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ABSTRACT 
 
 The aims of this research are: to 1) examine the biography and works of 
Thongchan Sungkhamanee and the history of the I-San dance, one of his works and   
2) to analyse choreography of the I-San dance created by Thongchan Sungkhamanee. 
This is a qualitative research method in which data are collected from related 
documents and interviews. The study focuses on and analysed three famous I-San 
dances, including Fon Khonsawan, Fon Tangwai, and Soeng Bang Fai.  
 The research found that Thongchan Sungkhamanee has played a vital role in 
standardising the I-San dances during 1981-1996. In addition, he was contributing the 
knowledge of I-San choreography, which has still been being taught in the College of 
Dramatic Arts across the Northeast of Thailand, including Roi Et, Kalasin, and Nakhon 
Ratchasima provinces. The I-San dances choreographed by Thongchan Sungkhamanee 
were inspired by local I-San tradition and local wisdom with the uniqueness seen 
through “bending forwards with the entire body, dancing with the whole arms, and 
bending over backwards”. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 นาฏศิลป์อีสาน หรือนาฏกรรมอีสาน เป็นค าที่เกิดขึ้นส าหรับใช้ในวงการศึกษาที่เป็นทางการ
โดยสื่อความหมายแทนค าว่า “ฟ้อนล า”  ซึ่งเป็นภาษาถิ่นดั้งเดิมของชาวอีสานตอนเหนือ  และค าว่า 
“เรือม” ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของทางอีสานใต้ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านภาษามาจากเขมร อย่างไรก็ตาม     
ในปัจจุบันจะพบว่า ในทางวิชาการยังคงมีความอิสระในการเลือกใช้ เช่น ค าว่า นาฏศิลป์พ้ืนเมือง
อีสาน นาฏศิลป์อีสาน นาฏกรรมอีสานเป็นต้น โดยเฉพาะค าว่า “นาฏกรรมอีสาน” นั้นได้มี
ความหมายที่ครอบคลุมไปถึง “การละคร การฟ้อนร า การเคลื่อนไหวทางสรีระ เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามประทับใจ” (กรมศิลปากร, 2534, น. 22) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ค าว่า “นาฏยประดิษฐ์ฟ้อน
อีสาน” ที่ปรากฏเป็นชื่อของงานวิจัยนี้จึงมีความมุ่งหมายถึง ชุดการแสดงที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้ น
ใหม่โดยศิลปิน เพ่ือสื่อถึงมิติทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน 
 จากค าบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนมากกล่าว
ตรงกันว่า แต่เดิมการฟ้อนล าเป็นกิจกรรมบันเทิงที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาติ ทั้งที่เป็นกิจกรรมส าคัญในครัวเรือนรวมถึงงานประเพณีในระดับชุมชน เช่น การฟ้อนล า    
ในประเพณีการแข่งเรือยาวในจังหวัดศรีสะเกษ หรือ การร าผีฟ้าในชุมชนต่าง ๆ แถบอีสานใต้ เป็นต้น     
(สีแสง ศีรษะ, 2560, 10 ธันวาคม, สัมภาษณ์) 
 หากพิจารณาทางด้านประวัติ และพัฒนาการของการเกิดนาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน พบว่า 
การแสดงนาฏศิลป์ ร า หรือ ฟ้อนอีสานที่ปรากฏในปัจจุบันนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับบุคคลและ
สถาบันการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยนาฏศิลปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา        
ซึ่งนับได้ว่ามีส่วนส าคัญที่ท าให้นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสานได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน
การสอนจนสามารถจัดตั้งเป็นสาขาวิชา “นาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสาน” ได้พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านสู่ความรู้ที่มีสถาบันการศึกษารับรอง เช่น วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดมีการจัดการศึกษา การ
แสดงพ้ืนบ้านอีสาน 4 ศึกษาประวัติความเป็นมา การแต่งกาย ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง กระบวน
ท่าฟ้อน และโอกาสที่ใช้แสดงเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ฟ้อนดึงครก - ดึง
สาก ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ เซิ้งนางแมว เซิ้งบั้งไฟ ฯลฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน แขนงวิชาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 
คณะศิลปนาฎดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ชัยณรงค์ ต้นสุข, 
2564, 22 เมษายน, สัมภาษณ์) 
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  การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานได้ถูกรวบรวมโดย (กรมศิลปากร, 2534, น. 22) ในหนังสือ 
“นาฏกรรมอีสาน” ในโครงการศึกษาค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก  
วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กองศิ ลปศึกษา 
กรมศิลปากร เอกสารดังกล่าว ได้สรุปสาเหตุและที่มาของการเกิดนาฏกรรมอีสาน โดยจัดกลุ่มได้              
6 ประเภท คือ 1) นาฏกรรมที่เกิดจากประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อ 2) นาฏกรรมที่เกิดจาก
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 3) นาฏกรรมที่เกิดจากประเพณีมรดกของท้องถิ่น 4) นาฏกรรมที่เกิดจากการ
เลียนแบบธรรมชาติ 5) นาฏกรรมที่เกิดจากลักษณะการประกอบอาชีพ และ 6) นาฏกรรมที่เกิดจาก
การละเล่นของชุมชน ตัวอย่างเช่น ฟ้อนไหลเรือไฟ ฟ้อนดึงครกดึงสาก ฟ้อนเซียงข้อง เซิ้งบั้งไฟ     
ฟ้อนสังข์ศิลป์ชัย ฟ้อนภูไท 3 เผ่า ฟ้อนโก๋ยมือ ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนแมงตับเต่า ฟ้อนเก็บฝ้าย เซิ้งท านา 
ฟ้อนไทยภูเขา ฟ้อนเต้ยเดือนห้า ฟ้อนเต้ยเกี้ยว ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ า เป็นต้น 
 จากตัวอย่างรายชื่อชุดการแสดงที่กล่าวถึง เมื่อศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น พบว่า นาฏกรรม
อีสานดังกล่าวข้างต้นเกิดจากภูมิปัญญาของศิลปินพ้ืนบ้านอีสานโดยเฉพาะ นายทองจันทร์ สังฆะมณี 
ศิลปินพ้ืนบ้านของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุคคลส าคัญท่านหนึ่งที่ได้คิดค้นและประดิษฐ์ท่าฟ้อน          
พ้ืนบ้านอีสานไว้หลายชุด ทั้งที่คิดขึ้นเองและร่วมสร้างชุดการแสดงกับศิลปินท่านอ่ืน อาทิ                
นางฉวีวรรณ พันธุ นายทองค า ไทยกล้า นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ และนายจีรพล  เพชรสม ซึ่งนับได้
ว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้น เป็น “นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน” ที่เป็นต้นแบบและแนวทางในการศึกษา
นาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน ให้กับสถาบันทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2524-2539 (ฉวีวรรณ พันธุ, 
2562, 27 ตุลาคม, สัมภาษณ์)   
 นายทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นศิลปินพื้นบ้านอีสานที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการว่า 
เป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้าน “นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน” และเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการ
บุกเบิกทางวิชาการศิลปะการแสดง โดยสร้างชุดการแสดงฟ้อนล าอีสาน ไว้เป็นต้นแบบส าหรับ
นักเรียน ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ในช่วงปีพุทธศักราช 2524 เป็นต้นมา ได้สร้างสรรค์ชุดการ
แสดงไว้หลายชุด และถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์หลายรุ่น ปัจจุบันลูกศิษย์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นครูอาจารย์ 
ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งและยังคงถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสานของนายทองจันทร์    
สังฆะมณี มาจนปัจจุบันนี้ (ธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์, 2563, 12 กรกฎาคม, สัมภาษณ์) 
  ในเรื่องความส าคัญของนายทองจันทร์ สังฆะมณี ที่มีต่อวิชาการด้านนาฏศิลป์ พ้ืนบ้านอีสาน
ได้เริ่มต้นจาก การได้มีโอกาสเข้ามาสอนฟ้อนอีสานในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เมื่อประมาณปี    
พ.ศ. 2524 โดยได้รับการแนะน าจากนายทองค า ไทยกล้า ผู้สอนดนตรีพ้ืนบ้านอีสานในวิทยาลัย    
นาฏศิลปร้อยเอ็ด เนื่องจากนายทองค า ไทยกล้า ได้เล็งเห็นว่านายทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นศิลปิน
พ้ืนบ้านที่มีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงอีสาน ทั้งในเรื่องการฟ้อน และการล า (หมอล า)     
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อีกทั้ง นายทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นผู้ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ทางการแสดงทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ จึงได้มีโอกาสมาสอนการฟ้อนอีสานในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา 
 หลังจากที่นายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้เข้ามาสอนฟ้อนอีสานในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   
ในปี พ.ศ. 2524 ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ชุดการแสดงขึ้นมาหลายชุด เช่น ฟ้อนตังหวาย เซิ้งบั้ งไฟ      
ฟ้อนบายศรี ฟ้อนเก็บฝ้าย ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนเต้ยเดือนห้า ฟ้อนแถบลาน ฟ้อนแมงตับเต่า        
ฟ้อนสาวหลอก ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ ฟ้อนโก๋ยมือ เป็นต้น ทั้งที่เป็นผู้คิดท่าหลักและผู้ร่วมคิดท่าร า         
หลายชุดการแสดง ชุดการแสดงดังกล่าวได้พัฒนาเป็นต้นแบบของการฟ้อนอีสานให้นักเรียนใน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้ศึกษาและต่อท่าร าที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในยุคนั้น อีกทั้งแนวทางการ
สร้างสรรค์ชุดการแสดงฟ้อนอีสานครั้งนั้น ยังได้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ฟ้อน
อีสานให้กับครูอาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดมาจนถึงปัจจุบัน  
 ในมุมมองเรื่องการคิดประดิษฐ์ท่าฟ้อนอีสาน นายทองจันทร์ สั งฆะมณี ยังเป็นผู้ที่ให้
ความส าคัญกับการเคารพในภูมิปัญญาของบุคคลในท้องถิ่น การฟ้อนที่คิดประดิษฐ์ขึ้นจะต้องเกิดมา
จากท่าฟ้อนเดิมที่มีรากฐานมาจากโบราณ โดยมิได้คิดท่าฟ้อนขึ้นใหม่อย่างไร้ราก ตัวอย่างเช่น        
ไปศึกษาท่าฟ้อนคอนสะหวันดั้งเดิมจาก จากนางเตาะ แขวงสุวรรณเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว การศึกษาท่าฟ้อนตังหวายดั้งเดิม จากชาวบ้านหมู่บ้านตังหวาย แขวงสุวรรณเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การศึกษาท่าฟ้อนศรีทันดร จากชาวบ้านเมืองปากเซ          
แขวงจ าปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การศึกษาท่าฟ้อนสาละวัน จากชาวบ้าน
แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น 
 จึงนับได้ว่านายทองจันทร์ สังฆะมณี ไม่เพียงแต่เป็นผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์ชุดการแสดงฟ้อน
อีสานและยังมีคุณูปการต่อวิทยาลัยนาฏศิลป แต่ยังสะท้อนให้เห็นความเป็นต้นแบบในเรื่อง               
การสร้างสรรค์ที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ ได้กระท าทั้งในเรื่องการอนุรักษ์และ               
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์อีสานไปพร้อมกัน ความสามารถด้านฟ้อนอีสานของนายทองจันทร์ สังฆะมณี 
มิได้เป็นที่ยอมรับเพียงเฉพาะในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดเท่านั้น แต่ยังได้มีโอกาสได้รับเชิญไปสอน 
ในวิทยาลัยนาฏศิลปอีกสองแห่ง คือ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ ได้รับโอกาส เข้ารับพระราชทานสมเด็จนางพญาจิตรลดา              
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
ณ ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะผู้ที่มีผลงานด้านผู้ประกอบคุณงามความ
ดีในด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอีกด้วย 
 ในระหว่างปีพุทธศักราช 2548-2554 ในขณะที่ผู้วิจัยศึกษาอยู่ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
ได้มีโอกาสศึกษาและต่อท่าร าซึ่งเป็นชุดการแสดงที่นายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ประดิษฐ์ขึ้น             
จากคณะครูในวิทยาลัย เช่น นางพร ยงดี นางธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์ ผู้ที่ได้ต่อท่าฟ้อนอีสานจาก    
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นายทองจันทร์ สังฆะมณีโดยตรง เช่น ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตังหวาย เซิ้งบั้งไฟ เป็นต้น ประสบการณ์
ดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้วิจัยพบในเบื้องต้นว่า นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสานของ นายทองจันทร์ สังฆะมณี     
เป็นชุดการแสดงที่มีเอกลักษณ์อ่อนช้อยสวยงาม และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาเชิงลึกในด้าน
ฟ้อนอีสาน เพ่ือขยายความรู้และหาค าตอบว่าอัตลักษณ์ในการฟ้อนนั้น มีลักษณะอย่างไรในทาง
วิชาการด้านศิลปะการแสดง ผู้วิจัยยังได้เล็งเห็นว่า หากสามารถอธิบายในทางวิชาการเรื่อง         
นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสานของนายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ตามกระบวนการวิจัยที่เป็นระบบนั้น จะท า
ให้เกิดความรู้ใหม่ที่อาจเกิดประโยชน์และแนวทางในการเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาด้าน ฟ้อนอีสาน
ของบุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในฐานะบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการวางรากฐานด้านฟ้อนอีสาน ให้เยาวชน
รุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน   
 จากข้อมูลที่กล่าวในข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจ และเล็งเห็นถึงความส าคัญ                   
ในการศึกษาผลงาน “นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน” ของนายทองจันทร์ สังฆะมณี ในเชิงองค์ความรู้
ต้นแบบต่อวงการศึกษาฟ้อนอีสาน ที่ยังคงมีการถ่ายทอดอยู่ในวิทยาลัยนาฏศิลปในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยมุ่งศึกษาประวัติชีวิต ผลงานในการสร้างผลงาน การประดิษฐ์ท่าฟ้อนเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ผ่านผลงานที่ยังคงได้รับความนิยมและ      สืบทอดใน
ปัจจุบัน 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาประวัติ และผลงานนาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสานของนายทองจันทร์ สังฆะมณี  
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์อัตลักษณ์ฟ้อนอีสานของนายทองจันทร์ สังฆะมณี 
 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 
 3.1 นายทองจันทร์ สังฆะมณี มีประวัติ และผลงานด้านนาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสานเป็นอย่างไร 
 3.2 อัตลักษณ์และกระบวนท่าฟ้อนอีสานของนายทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นอย่างไร 
 

4. ขอบเขตของกำรวิจัย  
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษานาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสานที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์โดย นายทองจันทร์ 
สังฆะมณี ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยออกเป็น 4 ส่วนคือ ด้านเนื้อหา ด้านพ้ืนที่ ด้านระยะเวลา 
บุคคลผู้ให้ข้อมูล 
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 4.1 ด้ำนเนื้อหำ 
 แบ่งออกเป็นสองส่วนตามกรอบวัตถุประสงค์ คือ ด้านประวัติ ผลงาน และด้านการสร้าง
ผลงาน โดยวิเคราะห์ชุดการแสดงที่คัดเลือกมาเป็นกรณีตัวอย่างที่ส าคัญ จ านวน 3 ชุดการแสดง 
ได้แก่ ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตังหวาย (เฉพาะเผ่าที่ 1 สะหวันนะเขต) และเซิ้งบั้งไฟ  
 4.2 ด้ำนพื้นที่ 
 ได้คัดเลือกและก าหนดพ้ืนที่จากสถาบันการศึกษาที่นายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้มีโอกาสไป
สอน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  
 4.3 ด้ำนระยะเวลำ 
 การคัดเลือกนาฏยประดิษฐ์ ฟ้อนอีสานที่ เป็นผลงานของนายทองจันทร์  สังฆะม ณี                
ที่สร้างสรรค์ขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช 2524-2539 
 4.4 บุคคลผู้ให้ข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้ ได้เลือกบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านหมอล า 
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอีสาน ผู้เชี่ยวชาญด้านฟ้อนอีสาน ในการคัดเลือกบุคคลทั้ ง 3 กลุ่มแต่ละบุคคล
ต้องมีความเชี่ยวชาญ มีผลงานในด้านต่าง ๆ ตามที่ก าหนด และมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายทองจันทร์ 
สังฆะมณี เพ่ือประโยชน์ต่อการให้ข้อมูล การตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.4.1 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหมอล ำ 
       นางฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า) ประจ าปีพุทธศักราช 
2536  
  4.4.2 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนดนตรีอีสำน 
  นายทรงศักดิ์  ประทุมศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน) 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562   
  นายจีรพล เพชรสม ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
  4.4.3 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนฟ้อนอีสำน 
  นางพร ยงดี ผู้เชี่ยวชาญด้านขับร้องหมอล า และนาฏศิลป์อีสาน 
  นางธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์อีสาน 
  นางธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์อีสาน 
  นางดารณี จันทมิไซย ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์อีสาน 
  นายชัยณรงค์ ต้นสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์อีสาน 
  นอกจากนี้ในการคัดเลือกบุคคลส าหรับรวบรวมประวัติและผลงานนายทองจันทร์      
สังฆะมณี ได้พิจารณาจากมิติความสัมพันธ์ของบุคคลด้วยเช่นกัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ บุคคล    
ในครอบครัว เพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ลักษณะนิสัยส่วนบุคคลในมุมมองของคนใน
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ครอบครัว บุคคลที่เคยร่วมงาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพทางด้านการท างาน ลักษณะนิสัยส่วน
บุคคลที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน และความสามารถส่วนบุคคลในการฟ้อนอีสาน และบุคคลที่ได้รับการ
ถ่ายทอด (ลูกศิษย์) เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอน การใช้ภาษา บุคลิกภาพ และความสามารถใน
การถ่ายทอดท่าฟ้อนอีสาน ตามล าดับดังนี้ 
  4.4.4 บุคคลในครอบครัว  
  นางงาม ภักดีโชค  เป็นพ่ีสาว คนที่ 2 ร่วมบิดา มารดา กับนายทองจันทร์ สังฆะมณี 
  4.4.5 บุคคลที่เคยร่วมงำน 
  นางฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า) ประจ าปีพุทธศักราช 
2536 
  นายทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน) 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
  นายจีรพล เพชรสม ศิลปินมรดกอีสาน สาขาบริหารการจัดการศิลปะพ้ืนบ้าน ประจ าปี
พุทธศักราช 2556 
  นายบุญเสริม แก่นประกอบ ข้าราชการบ านาญ ผู้เรียบเรียงหนังสือนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
อีสาน และหนังสือรวบรวมผลงานการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน ปีพุทธศักราช 2536  
  4.4.6 บุคคลผู้ได้รับกำรถ่ำยทอด (ลูกศิษย์)   
  นางพร ยงดี ครูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 
และการขับร้องหมอล า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
  นางธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคลกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง
พ้ืนบ้านอีสาน โรงเรียนวรราชวิทยา จังหวัดเลย 
  นางธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ครูวิทยฐานะ ช านาญการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
  นางดารณี จันทมิไซย ครูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
  นายชัยณรงค์ ต้นสุข ครูวิทยฐานะ ช านาญการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

5. ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ในด้านการวิเคราะห์กระบวนท่าร านาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน ของนายทองจันทร์ สังฆะมณี 
ได้คัดเลือกชุดการแสดง จากหลักการสองประเด็น คือ ได้รับความนิยม ยังคงมีการสืบทอด 3 ชุด    
การแสดง ได้แก่ ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตังหวาย (เฉพาะเผ่าที่ 1 สะหวันนะเขต) และเซิ้งบั้งไฟ 
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 ได้ทราบถึงประวัติและผลงานทางนาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน  
 6.2  ได้ทราบถึงอัตลักษณ์และกระบวนท่าฟ้อนอีสาน  
 

7. นิยำมศัพท์เฉพำะ    
 กระบวนฟ้อน หมายถึง ขั้นตอนของการล าดับท่าฟ้อนของชุดการแสดงหนึ่งชุด ที่สามารถ
อธิบายรายละเอียดการจัดระเบียบร่างกาย และการเคลื่อนไหวในชุดการแสดง 
 ท่าฟ้อน หมายถึง ท่าฟ้อนที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจ ากัดตายตัวจะฟ้อนไปตามธรรมชาติ 
ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นนั้น เช่น ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตังหวาย และเซิ้งบั้งไป 
 นาฏยประดิษฐ์  หมายถึ ง  การสร้ า งสรรค์ทางการแสดงที่ มี อยู่ หรื อ เกิดขึ้ น ใหม่                     
ตามจินตนาการ โดยมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อที่เกิดขึ้นในวิถี
ชีวิตของมนุษย์ 
 ฟ้อนอีสาน หมายถึง ชุดการแสดงที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของนายทองจันทร์  สังฆะมณี   
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน ได้แก่ ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตังหวาย และเซิ้งบั้งไฟ 
 อัตลักษณ์ หมายถึง การฟ้อนส่วนบุคคลของนายทองจันทร์ สังฆะมณี มีลีลาการฟ้อนแบบ  
ก้มสุดตัว ฟ้อนสุดแขน แหงนหลังโค้ง  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในบทนี้ผู้วิจัยได้ท ำกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับ   

กำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์นำฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสำน ของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี     
โดยก ำหนดกรอบเนื้อหำแนวควำมคิดของเนื้อหำออกเป็น 4 หัวข้อ คือ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
สำรัตถะที่เกี่ยวข้อง งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในกำรวิจัย โดยได้ล ำดับรำยละเอียดของ
เนื้อหำ ดังนี้ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 1.1 หลักกำรนำฏยประดิษฐ์ 
 1.2  แนวคิดกำรวิเครำะห์นำฏยประดิษฐ์ 
2.  สำรัตถะที่เก่ียวข้อง 
 2.1  ประวัติและผลงำนนำยทองจันทร์ สังฆะมณี   
 2.2 วัฒนธรรมของอีสำนและบริบททำงวัฒนธรรม 
 2.3 นำฏกรรมอีสำน 
 2.4 ท่ำฟ้อนอีสำน 
3.  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยเรื่อง นำฏยประดิษฐ์อีสำน นำยทองจันทร์         
สังฆะมณี ในครั้งนี้  ได้ทบทวนประเด็นส ำคัญที่ เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย คือ “นำฏยประดิษฐ์” 
(Choreography) โดยมุ่งท ำควำมเข้ำใจสองประเด็นหลัก คือ หลักกำรนำฏยประดิษฐ์ และแนวทำง
กำรวิเครำะห์นำฏยประดิษฐ์ ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 1.1 หลักการนาฏยประดิษฐ์ 

ในวงกำรนำฏศิลปกำรแสดง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในวงกำรนำฏศิลป์ไทย นักวิชำกำรไทยที่มี
บทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้เรื่อง “นำฏยประดิษฐ์” คือ ศำสตรำจำรย์   
กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ รำชบัณฑิตสำขำนำฏกรรม ในบทควำมเรื่อง “นำฏยทฤษฎี” ได้ให้
ควำมหมำยของนำฏยประดิษฐ์ผ่ำนกำรอธิบำยองค์ประกอบของ “นำฏยทฤษฎี” 

มุมมองดังกล่ำว ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้น ำหลักกำรมำจำก 4 ทฤษฎีหลักที่มีบทบำทในกำร
วำงรำกฐำนวิชำนำฏกรรมของโลก ประกอบด้วย โพเอติกำของอริสโตเติลตำมแนวทำงกรีก         
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นำฏยศำสตร์ของภรตมุนีตำมปรัชญำอินเดีย ฟูจิคำเดงของโมโตกิโย ซิอำมิตำมแนวทำง ของญี่ปุ่น 
และสตำนิสลำฟสกี้ซิสเต็มของคอนสแตนติน เซเกเยวิช สตำนิสลำฟสกี้ ตำมแนวคิด ของรัสเซีย ถึงแม้
ในแต่และแนวทำงจะเป็นหลักกำรที่มีรำกฐำนทำงปรัชญำที่แตกต่ำงกัน แต่ยังได้ส่งผลทำงควำมคิดให้ 
ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้เป็นผู้บุกเบิกทำงวิชำกำรเรื่อง “นำฏยประดิษฐ์” ให้กับวงกำรวิชำกำร
นำฏยศิลป์ในประเทศไทย นอกจำกนี้ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ยังได้แสดงทัศนะเพ่ิมเติมว่ำ  

 
ผู้ที่ศึกษำด้ำนนำฏยศิลป์ต้องเรียนรู้เพ่ือน ำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง

ให้ส ำเร็จ ได้แก่ ทฤษฎีดุริยำงคศิลป์ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ทฤษฎีจลนศิลป์ ทฤษฎีนิเทศ
ศิลป์ และเพ่ือให้ผู้ศึกษำประกอบกิจกำรทำงนำฏกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ผู้ ศึกษำก็ต้องมีควำมรู้ที่ เกี่ยวเนื่องกับงำนนำฏกรรม ได้แก่  
ประวัติศำสตร์ นิติศำสตร์ พำนิชยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  
         (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2555 ออนไลน์) 
 
รำยวิชำที่ส ำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติของศำสตร์ทำงด้ำน “นำฏกรรม” ประกอบด้วย   

9 หมวด คือ 1) นำฏยประวัติ  (History of Performing Arts) 2) นำฏยวิจัย (Performing Arts 
Research) 3) นำฏยรังสรรค์ (Performing Arts Design and Construction)   4) นำฏยธุรกรรม 
(Performing Arts Management) 5) นำฏยประดิษฐ์  (Choreography) 6) นำฏยวรรณกรรม 
(Performing Arts Literature) 7) นำฏยดุริยำงค์ (Music) 8) กำรแสดงและกำรก ำกับกำรแสดงละคร 
(Acting and Directing) 9) นำฏยทฤษฎี (Performing Arts Theory) โดยได้อธิบำยรำยละเอียด
จ ำนวน 8 หมวด ดังนี้  

นำฏยประวัติ (History) คือ กำรศึกษำควำมเป็นมำของนำฏกรรมของโลกตะวันออกและ
ตะวันตก เช่น กลุ่มตะวันออกกลำง กลุ่มเอเชียใต้ กลุ่มเอเชียตะวันออกกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส ำหรับโลกตะวันตกเน้นยุโรปและอเมริกำ เริ่มตั้งแต่อียิปต์จนถึงปัจจุบัน โดยจัดเนื้อหำตำมกำรจัดยุค
ของศิลปะตะวันตก เช่น ยุคกรีกและโรมัน (Classic) ยุคกลำง (Medieval) ยุคฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
(Romanesque and Renaissance) ยุคใหม่ (Modern) ยุคปัจจุบัน (Contemporary) และยุคหลัง
ยุคใหม่ (Post Modern) นอกนั้นยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้จัดควำมรู้ให้มำกพอส ำหรับกำรศึกษำในประเทศ
ไทย ได้แก่ กลุ่มอำฟริกำ กลุ่มละตินอเมริกำ และกลุ่มโพลีนิเซีย 

นำฏยวิจัย (Research) คือ หลักกำรและวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูลด้วยระเบียบวิธีกำร
วิจัยเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และแบบผสมผสำนทั้งปริมำณและคุณภำพ กำรวิจัยในแนว
ประวัติศำสตร์ แนวทดลอง แนวสร้ำงสรรค์ แนวอำศรมศึกษำ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์            
ข้อค้นพบ กำรสรุปควำมรู้ที่น่ำจะเป็นข้อค้นพบใหม่ 
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นำฏยรังสรรค์ (Design) คือ หลักกำรออกแบบและก่อสร้ำงฉำก อุปกรณ์ฉำก เครื่องแต่งกำย 
อุปกรณ์กำรแต่งกำย กำรแต่งหน้ำ รูปแบบของฉำกและเครื่องแต่งกำยยุคต่ำง ๆ สไตล์ต่ำง ๆ คือ   
แบบสมจริง แบบธรรมชำตินิยม แบบนำมธรรมนิยม แบบปริมำตรนิยม แบบหน่วยประกอบสร้ำง 
แบบอนำคตนิยม 

นำฏยธุรกรรม (Management) คือ หลักกำรและวิธีกำรจัดกำรอำคำรกำรแสดง คณะแสดง 
กำรแสดงในสถำนที่และนอกสถำนที่ กำรจัดกำรสถำนศึกษำด้ำนนำฏกรรม กำรตลำด กำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ กำรจัดกำรทรัพยำกร กำรจัดกำรบุคคลำกร กฎหมำยแพ่งและพำนิชย์ กฎหมำย
แรงงำน กฎหมำยลิขสิทธิ์ กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ 

นำฏยประดิษฐ์ (Choreography) คือ หลักกำรและวิธีกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย เพ่ือกำรฟ้อน
ร ำ กำรหำข้อมูล แรงบันดำลใจ นวัตกรรมกำรออกแบบและประกอบสร้ำงกำรก ำหนดแนวคิดของ
เนื้อหำและรูปแบบ กำรพัฒนำกำรออกแบบท่ำทำง กำรเคลื่อนไหว แนวทำงและกำรวิเครำะห์ดนตรี 
ควำมสัมพันธ์ของกำรแสดงกับฉำก เครื่องแต่งกำย แสงสีเสียง อุปกรณ์กำรแสดง กำรคัดเลือกผู้แสดง 
กำรฝึกซ้อม  

นำฏยวรรณกรรม (Literature) คือ รูปแบบและเนื้อหำของวรรณกรรมทำงกำรแสดงที่เป็น
ตัวอย่ำงที่ดีของวงวิชำกำรนำฏกรรม กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของเรื่อง เนื้อเรื่อง บทเจรจำ 
บุคลิกลักษณะตัวละคร บริบททำงสังคมวัฒนธรรม บัญญัตินิยมของนำฏกรรมแต่ละประเภท น ำมำใช้
ในนำฏกรรม กำรเปล่งเสียง กำรขับร้อง บัญญัตินิยมของกำรใช้ดนตรีในนำฏกรรม รูปแบบของดนตรี
แนวต่ำง ๆ และยุคต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสรรค์นำฏกรรม 

กำรแสดงและกำรก ำกับกำรแสดงละคร (Acting and Directing) คือ บทบำทหน้ำที่และวินัย
ของนักแสดง หลักกำรและวิธีกำรแสดง สำตวิกศิลป์หรือศิลปะแห่งกำรเลียนแบบ  (Imitation 
Arts) กำรตีบท กำรสร้ำงและส่งอำรมณ์ให้ตัวละครอ่ืนและผู้ดู ปฏิสัมพันธ์ของตัวละครบนเวที 
บทบำทหน้ำที่และวิธีกำรเป็นผู้ก ำกับกำรแสดง กำรวิเครำะห์บท กำรปรับปรุงบท กำรวิเครำะห์ตัว
ละคร กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของเรื่อง กำรก ำหนดแนวกำรแสดงกำรคัดเลือกนักแสดง กำรสื่อสำร
กับผู้ร่วมงำนด้ำนต่ำง ๆ 

นำฏยทฤษฎี (Performing Arts Theory) คือ หลักคิดและหลักปฏิบัติของสำขำวิชำ
นำฏกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงสร้ำงสรรค์ควำมงำมและควำมส ำเร็จของกำรแสดง  นำฏยทฤษฎีเกิดจำก
กำรน ำข้อมูลทำงนำฏกรรมคือปฏิบัติกำรทำงกำรแสดงที่สั่งสมมำนำนหลำยพันปีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
มำวิเครำะห์และสังเครำะห์โดยนักคิดแล้วจำรึกไว้เป็นต ำรำ นำฏยทฤษฎี อำจแบ่งสำระออกได้เป็น    
3 ประกำรคือ 1) ปรัชญำของกำรแสดง 2) บัญญัตินิยมของกำรแสดง และ 3) วิธีฝึกตนให้บังเกิด
สัมฤทธิ์ผลทำงกำรแสดง (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2557, น. 104-106) 
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จำกค ำอธิบำยข้ำงต้น หำกพิจำรณำควำมหมำยของ “นำฏยประดิษฐ์ (Choreography)”   
จะพบว่ำ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้ให้ควำมหมำยที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรในภำพรวมของกำร
สร้ำงสรรค์งำน “กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเพ่ือกำรฟ้อนร ำ” ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ คือ 1) กำร
หำข้อมูล 2) แรงบันดำลใจ 3) นวัตกรรมกำรออกแบบและประกอบสร้ำง 4) กำรก ำหนดแนวคิดของ
เนื้อหำและรูปแบบ 5)  กำรพัฒนำกำรออกแบบท่ำทำง 6) กำรเคลื่อนไหว 7) แนวทำงและกำร
วิเครำะห์ดนตรี  8) ควำมสัมพันธ์ของกำรแสดงกับฉำก 9)  เครื่องแต่งกำย 10) แสงสีเสียง                
11) อุปกรณ์กำรแสดง 12) กำรคัดเลือกผู้แสดง และ 13) กำรฝึกซ้อม 

จำกกระบวนกำร 13 องค์ประกอบข้ำงต้นสำมำรถน ำขั้นตอนเรื่อง กำรหำข้อมูล แรงบันดำล
ใจ กำรก ำหนดแนวคิดของเนื้อหำ มำเป็นกรอบในกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงชุดกำรแสดงฟ้อนอีสำน
ของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี นอกจำกนี้ในเรื่องกำรวิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนของ นำยทองจันทร์ 
สังฆะมณี ยังสำมำรถน ำกรอบเรื่อง กำรพัฒนำกำรออกแบบท่ำ กำรเคลื่อนไหว โดยอำศัยกำรศึกษำ
ข้อมูลสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง กำรศึกษำเอกสำรปฐมภูมิที่เกี่ยวข้อง มำศึกษำวิเครำะห์เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปที่สำมำรถน ำไปเป็นค ำตอบของงำนวิจัยได้ 

กำรยอมรับในแนวคิดเรื่อง “นำฏยประดิษฐ์” ที่ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้วำงรำกฐำนไว้
ชัดเจนจำกกำรศึกษำของ ธรำกร จันทนะสำโร (2555) จำกสำขำวิชำนำฏยศิลป์ ภำควิชำ
มนุษยศำสตร์และศิลปกรรม คณะมนุษศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้เผยแพร่บทควำมวิชำกำรเรื่อง “นำฏยประดิษฐ์” โดยกำรทบทวนงำนที่ส ำคัญสองชิ้น 
คือ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ เรื่อง “หลักกำรแสดงนำฏยศิลป์ปริทรรศน์” และงำนเขียนเรื่อง 
Labanotation: The System of Analyzing and Recording Movement ของAnn Hutchinson 
Guest (2005) โดยได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกำรท ำควำมเข้ำใจกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมรูปแบบของ
นำฏศิลป์ ว่ำ “นำฏศิลป์เป็นภำษำอย่ำงหนึ่งหรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ ภำษำท่ำเต้นร ำ” โดยได้สรุปถึง
แนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์นำฏยประดิษฐ์ตำมแนวควำมคิดของ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ สี่รูปแบบ คือ 
นำฏยจำรีต นำฏยจำรีตผสม นำฏยจำรีตประยุกต์ และนำฏยนอกจำรีต  
   จำกบทควำมดังกล่ำวข้ำงต้นของธรำกร จันทนะสำโร (2555) แสดงให้เห็นว่ำกรอบ
แนวควำมคิดส ำหรับอธิบำยควำมหมำยและลักษณะของนำฏยประดิษฐ์ ได้รับอิทธิพลมำจำกแนวคิด
ของ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ เป็นแกนหลักส ำหรับขยำยประเด็นในบทควำม และสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ    
ในกรอบแนวควำมคิดเรื่องนำฏยประดิษฐ์ในวงกำรนำฏศิลป์ของไทยจะเดินตำมกรอบและแนวทำงที่  
สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้ให้หลักกำรไว้ 
 1.2 แนวคิดการวิเคราะห์นาฏยประดิษฐ์ 
 แนวคิดกำรวิเครำะห์นำฏยประดิษฐ์ ได้มีรำกฐำนส ำคัญมำจำก “นำฏยทฤษฎี” ของ
อริสโตเติล (Aristotle) นักปรำชญ์ชำวกรีก (พ.ศ. 159-221) เรียกว่ำ “ทฤษฎีโพเอติกำ” นอกจำก
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อริสโตเติล จะได้เขียนต ำรำในเชิงปรัชญำไว้หลำยสำขำแล้ว ยังได้วำงรำกฐำนควำมรู้และแนวทำงกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบของกำรละคร ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้กับนำฏยกรรมไว้ด้วยเช่นกัน 
 ทฤษฎีโพเอติกำ (Poetica) ได้ถูกเขียนขึ้นโดยอริสโตเติล โดยอำศัยกำรวิเครำะห์ผลงำนของ
กวีกรีกในสมัยนั้น ผลกำรวิเครำะห์ของอริสโตเติลได้เกิดเป็นทฤษฎีที่น ำมำใช้กับกำรละครทั่วไป ต่อมำ
ได้มีผู้แปลเป็นภำษำละติน ตีพิมพ์ในเมืองเวนิส ในปี พ.ศ. 2041 และพิมพ์เป็นภำษำกรีกในปี พ.ศ. 2051 
โดย สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2557, น. 107-110) ได้สรุปหลักกำรของทฤษฎีโพเอติกำ (Poetica) 
จำก European Theories of the Drama. Barrett H. Clark ค.ศ. 1918 ดังนี้ 
  1.2.1 Imitation กำรเลียนแบบ มนุษย์มีสัญชำติญำณของกำรเลียนแบบ และ
แสดงออกของกำรเลียนแบบด้วยกำรพูด กำรเขียน กำรท ำท่ำทำง เมื่อจะแสดงตนเป็นตัวละครก็ต้อง
ใช้ศิลปะแห่งกำรเลียนแบบให้เหมำะสม  
    1.2.1.1 Medium คือ สื่อในกำรแสดงผลของกำรเลียนแบบ ซึ่งมีสื่อหลำย
ประเภท เช่น สื่อภำษำ สื่อภำพ สื่อเสียง            
    1.2.1.2  Objects คือ ตัวต้นแบบที่ผู้แสดงเลือกมำใช้ในกำรเลียนแบบเพ่ือสร้ำง
ตัวละครที่ตนจะสวมบทบำท ดังนั้นตัวต้นแบบอำจมีหลำยตัวที่ผู้แสดงเลือกแง่มุมของตัวต้นแบบที่ตน
เห็นเหมำะมำผสมผสำนกันเป็นตัวละคร                   
    1.2.1.3  Manner คือ วิธีน ำเสนอกำรเลียนแบบซึ่งมีหลำยวิธี เช่น กำรเล่ำเรื่อง 
กำรขับร้อง กำรแสดงละคร       
  1.2.2 Poetry คือ กวีนิพนธ์ที่มนุษย์พัฒนำจำกกำรเลียนแบบให้เป็นระบบที่สื่อ

ควำมหมำยได้ชัดเจนงดงำมเกิดจินตนำกำรและอำรมณ์คล้อยตำม       
  1.2.2.1 Comedy คือ กวีนิพนธ์ที่มุ่งเลียนแบบเพ่ือให้เกิดควำมสนุกสนำน โดย

ใช้ตัวต้นแบบเป็นมนุษย์ที่ต่ ำต้อย มีกิริยำที่หยำบ มีควำมคิดที่โง่เขลำ เป็นกวีนิพนธ์ที่ใช้กำรแสดงเป็น
ละคร มีกำรลงไม้ลงมือในกำรแสดงออกแต่ต้องไม่จริงจังเพรำะคนดูจะรู้สึกเจ็บปวดไปกับตัวละคร    
ผู้โดนกระท ำแล้วจะไม่ขบขัน ภำษำไทยเรียกว่ำ “สุขนำฏกรรม”         

  1.2.2.2 Epic คือ กวีนิพนธ์ที่ใช้กำรเล่ำเรื่องด้วยบทพรรณนำร้อยกรองขนำด
ยำว ใช้ฉันทลักษณ์ชนิดเดียว ตัวละครเอกเป็นมนุษย์ผู้สูงส่งมีภำรกิจที่ยิ่งใหญ่ ไม่จ ำกัดเวลำใน
ท้องเรื่อง ภำษำไทยเรียกว่ำ มหำกำพย์ ซึ่งมีควำมหมำยต่ำงไปจำก รูปแบบหนึ่งของกวีนิพนธ์
สันสกฤต  

  1.2.2.3 Tragedy คือ กวีนิพนธ์ที่มุ่ง เลียนแบบเพ่ือให้เกิดควำมโศกเศร้ำ
สะเทือนใจ เป็นกวีนิพนธ์ใช้กำรแสดงละครที่จริงจัง ต้องจบกำรแสดงให้เห็นผลกรรมของตัวละครเอก
อย่ำงสมบูรณ์ ต้องท ำให้คนดูเกิดควำมเห็นใจในชะตำกรรมของตัวละครและเกิดควำมหวั่นใจว่ำผล
กรรมเช่นนั้นและเกิดกับตนได้ ภำษไทยเรียกว่ำ “โศกนำฏกรรม”                                           
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  1.2.3 Elements of Tragedy ปัจจัยของโศกนำฏกรรม 
    1.2.3.1 Plot โครงเรื่อง คือ กำรล ำดับควำมคิดและเหตุกำรณ์ส ำคัญในกำร
ด ำเนินเรื่อง 

1) Unity of Plot เอกภำพของโครงเรื่อง       
2)  Law of Probability or Necessity กำรด ำเนินเรื่องต้องมีควำมเป็นไป

ได้จริงสมเหตุสมผลไม่บิดเบือน           
     3) Simple and Complex Plot กำรด ำเนินเรื่องมีสองแบบคือ แบบตรง
กับแบบซ่อนเงื่อน หรือกำรแสดงควำมยอกย้อนของชะตำกรรมของตัวละคร   
     4) Peripeteia เปอริเปอติเอ้ เป็นกำรพลิกชะตำกรรมของตัวละครไป
ในทำงตรงข้ำมอย่ำงกะทันหัน เช่นกำรสรรเสริญกลับเป็นผลร้ำยแก่ผู้ได้รับกำรสรรเสริญ  
     5) Recognition เป็นสัญลักษณ์บำงอย่ำงซึ่งท ำให้ชะตำกรรมของตัว
ละครเปลี่ยนไปในทำงตรงข้ำม เช่น ปำน แผลเป็น สร้อยที่ได้รับมำแต่เยำว์ ข้อมูลที่ค้นพบใหม ่  
     6) Complication and Unraveling เป็นกำรสร้ำงเรื่องที่ต้องชวนติดตำม 
มีควำมซับซ้อนซ่อนเงื่อน และมีกำรค่อย ๆ เปิดเผยควำมลับทีละน้อย      
     7) Plot Structure ล ำดับขั้นของโครงเรื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกำรแสดง 
แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ เริ่มเรื่องและปูพ้ืนเรื่อง (Exposition) เกิดควำมขัดแย้งและด ำเนินเรื่องเข้มข้นข้ึน
เป็นล ำดับ (Rising Action) เหตุกำรณ์ที่ท ำให้ วิถีชี วิตของตัวละครเริ่ม เปลี่ ยนไป  (Turning 
Point) เหตุกำรณ์ที่ด ำเนินต่อมำและท ำให้ควำมลับคลี่คลำย (Falling Action) จุดแตกหักระหว่ำง
สองฝ่ำยและควำมลับถูกเปิดเผย (Climax) กำรสรุปเรื่องให้จบลงอย่ำงสมบูรณ์ (Conclusion)          
     8) Pity and Fear คือ ควำมเห็นใจและควำมหวั่นใจ ซึ่งเหตุกำรณ์ที่ท ำให้
เกิดควำมรู้สึกดังกล่ำว มี 4 ลักษณะ คือ 1) กำรกระท ำนั้นตัวละครรู้ตัวและจ ำเป็นต้องท ำโดยไม่มี
ทำงเลือก 2) กำรกระท ำนั้นเกิดจำกควำมไม่รู้และมำพบควำมจริงในภำยหลัง 3) ต้องลงมือกระท ำแต่
ท ำไม่ได้เพรำะรู้ว่ำผู้ที่ตนจะลงมือกระท ำเป็นใคร 4) เกือบลงมือกระท ำเพรำะไม่รู้ แต่พบควำมจริง
ก่อนลงมือกระท ำ 
    1.2.3.2 Character คือ กวีต้องสร้ำงตัวละครที่มีรูปร่ำง นิสัย ควำมคิด และ
พฤติกรรมอย่ำงสมเหตุผล เป็นควำมจริง ไม่มีปำฏิหำริย์ ตัวละครในโศกนำฏกรรมต้องเป็นมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ 
มีอุดมกำรณ์ มีควำมมุ่งมั่น มีควำมกล้ำหำญ เสมอต้นเสมอปลำย    
    1.2.3.3  Thought คือ กวีต้องแสดงควำมคิดของเรื่องให้สื่อได้ด้วยค ำพูดและ
ท่ำทำงของตัวละครทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
    1.2.3.4  Diction คือ กวีต้องสร้ำงค ำพูดของตัวละครที่แสดงควำมคิดและ
อำรมณ์ต่อสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงเหมำะสม ทั้งกำรพูดตรง ๆ พูดโดยอ้อม พูดแบบเปรียบเปรย 
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    1.2.3.5  Song คือ กำรพูดอย่ำงมีลีลำ กำรขับล ำน ำ กำรขับร้อง และกำร
บรรเลงดนตรี มีบทบำทส ำคัญในกำรให้รสชำติแก่กำรแสดง จึงต้องใช้ฉันทลักษณ์อย่ำงเหมำะสมกับ
บุคคล กำละ เทศะ 
    1.2.3.6  Spectacle คือ ควำมตระกำรตำ ได้แก่ฉำก เครื่องแต่งกำย อุปกรณ์
กำรแสดง ที่ท ำให้กำรแสดงมีควำมงดงำมตระกำรตำและดูสมจริงมำกยิ่งข้ึน 
  1.2.4 Purgation of Emotion เป็นคุณสมบัติของโศกนำฏกรรมเมื่อจบกำรแสดงแล้ว
ต้องท ำให้คนดูเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมรู้สึกโล่งใจว่ำตนได้ผ่ำนพ้นวิกฤติที่จ ำลองให้เห็นบนเวที
นั้นมำได้ 
  นอกจำกนี้ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ยังได้ก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำน ที่แสดงให้เห็นถึง
“กระบวนกำรออกแบบ” นำฏยประดิษฐ์ ได้ 22 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) กำรเปิดควำมคิดและสร้ำง
แนวคิด 2) กำรวำงเป้ำหมำย 3) กำรหำข้อมูล 4) กำรหำควำมบันดำลใจ 5) กำรสรุปควำมคิดเพ่ือท ำ
บทบรรยำย 6) กำรเลือก-ตัดต่อเพลง-แต่งเพลง 7) กำรวิเครำะห์เพลง 8) กำรออกแบบร่ำง             
9) กำรแก้ไขแบบร่ำง 10) กำรสรุปแบบและท ำบทกำรแสดงพร้อมภำพ 11) กำรประชุมอธิบำยงำน 
12) กำรหัดท่ำและทำงแก่คนแสดง 13) กำรท ำบทก ำกับเวที 14) กำรซ้อมรวมกับพ้ืนที่เท่ำจริง       
15) กำรซ้อมเพ่ือพัฒนำรำยละเอียด 16) กำรซ้อมแต่งกำย อุปกรณ์แต่งกำย 17) กำรซ้อมฉำก 
อุปกรณ์ฉำก 18) กำรซ้อมเทคนิค แสงสี เสียง 19) กำรซ้อมใหญ่ 20) กำรแสดงจริง 21) กำรบันทึก
วีดิทัศน์ และ 22) กำรประเมินผล 

 จำกกระบวนกำรทั้ง 22 ขั้นตอน เมื่อน ำมำพิจำรณำเพ่ือปรับใช้กับงำนวิจัยนี้ คือ   
“นำฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสำน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี สำมำรถน ำขั้นตอนกำรออกแบบนำฏยประดิษฐ์
ในบำงอย่ำง มำเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ควำมรู้ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีกำรสร้ำงกระบวน
ท่ำฟ้อนของชุด ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตังหวำย และเซิ้งบั้งไฟ ที่เป็นผลงำนของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี 
โดยอำศัยแนวทำงในประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ กำรหำควำมบันดำลใจ กำรวิเครำะห์บทเพลง กำรออกแบบร่ำง 
กำรหัดท่ำแก่คนแสดง กำรซ้อมเพ่ือพัฒนำรำยละเอียด เป็นต้น 

 

2. สารัตถะที่เกี่ยวข้อง  
 สำรัตถะที่เกี่ยวข้องกับ “นำฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสำน ของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้จัดล ำดับ
เนื้อหำออกเป็น 3 ส่วน คือ ประวัติและผลงำน วัฒนธรรมอีสำนและบริบททำงวัฒนธรรม นำฏกรรม
อีสำน 
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 2.1 ประวัติและผลงานนายทองจันทร์ สังฆะมณี   
  2.1.1 ประวัติส่วนตัว 
  นำยทองจันทร์ สังฆะมณี เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2482 ที่อยู่บ้ำนเลขที่ 31 หมู่ที่ 
16 บ้ำนโนน เมือง ต ำบลเหนือเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บิดำชื่อนำยมำ สัณทัด มำรดำชื่อ
นำงแป ด ำแดง พ่ีชำยชื่อนำยค ำ สังฆะมณี และพ่ีสำวชื่อนำงงำม ภักดีโชติ  วำระสุดท้ำยของชีวิต      
ได้อุปสมบท ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2540 ต่อมำมรณภำพ ในวันที่ 30 เมษำยน 2545 
  ลักษณะนิสัยส่วนตัวของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นผู้ที่แต่งกำยเรียบร้อย สะอำด    
จัดสิ่งของอย่ำงเป็นระเบียบ พูดจำไพเรำะ กิริยำสุภำพอ่อนน้อม จำกบุคลิกส่วนตัวจึงน ำมำ สู่กำรสอน 
กำรถ่ำยทอด และเป็นตัวอย่ำงให้กับนักเรียนตลอดมำ 
 

 
 

ภาพที่ 1 นำยทองจันทร์ สังฆะมณี รับพระรำชทำนสมเด็จนำงพญำจิตรลดำ 
จำกพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9 

ณ ศูนย์ศิลปำชีพกุดนำขำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ จังหวดัสกลนคร 
ที่มา: บุญเสริม แก่นประกอบ (2536, น. 4) 

 
2.1.2  ประวัติการศึกษา และการได้รับการถ่ายทอดท่าฟ้อน 

    - จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำกโรงเรียนบ้ำนโนนเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
    - ศึกษำกำรแสดงหมอล ำหมู่ หมอล ำเรื่องต่อกลอน ตัวพระเอก และตัวโกง       
ในคณะหมอล ำหมู ่
    - ได้รับถ่ำยทอดท่ำฟ้อนคอนสะหวัน จำกนำงเตำะ แขวงสุวรรณเขต สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 
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    - ได้รับถ่ำยทอดท่ำฟ้อนตังหวำย จำกชำวบ้ำนหมู่บ้ำนตังหวำย แขวงสุวรรณเขต 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
    - ได้รับถ่ำยทอดท่ำฟ้อน ศรีทันดร จำกชำวบ้ำนเมืองปำกเซ แขวงจ ำปำศักดิ์  
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
    - ได้รับถ่ำยทอดท่ำฟ้อน สำละวัน จำกชำวบ้ำนแขวงสำละวัน สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

2.1.3  ประวัติการท างาน  
    ด้านนักแสดง 
    - เข้ำร่วมเป็นนักแสดงหมอล ำในคณะ น.บันเทิง ป.สำมัคคี พ.เพียรศิลป์          
ส.บุญมำศิลป์ ร้อยเอ็ดเนรมิต คณะขวัญใจกำฬสินธุ์ และประจ ำวิกที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว รับบทแสดงเป็นตัวโกง โดยเป็นนักแสดงประจ ำคณะละ 2 - 3 ปี 
    - เข้ำร่วมเป็นนักแสดงฟ้อนอีสำน บริษัทนิมิตรสยำม เมืองจ ำลอง สวนนงนุช 
พัทยำจังหวัดชลบุรี บริษัทผึ้ง – หวำน รีสอร์ท จังหวัดกำญจนบุรี  
    ด้านครูสอนศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
    - วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด พ.ศ. 2525-2533 ต ำแหน่งครูสอนกำรแสดง
พ้ืนบ้ำนอีสำน 
    - วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ พ.ศ. 2534 ต ำแหน่งครูสอนกำรแสดงพ้ืนบ้ำน
อีสำน 
    - วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ พ.ศ. 2535 ต ำแหน่งครูสอนกำรแสดงพ้ืนบ้ำน
อีสำน 
    ด้านวิทยากร 
    - วิทยำกรสอนร ำให้กับชำวญี่ปุ่น 
    - วิทยำกรสอนร ำให้กับโรงเรียนบ้ำนตำกแดด 
    - วิทยำกรสอนร ำให้กับกลุ่มสตรีไลออนส์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
    - ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนกุดนำขำม จังหวัดสกลนคร 

2.1.4  ผลงานสร้างสรรค์ชุดการแสดง 
  ผลงำนสร้ำงสรรค์ชุดกำรแสดงพื้นบ้ำนอีสำนที่ นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ถ่ำยทอด
ให้กับคณะครูและนักเรียน ในขณะปฏิบัติงำนในวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยำลัยนำฏศิลป
กำฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 34 ชุดกำรแสดง ดังนี้ 1) เซิ้งนำงด้ง 2) เซิ้งบั้งไฟ 3) เซิ้งสวิง 4) ฟ้อนกำเต้นก้อน 
5) ฟ้อนเก็บฝ้ำย  6) แก้วหน้ำม้ำ  7) ฟ้อนครกมอง 8) ฟ้อนคอนสะหวัน  9) ฟ้อนซวยมือ 
10) ฟ้อนเซียงข้อง 11) ฟ้อนดึงครกดึงสำก 12) ฟ้อนตังหวำย 13) ฟ้อนเต้ยเกี้ยว 14) ฟ้อนเต้ยเดือนห้ำ 
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15) ฟ้อนเต้ยหัว โนนตำล 16) ฟ้อนแถบลำน 17) ฟ้อนไทภูเขำ 18) ฟ้อนบำยศรี 19) ฟ้อนโปงลำง 
20) ฟ้อนผีปู่ตำ 21) ฟ้อนแพรวำ 22) ฟ้อนภูไทกำฬสินธุ์ 23) ฟ้อนภูไทสำมเผ่ำ 24) ฟ้อนมโนรำห์เล่นน้ ำ 
25) ฟ้อนแมงตับเต่ำ  26) ฟ้อนแม่บทอีสำน  27) ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ 28) ฟ้อนสังข์ศิลปชัย 
29) ฟ้อนสำละวัน 30) ฟ้อนสำวหลอก 31) ฟ้อนไหลเรือไฟ 32) เรือมกันตรึม 33) เรือมซันตรูจน์ และ 
34) เรือมอันเร 
   นอกจำกนี้นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ยังเป็นผู้คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์กำรน ำผ้ำต่ำง ๆ มำจัด
ประดับตกแต่งในวงดนตรีพ้ืนบ้ำนอีสำน เช่น หน้ำไห หน้ำกลอง กำรโพกผ้ำบนศีรษะ เช่น ฟ้อนไทย
ภูเขำ ฟ้อนโก๋ยมือ กำรมัดผ้ำผูกเอวนักดนตรี ซึ่งได้แนวคิดมำจำกกำรโพกศีรษะของหมอล ำ จะมีกำร
มัดเป็นโบว์ หรือจับเป็นดอกไม้ต่ำง ๆ จึงท ำให้เกิดควำมสวยงำม และเป็นเอกลักษณะของกำรแสดง
พ้ืนบ้ำนของวิทยำลัยนำฏศิลปในภำคอีสำน และยังเป็นก ำลังส ำคัญที่อยู่เบื้องหลังของทุกชุดกำร
แสดง คือ ช่วยเปลี่ยนชุดเครื่องแต่งกำยให้กับนักแสดง คอยตรวจสอบควำมเรียบร้อยของชุดเครื่อง
แต่งกำย เครื่องประดับ และอุปกรณ์กระกอบกำรแสดงเสมอ ท ำให้ภำพรวมของแต่ละชุดกำรแสดง
เกิดควำมสวยงำมในทุกองค์ประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ดูแลกำรแต่งกำยและพำคณะนักศึกษำไปแสดงโรงเรียนสตรี 
 ที่มา: งำม ภัคดีโชติ (2563, 27 ตุลำคม, สัมภำษณ์) 
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ภาพที่ 3 ต่อท่ำร ำเพลงตังหวำยให้กับนักเรียนในวิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 ที่มา: บุญเสริม แก่นประกอบ (2536, น. 1) 
 

 2.2 วัฒนธรรมอีสานและบริบททางวัฒนธรรม 
  2.2.1  ภูมิศาสตร์ 
   ค ำว่ำ “อีสำน” เป็นค ำที่ยืมมำจำกภำษำสันสกฤตว่ำ  อีศำน (อ่ำนว่ำ อี-สำ-นะ)               
ค ำว่ำ “อีศำน” ในภำษำสันสกฤตเขียนด้วย ศ แต่ค ำว่ำ “อีสำน” ในภำษำไทยเขียนด้วย   
           ในภำษำสันสกฤต อีศำน (อ่ำนว่ำ อี-สำ-นะ) แปลว่ำ ผู้ปกครอง หมำยถึง พระศิวะหรือ
พระอิศวร แต่ในภำษำไทย อีสำน หมำยถึง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุที่ภำษำไทยน ำพระนำมของ
พระศิวะมำเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพรำะตำมควำมเชื่อของอินเดีย ทิศนี้มีพระศิวะเป็น
เทพผู้คอยปกปักรักษำ 
            ค ำว่ำ “อีสำน” มักใช้เมื่อกล่ำวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชำชนที่อยู่ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อำหำรอีสำน วัฒนธรรมอีสำน ดนตรีอีสำน อักษรไทยอีสำน และปรำกฏใน
ค ำว่ำ ไส้กรอกอีสำน. แต่เมื่อใช้ว่ำภำคอีสำน หรือ คนอีสำน ถือเป็นค ำล ำลอง ค ำที่เป็นทำงกำรจะใช้
ว่ำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชำชนที่อยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ, 
2552) 
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  ภำคอีสำนหรือที่เรียกเป็นทำงกำรว่ำ “ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประกอบด้วย 20 
จังหวัด ประกอบด้วย กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม 
มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคำย หนองบัวล ำภู  อ ำนำจเจริญ 
อุดรธำนี และอุบลรำชธำนี รวมพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 170,226 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของ
พ้ืนที่ทั้งประเทศ 
 

 
ภาพที ่4 แผนที่ภำคอีสำน  

ที่มา: ครูแซ็ก (ม.ป.ป., ออนไลน์)  
 

  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของภำคอีสำนนั้นเป็นที่รำบกว้ำงใหญ่ เรียกว่ำ “ที่รำบสูง
โครำช” เนื้อที่ของภำคอีสำน 2 ใน 3 เป็นพ้ืนที่ในเขตลุ่มแม่น้ ำมูลและแม่น้ ำชี โดยมีเทือกเขำ
เพชรบูรณ์ เทือกเขำดงพญำเย็นอยู่ทำงด้ำนตะวันตก มีเทือกเขำสันก ำแพงและเทือกเขำพนมดงรักกั้น
เป็นแนวทำงด้ำนใต้ และอีกด้ำนหนึ่งมีล ำน้ ำโขงทอดยำวตลอดจำกทิศเหนือจรดด้ำนตะวันออก ซึ่งก้ัน
พรมแดนระหว่ำงสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกับประเทศไทย เมื่อพิจำรณำจำกสภำพ
กำยภำพหรือด้ำนภูมิศำสตร์แล้ว สำมำรถแบ่งภำคอีสำนได้เป็น 2 กลุ่ม (ธวัช ปุณโณทก, 2547 น. 6) 
ดังนี้ 



20 
 

   1) กลุ่มอีสำนเหนือ เริ่มจำกบริเวณที่สูงและภูเขำทำงด้ำนใต้ และทำงด้ำนตะวันตก
ไปจรดแม่น้ ำโขงตอนเหนือและทำงตะวันออก โดยมีเทือกเขำภูพำนขวำงกั้น แบ่งบริเวณนี้ ออกเป็น      
ที่รำบตอนบน ซึ่งเรียกว่ำ “แอ่งสกลนคร” ได้แก่ บริเวณจังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
หนองคำย อุดรธำนี สกลนคร มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด เลย มุกดำหำร ยโสธร และอุบลรำชธำนี ซึ่ง
ประชำชนส่วนใหญ่จะใช้ภำษำไทยอีสำนหรือภำษำลำว เพรำะชนกลุ่มนี้สืบทอดวัฒนธรรมมำจำกกลุ่ม
ลุ่มแม่น้ ำโขง โดยบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้จะอพยพมำจำกดินแดนล้ำนช้ำง ซึ่งอยู่ทำงฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำ
โขง ข้ำมมำตั้งภูมิล ำเนำในภำคอีสำนในสมัยรัตนโกสินทร์ ประชำชนส่วนใหญ่ในภำคอีสำนนี้เรียกกัน
โดยทั่วไปว่ำกลุ่มไทยลำว และยังมีชนกลุ่มน้อยบำงส่วนอำศัยอยู่โดยทั่วไป ได้แก่ ผู้ไท แสก ย้อ โส้  
โย้ย เป็นต้น 
   2) กลุ่มอีสำนใต้ คือ บริเวณที่รำบตอนใต้เรียกว่ำ “แอ่งโครำช” ซึ่งได้แก่ จังหวัด 
นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ กลุ่มอีสำนใต้นี้มีกำรสืบทอดวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น      
2 กลุ่มใหญ่ คือ 
    2.1)  กลุ่มที่สืบทอดวัฒนธรรมเขมร-ส่วย ได้แก่ ประชำชนส่วนใหญ่ในจังหวัด
สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ชนกลุ่มที่ได้รับกำรสืบทอดวัฒนธรรมจำกเขมร ส่วนนี้พูดภำษำเขมร
และส่วย 
    2.2)  กลุ่ มวัฒนธรรมโครำช ได้แก่  ชนส่วนใหญ่ที่ อำศัยอยู่ ในจั งหวัด
นครรำชสีมำและบำงส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะพูดภำษำโครำช  
   2.2.2 ความเชื่อ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่   

 ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นหลักควำมเชื่อที่เป็นรำกฐำนขนบธรรมเนียมประเพณีของชำว
ไทยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มชำติพันธ์ลำวที่อยู่ในบริเวณลุ่มน้ ำโขง หลักควำมเชื่อนี้ยังคง
ยึดถือปฏิบัติมำจนถึงปัจจุบัน นับได้ว่ำเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นต่ำง ๆ ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 ฮีตสิบสอง สำมำรถแยกเป็นสองค ำ คือ “ฮีต” หมำยถึง “จำรีต” ครอบคลุมควำมไปถึง
ควำมประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ควำมประพฤติที่ดี อีกค ำหนึ่ง คือ “สิบสอง” หมำยถึง เดือนทั้ง
สิบสองเดือนตำมรอบปฏิทิน (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2552 น. 110) ดังนี้  

 คองสิบสี่ หมำยถึง ข้อปฏิบัติคู่กับฮีตสิบสอง ค ำว่ำ “คอง” หมำยถึง “แนวทำง หรือ 
ครรลอง” มีควำมหมำยครอบคลุมถึงแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมหลักขนบธรรมเนียมประเพณี ส ำหรับ
ค ำว่ำ “สิบสี่” หมำยถึง กำรปฏิบัติที่ส ำคัญสิบสี่ข้อ ซึ่งแนวทำงคองสิบสี่นี้ได้เป็นกรอบในกำรด ำเนิน
ชีวิตไม่เพียงเฉพำะชำวบ้ำนทั่วไป แต่รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสถำนภำพต่ำง ๆ ด้วยเช่น พระภิกษุสงฆ์ 
ผู้ปกครองบ้ำนเมือง ด้วยเช่นกัน  ตัวอย่ำงเช่น ฮีตเจ้ำคองขุน ฮีตท้ำวคองเพีย ฮีตไพร่คองนำย ฮีตบ้ำน
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คองเมือง ฮีตปู่คองย่ำ ฮีตตำคองยำย ฮีตพ่อคองแม่ ฮีตใภ้คองเขย ฮีตป้ำคองลุง ฮีตลูกคองหลำน     
ฮีตเถ้ำคองแก่ ฮีตปีคองเดือน (ฮีตสิบสอง) ฮีตไฮ่คองนำ ฮีตวัดคองสงฆ์ 

 
ตารางท่ี 1 ประเพณีฮีตสิบสอง 

ฮีตสิบสอง เดือน 12 เดือน บุญประจ าเดือน ประเพณี/พิธีกรรม 
เดือนอ้ำย มกรำคม บุญเข้ำกรรม พิธีเข้ำบริวำสกรรมของพระสงฆ์ 
เดือนยี่ กุมภำพันธ์  บุญคูนลำน ประเพณีสู่ขวัญข้ำว 
เดือนสำม มีนำคม บุญข้ำวจี่ ประเพณีบุญถวำยข้ำวจี่ 
เดือนสี่ เมษำยน บุญพระเวส ประเพณีบุญพระเวส  
เดือนห้ำ พฤษภำคม บุญสงกรำนต์ ประเพณีตรุษสงกรำนต์ 
เดือนหก มิถุนำยน บุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ 
เดือนเจ็ด กรกฎำคม บุญซ ำฮะ ประเพณีบุญเบิกฟ้ำ 
เดือนแปด สิงหำคม บุญเข้ำพรรษำ ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ  
เดือนเก้ำ กันยำยน บุญข้ำวประดับดิน ประเพณีบุญข้ำวประดับดิน 
เดือนสิบ ตุลำคม บุญข้ำวสำก ประเพณีบุญข้ำวสำกหรือสลำก 
เดือนสิบเอ็ด พฤศจิกำยน บุญออกพรรษำ ประเพณีออกพรรษำไหลเรือไฟ 

ประเพณีแห่ปรำสำทผึ้ง 
เดือนสิบสอง ธันวำคม บุญกฐิน ประเพณีทอดกฐิน 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
  ยุทธศิลป์ จุฑำวิจิตร (2539, น. 3-4) ได้ยกตัวอย่ำงกิจกรรม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับ   
“ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ดังนี้ 
    1) เดือนอ้ำย จะมีพิธีเข้ำบริวำสกรรมหรือกำรกักบริเวณตัวเองของพระสงฆ์ ที่ได้ล่วง
ละเมิดศีลปฏิบัติและกำรที่พระสงฆ์มำอยู่ในสถำนที่ท่ีก ำหนด เช่น วัด ชำยป่ำ เป็นต้น 
    2) เดือนยี่ เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้ำวน ำขึ้นเล้ำหรือยุ้งข้ำว  ในขณะข้ำวอยู่ที่ลำนนวดข้ำว 
ชำวอีสำนจะท ำบุญเลี้ยงพระ และมีกำรละเล่นต่ำง ๆ เช่น ฟ้อนกลองยำวและกำรแสดงหมอล ำ 
    3) เดือนสำม จะมีกำรท ำบุญข้ำวจี่ เพ่ือน ำไปถวำยพระสงฆ์ และในขบวนแห่        
ปั้นข้ำวจี่ชำวบ้ำนจะร้องเพลงและฟ้อนร ำกันอย่ำงสนุกสนำน 
    4) เดือนสี่ มีประเพณีกำรท ำบุญพระเวส มีกำรเทศน์มหำชำติเรื่อง พระเวสสันดร
ชำดก ชำวบ้ำนแต่ละกลุ่ม แต่ละหมู่บ้ำนจัดขบวนร้องเพลงและฟ้อนร ำ เพ่ือขอบริจำคเงินจำกหมู่บ้ำน
อ่ืนร่วมท ำบุญถวำยพระสงฆ์ในกำรเทศน์มหำชำติ และบำงกลุ่มมีกำรละเล่นของชำวบ้ำนร่วมด้วย เช่น 
กำรเล่นหมำกกั๊บแก๊บ ฟ้อนกลองยำว เป็นต้น 
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    5) เดือนห้ำ เป็นประเพณีเทศกำลสงกรำนต์ มีกำรสรงน้ ำพระ รดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่เพ่ือ
แสดงควำมเคำรพและกตัญญูกตเวทิตำ  มีกำรสำดน้ ำกันอย่ำงสนุกสนำน หนุ่มสำวก็จะร้องเพลงและ
ฟ้อนเป็นกำรรื่นเริงกัน  มีละเล่นของชำวบ้ำน เช่น กำรเล่นหมำกกั๊บแก๊บและกำรแสดงหมอล ำ  
    6) เดือนหก เป็นประเพณีบุญบั้งไฟ มีพิธีกรรมเซิ้งบั้งไฟเพ่ือขอฝน ในพิธีกรรม
ดังกล่ำว มีกำรร้องกำพย์เซิ้งและมีกำรฟ้อนด้วย 
    7) เดือนเจ็ด มีกำรท ำบุญเลี้ยงผีปู่ตำคือผีอำรักษ์ประจ ำหมู่บ้ำน ผีตำแฮก คือ         
ผีอำรักษ์ประจ ำไร่นำ เพ่ือควำมเป็นสวัสดิมงคลและเพ่ือให้พืชผลไร่นำได้ผลดี 
    8) เดือนแปด มีกำรท ำบุญเข้ำพรรษำถวำยเทียนประจ ำวัดแด่พระสงฆ์ มีกำรแห่
เทียนพรรษำ ชำวบ้ำนจะร้องเพลงและฟ้อนในขบวนแห่ 
    9) เดือนเก้ำ มีกำรท ำบุญข้ำวประดับดิน คือ ท ำอำหำรใส่กระทงแล้วไปวำงตำมโคน
ต้นไม้เพ่ือให้อำหำรแก่เปรตหรือผีไร้ญำติตำมควำมเชื่อ มีกำรเลี้ยงพระ มีกำรฟ้อนบวงสรวงหลักเมือง
โดยชำวบ้ำนเพื่อควำมผำสุกตำมควำมเชื่อ 
    10) เดือนสิบ มีกำรท ำบุญข้ำวสำกหรือสลำกภัต เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ     
ผู้ล่วงลับ 
    11) เดือนสิบเอ็ด มีกำรท ำบุญออกพรรษำ ชำวบ้ำนจะจุดประทีปโคมไฟ มีกำรแสดง
หมอล ำในงำนบุญ 
    12) เดือนสิบสอง มีกำรท ำบุญกฐิน มีกำรเล่นหมำกกั๊บแก๊บ และกำรฟ้อนกลองยำว
ของชำวบ้ำนในกำรแห่กฐิน  มีกำรแสดงหมอล ำสมโภชในงำนบุญ   
 อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป มีกำรรับเทคโนโลยีแผนใหม่เข้ำมำใช้       
ในหมู่บ้ำนมำกขึ้น ท ำให้ประเพณีบำงอย่ำงเริ่มไม่เคร่งครัดเช่นในอดีต 
   2.2.3 วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 วิถีชีวิตของ “ชำวอีสำน”  มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพำะตน มีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่เรียบ
ง่ำย ชำวอีสำน แต่ละจังหวัด แต่ละสถำนที่ มีวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ที่แตกต่ำงตำมลักษณะพ้ืนที่ หรือ
ธรรมชำติที่มีอยู่ หนุ่มสำวชำวอีสำนเมื่อแต่งงำนกันแล้ว ตำมปกติฝ่ำยชำยจะต้องไปอยู่บ้ำนพ่อตำแม่
ยำย หำกมีลูกจึงจะขยับขยำยไปอยู่ที่ใหม่เรียกว่ำ “ออกเฮือน” แล้วหักล้ำงถำงพงหำที่ท ำนำ ดังนั้นที่
นำของคนรุ่นลูกรุ่นหลำนจึงมักไกลออกจำกหมู่บ้ำน และเมื่อบริเวณเหมำะสมจะท ำนำหมดไป เพรำะ
พ้ืนที่รำบที่มีแหล่งน้ ำจ ำกัด คนอีสำนรุ่นหลำนก็มักชวนกันไปตั้งบ้ำนใหม่อีก หรือถ้ำที่รำบในกำรท ำนำ
บริเวณใดกว้ำงไกลไปมำล ำบำก ก็จะชักชวนกันไปตั้งบ้ำนใหม่ใกล้เคียงกับนำของตน ท ำให้เกิดกำร
ขยำยตัวกลำยเป็นหมู่บ้ำนขึ้นลักษณะกำรตั้งถ่ินฐำน 

 วิถีชีวิตของชำวอีสำนเป็นชีวิตที่อยู่กับกำรท ำมำหำกิน ชำวอีสำนรู้จักประกอบอำชีพ 
ปลูกข้ำว ปลูกผัก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ท ำกำรเกษตรเพื่อเลี้ยงคนในครอบครัว สอนวิธีกำรท ำมำหำกิน
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จำกรุ่นสู่อีกรุ่นและเนื่องด้วยชำวอีสำนเป็นคนมีอุปนิสัยขยันขันแข็ง และสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง 
จิตใจอ่อนโยน และเวลำที่ว่ำงจำกกำรท ำนำ จึงคิดค้นสร้ำง สรรค์งำนศิลปะในรูปแบบต่ำง ๆ  เช่น  
คิดค้นลำยผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย และท ำข้ำวของเครื่องใช้ เครื่องจักสำน และเครื่องปั้นดินเผำ จำกเดิมผลิต
เพ่ือใช้เองในครัวเรือน และแลกเปลี่ยนระหว่ำงกันในชุมชน  ต่อมำผลิตได้เป็นจ ำนวนมำกจึงน ำ
ออกจ ำหน่ำยสร้ำงรำยได้แก่ครอบครัวอีกทำงหนึ่ง    
  2.3 นาฏกรรมอีสาน 
   2.3.1  นิยามและความหมาย 
   นำฏกรรมอีสำน เป็นค ำที่ปรำกฏครั้งแรกในหนังสือ ชื่อ “นำฏกรรมอีสำน ซึ่งเป็นหนังสือ
ที่รวบรวมชุดกำรแสดงนำฏศิลป์ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดท ำขึ้นและพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี
พุทธศักรำช 2534 โดย กองศิลปศึกษำ กรมศิลปำกร ได้รับควำมร่วมมือสำมสถำบัน คือ วิทยำลัย  
นำฏศิลป วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์  ในเอกสำรดังกล่ำวได้ให้
ควำมหมำยของค ำว่ำ “นำฏกรรม” (Drama) หมำยถึง “กำรละคร กำรฟ้อนร ำ กำรเคลื่อนไหวทำง
สรีระ เพ่ือให้เกิดควำมสวยงำม เป็นผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ที่เกิดขึ้นได้ ในทุกชำติ ทุกภำษำ และมี
เอกลักษณ์ท่ีแตกต่ำงกัน” (กรมศิลปำกร, 2534, น. 22) 
   ในมุมมองเดียวกัน ค ำว่ำ “นำฏกรรมอีสำน” ประกอบด้วยสองค ำ คือ ค ำว่ำ 
“นำฏกรรม” และ ค ำว่ำ “อีสำน” นำฏกรรม มีรำกค ำมำจำกภำษำสันสกฤต อ่ำนว่ำ “นำดตะก ำ”  
ในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2554, น. 621) ให้ควำมหมำยว่ำ “กำรละครหรือกำรฟ้อนร ำ           
อีกควำมหมำยหนึ่งแปลว่ำ งำนเกี่ยวกับกำรร ำ กำรเต้น กำรท ำท่ำ หรือกำรแสดงที่ประกอบขึ้นเป็น
เรื่องรำวและหมำยควำมรวมถึงกำรแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย” 

 ในขณะที่ค ำว่ำ “อีสำน” มีรำกศัพท์มำจำกภำษำบำลี เขียนว่ำ “อีสำน” หำกเป็นภำษำ
สันสกฤต เขียนว่ำ “อีศำน” มีควำมหมำยว่ำ “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ”  

 ในกลุ่มค ำที่มีควำมหมำยใกล้เคียงกัน คือว่ำ “นำฏศิลป์ (นำดตะสิน)” ซึ่งเป็นค ำที่ได้รับ
ควำมนิยมและใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในวงกำรวิชำกำรกำรแสดงของไทย มีควำมหมำยว่ำ “ศิลปะแห่ง
กำรละครหรือกำรฟ้อนร ำ”  อีกค ำหนึ่ง คือ ค ำว่ำ “นำฏดนตรี (นำดตะดนตรี)” แปลว่ำ “ลิเก”  

 อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำไปที่ค ำว่ำ “นำฏ” (นำด นำตะ หรือนำดตะ) เพียงค ำเดียว    
มีควำมหมำยว่ำ “นำงละคร นำงฟ้อนร ำ” ที่ให้ควำมหมำยสื่อถึงบุคคลแสดงถึงควำมเป็นเพศหญิง 

 จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ ค ำว่ำ “นำฏ (นำด นำตะ หรือ นำดตะ)” เป็นค ำหลัก
ส ำคัญซึ่งในทำงภำษำศำสตร์ เรียกว่ำ “แม่ค ำ” กล่ำวคือ เป็นค ำที่สำมำรถน ำค ำอ่ืนมำต่อท้ำยให้มี
ควำมหมำยกว้ำงขึ้นและเฉพำะเจำะจงมำกข้ึน ดังที่ปรำกฏในวงกำรวิชำกำรของไทย ได้แก่ “นำฏศิลป์ 
นำฏดนตรี และนำฏกรรม” ซึ่งกลุ่มค ำเหล่ำนี้ในทำงภำษำศำสตร์เรียกว่ำ “ลูกค ำ” ของค ำว่ำ “นำฏ” 
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   จำกนิยำมและควำมหมำยข้ำงต้นท ำให้สำมำรถเข้ำใจค ำว่ำ “นำฏกรรมอีสำน” ได้ชัดเจน
มำกขึ้น คือ กำรเพ่ิมค ำว่ำ “อีสำน” ต่อท้ำยค ำว่ำ “นำฏกรรม” เพ่ือเป็นกำรชี้เฉพำะลงไปให้เห็นถึง
พ้ืนที่ และวัฒนธรรมของชำวอีสำน ดังนั้น นิยำมของค ำว่ำ “นำฏกรรมอีสำนในงำนวิจัยนี้ ได้นิยำมว่ำ  
“กำรละครหรือกำรฟ้อนร ำ กำรเต้น กำรท ำท่ำ กำรแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องรำวและมีควำมหมำย 
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
   2.3.2  ประโยชน์ของนาฏกรรม 
   นำฏกรรม เป็นผลงำนศิลปะที่สำมำรถสะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น นอกจำกนี้
เป้ำหมำยในกำรสร้ำงนำฏกรรม ยังแสดงให้เห็นถึงประโยชน์หลำยประกำร (กรมศิลปำกร, 2534,     
น. 23) ประกอบด้วย 
    2.3.2.1 เพ่ือลดภำวะควำมตึงเครียดและสร้ำงสรรค์ควำมบันเทิงให้กับสังคม 
    2.3.2.2 เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่น 
    2.3.2.3 เพ่ือบูชำเทพเจ้ำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
    2.3.2.4 เพ่ือปลุกปลอบขวัญและก ำลังให้แก่ชุมชน 
    ในวัฒนธรรมของชำวอีสำน “นำฏกรรม” ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชำวบ้ำน             
มำยำวนำนโดยไม่สำมำรถระบุได้ว่ำ “นำฏกรรมพ้ืนบ้ำน” ในวิถีชีวิตนั้นเกิดขึ้นมำจำกที่ใด หรือเกิด
ขึ้นมำจำกใคร อีกประกำรหนึ่งจะพบได้ว่ำ “นำฏกรรมพ้ืนบ้ำน” ที่ได้เกิดขึ้นมำตั้งแต่อดีตนั้นเกิดขึ้น    
ในหลำยบทบำท เช่น เป็นสื่อบันเทิง เป็นสื่อสอนคติชุมชน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นต้น 
   2.3.3  ประเภทของนาฏกรรมอีสาน 
   นัดรบ มุลำลี ได้แบ่งที่มำของ “นำฏกรรมอีสำน” ไว้ 6 ประเภท คือ 1) นำฏกรรมที่เกิด
จำกประเพณีพิธีกรรมและควำมเชื่อ 2) นำฏกรรมที่เกิดจำกวรรณกรรมพ้ืนบ้ำน 3) นำฏกรรมที่เกิด
จำกประเพณีมรดกท้องถิ่น 4) นำฏกรรมที่เกิดจำกกำรเลียนแบบธรรมชำติ 5) นำฏกรรมที่เกิดจำก
ลักษณะกำรประกอบอำชีพ และ 6) นำฏกรรมที่เกิดจำกกำรละเล่นของชุมชน โดยได้แบ่งชุดกำรแสดง
ตำมท่ีมำของกำรสร้ำง “นำฏกรรมอีสำน” จ ำนวน 34 ชุดกำรแสดง ดังนี้  

   2.3.3.1 นำฏกรรมที่เกิดจำกประเพณีพิธีกรรมและควำมเชื่อ 8 ชุดกำรแสดง ได้แก่  
   1) เซิ้งนำงด้ง 
   2)  เซิ้งบั้งไฟ   

   3)  ฟ้อนเซียงข้อง  
   4)  ฟ้อนดึงครกดึงสำก   
   5)  ฟ้อนแถบลำน   
   6)  ฟ้อนบำยศรี  
   7)  ฟ้อนผีปู่ตำ   
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    8)  ฟ้อนไหลเรือไฟ 
  2.3.3.2  นำฏกรรมที่เกิดจำกวรรณกรรมพ้ืนบ้ำน 3 ชุดกำรแสดง ประกอบด้วย  

   1)  ฟ้อนมโนรำห์เล่นน้ ำ   
    2)  ฟ้อนสังข์ศิลป์ชัย   
    3)  ล ำแก้วหน้ำม้ำ 
   2.3.3.3 นำฏกรรมที่ มำจำกประ เพณีมรดกของท้องถิ่ น  11 ชุ ดกำรแสดง 
ประกอบด้วย  

   1)  ฟ้อนคอนสะหวัน 
   2)  ฟ้อนซวยมือ   
   3)  ฟ้อนตังหวำย   
     4)  ฟ้อนเต้ยหัวโนนตำล  
     5)  ฟ้อนโปงลำง   

    6)  ฟ้อนแพรวำ   
   7)  ฟ้อนภูไทกำฬสินธุ์   
   8)  ฟ้อนภูไทสำมเผ่ำ 
   9)  ฟ้อนเรือมกันตรึม 

    10) ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ 
   11) ฟ้อนสำละวัน 
  2.3.3.4 นำฏกรรมที่เกิดจำกกำรเลียนแบบธรรมชำติ 3 ชุดกำรแสดง ประกอบด้วย  

    1)  ฟ้อนกำเต้นก้อน   
   2)  ฟ้อนแมงตับเต่ำ   

    3)  ฟ้อนแม่บทอีสำน 
  2.3.3.5 นำฏกรรมที่ เกิดจำกลักษณะกำรประกอบอำชีพ 5 ชุดกำรแสดง 

ประกอบด้วย  
   1)  เซิ้งสวิง   
   2)  ฟ้อนเก็บฝ่ำย  
   3)  ฟ้อนครกมอง  
   4)  ฟ้อนไทยภูเขำ 

    5)  ฟ้อนสำวหลอก  
  2.3.3.6 นำฏกรรมที่เกิดจำกกำรละเล่นของชุมชน 4 ชุดกำรแสดง ดังนี้  

    1)  ฟ้อนเต้ยเกี้ยว   
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   2)  ฟ้อนเต้ยเดือนห้ำ   
   3)  ฟ้อนเรือมซันตรูจน์   
   4)  ฟ้อนเรือมอันเร 

   อย่ำงไรก็ตำม นำงฉวีวรรณ พันธุ (2562, 27 ตุลำคม, สัมภำษณ์) ศิลปินแห่งชำติ 
สำขำศิลปะกำรแสดง (หมอล ำ) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชุดกำรแสดงในหัวข้อที่ 3 นำฏกรรมที่มำ
จำกประเพณีมรดกของท้องถิ่น ว่ำควรที่จะเพ่ิมชุดกำรแสดง ฟ้อนโก๋ยมือ และหัวข้อที่ 5 นำฏกรรมที่
เกิดจำกลักษณำกำร กำรประกอบอำชีพ ควรที่จะเพ่ิมชุดกำรแสดง เซิ้งท ำนำ เนื่องจำกเป็นชุดกำร
แสดงที่ส ำคัญ และสำมำรถยืนยันได้ว่ำเป็นชุดกำรแสดงที่นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ประดิษฐ์ขึ้น 
และเป็นชุดกำรแสดงที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะส ำคัญบำงประกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ท่ำร ำ
ที่เป็นแบบฉบับของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี   
    จำกรำยชื่อชุดกำรแสดง หรือนำฏกรรมอีสำนจ ำนวน ทั้งหมด 34 ชุด ได้แบ่ง
ประเภทออกเป็น 6 กลุ่มข้ำงต้น สำมำรถรวบรวมประวัติและท่ีมำของกำรแสดงได้จ ำนวน 23 ชุด ดังนี้ 

    1)  นาฏกรรมที่เกิดจากประเพณีพิธีกรรม และความเชื่อ 
    1.1)  ฟ้อนดึงครกดึงสำก 

 กำรแสดงชุดดึงครกดึงสำกเป็นชุดกำรแสดงที่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้ศึกษำ
ค้นคว้ำจำกพิธีกรรมกำรเสี่ยงทำยขอฟ้ำขอฝนจำกพระยำแถน เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยน ำเอำลักษณะใน
กำรดึงครกดึงสำกของชำวบ้ำนมำปรับปรุงเป็นท่ำฟ้อน พิธีกรรมควำมเชื่อของชำวอีสำน ในสมัยก่อน
เพ่ือขอให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล ให้มีน้ ำท ำกำรเกษตร ปลูกข้ำว ท ำสวน ท ำไร่ โดยพิธีกรรมควำมเชื่อนี้
จะน ำเชือกหรือเอำหนังเป็นเส้นมำผูกมัดกับครกต ำข้ำว ปล่อยปลำยเชือกสองข้ำงให้ครกอยู่ตรงกลำง 
แล้วให้หนุ่มสำว ดึงเชือกแข่งขัน แล้วอธิษฐำนว่ำ ผู้ชำยหรือผู้หญิงชนะ จะมีฝนตกต้องตำมฤดูกำล 
หรือจะเกิดควำมแห้งแล้งขึ้น ค ำอธิษฐำนจะแตกต่ำงกันไป แล้วแต่จะให้ฝ่ำยใดชนะถือเอำเป็น
ข้อตกลง 

 1.2)  ฟ้อนบำยศรี 
    กำรแสดงชุดบำยศรีสู่ขวัญ ตำมประวัติควำมเป็นมำนั้นกล่ำวว่ำ ชำวอุดรธำนี
สมัยนั้น ช่วยท ำสงครำมเวียงจันทน์ เจ้ำเมืองอุดรได้พำลูกหลำนเมืองอุดรเดินทำงไปรบที่ เวียงจันทน์ 
ไปถึง หนองประจักรซึ่งเป็นศูนย์รวม ได้นัดหมำยกันไว้ว่ำเมื่อเสร็จศึกสงครำมให้มำรวมกันที่หนอง  
ประจักร เพ่ือจะได้ท ำพิธีบำยศรีสู่ขวัญก่อนแยกย้ำยกลับบ้ำน เมื่อเสร็จสิ้นสงครำมทุกคนก็ได้พำกันมำ
รวมกันที่ หนองประจักษ์ จ.อุดรธำนี เพ่ือท ำพิธีบำยศรีสู่ขวัญ โดยพ่อกำด ำเป็นผู้ท ำพิธีให้ และ         
ได้จัดกำรฟ้อนบำยศรีด้วยท่ำฟ้อนที่คิดขึ้นมำใหม่ จำกเหตุครั้งนั้นเห็นว่ำกำรฟ้อนนี้สวยงำมเหมำะสม
และมีควำมหมำยถึงควำมส ำเร็จพ่อด ำกำจึงได้สั่งให้สืบทอดท่ำฟ้อนนี้เก็บไว้เพ่ือเป็นวัฒนธรรมสืบต่อ
กันเป็นต้นมำ โดยวิทยำลัยครูอุดรธำนี (มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี) ในสมัยนั้นพร้อมวิทยำลัย      
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นำฏศิลปร้อยเอ็ด น ำโดยนำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้สืบทอดไว้เพ่ือใช้ ฟ้อนต้อนรับแขกผู้ใหญ่ที่มำ
เยือน   

 1.3)  เซิ้งนำงด้ง 
    ชำวอีสำนมีอำชีพหลักคือกำรท ำนำ ต้องอำศัยน้ ำฝนในกำรท ำนำ เมื่อฝนไม่ตก

ต้องตำมฤดูกำลก็จะท ำพิธีขอฝน หรือกำรเสี่ยงทำยเพ่ือให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล กำรขอฝน คือ      
กำรขอหรือเตือนเทพเจ้ำตำมควำมเชื่อประทำนน้ ำฝนให้ เช่น กำรแห่นำงแมว เซิ้งบั้งไฟ ฮีตหำงนำค 
ส่วนกำรเสี่ยงทำยเป็นพิธีกรรมเพ่ือเสี่ยงทำยว่ำฝนจะตกต้องตำมฤดูกำลหรือไม่ เช่น พิธีดึงครกดึงสำก               
หรือเซิ้งนำงด้ง  

    กำรเต้ำนำงด้ง หรือเซิ้งนำงด้งจะเริ่มต้นด้วยกำรน ำเอำกระด้งมำ 1 อัน ผูกไม้
ประกบด้วยไม้คำน 2 อัน ภำยในกระด้งประกอบด้วย ห่อเครื่องประกอบพิธี ซึ่งจะมีเครื่องประดับ
เครื่องประทินผิวของสตรีสูงศักดิ์ เช่น สร้อยคอ ก ำไลแขน ก ำไลเงิน ก ำไลทอง น้ ำอบ น้ ำหอม ตุ้มหู    
ผู้ประกอบพิธี  ต้องเป็นผู้สูงศักดิ์มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เป็นแม่หม้ำย (สำมีเสียชีวิต) 
และเป็นผู้ติดต่อกับเทวดำ หรือพญำแถนได้ มำเป็นนำงด้งจ ำนวน 2 คน ผู้เข้ำพิธีต้องอำบน้ ำช ำระ
ร่ำงกำยประทินผิวด้วยเครื่องหอม เมื่อเข้ำพิธีจะถือแขนด้ง (ส่วนปลำยของไม้คำนที่ผูก ติดกับกระด้ง) 
เมื่อแถนเข้ำมำสถิตจะมำร่ำยร ำเคลื่อนไหวตำมลีลำของแถน เพ่ือเสี่ยงหำเสำ ซึ่งเสำจะมี 3 เสำ คือ 
เสำแล้ง เสำฝน เสำน้ ำท่วม ผู้ตอกเสำจะตอกเสำไว้ตำมท่ีต่ำง ๆ โดยไม่ใครรู้ พ่อครู  หรือพ่อปู่ จะถำม
ว่ำ ถ้ำฝนแล้งจะท ำอย่ำงไร ฝนจะตกเดือนไหน จะเริ่มไถหว่ำนเดือนไหน หรือถ้ำน้ ำจะท่วม จะท่วม 
เดือนไหน ควรจะอพยพไปหลบน้ ำที่ใด ปัจจุบันไม่ปรำกฏพิธีกรรมนี้ให้เห็นเนื่องจำกไม่มีผู้สืบทอด 
และพบว่ำมีเพียงครอบครัวของนำงฉวีวรรณ พันธุ ที่อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอุบลรำชธำนีเคยเป็น   
ผู้สืบทอด นำงฉวีวรรณ พันธุ ซึ่งเป็นครูผู้เชี่ยวชำญด้ำนนำฏศิลป์พ้ืนบ้ำน วิทยำลัยนำฏศิลปะร้อยเอ็ด     
จึงได้น ำลักษณะกำรประกอบพิธีเต้ำนำงด้งมำปรับปรุงเป็นท่ำฟ้อน เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยรักษำขนบ
เดิมเอำไว้ไม่เปลี่ยนแปลง 
    1.4)  เซิ้งบั้งไฟ 

     กำรแสดงชุดเซิ้งบั้งไฟ มีที่มำจำกเรื่องเล่ำของเมือง เมืองหนึ่งที่ประสบกับควำม   
แห้งแล้งฝนไม่ต้องตำมฤดูกำลท ำให้เจ้ำเมืองจัดงำนขอฟ้ำขอฝน โดยเชิญเมืองพ่ีเมืองน้องโดยรอบ                
มำร่วมงำนบุญดังกล่ำว พร้อมมีกำรพนันกันว่ำ หำกเมืองใดท ำบั้งไฟที่จุดแล้วสำมำรถลอยอยู่บนฟ้ำ   
ได้นำนที่สุดจะยกนำงไอ่บุตรสำวให้เป็นมเหสี พร้อมยกเมืองของตนให้ปกครอง แต่สุดท้ำยก็ไม่มีใคร  
เป็นฝ่ำยชนะเนื่องจำกบั้งไฟเกิดระเบิดขึ้น ส่วนท่ำเซิ้งบั้งไฟได้น ำมำจำกท่ำเซิ้งในขบวนแห่ หรือที่
เรียกว่ำ “จ่ำยกำบเซิ้ง” (หมำยถึง กำรร้องหรือจ่ำยกำบประกอบกำรฟ้อน) คณะครูวิทยำลัยนำฏศิลป
ร้อยเอ็ด ได้ค้นศึกษำคว้ำ เรียบเรียงท่ำเซิ้ง ปรับกำรแต่งกำย และสืบทอดชุดกำรแสดงนี้ไว้ 
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 1.5)  ฟ้อนเซียงข้อง 
    กำรแสดงชุดฟ้อนเซียงข้อง เป็นชุดกำรแสดงที่มีประวัติท่ำฟ้อนมำจำกพิธีกรรม
ควำมเชื่อของชำวบ้ำน ซึ่งมีเรื่องเล่ำว่ำ มีสำมเณรชื่อ “ข้อง” มีวิชำอำคมในกำรปรำบผี เมื่อสำมเณร
สึกออกมำชำวบ้ำนจึงเรียกว่ำ “เซียงข้อง” (เซียง หมำยถึง คนที่เคยบวชเรียนเป็นสำมเณรมำแล้วใช้
เรียกน ำหน้ำชื่อ) เมื่อมีชำวบ้ำนล้มป่วย ชำวบ้ำนจะให้เชียงข้องช่วยท ำพิธีกรรมตำมควำมเชื่อด้วยกำร
ยกคำย และไล่ผีพวกนี้ออกไปอยู่ที่ป่ำช้ำ หรือที่เรียกว่ำ “สแลงแกงผีป่ำหลอก” หรือปลูกศำลให้อยู่
รวมกันไม่ให้มำรบกวนชำวบ้ำนอีก เมื่อเชียงข้องตำยชำวบ้ำนจึงสร้ำงตัวแทนในกำรจับผีขึ้น โดยใช้
ข้องดักจับปลำมัดด้วยด้ำยสีแดง ใช้กะลำมะพร้ำวท ำเป็นหัวข้องเขียนตำ จมูก ปำก มีไม้ส ำหรับถือ
สองข้ำง ไล่จับผีร้ำยไปไว้ที่ป่ำช้ำตำมควำมเชื่อเดิม คณะครูวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้ศึกษำค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมูลจำกพิธีกรรมดังกล่ำวสร้ำงสรรค์ท่ำฟ้อนเป็นชุดกำรแสดงฟ้อนเซียงข้องขึ้น 
    1.6)  ฟ้อนแถบลำน 
    เป็นกำรแสดงของชำวบ้ำนต ำบลบ้ำนติ้ว อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์       
ซึ่งนิยมเล่นกันในงำนเทศกำลแห่เทียนเข้ำพรรษำ หรืองำนบุญบั้งไฟ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเมือง
ท ำให้กำรแสดงชุดนี้ได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงมำก ท ำให้ควำมรู้กำรฟ้อนแถบลำนสูญหำย ไม่มีผู้เรียนรู้
สืบทอด ต่อมำมีผู้เข้ำไปศึกษำ และน ำมำปรับปรุงเป็นชุดกำรแสดงเพ่ืออนุรักษ์ และถ่ ำยทอดเป็น
ควำมรู้ไว้ไม่ให้สูญหำย  

   1.7)  ฟ้อนไหลเรือไฟ 
    กำรไหลเรือไฟเป็นพิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลมำจำกลัทธิพรำหมณ์ มีควำมเชื่อว่ำ     
กำรไหลเรือ หรือล่องไหลเรือเป็นกำรทิ้งสิ่งไม่ดีให้ไหลไปกับน้ ำจะได้อยู่เย็นเป็นสุข แต่เดิมชำวจังหวัด
นครพนมไหลเรือเพ่ือบูชำแม่น้ ำ ชำวบ้ำนจะตกแต่งเรือด้วยประทีปโคมไฟตำมฐำนะและควำมสำมำรถ 
แต่ปัจจุบันมีกำรแข่งขันเพ่ือชิงรำงวัล กำรตกแต่งเรือไฟเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชำวจังหวัด
นครพนม ก่อนกำรแข่งขันหนุ่มสำวจะลงเรือแสดงกำรล ำกำรฟ้อนบนเรือใช้ “พังฮำด” (หมำยถึง ฆ้อง
แผนหน้ำเรียบ) เป็นเครื่องดนตรีตีเป็นจังหวะประกอบกำรแสดง ให้สัญญำณฝีพำยด้วยหำงนกยูง 
ปัจจุบันมีกำรอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว จัดเป็นงำนประจ ำปีของจังหวัด
นครพนม วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้ปรับปรุงท่ำร ำไหลเรือไฟให้เป็นชุดกำรแสดงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526  
     2)  นาฏกรรมที่เกิดจากวรรณกรรมพื้นบ้าน 

    2.1)  ฟ้อนมโนรำห์เล่นน้ ำ 
    ท้ำวสีทนมโนรำห์เป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนอีสำนเรื่องหนึ่งที่ไม่ปรำกฏว่ำเกิดขึ้น
ในสมัยใด แต่เป็นเรื่องเล่ำต่อกันของชำวอีสำน เนื้อหำเรื่องรำวของวรรณกรรมคล้ำยกับเรื่องพระสุทน
มโนรำห์ของทำงภำคกลำง และภำคใต้ แตกต่ำงเพียงชื่อตัวละครบำงตัว วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้
น ำเอำเรื่องรำวตอนนำงมโนรำห์และพ่ี ๆ ทั้งหกมำอำบน้ ำที่สระอโนดำษพรำนบุญมำพบเข้ำจึงจับนำง
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มโนรำห์เพ่ือไปถวำยพระสุทน จังหวะ ท ำนองดนตรีใช้ลำย “ล ำเพลิน” หรือที่เรียกว่ำ “ลำยล ำเพลิน 
ตีกลองน้ ำ” ลำยนี้สันนิษฐำนว่ำเป็นลำยต้นก ำเนิดของล ำกกขำขำว และล ำเพลิน จุดเด่นของกำรแสดง
ชุดนี้ อยู่ที่ลีลำท่ำทำงกำรเล่นน้ ำของนำงมโนรำห์และพ่ี ๆ ทั้งหก สอดแทรกมุกตลก ขบขัน และควำม
ตื่นเต้นตอนที่พรำนบุญจะจับนำงมโนรำห์   

    2.2)  ฟ้อนสังขส์ินไชย 
    กำรแสดงชุดสังข์สินไชย มีที่มำจำกวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนเรื่องสังข์สินไชย            
มีหลักฐำนไม่ชัดเจนแต่มีสถำนที่อ้ำงอิงเชิงประวัติศำสตร์ คือ ถ้ ำสินไชย อ ำเภอโขงเจี ยม จังหวัด
อุบลรำชธำนี และมีวรรณกรรมในรำชส ำนักในอดีตที่มีกำรจำรึกลงในใบลำนเป็นหลักฐำนที่ชัดเจน 
ลักษณะวรรณกรรมเป็นเรื่องรำวของกำรท ำสงครำมระหว่ำงยักษ์และมนุษย์ ซึ่งฝ่ำยยักษ์นั้นมำลักนำง
สุมณฑำ พ่ีชำยของนำงได้สั่งให้ลูกชำยคือสินไชย สีไห และพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ ไปแย่งชิงคืนมำเป็น
เรื่องรำวที่มีคติสอนใจเป็นอุทำหรณ์สอนเรื่องกิเลสตัณหำจำกวรรณกรรมดังกล่ำว นำยทองจันทร์  
สังฆะมณี ได้ศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงสรรค์ เป็นชุดกำรแสดงขึ้นโดยได้น ำท่ำฟ้อนมำจำกหมอล ำ         
กกขำขำว ซึ่งเล่นในเรื่องสังข์สินไชย 
     3)  นาฏกรรมที่มาจากประเพณีมรดกท้องถิ่น 

    3.1)  ฟ้อนคอนสะหวัน 
    กำรฟ้อนคอนสะหวันเป็นชุดกำรแสดงที่ได้รับเอำวัฒนธรรมมำจำกสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ชำวลำวในแขวงสุวรรณเขตได้สร้ำงศำลหลัก เมือง และได้ประดิษฐ์คิด    
ท่ำฟ้อนขึ้นเพ่ือรับพรจำกสวรรค์ จำกนั้นได้เรียกชื่อชุดกำรแสดงนี้ว่ำฟ้อนคอนสะหวัน นำยทองจันทร์ 
สังฆะมณี ได้สืบทอดท่ำฟ้อนคอนสะหวัน มำจำกชำวลำว และถ่ำยทอดให้กับนักเรียนวิทยำลัย      
นำฏศิลปร้อยเอ็ด ใช้เป็นชุดกำรแสดงออกเผยแพร่จนถึงปัจจุบัน 

   3.2)  ฟ้อนตังหวำย 
    กำรแสดงฟ้อนตังหวำยได้รับควำมนิยมมำเป็นระยะเวลำยำวนำนมีประวัติควำม
เป็นมำที่มำแตกต่ำงกัน ทำงหนึ่งกล่ำวว่ำ มีอำณำจักรอยู่บริเวณเทือกเขำในแขวงไชยบุรี สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำวหรือชำวภูทอง ในชุมชนภูทองมีผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำ
เครื่องใช้ด้วยหวำย เช่น เก้ำอ้ีหวำย (หรือที่ชำวลำวเรียกว่ำ ตั่ง) เสื่อหวำย และอ่ืน ๆ เครื่องใช้สอย
เหล่ำนี้ได้รับควำมนิยมมำก จนกลำยเป็นสินค้ำส่งออกไปยังประเทศจีน ผู้คนที่รู้จักเครื่องใช้ไม้สอย
ของชุมนุมนี้เรียกชุมชนนี้ว่ำ ตั่งหวำย ชุมนุมนี้เป็นชุมชนที่มีควำมเป็นอยู่อย่ำงสงบ เรียบง่ำย รู้จักสร้ำง
สมศิลปวัฒนธรรมรวมถึงงำนด้ำนนำฏกรรม กำรฟ้อนร ำ จึงเป็นที่มำของกำรฟ้อนร ำที่มีชื่อตำมชื่อ
ชุมชนว่ำ ตั่งหวำย ทำงที่สองตำมประวัติควำมเป็นมำที่เล่ำต่อกันเรื่องกำรฟ้อนร ำตังหวำยนั้นก็คือ            
กำรได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชำวจังหวัดอุบลรำชธำนี โดยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี       
(สถำบันรำชภัฏอุบลรำชธำนี) ในสมัยนั้นได้เข้ำรวบรวมข้อมูล พร้อมสืบทอดท่ำทำงกำรฟ้อนตังหวำย
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จำกชำวบ้ำน หมู่บ้ำนตังหวำย อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อเป็นมรดก และเป็นเอกลักษณ์
ของชำวจังหวัดอุบลรำชธำนี  

 3.3)  ฟ้อนภูไทกำฬสินธุ์  
   หลำยร้อยปีก่อนชำวภูไทอำศัยอยู่ที่นครเวียงจันทร์ เมื่อเกิดสงครำมในนคร

เวียงจันทน์ ชำวภูไทจึงกระจัดกระจำยย้ำยถิ่นฐำนข้ำมฝั่งโขงมำอยู่ในพ้ืนที่ภำคอีสำน อยู่ที่จังหวัด
สกลนคร นครพนม และจังหวัดกำฬสินธุ์ และยังคงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณี กำรละเล่น กำรฟ้อนร ำ
หลำยอย่ำงที่ยังคงติดตำมมำ ซึ่งชำวภูไทยังคงรักษำและอนุรักษ์ไว้ กำรแสดงของชำวภูไทในแต่ละถิ่น
ก็แตกต่ำงกันออกไป มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว กำรฟ้อนแสดงท่ำทำงจำกลักษณะกำรท ำมำหำกินของ   
ชำวภูไท เช่น เก็บผักหวำน สับหน่อไม้ เก็บย่ำนำง ตัดหวำย กำรฟ้อนภูไทกำฬสินธุ์ก็เช่นกัน 

 3.4)  ฟ้อนภูไทสำมเผ่ำ 
    ค ำว่ำ “ภู” ในภำษำอีสำน หมำยถึง ภูเขำ ที่สูง “ไท” หมำยถึง พวก ดังนั้น ภูไท 
จึงหมำยถึง พวกท่ีอำศัยอยู่บนภูเขำ กำรแสดงชุดภูไทสำมเผ่ำ เป็นกำรน ำเอำวัฒนธรรมมรดกของชำว
ภูไทมำเปรียบเทียบในเชิงของกำรจัดกำรแสดงทำงด้ำนนำฏกรรม ชำวภูไทจังหวัดกำฬสินธุ์ สกลนคร 
และนครพนม (เผ่ำกำฬสินธุ์ เผ่ำสกลนคร เผ่ำเรณู) ทั้ง 3 เผ่ำนี้ต่ำงมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะ
ของตนเอง จะมีกำรแข่งขันกันบ้ำงในงำนเทศกำลประเพณีเท่ำนั้น วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด          
ได้น ำเอำศิลปะที่มีควำมต่ำงของชำวภูไททั้งสำมเผ่ำเข้ำไว้ในชุดกำรแสดงเดียวกัน โดยผูกเป็นเรื่องรำว  
สั้น ๆ ว่ำมีกำรแข่งขันในงำนประเพณีทั้ง 3 กลุ่มได้น ำเอำวัฒนธรรมของตนออกมำแสดง หนุ่มภูไท   
ทั้งสำมเผ่ำเกิดทะเลำะกัน ต้องร ำมวยโบรำณออกต่อสู้กัน ท ำให้ผู้ใหญ่ออกมำห้ำมปรำม แม้จะมีกำร
ต่อสู้ ด้วยเชิงมวย เชิงดำบ แต่เมื่อมีผู้ใหญ่มำห้ำมปรำมหนุ่มภูไททั้ง 3 เผ่ำก็ยอมฟัง หันมำสำมัคคี 
ประนีประนอมกัน ปรองดองกัน และได้ออกมำร ำกับหญิงที่ตนเองหมำยปองในที่สุด เรื่องรำวที่ผูกไว้
อย่ำงน่ำสนใจท ำให้กำรแสดงชุดนี้ได้รับควำมนิยมมำโดยตลอด  

 3.5)  ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์  
 ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์เป็นกำรแสดงของชำวจังหวัดนครพนม ซึ่งมีเรื่องเล่ำเป็น

นิทำนเล่ำสืบต่อกันมำว่ำมีชำวเขมรเดินทำงผ่ำนเมืองนครพนมเพ่ือไปที่เมืองเวียงจันทน์ เมื่อมำถึง
เมืองนครพนม ท่ำนเจ้ำเมืองนครพนมจึงชักชวนให้ตั้งรกรำกที่เมืองนครพนม พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น   
ท้ำวศรีโคตรบูรณ์ และเปลี่ยนเป็นอำณำจักรศรีโคตรบูรณ์ ท ำให้มีกำรฟ้อนศรีโคตรบูรณ์เกิดข้ึนโดยน ำ   
ท่ำฟ้อนมำจำกรูปแกะสลักตำมก ำแพงในธำตุพนม หรือท่ำอุเทน เหตุกำรณ์ต่อมำนั้นท้ำวศรีโคตรบูรณ์          
ได้รวบรวมผู้คนยกทับช่วยชำวเวียงจันทน์ท ำสงครำมจนได้รับชัยชนะ ท่ำนเจ้ำเมืองเวียงจันทน์จึงยก
นำงเขียวค่อมลูกสำว และยกเมืองเวียงจันทน์ให้ครอง เรื่องรำวดังกล่ำว จึงเป็นที่มำของกำรแสดงฟ้อน
ศรีโคตรบูรณ์จนถึงปัจจุบัน 
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  3.6)  ฟ้อนแพรวำกำฬสินธุ์ 
    ผ้ำแพรวำ เป็นค ำผสมจำกศัพท์ที่เป็นค ำมูล 3 ค ำ คือ ค ำว่ำ “ผ้ำ” หมำยถึง วัสดุ
ที่เป็นผืนได้ ค ำว่ำ “แพร” หมำยถึง ผ้ำที่ยังไม่ได้แปรรูป ค ำว่ำ “วำ” หมำยถึง มำตรำวัดควำมยำว
อย่ำงหนึ่ง ในกำรทอผ้ำเพ่ือกำรใช้สอยของชำวอีสำนจะทอขนำดยำวติดต่อกันครั้งละหลำย  ๆ วำ 
เรียกว่ำ หูก แล้วจึงน ำไปแปรรูปเพ่ือใช้งำน ขนำดเท่ำผ้ำขำวม้ำจะมีควำมยำวประมำณ 1 วำ กับอีก   
1 ศอก และถ้ำน ำไปใช้งำนเพียง 1 วำ จึงเรียก “แพรวำ” กำรแสดงชุดฟ้อนแพรวำ คณะครูอำจำรย์
ภำควิชำนำฏศิลป์ และดุริยำงคศิลป์ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ท่ำร ำชุดนี้เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ในรัชกำลที่ 9 
พระชนมำยุครบ 60 พรรษำ โดยกำรควบคุมของ ดร. สิริชัยชำญ ฟักจ ำรูญ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ในขณะนั้น ได้น ำเอำผ้ำแพรวำผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัด
กำฬสินธุ์มำเป็นเครื่องแต่งกำย และน ำเสนอท่วงท่ำลีลำกำรฟ้อนเป็นผลงำนชุดกำรแสดงในงำน
มหกรรมกำรแสดงนำฏศิลป์ดนตรี และนิทรรศกำรงำนศิลปะของสถำนศึกษำสังกัดกรมศิลปำกร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2535 ณ โรงละครแห่งชำติ  
     4)  นาฏกรรมที่เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ 

 4.1)  ฟ้อนกำเต้นก้อน 
 กำรแสดงนำฏกรรมหลำยชุดกำรแสดงเป็นกำรแสดงเลียนแบบท่ำทำงตำม

ธรรมชำติไม่ว่ำจะเป็นเลียนแบบท่ำทำงสัตว์ หรือเลียนแบบท่ำทำงธรรมชำติตำมแต่ที่มนุษย์จะ
สังเกตเห็นแล้วน ำท่ำทำงเหล่ำนั้นมำประดิษฐ์เป็นท่ำฟ้อนที่สวยงำม กำรแสดงฟ้อนกำเต้นก้อนเป็นอีก
กำรแสดงหนึ่งที่มีกำรเลียนแบบท่ำทำงของสัตว์ตำมที่มนุษย์สังเกตเห็นอำกัปกิริยำอำกำรของสัตว์    
เมื่อถึงเวลำท ำนำ ชำวนำจะไถนำเห็นอีกำที่ โฉบลงมำกินตัวหนอนหรือไส้เดือนตำมก้อนขี้ไถ 
อำกัปกิริยำของอีกำนั้น จึงเป็นที่มำของท่ำทำงกำรแสดงในฟ้อนกำเต้นก้อน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี 
ได้ค้นคว้ำเกี่ยวกับประวัติกำรฟ้อนกำเต้นก้อนตำมประวัติที่เคยมีมำ และได้คิดสร้ำงนำฏกรรมชุดนี้ไว้
เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมำ  

   4.2)  ฟ้อนแมงตับเต่ำ 
    ชำวอีสำนมีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชำติ เมื่อมีเวลำว่ำงเว้นจำกกำรท ำไร่ ท ำนำ   
ก็คิดเลียนแบบธรรมชำติ แสดงออกทำงด้ำนนำฏกรรมด้วยท่ำทำงที่สวยงำม และแสดงถึงภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นที่มีมำแต่โบรำณ ชุดกำรแสดงแมงตับเต่ำเป็นอีกชุดกำรแสดงที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดกำร
เลียนแบบอำกัปกิริยำกำรเคลื่อนไหวของแมงตับเต่ำ แมงชนิดนี้มีสีด ำ ตัวผู้มีแผงที่หน้ ำอกแหลมยำว
ส ำหรับต่อสู้กับศัตรู ตัวเมียมีหน้ำที่ในกำรวำงไข่เพ่ือให้ตัวผู้ผสมพันธุ์ในหน้ำแล้งและหน้ำหนำว        
แมงตับเต่ำตัวผู้ จะต่อสู้เพ่ือแย่งชิงตัวเมีย เมื่อได้คู่แล้วจะว่ำยน้ ำหยอกล้อกัน มีกำรเกี้ยวพำรำสี        
ตัวผู้จะเป็นผู้รุกส่วนตัวเมียเป็นผู้คอยป้องกัน และยั่วยุ แมงตับเต่ำสองตัวนี้เป็นนิทำนเล่ำต่อกันมำ      
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ช้ำนำนจำกหมู่บ้ำนโนนสุวรรณ จังหวัดอุดรธำนี มีแมงตับเต่ำคู่ผัวเมีย ที่ไม่ค่อยถูกกัน มักทะเลำะกัน
เป็นประจ ำ จึงเกิดบทร้อง กลอนล ำท ำนองด่ำทอ หรือต่อว่ำกัน กลอนล ำดังกล่ำวถูกถ่ำยทอดต่อมำ
เป็นวัฒนธรรมของชำวบ้ำนโนนสุวรรณพร้อมมีท่ำฟ้อนเลียนแบบลีลำกำรเกี้ยวพำรำสีของแมงตับเต่ำ
ผัวเมีย ต่อมำวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้ศึกษำควำมเป็นมำและสร้ำงเป็นชุดกำรแสดงขึ้น 

   4.3)  ฟ้อนแม่บทอีสำน  
    ชำวอีสำนส่วนใหญ่มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ผูกพันกับธรรมชำติ และเป็นสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภำพควำมเป็นอยู่ของตนเองให้เข้ำกับธรรมชำติ ทั้งยังรู้จักกำร
เลียนแบบท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวของสัตว์ กำรผลิตเครื่องใช้ไม้สอยสำมำรถน ำเครื่องใช้ไม้สอยเหล่ำนั้น
มำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต บทกลอนล ำสมัยก่อนจึงมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรด ำรงชีวิต วิถีชีวิต 
ท ำนองกลอนล ำทำงพ้ืน หมอล ำชิงชู้ และหมอล ำกลอนจึงเป็นอีกวัฒนธรรมที่ชำวอีสำนได้บันทึกไว้ให้
ลูกหลำนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนอีสำนผ่ำนกลอนล ำที่งดงำม กำรฟ้อนแม่บทอีสำน คือ กำรฟ้อนที่
ปรำชญ์ชำวบ้ำนได้จดจ ำอำกัปกิริยำของสัตว์ป่ำ เช่น เสือ นกยูง เต่ำ ฯลฯ มำสร้ำงงำนนำฏกรรมให้
เกิดควำมงำมน ำมำใช้ในกำรเกี้ยวพำรำสีหรือท่ำกำรไหว้ครูมวยในสมัยโบรำณ คณะครูวิทยำลัยนำฏ
ศิลปร้อยเอ็ดได้รวบรวมท่ำฟ้อนแม่บทอีสำนจำกบทกลอนล ำเรียบเรียงและปรับปรุงใหม่ เมื่อ พ.ศ.
2526 ท่ำฟ้อนแม่บทอีสำนยังได้ถ่ำยทอดอริยบทตัวละครจำกวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนอีสำนเรื่องพระลัก
พระรำม ซึ่งเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นมำเป็นท่ำฟ้อนด้วย 
     5)  นาฏกรรมที่เกิดจากลักษณะการประกอบอาชีพ 

   5.1)  ฟ้อนสำวหลอก 
    ชำวอีสำนรู้จักประกอบอำชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เริ่มต้นจำกกำรน ำตัวไหมไป
เลี้ยงในจ่อ (กระด้งขนำดใหญ่) ด้วยใบหม่อน เมื่อตัวไหมโตก็จะคำยน้ ำลำยมำห่อหุ้มตัวเองเวลำน้ ำลำย
ไหมแห้งจะกลำยเป็นฝักสีทอง ชำวบ้ำนเรียกว่ำฝักหลอก ชำวบ้ำนจะน ำฝักหลอกไปต้มเพ่ือ  สำวเอำ
เส้นไหมกรอไส้ในเอำไว้ แล้วน ำไปย้อมสีตำมต้องกำร ม้วนไว้เป็นจับ เวลำทอก็น ำมำผูกใส่ฟืม (เหมือน
กำรทอผ้ำฝ้ำย) ท ำกำรต่ ำทอตำมกรรมวิธีของชำวบ้ำน กำรฟ้อนสำวหลอกเป็นชุดกำรแสดงที่สะท้อน
กรรมวิธีในกำรสำวเส้นไหมออกจำกฝักหลอก จนกระทั่งสำมำรถทอออกมำเป็นผืน วิทยำลัยนำฏศิลป
ร้อยเอ็ดได้สร้ำงสรรค์งำนนำฏกรรมชุดนี้ โดยกำรน ำรูปแบบกำรประกอบอำชีพทอผ้ำไหมของชำว
อีสำนมำปรับปรุงเป็นท่ำฟ้อนกำรแสดงชุดนี้เมื่อ พ.ศ. 2532 

    5.2)  ฟ้อนเก็บฝ้ำย 
    เมื่อยำมว่ำงจำกกำรท ำนำชำวอีสำนจะท ำอำชีพรองอีกอย่ำงหนึ่ง คือ กำรทอผ้ำ
ฝ้ำย ขั้นตอนในกำรทอผ้ำเริ่มตั้งแต่กำรเก็บฝ้ำยน ำมำตำกแห้ง จำกนั้นจึงน ำฝ้ำยมำอ้ิว (กำรรีดเอำเม็ด
ออก) แล้วจึงรีดฝ้ำยให้ขึ้นฟู เข็นฝ้ำยให้เป็นเส้นเดียวกันและขั้นสุดท้ำยคือกำรน ำเอำฝ้ำยนั้นมำทอให้
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เกิดเป็นผืน ย้อมให้มีสีสันและสร้ำงลำยให้งดงำม ขั้นตอนกำรทอผ้ำฝ้ำยทั้งหมดที่กล่ำวมำนั้น ได้ถูก
น ำมำเป็นต้นแบบในกำรปรับปรุงเป็นท่ำฟ้อนสร้ำงงำนนำฏกรรมชุดฟ้อนเก็บฝ้ำยขึ้น 
     6)  นาฏกรรมที่เกิดจากการละเล่นของชุมชน 

    6.1)  ฟ้อนเต้ยเกี้ยว 
    เต้ยเป็นท่วงท ำนองและลีลำกำรล ำชนิดหนึ่งของภำคอีสำนที่ผู้ล ำจะต้องฟ้อน
ประกอบกับจังหวะและท ำนอง โดยได้รับอิทธิพลมำจำกกำรล ำของชำวลำวตอนใต้ ล ำเต้ยเป็นกำรล ำ
หยอกล้อ เพ่ือเกี้ยวพำรำสีหลังจำกที่ผู้ล ำได้โต้ตอบไหวพริบปฏิภำณมำแล้วในล ำทำงสั้น ล ำทำงยำว  
ในขนบกำรล ำของภำคอีสำนนั้น เริ่มจำกกำรล ำทำงสั้น ออกล ำทำงยำวและมีล ำเต้ยเป็นกำรปิดท้ำย 
ล ำเต้ยไม่ได้มีเฉพำะประกอบล ำกลอนเท่ำนั้น ในหมอล ำเรื่องหรือหมอล ำเรื่องต่อกลอน หรือหมอล ำ
เพลินก็ยังต้องมีล ำเต้ยประกอบอยู่เสมอ ส่วนมำกเป็นตอนที่ชำย หญิง เกี้ยวพำรำสีกันจึงเป็นที่มำของ
กำร “ฟ้อนเต้ยเกี้ยว”ที่ประกอบด้วย กำรฟ้อนท่วงท่ำลีลำตำมจังหวะท ำนองดนตรี และกำรร้องเป็น
กลอนล ำประกอบกำรแสดงไปพร้อม ๆ กัน 

   6.2)  ฟ้อนเต้ยเดือนห้ำ 
    กำรแสดงฟ้อนเต้ยเดือนห้ำเป็นเพลงปฏิพำกย์ระหว่ำงหนุ่มสำว มักเล่นเพลง
ปฏิพำกย์นี้ในช่วงเดือนห้ำ ซึ่งเป็นช่วงที่เว้นว่ำงจำกกำรท ำงำน ในช่วงนี้หนุ่มสำวชำวอีสำน มักเดินทำง
ไปท ำงำนที่อ่ืนกลอนล ำที่ล ำต่อกลอนนั้นจึงมีเนื้อหำเกี่ยวกับชักชวนไปท ำงำนที่อ่ืน เช่น ไปน ำบ่อ       
ไปน ำอ้ำยบ่อ ค่ำรถกะสิบให้เสีย ค่ำเฮือกะสิบให้ เป็นต้น เนื้อหำในบทกลอนล ำมีประวัติแตกต่ำงกัน
หลำยที่มำ อีกที่มำหนึ่งก็มีเนื้อหำของหนุ่มสำวเกี้ยวพำรำสีกันระหว่ำงไปตักน้ ำในบ่อน้ ำ ของหมู่บ้ำน
แต่อย่ำงไรก็ตำมเนื้อหำส ำคัญ และลีลำกำรแสดงของกำรแสดงชุดนี้อยู่ที่ท่วงท ำนองจังหวะ ลีลำของ
ดนตรี  ตลอดจนควำมอ่อนช้อยสวยงำมของท่ำฟ้อน นำงฉวีวรรณ พันธุ  และคณะครูสอน
ศิลปะกำรแสดงพ้ืนบ้ำน วิทยำลัยนำฏศิลปะร้อยเอ็ดได้ปรับปรุงเป็นชุดกำรแสดงเป็นฟ้อนเต้ยเดือนห้ำ 
เมื่อ พ.ศ. 2523 
    6.3)  เรือมซันตรูจน์ 
    กำรแสดงชุดเรือมซันตรูจน์ เป็นกำรละเล่นของชำวอีสำนใต้ ค ำว่ำ “ซันตรูจน์” 
แปลว่ำ ตกเบ็ด แต่ในกำรแสดงนั้นมีควำมหมำยถึง กำรหำกลวิธีที่จะแสดงให้ผู้หญิงนั้นสนใจตนเอง 
โดยฝ่ำยชำยจะแสดงอุปนิสัยใจคอของตนเองออกมำเป็นท่ำทำงกำรฟ้อน หำกฝ่ำยหญิงชอบหรือสนใจ
ท่ำทำงอุปนิสัยแบบชำยใด ก็จะออกมำร่ำยร ำเกี้ยวพำรำสีด้วย ผู้หญิงบำงคนชอบผู้ชำยท ำท่ำทำงเป็น
ลิงเป็นค่ำง หมำยถึง เป็นคนตลก ขบขัน บำงคนชอบผู้ชำยกินเหล้ำเมำยำ หมำยถึง เป็นคนชอบ
สังสรรค์ มีงำนสังคม บำงคนไม่ชอบไม่สนใจผู้ชำยเลย ผู้ชำยก็จะพยำยำมท ำทุกวิถีทำงเพ่ือให้ผู้หญิง
คนนั้นชอบ บำงครั้งต้องใช้เวทมนตร์คำถำ ดังค ำกล่ำวที่ว่ำ “ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอำด้วยกล ไม่ได้ด้วย
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มนตร์ก็ต้องเอำด้วยคำถำ” จุดเด่นของกำรแสดงชุดนี้อยู่ที่ลีลำกำรเกี้ยวพำรำสีของหนุ่มสำวประกอบ
กับจังหวะ ท ำนองของดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชำวอีสำนใต้  
    ส ำหรับชุดกำรแสดงที่ไม่มีประวัติ มีจ ำนวน 11 ชุดกำรแสดง ได้แก่ ฟ้อนผีปู่ตำ 
ล ำแก้วหน้ำม้ำ ฟ้อนซวยมือ ฟ้อนสำละวัน ฟ้อนเต้ยหัวโนนตำล ฟ้อนโปงลำง เรือมกันตรึม           
ฟ้อนครกมอง เซิ้งสวิง ฟ้อนไทภูเขำ และเรือมอันเร 
  2.4 ท่าฟ้อนอีสาน 
  ฟ้อนอีสำน ในฐำนะชุดกำรแสดงที่ได้สร้ำงสรรค์ขึ้นภำยใต้ระบบของกำรศึกษำทำงด้ำน
นำฏศิลป์ ได้เริ่มมีแนวทำงชัดเจนมำกข้ึนหลังจำกที่ได้ก่อตั้งวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดขึ้นเป็นแห่งแรก
ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพุทธศักรำช 2522 ต่อมำในปีพุทธศักรำช 2525 จึงได้เกิดควำม
ร่วมมือระหว่ำงคณะครูอำจำรย์และศิลปินท้องถิ่น สร้ำงสรรค์ชุดกำรแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชำว
อีสำนขึ้น ประกอบด้วย นำงฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชำติ นำยจีรพล เพชรสม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร
วิทยำลัยนำศิลปร้อยเอ็ดในขณะนั้น ได้ศึกษำท่ำฟ้อนอีสำนจำกหมอล ำที่มีชื่อเสียงหลำยท่ำน เช่น เคน 
ดำหลำ เปลี่ยน วิมลสุข จันทร์เพ็ญ นิตะอินทร์ สุบรรณ พะละสูรย์ ชำลีด ำเนิน (บิดำนำงฉวีวรรณ พันธุ) 
แล้วได้น ำมำเรียบเรียงเป็นท่ำฟ้อนขึ้นใหม่ พร้อมทั้งแต่งกลอนล ำรวบรวม ท่ำฟ้อน จ ำนวน 48 ท่ำ โดย 
นำงฉวีวรรณ พันธุ ดังนี้   

 
กลอนล าแม่บทอีสาน 

  แม่นว่ำนอนำย จั่งว่ำฟังเด้อท่ำนทุกท่ำนที่รอฟัง บำงทีกลอนบ่จังสิออกเป็น
ลอยฟ้อน ทั้งโยะย่อนตำมกลอนแอ่นฟัง เสียงแคนจ้ำว ๆ ยอขึ้นยกมือ ท่ำหนึ่งนั้น 
ชื่อพระนำรำยณ์ ยกแขนสีกำย ๆ ออกพรหมสี่หน้ำ ท่ำนี้เผิ่นเอ้ินว่ำทศกัณฐ์โลม
นำง น้องมณโฑเอวบำงลูบหลัง ลูบไหล่ มีท่ำใหม่หย่ำงไปหย่ำงมำฮอดบ่หนีไกลตำ
เอ้ินช้ำงเทียมแม่ ยกมือขึ้นแก่แด่ท่ำช้ำงชูงวง คือจั่งเอำมือควงข้ำงพุ้นข้ำงพ่ีท ำทรงนี้
เอียงกำนโยะย่อนเอ้ิน ว่ำ กำเต้นก้อน เทิงย้อนบ่เซำ เข้ำท่ำนี้หยิกไหล่ลำมวย มีเทิง
นวยเทิงแข็งคู่กันไปพร้อม ไผก็ยอมจั่งว่ำนอเฮำแล้ว มวยไทย ออกท่ำขนมต้มผู้ให้
ลำยตั้งท่ำมวย กวยขำซ้ำยปัดป่ำยขำหลัง บ่มีกลัวเกรงหยังท่ำร ำแนวนี้ ฟังทำงพ้ียังมี
ท่ำใหม่ ท่ำมวยไทยกะแล้วยัง แฮ้งหย่อนขำ ท่ำต่อมำเอ้ินว่ำ กำตำปีก ฟ้อนจั่งซี้ฟ้อน
หลีกแม่เมียให้ลูกเขยไปแหน่เอำไม้แหย่ไปน ำ ข่อยสิไปฟังล ำขอทำงไปแหน่  คอยท่ำ 
ฟังเด้อแม่ ลมพัดตีนภู เสียงมันดังวู ๆ เอ้ิน ลมพัดพร้ำว หนำวๆเนื้อคือ เสือออก
เหล่ำ ฟ้อนจั่งซี้ท่ำ เต่ำลงหนองฟ้อนจั่งซี้ ตีกลองกินเหล้ำ เทิงเมำเทิงฟ้อนน ำกันเดิน
ม่วน ดังห่วน ๆ แห่บุญบั้งไฟ ฟ้อนกะ ฟ้อนบ่ไกลเขำเอ้ิน คนขำแหย่ง ยกมือขึ้นแป่ง
แซ่ง ตำข ำตีงัว เอ้ินเป็นตำอยำกหัวตำข ำออกท่ำ ฟังสิว่ำท่ำใหม่ยังมี จักสิดีบ่ดียังมี
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ท่ำใหม่ ท่ำนี่ ควำยเถิกใหญ่แล่นเข้ำชนกัน เทิงคึกเทิงดัน หลังขดหลังโก่งท่ำนี้ สำว
ลงท่ง แก่งแขนนวยนำย ล่ะเทิงเอียงเทิงอำยผู้สำวลงท่ง ท่ำเฮ็ดหลัง โก่ง ๆ เกี่ยว
ข้ำว ในนำ คือกับคนงมปลำหลังขดหลังโก่ง ล ำกลอนฟ้อนยังมีอีกต่อ คอยถ่ำฟังเด้
อพ่อ ท่ำ ตุ่นเข้ำฮู ท่ำต่อมำเอ้ิน พิเพกถวยครู เฮ็ดมือ แนวนี้ มีลำยฟ้อนหลำยอัน
ฟ้อนคู่เอ้ินว่ำฟ้อน เกี้ยวซู้ วนอ้อมใส่กัน ท่ำฟ้อนนั้นออกท่ำวำง แขนเอ้ินว่ำ ยูงร ำ
แพน แอ่นแขนเลยฟ้อน เทิงโยะย่อนคือแหลวบินเวิ่น เขำเอ้ินว่ำ แหลวเซิ่นเอำไก่
น้อย สอยได้เวิ่นหนี ฟ้อนจั่งซี้ท ำท่ำสวย ๆ ท ำทรงสีนวย ๆ เอ้ินสำวประแป้ง        
เถิงยำม แล้งเขำว่ำ ล ำเลี้ยงข่วง คือจั่งคนป่วงบ้ำเดินหน้ำอย่ำงไว ล ำเลี้ยงไท้ลงข่วง
เป็นฝูง เกินสนุก หนอลุงท่ำร ำแนวนี้ มีเสียงพร้อมคือ พำยเฮือส่วง ยำมน้ ำล่วงเดือน
สิบสอง ฟังเสียงฉำบเสียง กลองดังมำแปดแป่ง ฟังสิแบ่งท่ำฟ้อนออกไป เฮ็ดมือสี    
ไว ๆ ท่ำกวยจับอู่ฟ้อนจั่งซี้เอ้ินปู่สิงหลำน เป็นน่ำสงสำรเทิงฮิกเทิงฮ่อน ฟังเบิ่งก่อน
ท่ำผู้เฒ่ำนั่งฟังธรรม ปำกะจ่มไปน ำมุมมู้มุมมับ เบิ่งเพ่ินนับผิดแต่หลับตำท่ำต่อมำ
ฟ้อนหมอล ำหมู่ ไปฮอดล ำหมู่ เอ้ินว่ำล ำเพลินนุ่งกระโปรงเขิน ๆ เทิงล ำเทิงเต้น   
เห็นไหมท่ำล ำเพลินออกท่ำยกขำขึ้นท่ำนี้กระดกซ้ำยและขวำ มือไขว่คว้ำ ยกอยู่เทิง
บนเขำ เอ้ินหงส์บินวน เซิ่นบนเทิงฟ้ำ หลับตำฟ้อน เดินสำมถอยสี่ คันแม่นฟ้อนท่ำ
นี้ เมำเหล้ำบ่ส่วง เซำ ท่ำนี้เจ้ำ ผู้เฒ่ำนั่งผิงไฟ ฮอดบ่หนีไปไกล ยกมือขึ้นผ่ำงยกมือ
ขึ้นแล้วกะหย่ำงถอยไปถอยมำ เทิงเล่นหูเล่นตำเอ้ิน ลิงหลอกเจ้ำ ฟังฉันเว้ำ เขำว่ำร ำ
ลักสุ่มฮอดบ่มือจุ่มสักสุ่มหำปลำท่ำต่อมำเอ้ิน  เกียจับไม้ใต้ พุ่มหมำกเล็บแมว 
เทิงขำเทิงแอวสักกะรันต ำข้ำว ยำมตอนเช้ำสักกะรันเหยียบย่ ำท่ำเฮ็ดหัวต่ ำ ๆ ก้น
ขึ้นสูงๆ ท่ำนี้เด้อคุณลุง งมปลำในน้ ำยำมงมได้หักคอเอำมำยัดใส่ข้องอยู่หนองน้ ำท่ง
นำร ำท่ำนี้นกกระเจ่ำบินวน ตำมันเหลียวหำปลำทุ่งนำหนองม่อง ท่ำนี้นวลนำง
น้อง กินรีชมดอก ออกมำชมเที่ยวเล่นดอกไม้กลิ่นหอม พร้อมว่ำแล้วยังมีท่ำใหม่ยังมี 
นี่คนเข็นไหมแกว่งไวทำงนี้หรือเข็นฝ้ำยเดือนหงำยลงข่วง พวกผู้สำวซ่ ำน้อยคอยถ่ำ  
ผู้บ่ำวมำท่ำนี้ สำวแม่ฮ้ำงลงท่งถือหวิง ไปเก็บหอยเก็บปูฮ้องหำเอำกุ้ง จับหวิงได้เอำ
ลงไปแกว่ง ตักข้ำงขวำข้ำงซ้ำยหำกุ้งอยู่หนองท่ำนี้เด้อพ่ีน้องคือฮ้อง ไถนำนี่คือลุงทิด
สำไถนำหนองม่อง เทิงฮือเทิงฮ้องเชือกก็ฟำดไปน ำ ปำกกะจ่มพึมพ ำลุงสำลำว
เหนื่อยฟ้อนบ่เมื่อยนี่คือจ้ ำ ลำยมวย ยกมือขึ้นถวยเวทีสี่ข้ำงท่ำเฮ็ดมือห่ำง ๆ นี่
คือ นับเงินตรำ ผู้นั่นบำทหนึ่ง ผู้ฟังบำทหนึ่ง ให้หมอแคนบำทหนึ่ง ท่ำกู้จู้กึ่งจึ่งนี่คือ
หนุมำน ทั้งหมอบเทิงคลำนยอแหวนถวยไท้ เห็นหรือไม่หนุมำนถวำยแหวนล ำฟ้อน
แบบใหม่ได้เรียงไล่ท่ำฟ้อนคือ แข้แก่งหำง ฮอดบ่ได้หยับหย่ำงไปไส แก่งหำงไปหำง
มำท่ำร ำแนวนี้ มีลำยฟ้อนมโนรำห์ฟ้อนหมู่ แต่นำงอยู่บ่ได้บินเจ้ยเวิ่นหนี ฟ้อนจั่งนี่ 
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ท่ำอุ่นมโนรำห์ พรรณนำเป็นตอนบ่อนพอฟังได้ จ ำเอำไว้ ร ำมีหลำยท่ำ ควำมเป็นมำ
จั่งซี้จ ำไว้อย่ำหลง อย่ำหลง เอ้ย จ ำไว้อย่ำหลง 

(หมอล ำ ฉวีวรรณ พันธุ) 
(ฉวีวรรณ พันธุ 2562, 27 ตุลำคม, สัมภำษณ์) 

 
   จำกกลอนล ำแม่บทอีสำนจะเห็นได้ว่ำ มีชื่อเรียกท่ำก ำกับท้ัง 48 ท่ำ ดังนี้ 

 1. ท่ำพรหมสี่หน้ำ   2. ท่ำทศกัณฐ์โลมนำง 
 3. ท่ำช้ำงเทียมแม่   4. ท่ำช้ำงชูงวง 
 5. ท่ำกำเต้นก้อน    6. ท่ำหยิกไหล่ลำยมวย 
 7. ท่ำแฮ้งหย่อนขำ   8. ท่ำกำตำกปีก 
 9. ท่ำหลีกแม่เมีย    10. ท่ำลมพัดพร้ำว 
 11. ท่ำเสือออกเหล่ำ   12. ท่ำเต่ำลงหนอง 
 13. ท่ำตีกลองกินเหล้ำ   14. ท่ำคนขำแหย่ง 
 15. ท่ำตำข ำตีงัว     16. ท่ำควำมเถิกใหญ่แล่นเข้ำชนกัน 
 17. ท่ำสำวลงท่ง     18. ท่ำเก่ียวข้ำวในนำ 
 19. ท่ำตุ่นเข้ำฮู     20. ท่ำพิเภกถวยครู 
 21. ท่ำฟ้อนเกี้ยวซู้   22. ท่ำยูงร ำแพน 
 23. ท่ำอีแหลวบินเซิ่นเอำไก่น้อย  24. ท่ำสำวน้อยประแป้ง 
 25. ท่ำเลี้ยงผีไท้     26. ท่ำพำยเฮือส่วง 
 27. ท่ำกวยจับอู่     28. ท่ำปู่สิงหลำน 
 29. ท่ำผู้เฒ่ำฟังธรรม   30. ท่ำล ำเพลิน 
 31. ท่ำหงส์บินเวิ่น   32. ท่ำคนเมำเหล้ำ 
 33. ท่ำผู้เฒ่ำนั่งผิงไฟ   34. ท่ำลิงหลอกเจ้ำ 
 35. ท่ำสักสุ่ม     36. ท่ำอีเกียจับไม้ 
 37. ท่ำต ำข้ำว     38. ท่ำงมปลำในน้ ำ 
 39. ท่ำนกเจ่ำบินวน   40. ท่ำกินรีชมดอก 
 41. ท่ำคนเข็นฝ้ำย   42. ท่ำแม่ฮ้ำงลงท่งถือหวิง 
 43. ท่ำไถนำ      44. ท่ำลำยมวย 
 45. ท่ำนับเงินตรำ   46. ท่ำหนุมำนถวำยแหวน 
 47. ท่ำแข้แก่งหำง   48. ท่ำอุ่นมโนรำห์ 
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   จำกกลอนล ำแม่บทอีสำนข้ำงต้น จะเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำท่ำฟ้อนอีสำนของ
นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ในประเด็นเรื่องกำรวิเครำะห์ อธิบำยท่ำฟ้อน ซึ่งอำจจะแสดงให้เห็นถึงควำม
เชื่อมโยงในเรื่องกำรเรียกชื่อท่ำฟ้อน ว่ำท่ำฟ้อนที่นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้คิดขึ้นในชุดกำรแสดง
ฟ้อนตังหวำย เซิ้งบั้งไฟและฟ้อนคอนสวรรค์ที่เป็นเป้ำหมำยของกำรวิจัยในครั้งนี้นั้น มีควำมสัมพันธ์
กับท่ำฟ้อนที่อยู่ในฟ้อนแม่บทอีสำนหรือไม่อย่ำงไร และหำกมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันจะแสดงให้
เห็นถึงควำมสัมพันธ์ในมิติใด   
 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กำรทบทวนวรรณกรรมในงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้พิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์                 
ในเชิงเนื้อหำและบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีวิจัยที่สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงกำรศึกษำในครั้งนี้ได้ 
โดยล ำดับดังนี้ 

 สุกัญญำ ทรัพย์ประเสริฐ (2543) ได้ศึกษำเรื่อง นำฏยประดิษฐ์ของประทิน พวงส ำลี โดยมี
วัตถุเพ่ือศึกษำชีวประวัติและผลงำนด้ำนนำฏยศิลป์ของประทิน พวงส ำลี และเพ่ือค้นหำรูปแบบ       
และกลวิธีในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่สะท้อนเอกลักษณ์ของอำจำรย์ประทิน จำกกำรวิจัย  พบว่ำ          
อำจำรย์ประทินมีผลงำนรวม 95 ชุด แบ่งได้ 7 ประเภท มีผลงำนที่เป็นที่นิยม 3 ชุด คือระบ ำยุดำหวัน 
ระบ ำคมสมคะเน ระบ ำทุยกะเ อ้ียง  อำจำรย์ประทินมีกระบวนกำรสร้ ำ งสรรค์ผลงำน                       
ด้ำนนำฏยประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์ดังนี้  
  1) สร้ำงสรรค์ผลงำนโดยใช้ควำมรู้ทำงด้ำนนำฏยศิลป์ที่ได้ร่ ำเรียนมำประยุกต์ใช้ในกำร
ออกแบบท่ำร ำ 
   2) สร้ำงสรรค์ผลงำนโดยใช้ประสบกำรณ์ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับนำฏยศิลป์จำกแหล่ง  
ต่ำง ๆ และต่ำงประเทศ 
   3) สร้ำงสรรค์ผลงำนโดยปรับให้เหมำะสมตำมควำมสำมำรถของผู้แสดงแต่ละวัย 
   4) สร้ำงสรรค์ผลงำนโดยใช้ควำมสำมำรถด้ำนกำรประพันธ์และเลือกสรรเนื้อหำระบ ำ
สอดแทรกข้อคิดและคติเตือนใจ 
   5) สร้ำงสรรค์โดยปรบปรุงแต่งตำมยุคสมัย 

สวภำ เวชสุรักษ์ (2547) ได้ศึกษำเรื่อง หลักนำฏยประดิษฐ์ของท่ำนผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำชีวิตและผลงำนของท่ำนผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี และวิเครำะห์ผลงำน
ประเภทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักนำฏยประดิษฐ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำท่ำนผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนนำฏศิลป์มำตั้งแต่เยำว์ เรียนวิชำนำฏศิลป์ที่วังสวนกุหลำบ 
หลังจำกได้สมรสกับพลตรีหม่อมสนิทวงศ์เสนี ได้ไปใช้ชีวิตในยุโรป 10 ปี เมื่อเข้ำมำรับรำชกำรใน
ฐำนะผู้เชี่ยวชำญในกรมศิลปำกร ได้น ำควำมรู้และควำมช ำนำญ มำสร้ำงสรรค์งำนนำฏยประดิษฐ์เป็น
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จ ำนวนมำก ทั้ งที่สร้ำงสรรค์คนเดียว ร่วมคิดกับผู้ อ่ืน คิดปรับปรุงงำนผู้ อ่ืน งำนประพันธ์                   
งำนอ ำนวยกำรฝึกซ้อม และงำนสอน  

 ผลงำนที่ท่ำนประดิษฐ์คนเดียว มี 44 ชิ้น มีกำรออกแบบเป็น 2 แนว คืองำนที่อยู่ในจำรีต
ไทยอย่ำงเดียว งำนที่ผสมผสำนหลำยนำฏยจำรีต และพบว่ำท่ำนผู้หญิงแผ้วมีหลักนำฏยประดิษฐ์ ดังนี้  
   1) ศึกษำแนวคิดในกำรออกแบบแต่ละชุดอย่ำงละเอียดอ่อน 
   2) ศึกษำต้นแบบหรือข้อมูลจำกนำฏยจำรีตไทย ต่ำงชำติและธรรมชำติ 
   3) ออกแบบเค้ำโครง ขั้นตอน องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองจำกวิถี
นำฏยศิลป์ไทย แล้วแต่งเติมรำยละเอียดของท่ำร ำให้มีกำรยักเยื้องส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยให้อ่อนไหว
กว่ำมำตรฐำนเดิม 
   4) เลือกน ำนำฏยจำรีตอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ของไทยมำผสมผสำนกับนำฏยศิลป์ไทยในบำง
กระบวนท่ำที่สำมำรถเชื่อมต่อกันได้ท ำให้ดูแปลกตำ 
   5) ในกำรออกแบบท่ำร ำ ท่ำนร ำน ำให้ผู้แสดงร ำตำมหลำย ๆ แนวแล้วเลือกที่ท่ำน
เห็นว่ำผู้ถ่ำยทอดนั้นปฏิบัติได้งำมท่ีสุดเป็นยุติ 
 ชัยณรงค์ ต้นสุข (2549) ได้ศึกษำเรื่อง นำฏยประดิษฐ์กำรแสดงพ้ืนบ้ำนของวิทยำลัยนำฏ
ศิลปร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมเป็นมำและแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงพ้ืนบ้ำน  
ของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด จำกผลงำนสร้ำงสรรค์ทั้งสิ้น 32 ชุด โดยวิเครำะห์ เฉพำะชุดเซิ้งเซียงข้อง 
จำกพิธีกำรเสี่ยงทำยข้องใส่ปลำของชำวบ้ำน วิทยำลัยนำฏศิลปะร้อยเอ็ดได้ปรับปรุงให้เหลือ 3 ขั้นตอน 
จำก 6 ขั้นตอน เปลี่ยนจำกผู้ชำยถือข้องเป็นผู้หญิงถือข้องเพ่ือให้เกิดควำมอ่อนช้อย และน ำวงโปงลำง
มำบรรเลงประกอบ ด้วยท ำนองล ำทำงพ้ืน และล ำแมงตับเต่ำ ผู้ท ำพิธีนุ่งขำวห่มขำว เพ่ือสร้ำง
บรรยำกำศของกำรท ำพิธี ผู้จับข้องห่มผ้ำรัดอกนุ่งโจงกระเบนและใช้ผ้ำขำวม้ำสอดใต้หว่ำงขำ ทิ้งชำย
หน้ำและหลังเพ่ือควำมกระฉับกระเฉงในกำรปฏิบัติท่ำฟ้อน ในกำรวิเครำะห์ผู้วิจัยได้รักษำโครงสร้ำง 
และรูปลักษณ์ของพิธีกรรมเอำไว้ โดยปรับองค์ประกอบบำงอย่ำงให้เหมำะสมกับกำรแสดงบนเวที 
และเป็นวิจัยตัวอย่ำงกำรอนุรักษ์ชุดกำรแสดงฟ้อนร ำที่น ำมำจำกพิธีกรรมในภำคอีสำนจิณห์ 
 จุฑำ สุวรรณ์คัมภีระ (2553) ได้ศึกษำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง ร ำดีดไห: กำรวิเครำะห์นำฏยศิลป์ไทย
พ้ืนบ้ำน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมเป็นมำ พัฒนำกำรของกำรร ำดีดไห รวมถึงได้ท ำกำรวิเครำะห์
นำฏยลักษณ์ของกำรร ำดีดไห ผลกำรศึกษำพบว่ำ ร ำดีดไหเกิดข้ึนในปี พุทธศักรำช 2528 โดยนำงสำว
นิยำ รังเสนำ นักศึกษำจำกวิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ ได้รับควำมนิยมกันอย่ำงแพร่หลำยและได้
กลำยเป็นองค์ประกอบส ำคัญของวงโปงลำงอีสำนจนถึงปัจจุบัน ในกำรวิเครำะห์นำฏยลักษณ์  พบว่ำ 
เป็นกำรร ำที่ให้ควำมอิสระแก่ผู้ร ำในกำรคิด เรียบเรียงท่ำร ำให้เป็นไปตำมจังหวะและท ำนอง และ
สำมำรถคิดท่ำใหม่ขึ้นโดยฉับพลันได้ โดยอำศัยกำรร ำพ้ืนฐำนของนำฏศิลป์ไทยและนำฏศิลป์อีสำน 
นับว่ำเป็นสิ่งที่ท ำให้กำรร ำดีดไหมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น ซึ่งกระบวนท่ำร ำที่คิดขึ้น โดยฉับพลัน
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นั้นจะต้องมีควำมสัมพันธ์กับท่ำทำงกำรดีดไห ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจีบ ตั้งวง กระดิกนิ้ว ไขว้มือ   
กำรยกไหล กำรย่ ำเท้ำ เป็นต้น 

ธรำกร จันทนะสำโร (2555) ได้ศึกษำเรื่อง นำฏยประดิษฐ์ ซึ่งมีกระบวนกำรสร้ำงสรรค์       
งำนใหม่ มีขั้นตอนมีกำรวำงแผน กำรฝึกซ้อม กำรคิดสร้ำงสรรค์งำนทำงด้ำนนำฏศิลป์ ซึ่งถือเป็น
สิ่งจ ำเป็นต่องำนนำฏยศิลป์ในโลกปัจจุบัน ผู้ชมบำงกลุ่มยังชอบในงำนนำฏศิลป์ที่อยู่ในกรอบจำรีตเดิม 
และผู้ชมอีกส่วนหนึ่งที่ยังโหยหำนำฏยศิลป์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อน จึงเป็นที่มำของกำรคิด
และประดิษฐ์นำฏยศิลป์ให้ทันกระแสสังคม เช่น กำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรแพทย์          
กำรติดต่อสื่อสำร กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนสำมำรถน ำสิ่งที่ได้พบเห็นมำปรับใช้ในผลงำนตนเอง ซึ่งจะท ำ
ให้งำนของตนเองไม่ซ้ ำกับผลงำนอื่น หำกนักนำฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ได้พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนก็จะเป็นผล
ท ำให้เกิดควำมแปลกใหม่ และเกิดควำมโดดเด่นในผลงำนนำฏยศิลป์อย่ำงแท้จริง 

ค ำลำ มุสิกำ (2558) ได้ศึกษำเรื่อง แนวควำมคิดกำรสร้ำงสรรค์นำฏยประดิษฐ์อีสำน          
ในวงโปงลำง (A CONCEPT OF ESARN) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำประวัติควำมเป็นมำ และสภำพ
ปัจจุบันของกำรแสดงวงโปงลำง และพัฒนำรูปแบบแนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์นำฏยประดิษฐ์
อีสำนในวงโปงลำง จำกงำนวิจัยพบว่ำ กำรแสดงวงโปงลำงแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเพ่ือควำม
บันเทิงในท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบที่แน่ชัด ระยะที่มีกำรแสดงมำประกอบ และเริ่มออกแสดงต่อหน้ำสื่อ
สำธำรณชน ระยะสุดท้ำย คือระยะที่เริ่มเข้ำมำสู่รั้วกำรศึกษำ และมีกำรประกวดแข่งขันกันอย่ำง
แพร่หลำย รูปแบบแนวควำมคิดกำรสร้ำงสรรค์งำนนำฏยประดิษฐ์อีสำนในวงโปงลำง มี 3 ระยะ คือ 
ระยะก่อนกำรสร้ำงงำน ระยะกำรสร้ำงงำน และระยะหลังสร้ำงงำน โดยแต่ละระยะประกอบด้วยส่วน
ที่เป็นหลักกำรและส่วนที่เป็นกำรปฏิบัติ ระยะก่อนกำรสร้ำงงำนเป็นระยะของกำรออกแบบ
นำฏยศิลป์เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยของกำรแสดง มีกระบวนกำร 3 ส่วนที่สัมพันธ์กัน คือ กำรค้นคว้ำ
ข้อมูลเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ  ก ำหนดแนวคิดของกำรแสดง และก ำหนดรูปแบบของกำรแสดง ในกำร
ออกแบบนำฏศิลป์นี้ยังมีเงื่อนไขที่ท ำให้เกิดนำฏยศิลป์ตำมที่ได้ออกแบบไว้ มีองค์ประกอบหลัก คือ 
กำรวำงโครงสร้ำงของกำรแสดง กำรออกแบบร่ำง กำรพัฒนำองค์ประกอบกำรแสดง กำรฝึกซ้อม              
กำรแสดงจริง  นอกจำกนี้กำรน ำกำรแสดงออกแสดงยังเป็นกำรประเมินผลอีกครั้งเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ผลงำนนั้น ประกอบด้วย กำรประเมินผลตำมเกณฑ์ กำรปรับปรุงแก้ไข  

นริศรำ ศรีสุพล (2558) ได้ศึกษำเรื่อง กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ พ้ืนเมืองจำกวรรณกรรมเรื่อง
อุสำ บำรสในบริบท วัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์พ้ืนบ้ำน      
จำกวรรณกรรมเรื่องอุสำ บำรส ซึ่งกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงชุดนี้ เป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนที่คนใน
ท้องถิ่น มีควำมเชื่อว่ำเป็นเรื่องท่ีเคยเกิดข้ึนมำแล้ว โดยสถำนที่ที่กล่ำวไว้ในเนื้อเรื่องปรำกฏใน อุทยำน
ประวัติศำสตร์ภูพระบำท อ ำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง
ใช้บทผญำ และท่ำฟ้อนประกอบกำรเกี้ยวพำรำสีกัน นักแสดงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนำงอุสำ 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มท้ำวบำรส ผู้สร้ำงสรรค์ได้แนวคิดจำกควำมเชื่อที่เกิดขึ้น ในบริบทวัฒนธรรมของคนใน
ท้องถิ่น คือ วรรณกรรมเรื่องอุสำ บำรส และมีควำมศรัทธำในควำมรักของท้ำว บำรสกับนำงอุสำ    
จึงเลือกตอนที่ท้ำวบำรสและนำงอุสำพบรักกันมำสร้ำงสรรค์เป็นนำฏศิลป์ พ้ืนเมืองอีสำน และจำกกำร
สร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ พ้ืนเมืองจำกวรรณกรรมเรื่องอุสำ บำรสในบริบทวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกำรแสดงที่
สำมำรถน ำไปใช้เพ่ือประกอบกำรเรียนกำรสอน และเป็นกำรแสดงที่สืบสำนนำฏศิลป์พื้นเมืองอีสำน  

สรุป จำกผลงำนวิจัยข้ำงต้นผู้วิจัยได้น ำแนวทำงกำรศึกษำมำปรับใช้ในสองประเด็น คือ       
วิธีกำรศึกษำประวัติผลงำนของศิลปิน และกำรวิเครำะห์ท่ำฟ้อนที่แสดงถึงลักษณะเฉพำะของ       
นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ในประเด็นแรก เรื่องกำรศึกษำประวัติ และผลงำนของศิลปิน ได้ด ำเนินกำร 
เช่นเดียวกับกำรน ำเสนอผลวิจัยของ สวภำ เวชสุรักษ์ (2547) และ สุกัญญำ ทรัพย์ประเสริฐ (2543) 
ข้อมูลดังกล่ำวจะสะท้อนและเชื่อมโยงไปถึงอัตลักษณ์บำงอย่ำงของศิลปิน ในประเด็นที่สองที่
เกี่ยวข้องกัน แนวทำงกำรศึกษำเรื่องนำฏยประดิษฐ์ จำกงำนวิจัยของชัยณรงค์ ต้นสุข (2549) ค ำลำ   
มุสิกำ (2558) นริศรำ ศรีสุพล (2558) ได้เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ ตำม
หลักกำรของนำฏยประดิษฐ์ ในขณะเดียวกันจะพบได้ว่ำ งำนวิจัยทั้ง 3 ได้มุ่งศึกษำกำรสร้ำงสรรค์
นำฏศิลป์ในพ้ืนที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำมำรถน ำมำปรับใช้ในเรื่องกำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ที่มี
รำกฐำนทำงบริบทสังคมอีสำน ส ำหรับประเด็นส ำคัญในเรื่องกำรวิเครำะห์ท่ำฟ้อนที่จะแสดงถึงอัต
ลักษณ์ของนำงทองจันทร์ สังฆะมณี นั้น ผู้วิจัยได้อำศัยกรอบแนวทำงกำรอธิบำยกำรวิเครำะห์ท่ำฟ้อน 
ดังเช่น งำนวิจัยของ สวภำ เวชสุรักษ์ (2547) และสุกัญญำ ทรัพย์ประเสริฐ (2543) ที่สำมำรถ
วิเครำะห์และสะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปิน กำรวิเครำะห์ท่ำฟ้อนที่เป็นกำรสร้ำงสรรค์ของนำยทอง
จันทร์ สังฆะมณี อย่ำงละเอียดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพำะบุคคล กำรวิเครำะห์ในเชิงลึกด้ำน
กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะฟ้อน ผู้วิจัยน ำมำปรับใช้กับกำรอธิบำยท่ำฟ้อนอีสำนที่เป็นผลงำนของ   
นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ซึ่งในวิธีกำรนี้จะสำมำรถน ำไปสู่กำรพบควำมรู้ใหม่เกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยของฟ้อนอีสำนไม่มำกก็น้อย 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้ด ำเนินตำมหลักกำร “นำฏยประดิษฐ์ (Choreography)”    

ที่ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (พ.ศ. 2555-2556) ได้พัฒนำขึ้นและสำมำรถน ำมำปรับ
ใช้กับ “นำฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสำน” ซึ่งเป็นวัตถุศึกษำหลักของงำนวิจัยนี้ 
 หลักกำรและทฤษฎีดังกล่ำวผู้วิจัยได้น ำมำเป็นมโนทัศน์ของกำรด ำเนินกำรวิจัย ที่สัมพันธ์
กับวัตถุประสงค์ น ำมำสู่ค ำตอบกำรวิจัย โดยก ำหนดกรอบด้วยค ำส ำคัญต่ำง ๆ ดังนี้ นำฏยประดิษฐ์ 
กำรวิเครำะห์นำฏยประดิษฐ์ วัฒนธรรมอีสำน ประวัติบุคคล เพื่อน ำมำสู่กำรหำค ำตอบส ำคัญ 
2 ข้อ ตำมวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษำประวัติและผลงำนด้ำนนำฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสำน  
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2) เพื่อวิเครำะห์อัตลักษณ์นำฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสำน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี  โดยวิเครำะห์ผ่ำน
ฟ้อนอีสำนส ำคัญ 3 ชุดกำรแสดง คือ  

ฟ้อนคอนสะหวัน เป็นกำรแสดงที่นำยทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นผู้สร้ำงสรรค์ 
ตังหวำย (สะหวันนะเขต) เป็นกำรแสดงที่นำยทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์ 

  เซิ้งบั้งไฟ เป็นกำรแสดงที่นำยทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นผู้สืบสำน 
 
 

 
 

              
 

    
 

    
 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ฟ้อนอีสาน 

ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตัวหวาย เซิ้งบ้ังไฟ 

วิเคราะห์นาฏยประดิษฐ์นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

อัตลักษณ์ฟ้อนอีสานนายทองจันทร์ สังฆะมณี 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษา 
“นาฏยประดิษฐ์” (Choreography) ที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของนายทองจันทร์ สังฆะมณี 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ระหว่างปีพุทธศักราช 2524-2539                
โดยมีวิธีด าเนินการศึกษาวิจัยดังนี้  
  1. กลุ่มเป้าหมายและการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมและการจัดกระท าข้อมูล 
  4. การตรวจสอบข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
  6. การน าเสนอข้อมูล 
 

1. กลุ่มเป้ำหมำยและกำรเลือกกลุ่มเป้ำหมำย   
 1.1 กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นบุคคล  
 การศึกษาครั้งนี้มุ่ งศึกษาผลงานนาฏยประดิษฐ์ อีสาน ที่ เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ                 
นายทองจันทร์ สังฆะมณี ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสานให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2524 เป็นต้นมา 
จากการสร้างสรรค์ชุดการแสดงของนายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้เป็นผลให้ชุดการแสดงดังกล่าวได้
บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน ที่ได้รับการยอมรับมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 การศึกษาในครั้งนี้ ได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นายทองจันทร์ สังฆะมณี 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านหมอล า ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอีสาน ผู้เชี่ยวชาญด้านฟ้อน
อีสาน ในการคัดเลือกบุคคลทั้ง 3 กลุ่มแต่ละบุคคลต้องมีความเชี่ยวชาญ มีผลงานในด้านต่างๆ ตามที่
ก าหนด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ผลงานในล าดับ
ต่อไป  
  1.1.1 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหมอล ำ 
  นางฉวีวรรณ พันธุ (ด าเนิน) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า) ประจ าปี
พุทธศักราช 2536  
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  1.1.2 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนดนตรีอีสำน 
  นายทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน) 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562   
  นายจีรพล เพชรสม ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
  1.1.3 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนฟ้อนอีสำน 
  นางพร ยงดี ผู้เชี่ยวชาญด้านขับร้องหมอล า และนาฏศิลป์อีสาน 
  นางธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์อีสาน 
  นางธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์อีสาน 
  นางดารณี จันทมิไซย ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์อีสาน 
  นายชัยณรงค์ ต้นสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์อีสาน 
  นอกจากนี้ในการคัดเลือกบุคคลส าหรับรวบรวมประวัติและผลงานนายทองจันทร์      
สังฆะมณี ได้พิจารณาจากมิติความสัมพันธ์ของบุคคลด้วยเช่นกัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ บุคคล    
ในครอบครัว เพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ลักษณะนิสัยส่วนบุคคลในมุมมองของคนใน
ครอบครัว บุคคลที่เคยร่วมงาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพทางด้านการท างาน ลักษณะนิสัยส่วน
บุคคลที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน และความสามารถส่วนบุคคลในการฟ้อนอีสาน และบุคคลที่ได้รับการ
ถ่ายทอด (ลูกศิษย์)  เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอน การใช้ภาษา บุคลิกภาพ และความสามารถใน
การถ่ายทอดท่าฟ้อนอีสาน ตามล าดับดังนี้ 
   1.1.4 บุคคลในครอบครัว  
    นางงาม ภักดีโชค เป็นพี่สาว คนที่ 2 ร่วมบิดา มารดา กับนายทองจันทร์ สังฆะมณี 
   1.1.5 บุคคลที่เคยร่วมงำน 
  นางฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า) ประจ าปีพุทธศักราช 
2536 
  นายทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน) 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
  นายจีรพล เพชรสม ศิลปินมรดกอีสาน สาขาบริหารการจัดการศิลปะพ้ืนบ้าน ประจ าปี
พุทธศักราช 2556 
   นายบุญเสริม แก่นประกอบ ข้าราชการบ านาญ ผู้เรียบเรียงหนังสือนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
อีสาน และหนังสือรวบรวมผลงานการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน ปีพุทธศักราช 2536  
  1.1.6 บุคคลผู้ได้รับกำรถ่ำยทอด (ลูกศิษย์)   
  นางพร ยงดี ครูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 
และการขับร้องหมอล า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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  นางธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคลกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง
พ้ืนบ้านอีสาน โรงเรียนวรราชวิทยา จังหวัดเลย 
  นางธิดารัตน์ ชนะพันธ์ ครูวิทยฐานะ ช านาญการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
  นางดารณี จันทมิไซย ครูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
  นายชัยณรงค์ ต้นสุข ครูวิทยฐานะ ช านาญการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 1.2  กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผลงำน  
 ชุดการแสดงที่เป็นเป้าหมายในการศึกษา คือ “นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน” ที่เป็นผลงานของ
นายทองจันทร์ สังฆะมณี โดยได้ศึกษาในเชิงประวัติบุคคล ประวัติและแนวคิด ชุดการแสดง กระบวน
ท่าฟ้อน และความสัมพันธ์ในเชิงองค์ประกอบการแสดง โดยได้เลือกชุดการแสดงจ านวน 3 ชุดการ
แสดงแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) มาท าการวิเคราะห์ในเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
กระบวนท่าฟ้อนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นอีสานประกอบด้วย  1) ฟ้อนคอนสะหวัน        
2) ฟ้อนตังหวาย (สะหวันนะเขต) และ 3) เซิ้งบั้งไฟ   
 ชุดการแสดงทั้ง 3 ชุดข้างต้นมีความส าคัญต่อการศึกษาการฟ้อนอีสานในปัจจุบัน นับได้ว่า
เป็นชุดการแสดงที่เป็นองค์ความรู้ส าคัญส าหรับสอนให้กับผู้เรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งมี
การจัดการศึกษา การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 3 การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 4 ศึกษาประวัติความเป็นมา 
กระบวนท่าฟ้อน ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง การแต่งกาย และโอกาสที่ใช้แสดง ได้แก่ ฟ้อนตังหวาย
ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ เซิ้งนางแมว เซิ้งบั้งไฟ เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน แขนงวิชาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2550) คณะศิลปนาฎดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ชัยณรงค์ 
ต้นสุข, 2564, 22 เมษายน, สัมภาษณ์) นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงมิติทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน
ผ่านชุดการแสดงดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เครื่องมือวิจัยที่ส าคัญ
จึงอยู่ที่ผู้วิจัย ในฐานะผู้เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการตีความข้อมูล จากกรอบของ
วัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษาในสองประเด็นหลัก คือ  
 1) ประวัติและผลงานด้านนาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน นายทองจันทร์ สังฆะมณี 
 2) อัตลักษณ์ฟ้อนอีสาน นายทองจันทร์ สังฆะมณี 
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 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูลของงานวิจั ยครั้ งนี้                   
ประกอบด้วย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ การสร้างเครื่องมือวิจัย  
การน าเครื่องมือไปใช้ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
 2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 
 แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ ได้สร้างขึ้นจากกรอบค าถามงานวิจัย  และกรอบวัตถุประสงค์
โดยการก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน นายทองจันทร์ สังฆะมณี”       
โดยเรียงล าดับเนื้อหา และประเด็นที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดกระท าข้อมูล 
  แบบสังเกต ใช้สองวิธีการ คือ 1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)    
ในโอกาสที่เข้าร่วมชมการแสดง ร่วมฝึกซ้อมกับนักแสดง เพ่ือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่และ
คลี่คลายของกระบวนท่าฟ้อนที่เป็นนาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน นายทองจันทร์ สังฆะมณี 2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) คือ การดูรูปภาพต่าง ๆ ของนายทองจันทร์ 
สังฆะมณี 
 แบบสัมภาษณ์ ได้ออกแบบเป็นสองส่วน คือ 1) แบบที่ไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์กึ่งสนทนาแบบเปิดกว้าง ที่สามารถท าให้พบประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่
ระหว่างการสนทนา เช่น การสัมภาษณ์บุคคลในเรื่องประวัติชุดการแสดง เป็นต้น 2) แบบสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกรายบุคคล ( In-dept Interview) เป็นวิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและ
ประเด็นอย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่น ประเด็นเดียวกับ ทัศนคติ ค่านิยม มุมมอง เกี่ยวกับการแสดง รวมถึง
ประสบการณ์และความเกี่ยวข้องกับการร่วมงานกับนายทองจันทร์ สังฆะมณี ในอดีต 
 2.2 กำรน ำเครื่องมือไปใช้  
 ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย แล้วจึงน าไปสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
    2.2.1 รวบรวมประวัติส่วนตัว  
      - นางงาม (สังฆะมณี) ภักดีโชค    
      - นายบุญเสริม แก่นประกอบ  
    2.2.2 รวบรวมผลงานและวิเคราะห์อัตลักษณ์ท่าฟ้อนอีสาน 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านหมอล า 
      - นางฉวีวรรณ พันธุ   
      ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอีสาน 
      - นายจีรพล เพชรสม      
      - นายทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์ 
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    ผู้เชี่ยวชาญด้านฟ้อนอีสาน 
     - นางพร ยงดี    
     - นางธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์   
     - นางธิดารัตน์ ชนะพันธ์   
     - นางดารณี จันทมิไซย   
     - นายชัยณรงค์ ต้นสุข   
 

3. กำรเก็บรวบรวมและกำรจัดกระท ำข้อมูล 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการสองส่วน คือ การศึกษาข้อมูลเอกสาร การศึกษา
ข้อมูลภาคสนาม รายละเอียดดังนี้   
 3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ทั้งที่เป็นหลักฐานในขั้นปฐมภูมิ 
(Primary source) และทุติยภูมิ (Secondary source) ที่มีการตีพิมพ์ ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์และบทความที่เกี่ยวข้องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมุดบันทึกการประดิษฐ์ท่าร าของ
นายทองจันทร์ สังฆะมณี และศึกษาจากแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ 
  3.1.1 หอสมุดแห่งชาติ 
  3.1.2 หอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   3.1.3  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   3.1.4  ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
   3.1.5  ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
   3.1.6  ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 3.2 การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลวิจัยด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ศึกษา ทั้งที่เป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Interview)  
 ศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยการลงภาคสนามในสถาบันศึกษาที่ยังคงมีการสืบทอดชุดการ
แสดงนาฏศิลป์ฟ้อนอีสาน ของนายทองจันทร์ สังฆะมณีจาก 3 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เพ่ือท าการสัมภาษณ์บุคคล        
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งศึกษาองค์ประกอบของการแสดง รูปแบบการแสดงที่ยังคงสืบทอดในปัจจุบัน   
 

4. กำรตรวจสอบข้อมูล  
 4.1 การตรวจสอบด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน        
โดยพิจารณาจากมิติความสัมพันธ์บุคคล ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ผู้ร่วมงาน ผู้ได้รับการถ่ายทอด    
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ในขณะเดียวกันในกลุ่มบุคคลที่เคยร่วมงาน และผู้ได้รับการถ่ายทอดนั้น ยังสามารถจัดกลุ่มบุคคลตาม
ความเชี่ยวชาญในด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์อัตลักษณ์ท่าฟ้อนนายทองจันทร์ สังฆะมณี 
โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหมอล า ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ดนตรีอีสาน ผู้เชี่ยวชาญด้านฟ้อนอีสาน  
 4.2 การตรวจสอบด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ต่างกัน 3 วิธีการ คือ การสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต (Observation) การ
สนทนาแบบกลุ่ม (Focus group)  
 เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 ด้าน คือ การตรวจสอบด้านข้อมูล และการตรวจสอบด้านวิธีการ
รวบรวมข้อมูลแล้ว จึงน าไปสู่การน าข้อมูลไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นล าดับต่อไป 
 

5. กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary 
research) การเก็บข้อมูลสนาม (Field work) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group) โดยได้
วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์หลักที่ได้ตั้งไว้สองประเด็น คือ การศึกษาประวัติและ
ผลงาน การวิเคราะห์อัตลักษณ์ฟ้อนอีสาน ตามล าดับดังนี้  
 5.1 การวิเคราะห์ประวัติและผลงาน การประดิษฐ์ท่าฟ้อนจากข้อมูลการทบทวนวรรณกรรม 
และการสัมภาษณ ์
 5.2 การวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท่าฟ้อนของนายทองจันทร์ 
สังฆะมณี กระท าโดยการศึกษาเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary source) ที่เป็นสมุดบันทึกส่วนตัว 
ภาพถ่าย ของนายทองจันทร์ สังฆะมณี รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคล และการสนทนา
แบบกลุ่มมาสรุป     
 

6. กำรน ำเสนอข้อมูล 
 ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ศึกษา ได้จัดท าเป็นรูปแบบรายงานเอกสารวิจัย โดยแบ่งเป็นโครงสร้าง
เนื้อหา จ านวน 5 บท ดังนี้   
 บทที่ 1 บทน ำ    
   1.  ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย  
   2.  วัตถุประสงค์การวิจัย  
   3.  ค าถามการวิจัย  
   4.  ขอบเขตของการวิจัย  
   5.  ข้อตกลงเบื้องต้น  
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   6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   7.  นิยามศัพท์เฉพาะ  
 บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
   1.1 หลักการนาฏยประดิษฐ์  
   1.2 แนวคิดการวิเคราะห์นาฏยประดิษฐ์  
  2.  สารัตถะที่เก่ียวข้อง    
   2.1 ประวัติและผลงานนายทองจันทร์ สังฆะมณี  
   2.2 วัฒนธรรมของอีสานและบริบททางวัฒนธรรม  
   2.3 นาฏกรรมอีสาน 
   2.4 ท่าฟ้อนอีสาน 
  3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย    
 บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
   1.  กลุ่มเป้าหมายและการเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล  
  4.  การตรวจสอบข้อมูล  
  5.  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล  
  6.  การน าเสนอข้อมูล  
 บทที่ 4 นำฏยลักษณ์ฟ้อนอีสำนของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี   
  1.  ฟ้อนคอนสะหวัน 
   1.1  ประวัติความเป็นมา 
   1.2  องค์ประกอบการแสดง 
   1.3  วิเคราะห์อัตลักษณ์กระบวนท่าฟ้อน 
  2.  ฟ้อนตังหวาย (สะหวันนะเขต) 
   2.1  ประวัติความเป็นมา 
   2.2  องค์ประกอบการแสดง 
   2.3  วิเคราะห์อัตลักษณ์กระบวนท่าฟ้อน 
  3.  เซิ้งบั้งไฟ 
   3.1  ประวัติความเป็นมา 



49 
 

   3.2  องค์ประกอบการแสดง 
   3.3  วิเคราะห์อัตลักษณ์กระบวนท่าฟ้อน 
 บทที่ 5 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ    
    1.  สรุป    
    2.  อภิปรายผล    
  3.  ข้อเสนอแนะ 
 
 



บทท่ี 4 
นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

 
 ในบทนี้ผู้วิจัยได้ท ำกำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์นำฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสำน      
ของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี โดยได้ก ำหนดกรอบเนื้อหำออกเป็น 3 หัวข้อตำมชุดกำรแสดงที่น ำ      
มำศึกษำจ ำนวน 3 ชุดกำรแสดงประกอบด้วย ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตังหวำย และเซิ้งบั้งไฟ โดยแต่
ละชุดกำรแสดงได้แบ่งเนื้อหำออกเป็น 3 หัวข้อย่อย คือ ประวัติควำมเป็นมำและแนวคิด องค์ประกอบ
กำรแสดง วิเครำะห์อัตลักษณ์กระบวนท่ำฟ้อน ตำมล ำดับรำยละเอียดของเนื้อหำ ดังนี้ 
 1.  ฟ้อนคอนสะหวัน 
  1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
  1.2 องค์ประกอบกำรแสดง 
  1.3 วิเครำะห์อัตลักษณ์กระบวนท่ำฟ้อน 
 2.  ฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) 
  2.1  ประวัติควำมเป็นมำ 
  2.2  องค์ประกอบกำรแสดง 
  2.3  วิเครำะห์อัตลักษณ์กระบวนท่ำฟ้อน 
 3.  เซิ้งบั้งไฟ 
  3.1  ประวัติควำมเป็นมำ 
  3.2  องค์ประกอบกำรแสดง 
  3.3  วิเครำะห์อัตลักษณ์กระบวนท่ำฟ้อน 
 

1. ฟ้อนคอนสะหวัน 
 1.1 ประวัติความเป็นมา 
 ฟ้อนคอนสะหวันเป็นชุดกำรแสดงที่ได้รับเอำวัฒนธรรมมำจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ชำวลำวในแขวงสุวรรณเขตได้สร้ำงศำลหลักเมือง และได้ประดิษฐ์คิดท่ำฟ้อนขึ้น        
เพ่ือฟ้อนรับพรจำกสวรรค์ จำกนั้นได้เรียกชื่อฟ้อนชุดนี้ว่ำคอนสะหวัน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี  
ได้รับถ่ำยทอดท่ำฟ้อน คอนสะหวัน มำจำกนำงเตำะ แขวงสุวรรณเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว เมื่อประมำณ  ปี พ.ศ. 2524 นำยทองจันทร์ สังฆะมณี นำงฉวีวรรณ พันธุ ศิลปิน
แห่งชำติ นำยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชำติ นำยนัดรบ มุลำลี และนำยจีรพล เพขรสม        
ได้ร่วมกันเรียบเรียงท่ำฟ้อนคอนสะหวันขึ้นใหม่ และน ำมำถ่ำยทอดให้กับนักเรียนในวิทยำลัยนำฏศิลป



51 
 

ร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นชุดกำรแสดงเผยแพร่มำจนถึงปัจจุบัน (จีรพล เพชรสม , 2563, 25 ตุลำคม , 
สัมภำษณ์) 
 1.2 องค์ประกอบการแสดง 
  1.2.1 รูปแบบกำรแสดง เป็นกำรฟ้อนหมู่โดยใช้นักแสดงผู้หญิงล้วนในกำรแสดงแต่ละ
ครั้งไม่ได้มีกำรก ำหนดนักแสดงไว้อย่ำงชัดเจน แต่ต้องแสดงให้เป็นจ ำนวนเลขคู่ เช่น 6 คน 8 คน หรือ 
10 คน เป็นต้น มีกำรสร้ำงสรรค์ท่ำฟ้อนประกอบท ำนองเพลงไว้จ ำนวน 10 ท่ำ ประกอบกับกำรแปร
แถวให้เหมำะสมกับท่ำฟ้อน และจัดกำรใช้พ้ืนที่บนเวทีให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้แสดง  ส่วนเนื้อร้องกับ
ท ำนองล ำได้สร้ำงสรรค์ให้คล้ำยกับ ล ำคอนสะหวัน ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ผู้ขับ
ร้องเป็นผู้หญิงเนื้อร้องสื่อควำมหมำยถึงหญิงสำวเกี้ยวพำรำสีชำยหนุ่ม (จีรพล เพชรสม , 2563, 25 
ตุลำคม, สัมภำษณ์)   
  1.2.2  เนื้อร้องประกอบกำรแสดง แต่เดิมกำรล ำคอนสะหวันประกอบกำรแสดงของ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวนั้นเป็นกำรร้องเกี้ยวพำรำสีของหนุ่มสำว แต่เมื่ อน ำมำ
ปรับปรุงให้ เป็นกำรล ำประกอบกำรแสดงฟ้อนคอนสะหวันของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด             
นำงฉวีวรรณ พันธุ ได้ปรับกำรร้องให้เป็นผู้หญิงร้องฝ่ำยเดียว เนื่องจำกในสมัยก่อนหำนักร้องหมอล ำ
ชำยที่มีน้ ำเสียงที่เข้ำกับเสียงของผู้หญิงยำก จึงมีกำรปรับเนื้อร้องประกอบกำรแสดงฟ้อนคอนสะหวัน
ให้ผู้หญิงร้องเพียงฝ่ำยเดียว เนื้อร้องจึงกล่ำวถึงกำรเกี้ยวพำรำสีของสำวต่อหนุ่มหรือเกี้ยวผู้ชมเป็น  
กำรหยอกล้อด้วยผญำที่เป็นค ำอุปมำอุปไมย อันเป็นลักษณะของกำรแสดงออกซึ่งภูมิปัญญำของ    
สำว ๆ ในสมัยนั้น เช่น “ชำยเอย คันเจ้ำเทียวทำงเวิ้งไปโดนมันสิเมื่อย คันอ้ำยเทียวฮ่อมน้องทำงนั้น
แม่นบ่อนเดียว” เป็นต้น (ฉวีวรรณ พันธุ, 2563, 27 ตุลำคม, สัมภำษณ์) 
 

เนื้อร้องฟ้อนคอนสะหวัน 
  ใหม่ ๆ แก้มเจ้ำใหม่ ๆ นำงบ่ไปน ำไผ ส่วนสิเมือน ำอ้ำย ชำยเอ้ย น้องสิได้
กล่ำวเกี้ยว น้อมเหนี่ยวคอนสะหวัน ควำมสัมพันธ์ไมตรี อย่ำได้มีวันฮ้ำง ชำยเอ้ย   
อันว่ำนำงกับอ้ำยขอให้เป็นคือฝ้ำยสำยยำว ๆ คือเชือกว่ำว ได้เด้อผู้ดีเอ๋ย ชำยเอ้ย 
หันน ำกันอยู่หลำวอ้ำวให้เป็นเผิ่งเปี่ยงเดียว ชำยเอ้ย คันว่ำเก้ำสิเลี้ยว คันว่ำสิบสิ
เลี้ยว ให้เลี้ยวแต่หนทำง ส่วนว่ำใจของชำย อย่ำได้มีวันฮ้ำง ชำยเอ้ย คันเจ้ำเทียว
ทำงเวิ้งไปโดนมันสิเมื่อย ได๋อ้ำยผู้ดีเอ้ย ให้อ้ำยเทียวฮ่วมน้องทำงนั้นแม่นบ่อนเดียว 
ชำยเอ้ย เห็นน้องด ำขี่หลี่อย่ำฟ้ำวขี่เฮือกำย เห็นน้องด ำขอยลอย อย่ำฟ้ำวพำยเฮือ
เว้น ชำยเอ้ย บัดทีเฮือคำแก่ง ด ำขอยลอยสิยู้ซ่อย ได๋อ้ำยผู้ดีเอ๋ย คันบ่ได้ซ่อยยู้ ยังสิ
ได้แม่นซ่อยพำย ชำยเอ้ย อุปมำว่ำน้องแล้ว คือดั่งเฮือบ่มีลำด บ่มีคลองอันแก่งใหญ่ 
ได๋อ้ำยผู้ดีเอ๋ย นับแต่มื้อว่ำน้องแล้ว สิได้เบ็ดแม่นใส่ขัน สิได้ยันแม่นใส่แก่ง สิได้แยง
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แม่นใส่ก้อน ต ำแล้วจั่งสิยอม ชำยเอ้ย เจ้ำผู้แนวว่ำนำมช้ำง หำงยำวสนุกแกว่ง ได๋
อ้ำยผู้ดีเอ๋ย น้องนี่เชื้อไก่กุ้ม หำงสั้นแกว่งบ่ทัน ชำยเอ้ย บัดนี้สมควรแล้วคอนสะหวัน
สิลำก่อน ลำเด้อคนงำมเอ๋ย สวยพร ๆ ห่ำนี้ ลำอ้ำยแม่นต่ำวลง โอ๋ละน้อ 

(พร ยงดี, 2563, 26 ตุลำคม, สัมภำษณ์) 
 
  1.2.3  ดนตรีประกอบกำรแสดง กำรแสดงฟ้อนคอนสะหวันมีดนตรีประกอบกำรแสดง 
คือ ลำยเพลงคอนสะหวัน เป็นผลงำนที่สร้ำงขึ้นใหม่โดยกลุ่มศิลปินและนักวิชำกำร ประกอบด้วย   
นำยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชำติ นำยทองค ำ ไทยกล้ำ และนำยจีรพล เพขรสม ได้น ำเอำ
ท ำนองเพลง ล ำคอนสะหวัน มำจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มีกำรดัดแปลงปรับปรุง
ขึ้นใหม่ แต่ให้คล้ำยแบบเดิม มีเครื่องดนตรีชิ้นหลักในกำรท ำเพลงในสมัยนั้น คือ แคน ต่อมำใน
ปัจจุบันมีกำรใช้วงดนตรีพ้ืนบ้ำนอีสำนมำท ำเพลงประกอบกำรแสดงโดยมีเครื่องดนตรี ได้แก่ แคน 
โปงลำง กลองหำง กลองตุ้ม โหวด พิณ ฉำบใหญ่ ฉำบเล็ก ไหซอง เป็นต้น จำกกำรศึกษำพบว่ำ ใน
ปัจจุบันยังใช้ลำยเพลงคอนสะหวัน และใช้วงดนตรีพ้ืนบ้ำนอีสำนในกำรเล่นดนตรีประกอบกำรแสดง
ฟ้อนคอนสะหวัน (ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์, 2563, 26 ตุลำคม, สัมภำษณ์) 
 
  ลายดนตรีประกอบการแสดง 
 
เกริ่นแคน    
- - - ซ - - - - - - - - - - ซ ม - - ซ ม - - ด ม - - ด ม - - ร ด 
- - ร ด - - ร ล - - ด ล - - ด ม - - ด ม - - ร ด - - ร ด - - ล ร 

 
ท านองหลักลายคอนสะหวัน 
- - - - ซ ล ด ร - - - - ซ ล ด ร - ม ร ด ล ม ด ร - ม ร ด ร ม ร ม 
ล ซ ม ร ด ล ด ร - - - ซ ล ด ร - - - - ซ ล ด ร - ม ร ด ล ม ด ร 
- ม ร ด ร ม ร ม ล ซ ม ร ด ล ด ร - - - - ซ ล ด ร - - - - ซ ล ด ร 
- ม ร ด ล ม ด ร - ม ร ด ร ม ร ม ล ซ ม ร ด ล ด ร - - - - ซ ล ด ร 
- - - - ซ ล ด ร - ม ร ด ล ม ด ร - ม ร ด ร ม ร ม ล ซ ม ร ด ล ด ร 
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ท่อนลงลายคอนสะหวัน 
- - - - ซ ล ด ร - - - - ซ ล ด ร - ม ร ด ล ม ด ร ดฺ ล ดฺ ซ ล ม ซ ด 
ร ม ซ ม ร ม ด ร - - - ซ ม ซ – ซ ม ซ ม ซ ดฺ ล ซ ม ซ ล ดฺ รฺ ล ดฺ ล ซ 
ดฺ ซ ล ม ซ ม ร ด - ซ ม ซ - ม ร ด มซ ม ร ด ล ม ด ร - - ม ซ ล ซ ม ร 
- - ด ล ซ ล ด ร - - ม ซ ล ซ ม ร - - ด ล ร ด ล ซ - - - - ซ ล ด ร 
ม ด ร ม ด ล ซ ซ - - - - ซ ล ด ร ม ด ร ม ด ล ซ ซ - - - - - - - - 

 
โน้ตจังหวะกลองหางลายคอนสะหวัน 
- - - - - - - เปิง - - ปะ เปิง ติงติ – เปิง - - ปะ เปิง ติงติ – เปิง - - ปะ เปิง ติงติ – เปิง 
- - ปะ เปิง ติงติ – เปิง - - ปะ เปิง ติงติ – เปิง - - ปะ เปิง ติงติ – เปิง - - ปะ เปิง ติงติ – เปิง 

 
โน้ตจังหวะกลองตุ้มลายคอนสะหวัน (ต หมายถึง ตุ้ม) 
- - - - - - - ต - - - - ตต – ต - - - - ตต – ต - - - - ตต – ต 
- - - - ตต – ต - - - - ตต – ต - - - - ตต – ต - - - - ตต – ต 

 
โน้ตจังหวะฉาบลายคอนสะหวัน (ฉ หมายถึง แฉ ว หมายถึง วับ) 
- - - - - ฉ - ว ฉ ว ฉ ว - ฉ - ว - - - - - ฉ - ว ฉ ว ฉ ว - ฉ - ว 
- - - - - ฉ - ว ฉ ว ฉ ว - ฉ - ว - - - - - ฉ - ว ฉ ว ฉ ว - ฉ - ว 

 
  1.2.4  กำรแต่งกำยประกอบกำรแสดง ผู้แสดงสวมเสื้อแขนกระบอกไหม สีแดง นุ่ง
ผ้ำถุงยำวลำยล่องสีน้ ำตำลแดง ผ้ำสไบคล้องคอสีเหลือง คำดด้วยเข็มขัดเกล็ดปลำสีทอง สร้อยคอ
ประเกือม ใส่ก ำไลเงินและต่ำงหูเงิน ทรงผมเกล้ำเก็บผมขึ้นทั้งหมดแล้วมวยกลำงศีรษะ ติดอุบะและ
ดอกกุหลำบที่ท ำจำกรังไหมสีเหลือง กำรแต่งกำยในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนไปตำมควำมเหมำะสมและมี
ควำมสวยงำมตำมยุคสมัยกำรแสดงชุดนี้ไม่มีอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง (ฉวีวรรณ พันธุ, 2563, 27 
ตุลำคม, สัมภำษณ์)   
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                        ด้ำนหน้ำ                        ด้ำนหลัง 

 
ภาพที่ 6 กำรแต่งกำยฟ้อนคอนสะหวัน 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
  1.2.5  รูปแบบกำรแปรแถวประกอบกำรแสดง กำรจัดรูปแบบของกำรแปรแถวบนเวที
นั้น มีรูปแบบของกำรจัดกำรที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้ประดิษฐ์ท่ำฟ้อน น ำเสนอ
รูปแบบกำรแสดงบนเวที โดยน ำเสนอผ่ำนกระบวนกำรแปรแถว สลับสับเปลี่ยนต ำแหน่งของนักแสดง 
มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจำรณำ 1) ค ำนึงถึงรูปร่ำงลักษณะของผู้แสดง 2) ระยะห่ำงของผู้แสดงต้องเท่ำกัน 
3) ระยะกำรเคลื่อนแถวต้องสัมพันธ์กับดนตรี 4) กำรเคลื่อนแถวต้องสัมพันธ์กับเนื้อร้อง 5) ไม่แปร
แถวแบบเดียวซ้ ำหลำย ๆ ครั้ง 6) กำรแปรแถวควรมีควำมกลมกลืนของกำรเคลื่อนตัวไป 7) ค ำนึงถึงสี
ของเครื่องแต่งกำยของผู้แสดง 8) ค ำนึงถึงสัดส่วนของพ้ืนที่เวที โดยไม่เอียงหรือเบี้ยวไปทำงใดทำง
หนึ่ง กำรแสดงฟ้อนคอนสะหวัน มีรูปแบบกำรแปรแถวดังนี้ (จีรพล เพชรสม , 2563, 25 ตุลำคม, 
สัมภำษณ์)  
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ตารางท่ี 2 รูปแบบกำรแปรแถวฟ้อนคอนสะหวัน 

ล าดับที่ รูปภาพ ลักษณะการแปรแถว 
1 

 

ก ำ ร แ ป ร แ ถ ว แ บ บ ห น้ ำ  
กระดำน 

2 

 

กำรแปรแถวแบบวงกลมสอง 
วง 

3 

 

กำรแปรแถวแบบตัววีคว่ ำ 
 
 

4 

 

กำรแปรแถวแบบวงกลม 

5 

 

กำรแปรแถวแบบตัวที 

ที่มา: ผู้วิจัย  
หมายเหตุ จ ำนวนนักแสดง หรือรูปแบบกำรแปรแถวสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมโอกำส และสถำนที่
ในกำรแสดง 
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 1.3 วิเคราะห์อัตลักษณ์กระบวนท่าฟ้อน 
 กำรวิเครำะห์อัตลักษณ์กระบวนท่ำฟ้อน ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์จำกแหล่งข้อมูลที่
ส ำคัญ คือ กำรวิเครำะห์เอกสำรที่เป็นบันทึกลำยมือของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี (น ำเสนอเป็นตำรำง
ที่ 9) ซึ่งกำรวิเครำะห์ในส่วนนี้ได้มุ่งหำค ำตอบใน 2 ประเด็น คอื ท่ำฟ้อนและภำษำที่ใช้อธิบำยท่ำฟ้อน 
กล่ำวคือ ท่ำฟ้อน มุ่งส ำรวจจ ำนวนท่ำฟ้อนที่ถูกบันทึกและอนุมำนว่ำเป็นท่ำฟ้อนหลักของฟ้อนคอน
สะหวัน ในขณะเดียวกันในประเด็นเรื่องภำษำที่ ใช้  เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลที่แสดงให้ เห็น
ลักษณะเฉพำะบุคคล ในด้ำนกำรใช้ภำษำ ของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำคัญ
ในกำรแสดงถึงควำมเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรประดิษฐ์ท่ำฟ้อนอีสำน  

กำรวิเครำะห์ในส่วนที่สอง (ตำรำง 10 - 11) ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ในรำยละเอียดของกระบวนท่ำ
ฟ้อนด้ำนสรีระร่ำงกำยในส่วนต่ำง ๆ โดยแบ่งเป็น ศีรษะ ไหล่ แขน มือ ล ำตัว สะโพก เข่ำ เท้ำ ซึ่งเป็น
อวัยวะส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรฟ้อน กำรวิเครำะห์ในส่วนนี้โดยละเอียด ผู้วิจัยได้อำศัยบันทึกที่เป็น
ลำยมือของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นต้นทำงในกำรวิเครำะห์ โดยผู้วิจัยท ำให้กำรวิเครำะห์เป็น
ภำพชัดเจนมำกข้ึน จึงได้แสดงท่ำฟ้อนตำมภำพลำยเส้นเพ่ือท ำให้เห็นสรีระในขณะฟ้อนแต่ละท่ำ และ
ได้ปรับค ำอธิบำยท่ำฟ้อนเป็นภำษำทำงวิชำกำรนำฏศิลป์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

 1.3.1 วิเคราะห์ท่าฟ้อนจากเอกสารปฐมภูมิ 
 ในส่วนนี้ผู้วิจัย มุ่งวิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนในมิติของข้อมูลที่แสดงถึงตัวตนของ       

นำยทองจันทร์ สังฆะมณี โดยน ำบันทึกที่เป็นลำยมือของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี มำใช้วิเครำะห์ใน
ระดับหนึ่ง คือ แสดงให้เห็นถึง จ ำนวนท่ำฟ้อน และแสดงให้เห็นถึงกำรใช้ภำษำในกำรอธิบำยท่ำฟ้อน 
ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 กระบวนท่ำฟ้อนคอนสะหวันจำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป์พื้นเมืองอีสำน 
  เล่ม 1 นำยทองจันทร์  สังฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ กรมศิลปำกร 10 กันยำยน 
  2536  

ล าดับ
ที ่

รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท ์
เฉพาะ 

1 

 

แขนเหยียดลงไปตำมล ำตัว แล้วมือ
ซอยตั้ งระดับตะโพกเตะขำออก
ข้ำงหน้ำแล้วเปลี่ยนกลับมำ ไหว้
ระหว่ำงหน้ำอก ร ำเปลี่ยนสลับกัน
ตำมจังหวะ 

- แขนเหยียด 
- มือซอยตั้ง 
- ตะโพก 
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ตารางท่ี 3 กระบวนท่ำฟ้อนคอนสะหวันจำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป์พื้นเมืองอีสำน 
  เล่ม 1 นำยทองจันทร์  สังฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ กรมศิลปำกร 10 กันยำยน 
  2536 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท ์
เฉพาะ 

2 

 

มือเกี้ยวตั้งวงบนระดับศีรษะ แล้ว
หันข้ำง พร้อมมือหนึ่งวำดลงตั้งวง 
และขำยืนแตะเข้ำแตะออกเปลี่ยน
สลับข้ำงตำมจังหวะ 

- มือเกี้ยวตั้ ง
วงบน 
- ขำยื นแตะ
เข้ำแตะออก 

3 

 

มือเกี้ยวตวัดบนทั้งสองมือระดับ
ศีรษะออกข้ำง แล้วก้มลง พร้อมมือ
เกี้ยวแล้วแปะหัวเข่ำ ร ำสลับเปลี่ยน
กันไปตำมจังหวะดนตรี 

- มือเกี้ยวตวัด
บนทั้งสองมือ 
- มือเกี้ยวแล้ว 
แปะหัวเข่ำ 

4 

 

มือเกี้ยวตั้งวงบนระดับศีรษะ อีกมือ
หนึ่งเกี้ยวข้ำงหลังระดับเอว โน้มตัว
ลง ขำเหลี่ยมกันสลับเปลี่ยนหน้ำ
หลังในจังหวะ 

- มือเกี้ยวตั้ ง
วงบน 
- มือหนึ่งเกี้ยว
ข้ำงหลัง 
- ขำเหลี่ยมกัน 

5 

 

วำดมือเกี้ยวบนหมดระดับศีรษะ   
เปลี่ยนสลับซ้ำยขวำ ป้ำยซ้ำยเอียง
ขวำ พร้อมขำขวำแตะเปลี่ยนสลับไป
เรื่อย ๆ ตำมจังหวะดนตรี 

- วำดมือเกี้ยว
บน 
-  ป้ ำ ย ซ้ ำ ย
เอียงขวำ 
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ตารางท่ี 3 กระบวนท่ำฟ้อนคอนสะหวันจำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป์พื้นเมืองอีสำน 
  เล่ม 1 นำยทองจันทร์  สังฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ กรมศิลปำกร 10 กันยำยน 
  2536 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท ์
เฉพาะ 

6 

 

มือเกี้ยวตั้งวงระดับศีรษะอีกมือหนึ่ง
ร ะดั บ ใต้ ศ อก  เ ดิ นต ำมจั งหว ะ
สับเปลี่ยนยกขำหนึ่ง ร ำไปเรื่อย ๆ
ตำมจังหวะดนตรี 

- มือเกี้ยวตั้ ง
วง 
- ยกขำหนึ่ง 

7 

 

มือเกี้ยวตั้งวงบนระดับศีรษะ  แล้ว
ก้มลงขำเตะออกข้ำงหน้ำก้ำวหนึ่ง 
พร้อมมือแปะเข่ำร ำสลับซ้ำย ขวำ 
ไปตำมจังหวะดนตรี 

- มือเกี้ยวตั้ ง
วงบน 
- ก้มลงขำเตะ
ออกข้ำงหน้ำ 
- มือแปะเข่ำ 

8 

 

มือตั้งวงตรงอีกมือหนึ่งหงำยข้ำงบน
ระดับไหล่ พร้อมยกขำขึ้นร ำสลับ
ซ้ำยและขวำ ไปเรื่อย ๆ ในจังหวะ
ดนตรี 

- มือตั้งวงตรง 
-  มื อ ห นึ่ ง
หงำยข้ำงบน 
- ยกขำขึ้นร ำ
สลับซ้ำยและ
ขวำ 

9 

 

มือเกี้ยวตั้งวงระดับเอว พร้อมขำ
ขยับ 3 ก้ำวเล่นเอว ฉะนั้นมือจะยัก
ขึ้นยักลง  ร ำ เปลี่ยนข้ำงไปตำม
จังหวะดนตรี 

- มือเกี้ ยวตั้ ง
วง 
- เล่นเอว 
- ข ำ ข ยั บ  3 
ก้ำว 
- ยักข้ึนยักลง 
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ตารางท่ี 3 กระบวนท่ำฟ้อนคอนสะหวันจำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป์พื้นเมืองอีสำน 
  เล่ม 1 นำยทองจันทร์  สังฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ กรมศิลปำกร 10 กันยำยน 
  2536 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท ์
เฉพาะ 

10 

 

มือเกี้ยวตั้งวงระดับศีรษะ อีกมือหนึ่ง
อยู่ระดับใต้ศอกพร้อมยกขำส่ำยไป
ส่ำยมำเรื่อย ๆ ตำมจังหวะดนตรี 

- มือเกี้ยวตั้ ง
วง 
- ยกขำส่ำยไป
ส่ำยมำ 

ที่มา: ทองจันทร์ สังฆะมณี (2536, น. 84) 
 
  สรุปตำรำงที่ 3 จำกบันทึกท่ำฟ้อนเพลงคอนสะหวัน ของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสองประเด็น คือ กำรก ำหนดท่ำฟ้อนที่ใช้ส ำหรับกำรแสดง และ ภำษำที่ใช้ใน
กำรอธิบำย  

  ประเด็นที่หนึ่ง ในส่วนของกำรก ำหนดท่ำฟ้อน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ระบุท่ำฟ้อน
คอนสะหวันไว้จ ำนวน 10 ท่ำ โดยได้ร่ำงภำพลำยเส้นรูปคน ท ำท่ำฟ้อนพร้อมทั้งได้เขียนอธิบำยกำร
เคลื่อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยด้วยลำยมือตนเอง ค ำอธิบำยดังกล่ำวนั้นเมื่อได้พิจำรณำประกอบ
ไปกับภำพวำดลำยเส้นรูปคนท ำท่ำฟ้อนก็จะช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถจินตนำกำรถึงกำรเคลื่อนไหวส่วน
ต่ำง ๆ ของร่ำงกำยได้ชัดเจนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตประกำรหนึ่ง คือ ท่ำฟ้อน   
ต่ำง ๆ ที่เป็นภำพวำดและบันทึกลำยมือของนำยทองจันทร์ สังฆะมณีนั้น ไม่ได้ระบุชื่อท่ำฟ้อนไว้อย่ำง
ชัดเจน แต่ได้ปรำกฏค ำที่อนุมำนว่ำเป็นท่ำฟ้อนนั้น ๆ จำกค ำอธิบำยของท่ำฟ้อน แต่ละท่ำที่เป็นภำษำ
เฉพำะซึ่งแตกต่ำงจำกค ำศัพท์ หรือ นำฏยศัพท์ที่ใช้ในทำงวิชำกำรปัจจุบัน ดังนี้   
   ท่ำท่ี 1 : แขนเหยียด มือซอยตั้ง ตะโพก  
   ท่ำท่ี 2 : มือเกี้ยวตั้งวงบน ขำยืนแตะเข้ำแตะออก 
   ท่ำท่ี 3 : มือเกี้ยวตวัดบนทั้งสองมือ มือเกี้ยวแล้วแปะหัวเข่ำ  
   ท่ำท่ี 4 : มือเกี้ยวตวัดบน มือหนึ่งเกี้ยวข้ำงหลัง ขำเหลี่ยมกัน 
   ท่ำท่ี 5 : วำดมือเกี้ยวบน ป้ำยซ้ำยเอียงขวำ 
   ท่ำท่ี 6 : มือเกี้ยวตั้งวง ยกขำหนึ่ง 
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   ท่ำท่ี 7 : มือเกี้ยวตั้งวงบน ก้มลงขำเตะออกข้ำงหน้ำ มือแปะเข่ำ 
   ท่ำท่ี 8 : มือตั้งวงตรง มือหนึ่งหงำยข้ำงบน ยกขำขึ้นร ำสลับซ้ำยและขวำ 
   ท่ำท่ี 9 : มือเกี้ยวตั้งวง เล่นเอว ขำขยับ 3 ก้ำว ยักข้ึนยักลง 
   ท่ำท่ี 10 : มือเกี้ยวตั้งวง ยกขำส่ำยไปส่ำยมำ 
  ประเด็นที่สอง ภำษำที่ใช้ในกำรอธิบำยท่ำฟ้อน แสดงให้เห็นว่ำ นำยทองจันทร์ สังฆะมณี
นั้น ได้ใช้ภำษำประจ ำท้องถิ่นที่เป็นภำษำพูดมำใช้อธิบำยท่ำฟ้อนเป็นหลัก ภำษำดังกล่ำวนั้นค่อนข้ำง
เป็นภำษำที่ใช้เฉพำะบุคคล และอำจมีบำงค ำที่มีกำรใช้ค ำนำฏยศัพท์ หรือชื่อท่ำนำฏศิลป์ไทยมำ
ผสมผสำนในกำรบันทึกร่วมด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เป็นภำษำในทำงวิชำกำรด้ำนนำฏศิลป์ทั้งหมด แต่เมื่อ
ผู้อ่ำนที่รู้ภำษำ และค ำศัพท์พ้ืนถิ่นอีสำนได้อ่ำน ก็จะสำมำรถเข้ำใจค ำอธิบำยของนำยทองจันทร์  
สังฆะมณี ได้เป็นอย่ำงดี เอกสำรนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพ่ือเป็นเอกสำรเผยแพร่ในทำงวิชำกำรอย่ำง
กว้ำงขวำง แต่บันทึกชิ้นนี้ก็เป็นหลักฐำนชิ้นส ำคัญที่เข้ำใกล้ควำมเป็นตัวตนของนำยทองจันทร์     
สังฆะมณี และเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพำะบุคคลมำกยิ่งขึ้น  
  อย่ำงไรก็ตำม ยังมีข้อจ ำกัดประกำรหนึ่งของเอกสำรชิ้นนี้ คือ เอกสำรที่เป็นลำยมือของ
นำยทองจันทร์ สังฆะมณีนี้ ได้ให้ข้อมูลเพียงระดับหนึ่งที่ไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรท ำให้เห็นภำพกำรแสดง
ที่สมบูรณ์ได้ กล่ำวคือ บันทึกได้แสดงให้เห็นจ ำนวนท่ำฟ้อนที่ใช้ในเพลง และแสดงให้เห็นถึงกำรฟ้อน
ในแต่ละท่ำ แต่ไม่สำมำรถบ่งบอกได้ว่ำเรียงล ำดับกำรฟ้อนอย่ำงไร แต่ละท่ำฟ้อนนั้นต้องฟ้อนท่ำละกี่
จังหวะ และไม่สำมำรถระบุได้ว่ำฟ้อนแต่ละท่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรแปรแถวอย่ำงไร ในประเด็นนี้จะ
สำมำรถขยำยประเด็นและควำมชัดเจนได้ก็ต่อเมื่ออำศัยวิธีกำรศึกษำและหำค ำตอบรูปแบบอ่ืน
เพ่ิมเติม เช่น กำรสัมภำษณ์บุคคล กำรสัมมนำกลุ่ม กลุ่มคนที่มีประสบกำรณ์โดยตรงกับนำยทอง
จันทร์ สังฆะมณี ในกรณีท่ีเกี่ยวกับกำรแสดงเซิ้งบั้งไฟ และกำรฟ้อนอีสำนในชุดกำรแสดงอ่ืน ๆ ที่นำย
ทองจันทร์ สังฆะมณี มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ท่ำฟ้อน  
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  1.3.2  วิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อน และการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
  ในส่วนนี้ได้มุ่งวิเครำะห์ท่ำฟ้อน ตำมต ำแหน่งของร่ำงกำย คือ ศีรษะ ไหล่  แขน มือ 
ล ำตัว สะโพก เข่ำ เท้ำ และมีกำรบันทึกกำรเคลื่อนไหว ตำมตำรำงที่ 4 ดังนี้   
 
ตารางที ่4  กระบวนท่ำฟ้อนคอนสะหวัน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี 

ล าดับที่ รูปภาพ อธิบายท่าร า 
1 

 
(1) 

 
(1.1) 

ท่ำที่ 1 ก้ำวเท้ำซ้ำย ย่อเข่ำยืดยุบตำมจังหวะ ทิ้ง
สะโพกไปตำมขำที่ก้ำว ล ำตัวตรง มือตั้งวงระดับ
สะโพก แขนตึงกำงแขนข้ำงล ำตัว กดไหล่ซ้ำยศีรษะ
เอียงซ้ำย พร้อมกับก้ำวเท้ำขวำย่อเข่ำทิ้งสะโพกไป
ตำมขำที่ก้ำว ล ำตัวตรงพนมมือระดับอก กดไหล่ขวำ
ศีรษะเอียงขวำ ปฏิบัติสลับไปมำตำมจังหวะ 

2 

 
(2) 

 
(2.1) 

ท่ำที่ 2 ย่ ำเท้ำซ้ำยขวำ งอเข่ำเล็กน้อยทิ้งสะโพกไป
ตำมขำที่ย่ ำ ล ำตัวตรงมือทั้งสองข้ำงจีบปรกหน้ำม้วน
ออกตั้งวง ระดับศีรษะ ก้ำวเท้ำขวำแตะซ้ำยเฉียง
ปลำยเท้ำออไปด้ำนข้ำง พร้อมกับวำดมือจีบคว่ ำม้วน
คลำยจีบออกหงำย มือขวำระดับศีรษะ มือซ้ำยระดับ
เอว กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ปฏิบัติสลับซ้ำย ขวำ 
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ตารางที ่4  กระบวนท่ำฟ้อนคอนสะหวัน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ อธิบายท่าร า 
3 

 
(3) 

 
(3.1) 

ท่ำที่ 3 ย่ ำเท้ำซ้ำยแตะเท้ำขวำ งอเข่ำเล็กน้อย ทิ้ง
สะโพกตำมขำที่แตะ ล ำตัวตรงมือทั้งสองข้ำงจีบหงำย
ม้วนออก ตั้งวงระดับศีรษะ แขนขวำเหลื่อมแขนซ้ำย 
กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย พร้อมกับเท้ำซ้ำยก้ำวหน้ำย่อเข่ำ
ลง สะโพกตรง ล ำตัวงอโค้งก้มลงเล็กน้อย มือทั้งสอง
ข้ำงแปะเข่ำ งอแขนเล็กน้อย ปฏิบัติสลับซ้ำย ขวำ 

4 

 
(4) 

 
(4.1) 

ท่ำที่ 4 เท้ำซ้ำยก้ำวหน้ำ งอเข่ำ สะโพกตรงโค้งล ำตัว
ลงโน้มมำด้ำนหน้ำเล็กน้อย แขนงอโค้งมือทั้ง 2 ข้ำง 
จีบหงำยม้วนออกตั้งวง มือซ้ำยตั้งวงระดับศีรษะ มือ
ขวำตั้งวงระดับสะโพกส่งแขนไปด้ำนหลัง กดไหล่ซ้ำย
เอียงซ้ำย พร้อมกับ เงยหน้ำขึ้นแล้วเอนตัวไปด้ำนหลัง
พร้อมกับมือทั้งสองข้ำงจีบหงำยม้วนออกตั้งวงใน
ระดับเดิม กดไหล่ขวำเอียงขวำ ปฏิบัติสลับกันซ้ำย 
ขวำ 

5 

 
(5) 

 
(5.1) 

ท่ำที่ 5 ก้ำวขวำแตะซ้ำย งอเข่ำเล็กน้อยทิ้งสะโพกไป
ตำมขำที่ย่ ำแตะ ล ำตัวตรงมือทั้งสองข้ำงจีบหงำยม้วน
ออกตั้งวงระดับศีรษะ มือซ้ำยเยื้องมือขวำ กดไหล่ขวำ
เอียงขวำ ปฏิบัติสลับกัน ซ้ำย ขวำ 
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ตารางที ่4  กระบวนท่ำฟ้อนคอนสะหวัน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ อธิบายท่าร า 
6 

 
(6) 

 
(6.1) 

ท่ำที่ 6 ก้ำวเท้ำขวำยกเท้ำซ้ำย งอเข่ำเล็กน้อยทิ้ง
สะโพกไปตำมขำที่ย่ ำแล้วยก ล ำตัวตรง มือทั้งสองข้ำง
จีบหงำยแล้วม้วนออกตั้งวงมำด้ำนหน้ำ มือขวำระดับ
ศีรษะ มือซ้ำยต่อศอก กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ปฏิบัติ
สลับซ้ำย ขวำ 

7 

 
(7) 

 
(7.1) 

ท่ำที่ 7 ย่ ำเท้ำขวำ ซ้ำย งอเข่ำเล็กน้อยล ำตัวตรง มือ
ทั้งสองข้ำงจีบปรกหน้ำม้วนออกตั้งวงระดับหน้ำ เท้ำ
ขวำก้ำวหน้ำงอเข่ำย่อลง พร้อมกับโน้มล ำตัวโค้งมำ
ด้ำนหน้ำ มือทั้งสองข้ำงแบมือแตะเข่ำขวำงอแขน
เล็กน้อย ก้มศีรษะเล็กน้อย ปฏิบัติสลับซ้ำย ขวำ 

8 

 
(8) 

 
(8.1) 

ท่ำที่ 8 ย่ ำขวำยกเท้ำซ้ำยงอเข่ำทิ้งสะโพกไปตำมที่ขำ
ย่ ำแล้วยก ล ำตัวตรง มือซ้ำยหงำยท้องแขน มือขวำตั้ง
วงแขนตึงระดับไหล่ยื่นแขนมำด้ำนหน้ำเยื้องกัน
เล็กน้อย กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ยักสะโพกขึ้นลง          
3 จังหวะ พร้อมกับขยับแขนขึ้นลง ปฏิบัติสลับซ้ำย
ขวำ 
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ตารางที ่4  กระบวนท่ำฟ้อนคอนสะหวัน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ อธิบายท่าร า 
9 

 
(9) 

 
(9.1) 

ท่ำที่ 9 ก้ำวเท้ำขวำขยับเท้ำซ้ำยชิดไปด้ำนข้ำง (ก้ำว
ชิดก้ำวตำมจังหวะ) งอเข่ำเล็กน้อย ยักสะโพกขึ้นตำม
ขำที่ก้ำว มือทั้งสองข้ำงจีบหงำยม้วนออกตั้งวงยื่น
แขนไปด้ำนข้ำง มือทั้งสองข้ำงเยื้องกันระดับเอว 
พร้อมกับเดำะข้อมือ 2 จังหวะ กดไหล่ซ้ำย ขวำ ลัก
คอ ปฏิบัติสลับซ้ำย ขวำ 

10 

 
(10) 

 
(10.1) 

ท่ำที่ 10 ก้ำวเท้ำขวำยกเท้ำซ้ำย งอเข่ำเล็กน้อยทิ้ง
สะโพกไปตำมขำที่ย่ ำแล้วยก ล ำตัวตรง มือทั้งสองข้ำง
จีบแล้วม้วนออกตั้งวงยื่นมำด้ำนหน้ำ มือขวำระดับ
ศีรษะ มือซ้ำยต่อศอกกดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ตีไหล่เข้ำ
มือจีบ ตีไหล่ออกม้วนจีบออกตั้งวง ปฏิบัติสลับซ้ำย 
ขวำ   

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 จำกตำรำงที่ 4 กำรวิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนคอนสะหวัน ได้พิจำรณำกำรเคลื่อนไหวของ
ร่ำงกำย 8 ส่วน ประกอบด้วย ศีรษะ ไหล่ แขน มือ ล ำตัว สะโพก เข่ำ เท้ำ สำมำรถสรุปได้ตำมตำรำง
ที่ 5 ดังนี้   
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ตารางท่ี 5 วิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนคอนสะหวัน โดยพิจำรณำกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย 8 ส่วน 

ล าดับที่ ต าแหน่งร่างกาย การเคลื่อนไหว 
1 ศีรษะ กำรเอียงซ้ำย กำรเอียงขวำ กำรก้มหน้ำ กำรเงยหน้ำขึ้น 
2 ไหล่ กำรกดไหล่ซ้ำย กำรกดไหล่ขวำ กำรตีไหล่เข้ำ กำรตีไหล่ออก 
3 แขน กำรตึงแขน กำรงอแขนโค้ง กำรงอแขนตั้งฉำก กำรงอแขน

เยื้องกัน กำรหงำยท้องแขน กำรส่ำยแขนขึ้น-ลง  
4 มือ กำรจีบ กำรตั้งวง กำรวำดมือตั้งวงออกข้ำง กำรม้วนจีบ       

กำรคลำยจีบ กำรแบบมือวำงซ้อนกัน กำรจีบมือต่อศอก      
กำรตั้งวงมือต่อศอก กำรกระดกข้อมือ 

5 ล ำตัว กำรโน้มตัวก้มตำมธรรมชำติ ไม่ดันหลัง กำรเงยตัวขึ้นหลังแอ่น
โค้ง ล ำตัวตรง 

6 สะโพก กำรโยกสะโพกซ้ำย-ขวำ กำรยักสะโพกซ้ำย-ขวำขึ้น กำรยัก
สะโพกซ้ำย-ขวำลง 

7 เข่ำ กำรงอเข่ำ กำรตึงเข่ำ 
8 เท้ำ กำรก้ำวเท้ำไปด้ำนหน้ำ กำรวำงเท้ำด้ำนหลัง กำรเตะเท้ำ     

กำรก้ำวเท้ำแล้วแตะ กำรก้ำวเท้ำแล้วยก กำรก้ำวเท้ำสืบเท้ำ
แล้วชิด 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยข้ำงต้นของฟ้อนคอนสะหวันผู้วิจัยพบว่ำ       
ในภำพรวมของกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยส่วนต่ำง ๆ เป็นกำรเคลื่อนไหวที่ช้ำ นุ่มนวล และภำพรวมของ
ท่ำฟ้อนสื่อถึงหญิงสำวที่ได้ขอพร-รับพร ซึ่งแสดงออกถึงควำมอ่อนน้อม และควำมอ่อนหวำน        
กำรแสดงในชุดนี้เป็นกำรฟ้อนตำมท ำนองเพลงไม่ได้ฟ้อนเปลี่ยนท่ำไปตำมค ำร้อง และท่ำฟ้อนสำมำรถ
ปรับจังหวะได้ตำมควำมเหมำะสมของโอกำสที่น ำไปแสดง 
 

2. ฟ้อนตังหวาย (สะหวันนะเขต) 
 2.1 ประวัติความเป็นมา 
 กำรแสดงฟ้อนตังหวำยมีประวัติควำมเป็นมำและรูปแบบกำรแสดง โดยนำยทองจันทร์      
สังฆะมณี ได้มีโอกำสไปเป็นศิลปินหมอล ำที่ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว แขวงสะหวันนะ
เขต จึงได้พบเห็นกำรแสดงฟ้อนตังหวำยในเทศกำลงำนประจ ำปี จำกนั้นนำยทองจันทร์ สังฆะมณี         
จึงได้ค้นคว้ำหำข้อมูลจนพบว่ำ กำรแสดงฟ้อนตังหวำยนี้ เป็นกำรแสดงประจ ำท้องถิ่นของหมู่บ้ำน       
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ตังหวำย และได้รับกำรถ่ำยทอดท่ำร ำและจดจ ำท่ำร ำเหล่ำนั้นมำถ่ำยทอดให้กับนักเรียนในวิทยำลัย
นำฏศิลปร้อยเอ็ด (ทองจันทร์ สังฆะมณี , 2536, น. 105) ในขณะนั้นผู้บริหำรวิทยำลัยนำฏศิลป
ร้อยเอ็ด มีนโยบำยให้คณำจำรย์ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ เกี่ยวกับชุดกำรแสดง          
ฟ้อนตังหวำย เพ่ือน ำมำสร้ำงสรรค์ใหม่ โดยมีกำรจัดกระบวนท่ำฟ้อน แต่งค ำร้องและปรับท ำนอง
ดนตรี ให้เป็นกำรแสดงของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2525 ได้น ำกำรแสดงชุดนี้ออก
เผยแพร่เป็นครั้งแรก ในงำนเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ งำน 200 ปี (ฉวีวรรณ พันธุ, 2563, 27 
ตุลำคม, สัมภำษณ์) 
 2.2 องค์ประกอบการแสดง 
   2.2.1 รูปแบบกำรแสดง เป็นกำรฟ้อนโดยใช้นักแสดงผู้หญิงล้วน ในกำรแสดงแต่ละ
ครั้งไม่ได้มีกำรก ำหนดนักแสดงไว้อย่ำงชัดเจน แต่ต้องแสดงให้เป็นจ ำนวนเลขคู่ เช่น 4 คน 6 คน    
เป็นต้น มีกำรสร้ำงสรรค์ท่ำฟ้อนเป็นท่ำพื้นฐำนในกำรแสดง ประกอบกับกำรแปรแถว และกำรใช้พื้นที่
บนเวทีให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้แสดง ส่วนเนื้อร้องกับท ำนองล ำได้สร้ำงสรรค์ข้ึนใหม่แต่ยังคงให้คล้ำย
กับท ำนองล ำตังหวำย แบบต้นฉบับของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว วงดนตรีที่ใช้
ประกอบกำรแสดงเป็นวงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน (จีรพล เพชรสม, 2563, 25 ตุลำคม, สัมภำษณ์)  
   2.2.2 เนื้อร้องประกอบกำรแสดง กำรแสดงฟ้อนตังหวำยได้น ำรูปแบบกำรขับร้อง      
มำจำกท ำนองล ำของหมอล ำในแขวงสะหวันนะเขต กำรล ำตังหวำยเป็นท ำนองล ำที่นิยมของหมอล ำ  
ในหมู่บ้ำนที่มีอำชีพผลิตตั่งหวำยออกจ ำหน่ำย ท ำนองล ำนี้เริ่มเผยแพร่เข้ำมำในประเทศไทย จึงกลำย
มำเป็น “ล ำตังหวำย” ของชำวอีสำน ลักษณะของกลอนล ำมีกำรยกย่องทั้งฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิง      
มีลักษณะโต้ตอบกัน และจะมีค ำสร้อยลงท้ำย เช่น ค ำว่ำ หนำคิงกลม คนงำมเอย ซ ำบำยดี และมีค ำ
ขึ้นต้นว่ำ ชำยเอย นำงเอย เป็นต้น ต่อมำนำงฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชำติ น ำบทร้องล ำตังหวำย   
มำถ่ำยทอดให้กับนักเรียนในวิทยำลัยนำฏศิลปะร้อยเอ็ด จึงมีกำรปรับบทร้องให้เป็นฝ่ำยหญิงร้องเพียง
คนเดียว เนื่องจำกในสมัยก่อนหำหมอล ำผู้ชำยยำกและเสียงร้องไม่เข้ำกัน กำรล ำตังหวำยจึงเป็น
ผู้หญิงร้องฝ่ำยเดียวมำจนถึงปัจจุบัน (พร ยงดี, 2563, 26 ตุลำคม, สัมภำษณ์)  
 

เนื้อร้องตังหวาย (สะหวันนะเขต) 
   อ้ำยเอ้ย น้องสิล ำกะนิแม่นทำงเต้ย ตังหวำยเอ้ยกะนิแม่นเกี่ยวอ่อย         
ค ำปำกหวำนละคือจั่งน้ ำอ้อย ออยอ้ำยละคันอยู่บ่เซำ เอำบ่นอละคันพ่ีชำยเอ้ย แฟน
นำงเอ๋ย 
   อ้ำยเอ้ย ว่ำบ่มีกะนิแม่นเครือเกี้ยว สังมำเป็นละคันเจ้ำหย่ำมหย่ำง ว่ำตะ
ล่ำงละคันเจ้ำบ่กว้ำง มำได้ละคันเจ้ำผูกวัว กลัวพ่ีชำยละสิมำลวงน้อง แฟนนำงเอ๋ย 
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   อ้ำยเอ้ย อย่ำได้โสกะนิแม่นดำดิ้น น ำงำกะนิแม่นช้ำงป่ำ คิดต่อเขำกะนิ
แม่นโล้งโค้ง ควำยเฒ่ำกะนิแม่นแห่งเฮำ เอำอิหลีละคันบ่พี่ชำย บ่ไลนำ 
   อ้ำยเอ้ย สิบเบี้ยอยู่กะนิแม่นฟำกน้ ำ อย่ำได้อ่ำวนั้นคะนึงหำ สองสลึงละคัน
เจ้ำมำมือ ให้ค่อยก ำละคันเจ้ำเอำไว้ บ่ไลนำ 
   อ้ำยเอ้ย อ้ำยได้กินกะนิแม่นลำบก้อย อย่ำลืมแจ่วกะนิแม่นแพวผัก กินพำ
เงินละคันว่ำพำค ำอย่ำได้ลืมละคันกะเบียนฮ้ำง บ่วำงนำ 
   อ้ำยเอ้ย คันเจ้ำเทียวกะนิแม่นทำงดั้น หำกันละคันเจ้ำลัดท่ง แดดสิเผำและ
คันเจ้ำแห่งฮ้อน ตัวเจ้ำละคันอย่ำได้เทียว ให้อ้ำยเทียวกะนิแม่นทำงพุ้น ถกขำไวละ
คันไปซ่นห่ม ให้ชำยแวะกะนิแม่นหม่อมน้อง มำซ่นกะนิแม่นห่มเฮือน คนงำมเอ๋ย 
   อ้ำยเอ้ย ใจบ่ใสละคันเจ้ำน ำน้ ำ แยงเงำละคันเจ้ำบ่ส่อง กบบ่ตั้งละคันเจ้ำ
ต่อถ้ ำ เห็นเถื่อมละคันนึกว่ำโพน เพ่ินว่ำกุญละคันเจ้ำชรช้ำง งำนิลละคันเจ้ำอยู่ป่ำ 
ยังได้มำละคันเจ้ำฮ่วมบ้ำน เมืองกว้ำงละคันเจ้ำกล่อมขุน บุญอ่ีนำงละคันสิมีบ่ คน
งำมเอ๋ย 

(พร ยงดี, 2563, 26 ตุลำคม, สัมภำษณ์)   
 
   2.2.3 ดนตรีประกอบกำรแสดง ดนตรีประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำย คือ ลำยเพลงตัง
หวำย เป็นผลงำนที่สร้ำงขึ้นใหม่โดยครูผู้เชี่ยวชำญ ประกอบด้วย นำยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปิน
แห่งชำติ นำยทองค ำ ไทยกล้ำ และนำยจีรพล เพชรสม ได้น ำเอำท ำนองเพลงตังหวำยมำจำก
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มีกำรน ำเพลงมำปรับและเรียบเรียงขึ้นใหม่ แต่ยังคงท ำนอง
ลำยเพลงให้คล้ำยแบบเดิม เครื่องดนตรีชิ้นหลักในกำรท ำเพลงในสมัยก่อนมีเพียง แคน ต่อมำใน
ปัจจุบันมีกำรใช้วงดนตรีพ้ืนบ้ำนอีสำนมำบรรเลงเพลงประกอบกำรแสดงโดยมีเครื่องดนตรี ได้แก่ 
แคน โปงลำง กลองหำง กลองตุ้ม โหวด พิณ ฉำบใหญ่ ฉำบเล็ก ไหซอง เป็นต้น จำกกำรศึกษำพบว่ำ 
ในปัจจุบันยังใช้ลำยเพลงตังหวำย และใช้วงดนตรีพ้ืนบ้ำนอีสำนในกำรเล่นดนตรีประกอบกำรแสดง 
(ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์, 2563, 26 ตุลำคม, สัมภำษณ์) 
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ลายดนตรีประกอบการแสดง 
 
ลายเพลงประกอบการแสดง 
- - - - - - - - - - - - - - - ล - - - - - ม ซ  ม ล  ม ซ ร ม ร ม ด 
- - ล - - ม - ซ  ม ซ ม ร ม ร ม ด - - ล - - ม ซ  ม ล  ม ซ  ร ม ร ม ด 
- ล  - - - ซ  - ม ล  ม ซ  ร ม ร ม ด - ด  - - - ล  - ซ  ม ซ  ม ร ม ร ม ด 
- ร - ม - ล ด ร - ม ซ  ร ม ร ม ด - ร - ม - ล ด ร - ม ซ  ร ม ร ม ด 
- - - - ล - - - - ล - ด - ร - ซล - - ล ล ล - - - - ล - ด - ร - ซล 

 
ท่อนสร้อย 
- - - - - ม ซ  ล - - ม ซ  - - ม ล  - ม - ซ  ด  ล  ซ  ม  ซ  ม ร ด - ล ซ ล 
- - - - - ม ซ  ล - - ม ซ  - - ม ล  - ม - ซ  ด  ล  ซ  ม  ซ  ม ร ด - ล ซ ล 

 
  2.2.4 กำรแต่งกำยประกอบกำรแสดง ผู้แสดง สวมเกำะอกสีชมพู ใช้ผ้ำสไบจกนครพนม
พันรอบอก จับผ้ำให้เป็นกลีบที่อกด้ำนซ้ำย กลัดดอกไม้ไหมสีชมพูหน้ำผ้ำที่จับจีบด้ำนซ้ำย นุ่งผ้ำถุง
มัดหมี่ยำวครึ่งแข้ง คำดเข็มขัดเงินทับขอบผ้ำที่เอว ท ำผมรวบตึงเกล้ำมวยใช้ผ้ำสีแดงมัดรอบมวยผม 
แล้วสวมเครื่องประดับเงิน จำกกำรศึกษำ พบว่ำ กำรแต่งกำยในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนไปตำมควำม
เหมำะสม และมีควำมสวยงำมตำมยุคสมัย กำรแสดงชุดนี้ไม่มีอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง 

  
                         ด้ำนหน้ำ                                                   ด้ำนหลัง 

ภาพที่ 7 กำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำย 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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  2.2.5 รูปแบบกำรแปรแถวประกอบกำรแสดง กำรจัดรูปแบบของกำรแปรแถวบนเวที
นั้น มีรูปแบบของกำรจัดกำรที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้ประดิษฐ์ท่ำฟ้อน น ำเสนอ
รูปแบบกำรแสดงบนเวที โดยน ำเสนอผ่ำนกระบวนกำรแปรแถว สลับสับเปลี่ยนต ำแหน่งของนักแสดง 
มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจำรณำ 1) ค ำนึงถึงรูปร่ำงลักษณะของผู้แสดง 2) ระยะห่ำงของผู้แสดงต้องเท่ำกัน 
3) ระยะกำรเคลื่อนแถวต้องสัมพันธ์กับดนตรี 4) กำรเคลื่อนแถวต้องสัมพันธ์กับเนื้อร้อง 5) ไม่แปร
แถวแบบเดียวซ้ ำหลำย ๆ ครั้ง 6) กำรแปรแถวควรมีควำมกลมกลืนของกำรเคลื่อนตัวไป 7) ค ำนึงถึงสี
ของเครื่องแต่งกำยของผู้แสดง 8) ค ำนึงถึงสัดส่วนของพ้ืนที่เวที โดยไม่เอียงหรือเบี้ยวไปทำงใดทำง
หนึ่ง กำรแสดงฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) มีรูปแบบกำรแปรแถว ดังนี้ (จีรพล เพชรสม, 2563, 25 
ตุลำคม, สัมภำษณ์)  
 
ตารางท่ี 6  รูปแบบกำรแปรแถวฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) 

ล าดับที่ รูปภาพ ลักษณะการแปรแถว 
1 

 

กำรแปรแถวหน้ำกระดำนสอง
แถว หรอแถวตอนลึกสองแถว 

2 

 

กำรแปรแถวหน้ำกระดำนสอง
แถวยืนสลับฟันปลำ 

3 

 

กำรแปรแถวแบบวงกลม 

3 

 
 

กำรแปรแถวตอนลึกหนึ่งแถว
ด้ำนซ้ำยของเวที 

ที่มา: ผู้วิจัย 
หมายเหตุ จ ำนวนนักแสดง หรือรูปแบบกำรแปรแถวสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมโอกำส และสถำนที่
ในกำรแสดง 
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 2.3 วิเคราะห์อัตลักษณ์กระบวนท่าฟ้อน 
 กำรวิเครำะห์อัตลักษณ์กระบวนท่ำฟ้อน ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์จำกแหล่งข้อมูลที่
ส ำคัญ คือ กำรวิเครำะห์เอกสำรที่เป็นบันทึกลำยมือของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี (น ำเสนอเป็นตำรำง
ที่ 7) ซึ่งกำรวิเครำะห์ในส่วนนี้ได้มุ่งหำค ำตอบในสองประเด็น คือ ท่ำฟ้อนและภำษำที่ใช้อธิบำยท่ำ
ฟ้อน กล่ำวคือ ท่ำฟ้อน มุ่งส ำรวจจ ำนวนท่ำฟ้อนที่ถูกบันทึก และอนุมำนว่ำเป็นท่ำฟ้อนหลักของฟ้อน
ตังหวำย ในขณะเดียวกันในประเด็นเรื่องภำษำที่ใช้ เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลที่แสดงให้ เห็น
ลักษณะเฉพำะบุคคล ในด้ำนกำรใช้ภำษำ ของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำคัญ
ในกำรแสดงถึงควำมเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรประดิษฐ์ท่ำฟ้อนอีสำน  
 กำรวิเครำะห์ในส่วนที่สอง (ตำรำงที่ 8 - 9) ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ในรำยละเอียดของกระบวน   
ท่ำฟ้อนด้ำนสรีระร่ำงกำยในส่วนต่ำง ๆ โดยแบ่งเป็น ศีรษะ ไหล่ แขน มือ ล ำตัว สะโพก เข่ำ เท้ำ     
ซึ่งเป็นอวัยวะส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรฟ้อน กำรวิเครำะห์ในส่วนนี้โดยละเอียดผู้วิจัยได้อำศัยบันทึก ที่
เป็นลำยมือของ นำยทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นต้นทำงในกำรวิเครำะห์ โดยผู้วิจัยท ำให้กำรวิเครำะห์
นั้นเป็นภำพชัดเจนมำกขึ้น จึงได้แสดงท่ำฟ้อนตำมภำพลำยเส้น เพ่ือท ำให้เห็นสรีระในขณะฟ้อน     
แต่ละท่ำ และได้ปรับค ำอธิบำยท่ำฟ้อนเป็นภำษำทำงวิชำกำรนำฏศิลป์ที่ใช้ในปัจจุบัน 
  2.3.1 วิเครำะห์ท่ำฟ้อนจำกเอกสำรปฐมภูมิ 
  ในส่วนนี้ผู้วิจัย มุ่งวิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนในมิติของข้อมูลที่แสดงถึงตัวตนของ       
นำยทองจันทร์ สังฆะมณี โดยน ำบันทึกที่เป็นลำยมือของ นำยทองจันทร์ สังฆะมณี มำใช้วิเครำะห์     
ในระดับหนึ่ง คือ แสดงให้เห็นถึง จ ำนวนท่ำฟ้อน และแสดงให้เห็นถึงกำรใช้ภำษำในกำรอธิบำยท่ำ
ฟ้อน ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 7 ดังนี้ 
 
ตารางที ่7 กระบวนท่ำฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) จำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป                     
  พ้ืนเมืองอีสำน เล่ม 1 นำยทองจันทร์  สั งฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์               
  กรมศิลปำกร 10 กันยำยน 2536 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท์เฉพาะ 

1 

 

เกี้ยวคว่ ำมือลงแบะระดับ
สะโพกย่ ำ 5 ครั้ง เดิน 5 
ครั้งร ำสลับเปลี่ยนไปมำ
ตำมจังหวะดนตรี 

- เกี้ยวคว่ ำมือลง
แบะ 
- ย่ ำ 5 ครั้ง เดิน 5 
ครั้ง 
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ตารางที ่7 กระบวนท่ำฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) จำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป                     
  พ้ืนเมืองอีสำน เล่ม 1 นำยทองจันทร์  สั งฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์               
  กรมศิลปำกร 10 กันยำยน 2536 (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท์เฉพาะ 

2 

 

มือ เกี้ ยวตั้ ง วงบนระดับ
ศีรษะ อีกข้ำงหนึ่งระดับ
ไหล่หมุนซ้ำยและขวำ ขำ
เตะร ำสลับกันตำมจังหวะ
ดนตรี 

- มือเกี้ยวตั้งวงบน 
- ขำเตะ 

3 

 

มือตั้งวงระดับไหล่แล้วปี้
นกลับมำหงำยมือระดับ
คำง ช่วงคอ ในท่ำชักแป้ง
ผัดหน้ ำ  เท้ ำตบไปตำม
จังหวะ 4 และดนตรี 

- มื อตั้ ง ว ง ระดั บ
ไหล่แล้วปี้นกลับมำ
หงำยมือระดับคำง 
ช่วงคอ 
- เท้ำตบ 

4 

 

ก้มหมุนซ้ำยและขวำ แขน
ป้ำยไปตำมแล้วมือจีบลงไม่
ติดกัน มือหนึ่ งหักหงำย
หมุนไปทำงขวำตำมมือ ร ำ
สลับกันตำมจังหวะ 

- แขนป้ำยมือจีบลง
ไม่ติดกัน 
- มือหนึ่งหักหงำย
หักหงำย 

5 

 

มือเกี้ยวตั้งวงระดับศีรษะ 
แล้วเปลี่ยนมำกอดอก ใน
มือขวำทับซ้ำยร ำสลับกัน
ไปเรื่อย ๆ 

- มือเกี้ยวตั้งวง 
- มือกอดอก ในมือ
ขวำทับซ้ำย 

6 

 

มือเกี้ยวตวัดตั้งวงสูงระดับ
ศีรษะมือที่สองเหมือนกัน
อยู่ในระดับใต้ศอกเดินออก
ข้ำงสลับตำมจังหวะ 

- มือเกี้ยวตวัดตั้งวง
สูง 
- เดินออกข้ำง 

7 

 

มื อขว ำแบะออกหงำย
ระดับเอว มือซ้ำยเท้ำเอว
เปลี่ยนสลับข้ำงขวำและ
ซ้ำย เดินข้ำง ในจังหวะ
ตำมดนตรี 

- มือขวำแบะออก
หงำย 
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ตารางที ่7 กระบวนท่ำฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) จำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป                     
  พ้ืนเมืองอีสำน เล่ม 1 นำยทองจันทร์  สั งฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์               
  กรมศิลปำกร 10 กันยำยน 2536 (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท์เฉพาะ 

8 

 

ก้มลงมือเกี้ยวแบะออก
ระดับหัวเข่ำ แล้วยืนขึ้นมือ
เกี้ยวตวัดบน ระดับศีรษะ 
ร ำสลับกันไปมำตำมจังหวะ 

-  ก้ มล งมื อ เ กี้ ย ว
แบะออก 
-  ยืนขึ้ นมือ เกี้ ย ว
ตวัดบน 

9 

 

ส่ำยมือระดับตะโพกไป
เรื่อย ๆ ตำมจังหวะ เดิน
เข้ำตำมจังหวะ 

-  ส่ ำ ย มื อ ร ะ ดั บ
ตะโพก 

ที่มา: ทองจันทร์ สังฆะมณี (2536, น. 141) 
 
  สรุปท้ำยตำรำงที่ 7 จำกบันทึกท่ำฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) ของนำยทองจันทร์     
สังฆะมณี ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสองประเด็น คือ กำรก ำหนดท่ำฟ้อนที่ใช้ส ำหรับกำรแสดง 
และ ภำษำท่ีใช้ในกำรอธิบำย  
  ประเด็นที่หนึ่ง ในส่วนของกำรก ำหนดท่ำฟ้อน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ระบุท่ำฟ้อน     
ตังหวำย (สะหวันนะเขต) จ ำนวน 9 ท่ำ โดยได้ร่ำงภำพลำยเส้นรูปคนท ำท่ำฟ้อนพร้อมทั้งได้เขียน
อธิบำยกำรเคลื่อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยด้วยลำยมือตนเอง ค ำอธิบำยดังกล่ำวนั้นเมื่อได้
พิจำรณำประกอบไปกับภำพวำดลำยเส้นรูปคนท ำท่ำฟ้อน ก็จะช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถจินตนำกำร ถึง
กำรเคลื่อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยได้ชัดเจนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมผู้ วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตประกำร
หนึ่ง คือ ท่ำฟ้อนต่ำง ๆ ที่เป็นภำพวำด และลำยมือของนำยทองจันทร์ สังฆะมณีนั้น ไม่ได้ระบุชื่อของ
ท่ำฟ้อนไว้อย่ำงชัดเจน แต่ได้ปรำกฏค ำท่ีอนุมำนว่ำเป็นท่ำฟ้อนนั้น ๆ จำกค ำอธิบำยของท่ำฟ้อนแต่ละ
ท่ำท่ีเป็นภำษำเฉพำะซึ่งแตกต่ำงจำกค ำศัพท์ หรือ นำฏยศัพท์ที่ใช้ในทำงวิชำกำรปัจจุบัน ดังนี้   
  ตังหวำย (สะหวันนะเขต) จ ำนวน 9 ท่ำ 
   ท่ำท่ี 1 : เกี้ยวคว่ ำมือลงแบะ, ย่ ำ 5 ครั้ง เดิน 5 ครั้ง  
   ท่ำท่ี 2 : มือเกี้ยวตั้งวงบน, ขำเตะ 
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   ท่ำท่ี 3 : มือตั้งวงระดับไหล่แล้วปี้นกลับมำหงำยมือระดับคำงช่วงคอ, เท้ำตบ 
   ท่ำท่ี 4 : แขนป้ำยมือจีบลงไม่ติดกัน, มือหนึ่งหักหงำยหักหงำย 
   ท่ำท่ี 5 : มือเกี้ยวตั้งวง, มือกอดอก ในมือขวำทับซ้ำย 
   ท่ำท่ี 6 : มือเกี้ยวตวัดตั้งวงสูง, เดินออกข้ำง 
   ท่ำท่ี 7 : มือขวำแบะออกหงำย, มือซ้ำยเท้ำเอว 
   ท่ำท่ี 8 : ก้มลงมือเกี้ยวแบะออก, ยืนขึ้นมือเกี้ยวตวัดบน 
   ท่ำท่ี 9 : ส่ำยมือระดับตะโพก 
  ประเด็นที่สอง ภำษำที่ใช้ในกำรอธิบำยท่ำฟ้อน แสดงให้เห็นว่ำ นำยทองจันทร์ สังฆะมณี
นั้น ได้ใช้ภำษำประจ ำท้องถิ่นที่เป็นภำษำพูดมำใช้อธิบำยท่ำฟ้อนเป็นหลัก ภำษำดังกล่ำวนั้นค่อนข้ำง
เป็นภำษำที่ใช้เฉพำะบุคคล และอำจมีบำงค ำที่มีกำรใช้ค ำนำฏยศัพท์ หรือชื่อท่ำนำฏศิลป์ไทยมำ
ผสมผสำนในกำรบันทึกร่วมด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เป็นภำษำในทำงวิชำกำรด้ำนนำฏศิลป์ทั้งหมด แต่เมื่อ
ผู้อ่ำนที่รู้ภำษำ และค ำศัพท์พ้ืนถิ่นอีสำนได้อ่ำนก็จะสำมำรถเข้ำใจค ำอธิบำยของ นำยทองจันทร์  
สังฆะมณี ได้เป็นอย่ำงดี เอกสำรนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพ่ือเป็นเอกสำรเผยแพร่ในทำงวิชำกำรอย่ำง
กว้ำงขวำง แต่บันทึกชิ้นนี้ก็เป็นหลักฐำนชิ้นส ำคัญที่เข้ำใกล้ควำมเป็นตัวตนของนำยทองจันทร์     
สังฆะมณี และเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพำะบุคคลมำกยิ่งขึ้น 
  อย่ำงไรก็ตำม ยังมีข้อจ ำกัดประกำรหนึ่งของเอกสำรชิ้นนี้ คือ เอกสำรที่เป็นลำยมือของ
นำยทองจันทร์ สังฆะมณีนี้ ได้ให้ข้อมูลเพียงระดับหนึ่งที่ไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรท ำให้เห็นภำพกำรแสดง
ที่สมบูรณ์ได้ กล่ำวคือ บันทึกได้แสดงให้เห็นจ ำนวนท่ำฟ้อนที่ใช้ในเพลง และแสดงให้เห็นถึงกำรฟ้อน
ในแต่ละท่ำ แต่ไม่สำมำรถบ่งบอกได้ว่ำเรียงล ำดับกำรฟ้อนอย่ำงไร แต่ละท่ำฟ้อนนั้นต้องฟ้อนท่ำละกี่
จังหวะ และไม่สำมำรถระบุได้ว่ำฟ้อนแต่ละท่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรแปรแถวอย่ำงไร ในประเด็นนี้จะ
สำมำรถขยำยประเด็นและควำมชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อ อำศัยวิธีกำรศึกษำและหำค ำตอบรูปแบบอ่ืน
เพ่ิมเติม เช่น กำรสัมภำษณ์บุคคล กำรสัมมนำกลุ่ม กลุ่มคนที่มีประสบกำรณ์โดยตรงกับนำยทอง
จันทร์ สังฆะมณี ในกรณีท่ีเกี่ยวกับกำรแสดงเซิ้งบั้งไฟ และกำรฟ้อนอีสำนในชุดกำรแสดงอ่ืน ๆ ที่นำย
ทองจันทร์ สังฆะมณี มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ท่ำฟ้อน 
  2.3.2 วิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อน และกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย 
  ในส่วนนี้ได้มุ่งวิเครำะห์ท่ำฟ้อน ตำมต ำแหน่งของร่ำงกำย คือ ศีรษะ ไหล่  แขน มือ 
ล ำตัว สะโพก เข่ำ เท้ำ และมีกำรบันทึกกำรเคลื่อนไหว ตำมตำรำงที ่16 ดังนี้  
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ตารางที ่8  วิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) นำยทองจันทร์ สังฆะมณี 

ล าดับที่ รูปภาพ อธิบายท่าร า 
1 

 
(1) 

 
(1.1) 

ท่ำที่ 1 ย่ ำเท้ำสลับซ้ำยขวำ งอเข่ำเล็กน้อยทิ้งสะโพก
ไปตำมขำที่ย่ ำ ล ำตัวตรง มือทั้งสองข้ำงจีบคว่ ำ ม้วน
คลำยจีบออก งอแขนทั้ง 2 ข้ำงระดับเอว กดไหล่ซ้ำย
ขวำ ลักคอ ปฏิบัติตำมจังหวะ 
 

2 

 
(2) 

 
(2.1) 

ท่ำที่ 2 ย่ ำเท้ำตำมจังหวะ (1-2-3-แตะ) โดยเริ่มแตะ
เท้ำขวำ งอเข่ำเล็กน้อย ทิ้งสะโพกไปตำมขำที่ย่ ำแตะ 
ล ำตัวหันเฉียง 45 องศำ ไปด้ำนซ้ำยและขวำ มือทั้ง
สองข้ำงจีบม้วนออกตั้งวง มือขวำระดับศีรษะ มือซ้ำย
ระดับไหล่ กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย กดไหล่ขวำเอียงขวำ 
ปฏิบัติสลับกันซ้ำย ขวำ 

3 

 
(3) 

ท่ำที่ 3 ยืนตรงตบเท้ำขวำตำมจังหวะงอเข่ำเล็กน้อย 
ยักสะโพกขึ้นตำมจังหวะ มือขวำจีบคว่ ำแขนตึงมำ
ด้ำนหน้ำ มือซ้ำยแบบมือหงำยท้องแขนงอแขนระดับ
ข้ำงใบหู กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ปฏิบัติสลับซ้ำย ขวำ 
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ตารางที ่8  วิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) นำยทองจันทร์ สังฆะมณี (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ อธิบายท่าร า 
4 

 
(4) 

 
(4.1) 

ท่ำที่ 4 ย่ ำเท้ำ (1-2-3- แตะ) โดยเริ่มแตะเท้ำขวำ ย่อ
เข่ำก้มตัวลง มือขวำจีบ มือซ้ำยตั้งวงงอแขนเล็กน้อย
วำดแขนไปข้ำงล ำตัว พร้อมกับหันล ำตัวไปด้ำนซ้ำย 
และด้ำนขวำ กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย กดไหล่ขวำเอียง
ขำว ปฏิบัติสลับซ้ำยขวำ 

5 

 
(5) 

 
(5.1) 

ท่ำที่ 5 ย่ ำเท้ำ (1-2-3 –แตะ) โดยเริ่มแตะเท้ำขวำ งอ
เข่ำเล็กน้อย ทิ้งสะโพกไปตำมขำที่ย่ ำแตะ ล ำตัวตรง 
มือทั้งสองข้ำงจีบม้วนออกตั้งวงระดับศีรษะ กดไหล่
ซ้ำย ขวำ ลักคอ พร้อมกับเดินมือวำงไขว้กันแนบอก 
แขนขวำทับแขนซ้ำย ปฏิบัติสลับกันกับมือตั้งวง 

6 

 
(6) 

 
(6.1) 

ท่ำที่ 6 ย่ ำเท้ำ (1-2-3-ยกเท้ำ) โดยเริ่มยกเท้ำขวำ งอ
เข่ำเล็กน้อยทิ้งสะโพกไปตำมขำท่ีย่ ำแล้วยก ล ำตัวตรง 
มือทั้งสองข้ำงจีบแล้วม้วนออกตั้งวงมำด้ำนหน้ำ มือ
ซ้ำยระดับศีรษะ มือขวำต่อศอก กดไหล่ขวำเอียงขวำ 
กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ปฏิบัติสลับซ้ำย ขวำ 
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ตารางที ่8  วิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) นำยทองจันทร์ สังฆะมณี (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ อธิบายท่าร า 
7 

 
(7) 

 
(7.1) 

ท่ำที่ 7 ย่ ำเท้ำ (1-2-3-แตะ) โดยเริ่มแตะข้ำงซ้ำย งอ
เข่ำเล็กน้อย ทิ้งสะโพกไปตำมขำที่ย่ ำแตะ โน้มล ำตัว
ลงเล็กน้อย มือซ้ำยจีบคว่ ำแล้วม้วนคลำยจีบออก
หงำยท้องแขน ระดับเอว หลังข้อมือขวำแตะที่เหนือ
สะโพก กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย กดไหล่ขวำเอียงขวำ 
ปฏิบัติสลับซ้ำย ขวำ 

8 

 
(8) 

 
(8.1) 

ท่ำที่ 8 ย่ ำเท้ำ (1-2-3-แตะ) งอเข่ำทิ้งสะโพกไปตำม
ขำที่ย่ ำแตะ ก้มล ำตัวลงหันล ำตัวด้ำนขวำ มือทั้งสอง
จีบคว่ ำแล้วม้วนคลำยจีบออกหงำยท้องแขนระดับเข่ำ 
งอแขนเล็กน้อย ก้มศีรษะลง ยืดล ำตัวขึ้นหันตัวด้ำน
ซ้ำยมือทั้งสองข้ำงจีบม้วนออกตั้งวงระดับศีรษะ มือ
ขวำเยื้องมือซ้ำย กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ปฏิบัติท่ำ
สลับกัน 

9 

 
(9) 

ท่ำที่ 9 ย่ ำเท้ำซ้ำยขวำตำมจังหวะ งอเข่ำเล็กน้อยทิ้ง
สะโพกไปตำมขำที่ย่ ำ ล ำตัวตรง มือตั้งวงแขนตึงระดับ
ไหล่ ส่ำยแขนขึ้นลงสลับซ้ำยขวำ กดไหล่ซ้ำยขวำ ลัก
คอ ปฏิบัติตำมจังหวะแล้วเดินเข้ำ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 จำกตำรำงที่ 8 วิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะเขต) ได้พิจำรณำกำร
เคลื่อนไหวของร่ำงกำย 8 ส่วน ประกอบด้วย ศีรษะ ไหล่ แขน มือ ล ำตัว สะโพก เข่ำ เท้ำ สำมำรถ
สรุปได้ตำมตำรำงที่ 9 ดังนี้   



77 
 

ตารางท่ี 9  วิเครำะห์กำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย 8 ส่วน 

ล าดับที่ ต าแหน่งร่างกาย การเคลื่อนไหว 
1 ศีรษะ กำรเอียงซ้ำย กำรเอียงขวำ กำรก้มหน้ำ 
2 ไหล่ กำรกดไหล่ซ้ำย กำรกดไหล่ขวำ กำรลักคอ 
3 แขน กำรตึงแขน กำรงอแขนโค้ง กำรงอแขนขนำนกับพ้ืน กำรตึง

แขนระดับไหล่ กำรงอแขนพับระดับไหล่ กำรงอแขนไขว้กัน 
กำรสำยแขนตึง กำรหงำยท้องแขน กำรงอแขนโค้งเยื้องกัน 

4 มือ กำรตั้งวง กำรม้วนจีบ กำรคลำยจีบ กำรหงำยมือ กำรแบมือ
วำงไขว้กัน กำรจีบมือต่อศอก กำรตั้งวงมือต่อศอก กำรแตะ
ด้วยหลังมือ  

5 ล ำตัว กำรโน้มตัวก้มลง กำรยืดล ำตัวตรง 
6 สะโพก กำรโยกสะโพกซ้ำย-ขวำ กำรยักสะโพกซ้ำย ขวำขึ้น กำรยัก

สะโพกซ้ำย ขวำลง 
7 เข่ำ กำรงอเข่ำ กำรตงเข่ำ 
8 เท้ำ กำรย่ ำเท้ำ กำรย่ ำเท้ำแล้วแตะ กำรย่ ำเท้ำแล้วยก 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยข้ำงต้นของกำรแสดงฟ้อนตังหวำย (สะหวันนะ
เขต) ผู้วิจัยพบว่ำ ในภำพรวมของท่ำฟ้อนเป็นกระบวนท่ำฟ้อนที่เป็นแม่ท่ำพ้ืนฐำนที่สำมำรถปฏิบัติ    
ได้ง่ำยไม่มีกำรเปลี่ยนท่ำที่ซับซ้อน ในปัจจุบันเป็นชุดกำรแสดงที่น ำมำถ่ำยทอดในสถำนศึกษำ และจัด
แสดงกันอย่ำงแพร่หลำย กำรแสดงในชุดนี้เป็นกำรฟ้อนตำมท ำนองเพลงไม่ได้ฟ้อนเปลี่ยนท่ำไปตำม
ค ำร้อง และท่ำฟ้อนสำมำรถปรับจังหวะได้ตำมควำมเหมำะสมของโอกำสที่น ำไปแสดง 
 

3. เซิ้งบั้งไฟ 
 3.1 ประวัติความเป็นมา 
 กำรแสดงชุดเซิ้งบั้งไฟ มีที่มำจำกเรื่องเล่ำของเมือง เมืองหนึ่งที่ประสบกับควำมแห้งแล้งฝนไม่
ตกต้องตำมฤดูกำล ท ำให้เจ้ำเมืองจัดงำนขอฟ้ำขอฝน โดยเชิญเมืองพ่ีเมืองน้องโดยรอบ มำร่วมงำน
บุญดังกล่ำว พร้อมมีกำรพนันกันว่ำ หำกเมืองใดท ำบั้งไฟที่จุดแล้วสำมำรถลอยอยู่บนฟ้ำ ได้นำนที่สุด
จะยกนำงไอ่บุตรสำวให้เป็นมเหสี พร้อมยกเมืองของตนให้ปกครอง แต่สุดท้ำยก็ไม่มีใคร เป็นฝ่ำยชนะ
เนื่องจำกบั้งไฟเกิดระเบิดขึ้น ส่วนท่ำฟ้อนได้น ำมำจำกท่ำฟ้อนในขบวนแห่ หรือที่เรียกว่ำจ่ำยกำบเซิ้ง
(ทองจันทร์ สังฆะมณี, 2536, น. 158) กรมศิลปำกร ได้มีนโยบำยให้เก็บข้อมูลในกำรประดิษฐ์ชุดกำร
แสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชำวอีสำน นำยจีรพล เพชรสม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลป
ร้อยเอ็ดในขณะนั้น ได้ร่วมกับนำงฉวีวรรณ พันธุ นำยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ นำยทองค ำ ไทยกล้ำ และ
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นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ออกศึกษำค้นคว้ำ เก็บข้อมูลเรื่องรำวกำรเซิ้งบั้งไฟจำกบ้ำนสังข์สงยำง 
บ้ำนสีแก้ว บ้ำนเมืองทอง อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บ้ำนหันเชียงเหียน อ ำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม อ ำเภอรำศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และอ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ มำสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้ำนนำฏศิลป์พ้ืนบ้ำนอีสำน ชุดเซิ้งบั้งไฟ โดยจ ำลองเหตุกำรณ์กำรประกวดและกำรแข่งขันบั้ง
ไฟของเมืองต่ำง ๆ ด้วยมีวัตถุประสงค์จะใช้กิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ สื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ ถึงอดีต
และควำมเป็นมำของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรสืบสำนและเผยแพรสู่ชน
รุ่นหลัง วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดจึงได้ศึกษำค้นคว้ำและสืบทอดชุดกำรแสดงนี้ไว้ และได้น ำกำรแสดง
ชุดนี้ไปแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงำนเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ งำน 200 ปี กรุงเทพมหำนคร 
เมื่อปี พ.ศ. 2525 (จีรพล เพชรสม, 2563, 25 ตุลำคม, สัมภำษณ์) 
 3.2 องค์ประกอบการแสดง  
  3.2.1 รูปแบบกำรแสดง แต่เดิมกำรแสดงเซิ้งบั้งไฟท ำกำรแสดงในรูปแบบขบวน 
วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรแสดงแบ่งออกเป็น 2 เมือง คือ 1) เมืองหนอง
หำน (นำงไอ่) จะท ำกำรแสดงก่อน อุปกรณ์ประกอบกำรแสดง คือ ร่ม และ 2) เมืองผำพง (เมืองผำ
แดง) ผู้แสดงสวมเล็บที่นิ้วกลำงข้ำงขวำ ในกำรแสดงแต่ละครั้งไม่ได้มีกำรก ำหนดนักแสดงไว้อย่ำง
ชัดเจน แต่ต้องแสดงให้เป็นจ ำนวนเลขคู่ เช่น 8 คน 10 คน หรือ 12 คน เป็นต้น กำรฟ้อนใช้นักแสดง
ผู้หญิงล้วน มีกำรสร้ำงสรรค์ท่ำฟ้อนขึ้นใหม่ ประกอบกับกำรแปรแถว และกำรใช้พ้ืนที่บนเวทีให้
เหมำะสมกับจ ำนวนผู้แสดง วงดนตรีที่ใช้ประกอบกำรแสดงเป็นวงดนตรีพ้ืนบ้ำนอีสำน (จีรพล      
เพชรสม, 2563, 25 ตุลำคม, สัมภำษณ์)   
  3.2.2  เนื้อร้องประกอบกำรแสดง เนื้อร้องประกอบกำรแสดงเซิ้งบั้งไฟ มีกำรคิด
สร้ำงสรรค์ขึ้นในปี พ.ศ. 2524 โดยนำงฉวีวรรณ พันธุ นำยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ และคณะเห็นถึง
ควำมไพเรำะของเพลงเซิ้งบั้งไฟ ของไวพจน์ เพชรสุพรรณ จึงได้น ำมำดัดแปลงปรับใช้ในกำรแสดง   
เซิ้งบั้งไฟของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด เนื้อร้องประกอบกำรแสดงเซิ้งบั้งไฟ จะเรียกว่ำ “กำพย์เซิ้ง”  
 

กาพย์เซิ้งบั้งไฟ เผ่าที่ 1 เมืองหนองหาน (เมืองนางไอ่) 
  โอ้เฮำโอ่ละเฮำโอ้เฮำโอ    นะโม นะมำวันทำใส่เกล้ำ 
ไหว้พระเจ้ำองค์เลิศนำโถ      ทั้งธรรมโม สังโฆพร้อมพรั่ม 
ไหว้ทุกส่ ำครูบำอำจำรย์      ผู้ประทำนสอนศิลปศำสตร์ 
ผู้ฉลำดฮู้เค้ำแต่งกลอน      ขอวิงวอนชำวไทยทุกหมู่   
ที่เกิดอยู่ในถิ่นแหลมทอง      พวกเฮำครองมรดกสืบไว้   
รักษำไว้ในฮีตโบรำณ       ตำมต ำนำนหนองหำนเมืองใหญ่  
รักษำไว้ฮุ่นลูกฮุ่นหลำน      ในต ำนำนสืบมำติดต่อ   
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ผู้เพิ่นก่อสร้ำงบุญบั้งไฟ      มีเงื่อนไขบั้งไฟมำแข่ง   
ผู้เพิ่นแต่งคือพระยำขอม      พวกคนซอมพระยำหำญห่ำว  
ท ำฝั่งฟ้ำวให้ศรีวิไล       ประกำศไปทุกหนทุกแห่ง    
บ่ได้แบ่งบ้ำนนอกบ้ำนนำ      มีธิดำคนสวยนำงไอ่   
นับว่ำได้เป็นยอดนำรี       บุญนำงมีได้เป็นลูกเจ้ำ 
ส่ำไปเท่ำฟ้ำแดด เซียงเหียน     ท ำควำมเพียรบั้งไฟไผขึ้น  
สิยอยื่นยกให้ธิดำ        ตำมบัญชำเพิ่นประกำศไว้  
เป็นลูกใภ้อีพ่อของกู       ใจอดสูเสียดำยนำงไอ่   
ขอยกไว้ในเขตหนองหำน      โอ้เฮำโอเฮำโอ้เฮำโอ 

(พร ยงดี, 2563, 26 ตุลำคม, สัมภำษณ์) 
 

กาพย์เซิ้งบั้งไฟ เผ่าที่ 2 เมืองผาพง (เมืองผาแดง) 
  โอ้เฮำโอ่ละเฮำโอ้เฮำโอ    โอมพุทโธนะโมเป็นเค้ำ  
คนส่ำเว้ำก้ ำฝ่ำยหนองหำน     เสียงวิจำรณ์เว้ำพื้นนำงไอ่   
พวกลูกไพร่ว่ำสวยว่ำงำม      ไผได้ถำมว่ำบุญเหลือเกล้ำ   
พวกผู้เฒ่ำได้ย่องได้ยอ      สมพอ ๆ ลูกชำยผู้ข้ำ   
เสียงคนส่ำไปฮอดแดนไกล     เป็นลูกไผสิเห็นครำวนี้   
เว้ำถ้วนถี่บ่กล้ ำบ่กลำย      บรรยำยผำพงเพียงนี้   
โอ้เฮำโอ่เฮำโอ้เฮำโอ 

 
  3.2.3 ดนตรีประกอบกำรแสดง ในปี พ.ศ. 2524 นำยทองค ำ ไทยกล้ำ นำยทรงศักดิ์    
ประทุมสินธุ์ และคณะครูผู้ เชี่ยวชำญได้แต่งท ำนองดนตรีเพ่ือประกอบกำรแสดงเซิ้งบั้งไฟขึ้น 
ประกอบด้วย ลำยเซิ้งบั้งไฟ ลำยเต้ยธรรมดำ ลำยภูไทน้อย และแคนลำยใหญ่ โดยใช้เครื่องวงโปงลำง
พ้ืนบ้ำนอีสำน ประกอบไปด้วย โปงลำง กลองหำงยำว กลองตุ้ม แคน โหวด พิณ ไหซอง ฉำบเล็ก และ
ฉำบใหญ่ ในช่วงยุคแรกมีกำรน ำไหซองมำประกอบกำรบรรเลง แต่ในกำรบรรเลงบำงเพลงเสียงของ 
ไหซองไม่สำมำรถปรับคีย์เข้ำกับเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนได้ จึงได้น ำเบสมำแทนกำรดีดไหซอง ต่อมำ      
ไหซองจึงได้เป็นองค์ประกอบของกำรแสดงเปิดวงสืบมำ (ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ , 2563, 26 ตุลำคม, 
สัมภำษณ์) 
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ลายเพลงประกอบการแสดงเซิ้งบั้งไฟ 
 
ลายน้อย 
- - - ร - ด ล ร - ด ฟ ร - ด ล ร - - - ร - ด ล ร - ด ฟ ร - ด ล ร 
- - - ซ - ฟ ร ซ - ฟ ล ซ - ฟ ร ซ - - - ซ - ฟ ร ซ - ฟ ล ซ ฟ ร ด ร 
- - - ล - ล ซ ล - ล ซ ล ซ ล ฟ ซ - - - ล - ล ซ ล - ล ซ ล ซ ล ฟ ซ 
- - - ฟ - ฟ ซ ล - ร - ฟ ซ ล ซ ล - - - ฟ - ฟ ซ ล - ร - ฟ ซ ล ซ ล 
- - ซ ล - ล ซ ล - ฟ ล ซ ฟ ร - ฟ - - ซ ล - ล ซ ล - ฟ ล ซ ฟ ร - ฟ 
- - - ร - ร ล ซ - ฟ ล ซ ฟ ร ด ร - - - ร - ร ล ซ - ฟ ล ซ ฟ ร ด ร 
- - ซ ล - ล ซ ล - ฟ ล ซ ฟ ร - ฟ - - ซ ล - ล ซ ล - ฟ ล ซ ฟ ร - ฟ 

 
ลายเต้ยธรรมดา 
- - - ร - ร ฟ ซ - ล ซ ฟ - ร - - - - - ร  - ร ฟ ซ - ล ซ ฟ - ร - - 
- ด  ล ด  - ด  - ฟ ซ ฟ ซ ล - - - - - ร  - ล  ด  ร ด  ล ด  ล ซ ล - ล ด  ซ 
- ฟ ร ฟ - ฟ - ซ - ซ ล ด  - ด  - ฟ - ฟ ซ ล - ล ด  ซ - ฟ ร ฟ - - - ฟ 
- ฟ ซ ล ร  ล ด  ซ - ฟ ร ฟ - - - ด  - ล ด  ซ - ซ ล ฟ - ร - ด  - - ร  ล 
ร  ล ด  ซ - ซ ฟ ซ ล ด  - ร 

 
ลายภูไทน้อย 
- - - ฟ - ร ร ร - ร - ฟ - ซ - ล - ซ - ฟ - ร ร ร - ร - ฟ - ซ - ล 
- ด  - ฟ - ร - ด - ล - ล - ซ - ล - ด  - ฟ - ร ร ร - ร - ฟ - ซ - ล 
- ซ - ฟ - ร ร ร - ร - ฟ - ซ - ล - ด  - ฟ - ร - ด  - ล - ล - ซ - ล 
- ด  - ฟ - ซ ฟ ร  - ล - ซ ล ซ ฟ ร - ซ - ฟ - ร ร ร - ร - ฟ - ซ - ล 
- ซ - ฟ - ร ร ร - ร - ฟ - ซ - ล - ด  - ฟ - ร - ล - ด  - ซ ด  ซ ด  ซ 
ด  ซ ด  ฟ - ร ร ร  ทำงเปลี่ยน ท่อน 1 
- - - - - - - - - ร - ฟ - ฟ ซ ล - ซ - ด  - ด  ด  ด  - ร - ฟ - ฟ ซ ล 
- ฟ - ซ - ซ ซ ซ - ร - ฟ - ฟ ซ ล - ซ - ด  - ด  ด  ด  - ร - ฟ - ฟ ซ ล 
- ฟ - ซ - ซ ซ ซ - ร - ฟ - ซ - ฟ - ร - ด  - ร - ด - ล - ด - ร - ฟ 
- ซ - ฟ - ร ร ร ทำงเปลี่ยน ท่อน 2 
- - - - - - - - - ร  ด  ล - ด  - ร  - ฟํ - ร  - - - - - ล  - ซ  - ฟ - ร 
- ด - ร - - - - - ร  ด  ล - ด  - ร  - ฟํ - ร  - - - - - ล  - ซ  - ฟ - ร 
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ลายภูไทน้อย (ต่อ) 
- ด - ร - - - - - ล ด ฟ - ซ - ล - ด  - ล - - - - - ล ด  ซ - ฟ - ร 
- ด - ร - ฟ - ซ - ด  - ล ด  ล ซ ฟ - ด - ร 

 
เกริ่นแคน (ลายใหญ่) 
- ม - ร - ด - ล - ร - ล - ด - ซ - ด - ซ - ล - ม - ล - ม - ซ - ร 
- ซ - ร - ม - ล - ด - ร - ด - ม - ร - ซ - ร - ม - ร - ด - ล - ร 
- ล - ด - - - ร - ด - ล - ด - ซ - - - ล* - - - - - - - - - - - - 

 
  3.2.4 กำรแต่งกำย ผู้แสดงเมืองที่ 1 เมืองนำงไอ่ มือถือร่ม นุ่งผ้ำซิ่นมีเชิงสวมเสื้อแขน
กระบอกแต่งลำยแถบด้วยผ้ำขิด มีผ้ำขิดพำดเฉียงไหล่ สวมกระโจมที่ศีรษะ ผู้แสดงเมืองที่ 2 เมืองผำ
พง สวมเล็บมือขวำนิ้วกลำง นุ่งผ้ำจีบหน้ำนำงหำงไหล สวมเสื้อแขนกระบอกตกแต่งด้วยลูกปัดมีผ้ำขิด
พำดไหล่ สวมหมวกกำบ หรือกระโจมสำมเหลี่ยมที่ศีรษะ (หมวกกำบ หรือกระโจม หมำยถึง หมวกที่
ท ำมำจำก กำบหมำก หรือกำบไผ่ ปัจจุบันมีกำรใช้ผ้ำหรือกระดำษแข็งในกำรประดิษฐ์แทนกำบไม้  
ต่ำง ๆ) (จีรพล เพชรสม, 2563, 25 ตุลำคม, สัมภำษณ์) 
  
  

                       ด้ำนหน้ำ                       ด้ำนหลัง 
ภาพที่ 8 กำรแต่งกำยเซิ้งบั้งไฟ เมืองหนองหำน (เมืองนำงไอ่) 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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                       ด้ำนหน้ำ                        ด้ำนหลัง 

ภาพที่ 9 กำรแต่งกำยเซิ้งบั้งไฟ เมืองผำพง (เมืองผำแดง) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
  3.2.5 อุปกรณ์ประกอบกำรแสดง ผู้แสดงเมืองที่ 1 เมืองนำงไอ่ ใช้ “ร่ม” เป็นอุปกรณ์
ประกอบกำรแสดง ซึ่งประดิษฐ์มำจำกไม้ และกระดำษสีน้ ำตำล มีกำรวำดลวดลำยต่ำง ๆ ตกแต่งให้
สวยงำม และเคลือบด้วยน้ ำมันให้เกิดควำมเงำ ผู้แสดงเมืองที่ 2 เมืองผำพง ใช้ “เล็บ” สวมที่นิ้วกลำง
มือขวำ เป็นอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง ซึ่งประดิษฐ์มำจำกซี่ไม้ไผ่เล็ก ๆ สำนเป็นกระบอก ส ำหรับใส่
นิ้วมือ ปลำยเล็บเรียวยำวประมำณ 1 ฟุต พันด้วยไหม หรือด้ำยสีแดง น้ ำเงิน และสีเหลือง ที่ปลำย
เล็บท ำเป็นดอกกลมสีขำว (ในปัจจุบันมีสีด้ำยหลำยลำยขึ้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) (จีรพล เพชรสม , 
2563, 25 ตุลำคม, สัมภำษณ์)  
  

                        ร่ม                              เล็บ 
ภาพที่ 10 อุปกรณ์ประกอบกำรแสดง ร่ม และเล็บ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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  3.2.6 รูปแบบกำรแปรแถวประกอบกำรแสดง กำรจัดรูปแบบของกำรแปรแถวบนเวทีนั้น 
มีรูปแบบของกำรจัดกำรที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้ประดิษฐ์ท่ำฟ้อน น ำเสนอ
รูปแบบกำรแสดงบนเวที โดยน ำเสนอผ่ำนกระบวนกำรแปรแถว สลับสับเปลี่ยนต ำแหน่งของนักแสดง 
มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจำรณำ 1) ค ำนึงถึงรูปร่ำงลักษณะของผู้แสดง 2) ระยะห่ำงของผู้แสดงต้องเท่ำกัน 
3) ระยะกำรเคลื่อนแถวต้องสัมพันธ์กับดนตรี 4) กำรเคลื่อนแถวต้องสัมพันธ์กับเนื้อร้อง 5) ไม่แปร
แถวแบบเดียวซ้ ำหลำย ๆ ครั้ง 6) กำรแปรแถวควรมีควำมกลมกลืนของกำรเคลื่อนตัวไป 7) ค ำนึงถึงสี
ของเครื่องแต่งกำยของผู้แสดง 8) ค ำนึงถึงสัดส่วนของพ้ืนที่เวที โดยไม่เอียงหรือเบี้ยวไปทำงใดทำง
หนึ่ง กำรแสดงเซิ้งบั้งไฟ มีรูปแบบกำรแปรแถว ดังนี้ (จีรพล เพชรสม, 2563, 25 ตุลำคม, สัมภำษณ์) 
 
ตารางท่ี 10 กำรแปรแถวเซิ้งบั้งไฟ เมืองหนองหำน (เมืองนำงไอ่) 

ล าดับที่ รูปภาพ ลักษณะการแปรแถว 
1 

 

กำรแปรแถวหน้ำกระดำนสองแถว 
หรือแถวตอนลึกสองแถว 

2 

 

กำรแปรแถวตอนลึกหนึ่งแถวกลำงเวที 
หมำยเหตุ :        คนนั่ง 
หมำยเหตุ :        คนยืน 
 

3 

 

กำรแปรแถวเฉียงสองแถวด้ำนขวำ
ของเวที 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 
หมายเหตุ จ ำนวนนักแสดง หรือรูปแบบกำรแปรแถวสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมโอกำสและสถำนที่  
ในกำรแสดง 
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ตารางท่ี 11 กำรแปรแถวเซิ้งบั้งไฟ เมืองผำพง (เมืองผำแดง) 

ล าดับ
ที ่

รูปภาพ ลักษณะการแปรแถว 

1 

 

กำรแปรแถวเฉียงสองแถวด้ำนขวำของ  
เวทีกำรแปรแถวหน้ำกระดำนสองแถว 
หรือแถวตอนลึกสองแถว 
หมายเหตุ :        นั่ง เมืองหนองหำน 
หมายเหตุ :        ยืน เมืองผำพง 
 

2 

 

กำรแปรแถวเฉียงสองแถวด้ำนขวำของ 
เวท ี
กำรแปรแถววงกลมหนึ่งวง 
หมายเหตุ :        นั่ง เมืองหนองหำน 
หมายเหตุ :        ยืน เมืองผำพง 

3 

 

กำรแปรแถวเฉียงสองแถวด้ำนขวำของ  
เวท ี
กำรแปรแถวเฉียงสองแถวด้ำนซ้ำยของ 
เวท ี
หมายเหตุ :        นั่ง เมืองหนองหำน 
หมายเหตุ :        นั่ง เมืองผำพง 

4 

 

กำรแปรแถวหน้ำกระดำนสองแถว 
หมายเหตุ :        ยืน เมืองหนองหำน 
หมายเหตุ :        ยืน เมืองผำพง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
หมายเหตุ จ ำนวนนักแสดง หรือรูปแบบกำรแปรแถวสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมโอกำส และสถำนที่
ในกำรแสดง 
 
 3.3 วิเคราะห์อัตลักษณ์กระบวนท่าฟ้อน 
 กำรวิเครำะห์อัตลักษณ์กระบวนท่ำฟ้อน ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์จำกแหล่งข้อมูล   
ที่ส ำคัญ คือ กำรวิเครำะห์เอกสำรที่เป็นบันทึกลำยมือของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี (น ำเสนอเป็น
ตำรำงที่ 12) ซึ่งในกำรวิเครำะห์ในส่วนนี้ได้มุ่งหำค ำตอบในสองประเด็น คือ ท่ำฟ้อนและภำษำที่ใช้
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อธิบำยท่ำฟ้อน กล่ำวคือ ท่ำฟ้อน มุ่งส ำรวจจ ำนวนท่ำฟ้อนที่ถูกบันทึกและอนุมำนว่ำเป็นท่ำฟ้อนหลัก
ของเซิ้งบั้งไฟ ในขณะเดียวกันในประเด็นเรื่องภำษำที่ใช้ เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ลักษณะเฉพำะบุคคล ในด้ำนกำรใช้ภำษำของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี ที่จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนส ำคัญ
ในกำรแสดงถึงควำมเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรประดิษฐ์ท่ำฟ้อนอีสำน  
 กำรวิเครำะห์ในส่วนที่สอง (ตำรำงที่ 13 - 14) ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ในรำยละเอียดของกระบวน   
ท่ำฟ้อนด้ำนสรีระร่ำงกำยในส่วนต่ำง ๆ โดยแบ่งเป็น ศีรษะ ไหล่ แขน มือ ล ำตัว สะโพก เข่ำ เท้ำ ซึ่ง
เป็นอวัยวะส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรฟ้อน กำรวิเครำะห์ในส่วนนี้โดยละเอียดผู้วิจัยได้ อำศัยบันทึกที่เป็น
ลำยมือของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นต้นทำงในกำรวิเครำะห์ โดยผู้วิจัยท ำให้กำรวิเครำะห์นั้นเป็น
ภำพชัดเจนมำกข้ึน จึงได้แสดงท่ำฟ้อนตำมภำพลำยเส้นเพ่ือท ำให้เห็นสรีระในขณะฟ้อนแต่ละท่ำ และ
ได้ปรับค ำอธิบำยท่ำฟ้อนเป็นภำษำทำงวิชำกำรนำฏศิลป์ที่ใช้ในปัจจุบัน 
  3.3.1 วิเครำะห์ท่ำฟ้อนจำกเอกสำรปฐมภูมิ 
  ในส่วนนี้ผู้วิจัย มุ่งวิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนในมิติของข้อมูลที่แสดงถึงตัวตนของ       
นำยทองจันทร์ สังฆะมณี โดยน ำบันทึกที่เป็นลำยมือของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี มำใช้วิเครำะห์     
ในระดับหนึ่ง คือ แสดงให้เห็นถึงจ ำนวนท่ำฟ้อน และกำรใช้ภำษำในกำรอธิบำยท่ำฟ้อนดังรำยละเอียด
ในตำรำงที่ 12 ดังนี้ 
 
ตารางที ่12 กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟ (เมืองนำงไอ่) จำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป์              
  พ้ืนเมืองอีสำน เล่ม 1 นำยทองจันทร์  สั งฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์             
  กรมศิลปำกร 10 กันยำยน 2536 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท์เฉพาะ 

1 

 

มือหนึ่งจับร่ม อีกมือหนึ่ง
ป้ ำยบนระดับมือจับร่ ม 
แล้ววำดลงป้ำยข้ำงก้มหลัง 
ร ำตำมจั งหวะ ขำย่ ำใน
จังหวะ   

- มือหนึ่งจับร่ม 
- มือหนึ่งป้ำยบน 
- วำดลงป้ำยข้ำง 

2 

 

ก้มลงมือแปะหัวเข่ำ มือ
หนึ่งจับร่มตึง แล้วยืนขึ้น
แบกร่ม อีกมือหนึ่งเกี้ยวตั้ง
ว งระดับศี รษะ  ร ำตำม
จังหวะ 

-ก้มลงมือแปะหัว
เข่ำ 
-ยืนขึ้นแบกร่ม 
-มือหนึ่งเกี้ยวตั้งวง 
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ตารางที ่12 กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟ (เมืองนำงไอ่) จำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป์              
  พ้ืนเมืองอีสำน เล่ม 1 นำยทองจันทร์  สั งฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์             
  กรมศิลปำกร 10 กันยำยน 2536 (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท์เฉพาะ 

3 

 

เดินออกข้ำงในจังหวะ 4 
แล้วก้มลงมือหนึ่งแปะหัว
เข่ำ อีกมือหนึ่งจับแบกร่ม
เดินเข้ำออกสลับกันไปตำม
จังหวะ 

- ก้มลงมือหนึ่งแปะ
หัวเข่ำ 
- มือหนึ่ งจับแบก
ร่มเดิน 

4 

 

เดินออก มือเกี้ยวตวัดบน
ระดับศีรษะ อีกแขนล่ำงตึง
พร้ อมร่ ม  แล้ ว เ ดิ น เ ข้ ำ    
ยกร่มสูง มือแขนตึงเกี้ยว
ตวัดร ำตำมจังหวะ 

- มือเกี้ยวตวัดบน 
- มือแขนตึงเกี้ยว
ตวัด 

5 

 

เดินรอบ แถวหนึ่งนั่งพร้อม
มือล่ ำ ง เกี้ ยวตวัดระดับ
ตะโพก ขำแตะแบะออก 
ร ำสลับกันไปตำมจังหวะ
ดนตรี 

- มือล่ำงเกี้ยวตวัด 
- ระดับตะโพก  
- ขำแตะแบะออก 

6 

 

มือจับร่มเหนือศีรษะ อีก
มือหนึ่งวำดขึ้นมำจดมือก ำ
ร่ม แล้ววำดลงไปออกข้ำง
ปล่ อ ยกี บหลั ง  ร ำ ต ำ ม
จังหวะดนตรี 

- มือจับร่ม เหนื อ
ศีรษะ 
- วำดลงไปออกข้ำง
ปล่อยกีบหลัง 

7 

 

ยืนยกร่มมือหนึ่งเท้ำเอว 
พร้อมกับขำ เตะหน้ำ  2 
หลัง 2 แล้วออกข้ำง 2 ข้ำง
ร ำสลับกันไปเรื่อย ๆ ไป
ตำมจังหวะดนตรี 

- ยืนยกร่มมือหนึ่ง
เท้ำเอว 
- ขำเตะหน้ำ 2 หลัง 
2 แล้วออกข้ำง 2 

ที่มา: ทองจันทร์ สังฆะมณี (2536, น.122) 
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ตารางที ่13 กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟ (เมืองผำโพง) จำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป์พื้นเมือง            
  อีสำน เล่ม 1 นำยทองจันทร์ สังฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ กรมศิลปำกร 10             
  กันยำยน 2536 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท์เฉพาะ 

1 

 

แขนตรงมือตั้งวงระดับไหล่ 
มื อ ห นึ่ ง จ ะ ว ำ ด ม ำ อ ยู่
ระหว่ำงไหล่ และใต้หูแบะ
ออก ท ำเปลี่ยนสลับกันไป
ตำมจังหวะดนตรี 

- แขนตรงมือตั้งวง
ระดับไหล่ 
- มือหนึ่งแบะออก 

2 

 

มือเกี้ยวป้ำยตั้ งวงระดับ
เอวซ้ำยและขวำ ข้ำงละ    
2 ครั้ ง  ขยั บขำตำม  ร ำ
สลั บกั น ไปตำมจั งหว ะ
ดนตรี 

- มือเกี้ยวป้ำยตั้งวง 
- ขยับขำตำม 

3 

 

มือเกี้ยวตั้งวงระดับศีรษะ 
อีกมือหนึ่ งระดับใต้ศอก 
พร้อมขำเตะออกข้ำงหน้ำ 
2 ครั้ง ร ำสลับกันไปมำตำม
จังหวะดนตรี 

- มือเกี้ยวตั้งวง 
- มือหนึ่งระดับใต้
ศอก 
- ข ำ เ ต ะ อ อ ก
ข้ำงหน้ำ 2 ครั้ง 

4 

 

มือเกี้ยวตั้งวงระดับศีรษะ 
อีกมือหนึ่งอยู่ระดับครึ่งข้อ
แ ล ะ ศ อ ก  เ ดิ น ข้ ำ ง  2 
สลับกันซ้ำยและขวำตำม
จังหวะดนตรี 

- มือเกี้ยวตั้งวง 
- เ ดิ น ข้ ำ ง  2 
สลับกันซ้ ำยและ
ขวำ 

5 

 

มือเกี้ยวตวัดตั้ งวงระดับ
ศีรษะ พร้อมเตะขำออก
ข้ำงหน้ำ 2 ครั้ง ร ำสลับกัน
ไปเรื่ อย  ๆ ตำมจั งหวะ
ดนตรี 

- มือเกี้ยวตวัดตั้งวง 
- เตะขำออก
ข้ำงหน้ำ 2 ครั้ง 

 
 
 



88 
 

ตารางที ่13 กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟ (เมืองผำโพง) จำกหนังสือรวบรวมผลงำนกำรสอนนำฏศิลป์พื้นเมือง            
  อีสำน เล่ม 1 นำยทองจันทร์ สังฆะมณี วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ กรมศิลปำกร 10             
  กันยำยน 2536 (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบายท่าฟ้อน 
ที่ปรากฏในบันทึก 

นายทองจันทร์ สังฆะมณี 

ค าศัพท์เฉพาะ 

6 

 

มื อ ตั้ ง ว ง อ อก ข้ ำ ง แ ล้ ว
กระดกข้อ 3 ชั้น ระดับเอว 
หน้ำอก ศีรษะ พร้อมเล่น
เอวและขำตำมจังหวะ 

- มือตั้งวงออกข้ำง
แล้วกระดกข้อ 3 
ชั้น 
- เล่นเอว 

7 

 

มื อตั้ ง ว ง ก ระดกข้ อมื อ
ระดับศีรษะ มือสองระดับ
ตะโพก พร้อมยกขำครึ่ ง
แข่ง เล่นเอวตำมจังหวะ 

- มือตั้งวงกระดก
ข้อมือ 
- ระดับตะโพก 
- ยกขำครึ่งแข่ง 
- เล่นเอว 

8 

 

มือป้ำยข้ำงทั้งสองระดับ
ศีรษะ แล้วก้มลง มือแขน
วำดป้ำยออกข้ำงระดับ
ตะโพกเดินตำมจังหวะ 

- มือป้ำยข้ำง 
- แขนวำดป้ำยออก
ข้ำง 
- ระดับตะโพก 

ที่มา: ทองจันทร์ สังฆะมณี (2536, น.125) 
 
  สรุปท้ำยตำรำงที่ 12 และ 13 จำกบันทึกท่ำเซิ้งบั้งไฟของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสองประเด็น คือ กำรก ำหนดท่ำฟ้อนที่ใช้ส ำหรับกำรแสดง และ ภำษำที่ใช้ใน
กำรอธิบำย  
  ประเด็นที่หนึ่ง ในส่วนของกำรก ำหนดท่ำฟ้อน นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ระบุท่ำเซิ้ง
บั้งไฟ เมืองหนองหำน (เมืองนำงไอ่) จ ำนวน 7 ท่ำ เซิ้งบั้งไฟเมืองผำพง (เมืองผำแดง) จ ำนวน 8 ท่ำ 
โดยได้ร่ำงภำพลำยเส้นรูปคน ท ำท่ำฟ้อนพร้อมทั้งได้เขียนอธิบำยกำรเคลื่อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของ
ร่ำงกำย   ด้วยลำยมือของตนเอง ค ำอธิบำยดังกล่ำวนั้นเมื่อได้พิจำรณำประกอบไปกับภำพวำด
ลำยเส้นรูปคนท ำท่ำฟ้อนก็จะช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถจินตนำกำรถึงกำรเคลื่อนไหว ส่วนต่ำง ๆ ของ
ร่ำงกำยได้ชัดเจนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตประกำรหนึ่ง คือ ท่ำฟ้อนต่ำง ๆ  ที่เป็น
ภำพวำดและลำยมือของนำยทองจันทร์ สังฆะมณีนั้น ไม่ได้ระบุชื่อของท่ำฟ้อนไว้อย่ำงชัดเจน แต่ได้
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ปรำกฏค ำที่อนุมำนว่ำเป็นท่ำฟ้อนนั้น ๆ จำกค ำอธิบำยของท่ำฟ้อนแต่ละท่ำที่เป็นภำษำเฉพำะซึ่ง
แตกต่ำงจำกค ำศัพท์ หรือ นำฏยศัพท์ที่ใช้ในทำงวิชำกำรปัจจุบัน ดังนี้ 
  เซิ้งบั้งไฟ เมืองหนองหำน (เมืองนำงไอ่) จ ำนวน 7 ท่ำ  
   ท่ำท่ี 1 : มือหนึ่งจับร่ม, มือหนึ่งป้ำยบน, วำดลงป้ำยข้ำง 
   ท่ำท่ี 2 : ก้มลงมือแปะหัวเข่ำ, ยืนขึ้นแบกร่ม, มือหนึ่งเกี้ยวตั้งวง 
   ท่ำท่ี 3 : ก้มลงมือหนึ่งแปะหัวเข่ำ, มือหนึ่งจับแบกร่มเดิน 
   ท่ำท่ี 4 : มือเกี้ยวตวัดบน, มือแขนตึงเกี้ยวตวัด 
   ท่ำท่ี 5 : มือล่ำงเกี้ยวตวัด, ระดับตะโพก, ขำแตะแบะออก 
   ท่ำท่ี 6 : มือจับร่มเหนือศีรษะ, วำดลงไปออกข้ำงปล่อยกีบหลัง 
   ท่ำท่ี 7 : ยืนยกร่มมือหนึ่งเท้ำเอว, ขำเตะหน้ำ 2 หลัง 2 แล้วออกข้ำง 2 
  เซิ้งบั้งไฟ เมืองผำพง (เมืองผำแดง) จ ำนวน 8 ท่ำ 
   ท่ำท่ี 1 : แขนตรงมือตั้งวงระดับไหล่, มือหนึ่งแบะออก 
   ท่ำท่ี 2 : มือเกี้ยวป้ำยตั้งวง, ขยับขำตำม 
   ท่ำท่ี 3 : มือเกี้ยวตั้งวง, มือหนึ่งระดับใต้ศอก,ขำเตะออกข้ำงหน้ำ 2 ครั้ง 
   ท่ำท่ี 4 : มือเกี้ยวตั้งวง, เดินข้ำง 2 สลับกันซ้ำยและขวำ 
   ท่ำท่ี 5 : มือเกี้ยวตวัดตั้งวง, เตะขำออกข้ำงหน้ำ 2 ครั้ง 
   ท่ำท่ี 6 : มือตั้งวงออกข้ำงแล้วกระดกข้อ 3 ชั้น, เล่นเอว 
   ท่ำท่ี 7 : มือตั้งวงกระดกข้อมือ, ระดับตะโพก, ยกขำครึ่งแข่ง, เล่นเอว 
   ท่ำท่ี 8 : มือป้ำยข้ำง, แขนวำดป้ำยออกข้ำง, ระดับตะโพก 
  ประเด็นที่สอง ภำษำที่ใช้ในกำรอธิบำยท่ำฟ้อน แสดงให้เห็นว่ำ นำยทองจันทร์ สังฆะมณี
นั้น ได้ใช้ภำษำประจ ำท้องถิ่นที่เป็นภำษำพูดมำใช้อธิบำยท่ำฟ้อนเป็นหลัก ภำษำดังกล่ำวนั้นค่อนข้ำง
เป็นภำษำที่ใช้เฉพำะบุคคล และอำจมีบำงค ำที่มีกำรใช้ค ำนำฏยศัพท์ หรือชื่อท่ำนำฏศิลป์ไทยมำ
ผสมผสำนในกำรบันทึกร่วมด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เป็นภำษำในทำงวิชำกำรด้ำนนำฏศิลป์ทั้งหมด แต่เมื่อ
ผู้อ่ำนที่รู้ภำษำ และค ำศัพท์พ้ืนถิ่นอีสำนได้อ่ำนก็จะสำมำรถเข้ำใจค ำอธิบำยของ นำยทองจันทร์  
สังฆะมณี ได้เป็นอย่ำงดี เอกสำรนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพ่ือเป็นเอกสำรเผยแพร่ในทำงวิชำกำรอย่ำง
กว้ำงขวำง แต่บันทึกชิ้นนี้ก็เป็นหลักฐำนชิ้นส ำคัญที่เข้ำใกล้ควำมเป็นตัวตนของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี 
และเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพำะบุคคลมำกยิ่งข้ึน 
  อย่ำงไรก็ตำม ยังมีข้อจ ำกัดประกำรหนึ่งของเอกสำรชิ้นนี้ คือ เอกสำรที่เป็นลำยมือของ     
นำยทองจันทร์ สังฆะมณีนี้ ได้ให้ข้อมูลเพียงระดับหนึ่งที่ไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรท ำให้เห็นภำพกำรแสดง
ที่สมบูรณ์ได้ กล่ำวคือ บันทึกได้แสดงให้เห็นจ ำนวนท่ำฟ้อนที่ใช้ในเพลง และแสดงให้เห็นถึงกำรฟ้อน
ในแต่ละท่ำ แต่ไม่สำมำรถบ่งบอกได้ว่ำเรียงล ำดับกำรฟ้อนอย่ำงไร แต่ละท่ำฟ้อนนั้นต้องฟ้อนท่ำละ
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กี่จังหวะและไม่สำมำรถระบุได้ว่ำฟ้อนแต่ละท่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรแปรแถวอย่ำงไร ในประเด็นนี้จะ
สำมำรถขยำยประเด็นและควำมชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อ อำศัยวิธีกำรศึกษำและหำค ำตอบรูปแบบอ่ืน
เพ่ิมเติม เช่น กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล กำรสัมมนำแบบกลุ่ม กลุ่มคนที่มีประสบกำรณ์โดยตรงกับ   
นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ในกรณีที่เกี่ยวกับกำรแสดงเซิ้งบั้งไฟ และกำรฟ้อนอีสำนในชุดกำรแสดง  
อ่ืน ๆ ที่นำยทองจันทร์ สังฆะมณี มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ท่ำฟ้อน 
  3.3.2  วิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อน และกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย 
  ในส่วนนี้ได้มุ่งวิเครำะห์ท่ำฟ้อน ตำมต ำแหน่งของร่ำงกำย คือ ศีรษะ ไหล่  แขน มือ 
ล ำตัว สะโพก เข่ำ เท้ำ นอกจำกนั้นมีกำรบันทึกกำรเคลื่อนไหว ตำมตำรำงที ่14 ดังนี้   
 
ตารางท่ี 14  วิเครำะห์อัตลักษณ์ กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟ (เมืองนำงไอ่) นำยทองจันทร์ สังฆะมณี 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบาย 
1 

 
(1) 

 
(1.1) 

ท่ำที่ 1 ย่ ำเท้ำ (1-2-3- แตะ) โดยเริ่มแตะเท้ำ
ขวำ งอเข่ำเล็กน้อย ทิ้งสะโพกไปตำมขำที่แตะ 
ล ำตัวตรงหันตัวด้ำนซ้ำย มือซ้ำยจีบส่งหลังมือ
ขวำถือร่มตรงระดับศีรษะ กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย 
หันล ำตัวด้ำนขวำ มือซ้ำยตั้งวงระดับไหล่ มือ
ขวำถือร่มระดับไหล่  กดไหล่ขวำเอียงขวำ 
ปฏิบัติสลับกับซ้ำย ขวำ 

2 

 
(2) 

 
(2.1) 

ท่ำที่ 2 ก้ำวเท้ำ (1-2-3- แตะ) โดยเริ่มแตะเท้ำ
ซ้ำย งอเข่ำเล็กน้อย ก้มล ำตัวลงด้ำนหน้ำ มือ
ซ้ำยแปะหัวเข่ำ มือขวำยื่นร่มมำด้ำนหน้ำระดับ
เข่ำ งอแขนเล็กน้อย แล้วยืดล ำตัวขึ้นเดินถอย
หลัง (1-2-3- แตะ) โดยแตะเท้ำขวำ งอเข่ำ
เล็กน้อยสะโพกตรงล ำตัวตรง มือซ้ำยจีบหงำย
ม้วนออกตั้งวงระดับหน้ำ มือขวำวำงร่มพำด
ไหล่ หน้ำตรงปฏิบัติท่ำสลับกัน 

 



91 
 

ตารางท่ี 14  วิเครำะห์อัตลักษณ์ กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟ (เมืองนำงไอ่) นำยทองจันทร์ สังฆะมณี (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบาย 
3 

 
(3) 

 
(3.1) 

ท่ำที่ 3 ก้ำวเท้ำ (1-2-3- แตะ) โดยเริ่มแตะเท้ำ
ซ้ำย งอเข่ำเล็กน้อย มือซ้ำยแปะหัวเข่ำ มือขวำ
ถือร่มพำดไหล่ขวำงอแขน ก้มศีรษะลง แล้วยืด
ล ำตัวขึ้นเดินถอยหลัง (1-2-3- แตะ) โดยแตะ
เท้ำขวำ งอเข่ำเล็กน้อยสะโพกตรงล ำตัวตรง 
มือซ้ำยจีบหงำยม้วนออกตั้งวง ระดับหน้ำ มือ
ขวำวำงร่มพำดไหล่ หน้ำตรง ปฏิบัติท่ำสลับกัน 

4 

 
(4) 

 
(4.1) 

ท่ำที่ 4 ก้ำวข้ำง (1-2-3-แตะ) โดยเริ่มแตะเท้ำ
ขวำงอเข่ำเล็กน้อย ทิ้งสะโพกไปตำมขำที่ย่ ำ
แตะ ล ำตัวตรง มือซ้ำยจีบม้วนออกตั้งวงระดับ
ศีรษะ มือขวำถือร่มแขนตึงข้ำงล ำตัว กดไหล่
ขวำเอียงขวำ สลับกับมือซ้ำยจีบม้วนออกตั้งวง
ระดับสะโพก กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ปฏิบัติ
สลับกัน ซ้ำย ขวำ 

5 

 
(5) 

 
(5.1) 

ท่ำท่ี 5 คนที่ 1 นั่งคุกเข่ำท่ำเทพบุตร ยักสะโพก
ออกไปด้ำนซ้ำยตำมจังหวะ มือซ้ำยจีบม้วน
ออกตั้งวงตำมจังหวะมือขวำถือร่มพำดไหล่ กด
ไหล่ซ้ำย ขวำ ลักคอ 
         คนที่ 2 ยืน เท้ำซ้ำยแตะออกมำด้ำนข้ำง
บิดส้นเท้ำออก งอเข่ำเล็กน้อย ยักสะโพก
ออกมำด้ำยซ้ำยตำมจังหวะ มือซ้ำยจีบม้วน
ออกตั้งวงระดับสะโพก (สะบัดออก) มือขวำถือ
ร่มพำดไหล่ขวำ กดไหล่ซ้ำยขวำ ลักคอ เดิน
วงกลมรอบคนท่ี 1  
        คนที่ 1 ปฏิบัติท่ำสลับกับคนที่ 2 
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ตารางท่ี 14  วิเครำะห์อัตลักษณ์ กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟ (เมืองนำงไอ่) นำยทองจันทร์ สังฆะมณี (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบาย 
6 

 
(6) 

 
(6.1) 

ท่ำที่ 6 ย่ ำเท้ำ (1-2-3-แตะ) โดยเริ่มแตะเท้ำ
ซ้ำย งอเข่ำเล็กน้อยทิ้งสะโพกไปตำมขำที่ย่ ำ
แตะ ล ำตัวตรง มือขวำถือร่มระดับศีรษะ มือ
ซ้ำยจีบคว่ ำระดับศอก กดไหล่ขวำเอียงขวำ 
แล้ววำดมือปล่อยจีบหงำยท้องแขนข้ำงสะโพก
ซ้ำย กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ปฏิบัติท่ำสลับกัน 

7 

 
(7) 

 
(7.1) 

 
(7.2) 

ท่ำที่ 7 ยืนเท้ำขวำ เท้ำซ้ำยแตะด้ำนหน้ำ 2 
จังหวะ ด้ำนหลัง 2 จังหวะ ข้ำงซ้ำย 2 จังหวะ 
มือขวำถือร่มระดับหน้ำ หลังข้อมือซ้ำยวำง
เหนือสะโพก ปฏิบัติสลับซ้ำย ขวำ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 15 วิเครำะห์อัตลักษณ์ กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟ (เมืองผำพง) นำยทองจันทร์ สังฆะมณี 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบาย 
1 

 
(1) 

 
(1.1) 

ท่ำที่ 1 ย่ ำเท้ำ (1-2-3-แตะ) โดยเริ่มแตะเท้ำ
ขวำ ทิ้งสะโพกไปตำมจังหวะ ล ำตัวตรงมือขวำ
จีบคว่ ำแขนตึงมำด้ำนหน้ำ ระดับไหล่ มือซ้ำย
หงำยท้องแขนงอแขนระดับใบหู กดไหล่ซ้ำย
เอียงซ้ำย กดไหล่ขวำเอียงขวำ ปฏิบัติสลับซ้ำย 
ขวำ   

2 

 
(2) 

 
(2.1) 

ท่ำที่ 2 ก้ำวไปด้ำนข้ำง (ก้ำวชิดก้ำว) โดยเริ่ม
ก้ำวไปด้ำนขวำ งอเข่ำเล็กน้อย ยักสะโพกขึ้น
ตำมขำที่ก้ำว มือทั้งสองข้ำงจีบหงำย ม้วนออก
ตั้งวงระดับสะโพก มือซ้ำยเยื้องมือขวำ กดไหล่
ซ้ำยเอียงซ้ำย กดไหล่ขวำเอียงขวำ ปฏิบัติสลับ
ซ้ำย ขวำ 

3 

 
(3) 

(3.1)  

ท่ำท่ี 3 ยืนเท้ำขวำ เตะเท้ำซ้ำยมำด้ำนหน้ำตำม
จังหวะ งอเข่ำยืดยุบตำมจังหวะ มือทั้งสองข้ำง
จีบม้วนออกตั้งวงมำด้ำนหน้ำ มือซ้ำยเยื้องมือ
ขวำ กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ปฏิบัติสลับกันซ้ำย
ขวำ 
 
หมายเหตุ ท่ำที่ 3 ปฏิบัติเป็นชุดเดียวกับ ท่ำที่ 
2 
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ตารางท่ี 15 วิเครำะห์อัตลักษณ์ กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟ (เมืองผำพง) นำยทองจันทร์ สังฆะมณี (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบาย 
4 

 
(4) 

 
(4.1) 

ท่ำที่ 4 ก้ำวไปด้ำนข้ำง (ก้ำวชิดก้ำว) โดยเริ่ม
ก้ำวไปด้ำนขวำ งอเข่ำเล็กน้อย ยักสะโพกขึ้น
ตำมขำที่ก้ำว มือทั้งสองข้ำงจีบม้วนออกตั้งวง
ออกไปด้ำนข้ำงระดับไหล่ มือซ้ำยเยื้องมือขวำ 
กดไหล่ซ้ำยเอียงซ้ำย ปฏิบัติสลับกันซ้ำย ขวำ 

5 

 
(5) 

 
(5.1) 

ท่ำที่ 5 ยืนเท้ำขวำ เตะเท้ำซ้ำยมำด้ำนหน้ำงอ
เข่ำเล็กน้อย มือทั้งสองข้ำงจีบปรกข้ำง แล้ว
ม้วนออกตั้งวงระดับศีรษะ สลับเท้ำซ้ำย ขวำ 
มือปฏิบัติเช่นเดิม 
 
 
หมายเหตุ ท่ำที่ 5 ปฏิบัติเป็นชุดเดียวกับ ท่ำที่ 
4 
 
 
 
 

6 

 
(6) 

ท่ำที่ 6 ยืนเท้ำขวำ ตบเท้ำซ้ำยงอเข่ำเล็กน้อย 
ยักสะโพกขึ้นด้ำนซ้ำยตำมจังหวะ  มือทั้งสอง
ข้ำงจีบหงำยม้วนออกตั้งวง ระดับสะโพก แล้ว
เดำะข้อมือขึ้นเป็น 3 ระดับ (สะโพก ไหล่  
ศีรษะ) ปฏิบัติสลับกันซ้ำย ขวำ 
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ตารางท่ี 15 วิเครำะห์อัตลักษณ์ กระบวนท่ำเซิ้งบั้งไฟ (เมืองผำพง) นำยทองจันทร์ สังฆะมณี (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปภาพ ค าอธิบาย 
6 (ต่อ) 

 
(6.1) 

 
(6.2) 

 

7 

 
(7) 

  
(7.1) 

ท่ำที่ 7 ยืนเท้ำขวำยกเท้ำซ้ำย งอเข่ำเล็กน้อย
ยักสะโพกซ้ำยลงตำมจังหวะ มือซ้ำยตั้งวง
ระดับสะโพก มือขวำระดับศีรษะ มือทั้งสอง
ข้ำงเดำะข้อมือตำมจังหวะ กดไหล่ซ้ำยเอียง
ซ้ำย กดไหล่ขวำเอียงขวำ ปฏิบัติสลับกันซ้ำย 
ขวำ 

8 

 
(8) 

 
(8.1) 

ท่ำที่ 8 ย่ ำเท้ำ (1-2-3- แตะ) โดยเริ่มแตะเท้ำ
ขวำ งอเข่ำก้มตัวลง มือขวำจีบหงำยข้ำงสะโพก
ซ้ำย มือซ้ำยจีบส่งหลัง แล้วเงยหน้ำขึ้นปล่อย
จีบออก ระดับศีรษะ มือซ้ำยเยื้องมือขวำ กด
ไหล่ขวำเอียงขวำ ปฏิบัติท่ำสลับกัน 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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  จำกตำรำงที่ 14 และ 15 วิเครำะห์กระบวนท่ำฟ้อนเซิ้งบั้งไฟ  ได้พิจำรณำกำรเคลื่อนไหว
ของร่ำงกำย 8 ส่วน ประกอบด้วย ศีรษะ ไหล่ แขน มือ ล ำตัว สะโพก เข่ำ เท้ำ สำมำรถสรุปได้ตำม
ตำรำงที่ 16 ดังนี้ 
   
ตารางท่ี 16 วิเครำะห์กำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย 8 ส่วน 

ล าดับที่ ต าแหน่งร่างกาย การเคลื่อนไหว 
1 ศีรษะ กำรเอียงซ้ำย กำรเอียงขวำ กำรก้มหน้ำ กำรลักคอ หน้ำ

ตรง 
2 ไหล่ กำรกดไหล่ซ้ำย กำรกดไหล่ขวำ กำรตีไหล่ 
3 แขน กำรตึงแขนเฉียงข้ำงล ำตัว กำรตึงแขนระดับไหล่ กำรพับ

แขน กำรงอแขนโค้ง กำรงอแขนไขว้กัน กำรงอแขนโค้ง
เยื้องกัน  
กำรหงำยท้องแขน 

4 มือ กำรจีบ กำรตั้งวง กำรม้วนจีบ กำรคลำยจีบ กำรแบมือ       
กำรสะบัดจีบ กำรหงำยมือ กำรจีบต่อศอก กำรตั้งวงต่อ
ศอก กำรกระดกข้อมือ 

5 ล ำตัว กำรโน้มตัวก้มลง กำรเงยตัวขึ้นหลังแอ่นโค้ง กำรยืดล ำตัว
ตรง 

6 สะโพก กำรโยกสะโพกซ้ำย-ขวำ กำรยักสะโพกซ้ำย ขวำขึ้น กำรยัก
สะโพกซ้ำย ขวำลง 

7 เข่ำ กำรงอเข่ำ กำรนั่งคุกเข่ำ กำรตึงเข่ำ 
8 เท้ำ กำรย่ ำเท้ำ กำรย่ ำเท้ำแล้วแตะ กำรแตะเท้ำแล้วสะบัดข้อ

เท้ำ กำรแตะเท้ำไปด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง และด้ำนข้ำง กำร
ก้ำวชิดก้ำว กำรตบเท้ำ กำรก้ำวเท้ำแล้วยก 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยข้ำงต้นของกำรแสดงเซิ้งบั้งไฟ ผู้วิจัย
พบว่ำ ในภำพรวมของกระบวนท่ำสื่อถึงควำมสนุกสนำน รื่นเริงของชำวบ้ำน กระบวนท่ำฟ้อนเป็นท่ำ
ที่พัฒนำ สร้ำงสรรค์มำจำกท่ำฟ้อนดั้งเดิมของชำวบ้ำน ที่สำมำรถปฏิบัติได้ง่ำย เน้นกำรใช้สะโพก และ
กำรใช้เท้ำที่หลำยหลำยลักษณะ ส่วนอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง คือ ร่ม 1 คัน และ เล็บ 1 อัน 
กำรฟ้อนในชุดนี้จะฟ้อนตำมท ำนองเพลงไม่ได้เปลี่ยนท่ำไปตำมค ำร้อง และท่ำฟ้อนสำมำรถปรับ
จังหวะได้ตำมควำมเหมำะสมของโอกำสที่น ำไปแสดง 
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  สรุป จำกกำรศึกษำชุดกำรแสดงฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตังหวำย และเซิ้งบั้งไฟ พบว่ำ    
1) ภำษำ ที่ใช้ในกำรอธิบำยท่ำฟ้อน แสดงให้เห็นว่ำ นำยทองจันทร์ สังฆะมณีนั้น ได้ใช้ภำษำประจ ำ
ท้องถิ่นที่เป็นภำษำพูดมำใช้อธิบำยท่ำฟ้อนเป็นหลัก ภำษำดังกล่ำวนั้นค่อนข้ำงเป็นภำษำที่ใช้เฉพำะ
บุคคล และอำจมีบำงค ำที่มีกำรใช้ค ำนำฏยศัพท์ หรือชื่อท่ำนำฏศิลป์ไทยมำผสมผสำนในกำรบันทึก
ร่วมด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เป็นภำษำในทำงวิชำกำรด้ำนนำฏศิลป์ทั้งหมด แต่เมื่อผู้อ่ำนที่รู้ภำษำ และ
ค ำศัพท์พ้ืนถิ่นอีสำนได้อ่ำนก็จะสำมำรถเข้ำใจค ำอธิบำยของ นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้เป็นอย่ำงดี 
2) มีกำรบวนท่ำฟ้อนประกอบกำรแสดงในแต่งละชุดที่แตกต่ำงกัน มีกำรก ำหนดจ ำนวนท่ำฟ้อนไว้
อย่ำงชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (1)                                     (2)                                         (3) 

 
    ภาพที่ 11  ท่ำฟ้อนประกอบชุดกำรแสดง 
       (1) ฟ้อนคอนสะหวัน 
       (2) ฟ้อนตังหวำย 
       (3) เซิ้งบั้งไฟ 
    ที่มา: ทองจันทร์ สังฆะมณี (2536, น. 50, 82, 96) 
 
  กระบวนท่ำฟ้อนประกอบชุดกำรแสดง 3 ชุด คือ ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตังหวำย และ
เซิ้งไฟ จำกกำรวิเครำะห์อัตลักษณ์กระบวนท่ำฟ้อนอีสำนของ นำยทองจันทร์ สังฆะมณี สำมำรถกล่ำว
สรุปลักษณะที่โดดเด่นของกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย ตำมกำรแบ่งสรีระท้ัง 8 ส่วน โดยสรุปได้ ดังนี้   
  1) ศีรษะ มีลักษณะกำรเอียงศีรษะซ้ำย-ขวำ ก้มหน้ำ เงยหน้ำ  
  2) ไหล่ มีกำรกดไหล่ซ้ำย-ขวำ ตีไหล่เข้ำ-ออก  
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  3) แขน กำรวำดแขนจะไปสุดแขนทั้งด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง และด้ำนข้ำง กำรงอแขน
โค้งวงกว้ำง ไม่หนีบรักแร้  
  4) มือ กำรตั้งวงนิ้วทั้ง 4 เรียงชิดติดกัน งอนิ้วหัวแม่มือมำด้ำนหน้ำ กำรจีบกดนิ้วชี้ลงมำ
หำนิ้วหัวแม่มือไม่ติดกัน 3 นิ้วที่เหลือเหยียดตึงกรีดนิ้วเรียงกัน กำรม้วนจีบจะม้วนเข้ำ ออก  
  5) ล ำตัว กำรโน้มตัว หรือก้มมำด้ำนหน้ำไม่ดันหลัง กำรเอนมำข้ำงหลัง หรือกำรแหงนตัว
ขึ้นให้หลังแอ่นโค้ง และกำรทรงตัวตรงโดยผ่อนคลำยกล้ำมเนื้ออย่ำงอิสระ 
  6) สะโพก กำรทิ้งสะโพกไปตำมขำที่ย่ ำซ้ำย-ขวำ กำรยักสะโพกขึ้น ลงซ้ำย-ขวำ 
  7) เข่ำ กำรงอเข่ำย่อลง กำรยืดเข่ำตึงไปตำมธรรมชำติตำมค ำพูดของชำวอีสำน คือ 
“ย่อนลงอ่อน ๆ” โดยไม่เกร็งเข่ำให้มีจังหวะที่แข็ง  
  8) เท้ำ กำรย่ ำจะลงเต็มเท้ำลงน้ ำหนักเบำ และไม่มีเสียง เมื่อย่ ำแล้วจะดีดเท้ำขึ้นสูง 
กำรยกเท้ำจะยกขึ้นครึ่งแข้ง ไม่ดันปลำยนิ้วเท้ำ 
 สรุป จำกกำรวิเครำะห์กำรเคลื่อนไหวของสรีระร่ำงกำยทั้ง 8 ส่วน ในเชิงคุณลักษณะของ       
ท่ำฟ้อนจำกมุมมองนักวิชำกำร และศิลปินผู้มีควำมใกล้ชิดกับ นำยทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ลง
ควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพำะของนำยทองจันทร์ สังฆะมณี 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ และส่วนที่สองลักษณะเฉพำะของกำรฟ้อน 
ส่วนที่เป็นกระบวนกำรสร้ำงสรรค์นั้นนำยทองจันทร์ สังฆะมณี จะหยิบเอำเอกลักษณ์บำงอย่ำงทำง
วัฒนธรรมอีสำนมำเป็นแนวทำง เช่น ควำมเชื่อ นิทำน ต ำนำน กริยำท่ำทำง กำรด ำเนินชีวิตของชำว
อีสำน มำปรับใช้พร้อมกับน ำประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถส่วนตัว ในกำรเป็นหมอล ำมำสร้ำงสรรค์
ชุดกำรแสดง ส ำหรับส่วนที่สอง ลักษณะเฉพำะของกำรฟ้อน กระบวนท่ำที่ปฏิบัติออกมำนั้น มีกำร
ผสมผสำนระหว่ำงควำมเป็นธรรมชำติแบบชำวบ้ำน และกระบวนท่ำที่มำจำกกำรฟ้อนแบบหมอล ำ 
และหำกพิจำรณำลงไปถึงลักษณะเฉพำะที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคลที่นำยทองจันทร์ สังฆะมณี  
แสดงออกมำนั้น คือ มีกำรจัดสรีระร่ำงกำย และกำรเคลื่อนไหวที่ลงตัว กระบวนท่ำฟ้อนต่ำง ๆ 
มีอัตลักษณะเฉพำะ คือ กำรฟ้อนแบบ “ก้มสุดตัว ฟ้อนสุดแขน แหงนหลังโค้ง” ซึ่งลักษณะเฉพำะทั้ง
สำมส่วนนี้ เป็นคุณลักษณะในเชิงคุณภำพโดยรวมแสดงถึงกำรฟ้อนที่เป็น “ตัวตน” ผู้คนโดยทั่วไป
ยอมรับอำจใช้ค ำนิยำมท่ีเป็นภำษำพูดท้องถิ่นของชำวอีสำนแบบเข้ำใจง่ำยได้ว่ำ “ฟ้อนงำม” ตำมแบบ       
นำยทองจันทร์ สังฆะมณี 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษา 
“นาฏยประดิษฐ์” (Choreography) ที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของนายทองจันทร์ สังฆะมณี 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ระหว่างปีพุทธศักราช 2525-2535                
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยสองข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาประวัติและผลงานด้านนาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน 
และ 2) เพ่ือวิเคราะห์อัตลักษณ์ฟ้อนอีสาน สามารถน าเสนอการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยได้ดังนี้  
 

1. สรุปผลการวิจัย  
 1.1 ประวัติและผลงานด้านนาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน 
 นายทองจันทร์ สังฆะมณี เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2482 ที่อยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 16    
บ้านโนนเมือง ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บิดาชื่อนายมา สัณทัด มารดาชื่อนางแป    
ด าแดง มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาสองคน คือ พ่ีชายชื่อนายค า สังฆะมณี และพ่ีสาวชื่อนางงาม ภักดีโชติ 
วาระสุดท้ายของชีวิต ได้อุปสมบท ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และมรณภาพ ในวันที่        
30 เมษายน พ.ศ. 2545 
 ทางด้านการศึกษาและการได้รับการถ่ายทอดท่าฟ้อน นายทองจันทร์ สังฆะมณี จบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านโนนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะนิสัยรักการ
เรียนรู้ด้านการฟ้อน และการแสดงหมอล า จึงท าให้มีโอกาสได้เรียนรู้ ประสบการณ์ตรงจากหมอล า 
และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องฟ้อนหลายท่าน เช่น มีโอกาสได้เรียนการแสดงหมอล าหมู่ หมอล า
เรื่องต่อกลอนตัวโกง ในคณะหมอล าหมู่ และได้รับถ่ายทอดท่าฟ้อนคอนสะหวัน จากนางเตาะ แขวง
สุวรรณเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับถ่ายทอดท่าฟ้อนตังหวาย จากชาวบ้าน
หมู่บ้านตังหวาย แขวงสุวรรณเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับถ่ายทอดท่าฟ้อนศรี
ทันดร จากชาวบ้านเมืองปากเซ แขวงจ าปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับ
ถ่ายทอดท่าฟ้อนสาละวัน จากชาวบ้านแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น 
 ทางด้านประวัติการท างาน ในด้านนักแสดงนายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้มีประสบการณ์     
เข้าร่วมเป็นนักแสดงศิลปินหมอล าหลายคณะ เช่น น.บันเทิง ป.สามัคคี พ.เพียรศิลป์ ส.บุญมาศิลป์ 
ร้อยเอ็ดเนรมิต และคณะขวัญใจกาฬสินธุ์ ด้วยการรับบทเป็นตัวโกง การสั่งสมประสบการณ์การเป็น
นักแสดงอาชีพของนายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ท าให้มีโอกาสเดินทางแสดงในหลายจังหวัด ท าให้เป็น
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ที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมอาชีพ ต่อมาได้มีโอกาสถ่ายทอดท่าฟ้อน ในฐานะ “ครู” 
ให้กับนักเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ในช่วง ปี พ.ศ. 2524-2539 ในต าแหน่งครูสอนการแสดง
พ้ืนบ้านอีสาน ซึ่งท าให้นายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้มีโอกาสสอน และสร้างสรรค์ ท่าฟ้อนเพ่ิมขึ้นใน
หลายโอกาส ประสบการณ์ในการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลปเป็นเวลาสิบปี ได้สร้างคุณูปการแก่
การศึกษา และศิลปวัฒนธรรมอีสาน ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จนางพญา
จิตรลดา จากพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้าน
กุดนาขาม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสกลนคร   
 ผลงานสร้างสรรค์ชุดการแสดงพ้ืนบ้านอีสานที่ นายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ถ่ายทอดให้กับ
คณะครูและนักเรียน ในขณะปฏิบัติงานในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
รวบรวมได้ทั้งสิ้น 34 ชุดการแสดง ประกอบด้วย 1) เซิ้งนางด้ง 2) เซิ้งบั้งไฟ 3) เซิ้งสวิง 4) ฟ้อน      
กาเต้นก้อน 5) ฟ้อนเก็บฝ้าย 6) แก้วหน้าม้า 7) ฟ้อนครกมอง 8) ฟ้อนคอนสะหวัน 9) ฟ้อนซวยมือ 
10) ฟ้อนเซียงข้อง 11) ฟ้อนดึงครกดึงสาก 12) ฟ้อนตังหวาย 13) ฟ้อนเต้ยเกี้ยว 14) ฟ้อนเต้ย    
เดือนห้า 15) ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล 16) ฟ้อนแถบลาน 17) ฟ้อนไทภูเขา 18) ฟ้อนบายศรี 19) ฟ้อน
โปงลาง 20) ฟ้อนผีปู่ตา 21) ฟ้อนแพรวา 22) ฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์ 23) ฟ้อนภูไทสามเผ่า 24) ฟ้อน
มโนราห์เล่นน้ า 25) ฟ้อนแมงตับเต่า 26) ฟ้อนแม่บทอีสาน 27) ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ 28) ฟ้อนสังข์ศิลป
ชัย 29) ฟ้อนสาละวัน  30) ฟ้อนสาวหลอก 31) ฟ้อนไหลเรือไฟ 32) เรือมกันตรึม 33) เรือมซันตรูจน์ 
และ 34) เรือมอันเร 
 1.2 อัตลักษณ์ฟ้อนอีสาน  
 จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร และจากข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้คัดเลือกศึกษาชุดการแสดงที่
เป็นผลงานสร้างสรรค์ของนายทองจันทร์ สังฆะมณี จ านวนสามชุด คือ ฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตัง
หวาย (สะหวันนะเขต) และเซิ้งบั้งไฟ การวิเคราะห์อัตลักษณ์กระบวนท่าฟ้อน ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ คือ การวิเคราะห์เอกสารที่เป็นบันทึกลายมือของนายทองจันทร์ 
สังฆะมณี โดยมุ่งหาค าตอบในสองประเด็น คือ ท่าฟ้อน และภาษาที่ใช้อธิบายท่าฟ้อน กล่าวคือ      
ท่าฟ้อน มุ่งส ารวจจ านวนท่าฟ้อนที่ถูกบันทึก และอนุมานว่าเป็นท่าฟ้อนหลักของแต่ละชุดการแสดง 
ในขณะเดียวกันในประเด็นเรื่องภาษาที่ใช้ เป็นการศึกษาลักษณะเฉพาะบุคคลในด้านการใช้ภาษาของ
นายทองจันทร์ สังฆะมณี ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญในการแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่
มีความสัมพันธ์กับการประดิษฐ์ท่าฟ้อนอีสาน  
 โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของกระบวนท่าฟ้อนนั้น ผู้วิจัยใจได้ลงรายละเอียดการ
เคลื่อนไหวร่างกาย โดยแบ่งตามสรีระร่างกายที่เป็นอวัยวะส าคัญในการฟ้อน 8 ส่วน คือ ศีรษะ ไหล่ 
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แขน มือ ล าตัว สะโพก เข่า เท้า  โดยอาศัยบันทึกที่เป็นลายมือของนายทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นต้น
ทางในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
  1.2.1 ฟ้อนคอนสะหวัน  
  จากบันทึกลายมือของนายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ระบุท่าฟ้อนคอนสะหวันจ านวน      
10 ท่า โดยได้ร่างภาพลายเส้นรูปคน ภาษาที่ใช้บันทึกเป็นภาษาถิ่นอีสาน ที่เป็นภาษาเฉพาะซึ่ง
แตกต่างจากค าศัพท์ หรือ นาฏยศัพท์ที่ใช้ในทางวิชาการปัจจุบัน ได้แก่ 
  ท่าท่ี 1 : แขนเหยียด มือซอยตั้ง ตะโพก  
  ท่าท่ี 2 : มือเกี้ยวตั้งวงบน ขายืนแตะเข้าแตะออก 
  ท่าท่ี 3 : มือเกี้ยวตวัดบนทั้งสองมือ มือเกี้ยวแล้วแปะหัวเข่า  
  ท่าท่ี 4 : มือเกี้ยวตวัดบน มือหนึ่งเกี้ยวข้างหลัง ขาเหลี่ยมกัน 
  ท่าท่ี 5 : วาดมือเกี้ยวบน ป้ายซ้ายเอียงขวา 
  ท่าท่ี 6 : มือเกี้ยวตั้งวง ยกขาหนึ่ง 
  ท่าท่ี 7 : มือเกี้ยวตั้งวงบน ก้มลงขาเตะออกข้างหน้า มือแปะเข่า 
  ท่าท่ี 8 : มือตั้งวงตรง มือหนึ่งหงายข้างบน ยกขาขึ้นร าสลับซ้ายและขวา 
  ท่าท่ี 9 : มือเกี้ยวตั้งวง เล่นเอว ขาขยับ 3 ก้าว ยักขึ้นยักลง 
  ท่าท่ี 10 : มือเกี้ยวตั้งวง ยกขาส่ายไปส่ายมา 
  จากการวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนคอนสะหวัน สามารถสรุปได้ว่า มีท่าฟ้อนจ านวน      
10 ท่า ในภาพรวมของท่าฟ้อนสื่อถึงหญิงสาวที่ได้ขอพร-รับพร ซึ่งแสดงออกถึงความอ่อนน้อม และ
ความอ่อนหวานของนักแสดง การแสดงในชุดนี้เป็นการฟ้อนตามท านองเพลงไม่ได้ฟ้อนเปลี่ยนท่าไป
ตามค าร้อง และท่าฟ้อนสามารถปรับจังหวะได้ตามความเหมาะสมของโอกาสที่น าไปแสดง 
  1.2.2 ฟ้อนตังหวาย (สะหวันนะเขต) 
  จากบันทึกลายมือของนายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ระบุท่าฟ้อนตังหวาย (สะหวันนะเขต) 
จ านวน 9 ท่า โดยได้ร่างภาพลายเส้นรูปคน ภาษาที่ใช้บันทึกเป็นภาษาถิ่นอีสาน ที่เป็นภาษาเฉพาะซึ่ง
แตกต่างจากค าศัพท์ หรือ นาฏยศัพท์ที่ใช้ในทางวิชาการปัจจุบัน ได้แก่ 
  ท่าท่ี 1 : เกี้ยวคว่ ามือลงแบะ  ย่ า 5 ครั้ง เดิน 5 ครั้ง  
  ท่าท่ี 2 : มือเกี้ยวตั้งวงบน  ขาเตะ 
  ท่าท่ี 3 : มือตั้งวงระดับไหล่แล้วปี้นกลับมาหงายมือระดับคางช่วงคอ  เท้าตบ 
  ท่าท่ี 4 : แขนป้ายมือจีบลงไม่ติดกัน  มือหนึ่งหักหงายหักหงาย 
  ท่าท่ี 5 : มือเกี้ยวตั้งวง  มือกอดอก ในมือขวาทับซ้าย 
  ท่าท่ี 6 : มือเกี้ยวตวัดตั้งวงสูง  เดินออกข้าง 
  ท่าท่ี 7 : มือขวาแบะออกหงาย  มือซ้ายเท้าเอว 
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  ท่าท่ี 8 : ก้มลงมือเกี้ยวแบะออก ยืนขึ้นมือเกี้ยวตวัดบน 
  ท่าท่ี 9 : ส่ายมือระดับตะโพก 
  จากการวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนตังหวาย (สะหวันนะเขต) สามารถสรุปได้ว่า มีท่าฟ้อน
จ านวน 9 ท่า ในภาพรวมของกระบวนท่าฟ้อนตังหวายเป็นท่าฟ้อนที่เป็นแม่ท่าพ้ืนฐาน ที่สามารถ
ปฏิบัติได้ง่ายไม่มีการเปลี่ยนท่าที่ซับซ้อน ในปัจจุบันเป็นชุดการแสดงที่น ามาถ่ายทอดในสถานศึกษา 
และจัดแสดงกันอย่างแพร่หลาย การแสดงในชุดนี้เป็นการฟ้อนตามท านองเพลงไม่ได้ฟ้อนเปลี่ยนท่า
ไปตามค าร้อง และท่าฟ้อนสามารถปรับจังหวะได้ตามความเหมาะสมของโอกาสที่น าไปแสดง 
  1.2.3 เซิ้งบ้ังไฟ 
  จากบันทึกลายมือของนายทองจันทร์ สังฆะมณี ได้ระบุท่าเซิ้งบั้งไฟจ านวน 15 ท่า โดย
แบ่งเป็นสองช่วง คือ เซิ้งบั้งไฟ เมืองหนองหาน (เมืองนางไอ่) จ านวน 7 ท่า และเซิ้งบั้งไฟ เมืองผาพง 
(เมืองผาแดง) จ านวน 8 ท่า ภาษาที่ใช้บันทึกเป็นภาษาถิ่นอีสาน ที่เป็นภาษาเฉพาะซึ่งแตกต่างจาก
ค าศัพท์ หรือ นาฏยศัพท์ที่ใช้ในทางวิชาการปัจจุบัน ได้แก่ 
   1.2.3.1 เซิ้งบั้งไฟ เมืองหนองหาน (เมืองนางไอ่) จ านวน 7 ท่า  
    ท่าท่ี 1 : มือหนึ่งจับร่ม  มือหนึ่งป้ายบน, วาดลงป้ายข้าง 
    ท่าท่ี 2 : ก้มลงมือแปะหัวเข่า, ยืนขึ้นแบกร่ม, มือหนึ่งเกี้ยวตั้งวง 
    ท่าท่ี 3 : ก้มลงมือหนึ่งแปะหัวเข่า  มือหนึ่งจับแบกร่มเดิน 
    ท่าท่ี 4 : มือเกี้ยวตวัดบน  มือแขนตึงเกี้ยวตวัด 
    ท่าท่ี 5 : มือล่างเกี้ยวตวัด, ระดับตะโพก, ขาแตะแบะออก 
    ท่าท่ี 6 : มือจับร่มเหนือศีรษะ, วาดลงไปออกข้างปล่อยกีบหลัง 
    ท่าท่ี 7 : ยืนยกร่มมือหนึ่งเท้าเอว, ขาเตะหน้า 2 หลัง 2 แล้วออกข้าง 2 
   1.2.3.2 เซิ้งบั้งไฟ เมืองผาพง (เมืองผาแดง) จ านวน 8 ท่า 
    ท่าท่ี 1 : แขนตรงมือตั้งวงระดับไหล่, มือหนึ่งแบะออก 
    ท่าท่ี 2 : มือเกี้ยวป้ายตั้งวง, ขยับขาตาม 
    ท่าท่ี 3 : มือเกี้ยวตั้งวง  มือหนึ่งระดับใต้ศอก,ขาเตะออกข้างหน้า 2 ครั้ง 
    ท่าท่ี 4 : มือเกี้ยวตั้งวง  เดินข้าง 2 สลับกันซ้ายและขวา 
    ท่าท่ี 5 : มือเกีย้วตวัดตั้งวง  เตะขาออกข้างหน้า 2 ครั้ง 
    ท่าท่ี 6 : มือตั้งวงออกข้างแล้วกระดกข้อ 3 ชั้น  เล่นเอว 
    ท่าท่ี 7 : มือตั้งวงกระดกข้อมือ  ระดับตะโพก, ยกขาครึ่งแข่ง, เล่นเอว 
    ท่าท่ี 8 : มือป้ายข้าง, แขนวาดป้ายออกข้าง, ระดับตะโพก 
  จากการวิเคราะห์กระบวนท่าเซิ้งบั้งไฟ เมืองหนองหาน (เมืองนางไอ่) มีท่าฟ้อนจ านวน   
7 ท่าและเมืองผาพง (เมืองผาแดง) มีท่าฟ้อนจ านวน 8 สามารถสรุปได้ว่า ในภาพรวมของกระบวนท่า
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สื่อถึงความสนุกสนาน รื่นเริงของชาวบ้าน กระบวนท่าฟ้อนเป็นท่าที่พัฒนา สร้างสรรค์มาจากท่าฟ้อน
ด้ังเดิมของชาวบ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย เน้นการใช้สะโพก และการใช้เท้าที่หลายหลายลักษณะ 
ส่วนอุปกรณ์ประกอบการแสดง คือ ร่ม 1 คัน และ เล็บ 1 อัน การฟ้อนในชุดนี้จะฟ้อนตามท านอง
เพลงไม่ได้เปลี่ยนท่าไปตามค าร้อง และท่าฟ้อนสามารถปรับจังหวะได้ตามความเหมาะสมของโอกาสที่
น าไปแสดง 
  จากการศึกษาชุดการแสดงฟ้อนคอนสะหวัน ฟ้อนตังหวาย และเซิ้งบั้งไฟ พบว่า           
1) ภาษาที่ใช้ในการอธิบายท่าฟ้อน แสดงให้เห็นว่า นายทองจันทร์ สังฆะมณีนั้น ได้ใช้ภาษาประจ า
ท้องถิ่นที่เป็นภาษาพูดมาใช้อธิบายท่าฟ้อนเป็นหลัก ภาษาดังกล่าวนั้นค่อนข้างเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะ
บุคคล และอาจมีบางค าที่มีการใช้ค านาฏยศัพท์ หรือชื่อท่านาฏศิลป์ไทยมาผสมผสานในการบันทึก
ร่วมด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เป็นภาษาในทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ทั้งหมด แต่เมื่อผู้อ่านที่รู้ภาษา และ
ค าศัพท์พ้ืนถิ่นอีสานได้อ่านก็จะสามารถเข้าใจค าอธิบายของ นายทองจันทร์  สังฆะมณี ได้เป็นอย่างดี 
2) มีการบวนท่าฟ้อนประกอบการแสดงในแต่งละชุดที่แตกต่างกัน มีการก าหนดจ านวนท่าฟ้อนไว้
อย่างชัดเจน  
 

2. อภิปรายผล 
 การฟ้อนล า เป็นกิจกรรมบันเทิงในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ สีแสง 
ศรีษะ (2561  10 ธันวาคม  สัมภาษณ์) ทั้งที่เป็นกิจกรรมส าคัญในครัวเรือน รวมถึงงานประเพณีใน
ระดับชุมชน การเกิดนาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสานทั้งที่ใช้บรรจุอยู่ ในหลักสูตรการสอนและการแสดง
ทั่วไป ล้วนเกี่ยวข้องกับบุคคลและสถาบันการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัย
นาฏศิลปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 2.1 ประวัติและผลงานนายทองจันทร์ สังฆะมณี    
 นายทองจันทร์ สังฆะมณี ศิลปินพ้ืนบ้านอีสานของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุคคลส าคัญที่ได้
คิดค้นและประดิษฐ์ท่าฟ้อนพ้ืนบ้านอีสาน ร่วมกับศิลปินอีกหลายท่าน อาทิ นางฉวีวรรณ พันธุ      
นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ นายทองค า ไทยกล้า และนายจีรพล  เพชรสม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524-2539 
เป็นต้นมา บุญเสริม แก่นประกอบ (2536) รวบรวมได้ทั้งสิ้น 34 ชุดการแสดงดังที่ได้กล่าวถึง          
ในข้างต้น นับได้ว่า นายทองจันทร์ สังฆะมณี เป็นศิลปินพ้ืนบ้านอีสานอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทในการ
บุกเบิกทางวิชาการศิลปะการแสดง และยังคงถ่ายทอดชุดการแสดงในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง   
มาจนถึงปัจจุบันนี้ (ธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์  2563  12 กรกฎาคม  สัมภาษณ์) 
 2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ท่าฟ้อนนายทองจันทร์ สังฆะมณี  
 การฟ้อนที่คิดประดิษฐ์ขึ้นจากนายทองจันทร์ สังฆะมณี เกิดมาจากท่าฟ้อนเดิมที่มีรากฐานมา
จากโบราณ โดยมิได้คิดท่าฟ้อนขึ้นใหม่อย่างไร้ราก ดังข้อมูลที่ได้ไปศึกษาท่าฟ้อนคอนสะหวันดั้งเดิม
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จากนางเตาะ แขวงสุวรรณเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การศึกษาท่าฟ้อนตังหวาย
ดั้งเดิม จากชาวบ้านหมู่บ้านตังหวาย แขวงสุวรรณเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
การศึกษาท่าฟ้อนศรีทันดร จากชาวบ้านเมืองปากเซ แขวงจ าปาศักดิ์  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว การศึกษาท่าฟ้อนสาละวัน จากชาวบ้านแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นต้น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประดิษฐ์คิดท่าฟ้อนให้ความส าคัญและเคารพใน
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ (2543) ที่สรุป
วิธีการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ของประทิน พวงส าลี ว่า “สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ประสบการณ์ใน
ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับนาฏยศิลป์จากแหล่งต่าง ๆ” ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ “การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์” ของค าลา มุสิกา (2558) ที่ได้สรุปแนวความคิดการสร้างสรรค์
นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง จึงนับได้ว่านายทองจันทร์ สังฆะมณี ไม่เพียงแต่เป็นผู้บุกเบิก
สร้างสรรค์ชุดการแสดงฟ้อนอีสาน ยังมีคุณูปการต่อวิทยาลัยนาฏศิลปและยังสะท้อนให้เห็นความเป็น
ต้นแบบในเรื่องการสร้างสรรค์ท่ีมีรากฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้กระท าท้ังในเรื่องการอนุรักษ์ 
และการสร้างสรรค์นาฏศิลป์อีสานไปพร้อมกัน   
 2.3 อัตลักษณ์ฟ้อนอีสานนายทองจันทร์ สังฆะมณี 
 การศึกษาเอกสารในขั้นปฐมภูมิ  (Primary Source) เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึก ของนายทอง
จันทร์ สังฆะมณี รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจลักษณะเฉพาะของ
บุคคลในเรื่องบุคลิกภาพ ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการสร้างสรรค์คิด
ประดิษฐ์ท่าฟ้อนอีสาน ในประเด็นนี้เมื่อน าหลักการวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย การ
สร้างสรรค์ นาฏยประดิษฐ์พ้ืนเมืองของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2555) ที่วิเคราะห์ลงรายละเอียดการ
เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงพรรณนาจากการเคลื่อนไหว ศีรษะ ไหล่ 
แขน มือ ล าตัว สะโพก เข่า เท้า ท าให้เห็นภาพชัดเจนว่า “ท่าฟ้อนอีสาน” เน้นการเคลื่อนไหว มือ 
แขน  สะโพก ขา และเท้า เป็นส่วนส าคัญ ท าให้พบว่า วิธีการวิเคราะห์เชิงลึกในส่วนการเคลื่อนไหว
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้แสดง เป็นวิธีที่ช่วยเสริมให้เห็นทั้งภาพรวม และรายละเอียดในการ
เคลื่อนไหวที่น าไปสู่การหาขอสรุปเรื่องลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ของชุดการแสดง 
 ส าหรับประเด็นสุดท้ายในเรื่องอัตลักษณ์ฟ้อนอีสานของนายทองจันทร์  สังฆะมณี               
ผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า “ท่าฟ้อนอีสาน ภาษาอีสาน ภูมิหลังทางวัฒนธรรมท้องถิ่น” เป็น
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันที่ท าให้สามารถเห็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของชุดการแสดงแต่ละ
ชุด ที่จะสังเกตได้ว่า ท่าฟ้อนอีสานแต่ละชุดในภาพรวมส่วนมากจะมีท่าเอกลักษณ์เฉพาะของชุดการ
แสดง ดังเช่น เซิ้งบั้งไฟ ที่การย่ าเท้าของผู้แสดงจะมีเพียงการย่ าเคลื่อนไหวไปข้างหน้า ซึ่งสอดคล้อง
กับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของขบวนแห่บั้งไฟของชาวบ้าน เช่น “ท่าขาเตะหน้า” (ท่าที่ 7 เมืองนาง
ไอ่) ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกัน ค าว่า “ขาเตะหน้า” ที่เป็นค าที่นายทองจันทร์ สังฆะมณี ใช้ในบันทึก
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ส่วนตัว เป็นค าที่ใช้อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นการใช้ภาษาสื่อสารทั่วไป และเข้าใจง่าย โดยมิ
ต้องประดิษฐ์สร้างค าใหม่ส าหรับเรียกชื่อท่าฟ้อน 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ในมุมมองเรื่องการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า การศึกษานาฏยประดิษฐ์ที่ไม่ว่าจะมีต้น
ทางมาจากภูมิภาคใดของประเทศไทย ภาษาท่าและภาษาถิ่นเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยควรให้ความส าคัญ 
ที่จะสามารถสะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์เฉพาะบางอย่างของการแสดงได้ ในฐานะตัวแทน           
ทางความคิดของบุคคลหรือชุมชน 
 3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.2.1 จากผลวิจัยได้พบว่าชื่อท่าฟ้อนจ านวนมากมีการใช้ค าเรียกที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ซึ่งแตกต่างจากภาษานาฏยศัพท์ในทางวิชาการ ในประเด็นนี้ สามารถน าไปเป็นมุมมองส าหรับขยาย
ประเด็นในการศึกษาความสัมพันธ์ของท่าฟ้อนกับภาษาท้องถิ่นได้ 
  3.2.2 จากการศึกษาได้พบว่า ชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นต้องอาศัยรากฐาน         
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นแนวทางการสร้างท่าฟ้อน นับเป็นต้นแบบส าคัญส าหรับการท าวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ หรือนาฏยประดิษฐ์พ้ืนเมืองต่อไป 
  3.2.3 ควรมีการวิจัยรวบรวมนาฏยประดิษฐ์อีสานชุดการแสดงอ่ืน ๆ  
 3.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
  3.3.1  น าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ศิลปะการแสดงพื้นฐานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือระดับอ่ืน ๆ 
  3.3.2  น าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการอนุรักษ์การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ 
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ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 16 การสัมภาษณ์ นายจีรพล เพชรสม 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 17 นายจีรพล เพชรสม ตรวจสอบการแสดงและการแต่งกาย 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 18 การสัมภาษณ์ นายบุญเสริม แก่นประกอบ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 19 นายบุญเสริม แก่นประกอบ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 20 การสัมภาษณ์ นางงาม ภัคดีโชค 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 21 การสัมภาษณ์ วิระพร มีบุญ 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 22 นางพร ยงดี ตรวจสอบเนื้อประกอบการแสดง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 23 การสัมภาษณ์ นางพร ยงดี 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 24 นายชัยนรงค์ ต้นสุข สาธิตกระบวนท่าฟ้อน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 25 นายชัยนรงค์ ต้นสุข ตรวจสอบกระบวนท่าฟ้อน 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 26 นางดารณี จันทมิชัย และนางธิดารัตน์ ชนะพัน ตรวจสอบกระบวนท่าฟ้อน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 27 นางดารณี จันทมิชัย และนางธิดารัตน์ ชนะพัน สาธิตกระบวนท่าฟ้อน 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 28 นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ ตรวจสอบเนื้อเพลงประกอบการแสดง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 29 การสัมภาษณ์ นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 30 การน าเสนอข้อมูลในการสนทนากลุ่มย่อย 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 31 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในการสนทนากลุ่มย่อย 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ข 
ภาพ นายทองจันทร์ สงัฆะมณ ี
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ภาพที่ 32 กระบวนท่าฟ้อนคอนสะหวัน 
ที่มา: บุญเสริม แก่นประกอบ (2536) 
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ภาพที่ 33 กระบวนท่าฟ้อนตังหวาย (สะหวันนะเขต) 
ที่มา: บุญเสริม แก่นประกอบ (2536) 
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ภาพที่ 34 กระบวนท่าเซิ้งบั้งไฟ 
ที่มา: บุญเสริม แก่นประกอบ (2536) 
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 ประวัติผู้วิจัย  
  
ชื่อ-สกุล นางสาวสมฤดี  ช านิ 
วันเดือนปีเกิด 09 พฤษภาคม 2536 
สถานที่เกิด โรงพยาบาล อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ที่อยู ่ 44 หมู่ 10 ต าบลเมืองคง อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 33160 
ต าแหน่ง อาจารย์  
สถานที่ท างาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
 (ศึกษาศาสตร์)  
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2550 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
พ.ศ. 2553 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
พ.ศ. 2559 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
พ.ศ. 2564 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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