดงเซิ้งบั้งไฟยังคงรักษาขั้นตอนของเดิมหรือ
พัฒนาปรับปรุง  ถ้าพัฒนาต้องการท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาอะไรบ้าง
........................................................................................................... 

    

 6.2  ขั้นตอนการแสดงเซิ้งนางแมวยังคงรกัษาข้ันตอนของเดิมหรือ
พัฒนาปรับปรุง ถ้าพัฒนาต้องการท่ีจะพฒันาต้องพัฒนาอะไรบ้าง
........................................................................................................... 

    

 6.3  ขั้นตอนการแสดงเซิ้งนางด้งยังคงรักษาขั้นตอนของเดิมหรือ
พัฒนาปรับปรุง ถ้าพัฒนาต้องการท่ีจะพฒันาต้องพัฒนาอะไรบ้าง 
........................................................................................................... 

    

7 เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 7.1  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งบั้งไฟมีอะไรบ้าง 

และได้รับอิทธิพลมาจากท่ีใด……………………………………………………… 
   - มีเนื้อร้องหรือไม่........................................................................... 
   - เนื้อร้องได้รับอิทธิพลจากอะไร..................................................... 
   - เนื้อร้องมีความหมายอย่างไร........................................................ 

    

 7.2  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางแมวมีอะไรบ้าง 
และได้รับอิทธิพลมาจากท่ีใด……………………………………………………… 
   - มีเนื้อร้องหรือไม่........................................................................... 
   - เนื้อร้องได้รับอิทธิพลจากอะไร..................................................... 
   - เนื้อร้องมีความหมายอย่างไร........................................................ 
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ล าดับ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 7.3  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งมีอะไรบ้าง 
และได้รับอิทธิพลมาจากท่ีใด……………………………………………………… 
    - มีเนื้อร้องหรือไม่.......................................................................... 
    - เนื้อร้องได้รับอิทธิพลจากอะไร.................................................... 
    - เนื้อร้องมีความหมายอย่างไร..................................................... 

    

8 เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 8.1  เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงเซิ้งบั้งไฟมีอะไรบ้าง................... 

น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่…………………............ 
    

 8.2  เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงเซิ้งนางแมวมีอะไรบ้าง............... 
น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่................................. 

    

 8.3  เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงเซิ้งนางด้งมีอะไรบ้าง    
น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่................................. 

    

9 ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 

 9.1  ท าไมจึงเช่ือว่าพิธีกรรมแห่บั้งไฟจะท าให้ฝนตก..........................     
 9.2  ท าไมจึงเช่ือว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจะท าให้ฝนตก......................     
 9.3  ท าไมจึงเช่ือว่าพิธีกรรมนางด้งจะท าให้ฝนตก.............................     

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
ของผู้เช่ียวชาญ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
ของผูเ้ช่ียวชาญ (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

เรื่อง “พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 
 

------------------------------------------------ 
 

ตารางท่ี 12  ค่าความสอดคล้องของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบสอบถามในการวิจัย 
   เรื่อง “พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวฒันธรรมอีสาน” 
 

ล าดับ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 
1 2 3 

1 ที่มาของพิธีกรรมและการแสดงขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน     
 1.1  ท่ีมาของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีความเป็นมาอย่างไร........................ + 1 + 1 + 1 1 

 1.2  ท่ีมาของพิธีกรรมแห่นางแมวมีความเป็นมาอย่างไร.................... + 1 + 1 + 1 1 
 1.3  ท่ีมาของพิธีกรรมนางด้งมีความเป็นมาอย่างไร........................... + 1 + 1 + 1 1 

2 ขั้นตอนพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน     
 2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บัง้ไฟมีกี่ขั้นตอน.................................... 

มีอะไรบ้าง……………………………………………………………………………….. 
+ 1 + 1 0 0.66 

 2.2  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมวมีกี่ขั้นตอน............................... 
มีอะไรบ้าง.......................................................................................... 

+ 1 + 1 0 0.66 

 2.3  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้งมีกี่ขั้นตอน....................................... 
มีอะไรบ้าง.......................................................................................... 

+ 1 + 1 0 0.66 

3 รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน     
 3.1  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่บัง้ไฟ  สอดคล้องกับ 

พิธีกรรมความเช่ือในเรื่องอะไร........................................................... 
0 + 1 + 1 0.66 

 3.2  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่นางแมว  สอดคล้องกับ
พิธีกรรมความเช่ือในเรื่องอะไร........................................................... 

0 + 1 + 1 0.66 

 3.3  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมนางด้ง  สอดคล้องกับ    
พิธีกรรมความเช่ือในเรื่องอะไร........................................................... 

0 + 1 + 1 0.66 
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ตารางท่ี 12  ค่าความสอดคล้องของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบสอบถามในการวิจัย 
   เรื่อง “พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวฒันธรรมอีสาน” (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 
1 2 3 

4 ผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน     
 4.1  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซิ้งบั้งไฟ............................................... 

ท่าร าเซิ้งบั้งไฟแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่....................................... 
+ 1 + 1 + 1 1 

 4.2  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซิ้งนางแมว........................................... 
ท่าร าเซิ้งนางแมวแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่................................... 

+ 1 + 1 + 1 1 

 4.3  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซิ้งนางด้ง............................................. 
ท่าร าเซิ้งนางด้งแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่..................................... 

+ 1 + 1 + 1 1 

5 โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน     
 5.1  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมแห่บั้งไฟเป็นอยา่งไร....................... + 1 + 1 + 1 1 
 5.2  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมแห่นางแมวเป็นอย่างไร.................. + 1 + 1 + 1 1 
 5.3  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมนางด้งเป็นอย่างไร.......................... + 1 + 1 + 1 1 

6 ขั้นตอนการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน     
 6.1  ขั้นตอนการแสดงเซิ้งบั้งไฟยังคงรักษาขั้นตอนของเดิมหรือ

พัฒนาปรับปรุง  ถ้าพัฒนาต้องการท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาอะไรบ้าง
........................................................................................................... 

+ 1 + 1 + 1 1 

 6.2  ขั้นตอนการแสดงเซิ้งนางแมวยังคงรกัษาข้ันตอนของเดิมหรือ
พัฒนาปรับปรุง ถ้าพัฒนาต้องการท่ีจะพฒันาต้องพัฒนาอะไรบ้าง
........................................................................................................... 

+ 1 + 1 + 1 1 

 6.3  ขั้นตอนการแสดงเซิ้งนางด้งยังคงรักษาขั้นตอนของเดิมหรือ
พัฒนาปรับปรุง ถ้าพัฒนาต้องการท่ีจะพฒันาต้องพัฒนาอะไรบ้าง 
........................................................................................................... 

+ 1 + 1 + 1 1 
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ตารางท่ี 12  ค่าความสอดคล้องของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบสอบถามในการวิจัย 
   เรื่อง “พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวฒันธรรมอีสาน” (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 
1 2 3 

7 เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 7.1  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งบั้งไฟมีอะไรบ้าง 

และได้รับอิทธิพลมาจากท่ีใด……………………………………………………… 
   - มีเนื้อร้องหรือไม่........................................................................... 
   - เนื้อร้องได้รับอิทธิพลจากอะไร..................................................... 
   - เนื้อร้องมีความหมายอย่างไร........................................................ 

+ 1 0 + 1 0.66 

 7.2  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางแมวมีอะไรบ้าง 
และได้รับอิทธิพลมาจากท่ีใด……………………………………………………… 
   - มีเนื้อร้องหรือไม่........................................................................... 
   - เนื้อร้องได้รับอิทธิพลจากอะไร..................................................... 
   - เนื้อร้องมีความหมายอย่างไร........................................................ 

+ 1 0 + 1 0.66 

 7.3  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเซิ้งนางด้งมีอะไรบ้าง 
และได้รับอิทธิพลมาจากท่ีใด……………………………………………………… 
    - มีเนื้อร้องหรือไม่.......................................................................... 
    - เนื้อร้องได้รับอิทธิพลจากอะไร.................................................... 
    - เนื้อร้องมีความหมายอย่างไร..................................................... 

+ 1 0 + 1 0.66 

8 เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 8.1  เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงเซิ้งบั้งไฟมีอะไรบ้าง................... 

น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่…………………............ 
0 + 1 + 1 0.66 

 8.2  เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงเซิ้งนางแมวมีอะไรบ้าง............... 
น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่................................. 

0 + 1 + 1 0.66 

 8.3  เครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงเซิ้งนางด้งมีอะไรบ้าง    
น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่................................. 

0 + 1 + 1 0.66 
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ตารางท่ี 12  ค่าความสอดคล้องของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบสอบถามในการวิจัย 
   เรื่อง “พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวฒันธรรมอีสาน” (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ IOC 
1 2 3 

9 ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน     
 9.1  ท าไมจึงเช่ือว่าพิธีกรรมแห่บั้งไฟจะท าให้ฝนตก.......................... + 1 + 1 0 0.66 
 9.2  ท าไมจึงเช่ือว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจะท าให้ฝนตก...................... + 1 + 1 0 0.66 
 9.3  ท าไมจึงเช่ือว่าพิธีกรรมนางด้งจะท าให้ฝนตก............................. + 1 + 1 0 0.66 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ค ำสัมภำษณ์เพื่อกำรวิจัย 
เรื่อง “พิธีกรรมและกำรฟ้อนในกำรขอฝนของวัฒนธรรมอีสำน” 

ของชำวบ้ำนหนองไหล 
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ค าสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง “พิธีกรรมและการฟ้อนในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำงเรียน นำมสกุล  อุปัชฌำย์ อำย ุ72 ปี   อำชีพ  เกษตรกรรม 
บ้ำนเลขท่ี 4 หมู่ท่ี 8 ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน    จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศัพท์ -  
 
1.  ที่มาของพิธีกรรมและการแสดงขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
  1.1  ที่มาของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  แห่บั้งไฟมีมำนำนแล้ว  มันเป็นประเพณีของชำวอีสำน  เรียกว่ำ  “ประเพณี     
บุญเดือนหก”  เขำว่ำกันว่ำกำรจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนต่อพญำแถน  มีนิทำนพื้นบ้ำนของชำวอีสำนเล่ำถึง
เรื่องกำรจุดบัง้ไฟไว้ 2 เรื่อง  คือ  เรื่องผำแดงนำงไอ่  กับต ำนำนพญำคันคำก  
 1.2  ที่มาของพิธีกรรมแห่นางแมวมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  ไม่รู้สิ  มันมีมำนมนำนแล้ว  รู้แต่ว่ำเขำจัดกันเพื่อขอฝนต่อพญำแถน   
 1.3  ที่มาของพิธีกรรมนางด้งมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  นำงด้งก็เป็นพิธีขอฝน  เป็นพิธีกรรมเพื่อเส่ียงทำยมำกกว่ำขอฝนแบบนำงแมว  
กับบั้งไฟ  เพรำะจะใช้หลักฝนหรือหลักแล้งในกำรเส่ียงทำย  มันเป็นควำมเช่ือของคนอีสำนเกี่ยวกับ 
ส่ิงล้ีลับท่ีมีอ ำนำจในกำรหยั่งรู้ฟ้ำดิน  ถ้ำนำงด้งไปตีท่ีหลักแล้งก็ทำยได้ว่ำปีนี้ฝนจะไม่ตก  จะเกิด   
กำรแห้งแล้งก็ควรท่ีจะงดท ำนำ  เพรำะมันไม่มีน้ ำจะเกิดควำมเสียหำยได้  แต่ถ้ำตีหลักฝนก็ท ำนำได้  
น้ ำท่ำจะอุดมสมบูรณ์    
 
2.  ขั้นตอนพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  ต้องถำมพ่อสุวรรณ์ดู 
 2.2  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมวมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  แห่นำงแมวไม่มีอะไรมำก  ก็แค่ตกลงกันว่ำจะท ำกันวันไหน แล้วก็ไปจัดเตรียม 
อุปกรณ์หลัก ๆ ก็มีกะทอเอำมำใส่แมว  มีไม้คำนเอำไว้หำม  แล้วก็แมว  พอถึงวันก็เอำแมวใส่กะทอ  
เอำไมค้ำนหำม  ผู้ประกอบพิธีต้ังคำยขันธ์ 5 ป่ำวสัคเค บอกกล่ำวนำงแมว บอกกล่ำวเทวดำพญำแถน
ว่ำวันนี้จะแห่นำงแมวขอฝน  ขอให้แถนช่วยดลบันดำลให้ฝนตกด้วย  เสร็จแล้วก็แห่นำงแมวไปตำม
บ้ำนเรือนคน  ถึงบ้ำนใครคนนั้นก็เอำน้ ำมำสำด  ระหว่ำงแห่ก็ร้องกำพย์แห่นำงแมวไปด้วย  เวียนรอบ
หมูบ่้ำนเสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธี 
 2.3  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้งมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  มันก็มีกำรประชุมกันว่ำจะจัดวันไหน  แล้วก็เตรียมของท่ีจะใช้ในพิธี  ท่ีส ำคัญของ
ท่ีใช้ต้องเป็นของแม่หม้ำยเท่ำนั้น  นำงด้งถึงจะลงสิงในกระด้ง  ไม่งั้นไม่ขึ้น  มีของท่ีใช้กับของท่ีใส่ไว้ 
ในกระด้ง 
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ของท่ีใช้ ก็มี 
 1.  กระดัง 2 ใบ (ของแม่หม้ำย) 
 2.  สำกมอง 2 อัน (ของแม่หม้ำย)  
 3.  ไม้คำน 4 อัน (ของแม่หม้ำย)   
 4.  พำนคำยขันธ์ 5  ต้องมี 2 ท่ี  ท่ีนึ่งใส่พำนไว้ข้ำงนอกส ำหรับประกอบพิธี  อีกท่ีนึ่งท ำเป็น
กรวยใส่ไว้ในกระด้ง  
ของท่ีต้องใส่ในกระด้ง ก็มี 
 1.  ก ำไลเงิน 2 อัน (ของแม่หม้ำย) 
 2.  หวี 2 อัน (ของแม่หม้ำย) 
 3.  กระจก (ของแม่หม้ำย) 
 4.  สตำงค์รูหรือสตำงค์แดง 12 อัน 
 5.  เหล้ำ 1 ขวด 
 6.  คำยขันธ์ 5  ประกอบด้วย 
  -  เทียน 5 คู่ 
  -   ดอกไม้สีขำว 5 คู่  
  -   เงิน 5 บำท 
  -   ผ้ำซิ่น 1 ผืน (เฉพำะพำนคำยขันธ์ 5)  
  -   ผ้ำแพรวำ 1 ผืน (เฉพำะพำนคำยขันธ์ 5) 
  ของในคำยขันธ์ 5  จะต้องอยู่ในสภำพท่ีสมบูรณ์  จะช ำรุดแตกหักไม่ได้ 
 7.  บุหรี่ 1 มวน 
 8.  หมำกพลู 1 ค ำ 
 9.  ไข่ต้ม 1 ใบ 
 10.  ข้ำวเหนียว 1 ปั้น 
 11.  เปลือกหอย 9 ตัว (หอยท่ีอยู่ในนำข้ำว  เช่ือว่ำเป็นตัวแทนควำมอุดมสมบูรณ์) 
 เตรียมของเสร็จก็ไปประกอบพิธี  เวลำท่ีก ำหนดประกอบพิธีจะเริ่มต้ังแต่ตะวันตกดินหรือ
ตอนกลำงคืน  เพื่อให้คนในหมู่บ้ำนกลับมำจำกท ำงำนกันจะได้มำร่วมในพิธีกรรม  น ำของท่ีจัดเตรียม
ไว้เดินทำงไปประกอบพิธีท่ีวัดหรือบริเวณทำงแยกในหมู่บ้ำน  เมื่อถึงท่ีประกอบพิธี  คนท ำพิธีจะต้อง
ท ำพิธีย้ำยแม่ธรณีหรือกำรเชิญแม่ธรณีไปอยู่ท่ีอื่นนอกพื้นท่ีประกอบพิธีก่อนช่ัวครำว  เพรำะเช่ือว่ำ 
กำรประกอบพิธีบนหัวแม่ธรณีเป็นส่ิงไม่ดี  จึงต้องอัญเชิญแม่ธรณีไปอยู่นอกบริเวณประกอบพิธีก่อน    
มีเครื่องบูชำแม่ธรณี  ก็มี บุหรี่ 1 มวน หมำก 1 ค ำ ข้ำวหวำน 1 ค ำ (ข้ำว กล้วย/น้ ำตำล)  ในกำรย้ำย
แม่ธรณีจะไม่มีกำรใช้คำถำอำคม  แต่เป็นกำรบอกกล่ำวเฉย ๆ ว่ำ  “แม่ธรณีเจ้ำขำ  ลูกจะประกอบ    
พิธีนำงด้งบริเวณนี้  ขอเชิญแม่ธรณีไปอยู่ท่ีอื่นก่อน  เมื่อเสร็จพิธีแล้วจึงค่อยกลับมำนะแม่นะ” ซึ่งผู้ท ำ
พิธีย้ำยแม่ธรณีจะเป็นคนเดียวกับผู้เชิญนำงด้งด้วย  พอย้ำยแม่ธรณีเสร็จก็เริ่มท ำพิธีนำงด้ง  เอำสำก
มองมำวำง 2 ข้ำง  เอำไม้คำนท่ีคำดกระด้งไว้วำงบนสำกมอง  มีคนจับกระด้งหัวท้ำย  คนจับต้องเป็น
ผู้หญิงท่ีประพฤติตนดี  มีศีลมีธรรมไม่งั้นกระด้งไม่ข้ึน  ต้ังคำยขันธ์ 5 ท่ีจัดเตรียมไว้บูชำนำงด้งจุดเทียน
ต้ังไว้บนไม้คำนบริเวณขอบกระด้งท้ัง 4 มุม  เมื่อบูชำนำงด้งเสร็จแล้วจะมีคนน ำคำยขันธ์ 5  ไปซ่อนไว้
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เพื่อให้นำงด้งไปหำหลังจำกเสร็จส้ิน  กำรหำหลักเส่ียงทำยแล้ว  เริ่มพิธีนำงด้งจะมีผู้ร้องค ำเซิ้งเต้ำ  
นำงด้ง 1 คน  ส่วนใหญ่ก็แม่อุทัยนี่แหละเป็นคนร้อง  มีผู้ประกอบพิธีจับกระด้ง 2 คน  นำงเซิ้งจะร ำ
เวียนทำงขวำวนรอบกระด้งเพื่อควำมเป็นสิริมงคล  ร่ำยร ำไปตำมค ำเซิ้งนำงด้งจนกระท่ังนำงด้งเข้ำสิง
กระด้ง  ถ้ำวนไปสักสำมส่ีรอบแล้วกระด้งยังไม่ข้ึนจะต้องเปล่ียนคนจับกระด้งถ้ำเปล่ียนแล้วยังไม่ข้ึนอีก  
แสดงว่ำปีนั้นฝนแล้งแน่ ๆ แต่ถ้ำนำงด้งเข้ำสิงกระด้งแล้ว  จะพำกระด้งไปหำหลักฝนและหลักแล้งท่ีมี
คนแอบเอำไปแอบปักไว้  คนจับกระด้งก็ไม่รู้ว่ำหลักฝนและหลักแล้งปักอยู่ท่ีไหน  กระด้งจะพำไปตีท่ี
หลักฝนหรือหลักแล้งเองได้  เช่ือว่ำเป็นเพรำะผีนำงด้งน ำทำงไป  จึงท ำให้เกิดควำมเช่ือและควำม
ศรัทธำในพิธีนำงด้งของชำวอีสำน 
 
3.  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 3.1  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  กำรแสดงเซิ้งบั้งไฟมันก็เป็นกำรร ำถวำยพญำแถน  มันเป็นควำมเช่ือของคนอีสำน
ว่ำพญำแถนเป็นเทวดำผู้เป็นใหญ่สำมำรถดลบันดำลส่ิงต่ำง ๆ ให้ได้  แม้กระท่ังน้ ำฝน 
 3.2  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่นางแมว  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  มันก็เหมือนกับแห่บั้งไฟนั่นแหละ  มันเป็นควำมเช่ือเกี่ยวกับเรื่องกำรขอฝนจำก
พญำแถน 
 3.3  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมนางด้ง  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ืองอะไร 
  ตอบ  เหมือนกัน  เป็นควำมเช่ือเรื่องพญำแถน  เรื่องนำงด้ง  เป็นเรื่องของส่ิงล้ีลับท่ีมอง
ไม่เห็นแต่เช่ือว่ำมีอยู่จริง  สำมำรถดลบันดำลและช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนได้   
 
4.  ผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน   
 4.1  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงบั้งไฟ  ท่าร าเซ้ิงบั้งไฟแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  ของเก่ำมันมีมำนำนแล้ว  เกิดมำแม่ก็เห็นแล้วลูก  ควำมหมำยของท่ำแม่ก็ไม่รู้
หรอก  แต่ของใหม่ท่ีเขำท ำกันขึ้นมำเพื่อประกวดต้องไปถำมคนท่ีเขำคิดนู่น  ลูกของผู้ช่วยสุกำนดำ 
 4.2  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางแมว  ท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวแต่ละท่ามีความหมาย
หรือไม่ 
  ตอบ  นำงแมวมันไม่มีท่ำร ำ  มันเป็นพิธีกรรมท่ีมีมำนำนแล้ว  ก็แค่เดินปรบมือประกอบ 
กำรร้องกำพย์แห่นำงแมว  ส่วนใครจะเซิ้งก็ ได้ตำมใจ  สนุกสนำนกันไป  ไม่มีท่ำก ำหนดหรอก 
ควำมหมำยก็ไม่มี  
 4.3  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางด้ง  ท่าร าเซ้ิงนางด้งแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  ของเดิมไม่รู้ว่ำใครคิดเพรำะมันมีมำนำนแล้ว  มันไม่มีอะไรแค่ยืนปรบมือประกอบ   
ค ำร้องขับกำพย์เซิ้งแม่นำงด้ง  แต่ของใหม่แม่อุทัยเขำเป็นคนคิด  ต้องไปถำมเขำนะลูก    
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5.  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 5.1  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงบั้งไฟเป็นอย่างไร 
  ตอบ  ท่ำเซิ้งบั้งไฟมันก็เป็นกำรร ำเซิ้งไปตำมท่ำแล้วก็เดินไปตำมทำง  เปล่ียนท่ำร ำไป
เรื่อย ๆ 
 5.2  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวเป็นอย่างไร 
  ตอบ  แห่นำงแมวมันไม่มีท่ำเซิ้ง   
 5.3  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงนางด้งเป็นอย่างไร 
  ตอบ  เมื่อก่อนไม่มีท่ำเซิ้งหรอก  แค่ยืนปรบมือเฉย ๆ แต่มำเมื่อปลำยปีมำนี้แม่อุทัยเขำ
คิดท่ำเซิ้งใส่เข้ำไปเพื่อให้มันสวยงำมข้ึน  แล้วก็มำฝึกพวกนำงเซิ้งในหมู่บ้ำน  ต้องไปถำมแม่อุทัยเขำดู
นะเรื่องท่ำเซิ้งนำงด้งนะ 
 
6.  ขั้นตอนการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 6.1  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงบั้งไฟยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง     
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  กำรแสดงเซิ้งบั้งไฟมันก็มีขั้นตอนเหมือน ๆ เดิมนั่นแหละ  ต้ังแถวตั้งขบวน  แล้วก็
ร ำเซิ้งไปตำมจังหวะดนตรีไปตำมทำง  ของเดิมมันก็ดีอยู่แล้ว  ท่ีอื่นเขำก็เป็นแบบนี้มันเหมือนกันท่ัวไป
นั่นแหละ  มันเป็นวิธีกำรแห่บั้งไฟท่ีเขำท ำกันมำนำน  ท ำเหมือน ๆ กัน  จะไปเปล่ียนท ำไม  ตอนนี้ท่ี
เปล่ียนไปก็มีแค่ท่ำเซิ้งอย่ำงเดียว  แต่ขั้นตอนในกำรแสดงอื่น ๆ ก็เหมือนเดิม 
 6.2  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง  
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  แห่นำงแมวยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปล่ียนแปลง  ถ้ำท ำแล้วฝนมันตกก็ไม่รู้จะเปล่ียน
ท ำไม 
 6.3  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงนางด้งยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง    
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  ขั้นตอนกำรแสดงเปล่ียนไป  จำกเดิมแค่ยืนปรบมือเฉย ๆ ก็เปล่ียนเป็นร ำเซิ้ง
ประกอบค ำเซิ้งแล้วก็เดินเวียนขวำไปรอบ ๆ กระด้ง  แต่ขั้นตอนของพิธีกรรมอื่น ๆ ยังคงเหมือนเดิม   
 
7.  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 7.1  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  แต่ก่อนใช้แค่กลองตุ้มใบเดียว  ตีประกอบจังหวะตุ้ม ตุ้ม ตุ้ม ไปเรื่อย ๆ ตลอดทำง  
แต่เด๋ียวนี้เปล่ียนเป็นใช้วงพิณท่ีเขำใช้แห่บั้งไฟ  เหมือนกับจังหวัดยโสธรท่ีเขำจัดงำนยิ่งใหญ่นั่นแหละ  
เปล่ียนต้ังแต่เขำมีประกวดขบวนแห่บั้งไฟของ อบต. นั่นแหละ  ก็คงอยำกจะให้ดูน่ำสนใจเหมือน
จังหวัดยโสธรท่ีเขำจัดขบวนแห่บั้งไฟอย่ำงยิ่งใหญ่แหละ     
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 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  ท่ีหมู่บ้ำนเรำไม่มี  แต่ท่ีอื่นคงมีมั้ง  บ้ำนเรำแค่วงพิณบรรเลงท ำนองเพลงแห่     
ไปเรื่อย ๆ ตำมทำง    
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  - 
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  - 
 7.2  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพล
มาจากท่ีใด 
  ตอบ  แห่นำงแมวท่ีนี่ไม่ใช้เครื่องดนตรี  แค่เดินปรบมือประกอบค ำเซิ้ งแห่นำงแมว
เท่ำนั้นแหละ    
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทกำพย์เซิ้งแห่นำงแมวนะ   
   เซิ้งอีแม่นำงแมวแมวมำขอไข่   ขอ บ่ ได้ขอฟ้ำขอฝน   
  ขอน้ ำมนต์ฮดหัวแมวข้อยแน    อีแม่นำยเอ๊ย 
  บ่ ได้ค่ำจ้ำงเอำแมวข้อยมำ     บ่ ได้ปลำเอำหนูกับข้ำว   
  บ่ ได้ข้ำวเอำเหล้ำกับกลอย   ไปขุดกลอยก็เอำกลอยมำนึ่ง 
  ไปขุดบึ้งก็ย่ำนบึ้งตอดตำย     อีแม่นำยเอ๊ย เทลงมำฝนก็เทลงมำ 
  นำให้ใหญ่ก็ใส่ข้ำวดอด ำ     นำให้ค ำใส่ข้ำวป้องแอ้ว 
  ค ำ บ่ แล้วก็ไหลเหลอไหลเลิง    เทลงมำฝนก็เทลงมำ 
  ไหลเค็ง ๆ ก็ข้ำมดงมำนี่     ไหลกิบกี่ก็ไปหนีบหีแมว 
  ร้องแมว ๆ ก็ฝนเทลงมำ     เทลงมำก็ฝนเทลงมำ 
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  ไม่รู้สิ  มันมีมำอยู่แต่ก่อนแล้ว  ก็ใช้ของเดิม  ไม่ได้แต่เองหรอก   
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  เขำก็แต่งพูดถึงกำรอ้อนวอนขอฝนต่อพญำแถน  
 7.3  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  ไม่มี  ใช้ปรบมืออย่ำงเดียว 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทกำพย์เซิ้งแมน่ำงด้ง   
   เต้ำอี่แม่นำงด้ง     โล้งโค้งเสมอด่ังกงเกวียน  
  เวยีนมำนี้ได้สองสำมฮอบ   คอบมำนี้ได้สองสำมที 
  ตักตุล่ีแมงบีตุ้ลำ    พำสำวหลงเข้ำดงฟ้ำแมบ 

  ด้งซูนแดดหรือด้งซูนฝน    มำก ำฮนนั่นแม่นเขียดจ่อง  
  ท้องอ่องล่องเขียดจ่ำละนำ    หลังซำ ๆ แม่นพญำคันคำก 
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  เชิญท้ังครกไม้บำกมำซูนด้งเยอ   เชิญท้ังสำกไม้แดงมำซูนด้งเยอ 
  เชิญท้ังแองข้ำวหม่ำให้มำซูนด้งเยอ 
  ด้งน้อย ๆ ผัดข้ำวกินขำว ผู้สำวก็มี  ผู้สำวก็มี แม่ฮ้ำงก็มี แม่หม้ำยก็มี 
  มีท้ังหวีเขำควำยปักปำย    มีท้ังหวีเขำควำยป่ำยเกล้ำ 
  มีท้ังเหล้ำไหน้อยไหใหญ่    มีท้ังเหล้ำไหใหญ่นับแสน 
  ไว้ท่ำฮับแถน มำเด้อแถนเด้อ   แถนเอยแถนลงมำซูนด้งเด้อ 
  ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง   ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง 
  ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง 
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  เนื้อร้องมันเป็นของโบรำณท่ีเขำแต่งมำอยู่ก่อนแล้ว  มันก็เพรำะฝนไม่ตกนั่นแหละ  
ก็เหมือนนำงแมวนั่นแหละ   
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  ขอฝนจำกพญำแถน  กำรถำมไถ่เส่ียงทำยทักว่ำฝนจะตกหรือไม่ตก  มีกำรบอก
กล่ำวถึงเครื่องบูชำพญำแถนท่ีจัดไว้  ขอเชิญนำงด้งให้มำสิงกระด้งเพื่อเส่ียงทำย 
 
8.  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 8.1  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชี วิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  เมื่อก่อนก็ใส่ชุดอยู่บ้ำนธรรมดำนี่แหละ แต่พอมีกำรแข่งขันขบวนแห่บั้งไฟ ก็ไปหำ 
ชุดสวย ๆ มำใส่กัน  ส่วนใหญ่ก็เป็นชุดเซิ้งท่ีเขำใช้แต่งร ำเซิ้งกันนี่แหละ  ไปหำเช่ำกันมำใส่  แต่ละปีก็
แต่งไม่เหมือนกันหรอก  แล้วแต่จะหำแบบไหนได้  แบบไหนสวยก็แต่งกันไป  
 8.2  เค ร่ืองแต่งกายที่ ใช้ ในการแสดงเ ซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง   น ามาจาก              
วิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ 
  ตอบ  ไม่ได้แต่งอะไร  เป็นชุดธรรมดำท่ีใส่อยู่บ้ำนทุกวันแบบนี้นี่แหละ  
 8.3  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  เมื่อก่อนใส่ชุดอยู่บ้ำนธรรมดำ  แต่ปัจจุบันนี้ก็เปล่ียนมำใส่ชุดท่ีใส่ไปท ำบุญท่ีวัด  
ส่วนใหญ่เป็นสีขำว  ก็จะเป็นเส้ือแขนกระบอก นุ่งผ้ำซิ่น  แล้วก็เอำผ้ำมำพำดบ่ำ   
 
9.  ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 9.1  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่บั้งไฟจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  มันเป็นควำมเช่ือมำแต่โบร่ ำโบรำณว่ำกำรจุดบั้งไฟจุดเพื่อบูชำพญำแถน  จุดเพื่อ
ขอฝน  มันมีมำในนิทำนพื้นบ้ำนอีสำนเรื่องผำแดงนำงไอ่  แล้วก็ต ำนำนพญำคักคำก  ท่ีว่ำกำรจุดบั้งไฟ
ก็เพื่อไปเตือนพญำแถนว่ำโลกมนุษย์แห้งแล้ง  ให้ส่งฝนลงมำได้แล้ว 
 
 



231 

 9.2  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  ไม่รู้สิ ก็เห็นมำต้ังแต่ปู่ย่ำตำยำยเขำท ำกันฝนก็ตก  ไม่ใช่แค่บอกแล้วเช่ือ  แต่ได้
เห็นว่ำพอท ำพิธีแล้วฝนมันตกจริงก็เลยเช่ือ   
 9.3  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมนางด้งจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  ก็พอมันประกอบพิธีแล้วจำกท่ีฝนแล้งมันก็ตก  ก็เลยเช่ือนะสิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภำษณ์เมื่อ 
วันท่ี 3 – 4 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 
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ค าสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง “พิธีกรรมและการฟ้อนในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำงสำวสุรีรัตน์ นำมสกุล  ด ำเนิน   อำยุ 31 ปี      อำชีพ  รับจ้ำง 
บ้ำนเลขท่ี 12 หมู่ท่ี 6 ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน  จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-63023-1174 
 
1.  ที่มาของพิธีกรรมและการแสดงขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 1.1  ที่มาของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  พวกพิธีกรรมโบรำณหนูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะ  เพรำะหนูไม่ค่อยได้เข้ำร่วมกับเขำ 
หนูไปอยู่ร้อยเอ็ดต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2539  ไปเรียนท่ีวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด  เรื่องพิธีกรรมต้องถำม
พวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้ำนจะให้ค ำตอบได้ดีกว่ำหนูค่ะ  หนูขอพูดเฉพำะเรื่องท่ีเกี่ยวกับหนูคือเรื่องท่ำร ำ   
เซิ้งบั้งไฟที่ปรับใหม่ส ำหรับประกวดขบวนแห่บั้งไฟของ อบต. นะคะ      
 1.2  ที่มาของพิธีกรรมแห่นางแมวมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  -   
 1.3  ท่ีมาของพิธีกรรมนางด้งมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  -    
 
2.  ขั้นตอนพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
 2.2  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมวมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  -  
 2.3  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้งมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
 
3.  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 3.1  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  - 
 3.2  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่นางแมว  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  - 
 3.3  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมนางด้ง  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ืองอะไร 
  ตอบ  - 
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4.  ผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน   
 4.1  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงบั้งไฟ  ท่าร าเซ้ิงบั้งไฟแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  ท่ำเซิ้งบั้งไฟของเดิมหนูไม่รู้ว่ำใครคิด  แต่ของใหม่ท่ีใช้ประกวดหนูคิด  แต่ก็ไม่ได้
คิดใหม่หรอก  เอำมำจำกท่ำฟ้อนแม่บทอีสำน  คัดเอำเฉพำะท่ำท่ีสวย  ๆ และเหมำะกับกำรเซิ้ง       
ในขบวนแห่  สำมำรถเดินร ำได้  เลือกมำได้ 12 ท่ำ  มีช่ือท่ำและลักษณะท่ำร ำเหมือนกับฟ้อนแม่บท
อีสำนเลย  แต่อำจมีกำรปรับท่ำบ้ำงนิดหน่อยให้เหมำะสมกับกำรเดินขบวนแห่  แต่ละท่ำไม่ได้ส่ือ
ควำมหมำยอะไรในกำรร ำเลย  เป็นท่ำท่ีใช้ส ำหรับเซิ้งในขบวนแห่เท่ำนั้น 
 4.2  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางแมว  ท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวแต่ละท่ามีความหมาย
หรือไม่ 
  ตอบ  -  
 4.3  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางด้ง  ท่าร าเซ้ิงนางด้งแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  - 
 
5.  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 5.1  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงบั้งไฟเป็นอย่างไร 
  ตอบ  โครงสร้ำงท่ำร ำส่วนใหญ่กำรใช้มือก็เป็นมือจีบ  มือต้ังวง  ส่วนเท้ำก็เป็นลักษณะ
กำรเดินย่ ำเท้ำเพรำะต้องเคล่ือนท่ีไปตลอด  พูดง่ำย ๆ คือ ลักษณะท่ำร ำเป็นแบบแผนกำรร ำ       
แบบนำฏศิลป์ไทยเลย  แต่ก็มีลักษณะเด่นของนำฏศิลป์อีสำน  คือ  กำรเน้นสะโพกในกำรร ำหรือ
ลักษณะกำรเดินเขย่งด้วยปลำยเท้ำ   
 5.2  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวเป็นอย่างไร 
  ตอบ  -   
 5.3  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงนางด้ง เป็นอย่างไร 
  ตอบ  - 
 
6.  ขั้นตอนการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 6.1  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงบั้งไฟยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง     
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  ขั้นตอนกำรแสดงก็ยังคงเหมือนเดิม  คือ  กำรต้ังแถวขบวนแห่  แล้วก็ร ำเซิ้งไป
ตำมจังหวะเพลงท่ีบรรเลงตำมกระบวนท่ำของเรำ  ส่วนเรื่องกำรพัฒนำนั้นต้องดูว่ำของเดิมของบ้ำน
เรำเป็นยังไง  แล้วของท่ีอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่ำ  ถ้ำไม่เหมือนต่ำงกันยังไง  ของใครน่ำสนใจกว่ำ  
ท่ีอื่นมีพิธีกรรมเดียวกันแต่ท ำไมของเขำมีคนสนใจมำกกว่ำ  อย่ำงกำรแห่บั้งไฟของจังหวัดยโสธร  เรำก็
ต้องมำดูว่ำของเรำต้องพัฒนำตรงไหนถึงจะดีเท่ำเขำได้ 
 6.2  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง      
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
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 6.3  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงนางด้งยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง    
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
 
7.  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 7.1  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  เป็นวงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนท่ัวไปท่ีใช้ในขบวนแห่ต่ำง ๆ ก็คงได้รับอิทธิพลมำจำก
วงดนตรีที่ใช้ในขบวนแห่บั้งไฟของจังหวัดยโสธรท่ีเขำจัดงำนยิ่งใหญ่นั่นแหละ  เขำท ำออกมำดีท ำแล้ว 
มีคนให้ควำมสนใจ  มีคนชอบเรำก็ท ำตำมบ้ำง  เครื่องดนตรีที่เห็นก็มี  กลองตุ้ม  กลองยำวอีสำน  พิณ  
แล้วก็เครื่องประกอบจังหวะ  ฉิ่ง ฉำบ กรับ โหม่ง  เพลงท่ีบรรเลงก็เป็นลำยเพลงอีสำน  อย่ำงเพลงช้ำ
ก็จะเป็นลำยเพลงฟ้อนภูไทสกลนคร  และลำยเพลงล ำเพลิน  ซึ่งเป็นท ำนองเพลงเร็ว  หรืออำจเป็น
เพลงไทยสำกล  ลูกทุ่ง  หรือหมอล ำ  ท่ีก ำลังเป็นท่ีนิยมในขณะนั้นก็ได้  
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  ไม่มี  มีแต่บรรเลงเพลง   
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  - 
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  - 
 7.2  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพล
มาจากท่ีใด 
  ตอบ  - 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  -  
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  -   
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  -  
 7.3  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  - 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  -   
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  -   
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 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  - 
 
8.  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 8.1  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  เครื่องแต่งกำยก็เป็นชุดท่ีเขำใช้แสดงเซิ้งต่ำง ๆ กันของภำคอีสำนนี่แหละ  แต่ละปี
ก็เปล่ียนแบบไป  ใส่เส้ือบ้ำง  พันอกบ้ำง  นุ่งผ้ำซิ่นยำวบ้ำง  นุ่งส้ันบ้ำง  เปล่ียนกันไปแล้วแต่จะ
ออกแบบให้สวยงำม   
 8.2  เค ร่ืองแต่งกายที่ ใช้ ในการแสดงเ ซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  น ามาจาก              
วิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ 
  ตอบ  -  
 8.3  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  -   
 
9.  ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 9.1  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่บั้งไฟจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  พิธีกรรมพวกนี้มันเป็นพิธีกรรมโบรำณท่ีเขำคิดขึ้นมำ  มีขั้นตอน  มีพิธีกรรมอย่ำง
เป็นระบบ  เพรำะประกอบพิธีแล้วฝนมันก็ตก  จำกท่ีไม่มีวี่แววว่ำจะตกมำก่อน  เรื่องของควำมเช่ือมัน
เป็นเรื่องของจิตใจภำยใน  บำงทีก็ไม่มีเหตุผล  แต่เมื่อท ำแล้วมันบรรลุตำมวัตถุประสงค์ก็เลยท ำให้เช่ือ  
แต่ถ้ำถำมว่ำฝนตกได้ยังไง  มันตอบไม่ได้หรอก  มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชำติ  จะมีจริงหรือไม่มีจริง    
ก็ไม่รู้  แต่มันเป็นควำมเช่ือท่ีฝังรำกลึกในจิตใจคนก็ยำกท่ีจะพูด  ทุกท่ีท่ัวโลกมีควำมเช่ือในตัวบุคคล
เหมือนกันหมดแหละ  แต่เรื่องท่ีเช่ือถืออำจแตกต่ำงกันไปตำมวัฒนธรรม  ตำมบริบททำงสังคมของ  
แต่ละท่ี  เมื่อหำเหตุผลไม่ได้ว่ำท ำไมประกอบพิธีแล้วฝนตก  มันก็จะกลำยเป็นควำมเช่ือท่ีหำค ำตอบ
ไม่ได้ตลอดไปนั่นแหละ 
 9.2  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  -   
 9.3  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมนางด้งจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  - 
 
 
 
 

สัมภำษณ์เมื่อ 
วันท่ี 3 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 
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ค าสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง “พิธีกรรมและการฟ้อนในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำงอุทัย นำมสกุล  บุษย์จันทร์ อำย ุ65 ปี   อำชีพ  เกษตรกรรม 
บ้ำนเลขท่ี 4 หมู่ท่ี 8 ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน    จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศัพท์ 08-2133-1492 
 
1.  ที่มาของพิธีกรรมและการแสดงขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 1.1  ที่มาของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  แห่บั้งไฟมีมำแต่เมื่อไหร่แม่ไม่รู้หรอก  แม่เกิดไม่ทัน  เกิดมำก็เห็นปู่ย่ำตำยำยเขำ
แห่บั้งไฟกันแล้ว  แห่บั้งไฟมันเป็นประเพณีของคนอีสำน  เป็นฮีตหนึ่งท่ีต้องยึดถือปฏิบัติ  เรียกว่ำ     
“ประเพณีบุญเดือนหก” หรือ “ประเพณีบุญบั้งไฟ”  จัดกันทุกปี  มีนิทำนโบรำณอยู่ 2 เรื่องท่ีเล่ำ
เกี่ยวกับกำรจุดบั้งไฟ  คือ  เรื่องผำแดงนำงไอ่  กับต ำนำนพญำคันคำก  ส่วนรำยละเอียดเรื่องเป็นยังไง
แม่จ ำไม่ค่อยได้ลูกไปหำอ่ำนเอำเองนะ    
 1.2  ที่มาของพิธีกรรมแห่นางแมวมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  พิธีแห่นำงแมวนี้เกิดขึ้นเพรำะฝนแล้ง  เขำก็เลยแห่นำงแมวเพื่อขอฝน  มันเป็น
ควำมเช่ือของคนโบรำณว่ำแมวสำมำรถเป็นส่ือกลำงส่ือสำรกับพญำแถนได้  เขำว่ำเสียงร้องของ     
แมวจะได้ยินไปถึงพญำแถน  แล้วพญำแถนก็จะประทำนฝนลงมำให้  คนเลยจับแมวใส่กะทอแล้วเอำ
น้ ำสำด  แมวมันกลัวน้ ำไม่ชอบน้ ำเวลำมันโดนน้ ำสำดมันก็ร้อง  ยิ่งร้องก็เช่ือว่ำพญำแถนจะได้ยิน      
ฝนก็จะตกลงมำ   
 1.3  ที่มาของพิธีกรรมนางด้งมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  นำงด้งก็เป็นพิธีกรรมหนึ่งท่ีเกิดขึ้นจำกควำมแห้งแล้งฝนไม่ตก  ท ำให้ชำวบ้ำนท่ี
เพำะปลูกเดือดร้อนเนื่องจำกไม่มีน้ ำใช้รดพืชผล  พิธีนำงด้งเป็นพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับควำมเช่ือในส่ิงล้ีลับ  
ชำวอีสำนเช่ือว่ำอุปกรณ์ประกอบอำชีพจะมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์สิงสถิตอยู่  เป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์จ ำพวกผี  แต่เป็น 
ผีท่ีให้คุณ  ลักษณะของพิธีกรรมจึงออกมำในลักษณะของกำรทรงเจ้ำเข้ำผี  เพื่อเส่ียงทำยสภำพฟ้ำฝน
เพื่อท่ีชำวบ้ำนจะได้รู้ว่ำปีนี้ฝนจะตกหรือไม่  ควรจะลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์มำหว่ำนหรือเปล่ำ  เพรำะถ้ำ
ลงทุนหว่ำนเมล็ดพันธุ์ไปแล้วจะฝนแล้งก็จะท ำให้ลงทุนลงแรงเสียเปล่ำ  ส่วนท่ีลูกถำมว่ำท ำไมต้องใช้
กระด้งใช้อุปกรณ์อื่นไม่ได้หรือปู่ย่ำตำยำยไม่เคยบอกนะว่ำท ำไม  แต่แม่คิดว่ำกระด้งมันเป็นเครื่องมือท่ี
เกี่ยวข้องกับพืชผล  ใช้ฝัดข้ำว  ใช้ตำกเมล็ดพันธุ์  ก็เลยใช้กระด้งมำประกอบพิธีมั้ง   
 
2.  ขั้นตอนพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  ไม่แน่ใจ  ไม่เคยนับ  เพรำะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชำยท่ีจะเกี่ ยวข้องกับพิธีกรรม  
ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ครัว  แล้วก็พวกเซิ้งในขบวนเท่ำนั้น  ต้องถำมพ่อสุวรรณ์แกดู 
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 2.2  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมวมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  ไม่รู้สิว่ำมีกี่ขั้นตอน  รู้แต่ว่ำเวลำท่ีจะจัดพิธีแห่นำงแมวเขำก็จะประชุมกันว่ำจะแห่
กันวันไหน  ก ำหนดวันได้แล้วก็ไปเตรียมข้ำวของอุปกรณ์  ก็มีกะทอส ำหรับใส่แมว  ไม้คำนเอำไว้หำม  
แล้วก็แมวท่ีจะเอำมำแห่  พอถึงวันแห่ก็จะมีผู้ประกอบพิธีเตรียมคำยขันธ์  5 มำแล้วก็ว่ำสัคเคบอก
กล่ำวนำงแมว  บอกกล่ำวพญำแถนว่ำวันนี้จะแห่นำงแมว  ขอให้ฝนตกลงมำด้วย  เสร็จแล้วก็หำมแมว
แห่ไปตำมบ้ำนคน  พอถึงบ้ำนใครคนนั้นก็เอำน้ ำมำสำด  เอำเหล้ำมำให้กิน  เอำของมำให้  บำงคนก็ให้
เงินมำท ำบุญ  แล้วแต่ใครจะให้อะไร  แห่นำงแมวไปจนรอบหมู่บ้ำนก็ถือว่ำส้ินสุด  รอสัก 2 – 3 วัน     
ถ้ำฝนยังไม่ตกก็แห่อีก  ถ้ำแห่ครั้งท่ี 2  ฝนยังไม่ตกอีกปีนี้ฝนคงแล้งแน่  หรือไม่ก็ประกอบพิธีนำงด้ง
ต่อไป  
 2.3  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้งมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  (หัวเรำะ) ไม่เคยนับสักที  เพรำะปกติเวลำจัดพิธีเขำก็จัดกันเลยว่ำกันไปตำมล ำดับ
ก่อนหลัง  ก็คือประชุมตกลงวัน เวลำ สถำนท่ีกัน  แล้วก็ช่วยกันหำอุปกรณ์  โดยเฉพำะพิธีนี้มีก ำหนด
ว่ำของท่ีใช้ต้องเป็นของแม่หม้ำย  ใครมีอะไรก็เอำมำรวม ๆ กัน  เตรียมให้ครบ ของประกอบพิธีมัน
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  ของท่ีใช้กับของท่ีใส่ไว้ในกระด้ง  
ของท่ีใช้ ก็ได้แก่ 
 1.  กระดัง 2 ใบ (ของแม่หม้ำย) 
 2.  สำกมอง 2 อัน (ของแม่หม้ำย)  
 3.  ไม้คำน 4 อัน (ของแม่หม้ำย)   
 4.  พำนคำยขันธ์ 5  ต้องมี 2 ท่ี  ท่ีนึ่งใส่พำนไว้ข้ำงนอกส ำหรับประกอบพิธี  อีกท่ีนึ่งท ำเป็น
เป็นกรวยใส่ไว้ในกระด้ง  
ของท่ีต้องใส่ในกระด้ง ก็มี 
 1.  ก ำไลเงิน 2 อัน (ของแม่หม้ำย) 
 2.  หวี 2 อัน (ของแม่หม้ำย) 
 3.  กระจก (ของแม่หม้ำย) 
 4.  สตำงค์รูหรือสตำงค์แดง 12 อัน 
 5.  เหล้ำ 1 ขวด  ในพิธีกรรมนำงด้งแต่ก่อนจะใช้เหล้ำท่ีชำวบ้ำนหมักกินเอง  หรือท่ีเรียกว่ำ  
“สำโท”  แต่ปัจจุบันไม่มีใครหมักเหล้ำแล้ว  ดังนั้นจะหำซื้อเหล้ำจำกตำมท้องตลำด  ใช้เหล้ำชนิดใด  
ก็ได้  เพรำะเป็นส่ิงหนึ่งท่ีปรำกฏในค ำเซิ้งเต้ำนำงด้งท่ีว่ำ  “มีท้ังเหล้ำไหน้อยไหใหญ่  มีท้ังเหล้ำไหใหญ่
นับแสน”  โดยเหล้ำท่ีเตรียมมำจะถูกใส่ไว้ในกระด้ง  
 6.  คำยขันธ์ 5  ประกอบด้วย 
  -  เทียน 5 คู่ 
  -   ดอกไม้สีขำว 5 คู่   
  -   เงิน 5 บำท 
  -   ผ้ำซิ่น 1 ผืน (เฉพำะพำนคำยขันธ์ 5)  
  -   ผ้ำแพรวำ 1 ผืน (เฉพำะพำนคำยขันธ์ 5) 
  ของในคำยขันธ์ 5  จะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์  จะช ำรุดแตกหักไม่ได้   
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 7.  บุหรี่ 1 มวน 
 8.  หมำกพลู 1 ค ำ 
 9.  ไข่ต้ม 1 ใบ 
 10.  ข้ำวเหนียว 1 ปั้น 
 11.  เปลือกหอย 9 ตัว  หอยท่ีน ำมำใช้จะต้องเป็นหอยน้ ำจืด  และเป็นหอยท่ีอยู่ในนำข้ำว  
เช่น  หอยเชอรี่ หอยโข่ง  และท่ีส ำคัญต้องเป็นหอยท่ีตำยแล้ว  เอำมำเฉพำะเปลือกหอย  ไม่เอำหอย 
ท่ีมีชีวิตเพรำะเป็นกำรทรมำนสัตว์  หอยอำจจะตำยได้  เลือกเปลือกหอยท่ีมีสภำพสวยงำมสมบูรณ์  
ไม่แตกหัก  ใช้เปลือกหอยจ ำนวน 9 ตัว  เพรำะเช่ือว่ำเลข 9  เป็นเลขมงคล  สำเหตุท่ีเอำหอยท่ีอยู่ใน
นำข้ำวเนื่องจำกว่ำ  เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของน้ ำท่ำในกำรท ำนำ  
 เตรียมของเสร็จก็ไปประกอบพิธีกันในวัด  ส่วนขั้นตอนเป็นยังไงไปถำมรำยละเอียดจำก   
แม่เรียนดีกว่ำ  เขำเป็นผู้ประกอบพิธี  เป็นคนจับกระด้งเขำจะบอกได้ว่ำท ำอะไรมั่ง  ส่วนใหญ่เวลำ
ประกอบพิธีนำงด้งมำจะเป็นผู้เซิ้งหรือไม่ก็เป็นคนร้องกำพย์นำงด้ง 
 
3.  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 3.1  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  กำรแสดงเซิ้งบั้งไฟมันก็เป็นส่วนหนึ่งในพิธีแห่บั้งไฟนั่นแหละ  เพรำะคนเซิ้ง     
มันก็เซิ้งในขบวนแห่  ถ้ำถำมว่ำสอดคล้องกับควำมเช่ืออะไร  มันก็มำจำกควำมเช่ือเกี่ยวกับพญำแถน
นั่นแหละ  เพรำะพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อบูชำพญำแถน  กำรเซิ้งก็เซิ้งเพื่อถวำยพญำแถนให้เกิดควำมพึงพอใจ
จะได้ประทำนฝนลงมำให้ 
 3.2  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่นางแมว  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  กำรเซิ้งแห่นำงแมวมันไม่มีท่ำเซิ้ง  ถ้ำจะว่ำไปมันก็เป็นท่ำอิสระ  ใครจะท ำอะไร  
ก็ได้  จะปรบมือหรือจะเซิ้งก็ตำมใจไม่ได้ก ำหนด  เน้นสนุกสนำนเข้ำว่ำ  ตัวพิธีกรรมมันมองออกว่ำ    
มีควำมเช่ืออยู่ 2  เรื่อง  คือ  เช่ือในเรื่องของเทวดำ (พญำแถน)  และเช่ือว่ำแมวเป็นสัตว์ท่ีสำมำรถใช้   
ขอฝนได้ 
 3.3  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมนางด้ง  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ืองอะไร 
  ตอบ  กำรเซิ้งเป็นเครื่องบูชำอย่ำงหนึ่ง  เซิ้งให้สวยงำมเพื่อให้พญำแถนพอใจจะได้
ประทำนฝนลงมำ  ควำมเช่ือท่ีเห็นจำกกำรแสดงมันจะเห็นได้จำกค ำร้องท่ีมีกำรกล่ำวถึงพญำแถน     
ซึ่งเป็นเทวดำ  และนำงด้งซึ่งเป็นผีประจ ำเครื่องมือหำกิน   
 
4.  ผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน   
 4.1  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงบั้งไฟ  ท่าร าเซ้ิงบั้งไฟแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  ใครคิดแม่ไม่รู้หรอก  เกิดมำก็เห็นแล้ว  แต่ก่อนท่ำเซิ้งบั้งไฟมันมีแค่ 3  ท่ำ  รู้แต่
ท่ำไหว้มันน่ำจะหมำยถึงกำรแสดงควำมเคำรพบูชำพญำแถน  อีกสองท่ำไม่รู้เหมือนกันว่ำหมำยถึง
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อะไร  ส่วนท่ำเซิ้งบั้งไฟใหม่ต้องไปถำมคนท่ีเขำคิดดู  ลูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ ำนหมู่ 6  ลูกผู้ช่วยสุกำนดำ  
เป็นหลำนแม่ฉวีวรรณ  ด ำเนิน 
 4.2  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางแมว  ท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวแต่ละท่ามีความหมาย
หรือไม่ 
  ตอบ  มันเป็นพิธีกรรมท่ีมีมำต้ังนำนแล้ว  ไม่รู้หรอกว่ำใครคิด  คนอีสำนท่ัวไปเขำก็มี     
แห่นำงแมว  มันก็จัดพิธีเหมือน ๆ กัน  จะไปรู้ได้ยังไงว่ำใครเป็นคนคิด  เขำก็ท ำ ๆ ตำมกันมำ  ท่ำเซิ้ง
มันก็ไม่มี  แล้วมันจะมีควำมหมำยได้ยังไง  
 4.3  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางด้ง  ท่าร าเซ้ิงนางด้งแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  แต่ก่อนพิธีกรรมนำงด้งไม่มีท่ำร ำอะไรหรอกมีแค่กำรปรบมือเป็นจังหวะในกำรร้อง
กำพย์เซิ้งนำงด้งเท่ำนั้น  เพิ่งจะมำคิดท่ำร ำก็ตอนท่ีพวกคุณ (ผู้วิจัย) มำศึกษำนี่แหล่ะ  ท่ีประดิษฐ์ท่ำ
ขึ้นมำก็อยำกให้มีควำมแปลกใหม่  ของเดิม ๆ มันไม่มีอะไรไม่สวยงำม  คนก็ไม่สนใจก็เลยคิดท่ำเซิ้ง
ประกอบค ำเซิ้งขึ้นมำใหม่  เผ่ือคนรุ่นใหม่จะสนใจขึ้นมำบ้ำง 
 
5.  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 5.1  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงบั้งไฟเป็นอย่างไร 
  ตอบ  ท่ำเซิ้งบั้งไฟสมัยก่อนมันมีไม่กี่ท่ำหรอก  มีแค่ 3 ท่ำ  ก็ยกมือยกไม้เซิ้งเดินไป  
ตำมทำงเรื่อย ๆ แต่พอมำตอนเขำแข่งขบวนแห่บั้งไฟท่ำเซิ้งเขำก็เปล่ียนใหม่  ต้องไปถำมหลำนผู้ช่วย   
สุกำนดำโน่นแหล่ะ  เพรำะเขำเป็นคนเปล่ียน 
 5.2  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงนางแมวเป็นอย่างไร 
  ตอบ  เซิ้งนำงแมวมันไม่มีท่ำเซิ้ง  แล้วแต่ใครจะท ำอะไร  จะเดินปรบมือ  หรือจะเดินเซิ้ง
ไปก็ตำมใจ  ไม่ได้มีก ำหนดเป็นท่ำเป็นทำงเหมือนบั้งไฟ 
 5.3  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงนางด้งเป็นอย่างไร 
  ตอบ  เมื่อก่อนก็ไม่มีท่ำเซิ้งหรอก  แค่ยืนปรบมือเป็นจังหวะเฉย ๆ แต่มำเมื่อปลำยปีมำนี้
แม่ก็คิดท่ำเซิ้งใส่เข้ำไปเพื่อให้มันสวยงำมข้ึน  อีกอย่ำงเด็ก ๆ ในหมู่บ้ำน  คนรุ่นหลังจะได้สนใจมำกขึ้น  
ไม่อยำกให้พิธีกรรมโบรำณมันหำยไป  ท่ำเซิ้งก็ไม่ได้ยุ่งยำกอะไร  ท ำท่ำให้มันสอดคล้องกับค ำเซิ้ง  
เป็นท่ำแบบธรรมชำติแบบชำวบ้ำนนี่แหล่ะ  ไม่ได้ร ำสวยงำมเป็นนำงร ำนำฏศิลป์เขำหรอก 
 
6.  ขั้นตอนการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 6.1  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงบั้งไฟยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง       
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  ของเดิมมันก็ดีอยู่แล้ว  บรรพบุรุษคิดมำก็ไม่อยำกไปเปล่ียนแปลงอะไรหรอก  
ตอนนี้ท่ีเปล่ียนไปก็มีแค่ท่ำเซิ้งอย่ำงเดียว  แต่ขั้นตอนในกำรแสดงอื่น ๆ ก็ไม่ได้เปล่ียนไปหรอก 
 6.2  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง   
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
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  ตอบ  แห่นำงแมวยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปล่ียนแปลง  ก็เป็นอย่ำงนี้ก็ดีแล้วถ้ำยังท ำแล้ว
ฝนยังตกก็ไม่เห็นต้องเปล่ียนอะไร  ถือว่ำประสบผลส ำเร็จ  บำงทีเปล่ียนไปฝนอำจไม่ตกก็ได้เพรำะ   
มันผิดพิธีกรรม 
 6.3  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงนางด้งยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง    
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  ขั้นตอนยังคงเหมือนเดิม  เปล่ียนแค่มีท่ำเซิ้งท่ีแม่คิดเพิ่มขึ้นมำซึ่งแต่ก่อนเพียง  
แค่ปรบมือเฉย ๆ แล้วมันก็ไม่ได้ไปเปล่ียนขั้นตอนพิธีกรรมอื่น ๆ คงท ำเหมือนเดิม  เปล่ียนจำก       
ยืนปรบมือมำเป็นเซิ้งวนรอบกระด้งแค่นั้นเอง 
 
7.  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 7.1  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  เซิ้งบั้งไฟเมื่อก่อนมีแค่กลองตุ้มใบเดียว  ตีประกอบจังหวะเซิ้งแห่ไปตำมทำง  
กลองตุ้มมันเป็นพื้นบ้ำนของโบรำณมีมำนำนแล้ว  และท่ีหมู่บ้ำนก็มีแต่มันมำจำกไหนยังไงแม่ไม่รู้  รู้แต่
ว่ำมีอยู่  เมื่อก่อนเวลำจะประชุมหมู่บ้ำน   ก็จะใช้กลองตุ้มนี่แหละตีเป็นสัญญำณเรียกประชุม           
แต่ปัจจุบันเปล่ียนเป็นวงดนตรีวงพิณ  ต้องไปจ้ำงเขำเพรำะหมู่บ้ำนเรำไม่มีบ้ำนใครมีวงดนตรีรับจ้ำง
แล้วก็ไม่มีบ้ำนใครมีเครื่องดนตรีพวกนี้  เพรำะไม่ได้ใช้งำนก็ไม่รู้จะมีไปท ำไม  เล่นกันก็ไม่เป็น          
ท่ีเปล่ียนก็เพรำะต้ังแต่ประกวดนี่แหละ  เลยคงน่ำจะเอำแบบอย่ำงท่ีเขำแข่งกันแบบท่ีอื่น  แบบจังหวัด
ยโสธร  ท่ีเขำจัดงำนใหญ่โตเขำก็ใช้วงดนตรีแบบนี้แหละ  น่ำจะท ำตำมแบบอย่ำงเขำ 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  ท่ีหมู่บ้ำนเรำไม่มี  แต่ท่ีอื่นคงมีมั้ง  บ้ำนเรำแค่วงดนตรีก็บรรเลงท ำนองเพลงแห่ไป
เรื่อย ๆ    
 -   เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  - 
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  - 
 7.2  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพล
มาจากท่ีใด 
  ตอบ  แห่นำงแมวท่ีนี่ไม่ใช้เครื่องดนตรี  แค่เดินปรบมือประกอบค ำเซิ้งแห่นำงแมว
เท่ำนั้นแหละ  ไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีอะไรหรอกท ำกันแบบง่ำย ๆ  
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทกำพย์เซิ้งแห่นำงแมวนะ   
   เซิ้งอีแม่นำงแมวแมวมำขอไข่   ขอ บ่ ได้ขอฟ้ำขอฝน   
  ขอน้ ำมนต์ฮดหัวแมวข้อยแน    อีแม่นำยเอ๊ย 
  บ่ ได้ค่ำจ้ำงเอำแมวข้อยมำ     บ่ ได้ปลำเอำหนูกับข้ำว   
  บ่ ได้ข้ำวเอำเหล้ำกับกลอย   ไปขุดกลอยก็เอำกลอยมำนึ่ง 
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  ไปขุดบึ้งก็ย่ำนบึ้งตอดตำย     อีแม่นำยเอ๊ย เทลงมำฝนก็เทลงมำ 
  นำให้ใหญ่ก็ใส่ข้ำวดอด ำ     นำให้ค ำใส่ข้ำวป้องแอ้ว 
  ค ำ บ่ แล้วก็ไหลเหลอไหลเลิง    เทลงมำฝนก็เทลงมำ 
  ไหลเค็ง ๆ ก็ข้ำมดงมำนี่     ไหลกิบกี่ก็ไปหนีบหีแมว 
  ร้องแมว ๆ ก็ฝนเทลงมำ     เทลงมำก็ฝนเทลงมำ 
 -   เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  เนื้อร้องมันก็มำจำกฝนไม่ตกนั่นแหละ  เนื้อร้องมันมีมำอยู่แต่ก่อนแล้ว  แม่ไม่ได้
แต่งเองหรอก   
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  เขำก็แต่งพูดถึงกำรอ้อนวอนขอฝนต่อพญำแถน  ขอข้ำวปลำอำหำร  ตอนนี้ปลูก
ข้ำวเอำไว้ขอน้ ำขอฝนมำรดข้ำวในนำอะไรท ำนองนั้นแหละ 
 7.3  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  ไม่มี  ใช้ปรบมืออย่ำงเดียว 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทส ำหรับขับกำพย์เซิ้งนำงด้ง   
   เต้ำอี่แม่นำงด้ง     โล้งโค้งเสมอด่ังกงเกวียน  
  เวยีนมำนี้ได้สองสำมฮอบ   คอบมำนี้ได้สองสำมที 
  ตักตุล่ีแมงบีตุ้ลำ    พำสำวหลงเข้ำดงฟ้ำแมบ 

  ด้งซูนแดดหรือด้งซูนฝน    มำก ำฮนนั่นแม่นเขียดจ่อง  
  ท้องอ่องล่องเขียดจ่ำละนำ    หลังซำ ๆ แม่นพญำคันคำก 
  เชิญท้ังครกไม้บำกมำซูนด้งเยอ   เชิญท้ังสำกไม้แดงมำซูนด้งเยอ 
  เชิญท้ังแองข้ำวหม่ำให้มำซูนด้งเยอ 
  ด้งน้อย ๆ ผัดข้ำวกินขำว ผู้สำวก็มี  ผู้สำวก็มี แม่ฮ้ำงก็มี แม่หม้ำยก็มี 
  มีท้ังหวีเขำควำยปักปำย    มีท้ังหวีเขำควำยป่ำยเกล้ำ 
  มีท้ังเหล้ำไหน้อยไหใหญ่    มีท้ังเหล้ำไหใหญ่นับแสน 
  ไว้ท่ำฮับแถน มำเด้อแถนเด้อ   แถนเอยแถนลงมำซูนด้งเด้อ 
  ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง   ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง 
  ด้งเดอด้งเปอเค้อเดอด้ง 
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  เนื้อร้องมันเป็นของโบรำณท่ีเขำแต่งมำอยู่ก่อนแล้ว  มันก็มำจำกควำมเดือดร้อน
เพรำะฝนไม่ตกนั่นแหละ  ก็เหมือนนำงแมวนั่นแหละ   
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  เป็นกำรอ้อนวอนขอฝนจำกพญำแถนนั่นแหละ  พูดถึงวิธีกำรเซิ้งนำงด้งกำรเวียน
รอบกระด้ง  กำรถำมไถ่เส่ียงทำยทักว่ำฝนจะตกหรือไม่ตก  มีกำรบอกกล่ำวถึงเครื่องบูชำพญำแถน    
ท่ีจัดไว้  
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8.  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 8.1  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  เมื่อก่อนก็ใส่ชุดอยู่บ้ำนธรรมดำท่ีใส่ทุกวันนี่แหละ  แต่พอมีกำรแข่งขันก็ไปหำ   
ชุดสวย ๆ มำใส่กัน  ไปเช่ำเขำมำ  แต่ละปีแต่งไม่เหมือนกันหรอก  แล้วแต่ปีนี้จะแต่งยังไงแต่ก็เป็นชุด
เซิ้งอีสำนนี่แหละ  มันมีแต่งต้ังหลำยแบบ  แล้วแต่ปีไหนจะหำได้ยังไง  
 8.2  เค ร่ืองแต่งกายที่ ใช้ ในการแสดงเ ซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  น ามาจาก              
วิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ 
  ตอบ  ไม่ได้แต่งอะไร  เป็นชุดธรรมดำท่ีใส่อยู่บ้ำนทุกวันนี่แหละ  
 8.3  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  เมื่อก่อนใส่ชุดอยู่บ้ำนธรรมดำจะแต่งยังไงก็ได้  แต่พอมำปัจจุบันนี้ก็เปล่ียนมำใส่
ชุดเหมือนชุดท่ีใส่ไปท ำบุญ  ส่วนใหญ่เป็นสีขำวถือว่ำเป็นสีบริสุทธิ์ แสดงควำมบริสุทธิ์กำยใจเพื่อหวัง
ให้พญำแถนเมตตำสงสำรจะได้บันดำลฝนมำให้  ชุดท่ีใส่ก็เป็นเส้ือแขนกระบอก นุ่งผ้ำซิ่นมีผ้ำพำดบ่ำ 
 
9.  ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 9.1  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่บั้งไฟจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  มันเป็นควำมเช่ือของคนอีสำนมีมำนำนแล้ว  พ่อแม่ปู่ย่ำตำยำยท่ำนก็บอกไว้ว่ำ
กำรจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนต่อพญำแถน  มันเป็นควำมเช่ือท่ีถูกปลูกฝังกันต่อ ๆ มำ  แต่ไม่รู้หรอกนะว่ำ
ท ำไมจุดแล้วฝนตกได้  มันเป็นเรื่องของควำมเช่ือในจิตใจยำกท่ีจะบอกได้  เขำว่ำบั้งไฟท่ีจุดขึ้นไปเป็น
สัญญำณท่ีส่งขึ้นไปบอกพญำแถนให้ส่งฝนลงมำ  มันเช่ือมโยงกับต ำนำนพญำคันคำกท่ีเขำเล่ำว่ำ      
มันเป็นสัญญำณของพญำคันคำกกับพญำแถน 
 9.2  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  ไม่รู้สิ  ก็เห็นเขำท ำกันฝนก็ตก  ก็เลยเช่ือว่ำถ้ำท ำแล้วฝนจะตก  แต่ท่ีฝนตกเพรำะ
อะไรไม่รู้ 
 9.3  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมนางด้งจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  เรื่องพวกนี้มันเป็นควำมเช่ือท่ีสืบต่อกันมำของคนอีสำน  ไม่ใช่เพรำะท่ีหมู่บ้ำน
หนองไหลนี้ท่ีเดียว  เป็นควำมเช่ือของคนอีสำนทุกท่ี  แต่ปัจจุบันนี้ควำมเช่ือนี้จะมีท่ีไหนหลงเหลืออยู่  
รึป่ำวไม่รู้  บ้ำนหนองไหลก็เกือบจะหำยแล้ว  ไม่ได้ประกอบพิธีมำนำนเพรำะฝนตกทุกปี  ไม่แล้ง
เหมือนเมื่อก่อน  คนรุ่นหลังไม่ค่อยได้เห็นหรอก  ก็เลยไม่มีใครจะสืบต่อ  ถำมว่ำท ำไมถึงเช่ือ  ก็เพรำะ
เวลำประกอบพิธีพวกนี้แล้วฝนก็ตกแล้วจะไม่ให้เช่ือได้ไง  อยู่ต้ังนำนฝนไม่ตก  พอประกอบพิธีฝนก็ตก  
ไม่เช่ือก็ต้องเช่ือแล้ว 
 

สัมภำษณ์เมื่อ 
วันท่ี 3 – 4 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 
วันท่ี 10 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 
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ค าสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง “พิธีกรรมและการฟ้อนในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำยบัวสำย นำมสกุล  อุปัชฌำย์ อำย ุ70 ปี   อำชีพ  เกษตรกรรม 
บ้ำนเลขท่ี 2 หมู่ท่ี 8 ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน    จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศัพท์ -  
 
1.  ที่มาของพิธีกรรมและการแสดงขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 1.1  ที่มาของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  - 
 1.2  ที่มาของพิธีกรรมแห่นางแมวมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  -   
 1.3  ที่มาของพิธีกรรมนางด้งมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  -    
 
2.  ขั้นตอนพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
 2.2  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมวมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  -  
 2.3  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้งมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
 
3.  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 3.1  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  - 
 3.2  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่นางแมว  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  - 
 3.3  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมนางด้ง  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ืองอะไร 
  ตอบ  - 
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4.  ผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน   
 4.1  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงบั้งไฟ  ท่าร าเซ้ิงบั้งไฟแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  - 
 4.2  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางแมว  ท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวแต่ละท่ามีความหมาย
หรือไม่ 
  ตอบ  -  
 4.3  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางด้ง  ท่าร าเซ้ิงนางด้งแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  - 
 
5.  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 5.1  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงบั้งไฟเป็นอย่างไร 
  ตอบ  - 
 5.2  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวเป็นอย่างไร 
  ตอบ  -   
 5.3  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงนางด้ง เป็นอย่างไร 
  ตอบ  - 
 
6.  ขั้นตอนการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 6.1  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงบั้งไฟยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง      
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
 6.2  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง    
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
 6.3  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงนางด้งยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง    
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
 
7.  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 7.1  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  เมื่อก่อนใช้แค่กลองตุ้มใบเดียวตีประกอบจังหวะ ตุ้ม ตุ้ม ตุ้ม ไปเรื่อย ๆ ตำมทำง
แต่เมื่อทำง อบต. สร้ำงถ่อน้อย  เขำจัดประกวดก็เปล่ียนเป็นใช้วงพิณท่ีเขำใช้แห่บั้งไฟเหมือนกับ
จังหวัดยโสธร  ท่ีเขำจัดงำนยิ่งใหญ่นั่นแหละ  ก็แข่งกันมันก็ต้องให้ดูน่ำสนใจหน่อย  ท่ีไหนเขำดีเรำ   
ก็เลยท ำตำมบ้ำง  เครื่องดนตรีท่ีเห็นก็มี กลองตุ้ม กลองยำวอีสำน พิณ แล้วก็เครื่องประกอบจังหวะ  
ฉิ่ง ฉำบ กรับ และโหม่ง  ส่วนเครื่องดนตรีจะมีมำกน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับค่ำจ้ำง  ว่ำเรำจ้ำงมำวงเล็ก
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หรือวงใหญ่  เพลงท่ีบรรเลงก็เป็นเพลงลำยเพลงอีสำนมั่ง  ลำยเพลงหมอล ำมั่ง  หรือไม่ก็เพลงท่ีดัง  ๆ 
ในตอนนั้น  บรรเลงกันไปเอำสนุกสนำนครื้นเครง   
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  ไม่มี  มีแต่บรรเลงเพลง  นำงเซิ้งก็เซิ้งประกอบจังหวะเพลงกันไป 
 -   เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  - 
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  - 
 7.2  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพล
มาจากท่ีใด 
  ตอบ  แห่นำงแมวท่ีนี่ไม่ใช้เครื่องดนตรี  แค่เดินปรบมือประกอบค ำเซิ้งแห่นำงแมว
เท่ำนั้นแหละ    
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทกำพย์เซิ้งแห่นำงแมวนะ  ต้องไปถำมแม่อุทัยดู  
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  ไม่รู้สิ  มันมีมำอยู่แต่ก่อนแล้ว  เป็นของโบรำณใครแต่งก็ไม่รู้   
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  เขำก็แต่งพูดกำรขอฝนต่อพญำแถนนั่นแหละ  
 7.3  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  ไม่มี  ใช้ปรบมืออย่ำงเดียว 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทกำพย์เซิ้งแมน่ำงด้ง  ถำมแม่อุทัยดูว่ำบทร้องยังไง   
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  เนื้อร้องมันเป็นของโบรำณท่ีเขำแต่งมำอยู่ก่อนแล้ว  มันก็เพรำะฝนไม่ตกนั่นแหละ  
ก็เหมือนนำงแมวนั่นแหละ   
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  ขอฝนจำกพญำแถน  ขอเชิญนำงด้งให้มำสิงกระด้งเพื่อเส่ียงทำย 
 
8.  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 8.1  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  - 
 8.2  เค ร่ืองแต่งกายที่ ใช้ ในการแสดงเ ซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  น ามาจาก              
วิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ 
  ตอบ  -  
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 8.3  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  -   
 
9.  ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 9.1  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่บั้งไฟจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  - 
 9.2  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  -   
 9.3  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมนางด้งจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภำษณ์เมื่อ 
วันท่ี 4 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 
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ค าสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง “พิธีกรรมและการฟ้อนในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำยสุนทร นำมสกุล  ศรีโคตร อำย ุ54 ปี   อำชีพ  เกษตรกรรม 
บ้ำนเลขท่ี 9 หมู่ท่ี 8 ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน    จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศัพท์ - 
 
1.  ที่มาของพิธีกรรมและการแสดงขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 1.1  ที่มาของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  แห่บั้งไฟเป็นประเพณีท่ีมีมำนำนแล้ว  และเป็นฮีตหนึ่งในสิบสองฮีต  เรียกว่ำ 
“ประเพณีบุญเดือนหก”  แต่เดิมโบรำณเขำว่ำกันว่ำกำรจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนต่อพญำแถน  แต่ปัจจุบัน
ฝนตกทุกปีไม่แห้งแล้งเหมือนก่อน  แต่ก็ยังจัดประเพณีแห่บั้งไฟอยู่  เพรำะเป็นฮีตท่ีต้องยึดปฏิบัติ    
จะละเลยไม่ได้  เรื่องจุดบั้งไฟขอฝนมันมีเรื่องเล่ำท่ีเป็นนิทำนพื้นบ้ำนของชำวอีสำนมี 2 เรื่อง  คือ  
เรือ่งผำแดงนำงไอ่กับต ำนำนพญำคันคำก  เขำว่ำกำรจุดบั้งไฟในนิทำนนั้น  เพื่อเป็นสัญญำณท่ีส่งถึง
พญำแถนให้ส่งฝนลงมำให้ชำวโลก  
 1.2  ที่มาของพิธีกรรมแห่นางแมวมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  ไม่รู้หรอกว่ำมีท่ีมำยังไง  รู้แต่ว่ำเป็นพิธีกรรมขอฝนท่ีปู่ ย่ำ ตำ ยำย พ่อ แม่เขำจัด
กันมำนำนแล้วเพื่อขอฝนต่อพญำแถน  ชำวอีสำนท่ัวไปเขำก็จัดไม่ใช่มีแต่หมู่บ้ำนหนองไหลหรอก    
 1.3  ที่มาของพิธีกรรมนางด้งมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  นำงด้งก็เป็นพิธีกรรมขอฝนเหมือนกัน  แต่ไม่ได้จัดมำนำนแล้ว  ประวัติเป็นมำ
ยังไงไม่รู้  รู้แต่ว่ำจัดขึ้นเพื่อเส่ียงทำยฟ้ำฝน  แต่ท่ีส ำคัญของพิธีนี้คือส่ิงของท่ีใช้ประกอบพิธี ต้องเป็น
ของแม่หม้ำย  แล้วคนจับกระด้งก็ต้องเป็นแม่หม้ำย  ท้ังสำมพิธีนี้มันเป็นควำมเช่ือของคนอีสำน
เกี่ยวกับส่ิงล้ีลับท่ีมีอ ำนำจในกำรหยั่งรู้ฟ้ำดินท้ังนั้น  เหมือนเป็นท่ีพึ่งทำงจิตใจมำกกว่ำ  เพรำะเวลำฝน
ไม่ตกท ำให้เดือดร้อนก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร  ก็ต้องพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่คนอีสำนนับถือนั่นแหละ 
 
2.  ขั้นตอนพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  ไม่รู้นะว่ำมีกี่ขั้นตอน  เพรำะว่ำเรำได้แต่ลงมือท ำ  ไม่เคยมำนั่งนับหรอกว่ำมี      
กี่ขั้นตอน  เมื่อถึงช่วงเวลำจะจัดพิธีแห่บั้งไฟ  ก็จะเรียกผู้น ำชุมชนและผู้อำวุโสของท้ังหมู่ 6 และหมู่ 8 
ประชุมกัน  เมื่อตกลงวันจัดงำนได้แล้วต่ำงก็แยกย้ำยกันไปเตรียมจัดท ำบั้งไฟ  เตรียมฝึกซ้อมนำงเซิ้ง
ในขบวนแห่  จัดเตรียมควำมพร้อมทุกอย่ำง  พอถึงวันท่ีก ำหนดก็จะเอำบั้งไฟมำรวมกันท่ีจุดนัดหมำย  
ต้ังขบวนแห่กันไปตำมทำงเดินไปวัดบ้ำนหนองไหล  เป็นอันเสร็จพิธีแห่บั้งไฟ  วันรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีจุด 
บั้งไฟ  ตอนเช้ำของอีกวันก็จะเอำบั้งไฟแห่ไปท่ีศำลปู่ตำ  เพื่อบอกกล่ำวขอให้จัดพิธีกรรมลุล่วงไปได้
ด้วยดี  อย่ำให้มีอุปสรรคหรืออันตรำยกับลูก ๆ แล้วก็จุดบั้งไฟ 1 บั้ง  เป็นกำรถวำยปู่ตำ  หลังจำกนั้น
จึงเอำบั้งไฟที่เหลือไปท่ีลำนจุดบั้งไฟที่สร้ำงค้ำงบั้งไฟเอำไว้  เป็นลำนกว้ำงและห่ำงจำกหมู่บ้ำนเพื่อกัน
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ไม่ให้บั้งไฟท่ีจุดหล่นลงมำใส่บ้ำนเรือนของชำวบ้ำน  เด๋ียวนี้กำรจุดบั้งไฟมักมีกำรพนันขันแข่งกัน     
ถ้ำบั้งไฟของใครไม่ข้ึนเจ้ำของบั้งไฟก็จะถูกจับโยนบ่อโคลนเป็นท่ีสนุกสนำนกัน   
 2.2  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมวมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  มีกี่ขั้นตอนไม่รู้  รู้แต่ว่ำแห่นำงแมวไม่มีอะไรมำก  ก็แค่ปรึกษำกันกับผู้น ำชุมชน      
ผู้อำวุโสของหมู่บ้ำนว่ำจะท ำกันวันไหน  แล้วก็ไปจัดเตรียอมอุปกรณ์ก็มีตะกร้ำ กระบุง เข่ง กรง กะทอ  
หรืออะไรก็ได้ท่ีเป็นรู ๆ สำมำรถเอำมำใส่แมวได้แล้วก็สำมำรถสำดน้ ำเข้ำไปโดนตัวแมวได้  มีไม้คำน
เอำไว้หำม  แล้วก็มีแมวท่ีจะเอำไว้แห่  ไปดู ๆ ว่ำจะเอำแมวตัวไหน  แมวบ้ำนใคร  พอถึงวันก็เอำแมว
ใส่อุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้  เอำไม้คำนหำม  ผู้ประกอบพิธีต้ังคำยขันธ์ 5  ป่ำวสัคเค  บอกกล่ำวนำงแมว  
บอกกล่ำวพญำแถนว่ำ  วันนี้จะแห่นำงแมวขอฝน  ขอให้แถนช่วยให้ฝนตกด้วยเถิด  เสร็จแล้วก็       
แห่นำงแมวไปตำมบ้ำนเรือนคนในหมู่บ้ำน  ถึงบ้ำนใครคนนั้นก็เอำน้ ำมำสำด  ระหว่ำงแห่ก็ร้องบทเซิ้ง
แห่นำงแมวไปด้วย  เวียนรอบหมู่บ้ำนเสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธี  
 2.3  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้งมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  อันนี้จ ำไม่ได้  เพรำะไม่ค่อยได้จัดพิธีนี้มำนำนมำก  ต้องไปถำมพวกผู้เฒ่ำเขำดู  
ถำมพ่อสุวรรณ์ดูนะ  บอกไปเด๋ียวข้อมูลมันผิดพลำดขึ้นมำ 
 
3.  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 3.1  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  รูปแบบกำรแสดงนี่หมำยถึงพวกนำงร ำท่ีเซิ้งในขบวนแห่บั้งไฟใช่มั๊ย  กำรแสดงเซิ้ง
บั้งไฟมันก็เป็นกำรร ำเพื่อถวำยพญำแถน  นำงเซิ้งก็จะต้ังขบวนเป็นแถวสองแถวอยู่ในขบวนแห่ต่อจำก
บั้งไฟ  พอเคล่ือนขบวนดนตรีก็บรรเลงไป  นำงเซิ้งก็เซิ้งประกอบดนตรีเดินตำมขบวนแห่ไปเรื่อย  ๆ 
ตำมทำงจนไปถึงวัดบ้ำนหนองไหลนั่นแหละ  เป็นอันว่ำส้ินสุดกำรเซิ้ง  กำรเซิ้งเช่ือว่ำเป็นเครื่องบูชำ
พญำแถนอย่ำงหนึ่งนะ  เช่ือว่ำกำรเซิ้งเพื่อถวำยพญำแถนให้เกิดควำมส ำเริงส ำรำญใจ  พึงพอใจจะได้
เมตตำประทำนฝนมำให้ 
 3.2  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่นางแมว  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  มันก็เป็นขบวนแห่เหมือนกับบั้งไฟนั่นแหละ  มันเป็นควำมเช่ือเกี่ยวกับเรื่อง    
กำรขอฝนจำกพญำแถน  แต่ไม่มีนำงเซิ้งท่ีต้องมำเซิ้งให้สวยงำมเหมือนกับบั้งไฟนะ  มีแค่คนท่ีมำร่วม
ขบวนแห่นำงแมวท่ีใครจะท ำอะไรก็ได้ไม่ได้ก ำหนด  บ้ำงก็ปรบมือเป็นจังหวะประกอบค ำเซิ้งแห่    
นำงแมว  บ้ำงก็ยกมือยกไม้ท ำท่ำเซิ้งไปบ้ำงตำมควำมสนุกสนำน  ไม่มีท่ำเซิ้งท่ีก ำหนดหรอก  ใครจะ
เซิ้งยังไงก็ได้  เช่ือว่ำนำงแมวเป็นส่ือกลำงท่ีจะส่งค ำร้องขอฝนจำกคนไปถึงพญำแถนได้  จึงเอำแมวมำ
แห่เพื่อขอฝน 
 3.3  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมนางด้ง  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ืองอะไร 
  ตอบ  เมื่อก่อนเซิ้งนำงด้งไม่มีท่ีเป็นกำรแสดงนะ  จะมีก็แค่ปรบมือประกอบกำรร้องเซิ้ง   
นำงด้งไปเรื่อย  พอนำงด้งสิงกระด้งแล้วก็จะพำไปหำหลักฝนหลักแล้ง  มันเป็นควำมเช่ือในกำรเส่ียง
ทำยสภำพดินฟ้ำอำกำศมำกกว่ำขอฝนนะ  เพรำะถ้ำไปตีหลักฝนก็ทำยว่ำฝนจะตก  น้ ำท่ำจะ       
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อุดมสมบูรณ์  ถ้ำตีหลักแล้งก็ทำยว่ำปีนี้จะแห้งแล้ง  ให้งดท่ีจะเพำะปลูกได้เลยเพรำะจะไม่มีน้ ำให้รด
พืชผล  ไม่มีน้ ำในกำรท ำนำแน่นอน  ควำมเช่ือเรื่องพญำแถน  เรื่องนำงด้ง  เป็นเรื่องของส่ิงล้ีลับท่ีมอง
ไม่เห็นแต่เช่ือว่ำมีอยู่จริง  สำมำรถดลบันดำลและช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนได้   
 
4.  ผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน   
 4.1  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงบั้งไฟ  ท่าร าเซ้ิงบั้งไฟแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  ใครคิดไม่รู้หรอกของเก่ำมันมีมำนำนแล้ว  เกิดมำก็เห็นแล้วและท่ีส ำคัญมันมีท่ัวไป
ไม่ได้มีท่ีหมู่บ้ำนเรำหมู่บ้ำนเดียว  ท่ำเซิ้งมันอำจจะไม่เหมือนกัน  ของหมู่บ้ำนเรำก็มีมำนำนแล้วนะ 
ของเก่ำอะ  เกิดไม่ทัน  แต่ของใหม่ท่ีท ำเอำไว้ส ำหรับประกวดขบวนแห่บั้งไฟของ อบต. ลูกสำวของ  
ผู้ช่วยสุกำนดำ  เขำเป็นคนคิดแล้วเอำมำฝึกซ้อมนำงเซิ้งของหมู่บ้ำนหนองไหล  เรื่องควำมหมำยของ
ท่ำเซิ้งต้องลองไปถำมคนท่ีเขำเซิ้งดู   
 4.2  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางแมว  ท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวแต่ละท่ามีความหมาย
หรือไม่ 
  ตอบ  นำงแมวมันไม่มีกำรเซิ้งหรอก   
 4.3  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางด้ง  ท่าร าเซ้ิงนางด้งแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  อันนี้ไม่รู้  ลองไปถำมยำยอุทัยดูแล้วกัน    
 
5.  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 5.1  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงบั้งไฟเป็นอย่างไร 
  ตอบ  เรื่องท่ำร ำต้องไปถำมผู้เฒ่ำผู้แก่ท่ีเขำเซิ้งกันนั่นแหละ  ผมไม่รู้หรอก 
 5.2  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวเป็นอย่างไร 
  ตอบ  -   
 5.3  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงนางด้ง เป็นอย่างไร 
  ตอบ  - 
 
6.  ขั้นตอนการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 6.1  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงบั้งไฟยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง     
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  ขั้นตอนกำรแสดงไม่รู้หรอก  แต่ถ้ำถำมว่ำต้องกำรพัฒนำอะไรบ้ำงก็อยำกพัฒนำ
พิธีกรรมของเรำทุก ๆ พิธีให้เหมือนท่ีอื่นท่ีเขำท ำกันแล้วมีคนนิยม  ท ำได้ดีมีคนช่ืนชอบนั่นแหละ    
เวลำมันเปล่ียน  เรำก็ต้องเปล่ียนให้มันทันยุคทันสมัย  เพรำะอะไรท่ีมันโบรำณก็มักจะถูกลืมเลือนไป  
ถ้ำอยำกให้ของโบรำณยังอยู่ก็ต้องปรับเปล่ียนบ้ำงนิดหน่อย  แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำให้เปล่ียนหมด 
ทุกอย่ำงนะ  อะไรที่เรำคิดว่ำดีก็คงเดิมไว้  อะไรท่ีเรำคิดว่ำถ้ำเปล่ียนแล้วมันน่ำจะดีขึ้นกว่ำเก่ำ  เรำก็
เปล่ียน  แต่ไม่ใช่ว่ำของเก่ำไม่ดีนะ  แต่ปัจจุบันเพื่อควำมอยู่รอดมันก็ต้องมีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลง
กันบ้ำงให้พองำม 
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 6.2  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง   
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
 6.3  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงนางด้งยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง    
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  -   
 
7.  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 7.1  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  เมื่อก่อนก็เห็นมีแค่กลองตุ้มใบเดียว  ตีประกอบจังหวะ ตุ้ม ตุ้ม ตุ้ม ไปเรื่อย ๆ 
ตลอดทำง  แต่เด๋ียวนี้เปล่ียนเป็นใช้วงพิณท่ีเขำใช้แห่บั้งไฟเหมือนกับจังหวัดยโสธร  เริ่มเปล่ียนต้ังแต่
เขำมีประกวดขบวนแห่บั้งไฟของ อบต. นั่นแหละ  ก็คงอยำกจะให้ดูน่ำสนใจเหมือนจังหวัดยโสธรท่ีเขำ
จัดขบวนแห่บั้งไฟอย่ำงยิ่งใหญ่แหละ  อีกอย่ำงถ้ำเรำมีแค่กลองตุ้มใบเดียวจะไปสู้หมู่บ้ำนอื่นเขำได้ยังไง 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  ท่ีหมู่บ้ำนเรำไม่มี  แต่เคยไปดูขบวนแห่บั้งไฟท่ีจังหวัดยโสธร  เขำมีบทร้องด้วย  
แต่บทร้องจะเป็นยังไงไม่รู้หรอก  จ ำไม่ได้    
 -   เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  - 
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  - 
 7.2  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพล
มาจากท่ีใด 
  ตอบ  แห่นำงแมวของหมู่บ้ำนหนองไหลนี่ไม่ใช้เครื่องดนตรี  แค่เดินปรบมือประกอบ  
ค ำเซิ้งแห่นำงแมวเท่ำนั้นแหละ      
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทกำพย์เซิ้งแห่นำงแมวนะ  แต่บทว่ำยังไงต้องไปถำมยำยอุทัยดู  จ ำไม่ค่อยได้ 
เด๋ียวบอกไปผิด ๆ ถูก   
 -   เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  - 
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  -  
 7.3  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  ไม่มี  ใช้ปรบมืออย่ำงเดียว 
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 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทกำพย์เซิ้งแม่นำงด้ง  ไปถำมยำยอุทัยดู   
 -   เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  - 
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  - 
 
8.  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 8.1  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  ก็เห็นเมื่อก่อนก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรนะ  ใส่ชุดอยู่บ้ำนธรรมดำนี่แหละ  แต่พอมี         
กำรแข่งขันขบวนบั้งไฟก็แต่งตัวสวย ๆ ไปหำชุดสวย ๆ มำใส่กัน  ก็มันเป็นกำรประกวดนี่เน๊อะ  ก็ต้อง
แต่งสวย ๆ กันหน่อย  ไม่งั้นก็สู้หมู่บ้ำนอื่นไม่ได้  ชุดท่ีแต่งส่วนใหญ่ก็เป็นชุดเซิ้งท่ีเขำใช้แต่งร ำเซิ้งกัน  
นี่แหละ  ไปหำเช่ำมำใส่  แต่ละปีก็แต่งไม่เหมือนกันหรอก  แล้วแต่จะหำแบบไหนได้  แบบไหนสวย   
กแ็ต่งกันไป  
 8.2  เค ร่ืองแต่งกายที่ ใช้ ในการแสดงเ ซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  น ามาจาก              
วิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ 
  ตอบ  ไม่ได้แต่งอะไร  เป็นชุดธรรมดำท่ีใส่อยู่บ้ำนทุกวันแบบนี้นี่แหละ  
 8.3  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  ท่ีเคยเห็นก็เป็นชุดท่ีใส่อยู่บ้ำนเป็นปกติทุกวันนี่แหละ  แต่ไม่ได้จัดมำนำนแล้วไม่รู้
ว่ำตอนนี้เปล่ียนไปรึยัง   
 
9.  ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 9.1  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่บั้งไฟจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  ท่ีเช่ือเพรำะผู้ใหญ่คนโบร่ ำโบรำณเขำบอกต่อ ๆ กันมำ  ปู่ย่ำตำยำยก็บอกให้ฟังว่ำ
กำรจุดบั้งไฟเพื่อขอฝน  ก็เช่ือตำมค ำบอกของผู้ใหญ่เขำนั่นแหละ 
 9.2  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  ส่วนหนึ่งก็มำจำกค ำบอกเล่ำของบรรพบุรุษนะ  แต่อีกส่วนหนึ่งท่ีท ำให้เช่ือก็
เพรำะว่ำประสบกำรณ์ท่ีพบเห็นมำกับตัว  คือ  พอไม่จัดพิธีฝนก็ไม่ยอมตก  แห้งแล้งไม่มีทีท่ำว่ำจะตก  
พอประกอบพิธีเท่ำนั้นแหละ  ไม่นำนฝนก็ตกลงมำ  แต่พิธีแห่นำงแมวกับนำงด้งไม่ได้จัดทุกปีเหมือน
แห่บั้งไฟนะ  จะจัดก็เฉพำะตอนฝนไม่ตก  แต่จะจัดจัดพิธีแห่นำงแมวก่อน  ถ้ำแห่นำงแมวแล้วฝนไม่
ตกก็จะจัดพิธีนำงด้ง  แต่ส่วนใหญ่ฝนจะตกตั้งแต่แห่นำงแมวแล้ว  นำงด้งเลยไม่ค่อยได้จัด   
 9.3  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมนางด้งจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  (ค ำตอบเดียวกับข้อ 9.2) 

สัมภำษณ์เมื่อ วันท่ี 15 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2559 
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ค าสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง “พิธีกรรมและการฟ้อนในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำยสุวรรณ์ นำมสกุล  บุษย์จันทร์ อำย ุ67 ปี   อำชีพ  เกษตรกรรม 
บ้ำนเลขท่ี 4 หมู่ท่ี 8 ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน    จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศัพท์ 08-2133-1492 
 
1.  ที่มาของพิธีกรรมและการแสดงขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 1.1  ที่มาของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  เซิ้งบั้งไฟจะเป็นมำยังไงไม่รู้แน่ชัด  รู้แต่เพียงว่ำเกิดมำก็เห็นปู่ ย่ำ ตำ ยำยจัดพิธี 
แห่บั้งไฟมำก่อนแล้ว  พ่อแม่เคยเล่ำให้ฟังว่ำมีนิทำนพื้นบ้ำนท่ีเกี่ยวกับบั้งไฟ 2 เรื่อง  คือ  เรื่องผำแดง
นำงไอ่  กับเรื่องพญำคันคำก  แต่กำรจัดพิธีแห่บั้งไฟมำต้ังแต่เมื่อไหร่  และเกิดขึ้นท่ีไหนก่อนอันนี้พ่อ 
ก็ไม่รู้จริง ๆ รู้แต่พียงว่ำต้องจัดทุกปี  เพรำะเป็นประเพณีท่ีอยู่ในฮีตสิบสองของคนอีสำนท่ีต้องยึดถือ
ปฏิบัติจะละเลยไม่ได้  ซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีท่ีอยู่ในเดือนหก  เรียกว่ำ  “ประเพณีบุญ
เดือนหก” หรือ “ประเพณีบุญบั้งไฟ” 
 1.2  ที่มาของพิธีกรรมแห่นางแมวมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  เซิ้งแห่นำงแมวประวัติเป็นมำยังไงไม่รู้เลย  รู้แต่ว่ำเป็นควำมเช่ือท่ียึดถือต่อ ๆ กัน
ว่ำจัดขึ้นเมื่อฝนแล้งฝนไม่ตก  ก็จะจัดขบวนแห่นำงแมวเพื่อขอฝนต่อพญำแถน  พอแห่นำงแมวฝนก็ตก
ก็เลยเช่ือว่ำถ้ำแห่นำงแมวจะขอฝนได้  แต่ก็มีบำงปีท่ีแห่นำงแมวแล้วฝนไม่ตก  ก็ต้องจัดพิธีนำงด้ง
ต่อไปเพื่อขอฝนแทนพิธีแห่นำงแมว   
 1.3  ที่มาของพิธีกรรมนางด้งมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  นำงด้งเป็นพิธีท่ีเกิดมำจำกควำมเช่ือของชำวอีสำนในเรื่องส่ิงล้ีลับ  ภูตผี  วิญญำณ          
มีท้ังผีช่ัวร้ำยอย่ำงปอบ  กระสือ  กระหัง  และผีให้คุณ  เทพเทวดำ  คนอีสำนเช่ือว่ำเครื่องมือประกอบ
อำชีพมีวิญญำณหรือผีให้คุณสิงอยู่  หำกให้ควำมเคำรพบูชำหรือกรำบไหว้ก็จะให้คุณ  ท ำมำหำกินขึ้น  
กำรท่ีเอำกระด้งมำประกอบพิธีน่ำจะมำจำกควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงกระด้งกับพืชผลก็ได้   คนอีสำน   
จะใช้กระด้งตำกเมล็ดพันธ์  ใช้กระด้งฝัดข้ำว  ก็เลยใช้กระดังเป็นอุปกรณ์ในกำรประกอบพิธีขอฝน   
เพรำะน้ ำมีควำมส ำคัญต่อพืชผล  และพืชผลก็มีควำมเกี่ยวข้องกับกระด้ง  คงจะมีท่ีมำประมำณนี้
กระมัง   
 
2.  ขั้นตอนพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  ถ้ำจะถำมว่ำมีกี่ขั้นตอนพ่อไม่เคยนับหรอก  รู้แต่ว่ำต้องท ำอะไรก่อน  อะไรหลัง         
เอำเป็นว่ำพ่อจะเล่ำให้ฟังว่ำท ำอะไรบ้ำง  แล้วลูกก็นับเอำเองแล้วกันว่ำมีกี่ขั้นตอน  เริ่มจำกเรำต้อง
วำงแผนกำรจัดงำนกันก่อน  พอเริ่มเข้ำกลำงเดือนหกไปจนถึงเดือนมิถุนำยน  ชำวบ้ำนหนองไหลจะมี
กำรเตรียมงำนประเพณีบุญบั้งไฟ  ผู้น ำชุมชนและผู้เฒ่ำผู้แก่ของหมู่ 6  และหมู่ 8  จะนัดหมำยประชุม
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กันเรื่องกำรจัดงำนบุญบั้งไฟของหมู่บ้ำนร่วมกัน  โดยส่วนใหญ่จะก ำหนดจัดงำนให้ตรงกับวันเสำร์หรือ
อำทิตย์เพื่อให้ไม่กระทบกับผู้ท่ีท ำงำน  และจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้ำนร่วมกัน  เมื่อตกลง
เลือกหำวันจัดงำนได้แล้ว  ก็จะพิมพ์ใบฎีกำหรือกล่ำวบอกบุญไปยังบ้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้มำร่วมงำนบุญ
และได้มีส่วนร่วมในกำรท ำบุญงำนประเพณีบุญบั้งไฟด้วยกัน  โดยงำนบุญบั้งไฟของหมู่บ้ำนหนองไหล
จะจัดกัน 2 วัน  คือ  วันแห่บั้งไฟและวันจุดบั้งไฟ  เมื่อก ำหนดวันจัดงำนได้แล้วแต่ละหมู่ก็จะเริ่มท ำ 
บั้งไฟของหมู่บ้ำนตัวเอง  ในอดีตท่ีผ่ำนมำกำรจัดเตรียมบั้งไฟของชำวหมู่บ้ำนหนองไหล  เ ดิมทีจะท ำ    
บั้งไฟขึ้นเองของแต่ละหมู่บ้ำน  ส่วนใหญ่คนท ำบั้งไฟจะเป็นผู้ชำย  ส่วนผู้หญิงจะเป็นฝ่ำยจัดเตรียม
อำหำรกำรกินส ำหรับเล้ียงแขกท่ีมำร่วมงำนและบรรดำผู้ท่ีมำท ำบั้งไฟ  ซึ่งบั้งไฟของหมู่บ้ำนเมื่อก่อน
จะท ำขนำด “บั้งไฟหมื่น”  ขั้นตอนกำรจัดเตรียมบั้งไฟเมื่อก่อนก็จะตัดไม้มะข่ำงมำตำกแดดให้แห้ง
เพื่อเตรียมเผำเป็นถ่ำน  พอตำกแดดจนไม้มะข่ำงแห้งแล้วเอำมำเผำให้เป็นถ่ำน  เมื่อเผำเป็นถ่ำนแล้ว 
ก็เอำไปผสมกับดินประสิวและน้ ำ  เพื่อให้ดินประสิวละลำยแล้วเอำไปค่ัวจนแห้ง  พอค่ัวจนแห้งแล้ว   
ก็เอำมำใส่ครกไม้ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 50 เซนติเมตร  ลึกประมำณ 40 เซนติเมตร  ต ำให้ส่วนผสม
ละเอียดเข้ำกันก็จะกลำยเป็นดินหมื่อหรือดินปืน  เอำดินหมื่อท่ีต ำละเอียดมำร่อนเพื่อแยกส่วนท่ี     
ไม่ละเอียดออก  แล้วน ำส่วนท่ีไม่ละเอียดไปต ำอีกจนละเอียด  หลังจำกนั้นจึงเอำหมื่อไปตำกให้แห้ง  
เป็นอันว่ำเสร็จขั้นตอนในกำรเตรียมดินหมื่อส ำหรับเป็นเช้ือเพลงท่ีจะใส่ในบั้งไฟ  ต่อไปก็ไปตัด        
ไม้ไผ่บ้ำนขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 12 เซนติเมตร  ควำมยำวประมำณ 120 เซนติเมตร      
เอำมำใช้ด้ำมเสียมหรือด้ำมจอบกระทุ้งทะลวงข้อต่อปล้องไม้ไผ่ให้ทะลุถึงกัน  ใช้ดินเหนียวอัดปิดปลำย
กระบอกด้ำนหัวกระบอกไม้ไผ่  เทดินปืนลงในกระบอกทีละนิด  แล้วใช้ไม้กระบกเป็นท่อนยำวพอดี 
กับควำมยำวของกระบอกไม้ไผ่  สำมำรถสอดไม้กระบกลงไปในรูกระบอกไม้ไผ่ได้  เพื่อใช้กระทุ้งอัดดิน
ปืนให้แน่น  ในกำรอัดดินปืนจะค่อย ๆ เทดินปืนใส่ลงไปทีละน้อยแล้วอัดให้แน่น  อัดจนดินปืนครบ  
12 กิโลกรัม  แล้วเอำไปใส่ไส้ชนวนส ำหรับจุด  แต่ปัจจุบันไม่มีคนท ำบั้งไฟเป็นแล้ว  เพรำะเวลำท ำแล้ว
ไปจุดแข่งแพ้เขำก็เลิกท ำ  แล้วเวลำท ำบั้งไฟก็จะต้องใช้เวลำหลำยวันกว่ำจะเสร็จ  ท ำให้ขำดรำยได้   
ก็เลยไม่มีใครท ำ  เอำเวลำไปท ำมำหำกินดีกว่ำ  ปัจจุบันหมู่บ้ำนหนองไหลได้รับเงินงบประมำณ
สนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540  จึงเอำเงินไปซื้อบั้งไฟมำใช้
ส ำหรับแห่แทนกำรท ำบั้งไฟเพื่อใช้เอง  ส ำหรับบั้งไฟท่ีใช้แห่นั้นปกติหมู่บ้ำนหนองไหล จะใช้บั้งไฟ
ขนำดเล็กหรือเรียกว่ำ “บั้งไฟเส่ียงทำย”  มีขนำด 80 เซนติเมตร  หำกปีใดมีกำรประกวดประเพณีแห่
บั้งไฟในระดับต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  ก็จะใช้ “บั้งไฟหมื่น” และบั้งไฟท่ีมีขำยก็จะใช้ท่อพลำสติกหรือไม่ก็
ท่อแป๊บเหล็กแทนไม้หมดแล้ว 
 2.2  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมวมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  แห่นำงแมวมีไม่กี่ขั้นตอนหรอก  มันเป็นพิธีง่ำย ๆ ไม่ได้ยุ่งยำกเหมือนนำงด้ง     
ไม่ต้องเตรียมอะไรมำก  มีแค่ 4 – 5 ขั้นตอน ได้มั้ง  เริ่มจำกผู้น ำชุมชนกับคนเฒ่ำคนแก่มำประชุมกัน
ว่ำจะจัดงำนวันไหนดี  เมื่อก ำหนดวันแล้วก็ไปจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในพิธี  ก็จะมีกะทอ  
กระบุง  ตะกร้ำ  หรืออะไรก็ได้ท่ีสำมำรถใส่แมวแล้วปิดขังแมวไว้ได้  แต่ต้องมีช่องให้สำดน้ ำใส่แมว   
ได้นะ  แล้วก็ไม้คำนเอำไว้สอดหำมนำงแมว  แล้วก็เตรียมหำดูแมวท่ีจะใช้เป็นนำงแมว  พอถึงวันท่ี
ก ำหนดก็ไปจับแมวมำใส่ตะกร้ำ  แมวท่ีจะน ำมำประกอบพิธีจะใช้แมวตัวเมียหรือตัวผู้ก็ได้  ถ้ำจะให้ดี
ต้องเป็นแมวสำมน้ ำหรือแมวท่ีมีสำมสี  คือ  สีด ำ สีขำว  และสีน้ ำตำล  แต่ถ้ำหำไม่ได้ก็ใช้แมวสีสวำด  
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หรือสีด ำ  เพรำะว่ำมีสีเหมือนเมฆฝน  จะท ำให้เกิดฝนตกได้   ถ้ำหำไม่ได้จริง ๆ ใช้แมวสีอะไรก็ได้   
ส่วนคนท่ีจะเป็นผู้ประกอบพิธีก็จะจัดเตรียมคำยขันธ์ 5 ไว้  เมื่อถึงก ำหนดเวลำผู้ประกอบพิธีก็จะต้ัง
คำยขันธ์ 5 ป่ำวสัคเค  บอกกล่ำวเทวดำ (พญำแถน)  ว่ำวันนี้จะประกอบพิธีแห่นำงแมว  ขอให้      
ดลบันดำลให้ฝนตกด้วยเถิด  หลังจำกนั้นก็ต้ังขบวนมีคนหำมนำงแมวสองคนเดินน ำหน้ำ  ผู้ประกอบ
พิธี  ก็จะเดินถือคำยขันธ์ 5  เดินไปข้ำง ๆ นำงแมว  ในขณะแห่นำงแมวก็จะมีคนขับค ำกำพย์เซิ้งแห่    
นำงแมวไปตลอดทำง  คนท่ีมำร่วมขบวนแห่ก็เดินปรบมือประกอบค ำเซิ้งบ้ำง  ร้องค ำกำพย์เซิ้งบ้ำง  
ร ำเซิ้งไปบ้ำง  ไม่มีบังคับว่ำใครจะต้องเซิ้งหรือว่ำจะต้องเซิ้งท่ำไหน  ไม่มีกำรก ำหนด  แห่ขบวนไปตำม
ทำงพอถึงบ้ำนใครคนนั้นก็เอำน้ ำมำสำดใส่นำงแมว  เอำเหล้ำมำให้บ้ำง  เอำกับข้ำวมำให้บ้ำง  เอำเงิน
มำร่วมท ำบุญบ้ำงตำมศรัทธำ  พอเดินไปครบทุกบ้ำนก็เป็นอันเสร็จพิธี  เว้นระยะไป 2 – 3 วัน  ถ้ำฝน
ยังไม่ตกก็จัดแห่นำงแมวอีก  ถ้ำยังไม่ตกอีกก็ว่ำกันอีกทีว่ำจะจัดพิธีนำงด้งหรือไม่  ถ้ำจัดก็ต้องประชุม
กันอีกทีว่ำจะจัดเมื่อไหร่ 
 2.3  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้งมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  นำงด้งเป็นพิธีท่ีมีขั้นตอนยุ่งยำกพอสมควร  จึงไม่ค่อยได้จัดกัน  ส่วนใหญ่จัด    
พิธีแห่นำงแมวฝนก็ตกแล้ว  อีกอย่ำงคนท่ีรู้ขั้นตอนพิธีนำงด้งส่วนใหญ่ก็มีแต่คนแก่  ๆ เท่ำนั้นแหละ  
ส่วนเด็กรุ่นหลังก็ไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่ำข้ันตอนต้องมีอะไรบ้ำง  เพรำะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีกำรจัดกัน  
กำรจัดพิธีกรรมนำงด้งก็ต่อเนื่องมำจำกว่ำจัดพิธีแห่นำงแมวแล้วฝนยังไม่ตก  ก็จะประชุมกันว่ำจะจัด  
พิธีกรรมนำงด้งวันไหน  เมื่อได้วันแล้วก็จะไปจัดเตรียมของท่ีจะต้องใช้ประกอบพิธี  ก็จะมีส่ิงของท่ีเป็น
ประเภทข้ำวของเครื่องใช้ เช่น หวี กระจก ก ำไล สตำงค์รู  ท่ีส ำคัญของพวกนี้จะต้องเป็นของแม่หม้ำย
เท่ำนั้น  ส่วนท่ีว่ำท ำไมต้องเป็นของแม่หม้ำยอันนี้พ่อไม่รู้จริง ๆ รู้แค่ว่ำเขำบอกต่อกันมำแบบนี้  เมื่อถึง
วันพิธีก็จะเอำของท่ีเตรียมไว้มำใส่ในกระด้ง  แล้วก็ประกบกระด้งสองอันปิดให้สนิท  เอำไม้คำนมำ
คำดทับเป็นรูปกำกบำทแล้วผูกให้แน่น  เมื่อถึงเวลำท่ีก ำหนดประกอบพิธี  โดยมำกจะเริ่ม ต้ังแต่
ตะวันตกดินหรือตอนกลำงคืน  เพื่อให้คนในหมู่บ้ำนเสร็จส้ินภำรกิจต่ำง ๆ และมีส่วนร่วมในพิธีกรรม  
บ้ำงก็เช่ือว่ำนำงด้งเป็นผีเลยต้องจัดพิธีกลำงคืน  น ำของท่ีจัดเตรียมไว้เดินทำงไปประกอบพิธี           
ท่ีวัดหรือบริเวณทำงแยกในหมู่บ้ำน  เมื่อถึงสถำนท่ีประกอบพิธี  ผู้ประกอบพิธีจะท ำกำรย้ำยธรณีหรือ 
กำรเชิญแม่ธรณีไปอยู่บริเวณอื่น  นอกพื้นท่ีประกอบพิธีช่ัวครำว  เพรำะเช่ือว่ำกำรประกอบพิธีบนหัว 
แม่ธรณีเป็นส่ิงไม่ดีจึงต้องอัญเชิญแม่ธรณีไปอยู่นอกบริเวณประกอบพิธีก่อน  หลังจำกย้ำยแม่ธรณี 
เสร็จแล้ว  จะเริ่มพิธีกรรมนำงด้งโดยเริ่มจำกผู้ประกอบพิธี  ต้ังคำยขันธ์ 5  ท่ีจัดเตรียมไว้บูชำนำงด้ง      
จุดเทียนต้ังไว้บนคำนบริเวณขอบกระด้งท้ัง 4 มุม  เมื่อบูชำนำงด้งเสร็จแล้ว  จะมีคนน ำคำยขันธ์ 5  
ไปซ่อนไว้  เพื่อให้นำงด้งไปหำหลังจำกเสร็จส้ินกำรหำหลักเส่ียงทำยแล้ว  ในขณะท่ีประกอบพิธีจะมี
คนน ำหลักเส่ียงทำย (หลักฝนและหลักแล้ง) ไปซ่อนไว้โดยเอำไปปักไว้ตำมท่ีต่ำง ๆ ปักหลักฝนหลักแล้ง 
คนละท่ีกันเพื่อให้นำงด้งมำหำหลักเส่ียงทำย  เมื่อบูชำนำงด้งเสร็จแล้งจึงเริ่มพิธีกรรมนำงด้งโดยมีผู้ร้อง
ค ำเซิ้งนำงด้ง 1 คน  มีผู้ประกอบพิธีจับกระด้ง 2 คน  นำงเซิ้งจะร ำเวียนขวำวนรอบกระด้งร่ำยร ำไป
ตำมค ำเซิ้งนำงด้งจนกระท่ังนำงด้งเข้ำสิงกระด้ง  เมื่อนำงด้งเข้ำสิงกระด้งแล้ว  จะพำกระด้งไปหำ  
หลักฝนและหลักแล้งท่ีมีผู้น ำไปแอบปักไว้  คนจับกระด้งจะไม่ทรำบว่ำหลักฝนและหลักแล้งปักอยู่      
ท่ีไหน  ดังนั้นกำรท่ีคนจับกระด้งน ำกระด้งไปตีท่ีหลักฝนหรือหลักแล้งได้  เช่ือว่ำเป็นเพรำะผีนำงด้ง  
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น ำทำงไป  จึงท ำให้เกิดควำมเช่ือและควำมศรัทธำในพิธีกรรมนำงด้งของชำวอีสำน  เมื่อนำงด้งค้นหำ
หลักเส่ียงทำยพบแล้ว  เป็นอันเสร็จส้ินพิธีเส่ียงทำย 
 
3.  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 3.1  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  กำรจัดพิธีแห่บั้งไฟ  มันก็มำจำกควำมเช่ือเรื่องกำรขอฝนจำกพญำแถน  ซึ่งเป็น
เทวดำของชำวอีสำน 
 3.2  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่นางแมว  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  พิธีแห่นำงแมว  ก็มีควำมเช่ือเดียวกับบั้งไฟนั่นแหละ  เป็นพิธีขอฝนเหมือนกัน  
ควำมเช่ือเดียวกันว่ำขอฝนจำกพญำแถน  เปล่ียนจำกบั้งไฟเป็นแห่นำงแมวแทน 
 3.3  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมนางด้ง  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ืองอะไร 
  ตอบ  บั้งไฟ  นำงแมว  นำงด้ง  เป็นพิธีกรรมขอฝนเหมือนกัน  ควำมเช่ือเดียวกันจัดขึ้น
เพื่อขอฝนต่อพญำแถน 
4.  ผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน   
 4.1  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงบั้งไฟ  ท่าร าเซ้ิงบั้งไฟแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  อันนี้พ่อไม่รู้หรอก  เกิดมำพ่อก็เห็นเขำท ำกันมำอยู่ก่อนแล้ว  ใครจะคิดหรือใครจะ
เป็นคนริเริ่มไม่รู้หรอก  ต้องลองไปถำมคนท่ีเขำร ำกันนั่นแหละ 
 4.2  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบเซ้ิงนางแมว  ท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวแต่ละท่ามีความหมาย
หรือไม่ 
  ตอบ  ใครจะคิดพ่อไม่รู้เหมือนกัน  พิธีกรรมมันมีมำต้ังนำนแล้ว  เขำท ำกันแบบนี้มำนำน  
ส่วนท่ำเซิ้งก็มันไม่มีท่ำเซิ้งมันก็ไม่มีควำมหมำยหรอก   
 4.3  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบเซ้ิงนางด้ง  ท่าร าเซ้ิงนางด้งแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  มันเป็นพิธีกรรมเก่ำแก่  ใครคิดพ่อก็ไม่รู้  แต่เดิมมันไม่มีท่ำเซิ้งหรอก  มันแค่
ปรบมือประกอบจังหวะค ำขับกำพย์เซิ้งนำงด้งเท่ำนั้น  แต่พอลูกมำศึกษำมีคนสนใจ  แม่อุทัยเขำก็เลย
คิดท่ำขึ้นมำใหม่  อันนี้ต้องไปถำมแม่เขำ  เพรำะเขำเป็นคนคิดท่ำร ำเซิ้งนำงด้งขึ้นมำใหม่   
 
5.  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 5.1  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงบั้งไฟเป็นอย่างไร 
  ตอบ  เรื่องร ำลูกต้องไปถำมคนท่ีเขำร ำดีกว่ำ  พ่อตอบไม่ได้หรอก  พ่อไม่ใช่คนร ำ 
 5.2  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวเป็นอย่างไร 
  ตอบ  - 
 5.3  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงนางด้งเป็นอย่างไร 
  ตอบ  - 
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6.  ขั้นตอนการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 6.1  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงบั้งไฟยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง     
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  ขั้นตอนมันก็ยังเหมือนเดิมซะส่วนใหญ่  เพียงแต่ปัจจุบันนี้เรำซื้อบั้งไฟส ำเร็จมำ  
ดังนั้นขั้นตอนในกำรท ำบั้งไฟแบบเมื่อก่อนก็ถูกตัดออกไป  เด๋ียวนี้หำช่ำงท ำบั้งไฟของหมู่บ้ำนไม่ได้แล้ว  
นอกนั้นขั้นตอนอื่น ๆ ก็ยังคงเหมือนเดิม  ในส่วนของกำรแสดงในขบวนเซิ้งบั้งไฟก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม
แต่ท่ำเซิ้งมันเปล่ียนไป  ถำมว่ำอยำกให้เปล่ียนมั๊ย  ในส่วนของพ่อนะ  พ่ออยำกให้อนุรักษ์ของเก่ำ
เอำไว้  ของท่ีปู่ย่ำตำยำยบรรพบุรุษสร้ำงไว้  ภูมิปัญญำของคนโบรำณพ่อว่ำดีอยู่แล้ว  พ่อไม่อยำกให้
เปล่ียนเลย 
 6.2  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง  
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  แห่นำงแมวยังคงเหมือนเดิมทุกประกำรไม่มีเปล่ียนแปลง  เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วไม่
อยำกให้เปล่ียนหรอก  เด๋ียวนี้อะไร ๆ ก็เปล่ียนไปตำมสมัยกันเยอะจนของเก่ำ ของเดิมจะไม่มี
หลงเหลือให้เห็นแล้ว 
 6.3  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงนางด้งยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง    
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  ขั้นตอนยังคงเหมือนเดิม  เปล่ียนแค่มีท่ำร ำเพิ่มขึ้นมำ  ซึ่งแต่ก่อนเพียงแค่ปรบมือ
เฉย ๆ 
 
7.  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 7.1  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  แต่เดิมมีแค่กลองตุ้มใบเดียว  ตีประกอบจังหวะเซิ้ง  ส่วนว่ำกลองตุ้มจะได้รับ
อิทธิพลมำจำกท่ีใดพ่อไม่รู้  รู้แต่ว่ำกลองตุ้มเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชำวอีสำนมำนำนแล้ว  
ปัจจุบันกำรแห่บั้งไฟของหมู่บ้ำนจ้ำงวงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนมำเล่น  ส่วนจะมีอะไรบ้ำงลูกต้องไปถำม
คณะดนตรีเอำลูกว่ำเขำมีเครื่องดนตรีอะไรบ้ำง  แต่ท่ีพ่อเห็น ๆ ก็จะมี กลองตุ้ม  กลองยำวอีสำน  พิณ 
ฉิ่ง  ฉำบ  กรับ  โหม่ง  ก็ประมำณนี้แหละ  สำเหตุท่ีเปล่ียนมำเป็นวงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนก็มำจำก  
กำรประกวดแข่งขันขบวนบั้งไฟของ อบต. ส่วนหนึ่ง  และคงเอำแบบอย่ำงมำจำกขบวนแห่บั้งไฟของ
ยโสธรท่ีก ำลังได้รับควำมนิยมมำกอีกส่วนหนึ่ง  พ่อคิดว่ำเรำก็เลยท ำตำมอย่ำงเขำบ้ำงนั่นแหละ    
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  ท่ีหมู่บ้ำนเรำไม่มีนะ  แค่วงดนตรีก็บรรเลงท ำนองเพลงแห่ไปเรื่อย   
 -   เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  - 
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  - 
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 7.2  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพล
มาจากท่ีใด 
  ตอบ  ของท่ีอื่นยังไงพ่อไม่รู้นะ  แต่ก็เห็นมีอยู่บ้ำงท่ีเขำตีกลองยำว มีฉิ่ง ฉำบ กรับ โหม่ง           
ตีประกอบกันเพื่อควำมสนุกสนำน  แต่ของท่ีหมู่บ้ำนพ่อใช้แค่เพียงปรบมือประกอบค ำร้องกำพย์เซิ้ง
เท่ำนั้นจัดพิธีกันแบบง่ำย ๆ  
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทกำพย์เซิ้งแห่นำงแมวนะ  แต่บทเซิ้งลูกไปถำมแม่เขำเอำเอง  เพรำะแม่เขำ
เป็นคนร้อง 
 -   เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  เนื้อร้องมันก็มำจำกควำมเดือดร้อนจำกกำรท่ีฝนไม่ตก   ควำมยำกล ำบำก          
ในกำรเพำะปลูก  พืชผลไม่ได้ผลผลิต   
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  ค ำร้องมันมีเนื้อหำใจควำมถึงกำรอ้อนวอนขอฝนต่อพญำแถน  ขอข้ำวปลำอำหำร
เพื่อประทังชีวิตอะไรท ำนองนั้นแหละ 
 7.3  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  ไม่มี  ใช้ปรบมือประกอบค ำขับกำพย์เซิ้งนำงด้งอย่ำงเดียว 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทส ำหรับขับกำพย์เซิ้งนำงด้ง  ส่วนบทจะร้องว่ำอย่ำงไรต้องไปถำมแม่อุทัยเขำดู
นะ 
 -   เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  เนื้อร้องมันเป็นของโบรำณท่ีเขำแต่งมำอยู่ก่อนแล้ว  มันก็มำจำกควำมเดือดร้อน
เพรำะฝนไม่ตกนั่นแหละ     
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  ควำมหมำยของเนื้อร้องก็เป็นกำรขอฝนจำกพญำแถนนั่นแหละ  ถ้ำดูจำกเนื้อร้อง
แล้วก็จะเห็นถึงวิธีกำรเซิ้งนำงด้ง  กำรเวียนรอบกระด้ง  กำรเส่ียงท ำนำยทำยทักว่ำฝนจะตกหรือไม่ตก  
กำรอ้อนวอนขอฝนจำกพญำแถน     
 
8.  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 8.1  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  เมื่อก่อนก็ใส่ชุดอยู่บ้ำนธรรมดำนี่แหละ  แต่พอมีกำรแข่งขันก็ไปหำชุดสวย ๆ มำ
ใส่กัน  ชุดเซิ้งท่ัว ๆ ไปนี่แหละ 
 8.2  เค ร่ืองแต่งกายที่ ใช้ ในการแสดงเ ซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  น ามาจาก              
วิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ 
  ตอบ  ไม่มีอะไรมำกหรอก  ก็ชุดธรรมดำท่ีใส่อยู่ทุกวันนี่แหละ  
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 8.3  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  เมื่อก่อนใส่ชุดปกติในชีวิตประจ ำวันนี่แหละ  แต่พอมำปัจจุบันนี้ก็เปล่ียนมำใส่  
ชุดเหมือนชุดไปท ำบุญ  เพรำะส่วนใหญ่เป็นสีขำว  ถือว่ำเป็นสีบริสุทธิ์  ประกอบพิธีด้วยใจบริสุทธิ์   
กำรอ้อนวอนร้องขอด้วยควำมบริสุทธิ์ทั้งกำยและใจ  ให้แถนเมตตำสงสำรจะได้บันดำลฝนมำให้ 
 
9.  ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 9.1  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่บั้งไฟจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  ไม่รู้เหมือนกัน  มันเป็นควำมเช่ือสืบต่อกันมำต้ังแต่รุ่นปู่ย่ำตำย  เรำก็ท ำตำม     
ถ้ำจะหำเหตุผลไม่มีหรอก  แต่เช่ือเพรำะต ำนำนของคนอีสำนคือ  ผำแดงนำงไอ่กับต ำนำนพญำคันคำก 
ท่ีบอกว่ำกำรจุดบั้งไฟเป็นกำรส่งสัญญำณถึงพญำแถน  ให้รับรู้ว่ำโลกมนุษย์ต้องกำรฝน  เพื่อให้แถน
บันดำลให้ฝนตกตำมท่ีได้ให้สัญญำเอำไว้ 
 9.2  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  ก็เวลำประกอบพิธีแห่นำงแมวฝนก็ตก  ซึ่งอำจจะไม่ตกทุกครั้งท่ีท ำ  แต่ส่วนใหญ่ 
ท่ีท ำฝนก็ตก  ถ้ำปีไหนฝนแล้งเวลำไม่ประกอบพิธีฝนก็ไม่ตกแต่พอประกอบพิธีไม่นำนฝนก็ตก  แล้วจะ
ไม่ให้เช่ือได้ยังไง   
 9.3  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมนางด้งจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  ถ้ำจะให้หำเหตุผลว่ำท ำไมท ำแล้วฝนจึงตก  มันหำเหตุผลไม่ได้หรอก  เรื่องนี้มัน
เป็นควำมเช่ือของคน  ท ำแล้วฝนตกคนก็เช่ือว่ำถ้ำท ำแล้วฝนต้องตก  แต่ก็น่ำแปลกตรงท่ีว่ำนำงด้งรู้ได้
ยังไงว่ำหลักฝนหรือหลักแล้งเอำไปซ่อนไว้ที่ไหน  แล้วหำเจอได้ยังไง  ท่ีส ำคัญถ้ำปีไหนตีหลักฝน  ฝนก็
จะตก  แต่ถ้ำตีหลักแล้งฝนก็ไม่ตก  มันเป็นไปตำมกำรเส่ียงทำย  แล้วจะไม่ให้เช่ือได้ยังไง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภำษณ์เมื่อ 
วันท่ี 3 – 4 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 

วันท่ี 9 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
วันท่ี 15 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2559 
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ค าสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง “พิธีกรรมและการฟ้อนในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน” 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำยสำคร นำมสกุล  พุทธขิณ อำย ุ53 ปี   อำชีพ  เกษตรกรรม 
บ้ำนเลขท่ี 25 หมู่ท่ี 6 ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน    จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศัพท์ 08-7115-4553 
 
1.  ที่มาของพิธีกรรมและการแสดงขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 1.1  ที่มาของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  แห่บั้งไฟเป็นมำยังไงไม่รู้นะ  รู้แต่ว่ำมีมำนำนแล้ว  แต่มีมำต้ังแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะ  
เกิดมำก็เห็นแล้ว  พ่อแม่ปู่ย่ำตำยำยก็บอกแค่ว่ำมีมำนำนแล้ว  แต่ไม่เคยบอกว่ำนำนแค่ไหน  มันเป็น
ประเพณีท่ีอยู่คู่กับคนอีสำนมำนำน  เคยอ่ำนนิทำนพื้นบ้ำนของชำวอีสำนเรื่องผำแดงนำงไอ่ก็มีพูดถึง
เรื่องกำรจุดบั้งไฟเหมือนกัน  แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องต ำนำนพญำคันคำก  ท่ีบอกว่ำจะจุดบั้งไฟ
เพื่อเป็นสัญญำณไปบอกพญำแถน  ซึ่งเป็นเทวดำอยู่บนฟ้ำให้ประทำนฝนลงมำ 
 1.2  ที่มาของพิธีกรรมแห่นางแมวมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  ไม่รู้หรอกว่ำมีท่ีมำยังไง  เพรำะมันมีมำนำนแล้ว  เกิดมำก็เห็นแล้ว  รู้แต่ว่ำเป็น
พิธีกรรมขอฝนของคนอีสำน  จัดเฉพำะปีท่ีฝนแล้ง  ไม่เหมือนแห่บั้งไฟที่ต้องจัดทุกปี    
 1.3  ที่มาของพิธีกรรมนางด้งมีความเป็นมาอย่างไร 
  ตอบ  นำงด้งก็เป็นพิธีกรรมขอฝนเหมือนกัน  แต่จะเป็นในเรื่องเส่ียงทำยว่ำฝนจะแล้ง
หรือฝนจะตกมำกกว่ำกำรขอฝน  ไม่ได้จัดมำนำนแล้วเพรำะฝนตกทุกปี  ไม่รู้ว่ำประวัติพิธีนำงด้ง
เป็นมำยังไง  อยำกรู้ต้องไปถำมผู้เฒ่ำผู้แก่นั่นแหละ  เขำจะรู้ดีรู้ลึกกว่ำ  เพรำะว่ำเขำพบเห็นมำ
มำกกว่ำ  ไปถำมพ่อใหญ่สุวรรณ์ก็ได้  ส่วนใหญ่พิธีกรรมของหมู่บ้ำน   พ่อสุวรรณ์เขำก็จะเป็นผู้น ำ
ประกอบพิธี 
 
2.  ขั้นตอนพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 2.1  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่บั้งไฟมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  ไม่แน่ใจว่ำมีกี่ขั้นตอน  เด๋ียวลองนับดูก็แล้วกัน  ก็เริ่มต้ังแต่ประชุมกันว่ำจะจัดงำน
เมื่อไหร่  พอได้วันแล้วก็จะบอกบุญกันในหมู่บ้ำน  แล้วแต่ละหมู่ก็จะไปเตรียมบั้งไฟของหมู่ตัวเอง  
เมื่อก่อนบั้งไฟท ำกันเอง  ก่อนท ำบั้งไฟยังเคยเห็นมีกำรบูชำครูก่อนเลย  ของพวกนี้มีครูบำอำจำรย์  
ไม่ใช่ว่ำจะท ำก็ท ำได้นะ  ถ้ำไม่บูชำครูก่อนแล้วเช่ือว่ำจะเกิดแต่อุปสรรคในกำรท ำบั้งไฟ  ไปจนถึง     
บั้งไฟระเบิดจนเป็นอันตรำยนั่นแหละ  ปัจจุบันคนท ำบั้งไฟหมู่บ้ำนตำยหมดแล้ว  ไม่มีใครท ำก็ไปหำ 
ซื้อบั้งไฟส ำเร็จรูปมำ  เด๋ียวนี้มีช่ำงท ำบั้งไฟเขำท ำขำยแล้ว  พอถึงวันท่ีก ำหนดแต่ละหมู่บ้ำนก็จะเอำ 
บั้งไฟมำต้ังขบวนแห่กัน  ในขบวนแห่ก็จะมีนำงเซิ้งในขบวนคอยเซิ้งไปกับขบวนบั้งไฟ  มีดนตรีบรรเลง
ประกอบกำรเซิ้ง  เมื่อก่อนเคยเห็นมีแค่กลองตุ้มใบเดียวนะ  แต่ปัจจุบันใช้วงดนตรีบรรเลงเพื่ อ    
ควำมสนุกสนำนมำกขึ้น  ต้ังขบวนแห่บั้งไฟแห่ไปตำมถนนไปท่ีวัดบ้ำนหนองไหล  เป็นอันว่ำเสร็จส้ิน
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พิธีแห่บั้งไฟ  พอรุ่งขึ้นอีกวันก็เอำบั้งไฟไปจุด  ก่อนจุดจะต้องไปจุดท่ีศำลปู่ตำของหมู่บ้ำนก่อน        
เป็นกำรบอกกล่ำวปู่ตำให้รับรู้ว่ำ  ชำวหมู่บ้ำนหนองไหลจะท ำพิธี จุดบั้งไฟขอให้อย่ำมีอุปสรรคหรือ
อันตรำยใด ๆ เกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้ำนเลย  พอจุดท่ีศำลปู่ตำ 1 ลูกแล้ว  ก็เอำบั้งไฟลูกท่ีเหลือไปจุด   
ท่ีลำนจุดบั้งไฟของหมู่บ้ำน  ซึ่งอยู่ห่ำงจำกหมู่บ้ำนออกไปเพื่อกันไม่ให้บั้งไฟตกลงมำใส่คนใส่บ้ำนคน  
แต่ถ้ำบั้งไฟของหมู่ไหนจุดไม่ขึ้นเจ้ำของจะถูกจับโยนลงบ่อโคลน  เล่นสนุกสนำนกันไป  ไม่มีใครโกรธ
ใครเพรำะถือว่ำเป็นประเพณี   
 2.2  ขั้นตอนของพิธีกรรมแห่นางแมวมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  มีกี่ขั้นตอนไม่รู้  เริ่มแรกก็ประชุมกันก่อนว่ำจะจัดวันไหน  เสร็จแล้วก็ไปเตรียมหำ
อุปกรณ์มำ  ก็มีของท่ีจะเอำไว้ใส่แมว อำจเป็นตะกร้ำ กระบุง เข่ง กรง กะทอ หรืออะไรก็ได้ท่ีเป็นรู ๆ 
สำมำรถเอำมำใส่แมวได้แล้วก็เอำสำดน้ ำใส่แมวได้  มีไม้คำนเอำไว้หำม  แล้วก็ไปหำเตรียมดูแมวตัวท่ี
จะเอำมำใช้ในพิธี  พอถึงวันก็เอำแมวใส่อุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้  ผู้ประกอบพิธีต้ังคำยขันธ์  5 ป่ำวสัคเค 
บอกกล่ำวนำงแมว  บอกกล่ำวพญำแถนว่ำวันนี้จะแห่นำงแมวขอฝน  ขอให้แถนช่วยให้ฝนตกด้วย  
เสร็จแล้วก็เอำไม้คำนหำมแห่นำงแมวไปตำมบ้ำนคนในหมู่บ้ำน  ถึงบ้ำนใครก็เอำน้ ำมำสำด  ตอนแห่ก็
ร้องบทกำพย์เซิ้งแห่นำงแมวไปด้วย  เวียนรอบหมู่บ้ำนเสร็จก็เป็นอันเสร็จแห่นำงแมว  
 2.3  ขั้นตอนของพิธีกรรมนางด้งมีก่ีขั้นตอน  มีอะไรบ้าง 
  ตอบ  พิธีนี้ไม่ค่อยรู้รำยละเอียดหรอกเพรำะไม่ค่อยได้จัด  กลัวบอกไปเด๋ียวจะไม่ถูก  
ลองไปถำมพ่อใหญ่สุวรรณ์ดูจะได้รำยละเอียดมำกกว่ำนะ 
 
3.  รูปแบบการแสดงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 3.1  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่บั้งไฟ  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  เรื่องกำรแสดง  กำรร ำเซิ้งไม่รู้เรื่องกับเขำหรอก  ต้องไปถำมพวกนำงเซิ้งของ
หมู่บ้ำนดู 
 3.2  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมแห่นางแมว  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ือง
อะไร 
  ตอบ  - 
 3.3  รูปแบบการแสดงของพิธีกรรมนางด้ง  สอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อในเร่ืองอะไร 
  ตอบ  -   
 
4.  ผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน   
 4.1  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงบั้งไฟ  ท่าร าเซ้ิงบั้งไฟแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  ใครคิดไม่รู้หรอก  พิธีมันมีมำต้ังนำนแล้ว  เกิดไม่ทัน   
 4.2  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางแมว  ท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวแต่ละท่ามีความหมาย
หรือไม่ 
  ตอบ  ไม่มีใครคิดท้ังนั้นแหละเพรำะเท่ำท่ีเห็นนำงแมวมันไม่มีกำรเซิ้ง  มันแค่เดินปรบมือ
ไปตำมจังหวะแล้วก็ใครจะเซิ้งใครจะร ำท ำท่ำไหนก็ได้  ไม่มีกำรบังคับท่ำเซิ้งกันหรอก   
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 4.3  ใครเป็นผู้คิดรูปแบบการเซ้ิงนางด้ง  ท่าร าเซ้ิงนางด้งแต่ละท่ามีความหมายหรือไม่ 
  ตอบ  ไม่รู้  ลองไปถำมยำยอุทัยดูแล้วกัน  ส่วนใหญ่ก็พวกเขำนั่นแหละเป็นคนเซิ้ง 
 
5.  โครงสร้างท่าร าของพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 5.1  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงบั้งไฟเป็นอย่างไร 
  ตอบ  เรื่องท่ำร ำต้องไปถำมผู้เฒ่ำผู้แก่ท่ีเขำเซิ้งกันนั่นแหละ  ผมไม่รู้หรอก 
 5.2  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงแห่นางแมวเป็นอย่างไร 
  ตอบ  -   
 5.3  โครงสร้างท่าร าเซ้ิงนางด้ง เป็นอย่างไร 
  ตอบ  - 
 
6.  ขั้นตอนการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 6.1  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงบั้งไฟยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง     
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  เรื่องกำรแสดงผมไม่ทรำบเลย  ขอไม่ตอบแล้วกันเด๋ียวผิดพลำดขึ้นมำ 
 6.2  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง   
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  - 
 6.3  ขั้นตอนการแสดงเซ้ิงนางด้งยังคงรักษาขั้นตอนเดิม  หรือมีการพัฒนาปรับปรุง    
ถ้าพัฒนาต้องการจะพัฒนาอะไรบ้าง 
  ตอบ  -   
 
7.  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 7.1  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  สมัยก่อนก็เห็นมีแค่กลองตุ้มใบเดียว  แต่มำตอนหลังท่ีเขำมีประกวดขบวนแห่    
บั้งไฟของ อบต. ก็เปล่ียนเป็นวงดนตรีอีสำน  คงอยำกให้มันดูสนุกสนำนละมั้งเพรำะประกวดแข่งกันนี่  
ถ้ำเอำแค่กลองตุ้มใบเดียวจะไปสู้หมู่บ้ำนไหนเขำได้ 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  ท่ีหมู่บ้ำนเรำไม่มี  เห็นแค่เซิ้งตำมจังหวะเพลงเท่ำนั้นไม่มีบทร้อง 
 -   เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  -   
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  - 
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 7.2  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพล
มาจากท่ีใด 
  ตอบ  แห่นำงแมวของหมู่บ้ำนเรำไม่ใช้เครื่องดนตรี  แค่เดินปรบมือไปตำมจังหวะ
ประกอบค ำเซิ้งแห่นำงแมวเท่ำนั้นเอง 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทแห่นำงแมวนะ  แต่บทจะร้องว่ำยังไงต้องไปถำมยำยอุทัยดู  จ ำไม่ได้  เด๋ียว
บอกไปผิด ๆ ถูก ๆ   
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  ก็มำจำกฝนไม่ตกนั่นแหละ 
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  ก็ร้องขอฝนต่อพญำแถน  
 7.3  เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  และได้รับอิทธิพลมา
จากที่ใด 
  ตอบ  ไม่มี  ใช้ปรบมืออย่ำงเดียว 
 -  มีเนื้อร้องหรือไม่   
  ตอบ  มีบทกำพย์เซิ้งแม่นำงด้ง  ไปถำมยำยอุทัยดู   
 -  เนื้อร้องได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
  ตอบ  น่ำจะมำจำกควำมเช่ือของคนอีสำน  ว่ำพญำแถนเป็นเทวดำท่ีบันดำลฝนให้ตก        
ลงมำได้ 
 -  เนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร 
  ตอบ  ก็ขอฝนเหมือนนำงแมวนั่นแหละ  แต่จะออกไปทำงถำมเส่ียงทำยว่ำจะแล้งหรือจะ
ฝนมำกกว่ำท่ีจะขอฝน 
 
8.  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ประกอบในการแสดงพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 8.1  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงบั้งไฟมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
 ตอบ  เมื่อก่อนก็ใส่ชุดอยู่บ้ำนธรรมดำนี่แหละท ำพิธีแห่บั้งไฟ  ก็ไม่ได้อะไรมำก  เป็นหมู่บ้ำน
เล็ก ๆ ก็จัดพิธีไปตำมเท่ำท่ีมีเน้นไปท่ีรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีมำกกว่ำ  แต่พอมำมีกำรประกวด
แข่งขันก็เปล่ียนมำเป็นแต่งตัวให้สวยงำม  ไปหำชุดสวย ๆ มำใส่กัน  ชุดท่ีเขำใส่เซิ้งกันท่ัว ๆ ไปนั่น
แหละ  แต่ละปีก็เปล่ียนไปไม่ซ้ ำกันหรอก    
 8.2  เค ร่ืองแต่งกายที่ ใช้ ในการแสดงเ ซ้ิงแห่นางแมวมีอะไรบ้าง  น ามาจาก              
วิถีชีวิตประจ าวันหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ 
  ตอบ  พิธีเซิ้งแห่นำงแมวนี่ไม่ได้แต่งตัวอะไร  ใส่เป็นชุดธรรมดำท่ีใส่อยู่บ้ำนทุกวันแบบนี้
นี่แหละ  
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 8.3  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเซ้ิงนางด้งมีอะไรบ้าง  น ามาจากวิถีชีวิตประจ าวัน
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่  
  ตอบ  เมื่อก่อนท่ีเคยเห็นก็เป็นชุดท่ีใส่อยู่บ้ำนเป็นปกติทุกวันนี่แหละ  แต่ไม่รู้ว่ำตอนนี้
เปล่ียนไปรึยัง  ไม่ได้จัดมำนำนแล้ว  
 
9.  ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมขอฝนในวัฒนธรรมอีสาน 
 9.1  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่บั้งไฟจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  พิธีกรรมพวกนี้มันมีมำนำนแล้ว  ท่ีเช่ือเพรำะผู้ใหญ่คนโบร่ ำโบรำณเขำบอกต่อ ๆ
กันมำ  ก็เช่ือตำมค ำบอกของผู้ใหญ่เขำนั่นแหละ  แล้วอีกอย่ำงคนอีสำนก็เช่ือมั่นเกี่ยวกับพญำแถนด้วย  
ประกอบกับเวลำท ำพิธีฝนก็จะตกลงมำ  มันเลยมีเหตุผลหลำย ๆ เรื่องมำรวมกันท ำให้เช่ือ  ท้ังแห่   
บั้งไฟ  แห่นำงแมว  แล้วก็นำงด้ง  มีควำมเช่ือเดียวกันเหมือนกันหมด 
 9.2  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมแห่นางแมวจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  (ค ำตอบเดียวกับข้อ 9.1) 
 9.3  เพราะเหตุใดจึงเชื่อว่าพิธีกรรมนางด้งจะท าให้ฝนตก 
  ตอบ  (ค ำตอบเดียวกับข้อ 9.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภำษณ์เมื่อ 
วันท่ี 3 – 4 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 

วันท่ี 9 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
วันท่ี 15 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2559 
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ค าสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 
เรื่อง  ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้านหนองไหล 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำยสุนทร นำมสกุล  ศรีโคตร อำย ุ54 ปี   อำชีพ  เกษตรกรรม 
บ้ำนเลขท่ี 9 หมู่ท่ี 8 ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน    จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศพัท์ - 
 
เศรษฐกิจของหมู่บ้านหนองไหลเป็นอย่างไร 
  ตอบ  เรื่องเศรษฐกิจของหมู่บ้ำนหนองไหล  ถ้ำหมำยถึงรำยได้และกำรประกอบอำชีพ
ของประชำชนในหมู่บ้ำนหนองไหล  ก็จะแบ่งออกเป็น  
   1)  อำชีพหลัก  ก็ท ำนำ  ท ำสวน 
   2)  อำชีพรอง  ก็จะเป็นกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ คือ 
    -   กลุ่มทอผ้ำ  เป็นพวกทอผ้ำขิด  ทอผ้ำไหม  เป็นอุตสำหกรรมในครัวเรือนท่ีกลุ่ม
แม่บ้ำนจัดท ำขึ้น  ได้แก่  กำรเย็บผ้ำห่ม  ปอกหมอน  มุ้ง  ท่ีนอน  โดยแม่บ้ำนท่ีเย็บผ้ำจะมีรำยได้
เดือนละประมำณ 2,000 – 3,000 บำท/คน/เดือน  โดยผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้จะมีพ่อค้ำคนกลำงน ำไปขำย
และหมู่บ้ำนใกล้เคียงมำรับซื้อ 
    -   กลุ่มเย็บผ้ำลำน  ได้ด ำเนินกำรท่ีบ้ำนหนองไหล  หมู่ท่ี 6  และหมู่ท่ี 8  โดย   
จะท ำในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้ำว  เพื่อใช้เป็นท่ีเก็บข้ำวฟ่อนของเกษตรกรแทนลำนธรรมชำติท่ีเกษตรเคย
ท ำในอดีต  โดยมีพ่อค้ำคนกลำงจำกบุคคลในหมู่บ้ำนใกล้เคียง  รำยได้ ท่ีสมำชิกได้รับจำกกำรเย็บผ้ำ
ลำนประมำณ 30,000 บำท/คน/ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมภำษณ์เมื่อ 

วันท่ี 15 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2559 
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ค าสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 
เรื่อง  ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้านหนองไหล 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำยธนดล   นำมสกุล  อินทะรังษี อำย ุ51 ปี   อำชีพ  เกษตรกรรม 
บ้ำนเลขท่ี 13 หมู่ท่ี 8  ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน    จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศัพท์ 06-1082-7641 
 
การศึกษาของประชาชนในหมู่บ้านหนองไหลเป็นอย่างไร 
  ตอบ  ช่วงก่อนวัยเรียน  ผู้ปกครองจะน ำบุตรหลำนเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำรับกำรศึกษำในระบบ  เมื่ออำยุครบเกณฑ์  ผู้ปกครองจะน ำบุตรหลำน
เข้ำเรียนท่ีโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยำ  ซึ่งเป็นสถำนศึกษำในหมู่บ้ำน  จัดกำรศึกษำต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบำลจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  (โรงเรียนขยำยโอกำส)  เมื่อจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำกโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยำ  นักเรียนท่ีมีฐำนะทำงบ้ำนยำกจนจะประกอบอำชีพช่วยเหลือ
ครอบครัว  ส่วนครอบครัวใดท่ีพอมีฐำนะสำมำรถส่งบุตรหลำนเรียนต่อได้ก็จะส่งเรียนไปตำมโรงเรียน
ต่ำง ๆ  เช่น  โรงเรียนหัวตะพำนวิทยำคม  และวิทยำลัยเทคนิคหัวตะพำน  ซึ่งเป็นสถำนศึกษำประจ ำ
อ ำเภอหัวตะพำน  เมื่อจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
ส่วนหนึ่งจะเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำในกรุงเทพ  อีกส่วนหนึ่งจะศึกษำต่อในสถำนศึกษำในเขต
พื้นท่ีหรือเขตพื้นท่ีใกล้เคียง  เช่น  มหำวิทยำลัยมหิดลวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภำษณ์เมื่อ 
วันท่ี 15 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2559 
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ค าสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 
เรื่อง  ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้านหนองไหล 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำยสำคร นำมสกุล  พุทธขิณ อำย ุ53 ปี   อำชีพ  เกษตรกรรม 
บ้ำนเลขท่ี 25 หมู่ท่ี 6 ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน    จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศัพท์ 08-7115-4553 
 
การประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้านหนองไหลมีอะไรบ้าง 
  ตอบ  ส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตร  ท ำนำ  ท ำสวน  และค้ำขำยบำงส่วน  อำชีพหลัก คือ 
กำรท ำนำ  ร้อยละ 95  อำชีพรอง  คือ  รับจ้ำงและค้ำขำย  อำชีพเสริมคือกำรท ำหัตถกรรม  ประมง  
และหำเก็บของป่ำเพื่อจ ำหน่ำย  โดยจ ำแนกเป็นกลุ่มอำชีพได้  คือ   
   1)  กลุ่มอำชีพเกษตรกรรม  ประกอบด้วย  กำรท ำนำข้ำวเหนียว  ข้ำวเจ้ำหอมมะลิ  
กำรท ำสวนปลูกพืชผักสวนครัว  พืชสมุนไพรและกำรท ำไร่มันส ำปะหลัง  ไร่ข้ำวโพด  ไร่แตงโม 

   2)  กลุ่มอำชีพเล้ียงสัตว์  ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  ปลำดุก 

   3)  กลุ่มอำชีพหัตถกรรมเครื่องจักสำน  
   4)  กลุ่มอำชีพผลิตปุ๋ยชีวภำพ 

   5)  กลุ่มอำชีพบริกำร  ได้แก่ 
    -   ร้ำนตัดผม    จ ำนวน 2 ร้ำน 

    -   ปั้มน้ ำมัน   จ ำนวน 1 ปั๊ม 

    -   ร้ำนอำหำรตำมส่ัง  จ ำนวน 2 ร้ำน 

    -   ร้ำนขำยของช ำ  จ ำนวน 4 ร้ำน 

    -   ร้ำนค้ำสวัสดิกำรชุมชน (กองทุนหมู่บ้ำน)  หมู่ท่ี 6  และหมู่ท่ี 8  หมู่ละ 1 ร้ำน 

    -   ร้ำนค้ำสหกรณ์เครดิตยูเนียน (ด ำเนินกำรโดยคนในหมู่บ้ำน) จ ำนวน 1 ร้ำน   
   6)  กลุ่มอำชีพอื่น ๆ  เช่น  ประมง  รับจ้ำงท่ัวไป  เก็บของป่ำ 
 
2.  ปราชญ์ชาวบ้านของหมู่บ้านหนองไหลมีใครบ้าง 
  ตอบ  ในหมู่บ้ำนหนองไหล  มีปรำชญ์ชำวบ้ำนอยู่หลำยคนเหมือนกันนะ  อย่ำงอำจำรย์
ฉวีวรรณ  ด ำเนิน  ก็เป็นศิลปินแห่งชำติ  สำขำนำฏศิลป์พื้นเมือง ปี พ.ศ. 2536 (หมอล ำ)  ซึ่งได้รับ
กำรยกย่องว่ำเป็น “รำชินีหมอล ำ”  นำยบัวสำย  อุปัชฌำย์  ก็เป็นหมอแคน  ส่วน นำยนูน  ลุขำวรรณ์ 
แล้วก็ นำยสมหวัง  วรรณภักดี  เป็นหมอสมุนไพร  แล้ว ยำยเรียน  อุปัชฌำย์  กับนำงหนูแดง  ใจหอม 
เค้ำเป็นหมอนวดแผนไทย 
 
 

สัมภำษณ์เมื่อ 
วันท่ี 15 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2559 



267 

ค าสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 
เรื่อง  ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้านหนองไหล 

………………………………………………… 
ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  นำงอุทัย นำมสกุล  บุษย์จันทร์ อำย ุ65 ปี   อำชีพ  เกษตรกรรม 
บ้ำนเลขท่ี 4 หมู่ท่ี 8 ต ำบล  สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอ  หัวตะพำน    จังหวัด  อ ำนำจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์ 37240 หมำยเลขโทรศัพท์ 08-2133-1492 
 
ที่อยู่อาศัย (บ้าน) ของชาวบ้านหนองไหลมีก่ีลักษณะ  และมีลักษณะเป็นอย่างไร 
  ตอบ  ลักษณะท่ีอยู่อำศัยของชำวหมู่บ้ำนหนองไหล  มี 3 ลักษณะ  ซึ่งได้แก่ 
  -   ลักษณะท่ี 1  เป็นลักษณะบ้ำนไม้ยกพื้นสูง  มีใต้ถุนบ้ำนโล่ง  บ้ำนลักษณะนี้เป็นบ้ำน
แบบโบรำณ  เมื่อก่อนจะปลูกยกพื้นสูงเพื่อใช้ส ำหรับเล้ียงสัตว์  หรือเก็บอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรไว้       
ใต้ถุนบ้ำน  ปัจจุบันมีกำรสร้ำงคอกสัตว์นอกตัวบ้ำนและสร้ำงโรงเก็บอุปกรณ์ไว้ต่ำงหำก  บ้ำนลักษณะ
นี้จึงมีกำรปรับปรุงพื้นท่ีใต้ถุนบ้ำนใหม่  เพื่อให้มีพื้นท่ีประโยชน์ใช้สอยมำกขึ้น  ปัจจุบันบ้ำนไม้ยกพื้นสูง
ในหมู่บ้ำนหนองไหลเหลือเพียงไม่ถึง 10 หลังคำเรือน 
  -  ลักษณะท่ี 2  เป็นลักษณะบ้ำน 2 ช้ัน ครึ่งปูนครึ่งไม้  บ้ำนลักษณะนี้ปรับปรุงมำจำก
บ้ำนไม้ยกพื้นสูงของเดิม  คือ  มีกำรก่อผนังปูนเพิ่ม  เพื่อกั้นส่วนท่ีเป็นใต้ถุนเพื่อใช่ส ำหรับเป็นท่ีอยู่
อำศัยช้ันล่ำง  ส่วนช้ันบนยังคงเป็นลักษณะไม้เหมือนแบบเดิม  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีส่วนรวมใน 
กำรประกอบกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว  แต่ละครอบครัวจะมีขนำดท่ีอยู่อำศัยท่ีเหมำะสมกับจ ำนวน
สมำชิกในครอบครัว  เมื่อมีสมำชิกเพิ่มก็จะขยับขยำยต่อเติมบ้ำนให้มีขนำดใหญ่และกว้ำงขวำงขึ้น   
พื้นท่ีนอกบ้ำนส่วนใหญ่จะปลูกเป็นเพิงพักหรือลำนโล่ง  ต้ังเตียงหรือแคร่ส ำหรับพักผ่อนหย่อนใจ    
ใน ช่วงกลำงวัน  ส่วนใหญ่ห้องน้ ำจะถูกสร้ำงแยกออกจำกตัวบ้ำน 
  -   ลักษณะท่ี 3  เป็นลักษณะบ้ำนปูนช้ันเดียว  บ้ำนลักษณะนี้เป็นบ้ำนท่ีสร้ำงขึ้นใหม่
ภำยหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภำษณ์เมื่อ 
วันท่ี 3 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ นางธัญญาภรณ์  พลายงาม 
วัน เดือน ปี เกิด วันท่ี 8 มิถุนายน 2507 
สถานที่เกิด 1/1  หมู่ 3  ต าบลวังเย็น  อ าเภอแปลงยาว 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่อยู่ปัจจุบัน 1/1  หมู่ 3  ต าบลวังเย็น  อ าเภอแปลงยาว 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 24190 
 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขา วิชานาฏศิลป์ไทย 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2560 
 ปรญิญาครุศาสตรบัณฑิต สาขา วิชานาฏศิลป์ 
 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา, 2530 
สถานที่ท างาน โรงเรียนวัดบางแสม  อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ต าแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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