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ABSTRACT 
This thesis aimed to 1) study the development of the purposes, compositions and inheritance of   

Fon Tang Wai (a kind of traditional Isan folk dance) and 2) analyze the development and inheritance of                 
Fon Tang Wai's dance postures.  The research was conducted using qualitative research methodology                    
by studying data from documents, observation, and interviews.  

The research found that 1) Fon Tang Wai originated at Ban Tang Wai Khok, Savannakhet Province, Lao 
People's Democratic Republic, with the purpose of healing rituals as a healing song and then it was developed into 
entertainment. It was brought to Thailand through Ban Muang Jiat, Ubon Ratchathani province with the following 
purposes: entertainment in the Mo Lam Moo band, a school recreation, the ritual of feeding the ancestors spirits, 
and a parade dance in the Candle Festival (in Ubon Wittayakhom School). Regarding Ubon Ratchathani Teacher's 
College and Roi Et College of Dramatic Arts, the dance was for spreading the local culture. The dance was performed 
by women dancers dressed in local costumes and accompanied by Klonlam and local folk music. It was then 
developed and formatted into educational institutions. For the inheritance, the dance styles were inherited as 
follows: Ban Muang Jiat was inherited from Savannakhet, Ubon Ratchathani Teacher's College was from Ban Muang 
Jiat through Ubon Wittayakhom School, and Roi Et College of Dramatic Arts was from the Ubon Ratchathani 
Teacher's College respectively 2) the dance postures can be analyzed as three styles. Firstly, the dance posture of 
Ban Muang Jiat was developed from an individual style and then changed to a group dance imitating the lead 
dancer, a dance to accompany the music, and a dance to communicate the narrative from the lyrics.                          
Secondly, the dance posture of Ubon Ratchathani Teacher's College was beat fixed dance, dance to interpret the 
narrative, and dance to accompany the music. Thirdly, the dance posture of Roi Et College of Dramatic Arts was the 
only beat fixed dance. Fon Tang Wai is important as a local dance engaged in local social and cultural contexts, 
and it has been reproduced with the remain of ancient formation.  

Keywords: development, inheritance, fon tang wai, dance elements  
316 pages 
 

 







 
(จ) 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความกรุณาจากหลายบุคคลที่คอยสนับสนุน ผลักดัน 
และอนุเคราะห์ จนส าเร็จเป็นวิทยานิพนธ์เพื่อเชิดชูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณโครงการบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2562 
ในการนี้ กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่คอยสนับสนุนเป็นก าลังใจ และให้ค า
ช้ีแนะจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.จินตนา สายทองค า      
อาจารย์ ดร.ชนัย วรรณลี และอาจารย์ ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่เมตตา
ตรวจทานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ กราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยและผู้ร่วมการสนทนากลุ่มทุกท่าน 
ทั้งชาวบ้านม่วงเจียด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนตังหวายของโรงเรียนอุบลวิทยาคม ของวิทยาลัย
ครูอุบลราชธานี และของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดที่เสียสละเวลา กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์     
เพื่ อรักษาและสืบสานศิลปะการแสดงอันทรง คุณค่าของชาวอีสาน  ขอกราบขอบพระคุณ                                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ที่ผลักดันให้ผู้วิจัยได้เข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ประโยชน์แห่งวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ขอมอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนตังหวายทุกท่าน 
และขออุทิศแด่นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ผู้ให้ก าเนิดฟ้อนตังหวาย และนายทองจันทร์ สังฆมณี และ            
นายทองค า ไทยกล้า ผู้สร้างสรรค์ฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 

 
 
           พิชิต ทองชิน 
         



สารบัญ 
  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย…………………………………………………………………………………….......…….…… (ค) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………......……..…… (ง) 
กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………………………......…………... (จ) 
สารบัญ…………………………………………………………………………………………………….......……….…. (ฉ) 
สารบัญภาพ……………………………………………………………………………………………….......………… (ฌ) 
สารบัญตาราง.................................................................................................... ....................... (ฑ) 
   

บทท่ี 1 บทน า……………………………………………..............……………………...……….............…...…. 1 
1.1 ความส าคัญและความเป็นมา…………………………………………………….........…….….. 1 
1.2 ค าถามในการิวจัย............................................................................ ...................... 4 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย……………………….……………………………………….......………..… 4 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย………………………...……………………………………….......…......… 4 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ.................................................................................... 5 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ……………………………………………...........…………………..........…… 5 

   

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม…………..............….....…………………….........................………… 6 
1 ความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย.................................. 7 
 1.1 ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด.......................................................................... 7 
 1.2 ความเป็นมาฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดจากข้อมูลภาคสนาม...................... 9 
 1.3 ความเป็นมาฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานีจากข้อมภูาคสนาม........ 11 
 1.4 ความเป็นมาฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดจากข้อมูลภาคสนาม... 12 

2 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรม............................................................. 14 
 2.1 พัฒนาการทางวัฒนธรรม............................................................................. 14 
 2.2 การแพรก่ระจายทางวัฒนธรรม.................................................................... 16 
 2.3 การปรับปรนทางวัฒนธรรม.......................................................................... 17 

3 แนวคิดเกี่ยวกับการสืบทอดการแสดงทางนาฏศิลป.์............................................ 19 
4. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การแสดงทางนาฏศิลป์................................ 21 

 4.1 แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลปร์าชส านัก..................................... 21 
 4.2 แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน............................... 25 
   
    
    

 
 



(ช) 

สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.......................................................................... .................... 29 
 5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนตังหวาย............................................ 29 
 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการแสดงพื้นบ้านอีสาน................................. 30 
 5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนท่าฟ้อนการแสดงพื้นบ้านอีสาน................. 32 

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย...................................................................................... 33 
   

บทท่ี  3 ระเบียบวิธีวิจัย........................................................................................................... 35 
1. การออกแบบวิธีวิจัย............................................................................................ 35 
2. ข้ันตอนในการวิจัย............................................................................ .................. 35 

 2.1 การรวบรวมข้อมลู...................................................................................... 35 
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมลู.................................................................................... 41 
 2.3 การตรวจสอบข้อมลู................................................................................... 41 
 2.4 การน าเสนอผลการวิจัย.............................................................................. 42 
   

บทท่ี 4 พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย...................... 43 
1. พัฒนาการการแสดงฟ้อนตังหวาย....................................................................... 43 

 1.1 พัฒนาการด้านจุดมุง่หมายการแสดงฟ้อนตังหวาย..................................... 43 
 1.2 พัฒนาการด้านองค์ประกอบการแสดง....................................................... 54 

2. การสบืทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย..................................................................... 101 
 2.1 ล าตังหวายแขวงสะหวันนะเขตสู่บ้านม่วงเจียด........................................... 101 
 2.2 ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดสู่วิทยาลัยครูอบุลราชธานี................................ 104 
 2.3 ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานีสู่วิทยาลัยนาฏศิลปะรอ้ยเอ็ด........... 115 
   

บทท่ี 5 การวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย................ 124 
1. พัฒนาการกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย.................................................................... 124 

 1.1 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด...................................................... 124 
 1.2 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอบุลราชธานี...................................... 148 
 1.3 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด................................... 188 

2. กระบวนท่าฟ้อนทีม่ีการสืบทอด.......................................................................... 229 
 2.1 ล าดับที่  1 ปี พ.ศ.2509 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายแขวงสะหวันนะเขต

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สู่บ้านม่วงเจียด ประเทศไทย.............. 
 

229 
    
    

 



(ซ) 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 2.2 ล าดับที่ 2 ปี พ.ศ.2522 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดและ

โรงเรียนอุบลวิทยาคม สู่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี....................................... 
 

230 
 2.3 ล าดับที่ 3 ปี พ.ศ.2524 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

สู่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด.......................................................................... 
 

246 
   

บทท่ี 6 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ......................................................................... 259 
1. สรปุกระบวนการวิจัย............................................................................... ............... 259 
2. สรปุผลการวิจัย....................................................................................................... 259 

 2.1 พัฒนาการด้านจุดมุง่หมายและองค์ประกอบการแสดงฟอ้นตังหวาย............. 259 
 2.1 การสบืทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย................................... 262 
 2.3 พัฒนาการและการสบืทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย..................................... 263 

3 อภิปรายผล................................................................................................. ............ 265 
 3.1 ฟ้อนตังหวายมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกบัพิธีกรรม........................................ 265 
 3.2 ฟ้อนตังหวายในฐานะการแสดงพื้นบ้านให้ความบันเทิงเป็นส าคัญ................. 265 
 3.3 ฟ้อนตังหวายในฐานะการแสดงพื้นบ้านมีพัฒนาการเสมอ............................. 265 
 3.4 ฟ้อนตังหวายในฐานะวัฒนธรรมการแสดงมีการสบืทอด และการสร้างสรรค์. 266 

6.4 ข้อเสนอแนะ............................................................................................ ............... 266 
   

บรรณานุกรม....................................................................................................... ..................... 267 
  

บุคลานุกรม........................................................................................................ ....................... 271 
  

ภาคผนวก................................................................................................................................. 273 
        ก  แบบสัมภาษณ์.............................................................................................. ............. 274 
        ข  รายนามผู้ให้สมัภาษณ์และตรวจสอบข้อมูล............................................................... 277 
        ค  ภาพขณะลงพื้นที่ภาคสนาม........................................................................... ............ 310 
        ง  หนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์หนงัสอืรบัรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์.............. 314 
  

ประวัติผู้วิจัย............................................................................................................................. 316 
 



 

 สารบัญตาราง  
ตารางท่ี  หน้า 

1 ก ำหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมลูหลัก.................................................................. 5 
2 พื้นที่ในกำรเก็บข้อมูล................................................................................. ......... 37 
3 รำยช่ือผู้ให้ข้อมูลหลักบ้ำนม่วงเจียด ต ำบลเจียด อ ำเภอเขมรำฐ จังหวัด

อุบลรำชธำนี........................................................................................................ 
 

37 
4 รำยช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกัวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี  และโรงเรียนอุบลวิทยำคม....... 38 
5 รำยช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกัวิทยำลัยนำฏศิลปรอ้ยเอ็ด................................................ 39 
6 พัฒนำกำรด้ำนจุดมุง่หมำของกำรแสดงฟ้อนตังหวำย......................................... 53 
7 สรปุพัฒนำกำรด้ำนองค์ประกอบฟ้อนตังหวำยของบ้ำนม่วงเจียด....................... 66 
8 สรปุพัฒนำกำรองค์ประกอบฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครอูุบลรำชธำนี.................... 82 
9 สรปุพัฒนำกำรองค์ประกอบฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปรอ้ยเอ็ด........... 97 

10 พัฒนำกำรองค์ประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำย.................................................. 98 
11 องค์ประกอบกำรแสดงทีบ่้ำนม่วงเจียดสืบทอดจำกแขวงสะหวันนะเขต............. 101 
12 องค์ประกอบกำรแสดงทีโ่รงเรียนอุบลวิทยำคมสืบทอดจำกบ้ำนม่วงเจียด.......... 104 
13 ดนตรีที่โรงเรียนอบุลวิทยำคมได้สืบทอดมำจำกบ้ำนม่วงเจียด............................ 106 
14 องค์ประกอบกำรแสดงที่วิทยำลัยครอูุบลรำชธำนีสืบทอดจำกบ้ำนม่วงเจียด...... 109 
15 กลอนล ำที่ วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีปรับเปลี่ยนให้แตกต่ำงกับโรงเรียน        

อุบลวิทยำคม....................................................................................................... 
 

110 
16 เครื่องดนตรีที่วิทยำลัยครูอบุลรำชธำนีได้สืบทอดมำจำกโรงเรียนอุบลวิทยำคม. 111 
17 แสดงเครื่ องแต่ งกำยฟ้อนตังหวำยของบ้ำนม่วงเจียด แบบโรง เรียน             

อุบลวิทยำคมและของวิทยำลัยครูอบุลรำชธำนี................................................... 
 

113 
18 องค์ประกอบกำรแสดงที่วิทยำลัยนำฏศิลปะร้อยเอ็ดสืบทอดจำกวิทยำลัย      

ครูอุบลรำชธำนี................................................................................................... 
 

115 
19 กลอนล ำที่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดสืบทอดจำกวิทยำลัยครอูุบลรำชธำนี......... 116 
20 ดนตรีที่วิทยำลัยนำฏศิลปะร้อยเอ็ดไดส้ืบทอดมำจำกวิทยำลยัครูอุบลรำชธำนี... 118 
21 เครื่องแต่งกำยฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี และของวิทยำลัย

นำฏศิลปร้อยเอ็ด................................................................................................ 
 

120 
22 ล ำดับกำรสืบทอดกำรแสดงฟ้อนตังหวำยและองค์ประกอบกำรแสดงที่มี        

กำรสืบทอด........................................................................... .............................. 
 

121 
23 กระบวนท่ำฟ้อนด้ังเดิมของชำวบ้ำนม่วงเจียด ประมำณปี พ.ศ.2509................. 126 
24 กำรใช้ทิศทำงและร่ำงกำยในกำรแสดงฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ปี พ.ศ.2509........ 126 
25 ท่ำฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ในช่วงปี พ.ศ.2517............................................. 128 

  
 



(ฒ) 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
ตารางท่ี  หน้า 

26 กำรใช้ทิศทำงและร่ำงกำยในกำรแสดงฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ในปี พ.ศ.2517... 129 
27 แสดงสญัลกัษณ์ทิศทำงกำรแสดงฟ้อนตังหวำยของบ้ำนม่วงเจียด....................... 130 
28 ท่ำปรบมือหรอืท่ำเตรียม.................................................................................... 131 
29 ท่ำเทพนม................................................................................................. .......... 132 
30 ท่ำมัจฉำว่ำยน้ ำ........................................................................................ ........... 133 
31 ท่ำวิหคเหินฟ้ำ............................................................................................. ....... 134 
32 ท่ำบัวชูฝัก................................................................................................. ......... 135 
33 ท่ำสอดสร้อยมำลำ..................................................................................... ......... 136 
34 ท่ำกวำงเดินดง.......................................................................................... .......... 137 
35 ท่ำจีบหลงั................................................................................................. .......... 138 
36 ท่ำฝัดข้ำว................................................................................................ ............ 140 
37 ท่ำส่อนสวิง............................................................................................ ............. 141 
38 ท่ำปลำข้ึนแกง้....................................................................................... ............. 142 
39 ท่ำเมขลำล่อแก้ว................................................................................... .............. 143 
40 ท่ำพระรำมแผลงศร............................................................................................ 144 
41 กำรใช้ทิศทำงและกำรใช้ร่ำงกำยในกำรฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ปี พ.ศ.2540...... 146 
42 แสดงพฒันำกำรกระบวนท่ำฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด.................................... 147 
43 แสดงสัญลักษณ์แทนทิศทำงกำรแสดงฟ้อนตังหวำยของ วิทยำลัยครู

อุบลรำชธำนี....................................................................................................... 
 

150 
44 ท่ำออก................................................................................................. .............. 151 
45 ท่ำประกอบกลอนล ำบทที่ 1 ช่วงแรก.................................................. .............. 153 
46 ท่ำประกอบกลอนล ำบทที่ 1 ช่วงหลัง................................................................ 154 
47 ท่ำรับที่ 1.................................................................................................. .......... 155 
48 ท่ำประกอบกลอนล ำบทที่ 2............................................................................... 157 
49 ท่ำรับที่ 2................................................................................................... ......... 158 
50 ท่ำประกอบกลอนล ำบทที่ 3............................................................................... 159 
51 ท่ำรับที่ 3.................................................................................................. .......... 161 
52 ท่ำประกอบกลอนล ำบทที่ 4............................................................................... 163 
53 ท่ำรับที่ 4................................................................................................. ........... 165 
54 ท่ำประกอบกลอนล ำบทที่ 5............................................................................... 167 
55 ท่ำรับที่ 6................................................................................................ ............ 169 
56 ท่ำประกอบกลอนล ำบทที่ 6............................................................................... 170 

 
 
 
 



(ณ) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 

57 ท่ำรับที่ 6............................................................................................................ 171 
58 ท่ำประกอบกลอนล ำบทที่ 7............................................................................... 172 
59 ท่ำรับที่ 7............................................................................................................ 173 
60 ท่ำประกอบกลอนล ำบทที่ 8............................................................................... 174 
61 ท่ำรับที่ 8........................................................................................ .................... 176 
62 ท่ำประกอบกลอนล ำบทที่ 9............................................................................... 177 
63 ท่ำรับที่ 9........................................................................................ .................... 178 
64 ท่ำประกอบกลอนล ำบทสุดท้ำย......................................................................... 179 
65 ทิศที่ใช้ในกำรแสดงและลักษณะกำรใช้ร่ำงกำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี..... 182 
66 ลักษณะเด่นของกำรใช้ร่ำงกำยในกำรฟ้อนของวิทยำลัยครูอบุลรำชธำนี............ 183 
67 แสดงพฒันำกำรกระบวนท่ำฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครอูุบลรำชธำนี.................... 187 
68 แสดงสญัลกัษณ์แทนทิศทำงกำรแสดง................................................................ 189 
69 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่ำที่ 1........................................................ 190 
70 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่ำที่ 2........................................................ 191 
71 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่ำที่ 3........................................................ 192 
72 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่ำที่ 4........................................................ 193 
73 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่ำที่ 5........................................................ 194 
74 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่ำที่ 6........................................................ 195 
75 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่ำที่ 7........................................................ 196 
76 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่ำที่ 8........................................................ 197 
77 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 1........................................................... 198 
78 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 2........................................................... 200 
79 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 3........................................................... 202 
80 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 4........................................................... 203 
81 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 5........................................................... 205 
82 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 6........................................................... 206 
83 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 7........................................................... 208 
84 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 8........................................................... 209 
85 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 9........................................................... 210 
86 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 10........................................................ 211 
87 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 11........................................................ 213 
88 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีที่ปฏิบัติซ้ ำ.................................................... 214 
89 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 12........................................................ 216 
90 กระบวนท่ำฟ้อนกลุ่มอบุลรำชธำนีท่ำที่ 13........................................................ 217 

 
 



(ด) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ภาพท่ี  หน้า 

91 กระบวนท่ำฟ้อนทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลงของวิทยำลัยนำฏศิลปรอ้ยเอ็ดท่ำที่ 1......... 219 
92 กระบวนท่ำฟ้อนทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลงของวิทยำลัยนำฏศิลปรอ้ยเอ็ดท่ำที่ 2......... 220 
93 กระบวนท่ำฟ้อนทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลงของวิทยำลัยนำฏศิลปรอ้ยเอ็ดท่ำที่ 3......... 221 
94 กระบวนท่ำฟ้อนทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลงของวิทยำลัยนำฏศิลปรอ้ยเอ็ดท่ำที่ 4......... 222 
95 ทิศทำงที่ใช้ในกำรแสดงและลกัษณะกำรใช้ร่ำงกำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด.... 224 
96 แสดงพฒันำกำรกระบวนท่ำฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด................... 226 
97 พัฒนำกำรด้ำนกระบวนท่ำฟ้อนตังหวำย.............................................................. 227 
98 ท่ำฟ้อนของบ้ำนม่วงเจียดที่ได้สบืทอดมำจำกแขวงสะหวันนะเขตประเทศลำว.... 229 
99 กระบวนท่ำฟ้อนที่โรงเรียนอุบลวิทยำคมได้สืบทอดมำจำกบำ้นม่วงเจียด............ 231 

100 กระบวนท่ำฟ้อนที่ วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ได้สืบทอดจำกโรง เรียน             
อุบลวิทยำคม........................................................................................................ 

 
233 

101 กระบวนท่ำฟ้อนที่ วิทยำลัยนำฏศิลปะร้อยเอ็ดได้สืบทอดมำจำกวิทยำลัย        
ครูอุบลรำชธำนี.................................................................................................... 

 
246 

 
 



สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี  หน้า 
1 บ้านม่วงเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี................................................... 9 
2 กรอบแนวคิดการวิจัย............................................................................................... 34 
3 การแสดงของหมอล าคณะศิลป์อีสานดาวรุ่ง............................................................. 45 
4 ฟ้อนตังหวายของบ้านม่วงเจียดที่ถนนคนเดินอ าเภอเขมราฐ.................................... 48 
5 ฟ้อนตังหวายของบ้านม่วงเจียดขณะต้อนรบันักทอ่งเที่ยว....................................... 48 
6 ผู้แสดงฟ้อนตังหวายในอดีต (รุ่นเล็ก) เมื่อประมาณปี พ.ศ.2540.............................. 55 
7 กระดาษบันทึกกลอนล าตังหวายบ้านม่วงเจียด ประพันธ์ข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2540.......... 57 
8 เครื่องแต่งกายผู้แสดงฟ้อนตังหวาย ประมาณปี พ.ศ.2540...................................... 61 
9 เครื่องแต่งกายฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ในปี พ.ศ.2557 แบบสไบคล้องคอ......... 63 

10 รูปแบบการแต่งกายฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ในปี พ.ศ.2557 ห่มสไบเฉียง......... 63 
11 การแต่งกายฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ในปี พ.ศ.2558 ที่ใช้ผ้าสไบขิดสีแดง   

คล้องคอ................................................................................................................... 
 

64 
12 รูปแบบการแต่งกายฟ้อนตังหวายบ้านมว่งเจยีดในปัจจุบนั...................................... 65 
13 คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เมื่อครั้งไปบันทึกเทปการแสดง

ฟ้อนตังหวายที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์...................................... 
 

68 
14 การศึกษา ป.กศ.สูง เอกนาฏศิลป์ วิทยาครูอุบลราชธานี ในชุดการแสดงพื้นบ้าน

ประมาณปี พ.ศ.2524............................................................................................... 
69 

15 โน้ตเพลงตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี............................................................... 73 
16 รูปแบบการแต่งกายฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครอูุบลราชธานี ปี พ.ศ.2522................. 75 
17 สร้อยคอปัตติหย่าง................................................................................... ................ 76 
18 เครื่องแต่งกายการแสดงฟ้อนไทภูพาน วิทยาลัยครูสกลนคร.................................... 77 
19 ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานีในอดีต ขณะการบันทึกเทปโทรทัศน์............ 78 
20 เครื่องแต่งกายฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครอูุบลราชธานีในอดีต................................... 78 
21 เรือตรีสุนัย ณ อุบล ผู้เช่ียวชาญด้านผ้าทอเมืองอุบลราชธานี................................... 80 
22 ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี................................................................ 80 
23 เครื่องแต่งกายแสดงฟ้อนตังหวายของวิทยาลยัครูอุบลราชธานีในปัจจุบนั............... 81 
24 ผู้แสดงฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด................................................. 84 
25 วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอด็ในอดีต............................................................. 89 
26 วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอด็ในปี พ.ศ.2562................................................ 89 
27 การแต่งกายฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ.2524................. 91 
28 รูปแบบทรงผมประกอบการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ระหว่างปี        

พ.ศ.2524-2530....................................................................................................... 
 

92 
 



   (ญ) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี  หน้า 
29 รูปแบบการแต่งกายของวิทยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด ประมาณปี พ.ศ.2528.......... 93 
30 การแต่งกายแบบห่มสไบเฉียงทิง้ชายเดียวของผูแ้สดงกลุม่สะหวันนะเขต............ 94 
31 แสดงฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด............................................. 94 
32 รูปแบบเครื่องแต่งกายวิทยาลัยนาฏศิลปะรอ้ยเอ็ดรูปแบบหนึ่ง.......................... 95 
33 เครื่องแตง่กายผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขตรปูแบบที่ 1.......................................... 96 
34 เครื่องแตง่กายผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขตรปูแบบที่ 2.......................................... 96 
35 นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ผู้ให้ก าเนิดฟอ้นตังหวายในประเทศไทย........................... 104 
36 นายธีระ โกมลศรี................................................................................................. 107 
37 นางรุจริาทัศนียานนท.์.......................................................................................... 108 
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร อัตไพบลูย.์.................................................................. 111 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรเิพ็ญ อัตไพบลูย์................................................................. 114 
40 นางฉวีวรรณ ด าเนิน หนึ่งในผูส้ร้างสรรค์ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลร้อยเอ็ด.. 118 
41 นายทรงศักดิ์ ประทมุสินธ์ุ หนึง่ในผูส้ร้างสรรค์ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลป

ร้อยเอ็ด................................................................................................................ 
 

119 
42 กระบวนท่าฟ้อนด้ังเดิมของชาวบ้านม่วงเจียด ประมาณปี พ.ศ.2509.................. 125 
43 ท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ในช่วงปี พ.ศ.2517.............................................. 127 
44 ท่าปรบมือหรอืท่าเตรียม...................................................................................... 131 
45 ท่าเทพนม............................................................................................................. 132 
46 ท่ามัจฉาว่ายน้ า.................................................................................................... 133 
47 ท่าวิหคเหินฟ้า...................................................................................................... 134 
48 ท่าบัวชูฝัก............................................................................................................. 135 
49 ท่าสอดสร้อยมาลา...............................................................................................  136 
50 ท่ากวางเดินดง...................................................................................................... 137 
51 ท่าจีบหลัง............................................................................................................. 138 
52 ท่าฝัดข้าว............................................................................................................. 139 
53 ท่าส่อนสวิง........................................................................................................... 141 
54 ท่าส่อนสวิง........................................................................................................... 142 
55 ท่าเมขลาล่อแก้ว.................................................................................................. 143 
56 ท่าพระรามแผลงศร.............................................................................................. 144 
57 ลักษณะการจีบมือรปูแบบของชาวบ้านม่วงเจียด................................................. 146 
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ขณะแสดงท่าฟ้อน................................... 149 
59 ท่าออก (ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง)....................................................................... 151 
60 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 1 ช่วงแรก.................................................................. 152 

 
 



   (ฎ) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี  หน้า 
61 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 1 ช่วงหลงั.................................................................. 154 
62 ท่ารับที่ 1.............................................................................................................. 155 
63 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 2................................................................................. 156 
63 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 2................................................................................. 156 
64 ท่ารับที่ 2........................................................................... ................................... 158 
65 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 3................................................................................. 159 
66 ท่ารับที่ 3.................................................................................. ............................ 160 
67 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 4................................................................................. 162 
68 ท่ารับที่ 4............................................................................................. ................. 164 
69 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 5................................................................................. 166 
70 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 5................................................................................. 168 
71 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 6................................................................................. 170 
72 ท่ารับที่ 6.............................................................................................................. 171 
73 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 7................................................................................. 172 
74 ท่ารับที่ 7........................................................................................ ...................... 173 
75 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 8................................................................................. 174 
76 ท่ารับที่ 8....................................................................................... ....................... 175 
77 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 9................................................................................. 176 
78 ท่ารับที่ 9.............................................................................................................. 178 
79 ท่าประกอบกลอนล าบทสุดทา้ย........................................................................... 179 
80 ท่าฟ้อนเข้าฟ้อนตังหวายในปัจจุบนั...................................................................... 180 
81 ท่าที่มีต้นแบบจากท่าสอดสร้อยมาลา................................................................... 184 
82 ท่าที่มีต้นแบบจากท่าพรหมสีห่น้า........................................................................ 184 
83 ท่าที่มีต้นแบบจากท่าร าย่ัว................................................................................... 185 
84 ท่าที่มีต้นแบบจากท่าภมรเคล้า............................................................................ 185 
85 ท่าที่มีลักษณะคล้ายท่าเซิ้งกระติ๊บ........................................................................ 186 
86 ท่าที่น าต้นแบบมาจากท่าฟ้อนศรีโคตรบูร............................................................ 186 
87 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 1.......................................................... 190 
88 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 2.......................................................... 191 
89 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 3.......................................................... 192 

 
 



   (ฏ) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี  หน้า 
90 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 4.......................................................... 193 
91 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 5.......................................................... 194 
92 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 6.......................................................... 195 
93 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 7.......................................................... 196 
94 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 8.......................................................... 197 
95 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 1............................................................ 198 
96 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 2............................................................ 199 
97 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 3............................................................  201 
98 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 4............................................................ 203 
99 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 5............................................................ 204 

100 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 6............................................................ 206 
101 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 7............................................................ 207 
102 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 8............................................................ 209 
103 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 9............................................................ 210 
104 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 10.......................................................... 211 
105 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 11.......................................................... 212 
106 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีที่ปฏิบัติซ้ า...................................................... 214 
107 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 12.......................................................... 215 
108 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอบุลราชธานีท่าที่ 13.......................................................... 217 
109 ลักษณะการจีบมือในยุคแรก................................................................................ 225 
110 แผนภูมิแสดงล าดับการสืบทอด........................................................................... 257 
111 สัมภาษณ์นางฉวีวรรณ ด าเนิน (ศิลปินแห่งชาติ) ................................................. 278 
112 หนังสือเชิญนางฉวีวรรณ ด าเนิน.......................................................................... 279 
113 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 1....................................... 280 
114 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 2....................................... 281 
115 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 3........................................ 282 
116 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 4........................................ 283 
117 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 4........................................ 284 
118 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 6........................................ 285 

 

 



   (ฐ) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพท่ี  หน้า 

119 สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิเพญ็ อัตไพบูลย์........................................... 286 
120 หนังสือเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิเพญ็ อัตไพบูลย์........................................ 287 
121 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิเพญ็ อัตไพบูลย์ หน้าที่ 1..... 288 
122 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิเพญ็ อัตไพบูลย์ หน้าที่ 2..... 289 
123 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิเพญ็ อัตไพบูลย์ หน้าที่ 3..... 290 
124 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิเพญ็ อัตไพบูลย์ หน้าที่ 4..... 291 
125 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิเพญ็ อัตไพบูลย์ หน้าที่ 5..... 292 
126 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิเพญ็ อัตไพบูลย์ หน้าที่ 1..... 293 
127 สัมภาษณ์นางบุญสม ค าแดงสด........................................................................... 294 
128 หนังสือเชิญนางบญุสม ค าแดงสด........................................................................ 295 
129 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 1...................................... 296 
130 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 2...................................... 297 
131 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 3...................................... 298 
132 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 4...................................... 399 
133 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 5...................................... 300 
134 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 6...................................... 301 
135 สัมภาษณ์นางบุญมี เกษ๊ยร................................................................................... 302 
136 หนังสือเชิญนางบญุมี เกษียร................................................................................ 303 
137 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 1............................................. 304 
138 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 2............................................. 305 
139 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 3............................................. 306 
140 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 4............................................. 307 
141 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 5............................................. 308 
142 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 6............................................. 309 
143 ภาพขณะลงพื้นที่ภาคสนาม ณ บ้านม่วงเจียด อ าเภอเขมราฐ  จังหวัด

อุบลราชธานี........................................................................................................ 
 

311 
144 สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร อัตไพบลูย์.................................................... 312 
145 สัมภาษณ์นางรจุิรา ทัศนียานนท์.......................................................................... 313 
146 สัมภาษณ์และรบัการถ่ายทอดกระบวนท่าฟอ้นจากนางนวมนตณ์ มากมี............ 314 
147 หนังสือรบัรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์.................................................................. 315 

 



 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 ฟ้อนตังหวาย เป็นการแสดงพื้นบ้านประเภทหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย หรือภาคอีสาน 
หรือเรียกว่า ร าตังหวาย เป็นการแสดงฟ้อนเพื่อความบันเทิง ปรากฏการฟ้อนประเภทนี้อยู่ที่บ้านม่วงเจียด 
ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นการฟ้อนเป็นหมู่หรือระบ า เป็นการแสดง
ประเภทการแสดงเบ็ดเตล็ด นิยมแสดงในงานรื่นเริงทั่วไป อาทิ งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง งานบุญ
ประเพณีต่าง ๆ ฯลฯ ด้วยความที่มีท่วงท านองอันไพเราะสนุกสนาน มีท่อนร้องรับเป็นสร้อยเพลงว่า   
“ยวก ๆ ยวก ๆ” มีลีลาท่าฟ้อนที่สวยงาม เป็นอัตลักษณ์ของนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน จึงมักพบเห็นการ
แสดงชุดนี้ในโอกาสต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง รูปแบบการแสดงมีลักษณะเป็นการฟ้อนร าประกอบล าท านอง    
ตังหวาย อันเป็นท านองล าเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ าโขงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ล าตังหวาย เป็นท านองล าประเภทหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว 
ค าว่า “ตังหวาย” มีที่มาอยู่ 3 แนวทางด้วยกัน แนวทางที่หนึ่ง เป็นการล าที่ พัฒนามาจากการล าใน
พิธีกรรมเหยายา (พิธีกรรมรักษาคนป่วย) ของชาวเผ่าลาวสูง ชนเผ่าบรู -กระตาง บ้านตังหวายโคก       
เมืองซนนะบุรี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งพูดภาษาตระกูลมอญ -
เขมร ชาวบรูกระตางเรียกการล าประเภทนี้ว่า “ล ากะล็องเยาะ” ต่อมาได้ปรับมาใช้เป็นขับล าเพื่อความ
บันเทิงด้วย ต่อมาล ากะล็องเยาะได้แพร่กระจายไปยังกลุ่มชาติพันธ์ุด้วย ซึ่งถ้าล าในกลุ่มชนเผ่าในที่ราบ
ทั่วไปเรียกว่า “ล าต าหลอย” ซึ่งจะปรับมาใช้เป็นภาษาชนเผ่าของตน ถ้าล าในแถบที่ราบลุ่มซึ่ งเป็นกลุ่ม
ชาติพันธ์ุที่พูดภาษาลาว จะเรียกว่า “ล าตังหวาย” ซึ่งแพร่หลายและนิยมอย่างมากในแถบแขวงสะหวันนะ
เขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ค าล่า มุสิกา, 2562, น.296-298) 
 แนวทางที่สอง เป็นการล าที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตา (ผีบรรพบุรุษ) ของชาวบ้านม่วง
เจียด ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งชาวบ้านม่วงเจียดใช้ร้องล าถวายผีปู่ตา เพื่อเป็น
การบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ตนนับถือ ซึ่งมีความเช่ือว่าผีปู่ตาจะสามารถดลบันดาลสุขทุกข์ให้ได้ จึงมี
การจัดล าถวายทุกปี โดยจะมีการตั้งเครื่องเซ่นสังเวยเพื่อถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และชาวบ้าน จะร้องล าและ
ฟ้อนไปตามท่วงท านองดังกล่าว เรียกว่า “ตั้งถวายร าถวย” ต่อมาค าน้ีกร่อนสั้นลงไปเป็นเพียงแต่ฟ้อนให้
เข้ากับท่วงท านองดนตรีและกลอนล าเท่านั้น (ทินกร อัตไพบูลย์, 2525, น.15) แนวทางที่สาม เป็นการล า
ของหมอล าชาวลาว ซึ่งนิยมนั่งบนตั่งไม้หวาย คือ เก้าอี้ขาสั้นที่ท าจากไม้หวายจึงเ ป็นที่มาของค าว่า      
“ล าต่ังหวาย” แต่เรียกเพี้ยนไปเป็นล าตังหวายนั่นเอง (ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2539, น.25) 
 ต่อมาในราวปี พ.ศ.2509 นายประดิษฐ์ แก้วชิณ อดีตครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด         
ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีความสนใจในการล าตังหวายว่ามีท่วงท านองที่ไพเราะ 
จึงได้ริเริ่มสร้างสรรค์การแสดงประกอบล าตังหวายข้ึน โดยได้ประพันธ์กลอนล าและท่าฟ้อนประกอบล าตงั
หวายข้ึนใหม่ และน ามาฝึกหัดให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเจียด ซึ่งเห็นว่าสามารถฟ้อนได้สวยงามเป็นที่
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พอใจน าออกแสดงครั้งแรกในงานต้อนรับคณะกฐินจากอ าเภอเขมราฐ ซึ่งได้รับเสียงช่ืนชมเป็นอย่างมาก 
และแสดงเรื่อยมาจนเริ่มขยายตัวไปในระดับอ าเภอและระดับจังหวัดในงานบุญประเพณีต่าง ๆ อย่างเช่น 
งานอบรมลูกเสือชาวบ้าน งานปีใหม่ และงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ ทุ่งศรีเมือง อ าเ ภอเมือง
อุบลราชธานี ซึ่งรูปแบบการแสดงฟ้อนตังหวายของชาวบ้านม่วงเจียดเป็นการฟ้อนร าหมู่เหมือนระบ า 
เพลงและดนตรี ใช้ท านองล าตังหวายเป็นหลัก ปัจจุบันชาวบ้านม่วงเจียด อ าเภอเขมราฐ ยังคงอนุรักษ์และ
สืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวายอยู่ โดยมีการจัดแสดงอยู่ทั้งในพิธีกรรมเลี้ยงผปีู่ตา และในงานรื่นเริงต่าง ๆ 
 ต่อมาคณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีความสนใจในการแสดงฟ้อนตังหวายของชาวบ้านเจียด 
โดยมีความคิดที่อยากจะอนุรักษ์และส่งเสริม จึงได้ขอศึกษาการแสดงฟ้อนตังหวายกับนายประดิษฐ์ แก้วชิณ 
ภายหลังได้ปรับปรุงการแสดงข้ึนใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัยมากขึ้น โดยเป็นรูปแบบเฉพาะของตน 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้น าการแสดงฟ้อนตังหวายออกเผยแพร่เรื่อยมาจนเป็นที่นิยมและมีช่ือเสียงไป
ทั่วประเทศ 
 วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้ส่งเสริมและยกระดับฟ้อนตังหวายให้เป็น ศิลปะการแสดงประจ า
จังหวัด มีการน าไปฝึกหัดทั้งในโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ฟ้อนตังหวายจึงถือเป็นความภาคภูมิใจของ
จังหวัดอุบลราชธานี จะเห็นได้จากที่มีการน าไปถ่ายทอดให้กับคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการ
อบรมครู อ.ศ.ร. หรือในการแสดงของวงโปงลางสังข์เงินของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี จะมีการแสดงฟ้อน
ตังหวายด้วยเสมอ อีกทั้งมีการบรรจุในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปัจจุบันยังมีการ
แสดง ฟ้อนตังหวายในโอกาสต่าง ๆ  ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะในพื้นที่ของอ าเภอเขมราฐ 
(ทินกร อัตไพบูลย์ และคณะ, 2525, น.7-10, และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี, 2529, น.36-50) 
 นอกจากนี้ การแสดงฟ้อนตังหวายยังได้ความนิยมไปยังพื้นที่อื่น นอกจากพื้นที่ของจังหวัด
อุบลราชธานีแล้ว ยังพบการแสดงฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดอีกด้วย โดยมีการจัดแสดง
ในวงโปงลางครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 และได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็น
สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยนาฏศิลปแห่งแรกในภาคอีสาน 
(ชัยณรงค์ ต้นสุข, 2549, น.50) อย่างไรก็ตาม รูปแบบการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ก็มีความ
แตกต่างจากรูปแบบของบ้านม่วงเจียดและรูปแบบของวิทยาครูอุบลราชธานีในหลายจุด ทั้งกระบวนท่า
ฟ้อน กลอนล าและดนตรี ตลอดจนเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้ฟ้อนตังหวายรูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ดได้มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์อย่างเว็บไซต์ YouTube อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ได้รับความนิยม
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าฟ้อนตังหวายได้รับความนิยมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในแถบ    
ภาคอีสาน เนื่องจากมีลีลาการฟ้อนที่สวยงาม เป็นการแสดงพื้นบ้านอีสานที่โดดเด่น รูปแบบการแสดงที่
กระฉับกระเฉง ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมอีสาน ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของระบบ
การศึกษา การแสดงฟ้อนตังหวายได้แพร่กระจายเข้าไปอยู่ในสถานศึกษาในภูมิภาคอื่น อย่างเช่น วิทยาลัย
นาฏศิลป กรุงเทพฯ วิทยาลัยนาฏศิลปอื่น ๆ และสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์    
ยิ่งส่งผลให้ฟ้อนตังหวายเป็นที่นิยมและรู้จักมากข้ึน 
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 อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวและความนิยมในการแสดงฟ้อนตังหวายในช่วงที่ผ่านมามีการ
ปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะในด้านองค์ประกอบการแสดง คือ ด้านผู้แสดง ด้านกลอนล า ด้านดนตรี          
ด้านกระบวนท่าฟ้อน และด้านเครื่องแต่งกาย (ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2560, น.5-8) อันเกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง
ต่าง ๆ     ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น ด้านกระบวนท่าฟ้อน เช่น ท่าฟ้อนมีความแตกต่างกัน 
การฟ้อนตีบทตามค าร้อง การฟ้อนตามท่อนเพลง และการฟ้อนที่ไม่ฟ้อนตามท่อนเพลง เป็นต้นด้านเครื่อง
แต่งกาย เช่น บางแห่งสวมเสื้อแขนกระบอก บางแห่งสวมเสื้อแขนสั้น บางแห่งแต่งกายด้วยผ้ารัดอก หรือ
บางแห่งห่มสไบเฉียง บางแห่งใช้สไบคล้องคอ หรือการนุ่งผ้าซิ่นยาวบ้าง หรือสั้นบ้าง การใช้ผ้าพื้นเมืองที่
แตกต่างกันออกไป เครื่องประดับที่แตกต่างกัน เป็นต้น ด้านกลอนล าตังหวายของแต่ละแห่ง มีทั้งความ
แตกต่างและความเหมือนกัน หรือบางแห่งใช้นักร้องหญิง และบางแห่งใช้นักร้องชายกับหญิง เป็นต้น 
 การแสดงฟ้อนตังหวายของบ้านม่วงเจียดอันเป็นต้นก าเนิดของการแสดงฟ้อนตังหวายการแสดง
ฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานีอันเป็นสถาบันการศึกษาที่ท าให้การแสดงฟ้อนตังหวายเป็นที่
รู้จักในวงกว้าง และการแสดงฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ดอันเป็นวิทยาลัยนาฏศิลปะ  
แห่งแรกของภาคอีสานน้ัน ล้วนมีองค์ประกอบการแสดงที่กล่าวมาข้างต้นแตกต่างกันบ้างและคล้ายคลึง
กัน ทั้งนี้ การแสดงของทั้ง 3 แห่ง มีพัฒนาการคือความเปลี่ยนแปลงด้านองค์ประกอบการแสดงอย่างไร 
อะไรเป็นเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้น และข้อมูลด้านล าดับการ สืบทอดและองค์ประกอบการแสดงที่มี
การสืบทอดนั้น มีการบันทึกข้อมูลไว้บางส่วนและยังมีความคลุมเครืออยู่ โดยเฉพาะการเผยแพร่มายัง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดน้ันมีเอกสารบ่งบอกไว้ค่อนข้างน้อย ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดถือเป็นต้นทาง
ของการแสดงฟ้อนตังหวายของหน่วยงานสังกัดกรมศิลปากร ก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังหน่วยงานอื่น 
นอกจากนี้ ข้อมูลในด้านกระบวนท่าฟ้อนตังหวายและรูปแบบการแสดงฟ้อนตังหวายทั้ง 3 รูปแบบ         
มีการศึกษาค่อนข้างน้อยเช่นกัน ดังนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย ยังคง
มีความคลุมเครืออยู่ ซึ่งยังไม่มีการศึกษาในเชิงลึกให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่น่าสังเกตว่า เป็นเพราะเหตุใด
การแสดงฟ้อนตังหวายจึงมีหลายรูปแบบ อีกทั้งมีความเปลี่ยนแปลง ความเป็นมาอย่างไร เป็นที่น่าศึกษา
ให้เป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการแสดงพื้นบ้าน ชุด ฟ้อนตังหวายในประเด็น
พัฒนาการด้านจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบการแสดง การสืบทอดการแสดง และวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อน
เพื่อหาพัฒนาการและกระบวนท่าที่มีการสืบทอด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางวิชาการ
ในการคลี่คลายองค์ความรู้ต่าง ๆ  ของการแสดงฟ้อนตังหวายที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และ
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงฟ้อนตังหวายให้กับชาวอุบลราชธานี ตลอดจนส่งเสริมให้ฟ้อน
ตังหวายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
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2. ค ำถำมในกำรวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสานชุด    
ฟ้อนตังหวาย ผู้วิจัยได้ต้ังประเด็นค าถาม เพื่อให้ได้ค าตอบตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 2.1 การแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย มีพัฒนาการด้านจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ
การแสดง ตลอดทั้งการสืบทอดกันมาอย่างไร  
 2.2 การแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย ของบ้านม่วงเจียด วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีกระบวนท่าฟ้อนเป็นอย่างไร ตลอดทั้งมีพัฒนาการและการสืบทอดมาจากที่ใด 

3. วัตถุประสงค์ของกำรท ำวิจัย 
 3.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ และการสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 3.2 เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 

4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตในการวิจัยครั้งนี้ โดยมุ่งศึกษาพัฒนาการด้านจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบการแสดง การสืบทอด 
และวิเคราะห์พัฒนาการและการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย โดยแบ่งเป็นขอบเขต 3 ด้าน ดังนี้ 

 4.1 ด้ำนเน้ือหำ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาในงานวิจัยครั้งนี้ โดยมุ่งศึกษาพัฒนาการด้านจุดมุ่งหมาย
ของการแสดงและองค์ประกอบการแสดงฟ้อนตังหวาย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้แสดง ด้านกลอนล า          
ด้านดนตรี และด้านเครื่องแต่งกาย และการสืบทอดการแสดงฟ้อนตั งหวาย อีกทั้งศึกษาพัฒนาการ
กระบวนท่าฟ้อนตังหวาย และการสืบทอดมาจากที่ใด 

 4.2 ด้ำนพ้ืนท่ี 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในงานวิจัยไว้ 3 พื้นที่ ดังนี้  
  1) บ้านม่วงเจียด ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
  2) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
  3) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 4.3 ด้ำนผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร งานวิจัย บทความ ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อ
โซเชียลมีเดีย เพื่อน ามาประกอบการก าหนดผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย โดยก าหนดบุคคลผู้ให้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ ดังตารางต่อไปนี้ 
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 ตำรำงท่ี 1 ตารางก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ล ำดับ วัตถุประสงค์ กรณีศึกษำ คุณสมบัติผู้ให้ข้อมูล 
1. 
 

เพื่อศึกษาพัฒนาการด้าน
จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ 
และการสบืทอดการแสดง
ฟ้อนตังหวาย 
 

- บ้านม่วงเจียด  
- วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  
- วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด  

- เป็นผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
แสดงพื้นบ้านอีสานชุดฟ้อน   
ตังหวาย เช่น ผู้สร้างสรรค์
การแสดง ผู้ปรับปรงุการ
แสดง เป็นต้น 
- หรือเป็นนักวิชาการด้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอสีาน
ที่เป็นที่รบัในแวดวงวิชาการ 
- หรือเป็นผู้แสดง นักร้องนัก
ดนตรี 

2. เพื่อวิเคราะห์พฒันาการ
และการสบืทอดกระบวน
ท่าฟ้อนตังหวาย 

- บ้านม่วงเจียด  
- วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  
- วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด  
 

- เป็นผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
แสดงพื้นบ้านอีสานชุดฟ้อน   
ตังหวาย  
- หรือเป็นผู้แสดงการแสดง  
ฟ้อนตังหวาย 

ท่ีมำ: ผู้วิจัย 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 5.1 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาของชาติ 
 5.2 เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ฟ้อนตังหวายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ฟ้อนตังหวาย หมายถึง การแสดงพื้นบ้านภาคอีสานที่บ้านม่วงเจียด อ าเภอเขมราฐ     
จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยมีพัฒนาการและการสืบ
ทอดอย่างน่าสนใจ 
 พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของการฟ้อนตังหวายด้านจุดมุ่ งหมายและ
องค์ประกอบของการแสดง 
 การสืบทอด หมายถึง การส่งต่อการแสดงฟ้อนตังหวายในด้านองค์ประกอบการแสดง จาก
คนกลุ่มหนึ่งสู่คนกลุ่มหนึ่ง 
 องค์ประกอบการแสดง หมายถึง สิ่งส าคัญที่ประกอบสร้างรวมกันเป็นการแสดงฟ้อนตังหวาย ได้แก่ 
ผู้แสดง กลอนล า ดนตรี และเครื่องแต่งกาย 
 กระบวนท่าฟ้อน หมายถึง กระบวนท่าฟ้อนของการแสดงฟ้อนตังหวายที่บ้านม่วงเจียดที่วิทยาลัย
ครูอุบลราชธานี และที่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 



บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านอีสานชุด ฟ้อนตังหวาย 
จากเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความวิชาการ และงานวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง “ฟ้อนตังหวาย : พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน” 
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. ความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย 
 1.1 ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด 
 1.2 ความเป็นมาฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดจากข้อมูลภาคสนาม 
 1.3 ความเป็นมาฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานีจากข้อมูลภาคสนาม 
 1.4 ความเป็นมาฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ดจากข้อมูลภาคสนาม 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรม 
 2.1 พัฒนาการทางวัฒนธรรม 
 2.2 การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  
 2.3 การปรับปรนทางวัฒนธรรม 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการสืบทอดการแสดงทางนาฏศิลป์ 
 4. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การแสดงทางนาฏศิลป์ 
 4.1 แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ราชส านัก 
 4.2 แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
 5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนท่าฟ้อนการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1. ความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย 
 1.1 ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด 
 ฟ้อนตังหวาย พัฒนามาจากการฟ้อนประกอบท านองล าตังหวาย ซึ่งเป็นการล าในพิธีกรรมรักษา
คนป่วย หรือพิธีเหยายา ของชาวเผ่าบรู -กระตาง บ้านตังหวายโคก เมืองซนนะบุรี แขวงสะหวันนะ       
เขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร และพัฒนามาเป็นการล า    
เพื่อนันทนาการในชุมชน มีลักษณะเป็นการล าปฏิพากย์ คือ การล าตอบโต้กันระหว่างชายและหญิงก่อน
แพร่กระจายไปยังกลุ่มชนอื่น ๆ ในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต ในลักษณะการล าเพื่อความบันเทิง กล่าวคือ 
เป็นการแสดงการขับล า เช่นเดียวกับ การแสดงหมอล ากลอนในภาคอีสาน หรือการแสดงล าตัด              
ในภาคกลางของประเทศไทย แต่ยังคงลักษณะการล าแบบปฏิพากย์อยู่ โดยแต่ละกลุ่มชนก็จะใช้ภาษาของ
ตนในการขับล า เช่น กลุ่มชาติพันธ์ุที่พูดภาษาตระกูลลาว ก็จะใช้ภาษาลาวในการขับล า เป็นต้น            
ล าตังหวายได้รับนิยม อย่างสูงในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า  ล าตังหวาย 
เป็น 1 ใน 4 ท านองล าอันเป็นเอกลักษณ์ของแขวงสะหวันนะเขต (ทินกร อัตไพบูลย์, 2549, น. 24) 
 ในปี พ.ศ.2525 ทินกร อัตไพบูลย์ และคณะ ได้เผยแพร่จุลสาร อันเป็นข้อมูลในลักษณะรายงาน
วิจัย เรื่อง “ร าตังหวาย” เป็นผลมาจากในปี พ.ศ.2523 คณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่วิจัย
การแสดงฟ้อนตังหวาย ณ บ้านม่วงเจียด ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี น าโดยทินกร 
อัตไพบูลย์ และศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ โดยในจุลสารได้กล่าวถึงความเป็นมาและความหมายของการแสดง
ฟ้อนตังหวายไว้ ซึ่งในเอกสารเล่มนี้จะเรียกว่าร าตังหวาย โดยระบุว่า เป็นการฟ้อนร าในพิธีกรรมเพื่อถวาย
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ตนนับถือ ของชาวบ้านม่วงเจียด ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชานี เดิมเรียกว่า 
“ตั้งถวายร าถวย” ต่อมาค านี้สึกกร่อนไปเรื่อย ๆ เป็นตังหวายร าถวย และ  หดสั้นไปกว่านั้น เหลือเพียง 
ตังหวายเฉย ๆ ต่อมานายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ไปสังเกตและร่วมพิธีกรรมด้วย เห็นว่า การฟ้อนร าน้ีมีความ
สนุกสนาน ท่าฟ้อนอ่อนช้อย และแปลกตา จึงได้น ามาฝึกหัดให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงเจียด 
เห็นว่าท าได้ดี โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา ออกแสดงในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง เช่น งานปีใหม่ 
ณ ทุ่งศรีเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งานอบรมลูกเสือชาวบ้าน และงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี (ทินกร อัตไพบูลย์ และคณะ, 2525, น.7-10) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2529 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยครูอุบลราชธานี   
ได้เผยแพร่หนังสือ “ร าตังหวาย”  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลของการแสดงฟ้อนตังหวายของชาวบ้านม่วง
เจียด จนมาถึงวิทยาลัยครูอุบลราชธานี โดยในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตามจุลสารร าตังหวายขอทินกร       
อัตไพบูลย์ และคณะ แต่มีประเด็นเพิ่มเติมที่ลงรายละเอียดมากกว่าในส่วนของการสืบทอดฟ้อนตังหวาย
ก่อนเผยแพร่มายังวิทยาลัยครูอุบลราชธานี โดยเนื้อหาระบุว่า นายประดิษฐ์ แก้วชิณ เคยเดินทางน า    
คณะหมอล าของบ้านม่วงเจียดไปแสดงยังประเทศลาว และได้พบเห็นการขับล าตังหวายที่มีท่าฟ้อน
ประกอบเพียง 2 ท่า คือ ท่าไหว้และท่ายวกท่าที่หนึ่ง และได้จดจ าน ามาสร้างสรรค์การแสดงฟ้อนตังหวายข้ึน
โดยได้ประพันธ์กลอนล าข้ึนใหม่ อีกทั้งคิดประดิษฐ์ท่าฟ้อนประกอบข้ึน ออกแสดงในโอกาสต่าง ๆ  สืบทอดกัน
มาถึง ปัจจุบัน (ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2529, น.45-50) 
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 นอกจากนี้ ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการแสดงฟ้อนตังหวายไว้ 2 นัยยะ 
โดยสรุปว่า  
 1) นัยยะท่ี 1 ฟ้อนตังหวายเป็นการฟ้อนเพื่อพิธีกรรม โดยเป็นการบวงสรวงบูชา สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ที่นับถือ เช่น เทวดา ภูตผี วิญญาณ และต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น และเช่ือว่าสามารถดลบันดาลสุขทุกข์ให้ตนได้ 
ซึ่งจะมีการตั้งถวายเครื่องสังเวยต่าง ๆ และมีการฟ้อนร าถวาย เรียกว่า “ตั้งถวายฟ้อนร าถวาย” แต่ต่อมา
ค าว่า “ตั้งถวายฟ้อนถวาย” ค านี้ได้สึกกร่อนไปเหลือเพียงค าสั้น ๆ ว่า “ตั้งหวาย” หรือ “ตังหวาย” 
นั่นเอง แนวทางนี้สอดคล้องกับข้อมูลของทินกร อัตไพบูลย์ และคณะ 
 2) นัยยะท่ี 2 ค าว่า ตังหวาย เป็นท านองล าประเภทหนึ่งของชาวสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมาจากค าว่า “ตั้งหวาย” ปรากฏในสูจิบัตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะศิลปินและกายกรรมแห่งชาติของลาว โดยได้ให้ความเห็นว่า ค าว่า ตั่ง หมายถึง เก้าอี้ส าหรับนั่งไม่มี
พนักพิง จึงสันนิษฐานว่า การล าต้ังหวาย เป็นการล าของชาวบ้านที่หมู่บ้านผลิตเก้าอี้หวาย ลักษณะกลอน
ล าจะเป็นการร้องตอบโต้กันระหว่างชายหญิง และกล่าวยกย่องซึ่งกันและกัน และมีค าสร้อยร้องรับหลัง
จบแต่ละท่อนอย่างสนุกสนาน เช่นค าว่า หนาคิงกลม ซ าบายดี หรือคนงามเอย เป็นต้น ท่าฟ้อนส่วนใหญ่
เป็นท่าฟ้อนของหมอล าทั้งสิ้น ท่าฟ้อนที่พบมีทั้งสิ้น 18 ท่า เช่น ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง ท่าไหว้ ท่ายูง
ฟ้อนหาง ท่านางนอนแปลง ท่าเกี้ยวมือท่าเลาะหาด ท่ามือจีบ ท่าภมรเคล้า ท่าล าลา และ ท่ารับเยือก ๆ 
เป็นต้น (ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2539, น.24-25) 
 นอกจากนี้ พรสวรรค์ พรดอนก่อ และคณะ ยังได้กล่าวว่า ยังมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งระบุว่าล าตัง
หวาย เป็นท านองล าประเภทหนึ่งที่พบได้ในแถบภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ค าว่า ตังหวาย เรียกตามช่ือของถ่ิน
ก าเนิดคือ บ้านตังหวาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (พรสวรรค์ พรดอนก่อ, วุฒิพงษ์ โรจน์
เขษมศรี และปัทมาวดี ชาญสุวรรณ, 2560, น.795)  
 สอดคล้องกับ ค าล่า มุสิกา โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ลงพื้นที่ศึกษาการล าตังหวายที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร โดยอธิบายความหมายและความเป็นมาของการแสดง
ฟ้อนตังหวายไว้ในบทความทางวิชาการเรื่อง “ล าตังหวาย ศิลปะการแสดงสองฝั่งโขง” สรุปได้ว่า ล าตัง
หวาย เป็นศิลปะการแสดงอันเป็นวัฒนธรรมร่วมของประเทศไทยและประเทศลาว เดิมเป็นการขับล าใน
พิธีกรรมรักษาคนป่วย (พิธีกรรมเหยายา) ของชาวเผ่าบรู -กะตาง ซึ่งเป็นกลุ่มลาวเทิงที่พูดภาษาตระกูล
มอญ-เขมร เรียกตามภาษาถ่ินว่า “ล ากะล็องเยาะ” หากล าในแถบที่ราบทั่วไปจะเรียกว่า ล าต าหลอย    
แต่ถ้าล าในกลุ่มชาวลาวลุ่มที่พูดภาษาลาว จะเรียกว่า ล าตังหวาย ตามช่ือของหมู่บ้านต้นก าเนิด คือ บ้าน
ตังหวายโคก เมืองซนนะบุรี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ล าตังหวาย เป็น
ที่นิยมโดยทั่วไป ล าได้ทุกเพศ ทุกวัย กลอนล าจะเป็นการด้นสด ตอบโต้กันระหว่างชายหญิง เครื่องดนตรี
ประกอบด้วย แคน พิณ และซอบั้งไม้ไผ่ ต่อมาได้แพร่กระจายมายังฝั่งประเทศไทย บริเวณบ้านม่วงเจียด 
ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอ าเภอเขมราฐ มีพื้นที่ติดต่อกับเมืองสองคอน แขวง
สะหวันนะเขต ประเทศลาว มีเพียงแม่น้ าโขงกั้นไว้เท่านั้น การล าตังหวายปรากฏอยู่ในพิธีกรรมการเลี้ยงผี
ปู่ตาของชาวบ้านม่วงเจียด ซึ่งเป็นประเพณีการบูชาผีบรรพบุรุษ เพื่อบวงสรวงให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 นายประดิษฐ์ แก้วชิณ อดีตครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเจียดได้คิดน าฟ้อนประกอบ
ล าตังหวายข้ึน ได้มาฝึกหัดให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้น าออกแสดงหลายครั้งและ
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สืบทอดจนมาถึงปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากแม่บุญมี เกษียรของค าล่า มุสิกา พบว่ามีฟ้อนตังหวาย    
มีท่าฟ้อนที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 12 ท่า ประกอบด้วย  
  1) ท่าเทพนม    7) ท่าจีบหลัง 
  2) ท่ามัจฉาว่ายน้ า  8) ท่าฝัดขาว 
  3 ) ท่านางสีดาเล่นน้ า  9) ท่าส่อนสวิง 
  4) ท่าบัวชูฝัก   10) ท่าปลาข้ึนแก้ง 
  5) ท่าสอดสร้อยมาลา  11) ท่าเมขลาล่อ 
  6)  ท่ากวางเดินดง  12) ท่าพระรามแผงศร 
 ต่อมาได้ถ่ายทอดให้กับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) โดยมีทินกร 
อัตไพบูลย์ และศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ เป็นผู้รับการถ่ายทอด ภายหลังได้ปรับปรุงกระบวนท่าฟ้อน กลอนล า และ
ลายเพลงข้ึนใหม่ ออกแสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปี พ.ศ. 2523 จนได้รับความนิยม และออก
เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นเอกลักษณ์ของวงโปงลางสังข์เงิน วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และ
สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานีจนมาถึงปัจจุบัน (ค าล่า มุสิกา, 2562, น.305-306) 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาความเป็นมาของการฟ้อนตังหวายที่บ้านม่วง
เจียด วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยมีข้อมูลดังนี้ 

 1.2 ความเป็นมาฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดจากข้อมูลภาคสนาม 
 ฟ้อนตังหวายในประเทศไทย เกิดข้ึนครั้งแรกที่บ้านม่วงเจียด ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นผลงานของนายประดิษฐ์ แก้วชิณ อดีตครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเจียดและหัวหน้าวง
หมอล าหมู่คณะ “ศิลป์อีสานดาวรุ่ง” วงหมอล าหมู่ประจ าชุมชนบ้านม่วงเจียด โดยได้น าท านองล าตัง
หวายที่เคยได้ยินได้ฟัง เมื่อครั้งไปท่องเที่ยวและจัดการแสดงหมอล าในงานบุญเนาเฮือนหินหรือประเพณี
เปลี่ยนศักราชใหม่ ที่แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาประดิษฐ์เป็นการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน 

 
ภาพท่ี 1 บ้านม่วงเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอบุลราชธานี 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 



10 

 นางอนงค์ ดวงพุฒิ (2564, 29 มีนาคม, สัมภาษณ์) อายุ 75 ปี อดีตนักแสดงฟ้อนตังหวาย กล่าวว่า 
“เมื่อก่อนที่หมู่บ้านนี้ไม่มีเคยมีการล าตังหวาย นายประดิษฐ์ แก้วชิณ เป็นผู้น ามาเผยแพร่ในชุมชน โดยท่านได้
น ามาจากประเทศลาว และท่านก็เป็นผู้สร้างสรรค์การแสดงข้ึนมาจนเป็นรู้จักอย่างกว้างขวาง และท่านเป็น      
ผู้แรกที่ริเริ่มน าการแสดงฟ้อนตังหวาย มาแสดงถวายผีปู่ตา ในงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตาของชุมชน”   
 สอดคล้องกับ นางรุจิรา ทัศนียานนท์ (2564, 26 มีนาคม, สัมภาษณ์) ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
สถาบันการศึกษากลุ่มแรกที่ลงพื้นที่ศึกษาการแสดงฟ้อนตังหวาย ในปี พ.ศ. 2521 ระบุว่า “นายประดิษฐ์ 
ท่านบอกว่า ได้น าการล าตังหวายมาจากประเทศลาว ซึ่งท่านก็น ามาปรับปรุงสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อเป็นการ
แสดงของชุมชน ทั้งยังบอกกับตนว่า อาจารย์รับไปแล้วจะปรับปรุงส่วนใดก็ได้ จะฟ้อนท่าไหนก็ได้ ไม่มีผิด
มีถูก เพราะไม่ได้เป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง”  
 ภูมิหลังของนายประดิษฐ์ แก้วชิณ เดิมเป็นชาวบ้านม่วงเจียด ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ    
จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2472 จบการศึกษาช้ันมัธยมปี่ที่ 6 ในปี  พ.ศ. 2490 
จากโรงเรียนเทพอ านาจอ านวยวิทยาลัย ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น โรงเรียนมิชช่ันฯ ต่อมาเข้าศึกษาต่อในระดับ
ฝึกหัดครูประโยคครูมูล ในปี พ.ศ. 2491 เมื่อจบการศึกษาและได้สอบบรรจุรับราชการครูได้ที่ต าบลชานุ
มาน อ าเภอเขมราฐ (ปัจจุบันเป็นอ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ) ต่อมาได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้าน
เจียดซึ่งเป็นบ้านเกิด ภายหลังได้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน  บ้านเจียด นายประดิษฐ์ แก้วชิณ        
เคยเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายครั้ง ซึ่งอดีตไม่มีการปิดกั้นชายแดนแต่
อย่างใด โดยในปี พ.ศ. 2493 เมื่อครั้งบรรจุอยู่ที่ชานุมาน ได้ไปเที่ยวงานบุญประเพณีที่ฝั่งลาวซึ่งเล่าไว้ว่า 
เป็นงานบุญเนาเฮือนหิน หรือประเพณีเปลี่ยนศักราชใหม่ และได้พบเห็นชาวลาว ขับล า กันอย่าง
สนุกสนาน ที่จ าได้ก็คือล าภูไท ล าสาละวัน ล าสีทันดร และล าตังหวาย เป็นครั้งแรกที่ได้พบเห็นและได้ฟัง
การขับล าของชาวลาวจึงเกิดความชอบและสนใจ และได้จดจ าท่วงท านองไว้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้
จัดตั้งวงหมอล าหมู่ ช่ือคณะ “ศิลป์อีสาน” ได้ไปแสดงยังฝั่งประเทศลาว สถานที่นั้นมีการล าตังหวายอยู่
ด้วย จึงได้จดจ าอย่างอีกครั้งจริงจัง และน ากลับมาถามคนเฒ่าคนแก่ที่ฝั่งไทยจนได้ความว่า ล าตังหวาย
เป็นของมีมาแต่เดิมแต่ไม่มีคนสนใจ ต่อมานายประดิษฐ์ แก้วชิณ จึงได้น ามาฝึกหัดให้กับนักเรียนใน
โรงเรียน แต่ตนเป็นคนเสียงไม่ดีแต่จ าท านองได้ จึงได้ฝึกหัดให้กับลูกศิษย์จนล าได้เป็นที่พอใจ ภายหลังได้
ประดิษฐ์ท่าฟ้อนข้ึนได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ฝึกหัดและน าออกแสดงเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา 
(อนิรุทธ์ิ แก้วชิณ, 2564, 29 มีนาคม, สัมภาษณ์) 
 จากการให้ข้อมูลของศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ และบุญมี เกษียร ระบุว่า นายประดิษฐ์ แก้วชิณ  เข้ามา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร อบรมครูประจ าการ อคป. หมวดวิชาศิลปกรรม  ที่วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2522 ซึ่งนายประดิษฐ์ จะต้องเรียนหมวดวิชาศิลปะหลายแขนง ทั้งทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ และดนตรี ด้วย (ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์, 2564, 26 มีนาคม, สัมภาษณ์) 
 จากข้อมูลข้างต้น ฟ้อนตังหวายมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดของนายประดิษฐ์ แก้วชิณ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวายด้วยความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการแสดง เป็นที่ยอมรับนับถือในชุมชนบ้านม่วงเจียด ในฐานะ
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านม่วงเจียด หัวหน้าหมอล าคณะศิลป์อีสานดาวรุ่ง และเป็นผู้มีความรู้ด้านนาฏศิลป์จาก
การศึกษาที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
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 1.3 ความเป็นมาฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานีจากข้อมูลภาคสนาม 
 ใน ปี พ.ศ. 2521 นายประดิษฐ์ แก้วชิณได้ถ่ายทอดการแสดงฟ้อนตังหวายให้กับคณะครูโรงเรียน
อุบลวิทยาคม ภายหลังคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้ปรับปรุงท่าฟ้อนให้เข้ากาลสมัย แสดงในรายการ
ศิลปทางอีสาน ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 และประเพณีแห่เทียนพรรษา ในปี พ.ศ. 2522 ต่อมา             
นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และได้ถ่ายทอดการ
แสดงฟ้อนให้กับอาจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ อาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ ซึ่งมีความสนใจและอยากจะอนุรักษ์
การแสดงนี้ โดยได้รับท่าฟ้อนไปทั้งหมด 11 ท่า และได้ปรับปรุงการแสดงข้ึนใหม่ ออกแสดงครั้งแรก             
ณ สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ กรุงเทพมหานคร ภายหลังคณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้ลงพื้นศึกษาการ
ฟ้อนตังหวาย ณ บ้านม่วงเจียดในรูปแบบงานวิจัย (ทินกร อัตไพบูลย์ และคณะ, 2525, น.7-10) 
 จุลสารเรื่อง “ร าตังหวาย” ที่จัดท าโดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ถ่ายทอดให้คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม    
ทางคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้ปรับปรุงกลอนล าและท่าฟ้อนข้ึนใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับ กาลสมัย 
ภายหลังวิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้ต่อยอดการแสดงฟ้อนตังหวายจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยได้ขอ
ความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม 3 ท่าน ประกอบด้วย นายธีระ โกมลศรี  นางวิริยากตะศิลา 
และนางรุจิรา ทัศนียานนท์ เป็นผู้ถ่ายทอดการแสดงและฝึกซ้อมร่วมกัน เพื่อน าไปแสดงในงานช่ืนชม
เอกลักษณ์ไทย ณ สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ กรุงเทพมหานคร ต่อมาทางวิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้ปรับปรุง
การแสดงข้ึนใหม่ เพื่อให้เข้ากับกาลสมัยยิ่งข้ึน (ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี, 2529, น.45-50)  
 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) เป็นสถาบันการศึกษา       
ในระดับสูงประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ที่เปิดสอนวิชาชีพครู มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2458 ต่อมา ในปี พ.ศ.2518       
มีการเปิดการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ข้ึน ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปเีดยีวกนั
นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร อัตไพบูลย์ ร่วมกับอาจารย์ภาควิชาดนตรี ได้จัดตั้งวงหมอล าหมู่ขึ้น ในนามคณะ 
“ไทยสามัคคี” ซึ่งมีการแสดงทั้งในรูปแบบวงหมอล าหมู่ และวงดนตรีโปงลางด้วย กระทั่ง ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2522 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ อดีตนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป ได้มาบรรจุที่ภาควิชา
นาฏศิลป์ จึงมีด าริที่อยากจะส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านอีสานที่มีอยู่แล้วในท้องถ่ิน ให้เป็นการแสดงอันเป็น    
อัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในขณะนั้นทราบว่า มีการฟ้อนตังหวายอยู่ที่บ้านม่วงเจียด อ าเภอ
เขมราฐ จากนายประดิษฐ์ แก้วชิณ ซึ่งได้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอบรมครูประจ าการ (อคป.)            
ที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จึงได้ขอศึกษาฟ้อนตังหวายกับนายประดิษฐ์ ผนวกกับเวลานั้น ได้ชมฟ้อนตังหวาย
ของโรงเรียนอุบลวิทยาคม ที่ได้น ามาสร้างสรรค์อยู่ก่อนแล้ว เพื่อประกอบแห่ขบวนเทียน เข้าพรรษา             
จึงเกิดความประทับใจและสนใจ ด้วยมีท่วงท านองที่แปลกหูและสนุกสนาน จึงได้ขอศึกษาการแสดงกับคณะ
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม ภายหลัง ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลยังชุมชุนบ้านเจียด โดยมีนายประดิษฐ์ แก้วชิณ เป็น
ผู้ให้ข้อมูล (ทินกร อัตไพบูลย์, 2564, 28 มีนาคม, สัมภาษณ์) 
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 ครั้งนั้น คณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานี น าโดยผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร อัตไพบูลย์ และนายธีระ โกมลศรี ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม ที่ขณะนั้นเข้ามา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาดนตรี ได้ร่วมกันปรับปรุงฟ้อนตังหวายที่ได้รับสืบทอดมาจากบ้าน
ม่วงเจียดและโรงเรียนอุบลวิทยาคม ในลักษณะการต่อยอดด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ โดยยังคงยึด
รูปแบบของโรงเรียนอุบลวิทยาคมเป็นหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 28 มีนาคม, 
สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “โรงเรียนอุบลวิทยาคมได้สืบทอดฟ้อนตังหวายโดยตรงมาจากบ้านม่วงเจียด และ
ได้ต่อยอดไว้ดีแล้วในระดับหนึ่ง คือ มีความสนุกสนานและแปลกใหม่ ด้วยการผสมผสานท านองล าที่
หลากหลาย มีความเหมาะสมที่จะน ามาต่อยอดเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป” 
 ฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เผยแพร่ครั้งแรก ในปี พ.ศ.2522 ที่สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ 
กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้แสดงในงานปีใหม่ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งานมรดกอีสาน ณ วิทยาลัย
ครูมหาสารคาม ในปี พศ.2523 ได้แสดงหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ณ พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ.2529 ได้บันทึกเทปเพลงฟ้อน
ตังหวายกับบริษัท อโซน่า จ ากัด ในชุด “บั้งไฟ ตังหวาย” และในปี พ.ศ.2530 คณาจารย์วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี น าฟ้อนตังหวายไปเผยแพร่ยังต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ประเทศโปรตุเกส และประเทศโมรอคโค 
นอกจากนี้ ยังได้แสดงเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (ทินกร อัตไพบูลย์, 2549, น.45) 
 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้เผยแพร่ฟ้อนตังหวายต่อสาธารณชนเรื่อยมา ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ในฐานะการแสดงอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะบรรจุในหลักสูตรการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยแล้ว ในการอบรมครูนาฏศิลป์แต่ละครั้ง ก็จะถ่ายทอดฟ้อนตังหวาย ให้กับ
ผู้เข้าร่วมอบรมด้วยเสมอ ยิ่งส่งเสริมให้ฟ้อนตังหวายเป็นที่รู้จักอย่างกว้าขวาง (ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์, 2564,      
28 มีนาคม, สัมภาษณ์) 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สถาบันการศึกษา คือ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีส่วนส าคัญใน
การส่งเสริม สนับสนุนให้ฟ้อนตังหวาย เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีการด าเนินการเผยแพร่ฟ้อนตัง
หวายมาโดยตลอด ด้วยการถ่ายทอดให้กับนักศึกษา และองค์กรต่าง ๆ อยู่เนือง ๆ ปัจจุบันฟ้อนตังหวาย
บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

 1.4 ความเป็นมาฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดจากข้อมูลภาคสนาม 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในสังกัดกรมศิลปากร ก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ.2522 เป็นวิทยาลัยนาฏศิลปแห่งแรกในภาคอีสาน ในปี พ.ศ.2523 ภายใต้การบริหารของนาย
ชวลิต มณีรัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด นายจีรพล เพชรสม ครูดนตรีไทยมีด าริที่อยากจะ
ก่อตั้งวงดนตรีพื้นบ้านอีสานข้ึน เพื่อเป็นการเชิดชูศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ในการนั้น จึงได้เปิดรับสมัครครู
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน เพื่อร่วมกันพัฒนาดนตรีพื้นบ้านในสถานศึกษา ซึ่งครูดนตรีพื้นบ้านที่เข้ามาสมัครใน
ครั้งนั้น มีทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่ นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธ์ุ (ศิลปินแห่งชาติ) และนายทองค า ไทยกล้า         
(จีรพล เพชรสม, 2564, 30 มีนาคม, สัมภาษณ์)  
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 ต่อมา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีด าริที่อยากจะส่งเสริมทางด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านจึงได้เชิญ
ศิลปินหมอล าที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในภาคอีสาน 2 ท่าน ได้แก่ นายทองค า เพ็งดี และนางฉวีวรรณ ด าเนิน 
ศิลปินหมอล าชาวอุบลราชธานี มาเป็นครูด้านการขับร้อง ภายหลัง ได้รับค าแนะน าจากนางฉวีวรรณ ด าเนิน 
ให้เชิญนายทองจันทร์ สังฆมณี ศิลปิน หมอล าหมู่ที่มีความสามารถในการฟ้อนมาเป็นครูฝ่ายนาฏศิลป์พื้นบา้น 
จากการให้ข้อมูลของนายจีรพล เพชรสม (2564, 30 มีนาคม, สัมภาษณ์) ระบุว่า “การแสดงที่วิทยาลัย
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ข้ึนเป็นชุดแรก ได้แก่ มโนราห์เล่นน้ า ซึ่งนางฉวีวรรณ เคยฝึกหัดเมื่อครั้งแสดงอยู่กับวง
หมอล าหมู่คณะรังสิมันต์ จึงได้น ามาถ่ายทอดให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด” 
 ในปี พ.ศ.2524 คณะครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีนโยบายที่จะสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้าน
อีสานเพื่อใช้เป็นการแสดงของวิทยาลัย ทราบว่า ในจังหวัดอุบลราชธานี มีการแสดงฟ้อนตังหวายที่มี
ท่วงท านองที่สนุกสนาน และเป็นการแสดงที่มีช่ือเสียงในยุคนั้น จึงเกิดความสนใจที่อยากจะต่อยอด       
ในการนั้น นายชวลิต มณีรัตน์ พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เช่น นายจีรพล เพชรสม    
นางฉวีวรรณ ด าเนิน นายทองจันทร์ สังฆมณี เป็นต้น และนักเรียนบางส่วนมี  นางนวมนตณ์ มากมี เป็น
ต้น ได้ลงพื้นที่ ศึกษาฟ้อนตังหวายยังวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ในครั้งนั้น คณาจารย์วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร อัตไพบูลย์ และ
นักศึกษาภาควิชานาฏศิลป์ มีนางสาวศิริพร อัตไพบูลย์ เป็นต้น เป็นผู้ถ่ายทอดการแสดงให้คณะครู
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด (นวมนตณ์ มากมี, 2564, 8 เมษายน, สัมภาษณ์) 
 ต่อมา คณะครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันปรับปรุงการแสดงฟ้อนตังหวายที่ได้รับสืบ
ทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี โดยมี นายจีรพล เพชรสม นายทองค า ไทยกล้า และ นายทรงศักดิ์ 
ประทุมสินธ์ุ เป็นผู้ดูแลดนตรี นางฉวีวรรณ ด าเนิน (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นผู้ดูแลกลอนล าและท านองล า 
และนายทองจันทร์ สังฆมณี เป็นผู้ดูแลท่าฟ้อน ด้วยแนวคิดที่อยากจะส่งเสริมและน าเสนอฟ้อนตังหวายที่
มีอยู่แล้ว ให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน (ฉวีวรรณ ด าเนิน, 2564, 30 มีนาคม, สัมภาษณ์ ) 
 จากข้อมูลทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า ฟ้อนตังหวายตังหวายทั้ง 3 แห่ง มีประวัติความเป็นมาการก่อ
ต่อตัวอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ระหว่างปี พ.ศ.2497 ถึง ปี พ.ศ.2524 มีต้นก าเนิดมาจากแขวงสะหวัน
นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเผยแพร่มายังบ้านม่วงเจียด ประเทศไทย สืบทอด
ต่อไปยังโรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และวิทยาลัยนาฏศิลป์ตามล าดับ  
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2. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรม 
 2.1 พัฒนาการทางวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, น.1058) ว่า “สิ่งที่ท า
ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา” หมู่คณะ หมายถึงกลุ่มชน ชุมชน หรือสังคมในแต่ละระดับมี
ความเห็นพ้องร่วมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงถือปฏิบัติสืบทอดมาจนเป็นธรรมเนียมที่ยึดถือกัน จนเป็น
วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ในสังคมไทยได้นิยามค าว่าวัฒนธรรมข้ึนมา มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤต โดยมาจากค าว่า วฒฒน แปลว่า ความเจริญงอกงาม และค าว่า ธรม แปลว่าข้อปฏิบัติ 
เมื่อสองค าผนวกรวมกันจึงมีความหมายว่า ความดีความงามที่เจริญเติบโต วัฒนธรรมในบางกลุ่มชนอาจ
เป็นวัฒนธรรมที่คนต่างกลุ่มมองว่าไร้มนุษยธรรมก็ได้ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2552, น.2) 
 ค าว่าพัฒนาการและวิวัฒนาการ สองค าน้ีนิยมน ามาใช้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
โดยค าว่า พัฒนาการ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, น.12) ว่า “การท า
ความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญข้ึน การคลี่คลายไปในทางดี ” ส่วนค าว่า วิวัฒนาการ มี
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, น.36) ว่า “กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือ
คลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีข้ึนหรือเจริญข้ึน เช่น วิวัฒนาการแห่งมนุษยชาติ วิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรม” 
จะเห็นได้ว่าความหมายของค าทั้งสองมีความใกล้เคียงกัน คือ การเปลี่ยนแปลงและคลี่คลายไปในทางที่ดี 
ในการศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยพบการใช้ค าว่าวิวัฒนาการด้วย แสดงให้เห็นว่าทั้งสองค า
สามารถน ามาใช้ในแนวทางความหมายเดียวกัน  
 ทั้งนี้ ยังมีการนิยามค าว่า วิวัฒนาการ ไว้ในหนังสือ พัฒนาการทางวัฒนธรรม-สังคมในมุมมอง
วิวัฒนาการนิยมของ นิติ ภวัครพันธ์ุ (2554, น.17) ว่า “กระบวนการเปลี่ยนผ่านของรูปแบบหรือฟอร์ม 
โดยยังคงลักษณะเดิมบางประการอยู่” 
 แนวคิดวิวัฒนาการสากลของเลสลี่ ไว้ท์ (Leslie White) พยายามอธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่เริ่มต้นของการเป็นมนุษย์จนถึงยุคที่มนุษย์เป็นสังคมอุตสาหกรรม  ซึ่งเรียก
แนวคิดนี้ว่า วิวัฒนาการสากล ไว้ท์ ได้พยายามอธิบายแนวคิดล าดับข้ันตอน ว่า วัฒนธรรมของมนุษย์มี
การเปลี่ยนแปลงเป็นล าดับเป็นข้ันตอนไปในแนวทางที่ดีข้ึน อย่างช้า ๆ ทั้งนี้ ได้อธิบายถึงล าดับข้ันตอน
ของการด ารงวิถีชีวิตของมนุษย์ว่า เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนเก็บของป่าล่าสัตว์ สังคมเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และ
สังคมอุตสาหกรรม ซึ่งในข้อนี้ไว้ท์ พยายามอธิบายว่า กลไกส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมก็คือ เทคโนโลยี คือความรู้ที่มากข้ึนการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าข้ึนของวัฒนธรรมมนุษย์ (อ้างถึง
ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2559, น.17-19) 
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 นอกจากนี้ เลวิส เฮนรี มอร์แกน (Lewis Henry Morgan) นักวิชาการชาวอเมริกันได้กล่าวถึง
พัฒนาการของสังคมมนุษย์ว่า สังคมของมนุษย์จะต้องมีความเจริญก้าวหน้าและด าเนินไปในแนวทางที่ดีข้ึน 
จนเป็นสังคมแห่งอารยธรรม ซึ่งแนวคิดน้ีแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มีพัฒนาการไปใน
แนวทางที่ดีข้ึนเสมอ โดยอธิบายถึงพัฒนาการของสังคมมนุษย์ว่า  
 1) เริ่มจากสังคมที่ป่าเถ่ือน (savagery) เป็นสังคมที่ด ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และหาของป่า 
 2) สัมคมอนารยธรรม (barbarism) สังคมที่ด ารงชีวิตด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
 3) สังคมอารยธรรม (civilization) คือสังคมแบบเมือง ก่อตัวเป็น “รัฐ” (อ้างถึงในนิติ ภวัครพันธ์ุ, 
2554, น.30-31) 
 นักวิชาการชาวไทยอย่าง บุญยงค์ เกศเทศ ได้อธิบายวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยเกิดจากปัจจัย 4 ประการ ประกอบด้วย  
 1) Discovery คือ การที่มนุษย์ค้นพบสิ่งที่มีมาอยู่แล้วซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน 
 2) Invention คือ การที่มนุษย์คิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ข้ึนมา 
 3) Malning thingh better or Evation คือการที่มนุษย์รู้จักปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดีข้ึน 
 4) Diffusion คือ ปัจจัยจากภายนอกที่แพร่กระจายเข้ามา หรือมีการแลกเปลี่ยนหยิบยืม
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน (อ้างถึงใน ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์, 2553, น.50) 
 ในส่วนของพัฒนาการทางนาฏศิลป์หรือศิลปะการฟ้อนร าของไทย สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้กล่าวไว้
โดยสรุปจากพระด ารัสในสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ดังนี้  
 1) การฟ้อนร าเป็นไปตามวิสัยของมนุษย์ เมื่อเกิดสุขเวทนา 
 2) ต่อมามนุษย์รู้จักความหมายของกิริยาเหล่านั้นว่าเป็นภาษาประเภทหนึ่ง จึงเกิดเป็น
ท่าทางต่าง ๆ จนเป็นกระบวนร า 
 3) ต่อมาผู้มีความฉลาดรู้ เรียบเรียงท่าเหล่าน้ันเป็นกระบวนที่ตนเห็นว่าดีว่างาม 
 นอกจากนี้ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า พัฒนาการของนาฏกรรมพื้นบ้านนั้น เริ่มจากท าใหง้ดงามท าใหเ้ปน็
มาตรฐาน ท าให้ยิ่งใหญ่ และท าให้แปลกใหม่ และยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า นาฏกรรมพื้นบ้าน อันเป็นของ
เฉพาะท้องถ่ิน ต่อมาคนในท้องถ่ินน ามาเผยแพร่สู่สาธารณะ ต่อมามีศิลปินน าไปปรับปรุงและเติมแต่งตาม
รสนิยมของตน และสถาบันการศึกษาได้ท าให้เป็นมาตรฐานเพื่อบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน และมีนัก
นวัตกรรมน ามาปรุงแต่งด้วยภูมิรู้ของตน เพื่อให้เป็นของร่วมสมัย (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2563, น.23-28) 
 สรุปได้ว่า วัฒนธรรม คือแนวทางปฏิบัติที่มนุษย์เห็นว่าดีว่างามพ้องต้องกัน และยึดถือปฏิบัติ           
สืบกันมา แต่วัฒนธรรมก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ แนวคิดเรื่องพัฒนาการทาง
วัฒนธรรม เป็นแนวคิดที่ค้นพบโดยนักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพยายามอธิบายพัฒนาการหรือวิวัฒนาการ
ของมนุษย์ว่ามีการปรับปรุง พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึนข้ึน และมีการพัฒนาการอย่างช้า ๆ ไม่ได้หักดิบพัฒนา
อย่างเร่งด่วนแต่อย่างใด ปัจจัยแห่งการเปลี่ยนก็เกิดจากเหตุผลหลายประการ อันเกิดจากความต้องการ
ของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยศิลปะการแสดงก็เกิดจากการท าให้งดงามในช้ันแรก ท าให้เป็นมาตรฐาน ท าให้
ยิ่งใหญ่ และท าให้แปลกใหม่ในที่สุด ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดพัฒนาการทางวัฒนธรรม มาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์และวิเคราะห์พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพื้นบ้าน ชุด ฟ้อนตังหวาย ซึ่งเป็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง 
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 2.2 การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  
 การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาอีกอย่างหนึ่ง ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์
ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ละสังคมที่มี การเลื่อนไหลถึงกันโดยมี
ความเช่ือมโยงกันอย่างแน่นอนในทางใดทางหนึ่ง การแพรกระจายเกิดข้ึนได 2 ทางตามแนวทางของ     
พัชรา กิจปฐมมงคล ประกอบด้วย 

...1) โดยตรง ได้แก่ การติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างบุคคล ระหว่างชาติต่อ
ชาติ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนโดยสันติวิธี หรืออาจมีการแลกเปลี่ยนโดยสงคราม เช่น ผู้ชนะ
สงครามน าวัฒนธรรมของตนเข้าไปครอบง าประเทศผู้แพ้ หรืออาจจะเป็นผู้รับวัฒนธรรม
ของผู้แพ้ก็ได้ ถ้าวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งแข็ง หรือการที่กลุ่มคนอพยพไปตั้งถ่ินฐานอยู่ใน
ประเทศใหม่ ก็ต้องปรับตนเองให้กลมกลืนกับเข้ากับวัฒนธรรมกระแสหลัก  

...2) โดยทางอ้อม ได้แก่ การที่วัฒนธรรมถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนเช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และภาพยนตร์ ซึ่งการเผยแพร่ประเภทนี้ เป็นการ
เผยแพร่ที่รวดเร็วและมีอิทธิพลอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน 

(อ้างถึงใน กอแก้ว ศิริกลุ, 2553) 

 นอกจากนี้ ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ก็ได้สรุปความหมายของทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม   
ในงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การขับล าลุ่มน าโขง : อุบลราชธานี-จ าปาสัก” ว่า  

... การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการกระจายของนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมจากสังคมแห่งหนึ่งไปยังสังคมอีกแห่งหนึ่ง เป็นการแพร่หลาย (Spread) ของ
ลักษณะการทางวัฒนธรรม (Cultural Traits) จากกลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
แพร่กระจาย การค้นพบและการประดิษฐ์จากชนกลุ่มหนึ่งไปสู่ชนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นลักษณะที่
เกิดข้ึนในทุกสังคมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการสองทางไปกลับ (Two-way 
Process) เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) คือมีทั้งการรับบางอย่างและไม่
รับบางอย่าง และดัดแปลงให้เข้ากับสภาพท้องถ่ิน การกระจายหรือการสื่อสารข้ามพื้นที่ของ
องค์ประกอบหรือลักษณะทางวัฒนธรรม การกระจายตัวของวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัตถุและ
ไม่ใช่วัตถุเกิดข้ึน ยึดหลักว่า วัฒนธรรม คือความคิดและพฤติกรรม (ผลรวมของความคิด) ที่
ติดตัวบุคคลบุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรมก็จะไปถึงที่นั่น  

(ศิริเพญ็ อัตไพบลูย์, 2553, น.49) 

 สรุปได้ว่า ในสังคมที่มีความใกล้ชิดกันจะเกิดการแพร่กระจาย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและ
กัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนาฏศิลป์ก็เป็นหนึ่งวัฒนธรรมที่คนในกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเห็นว่าดีงาม
ด้วยกัน ศิลปะการแสดงจึงเกิดการเลื่อนไหลหากัน ในสังคมที่มีความใกล้ชิดกันมักจะมีวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกันเป็นธรรมดา อาจเกิดจากการอพยพย้ายถ่ินฐาน การเดินทางไปมาหาสู่กัน การค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า การสงคราม ฯลฯ ระหว่างกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เมื่อกลุ่มหนึ่งเห็นวัฒนธรรมอีกกลุ่ม
หนึ่งเกิดความชอบ ก็มักจะจดจ าเอาหรือน ามายังกลุ่มของตน ซึ่งถือเป็นการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
บางครั้งอาจเอาแค่แนวคิด ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไป ไปปรับใช้ในรูปแบบ
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ของตน โดยนักวิชาการที่อ้างมาในข้างต้นไม่เช่ือว่าในระหว่างกลุ่มชนสองกลุ่มหรือมากกว่าที่มีวัฒนธรรม
คล้ายคลึงกัน ต่างก็คิดสร้างวัฒนธรรมนั้นข้ึนมาเอง โดยไม่ยึด โยงกันเป็นไปไม่ได้ วัฒนธรรมจึงมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มชน ในการนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นแนวทางใน
การศึกษาการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย 

 2.3 การปรับปรนทางวัฒนธรรม 
 การปรับปรนทางวัฒนธรรมเป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนและผ่อนปรนไปในตามเหตุและปัจจัยต่าง ๆ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า     

... การปรับและการผ่อนปรน สิ่งที่ถือปฏิบัติให้ดีข้ึนและค่อย ๆ ลดความเคร่งครัดลงมา 
เพื่อสามารถน า มาใช้ในสภาพสังคมที่เป็นปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม สังคมไทยเป็นสังคมที่มี
การปรับปรนทางวัฒนธรรม หมายถึง การปรับและการผ่อนปรนวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างวัฒนธรรมของคนสองกลุ่ม เมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เดียวกัน
สามารถที่จะปรับเข้าหากันได้อย่างสมดุลโดยไม่ขัดแย้งกัน  

(ลัดดา ตั้งสุภาชัย และคณะ, บรรณาธิการ. 2554, น.3) 

 การปรับปรนในความหมายตามข้อความข้างต้น เกิดจากการปรับลดสิ่งต่าง ๆ  ลงในขีดข้ันที่สังคมรับได้ 
ซึ่งวัฒนธรรมก็มีความเป็นพลวัตด้วย กล่าวคือคือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุและปัจจัยในมุมมองของภัทร
นันท์ ภูยาทิพย์ และชุติมา มณีวัฒนา ได้อธิบายทฤษฎีการปรับปรนไว้ในบทความวิจัยเรื่อง “การปรับปรนจาก
หุ่นกระบอกภาคกลางมาสู่หุ่นกระบอกภาคอีสาน กรณีศึกษา คณะรอดศิรินิลศิลป์ และคณะเพชรหนองเรือ” ว่า   

... การปรับปรนจากหุ่นกระบอกภาคกลางมาสู่หุ่นกระบอกภาคอีสาน จากคณะรอดศิรินิล
ศิลป์มาสู่คณะเพชรหนองเรือนั้น แสดงให้เห็นถึงการปรับปรนรูปแบบการน าเสนอจากศิลปะ
จากราชส านัก (Court Arts) มาสู่ความเป็นพื้นบ้าน (Folk Arts) โดยมีการปรับตัวให้เข้ากับวิถี
ชีวิตชาวอีสาน รวมถึงมีการผสมผสาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จนอาจเรียกได้ ว่าเป็นงานศิลปะ
แบบปรับปรุง (Applied Arts) การแสดงของคณะเพชรหนองเรือยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
อีสานที่มีความเรียบง่าย สนุกสนานและพร้อมที่จะเปิดรับกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอจึงท า
ให้คณะเพชรหนองเรือยังคงด ารงอยู่ได้จากการแสดงหุ่นกระบอกอีสานจนถึงปัจจุบัน      

(ภัทรนันท์ ภูยาทิพย์ และชุติมา มณีวัฒนา, 2560) 

 เอกวิทย ณ ถลาง ไดศึกษาเรื่องการสืบทอดและปรับปรุงวัฒนธรรมไทยในการเมืองโดยกล่าวถึง
การปรับปรนทางวัฒนธรรม มีใจความวา  

... วัฒนธรรมเป็นมรดกตกทอดของกลุ่มชนมาโดยตลอด ไม่ว่ายุคใดสมัยใดการต่อสู้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เข้ากับปัญหาความจ าเป็นใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจสังคมและเทคนิค
วิทยาที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกคนในสังคมเป็นเจ้าของวัฒนธรรมรัฐหรือหน่วยงานราชการหาใช่
เจ้าของเป็นผู้ก าหนดวัฒนธรรมไม่ แต่จะต้องเป็นผู้ส่งเสริมดูแลวิถีทางให้การพัฒนา
วัฒนธรรมเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานที่มีอยู่ดั้งเดิม และเหมาะสมกับความ
จ าเป็นใหม่ ๆ ในปัจจุบันและอนาคต 

(อ้างถึงใน กอแก้ว ศิริกลุ, 2553) 
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 สะท้อนให้เห็นว่า วัฒนธรรม ย่อมมีการปรับตัวและผ่อนปรนเสมอ ไปตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ 
เพื่อให้คงอยู่หรือกลมกลืนกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้ ซึ่งมีการ เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งในทุกสังคมอย่าง
สังคมไทยก็ถูกวัฒนธรรมสากลผลักดันทั้งในด้านระบบความคิด ระบบการผลิต การบริโภค ท่าที ความ
เช่ือเกี่ยวกับชีวิต อย่างมากและรวดเร็ว ดังนั้น วัฒนธรรมของไทยเองก็ต้องมีการปรั บตัว ทั้งที่เป็นการ
ผสมผสานหลายวัฒนธรรม หรือปรับเฉพาะวัฒนธรรมของตนให้เท่าทันยุคสมัยตลอดเวลา ซึ่งแนวคิดคิด
ดังกล่าว คือ การสืบทอดและปรับปรนวัฒนธรรมให้สมสมัย (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2534) 
 ในส่วนของกอแก้ว ศิริกุล ก็ได้สรุปความหมายการปรับปรนทางวัฒนธรรมว่า     

... เป็นการปรับและการผ่อนปรน สิ่งที่ถือปฏิบัติให้ดีข้ึน และค่อย ๆ ลดความ
เคร่งครัดลงมา โดยการปรับปรนเปลี่ยนแปลงทางด้านประเพณี พิธีกรรมและความเช่ือ 
ด้วยการผ่อนผันกฎเกณฑ์ จารีตบางประการที่ไม่เหมาะสม ที่จะใช้กับสภาพปัจจุบันลง 
และในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ก็มีการประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่
สามารถหาได้ในปัจจุบันเข้ามาใช้ เพื่อความสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีการยอมรับ
ประเพณี กิจกรรมบางอย่างจากสังคมไทย และสังคมตะวันตกเข้ามาปฏิบัติด้วย 

(อ้างถึงใน กอแก้ว ศิริกลุ, 2553) 

 พอสรุปได้ว่า การปรับปรนทางวัฒนธรรม คือการปรับตั ว ปรับเปลี่ยน และผ่อนปรนทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่นั้น ๆ และวัฒนธรรมที่มาจากที่อื่น การปรับปรนนี้ ถือ
เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมประเภทหนึ่ง ปัจจัยที่ท าให้เกิดการปรับปรนทางวัฒนธรรมมีอยู่หลายปัจจัย
ด้วยกัน อาทิ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านมนุษย์ ปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ ปัจจัยด้านความ
เจริญทางวัตถุ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวกระตุ้น และกระท าให้เกิดการปรับปรน
ข้ึน วัฒนธรรมจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความอยู่รอด อยู่ได้ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ ถ้ายึดถือแต่ของเดิมโดยไม่มองบริบทภายนอก อาจท าให้เกิด  ความล้าหลังทางวัฒนธรรม หรือร้าย
กว่าน้ันอาจเกิดการสลายไปของวัฒนธรรม เปรียบเสมือนสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดหลายพันล้านปี
เพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้วัฒนธรรมยังเลื่อนไหลหากันได้อีกด้วย ซึ่งจะอธิบายให้ถึง
กระบวนการอันเกิดข้ึนว่า เมื่อวัฒนธรรมจากกลุ่มหนึ่งแพร่กระจายไปยังอีกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้กลมกลืนและ
อยู่ได้ในสังคมใหม่ย่อเกิดการปรับตัว และผ่อนปรนหลักการ ข้อบังคับ จารีต หรือธรรมเนียมลง เพื่อให้อยู่
ได้และเป็นที่ยอมรับ ทฤษฎีการปรับปรนทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับทฤษฎีผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม (Assimilation Theory) ซึ่งการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการที่ท าใหกลุมชน ซึ่งมี
ความแตกตางดานวัฒนธรรมประเพณีที่อยู ในสังคมเดียวกันมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ยอมรับใน
วัฒนธรรมของอีกฝายหนึ่งใหเปนอันเดียวกัน และท าใหความแตกตางทางวัฒนธรรมนั้นหมดสิ้นไปหรือ    
ลดนอยลง จนดูเหมือนวาไมมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมในสังคมนั้น ๆ อีกตอไป (กอแก้ว ศิริกุล, 2553) 
ในการนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีการปรับปรนทางวัฒนธรรมมาศึกษาการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุดฟ้อนตังหวาย 
เพื่อใช้อธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
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3. แนวคิดการสืบทอดการแสดงทางนาฏศิลป์ 
 การสืบทอด มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556) ว่า “รับช่วงปฏิบัติต่อ 
เช่น เขาสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ” ส่วนในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะใหม่เพื่อมี
ความหมายที่กว้างขึ้น เพื่อใช้เฉพาะในงานวิจัยเรื่องนี้ โดยได้ให้ความหมายว่า “การที่บุคคลที่เป็นตัวแทน
ของพื้นที่หนึ่ง ส่งต่อองค์ความรู้และการแสดงฟ้อนตังหวาย ไปสู่อีกกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของพื้นที่หนึ่ง 
และกลุ่มบุคคลนั้นรับช่วงปฏิบัติต่อ รวมถึงรับเอาองค์ความรู้ฟ้อนตังหวายมาจากต้นทางที่เป็นผู้ส่งต่อให้” 
คือถ่ายทอดความรู้ด้านการแสดงฟ้อนตังหวาย ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบการแสดงใดก็ตามให้กับ
หน่วยงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง วนิดา ธนากรกุล และคณะ กล่าวว่า “การถ่ายทอดความรู้  
(Knowledge transfer) เป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการความรู้” และยังกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ใน
การถ่ายทอดว่า  

... เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ความรู้กระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว
และเหมาะสมทั่วทั้งองค์กรมีความหลากหลาย ได้แก่ การสื่อสารภายในองค์กร เช่น สิ่งพิมพ์ 
เครื่องเสียง วีดิทัศน์ การเยี่ยมชมงาน ทัศนศึกษา การหมุนเวียนหน้าที่/เปลี่ยนงาน ระบบพี่
เลี้ยง การสื่อสารด้วยการเขียนเป็นการบันทึกรายงานประกาศข่าวสาร การประชุมฝึกอบรม
ภายใน แตป่ัจจุบันการจัดแสดงนิทรรศการได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารส าหรับการให้ความรู้
การถ่ายทอดประสบการณ์การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 

(วนิดา ธนากรกุล และคณะ, 2561, น.19) 

 การสืบทอด ก็คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ส่งต่อกันไปเรื่อย ๆ ในส่วนของ
นาฏศิลป์การถ่ายทอดถือเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากเป็นศาสตร์แห่งการเลียนแบบ เพราะมนุษย์รู้จักเลียนแบบ 
สิ่งรอบตัว สิ่งใดที่มนุษย์สนใจก็จะเลียนแบบสิ่งนั้น ผ่านการพัฒนา สั่งสม หล่อหลอม เป็นศิลปะการแสดงหรือ
ละคร ผู้แสดงก็ต้องเลียนแบบ Character ของตัวละครนั้น ๆ โดยสุรพล วิรุฬห์รักษ์ เรียกว่า “สาตวิกศิลป์”      
(สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2563, น. 22-25) ซึ่งนาฏศิลป์ก็คือการเลียนแบบครูผู้ถ่ายทอดนั่นเอง  
 ในส่วนของเครือจิต ศรีบุญนาค (2554, น.320-321) ได้กล่าวถึงการสืบทอดนาฏศิลป์อีสานว่า 
“นาฏกรรมถือว่าเป็นมรดกที่ชาวบ้านในท้องถ่ินได้สั่งสม สืบทอด ปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีวิธีการสืบทอดแบบชาวบ้านโดย การบอกเล่า จดจ า ท าตามครู และเรียนรู้
แบบซึมซับ”  
 นอกจากนี้ (2560, น.89) ได้กล่าวถึงการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสานไว้ในบทความเรื่อง    
การสืบทอดสื่อพื้นบ้าน หมอล าเรื่องต่อกลอน โดยมีเนื้อหาสรุปได้ว่า “กระบวนการถ่ายทอดและการสืบ
ทอด เริ่มเกิดข้ึนในโรงเรียนต่าง ๆ ของภาคอีสาน รวมถึงพ่อแม่ที่เป็นหมอล าฝึกฝนให้ลูก เพื่อให้นักเรียน
ได้ความรู้และปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านสืบไป” 
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 ในประเด็นด้านการถ่ายทอดศิลปะการแสดงตลอดจนแนวคิดน้ัน จิรายุทธ พนมรักษ์ และวิชชุตา 
วุธาทิตย์ ได้ศึกษาการถ่ายทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี  โดยกล่าวไว้ใน
บทความเรื่อง “การถ่ายทอดแนวความคิดด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยประเภท
ศิลปะการแสดง เต้นร าเฉพาะพื้นที่ ของศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี” ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาการถ่ายทอด
แนวความคิดในการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบร่วมสมัย เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็น
นามธรรม ที่ผ่านการศึกษา ค้นคว้า และประสบการณ์ของศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์  จรัสศรี โดยได้
ถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะอาจารย์ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแนวความคิด
อันเกิดจากประสบการณ์โดยตรง เป็นการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบไป 
(จิรายุทธ พนมรักษ์ และวิชชุตา วุธาทิตย์, 2560, น.97) 
 จึงพอสรุปได้ว่า การสืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน หมายถึง การที่บุคคลที่เป็นตัวแทนของพื้นที่
หนึ่ง ส่งต่อองค์ความรู้ ไปสู่อีกกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของพื้นที่หนึ่ง และกลุ่มบุคคลนั้นรับช่วงปฏิบัติต่อ 
รวมถึงรับเอาองค์ความรู้มาจากต้นทางที่เป็นผู้ส่งต่อให้ ซึ่งก็คือ การถ่ายทอดนาฏศิลป์ส่งต่อไปเรื่อย ๆ 
เป็นกระบวนการ ด้วยการบอกเล่า สาธิต จดจ า และท าตามครู เป็นการเรียนรู้ด้วย   การเลียนแบบนั่นเอง 
อย่างเช่น การแสดงพื้นบ้านอีสานอย่างหมอล ากลอนน้ัน มีการสืบทอดที่ชัดเจน ซึ่งหมอล าแต่ละคนต้องมี
ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนและถ่ายทอดให้ ในบริบทของนาฏศิลป์ราชส านักของไทยมีกระบวนการการสืบ
ทอดค่อนข้างชัดเจน เห็นเป็นเส้นทาง มีการจดบันทึก จดจ า บอกเล่าต่อ ๆ กันมา แต่การสืบทอดใน
นาฏศิลป์ของชาวบ้านนั้น มีข้อมูลการสืบทอดค่อนข้างคลุมเครือหาความชัดเจนได้ยาก เนื่องจากไม่มีการ
จดบันทึกเป็นเอกสาร การที่จะศึกษาการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านจึงเป็นสิ่งยาก การสืบทอดนาฏศิลปะ
เป็นสิ่งที่มีมานาน ซึ่งปรากฏในทุกวัฒนธรรมทั่วโลก มนุษย์ต้องรู้จักเรียนรู้ การเรียนรู้ย่อมต้องมีผู้บอก จึง
เกิดค าว่าครูกับศิษย์ข้ึน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสืบทอดทางนาฏศิลป์ เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการการสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย ซึ่งผู้วิจัยต้องอาศัยเก็บข้อมูล
ภาคสนามในด้านการสืบทอดจากใครสู่ใคร และด้วยวิธีการใด เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้มีการบันทึกไว้
ค่อนข้างคลุมเครือซึ่งไม่ชัดเจน 
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4. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การแสดงทางนาฏศิลป์ 
 4.1 แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ราชส านัก  
  1. นาฏยประดิษฐ์ 
 นักวิชาการด้านศิลปะการแสดงอย่าง  สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้อธิบายความหมายของ                   
นาฏยประดิษฐ์ไว้ว่า  

... หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ แนวคิด รูปแบบ กลวิธีของ
นาฏยศิลป์ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผู้แสดงคนเดียวหรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึง การปรับปรุงผลงาน
ในอดีต นาฏยประดิษฐ์ จึงเป็นการท างานที่ครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่าร า 
ท่าเต้น การแปรแถว การตั้งซุ้ม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู่ การก าหนดดนตรี เพลง เครื่อง
แต่งกาย ฉาก และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ส าคัญในการแสดง ท าให้นาฏยศิลป์ชุดหนึ่ง ๆ 
สมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ผู้ออกแบบนาฏยศิลป์ เรียกกันโดยทั่วไปว่า ผู้อ านวยการฝึกซ้อม หรือ
ผู้ประดิษฐ์ท่าร า แต่ในที่นี้ขอเสนอค าใหม่ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 
Choreographer ซึ่งมีการท างานเป็นข้ันตอน ดังนี้ 1) การคิดให้มีนาฏยศิลป์ 2) การก าหนด
ความคิดหลัก 3) การประมวลข้อมูล 4) การก าหนดขอบเขต 5) การก าหนดรูปแบบ 6) การ
ก าหนดองค์ประกอบอื่น ๆ 7) การออกแบบนาฏยศิลป์ 

(สุรพล วิรุฬหร์ักษ์, 2547, น. 225) 

 การสร้างสรรค์ใด ๆ ย่อมไม่ทิ้งรากเหง้าของเดิม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างสรรค์ดั่ง
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
2525 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน ปีพุทธศักราช 2526 ว่า  

... การสร้างสรรค์นั้นมักเข้าใจกันโดยมากว่าคือการสร้างข้ึนใหม่ ท าข้ึนใหม่ นักวิชาการ
ก็ดีนักปฏิบัติการก็ดี จึงมุ่งแต่จะสร้างจะท าสิ่งใหม่ของใหม่ โดยไม่ค่อยค านึงถึงความเจริญที่
มีอยู่ก่อนแล้ว ว่าแท้จริงคือพื้นฐานส าหรับจะให้สร้างเสริมสิ่งใหม่ต่อข้ึนไปนั่นเอง ที่ควรจะ
เข้าใจว่าการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างนั้นต้องเริ่มต้นที่การศึกษาพื้นฐานเดิม
ก่อน เมื่อได้ศึกษาทราบชัดถึงส่วนดีส่วนเสียแล้ว จึงรักษาส่วนที่มีอยู่แล้วให้คง ไว้ แล้ว
พยายามปรับปรุงสร้างเสริมด้วยหลักวิชาการด้วยความคิดพิจารณาอันประกอบด้วยเหตุผล
และความสุจริตจริงใจ ให้ขอให้เจริญงอกงามมั่นคงบริบูรณ์ยิ่ง ๆ ข้ึนไป ตามความเหมาะสม 
ตามก าลังความสามารถและตามก าลังเศรษฐกิจที่มีอยู่... 

 (อ้างถึงใน อัควิทย์ เรืองรอง, 2552, น.153)  
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 สอดคล้องกับ พีรพงศ์ เสนไสย (2546, น. 23) ที่ว่า การประดิษฐ์สร้างสรรค์การแสดง
ลักษณะใดก็ตาม ก็ต้องมีรากฐาน การอ้างอิง ปรับปรุง หรือพัฒนาจากสิ่งที่มีมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งต้องอิงตาม
จารีต โครงสร้างการแสดง กระบวนท่าแม่บท ที่สืบทอดกันมา อย่างเช่น การจีบ การตั้งวง การยกขา การ
ใช้เท้า เป็นต้น ล้วนแต่มีที่มาจากท่าร าในนาฏศิลป์ไทยทั้งสิ้น ถึงกระนั้นนักนาฏยประดิษฐ์ก็พยายามคิด
ประดิษฐ์กระบวนท่าใหม่ ๆ การแปรแถวที่หลากหลาย การเคลื่อนไหวที่แปลกใหม่ เพื่อให้แตกต่างไปจาก
ของเดิม ในลักษณะคิดใหม่ ท าใหม่ หรือบางครั้งก็อาจสร้างแบบหลุดกรอบเดิม ๆ ไปเลย  
 นาฏยประดิษฐ์ เป็นศาสตร์หนึ่งที่ว่าด้วยการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ โดยมีการก าหนด
หลักการไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงาน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า การสร้างสรรค์ใด ๆ ก็ตาม ย่อมไม่ทิ้ง
รากเหง้าจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งต้องค านึงถึงหลักการ กฎเกณฑ์ แบบแผนที่มีอยู่ เพื่อให้งานนั้น ๆ ออกมา
สวยงาม ถูกต้องตามจารีต และสิ่งที่มีที่ปฏิบัติกันมาอยู่แล้ว แต่บางครั้งการสร้างงานด้านนาฏศิลป์ก็พยายาม
จะสร้างความแตกต่าง ไม่ให้ซ้ ากับงานที่มีมาแล้ว หรือบางครั้งอาจสร้างสรรค์ให้หลุดกรอบที่เคยมีมาด้วย 

 2. องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ 
 การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ของไทย มีจารีต คือ ข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้การแสดง
ความสมบูรณ์ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547, น. 231-252) นักวิชาการด้านนาฏกรรมไทย ได้กล่าวถึงจารีตของ 
นาฏยประดิษฐ์ไทยไว้ในหนังสือ หลักการนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ ว่า นาฏยประดิษฐ์ของไทยมีจารีตมาช้า
นาน และมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย 
 1) ท่าร า ท่าร าทางนาฏศิลป์ไทย สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ประกอบด้วย  
   (1) ท่าระบ า อันเป็นท่าร าที่ร าไปตามท านอง  
   (2) ท่าละคร เป็นท่าที่เป็นลักษณะการตีบท แสดงให้เห็นถึงกิริยาอาการ ความรู้สึก 
   (3) ท่าเต้น ปรากฏอยู่ในกระบวนท่าของตัวยักษ์และตัวลิง 
 2) การแปรแถว ในการแสดงของไทยมีการแปรแถวไม่มากนัก ไม่สลับซับซ้อนมักเป็นแถว
หน้ากระดาน แถวปากพนัง เป็นต้น 
 3) การตั้งซุ้ม ในการแสดงของไทย มักตั้งซุ้มเป็นกลุ่มเดียว และอยู่ในช่วงจบการแสดง  
 อย่างไรก็ตาม การค านึงถึงจารีตเป็นสิ่งที่นักนาฏยประดิษฐ์มักท ากัน เนื่องจากท าได้ง่าย         
และมีกฏเกณฑ์รองรับ ท าให้งานสร้างสรรค์มีความชอบธรรม แต่อย่างไรก็ตาม การก าหนดรูปแบบ
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดใหม่ ก็สามารถสร้างสรรค์ได้หลายแนวทาง ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นแนวทางหลัก ๆ 
ได้ 4 แนวทาง คือ  
  (1) การก าหนดให้อยู่ในหนึ่งนาฏยจารีต  
  (2) ก าหนดให้เป็นการผสมผสานหลายนาฏยจารีต  
  (3) ก าหนดให้ประยุกต์จากนาฏยจารีตเดิม  
  (4) ก าหนดให้อยู่นอก นาฏยจารีต  
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 การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ของไทยหรือ นาฏยประดิษฐ์ของไทยนั้น ผู้สร้างสรรค์
จ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบ เป็นหลักส าคัญ โดยมีข้ันตอนกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นหลักการ    
ซึ่งนักวิชาการได้นิยามองค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ไว้หลายแง้มุม อย่างเช่นแนวทางของฉันทนา เอี่ยมสกุล
(2554, น.70-80) ได้จ าแนกองค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ไว้ 10 ข้อ ดังนี้   
 1) แรงบันดาลใจ คือ สิ่งที่จะเป็นสิ่งจูงใจและเป็นอุดมการณ์ให้กับผู้สร้างสรรค์ ซึ่งมาจาก
ประสบการณ์ความตั้งใจ และความต้องการของผู้สร้างงาน เพื่อจะก าหนดเป็นจินตนาการในการสร้างงานต่อไป 
 2) แนวคิด คือ จินตภาพ อันเป็นสารที่ผู้สร้างสรรค์พยายามจะสื่อ 
 3) การประพันธ์เพลง คือ การก าหนดความแนวความคิดและขอบเขตของการประพันธ์เพลง 
และสร้างสรรค์ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงมากที่สุด 
 4) การออกแบบเครื่องแต่งกายและทรงผม โดยมากผู้สร้างสรรค์มักจะมีภาพอยู่ในใจอยู่แล้ว  
แต่จ าเป็นอย่างยิ่งต้องค าถึงถึงความถูกต้องโดยต้องปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 
 5) การออกแบบกระบวนท่าร า เป็นอีกส่วนส าคัญที่จะท าให้การแสดงมีความพิเศษต่างไป
จากชุดอื่นอย่างไร โดยมากได้รากฐานมาจากท่าร าในนาฏศิลป์ไทย หรือน ารูปแบบนาฏศิลป์ตะวันตกมา
ผสมผสาน ซึ่งทั้งหมดมาจากความรู้ความสามารถของผู้สร้างสรรค์ 
 6) การคัดเลือกผู้แสดง ผู้ออกแบบการแสดงจ าเป็นต้องค านึงถึงความสามารถของผู้แสดง 
ตลอดจนรูปร่าง หน้าตา บุคลิกของผู้แสดง เพื่อให้สอดคล้องกับงานนั้น ๆ 
 7) การถ่ายทอดกระบวนท่าร า หลังจากผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบการแสดงแล้ว การถ่ายทอด
ท่าร าให้กับผู้แสดง ต้องค านึงถึงผู้แสดงเป็นหลัก โดยมากมักต่อท่าดิบ ไม่ประกอบเพลงก่อน  
 8) การฝึกซ้อมการแสดง เป็นข้ันตอนส าคัญที่ผู้แสดงจะต้องหมั่นฝึกซ้อม เพื่อให้การ
แสดงออกมาตรงตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยทั้ง การเค้ียวเข็ญจากผู้ควบคุมการ
ฝึกซ้อม และความเอาใจใส่ของผู้แสดงเอง 
 7) เวทีและอุปกรณ์การแสดง ขนาดของเวที พื้นที่ในการแสดง การเข้าออกก็เป็นส่วนส าคัญ 
การที่ผู้สร้างสรรค์รู้โครงสร้างของเวทีเป็นอย่างดี ย่อมมีส่วนให้การคิดออกแบบการแสดงสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
อีกทั้งต้องท าความเข้าใจกับอุปกรณ์ประกอบการแสดงก่อนด้วย จึงจะท าให้การใช้อุปกรณ์การแสดงมี
ความสวยงามและช่วยหนุนการแสดงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย 
 10) โอกาสที่ใช้ในการแสดง วัตถุประสงค์ของการการแสดงเป็นสิ่งส าคัญการสร้างสรรค์งาน
แต่ละครั้งต้องค านึงวัตถุประสงค์ของการการแสดงทุกครั้ง  
 องค์ประกอบการแสดงด้านเครื่องแต่งกาย เป็นอีกองค์ประกอบส าคัญ ที่ส่งเสริมให้การแสดง
มีความงดงาม เครื่องแต่งกายมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
  (1) แสดงบุคลิกภาพของตัวละคร  
  (2) แสดงสถานภาพของผู้แสดง  
  (3) แสดงอาชีพของตัวละคร  
  (4) แสดงวัฒนธรรมของตัวละคร 
  (5) แสดงยุคสมัย  
  (6) แสดงเหตุการณ์ในท้องเรื่อง  
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  (7) เป็นส่วนเสริมให้การเคลื่อนไหวหรือการฟ้อนร ามีผลมากขึ้น  
  (8) เป็นส่วนส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการแสดง (สุรพล วิรุฬหรักษ์, 2547, น.210)  
 นอกจากนี้ สุรพล วิรุฬหรักษ์ (2547, น. 212 - 214) ได้จ าแนกประเภทของเครื่องแต่งกายได้      
4 ประเภท ดังนี้ 
 1) เครื่องแต่งกายปกติ หมายถึง เครื่องแต่งกายที่คนทั่วไปตกแต่งร่างกายเพื่อด าเนินชีวิต
ตามปกติของแต่ละบุดคล แล้วน ามาใช้เป็นเครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏยศิลป์ เครื่องแต่งกายประเภท
นี้มีมากมายหลายรูปแบบ แต่มีเครื่องแต่งกายบางช้ินที่ไม่ใคร่เหมาะสมกับนาฏยศิลป์ เช่น มีน้ าหนักมาก 
มีเครื่องประดับมากและมีความรุ่มร่ามมาก 
 2) เครื่องแต่งกายประยุกต์ หมายถึง เครื่องแต่งกายนาฎยศิลป์ที่เลียนแบบเครื่องแต่งกาย
ปกติ แต่ดัดแปลงให้เหมาะแก่การแสดงนาฏยศิลป์ เช่น ปรับให้กางเกงตรงโคนขาและเป้ากระชับล าตัว   
จะได้สะดวกในการยกขา เตะขา ฉีกขา มิฉะนั้นตะเข็บบริเวณนั้นจะแตก หรือนุ่งห่มให้ทะมัดทะแมงกว่า
ปกติอย่างการนุ่งผ้าโจงกระเบนส าหรับการร าไทยชุดตันวรเชษฐ์ จะจับกลีบและรั้งผ้าให้สูงข้ึนมาใกล้หัว
เข่า ซึ่งปกติอยู่ที่ระดับประมาณครึ่งแข็ง เพื่อให้ขยับขาในการร าได้ไม่ติดชายผ้าโจง ส่วนสไบก็รัดอกและ
ล าตัวแน่นจนเห็นรูปร่างมากกว่าห่มผ้าสไบหลวมให้สบายตัวตามปกติ หรือชุดลิเกทรงเครื่องเมื่อแรกคิดก็
ประยุกต์มาจากชุด ข้าราชการช้ันสูงในราชส านัก รัชกาลที่ 5 นั่นเอง 
 3) เครื่องแต่งกายประเพณี หมายถึง เครื่องแต่งกายนาฎยศิลป์ที่ ได้รับการพัฒนา            
ตามก าหนดเป็นรูปแบบตายตัว ทั้งรูปทรง สีสัน และเครื่องประดับต่าง ๆ เครื่องแต่งกาย ประเพณีมักใช้
ควบคู่กับตัวละครหรือตัวระบ าในการแสดงชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ อาทิ ชุดรัดเครื่องพระนาง ละครร า
ไทย ชุดงิ้วจีน ชุดกาถักกาลิอินเดีย เครื่องแต่งกายภายในกรอบ ประเพณีนี้ยังได้ก าหนดรายละเอียดเฉพาะ
ละครแต่ละตัว ว่ามีรูปแบบสีสันและการประดับประดาอย่างไร 
 4) เครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ หมายถึง เครื่องแต่งกายที่คิดประดิษฐ์ข้ึนโดยไม่ยึดหลักของ
เครื่องแต่งกายทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว แต่เป็นการออกแบบเฉพาะกรณี เครื่องแต่งกายประเภทนี้จะมีผู้คิด
สร้างสรรค์ประกอบกับนาฏยศิลป์ชุดใหม่ ๆ  อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความแปลกตาและเพื่อสนองความคิดและ
จินตนาการที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด 
 องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการสร้างสรรค์การแสดงทางนาฏศิลป์ เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดให้กับผู้สร้างสรรค์ มีทั้งสิ้น 10 องค์ประกอบ คือ แรงบันดาลใจ แนวคิด 
การประพันธ์เพลง การออกแบบเครื่องแต่งกายและทรงผม การออกแบบกระบวนท่าร า การคัดเลือกผู้แสดง 
การถ่ายทอดกระบวนท่าร า การฝึกซ้อมการแสดง เวทีและอุปกรณ์การแสดง และวัตถุประสงค์ของการการ
แสดง หากไม่ค านึงถึงข้อใดข้อหนึ่งอาจส่งให้เกิดความไม่สมบูรณ์ต่อการแสดงก็ได้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาแนวคิด
นี้เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลของการแสดงฟ้อนตังหวาย 
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 4.2 แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน 

 1. นาฏยประดิษฐ์อีสาน 
 เป็นแนวคิดที่กล่าวถึงการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ของชาวอีสาน นักวิชาการในยุคปัจจุบันได้ค า
นิยามข้ึนว่า “นาฏยประดิษฐ์อีสาน” การสร้างสรรค์นาฏศิลป์อีสานมีการพัฒนาการมาโดยตลอดโดย
สันนิษฐานว่าพัฒนามาจาการฟ้อนผีฟ้านางเทียม การแสดงหมอล า และการละเล่นพื้นบ้าน ต่อมาเริ่มเด่นชัด
เป็นการฟ้อนร าในประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และมีพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์มาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ศิลปะแขนงนั้น ๆ อยู่ได้ในสังคมโลกาภิวัตน์ นาฏยประดิษฐ์อีสานเริ่มเด่นชัดและมีรูปแบบที่
เป็นเอกลักษณ์ เมื่อค้นพบหลักฐานการฟ้อนของหมอล าที่มีการบันทึกเป็นกลอนล า และนักนาฏยประดิษฐ์
อีสานยุคแรก ๆ อย่าง หมอล าฉวีวรรณ ด าเนิน หรืออาจารย์พนอ ก าเนิดกาญจน์ได้ริเริ่มการสร้างสรรค์ฟ้อน
อีสานให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้แนวคิดมาจากความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมในยุคหลังที่เริ่มมีสถาบนัทาง
การศึกษาที่เปิดให้มีการเรียนการสอนในแขนงวิชานาฏศิลป์เกิดข้ึนงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลปอ์สีานยิง่พฒันา 
และเป็นระบบระเบียบมากข้ึน มีการสร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อน การแปรแถว ลายเพลง ตลอดจนเครื่องแต่ง
กายที่สวยงามโดยได้รากฐานมาจากของเดิม เพื่อให้เกิดการแสดงชุดใหม่ ๆ (พีรพงศ์ เสนไสย, 2557, น.35-37) 
 ในอดีตการสร้างสรรค์ฟ้อนอีสานนั้น มักท ากันเฉพาะกลุ่ม เฉพาะชุมชน ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ของกลุ่มชน ซึ่งมีเหตุมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือเพื่อความบันเทิงและเพื่อประกอบพิธีกรรมการสร้างสรรค์ฟ้อน
อีสานอาจสร้างจากความชอบ ความเข้าใจเฉพาะบุคคล และแบบแผนของกลุ่มชน มไิดม้อีงค์ประกอบการแสดง
ที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์ หรือระเบียบวิธี แต่เมื่อนาฏศิลป์พื้นบ้านเข้ามาสู่สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
จึงมีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานซึ่งมีการน าขนบแบบนาฏศิลป์ราชส านักและ
นาฏศิลป์ต่างชาติเข้ามา ส่งผลให้เกิดนาฏศิลป์อีสานใหม่ขึ้น แต่ก็ยังคงความเป็นพื้นบ้านไว้คือความเป็นอิสระ
ในท่าฟ้อน “วงโปงลาง” ถือเป็นภาพที่เด่นชัดที่สุดแห่งนาฏยประดิษฐ์อีสาน ซึ่งอดีตเป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่ถูก
น ามาจัดระบบและพัฒนาโดยสถาบันการศึกษา จนเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน วงโปงลางเป็นศูนย์รวมแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานซึ่งสะท้อนออกมาจากการแสดงที่ถูกรังสรรค์ข้ึนจากแนวคิด และการศึกษาค้นคว้ามาเปน็
อย่างดวีงโปงลาง เป็นวงดนตรีพื้นเมืองอีสานที่น าเครื่องดนตรีอีสานมาประสมวงจนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะทีม่ี
การน านาฏศิลป์เข้ามาประกอบ (ค าล่า มุสิกา, 2558, น.184-186) 

 2. องค์ประกอบการแสดงนาฏยประดิษฐ์อีสาน 
 องค์ประกอบการแสดงเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงประเภทตา่ง ๆ  
เปรียบเสมือนสูตรคูณทางคณิตศาสตร์ ที่เป็นกรอบให้งานสร้างสรรค์เป็นงานที่มีเหตุและผลไม่เลอะเทอะ โดย
เฉพาะงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่มีจารีต ขนบธรรมเนียม ข้อห้ามต่าง ๆ  ที่เป็นตัวก าหนด บังคับ 
ให้ผู้สร้างงานตระหนักถึง และสร้างงานออกมาได้อย่างรัดกลุ้ม วิภาพร ฝ่ายเพีย ได้กล่าวว่า การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์อีสานนั้น ต้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างงานตลอดจนมีแนวคิดที่เป็นระบบ สามารถสรา้งจนิตนาการ
ในการแสดงนั้น ๆ  ได้ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ ทั้งนี้ได้จ าแนกไว้ทั้งสิ้น 9 ประการ ดังนี ้
1) แนวคิด 2) รูปแบบ 3) การแต่งท านองเพลง 4) การออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
5) การประดิษฐ์ท่าฟ้อน 6) การคัดเลือกผู้แสดง 7) การฝึกซ้อมการแสดง 8) การตรวจสอบท่าร า                    
9) การตรวจสอบก่อนน าออกแสดง (วิภาพร ฝ่ายเพีย, 2557, น.199-200) 
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 นอกจากนี้ ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร ก็ได้จ าแนกองค์ประกอบของนาฏยประดิษฐ์อีสานไว้
เช่นกันโดยจ าแนกไว้ทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1) Concept คือ แนวคิดในการสร้างงาน 
 2) วรรณกรรรม หรือ นาฎยวรรณกรรม ก็คือเรื่องที่จะแสดง โดยจะมีเนื้อหาที่ผู้สร้างได้
ก าหนดไว้ ซึ่งต้องการสื่อให้เห็น โดยเรื่องที่จะแสดงนั้น มีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) เรื่องเดิม หมายถึง 
เรื่องราวที่มีอยู่แล้ว เป็นต านาน นิทาน หรือวรรณกรรม (2) เรื่องที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการแสดง 
 3) ตัวละคร เป็นส่วนส าคัญของอย่างในการแสดง เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดบทบาทนั้น ๆ 
ซึ่งแบ่งตามหน้าที่หรือบทบาทได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตัวเอก ตัวประกอบและตัวเบ็ดเตล็ด 
 4) ดนตรี ถือเป็นส่วนส าคัญในล าดับต้น ๆ การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จ าเป็นต้องฟัง
ท่วงท านองของดนตรี ฉะนั้นการเรียบเรียงดนตรีจึงต้องสัมพันธ์กับแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ ทั้งนี้มี
องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ (1) เสียง (2) จังหวะ(3) ท านอง (4) เสียงประสาน และมีบทบาทอยู่ 3 อย่าง 
ดังนี้ (1) การก าหนดจังหวะ (2) ถ่ายทอดความรู้สึกให้กับผู้ชมเกิดอารมณ์ต่าง ๆ และ (3) บ่งบอกถึง
วัฒนธรรมของชาติพันธ์ุได้  
 5) ท่าฟ้อน ท่าเต้น ส าหรับท่าฟ้อนของนาฏยประดิษฐ์อีสานจ าแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) ท่าฟ้อนของอีสานเหนือและอีสานใต้ที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม ไม่มีความหมายที่แน่ชัดเพียงฟ้อนให้
สัมพันธ์ไปกับท่วงท านอง จะฟ้อนเดี่ยวหรือฟ้อนเป็นหมู่ก็ได้ (2) ท่าฟ้อนตามค าร้อง หรือเรียกว่าฟ้อนตีบท 
ซึ่งจะสื่อความหมายไปตามบทร้องนั้น ๆ และ (3) ท่าเต้น ซึ่งจะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของขา เช่น         
แสกเต้นสาก เรือมอันเร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแปรแถว และการตั้งซุ้ม เป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานด้วย 
 6) นาฏยอลังการ หมายถึง เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า อุปกรณ์ประกอบการแสดง รวม
ไปถึง เวที ฉาก แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษ (ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2560, น.5-8) 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์อีสานมีความคล้ายกับองค์ประกอบนาฏศิลป์
โดยทั่วไปซึ่งเป็นหลักสากล ทุก ๆ องค์ประกอบต่างมีส่วนส าคัญและหน้าที่ของตนเอง เสมือนจิ๊กซอว์แต่
ละตัวที่คอยเติมเต็มรูปภาพให้สมบูรณ์ ซึ่งนักนาฏยประดิษฐ์ก็ล้วนมีความมุ่งมั่นที่อยากจะให้งานของตน
น่าสนใจ เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ช่ืนชอบของผู้ชม บางครั้งอาจจะต้องปรับตามรสนิยมของผู้ชมบ้าง ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิดนาฏยประดิษฐ์อีสานเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
องค์ประกอบการแสดง เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการและกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 

 3. นาฏยลักษณ์อีสาน 
 ลักษณะของนาฏศิลป์อีสาน หรือที่นักวิชาการนิยามว่านาฏยลักษณ์อีสานนั้น ยุทธศิลป์ 
จุฑาวิจิตรได้สรุปไว้ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเน้นนาฏยศิลป์         
มีทั้งสิ้น 5 ลักษณะ ประกอบด้วย 
 1) ท่าฟ้อนของภาคอีสาน ท่าฟ้อนอีสาน เป็นการฟ้อนที่มาจากธรรมชาติ ไม่มีความ
ซับซ้อนมากมาย อีกทั้งมีความเป็นอิสระสูง ไม่มีแม่ท่าที่ก าหนดตายตัวอย่างท่าร าทางนาฏศิลป์ ราชส านัก  



27 

 2) ท่วงท านองของดนตรี หรือ ลายเพลง โดยมากจะเน้นความสนุกสนาน แต่ก็สามารถ
สื่อสารอารมณ์อื่น ๆ ได้เช่นกัน นอกจากลายเพลงยังแสดงให้เห็นความเป็นชาติพันธ์ุ หรือลักษณะ
เฉพาะถ่ินต่าง ๆ ในภาคอีสานได้ด้วย 
 3) การแต่งกายของผู้แสดง ผู้แสดงหญิงจะสวมผ้าซิ่น ห่มสไบ ไว้ผมมวย และผู้แสดงชายจะ
นุ่งผ้าโสร่ง หรือโจงกระเบน มีผ้ามัดเอว ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของชาวอีสานจะมีลักษณะที่ชัดเจนแตกต่างจากผ้า
พื้นเมืองภาคอื่น อีกทั้งเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งบ่งบอกชาติพันธ์ุของการแสดงนั้น ๆ ได้เป็นอันดับแรก 
 4) เครื่องดนตรี ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นการแสดงทางภาค
อีสานได้ ก็คือ เครื่องดนตรี โดยเฉพาะ แคน พิณ โปงลาง และโหวด 
 5) ภาษา ภาษาพูดของชาวอีสาน ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะเด่นที่บอกให้ทราบได้เลยว่า 
เป็นการแสดงทางภาคอีสาน ด้วยมีส าเนียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน (ยุทศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2560, น.5)
 นอกจากนี้ พงษ์ลัดดา เถินมงคล ก็ได้อธิบายนาฏยลักษณ์อีสานไว้วิทยานิพนธ์เรื่อง 
“การฟ้อนที่สืบเนื่องจากพิธีกรรมที่ปรากฏในภาคอีสาน” โดยอ้างอิงตามแนวทางของชัชวาล วงษ์
ประเสริฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนาฏยลักษณ์ที่โดดเด่นของนาฏศิลป์อีสาน คือ “จังหวะของเท้า” การใช้เท้าใน
การแสดงนาฏศิลป์อีสานมีความหลากหลาย สวยงาม สามารถจ าแนกจังหวะเท้าได้ทั้งสิ้น 15 แบบ ดังนี้  
 1) เดินสับเท้า เช่น ท่าออกของฟ้อนศรีโคตรบูร และท่าสุดท้ายของฟ้อนสังข์ศิลป์ชัย 
 2) เดินสับเท้ากระทบ เช่น ท่าก้าวเท้าใน   การเซิ้งบังไฟ  
 3) เดินกระถดเท้า เช่น การฟ้อนผู้ไทของชาวภูไทกาฬสินธ์ุ 
 4) เดินท่าผู้ไทเรณูนคร มีใช้ส าหรับฟ้อนผู้ไทเรณูนครอย่างเดียว 
 5) เดินแตะเท้าขย่ม เช่น ท่าที่สองของฟ้อนแถบลาน 
 6) เดินเลาะตูบ  
 7) เดินคล้ายจังหวะตลุง เช่น ระบ าจ าปาศรี 
 8) เดินกระทบ เช่น ฟ้อนสังข์ศิลป์ชัย 
 9) เดินเตะเท้า เช่น ท่าออกของฟ้อน     สังข์ศิลป์ชัย และเรือมช้ันตรูจ 
 10) เดินสับเท้ากระโดด เช่น ฟ้อนแถบลาน 
 11) ย่ าเท้า เช่น ฟ้อนตังหวาย 
 12) ยืนตบเท้า เช่น ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 13) ยืนขย่มตัว เช่น ฟ้อนเต้ยลาแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 14) ลักษณะของการเดินโขยก เช่น การร าดึงครกดึงสาก เซิ้งกระโป๋ 
 15) เดินย้อนเท้า เช่น เรือมอันเร 
 การจัดแถวของนาฏศิลป์อีสานหรือที่เรียกว่าการแปรแถว ในอดีตไม่มีการแปรแถวแต่อย่างใด  
แต่เมื่อนาฏยประดิษฐ์อีสานเริ่มพัฒนาข้ึน การแปรแถวจึงจ าเป็นต่อการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสวยงาม 
และแปลกใหม่ ซึ่งนาฏศิลป์อีสานนิยมฟ้อนกันเป็นหมู่ การแปรแถวจึงเป็นในลักษณะการแปรแถวในขบวน  
แถวตอนลึก หรือการแปรแถวเป็นวงกลม เช่น ขบวนฟ้อนในงานประเพณีบุญบั้งไฟ แต่ในปัจจุบัน                
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์อีสานมีความหลากหลายข้ึน การแปรแถวจึงมีความหลากหลายตามไปด้วย เพือ่ใหเ้กดิ
การแสดงชุดใหม่ ๆ อีกทั้งท าให้การแสดงชุดนั้นน่าชมยิ่งข้ึน (พงษ์ลัดดา เถินมงคล, 2539,น.139-140) 
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 ส าหรับนาฏยลักษณ์อีสาน มักมาจากธรรมชาติรอบตัวหรือกิริยาอาการของสัตว์ น ามา
ดัดแปลงให้เป็นลีลาการฟ้อน เช่น ท่าเสือออกเหล่า ท่าเข็นฝ้าย มักเป็นท่าทางง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน
สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา อันเป็นคุณลักษณะร่วมของศิลปะอีสานแขนงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเรียบง่าย
ตรงไปตรงมาปรุงแต่งน้อยงดงามแบบพื้นถ่ิน ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยใดอธิบายถึงนาฏยลักษณ์อีสานว่า 
มีลีลาท่วงท่าและความสัมพันธ์กับบริบทอื่น ๆ  เอาไว้อย่างชัดเจน แม้จะมีการประดิษฐ์ชุดการแสดงที่ช่ือว่า
“แม่บทอีสาน”แต่ก็มิใช่ท่าฟ้อนอีสานที่เป็นระบบแบบแผนเหมือนอย่างความหมายของท่าร าแม่บทใน
นาฏศิลป์ไทย หากเป็นการรวบรวมท่าฟ้อนของหมอล ากลอนเอาไว้อย่างเท่านั้นเอง จากการวิเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์อีสาน ส่วนใหญ่จะอธิบายนาฏลักษณ์อีสานไว้ว่า เป็นการผสมผสาน
รูปแบบนาฏศิลป์แบบราชส านักเข้ามา หรือที่เรียกกันว่า “แบบกรมศิลป์” ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาก ส่งผลให้
นาฏยประดิษฐ์อีสานในสถาบันการศึกษาถูกจัดระบบจนเป็นระเบียบปฏิบัติต่อมา การแสดงบางชุดเป็น
การผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ราชส านักกับนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน หรือบางชุดแทบไม่เหลือเค้า
นาฏศิลป์อีสานแบบเดิม เนื่องจากครูนาฏศิลป์จากส่วนกลางเข้ามีบทบาทอย่างมากในการสร้างสรรค์
นาฏศิลป์อีสานในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการผสมผสานแนวคิด ระหว่างพื้นฐานที่ตนได้มีและรูปแบบท้องถ่ิน 
(ค าล่า มุสิกา, 2558, น.150-160) 
 ถึงจะมีการจ าแนกหรืออธิบายนาฏยลักษณ์อีสานไว้ หลักการนี้ก็ไม่สามารถอธิบาย        
นาฏยลักษณ์อีสานได้ทั้งหมด ด้วยฟ้อนอีสานเป็นการแสดงพื้นบ้าน จึงมีความเป็นอิสระสูงมีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ดั่งเช่นค าปาฐกถาของศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา ในการประชุม
วิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : ส านักศิลปกรรม ประจ าปีพุทธศักราช 2563             
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ที่ได้กล่าวถึงศิลปะการแสดงใจความว่า “วัฒนธรรมไม่มีความแน่นอน 
ศิลปะการแสดงไม่เคยหยุดนิ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด” (สุกัญญา สุจฉายา, 2563, น.1-10)        
นาฏยลักษณ์อีสานก็เช่นเดียวมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด 
 การสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์อีสาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นาฏยประดิษฐ์อีสาน            
เริ่มชัดเจนเป็นรูปธรรม เมื่อสถาบันการศึกษาทั้งสถาบันอุดมศึกษา ทั้งโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ประถมศึกษา และชมรมอิสระต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสร้างสรรค์เป็นการ
แสดงมากมายการสร้างสรรค์นาฏศิลป์อีสาน ย่อมต้องค านึงถึงรากเดิม นาฏยลักษณ์ องค์ประกอบการ
แสดง ขนบ จารีต วรรณกรรม ความถูกต้องตามวัฒนธรรม ทั้งหมดล้วนมีความส าคัญอย่างมาก เพราะถ้า
เมื่อใดผู้สร้างสรรค์ไม่ค านึงถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว ย่อมส่งผลไปใน  ทางลบ จนอาจกลายเป็นการท าลาย
วัฒนธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งแห่งปัญญา การที่จะสร้างสรรค์การ
แสดงใด ๆ ควรมีการศึกษา ค้นคว้ามาเป็นอย่างดี เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมอีสานคงอยู่ต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยน  
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 ค าล่า มุสิกา (2562) ได้ท าการศึกษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย ไว้ใน
บทความวิชาการเรื่อง “ล าตังหวาย ศิลปะการแสดงสองฝั่งโขง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยเรื่อง        
“การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”       
โดยมุ่งเน้นศึกษาประวัติความเป็นมาและรูปแบบการแสดง การล าตังหวาย ที่บ้านม่วงเจียด ต าบลเจียด 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองซนนะบุรี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จากการศึกษาพบว่า ล าตังหวายเป็น 1ใน4 ท านองล าของแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เดิมเป็นการล าในพิธีกรรมรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวเผ่าบรู-กระตาง บ้าน
ตังหวายโคก เมืองซนนะบุรี แขวงสะหวันนะเขต เรียกว่าล ากะล็องเยาะ ต่อมาได้น ามาล าเพื่อความบันเทิง 
และได้แพร่กระจายไปยังกลุ่มชาติพันธ์ุอื่น ถ้าล าในกลุ่มลาวเทิงเป็นภาษาชนเผ่า จะเรียกว่า ล าต าหลอย 
ถ้าล าเป็นภาษาลาวในพื้นที่ลาวลุ่ม จะเรียกว่า ล าตังหวาย ต่อมาได้แพร่กระจายมายังฝั่งประเทศไทย 
บริเวณอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี   ข้อมูลในบทความนี้จะอธิบายพัฒนาการและการ
แพร่กระจายของการล าตังหวาย ซึ่งแต่เดิมเป็นการล าในพิธีกรรม และพัฒนามาเป็นการล าเพื่อความ
บันเทิง เมื่อแพร่เข้ามายังฝั่งไทย วัตถุประสงค์ในการใช้งานได้เปลี่ยนไป เป็นการล าในพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตา
เพื่อให้ฝนฟ้าน้ าท่าอุดมสมบูรณ์   
 ทินกร อัตไพบูลย์ (2549) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการล าตังหวาย โดยเป็นการวิจัยในเรื่อง 
“การศึกษาเปรียบเทียบการล าต่ังหวายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับการร าตังหวายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” โดยมุ่งเน้นศึกษาศิลปะการแสดงล าตังหวายระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเปรียบเทียบการล าตังหวายของ
สองพื้นที่โดยได้พูดถึงการแสดงฟ้อนตังหวายของบ้านเจียด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเมือง
ซนนะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทินกร อัตไพบูลย์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อน
ตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ซึ่งเคยได้ลงพื้นที่ศึกษาอย่างจริงจังในปี พ.ศ.2522 ณ บ้านม่วงเจียด    
อ าเภอเขมราฐ แต่ก็ได้ภายหลังว่าทางประเทศลาวก็มีการขับล าตังหวายเช่นกัน แต่ในช่วงนั้นประทศลาว
ปิดประเทศท าให้ไม่สามารถลงไปได้ แต่ในปี พ.ศ.2530 การปิดพรมแดนของลาวคลี่คลายลง               
ทางทินกร อัตไพบูลย์ จึงได้ลงพื้นไปศึกษายังบ้านตังหวาย แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว และได้พบ
เห็นการล า  ตังหวายที่ยังคงเป็นวัฒนธรรมที่บริสุทธ์ิ ซึ่งไม่มีการฟ้อนร าประกอบที่จริงจัง  
 จะเห็นได้ว่า จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาจะเน้นไปในการศึกษาประวัติความเป็นมาของการล า
และฟ้อนตังหวายเท่านั้น แต่ปรากฏการณ์ของฟ้อนตังหวายน้ันได้แพร่กระจายไปทั่วภาคอีสาน และได้
แพร่กระจายไปยังนอกภูมิภาคอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงพื้นบ้านอีสานที่ออกแสดงอยู่บ่อยครั้ง 
และมีการฝึกหัดกันอย่างแพร่หลาย มีการผลิตซ้ าด้วยการสร้างสรรค์ใหม่ มีการน าท่าฟ้อนและท านอง
เพลงมาสร้างสรรค์การแสดงใหม่ ๆ มากมาย ทั้งยังมีการน าไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยนาฏศิลปหลายแห่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านตั้งแต่การ
เริ่มสร้างสรรค์ฟ้อนตังหวายของนายประดิษฐ์ แก้วชิณ จนเผยแพร่เข้าสู่สถาบันการศึกษาหลายจนเป็นที่
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แพร่หลาย ในระหว่างนี้ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายประการซึ่งเป็นการแสดงฟ้อนตังหวายที่มีรูปแบบ
แตกต่างกัน จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า รูปแบบการแสดงตลอดจนกระบวนท่าฟ้อนตังหวายที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งที่มีการอ้างถึงแหล่งที่มาว่าเป็นการแสดงของ
ชาวบ้านเจียดเหมือนกัน ฟ้อนตังหวายได้แพร่กระจายไปได้อย่างไร ในลักษณะใด ไม่มีการแสดงล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจน รวมไปถึงอะไรเป็นเหตุให้องค์ประกอบการแสดงและกระบวนท่าฟ้อน
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีข้อสงสัยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การแสดงฟ้อนตังหวายในประเทศไทยมี
พัฒนาการอย่างไร มีการสืบทอดจากใครสู่ใคร และด้วยวิธีการใด ตลอดจนวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อน     
ซึ่งในงานวิจัยทั้งสองเรื่องไม่ได้ลงรายละเอียดไว้มาก การศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นการคลี่คลายองค์ความรู้
การแสดงฟ้อนตังหวาย อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานี 

 5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 
 นาฏศิลป์อีสานนั้นมีพัฒนาการมาจากการฟ้อนในพิธีกรรม และพัฒนามาเป็นฟ้อนเพื่อความ
บันเทิง และฟ้อนเพื่อการแสดงในเวลาต่อมา โดยยกค ากล่าวของ ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร (2539) นักวิชาการ
ด้านนาฏศิลป์อีสานซึ่งอธิบายไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ฟ้อนอีสาน” โดยกล่าวถึงพัฒนาการของการฟ้อน
อีสานว่า “การฟ้อนอีสานดั้งเดิมนั้น มีปรากฏอยู่ในพิธีกรรมล าผีฟ้า การแสดงหมอล า ประเพณี เซิ้งบั้งไฟ 
และในระยะเวลาต่อมาก็ได้มีการพัฒนารูปแบบ การแสดงหมอล าข้ึนอีกหลายประเภท เช่น หมอล าหมู่ 
หมอล าเพลิน ลูกทุ่งหมอล า และหมอล าซิ่ง” นอกจากนี้ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า สามารถพบเห็น
นาฏศิลป์อีสานได้จากที่ต่าง ๆ ได้ 5 แห่ง ประกอบด้วย  1) พิธีกรรมล าผีฟ้า 2) การแสดงหมอล า             
3) ประเพณีการเซิ้งบั้งไฟ 4) การแสดงหมอล าประยุกต์ และ 5) การแสดงของสถาบันการศึกษา 
 นอกจากนี้อาจารย์ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ  (2557) นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน           
ได้อธิบายถึงพัฒนาการของนาฏศิลป์อีสานว่า นาฏศิลป์อีสานได้พัฒนามาเป็นระยะ โดยเริ่มมีการแปรแถว 
การจัดรูปขบวนอย่างสวยงามในขบวนแห่ตามงานบุญประเพณีต่าง ๆ ทั้งนี้ ผลจากการได้ศึกษาการแสดง
นาฏศิลป์อีสานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จนสามารถจ าแนกประเภทของนาฏศิลป์อีสานได้ 8 ประเภทใหญ่ 
ประกอบด้วย การฟ้อนเลียนแบบกิริยาอาการของสัตว์ การฟ้อนชุดโบราณคดี การฟ้อนประกอบทท านองล า 
การฟ้อนชุดชุมนุมต่าง ๆ การฟ้อนอันเนื่องมาจากวรรณกรรม การฟ้อนเพื่อเซ่นสรวงบวงพลีหรือบูชา การ
ฟ้อนศิลปาชีพ และการฟ้อนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง  
 พัฒนาการนาฏศิลป์ที่เด่นชัดที่สุดก็คือเมื่อเข้ามาอยู่ในสถานศึกษา หลายสถานศึกษาในภาค
อีสานได้สร้างวงดนตรีพื้นบ้านประเภทวงโปงลางข้ึน ค าล่า มุสิกา ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความหมายและ
พัฒนาการของการแสดงวงโปงลาง ในงานวิจัย “แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ในวงโปงลาง” 
วงโปงลางเป็นแหล่งรวมแห่งศิลปวัฒนธรรมอีสานหลายแขนง ทั้งดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ 
ตลอดจนงานศิลปะอีกหลายประเภท ซึ่งเป็นการแสดงที่ยังได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยัง
ได้แบ่งพัฒนาการวงโปงลางออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 
 1) ระยะที่ 1 ก่อนปี พ.ศ. 2511 ในยุคนี้ เป็นเพียงการน าเครื่องดนตรีพื้นฐานอันมีมาแต่
ดั้งเดิมของชาวอีสาน คือ พิณ แคน ซอ กลอง มาเล่นประสมวงกัน เพื่อความบันเทิงสนุกสนานในชุมชน 
หรือเล่นประกอบการแสดงหมอล า ภายหลังได้มีการพัฒนาหมากเตอะเติ่นหรือหมากกะลอที่ใช้ตีตาม   
ท้องไร่ท้องนา มาท าเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง  
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 2) พัฒนาการระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2511-2518 มีการน าหมาเตอะเติ่นหรือหมากกะลอ 
มาเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น เกิดเป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่เล่นกันในชุมชน โดยในปี พ.ศ.2511   
เกิดวงดนตรีพื้นบ้านข้ึนหลายวง อย่างเช่น วงของอาจารย์เปลื้อง ฉายรัศมี วงของ นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธ์ุ 
และวงของอาจารย์อลงกต ค าโสภา เป็นต้น  
 3) พัฒนาการระยะที่ 3 เป็นช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2519-2540 ที่วงดนตรีพื้นบ้านเริ่มเข้า
มาอยู่ในสถาบันการศึกษา เป็นการขยายตัวของวงดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างกว้างขวาง มีการจัดตั้งวง
ดนตรีโปงลางข้ึนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น วงแกนอีสาน ของวิทยาลัยครูมหาสารคาม วงดนตรี
พื้นบ้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (มศว.มหาสารคาม) วงโปงลางโรง เรียนอุบล
วิทยาคมวงดนตรีพื้นบ้านของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี และวงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด      
ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการสร้างสรรค์นาฏศิลป์อีสานในสถานศึกษา (ค าล่า มุสิกา, 2558) 
 ในด้านพัฒนาการการแสดงพื้นบ้านอีสาน พีรพงศ์ เสนไสย (2557)ได้ท าการวิจัยในหัวข้อ     
“นาฏยประดิษฐ์อีสาน” อันเป็นการศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของการสร้างสรรค์นาฏศิลป์        
ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า นาฏยศิลป์อีสานมีพัฒนาการที่เด่นชัดและเจริญงอกงามมาได้น้ี ก็เพราะสถาบันการศึกษา
ที่เข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเดิมเป็นเพียงศิลปะของชาวบ้านที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุน และในสังคมโลกาภิวัฒน์ก็เลื่อนหายไปจากสังคมชนบท ฉะนั้น สถาบันการศึกษามีส่วนอย่างมาก
ในการพัฒนานาฏศิลป์อีสาน  
 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า นาฏศิลป์อีสานพัฒนามาจากการแสดงในพิธีกรรมและการ
แสดงเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ จนเข้าสู่ยุคของสถาบันการศึกษาที่มีส่วนในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และ
พัฒนาให้นาฏศิลป์ในระดับชาวบ้านอย่างเช่น หมอล า การแสดงในพิธีกรรม หรือการแสดงเพื่อความ
บันเทิงอื่น ๆ ให้มีรูปแบบที่ ชัดเจน เป็นระบบระเบียบมากข้ึน ทั้งนี้ เริ่มมีความชัดเจนข้ึนเมื่อครั้ง 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยม พสกนิกรภาคอีสาน
เป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานี คุณครูพนอ ก าเนิดกาญจน์ เป็นผู้ฝึกหัดนักเรียนให้แสดงเซิ้งอีสานรับเสด็จ
ทั้งสองพระองค์ในครานั้น หลังจากนั้นต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ทรงโปรดให้มีการจัดแสดงนาฏศิลป์อีสานอยู่เนือง ๆ ทั้งยังเป็นองค์อุปภัมภ์ สนับสนุน 
ส่งเสริมให้นาฏศิลป์มีพัฒนาการอย่างชัดเจน และเป็นที่รู้จักมากข้ึน   
 จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการการแสดงพื้นบ้านอีสาน         
มีจุดมุ่งหมายไปในแนวทางเดี่ยวกันคือประวัติความเป็นและความเปลี่ยนกว่าจะมาเป็นการแสดงพื้นบ้าน
อีสานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการกล่าวในภาพร่วมของนาฏศิลป์อีสานทั้งหมด แต่ไม่มีการกล่าวถึงพัฒนาการ
ของการแสดงเป็นกรณีศึกษาใดกรณีศึกษาหนึ่ง ที่เป็นการศึกษาการแสดงพื้นบ้านที่ แพร่กระจายไปใน
หน่วยงานหรือพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบการแสดง แต่ในงานวิจัยที่ได้
รวบรวมและศึกษามาน้ี ผู้วิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาการการแสดงฟ้อนตังหวายใน
ภาพรวมได้  
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 5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนท่าฟ้อนการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 
  ในหัวข้อนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนท่าฟ้อนการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
กระบวนท่าฟ้อน ตรงกับค าว่า กระบวนท่าร า ค าว่ากระบวนมีความหมายว่า “ล าดับ” (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสภา, 2556) ซึ่งก็คือท่าร าอันเป็นล าดับที่ร้อยเรียงเพื่อประกอบการแสดง การศึกษากระบวน
ท่าฟ้อนมักมุ่งศึกษาถึง ลีลา กลวิธี ความหมาย สุนทรียะ ลักษณะ เอกลักษณ์ ความเป็นมา หรือ
เปรียบเทียบ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนตังหวายที่มีแบบแผน และมีการสืบทอด
กันมาและคงอยู่ในปัจจุบัน 
 ปิ่นมณี สารมัย (2561, น.29)ได้ศึกษาการฟ้อนมองเซิงของชาวกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี       
โดยในวัตถุประสงค์ข้อที่สอง เป็นการศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบ และกระบวนท่าฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของการฟ้อนมองเซิงของชาวกุลา บ้านโนนใหญ่ ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี              
ซึ่งชาวบ้านใช้แสดงในโอกาสต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ในงานบุญประเพณีของท้องถ่ิน 
เป็นต้น ทั้งนี้กล่าวว่า องค์ประกอบ รูปแบบการแสดง และกระบวนท่าฟ้อน มีความเป็นเอกลักษณ์    
เฉพาะชาติพันธ์ุกุลา และได้ศึกษาท่าฟ้อนมองเซิง ซึ่งพบว่ามีท่าร าแบบดั้งเดิมแบ่งได้ 3 ท่ า ท่าร าที่
สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ 12 ท่า  
 ในประเด็นของการศึกษาลีลา กลวิธี และลักษณะของกระบวนท่าฟ้อนอีสาน ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร 
(2539) ได้มุ่งศึกษาลักษณะเด่นของการฟ้อนอีสานในวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เรื่อง “ฟ้อนอีสาน” โดยศึกษาจากการฟ้อนในการแสดงหมอล าประเภทต่าง ๆ  ผลงานนาฏย
ประดิษฐ์ของกลุ่มวิทยาลัยนาฏศิลป ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
โดยเนื้อหาระบุว่า นาฏศิลป์อีสานมีลักษณะเด่นก็คือการจีบมือไม่ติดกัน และความเป็นอิสระสูง ผู้วาดฟ้อน
สามารถวาดลวดลายลีลาการฟ้อนไปได้อย่างอิสระซึ่งสัมพันธ์ไปกับท่วงท านองของดนตรี ท่าฟ้อนอีสาน    
มีไม่น้อยกว่า 48 ท่า และมีช่ือเรียกที่แตกต่างกันไป การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาท่าฟ้อนที่ได้มาจากท่า
ฟ้อนของหมอล ากลอนที่มีช่ือเสียง ท่าฟ้อนในประเพณี บุญบั้งไฟ ท่าฟ้อนในการแสดงหมอล าประยุกต์ 
และท่าฟ้อนในการแสดงของสถาบันการศึกษา  
 วิราณี แว่นทอง (2551) ได้ศึกษาการฟ้อนในพิธีกรรมพิธีท าศพแบบนกหัสดีลิงค์ในจังหวัด
อุบลราชธานี ในงานวิจัยเรื่อง “การร าในพิธีท าศพแบบนกหัสดีลิงค์ ในอุบลราชธานี” โดยผลการวิจัย
พบว่า การฟ้อนในพิธีกรรมนี้เป็นการฟ้อนประกอบลายเพลง (ท านองดนตรีไม่มีบทร้อง) ซึง่แบง่ออกเปน็ 3 ช่วง 
ประกอบด้วย 1) การร าเพื่อเดินทาง 2) การต่อสู้กับนกด้วยศร 3) การแสดงความดีใจที่ฆ่านกได้ส าเร็จ    
ซึ่งมีทั้งท่าฟ้อนมือเปล่าและท่าฟ้อนถืออาวุธ การศึกษาในครั้งนี้ เน้นการศึกษาลักษณะการฟ้อน 
ความหมาย กระบวนท่า และลีลาการฟ้อนร าในพิธีกรรมท าศพแบบนกหัสดีลิงค์ซึ่งผู้ท าพิธีฆ่านกก็คือ    
ร่างทรงของเจ้านายสีดา การฟ้อนร าก็จะเป็นการเน้นพลังที่ท่วงท่ามีอารมณ์ดุดัน  
 นอกจากนี้ พีรพงศ์ เสนไสย (2539) ได้ศึกษากระบวนการสร้างงานนาฏศิลป์อีสานของอาจารย์
พนอ ก าเนิดกาญจน์ ในงานวิจัยเรื่อง “นาฏยประดิษฐ์ของพนอ ก าเนิดกาญจน์” ซึ่งพบว่าการสร้างสรรค์
ท่าฟ้อนของอาจารย์พนอ ก าเนิดกาญจน์ ได้แนวคิดมาจากท่าฟ้อนนาฏศิลป์อีสานแบบดั้งเดิม 2 อย่างคือ 
ท่าฟ้อนอาจารย์เทียม และท่าฟ้อนของหมอล า โดยน าทั้ง 2 รูปแบบมาประยุกต์ให้เหมาะสม ถึงอย่างนั้นก็
ยังคงความเป็นนาฏศิลป์อีสานแบบดั้งเดิมอยู่คือ 1) การสะดุ้งจังหวะเข่าซึ่งเน้นที่จังหวะสะดุ้งข้ึน           
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2) การวาดวงอย่างอิสระ 3) ลักษณะของการจีบที่ไม่ต้องกรีดนิ้วมือ อีกทั้งพลิ้วนิ้วมือขณะวาดเป็นวง      
4) การก้มหรือโน้มล าตัวโดยไม่ตึงแผ่นหลัง นอกจากนี้ อาจารย์พนอ ก าเนิดกาญจน์ ยังได้ประดิษฐ์แม่ท่า
เซิ้งไว้มากมาย รวบรวมได้ทั้งสิ้น 23 ท่า ประกอบด้วย 1) ท่าจับปลา 2) ท่าขาเดียว 3) ท่าถวายบังคม        
4) ท่าเตี้ยหรือเดินเตี้ย 5) ท่าดูดาว 6) ท่าม้วนตัว 7) ท่าก าปล่อย 8) ท่าด านาและท่าเก็บผัก9) ท่าฟ้อน
หลีกแม่มาร 10) ท่าปั่นฝ้าย 11) ท่าย่างย้าย 12) ท่ายิงธนู 13) ท่าลอยลม 14) ท่าบังสุริยา 15) ท่าสอด
สร้อยมาลา 16) ท่าทัดดอกไม้ 17) ท่าโปรยดอกไม้ 18) ท่าต้อนเป็ดเข้าเล้า 19) ท่าสีซอ 20) ท่ากรีดกราย 
21) ท่าหนีเจ้าหนี้หรือรีบไปท างาน 22) ท่าสนุกม่วนซื่น 23) ท่าอาบน้ า  
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนท่าฟ้อนการแสดงพื้นบ้านอีสานที่ผ่านมา พบว่าเป็นการศึกษา
ถึงนาฏยลักษณ์ ความเป็นมา จ านวนกระบวนท่า ความหมายของกระบวนท่า และความเป็นมาของ
กระบวนท่าฟ้อนต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ศึกษาข้อมูลข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ลักษณะการ
ฟ้อนตังหวาย และแนวคิดในการออกแบบท่าฟ้อน 

6. กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการท าวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 
ประการ คือ  
 6.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบการแสดง และการสืบทอดการแสดง 
ฟ้อนตังหวาย โดยเลือกศึกษาฟ้อนตังหวายรูปแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ของชาวบ้านม่วงเจียดฟ้อนตังหวาย
รูปแบบของสถาบันการศึกษาประจ าจังหวัดอุบลราชธานี คือ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และฟ้อนตังหวาย
รูปแบบของสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม คือ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
ในการก าหนดกรอบแนวคิดในครั้งนี้ ผู้ วิจัยเลือกใช้แนวคิดพัฒนาการทางวัฒนธรรม แนวคิดการ
สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน และทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ และข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ การแสดงฟ้อนตังหวาย 
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ด้านพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงด้านจุดมุ่งหมาย  และองค์ประกอบการแสดง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผู้แสดง ด้านกลอนล า ด้านดนตรี และด้านเครื่องแต่งกาย แนวคิดในการออกแบบองค์ประกอบ
การแสดง ปัจจัยที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ล าดับการ  สืบทอด ผู้ส่ง ผู้รับ และองค์ประกอบที่มีการสืบทอด  
 6.2 เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย โดยศึกษาพัฒนาการ
ของกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย และกระบวนท่าที่มีการสืบทอด ในประเด็นนี้ ผู้ วิจัยเลือกใช้ แนวคิด
พัฒนาการทางวัฒนธรรม แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน และทฤษฎีนาฏย
ประดิษฐ์ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนตังหวาย เพื่อหาพัฒนาการของท่าฟ้อน ลักษณะ
การฟ้อน แนวคิดในการออกแบบท่าฟ้อน และการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อน  
 โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลสนาม จากการสังเกตและ
สัมภาษณ์ผู้รู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนตังหวาย ได้แก่ ผู้สร้างสรรค์ ผู้ปรับปรุง ผู้แสดง นักร้อง 
และนักดนตรี ในการนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์
พื้นบ้านอีสาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย 
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ศึกษาความเป็นมา วตัถุประสงค ์
แนวคิดการสร้างสรรค์ รูปแบบการ
แสดง ความเปลี่ยนแปลง การสบืทอด 
และกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 
      1.บ้านม่วงเจียด 
      2.วิทยาลยัครูอุบลราชธานี 
      3.วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 

 

1.พัฒนาการด้านจุดมุ่งหมาย องคป์ระกอบการแสดง ปัจจัยที่ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง ล าดับการการ     
สืบทอด องคป์ระกอบการแสดงที่มีการสบืทอด 

2. พัฒนาการของกระบวนท่าฟ้อน การสืบทอดกระบวนท่าฟ้อน  

องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการแสดงฟ้อนตงัหวายของผู้รู้และมี
ส่วนเก่ียวข้อง 

 

องค์ประกอบการแสดง ด้านผู้แสดง 
กลอนล า ดนตรี เคร่ืองแตง่กาย และ
กระบวนฟ้อน จากกลุ่มผู้รู้ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1.ผู้สร้างสรรค ์
 2.ผู้ปรับปรุง 
 3.ผู้แสดง 
 4.นักร้อง 
 5.นักดนตรี 

แนวคิดและทฤษฎทีี่ใช้ในการ
วิเคราะห ์

1. พัฒนาการทางวฒันธรรม 
2. การสร้างสรรค์นาฏศิลป์อีสาน 
3. ทฤษฎีนาฏยประดษิฐ ์

 

การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ท่ีมา: ผู้วิจัย  



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในบทนี้เป็นการน าเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง ฟ้อนตังหวาย : พัฒนาการและ
การสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. การออกแบบวิธีวิจัย 
 ในวิทยานิพนธ์เรื่อง ฟ้อนตังหวาย : พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสานในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ข้อ ประกอบด้วย 
 1.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ และการสืบทอดการแสดงฟ้อนตัง
หวาย โดยใช้วิธีการวิจัยจากเอกสาร (documentary research) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 
และการวิจัยภาคสนาม (field research) 
 1.2 เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย โดยใช้วิธีการวิจัยจาก
เอกสาร (documentary research) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) และการวิจัยภาคสนาม 
(field research) 

2. ขั้นตอนในการวิจัย 
 ส าหรับข้ันตอนในการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดข้ันตอนในการวิจัย ดังนี้ 

 2.1 การรวบรวมข้อมูล 

 2.1.1 การวิจัยจากเอกสาร (documentary research) 
 ในช้ันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยมีข้ันตอนการวิจัยในช้ันแรกเป็น
การศึกษาเอกสารทุติยภูมิ (secondary sources) โดยศึกษาจากหนังสือ บทความ งานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ รายละเอียดดังนี้ 
  1) หนังสือ บทความงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการแสดงฟ้อนตังหวาย จ านวน 7 เล่ม 
  (1) การศึกษาเปรียบเทียบการล าต่ังหวายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กับการร าตังหวายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ทินกร อัตไพบูลบ์, 2549) 
  (2) ร าตังหวาย (ทินกร อัตไพบูลย์ และคณะ, 2525) 
  (3) ร าตังหวาย (ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2529) 
  (4) ประวัตินาฏศิลป์ไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์, 2558) 
  (5) ฟ้อนอีสาน (ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2539) 
  (6) ล าตังหวาย ศิลปะการแสดงสองฝั่งโขง (ค าล่า มุสิกา, 2562) 
  (7) อาศรมศึกษาทางนาฏยศิลป์ไทยเรื่องการแสดงร าพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี          
ชุดร าตังหวาย ฟ้อนกลองตุ้ม (วิราณี แว่นทอง, 2549) 
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  (8) ล าตังหวาย ศิลปะการแสดงสองฝั่งโขง (ค าล่า มุสิกา, 2562) 
  (9) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการล าตั่งหวายในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกับการร าตังหวายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ทินกร  อัตไพบูลย์, 2549)  
  2) หนังสือ ต ารา บทความงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
จ านวน 12 เล่ม 
  (1) การขับล าลุ่มน้ าโขง : อุบลราชธานี-จ าปาสัก (ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์, 2553)  
  (2) การฟ้อนอีสาน (ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2539) 
  (3) ต ารานาฏกรรมพื้นบ้านอีสาน (เครือจิต ศรีบุญนาค, 2554) 
  4) ต าราวรรณกรรมอีสาน (ธวัช ปุณโณทก, 2561) 
  (5) แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง  (ค าล่า มุสิกา, 2558) 
  (6) สายธารแห่งฟ้อนอีสาน (พีรพงศ์ เสนไสย, 2547) 
  (7) หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547) 
  (8) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (Arts and 
Culture of Isan) เน้นนาฏยศิลป์ (ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2560) 
  (9) เอกสารการประชุมวิชาการในโครงการการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : ส านัก
ศิลปกรรม ประจ าปีพุทธศักราช 2563 (ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง, 2563) 
  3) การคัดเลือกเอกสาร  
  ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของเอกสารที่ใช้ในการวิจัย ด้วยการประเมินและพิจารณา
จากช่ือเรื่องว่ามีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือไม่ ช่ือผู้เขียน เนื้อหา ส านักพิมพ์ ความน่าเช่ือถือของ
แหล่งที่มา และพิจารณาระบบการอ้างอิง  
  4) แหล่งที่มาของข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจากแหล่งที่มา ดังนี้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และห้องสมุดประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี ฐานข้อมูลออนไลน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น     

  2.1.2 การวิจัยภาคสนาม (field research) 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช้ันนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัย เชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยข้อมูล     
ปฐมภูมิ ด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ ( Interview) และการสังเกต (Observation)   
เพื่อให้ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนตังหวาย รายละเอียดดังนี้ 
   1) การก าหนดพื้นที่ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาส ารวจข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในช้ันการวิจัยจากเอกสาร 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดพื้นที่วิจัย เลือกศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ การสืบทอด และกระบวน
ท่าฟ้อน การแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย โดยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 

ล าดับ พ้ืนท่ีในการศึกษา จังหวัด 
1. บ้านม่วงเจียด ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ  อุบลราชธานี 
2. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)  อุบลราชธานี 
3. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

  2) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  ผู้ให้ข้อมูลหลักในที่นี้ หมายถึง กลุ่มผู้รู้ เป็นกลุ่มผู้มีความรู้ความเกี่ยวข้องโดยตรง     
ทั้งผู้สร้างสรรค์การแสดง มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดระบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการแสดงฟ้อน ตังหวาย 
หรือเป็นผู้แสดง เช่น นักแสดง หมอล า นักร้องวงโปงลาง นักดนตรี ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญครบถ้วนตามวัตถุประสงค์      
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ระบุในเบื้องต้นนี้ เป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยผู้วิจัยระบุรายนามผูใ้หข้้อมลูหลกั
โดยแบ่งตามเขตพื้นที่วิจัย ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3 รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก กรณีศึกษาบ้านม่วงเจียด ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ  
              จังหวัดอุบลราชธานี 

ล าดับ ชื่อ คุณสมบัติ 
1. นายอนิรุทธ์ิ แก้วชิณ  - บุตรชายนายประดิษฐ์ แก้วชิณ  

- เป็นผู้สืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย 
2. นางบุญสม ค าแดงสด - ผู้แสดง อายุ 59 ปี 
3. นางบุญมี เกษียร - นักร้องและผู้แสดง อายุ 54 ปี 
4. นางเลิศ เช้ือจ าพร - อดีตผู้แสดง อายุ 72 ปี 
5. นางปทุมมา เรืองจันทิพ  - อดีตผู้แสดง อายุ 68 ปี 
6. นางอนงค์ ดวงพุฒิ - ชาวบ้านม่วงเจียด อายุ 74 ปี 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 4 รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก กรณีศึกษาวิทยาลัยครูอุบลราชธานี และโรงเรียนอุบลวิทยาคม 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง/ท่ีอยู่ คุณสมบัติ 
1. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์

ทินกร อัตไพบูลย์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

- -เป็นคณะผูส้ร้างสรรค์ฟ้อนตังหวายของ
วิทยาลัยครูอบุลราชธานี 

- -อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

- -งานวิจัยเรื่อง“การศึกษาเปรียบเทียบการ
ล าต่ังหวายในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวกับการร าตังหวายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” 

- -จุลสาร เรือ่ง “ร าตังหวาย” 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ 
อดีตประธาน 
กรรมการบริหาร 
หลักสูตรฯ สาขาวิชา 
นาฏศิลป์และการ 
ละคร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี 

- -เป็นคณะผูส้ร้างสรรค์ฟ้อน ตังหวายของ
วิทยาลัยครูอบุลราชธานี 

3. นางเบญจา ภาณุรัตน์ อดีตประธานสาขาวิชา
นาฏศิลป์และการ
ละคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

- -เป็นคณะผูส้ร้างสรรค์ฟ้อนตังหวายของ
วิทยาลัยครูอบุลราชธานี 

4. นางเนตรบังอร ศรไชย ครูโรงเรียนเทศบาล 
วารินวิชาชาติ 
จ.อุบลราชธานี 

- อดีตผู้แสดงฟ้อนตังหวายโรงเรียนอุบล
วิทยาคมและวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
- ผู้แสดงฟ้อนตังหวายฉบับวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี รุ่นที่ 1 

5. นางจินตนา ทองแจ่ม ครูโรงเรียนนารีนุกูล 
จ.อุบลราชธานี 

- ผู้แสดงฟ้อนตังหวายของวิทยาลยัครู
อุบลราชธานี รุ่นที่ 1 

6. นางมลิน ีอุราสาย ครูโรงเรียนเทศบาล 2 
หนองบัว จ.อุบลราชธานี 

- -ผู้แสดงฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี  รุ่นที่ 2 

7. นายธีระ โกมลศรี อดีตครูโรงเรียนอุบล
วิทยาคม 

- เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนตงัหวายรูปแบบ
โรงเรียนอบุลวิทยาคมและวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี 

8. นางรุจิรา ทัศนียานนท์ อดีตครูโรงเรียนอุบล
วิทยาคม 

-เป็นผูร้่วมสร้างสรรค์ฟ้อนตังหวายรปูแบบ
โรงเรียนอบุลวิทยาคม 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 5 รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง/ท่ีอยู่ คุณสมบัติ 
1. นางฉวีวรรณ ด าเนิน  

 
ศิลปินแหง่ชาติ  
สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า) 
อดีตอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด  

- - ผู้ร่วมก่อตั้งและสร้างสรรค์วง
โปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ในยุคแรก 

2. นายทรงศักดิ์  
ประทุมสินธ์ุ 

ศิลปินแหง่ชาติสาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน) ผูเ้ช่ียวชาญการสอน
ดนตรีพื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏ
ศิลปรอ้ยเอ็ด 

- - ผู้ร่วมก่อตั้งและสร้างสรรค์วง
โปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ในยุคแรก 

3. นายจีรพล  เพชรสม ผู้เช่ียวชาญด้านดุริยางคศิลป์
ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

- - ผู้ร่วมก่อตั้งและสร้างสรรค์วงโปงลาง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดในยุคแรก 

4. นางนวมนตณ์ มากมี ครูโรงเรียนนารีนุกลู - - นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด รุน่ที่ 2  

- - อดีตผู้แสดงฟ้อนตังหวายฉบับ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

5. นางศิราภรณ์ 
   ลินดาพรประเสริฐ  
 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัย 
นาฏศิลปร้อยเอ็ด 

- -อดีตผู้แสดงฟอ้นตังหวายฉบบั
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

6. นางเนตรบังอร 
               ศรไชย 

ครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชา
ชาติจ.อุบลราชธานี 

- นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด รุน่ที่ 1 

7. นางพร ยงดี อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด  
 

- - อาจารย์สอนขับร้องเพลงพื้นบ้าน 
และพัฒนาวงโปงลางวิทยาลัยนาฏ
ศิลปรอ้ยเอ็ด 

8. นางธิดารัตน์  
ชนะพันธ์ 

อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธ์ุ 

- -นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด รุน่ที่ 3 

- -อตีตผู้แสดงฟอ้นตังหวายฉบบั
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

9. นางศิริวรรณ  
จันทรส์ว่าง 

อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธ์ุ 
 

- - อาจารย์สอนขับร้อง และพฒันา
วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธ์ุ 

- -นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด รุน่ที่ 3 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 5 รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง/ท่ีอยู่ คุณสมบัต ิ
1. 10. นายชัยณรงค์ ต้นสุข อาจารย์วิทยาลัย       

นาฏศิลปร้อยเอ็ด 
- เช่ียวชาญการสอนนาฏศิลป์
พื้นบ้าน 
- ผู้ฝึกซ้อมการแสดงพื้นบ้าน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

2. 11. นางพนมพร ชินชนะ ครูโรงเรียนจันทรุ
เบกษาอนุสรณ์ อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวัด
ร้อยเอ็ด 

- นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด รุน่ที่ 3 
- อตีตผู้แสดงฟ้อนตังหวายฉบับ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 
 2.1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยก าหนดเป็น
ค าถามเบื้องต้นเพื่อแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยค าถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด และเช่ือมโยง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 2 ข้อ โดยแนวค าถามในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1: พัฒนาการของการฟ้อนตังหวาย 
  1) ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนตังหวายอย่างไร 
  2) การแสดงฟ้อนตังหวายรูปแบบของท่านมีความเป็นมาอย่างไร 
  3) องค์ประกอบการแสดงฟ้อนตังหวายรูปแบบของท่านเป็นอย่างไร 
  (1) กระบวนท่าฟ้อนเป็นอย่างไร 
  (2)  ผู้แสดงเป็นอย่างไร 
  (3) เครื่องแต่งกายเป็นอย่างไร 
  (4) กลอนล าและเครื่องดนตรีเป็นอย่างไร 
  (5)แสดงเนื่องในโอกาสใด 
  4) ท่านมีความคิดเห็นเช่นใดกับการแสดงชุดน้ี 
 ส่วนท่ี 2: การสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย 
  1) ท่านได้รับการถ่ายทอดการแสดงฟ้อนตังหวายจากใคร  
  2) ท่านได้ถ่ายทอดการแสดงชุดน้ีให้ใครหรือไม่  
 ส่วนท่ี 3: กระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 
  1) กระบวนท่าฟ้อนตังหวายรูปแบบของท่านเป็นอย่างไร 
  2) กระบวนท่าฟ้อนมีทั้งหมดกี่ท่า 
 
 
 



41 

 2.1.4 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 1) เทปบันทึกเสียง 
 2) กล้องบันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสาร 
ฐานข้อมูลออนไลน์ และข้อมูลภาคสนาม ท าการถอดเทปการบันทึกการสนทนา น าข้อมูลดิบที่ได้มา    
สรุปประเด็น เปรียบเทียบข้อมูล จากนั้นท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 2.3 การตรวจสอบข้อมูล 
 เดิมผู้วิจัยใช้วิธีการยืนยันข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นการจัดการประชุมกลุ่ม โดย
ผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนตังหวาย 3 รูปแบบคือ บ้านม่วงเจียดวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มาร่วมสนทนาหารือ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยทั้งหมด และหาข้อยุติในข้อมูล โดยมีการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม และน าข้อมูลที่ได้มาสรุปและแก้ไขปรับปรุงในงานวิจัยให้ถูกต้อง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดละลอกที่ 3 ของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการจัด
สนทนากลุ่มดังกล่าว และการจัดการสนทนากลุ่มแบบออนไลน์ก็มีอุปสรรคหลายประการ 
 ผู้วิจัยจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นการตรวจสอบข้อมูลโดยการจัดส่งเอกสารน าเสนอผลการวิจัย      
เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ ได้แนะน าและตรวจสอบข้อมูล โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
 1. จัดท าเอกสารน าเสนอผลการวิจัย และแบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้เ ช่ียวชาญ โดยมี             
3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1) พัฒนาการด้านจุดมุ่งหมายและองค์ประกอบการแสดงฟ้อนตังหวาย ประกอบด้วย
ประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้ 
   (1) จุดมุ่งหมายของการแสดง  
   (2) องค์ประกอบการแสดงด้าน  ผู้แสดง ด้านกลอนล า ด้านดนตรี และด้านเครื่องแต่งกาย  
  2) การสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้ ล าดับการ
สืบทอด ผู้ส่ง ผู้รับ และองค์ประกอบการแสดงที่มีการสืบทอด  
  3) เพื่อศึกษาพัฒนาการและการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย ประกอบด้วย 
ประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้ พัฒนาการของกระบวนท่าฟ้อน และการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อน 
 2. จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้อาจารย์ที่ปรึกหลัก และที่ปรึกษาร่วม ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และความถูกต้อง แล้วน ามาปรับแก้ตามอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3. จัดส่งเอกสารทั้งสองชุด ไปยังผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูล และขอความอนุเคราะห์     
ให้จัดส่งเอกสารกลับมายังผู้วิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน
เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และผู้มีเกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนตังหวาย ทั้งสิ้น 4 ท่าน มีรายนามและ
คุณสมบัติ ดังนี้ 
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  1) นางฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ ด้านศิลปะการแสดงหมอล า และเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์การแสดงฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
และเป็นผู้สร้างสรรค์การแสดงฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี   
  3) นางบุญมี เกษียร ผู้แสดงและผู้สืบสานการฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด 
  4) นางบุญสม ค าแดงสด ผู้แสดงและผู้สืบสานการฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด 
 4. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เช่ียวชาญ มาประมวล วิเคราะห์ และปรับแก้ในงานวิจัยต่อไป  

 2.4 การน าเสนอผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด มาเขียนในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยจัดท าเป็นหมวดหมู่ทั้งสิ้น 6 บท ประกอบภาพพร้อมค าอธิบายและตาราง 
สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง จัดท าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 
และน าเสนอข้อมูลด้วยการอธิบาย ประกอบข้อมูลภาพน่ิง และตารางตามความเหมาะสม   



บทท่ี 4 

พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย 

 ในบทนี้ ผู้วิจัยจะได้น ำเสนอข้อมูลกำรแสดงฟ้อนตังหวำย เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรและกำร
สืบทอดของกำรแสดงฟ้อนตังหวำย 3 ที่ ประกอบด้วย 1) บ้ำนม่วงเจียด ต ำบลเจียด อ ำเภอเขมรำฐ  
จังหวัดอุบลรำชธำนี 2) วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี (มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี) และ3) วิทยำลัยนำฏ
ศิลปร้อยเอ็ด โดยแบ่งประเด็นศึกษำเป็น 2 ประเด็น คือ 1) พัฒนำกำรด้ำนจุดมุ่งหมำยและองค์ประกอบ
กำรแสดงฟ้อนตังหวำย และ 2) กำรสืบทอดกำรแสดงฟ้อนตังหวำยล ำดับกำรสืบทอด องค์ประกอบกำร
แสดงที่มีกำรสืบทอด โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1. พัฒนาการการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 1.1 พัฒนำกำรด้ำนจุดมุ่งหมำยกำรแสดงฟ้อนตังหวำย 
 1.2 พัฒนำกำรด้ำนองค์ประกอบกำรแสดง 
 2. การสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 2.1 ล ำตังหวำยแขวงสะหวันนะเขตสู่บ้ำนม่วงเจียด 
 2.2 ฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียดสู่วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 
 2.3 ฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีสู่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 

1. พัฒนาการการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 1.1 พัฒนาการด้านจุดมุ่งหมายการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 ล ำตังหวำย มีต้นก ำเนิดที่บ้ำนตังหวำยโคก เมืองซนนะบุรี แขวงสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ซึ่งเป็นกลุ่มชำติพันธ์ุบรู เผ่ำกระตำง ที่พูดภำษำตระกูลมอญ-เขมร เรียกกำร
ล ำประเภทนี้ว่ำ “ล ำกะล็องเยำะ” โดยมีจุดมุ่งหมำย เพื่อเป็นกำรรักษำคนป่วย ให้หำยจำกอำกำรเจ็บป่วย 
พิธีกรรมนี้เรียกตำมภำษำถ่ินว่ำ “พิธีเหยำยำ” และได้พัฒนำมำเป็นกำรล ำเพื่อควำมบันเทิงในลักษณะกำร
ล ำปฏิพำกย์ หรือกำรล ำตอบโต้กันระหว่ำงชำยหญิง 
 ต่อมำ ได้แพร่กระจำยไปยังกลุ่มชำติพันธ์ุอื่น ๆ ในแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งแต่ละกลุ่มชนก็จะใช้
ภำษำตัวเองในกำรขับล ำ แทนภำษำด้ังเดิมที่เป็นภำษำเผ่ำกระตำง ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก โดยเฉพำะ
ในกลุ่มชำติพันธ์ุลำว ที่พูดภำษำลำว ก็จะใช้ภำษำลำวในกำรขับล ำ แต่ยังคงลักษณะเป็นกำรล ำปฏิพำกย์
เช่นเดิม แต่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อควำมบันเทิงเพียงอย่ำงเดียว  
 ดังนั้น จุดมุ่งหมำยของกำรล ำตังหวำย เมื่อครั้งอยู่ที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว      
จึงมีอยู่ 2 ประกำร ได้แก่ เพื่อรักษำโรค และเพื่อควำมบันเทิง 
 จำกกำรข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ กำรล ำตังหวำยมีกำรเลื่อนไหลและเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก 
ซึ่งมีกำรแพร่กระจำยจำกชนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่แขวงเดียวกัน แต่พูดภำษำต่ำงตระกูลกัน คือ 
จำกภำษำตระกูลมอญ-เขมร เปลี่ยนเป็นภำษำตระกูลลำว ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก กล่ำวคือ      
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เมื่อกลุ่มชำติพันธ์ุลำวรับมำแล้ว ก็มีกำรปรับให้กลมกลืนกับภำษำตนเอง ตำมควำมต้องกำรของผู้ขับล ำ 
เพื่อให้สื่อสำรได้ง่ำย เมื่อต้องสื่อสำรกับกลุ่มคนที่พูดภำษำเดียวกันตน สะท้อนให้เห็นว่ำ ผู้ฟังก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ท ำกำรล ำตังหวำยมีควำมเปลี่ยนแปลง 
 ภำยหลัง ล ำตังหวำย ได้เผยแพร่มำยังประเทศไทย แถบจังหวัดอุบลรำชธำนี ก่อนจะเป็นที่นิยม
โดยทั่วไป และแพร่ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละแห่งก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและน ำไปใช้โดยมี
จุดมุ่งหมำยของกำรแสดงที่แตกต่ำงกัน โดยมีล ำดับพัฒนำกำร ดังนี้ 

 1.1.1 ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด เกิดจำกแนวคิดของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ อดีตครูใหญ่โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนเจียด และหัวหน้ำวงหมอล ำหมู่คณะ ศิลป์อีสำนดำวรุ่ง หรือ ศิลป์อีสำนเพชรรุ่งซึ่งได้สร้ำงสรรค์
ข้ึนในรูปแบบกำรแสดงพื้นบ้ำนอีสำน ประเภทกำรฟ้อนประกอบท ำนองล ำตังหวำย โดยมีกำรพัฒนำ
องค์ประกอบกำรแสดงไปในรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งแต่ละช่วงเวลำที่มีกำรพัฒนำกำรแสดงนั้น ก็มีจุดมุ่งหมำย
ของกำรแสดงที่แตกต่ำงกัน โดยมีล ำดับพัฒนำกำรด้ำนจุดมุ่งหมำยกำรแสดง ดังนี้ 

  1) ฟ้อนตังหวายเพ่ือความบันเทิง 
  ปี พ.ศ.2497 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ก่อตั้งวงหมอล ำหมู่คณะศิลป์อีสำนดำวรุ่งข้ึน  
เพื่อรับงำนแสดงหมอล ำโดยทั่วไป ซึ่งมีโอกำสได้น ำคณะหมอล ำเดินทำงไปแสดงยังฝังสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำวอยู่บ่อยครั้ง เป็นเหตุให้มีโอกำสได้เรียนรู้ศิลปะกำรขับล ำของชำวแขวงสะหวัน
นะเขตอยู่เนือง ๆ ทั้งนี้ นำยประดิษฐ์ ได้น ำท ำนองล ำต่ำง ๆ ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
มำขับล ำประกอบวงหมอล ำหมู่อยู่หลำยท ำนอง 
  ครั้นต่อมำ นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ มีแนวคิดที่จะสร้ำงสรรค์กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมือง
อีสำนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรแสดงหมอล ำหมู่ คณะศิลป์อีสำนดำวรุ่ง และจัดแสดงในโอกำสส ำคัญต่ำง ๆ 
ของชุมชน จึงได้สร้ำงสรรค์กำรแสดงฟ้อนประกอบท ำนองล ำหลำยชุด เช่น ฟ้อนประกอบท ำนองล ำคอน
สะหวัน ฟ้อนประกอบท ำนองล ำสีพันดร และฟ้อนประกอบท ำนองล ำตังหวำย ฯลฯ จำกกำรให้ข้อมูลของ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) ระบุว่ำ “กำรแสดงของ        
นำยประดิษฐ์ แก้วชิณนั้น มีอยู่หลำยชุดด้วยกัน เช่น ฟ้อนสำละวัน และฟ้อนคอนสะหวัน เป็นต้น ”      
ทั้งนี้ ปรำกฏว่ำฟ้อตังหวำยได้รับควำมนิยมมำกกว่ำกำรแสดงชุดอื่น เนื่องจำกมีท่วงท ำนองที่สนุกสนำน 
และมีกำรร้องรับกันในบทสร้อยที่ว่ำ ยวก ๆ ยวก ๆ เดิมลักษณะกำรฟ้อนประกอบกำรล ำตังหวำย           
มีท่ำฟ้อนที่ไม่ตำยตัว กล่ำวคือ ผู้ฟ้อนสำมำรถฟ้อนร ำได้ตำมวิสัยของตนโดยกำรขยับส่วนต่ำง ๆ          
ของร่ำงกำยไปตำมท ำนองกำรขับล ำ 
  ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2509 ได้พัฒนำรูปแบบกำรแสดงให้มีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรแสดง
มำกข้ึน โดยนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ประดิษฐ์กระบวนท่ำเพิ่มเติมและฝึกซ้อม ให้เกิดควำมพร้อมเพรียง
เป็นแนวทำงเดียวกัน และเกิดควำมสวยงำมตำมยุคสมัย  
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ภาพท่ี 3 กำรแสดงของหมอล ำคณะศิลป์อสีำนดำวรุ่ง 
ท่ีมา: อินทริำ ซำฮีร์ และคณะ (2561, น. 124) 

 
  กำรแสดงหมอล ำเรื่องต่อกลอนคณะศิลป์อีสำนดำวรุ่ง จำกกำรใหข้้อมลูของนำงบญุม ีเกษียร 
(2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) ระบุว่ำ “ฟ้อนตังหวำยนิยมน ำมำแสดงในกำรแสดงหมอล ำหมู่อยู่บ่อยครั้ง 
ด้วยมีท ำนองและจังหวะที่สนุกสนำน ในฉำกที่เป็นกำรเฉลิมฉลองต่ำง ๆ ในเรื่อง เช่น ในฉำกที่เป็น        
ท้องพระโรง เป็นต้น จะต้องมีฟ้อนตังหวำยเสมอ เสมือนกำรแสดงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกำสนั้น ๆ เป็นที่
สนุกสนำนอย่ำงมำก” 
  จุดมุ่งหมำยของกำรฟ้อนตังหวำยในช่วงนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อควำมบันเทิง ในกำรแสดงหมอ
ล ำหมู่ ทั้งนี้ นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ไม่ได้จงใจที่จะน ำมำสร้ำงสรรค์เป็นกำรแสดงที่เป็นกำรฟ้อนเป็นหมู่ด้วย
ท่ำเดียวกัน เพียงแต่เป็นกำรล ำที่สอดแทรกในกำรแสดงหมอล ำหมู่ จะเห็นได้ว่ำ นำยประดิษฐ์ ไม่ได้น ำมำ
เพียงท ำนองล ำตังหวำยเท่ำนั้น แต่ยังมีอีกหลำยท ำนองล ำที่ได้น ำเข้ำมำ ดังนั้น กำรฟ้อนตังหวำยในช่วงนี้ 
จึงเน้นไปที่กำรขับล ำมำกกว่ำกำรฟ้อน ภำยหลัง จึงเริ่มมีกำรปฏิบัติท่ำฟ้อนให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
ให้เกิดควำมพร้อมเพรียงและสวยงำม เพื่อสร้ำงเสริมกำรแสดงให้มีควำมแตกต่ำงและสมสมัยมำกข้ึน 

  2) ฟ้อนตังหวายเพ่ือนันทนาการ 
  ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2017 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นครูใหญ่โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนเจียด ได้น ำฟ้อนตังหวำยมำเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของนักเรียน ด้วยควำมคิดที่จะส่งเสริม
ฟ้อนตังหวำยให้เป็นกิจกรรมนันทนำกำรในโรงเรียน และเพื่อปลูกฝังศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนให้กับ
นักเรียน นำยประดิษฐ์ ได้ปรับปรุงกระบวนท่ำฟ้อนตังหวำยข้ึนใหม่ ให้เป็นท่ำเฉพำะในรูปแบบเดียวกัน 
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรฝึกหัด และน ำมำฝึกหัดให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนเจียด (บุญสม ค ำแดงสด, 
2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
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  ฟ้อนตังหวำย เริ่มเป็นที่นิยมไปอีกระดับ กล่ำวคือ มีกำรแพร่กระจำยไปในกิจกรรมต่ำง ๆ    
ทั้งภำยในและภำยนอก โดยกำรน ำของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ อำทิ ประมำณปี พ.ศ.2517นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ 
ได้น ำคณะนักเรียนไปแสดงในงำนอบรมลูกเสือชำวบ้ำน ที่บ้ำนโนนแพง ต ำบลพะลำน อ ำเภอเขมรำฐ และ
ในปีเดียวกัน ได้น ำไปแสดงในงำนอบรมลูกเสือชำวบ้ำน ที่ทุ่งศรีเมือง อ ำเภอเมืองอุบลร ำชธำนี          
(ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี และวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี, 2529, น.45) 
  จุดมุ่งหมำยของกำรฟ้อนตังหวำยในช่วงนี้ มีจุดมุ่งหมำยหลักคือ เพื่อนันทนำกำรใน
โรงเรียนชุมชนบ้ำนเจียด โดยมีบทบำทเพื่อควำมบันเทิงเช่นกัน โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรฟ้อนตังหวำยเพื่อส่งเสริมสุขภำวะ ควำมซำบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซึ่งก็มีกำรน ำออก
แสดงในโอกำสต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน แต่ก็ใช้นักเรียนเป็นผู้แสดงทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึง
เจตนำรมณ์ของ นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ในฐำนะครูใหญ่ ที่ต้องกำรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำร
แสดงทำงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน กิจกรรมนี้ นอกจำกจะเป็นกำรสื่อสำรควำมบันเทิงระหว่ำงผู้แสดงแล้ว ยังเป็น
กำรสื่อสำรควำมบันเทิงไปยังผู้ชมได้อีกด้วย 

  3) ฟ้อนตังหวายเพ่ือพิธีกรรม 
  ประมำณปี พ.ศ. 2519 -2520 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ เป็นผู้ริเริ่มน ำฟ้อนตังหวำยมำ
แสดงในพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตำ ซึ่งชำวบ้ำนจะจัดข้ึนทุกปี ในระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงเดือนพฤษภำคม หรือ    
เรียกตำมภำษำถ่ินว่ำ “เดือนหก” บริเวณดอนปู่ตำของหมู่บ้ำน อันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนโดย
ชำวบ้ำนจะน ำเครื่องสังเวยทั้งอำหำรคำวและหวำน มำถวำยแด่ปู่ตำเพื่อบนบำนสำนกล่ำว เรียกว่ำ 
“กำรบ๋ำ”เพื่อเป็นกำรอธิษฐำนต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพื่อให้ฝนฟ้ำน้ ำท่ำอุดมสมบูรณ์ เป็นกำรหวังผลทำงกำรเกษตร 
(บุญสม ค ำแดงสด, 2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์)   
  จุดมุ่งหมำยของกำรฟ้อนตังหวำยในช่วงนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อพิธีกรรม กล่ำวคือมีกำร
น ำไปใช้เพื่อพิธีกรรม เพื่อหวังผลทำงกำรเกษตรให้ฝนฟ้ำน้ ำท่ำอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นกำรน ำมำปรับใช้ใน
พิธีกรรมที่มีอยู่แล้วในชุมชน ทั้งนี้ ฟ้อนตังหวำยก็ยังคงควำมเป็นกำรแสดงเพื่อควำมบันเทิงอยู่ แต่เป็น
ควำมบันเทิงที่สอดแทรกอยู่ในพิธีกรรม กล่ำวคือ ชำวบ้ำนน ำกำรแสดงเพื่อควำมบันเทิง ไปแสดงถวำยสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิให้เกิดควำมบันเทิง เกิดควำมพอใจ และดลบันดำลให้ตำมค ำขอของชำวบ้ำน 
  แสดงให้เห็นว่ำ กำรแสดงพื้นบ้ำน ย่อมมีควำมพัวพันกับพิธีกรรม ด้วยชำวบ้ำนต้องกำร
สื่อสำรกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อแสดงควำมต้องกำรของตน ถึงตังหวำยจะมีกำรพัฒนำด้ำนจุดมุ่งหมำยอยู่ตลอด 
แต่ก็ยังมีกำรวนไปยังจุดมุ่งหมำยเดิม ตำมควำมต้องกำรของมนุษย์ที่มีควำมเช่ือผูกพันอยู่กับศำสนำผี         
จำกข้อมูลที่ว่ำ ต้นก ำเนิดล ำตังหวำยที่บ้ำนตังหวำยโคก ที่แขวงสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ก็มีจุดมุ่งหมำยครั้งแรกเพื่อพิธีกรรม เมื่อแพร่กระจำยมำยังบ้ำนม่วงเจียด ก็มีกำรน ำมำใช้
เพื่อพิธีกรรมเช่นกัน แต่จุดหมำยของพิธีกรรมต่ำงกัน คือ บ้ำนตังหวำยโคก มีจุดมุ่งหมำยเพื่อรักษำโรค 
และบ้ำนม่วงเจียดเพื่อหวังผลทำงกำรเกษตร 
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  4) ฟ้อนตังหวายเพ่ือการอนุรักษ์ 
  ฟ้อนตังหวำยได้สร้ำงช่ือเสียงให้กับบ้ำนม่วงเจียด ต ำบลเจียด และอ ำเภอเขมรำฐอย่ำง
มำก  ซึ่งได้รับควำมนิยมมำกกว่ำกำรแสดงชุดอื่น ๆ ของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ จนมีกำรน ำไปตั้งเป็นค ำ
ขวัญของต ำบลเจียด ซึ่งเป็นกำรประพันธ์โดยนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ว่ำ “ถ่ินก ำเนิดร ำตังหวำย ล ำห้วย
ทรำยกอดอกเจียด งำมละเมียดวัดโพธ์ิพฤกษ์ ร ำลึกในพิธีสรงน้ ำพระธำตุประเพณี แหล่งท่องเที่ยวมีดอน
เจ้ำปู่ ฝำยน้ ำล้นหินคูคู่โบกกลอย ตำมรอยพิพิธภัณฑ์วัดถ้ ำพระ สระและพระธำตุภูเขำเงิน เดินชมแก่งหลี่
ผี หินดำนกลำงมีที่นำถ่ม ชมดอกผุดผำก ำลังบำน ส ำรำญใจในสวนพระบรมรำชินีนำถ” (วิจิตร หนักแสนค ำ, 
2541, น.1) นอกจำกนี้ ยังปรำกฏในค ำขวัญของอ ำเภอเขมรำฐว่ำ “ต้นต ำรับร ำตังหวำย ถ่ินไทยนักปรำชญ์ 
ทวยรำษฎร์น้ ำใจงำม สุดเขตแดนสยำม มะขำมหวำนหลำยหลำก กล้วยตำกรสดี ประเพณีแห่เทียนพรรษำ 
แข่งนำวำสองฝั่งโขง” (ค ำล่ำ มุสิกำ, 2562 น. 312) ข้อมูลดังกล่ำว แสดงให้เห็นได้ว่ำ ฟ้อนตังหวำย เป็น
ศิลปะกำรแสดง ที่สร้ำงช่ือเสียงให้กับต ำบลเจียดและอ ำเภอเขมรำฐอย่ำงมำก ในฐำนะต้นก ำเนิดของกำร
แสดงฟ้อนตังหวำย 
  ปี พ.ศ. 2540 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ขณะด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำวัฒนธรรม     
อ ำเภอเขมรำฐ ได้ชักชวนชำวบ้ำนม่วงเจียดและโรงเรียนชุมชนบ้ำนเจียด รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรม
อนุรักษ์ฟ้อนตังหวำยข้ึน ด้วยเจตนำรมณ์ที่อยำกจะอนุรักษ์ ส่งเสริม และน ำเสนอฟ้อนตังหวำยของชุมชน 
ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยยิ่งข้ึน สมกับค ำขวัญของต ำบลและอ ำเภอในฐำนะต้นก ำเนิดฟ้อนตังหวำย     
ในครั้งนั้น จะมีกำรจัดงำนประกวดฟ้อนตังหวำยข้ึนที่อ ำเภอเขมรำฐ นำยประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่อยำกจะ
น ำคณะชมรมอนุรักษ์ฟ้อนตังหวำยไปร่วมประกวดด้วย จึงได้ปรับปรุงกำรแสดงข้ึนใหม่ โดยได้ประพันธ์
กลอนล ำที่มุ่งเน้นน ำเสนอควำมเป็นมำ กำรจัดต้ังชมรมเพื่ออนุรักษ์ฟ้อนตังหวำย และค ำขวัญของอ ำเภอ
เขมรำฐ โดยได้ปรับปรุงกระบวนท่ำฟ้อนข้ึนใหม่ ด้วยกำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำนนำฏศิลป์ที่ได้เรียนรู้มำ       
เมื่อครั้งไปศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี หลักสูตรอบรมครูประจ ำกำร (อคป.) หมวดวิชำศิลปกรรม          
ที่วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ในปี พ.ศ. 2522 มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรแสดง เพื่อให้เกิดควำม
สวยงำมตำมแบบนำฏศิลป์ที่ตนได้เรียนรู้มำ โดยมีกำรเพิ่มกำรเกริ่นล ำยำว หรือกำรโอ่ (ท ำนองล ำที่มี
ควำมเนิบช้ำ) เข้ำมำในช่วงต้นตำมของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เพื่อเพิ่มอรรถรสที่หลำกหลำยให้กับกำร
แสดงมำกข้ึน และปรับปรุงเครื่องแต่งกำยข้ึนใหม่ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ด้วยกำรใช้วัตถุดิบที่มีใน
ชุมชน เช่น เสื้อแขนกระบอกย้อมครำม และซิ่นลำยดอกเจียด ที่มีกำรตัดเย็บข้ึนใหม่เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ควำมสวยงำมและกลมกลืนกัน ทั้งนี้ ชำวบ้ำนม่วงเจียด ได้สืบทอดรูปแบบกำรแสดงดังกล่ำวมำจนถึง
ปัจจุบัน ภำยหลังมีครูนำฏศิลป์จำกโรงเรียนชุมชนบ้ำนม่วงเจียด มำช่วยปรับปรุงรูปแบบกำรแสดงให้
หลำกหลำยยิ่งขึ้น ได้แก่ กำรปฏิบัติท่ำฟ้อนตรงกันข้ำม และกำรแปรแถว  
  จุดมุ่งหมำยของกำรแสดงในช่วงนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่ชุมชนบ้ำนม่วงเจียด 
กล่ำวคือ คนในชุมชนมีควำมเห็นพ้องกัน โดยกำรน ำของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ เพื่ออนุรักษ์ฟ้อนตังหวำย
ให้อยู่คู่ชุมชนบ้ำนม่วงเจียด โดยมีนัยยะส ำคัญเพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กับชุมชนและตอกย้ ำควำมเป็น
ต้นก ำเนิดฟ้อนตังหวำย ว่ำเป็นสมบัติของชุมชนตำมค ำขวัญของต ำบลเจียด และอ ำเภอเขมรำฐ ด้วยกำร
ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ฟ้อนตังหวำยข้ึน มีกำรปรับปรุงกำรแสดงให้  สมสมัยมำกข้ึน ด้วยกำรน ำองค์ควำมรู้
จำกภำยนอกมำปรับปรุงกำรแสดงให้เป็นมำตรฐำนของชุมชน 
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ภาพท่ี 4 ฟ้อนตังหวำยของบ้ำนม่วงเจียดที่ถนนคนเดินอ ำเภอเขมรำฐ 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/hugkhemarat (ออนไลน์, สืบค้น 5 เมษำยน 2564)  

 

 กำรฟ้อนตังหวำยของชำวบ้ำนม่วงเจียด ที่ถนนคนเดินอ ำเภอเขมรำฐ เป็นกำรน ำกำร
แสดงเข้ำร่วมในงำนเฉลิมฉลอง 200 ปี อ ำเภอเขมรำฐ ในเดือนเมษำยน  พ.ศ.2557   
 

 
 

ภาพท่ี 5 ฟ้อนตังหวำยของบ้ำนม่วงเจียดขณะต้อนรบันักทอ่งเที่ยว 
ท่ีมา: https://th-th.facebook.com/wuthongkon (ออนไลน์, สืบค้น 5 เมษำยน 2564)  
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 กำรฟ้อนตังหวำยของชำวบ้ำนม่วงเจียด ที่บ้ำนม่วงเจียด ในวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2563 
เพื่อต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว 
  ด้วยควำมที่ฟ้อนตังหวำยได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก กว่ำกำรแสดงชุดอื่น ๆ ที่            
นำยประดิษฐ์ ได้สร้ำงสรรค์ไว้ ด้วยกำรน ำไปในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง และแพร่กระจำยไปยังที่ต่ำง ๆ 
มีองค์กรภำยนอกเข้ำมำให้ควำมสนใจ จนบ้ำนม่วงเจียดเป็นที่รู้จักในนำมต้นก ำเนิดฟ้อน ตังหวำย เป็นเหตุ
ให้มีกำรน ำฟ้อนตังหวำยมำผลิตซ้ ำและน ำมำใช้อยู่ตลอดในโอกำสต่ำง ๆ แสดงให้เห็นว่ำ ฟ้อนตังหวำยมี
ควำมส ำคัญต่อชุมชนบ้ำนม่วงเจียดอย่ำงมำก 
  นอกจำกนี้ ยังแสดงให้เห็นว่ำ ฟ้อนตังหวำยที่มีจุดเริ่มต้นมำจำกแนวคิดของ นำยประดิษฐ์ 
แก้วชิณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมืองอีสำน ชุดฟ้อน
ตังหวำย ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ด้ำนกำรแสดง เป็นที่ยอมรับนับถือในชุมชนบ้ำน
ม่วงเจียด ในฐำนะครูใหญ่โรงเรียนบ้ำนม่วงเจียด หัวหน้ำหมอล ำคณะศิลป์อีสำนดำวรุ่ง และเป็นผู้มีควำมรู้
ด้ำนนำฏศิลป์จำกกำรศึกษำที่วิทยำลัยครู 
  จำกข้อมูลทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรด้ำนจุดมุ่งหมำยของกำรแสดงฟ้อนตังหวำย
ของชำวบ้ำนม่วงเจียด ต ำบลเจียด อ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี ที่มีจุดมุ่งหมำยเริ่มต้น จำกกำร
แสดงเพื่อควำมบันเทิงในวงหมอล ำ เพื่อนันทนำกำรในโรงเรียน เพื่อพิธีกรรม และเพื่อกำรอนุรักษ์
ตำมล ำดับ ซึ่งมีกำรเคลื่อนตัวอยู่ตลอดตำมควำมต้องกำรของบุคคลและสังคม กล่ำวคือฟ้อนตังหวำยเพื่อ
ควำมบันเทิง เกิดมำจำกควำมต้องกำรของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ฟ้อนตังหวำยเพื่อนันทนำกำร เกิดจำก
ควำมต้องกำรของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ เพื่อต้องกำรเสริมสร้ำงกิจกรรมสุขภำวะ ปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม
ให้กับคนในสังคม คือ นักเรียน ฟ้อนตังหวำยเพื่อพิธีกรรม เกิดจำกควำมต้องกำรของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ 
ด้วยมีควำมมุ่งหมำยที่ต้องกำรน ำฟ้อนตังหวำยไปใช้เพื่อแสดงถวำยต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในลักษณะเครื่อง
บรรณำกำร และได้หยั่งรำกอยู่ในวัฒนธรรมของชุมชนสืบมำ และเป็นข้อปฏิบัติทำงสังคมที่พึงปฏิบัติเป็น
ประจ ำทุกปีจนถึงปัจจุบัน และฟ้อนตังหวำยเพื่อกำรอนุรักษ์ เกิดจำกควำมต้องกำรของชุมชนที่ต้องกำร
เน้นย้ ำควำมส ำคัญของฟ้อนตังหวำยว่ำบ้ำนม่วงเจียดเป็นต้นก ำเนิดของฟ้อนตังหวำย ซึ่งเป็นกำรสื่อ
ควำมหมำยในเชิงอุดมกำรณ์ กล่ำวคือ เป็นหลักยึดของชุมชนให้ชำวบ้ำนอนุรักษ์และสืบสำนฟ้อนตังหวำย
ให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป  
  ทั้งนี้ ถึงฟ้อนตังหวำยจะมีจุดมุ่งหมำยที่ต่ำงกันในแต่ละช่วง แต่ก็มีบทบำทที่แทรกอยู่ใน
กำรแสดงอย่ำงแยกไม่ออก คือ บทบำทเพื่อควำมบันเทิง ซึ่งจะต่ำงกันที่บันเทิงแก่ใคร กล่ำวคือ ฟ้อนตัง
หวำยประกอบกำรแสดงหมอล ำ เป็นควำมบันเทิงเพื่อผู้ชมหมอล ำ ฟ้อนตังหวำยเพื่อนันทนำกำรใน
โรงเรียน เป็นควำมบันเทิงระหว่ำงผู้ฟ้อนด้วยกัน ฟ้อนตังหวำยเพื่อพิธีกรรม เป็นควำมบันเทิงแด่สิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ และฟ้อนตังหวำยเพื่อกำรอนุรักษ์ เป็นควำมบันเทิงส ำหรับชุมชนและสำธำรณชนภำยนอก  
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 1.1.2 ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2521-2522 ก่อนที่ฟ้อนตังหวำยจะเผยแพร่มำยังวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี มีกำร
เผยแพร่มำสู่โรงเรียนอุบลวิทยำคม จังหวัดอุบลรำชธำนี ในช่วงระยะเวลำสั้น ๆ โดยในปี พ.ศ. 2521 คณะ
ครูโรงเรียนอุบลวิทยำคม น ำโดยนำงรุจิรำ ทัศนียำนนท์ ครูโรงเรียนอุบลวิทยำคมในขณะนั้น ได้พบเห็น
กำรฟ้อนตังหวำยของชำวบ้ำนม่วงเจียด ที่นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ น ำคณะมำแสดงในงำนชุมนุมลูกเสือ
ชำวบ้ำนที่ทุ่งศรีเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี จึงเกิดประทับใจ และมีควำมสนใจที่อยำกจะน ำมำ
แสดงในงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ ที่ทำงโรงเรียนน ำคณะผู้แสดงเข้ำร่วมทุกปี ในครั้งนั้น นำงรุจิรำ 
ทัศนียำนนท์ ได้ขอศึกษำฟ้อนตังหวำยกับนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ และได้น ำเสนอต่อ นำยศักดำ ค ำประไพ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ซึ่ งก็มีควำมเห็นชอบให้คณะครูลงพื้นที่ ศึกษำกำรแสดงฟ้อนตังหวำยยัง                       
บ้ำนม่วงเจียด กำรเดินไปในครั้งนั้น มีนำยธีระ โกมลศรี เป็นครูฝ่ำยดนตรี นำงรุจิรำ ทัศนียำนนท์ และ   
นำงวิริยำ  เพชรำเวช เป็นครูฝ่ำยกำรแสดง  
 คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยำคม ได้สร้ำงสรรค์กำรแสดงข้ึนใหม่ แสดงครั้งแรกในงำนประเพณีแห่
เทียนพรรษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2521 ในลักษณะกำรแสดงขบวนแห่ประกอบขบวนเทียนพรรษำ ประกอบวง
ดนตรีพื้นบ้ำนอย่ำงสนุกสนำน  
 ในปี พ.ศ. 2522 คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยำคม ได้ถ่ำยทอดกำรฟ้อนตังหวำยให้กับวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี ภำยหลัง โรงเรียนอุบลวิทยำคมได้ปรับเปลี่ยนไปใช้รูปแบบกำรแสดงของวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี นำงรุจิรำ ทัศนียำนนท์ ระบุว่ำ (รุจิรำ ทัศนียำนนท์, 2564, 26 มีนำคม, สัมภำษณ์) “ที่หัน
ไปใช้ฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เนื่องจำกเป็นสถำบันหลักของจังหวัด อีกทั้ งเขำก็เป็น
นำฏศิลป์โดยตรงด้วย” 
 จุดมุ่งหมำยของกำรฟ้อนตังหวำยของโรงเรียนอุบลวิทยำคมนี้ จึงเป็นไปเพื่อประเพณีพิธีกรรม 
กล่ำวคือ เป็นกำรแสดงที่เน้นควำมสวยงำม และสนุกสนำน แต่จะแสดงในประเพณีแห่เทียนพรรษำ ซึ่งถือ
เป็นพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ ที่ถือปฏิบัติกันมำแต่โบรำณ เป็นจำรีตประเพณีที่ชำวอุบลรำชธำนี 
ยึดถือปฏิบัติ สืบทอดกันมำจนเป็นวัฒนธรรม ดั้งนั้น จุดมุ่งหมำยของกำรฟ้อนตังหวำยของโรงเรียนอุบล
วิทยำคม จึงเป็นกำรแสดงเพื่อพิธีกรรม  
 ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2522 ฟ้อนตังหวำย ได้เผยแพร่มำยังวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีโดยคณำจำรย์
วิทยำครูอุบลรำชธำนี ได้ปรับปรุงฟ้อนตังหวำยที่บ้ำนม่วงเจียดและโรงเรียนอุบลวิทยำคมมำข้ึนใหม่       
เพื่อใช้เป็นกำรแสดงประกอบวงโปงลำง ลักษณะกำรแสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เป็น
กำรแสดงชุดเอกเทศ รูปแบบกำรแสดง มีลักษณะเป็นกำรฟ้อนประกอบท ำนองเพลงล ำตังหวำย ประกอบ
วงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนประเภทวงโปงลำง ผู้แสดงแต่งกำยด้วย    เครื่องแต่งกำยแบบเดียวกัน ฟ้อนด้วย
กระบวนท่ำเดียวกัน ประกอบกำรแปรแถว  
 ในส่วนกำรสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรแสดง คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ได้ปรับปรุงฟ้อนตัง
หวำยของเดิม ด้วยกำรบูรณำกำรศิลปะหลำยแขนงเข้ำด้วยกัน ได้แก่ หลักทำงนำฏศิลป์ไทยแบบรำช
ส ำนัก เช่น กำรแปรแถว และระดับของมือ เป็นต้น และหลักกำรดนตรีสำกล เช่น หลักองค์ประกอบของ
เพลงที่ประกอบด้วย Intro (เกริ่นน ำ) Solo (ดนตรีบรรเลงรับ) และending (ส่วนจบ) เป็นต้น มำเป็น
แนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์ โดยจัดระบบให้เป็นมำตรฐำนตำมแบบ กรมศิลปำกร เพื่อให้เกิดสุนทรียภำพ
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และอรรถรสด้ำนกำรแสดง ด้วยประสบกำรณ์ด้ำนนำฏศิลป์ วิชำดนตรี และศิลปะพื้นบ้ำนอีสำนของ
คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชำนี  
 โดยคณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชำนีมีแนวคิดที่ต้องกำรใช้นำฏกรรมของท้องถ่ิน สร้ำง         
อัตลักษณ์ให้กับจังหวัดอุบลรำชธำนี ด้วยกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลรำชธำนีให้เป็นที่รู้จัก
แก่สำธำรณชน และเพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนในภำควิชำนำฏศิลป์ 
 ฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี จึงมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเป็นนำฏกรรมท้องถ่ินที่ เป็น          
อัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลรำชธำนี ตำมควำมประสงค์ของผู้สร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นไปในเชิงอุดมกำรณ์เช่นกัน
กับบ้ำนม่วงเจียด กล่ำวคือ วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี น ำกำรแสดเพื่อควำมบันเทิงที่มีเฉพำะจังหวัด
อุบลรำชธำนี และแตกต่ำงจำกกำรแสดงที่มีในท้องถ่ินอื่น มำน ำเสนอให้กับสำธำรณชนได้รับรู้ ผ่ำนกำร
แสดงทำงนำฏศิลป์ในวงโปงลำง ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในวิทยำลัย และผ่ำนกำรเผยแพร่ในกำรอบรมแก่
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคม เช่น เทปบันทึกเสียง และกำรบันทึกกำรแสดงสด 
เป็นต้น สุดท้ำยแล้ว กำรฟ้อนตังหวำยก็จะซึมซำบไปในสังคมว่ำ มีต้นก ำเนิดและเป็นกำรแสดงอันเป็นอัต
ลักษณ์ของจังหวัดอุบลรำชธำนี หลักฐำนที่ยืนยันแนวคิดน้ี ก็คือ ฟ้อนตังหวำยได้รับกำรบรรจุเป็นหนึ่งใน
สำม ของกำรแสดงชุดพิเศษ “ฟ้อนไตรอัตลักษณ์รำษฏร์ภักดีจักรีวงศ์” ในงำน “ใต้ร่มพระบำรมี 60 ปี ใน
หลวงเสด็จน อุบลรำชธำนี” เมื่อปี พ.ศ.2558 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ ตลอดระยะเวลำของกำรใช้ฟ้อนตังหวำย
สร้ำงอัตลักษณ์ให้กับจงัหวัดอุบลรำชธำนี ของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงเห็นได้ชัด 

 1.1.3 ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
 ในปี พ.ศ.2524 ฟ้อนตังหวำย ได้เผยแพร่มำยังสถำบันกำรศึกษำ สังกัดกรมศิลปำกร คือ 
วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งคณะครูวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันสร้ำงสรรค์กำรแสดงฟ้อนตัง
หวำยข้ึน เป็นรูปแบบของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดโดยเฉพำะ ลักษณะกำรแสดงเป็นกำรฟ้อนประกอบ
ท ำนองล ำตังหวำย เป็นทั้งกำรแสดงชุดเอกเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในกำรแสดงวงโปงลำง นิยมน ำออก
แสดงในกำรต้อนรับแขกบ้ำนแขกเมือง และงำนรื่นเริงทั่วไป 
 ฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำนอีสำนประกอบวง
ดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน ลักษณะกำรแสดงเป็นกำรฟ้อนประกอบท ำนองเพลงตังหวำย รูปแบบแบ่งเป็น 2 ช่วง 
อย่ำงชัดเจน คือ ช่วงแรกเป็นกำรแสดงฟ้อนตังหวำยแบบแขวงสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว และช่วงที่สอง เป็นกำรแสดงฟ้อนตังหวำยแบบจังหวัดอุบลรำชธำนี ประเทศไทย  
 จำกกำรสัมภำษณ์แนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงจำกนำยจีรพล เพชรสม (2564, 30 มีนำคม, 
สัมภำษณ์) ผู้วิจัยได้ข้อมูลว่ำ “ฟ้อนตังหวำยนอกจำกจะมีที่จังหวัดอุบลรำชธำนีแล้ว ยังมีที่แขวงสะหวันนะ
เขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวด้วย คณะครูวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด จึงเห็นว่ำ ฟ้อนตัง
หวำย เป็นวัฒนธรรมที่ประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวมีร่วมกัน กำรสร้ำงสรรค์
กำรแสดงที่เป็นกำรน ำเสนอควำมหลำกหลำยของฟ้อนตังหวำยที่มีอยู่หลำยรูปแบบนั้น จะเป็นกำรเพิ่ม
อรรถรสผ่ำนควำมหลำกหลำย ให้กับฟ้อนตังหวำยแบบเดิม เพื่อให้เกิดควำมแปลกใหม่และน่ำสนใจแก่ผู้ชม 
ทั้งนี้ ทำงวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดก็มีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถด้ำนศิลปวัฒนธรรมอีสำนอยู่หลำยท่ำน 
โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ด้ำนฟ้อนตังหวำยแบบสะหวันนะเขต มีนำงฉวีวรรณ ด ำเนิน และนำยทองจันทร์ 
สังฆมณี เป็นผู้มีประสบกำรณ์โดยตรง ซึ่งทั้งสองท่ำนมีโอกำสได้เรียนรู้ศิลปะกำรแสดงตังหวำย เมื่อครั้ง 
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ไปพ ำนักที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ด้วยเหตุนี้ จึงได้น ำรูปแบบกำรแสดงและกำรขับล ำ
ดังกล่ำว มำผสมผสำนกับฟ้อนตังหวำยแบบจังหวัดอุบลรำชธำนีที่มีอยู่แล้ว เป็นกำรแสดงฟ้อนตังหวำย
รูปแบบของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด” 
 ในกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง คณะครูวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ได้น ำหลักกำรทำงนำฏศิลป์ไทย
แบบรำชส ำนักมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์ ได้แก่ ระดับของมือ ลักษณะกำรใช้ร่ำงกำย กำรแปรแถว 
กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย เพื่อให้เกิดควำมสวยงำมเป็นมำตรฐำนตำมแบบ กรมศิลปำกร และมีน ำหลักกำร
ดนตรีไทย มำปรับปรุงเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนให้สำมำรถบรรเลงประสมวงกันได้ เป็นมำตรฐำนเสียงเดียวกัน 
ด้วยกำรปรับปรุงเครื่องดนตรีให้เป็นเสียงในระดับเดียวกัน โดยมีนำยจีรพล เพชรสม เป็นหัวเรือใหญ่ในกำร
สร้ำงสรรค์กำรแสดงพื้นบ้ำนอีสำนของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นทั้งผู้ควบคุมดนตรี และควำมคุม
รูปแบบกำรแสดง ทั้งกระบวนท่ำฟ้อน และกำรแปรแถว (จีรพล เพชรสม, 2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
 จำกกำรสัมภำษณ์นำงนวมนตณ์ มำกมี (2564, 8 เมษำยน, สัมภำษณ์)  นักเรียนวิทยำลัยนำฏ
ศิลปร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2 และ ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยชุดแรก กล่ำวว่ำ “นำยจีรพล เพชรสม เป็นผู้มีส่วนส ำคัญ
ในกำรสร้ำงสรรค์ฟ้อนตังหวำยและกำรแสดงพื้นบ้ำนของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดหลำยชุด นอกจำกจะ
เป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนดนตรีแล้ว ยังเป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนนำฏศิลป์อีกด้วย ซึ่งท่ำนจะคอยดูและควบคุม
กระบวนท่ำฟ้อนให้เหมำะสมสวยงำม ตลอดจนเป็นผู้ออกแบบกำรแปรแถวด้วยตนเอง ทั้งนี้ ตัวผู้แสดงเอง
ก็มีประสบกำรณ์ด้ำนนำฏศิลป์อยู่แล้ว ซึ่งทุกคนต้องเรียนร ำละครเป็นวิชำโททุกคน” 
 นำงนวมนตณ์ มำกมี (2564, 8 เมษำยน, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “เมื่อก่อนกำรแสดงไม่ได้มี
มำกมำย เวลำมีงำนแสดงเมื่อไหร่ ต้องมีฟ้อนตังหวำยด้วยเสมอ ส ำหรับนักเรียนที่เข้ำมำใหม่ จะต้องฟ้อน
ตังหวำยให้ได้แม่นย ำ ก่อนที่ต่อยอดไปกำรแสดงชุดอื่น ๆ”  
 ฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด จึงมีจุดมุ่งหมำยเพื่อควำมบันเทิงที่หลำกหลำย 
กล่ำวคือ เป็นกำรแสดงที่มุ่งเน้นควำมสวยงำม สนุกสนำนแก่สำธำรณชน ในเชิงขำยศิลปะ ด้วยกำรแสดงที่
มีอยู่แล้ว ในมิติที่หลำกหลำย ด้วยกำรสร้ำงสรรค์แสดงเป็น 2 กลุ่มสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว และกลุ่มจังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมีกำรน ำออกแสดงในโอกำสต่ำง ๆ  อยู่
เสมอ ทั้งนี้ นำยจีรพล เพชรสม เป็นผู้มีส่วนส ำคัญอย่ำงมำก ในกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์ฟ้อนตังหวำย
ของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ก่อนที่จะเผยแพร่ไปยังวิทยำลัยนำฏศิลปแห่งอื่น  
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 จำกข้อมูลด้ำนพัฒนำกำรด้ำนจุดมุ่งหมำยของกำรแสดงฟ้อนตังหวำย โดยยึดตำมพื้นที่ในกำรวิจัย 
สำมำรถแบ่งได้ ดังนี้  

ตารางท่ี 6 พัฒนำกำรด้ำนจุดมุ่งหมำของกำรแสดงฟ้อนตังหวำย  

ล าดับ พ้ืนท่ี ปี พ.ศ. จุดมุ่งหมายการแสดง 
1. บ้ำนตังหวำยโคก เมืองซนนะบรุี 

แขวงสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว  

ไม่สำมำรถ
ระบปุีได้ 

เพื่อพิธีกรรมรักษำโรค ในลักษณะกำรขับล ำ 
 

2 บ้ำนตังหวำยโคก เมืองซนนะบรุี 
และแขวงสะหวันนะเขต 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว  

ไม่สำมำรถ
ระบปุีได้ 

เพื่อควำมบันเทิง ในลกัษณะกำรล ำ
ปฏิพำกย ์

3. บ้ำนม่วงเจียด 2497  เพื่อควำมบันเทิงในวงหมอล ำ 
 2517 เพื่อนันทนำกำรในโรงเรียน 

2519 เพื่อพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตำ 
2540 เพื่ออนรุักษ์ 

4. โรงเรียนอบุลวิทยำคม 2521 เพื่อประเพณีพิธีกรรมแห่เทียนพรรษำ 
5. วิทยำลัยครูอบุลรำชธำนี 2522 เพื่อเป็นนำฏกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของ

จังหวัดอบุลรำชธำนี 
6. วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 2524 เพื่อควำมบันเทิงที่หลำกหลำย 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จำกตำรำงข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ ฟ้อนตังหวำยมีพัฒนำกำรด้ำนจุดมุ่งหมำยอยู่ตลอดโดยเริ่ม
จำกกำรกำรขับล ำเพื่อรักษำโรคของชำวบ้ำนตังหวำยโคก พัฒนำมำเป็นกำรล ำเพื่อควำมบันเทิงในลักษณะ
กำรล ำปฏิพำกย์ เมื่อเข้ำสู่ประเทศไทย ได้พัฒนำเป็นกำรล ำที่สอดแทรกในกำรแสดงหมอล ำหมู่ พัฒนำ
เป็นกำรแสดงทำงนำฏศิลป์ ในลักษณะกำรฟ้อนประกอบท ำนองล ำ เป็นกำรแสดงเพื่อนันทนำกำรใน
โรงเรียน เป็นกำรฟ้อนในพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตำเพื่อถวำยสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เป็นฟ้อนตังหวำยเพื่อกำรอนุรักษ์      
ในเชิงอุดมกำรณ์ของชุมชน เมื่อเข้ำสู่โรงเรียนอุบลวิทยำคม ได้พัฒนำเป็นกำรฟ้อนเพื่อพิธีกรรมใน
ประเพณีแห่เทียนพรรษำ ในวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เป็นนำฏกรรมท้องถ่ินอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
อุบลรำชธำนี และเมื่อเข้ำสู่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด มีจุดมุ่งหมำยเพื่อควำมบันเทิงที่หลำกหลำย 
 ถึงกระนั้น ฟ้อนตังหวำยก็มีบทบำทเพื่อควำมบันเทิงมำกที่สุด โดยเฉพำะเมื่อเผยแพร่มำยัง
วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี และวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ก็เป็นกำรฟ้อนที่มีบทบำทเพื่อควำมบันเทิงทั้งสิ้น 
ซึ่งถึงจะมีจุดมุ่งหมำยของกำรแสดงที่แตกต่ำงกันอย่ำงไร ก็มีบทบำทเพื่อควำมบันเทิงเป็นส ำคัญ เพียงแต่
เป็นควำมบันเทิงส ำหรับใคร กล่ำวคือ กับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือกับมนุษย์ ทั้งนี้ คงมีเพียงบ้ำนตังหวำยโคก แขวง
สะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวเท่ำนั้น ที่ใช้ล ำตังหวำยสื่อสำรกับผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
อันมีจุดมุ่งหมำยเพื่อรักษำหรือบรรเทำโรคภัยให้กับคนในชุมชน  
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 ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนนั้น เกิดจำกควำมต้องกำรของมนุษย์ กล่ำวคือ ผู้สร้ำงสรรค์ฟ้อน
ตังหวำย ผู้ขับล ำ และผู้ฟัง ล้วนมีส่วนในกำรปรับเปลี่ยนกำรแสดงพื้นบ้ำนให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของตน นอกจำกนี้ สังคม ยังเป็นตัวก ำหนดบทบำทและจุดมุ่งหมำยของกำรแสดงอีกด้วย เช่น ชุมชนบ้ำน
ม่วงเจียดต้องกำรน ำฟ้อนตังหวำยไปแสดงถวำยสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ หรือ สังคมของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 
ต้องกำรน ำเสนอฟ้อนตังหวำยในรูปแบบที่หลำกหลำย เป็นต้น 
 จำกข้อมูลทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงควำมเลือนไหลของกำรแสดงฟ้อนตังหวำย ที่มีกำร
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด ตำมควำมต้องกำรของบุคคลและสังคม ซึ่งไม่ได้คงรูปแบบเดิม และสถิตเสถียรอยู่
ตลอด มีกำรปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยนและผ่อนปรนรูปแบบเดิมไปตำมควำมต้องกำร     
ถึงอย่ำงนั้น กำรเปลี่ยนแปลงของฟ้อนตังหวำยก็มิได้ ละทิ้งเค้ำโครงเดิมไปจนหมด ยังคงเหลือลักษณะ
ส ำคัญสอดแทรกอยู่เสมอ 

 1.2 พัฒนาการด้านองค์ประกอบการแสดง 
 องค์ประกอบกำรแสดงพื้นบ้ำนอีสำน ชุด ฟ้อนตังหวำย ทั้ง 3 รูปแบบ มีพัฒนำกำร ดังนี้ 

 1.2.1 ฟ้อนตังหวายของชุมชนบ้านม่วงเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

  1) ด้านผู้แสดง 
  ปี พ.ศ. 2509 หลังจำกที่นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ สร้ำงสรรค์ฟ้อนตังหวำยข้ึนเพื่อน ำมำเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรแสดงวงหมอล ำคณะศิลป์อีสำนดำวรุ่ง ผู้แสดงในช่วงนั้น เป็นกลุ่มผู้แสดงหมอล ำ โดยใช้ผู้แสดง
หญิงทั้งหมด ด้วยแนวคิดที่ว่ำ เพศหญิงมีศักยภำพในกำรถ่ำยทอดกำรแสดงให้อ่อนช้อย งดงำมได้ดี ด้วยภำพ
หลักตัวแทนแห่งควำมงำม (เลิศ เช้ือจ ำพร และอนงค์ ดวงพุฒิ, 2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์)  
  ครั้นปี พ.ศ. 2517 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ขณะด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้ำน
เจียด ได้น ำฟ้อนตังหวำยมำฝึกหัดนักเรียน ตั้งแต่ช้ัน ป.2 ถึง ป.7 โดยจะฝึกซ้อมพร้อมกันที่หน้ำเสำธงเป็น
ประจ ำ หลังจำกเคำรพธงชำติ ในลักษณะกำรนันทนำกำรในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน
ให้กับนักเรียน นำงบุญสม ค ำแดงสด กล่ำวว่ำ “ตนเริ่มฟ้อนตังหวำยตั้งแต่ยังเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษำ        
ซึ่งได้รับถ่ำยทอดจำกคุณพ่อประดิษฐ์ แก้วชิณ และยังคงฟ้อนจนมำถึงทุกวันนี้ กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงชุด
นี้เป็นควำมภำคภูมิใจของตนอย่ำงมำก” (เลิศ เช้ือจ ำพร 2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
 นอกจำกจะใช้ฝึกหัดกันในโรงเรียนแล้ว ฟ้อนตังหวำยได้แพร่กระจ่ ำยไปในกิจกรรมของ
ชำวบ้ำนม่วงเจียดอีกด้วย กล่ำวคือ มีกำรน ำออกแสดงในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในภำยในและ
ภำยนอกชุมชน เช่น พิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตำซึ่งจะจัดข้ึนเป็นประจ ำทุกปี ปีละ1ครั้ง งำนต้อนรับแขกบ้ำนแขก
เมือง งำนถนนสำยวัฒนธรรมอ ำเภอเขมรำฐ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนักเรียนเหล่ำน้ีได้เติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่กระทั่ง
มีครอบครัวแล้ว ก็ยังคงแสดงอยู่  
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ภาพท่ี 6 ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยในอดีต (รุ่นเลก็) เมือ่ประมำณปี พ.ศ. 2540 
ท่ีมา: อินทริำ ซำฮีร์ และคณะ (2561, น. 124) 

 

  กำรแสดงฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ประมำณปี พ.ศ. 2540 ผู้ฟ้อนเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนเจียด ขับร้องโดยนำงบุญมี เกษียร (บุญมี เกษียร, 2564, 29 มีนำคม, 
สัมภำษณ์) ภำพดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ ผู้แสดงเป็นกลุ่มนักนักเรียน ส่วนนักร้องและ นักดนตรีนั้นเป็น
ผู้ใหญ่ ในกำรแสดงฟ้อนตังหวำยในแต่ละครั้ง จะเป็นกำรร่วมมือกันของคนในชุมชนและโรงเรียน โดยไม่มี
กำรจ ำกัดช่วงอำยุแต่อย่ำงใด  
  ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียดในปัจจุบัน มีทั้งกลุ่มเด็กนักเรียนไปจนถึงผู้ใหญ่ 
นักแสดงที่มีอำยุมำกที่สุดที่ยังคงแสดงอยู่คือ นำงบุญสม ค ำแดงสด อำยุ 60 ปี ทั้งนี้ ในกำรแสดงแต่ละ
ครั้งจะอำศัยควำมสมัครใจของผู้แสดงเป็นหลัก ไม่มีกำรก ำหนดช่วงวัย และรูปร่ำงหน้ำตำ นำงบุญมี 
เกษียร (2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “ผู้แสดงคนใดที่สะดวก มีเวลำว่ำง ก็จะมำรวมตัวกันที่
บ้ำนนำยอนิรุทธ์ิ แก้วชิณ บ้ำนบุตรชำยของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ เพื่อฝึกซ้อมและออกแสดงด้วยกัน” 
  ฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ใช้ผู้แสดงหญิงทั้งหมดมำตั้งแต่ต้น ในปี พ.ศ.  2509       
เป็นกลุ่มนักแสดงหมอล ำคณะศิลป์อีสำนดำวรุ่ง ต่อมำ ปี พ.ศ. 2517 เป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำน
เจียด และท้ำยที่สุด ชำวบ้ำนบำงส่วนที่เคยศึกษำที่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนเจียดก็ยังคงแสดงอยู่ จนกระทั่ง
ปัจจุบัน นักแสดงมีควำมหลำกหลำย มีตั้งแต่เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษำจนถึงผู้ใหญ่ ในกำรแสดงแต่ละ
ครั้งจะอำศัยควำมสมัครใจ ควำมร่วมมือกันของคนในชุมชน ผู้แสดงรุ่นเก่ำก็จะถ่ำยทอดกำรแสดงให้กับผู้
แสดงรุ่นใหม่ คือ บุตรหลำนของคนในชุมชน เป็นเช่นน้ีมำจนถึงปัจจุบัน 
  จำกข้อมูลข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ กำรใช้นักแสดงที่เป็นผู้หญิงมำฟ้อนตังหวำย เป็นสิ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงค่ำนิยมของสังคมอีสำน ที่นิยมใช้ผู้หญิงในกำรฟ้อนร ำ เช่น ในพิธีกรรมรักษำโรค อย่ำงผี
ฟ้ำ หรือหมอเหยำ ก็นิยมใช้ผู้หญิงเป็นผู้ประกอบพิธี ในบุญประเพณีบุญบั้งไฟ หรือบุญประเพณีแห่เทียน
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พรรษำ ก็นิยมใช้ผู้หญิงเช่นกัน ซี่งผู้ชำยมักจะอยู่ในส่วนที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม หรือพิธีที่เกี่ยวข้องกับ
ทำงพระพุทธศำสนำมำกกว่ำ เช่น หมอสูตรขวัญ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ำ เพศหญิง เป็นตัวแทนให้ควำม
อ่อนโยน นุ่มนวล เมื่อได้มำเป็นผู้ฟ้อน ที่เน้นควำมสวยงำมและอ่อนช้อย ย่อมแสดงออกได้ดีกว่ำ ซึ่งกำร
ฟ้อนร ำก็ถือเป็นภำพลักษณ์ที่ติดตัวหญิงสำว ซึ่งเป็นสิ่งขัดเกลำทำงกิริยำได้อีกประกำรหนึ่ง 

  2) กลอนล า 
  นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้น ำท ำนองล ำตังหวำยมำจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว แต่ในส่วนกลอนล ำที่ใช้ประกอบกำรแสดงจะประพันธ์ข้ึนใหม่ โดยเนื้อหำในกลอนล ำจะ
เปลี่ยนไปตำมโอกำสที่แสดง ถ้ำแสดงในวงหมอล ำหมู่ก็จะมีเนื้อหำตำมเรื่องรำวนั้น ๆ หรือตำมแต่
วัตถุประสงค์ของงำนที่ไปแสดงนั้นจะก ำหนดไว้อย่ำงไร กลอนล ำประกอบฟ้อนตังหวำยแต่เดิม จะมีกลอน
ล ำท ำนองตังหวำยเพียงอย่ำงเดียว (อนิรุทธ์ิ แก้วชิณ, 2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
  ส่วนกลอนล ำประกอบฟ้อนตังหวำยที่ใช้แสดงในปัจจุบันน้ัน นำงบุญมี เกษียร (2564, 
29 มีนำคม, สัมภำษณ์) นักร้องล ำตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ได้ให้ข้อมูลว่ำ “เกิดข้ึนประมำณปี พ.ศ. 2540 
เมื่อครั้งงำนประกวดแข่งขันกำรล ำตังหวำยในตัวอ ำเภอเขมรำฐ นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ท่ำนได้ปรับปรุง
กลอนล ำของเดิมและประพันธ์กลอนใหม่เพิ่มเติม โดยเพิ่มกำรเกริ่นโอ่ท ำนองล ำยำวเข้ำมำในช่วงต้น 
(ท ำนองล ำที่มีควำมเนิบช้ำ) โดยได้แรงบันดำลใจมำจำกฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เพื่อใช้
ในกำรประกวดครั้งนั้นโดยเฉพำะ และใช้กลอนน้ีเป็นหลัก ในกำรแสดงและเผยแพร่เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน 
ถึงกระนั้น ท่ำนก็ยังได้ประพันธ์กลอนล ำใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งบำงครั้งก็เปลี่ยนมำใช้กลอนใหม่บ้ำงในบำง
โอกำส ตำมควำมประสงค์ของนำยประดิษฐ์ที่ต้องกำรสื่อถึงงำนนั้น ๆ ภำยหลังจำกนำยประดิษฐ์ได้
เสียชีวิต ในปี พ.ศ. 2558 ชำวบ้ำนจึงใช้กลอนล ำที่ใช้ในปัจจุบันนับแต่น้ันเป็นต้นมำ 
  กลอนล ำตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด สำมำรถขับร้องได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชำย หลังจำกจบล ำ
ตังหวำยในแต่ละท่อนก็จะมีกำรร้องรับอย่ำงพร้อมเพรียงกันว่ำ ยวก ๆ ยวก ๆ เพื่อให้เกิดควำมสนุกสนำน 
โดยล ำดับนักร้องล ำตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด มีรำยนำมดังต่อไปนี้ 
   (1) อำจำรย์ทวี ขันธ์สิงห์ 
   (2) อำจำรย์ไสว กุลบุตร 
   (3) อำจำรย์เสน่ห์ พันธ์โบว์ 
   (4) นำงบุญมี เกษียร  (บุญมี เกษียร, 2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
  นอกจำกนี้ นำงบุญมี เกษียร (2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) ได้กล่ำวเพิ่มเติมถึงแนวคิด
ในกำรประพันธ์กลอนล ำที่ใช้ในปัจจุบันของนำยประดิษฐ์ว่ำ “ท่ำนอยำกให้กำรแสดงชุดน้ีสื่อควำมหมำยที่
หลำกหลำยทั้งกำรแสดงควำมเคำรพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ควำมเป็นมำ ปลูกฝังให้มีกำรอนุรักษ์กำรล ำตังหวำย 
อัตลักษณ์ของชุมชน กำรอวยพรแก่ผู้ชมและบุคลำกรที่สร้ำงคุณประโยชน์ให้กับชำติ ทั้งนี้ นอกจำกจะใช้
ในกำรประกวดแล้ว ยังสำมำรถใช้แสดงถวำยแด่ผีปู่ตำของชุมชน และยังสำมำรถแสดงในโอกำต่ำง ๆ ได้
ด้วย เนื้อหำกลอนล ำจะเริ่มด้วยกำรกล่ำวแสดงควำมเคำรพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และจบด้วยกำรกล่ำวอวยพร
และกล่ำวลำ ถือเป็นธรรมเนียมที่งำมของไทย”  
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(1)                                                                      (2) 

ภาพท่ี 7 กระดำษบันทึกกลอนล ำตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ประพันธ์ข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2540 
     (1) แผ่นที่ 1 
     (2) แผ่นที่ 2 (ต่อ) 

ท่ีมา: บญุมี เกษียร (2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

  กระดำษบันทึกกลอนล ำตังหวำยบ้ำนม่วงเจียดที่ใช้ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2540 มำจนถึง
ปัจจุบัน ประพันธ์โดยนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ บันทึกโดยนำงบุญมี เกษียร เนื้อหำน้ันมีสองท ำนองล ำ ได้แก่ 
กลอนล ำเกริ่นโอ่ล ำยำว 1 บท และกลอนล ำตังหวำยทั้งสิ้น 12 บท โครงสร้ำงกลอนล ำแบ่งออกเป็น         
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเกริ่นน ำท ำนองล ำยำว ส่วนด ำเนินเรื่องท ำนองตังหวำย และส่วนจบที่เป็นกำรกล่ำว
อ ำลำด้วยท ำนองตังหวำยเช่นกัน โดยมีเนื้อควำม ดังนี้ 

กลอนล าตังหวายบ้านม่วงเจียดท่ีใช้ในปัจจุบัน 
ล ำเกริ่นท ำนองล ำยำว 

 ได้ยินเสียงแคนห่ำว สำวตังหวำยปวดอยำกโอ ยินเสียงแคนปวดจ้ำวจ้ำว อีสำวน้อย สิโอล ำ
...นอ...โอ..โอ่...น่ำ  

ล ำท ำนองตงัหวำย 
 1) ชำยเอ้ย สำธุยอนอแม่นกรน้อม ถวยองค์นอผู้เรืองเดช องค์พระพินอฆเนศเจ้ำผู้เนำยังนอ
อยู่เสถียร หนอไทยเฮำหนอ ผู้ใคของน้องนี่เอย  
 2) ชำยเอ้ย พระพรหมเวียนนอเจ้ำวอนไหว้ สำยโคจรนอของโลกลุ่มในชมพูนอภำวัคพื้นแดน
ด้ำวนอด่ำนนภำ หนอไทยเฮำนำ ผู้งำมของน้องนี้เอย 
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 3) ชำยเอ้ย หำหนทำงนอเถิงครำวแล้ว สิแปงเป็นนออีกขวบใหม่ ขวบเก่ำเบิดนอแม่นขวบแล้ว 
สิบสองถ้วนนอบ่หลื่นเหลือ หนำไทยเฮำหนำ ผู้ใคของน้องนี่เอย  
 4) ชำยเอ้ย เพื่อเป็นสำยนอแนวทำงให้ คนหลังนอได้สืบต่อ พอเป็นฮีตนอแม่นบอกไว้พอให้ได้    
สืบต่อไป หนอไทยเฮำหนอ ผู้ใคของน้องนี่หนำ  
 5) ชำยเอ้ย จัดชมรมนอในภูมิบ้ำน แดนสถำนนอตำมท้องถ่ิน ศิลปะภูมิปัญญำนอของ
หมู่บ้ำน เอำมำใช้นอแพร่ขยำย หนอไทเฮำหนอ ผู้ใคของน้องนี่เอย 
 6) ชำยเอ้ย ในค ำขวัญนอไทเมืองนี้ ฟังเอำตี้อำจำรย์สิเอื้อนเอย เขมรำฐเจ้ำต ำรับนอร ำตัง
หวำย ถ่ินไทยนอแม่นนักปรำชญ์ เขมรำฐนอแม่นเมืองงำม บักขำมหวำนนอเจ้ำหลำยหลำกทั้งกล้วยตำก
นอแม่นรสดี ประเพณีแห่เทียนพรรษำ แข่งนำวำดอกสองฝั่งโขง คนงำมเอย  
 7) ชำยเอ้ย เพื่อจรรโลงนอแม่นเอำไว้ ไทเฮำนอสิได้จื่อ ถือเป็นฮีตนอแม่นบอกไว้พอให้ได้สืบ
ต่อไป หนอไทยเฮำหนอ หนอคนงำมเอย 
 8) ชำยเอ้ย ขอส่งพรนอแม่นไปให้ ผองชำวไทยนอทุกหมู่เหล่ำ ขอให้พวกเด้อแม่นหมู่เจ้ำ    
ยืนมั่นเด้อหมื่นหมื่นปี หนอไทเฮำหนอ ผู้ไคของน้องนี้เอย 
 9) ชำยเอ้ย ขอส่งพรนอแม่นไปให้ ทหำรไทยนอผู้กล้ำแก่น ทำงชำยแดนนอต ำรวจน้ ำ       
อส.กล้ำท่ำนจงเจริญ สรรเสริญภิญโญเจ้ำแล้ว หนอคนงำมเอย  
 10) ชำยเอ้ย สำมัคคีนอแม่นพลั่งมั่น สัมพันธ์กันนอเป็นก้อนกลุ่ม ชุมนุมชนนอต่ำงยึดไว้บ่มี
ให้คันได้พ่ำยพัง สมหวังละของน้องนี้เอย ซู้เพิ่นละผู้งำมแท้นอ หนอคนงำมเอย 
 11) ชำยเอ้ย โอกำสดีนอปีละครั้ง มีควำมหวังนอปีละเทือ ปีเก่ำเมื่อนอแม่นผ่ำนพ้น คนกะ
ก้ำวนอเข้ำสู่วัย หัวใจละของน้องนี่เอ้ย ซู้เพิ่นละผู้งำมแท้นอ หนำคนงำมหนำ 
 12) (บทลำ) ชำยเอ้ย จบขบวนนอสมควรแล้ว ผู้ฟังเอ่ย ล ำตังหวำยน้องขอลำก่อน ชำยเอ้ย 
ชำวต ำบลนอแม่นเจียดน้อม สิขอเอิ้นนอแม่นสั่งลำ ขอลำลงแล้ว ขอลำลงแล้ว (จบ)  

(บุญมี เกษียร, 2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

 ผู้วิจัยสำมำรถถอดควำมหมำยของกลอนล ำโดยสรุป ได้ 5 ประกำร ดังนี้ 
 1) กำรแสดงควำมเคำรพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ โดยปรำกฏนำมของพระพิฆเนศ และพระพรหมอยู่
ในกลอนล ำ 
 2) กำรช่วยกันอนุรักษ์และสืบทอดฟ้อนตังหวำยให้ลูกหลำน โดยได้จัดตั้งชมรมเพื่ออนุรักษ์
ฟ้อนตังหวำยโดยเฉพำะ 
 3) กล่ำวถึงค ำขวัญของอ ำเภอเขมรำฐ ที่ว่ำ ต้นต ำรับร ำตังหวำย ถ่ินไทยนักปรำชญ์ เขมรำฐ
เมืองงำม สุดเขตแดนสยำม มะขำมหวำนหลำกหลำย กล้วยตำกรสดี ประเพณีแข่งเรือยำว 
 4) กล่ำวอวยพรให้ผู้ชมผู้ฟัง ทหำร เจ้ำหน้ำที่ต่ำง ๆ  
 5) กำรกล่ำวลำ  
 ควำมหมำยกลอนล ำข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ที่มีควำมเคำรพต่อ
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และพยำยำมเน้นย้ ำให้ช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสำนศิลปะพื้นบ้ำน อีกทั้งยกย่องช่ื นชม
เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมือง จำกข้อมูลดังกล่ำว ผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำ ด้วยสถำนภำพควำมเป็นครู ผู้เป็นที่เคำรพของ
คนในชุมชนบ้ำนม่วงเจียด และขณะนั้นก็ด ำรต ำแหน่งประธำนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอเขมรำฐด้วย กำร
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ประพันธ์กลอนล ำ จึงมีนัยยะเพื่อเป็นกำรสอน ปลูกฝั่ง และน ำเสนอค่ำนิยมที่ตนเช่ือถือแก่ผู้ที่รับฟังและ
คนในชุมชนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของฟ้อนตังหวำย 
  นอกจำกนี้ กำรที่กลอนล ำตังหวำยของบ้ำนม่วงเจียด มีกำรกล่ำวถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในบทแรกนั้น 
มีนัยยะส ำคัญว่ำเป็นกำรไหว้ครู ซึ่งธรรมเนียมนี้ปรำกฏในกำรแสดงพื้นบ้ำนอีสำนหลำยประเภท เช่น กำร
แสดงหมอล ำกลอน กำรแสดงหมอล ำหมู่ เป็นต้น ทั้งนี้ กำรที่กล่ำวถึงพระพิฆเนศและพระพรหมนั้น 
สะท้อนให้เห็นควำมเช่ือส่วนตัวของผู้ประพันธ์ ที่มีควำมเช่ือต่อเทพเจ้ำทั้งสองพระองค์ ซึ่งพระพิฆเนศเป็น
เทพเจ้ำแห่งควำมส ำเร็จ และพระพรหมเป็นเทพเจ้ำที่ลิขิตเส้นทำงชีวิตให้แก่มนุษย์ ด้วยเหตุนี้อำจเป็น
แนวคิดที่น ำมำสู่กลอนล ำตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด  
 สรุปได้ว่ำ เดิมกลอนล ำตังหวำยตำมแบบของบ้ำนม่วงเจียด จะเปลี่ยนไปตำมโอกำสที่แสดง 
ซึ่งเป็นผลงำนกำรประพันธ์ของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณทั้งหมด เนื้อหำกลอนล ำก็จะเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ในกำรแสดง กระทั่งถึงปี พ.ศ.2540 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ประพันธ์กลอนล ำข้ึนใหม่ เพื่อใช้ในกำร
ประกวดฟ้อนตังหวำยที่อ ำเภอเขมรำฐ และต่อมำภำยหลังที่นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ เสียชีวิตลงใน พ.ศ.
2558 ชำวบ้ำนก็ใช้กลอนดังกล่ำวมำจนถึงปัจจุบัน  

  3) ดนตรี  
  1. ลำยเพลง 
  ลำยเพลงหรือท ำนองเพลงฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียดแต่เดิมนั้นจะด ำเนินด้วยลำย
ตังหวำยเพียงอย่ำงเดียว โดยจะบรรเลงไปตำมท ำนองล ำของนักร้อง นักร้องล ำจบหนึ่งท่อนก็จะบรรเลง
ดนตรีรับ ท ำเช่นนี้จนจบกำรแสดง แต่ระยะของจังหวะดนตรีบรรเลงรับนั้น จะสั้นบ้ำงยำวบ้ำง และ
แตกต่ำงกันบ้ำง ตำมควำมต้องกำรของนักดนตรี เหตุที่เป็นเช่นน้ี นำงบุญมี เกษียร (2564, 29 มีนำคม, 
สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “พ่อประดิษฐ์ก็บอกว่ำที่สะหวันนะเขตก็เป็นอย่ำงนี้ แต่ตนก็มีควำมเห็นส่วนตัวว่ำ 
เพื่อไม่ให้นักร้องเหนื่อยเกินไปจึงต้องร้องและหยุดสลับกันไปเช่นนี้” ภำยหลัง ในปี พ.ศ.2540 ได้มีกำร
เพิ่มลำยเกริ่นล ำยำวเข้ำมำในช่วงต้น  เพื่อประกอบกำรล ำท ำนองล ำยำว ซึ่งจะบรรเลงด้วยแคนเท่ำนั้น 
ตำมธรรมเนียมของกำรแสดงหมอล ำที่จะล ำยำวประกอบแคนเพียงอย่ำงเดียว ซึ่งได้แรงบันดำลใจมำจำก
รูปแบบกำรแสดงของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี (บุญมี เกษียร, 2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
  ลำยเพลงประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด มีพัฒนำกำรเรื่อยมำด้วย
กำรพัฒนำจำกคนภำยในชุมชนเอง และอิทธิพลจำกภำยนอกที่ชำวบ้ำนเห็นพ้องต้องกันว่ำ ดีงำมและ
เหมำะสม ก็จะน ำมำปรับปรุงกำรแสดงของตนให้ดีย่ิงข้ึนไป  
  โครงสร้ำงของลำยเพลงฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียดที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ประกอบด้วย 
1) ส่วนเกริ่นน ำที่เป็นกำรบรรเลงแคนลำยล ำยำว 2) ลำยบรรเลงตังหวำยข้ึนต้น ( Intro) 3) ลำยบรรเลง
ประกอบบทร้องและดนตรีรับลำยตังหวำย และ4) ดนตรีบรรเลงจบลำยตังหวำย  
  ปัจจุบันได้มีกำรบันทึกเพลงล ำตังหวำยในรูปแบบ mp3 เพื่อใช้ประกอบกำรแสดง
แทนกำรใช้ดนตรีสด แต่เมื่อมีงำนบุญใหญ่ ๆ ก็มักจะใช้เครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมเป็นหลัก  
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  2. เครื่องดนตรี 
  เครื่องดนตรีประกอบกำรล ำตังหวำยแบบแขวงสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว จำกข้อมูลของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ และค ำล่ ำ มุสิกำ       
กล่ำวว่ำ เครื่องดนตรีประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยชำวบ้ำนตังหวำยโคก แขวงสะหวันนะเขต 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวนั้น มีทั้งสิ้น 4 ช้ิน ได้แก่ ซอบั้งไม้ไผ่ แคน ซุง (พิณ) และกลอง                
(ทินกร อัตไพบูลย์, 2549, น.91, ค ำล่ำ มุสิกำ, 2562 น.304) 
  ส่วนเครื่องดนตรีประกอบกำรฟ้อนตังหวำยของชำวบ้ำนม่วงเจียดนั้น มิใช่กำรสืบ
ทอดมำจำกแขวงสะหวันนะเขตโดยตรง แต่เป็นกำรน ำเครื่องดนตรีที่พบเห็นมำประยุกต์ใช้กับเครื่องดนตรี
ที่มีอยู่ในชุมชน กล่ำวคือ นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้จดจ ำลำยเพลงตังหวำยมำจำกสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว น ำกลับมำประยุกต์เข้ำกับเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน เครื่องดนตรีประกอบ
ฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียดในยุคแรก นำยอนิรุทธ์ิ แก้วชิณ และนำงบุญสม ค ำแดงสด กล่ำวว่ำ (2564,   
29 มีนำคม, สัมภำษณ์) “เครื่องดนตรีในยุคแรก ประกอบด้วย พิณ แคน กลองอีตุ๊บ (กลองตุ้ม) ฉ่ิง ฉำบ 
และไม้งับแงบ เท่ำนั้น ภำยหลัง ในรำวปี พ.ศ. 2540  ได้เพิ่มกลองหำงเข้ำมำ และเปลี่ยนมำใช้เครื่อง
ดนตรีไฟฟ้ำแทน เช่น พิณไฟฟ้ำ พิณเบสไฟฟ้ำ เป็นต้น ซึ่งคนในชุมชนเล่นได้ และสะดวกกว่ำ โดยสำมำรถ
ต่อเข้ำเครื่องขยำยเสียงได้โดยตรง ในกำรแสดงแต่ละครั้ง ก็จะอำศัยลูกหลำนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เล่นดนตรี
ได้มำเล่นให้ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีมำใช้อิเล็คโทนเป็นเครื่องท ำจังหวะ เพื่อทดแทนเครื่อง
ดนตรีที่หำคนเล่นไม่ได้ คือ กลอง ฉ่ิง ฉำบ ไม้งับแงบ เนื่องจำกคนที่เล่นดนตรีแบบพื้นบ้ำน เลิกเล่นไปบ้ำง 
เสียชีวิตไปบ้ำง แต่ในงำนประเพณีเลี้ยงผีปู่ตำ ยังคงใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนเป็นหลัก เพื่ออนุรักษ์และ
น ำเสนอดนตรีของคนอีสำน ตำมที่พ่อประดิษฐ์ได้ท ำมำ ทุกวันน้ี เวลำไปแสดงยิ่งสะดวกขึ้น เพรำะใช้เพลง 
mp3 เลย” จำกข้อมูลดังกล่ำว ผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำ เหตุที่มีกำรเพิ่มกลองหำงเข้ำมำนั้ น เป็นผลมำจำก
อิทธิพลของเครื่องดนตรีวงโปงลำงที่มีกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนชุมชนบ้ำนเจียด เนื่องจำกข้อมูลที่ว่ำ 
ชุมชนและโรงเรียนมีส่วนร่วมกันในกำรอนุรักษ์ฟ้อนตังหวำย ด้วยเหตุน้ี โรงเรียนจึงมีส่วนส ำคัญในกำร
พัฒนำเครื่องดนตรีประกอบฟ้อนตังหวำย 
  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมยุค
สมัย กล่ำวคือ มีกำรเพิ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้ำเข้ำมำผสมผสำน เช่น ใช้อิเล็คโทนมำเป็นเครื่องดนตรีท ำจังหวะ 
และใช้พิณไฟฟ้ำแทนพิณของเดิม ทั้งนี้ เครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมค่อย ๆ เลือนหำยไป ด้วยขำดผู้สืบทอด 
และนักดนตรีรุ่นเก่ำก็เลิกเล่นไปแล้ว หรือเสียชีวิตไปแล้ว เป็นเหตุท ำให้มีกำรประยุกต์ เครื่องดนตรีแบบ
อื่นเข้ำมำทดแทน เพื่อควำมสะดวก 
  เครื่องดนตรีประกอบกำรแสดงพื้นบ้ำนภำคอีสำน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ำ 
ศิลปะพื้นบ้ำนอีสำนมีกำรปรับตัวอย่ำงมำก เพื่อให้คงอยู่ในสภำพสังคมปัจจุบัน กล่ำวคือ มีกำรปรับปรน
และผสมผสำนทำงศิลปะดนตรีได้อย่ำงลงตัว มีกำรน ำเครื่องดนตรีสำกลมำผสมผสำนกับเครื่องดนตรี
พื้นบ้ำน จนเกิดเป็นดนตรีร่วมสมัย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของนักดนตรี และผู้ฟัง ควำมจ ำเป็น และ
ควำมนิยมของสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมำจนถึงปัจจุบัน ทั้งในวงโปงลำง ในวงหมอล ำ และในวงกำร
เพลงลูกทุ่งหมอล ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลอยู่ตลอด 
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  3. เครื่องแต่งกำย 
  เครื่องแต่งกำย ในยุคแรก ช่วงที่กำรแสดงฟ้อนตังหวำยอยู่ในวงหมอล ำคณะศิลป์
อีสำนดำวรุ่ง เครื่องแต่งกำยประกอบฟ้อนตังหวำย จะใช้วัตถุดิบที่มีในแต่ละครอบครัว แต่ละบุคคล ซึ่งจะ
แตกต่ำงกันไป ตำมที่เห็นว่ำสวยงำมและเหมำะสมกับกำรแสดง กล่ำวคือ เครื่องแต่งกำยในยุคนี้ ไม่ได้มี
รูปแบบตำยตัว ชำวบ้ำนจะแต่งตำมที่เห็นว่ำสมควร ด้วยวัตถุที่ชำวบ้ำนมี นำงเลิศ เช้ือจ ำพร และนำง
อนงค์ ดวงพุฒิ (2564, 5 เมษำยน, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “เมื่อก่อนจะใส่ชุดอะไรก็ได้ บำงครั้งก็ใส่ผ้ำซิ่น 
บำงครั้งก็ใส่กระโปงหรือชุดหมอล ำ โดยไม่จ ำเป็นต้องเหมือนกัน”  
  กระทั่ง ถึงปี พ.ศ. 2517 เริ่มมีพัฒนำกำรกำรแต่งกำยในลักษณะที่เป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน กล่ำวคือ เป็นเสื้อย้อมครำมบ้ำง ทรงแขนกระบอกบ้ำง หรือแขนสั้นบ้ำง นุ่งผ้ำซิ่นฝ้ำยมัดหมี่ของ
ผู้แสดงเอง ซึ่งอำจมีลวดลำยแตกต่ำงกันไป ใช้ผ้ำสไบสีขำวคล้องคอ บำงครั้งก็หยิบยืมกันภำยในชุมชน 
ทรงผมจะใช้กำรเกล้ำรวบผมมวยไว้กลำงศีรษะบ้ำง เกล้ำรวบไว้ที่ท้ำยทอยบ้ำง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทรงผม
ของชำวอีสำน เรียกว่ำ ผมมวย ถ้ำเป็นเด็กผมสั้นก็จะคงไว้เช่นน้ัน โดยจะหวีให้เรียบร้อยรูปแบบกำรแต่ง
กำยดังกล่ำว ประยุกต์มำจำกกำรแต่งกำยของหญิงสำวชำวบ้ำนม่วงเจียด กำรที่ผู้แสดงแต่งกำยไปใน
แนวทำงเดียวกันนั้น ก็เพื่อให้เกิดควำมสวยงำมและพร้อมเพรียงกัน แตกต่ำงจำกกำรแต่งกำยใน
ชีวิตประจ ำวัน (ปทุมมำ เรืองจันทิพ, 2564, 5 เมษำยน, สัมภำษณ์) 
  ภำยหลัง ในปี พ.ศ.2540 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ขณะด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำ
วัฒนธรรมอ ำเภอเขมรำฐ ได้ปรับปรุงเครื่องแต่งกำยข้ึนใหม่ ด้วยแนวคิดที่อยำกให้กำรแสดงเป็นแบบ
เดียวกันมำกข้ึน เพื่อให้เกิดควำมสวยงำมและกลมกลืน เป็นแบบแผนเฉพำะของชุมชนสมกับเป็นต้น
ก ำเนิดฟ้อนตังหวำย จึงเริ่มมีกำรตัดเย็บเสื้อเป็นแบบเดียวกัน และสั่งทอผ้ำซิ่นเป็นลวดลำยเดียวกัน คือ 
ลำยดอกเจียด เพื่อสื่อถึงบ้ำนม่วงเจียด โดยผู้แสดงจะสวมเสื้อแขนกระบอกสีครำมผ่ำอกติดกระดุมแต่ง
แถบสีขำว นุ่งผ้ำซิ่นฝ้ำยมัดหมี่ลำยดอกเจียด ผ้ำสไบสีขำวคล้องคอ แรกเริ่มไม่ได้มีเครื่องประดับมำกมำย 
มีเพียงต่ำงหูและเข็มขัดเงิน ทรงผมคงไว้เช่นเดิม (บุญสม ค ำแดงสด 2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
ลักษณะตำมภำพด้ำนล่ำงนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 8 เครื่องแต่งกำยผู้แสดงฟ้อนตังหวำย ประมำณปี พ.ศ.2540 
ท่ีมา: อินทริำ ซำฮีร์ และคณะ (2561, น.123) 
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  เครื่องแต่งกำยผู้แสดงฟ้อนตังหวำยตำมภำพข้ำงต้น บันทึกไว้ประมำณปี  พ.ศ.2540 -
2543 เมื่อครั้งนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ยังมีชีวิตอยู่ โดยถ่ำยที่หน้ำศำลปู่ตำบ้ำนม่วงเจียด ต ำบลเจียด 
อ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี คนซ้ำยคือ นำงบุญมี เกษียร คนกลำงคือ นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ และ
คนขวำคือ นำงบุญสม ค ำแดงสด เครื่องแต่งกำยตำมภำพ เป็นรูปแบบที่พัฒนำข้ึนใหม่ เมื่อครั้งจัดต้ังชมรม
อนุรักษ์ฟ้อนตังหวำย ในปี พ.ศ. 2540 โดยผู้แสดงแต่งกำยด้วยเสื้อแขนกระบอกย้อมครำม คอกลม ผ่ำอก
ติดกระดุม แต่งแถบเสื้อและปลำยแขนเสื้อด้วยแถบสีขำว ซึ่งเป็นกำรตัดเย็บขึ้นใหม่ คล้องคอด้วยผ้ำสไบสี
ขำว ไม่มีกำรสวมใส่เครื่องประดับ นุ่งผ้ำซิ่นมัดหมี่ลำยดอกเจียดต่อตีนซิ่นขิดโดยจะนุ่งยำวระดับเข่ำ       
ซึ่งนำงบุญมี เกษียร และนำงบุญสม ค ำแดงสด (2564, 5 เมษำยน, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “เหตุที่นุ่งผ้ำซิ่น
ระดับเข่ำน้ัน ก็เพื่อให้เกิดควำมสวยงำม แตกต่ำงจำกกำรกำรนุ่งผ้ำซิ่นในชีวิตประจ ำวัน ส่วนเครื่องประดับ 
ใครมีอะไรก็จะใส่ตำมที่ เห็นว่ำสวยงำม” ซึ่งจะเห็นได้จำกภำพนักแสดงทำงซ้ำยมือจะสวมต่ำงหู           
ส่วนผู้แสดงทำงขวำมือมิได้สวมต่ำงหู  
  ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2557 ชำวบ้ำนได้รับกำรสนับสนุนเครื่องแต่งกำยจำกนำยค ำภำบุญยืน 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจียด ด้วยแนวคิดที่อยำกจะส่งเสริมฟ้อนตังหวำยให้เป็นที่รู้จักอย่ำง
แพร่หลำยมำกยิ่งข้ึน  
  ในยุคนี้ ผู้แสดงจะแต่งกำยด้วยเสื้อแขนกระบอกสีด ำ ตกแต่งด้วยผ้ำแถบสีแดง และขำว 
ผ่ำอกติดกระดุม คล้ำยเสื้อของชำวภูไท นุ่งผ้ำซิ่นมัดหมี่สีด ำ ห่มสไบเฉียงสีขำวบ้ำง ผ้ำขิดสีแดงบ้ำง      
โดยห่มเฉียงบ่ำทับกันทำงด้ำนซ้ำย เรียกตำมภำษำถ่ินว่ำ เบี่ยงบ้ำย ทรงผมเกล้ำรวบตึงมวยไว้กลำงศีรษะ 
ประดับด้วยดอกลีลำวดีร้อยเป็นพวง ใช้เครื่องประดับเงิน เช่น ปักปิ่นเงิน สวมสร้อยคอเงิน เข็มขัดและ
เข็มขัดระย้ำเงิน และสวมก ำไลข้อมือเงิน นอกจำกนี้ ผู้แสดงจะแต่งหน้ำด้วย ซึ่งจะแต่งกันเองเท่ำที่พอจะ
ท ำได้ โดยคนรุ่นใหม่จะเป็นผู้สอนให้คนรุ่นเก่ำ เพื่อให้เกิดควำมสวยงำมกำรปรับเปลี่ยนในครั้งนี้        
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจียด ได้สนับสนุนเครื่องแต่งกำยให้ โดยชำวบ้ำนเห็นพ้องต้องกันว่ำ
สวยงำม ด้วยเหตุน้ี เครื่องแต่งกำยดังกล่ำว จึงกลำยเป็นเครื่องแต่งกำยฟ้อนตังหวำยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ 
(บุญสม ค ำแดงสด, 2564, 5 เมษำยน, สัมภำษณ์)  
  แต่ถึงกระนั้น บำงครั้งก็จะกลับไปใช้ผ้ำสไบคล้องคอเช่นเดิม เป็นผ้ำสไบขิดสีแดงบ้ำง     
สีขำวบ้ำงตำมวำระโอกำส นำงบุญมี เกษียร (2564, 5 เมษำยน, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “ถึงจะมีกำรปรับปรุง
เครื่องแต่งกำยอย่ำงไร แต่ก็ยังคงรูปแบบที่นำยประดิษฐ์เคยท ำมำ ในบำงครั้งมีกำรเปลี่ยนจำกกำรใช้ผ้ ำ
สไบคล้องคอเป็นกำรห่มสไบเฉียงแทน เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นน้ี ก็จะท ำให้ผู้ฟ้อนรู้สึกว่ำกำรฟ้อนใน
ครั้งนั้น ท ำออกมำได้ไม่ดีเท่ำที่ควร”  
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ภาพท่ี 9 เครื่องแต่งกำยฟอ้นตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ในปี พ.ศ.2557 แบบสไบคล้องคอ 
ท่ีมา: บญุสม ค ำแดงสด (2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

  เครื่องแต่งกำยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกนำยค ำภำ บุญยืน นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเจียด โดยเป็นรูปแบบที่ผู้แสดงใช้ผ้ำสไบคล้องคอ แสดงที่งำนถนนสำยวัฒนธรรมเมืองเขมรำฐ 
อ ำเภอเขมรำฐ ภำพถ่ำยบันทึกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2558 

 
 

ภาพท่ี 10 รูปแบบกำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ในปี พ.ศ.2557 ห่มสไบเฉียง 
ท่ีมา: บญุสม ค ำแดงสด (2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

  กำรแต่งกำยด้วยชุดที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกนำยค ำภำ บุญยืน นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเจียด โดยเป็นรูปแบบที่ผู้แสดงห่มสไบเฉียง (เบี่ยงบ้ำย) แสดง ในโอกำสต้อนรับคณะ
นักท่องเที่ยว ณ วัดบ้ำนเจียด ภำพถ่ำยบันทึกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 11 กำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ในปี พ.ศ. 2558 ที่ใช้ผ้ำสไบขิดสีแดงคล้องคอ 
ท่ีมา: บญุสม ค ำแดงสด (2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

  กำรแต่งกำยด้วยชุดที่รับสนับสนุนจำกนำยค ำภำ บุญยืน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เจียด โดยเป็นรูปแบบที่ผู้แสดงใช้ผ้ำสไบขิดสีแดงคล้องคอ แสดงในงำนลอยกระทง ประจ ำปี พ.ศ. 2558           
ณ บ้ำนดอนติ้ว ต ำบลเจียด อ ำเภอเขมรำฐ  
  ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2560 นักแสดงฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ได้รับกำรสนับสนุนเครื่อง
แต่งกำยจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ซึ่งมีควำมประสงค์ที่อยำกจะสนับสนุน สืบสำน และส่งเสริมกำร
แสดงอันเป็นอัตลักษณ์ของชำวบ้ำนม่วงเจียด จึงได้มอบเครื่องแต่งกำยและเครื่องประดับให้กับผู้แสดง
ชำวบ้ำนเจียด โดยใช้ผ้ำย้อมครำม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนช่ือของอ ำเภอเขมรำฐ  เครื่องแต่งกำย ในยุคนี้ 
ประกอบด้วย เสื้อผ้ำฝ้ำยแขนกระบอกย้อมครำมคอกลมผ่ำอก ติดกระดุม ผ้ำสไบขิดสีขำวคล้องคอ      
สวมสร้อยคอเงิน สวมเข็มขัดเงินและเข็มขัดระย้ำเงิน นุ่งผ้ำซิ่นยำวกรอมเท้ำ โดยยังคงใช้ผ้ำซิ่นฝ้ำยมัดหมี่
สีครำมลำยดอกเจียด ต่อเชิงผ้ำซิ่นด้วยตีนซิ่นขิด ด้วยวัยของผู้แสดงที่มำกขึ้น ภำยหลังชำวบ้ำนจึงหันมำ
นุ่งผ้ำซิ่นยำวกรอมเท้ำ เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมตำมวัยของผู้แสดงที่ มำกข้ึน แต่ถ้ำเป็นเด็กนักเรียนก็
ยังคงนุ่งระดับเข่ำเช่นเดิม ทรงผมรวบมวยไว้กลำงศีรษะติดจุกผมปลอม ประดับมวยผมด้วยปอยฝ้ำยสีขำว
หรือไหมพรมสีขำว ทัดดอกลีลำวดีไว้ด้ำนซ้ำย ใส่ต่ำงหูเงิน (บุญสม ค ำแดงสด , 2564, 5 เมษำยน,                 
8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) รูปแบบกำรแต่งกำยดังกล่ำว เป็นสิ่งที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีมอบให้ชำวบ้ำน 
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมฟ้อนตังหวำยให้อยู่คู่ชุมชนสืบไป 
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ภาพท่ี 12 รูปแบบกำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียดในปัจจุบัน 
ท่ีมา: บุญสม ค ำแดงสด (2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

 เครื่องแต่งกำยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยผู้แสดงแต่งกำยด้วย
ผ้ำย้อมครำมทั้งเสื้อและผ้ำซิ่น ตำมลักษณะเดิมเมื่อครั้งปี พ.ศ. 2540  
 จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นได้ว่ำ เดิมชำวบ้ำนจะแต่งกำยด้วยวัตถุดิบที่มีในชุมชน โดยมี
นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ เป็นผู้ควบคุมกำรแต่งกำยและให้ข้อยุติว่ำเหมำะสมกับกำรแสดง ต่อมำ            
นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้เรียนรู้รูปแบบกำรแต่งกำยที่หลำกหลำยข้ึน จึงได้น ำมำพัฒนำรูปแบบกำรแต่ง
กำยประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำย เพื่อให้เกิดควำมสวยงำมแตกต่ำงจำกเครื่องแต่งกำยที่ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน ภำยหลัง ได้รับกำรสนับสนุนทุนทรัพย์และเครื่องแต่งกำยจำกหน่วยงำนรำชกำร             
จึงถือปฏิบัติเพื่อให้ไปในแนวทำงเดียวกัน พร้อมเพรียงกันในหมู่คณะ 
 เป็นธรรมดำของเครื่องแต่งกำยประกอบกำรแสดงที่มีกำรปรับตัวตำมรสนิยมของ ผู้สวมใส่
และผู้ให้กำรสนับสนุน ซึ่งก็มีกำรพัฒนำตำมองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เข้ำมำ เช่น อิทธิพลนำฏศิลป์แบบ       
รำชส ำนัก กำรเข้ำมำให้กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก เป็นต้น  
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ตารางท่ี 7 สรุปพัฒนำกำรด้ำนองค์ประกอบฟ้อนตังหวำยของบ้ำนม่วงเจียด 

องค์ประกอบ
การแสดง 

ปี พ.ศ. 2509 ปี พ.ศ. 2517-
2540 

ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน 

ผู้แสดง กลุ่มผู้แสดงหมอล ำ 
คณะศิลป์อีสำนดำวรุ่ง 

- กลุ่มนักเรียน  
- กลุ่มชำวบ้ำน 

- กลุ่มนักเรียน 
- กลุ่มชำวบ้ำน 

กลอนล ำ เปลี่ยนไปตำม
โอกำสที่แสดง 

เปลี่ยนไปตำม
โอกำสที่แสดง 

- ใช้กลอนเดียวเป็นหลัก  
- เพิ่มกลอนเกริ่นล ำยำว   
- มี 12 บท 

ดนตรี ลำยเพลง 
- ด ำเนินท ำนองด้วย
ลำยตังหวำย 

ลำยเพลง 
- ด ำเนินท ำนองด้วย
ลำยตังหวำย 

ลำยเพลง 
- ลำยล ำยำว 
- ลำยตังหวำย 

เครื่องดนตร ี
- เครื่องดนตรี
พื้นบ้ำนอีสำน ได้แก่ 
พิณ แคน กลองอี
ตุ๊บ (กลองตุ้ม) ฉ่ิง 
ฉำบ 

เครื่องดนตร ี
- เครื่องดนตรี
พื้นบ้ำนอีสำน ได้แก่ 
พิณ แคน กลองอี
ตุ๊บ ฉ่ิง ฉำบ 
 

เครื่องดนตร ี
- ใช้เพลง mp3 
- เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน มกีำรเพิ่ม
กลองหำงเข้ำมำ 
- ใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้ำ                    
- ใช้อิเล็คโทนเป็นเครื่องท ำจังหวะ  

เครื่องแต่งกำย สวมใสเ่ครื่องแต่ง
กำยที่หำได้ในชุมชน 
โดยมีรูปแบบไม่
เหมอืนกัน กล่ำวคือ 
ใส่กระโปรงบ้ำง ใส
ผ้ำซิ่นบ้ำง โดย
ภำพรวมแล้วไม่มี
รูปแบบเครื่องแต่ง
กำยที่ตำยตัว จะใช้
วัตถุดิบที่ผู้แสดงม ี

เริ่มแต่งกำย
เหมอืนกัน               
แต่วัตถุดิบต่ำงกัน 
คือสวมเสื้อย้อม
ครำมแขนสั้นบ้ำง 
แขนยำวบ้ำง 
ตำมแต่ผู้แสดงจะมี 
และผ้ำซิ่นมัดหมี่
ลวดลำยต่ำงกัน ผ้ำ
สไบคล้องคอ ทรง
ผมรวบมวยไว้กลำง
ศีรษะบ้ำง ที่ท้ำย
ทอยบ้ำงถ้ำผมสั้น ก็
จะหวีใหเ้รียบรอ้ย 

แต่งกำยเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน มีกำรตัด
เย็บเสือ้แขนกระบอกผ่ำอกติดกระดมุ คอ
กลม แตง่แถบสีขำวนุ่งผ้ำซิ่นลำยมัดหมีล่ำย
ดอกเจียด ทรงผมรวบมวยไว้กลำงศีรษะ
ประดบัด้วยดอกลลีำวดี 
- 2557 ได้รับสนับสนุนเครื่องแตง่กำยจำก
นำยศักดำ ค ำประไพ ผู้แสดงสวมเสื้อแขน
กระบอกคอจีนสีด ำ ผ่ำอกติดกระดุม แกแตง่
ปลำยแขนเสือ้ และปกเสือ้ ด้วยแถบสีแดง 
นุ่งผ้ำซิ่นสีด ำ หม่สไบเฉียงบ้ำง คล้องคอบ้ำง 
สวมเครื่องประดบัเงิน 
- 2560 ได้รับสนับสนุนเครื่องแตง่กำยจำก
มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี ผู้แสดงสวมเสื้อ
ย้อมครำม แขนกระบอก คอจีน ผ่ำอกติด
กระดมุ นุ่งผ้ำซิ่นย้อมครำม ผ้ำสไบสีขำว
คล้องคอ สวมเครื่องประดบัเงิน 
- รวบผมมวยไว้กลำงศีรษะติดจุกผมปลอม 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 



67 

  จำกตำรำงแสดงสรุปพัฒนำกำรด้ำนองค์ประกอบฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด สรุปได้ว่ำ
ฟ้อนตังหวำยของบ้ำนม่วงเจียด มีพัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงในทุกองค์ประกอบกำรแสดง ซึ่งนำยประดิษฐ์ 
แก้วชิณ จะคอยปรับปรุงองค์ประกอบกำรแสดงต่ำง ๆ อยู่เสมอ ถือได้ว่ำ นำยประดิษฐ์ แก้วชิณเป็นผู้มี
บทบำทอย่ำงส ำคัญในกำรพัฒนำ ส่งเสริม และอนุรักษ์ ฟ้อนตังหวำยของชำวบ้ำนม่วงเจียด ให้เป็นที่รู้จัก
อย่ำงกว้ำงขวำง ภำยหลัง จึงเริ่มมีหน่วยงำนภำยนอก เข้ำมำให้กำรสนับสนุนชุมชนอย่ำงเป็นทำงกำร  
  ปัจจัยที่เป็นสำเหตุให้องค์ประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงนั้น มำจำกปัจจัยภำยใน ได้แก่ คนในชุมชน กล่ำวคือ คนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงคุณค่ำของ
กำรฟ้อนตังหวำย เนื่องจำกฟ้อนตังหวำยเป็นกำรแสดงที่สร้ำงช่ือเสียงให้กับชุมชนในฐำนะต้นก ำเนิดฟ้อน
ตังหวำย จึงเกิดควำมร่วมมือกันข้ึน มีกำรจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ฟ้อนตังหวำยในชุมชน เริ่มมีกำรพัฒนำ 
ปรับปรุงฟ้อนตังหวำยอย่ำงจริงจัง เช่น กำรประดิษฐ์กระบวนท่ำที่หลำกหลำยข้ึน กำรแต่งแบบเดียวกัน 
และกำรใช้กลอนล ำบทเดียวเป็นหลัก โดยเป็นควำมร่วมมือของชำวบ้ำนม่วงเจียด และโรงเรียนชุมชนบ้ำน
เจียด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมสวยงำมและเหมำะสมกับบริบททำงสังคมที่ปรับเปลี่ยน  
  และปัจจัยภำยนอก ได้แก่ ประสบกำรณ์ด้ำนนำฏศิลป์ของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณมีมำก
ข้ึน กล่ำวคือ นำยประดิษฐ์ได้น ำหลักกำรทำงนำฏศิลป์ที่ได้เรียนรู้  มำพัฒนำองค์ประกอบกำรแสดงฟ้อน
ตังหวำยของชุมชน นอกจำกนี้ ยังมีหน่วยงำนภำครัฐทั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจียดตลอดจน
สถำบันกำรศึกษำ เข้ำมำมีบทบำทในกำรส่งเสริมกำรแสดงของชุมชน ด้วยกำรสนับสนุนควำมรู้ ทุนทรัพย์
ด้ำนต่ำง ๆ ชำวบ้ำนจึงได้น ำมำพัฒนำกำรแสดงของตน 

 2.1.2 ฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
 ฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี มีพัฒนำกำรด้ำนองค์ประกอบกำรแสดง ดังนี้ 
 1) ผู้แสดง 
 ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยแบบวิทยำครูอุบลรำชธำนี จะใช้ผู้แสดงหญิงทั้งหมดตำมบ้ำนม่วงเจียด
และโรงเรียนอุบลวิทยำคม ในปี พ.ศ. 2522-2523 เป็นกลุ่มนักศึกษำวิชำชีพ ซึ่งในขณะนั้น ยังไม่มี
ภำควิชำนำฏศิลป์ (ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์, 2564, 28 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
 ต่อมำในปี พ.ศ.2524 ได้เปิดรับนักศึกษำประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำช้ันสูง หรือ ป.กศ.สูง 
วิชำเอกนำฏศิลป์ข้ึน ผู้แสดงในช่วงนี้ จึงเป็นนักศึกษำภำควิชำนำฏศิลป์ทั้งหมด จำกกำรให้สัมภำษณ์ของ
นำงเบญจำ ภำณุรัตน์ อดีตหัวหน้ำภำควิชำนำฏศิลป์ กล่ำวว่ำ “ในอดีตกำรคัดเลือกนักศึกษำเพื่อเข้ำเรียน
วิชำนำฏศิลป์นั้น จะคัดเลือกจำกรูปร่ำง หน้ำตำเป็นหลัก ส่วนฝีมือสำมำรถฝึกฝนกันได้ ซึ่งเกณฑ์ก ำหนด
นั้นจะเป็นกรอบของกำรแสดง เพื่อให้กำรแสดงเกิดควำมสวยงำม เกิดสุนทรียภำพในทุกองค์ประกอบตำม
หลักนำฏศิลป์” (เบญจำ ภำณุรัตน์, 2564, 3 เมษำยน, สัมภำษณ์) กำรคัดเลือกผู้แสดงฟ้อนตังหวำยของ
วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี มีเกณฑ์กำรคัดเลือก ดังนี้  
  (1) รูปร่ำงของผู้แสดง จะต้องสมส่วนไม่อ้วนจนเกิดไป ควำมสูงในระดับใกล้เคียงกัน 
แขนและวงจะต้องใกล้เคียงกัน เพรำะเป็นกำรแสดงหมู่ ถ้ำรูปร่ำงต่ำงกันมำก ก็จะเกิดควำมไม่สมดุล  
  (2) หน้ำตำของผู้แสดง จะต้องมีควำมงำมสมวัย และยิ้มแย้มแจ่มใส  
  (3.) ฝีมือของผู้แสดง ผู้แสดงจะต้องมีไหวพริบในกำรแสดงและฟ้อนได้งำม 
  (4) ผู้แสดงมีควำมจ ำที่ดี สำมำรถจดจ ำท่ำฟ้อนได้อย่ำงแม่นย ำ 
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  (5) กิริยำมำรยำทของผู้แสดง ข้อนี้ถือเป็นสิ่งส ำคัญของผู้แสดงนำฏศิลป์  ซึ่งต้องเป็น   
ผู้มีกิริยำมำรยำทงดงำม มีสัมมำคำรวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักหน้ำที่ และเป็นผู้ว่ำนอนสอนง่ำย ซึ่งข้อนี้จะ
ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรแสดงแต่ละครั้งเป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อย (เบญจำ ภำณุรัตน์, 
2564, 3 เมษำยน, สัมภำษณ์ จินตนำ ทองแจ่ม, 2564, 27 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
 

 
ภาพท่ี 13 คณำจำรย์และนักศึกษำวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เมื่อครั้งไปบันทกึเทปกำรแสดง               

ฟ้อนตังหวำยทีส่ถำนีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชำสัมพันธ์ 
ท่ีมา: จินตนำ ทองแจ่ม (2564, 27 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

 นักศึกษำภำควิชำนำฏศิลป์ วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เมื่อครั้งเดินทำงไปบันทึกเทปฟ้อนตัง
หวำย ที่สถำนีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชำสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่ำ ผู้แสดงจะมีรูปร่ำงและสัดส่วนใกล้เคียง
กันมำก ภำพถ่ำยบันทึกไว้เมื่อประมำณปี พ.ศ. 2524  
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ภาพท่ี 14 นักศึกษำ ป.กศ.สูง เอกนำฏศิลป์ วิทยำครูอบุลรำชธำนี  

ในชุดกำรแสดงพื้นบ้ำนประมำณปี พ.ศ.2524 
ท่ีมา: จินตนำ ทองแจ่ม (2564, 27 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

 นักศึกษำภำควิชำนำฏศิลป์ วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ในกำรแสดงชุดเซิ้งกระด้ง บันทึกไว้   
เมื่อประมำณปี พ.ศ. 2524 จำกภำพแสดงให้เห็นว่ำ ผู้แสดงจะมีรูปร่ำง สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดควำมสวยงำม กลมกลืน และพร้อมเพรียงกัน (จินตนำ ทองแจ่ม, 2564, 27 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
 จำกข้อมูลข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2522 ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 
เป็นนักศึกษำวิชำชีพครู ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2524 มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี หลักสูตร
นำฏศิลป์ ผู้แสดงในช่วงนี้ จึงเป็นนักศึกษำวิชำนำฏศิลป์โดยตรง ทั้ งนี้ คณำจำรย์ผู้คัดเลือกผู้แสดงได้
ก ำหนดคุณสมบัติของผู้แสดง โดยเลือกสรรจำกรูปร่ำง หน้ำตำ ฝีมือกำรแสดง ควำมจ ำที่ดี และ
กิริยำมำรยำทของผู้แสดง ซึ่งอำจำรย์ผู้ควบคุมกำรแสดงในยุคนั้น ได้แก่ นำงเบญจำ ภำณุรัตน์ และ     
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ทั้งสองท่ำน เป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนนำฏศิลป์ โดยจบกำรศึกษำ
ด้ำนนำฏศิลป์จำกวิทยำลัยนำฏศิลป วังหน้ำ กรุงเทพมหำนคร จึงน ำประสบกำรณ์สุนทรียะทำงด้ ำน
นำฏศิลป์ที่ได้เรียนรู้และสั่งสม มำเป็นแนวทำงในกำรคัดเลือกนักแสดง เพื่อให้กำรแสดงเกิดควำมสวยงำม 
ควำมรำบรื่นในขณะฝึกซ้อมและขณะออกแสดง และให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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 2) กลอนล า  
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ อำจำรย์ภำควิชำดนตรี วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีกับ
นำยธีระ โกมลศรี ครูดนตรีโรงเรียนอุบลวิทยำคม ร่วมกันปรับปรุงกลอนล ำที่ได้รับ สืบทอดต่อมำจำก
โรงเรียนอุบลวิทยำคม ซึ่งเป็นกลอนที่นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ประพันธ์ข้ึนให้โรงเรียนอุบลวิทยำคม
โดยเฉพำะ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ (2564, 28 มีนำคม, สัมภำษณ์) ได้กล่ำวว่ำ “กลอนที่
นำยประดิษฐ์ประพันธ์ให้นั้นมีหลำยท่อนมำก เพื่อให้เหมำะสมกับกำรแสดง จึงได้มอบหมำยให้            
นำยธีระ โกมลศรี ปรับเนื้อหำในบำงส่วน เพื่อให้มีควำมหมำยสื่อถึงวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ปรับค ำร้อง
ให้สำมำรถล ำได้ทั้งชำยและหญิง ด้วยแนวคิดที่ว่ำ กลอนล ำมีเนื้อหำกล่ำวถึงกำรเกี้ยวพำรำสี จึงใช้นักร้อง
ทั้งชำยและหญิงร้องสลับกันในลักษณะเกี้ยวพำรำสี และเพิ่มกำรกล่ำว ค ำกลอนเข้ำมำหลังจำกำรล ำยำว 
เพื่อเป็นกำรอำรัมภบทถึงควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของกำรแสดง และเพื่อเน้นย้ ำให้ช่วยกันรักษำกำร
แสดงนี้ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งตนได้ประพันธ์ข้ึนเอง เหตุที่ประพันธ์โดยภำษำเป็นภำษำกลำง ก็เพื่อต้องกำรให้
ผู้ชมในภูมิภำคอื่น ๆ ได้เข้ำใจด้วย”  
 ทั้งนี้ กลอนล ำตังหวำยแบบวิทำลัยครูอุบลรำชธำนี ยังคงยึดตำมรูปแบบของโรงเรียนอุบล
วิทยำคมแทบทุกประกำร โดยเริ่มจำก กำรเกริ่นล ำยำว (กำรเกริ่นน ำด้วยท ำนองล ำที่มีควำมเนิบช้ำ) 
เรียกว่ำ “กำรโอ่” ในช่วงต้น เรียกว่ำ ล ำล่องหรือล ำยำว แบบหมอล ำกลอนเมืองอุบลรำชธำนี ต่อด้วยกำร
กล่ำวค ำกลอน (กลอนแปด) ต่อด้วยกำรล ำตังหวำย และจบด้วยท ำนองล ำเต้ยพม่ำ ต่อด้วยท ำนองล ำเต้ย
ธรรมดำ เรียกว่ำ “เต้ยลำ” ซึ่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ (2564, 28 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำว
ว่ำ “ตนมีควำมประทับใจในรูปแบบดังกล่ำวเป็นอย่ำงมำก ด้วยมีควำมสนุกสนำน  ท ำให้กำรแสดงมีสีสัน 
สอดคล้องกับรูปแบบกำรแสดงหมอล ำกลอน ที่เริ่มด้วยกำรเกริ่นช้ำในช่วงต้น กำรด ำเนินท ำนองที่มี
จังหวะเร็วในช่วงกลำง และจบด้วยกำรเต้ยลำ ซึ่งแตกต่ำงจำกรูปแบบของบ้ำนม่วงเจียดที่มีเฉพำะล ำตัง
หวำยเพียงอย่ำงเดียว และเห็นสมควรว่ำจะคงรูปแบบนี้ไว้เช่นเดิม”  
 กลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ประกอบด้วยท ำนองล ำถึง 4 ท ำนอง ได้แก่ 
ท ำนองล ำยำวหรือล ำล่องส ำเนียงอุบลรำชธำนี ท ำนองล ำตังหวำย ท ำนองล ำเต้ยพม่ำ และท ำนองล ำเต้ย
ธรรมดำ มีโครงสร้ำงกลอนล ำ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเกริ่นน ำท ำนองล ำยำว  ส่วนด ำเนินเรื่องท ำนอง
ตังหวำย และส่วนจบที่เป็นกำรกล่ำวอ ำลำด้วยท ำนองล ำเต้ยพม่ำและ  เต้ยธรรมดำ โดยมีเนื้อควำม ดังนี้  
 

กลอนล าตังหวายวิทยาลยัครูอุบลราชธานี 
ล ำท ำนองล ำยำว 

(เกริ่นน ำ) โอ้ย...วำสนำอีน้องนอ้ย บ่คอยได้ฮ่วมพี่ชำย โอ๊ย......ละนำ 
กล่ำวค ำกลอน 

    ตังหวำยนี้มีมำแต่โบรำณ          ชำวอีสำนบ ำรุงไว้อย่ำให้หำย 
    ของเขำดีมีไว้อย่ำท ำลำย           ขอพี่น้องทั้งหลำยจงได้ชม 
  เขมรำฐอ ำเภอถ่ินบ้ำนเกิด          ช่วยกันเถิดรักษำไว้อย่ำได้สูญ 
  ท่ำฟ้อนร ำต่ำง ๆ ช่วยเพิ่มพูน          อย่ำให้สูญเสียศิลปะเรำ 
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ล ำท ำนองตงัหวำย 
 1) บัดนี้ ข้ำขอยอนอแม่นมือน้อม ชุลีกรเด้อแม่นก้มกรำบ ชูสลอนนอนบนอบนิ้ว ถวำยไท้
ดอกผู้อยู่เทิง อ้ำยพี่คนงำมนี่นำ หนำคิงกลม  
 2) ชำยเอ้ย จุดประสงค์นอเพื่อหมำยแม้น เพื่อเผยศิลป์นอพื้นบ้ำนเก่ำของไทยเฮำนอตั้งแต่
ครั้ง โบรำณพุ้นให้เฟื่องให้ฟู  อ้ำยพี่ของน้องนี่นำ คนงำมเอย  
 3) ค ำนำง ปูเป็นทำงนอเพื่อเลือกแต้ม ทำงอีสำนนอบ่ให้หลุดหล่น วิทลัยครูนอแม่นพวกพ้อง 
น ำมำฮ้องออกโฆษณำ หล่ำพี่คนงำมนี่เอย หน้องหมำว้อ  
 4) ชำยเอ้ย หำเอำตังเด้อแม่นหวำยเซิ้ง ล ำแต่เหิงนอบ้ำนเจียดก่อ สืบแต่กอนอซุมผู้เฒ่ำ      
ใบลำนพู้นดอกพื้นกะหำย ดอกพื้นกะหำย ดอกพื้นกะหำย อ้ำยพี่ของน้องนี่นำ คนงำมเอย  
 5) ค ำนำงคนจบ ๆ เด้อแม่นจั่งน้อง งำม ๆ เด้อแม่นจั่งน้อง ซำงบ่ไปนอแม่นกินข้ำว มัวมอง
หนอแม่นน ำไก่ คนข้ีฮ้ำยคือว่ำจั่งอ้ำย กินข้ำวแม่นบ่ำยปลำ หล่ำพี่คนงำมนี่เอย ครูบ้ำนนอก 
 6) ชำยเอ้ย คิดถึงครำวนอแม่นเฮำเว้ำ ในเถียงนำนอบ่มีฝำ แม่สิฟำดนอแม่นไม้ค้อน          
แม่สิย้อนนอแม่นไม้แส้ ตีน้องนั่นแต่ผู้เดียว แต่ผู้เดียว นั่นแต่ผู้เดียว อ้ำยพี่ของน้องนี่นำ คนงำมเอย  
 7) ค ำนำง ไปบ่เมือนอแม่นน ำอ้ำย เมือน ำนอแม่นอ้ำยบอ ค่ำรถอ้ำยบ่ให้เสีย ค่ำเฮืออ้ำยบ่ให้
จ้ำง อ้ำยสิตำยนอแม่นเป็นซ้ำง เอรำวัณนอให้น้องข่ี ตำยเป็นรถนอแม่นแท็กซี่ ให้น้องนั่นข่ีผู้เดียว ข่ีผู้เดียว 
นั่นข่ีผู้เดียว หล่ำพี่คนงำมนี่เอย คนงำมเอย  
 8) ชำยเอย ย้ำนบ่จริงนอแม่นจั่งว่ำ สีชมพูนอแม่นจั่งว่ำ หย้ำนคือตอกนอแม่นมัดกล้ำ     
ด ำนำแล้วดอกเหยียบใส่ตม เหยียบใส่ตม ดอกเหยียบใส่ตม อ้ำยพี่ของน้องนี่นำ คนงำมเอย  
 9) บัดน้ี ขอส่งพรนอแม่นไปให้ ทหำรไทยนอผู้กล้ำแก่น ทั้งชำยแดนและต ำรวจน้ ำ อ.ส.กล้ำ
ท่ำนจงเจริญ สรรเสริญภิญโญเจ้ำนอ ขอให้สุขนอแม่นทั่วหนำ สุขอุรำทุกคืน ทุกวัน ทุกคืนทุกวัน ทุกคืน
ทุกวัน หล่ำพี่คนงำมนี่เอย คนงำมเอย  

ล ำท ำนองเต้ยพม่ำ 
  เอ้ำลำลำลำลำที เอ้ำลำลำลำลำที ขอให้โชคดีเถิดนะแฟนจ๋ำ เสียงจำกลูกทุ่งบ้ำนนำ เสียง
จำกลูกทุ่งบ้ำนนำ โชคดีเถิดหนำมำฟังกันใหม่ ถ้ำหำกสนใจฉัน(ผม)ขอขอบคุณ ถ้ำหำกสนใจฉัน(ผม)
ขอขอบคุณ 

ล ำท ำนองเต้ยธรรมดำ 
 คันไกลล่ะคันไกลกันแล้ว คันไกลล่ะคันไกลกันแล้ว คือเฮือแจวมันไกลจำกฝั่งเฮือแจวมันไกล
จำกฝั่ง ดอกสะมังมันสิไกลจำกต้น จำกต้น ล่ะจำกต้น จำกต้น บ่มีได้ส่งกลิ่นหอม นั่นละนำหนำนวลนำ ละ
นำคนไคนี่นำ หำงตำเจ้ำลักท่ำหล้ำ หำงตำเจ้ำลักท่ำหล้ำ พวกฉันขอลำไปแล้ว พวกฉันขอลำเจ้ำไปแล้ว…(จบ)  

(ทินกร อัตไพบูลย์, 2564, 26 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
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 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ (2564, 26 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “ภำยหลังได้
ปรับเปลี่ยนกลอนล ำเกริ่นจำกเดิม ด้วยบทที่ว่ำ โอ้ย..ละบุญเอ๋ย บุญอีนำงเคยสร้ำง ซำงบ่เป็นหนทำง 
หนทำง พอให้นองได้เทียวไต่ ล่ะซำงมีบำปมำแล่นเข็น ละซำงมีเวรมำแล่นต้อง ท ำให้น้องห่ำงพี่ชำย    ห่ำง
พี่ชำย โอ๊ย...ละนำ ซึ่งเป็นกลอนล ำของหมอล ำฉวีวรรณ ด ำเนิน ศิลปินแห่งชำติ หมอล ำกลอนช่ือดังของ
จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งกลอนดังกล่ำวก็โด่งดังอย่ำงมำกในแถบภำคอีสำน กำรน ำกลอนล ำที่โด่งดังมำ
ประกอบกำรแสดง เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กำรแสดงมีควำมแปลกใหม่น่ำสนใจมำกขึ้น  
 กลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีน้ี จะใช้นักร้องทั้งชำยและหญิง ในช่วงกำรโอ่
จะล ำโดยนักร้องหญิง ช่วงล ำตังหวำยจะสลับกันล ำ ในลักษณะกำรล ำปฏิพำกย์  และในช่วงเต้ยลำจะล ำ
พร้อมกันในลักษณะประสำนเสียง เมื่อจบล ำตังหวำยในแต่ละท่อนจะมีกำรร้องรับพร้อมกันว่ำ ยวก ๆ ยวก ๆ 
ยวก ๆ ยวก ๆ ทุกท่อน และในบำงท่อนจะเพิ่มค ำร้องรับเข้ำไปว่ำ ยวก ๆ ยวก ๆ  ยวก ๆ ยวก ๆ บึ๊ดจ้ ำ
บึ๊ด จ้ ำบึ๊ด จ้ ำบึ๊ด เพื่อให้เกิดควำมพร้อมเพรียงและควำมสนุกนำน” โดยควำมหมำยของกลอนล ำสำมำรถ
สรุปได้ ดังนี้  
 1) กล่ำวตัดพ้อในโชคชะตำว่ำ กุศลที่เคยสร้ำงมำไม่น ำพำให้ได้สมหวังในควำมรักกับชำยหนุ่ม 
 2) กำรแสดงควำมเคำรพบูชำต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในท่อนที่ว่ำ ข้ำขอยอนอแม่นมือน้อม      
ชุลีกรเด้อแม่นก้มกรำบ ชูสลอนนอนบนอบนิ้ว ถวำยไท้ดอกผู้อยู่เทิง โดยค ำว่ำ “ไท้” ในที่นี้หมำยถึง ผู้เป็น
ใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ แม้บทล ำตังหวำยของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ จะมีกำรปรับปรุงข้ึนใหม่ แต่ก็ยังคงมี
กำรกล่ำวแสดงควำมเคำรพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิก่อนจะด ำเนินไปเนื้อหำอื่น ๆ  
 3) กล่ำวถึงจุดประสงค์ในกำรน ำมำแสดง ควำมเป็นมำ  กำรอนุรักษ์ และสืบสำนฟ้อนตังหวำย 
 4) กำรเกี้ยวพำรำสีกันระหว่ำงชำยหนุ่มกับหญิงสำวด้วยถ้อยค ำผญำ 
 5) กำรกล่ำวอวยพรให้กับเจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมือง และผู้ชม 
 6) กำรกล่ำวลำในช่วงท้ำย  
กลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เป็นกลอนล ำที่สืบทอดมำจำกโรงเรียนอุบลวิทยำคม        
ซึ่งโรงเรียนอุบลวิทยำคมก็ได้สืบทอดต่อมำจำกบ้ำนม่วงเจียดอีกทอดหนึ่ง ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยจะกล่ำวใน
ประเด็นกำรสืบทอดต่อไป ทั้งนี้ มีกำรเพิ่มท ำนองล ำ 3 ท ำนองเข้ำมำ ได้แก่ ท ำนองล ำยำว ท ำนองล ำเต้ย
พม่ำ และท ำนองล ำเต้ยธรรมดำ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่มีในกลอนล ำตังหวำย บ้ำนม่วงเจียดในยุคแรก 
ภำยหลัง จึงได้มีกำรเปลี่ยนกลอนล ำเกริ่นในช่วงแรก เป็นกลอนล ำที่ก ำลังโด่งดังในยุคนั้น ซึ่งเป็นควำม
ต้องกำรและรสนิยมของผู้สร้ำงสรรค์กลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 

  3) ดนตร ี
 1. ลำยเพลง 
 คณำจำรย์ภำควิชำดนตรี วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร  
อัตไพบูลย์ ได้ร่วมกันก่อตั้งวงหมอล ำหมู่ คณะไทยสำมัคคี  ข้ึนในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งรูปแบบกำรแสดง
นอกจำกจะแสดงแบบหมอล ำหมู่แล้ว ยังมีกำรแสดงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนแบบวงโปงลำงอีกด้วย วิทยำลัย
ครูอุบลรำชธำนีจึงมีทรัพยำกรทำงดนตรีอยู่แล้วเป็นทุนเดิม แต่ในยุคนั้น ยังไม่ได้มีกำรแสดงนำฏศิลป์
มำร่วมแสดงด้วย เป็นเพียงกำรบรรเลงดนตรีพื้นบ้ำนแบบวงโปงลำงเท่ำนั้น 
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 ในปี พ.ศ. 2522 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ และนำยธีระ โกมลศรี ได้ร่วมกัน
ปรับปรุงลำยเพลงตังหวำยของเดิม ที่ได้รับสืบทอดมำจำกโรงเรียนอุบลวิทยำคม ให้เป็นระบบระเบยีบตำม
มำตรฐำนหลักกำรทำงดนตรี โดยปรับปรุงให้มีท ำนองและจังหวะที่สม่ ำเสมอมีจังหวะยกและจังหวะตกที่
ชัดเจนในแต่ละห้องเพลง กล่ำวคือ ในหนึ่งห้องเพลง จะประกอบไปด้วยจังหวะยก 3 จังหวะ และจังหวะ
ตก 1 จังหวะ โดยจังหวะ 1 2 3 เป็นจังหวะยก และจังหวะที่ 4 เป็นจังหวะตก ฉะนั้น ในเวลำนับจังหวะ
เพลง จะใช้กำรนับ 1 2 3 4 เช่นนี้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มอรรถรสและควำมสอดประสำนระหว่ำงดนตรี กลอนล ำ 
และรูปแบบกระบวนฟ้อน ให้สัมพันธ์ไปด้วยกัน ด้วยกำรน ำหลักกำรดนตรีสำกลมำเป็นแนวทำงในกำร
สร้ำงสรรค์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ (2564, 28 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “ตนและ
คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ร่วมกับนำยธีระ โกมลศรี  ได้เรียบเรียงเสียงประสำนลำยเพลงตังหวำย
ข้ึนใหม่ให้เป็นระบบตำมหลักกำรดนตรี โครงสร้ำง ลำยเพลงนั้น ประกอบด้วย ส่วนเกริ่นน ำ ( Intro) ต่อ
ด้วยบทร้องและดนตรีรับ (Solo) ซึ่งในส่วนของดนตรีรับนั้นจะมีโน๊ตเหมือนกันและจังหวะเท่ำกันทุกท่อน 
และส่วนจบ (Ending) โดยได้เรียบเรียง ลำยเพลงในช่วงล ำตังหวำยข้ึนใหม่ เหตุที่ออกแบบเพลง
ประกอบกำรแสดงในช่วงล ำตังหวำยให้มีดนตรีรับทุกท่อนน้ัน มำจำกรูปแบบดั้งเดิมของชำวบ้ำนม่วงเจียด
ที่ส่งต่อมำยังโรงเรียนอุบลวิทยำคม ซึ่งหมอล ำจะล ำไปเรื่อย ๆ เมื่อจบแต่ละบท ก็จะบรรเลงดนตรีรับทุก
บท แต่ระยะของจังหวะดนตรีนั้นก็จะสั้นบ้ำง ยำวบ้ำง และบรรเลงในแต่ละท่อนแตกต่ำงกันไป แต่เพื่อให้
เหมำะสมกับกำรแสดง จึงออกแบบดนตรีรับในทุกท่อนให้มีระยะเท่ำกัน และบรรเลงด้วยลำยเดียวกัน”  
 

 
                           (1)                                                         (2) 

ภาพท่ี 15 โน๊ตเพลงตงัหวำยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 
ท่ีมา: ทินกร อัตไพบลูย์ (2549, น.77-78) 

 โน้ตเพลงประกอบด้วยกลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ในรูปแบบโน้ตดนตรีสำกล 
จัดท ำโดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ เพื่อใช้ส ำหรับกำรฝึกหัดแก่นักดนตรีและนักศึกษำ 
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 2. เครื่องดนตรี 
 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบกำรแสดง ยังคงใช้เครื่องดนตรีแบบวงโปงลำงตำมแนวทำงของ
โรงเรียนอุบลวิทยำคม ได้แก่ พิณไฟฟ้ำ แคน กลองหำง กลองตุ้ม ฉ่ิง ฉำบ ไม้งับแงบ โปงลำง  และไหซอง 
และได้เพิ่มพิณเบสไฟฟ้ำเข้ำมำเพื่อให้เกิดเสียงทุ้ม ตำมรูปแบบของวงหมอล ำหมู่ ที่มีกำรใช้เครื่องดนตรี
สำกลเป็นหลักแทนไหซองที่ให้เสียงเบำกว่ำ 
 กำรใช้กีต้ำร์เบสที่ให้เสียงทุ้มแทนเครื่องดนตรีไหซอง มำจำกแนวคิดที่ว่ำ เพื่อให้เกิด
ควำมสะดวกต่อกำรแสดง เนื่องจำกสำมำรถต่อเข้ำเครื่องขยำยเสียงได้โดยตรง และให้เสียงที่ดังกว่ำ 
เครื่องดนตรีแบบเดิม ซึ่งในปี พ.ศ.  2522 นั้น ได้ร่วมกับอำจำรย์พิชัย ศรีภูไฟ ผู้ เ ช่ียวชำญด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมอีสำน ปรับปรุงกีต้ำร์เบสไฟฟ้ำข้ึนใหม่ ให้มีรูปลักษณ์เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนคล้ำยพิณ คือ 
มีหัวพิณรูปพระยำนำค ใช้ไม้มำท ำเป็นตัวกีต้ำร์เบสไฟฟ้ำ แต่ยังคงระบบกำรท ำงำนของกีต้ำร์เบสไฟฟ้ำไว้
เช่นเดิม ภำยหลังเรียกว่ำ พิณเบส (ทินกร อัตไพบูลย์, 2564, 26 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
 ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2523 ได้น ำโหวดมำร่วมบรรเลงด้วย เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กำรแสดง     
ซึ่งก ำลังเป็นที่นิยมในยุคนั้น ทั้งนี้ วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีได้พัฒนำเพลงตังหวำยในรูปแบบโน๊ตดนตรี
สำกล และบันทึกเสียงเพลงล ำตังหวำยในรูปแบบเทปเสียง เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2529 อีกด้วยเดิมนักดนตรี
จะเป็นนักศึกษำวิชำชีพครู ต่อมำในปี พ.ศ. 2524 เมื่อมีกำรเปิดหลักสูตรวิชำดนตรีจึงเป็นนักศึกษำวิชำ
ดนตรีโดยตรง (ทินกร อัตไพบูลย์, 2564, 26 มีนำคม, สัมภำษณ์)  
 วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ได้ปรับปรุงลำยเพลงตังหวำยของเดิม ให้เป็นระบบตำม
หลักกำรดนตรีสำกล ซึ่งผู้ปรับปรุงดนตรีเป็นคณำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนดนตรีโดยตรง ทั้งยังได้พัฒนำ
รูปแบบวงโปงลำงอยู่ก่อนหน้ำแล้ว และยังได้น ำเครื่องดนตรีอื่นมำเล่นประสมวงด้วย จะเห็นได้ว่ำ        
เมื่อดนตรีตังหวำย ได้แพร่กระจำยมำยังสถำบันกำรศึกษำที่มีกำรเรียนกำรสอนดนตรีโดยตรง ดนตรีนั้นก็
จะเกิดพัฒนำกำรไปด้วย กล่ำวคือ ดนตรีก็จะเปลี่ยนไปตำมควำมต้องกำร รสนิยม และประสบกำรณ์ทำง
สุนทรียะของผู้ปรับปรุงดนตรี 
 กำรเรียบเรียงลำยเพลง กำรจัดสัดส่วนกำรบรรเลงและกำรร้อง และกำรใช้เครื่องดนตรี
สำกลในกำรบรรเลง เป็นสิ่งที่คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี น ำองค์ควำมรู้ด้ำนดนตรีของตน มำเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำดนตรีพื้นบ้ำนให้เป็นมำตรฐำนตำมหลักดนตรีสำกล กล่ำวคือเรียบเรียงลำยให้เป็น
สดัส่วน เป็นท่อนอย่ำงชัดเจน เพื่ออรรถรสในทำงดนตรี และเพื่อให้สอดรับกับกำรฟ้อนร ำ อีกทั้งพัฒนำ
เสียงของเครื่องดนตรีและตัวเครื่องดนตรีเอง ให้สำมำรถมีมำตรฐำนเสียงเดียวกัน และสำมำรถเล่นประสม
วงได้โดยเสียงดนตรีไม่เพี้ยน ซึ่งเป็นกำรน ำหลักกำรทำงด้ำนดนตรีมำผสมผสำนกับดนตรีพื้นบ้ำน          
จนส่งอิทธิพลไปสู่ชำวบ้ำนจริง ๆ  

 4) เครื่องแต่งกาย 
 คณำจำรย์ภำควิชำนำฏศิลป์ วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ได้ปรับปรุงเครื่องแต่งกำยประกอบ
ฟ้อนตังหวำยข้ึนใหม่ โดยกำรน ำรูปแบบกำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียดและโรงเรียนอุบล
วิทยำคม มำประยุกต์ใช้ด้วยวัตถุดิบที่มีในท้องถ่ิน เพื่อน ำเสนออัตลักษณ์ของชำวอุบลรำชธำนี  
 ปี พ.ศ. 2522 ผู้แสดงแต่งกำยด้วยกำรสวมเสื้อแขนกระบอกผ่ำอกติดกระดุม และห่มสไบ
เฉียงบ่ำจำกขวำมำซ้ำยแล้วผูกเป็นโบว์ที่สะโพก ซึ่งได้แรงบันดำลใจมำจำกเครื่องแต่งกำยกำรแสดงเซิ้ง
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กระหยัง หรือใช้ผ้ำสไบคล้องคอ ตำมของบ้ำนม่วงเจียดบ้ำงในบำงโอกำส นุ่งผ้ำซิ่นผ้ำฝ้ำยมัดหมี่ยำวครึ่ง
หน้ำแข้ง ซึ่งปรับมำจำกของบ้ำนม่วงเจียด แต่นุ่งให้ยำวข้ึนเพื่อให้เหมำะสมส ำหรับสถำนะนักศึกษำ      
โดยคละลวดลำยกัน เนื่องจำกกำรทอผ้ำซิ่นในอดีตไม่ได้ทอในลักษณะอุตสำหกรรม คือ จะมีลำยไม่ซ้ ำกัน 
กำรทอลำยซิ่นเลวดลำยเดียวกันน้ันเกิดข้ึนภำยหลัง และคำดเข็มขัดเงิน ทรงผมเกล้ำรวบตึงมวยไว้กลำง
ศีรษะบ้ำง เกล้ำรวบมวยไว้ที่ท้ำยทอยบ้ำง ประดับศีรษะด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ สวมสร้อยคอที่ประดิษฐ์มำ
จำกฝำขวดน้ ำอัดลมตีเป็นแผ่นแบนร้อยรวมกัน สวมก ำไลข้อมือและข้อเท้ำที่ประดิษฐ์ข้ึนเอง ใส่ต่ำงหู
โลหะที่มีลักษณะเป็นห่วงวงกลม  

 
ภาพท่ี 16 รูปแบบกำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอบุลรำชธำนี ปี พ.ศ. 2522 

ท่ีมา: ทินกร อัตไพบลูย์ (2525) 

 รูปแบบกำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี บันทึกไว้เมื่อปี  พ.ศ. 2522-2523 
โดยปรำกฏในภำพหน้ำปกหนังสือเรื่อง ร ำตังหวำย ของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ เผยแพร่ในปี 
พ.ศ. 2525 จำกกำรสัมภำษณ์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ (2564, 8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) 
ระบุว่ำ “เป็นภำพผู้แสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ในปี  พ.ศ. 2522 -2523 ซึ่งเป็น
นักศึกษำวิชำชีพครูทั้งหมด ในกำรถ่ำยภำพครั้งนั้น ได้ใช้วัตถุดิบที่แตกต่ำงกัน แต่ลักษณะกำรแต่งกำยเป็น
รูปแบบกำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยในยุคนั้น” 
 ในปี พ.ศ. 2523 คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ขณะลงพื้นที่ศึกษำวิจัยฟ้อนตังหวำยที่
บ้ำนม่วงเจียด ได้รับค ำแนะน ำจำกนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ว่ำมีเครื่องประดับที่นิยมใส่ในอดีต ท ำจำกแผ่น
สังกะสีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเรียกว่ำ “ปัตติหย่ำง”  
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ภาพท่ี 17 สร้อยคอปัตติหย่ำง  

ท่ีมา: ศิรเิพ็ญ อัตไพบลูย์ (2564, 27 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

 นักร้องหญิงของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ขณะขับร้องเพลงประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำย 
ในภำพ นักร้องจะสวมสร้อยคอท ำจำกแผ่นสังสี เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 3 ช้ิน  ร้อยรวมกันเป็น
สร้อยคอ ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่ทั้งผู้แสดงและนักร้องสวมใส่ทุกคน  
 ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี จะต้องแต่งหน้ำด้วย จำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 26 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “ได้น ำรูปแบบกำรแต่ง
หน้ำที่ได้เรียนรู้เมื่อครั้งศึกษำที่วิทยำลัยนำฏศิลป มำถ่ำยทอดให้กับนักศึกษำ โดยในกำรแสดง ผู้แสดง
จะต้องแต่งหน้ำทุกคน เพื่อเพิ่มควำมสวยงำมตำมแนวทำงปฏิบัติทำงนำฏศิลป์”  
 นอกจำกนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 26 มีนำคม, สัมภำษณ์) ได้กล่ำว
อีกว่ำ “ในยุคแรก ตนพึ่งเข้ำมำบรรจุใหม่ ๆ ที่วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ก่อนหน้ำนี้ ยังไม่เคยมี กำร
สร้ำงสรรค์กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำนอีสำนเลย จะมีเพียงกำรฝึกหัดกำรแสดงของวิทยำลัยนำฏศิลป
เท่ำนั้น เช่น เซิ้งกระติ๊บ เซิ้งกระหยัง และฟ้อนภูไท เป็นต้น เมื่อสร้ำงสรรค์ฟ้อนตังหวำย เครื่องแต่งกำย   
ที่ใช้ ก็จะอำศัยวัตถุดิบที่มีในภำควิชำนำฏศิลป์ในขณะนั้น มำประยุกต์ใช้ เช่น เอำเสื้อเซิ้งกระติ๊บมำใช้บ้ำง 
เอำผ้ำสไบเซิ้งกระหยังมำใช้บ้ำง ภำยหลัง เริ่มมีทุนทรัพย์มำกข้ึน จึงเริ่มมีกำรจัดซื้อวัตถุดิบอื่น ๆ           
มำทดแทนของเดิม” 
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 ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2524 มีกำรปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกำยจำกกำรสวมเสื้อ มำเป็นน ำผ้ำสไบมำพัน
รอบอกจับจีบ ทิ้งชำยที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย เรียกว่ำ “อิ้งอก” ด้วยผ้ำขำวม้ำ นำงเบญจำ ภำณุรัตน์ หัวหน้ำ
ภำควิชำนำฏศิลป์ ในขณะนั้น และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 3 เมษำยน, สัมภำษณ์) กล่ำว
ว่ำ “กำรปรับปรุงมำใช้กำรอิ้งอกแทนกำรสวมเสื้อก็เพื่อให้เกิดควำมแปลกใหมแ่ละแตกตำ่งจำกกำรแสดงชุดอืน่ 
กำรอิ้งอกเป็นสิ่งที่ของสตรีอีสำนปฏิบัติกันอยู่แล้ว เป็นเสน่ห์ของวัฒนธรรมพื้นบ้ำนอีสำน อีกทั้ง ได้แรง
บันดำลใจมำจำกกำรแต่งกำยกำรแสดงฟ้อน  ไทภูพำน ของวิทยำลัยครูสกลนครในขณะนั้น ซึง่ผูแ้สดงเผำ่ไทยอ้
จะใช้กำรอิ้งอกประกอบกำรแสดง จึงได้น ำมำประยุกต์กับกำรฟ้อนตังหวำย ด้วยกำรใช้ผ้ำขำวม้ำ ซึ่งเป็นผ้ำที่
ชำวอีสำนใช้กันอย่ำงแพร่หลำยอยู่แล้ว และมีรำคำถูกหำซื้อได้ง่ำย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 เครื่องแต่งกำยกำรแสดงฟ้อนไทภูพำน วิทยำลัยครูสกลนคร 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/ร้อยเรือ่งเมืองอีสำน (ออนไลน์, 25 พฤษภำคม 2564) 

 

 กำรแสดงฟ้อนไทภูพำน ของวิทยำลัยครูสกลนคร ผู้แสดงในภำพ แต่งกำยด้วยชุดไทย้อ 
เครื่องแต่งกำยดังกล่ำว เป็นต้นแบบของเครื่องแต่งประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี (ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์, 2564, 8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) 
 ปีเดียวกันนั้น คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ได้ปรับเปลี่ยนจำกกำรนุ่งผ้ำซิ่นมัดหมี่มำใช้
ผ้ำซิ่นของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวแทน ซึ่งมีควำมมันวำวกว่ำผ้ำซิ่นฝ้ำยอีสำนและรำคำถูก
กว่ำมำก ในขณะที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวเปิดเริ่มประเทศ ชำวลำวจึงได้น ำผ้ำท้องถ่ินมำ
ขำยที่ด่ำนชำยแดนช่องเม็กอย่ำงมำกมำย กำรปรับเปลี่ยนในครั้งนั้นมำจำกแนวคิดที่ว่ำ ฟ้อนตังหวำยเป็น
วัฒนธรรมร่วมระหว่ำงประเทศไทยกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว จึงออกแบบเครื่องแต่งกำย
ที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมนั้น (เบญจำ ภำณุรัตน์, 2564, 3 เมษำยน, สัมภำษณ์)   
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ภาพท่ี 19 ฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอบุลรำชธำนีในอดีต ขณะกำรบันทึกเทปโทรทัศน์ 

ท่ีมา: จินตนำ ทองแจ่ม (2564, 27 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

 กำรแสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุ บลรำชธำนี  ขณะบันทึกเทปโทรทัศน์ ที่
สถำนีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชำสัมพันธ์ ในปี พ.ศ. 2524 จำกภำพจะเห็นได้ว่ำ ผู้แสดงอิ้งอกด้วย
ผ้ำขำวม้ำ นุ่งผ้ำซิ่นลำว ทรงผมเกล้ำรวบมวยไว้กลำงศีรษะ ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง สวมก ำไล
ข้อมือและข้อเท้ำ  
 เครื่องประดับในช่วงนี้ ผู้แสดงจะสวมเครื่องประดับเงิน ประกอบด้วย สร้อยคอ ก ำไลข้อมือ 
เข็มขัดเงิน และก ำไลข้อเท้ำเพื่อให้เกิดควำมสวยงำมตำมรูปแบบกรมศิลปำกร ซึ่งถือว่ำรูปแบบของกรม
ศิลปำกรนั้นเป็นมำตรฐำนของนำฏศิลป์ (ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์, 2564, 28 มีนำคม, สัมภำษณ์)   

 
ภาพท่ี 20 เครื่องแต่งกำยฟอ้นตังหวำยวิทยำลัยครูอบุลรำชธำนีในอดีต 

ท่ีมา: ศูนย์วัฒนธรรมจงัหวัดอบุลรำชธำนี และวิทยำลัยครูอบุลรำชธำนี (2529, น. 49) 
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 เครื่องแต่งกำยฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ประมำณปี พ.ศ.2528 จำกหนังสือเรื่อง      
ร ำตังหวำย โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี และวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2529 จำก
ภำพแสดงให้เห็นว่ำ รูปแบบเครื่องแต่งกำยยังคงรูปแบบเดิม แต่วัตถุดิบที่น ำมำใช้แตกต่ำงออกไป ผู้แสดงในภำพ
แต่งกำยด้วยผ้ำขำวม้ำที่มีสีสันฉูดฉำดกว่ำเดิม แต่ยังคงนุ่งผ้ำซิ่นลำวเช่นเดิม จำกกำรให้สัมภำษณ์ของผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 28 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “รูปแบบกำรแต่งกำยยังคงลักษณะ
เดิมไว้ จะเปลี่ยนเพียงวัตถุดิบที่ใช้ ซึ่งในช่วงเวลำนั้น ผ้ำพื้นเมืองอีสำน เริ่มมีจ ำหน่ำยมำกข้ึน และสีสันสดใส 
แปลกใหม่กว่ำสีดั้งเดิม จึงน ำมำใช้ประกอบกำรแสดง เพื่อให้เกิดควำมสวยงำม”  
 นอกจำกนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) ยังได้
กล่ำวเพิ่มเติมอีกว่ำ “ได้ปรับปรุงองค์ประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยอยู่ตลอดเรื่อยมำ จนเป็นที่พอใจว่ำ
สวยงำมแล้ว เนื่องจำกกำรแสดงในแต่ละครั้ง ตนจะมำนั่งดูกำรแสดง และพิจำรณำหำข้อบกพร่องหรือ
ข้อด้อยต่ำง ๆ ที่พบในกำรแสดง แล้วจะน ำกลับมำปรับปรุงให้ดีข้ึนไปเสมอ” 
 ในปี พ.ศ. 2530 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนทรงผมจำกกำรเกล้ำรวบตึงมวยไว้กลำงศีรษะมำเป็น
กำรเกล้ำผมด้วยกำรแทรกผมปลอมไว้ด้ำนใน ยกสูงข้ึนมำ และติดมวยผมปลอมไว้กลำงศีรษะ เรียกว่ำ      
“กำรตั้งช้อง” เกิดจำกแนวคิดของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ซึ่งได้ แรงบันดำลใจมำจำกกำร
แสดงของกรมศิลปำกร เมื่อครั้งน ำฟ้อนตังหวำยไปแสดงยังกรุงเทพมหำนคร และได้พบเห็นกำรแสดงของ
กรมศิลปำกรที่ท ำผมทรงลักษณะดังกล่ำวในกำรแสดงทำงภำคเหนือ เห็นว่ำมีควำมสวยงำมจึงน ำมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรแสดงของวิทยำลัย ปรำกฏว่ำกลมกลืนเข้ำกันกับ กำรแสดงจึงถือปฏิบัติเช่นนั้น         
สืบมำ ไม่เฉพำะฟ้อนตังหวำย แต่กำรแสดงอีกหลำยชุด ได้ปรับมำใช้  ทรงผมดังกล่ำวเกือบทั้งหมด         
(ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์, 2564, 8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) 
 กล่ำวได้ว่ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมำ เครื่องแต่งกำยฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี ยังคงรูปแบบกำรแต่งกำยไว้เช่นเดิม จะปรับเปลี่ยนไปบ้ำงเพียงวัตถุดิบที่ใช้ ตำมโอกำสและ
ควำมต้องกำรของผู้ควบคุมกำรแสดง 
 ต่อมำ ประมำณปี พ.ศ. 2540 เรือตรีสุนัย ณ อุบล ผู้เช่ียวชำญด้ำนผ้ำพื้นเมืองจังหวัด
อุบลรำชธำนี และทำยำทเช้ือสำยเจ้ำเมืองอุบลรำชธำนี ได้แนะน ำคณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี       
ให้หันมำใช้ผ้ำพื้นเมืองของจังหวัดอุบลรำชธำนีประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยแทน เพื่อเป็นกำร
ประชำสัมพันธ์ให้คนได้เห็นถึงควำมงดงำมของผ้ำพื้นเมืองอุบลรำชธำนี เรือตรีสุนัย ณ อุบล จึงได้น ำผ้ำซิ่น
ลำยล่องสอดด้ินเงินด้ินค ำที่ได้รับตกทอดมำเป็นตัวอย่ำง ซึ่งเป็นผ้ำของเจ้ำนำยสตรีเมืองอุบลรำชธำนีทำง
คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีจึงได้สั่งทอผ้ำซิ่นข้ึนมำใหม่ตำมรูปแบบเดิม โดยเป็นกำรทอเลียบแบบ
ผ้ำตัวอย่ำงนั้น แต่เปลี่ยนมำใช้วัสดุที่รำคำถูกลง และใช้เพียงดิ้นเงินเท่ำนั้น ทอเป็นเป็นผ้ำซิ่นสีชมพู
บำนเย็นทั้งผืน เพื่อเป็นกำรสื่อให้เห็นถึงสีของดอกบัวดอกไม้ประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี คือ สีชมพู
บำนเย็น และหันมำใช้ผ้ำอิ้งอกของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวแทนผ้ำขำวม้ำ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงควำมเป็นวัฒนธรรมร่วมระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวเช่นเดิม 
(ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ 2564, 2 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) 
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ภาพท่ี 21 เรือตรสีุนัย ณ อุบล ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนผ้ำทอเมืองอบุลรำชธำนี 

ท่ีมา: http://www.sakonnakhon.go.th (ออนไลน์, สบืค้น 5 เมษำยน 2564)  
 

 
ภาพท่ี 22 ตรำสัญลกัษณ์ประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 

ท่ีมา: http://www.ubonratchathani.go.th (ออนไลน,์ สบืค้น 5 เมษำยน 2564) 
 

http://www.sakonnakhon.go.th/
http://www.ubonratchathani.go.th/
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ภาพท่ี 23 เครื่องแต่งกำยแสดงฟอ้นตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีในปัจจุบัน 

ท่ีมา: วิรำณี แว่นทอง (2549, น.35) 

 เครื่องแต่งกำยและเครื่องประดับของผู้แสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี        
ที่เริ่มใช้มำตั้งแต่ ปีพ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย ดอกบัวประดิษฐ์และปอยฝ้ำยสีชมพูบำนเย็น
ประดับศีรษะ ซึ่งต้องติดดอกไม้ทำงด้ำนซ้ำยเท่ำน้ันตำมจำรีตนำฏศิลป์ ผ้ำอิ้งอก  ลำยขิดของสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ผ้ำซิ่นลำยล่องสอดดิ้น สวมสร้อยคอเงิน ก ำไลข้อมือเงิน ก ำไลข้อเท้ำเงิน    
เข็มขัดเงิน ต่ำงหูเงิน ซึ่งแนวคิดในกำรสวมก ำไลข้อเท้ำมำจำกกำรแสดงนำฏศิลป์แบบรำชส ำนัก และ
ภำยหลังได้เพิ่มเข็มขัดระย้ำเงินเข้ำมำ (มลินี อุรำสำย, 2564, 26 มีนำคม, สัมภำษณ์)  
 ทั้งนี้ รูปแบบดังกล่ำว มีกำรเปลี่ยนวัตุดิบไปบ้ำง ทั้งผ้ำซิ่น ผ้ำอิ้งอก และเครื่องประดับ      
เพื่อทดแทนวัตถุดิบของเดิมที่ช ำรุดไปตำมกำลเวลำ ถึงกระนั้น ก็ยังคงยึดรูปแบบและสีชมพูบำนเย็น
เช่นเดิมจนถึงปัจจุบัน 
 เครื่องแต่งกำยของประกอบฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีมีลักษณะร่วมระหว่ำง
ศิลปวัฒนธรรมประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว อันเป็นผลมำจำกแนวคิดที่ว่ำ    
ล ำตังหวำยเป็นวัฒนธรรมของคนสองฝั่งโขง จึงได้น ำผ้ำพื้นถ่ินของคนทั้งสองประเทศมำผสมผสำนกนั ทัง้นี ้
ผ้ำพื้นเมืองอีสำนแท้ ๆ นั้น ในอดีตค่อนข้ำงหำยำกและมีรำคำสูง ซึ่งไม่ได้มีกำรทอและจัดจ ำหน่ำยอย่ำง
แพร่หลำยเช่นในปัจจุบัน ในขณะที่ผ้ำพื้นถ่ินของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว หำได้ง่ำยและมี
รำคำไม่สูงมำก ด้วยเหตุนี้ จึงมีกำรน ำผ้ำพื้นถ่ินของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวมำใช้ในกำร
แสดง และเลือกใช้สีของเครื่องแต่งกำยที่ฉูดฉำด เนื่องจำก ต้องกำรสร้ำงควำมแปลกใหม่และสดใสให้กับ
กำรแสดงที่ปรับปรุงแล้ว  
 จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ เครื่องแต่งกำยประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี เป็นกำรน ำลักษณะกำรแต่งกำยของกำรแสดงแบบกรมศิลปำกร และกำรแสดงพื้นบ้ำนของ
สถำบันกำรศึกษำอื่นมำปรับปรุง เพื่อให้เกิดควำมสวยงำมตำมรสนิยมของตนเนื่องจำกคณำจำรย์ภำควิชำ
นำฏศิลป์ ก็ล้วนมีพื้นฐำนทำงด้ำนนำฏศิลป์แบบกรมศิลปำกรทั้งสิ้น ซึ่งเป็นพื้นฐำนและรสนิยมที่ติดตัวมำด้วย 
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เป็นธรรมดำที่จะน ำควำมรู้ของตนมำพัฒนำเครื่องแต่งกำยกำรแสดงพื้นบ้ำนให้สวยงำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตำมแบบกรมศิลปำกร เช่น กำรเลือกมใช้วัตถุดิบเดียวกัน กำรเลือกใช้สี กำรใส่เครื่องประดับ 
กำรเกล้ำผมให้เรียบร้อย และกำรทัดดอกไม้ทำงด้ำนซ้ำย เป็นต้น แต่ยังคงใช้วัตถุดิบพื้นบ้ำนอีสำน       
เพื่อเป็นกำรบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของกำรฟ้อนตังหวำย 

ตารางท่ี 8 สรุปพัฒนำกำรองค์ประกอบฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 

องค์ประกอบ
การแสดง 

ปี พ.ศ. 2522-2524 ปี พ.ศ. 2524-2540 ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน 

ผู้แสดง นักศึกษำวิชำชีพครู - นักศึกษำปกศ.สูง 
วิชำเอกนำฏศิลป ์
- นักศึกษำปริญญำตรี 
วิชำเอกนำฏศิลป ์
- เริ่มมีกำรก ำหนด
คุณสมบัตผิู้แสดง 

นักศึกษำปรญิญำตรี 
วิชำเอกนำฏศิลป ์

กลอนล ำ มีกำรล ำ 4 ประเภท 
- ล ำยำว 
- ล ำตังหวำย 
- ล ำเต้ยพม่ำ 
- ล ำเต้ยธรรมดำ 

- คงรูปแบบเดิม  
- ปรับกลอนล ำเกริ่น
ล ำยำว 

คงรูปแบบเดิม 

ดนตรี - วงโปงลำง ได้แก่ พิณไฟฟ้ำ ไหซอง 
พิณเบสไฟฟ้ำ โปงลำงกลองหำง 
กลองตุ้ม ฉ่ิง ฉำบ ไม้งับแงบ 
ภำยหลัง เพิ่มโหวดเข้ำมำ 
- ด ำเนินท ำนองด้วย 4 ลำย ตำม
กลอนล ำ  

คงรูปแบบเดิม เริม่มี
กำรบันทึกเทปในปี 
พ.ศ.2529 และ
บันทึกภำพ 
เคลื่อนไหว 

คงรูปแบบเดิม 

เครื่อง     
แต่งกำย 

สวมเสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้ำซิ่นมัด
หมี ผ้ำสไบคล้องคอบ้ำง ห่มเฉียง
จำกขวำมำซ้ำยบ้ำง สวม
เครื่องประดับทีป่ระดิษฐ์ข้ึนเอง 
ทรงผมเกล้ำรวบตงึมวยกลำง
ศีรษะบ้ำง เกล้ำมวยไว้ที่ท้ำยทอย
บ้ำง 

อิ้งอกด้วยผ้ำขำวม้ำ 
ปรับมำใช้ผ้ำซิ่นลำว 
และเครือ่งประดบัเงิน 
ทรงผมเกล้ำรวบตงึ
มวยไว้กลำงศีรษะ 
ประดบัด้วยดอกไม ้

อิ้งอกด้วยผ้ำขิดลำว              
นุ่งผ้ำซิ่นลำยล่องสอด
ดิ้น ประดบัศีรษะด้วย
ปอยฝ้ำยและดอกบัวสี
ชมพูบำนเย็น รัดเข็มขัด
ระย้ำทรงผมเกล้ำมวย
แทรกด้วยผมปลอม 
แบบกำรแสดงทำง
ภำคเหนือของกรม
ศิลปำกร 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 จำกตำรำงข้ำงต้น องค์ประกอบฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี มีพัฒนำกำร
เปลี่ยนแปลงในทุกองค์ประกอบ ซึ่งผู้สร้ำงสรรค์และควบคุมกำรแสดง จะคอยปรุงแต่งองค์ประกอบกำรแสดง
ต่ำง ๆ ที่ตนเองเห็นว่ำยังบกพร่องให้ดีข้ึนเรื่อย ๆ  จนเป็นที่พอใจและเห็นสมควรว่ำเหมำะสมแล้ว ปัจจัยที่เป็น
สำเหตุให้องค์ประกอบฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีเกิดกำรเปลี่ยนแปลงนั้น มำจำกปัจจัยภำยใน 
ได้แก่ พื้นฐำนควำมรู้ด้ำนนำฏศิลป์และดนตรีของผู้สร้ำงสรรค์กำรแสดง กล่ำวคือ ผู้สร้ำงสรรค์กำรแสดงมีองค์
ควำมรู้ด้ำนนำฏศิลป์และดนตรีสำกลเป็นต้นทุน จึงได้องค์ควำมรู้เหล่ำนั้นมำพัฒนำกำรแสดงในส่วนที่คิดว่ำยงั
ไม่สมบูรณ์ และปัจจัยภำยนอก ได้แก่ ประสบกำรณ์ของผู้สร้ำงสรรค์หรือคกำรควบคุมกำรแสดง และผู้แสดง 
กล่ำวคือ บุคคลดังกล่ำว ได้เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ จำกภำยนอก และเห็นว่ำสวยงำมเหมำะสม จึงน ำมำพัฒนำกำร
แสดงตำมรสนิยมของตน เพื่อเพิ่มอรรถรสและให้แตกต่ำงจำกรูปแบบเดิม 

 1.2.3 ฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 1) ผู้แสดง 
 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ยังคงสืบทอดกำรใช้ผู้แสดงหญิง เช่นเดียวกับทั้งสองรูปแบบที่
ผ่ำนมำ ซึ่งในปี พ.ศ.2524 ผู้แสดงเป็นนักเรียนวิชำเอกดุริยำงคศิลป์และเอกคีตศิลป์ เป็นส่วนใหญ่ 
นักศึกษำวิชำเอกนำฏศิลป์เป็นส่วนน้อย เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกรในขณะนั้น  ที่นักเรียนนำฏศิลป์
ยังไม่ได้มำร่วมแสดงกับวงดนตรีพื้นบ้ำนมำกนัก  
 นำยจีรพล เพชรสม (2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “ในช่วงแรกของกำรก่อตั้งวง
ดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนนั้น มีอุปสรรคอยู่หลำยอย่ำง ด้วยอยู่ในช่วงก ำลังก่อตั้งวิทยำลัย งำนด้ำนดนตรีและ
นำฏศิลป์พื้นบ้ำนยังไม่เป็นระบบระเบียบมำกนัก อีกทั้ง นักเรียนนำฏศิลป์ที่มำร่วมแสดงก็มีจ ำนวนน้อย 
จ ำเป็นต้องอำศัยเด็กที่เรียนดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย มำเป็นผู้แสดง ต่อมำ นักเรียนนำฏศิลป์เริ่มมีมำก
ข้ึน และเริ่มสนใจที่จะร่วมแสดงกับวงดนตรีพื้นบ้ำน จึงเริ่มมีนักเรียนนำฏศิลป์มำร่วมแสดงมำกข้ึน         
ซึ่งนักเรียนที่จะมำร่วมแสดงในวงดนตรีพื้นบ้ำนนั้น จะอำศัยควำมสมัครใจของตัวนักเรียนเอง โดยจะ
ฝึกซ้อมร่วมกันที่ตึกดนตรีนี้ โดยอำศัยเวลำหลังเลิกเรียนและในช่วงวันหยุด เมื่อมีงำนแสดง ก็จะคัดเลือก
อีกครั้ง โดยจะดูจำกรูปร่ำงของผู้แสดงให้ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดควำมกลมกลืนและควำมพร้อมเพรียง”  
 ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2528 ผู้แสดงส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มนักเรียนวิชำนำฏศิลป์ เนื่องจำกนักเรียน
นำฏศิลป์ในขณะนั้น มีควำมสนใจด้ำนกำรแสดงพื้นบ้ำนมำกขึ้น ท ำให้วงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนของวิทยำลัย
นำฏศิลปร้อยเอ็ดเฟื่องฟูเป็นอย่ำงมำก นำงศิรำภรณ์ ลินดำพรประเสริฐ (2564, 31  มีนำคม, สัมภำษณ์)     
ได้กล่ำวว่ำ “ผู้แสดงโดยมำกเป็นนักเรียนเอกนำฏศิลป์ ซึ่งในขณะนั้นจะมีกำรรับสมัครผู้แสดง ซึ่งตนก็ถูก
ชักชวนจำกเพื่อน ๆ เพื่อมำร่วมแสดงด้วย ในยุคนั้น ครูละครเริ่มเปิดโอกำสให้นักเรียนมำร ำพื้นเมืองมำกข้ึน 
ต่อมำก็มีกำรเปิดวิชำนำฏศิลป์พื้นเมืองเป็นวิชำโท ซึ่งนักเรียนนำฏศิลป์จะต้องเรียนวิชำพื้นเมืองด้วย           
ผู้แสดงจึงเป็นนักเรียนนำฏศิลป์ที่ศึกษำต้ังแต่ระดับนำฏศิลป์ช้ันต้นถึงช้ันสูง และยังมีนักเรียนเอกดุริยำงค
ศิลป์และคีตศิลป์มำร่วมแสดงอยู่ ซึ่งยังคงอำศัยควำมสมัครใจของนักเรียน โดยจะฝึกซ้อมร่วมกันหลังเวลำ
เรียน แม้แต่ปิดเทอมก็ไม่ได้กลับบ้ำน เมื่อถึงเวลำจะออกแสดงก็จะคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง” จนถึงปี พ.ศ. 2530      
ผู้แสดงฟ้อนตังหวำย เป็นกลุ่มนักเรียนนำฏศิลป์ทั้งหมด เนื่องจำกวงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนได้รับควำมสนใจ
จำกนักเรียนนำฏศิลป์เป็นอย่ำงมำก ส่งผลให้มีนักเรียนนำฏศิลป์มำเข้ำร่วมมำกข้ึน (ศิรำพร ลินดำพร
ประเสริฐ, 2564, 31 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
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 ปัจจุบัน กำรคัดเลือกผู้แสดงก็ยังคงใช้รูปแบบเดิม คือ กำรรับสมัครผู้แสดงจำกควำมสมัครใจครั้ง
แรกเพื่อเข้ำร่วมกลุ่มนำฏศิลป์พื้นบ้ำน ถึงจะมีกำรเปิดวิชำพื้นเมืองเป็นวิชำเอกถึงระดับปริญญำตรีก็ตำม 
นักเรียนนำฏศิลป์ไทยหรือนักเรียนนำฏศิลป์พื้นเมือง ก็สำมำรถร่วมสมัครเป็นผู้แสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำนได้ โดยไม่
มีกำรปิดกั้นผู้ที่มีใจรักด้ำนศิลปวัฒนธรรมอีสำน ซึ่งครูจะให้อิสระนักเรียนในกำรเลือกที่จะศึกษำเรียนรู้ต่ำง ๆ 
ทั้งนี้ ในเวลำจะออกแสดง จะมีกำรคัดเลือกคุณสมบัติของผู้แสดงอีกครั้งหนึ่ง จำกกำรสัมภำษณ์นำยชัยณรงค์ 
ต้นสุข (2564, 31 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ“เกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้แสดงที่จะออกแสดงนั้น ประกอบไปด้วย 
1) รูปร่ำงใกล้เคียงกัน 2) ผู้แสดงมีควำมสำมำรถ (ฝีมือในกำรฟ้อน) และ 3) ควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบ
ของผู้แสดง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมพร้อมเพรียง ควำมกลมกลืนกัน และเพื่อให้กำรบริหำรหมู่คณะเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย”  

 
ภาพท่ี 2 ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอด็ 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=DoajSwuA38M (ออนไลน,์ สืบค้น 5 เมษำยน 2564)  

 ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ขณะบันทึกวิดีโอกำรแสดงสด จะเห็นได้
ว่ำ รูปร่ำงและสัดส่วนของผู้แสดงมีควำมใกล้เคียง 
 จำกข้อมูลข้ำงต้น สรุปว่ำ ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ในช่วงแรก        
ปี พ.ศ. 2524 ของกำรก่อตั้งวงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน ผู้แสดงเป็นกลุ่มนักเรียนดุริยำงคศิลป์และคีตศิลป์เป็น
ส่วนใหญ่ นักเรียนนำฏศิลป์เป็นส่วนน้อย ด้วยข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกร กล่ำวคือ นักเรียนนำฏศิลป์ไม่ได้มำเข้ำ
ร่วมแสดง ต่อมำ ปี พ.ศ. 2528 ผู้แสดงเป็นกลุ่มนักเรียนนำฏศิลป์เป็นส่วนใหญ่ จนกระทั่งถึง ปี พ.ศ. 2530   
ผู้แสดงจึงเป็นกลุ่มนักเรียนนำฏศิลป์ทั้งหมด ถึงกระนั้น ผู้แสดงของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ก็มิได้จ ำกัดว่ำ
จะเป็นนักเรียนวิชำเอกอะไร หรือระดับช้ันไหนแต่นักเรียนทุกคนสำมำรถมำเข้ำร่วมชมรมวงดนตรีพื้นบ้ำน
อีสำนได้ ตำมควำมสมัครใจ ด้วยควำมที่คณะครูทุกฝ่ำย เปิดโอกำสและไม่จ ำกัดสิทธ์ิในกำรเลือกของนักเรียน 
เป็นผลให้ผู้แสดงวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดมีควำมหลำกหลำยทำงกำรศึกษำและช่วงอำยุ  
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 ส ำหรับผู้แสดงฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดนี้ ในช่วงแรกยังมีกำรผสมผสำน
ระหว่ำงนักเรียนที่ต่ำงวิชำเอกกันอยู่มำก ซึ่งยังไม่มีวิชำเอกดนตรีพื้นบ้ำนและนำฏศิลป์พื้นบ้ำนโดยตรง 
ด้วยข้อจ ำกัดด้ำนทรัพยำกรบุคคล ซึ่งในช่วงแรก ยังเป็นช่วงเริ่มต้นแห่งกำรก่อตั้งวงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน 
หน้ำที่รับผิดชอบทั้งหมดอยู่ในควำมควบคุมของนำยจีรพล เพชรสม ครูดนตรีไทย ซึ่งแต่เดิมมีเพียงกำร
แสดงดนตรีเพียงอย่ำงเดียว ยังไม่มีกำรฟ้อนประกอบ แต่ด้วยควำมนิยมของสังคมสถำบันกำรศึกษำในภำค
อีสำนในขณะนั้น ที่วงดนตรีพื้นบ้ำนจะต้องมีกำรฟ้อนด้วย จึงจ ำเป็นต้องใช้นักเรียนที่มีในขณะนั้นมำเป็น  
ผู้แสดง ซึ่งเป็นนักเรียนดนตรีและขับร้องเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนนำฏศิลป์เป็นส่วนน้อยมำก แต่เมื่อวงดนตร
พื้นบ้ำนเริ่มเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป นักเรียนนำฏศิลป์จึงเริ่มให้ควำมสนใจเข้ำร่วมมำกข้ึน 

 2) กลอนล า 
 ปี พ.ศ. 2524 หลังจำกที่คณะครูวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้รับกำรถ่ำยทอด  กลอนล ำฟ้อน
ตังหวำยจำกคณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี และได้ก ำหนดรูปแบบกำรแสดง ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มสะหวันนะเขต และกลุ่มอุบลรำชธำนี ในส่วนของกลอนล ำประกอบกำรแสดง มีนำงฉวีวรรณ ด ำเนิน 
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรประพันธ์และปรับปรุง โดยกลอนล ำตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ตำมรูปแบบกำรแสดง  
 ลักษณะที่เป็นกลอนล ำตังหวำยแบบแขวงสะหวันนะเขต นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน  ได้ประพันธ์
ข้ึนใหม่ โดยกำรน ำกลอนผญำอีสำนและกลอนล ำของตนมำปรับปรุงเป็นกลอนล ำตังหวำย ป ระกอบ
ท ำนองล ำตังหวำยแบบแขวงสะหวันนะเขต ที่ได้เรียนรู้เมื่อครั้งไปพ ำนักที่ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว เนื้อหำกลอนล ำ เป็นกำรน ำเสนอกลอนผญำอีสำน ที่เป็นคติธรรมสอนใจ และกำรเกี้ยว  
พำรำสี นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน (2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “ตนได้น ำบทผญำอีสำนกับกลอน
ล ำที่มีอยู่แล้ว มำปรับปรุงใหม่ เพื่อต้องกำรที่จะน ำเสนอคติธรรมสอนใจของชำวอีสำน ที่เป็นมุขปำฐะสืบ
ต่อกันมำแต่โบรำณ ซึ่งไม่มีในกลอนล ำหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี” กลอนล ำตังหวำยวิทยำลัย  
นำฏศิลปร้อยเอ็ดกลุ่มสะหวันนะเขต มีทั้งสิ้น 7 บท ดังนี้ 

กลอนล าตังหวายวิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ดกลุ่มท่ี 1 
ล ำท ำนองตงัหวำยแบบแขวงสะหวันนะเขต 

 1) อ้ำยเอ้ย น้องสิล ำกะนิแม่นทำงเต้ย ตังหวำยเอ้ยกะนิแม่นเกี้ยวอ่อยค ำปำกหวำนละคือจั่ง
น้ ำอ้อย ออยอ้ำยละคันอยู่บ่เซำ เอำบ่นอละคันพี่ชำยเอย แฟนนำงเอ๋ย 
 2) อ้ำยเอ้ย ว่ำบ่มีกะนิแม่นเครือเกี้ยว สังมำเป็นละคันเจ้ำย่ำมหย่ำง ว่ำตะลำงละคันเจ้ำบ่
กว้ำง มำได้ละคันเจ้ำผูกงัว กลัวพี่ชำยละสิมำลวงน้อง แฟนนำงเอ๋ย 
 3) อ้ำยเอ้ย อย่ำได้โสกะนิแม่นดำด้ิน น ำงำกะนิแม่นซ้ำงป่ำ คิดต่อเขำกะนิแม่นโล้งโค้งควำย
เฒ่ำกะนิแม่นแห่งเฮำ เอำอีหลีละคันบ่พี่ชำย บ่ไลหน้ำ 
 4) อ้ำยเอ้ย สิบเบี้ยอยู่กะนิแม่นฟำกน้ ำ อย่ำได้อ่ำวนั้นคะนึงหำ สองสลึงละคันเจ้ำมำมือ      
ให้ค่อยก ำละคันเจ้ำเอำไว้ บ่ไลหน้ำ 
 5) อ้ำยเอ้ย อ้ำยได้กินกะนิแม่นลำบก้อย อย่ำลืมแจ่วกะนิแม่นแพวผัก กินพำเงินละคันว่ำ   
พำค ำ อย่ำได้ลืมละคันกะเบียนฮ้ำง บ่ว่ำงหน้ำ 
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 6) อ้ำยเอ้ย คันเจ้ำเทียวกะนิแม่นทำงดั้น หำกันละคันเจ้ำลัดท่ง แดดสิเผ่ำละคันเจ้ำแห่งฮ้อน 
ตัวเจ้ำละคันอย่ำได้เทียว ให้อ้ำยเทียวกะนิแม่นทำงพุ้น ถกขำไวละคันไปซ่นห่ม ให้ชำยแวะกะนิแม่นหม่อม
น้อง มำซ่นละคันเจ้ำห่มเฮือน คนงำมเอ๋ย 
 7) อ้ำยเอ้ย ใจบ่ใสละคันเจ้ำน ำน้ ำ แยงเงำละคันเจ้ำบ่ส่อง กบบ่ตั้งละคันเจ้ำต่อถ้ ำ  เห็นเทื่อ
มละคันนึกว่ำโพน เพิ่นว่ำกุญละคันเจ้ำซรซ้ำง งำนิลละคันเจ้ำอยู่ป่ำ ยังได้มำละคันเจ้ำ  ห่วมบ้ำน เมือง
กว้ำงละคันเจ้ำกล่อมขุน บุญอี่นำงละคันสิมีบ่ ขอลำแล้ว (จบ)  

(พร ยงด,ี 2564, 31 มีนำคม, สัมภำษณ์)  

 กลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด กลุ่มสะหวันนะเขตมีควำมหมำยโดยสรุปอยู่       
2 ประเด็นด้วยกัน คือ 
 1) กำรเกี้ยวพำรำสี ในบทที่ 1 และ 2 
 2) คติธรรมสอนใจ ในบทที่ 3 ถึง บทที่ 7 
 ในกำรน ำมำใช้ประกอบกำรแสดง มักจะน ำมำเพียงท่อนที่ 1 ถึงท่อนที่ 2 หรือมำกกว่ำนั้น      
ตำมควำมเหมำะสมของระยะเวลำที่แสดง แต่โดยมำกจะใช้เพียงท่อนที่ 1 และ ท่อนที่ 2 เป็นหลัก แต่ใน
บำงโอกำสก็จะขับร้องกลอนตังหวำยสะหวันนะเขตเป็นหลัก เพื่อน ำเสนอกลอนล ำอันเป็นแบบฉบบัเฉพำะ
วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด (พร ยงดี, 2564, 31 มีนำคม, สัมภำษณ์)  
 ลักษณะที่สอง เป็นกลอนล ำของกลุ่มตังหวำยแบบจังหวัดอุบลรำชธำนีนำงฉวีวรรณ ด ำเนิน ได้น ำ
กลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีมำปรับปรุงใหม่ โดยตัดทอนให้สั้นลง ปรับเนื้อหำใน
บำงส่วน และค ำบำงค ำให้มีควำมหมำยที่สื่อถึงวิทยำลัยนำฏศิลป และมีควำมหมำยชัดเจนตำมรูปแบบ
กลอนหมอล ำ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรขับล ำและฝึกหัดนักเรียนด้วยประสบกำรณ์ในกำรเป็นหมอล ำ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2500 ขณะอำยุได้เพียง 12 ปี ทั้งนี้ ได้ตัดกลอนเกริ่นล ำยำวและกลอนเต้ยลำออกทั้งหมด เพื่อมุ่งเน้น
น ำเสนอกำรล ำตังหวำยเพียงอย่ำงเดียวกลอนล ำตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด  กลุ่มจังหวัด
อุบลรำชธำนี มีทั้งสิ้น 8 บท ดังนี้ 

กลอนล าตังหวายวิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ดกลุ่มท่ี 2 
ล ำท ำนองตงัหวำยแบบจงัหวัดอุบลรำชธำนี 

 1) บัดน้ี ข้ำขอยอกะนิแม่นมือน้อม ชุลีกรเด้อแม่นก้มกรำบ ชูสลอนเด้อแม่นนอบนิ้ว ถวำยไท้
แด่ผู้อยู่เทิง คนงำมของน้องนี่น่ำ หนำคิงกลม 
 2) ชำยเอ้ย จุดประสงค์เด้อแม่นหมำยแม้น เพื่อไผซินเด้อพื้นบ้ำนเก่ำ ของไทยเฮำเด้อตั้งแต่
ครั้ง โบรำณพื้นให้เฟื่องให้ฟู คนงำมของน้องนี่น่ำ หนำคิงกลม 
 3) ชำยเอ้ย ปูเป็นทำงนอเพื่อเลือกแต่ง คองอีสำนนอบ่ให้หลุดหล่น นำฏศิลป์นอ แม่นคิดค้น 
น ำมำร้องสนุกสนำน อ้ำยพี่ละคนงำมนี่นำ หนำคิงกลม 
 4) ชำยเอ้ย หำเอำตังนอแม่นหวำยเซิ้ง ล ำแต่เทิงเด้อบ้ำนเจียดก่อ สืบแต่ต่อเด้อซุมผู้เฒ่ำ 
โบรำณพื้นดอกพื้นกะหำย  ดอกพื้นกะหำย ดอกพื้นกะหำย อ้ำยพี่คนงำมนี่นำ หนำคิงกลม 
 5) ชำยเอ้ย คิดถึงครำวนอแม่นเฮำเว้ำ ในเถียงนำนั่นบ่ว๊ีดว๊ำด แม่สิฟำดนอแม่นไม้ค้อน แม่สิ
ย้อนนอแม่นไม้แส้ ตีน้องนั่นแต่ผู้เดียว นั่นแต่ผู้เดียว นั่นแต่ผู้เดียว อ้ำยพี่คนงำมนี่นำหนำคิงกลม 
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 6) ชำยเอ้ย ไปบ่เมือนอแม่นน ำน้อง เมือน ำละกับอีน้องบ่ คันเมือกะนิแม่นน ำน้อง ค่ำรถน้อง
บ่ให้เสีย ค่ำเฮือน้องบ่ให้จ้ำง น้องสิไปนอแม่นเป็นซ้ำง เอรำวัณ(เมืองสุรินทร์)ละมำให้อ้ำยข่ีไปเอำรถกะนิ
แม่นแท็กซี่ ให้อ้ำยนี่แม่นข่ีเมือ อ้ำยพี่คนงำมนี่นำ หนำคิงกลม 
 7) ชำยเอ้ย ย้ำนบ่จริงนอแม่นจั่งว่ำ สีชมพูบำนเย็นนอแม่นจั่งว่ำ ย้ำนคือตอกนอแม่นมัดกล้ำ 
ด ำนำแล้วดอกเหยียบใส่ตม อ้ำยพี่คนงำมนี่นำ หนำคิงกลม 
 8) บัดน้ี ขอส่งพรนอแม่นไปให้ ทหำรไทยนอผู้กล้ำแก่น ทั้งชำยแดนและต ำรวจน้ ำ อ.ส.ก้ ำน้ัน
จงเจริญ พันเปอร์เซ็นต์นอ ๆ เจ้ำนอ ขอให้ทุกนอแม่นทั่วหน้ำ ละสดช่ืนทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวัน ทุกคืน
ทุกวัน อ้ำยพี่คนงำมนี่นำ ขอลำแล้ว (จบ)  

(พร ยงดี, 2564, 31 มีนำคม, สัมภำษณ์)  

 ลักษณะกำรขับล ำประกอบกำรแสดง นำงพร ยงดี ครูสอนขับร้องวิทยำลัย นำฏศิลปร้อยเอ็ด 
(2564, 31 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “กลอนล ำประกอบฟ้อนตังหวำยจะล ำไปเรื่อย ๆ จนถึงบทที่ 7 
จะเหลือเพียงบทสุดท้ำยไว้ หำกกระบวนท่ำฟ้อนยังไม่หมด ก็สำมำรถน ำท่อนใด ท่อนหนึ่ง กลับมำร้องซ้ ำ
ได้ จนกว่ำผู้แสดงจะฟ้อนถึงท่ำสุดท้ำย จึงจะล ำท่อนสุดท้ำย ในบทที่ว่ำ “บัดนี้ ขอส่งพรนอแม่นไปให้ 
ทหำรไทยนอผู้กล้ำแก่น ทั้งชำยแดนและต ำรวจน้ ำ อ.ส.ก้ ำท่ำนจงเจริญ พันเปอร์เซ็นต์นอ ๆ เจ้ำนอ ขอให้
ทุกนอแม่นทั่วหน้ำ ละสดช่ืนทุกคืนทุกวัน ทุกคืนทุกวัน ทุกคืนทุกวัน อ้ำยพี่คนงำมนี่นำ ขอลำแล้ว” ซึ่งสื่อ
ควำมหมำยถึงกำรกล่ำวลำ 
 ในกำรขับร้องกลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด จะใช้นักร้องหญิงเพียงคนเดียว 
ทั้งนี้ เป็นผลมำจำกในขณะนั้น ยังไม่มีนักร้องผู้ชำย นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน จึงได้ปรับกลอนล ำให้นักร้อง
หญิงสำมำรถขับร้องคนเดียวได้ (ฉวีวรรณ ด ำเนิน, 2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
 กลอนตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด แบ่งเป็น 2 กลอนอย่ำงชัดเจน โดยในกลอนแรกเป็น
กลอนล ำตังหวำยแบบสะหวันนะเขต ที่น ำมำจำกบทผญำอีสำนและกลอนล ำของ นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน     
มีเนื้อหำกล่ำวถึงกำรเกี้ยวพำรำสี และคติธรรมสอนใจ ซึ่งคติธรรมสอนใจไม่มีในกลอนล ำของวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี ส่วนกลอนล ำของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน ได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สื่อ
ถึงวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด เพื่อให้มีควำมหมำยที่ชัดเจนและสัมผัสตำมรูปแบบกลอนล ำของหมอล ำ 
และปรับรูปแบบกำรร้องให้เหลือเพียงนักร้องหญิงสำมำรถขับร้องได้โดยได้ โดยไม่ต้องมีนักร้องชำยร้อง
ตอบโต้เช่นวิทยำครูอุบลรำชธำนี 

 3) ดนตรี  
  1) ลำยเพลง 
  กำรสร้ำงสรรค์ลำยเพลงประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 
อยู่ในควำมควบคุมของนำยจีรพล  เพชรสม ซึ่งเป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนวิชำดนตรี จำกวิทยำลัยนำฏศิลป 
และมีนำยทรงศักดิ์ ประทุมสินธ์ุ (ศิลปินแห่งชำติ) และนำยทองค ำ ไทยกล้ำ เป็นผู้สร้ำงสรรค์ลำยดนตรี    
ซึ่งครูดนตรีพื้นบ้ำนทั้ง 2 ท่ำน เป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนดนตรีพื้นบ้ำนอย่ำงมำก โดยนำยทรงศักดิ์ ประทุมสินธ์ุ 
เป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนของชำวบ้ำนอ ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในนำมวงโหวดเสียงทอง 
เมื่อปี พ.ศ. 2518 และนำยทองค ำ ไทยกล้ำเป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนแคนที่มีช่ือเสียงอย่ำงมำกในขณะนั้น 
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 ปี พ.ศ. 2524 คณะครูดนตรีวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ได้น ำลำยตังหวำยของวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนีมำเรียบเรียงใหม่ โดยปรับให้เหลือเพียงกำรด ำเนินท ำนองด้วยลำยตังหวำยเพียงอย่ำงเดียว 
เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบกำรแสดง โดยมีนำยจีรพล  เพชรสม เป็นผู้ควบคุมวงให้เป็นมำตรฐำนตำมหลักกำร
ดนตรี โครงสร้ำงเพลง ประกอบด้วย ส่วนเปิดที่เป็นดนตรีบรรเลงส่วนด ำเนินท ำนองที่เป็นบทร้อง เมื่อจบบท
ร้องแต่ละท่อน จะมีดนตรีบรรเลงรับทุกท่อน ในลักษณะข้ันแต่ละท่อนเพลงไว้ ดนตรีบรรเลงนั้นจะมีสัดส่วน
เท่ำกันทุกท่อน และส่วนจบที่เป็นกำรบรรเลงดนตรีเพียงอย่ำงเดียว ส่วนนำยทรงศักดิ์ ประทุมสินธ์ุ และนำย
ทองค ำ ไทยกล้ำ เป็นผู้สร้ำงสรรค์ลำยเพลงข้ึนใหม่ เพื่อให้แตกต่ำงไปจำกวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เพื่อสร้ำง
รูปแบบเฉพำะของวิทยำลัยนำฏศิลป (จีรพล เพชรสม, 2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
 ที่มำของลำยเพลงที่สร้ำงสรรค์ข้ึนใหม่นั้น ของนำยทรงศักดิ์ ประทุมสินธ์ุ (2564, 30 มีนำคม, 
สัมภำษณ์) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “ตนเคยได้ฟังลำยตังหวำยมำก่อน โดยจดจ ำมำจำกกำรแสดงหมอล ำกลอน       
ที่อ ำเภอหนองพอก จึงลองมำหัดเล่นกันในวงโหวดเสียงทอง เมื่อได้มำบรรจุที่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 
จึงน ำท่วงท ำนองตังหวำยนั้น มำเรียบเรียงใหม่ผสมผสำนกับลำยตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 
เป็นแบบฉบับเฉพำะของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เพื่อให้แตกต่ำงจำกแบบเดิม”  
 โครงสร้ำงลำยเพลงประกอบฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ประกอบด้วย    
ส่วนเปิดจะเริ่มด้วยลำยบรรเลงตังหวำย ส่วนด ำเนินท ำนอง โดยบรรเลงตำมท ำนองกลอนล ำเมื่อจบบท
ร้องแต่ละท่อนจะต่อด้วยกำรบรรเลงลำยดนตรี 1 ห้อง เรียกว่ำ ดนตรีรับ ปฏิบัติเช่นนี้จนจบกำรแสดง 
และส่วนสุดท้ำยหรือส่วนจบ ด้วยกำรบรรเลงลำยเพลงแบบเดียวกับกับส่วนเปิด ในกรณีที่ใช้ผู้แสดงมำก 
หรือพื้นที่แสดงมีควำมกว้ำง กำรบรรเลงดนตรีก็จะปรับไปตำมโอกำสนั้น ๆ  
  2) เครื่องดนตรี 
  เครื่องดนตรีประกอบกำรแสดง ยังคงยึดตำมแนวทำงของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 
ผนวกกับเครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้ำนที่มีอยู่แล้ว เครื่องดนตรีในยุคแรก ประกอบด้วย พิณ แคน หมำก
เตอะเติ่น (โปงลำง) กลองหำง กลองตุ้ม ไหซอง โหวด ฉ่ิง และฉำบ ภำยหลังได้ปรับเปลี่ยนมำใช้เครื่อง
ดนตรีไฟฟ้ำแทน คือ พิณไฟฟ้ำ และพิณเบสไฟฟ้ำ ตำมควำมนิยมในยุคนั้นซึ่งมีควำมสะดวกและให้เสียงที่
ดังกว่ำเครื่องดนตรีแบบเดิม สำมำรถต่อเข้ำเครื่องขยำยเสียงได้โดยตรง ภำยหลัง วงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน
ในวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด เรียกว่ำ “วงโปงลำง” ต่อมำ เริ่มมีกำรบันทึกเทปคลำสเซ็ทเพลงตังหวำย 
บันทึกกำรแสดงสดในรูปแบบภำพพร้อมเสียง (ทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์, 2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
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ภาพท่ี 25 วงโปงลำงวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดในอดีต 

ท่ีมา: https://th-th.facebook.com/santitangtong2512 (ออนไลน,์ สืบค้น 6 เมษำยน 2564)  

 วงโปงลำงของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดในอดีต ในภำพปรำกฏเครื่องดนตรีทั้งสิ้น 5 ช้ิน   
จำกทั้งหมด 10 ช้ิน ได้แก่ พิณ แคน กลองหำง พิณเบส และโหวด  
 วงโปงลำงวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด มีกำรพัฒนำเรื่อยมำ มีกำรจัดต้ังหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนวิชำดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนโดยตรง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ถึงระดับปริญญำตรี ซึ่งมีนักเรียนให้
ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก 

 
ภาพท่ี 26 วงโปงลำงวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดในปี พ.ศ.2562 

ท่ีมา: www.facebook.com/Sarkhatnakon101Folkmusic (ออนไลน,์ สืบค้น 25 กรกฎำคม 2564)  
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 วงโปงลำงสำเกตนคร ของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2562 ในงำนมหกรรมกำรจัด
กำรศึกษำท้องถ่ิน ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 โอกำสแห่งกำรเรียนรู้ Opportunity Learning ณ ลำนสำเกตนคร 
จำกภำพจะเห็นได้ว่ำ วงโปงลำงของวิทยำลัยนำฏศิลปะร้อยเอ็ดมีกำรพัฒนำไปจำกเดิมมำกทั้งใน        
ด้ำนเครื่องแต่งกำย และจ ำนวนนักแสดง  
 ลำยเพลงตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปะร้อยเอ็ดเป็นกำรเรียบเรียงขึ้นข้ึนใหม่ โดยพัฒนำมำ
จำกท ำนองตังหวำยรูปแบบของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี และรูปแบบของวงโหวดเสียงทอง และในส่วน
เครื่องดนตรี ยึดตำมรูปแบบของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี แต่ใช่เครื่องดนตรีที่มีอยู่แล้วในกำรบรรเลง ซึ่ง
ในช่วงแรก ไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้ำแต่อย่ำงใด แต่เมื่อมีกำรพัฒนำเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนยุคใหม่ข้ึนมำ 
เพื่อทดแทนเครื่องดนตรีแบบเดิม ทำงวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ก็ปรับเปลี่ยนมำใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้ำ 
เพื่อควำมสะดวกในกำรบรรเลง และเพื่อเพิ่มอรรถรสทำงดนตรี 

 4) เครื่องแต่งกาย 
 เครื่องแต่งกำยประกอบฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็นสองกลุ่มตำม
รูปแบบกำรแสดง ออกแบบโดย นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน นำยทองจันทร์ สังฆมณี และนำยจีรพล  เพชรสม 
โดยออกแบบเครื่องแต่งกำยของผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขตข้ึนใหม่ ด้วยกำรนุ่งกระโจมอก (อิ้งอก)          
มำประยุกต์ใช้ จับจีบคล้ำยรูปพัดทิ้งชำยที่หน้ำอกด้ำนขวำ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ในวงกำรนำฏศิลป์ใน
ขณะนั้น จำกกำรสัมภำษณ์แนวคิดในกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยของนำงฉวีวรรณ ด ำเนิน พบว่ำ      
“กำรนุ่งกระโจมอกเป็นวัฒนธรรมของคนลำวอยู่แล้ว (รวมถึงคนอีสำนด้วย) ซึ่งเมื่อก่อนเวลำตนไปตักน้ ำที่
บ่อน้ ำกับแม่ ก็จะนุ่งกระโจมอกไปเสมอ กำรนุ่งกระโจมอกเป็นเรื่องปกติของชำวอีสำน   มีควำมสวยงำม
ในแบบพื้นบ้ำนอีสำน จึงคิดว่ำกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรแสดงเห็นจะสวยงำมตำมแบบสำวอีสำน และก็
เป็นวัตถุดิบที่มีในขณะนั้น อีกทั้งมีรำคำถูกอีกด้วย และใช้ผ้ำซิ่นมัดหมี่ โดยมีลวดลำยแตกต่ำงกันไป      
ตำมวัตถุดิบที่มีในขณะนั้น และกลุ่มที่สอง กลุ่มอุบลรำชธำนี แต่งกำยด้วยกำรสวมเสื้อสีขำวแขนกุด        
นุ่งผ้ำซิ่นขิดลำยล่องต่อตีนซิ่น โดยใช้วัตถุดิบที่ในขณะนั้นเช่นกัน ทั้งสองกลุ่ม ท ำผมทรงรวบมวยไว้กลำง
ศีรษะประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ และสวมเข็มขัดเงิน 
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ภาพท่ี 27 กำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ.2524 

ท่ีมา: นวมนตณ์ มำกมี (2564, 27 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

 กำรแสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปะร้อยเอ็ด จำกภำพข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ       
ผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขต ใช้ผ้ำขิดพันรอบอกแล้วปล่อยชำยที่หน้ำอกด้ำนขวำ นุ่งผ้ำซิ่นมัดหมี่สีฟ้ำบ้ำงสี
ม่วงอ่อนบ้ำง สวมเข็มขัดเงิน ประดับศีรษะด้วยดอกไม้ประดิษฐ์สีขำว และผู้แสดงกลุ่มอุบลรำชธำนี     
สวมเสื้อแขนกุดสีขำว คล้ำยเสื้อคอกระเช้ำ นุ่งผ้ำซิ่นขิดลำยล่องต่อตีนซิ่น สวมเข็มขัดเงินทับเสื้อ      
ประดับศีรษะด้วยดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง (นวมนตณ์ มำกมี, 2564, 28 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) 
 ภำยหลัง ในปี พ.ศ. 2526 หันมำใช้มำผ้ำซิ่นลำยล่องของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน ำเสนออัต
ลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตำมด ำริของผู้อ ำนวยกำรชวลิต มณีรัตน์ ที่เน้นย้ ำให้น ำเสนอศิลปวัฒนธรรม
ของชำวร้อยเอ็ด และได้ปรับปรุงเครื่องแต่งกำยของผู้แสดงกลุ่มอุบลรำชธำนี โดยเป็นกำรน ำเสื้อคอกลม
แขนสั้นของกำรแสดงชุดมโนรำห์เล่นน้ ำมำใช้แทน เพื่อให้เกิดควำมสวยงำม แตกต่ำงจำกรูปแบบเดิม และ
น ำผ้ำสไบขิดมำคล้องคอ เพื่อให้เหมือนกับรูปแบบของบ้ำนม่วงเจียด จังหวัดอุบลรำชธำนี อีกทั้ง น ำผ้ำซิ่น
ลำวมำใช้แทนผ้ำซิ่นขิด ซึ่งในขณะนั้น มีรำคำถูกและหำได้ง่ำย จึงน ำมำประยุกต์ใช้แทนผ้ำซิ่นขิดที่มี
จ ำนวนจ ำกัด (ฉวีวรรณ ด ำเนิน, 2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
 นำงนวมนตณ์ มำกมี (2564, 2 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) ได้ให้ข้อมูลว่ำ “เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย
และเครื่องประดับไม่ได้มีมำกมำยเช่นนี้ เสื้อผ้ำชุดหนึ่งก็สำมำรถน ำไปใช้อีกชุดหนึ่งได้ ทั้งหมดเป็นกำร
ประยุกต์จำกวัตถุดิบที่มีในขณะนั้น โดยมีนำงฉวีวรรณ ด ำเนินกับนำยทองจันทร์ สังฆมณี เป็นผู้ก ำหนด
และควบคุมรูปแบบกำรแต่งกำยด้วยตัวท่ำนเอง เครื่องประดับก็มีแค่ดอกไม้ประดับผมที่นักเรียนช่วยกัน
ประดิษฐ์ข้ึนเอง”  
 ทั้งนี้ เครื่องแต่งกำยดังกล่ำวอำจประยุกต์ใช้ด้วยกันก็ได้ตำมสถำนกำรณ์ในขณะนั้น เช่น    
เมื่อใช้ผู้แสดงเยอะข้ึนผ้ำซิ่นลำวไม่เพียงพอ ก็จะหันมำใช้ผ้ำซิ่นลำยล่องเหมือนกันบ้ำง หรือบำงงำนก็
ปรับเปลี่ยนสชุีดใหม่หรือแต่งแบบใหม่ ตำมแต่วำระโอกำสนั้น ๆ เพื่อให้เกิดควำมแตกต่ำงจำกเดิม เป็นต้น  

http://www.isan.clubs.chula.ac.th/
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 แรกเริ่ม ไม่มีเครื่องประดับมำกมำยนัก โดยมีเพียงแค่เข็มขัดเงิน และดอกไม้ประดิษฐ์ด้วย
ข้อจ ำกัดเรื่องทรัพยำกร ภำยหลัง มีกำรเพิ่มก ำไลข้อมือท ำมำจำกลูกสนแห้งร้อยเป็นเส้น  
 ทั้งนี้ กำรที่ผู้แสดงนุ่งผ้ำซิ่นยำวระดับครึ่งแข้ง เป็นเพรำะยึดถือตำมธรรมเนียมที่คนเฒ่ำคน
แก่สอนมำ นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน (2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “ถ้ำนุ่งซิ่นยำวถึงตำตุ่มจะเป็น
คนไม่มีมำรยำท เพรำะเวลำเดินเสียงตีนซิ่นจะกระทบกัน ดูไม่งำม" 
 นอกจำกนี้ นำงธิดำรัตน์ ชนะพันธ์ (2564, 31 มีนำคม, สัมภำษณ์)  อดีตผู้แสดงฟ้อนตังหวำย
วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดรุ่นที่ 2 ได้ให้ข้อมูลว่ำ “ก่อนปี พ.ศ. 2528 ในอดีตไม่ได้มีเสื้อผ้ำและเครื่องประดับ
มำกนัก เนื่องจำกหำได้ยำกและมีรำคำสูง เครื่องแต่งกำยกำรแสดงชุดหนึ่ง ก็สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับ
กำรแสดงอีกชุดหนึ่งได้ เครื่องประดับก็ประดิษฐ์ข้ึนมำเอง เช่น ดอกไม้ประดับศีรษะ ท ำมำจำกฝักหลอก     
(รังไหมแห้ง) ในระยะหลังเริ่มมีกำรใช้วัตถุดิบหลำกหลำยข้ึน ซึ่งมีให้เลือกหลำกหลำยและรำคำไม่สูงมำก เช่น 
ไปแสดงยังภำคเหนือพบเครื่องประดับเงิน เห็นว่ำสวยงำมก็น ำกลับมำประยุกต์ใช้ เป็นต้น และเริ่มมีกำรสั่ง
เครื่องประดับมำจำกพำหุรัดบ้ำง ตำมทุนทรัพย์ที่มีในขณะนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมสวยงำมตำมกำลสมัย”  
 ทรงผม ของผู้แสดงทั้งสองกลุ่ม ใช้กำรรวบตึงมวยไว้กลำงศีรษะแบบหญิงสำวชำวอีสำน 
เรียกว่ำ ผมมวย ประดับด้วยดอกไม้ที่ประดิษฐ์ข้ึนเอง ท ำมำจำกฝักหลอก (รังไหมแห้ง) ออกแบบทรงผม
โดย นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน ลักษณะตำมภำพต่อไปนี้   
  

 
 
ภาพท่ี 28 รูปแบบทรงผมประกอบกำรแสดงของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ระหว่ำงปี พ.ศ. 2524-2530 

ท่ีมา: นวมนตณ์ มำกมี (2564, 27 มีนำคม, สัมภำษณ์) 
 กำรแสดงชุด ฟ้อนคอนสะหวัน ซึ่งผู้แสดงจะรวบผมมวยไว้กลำงศีรษะ นำงนวมนตณ์ มำกมี 
(2564, 2 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “ใช้ทรงผมนั้น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2524 - 2530 ซึ่งแม่ฉวีวรรณ      
จะเป็นผู้ท ำให้และสอนให้ ซึ่งจะใช้ทรงนี้ทุกกำรแสดง” 
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ภาพท่ี 29 รูปแบบกำรแต่งกำยของวิทยำลัยนำฏศิลปรอ้ยเอด็ ประมำณปี พ.ศ. 2528 

ท่ีมา: ชัยณรงค์ ต้นสุข (2549) 

 รูปแบบกำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ประมำณปี พ.ศ.  2528            
มีลักษณะกำรแต่งกำยคงเดิมไว้ จะปรับเปลี่ยนเพียงวัตถุดิบที่ใช้ ตำมที่มีกำรจัดซื้อในขณะนั้น ในภำพ
แสดงให้เห็นว่ำ ผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขต ใช้ผ้ำสไบแพรวำอิ้งอก และนุ่งผ้ำซิ่นลำยล่องของจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้แสดงกลุ่มอุบลรำชธำนี สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น ใช้ผ้ำสไบคล้องคอ  และนุ่งผ้ำซิ่นของ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
 ในปี พ.ศ. 2530 มีกำรปรับเปลี่ยนทรงผมผู้แสดง ตำมควำมนิยมในขณะนั้น ซึ่งเป็นรูปแบบ
กำรท ำผมประกอบกำรแสดงทำงภำคเหนือของกรมศิลปำกร จำกกำรให้ข้อมูลจำกนำงศิรำภรณ์ ลินดำพร
ประเสริฐ (2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) ระบุว่ำ ทำงวิทยำลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบทรงผมจำกำรรวบตึง
มวยไว้กลำงศีรษะ มำเป็นกำรเกล้ำผมมวยแทรกด้วยผมปลอมยกสูงติดจุกผมปลอมที่กลำงศีรษะ คล้ำย
ทรงผมกำรแสดงทำงภำคเหนือ ซึ่งได้รับอิทธิพลมำจำกส่วนกลำง คือ กรมศิลปำกร ทั้งนี้ ครูในสมัยในนั้นก็
เห็นว่ำมีควำมสวยงำม ก็เลยให้ปฏิบัติเช่นน้ันสืบมำ”  
 ครั้นต่อมำ ในปีพ.ศ. 2536 เริ่มมีกำรน ำผ้ำสไบแพรวำมำมำอิ้งอกแทนผ้ำขิด ซึ่งขณะนั้นมีกำร
จัดซื้อมำเป็นจ ำนวนมำก ครูผู้ดูแลเครื่องแต่งกำย (เจ้ำหน้ำที่ห้องเครื่อง) ก็จะปรับมำใช้ผ้ำแพรวำอิง้อกบำ้ง 
หรือใช้ผ้ำสไบขิดเช่นเดิมบ้ำงตำมแต่วำระโอกำส 
 บำงโอกำส มีกำรปรับปรุงลักษณะกำรแต่งกำยให้แตกต่ำงไปจำกเดิม คือ กำรห่มผ้ำสไบเฉียง
แบบพันรอบตัว และทิ้งชำยเดียวไปด้ำนหลัง ของผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นควำมต้องกำรของ       
ผู้ควบคุมกำรแสดงในขณะนั้น ที่ต้องกำรสร้ำงควำมแปลกใหม่ให้กับกำรแสดง (ศิรำภรณ์ ลินดำพ ร
ประเสริฐ, 2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) ลักษณะตำมภำพต่อไปนี้  
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ภาพท่ี 30 กำรแต่งกำยแบบห่มสไบเฉียงทิง้ชำยเดียวของผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขต 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=9LcaJA47SMA (ออนไลน,์ สืบค้น 7 เมษำยน 2564) 

 ต่อมำ ประมำณปี พ.ศ.2540 เริ่มมีกำรน ำผ้ำเปลือกไหมมำอิ้งอกแทนผ้ำขิดและผ้ำแพรวำ
ของเดิม ซึ่งมีสีสันฉูดฉำดและมันวำว เพื่อให้เกิดควำมแตกต่ำงจำกรูปแบบเดิม และวัตถุดิบเดิมที่เก่ำลงไป
บ้ำง และเพื่อไม่ซ้ ำซำก จ ำเจ แต่ลักษณะกำรแต่งกำยยังคงเดิม ทั้งนี้ กำรใช้ผ้ำเปลือกไหมของผู้แสดงกลุ่ม
ที่หนึ่ง จะไม่ได้ปล่อยชำยลงมำ เนื่องจำกผ้ำมีควำมเบำและไม่ทิ้งตัว จึงใช้กำรจับจีบเป็นดอกเท่ำนั้น     
(ศิรำภรณ์ ลินดำพรประเสริฐ, 2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) ลักษณะตำมภำพต่อไปนี้  

 
ภาพท่ี 31 ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 

ท่ีมา: http://www.isan.clubs.chula.ac.th (ออนไลน,์ สบืค้น 7 เมษำยน 2564)  
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 กำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ประมำณปี พ.ศ. 2540 จำกภำพผู้แสดง
ทำงด้ำนขวำมือ คือ ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยแบบแขวงสะหวันนะเขต จะใช้ผ้ำสไบพันรอบหน้ำอกจับจีบเป็น
ดอกไม้ที่หน้ำอกด้ำนขวำ นุ่งผ้ำซิ่นลำยล่องครึ่งหน้ำแข้ง ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ ประกอบด้วย ต่ำงหูเงิน 
สร้อยคอเงิน ก ำไลข้อมือเงิน และเข็มขัดเงิน ทรงผมใช้กำรตั้งช้องติดจุกผม ประดับศีรษะด้วยไม้ประดิษฐ์
ทำงด้ำนซ้ำยมือผู้แสดง ผู้แสดงด้ำนซ้ำยมือเป็นผู้แสดงฟ้อนตังหวำยแบบจังหวัดอุบลรำชธำนี สวมเสื้อแขน
สั้นผ่ำอกติดกระดุม นุ่งผ้ำซิ่นลำยล่องยำวครึ่งหน้ำแข้ง และใช้ผ้ำสไบขิดคล้องคอ ตกแต่งด้วยเครื่องประดบั 
ประกอบด้วย ต่ำงหูเงิน สร้อยคอเงิน ก ำไลข้อมือเงิน และเข็มขัดเงิน ทรงผมเกล้ำมวย (ตั้งช้อง) ติดจุกผม
ปลอมไว้กลำงศีรษะ ประดับศีรษะด้วยไม้ประดิษฐ์ ด้ำนซ้ำยมือผู้แสดง เช่นเดียวกับกลุ่มที่หนึ่ง 
 เครื่องแต่งกำยฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด สำมำรถปรับเปลี่ยนตำมควำม
เหมำะสมในแต่ละโอกำส ภำยหลังได้ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้แตกต่ำงจำกของเดิม แต่ยังคงยึดลักษณะกำร
แต่งกำยตำมแบบดั้งเดิมเป็นหลัก จะเปลี่ยนเพียงวัตถุดิบที่น ำมำใช้ รูปแบบกำรแต่งกำยประกอบฟ้อนตัง
หวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดจึงสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม และวำระโอกำสต่ำง ๆ 
ในบำงครั้ง ผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขตก็จะเปลี่ยนมำใช้เสื้อแขนสั้นผ่ ำอกติดกระดุม และใช้ผ้ำคล้องคอ
เช่นเดียวกับกลุ่มอุบลรำชธำนี (ชัยณรงค์ ต้นสุข, 2564, 31 มีนำคม, สัมภำษณ์)  

 
ภาพท่ี 32 รูปแบบเครื่องแต่งกำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดรูปแบบหนึง่ 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/kruoajjoe101 (ออนไลน์, สืบค้น 5 เมษำยน 2564) 

 นอกจำกนี้ ในบำงโอกำสที่ใช้ผู้แสดงจ ำนวนมำก เครื่องแต่งกำยที่เคยแต่งเป็นประจ ำไม่เพียง
ต่อก็สำมำรถปรับเปลี่ยนมำใช้เครื่องแต่งกำยที่เหมือนกันทั้ง 2 กลุ่ม โดยจะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่มำกใน
ขณะนั้น มำประยุกต์ใช้ ตำมควำมเหมำะสมแต่ละวำระ 
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ภาพท่ี 33 เครื่องแต่งกำยผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขตรูปแบบที่ 1 

ท่ีมา: สุธิวัฒน์ แจม่ใส (ออนไลน์, สบืค้น 5 กันยำยน 2564)  

 
ภาพท่ี 34 เครื่องแต่งกำยผู้แสดงกลุม่สะหวันนะเขตรูปแบบที่ 2 

ท่ีมา: สุธิวัฒน์ แจม่ใส (ออนไลน์, สบืค้น 5 กันยำยน 2564) 

 รูปแบบเครื่องแต่งกำยฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดหลำยรูปแบบภำพดงักลำ่ว
เป็นอีกหนึ่งหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ เครื่องแต่งกำยสำมำรถปรับเปลี่ยนตำมวำระโอกำสต่ำง ๆ แต่ยังคง
ลักษณะกำรแต่งกำยเหมือนเดิม จะแตกต่ำงกันเพียงวัตถุดิบที่น ำมำใช้ 
 แสดงให้เห็นว่ำ เครื่องแต่งกำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดมีกำรปรับเปลี่ยนไปตำมวำระ
โอกำส และควำมต้องกำรของผู้ควบคุมกำรแสดง ที่ได้พบเห็นผ้ำหรือเครื่องประดับที่สวยงำมก็จะน ำ
กลับมำประยุกต์ใช้กับเครื่องแต่งกำยฟ้อนตังหวำย และอิทธิพลจำกภำยนอกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง คือ 
วิทยำลัยนำฏศิลปส่วนกลำง วิทยำลัยนำฏศิลปแห่งอื่น ๆ และกรมศิลปำกร ตลอดจนตัวแปรด้ำนบุคคล 
คือ ครูผู้ดูแลเครื่องแต่งกำย หรือที่เรียกกันว่ำ เจ้ำหน้ำที่ห้องเครื่องจะจัดเครื่องแต่งกำยแบบไหน ทั้งนี้     
ก็เพื่อให้เกิดควำมสวยงำม ควำมแปลกใหม่ ควำมแตกต่ำง ไม่ให้ซ้ ำซำกจ ำเจนั่นเอง 
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ตารางท่ี 9  สรุปพัฒนำกำรองค์ประกอบฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 

องค์ประกอบ
การแสดง 

ปี พ.ศ. 2524-2528 พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา 

ผู้แสดง - ใช้ผู้แสดงหญิง 
- นักเรียนดุริยำงคศิลป์และคีตศิลป์เป็นส่วน
ใหญ่ นักเรียนนำฏศิลป์เป็นส่วนน้อย 
- อำศัยควำมสมัครใจของผู้แสดง 
- เมื่อจะแสดงก็จะคัดเลือกอีกครั้ง จำกรูปร่ำง
ของผู้แสดง 

- ใช้ผู้แสดงหญิง 
- นักเรียนวิชำเอกนำฏศิลป์ทั้งหมด 
- อำศัยควำมสมัครใจของผู้แสดง 
- ปัจจุบันมีกำรคัดเลือกคุณสมบัติ         
ผู้แสดง ได้แก่   
1) รูปร่ำงต้องใกล้เคียงกัน  
2) ควำมสำมำรถของผู้แสดง  
3) ควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบ
ของผู้แสดง  

กลอนล ำ แบ่งเป็น 2 ท ำนองล ำ 
- ล ำตังหวำยแบบสะหวันนนะเขต 
- ล ำตังหวำยแบบอุบลรำชธำนี 

คงรูปแบบเดิม  

ดนตรี - วงโปงลำง ได้แก่ พิณ แคน หมำกเตอะเติ่น 
โหวด กลองหำง กลองตุ้ม ฉ่ิง ฉำบ ไหซอง 
- ด ำเนินด้วยท ำนองตังหวำยเพียงท ำนองเดียว 

- ปรับเปลี่ยนมำใช้พิณไฟฟ้ำ และใช้
พิณเบสไฟฟ้ำแทนไหซอง  
- ด ำเนินด้วยท ำนองตังหวำยเพียง
ท ำนองเดียว 

เครื่อง      
แต่งกำย 

ปี พ.ศ. 2524 
- ผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขต  
นุ่งผ้ำอิ้ งอกจับจีบ นุ่ งผ้ำซิ่นมัดหมี่คละสี  
รัดเข็มขัดเงิน 
- ผู้แสดงสวมเสื้อแขนกุดสีขำวคอกระเช้ำนุ่ง
ผ้ำซิ่นขิด รัดเข็มขัดเงินทับเสื้อปี พ.ศ. 2526 
- กลุ่มสะหวันนะเขตนุ่งผ้ำซิ่นลำยล่องของร้อยเอ็ด  
- กลุ่มอุบลรำชธำนี สวมเสื้อแขนสั้นคอกลม 
ผ้ำสไบขิดคล้องคอ นุ่งผ้ำซิ่นลำว 
สวมเครื่องประดับที่ประดิษฐ์ข้ึนเอง ทรงผม
รวบตึงมวยไว้กลำงศีรษะ  
- เครื่องแต่งกำยปรับเปลี่ยนได้ตำมเหตุปัจจัยต่ำง ๆ  
- ทรงผมรวบตึง มวยไว้กลำงศีรษะ ประดับ
ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์  

- ยังคงลักษณะเดิมไว้เป็นหลัก  
- มีกำรปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้อยู่ตลอด 
บำงครั้ง ผู้แสดงจะห่มสไบชำยเดียว หรอื
แต่งกำยเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม 
- ทรงผมเกล้ำมวยแทรกผมปลอมยกสงู 
ติดจุกผมปลอมไว้กลำงศีรษะตำมควำม
นิยมของกรมศิลปำกร 
- สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมวำระ
โอกำส 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 จำกข้อมูลดังกล่ำว ฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด มีพัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงในทุก
องค์ประกอบ ซึ่งผู้สร้ำงสรรค์และควบคุมกำรแสดง จะค่อยปรุงแต่งองค์ประกอบกำรแสดงต่ำง ๆ ให้แตกต่ำง
จำกเดิม ทั้งนี้ ปัจจัยที่เป็นสำเหตุให้องค์ประกอบฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
นั้น มำจำกปัจจัยภำยใน ได้แก่ ข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกร กล่ำวคือ ในยุคแรกนักเรียนมีจ ำนวนน้อยและนักเรียน
นำฏศิลป์ไม่ได้มำร่วมแสดงกำรแสดงกับชมรมวงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน และพื้นฐำนควำมรู้ด้ำนนำฏศิลป์และ
ดนตรีของผู้สร้ำงสรรค์กำรแสดง กล่ำวคือ ผู้สร้ำงสรรค์กำรแสดงมีองค์ควำมรู้ด้ำนนำฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้ำน และดนตรีไทยเป็นต้นทุน จึงได้องค์ควำมรู้เหล่ำนั้นมำพัฒนำกำรแสดงในส่วนที่คิดว่ำยงัไมส่มบรูณ์ ให้
เป็นมำตรฐำนแบบ กรมศิลปำกรและตำมรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนอีสำน และปัจจัยภำยนอก ได้แก่ 
ประสบกำรณ์ของผู้สร้ำงสรรค์หรือควำมคุมกำรแสดง และผู้แสดง กล่ำวคือ บุคคลดังกล่ำวได้เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ 
จำกภำยนอก ทั้งจำกองค์กรส่วนกลำงอย่ำงกรมศิลปำกร องค์กรใกล้เคียงอย่ำงวิทยำลัยนำฏศิลปและ
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เห็นว่ำสวยงำมเหมำะสม จึงน ำมำพัฒนำกำรแสดงตำมรสนิยมของตน เพื่อเพิ่ม
อรรถรสและให้แตกต่ำงจำกรูปแบบเดิม ตำมโอกำสต่ำง ๆ ทั้งนี้ พื้นที่ที่ใช้กำรแสดง มีส่วนส ำคัญในกำร
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบกำรแสดงต่ำง ๆ กล่ำวคือ กระบวนท่ำฟ้อนต้องปรับเปลี่ยนให้ปฏิบัติหลำยครั้งข้ึน 
ตำมพื้นที่แสดงที่ใหญ่กว่ำ เป็นต้น โดยมีกำรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมำะสมกับโอกำสนั้น ๆ  ทั้งหมดนี้ ลว้นเปน็ไป
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงศิลปะ เพื่อน ำเสนอควำมสวยงำม รื่นเริง สนุกสนำนแก่ผู้รับชม ผ่ำนกำรแสดงนำฏศิลป์
พื้นบ้ำนในมิติที่หลำกหลำย  
 ผู้วิจัยสำมำรถสรุปพัฒนำกำรองค์ประกอบฟ้อนตังหวำยทั้ง 3 รูปแบบ โดยภำพรวมได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 พัฒนำกำรองค์ประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำย 

องค์ประกอบ 
การแสดง 

บ้านม่วงเจียด วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

ผู้แสดง - ใช้ผู้แสดงหญิง 
- ปี พ.ศ. 2517 เป็น
กลุ่มผู้แสดงหมอล ำ 
- ปี พ.ศ. 2517 เป็น
ต้นมำ เป็นกลุ่ม
นักเรียนและชำวบ้ำน 
- ไม่มีกำรก ำหนด
คุณสมบัตผิู้แสดง 

- ใช้ผู้แสดงหญิง 
- ปี พ.ศ. 2522 เป็นกลุม่
นักศึกษำวิชำชีพครู 
- ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมำ 
เป็นนักศึกษำวิชำนำฏศิลป ์
- มีกำรก ำหนดคุณสมบัติ           
ผู้แสดง 

- ใช้ผู้แสดงหญิง 
- ปี พ.ศ. 2524 เป็นกลุ่ม
นักเรียนวิชำดุริยำงคศิลป์และ
คีตศิลป์เป็นส่วนใหญ่ นักเรียน
นำฏศิลป์เป็นส่วนน้อย 
- ปี พ.ศ. 2528 เป็นนักเรียน
นำฏศิล ป์ เ ป็ น ส่ วน ให ญ่  
นักเรียนวิชำดุริยำงคศิลป์
และคีตศิลป์เป็นส่วนน้อย 
- ปี พ.ศ. 2530 เป็นนักศึกษำ
วิชำนำฏศิลป์ทั้งหมด  
- ไม่มีกำรจ ำกัดวิชำเอก อำศัย
ควำมสมัครของผู้แสดง  
- ก ำหนดคุณสมบัติผู้แสดง 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 10 พัฒนำกำรองค์ประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำย (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
การแสดง 

บ้านม่วงเจียด วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

กลอนล า - ปี พ.ศ. 2517-2540 
กลอนล ำเปลี่ยนไป
ตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรแสดง มีเฉพำะ
ท ำนองตังหวำย 
- ปี พ.ศ. 2540 เป็น
ต้นมำ ใช้กลอนเดียว
เป็นหลัก และมีกำร
เพิ่มเกริ่นล ำยำวเข้ำมำ 

- ด ำเนินด้วย 4 ท ำนองล ำ 
ได้แก่ 
1) กลอนล ำยำว 
2) กลอนล ำตังหวำย 
3) กลอนล ำเต้ยพม่ำ 
4) กลอนล ำเต้ยธรรมดำ 
- ปรับปรุงเนื้อหำให้สื่อถึง
วิทยำลัยครูอบุลรำชธำนี 

- ด ำเนินด้วยท ำนอง           
ตังหวำยเพียงอย่ำงเดียว 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลอนล ำตังหวำยแบบ
สะหวันนะเขต 
2) กลอนล ำตังหวำยแบบ
จังหวัดอบุลรำชธำนี 
- ปรับปรุงเนื้อหำให้สื่อถึง
วิทยำลัยครูอบุลรำชธำนี 

ดนตร ี นักดนตรีจะบรรเลง
ลำยเพลงตำมนกัร้อง 
โดยสัดส่วนดนตรรีับ
และรปูแบบที่บรรเลง 
สำมำรถยืดหยุ่นได้ 
เน้นควำมสนุกสนำน 
 

- จัดระบบเสียงดนตรีให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกันตำมหลัก
ดนตรีสำกล    
- ลำยเพลงประกอบด้วย 
ส่วนเปิด ส่วนบทรอ้ง ส่วน
ดนตรีรับ และส่วนดนตรจีบ  
ดนตรีรับมีสัดส่วนเท่ำกัน 

- จัดระบบเสียงดนตรีให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกันตำมหลัก
ดนตรีไทย  
- ลำยเพลงประกอบด้วย 
ส่วนเปิด ส่วนบทรอ้ง ส่วน
ดนตรีรับ และส่วนดนตรจีบ  
ดนตรีรับมีสัดส่วนเท่ำกัน 

เครื่องแต่งกาย ผู้แสดงแต่งกำยด้วย          
ผ้ำย้อมครำมเป็นหลัก  
นุ่งผ้ำซิ่นมัดหมี ่

- ก่อนปี พ.ศ. 2524 สวม
เสื้อแขนกระบอกคอกลม 
ห่มสไบเฉียงหรือคล้องคอ 
- ปีพ.ศ. 2524 เป็นต้นมำ 
ปรับเปลี่ยนมำใช้กำรอิ้งอก
แทนกำรสวมเสื้อ  
- น ำผ้ำพื้นเมืองสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 
มำผสมผสำน 

- ผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขต 
ใช้กำรอิ้งอก ภำยหลังมกีำร
ปรับมำหม่ผ้ำสไบชำยเดียว
เป็นบำงดอกำส 
- ผู้แสดงกลุ่มอบุลรำชธำนี 
ใช้กำรสวมเสื้อแขนสั้นคอ
กลม ใช้ผ้ำสไบคล้องคอ  
- สำมำรถปรบัเปลี่ยน
วัตถุดิบได้ตำมควำม
เหมำะสม 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จำกตำรำงข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ ด้ำนผู้แสดง ฟ้อนตังหวำยทั้ง 3 แห่ง ต่ำงมีสถำนภำพ 
ข้อจ ำกัด และทรัพยำกรบุคคลแตกต่ำงกัน ซึ่งผู้แสดงฟ้อนตังหวำยจะเปลี่ยนไปตำมสถำนภำพ ข้อจ ำกัด 
และทรัพยำกรบุคคลในแต่ละแห่ง กล่ำวคือ บ้ำนม่วงเจียด ผู้แสดงเป็นชำวบ้ำนหรือนักเรียนในชุมชนเอง 
ซึ่งชำวบ้ำนมีอำชีพหลักคือกำรเกษตร ไม่ได้มีพื้นฐำนด้ำนนำฏศิลป์แต่อย่ำงใด ส่วนวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี ถึงแม้ผู้แสดงในช่วงแรกจะมิใช่นักเรียนนำฏศิลป์โดยตรง ด้วยข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกร         
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แต่ภำยหลังเมื่อเปิดกำรเรียนกำรสอนวิชำนำฏศิลป์ข้ึน ผู้แสดงจึงเป็นนัก ศึกษำนำฏศิลป์ทั้งหมด และ
วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ในช่วงแรก เป็นนักเรียนดุริยำงคศิลป์และคีตศิลป์เป็นส่วนใหญ่ และนักเรียน
นำฏศิลป์เป็นส่วนน้อย ภำยหลัง ได้รับควำมสนใจจำกนักเรียนนำฏศิลป์มำกขึ้นผู้แสดงก็เริ่มปรับเปลี่ยนจน
เป็นนักเรียนนำฏศิลป์ทั้งหมด 
 ด้ำนกลอนล ำ ทั้ง 3 แห่ง ยังคงรักษำท ำนองล ำตังหวำยไว้เป็นหลัก แต่ก็มีกำรปรับเปลี่ยน ตัด
ทอน กลอนล ำของเดิมไปบ้ำง และเพิ่มเติมเนื้อหำใหม่หรือท ำนองล ำแบบใหม่เข้ำไป ทั้งนี้ ก็เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และเพิ่มอรรถรสให้กำรแสดงมีมิติที่หลำกหลำยข้ึน  
 ด้ำนดนตรี เช่นเดียวกับด้ำนกลอนล ำ คือมีกำรปรับเปลี่ยนลำยเพลงให้แตกต่ำงกันออกไป 
เพื่อสร้ำงควำมแปลกใหม่และควำมเป็นมำตรฐำนตำมแบบของตน ลำยเพลงและเครื่องดนตรี เมื่อเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำ จะมีกำรน ำรูปแบบอื่น ๆ ที่ผู้สร้ำงสรรค์กำรแสดงมีประสบกำรณ์ มำประยุกต์ใช้กับลำย
เพลงของเดิม ทั้งนี้ เครื่องดนตรีก็มีกำรท ำให้สะดวกต่อกำรใช้งำมมำกขึ้น คือ เครื่องดนตรีไฟฟ้ำ มีกำรเพิ่ม
เครื่องดนตรีช้ินอื่น ๆ เข้ำมำเพิ่ม เช่น บ้ำนม่วงเจียดเพิ่มกลองหำงเข้ำมำวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีเพิ่มโหวด
เข้ำมำ และวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดเพิ่มพิณเบสเข้ำมำ เป็นต้น ตำมควำมต้องกำรหรือควำมนิยมในยุคนั้น 
ๆ ทั้งนี้ ก็เป็นไปเพื่อควำมสมบูรณ์ในกำรแสดง และเพิ่มอรรถรสให้กำรแสดงมีมิติที่หลำกหลำยข้ึน 
 ด้ำนเครื่องแต่งกำย ทั้งสำมรูปแบบต่ำงก็ออกแบบเครื่องแต่งกำยข้ึนใหม่ ในเชิงเลียนแบบ
เครื่องแต่งกำยของสตรีชำวอีสำน แต่น ำมำปรับปรุงให้ เกิดควำมสวยงำมและเป็นระเบียบเรียบร้อยตำม
แบบนำฏศิลป์ มีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ใช้ไปบ้ำง ตำมรสนิยมของคนในชุมชนและปัจจัยภำยนอกที่มี
อิทธิพลในขณะนั้นบ้ำง และมีกำรปรับประยุกต์ลักษณะกำรแต่งกำยให้แตกต่ำงไปจำกเดิม เพื่อให้แตกต่ำง
จำกเครื่องแต่งกำยที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน และเพื่อทดแทนของวัตถุดิบที่เก่ำแล้ว เพื่อให้งดงำม แตกต่ำง  
ไม่จ ำเจ ซึ่งแต่ละแห่งต่ำงก็ก ำหนดรูปแบบลักษณะกำรแต่งกำยของตนจนเป็นแบบแผนที่พึงปฏิบัติสืบมำ 
 กำรแสดงฟ้อนตังหวำยมีพัฒนำกำรไปตำมควำมต้องกำรของสังคม จะเห็นได้ ว่ำ                             
ฟ้อนตังหวำยมีพัฒนำกำรมำจำกกำรล ำในพิธีกรรมของชำวเผ่ำบรู -กะตำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ภำยหลังได้แพร่กระจำยมำยังประเทศไทยที่บ้ำนม่วงเจียด วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี และ
วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดตำมล ำดับ ทั้งนี้ กำรแสดงมีกำรปรับรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
สังคมอยู่เสมอ กล่ำวคือ บ้ำนม่วงเจียด ใช้ฟ้อนตังหวำยเพื่อนันทนำกำรในชุมชน เพื่อควำมบันเทิงเริงรมย์
แก่สำธำรณชน และเพื่อแสดงถวำยต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตำ วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ใช้ฟ้อน
ตังหวำย เพื่อสร้ำงอัตลักษณ์และส่งเสริมวัฒนธรรมให้จังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนใน
วิทยำลัย และเพื่อควำมบันเทิงเริงรมย์ สนุกสนำนแก่สำธำรณชน และวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ใช้ฟ้อน
ตังหวำย เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นำฏกรรมเพื่อควำมบันเทิงแก่สำธำรณชน ในลักษณะต่อยอดสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ทำงศิลปะ ด้วยกำรน ำเสนอศิลปะกำรฟ้อนตังหวำยในมิติที่หลำกหลำย แสดงให้เห็นว่ำ ฟ้อนตังหวำยเป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่มีกำรโต้ตอบกับสังคมทุกระดับอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถปรับเปลี่ยนและพัฒนำได้ตำมควำม
ต้องกำรและรสนิยมของบุคคล สะท้อนถึงควำมผูกพันระหว่ำงนำฏกรรมกับสังคม และมีควำมผูกพันกับ
ชำวจังหวัดอุบลรำชธำนีและชำวอีสำนอีกด้วย 
 
 
 



101 

2. การสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 ผู้วิจัยสำมำรถล ำดับกำรสืบทอดโดยจ ำแนก ผู้ส่ง ผู้รับ และองค์ประกอบกำรแสดงที่มีสืบทอดโดยผู้วิจัย
จะกล่ำวถึงกำรสืบทอดระหว่ำงปี พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลำที่ฟ้อนตังหวำยแพร่กระจำย
มำยังประเทศไทย และเผยแพร่สู่สถำบันกำรศึกษำประจ ำจังหวัด และวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด เพื่อให้เห็นสิ่ง
ที่สืบทอด และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 2.1 ล าตังหวายแขวงสะหวันนะเขตสู่บ้านม่วงเจียด 

 ปี พ.ศ. 2497 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้มีโอกำสเดินทำงไปเที่ยวงำนบุญเนำเฮือนหิน หรือบุญ
เปลี่ยนศักรำชใหม่ที่แขวงสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว กำรคมนำคมในสมัยนั้น
จะไปโดยทำงเรือซึ่งสำมำรถเดินทำงไปมำหำสู่กันได้อย่ำงอิสระ ด้วยไม่มีกำรกวดขันกำรเข้ำเมืองที่เข็มงวด
เช่นในปัจจุบัน นำยประดิษฐ์ ได้พบเห็นกำรขับล ำของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว หลำกหลำย
ประเภท ทั้งล ำคอนสะหวัน ล ำภูไท และล ำสีพันดอน โดยเฉพำะกำรล ำตังหวำยมีควำมประทับเป็นอย่ำง
มำก ด้วยมีท่วงท ำนองไพเรำะสนุกสนำน จึงได้จดจ ำท่วงท ำนองล ำตังหวำยกลับมำแสดงในวงหมอล ำหมู่
ของตน ต่อมำ จึงมีแนวคิดที่อยำกจะสร้ำงสรรค์ชุดกำรแสดงฟ้อนประกอบล ำตังหวำยข้ึน เพื่อใช้แสดงใน
วงหมอล ำหมู่ของตน และได้น ำไปใช้แสดงในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงมำกมำย  
 โดยสิ่งที่นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ สืบทอดมำจำกแขวงสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว มีดังนี้ 

ตารางท่ี 11 องค์ประกอบกำรแสดงที่บ้ำนม่วงเจียดสืบทอดจำกแขวงสะหวันนะเขต  

องค์ประกอบ
การแสดง 

แขวงสะหวันนะเขต บ้านม่วงเจียด 

กลอนล า ท ำนองล ำตังหวำยสะหวันนะเขต ท ำนองล ำตังหวำยแบบสะหวันนะเขต      
แต่ปรับเปลี่ยนไปตำมส ำเนียงภำษำถ่ิน
บ้ำนม่วงเจียด 

ดนตร ี - ลำยเพลง 
- เครื่องดนตรี ได้แก่ แคน พิณ กลอง
ซอบั้งไม้ไผ่  

- ลำยเพลง 
- เครื่องดนตรี ได้แก่ แคน พิณ ฉ่ิง ฉำบ 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จำกตำรำงข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยข้อมูลได้ ดังนี้ 

 1) กลอนล า (เฉพาะท านองล า) 
 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้เรียนรู้ท ำนองล ำตังหวำย เมื่อครั้งไปพ ำนักที่แขวงสะหวันนะเขต 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  เมื่อมีกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง ได้ประพันธ์กลอนล ำข้ึนเอง       
ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถประพันธ์กลอนล ำและสำมำรถล ำได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว กลอนล ำตังหวำย        
มีลักษณะเป็นค ำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ซึ่งรำตรีศรีวิไล บงสิทธิพร, เจริญชัย ชนไพโรจน์ และ         
สุภณ สมจิตศรีปัญญำได้จ ำแนกลักษณะกลอนล ำไว้ ดังนี้ (2554) กลอนล ำมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ        
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“กลอนเยิ้น และกลอนตัด ค ำว่ำ กลอนเยิ้น ถ้ำแปลควำมหมำยตำมศัพท์ก็หมำยถึงกลอนที่มีลีลำเยิ่นเย้อ 
ส่วนค ำว่ำ กลอนตัด แปลว่ำ กลอนที่มีลีลำกระชับ ตัดสิ่งที่เยิ่นเย้อออกไป กลอนเยิ้น 1 บท มี 4 วรรค 
และมีฉันทลักษณ์เช่นเดียวกับกลอนอ่ำน และกลอนผญำเกี้ยว แต่ต่ำงกันที่กลอนอ่ำน เน้นเฉพำะสัมผัสใน 
ไม่เน้นสัมผัสนอกแต่กลอนล ำเน้นทั้งสัมผัสใน และสัมผัสนอก ส่วนกลอนตัดน้ัน ไม่มีก ำหนดจ ำนวนวรรค” 
ซึ่งกลอนล ำตังหวำยมีลักษณะเป็นกลอนตัด คือ มีจ ำนวนวรรคเกินกว่ำ 4 วรรค ในแต่ละวร รค
ประกอบด้วยค ำตั้งแต่ 3 ค ำข้ึนไป มีค ำข้ึนต้นก่อนวรรคแรกเสมอ ประกอบด้วย 2 ค ำ เท่ำนั้น และล ำปิด
ท้ำยเสมอ เรียกว่ำ ค ำสร้อย ตั้งแต่ 3 ค ำข้ึนไป ในวรรคที่ 4 เสมอ ตัวอย่ำงเช่น  

ลักษณะค าประพันธ์กลอนล าตังหวาย 
 

(1 2) 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 
 

                 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  (1 2 3) 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตัวอย่างค าประพันธ์กลอนล าตังหวาย 
               (ชำยเอ๋ย) สำธุยอน้อแม่นกลอนน้อม            ถวยองค์น้อผู้เรืองเดช 
                  องค์พระพิน้อฆเนศเจ้ำ           ผู้เนำยั้งน้ออยู่เสถียร (คนงำมเอย) 

(นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ) 
(บุญมี เกษียร, 2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) 

 กลอนล ำตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด ที่ประพันธ์โดยนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ จะมีทั้งสัมผัสระหว่ำง
วรรค หรือไม่สัมผัสเลย เพียงแต่ประพันธ์ให้เป็นวรรคตอนและมีเนื้อหำที่สมบูรณ์เท่ำนั้น สอดรับไปกับ
ท ำนองเพลง โดยไม่ได้เน้นกำรสัมผัสเท่ำไหร่นัก 
 กลอนล ำตังหวำยบ้ำนม่วงเจียดล้วนเป็นผลงำนกำรประพันธ์ของนำยประดิษฐ์ทั้งสิ้น ในช่วง
แรกเป็นผู้ขับล ำเอง ต่อมำ ให้นำยทวี ขันธ์สิงห์ นำยไสว กุลบุตร และนำยเสน่ห์ พันธ์โบว์ ผู้แสดง                  
หมอล ำคณะศิลป์อีสำนดำวรุ่ง เป็นผู้ขับล ำ ต่อมำได้ฝึกหัดให้กับนำงบุญมี เกษียร เป็นผู้ขับล ำต่อ              
โดยนำงบุญมี เกษียร (2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) เล่ำว่ำ  “พ่อประดิษฐ์จะเป็นผู้บอกให้ล ำอย่ำงนี้ ตน
ก็จะล ำไปตำมควำมเข้ำใจของตน และตนก็เคยได้ยินได้ฟังพ่อทวี ขันธ์สิงห์ ล ำมำก่อน จึงได้จดจ ำมำ แต่
ท ำนองล ำแบบพ่อทวี มีควำมเนิ้ง(เหน่อ)มำก ด้วยเป็นท ำนองแบบแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งพ่อทวีนั้นมี
ครอบครัวอยู่ที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ตนไม่สำมำรถล ำได้เหมือนพ่อทวี จึงได้ล ำตำม
ควำมสำมำรถของตน ซึ่งจะแตกต่ำงจำกของพ่อทวี และได้สืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน นอกจำกนี้ ตนได้
ถ่ำยทอดให้แก่ลูกศิษย์และผู้ที่สนใจมำศึกษำมำกมำย แต่เมื่อเขำรับไป เขำก็ล ำไปตำมส ำเนียงของเขำ” 
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 2) ดนตร ี
 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้จ ำจดลำยเพลงตังหวำยมำจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว และน ำมำประกอบเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน ได้แก่ พิณ แคน กลองอีตุ๊บ ฉ่ิง ฉำบ และไม้งับแงบ 
นำยอนิรุทธ์ิ แก้วชิณ (2564, 29 มีนำคม, สัมภำษณ์) ผู้สืบสำนฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วงเจียด กล่ำวว่ำ      
“คุณพ่อ  (นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ) ได้น ำมำเพียงลำยเพลงตังหวำยเท่ำนั้นส่วนเครื่องดนตรีประกอบกำรล ำ 
เป็นสิ่งที่อยู่แล้วในชุมชน” ภำยหลังรำวปี พ.ศ.2540 จึงได้น ำลำยล ำยำวมำเพิ่มในช่วงต้น 
  ทั้งนี้ จำกข้อมูลของ (2562, น.304) ระบุว่ำ เครื่องดนตรีประกอบกำรล ำตังหวำยของ      
บ้ำนตังหวำยโคก เมืองซนนะบุรี แขวงสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ประกอบด้วยแคน กลอง กระจับปี่ (พิณ) และซอ (ซอบั้งไม้ไผ่) ฉะนั้น เครื่องดนตรีที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
ล ำตังหวำยแขวงสะหวันนะเขต จึงมี พิณ แคน กลอง ฉ่ิง และฉำบ เท่ำนั้น ไม่มีไม้งับแงบ 
  จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ ในด้ำนดนตรี ได้สืบทอดมำเพียงลำยเพลงเท่ำนั้น                   
ในส่วนเครื่องดนตรี เป็นวัฒนธรรมที่มีร่วมกันอยู่แล้ว ด้วยเป็นกลุ่มวัฒนธรรมหมอล ำหมอแคนเช่นกัน 
ดังนั้น บ้ำนม่วงเจียด จึงเป็นกำรประยุกต์ใช้เครื่องดนตรีที่มีในชุมชน  
  ในส่วนองค์ประกอบด้ำนผู้แสดงและเครื่องแต่งกำย นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ เลือกใช้ทรัพยำกร
ที่มีในชุมชน โดยผู้แสดงเลือกใช้ผู้แสดงหญิง ซึ่งเพศหญิงมีส่วนร่วมในกำรฟ้อนร ำต่ำง ๆ ของชุมชนอยู่แล้ว 
และด้ำนเครื่องแต่งกำย เป็นกำรประยุกต์เครื่องแต่งกำยข้ึนใหม่ จำกเครื่องแต่งกำยของสตรีชำวอีสำน 
โดยปรับปรุงให้เกิดควำมสวยงำม เรียบร้อย และแตกต่ำงจำกเครื่องแต่งกำยในชีวิตประจ ำวัน 
  ปัจจุบันชำวบ้ำนม่วงเจียดยังคงสืบทอดกำรแสดงฟ้อนตังหวำยที่นำยประดิษฐ์ ได้ถ่ำยทอดไว้
ให้ โดยมีนำยอนิรุทธ์ แก้วชิณ บุตรชำยนำยประดิษฐ์เป็นผู้สืบสำนต่อ และมีนำงบุญมี เกษียร เป็นผู้ดูแล
กำรขับล ำ และนำงบุญสม ค ำแดงสด เป็นผู้ดูแลกำรฟ้อน ชำวบ้ำนยังคงมีควำมเหนี่ยวแน่นในกำรสืบทอด 
โดยมีกำรจัดแสดงในงำนบุญประเพณีเลี้ยงผีปู่ตำทุกปี ทั้งยังได้แสดงในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง และมี
กำรถ่ำยทอดให้กับลูกหลำนในชุมชนได้สืบสำนต่อไป ทั้งนี้ ชำวบ้ำนมีควำมภำคภูมิใจในกำรแสดงอันสร้ำง
ช่ือเสียงให้ชุมชน ในฐำนะที่เป็นต้นก ำเนิดของฟ้อนตังหวำยในประเทศไทย และมีควำมเต็มใจในกำร
ถ่ำยทอดให้คนรุ่นหลัง ซึ่งมีสถำบันกำรศึกษำหลำยแห่งได้เดินทำงมำศึกษำกำรแสดงฟ้อนตังหวำยใน
ลักษณะอำศรมศึกษำ เพื่อในกำรสอบทักษะปฏิบัติทำงนำฏศิลป์พื้นบ้ำนหลำยสถำบัน  
  จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ แขวงสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
เป็นผู้ส่ง ในลักษณะแสดงให้ชม และบ้ำนม่วงเจียด เป็นผู้รับ ในลักษณะจดจ ำมำ โดยองค์ประกอบกำร
แสดงที่สืบทอด มี 2 ด้ำนได้แก่ 1) ท ำนองล ำ และ2) ลำยเพลง  
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ภาพท่ี 35 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ผู้ให้ก ำเนิดฟ้อนตังหวำยในประเทศไทย 

ท่ีมา: บญุสม ค ำแดงสด (2564) 
 
 2.2 ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดสู่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
 อย่ำงที่ได้กล่ำวไว้ในประเด็นพัฒนำกำรว่ำ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง ก่อนที่ฟ้อนตังหวำยจะเผยแพร่
ไปยังวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ฟ้อนตังหวำยมีกำรสืบทอดมำยังโรงเรียนอุบลวิทยำคมก่อนเป็นช่วงระเวลำ
สั้น ๆ โดยในปี พ.ศ. 2521 นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ถ่ำยทอดกลอนล ำ ท ำนองล ำ และ ลำยเพลงให้คณะ
ครูโรงเรียนอุบลวิทยำคม อีกทั้งได้มอบหมำยให้หมอล ำในชุมชนสำธิตกำรขับล ำ ตังหวำยให้ชม ซึ่งคณะครู
โรงเรียนอุบลวิทยำคมได้บันทึกเสียงไว้ ภำยหลัง คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยำคมได้น ำมำปรับปรุงข้ึนใหม่ 
เพื่อให้เหมำะสมส ำหรับออกแสดง แสดงครั้งแรกในงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ ในปี พ.ศ.2521           
(ธีระ โกมลศรี 2564, 26 มีนำคม, สัมภำษณ์) องค์ประกอบกำรแสดงที่มีกำรสืบทอดมำจำกบ้ำนม่วงเจียด
มี 3 ด้ำน ดังนี้ 

ตารางท่ี 12 องค์ประกอบกำรแสดงที่โรงเรียนอุบลวิทยำคมสืบทอดจำกบ้ำนม่วงเจียด 

องค์ประกอบ
การแสดง 

บ้านม่วงเจียด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

ผู้แสดง ผู้แสดงเพศหญิง ผู้แสดงเพศหญิง 
กลอนล า กลอนล ำและท ำนองล ำ กลอนล ำและท ำนอง แต่ปรับเปลี่ยนไป

ตำมส ำเนียงภำษำถ่ินของนักร้อง 
ดนตร ี ลำยเพลงและเครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ 

แคน กลองอีตุ๊บ ฉ่ิง ฉำบ ไม้งับแงบ 
ลำยเพลงและเครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ 
แคน ฉ่ิง ฉำบ 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 จำกตำรำงข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยข้อมูลได้ ดังนี้ 
 1) ผู้แสดง 
 โรงเรียนอุบลวิทยำคมยังคงยึดรูปแบบกำรใช้ผู้แสดงหญิง เช่นเดียวกับรูปแบบบ้ำนม่วงเจียด 
แนวคิดที่ว่ำ กำรใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิง สำมำรถน ำเสนอควำมงำม ผ่ำนรูปร่ำง กิริยำที่อ่อนช้อย ทั้งนี้ กำรใช้ผู้
แสดงหญิงฟ้อนก็เป็นสิงที่ปฏิบัติกันมำเป็นประจ ำอยู่แล้ว (รุจิรำ ทัศนียำนนท์, 2564, 8 พฤษภำคม, สมัภำษณ์) 
 2) กลอนล า  
 ในส่วนของกลอนล ำ นำยธีระ โกมลศรี (2564, 26 มีนำคม, 8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) ได้ให้
ข้อมูลว่ำ “ตนได้พูดกับนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ว่ำ อยำกได้กลอนล ำตังหวำย เพื่อไปใช้ประกอบกำรแสดง
ของโรงเรียน โดยให้มีเนื้อหำกล่ำวถึงโรงเรียนอุบลวิทยำคม ครั้นต่อมำนำยประดิษฐ์ ได้ประพันธ์กลอนล ำ
ให้ แล้วนำยประดิษฐ์กับลูกศิษย์เป็นผู้ต่อท ำนองล ำให้ ซึ่งในขณะนั้นตนและครูท่ำนอื่น ๆ ไม่มีใครล ำได้ 
ด้วยท่วงท ำนอง กำรออกเสียง ลูกเอื้อน ลูกคอที่ยำกพอสมควร แต่มีเด็กนักเรียนหญิงช้ัน ม.2 คนหนึ่งล ำ
ได้ แต่ก็ไม่เหมือนท ำนองเดิมเท่ำใดนัก แต่ก็เป็นไปในทำงเดียวกัน ต่อมำ น ำมำสร้ำงสรรค์เป็นกำรแสดง 
ในช่วงแรกนั้น จะด ำเนินกลอนล ำตังหวำยเพียงอย่ำงเดียว ภำยหลัง น ำมำเผยแพร่ให้กับชำวบ้ำนชุมชน
บ้ำนท่ำวังหิน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งตนได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ของหมู่บ้ำนอยู่เสมอ ตั้งแต่ครั้งยังสอนอยู่ที่โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคำร โรงเรียนประจ ำชุมชนท่ำวังหิน โดย
ได้ก่อตั้งวงโปงลำงประจ ำโรงเรียนและชุมชนอยู่แล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ.2519”  
 ทั้งนี้ นำยธีระ โกมลศรี (2564, 26 มีนำคม, 8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก
ว่ำ “ในขณะนั้น นักร้องประจ ำวงช่ือ นำงขันทอง มณีนิล นักร้องหมอล ำอีสำน ได้กล่ำวกับตนว่ำ ‘อยำกจะ
เกริ่นด้วย ซึ่งเป็นธรรมเนียมของหมอล ำกลอนที่มีกำรเกริ่นโอ่ก่อนกำรเดินกลอนเสมอ’ ซึ่งตนก็เห็นว่ำ
น่ำสนใจ เมื่อลองให้นักร้องล ำดู เห็นว่ำมีควำมไพเรำะไปอีกแบบ กลอนล ำ ตังหวำยจึงเริ่มมีกำรโอ่มำต้ังแต่
นั้น โดยกลอนล ำโอ่นั้นเป็นกลอนของหมอล ำขันทองอยู่แล้ว ว่ำ โอ้ย...วำสนำอีน้องน้อย บ่คอยได้ฮ่วม
พี่ชำย  โอ๊ย...ละนำ นอกจำกนี้ ตนยังได้น ำท ำนองล ำเต้ยเข้ำมำใส่ประกอบช่วงท้ำยกลอนล ำตังหวำยด้วย 
เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับกำรแสดง ด้วยแนวคิดว่ำ หมอล ำกลอนมีกำรโอ่ในช่วงแรก ก็ต้องมีกำรเต้ยลำด้วย 
โดยน ำกลอนล ำเต้ยของหมอล ำกลอน ที่ก ำลังโด่งดังในขณะนั้น มำต่อท้ำยกลอนล ำตังหวำยในลักษณะ
กลอนอ ำลำ ซึ่งมีเนื้อหำกล่ำวถึงกำรอ ำลำและ อวยพรให้ผู้ชม ซึ่งมีเนื้อหำว่ำ ‘(ล ำเต้ยพม่ำ) เอ้ำลำลำลำลำ
ที เอ้ำลำลำลำลำที ขอให้โชคดีเถิดนะแฟนจ๋ำ เสียงจำกลูกทุ่งบ้ำนนำ เสียงจำกลูกทุ่งบ้ำนนำ โชคดีเถิด
หนำมำฟังกันใหม่ ถ้ำหำกสนใจฉันขอขอบคุณ ถ้ำหำกสนใจฉันขอขอบคุณ (ล ำท ำนองเต้ยธรรมดำ) คันไกล
ละ่คันไกลกันแล้ว คันไกลล่ะคันไกลกันแล้ว คือเฮือแจวมันไกลจำกฝั่ง เฮือแจวมันไกลจำกฝั่ง ดอกสะมัง
มันสิไกลจำกต้น จำกต้น ล่ะจำกต้น จำกต้น บ่มีได้ส่งกลิ่นหอม นั่นละนำหนำนวลนำ ละนำคนไคนี่นำ หำง
ตำเจ้ำลักท่ำหล้ำ หำงตำเจ้ำลักท่ำหล้ำ พวกฉันขอลำไปแล้ว พวกฉันขอลำเจ้ำไปแล้ว’ เมื่อน ำมำประกอบ
กับกำรแสดง ก็ท ำให้สนุกสนำนย่ิงข้ึน จึงถือปฏิบัติสืบมำตั้งแต่บัดน้ัน”  
 กลอนล ำเกริ่นโอ่ของโรงเรียนอุบลวิทยำคม มีควำมหมำยถึงกำรตัดพ้อในโชคชะตำของหญิง
สำว ที่ไม่อ ำนวยให้ได้ครองรักกับชำยหนุ่ม ซึ่งเนื้อหำดังกล่ำว ไม่ได้สัมพันธ์กับกลอนล ำตังหวำยแต่อย่ำงใด 
ด้วยเป็นกำรน ำมำเพิ่มภำยหลัง เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับกำรแสดง โดยเน้นควำมบันเทิงสนุกสนำนเท่ำนั้น 
 กลอนล ำตังหวำยของโรงเรียนอุบลวิทยำคม มีโครงสร้ำงอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเกริ่นน ำ
ท ำนองล ำยำว ส่วนด ำเนินเรื่องหลักที่เป็นกลอนล ำตังหวำย และส่วนจบกำรแสดงด้วยกำรเต้ยลำ ทั้งนี้ 
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ประกอบด้วยท ำนองล ำ 4 ท ำนอง ได้แก่ ท ำนองล ำยำว ท ำนองตังหวำย ท ำนองเต้ยพม่ำ และท ำนองเต้ย
ลำ ขับร้องโดยนักร้องหญิง ซึ่งเป็นนักร้องประจ ำวงโปงลำง ซึ่งเป็นกลอนล ำกลอนเดียวกับวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี 

 3)  ดนตร ี

ตารางท่ี 13 ดนตรีที่โรงเรียนอุบลวิทยำคมได้สืบทอดมำจำกบ้ำนม่วงเจียด 

ดนตรี บ้านม่วงเจียด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
ลำยเพลง ลำยตังหวำย ลำยตังหวำย 
เครื่องดนตรี แคน พิณ กลองอีตุ๊บ (กลองตุ้ม) ฉ่ิง 

ฉำบ และไม้งับแงบ 
แคน พิณ ฉ่ิง ฉำบ กลองตุ้มและไม้งับแงบ 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จำกตำรำงข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 
 1. ลำยเพลง 
 นำยธีระ โกมลศรี ได้จดจ ำและบันทึกลำยเพลงตังหวำยของชำวบ้ำนม่วงเจียดไว้ด้วยเทปคำส
เซ็ท โดยยังคงรักษำ ลำยเพลงที่ได้สืบทอดมำจำกบ้ำนม่วงเจียด กระบวนบรรเลงในช่วงแรกของโรงเรียน
อุบลวิทยำคม เริ่มด้วยส่วนเปิดจะเริ่มด้วยลำยเพลงตังหวำย ต่อด้วยบทร้องและดนตรีรับตำมบทสร้อย 
ยวก ยวก และจบด้วยลำยตังหวำย ทั้งนี้ สัดส่วนของลำยเพลงทั้งสำมส่วนจะไม่เท่ำกัน ข้ึนอยู่กับกลอนล ำ 
และควำมต้องกำรของนักดนตรีในขณะบรรเลง เมื่อจะให้นักร้องเริ่มขับล ำ ก็จะส่งเสียงดนตรี เพื่อเป็น
สัญญำณบอกให้แก่นักร้อง เรียกว่ำ “ม้วนส่ง”ภำยหลังได้เพิ่มเติมลำยแคนล ำยำวเข้ำมำ และลำยเพลงเต้ย
พม่ำและเต้ยธรรมดำเข้ำมำในช่วงท้ำย ตำมกลอนล ำที่เพิ่มเติมเข้ำมำ 
 2. เครื่องดนตรี  
 นำยธีระ โกมลศรี ได้ให้ข้อมูลเมื่อครั้งไปเก็บข้อมูลที่บ้ำนม่วงเจียดใน ปี พ.ศ.  2521 ว่ำ 
(2564, 26 มีนำคม, 8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) “นำยประดิษฐ์ได้น ำนักร้อง นักดนตรี มำแสดงให้ตนกับ
คณะครูได้ชม ซึ่งเครื่องดนตรีที่ชำวบ้ำนสำธิตให้ชมในขณะนั้น มีเฉพำะแคน แต่จำกค ำบอกเล่ำของนำย
ประดิษฐ์ก็บอกว่ำมี พิณ กลอง ฉ่ิง ฉำบ และไม้งับแงบเช่นกัน ภำยหลัง ตนได้น ำลำยเพลงมำประยุกต์ใช้
กับวงโปงลำงที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กำรแสดงมีควำมสนุกสนำนมำกข้ึน”  
 ทั้งนี้ เครื่องดนตรีดังกล่ำว เป็นสิ่งที่โรงเรียนอุบลวิทยำคมมีอยู่ก่อนแล้ว ลักษณะเช่นนี้       
จึงมิใช่กำรสืบทอดมำโดยตรง แต่เป็นกำรปฏิบัติตำมแนวทำงเดิม 
 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยแบบโรงเรียนอุบลวิทยำคม ประกอบด้วย 
แคน พิณไฟฟ้ำ กลองหำง โปงลำง กลองตุ้ม ฉ่ิง ฉำบ และไม้งับแงบ เป็นเครื่องดนตรีที่มีในวงโปงลำงอยู่
แล้ว ซึ่งเหตุที่มีกำรใช้พิณไฟฟ้ำน้ัน นำยธีระ โกมลศรี ระบุว่ำ (2564, 26 มีนำคม , สัมภำษณ์) “เพื่อควำม
สะดวกในกำรบรรเลง ซึ่งสำมำรถต่อเข้ำเครื่องขยำยเสียงได้โดยตรง และให้เสียงที่ดังกว่ำพิณโปรง่แบบเดมิ 
ซึ่งได้รับแรงบันดำลใจมำจำกอำจำรย์ทองใส ทับถนน หมอพิณแห่งวงดนตรีเพชรพิณทองที่ก ำลังโด่งดังใน
ยุคนั้น ซึ่งท่ำนได้พัฒนำพิณไฟฟ้ำข้ึนมำ เพื่อให้สะดวกและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน เมื่อเล่นประสมวงกับ
เครื่องดนตรีประเภทอื่น ที่เป็นเครื่องดนตรีสำกล จะให้เสียงที่ดังชัดเจนกว่ำพิณโปร่ง (พิณโบรำณ) ซึ่งเห็น
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ว่ำตอบโจทย์ปัญหำที่ว่ำ เสียงพิณโปร่งไม่ดังเท่ำเครื่องดนตรีประเภทอื่น ซึ่งเครื่องดนตรีช้ินอื่นสำมำรถใช้
ไมค์จ่อได้ แต่พิณโปร่งไม่สะดวกเท่ำใด จึงได้ปรับเปลี่ยนมำใช้พิณไฟฟ้ำตำมอย่ำงอำจำรย์ทองใส” 
 ในบำงโอกำส นำยธีระ โกมลศรี จะน ำนักดนตรีวงโปงลำงบ้ำนท่ำวังหินมำร่วมเล่นให้กับทำง
โรงเรียนอุบลวิทยำคมด้วย เพื่อทดแทนนักเรียนที่ขำดหรือลำบ้ำง เป็นเหตุให้นักดนตรีวงโปงลำงชุมชนท่ำ
วังหิน และนักดนตรีโรงเรียนอุบลวิทยำคม มีควำมเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งมีส่วนในกำรพัฒนำลำยเพลงและ
เครื่องดนตรีประกอบฟ้อนตังหวำยของโรงเรียนอุบลวิทยำคม  
 ส่วนขององค์ประกอบกำรแสดงด้ำนเครื่องแต่งกำยตำมแบบโรงเรียนอุบลวิทยำคม นำงรุจิรำ 
ทัศนียำนนท์ (2564, 8 เมษำยน, สัมภำษณ์) ระบุว่ำ “ในช่วงที่ลงพื้นที่ที่บ้ำนม่วงเจียดนั้น ชำวบ้ำนไม่ได้มี
กำรสวมเครื่องแต่งกำยให้ดู ตนกับอำจำรย์วิริยำจึงได้ประยุกต์เครื่องแต่งกำยข้ึนใหม่ ด้วยวัตถุดิบที่มีใน
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอุบลวิทยำคมนั้น มีชมรมวงดนตรีโปงลำงอยู่แล้ว กำรแต่งกำยในช่วงนั้น เป็นกำร
ประยุกต์เครื่องแต่งกำยที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดควำมสวยงำมตำมแบบเครื่องแต่งกำยของหญิงสำวชำวอีสำน” 
 ผู้แสดงฟ้อนตังหวำยโรงเรียนอุบลวิทยำคม แต่งกำยด้วยเสื้อแขนกระบอกคอกลม ผ่ำอกติด
กระดุม นุ่งผ้ำซิ่นมีเชิงยำวครึ่งหน้ำแข้ง ห่มสไบเฉียงสองชำย เรียกว่ำ “เบี่ยงบ้ำย” โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่
แล้วในโรงเรียน บำงครั้งก็ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบและสีของชุดบ้ำงตำมวำระโอกำส เพื่อให้เกิดควำมแปลกใหม ่
ทรงผมเกล้ำมวยติดดอกไม้ หรือถ้ำผู้แสดงคนใดผมสั้นก็จะทัดแค่ดอกไม้เท่ำนั้น  
 ปัจจุบันกำรแสดงฟ้อนตังหวำยรูปแบบโรงเรียนอุบลวิทยำคม ขำดผู้สืบทอดและได้เลือน
หำยไปตำมกำลเวลำ และทำงโรงเรียนก็ได้หันมำใช้รูปแบบของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ซึ่งเป็นรูปแบบที่
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  
 จำกข้อมูลข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำองค์ประกอบกำรแสดงด้ำนเครื่องแต่งกำย เป็นกำร
สร้ำงสรรค์ข้ึนจำกภูมิปัญญำของคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยำคม ที่รังสรรค์ข้ึนตำมรสนิยมและทรัพยำกรทีม่ ี
มีลักษณะเป็นเครื่องแต่งกำยที่ประยุกต์จำกเครื่องแต่งกำยตำมประเพณี 

 
ภาพท่ี 36 นำยธีระ โกมลศร ี
ท่ีมา: ธีระ โกมลศรี (2564) 
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ภาพท่ี 37 นำงรุจิรำ  ทัศนียำนนท ์

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จำกกำรสืบค้นข้อมูลจำกเอกสำรและข้อมูลภำคสนำม พบว่ำ องค์ประกอบกำรแสดงฟ้อนตัง
หวำยแบบโรงเรียนอุบลวิทยำคม ที่มีกำรสืบทอดมำจำกบ้ำนม่วงเจียดนั้น มี 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำนผู้แสดง     
2) ด้ำนกลอนล ำ (เฉพำะท ำนองล ำเท่ำนั้น) 3) ด้ำนดนตรี และ4) กระบวนท่ำฟ้อน และมีเพียง 2 
องค์ประกอบเท่ำนั้นที่มีกำรถ่ำยทอดให้ตัวต่อตัว ได้แก่ 1) ด้ำนกลอนล ำ (เฉพำะท ำนองล ำเท่ำนั้น) 2) ด้ำน
ดนตรี นอกจำกนั้นมีกำรสืบทอดโดยลักษณะกำรแสดงให้ดูและบอกเล่ำ 
 ปัจจุบัน ไม่ปรำกฏกำรแสดงฟ้อนตังหวำยของโรงเรียนอุบลวิทยำคมแต่อย่ำงใด ซึ่งได้                   
เลือนหำยไปตำมกำลเวลำ แต่ถึงกระนั้น ก็ยังสำมำรถเห็นร่องรอยที่หลงเหลือได้จำกกำรแสดงฟ้อน            
ตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ที่ได้ต่อยอดมำจำกโรงเรียนอุบลวิทยำคมได้อยู่ 
 ในปี พ.ศ. 2522 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร      
อัตไพบูลย์ อำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี เกิดควำมประทับใจในกำรแสดงฟ้อนตังหวำย เมื่อครั้งได้ชม
กำรแสดงของโรงเรียนอุบลวิทยำคม จึงได้ขอศึกษำกำรแสดงฟ้อนตังหวำยจำกคณะครูโรงเรียนอุบล
วิทยำคม โดยมีนำงรุจิรำ ทัศนียำนนท์ และนำงวิริยำเพชรำเวช และอำจำรย์ธีระ โกมลศรีเป็นผู้ให้ข้อมูล 
และได้ลงพื้นที่ศึกษำกำรแสดงฟ้อนตังหวำยกับนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ที่บ้ำนม่วงเจียด อ ำเภอเขมรำฐ ซึ่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์  ได้น ำฟ้อนตังหวำยของ
โรงเรียนอุบลวิทยำคมมำปรับปรุงใหม่ ร่วมกับนำยธีระ โกมลศรี ซึ่งก ำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี วิชำ
ดนตรี ในขณะนั้น น ำออกเผยแพร่จนได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง องค์ประกอบกำรแสดงที่วิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี สืบทอดมำจำกบ้ำนม่วงเจียดและโรงเรียนอุบลวิทยำคม มี 4 ด้ำน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 14 องค์ประกอบกำรแสดงที่วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีสืบทอดจำกโรงเรียนอุบลวิทยำคม 
               และบ้ำนม่วงเจียด 
องค์ประกอบ 
การแสดง 

บ้านม่วงเจียด โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

ผู้แสดง ผู้หญิง ผู้หญิง ผู้หญิง 
กลอนล า กลอนล ำ, ท ำนองล ำ กลอนล ำยำว, กลอนล ำตัง

หวำย, กลอนล ำเต้ยพม่ำ 
และกลอนล ำเต้ยธรรมดำ 

กลอนล ำยำว, กลอนล ำ         
ตังหวำย, กลอนล ำเต้ยพม่ำ 
และกลอนล ำเต้ยธรรมดำ 

ดนตร ี - ลำยเพลงตังหวำย  
- เครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ 
แคน กลองอีตุ๊บ (กลอง
ตุ้ม) ฉ่ิง ฉำบ           ไม้
งับแงบ 

- ลำยล ำยำว,               
ลำยตังหวำย, ลำยล ำเต้ย
พม่ำ และลำยล ำเต้ย
ธรรมดำ 
- วงโปงลำง เครื่องดนตรี 
ได้แก่ พิณไฟฟ้ำ ไหซอง
แคน ฉ่ิง ฉำบ ไม้งับแงบ 
กลองหำง กลองตุ้ม 

- ลำยล ำยำว, ลำย           
ตังหวำย, ลำยล ำเต้ยพม่ำ 
และลำยล ำเต้ยธรรมดำ 
- วงโปงลำง เครื่องดนตรี 
ได้แก่  พิณไฟฟ้ำ ไหซอง
แคน ฉ่ิง ฉำบ ไม้งับแงบ 
กลองหำง กลองตุ้ม 

เครื่องแต่งกาย เสื้อแขนกระบอก, ผ้ำซิ่น
มัดหมี่, ผ้ำสไบคล้องคอ, 
สร้อยคอปัตติหย่ำง 

เสื้อแขนกระบอก, ผ้ำซิ่น 
 

เสื้อแขนกระบอก, ผ้ำซิ่น
มัดหมี่ ,  ผ้ำสไบคล้องคอ, 
สร้อยคอปัตติหย่ำง 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จำกตำรำงข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถพรรณนำได้ ดังนี้ 
 1) ผู้แสดง 
 วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ยังคงยึดรูปแบบกำรใช้ผู้แสดงเพศหญิงเช่นเดียวกับรูปแบบ            
บ้ำนม่วงเจียด และโรงเรียนอุบลวิทยำคม แต่สถำนภำพของผู้แสดงเปลี่ยนไปตำมบริบทด้ำนทรัพยำกร
บุคคล คือ ในปี พ.ศ. 2522-2524 เป็นกลุ่มนักศึกษำวิชำชีพครู และในปี พ.ศ. 2524 เป็นนักศึกษำ
ปริญญำตรี วิชำเอกนำฏศิลป์โดยตรง  
 2) กลอนล า  
 วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี สืบทอดกลอนล ำตังหวำยมำจำกโรงเรียนอุบลวิทยำคมโดยตรง 
ภำยหลัง ได้ลงพื้นที่ศึกษำกำรแสดงฟ้อนตังหวำยเพิ่มเติมยังบ้ำนม่วงเจียด ในกำรนั้น นำยประดิษฐ์ แก้ว
ชิณ ได้ประพันธ์กลอนล ำให้กับทำงคณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี แต่กลอนล ำดังกล่ำวมีควำมยำว
มำก คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี จึงเห็นว่ำ อำจไม่เหมำะสมกับระยะเวลำที่แสดง   จึงได้ขอควำม
อนุเครำะห์จำกนำยธีระ โกมลศรี หนึ่งในผู้ร่วมปรับปรุงและเป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกลอนล ำมำก่อน 
ช่วยปรับปรุงกลอนล ำดังกล่ำว ทั้งนี้ นำยธีระ โกมลศรี จึงได้น ำกลอนล ำที่โรงเรียนอุบลวิทยำคมใช้แสดง
อยู่ มำปรับปรุงเนื้อหำให้สื่อถึงวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี และปรับเปลี่ยนค ำบำงค ำ ให้สำมำรถขับล ำได้ทั้ง
หญิงและชำย ในลักษณะตอบโต้กัน ด้วยควำมหมำยกลอนล ำน้ันมีสื่อถึงกำรเกี้ยวพำรำสีด้วย น ำเสนอต่อ
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ซึ่งทั้งสองท่ำนก็เห็นชอบ
ด้วย ทั้งในส่วนของกลอนล ำตังหวำย กลอนเกริ่นล ำยำว และกลอนเต้ยลำ ด้วยเห็นว่ำ มีควำมไพเรำะ
สนุกสนำนแตกต่ำงจำกของบ้ำนม่วงเจียด ที่ด ำเนินด้วยกลอนล ำตังวหำยอย่ำงเดียว เมื่อน ำมำ
ประกอบกำรแสดง ย่อมเกิดอรรถรสที่หลำกหลำย (ทินกร อัตไพบูลย์, 2564, 8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) 
 กลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี มีเนื้อหำและโครงสร้ำงเช่นเดียวกับโรงเรียน
อุบลวิทยำคม ประกอบไปด้วย กลอนเกริ่นล ำยำว 1 บท กลอนล ำตังหวำย 9 บท กลอนล ำเต้ยพม่ำ 1 บท 
และกลอนเต้ยธรรมดำ 1 บท โดยมีเพียงกลอนล ำท ำนองตังหวำยในบทที่ 4 เท่ำนั้น ที่วิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี ได้ปรับเปลี่ยนให้แตกต่ำงจำกกลอนล ำของโรงเรียนอุบลวิทยำคม ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 กลอนล ำที่วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีปรับเปลี่ยนให้แตกต่ำงกับโรงเรียนอุบลวิทยำคม 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
1. ชำยเอ้ ย ปู เ ป็ นทำงนอเพื่ อ เ ลือกแต้ม            

ทำงอีสำนนอบ่ให้หลุดหล่น อุบลวิทยำคม
น้อแม่นพวกพ้อง น ำมำฮ้องออกโฆษณำ 
อ้ำยพี่ของน้องนี่นำ คนงำมเอย 

ค ำนำง  ปู เ ป็ นทำงนอ เพื่ อ เลื อกแต้ม              
ทำงอีสำนนอบ่ให้หลุดหล่น วิทลัยครูน้อ
แม่นพวกพ้อง น ำมำฮ้องออกโฆษณำ หล่ำ
พี่คนงำมนี่นำ หนองหมำว้อ 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จำกตำรำงข้ำงต้น พบว่ำ กลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี แตกต่ำงจำกกลอน
ล ำตังหวำยใน 2 จุด คือ ขับร้องตอบโต้กันระหว่ำงชำยหญิง ซึ่งโรงเรียนอุบลวิทยำคมขับร้องโดยผู้หญิง
อย่ำงเดียว และในกลอนล ำบทที่ 4 ของโรงเรียนอุบลวิทยำคม จะร้องว่ำ “ชำยเอ้ย ปูเป็นทำงนอเพื่อเลือก
แต้ม ทำงอีสำนนอบ่ให้หลุดหล่น อุบลวิทยำคมนอแม่นพวกพ้อง น ำมำฮ้องออกโฆษณำ อ้ำยพี่ของน้องนี่นำ 
คนงำมเอย” ส่วนของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ได้ปรับเปลี่ยนท่อนที่ขีดเส้นใต้นั้น จำกอุบลวิทยำคมนอ
แม่นพวกก้อง เป็น วิทลัยครูอุบลนอแม่นพวกพ้อง เพื่อเป็นกำรสื่อควำมหมำยถึงวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี  
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ภาพท่ี 38 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทนิกร อัตไพบลูย์ ผูส้ร้ำงสรรค์กำรแสดงฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 

 3) ดนตร ี

ตารางท่ี 16 เครื่องดนตรีที่วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีได้สืบทอดมำจำกโรงเรียนอุบลวิทยำคม 

ดนตรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
ลำยเพลง ลำยล ำยำว, ลำยตังหวำย, ลำยล ำเต้ย

พม่ำ, ลำยล ำเต้ยธรรมดำ 
ลำยล ำยำว, ลำยตังหวำย, ลำยล ำเต้ยพม่ำ
, ลำยล ำเต้ยธรรมดำ 

เครื่องดนตรี พิณไฟฟ้ำ แคน กลองหำง กลองตุ้ม ฉ่ิง 
ฉำบ  โปงลำง ไหซอง และไม้งับแงบ 

พิณไฟฟ้ำ แคน กลองหำง กลองตุ้ม ฉ่ิง 
ฉำบ  โปงลำง ไหซอง และไม้งับแงบ 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จำกตำรำงข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยได้ว่ำ 
  (1) ลำยเพลง 
  คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกร อัตไพบูลย์  ร่วมกับ
นำยธีระ โกมลศรี ได้เรียบเรียงลำยตังหวำยข้ึนใหม่ ในช่วง Intro (ดนตรีส่วนแรก) และ Solo (ดนตรีรับ) 
เพื่อให้เป็นสัดส่วนตำมหลักกำรดนตรีสำกล 
 
 
 



112 

  (2) เครื่องดนตรี 
  เครื่องดนตรีประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ยังคงยึดตำม
รูปแบบของโรงเรียนอุบลวิทยำคม ประกอบด้วย พิณไฟฟ้ำ แคน กลองหำง กลองตุ้ม ฉ่ิง ฉำบ ไหซอง 
โปงลำง ไม้งับแงบ และได้น ำพิณเบสไฟฟ้ำเข้ำมำประสมวง เพื่อให้เกิดเสียงทุ้ม ทั้งนี้ เครื่องดนตรีดังกล่ำว 
เป็นสิ่งที่วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีมีอยู่ก่อนแล้ว ลักษณะเช่นนี้ จึงมิใช่กำรสืบทอดมำโดยตรง แต่เป็นกำร
ปฏิบัติตำมแนวทำงเดิม 
 4) เครื่องแต่งกาย  
 ในปีพ.ศ. 2522-2524 คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำธำนีได้ปรับปรุงเครื่องแต่งกำยประกอบกำร
แสดงฟ้อนตังหวำย ด้วยกำรใช้วัตถุดิบใหม่ แต่ยังคงรูปแบบกำรแต่งกำยของบ้ำน  ม่วงเจียดและโรงเรียนอุบล
วิทยำคมไว้ โดยปรับปรุงให้ดูควำมเรียบร้อยในส่วนรำยละเอียด ได้แก่ ระดับควำมยำวของซิ่นเท่ำกัน กำร
ประดับศีรษะด้วยดอกไม้ให้อยู่ด้ำนซ้ำยมือของนักแสดงตำมจำรีตนำฏศิลป์ กำรรวบผมให้ดูเรียบร้อยเป็นทรง
เดียวกันทั้งหมด กำรสวมใส่เครื่องแต่งกำยลักษณะเดียวกันทั้งหมดแต่วัตถุดิบแตกต่ำงกันบ้ำงตำมที่ภำควิชำ
นำฏศิลป์มีในขณะนั้น โดยในยุคแรก จะแต่งกำยด้วยสวมเสื้อแขนกระบอกคอกลม นุ่งซิ่นมัดหมี่ลวดลำย
ต่ำงกัน ห่มสไบเฉียงบ้ำง หรือใช้คล้องคอของบ้ำนม่วงเจียดบ้ำง ภำยหลัง ในปี พ.ศ. 2524 ได้ปรับเปลี่ยน
เครื่องกำยจำกกำรสวมเสื้อมำเป็นกำรอิ้งอกแทน และใช้ผ้ำซิ่นลวดลำยเดียวกัน 
 ทั้งนี้ กำรนุ่งผ้ำซิ่น กำรสวมเสื้อของสตรีนั้น ปรำกฏอยู่ในวัฒนธรรมขอชำวอยู่อีสำนมำแต่
ครั้งโบรำณกำลอยู่แล้ว ฉะนั้น กำรนุ่งผ้ำซิ่นนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่พึงปฏิบัติกัน ในกำรแสดงฟ้อนอีสำนแทบ
ทุกกำรแสดง ซึ่งปรำกฏกำรนุ่งซิ่น และสวมเสื้อเป็นธรรมดำ แต่กำรห่มสไบหรือผ้ำเบี่ยงตำมภำษำถ่ินน้ัน 
ก็จะแตกต่ำงกันออกไปตำมรสนิยมของแต่ละบุคคลแต่ละท้องถ่ิน (ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ , 2564, 8 
พฤษภำคม, สัมภำษณ์) นอกจำกนี้ คณำจำรย์วิทยำลัยครูอุบลรำชำนี ได้น ำสร้อยคอสังกะสีรูปทรง
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เรียกว่ำ “ปัตติหย่ำง” มำสวมใส่เป็นเครื่องประดับ โดยประดิษฐ์ข้ึนเอง ตำมค ำบอก
เล่ำของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ซึ่งระบุว่ำ “เป็นสร้อยคอแบบโบรำณ”  
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ตารางท่ี 17 แสดงเครื่องแต่งกำยฟ้อนตังหวำยของบ้ำนม่วงเจียด แบบโรงเรียนอุบลวิทยำคม 
                และของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี  

บ้านม่วงเจียด โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
  
 

     

    ภำพด้ำนบน เป็นรูปแบบกำร
แต่งกำยของบ้ำนม่วงเจียด 
ประมำณปี พ.ศ.2540 เป็น
ภำพถ่ำยฟ้อนตังหวำยบ้ำนม่วง
เจียด ที่ยังมีกำรเกบ็รักษำไว้อยู ่
      ลักษณะเครื่องแต่งกำย
ดังกล่ำวมลีักษณะคล้ำยคลึงกบั
กำรแต่งกำยในปี พ.ศ.2517 อยู่ 2 
ประกำร ได้แก่ กำรนุ่งผ้ำซิ่น และ
กำรใช้สไบคล้องคอ แต่วัตุดิบ
ต่ำงกัน 

   ภำพด้ำนบน เป็น
รูปแบบกำรแต่งกำยแบบ
โรงเรียนอบุลวิทยำคม ซึ่ง
ผู้วิจัยจัดท ำข้ึนตำม
ลักษณะค ำบอกเล่ำของ
นำงรุจริำ ทัศนียำนนท ์

  ภำพด้ำนบน เป็นรูปแบบกำร
แต่งกำยของวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี ระหว่ำงปี      
พ.ศ.2522-2524 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จำกตำรำงข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบกำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยทั้ง 3 รปูแบบในระยะเวลำ
ใกล้เคียงกัน ภำพดังกล่ำวเป็นภำพที่ผู้ วิจัยน ำมำเทียงเคียงให้เห็นถึงพัฒนำกำรและกำรสืบทอด
องค์ประกอบด้ำนเครื่องแต่งกำย อันน ำไปสู่ลักษณะอันมีร่วมกัน จำกภำพจะเห็นได้ว่ำ ลกัษณะกำรแตง่กำย
ของทั้ง 3 รูปแบบ มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ กำรนุ่งผ้ำซิ่น กำรสวมเสื้อ และกำรใช้ผ้ำสไบ จะต่ำงกันที่กำร
ใช้ผ้ำสไบ กล่ำวคือ บ้ำนม่วงเจียดใช้ผ้ำสไบคล้องคอ โรงเรียนอุบลวิทยำคมใช้กำรห่มผ้ำสไบแบบสองชำย 
หรือเบี่ยงบ้ำย และวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ใช้กำรห่มสไบเฉียงจำกขวำมำซ้ำย ทั้งนี้ ลักษณะกำรแต่งกำย
ดังกล่ำวเป็นรูปแบบกำรแต่งกำยของสตรีอีสำนอยู่แล้ว ลักษณะกำรแต่งกำยประกอบกำรแสดง            
ฟ้อนตังหวำย จึงเป็นกำรแต่งกำยประยุกต์ คือ เครื่องแต่งกำยที่เลียนแบบเครื่องแต่งกำยปกติของคนอีสำน         
(สุรพล วิรุฬหรักษ์, 2547, น. 212-213)   
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ภาพท่ี 39 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพญ็ อัตไพบูลย ์

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จำกข้อมูลดังกล่ำว วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ได้รับสืบทอดฟ้อนตังหวำยมำจำก 2 แหล่ง 
ได้แก่ โรงเรียนอุบลวิทยำคม และบ้ำนม่วงเจียด โดยถือว่ำรูปแบบกำรแสดงส่วนใหญ่ได้รับสืบทอดมำก
โรงเรียนอุบลวิทยำคมเป็นหลัก ในส่วนของบ้ำนม่วงเจียด เป็นกำรลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและควำม
ถูกต้องของกำรแสดง และได้รับค ำแนะน ำให้ใช้สร้อยคอปัตติหย่ำงเท่ำนั้น ไม่ได้เป็นกำรสืบทอดมำโดยตรง 
ซึ่งถือว่ำ ฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีเป็นกำรต่อยอดมำจำกโรงเรียนอุบลวิทยำคม และบ้ำนม่วง
เจียดเป็นผู้ตรวจทำนกำรแสดงอีกครั้งหนึ่ง 
 องค์ประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ที่มีกำรสืบทอดมำจำก
โรงเรียนอุบลวิทยำคมนั้น มี 4 ด้ำน คือ ด้ำนผู้แสดง ด้ำนกลอนล ำ ด้ำนดนตรี และด้ำนเครื่องแต่งกำย 
ทั้งนี้ มีเพียง 2 องค์ประกอบเท่ำน้ันที่มีกำรสืบทอดให้ตัวต่อตัว ได้แก่ 1) ด้ำนกลอนล ำ (เฉพำะท ำนองล ำ
เท่ำนั้น) 2) ด้ำนดนตรี นอกจำกนั้น เป็นกำรสืบทอดในลักษณะกำรจดจ ำมำ 
 ปัจจุบัน วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ได้ยกฐำนะเป็น มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ซึ่งยังคง
อนุรักษ์กำรแสดงฟ้อนตังหวำยไว้ มีกำรน ำออกแสดงทั้งในกำรเผยแพร่ศิลปธรรม ในกำรแสดงเพื่อควำม
บันเทิง กำรผลิตซ้ ำในโอกำสต่ำง ๆ และบรรจุอยู่ในหลักสูตรของสำขำวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ในรำยวิชำกำรแสดงท้องถ่ิน สะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรแสดงฟ้อนตังหวำย ในฐำนะตัวแทนทำงวัฒนธรรมของชำวอุบลรำชธำนี และ
แม่แบบนำฏศิลป์อีสำนให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนีสืบมำ 
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 2.3 ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานีสู่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 ในรำวปี พ.ศ. 2524 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทินกรอัตไพบูลย์ 
และนักศึกษำวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี ได้ถ่ำยทอดกำรแสดงฟ้อนตังหวำยให้กับคณะครูวิทยำลัยนำฏศิลป
ร้อยเอ็ด โดยมีนำยชวลิต มณีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ในขณะนั้น นำงฉวีวรรณ 
ด ำเนิน นำยทองจันทร์ สังฆมณี พร้อมด้วยคณะนักเรียน เช่น นำงนวมนตณ์ มำกมี เป็นต้น เป็นผู้รับกำร
ถ่ำยทอด ภำยหลัง คณะครูวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้ไปปรับปรุงกำรแสดงให้เป็นรูปแบบของวิทยำลัย
นำฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อน ำเสนอศิลปะกำรแสดงฟ้อนตังหวำยในมิติที่หลำกหลำย 
ซึ่งได้ปรับปรุง ลด ทอน เพิ่มเติม องค์ประกอบกำรแสดงต่ำง ๆ เพื่อให้เข้ำกับบริบทของวิทยำลัย 
  นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน ได้กล่ำวว่ำ (2564, 30 มีนำคม, สัมภำษณ์) “ในปี พ.ศ. 2525 ได้น ำกำรแสดง
ฟ้อนตังหวำยไปเผยแพร่ที่กรุงเทพมหำนครเป็นครั้งแรก ในงำนพระรำชพิธีสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
ที่ท้องสนำมหลวง ก่อนที่จะได้น ำไปแสดงนั้น จะต้องไปน ำเสนอผลงำนต่อกรมศิลปำกรเสียก่อน ซึ่งในขณะได้
น ำเสนอต่อหน้ำของคุณหญิงอำรี กุลตัณฑ์ อดีตอธิบดี กรมศิลปำกร ซึ่งได้รับค ำช่ืนชมอย่ำงยิ่ง”  
 กำรแสดงฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดเป็นที่นิยมอย่ำงมำก มีกำรเผยแพร่ในโอกำสต่ำง ๆ 
อยู่เสมอ ทั้งในและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ยังเผยแพร่ไปยังวิทยำลัยนำฏศิลปแห่งอื่น ๆ อีกหลำยแห่ง     
มีกำรฝึกหัดและออกแสดงอย่ำงแพร่หลำย โดยองค์ประกอบกำรแสดงที่วิทยำลัย  นำฏศิลปะร้อยเอ็ด    
สืบทอดมำจำกวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีนั้น มี 4 ด้ำน ดังนี้ 

ตารางท่ี 18 องค์ประกอบกำรแสดงที่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดสืบทอดจำกวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 

องค์ประกอบ 
การแสดง 

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

ผู้แสดง ผู้แสดงหญิง ผู้แสดงหญิง 
กลอนล า กลอนล ำยำว, กลอนล ำตังหวำย, กลอน

ล ำเต้ยพม่ำ และกลอนล ำเต้ยธรรมดำ  
กลอนล ำตังหวำยและท ำนองล ำ            
แต่ปรับเปลี่ยนไปตำมส ำเนียงล ำของนำง
ฉวีวรรณ ด ำเนิน 

ดนตร ี ลำยเพลงตงัหวำยและเครื่องดนตร ี ลำยเพลงตงัหวำย และเครื่องดนตรี แต่
เครื่องดนตรีเป็นสิง่ที่วิทยำลัยนำฏศิลป
ร้อยเอ็ดมีอยู่แล้ว 

เครื่อง 
แต่งกาย 

กำรสวมเสือ้, กำรนุง่ผ้ำถุง, ผ้ำสไบคล้อง
คอ 

กำรสวมเสือ้, กำรนุง่ผ้ำถุง, ผ้ำสไบคล้อง
คอ (เฉพำะผู้แสดงกลุ่มอบุลรำชธำนี)  
และได้ปรบัเปลี่ยนมำใช้วัตถุดิบที่มีใน
วิทยำลัย 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 จำกตำรำงข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถพรรณนำ ได้ดังนี้ 
 1) ผู้แสดง 
 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดยังคงยึดรูปแบบกำรใช้ผู้แสดงหญิงเช่นเดียวกับรูปแบบวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี แต่สถำนภำพของผู้แสดงเปลี่ยนไปตำมบริบทด้ำนบุคลำกร คือ ในยุคแรก ปี พ.ศ.2524 เป็น
กลุ่มนักเรียนวิชำเอกดุริยำงคศิลป์และคีตศิลป์เป็นส่วนใหญ่ นักเรียนนำฏศิลป์เป็นส่วนน้อย ภำยหลัง ในปี 
พ.ศ.2530 จึงเป็นนักเรียนวิชำเอกนำฏศิลป์เพียงอย่ำงเดียว  
 2) กลอนล า 
 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้สืบทอดกลอนล ำของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีมำทั้งหมด 
ภำยหลัง นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน ศิลปินแห่งชำติ ครูสอนขับร้องพื้นเมืองในขณะนั้น ได้ปรับปรุง ตัดทอน 
และประพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้เหมำะสมกับเวลำที่ใช้แสดง เพื่อให้สื่อถึงวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด และ
เพื่อให้ขับล ำได้โดยนักร้องหญิงเพียงคนเดียว ซึ่งในขณะนั้น ไม่มีนักร้องชำย (ฉวีวรรณ ด ำเนิ น, 2564,      
9 พฤษภำคม, สัมภำษณ์)  
 กลอนล ำตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด แบ่งเป็น 2 กลอน ตำมรูปแบบกำรแสดง ได้แก่ 
กลอนล ำตังหวำยแบบสะหวันนะเขตต และกลอนล ำตังหวำยแบบอุบลรำชธำนี โดยกลอนล ำ ตังหวำยของ
กลุ่มอุบลรำชธำนี มีทั้งสิ้น 8 บท ต่อไปนี้ เป็นกำรน ำเสนอกลอนล ำที่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับสืบ
ทอดมำจำกวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี โดยค ำที่มีกำรขีดเส้นใต้เป็น ค ำที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 

ตารางท่ี 19 กลอนล ำที่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดสืบทอดจำกวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
1. บัดน้ี ข้ำขอยอนอแม่นมือน้อม ชุลกีรเด้อแม่น

ก้มกรำบ ชูสลอนนอนบนอบนิ้ว ถวำยไท้ดอก
ผู้อยู่เทิง อ้ำยพี่คนงำมนี่นำ หนำคิงกลม 

บัดนี้ ข้ำขอยอกะนิแม่นมือน้อม ชุลีกรเด้อแม่น
ก้มกรำบ ชูสลอนเด้อแม่นนอบนิ้วถวำยไท้แด่ผู้
อยู่เทิง คนงำมของน้องนี่น่ำ หนำคิงกลม 

2. ชำยเอ้ย จุดประสงค์นอเพื่อหมำยแม้น เพื่อ
เผยศิลป์นอพื้นบ้ำนเก่ำ ของไทยเฮำนอตัง้แต่
ครั้ง โบรำณพุ้นให้เฟื่องให้ฟู อ้ำยพี่ของน้องนี่
นำ คนงำมเอย 

ชำยเอ้ย จุดประสงค์เด้อแม่นหมำยแม้น เพื่อ
ไผซินเด้อพื้นบ้ำนเก่ำ ของไทยเฮำเด้อตั้งแต่
ครั้ง โบรำณพื้นให้เฟื่องให้ฟู คนงำมของนอ้ง
นี่น่ำ หนำคิงกลม 

3. ค ำนำง ปูเป็นทำงนอเพื่อเลือกแตม้              
ทำงอีสำนนอบ่ให้หลุดหล่น วิทลัยครูนอแม่น
พวกพ้อง น ำมำฮ้องออกโฆษณำ หล่ำพี่คน
งำมนี่เอย หน้องหมำว้อ 

ชำยเอ้ย ปูเป็นทำงนอเพื่อเลือกแต่ง              
คองอีสำนนอบ่ใหห้ลุดหล่น นำฏศิลป์นอ   
แม่นคิดค้น น ำมำร้องสนกุสนำน อ้ำยพีล่ะ
คนงำมนี่นำ หนำคิงกลม 

4. ชำยเอ้ย หำเอำตังเด้อแม่นหวำยเซิง้ ล ำแต่
เหิงนอบ้ำนเจียดก่อ สืบแต่กอนอซุมผู้เฒ่ำ    
ใบลำนพู้นดอกพื้นกะหำย ดอกพื้นกะหำย 
ดอกพื้นกะหำย อ้ำยพี่ของน้องนี่นำ            
คนงำมเอย 

ชำยเอ้ย หำเอำตังนอแม่นหวำยเซิ้ง ล ำแต่
เทิงเด้อบ้ำนเจียดกอ่ สืบแต่ต่อเด้อซมุผูเ้ฒ่ำ 
โบรำณพื้นดอกพื้นกะหำย ดอกพื้นกะหำย 
ดอกพื้นกะหำย อ้ำยพี่คนงำมนี่นำ                    
หนำคิงกลม 
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ตารางท่ี 19 กลอนล ำที่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดสืบทอดจำกวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี (ต่อ) 
ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

5. ค ำนำงคนจบ ๆ เด้อแม่นจั่งน้อง งำม ๆ เด้อ
แม่นจั่งน้อง ซำงบ่ไปนอ แม่นกินข้ำว มัวมอง
หนอแม่นน ำไก่ คนข้ีฮ้ำยคือว่ำจั่งอ้ำย กิน
ข้ำวแม่นบ่ำยปลำ หล่ำพี่คนงำมนีเ่อย ครู
บ้ำนนอก 

เป็นที่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดตัดทอนออก 

6. ชำยเอ้ย คิดถึงครำวนอแม่นเฮำเว้ำ ในเถียง
นำนอบ่มฝีำ แม่สิฟำดนอแม่นไม้คอ้น แม่สิ
ย้อนนอแม่นไม้แส้ ตีน้องนั่นแตผู่้เดียว แต่ผู้
เดียว นั่นแต่ผู้เดียว อ้ำยพี่ของน้องนี่นำ                 
คนงำมเอย   

ชำยเอ้ย คิดถึงครำวนอแม่นเฮำเว้ำ ในเถียง
นำนั่นบ่ว๊ีดว๊ำด แม่สิฟำดนอแม่นไม้ค้อน                
แม่สิย้อนนอแม่นไม้แส้ ตีน้องนั่นแตผู่้เดียว 
นั่นแต่ผู้เดียว นั่นแต่ผู้เดียว อ้ำยพี่คนงำมนี่
นำ หนำคิงกลม 

7. ค ำนำง ไปบ่เมือนอแม่นน ำอ้ำย เมอืน ำนอ
แม่นอ้ำยบ่ ค่ำรถอ้ำยบ่ให้เสีย ค่ำเฮืออ้ำยบ่
ให้จ้ำง อ้ำยสิตำยนอแม่นเป็นซ้ำง เอรำวัณ
นอให้น้องข่ี ตำยเป็นรถนอแม่นแทก็ซี่ ให้
น้องนั่นข่ีผู้เดียว ข่ีผูเ้ดียว นั่นข่ีผู้เดียว หล่ำพี่
คนงำมนี่เอย คนงำมเอย 

ชำยเอ้ย ไปบ่เมอืนอแม่นน ำน้อง เมือน ำละ
กับอีน้องบ่ คันเมือกะนิแม่นน ำน้อง ค่ำรถ
น้องบ่ใหเ้สีย ค่ำเฮือน้องบ่ใหจ้้ำง น้องสิไป
นอแม่นเป็นซ้ำง เอรำวัณละมำให้อ้ำยข่ี ไป
เอำรถกะนิแม่นแท็กซี่ ให้อ้ำยนี่แม่นข่ีเมือ 
อ้ำยพี่คนงำมนี่นำ หนำคิงกลม 

8. ชำยเอย ย้ำนบ่จรงินอแม่นจั่งว่ำ สีชมพูนอ
แม่นจั่งว่ำ ย้ำนคือตอกนอแม่นมัดกล้ำ ด ำนำ
แล้วดอกเหยียบใส่ตม เหยียบใส่ตม ดอก
เหยียบใส่ตม อ้ำยพี่ของน้องนี่นำ คนงำมเอย 

ชำยเอ้ย ย้ำนบ่จรงินอแม่นจั่งว่ำ สีชมพู
บำนเย็นนอแม่นจั่งว่ำ ย้ำนคือตอกนอแม่น
มัดกล้ำ ด ำนำแล้วดอกเหยียบใส่ตม อ้ำยพี่
คนงำมนี่นำ หนำคิงกลม 

9. บัดน้ี ขอส่งพรนอแม่นไปให้ ทหำรไทยนอผู้
กล้ำแก่น ทั้งชำยแดนและต ำรวจน้ ำ อ.ส.
กล้ำท่ำนจงเจริญ สรรเสริญภิญโญเจ้ำนอ 
ขอให้สุขนอแม่นทั่วหน้ำ สุขอุรำทุกคืน ทุก
วัน ทุกคืนทุกวัน ทุกคืนทุกวัน หล่ำพี่คนงำม
นี่เอย คนงำมเอย 

บัดน้ี ขอส่งพรนอแม่นไปให้ ทหำรไทยนอผู้
กล้ำแก่น ทั้งชำยแดนและต ำรวจน้ ำ อ.ส.ก้ ำ
นั้นจงเจรญิ พันเปอรเ์ซ็นต์นอ ๆ เจ้ำนอ 
ขอให้ทุกนอแม่นทั่วหน้ำ ละสดช่ืนทุกคืนทกุ
วัน ทุกคืนทุกวัน ทุกคืนทุกวัน อ้ำยพี่คนงำม
นี่นำ ขอลำแล้ว 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 จำกตำรำงข้ำงต้น แสดงให้เห็นกลอนล ำตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดมีทั้งสิ้น 8 บท 
น้อยกว่ำของวิทยำลัยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีอยู่ 1 บท ซึ่งเกิดจำกกำรตัดทอนให้สั้นลง ให้เป็นแบบ
ฉบับของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด เพื่อให้เหมำะสมกับกำรแสดงที่น ำเสนอกำรแสดงฟ้อนตังหวำย         
2 รูปแบบในกำรแสดงเดียว นอกจำกนี้ ยังมี้เนื้อหำที่นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน (ศิลปินแห่งชำติ) ได้ปรับปรุงใหม่ 
เพื่อให้สำมำรถขับร้องโดยนักร้องหญิงคนเดียว และปรับเนื้อหำให้สื่อถึงวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด และ
ปรับค ำบำงค ำให้มีควำมชัดเจนตำมแบบกลอนล ำหมอล ำ 
 

 
 

ภาพท่ี 40 นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน หนึ่งในผู้สร้ำงสรรค์ฟ้อนตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 
ท่ีมา: https://th.wikipedia.org (สืบค้น 25 เมษำยน 2564)  

 
 3) ดนตร ี

ตารางท่ี 20 ดนตรีที่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้สืบทอดมำจำกวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 

ดนตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
ลำยเพลง ลำยล ำยำว, ลำยตังหวำย, ลำยล ำเต้ย

พม่ำ, ลำยล ำเต้ยธรรมดำ 
 ลำยตังหวำย 

เครื่องดนตรี พิณไฟฟ้ำ พิณเบส แคน กลองหำง 
กลองตุม้ ฉ่ิง ฉำบ โปงลำง และ        
ไม้งับแงบ 

พิณ แคน กลองหำง กลองตุม้ ฉ่ิง ฉำบ 
โปงลำง ไม้งบัแงบ (เป็นสิ่งที่วิทยำลัย            
นำฏศิลปร้อยเอ็ดมีอยู่แล้ว) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย  
 
 
 

https://th.wikipedia.org/
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 จำกตำรำงข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ 
 1.  ลำยเพลง 
 คณะครูวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ได้น ำลำยเพลงตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีมำ
ปรับปรุงใหม่ โดยนำยทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์ ศิลปินแห่งชำติ และนำยทองค ำ ไทยกล้ำ เป็นผู้เรียบเรียง
ลำยเพลงข้ึนใหม่จำกประสบกำรณ์ของตน โดยเป็นลำยเพลงของวงโหวดเสียงทองผสมผสำนกับลำยเพลง
ของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีจนเป็นอัตลักษณ์เฉพำะ  
 2. เครื่องดนตรี 
 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ยังคงใช้เครื่องดนตรีประกอบกำรแสดงตำมของวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี ประกอบด้วย พิณ แคน กลองหำง กลองตุ้ม ฉ่ิง ฉำบ โปงลำง (เดิมเรียกหมำกเตอะเติ่น) 
และไม้งับแงบ และได้น ำโหวดที่ได้พัฒนำอยู่ก่อนแล้วเมื่อครั้งอยู่ที่วง “โหวดเสียงทอง” มำประสมด้วย 
เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับกำรแสดง ทั้งนี้ วงดนตรีพื้นบ้ำนของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2523 ก่อนที่จะมีกำรสร้ำงสรรค์ฟ้อนตังหวำยข้ึน จึงกล่ำวได้ว่ำ วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้สืบทอด
เพียงลำยเพลงตังหวำยเท่ำน้ัน ส่วนเครื่องดนตรีประกอบกำรแสดง เป็นสิ่งที่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดมี
อยู่แล้ว จึงมิใช่กำรสืบทอดมำโดยตรง แต่เป็นกำรปฏิบัติตำมรูปแบบเดิม 
 

 
 

ภาพท่ี 41 นำยทรงศักดิ์ ประทุมสินธ์ุ หนึ่งในผูส้ร้ำงสรรค์ฟอ้นตังหวำยวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 
ท่ีมา: https://th.wikipedia.org (สืบค้น 25 เมษำยน 2564)  

 

 กำรพัฒนำวงโปงลำงของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีและวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดอยู่ใน
ช่วงเวลำใกล้เคียงกัน ส่งผลให้มีกำรสืบทอดเพียงลำยเพลงเท่ำนั้น ภำยหลัง ได้ปรับมำใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้ำ
ทดแทนของเดิมตำมควำมนิยมในยุคนั้น คือ พิณไฟฟ้ำ และพิณเบสไฟฟ้ำ แทนกำรให้เสียงทุ้มจำก ไหซอง  

https://th.wikipedia.org/


120 

 4) เครื่องแต่งกาย 
 จำกกำรให้ข้อมูลของนำงฉวีวรรณ ด ำเนิน (2564, 30 มีนำคม, 8 พฤษภำคม, สัมภำษณ์) หนึ่งใน
ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำย ฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ระบุว่ำ “กำรแต่งกำยของผู้แสดง
กลุ่มสะหวันนะเขตนั้น ตนได้คิดออกแบบข้ึนมำใหม่ โดยใช้ผ้ำมำพันรอบอกจับจีบแล้วทิ้งชำยที่หน้ำอก
ด้ำนขวำ แต่ในส่วนของรูปแบบกำรแต่งกำยของผู้แสดงกลุ่มที่สองกลุ่มอุบลรำชธำนีนั้น ได้ยึดตำมรูปแบบ
ของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีในยุคแรก ที่สวมเสื้อและใช้ผ้ำสไบคล้องคอ แต่ได้ปรับเปลี่ยนจำกกำรเสื้อ
แขนกระบอก เป็นเสื้อแขนกุดที่มีในขณะนั้นแทน”  

ตารางท่ี 21 เครื่องแต่งกำยฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี และของวิทยำลัย 
                นำฏศิลปร้อยเอ็ด 

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 
 

 

 

       ภำพด้ำนบน เป็นรูปแบบกำร
แต่งกำยของวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 หลังจำกปรับจำก
กำรใส่เสื้อเป็นกำรอิ้งอก  

     ภำพด้ำนบน เป็นรูปแบบกำรแตง่กำยของวิทยำลัย                  
นำฏศิลปร้อยเอ็ด ประมำณปี พ.ศ. 2524 

ท่ีมา: ผู้วิจัย  
 จำกตำรำงข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบกำรแต่งกำยฟ้อนตังหวำยของวิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี และของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ในระยะเวลำใกล้เคียงกัน ภำพดังกล่ำวเป็นภำพที่ผู้วิจัย
น ำมำเทียงเคียงให้เห็นถึงพัฒนำกำรและกำรสืบทอดองค์ประกอบด้ำนเครื่องแต่งกำย อันน ำไปสู่ลักษณะ
อันมีร่วมกัน จำกภำพจะเห็นได้ว่ำ ลักษณะกำรแต่งกำยของทั้ง 2 รูปแบบ มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ กำร
นุ่งผ้ำซิ่น และกำรอิ้งอก กล่ำวคือ วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีใช้กำรอิ้งอกด้วยผ้ำขำวม้ำ  ส่วนวิทยำลัย    
นำฏศิลปร้อยเอ็ด ผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขต ใช้กำรอิ้งอกด้วยผ้ำขิด รูปแบบของวิทยำลัยนำฏศิลป
ร้อยเอ็ดดังกล่ำว นำงฉวีวรรณ ด ำเนิน ได้ออกแบบข้ึนมำใหม่ โดยได้รับแรงบันดำลใจจำกกำรแต่งกำยของ
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หญิงสำวชำวอีสำน ซึ่งกำรอิ้งอกดังกล่ำว มีลักษณะเช่นเดียวกับวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีด้วย ทั้งนี้ 
ลักษณะกำรแต่งกำยประกอบกำรแสดงฟ้อนตังหวำย จึงเป็นกำรแต่งกำยประยุกต์ คือ เครื่องแต่งกำยที่
เลียนแบบเครื่องแต่งกำยปกติของคนอีสำน (สุรพล วิรุฬหรักษ์, 2547, น.212-213)   
 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้รับสืบทอดกำรแสดงฟ้อนตังหวำยจำกวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีใน
ทุกองค์ประกอบ แต่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดได้น ำไปปรับปรุงและตัดทอนในบำงส่วนออก เพื่อให้เกิดควำม
เหมำะสม โดยองค์ประกอบกำรแสดง ที่มีกำรสืบทอดนั้น มี 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผู้แสดง ด้ำนกลอนล ำ ด้ำนดนตร ี
ด้ำนกระบวนท่ำฟ้อน และด้ำนเครื่องแต่งกำย ทั้งนี้มีเพียง 2 องค์ประกอบเท่ำน้ันที่มีกำรสืบทอดตัวต่อตัว 
ได้แก่ 1) ด้ำนกลอนล ำ 2) ด้ำนดนตรี (ลำยเพลง) นอกจำกนั้นมีกำรสืบทอดด้วยกำรจดจ ำมำ 
 ปัจจุบัน วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ยังคงสืบสำนกำรฟ้อนตังหวำยอยู่ มีกำรน ำออกแสดงใน
บำงโอกำส ด้วยมีกำรแสดงใหม่ ๆ เกิดข้ึนมำกมำย ส่งผลให้ควำมนิยมในกำรแสดงฟ้อนตังหวำยลดลง    
นำงนวมนตณ์ มำกมี และนำงศิรำภรณ์ ลินดำพรประเสริฐ (2524, 8 เมษำยน ; 2564, 31 มีนำคม, 
สัมภำษณ์) กล่ำวว่ำ “เมื่อก่อนกำรแสดงพื้นบ้ำนอีสำนไม่ได้มีมำกมำยนัก เวลำมีงำนแสดงเมื่อไหร่ก็จะต้อง
มีฟ้อนตังหวำยอยู่เสมอ ซึ่งท่ำฟ้อนตังวหำยตนจ ำได้จนข้ึนใจ”  
 ทั้งนี้ มีกำรสืบทอดกันในวงโปงลำงของวิทยำลัยจนมำถึงปัจจุบัน และมีกำรน ำฟ้อนตังหวำย
มำผลิตซ้ ำเป็นกำรแสดงชุดอื่น ๆ เพื่อใช้แสดงในโอกำสต่ำง ๆ อยู่บ่อยครั้ง  
 ฟ้อนตังหวำย ถือเป็นนำฏยประดิษฐ์อีสำนชุดแรก ๆ ของวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ดที่เป็น
เสมือนแม่แบบให้กำรแสดงในยุคหลัง และวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ก็เป็นต้นทำงของกำรเผยแพร่กำร
แสดงฟ้อนตังหวำยไปยังสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ ในสังกัดกรมศิลปำกรทั่วประเทศ 
 ทั้งนี้ ผู้ วิจัยสำมำรถสรุปล ำดับกำรสืบทอด ผู้ส่ง ผู้รับ และองค์ประกอบกำรแสดงที่มี          
กำรสืบทอดได้ ดังนี ้

ตารางท่ี 22  ล ำดับกำรสืบทอดกำรแสดงฟ้อนตังหวำยและองค์ประกอบกำรแสดงที่มีกำรสืบทอด 

ปีพุทธศักราช ผู้ส่ง ผู้รับ องค์ประกอบการแสดงท่ีมี
การสืบทอด 

2517 แขวงสะหวันนะเขต 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำวลำว 

นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ  
บ้ำนม่วงเจียด ต ำบลเจียด 
อ ำเภอเขมรำฐ จังหวัด
อุบลรำชธำนี 
 

ท ำนองล ำ, ลำยเพลง  

2521 บ้ำนม่วงเจียด             
โดยนำยประดิษฐ์  
แก้วชิณ 

คณะครูโรงเรียนอุบล
วิทยำคม 
น ำโดย นำยธีระ โกมลศร ี
นำงรุจริำ ทัศนียำนนท ์
นำงวิริยำ เพชรำเวช 

ผู้แสดง, กลอนล ำและ
ท ำนอง, ดนตรี,  
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ตารางท่ี 22 ล ำดับกำรสืบทอดกำรแสดงฟ้อนตังหวำยและองค์ประกอบกำรแสดงที่มีกำรสืบทอด (ต่อ) 

ปีพุทธศักราช ผู้ส่ง ผู้รับ องค์ประกอบการแสดงท่ีมี
การสืบทอด 

2522 คณะครูโรงเรียนอุบล
วิทยำคม 
โดย นำยธีระ โกมลศร ี
นำงรุจริำ ทัศนียำนนท ์
นำงวิริยำ เพชรำเวช 

คณำจำรย์วิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี 
น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ทินกร  อัตไพบลูย์ และ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิรเิพ็ญ 
อัตไพบูลย ์

ผู้แสดง, กลอนล ำและ
ท ำนองดนตรี และ  
เครื่องแตง่กำย 

2523 บ้ำนม่วงเจียด โดย
นำยประดิษฐ์                 
แก้วชิณ 

คณำจำรย์วิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี 
น ำโดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ทินกร อัตไพบลูย์ และ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิรเิพ็ญ 
อัตไพบูลย ์

ผู้แสดง, กลอนล ำและ
ท ำนอง, ดนตรี และ เครื่อง
แต่งกำย 

2524 คณำจำรย์วิทยำลัยครู
อุบลรำชธำนี 
น ำโดยผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ทินกร 
อัตไพบูลย์ และ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                 
ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย ์

วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 
น ำโดย นำยชวลิต                
มณีรัตน์ นำงฉวีวรรณ 
ด ำเนิน 
นำยทองจันทร์ สังฆมณ ี
และนักเรียนนำฏศิลป ์

ผู้แสดง, กลอนล ำและ
ท ำนองล ำ, ดนตรี,  
เครื่องแตง่กำย 

ท่ีมา: ผู้วิจัย  
 จำกตำรำงแสดงให้เห็นล ำดับกำรสืบทอดกำรแสดงฟ้อนตังหวำยในภำคอีสำน ทั้งนี้ ผู้วิจัย
สำมำรถระบุลักษณะกำรสืบทอดกำรแสดงฟ้อนตังหวำยได้ดังนี้  
  ล าดับท่ี 1 จำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว สู่บ้ำนม่วงเจียด มีลักษณะกำร
สืบทอดด้วยกำรจดจ ำมำ จำกประสบกำรณ์ที่ได้ยินได้ฟังและได้เห็นกำรล ำตังหวำยของหมอล ำชำวลำว 
ของนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ 
  ล าดับท่ี 2 จำกบ้ำนม่วงเจียดสู่โรงเรียนอุบลวิทยำคม มีลักษณะกำรสืบทอดด้วยกำร
แสดงให้ชม ฝึกฝนตัวต่อตัว และกำรบอกเล่ำ โดยนำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ถ่ำยทอดกลอนล ำ ท ำนอง และ
ดนตรีให้กับคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยำคม  
  ล าดับท่ี 3 จำกโรงเรียนอุบลวิทยำคมและบ้ำนม่วงเจียดสู่วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี        
มีลักษณะกำรสืบทอดด้วยกำรแสดงให้ชม และกำรบอกเล่ำ โดยคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยำคมและ      
นำยประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ถ่ำยทอดให้กับคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยำลัย 
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  ล าดับท่ี 4 จำกวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีสู่วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด มีลักษณะกำร      
สืบทอดด้วยกำรแสดงให้ชม และกำรบอกเล่ำ โดยคณำจำรย์และนักศึกษำวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนีได้
ถ่ำยทอดกำรแสดงให้กับวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด  
 ฟ้อนตังหวำยทั้ง 3 รูปแบบ มีกำรสืบทอดเป็นล ำดับอย่ำงชัดเจน ซึ่งปร ำกฏร่องรอยผ่ำน
องค์ประกอบกำรแสดงที่มีกำรสืบทอด ถึงกระนั้น ก็ยังปรำกฏองค์ประกอบกำรแสดงอันมีลักษณะเฉพำะ
ของแต่ละที่ อันเป็นผลมำจำกองค์ประกอบฟ้อนตังหวำยมีกำรพัฒนำกำรตนเองไปตำมปัจจัยต่ำง ๆ ได้แก่ 
ปัจจัยภำยใน คือ พื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำทำงนำฏศิลป์ รสนิยม และควำมต้องกำรผู้สร้ำงสรรค์หรือปรับปรุง
กำรแสดง ข้อจ ำกัดทรัพยำกรที่มี บริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และปัจจัยภำยนอก คือ ประสบกำรณ์ใหม่
ของผู้สร้ำงสรรค์หรือปรับปรุงกำรแสดงและผู้แสดง และอิทธิพลจำกภำยนอก จำกบุคคล หน่วยงำน
ภำครัฐ และเอกชน  
 สถำบันทั้ง 3 แห่ง คือ บ้ำนม่วงเจียด วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี และวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 
ต่ำงก็มีกำรปรับเปลี่ยน ปรับปรุงกำรแสดงที่ได้รับสืบทอดมำ ส่งผลให้มีรูปแบบกำรแสดงและองค์ประกอบกำร
แสดงที่แตกต่ำงกัน ซึ่งเหตุแห่งควำมเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจำกบริบททำงสังคมที่ต่ำงกัน ค่ำนิยมของสังคมนัน้ ๆ  
ตลอดจน รสนิยม พื้นฐำนควำมรู้ด้ำนนำฏศิลป์ของผู้สร้ำงสรรค์กำรแสดง ซึ่งเมื่อประมำณปี พ.ศ. 2520 เป็น
ต้นมำ เป็นยุคแห่งกำรพัฒนำศิลปะและวัฒนธรรมอีสำนโดยสถำบันกำรศึกษำ ในขณะนั้น สถำบันกำรศึกษำ 
เริ่มผลิตผลงำนทำงนำฏศิลป์และดุริยำงคศิลป์พื้นบ้ำนอีสำนออกมำเรื่อย ๆ ทั้งวิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี 
วิทยำลัยครูมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตมหำสำรคำม และวิทยำลัยนำฏศิลปรอ้ยเอด็ 
ซึ่งมีกำรพัฒนำเผยแพร่กำรแสดงพื้นบ้ำนมำกมำย ตลอดจนมีกำรแลกเปลี่ยนกำรแสดงพืน้บำ้นกนั กำรสบืทอด
ของกำรแสดงพื้นบ้ำนของสถำบันกำรศึกษำในยุคนั้น มีเป้ำหมำยเดียวกันคือ กำรอนุรักษ์ พัฒนำ สบืสำน ฟืน้ฟ ู
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสำน โดยเฉพำะศิลปะกำรแสดงและดนตรี ซึ่งเน้นกำรเผยแพร่กำรแสดงพื้นบ้ำน
ให้น่ำสนใจในสำยตำของประชำชนและคนต่ำงถ่ิน กำรปรับเปลี่ยนกำรแสดงให้แตกต่ำงไปจำกของเดิมนั้น จึง
เป็นไปในลักษณะกำรต่อยอดทำงศิลปะ 



 

บทท่ี 5 
การวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย 

 ในบทนี้ เป็นการน าเสนอการวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 3 แบบ ได้แก่ 1.บ้านม่วงเจียด    
2.วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และ 3.วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพื่อศึกษา
พัฒนาการและการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย อันน าสู่ข้อมูลด้านพัฒนาการกระบวนท่าฟ้อน และ
กระบวนท่าฟ้อนที่มีการสืบทอด โดยการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่  
 1. พัฒนาการกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 
  1.1 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด 
  1.2 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
  1.3 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 2 กระบวนท่าฟ้อนท่ีมีการสืบทอด 
 2.1 ล าดับที่ 1 ปี พ.ศ. 2509 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สู่บ้านม่วงเจียด ประเทศไทย 
 2.2 ล าดับที่  2 ปี พ.ศ.  2522 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดและโรงเรียน            
อุบลวิทยาคม สู่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
 2.3 ล าดับที่ 3 ปี พ.ศ. 2524 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี สู่วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด 

1. พัฒนาการกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 
 หัวข้อนี้เป็นการน าเสนอพัฒนาการกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะด้วย
เหตุปัจจัยและแนวคิดต่าง ๆ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอต่อไปนี้ 

 1.1 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด 
 กระบวนท่าฟ้อนตังหวาบ้านม่วงเจียด สามารถแบ่งได้ 3 ช่วง ดังนี้ 
 1.1.1 ปี พ.ศ. 2497 ฟ้อนตังหวายในวงหมอล าหมู่คณะศิลป์อีสานดาวรุ่ง 
 จากการสืบค้นข้อมูลในช้ันเอกสาร จากหนังสือเรื่อง “ร าตังหวาย” ในปี พ.ศ. 2529 จัดท า
โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยครูอุบลราชธานี (2529, น.49) กล่าวว่า “ท่าร า
ดั้งเดิมของการร าตังหวายนั้นไม่มีท่าร าตายตัว การแสดงจะเป็นการร าให้เข้ากับดนตรี ท่าร าตามค าบอก
เล่าของนายประดิษฐ์ แก้วชิณ ที่ได้เห็นมาจากฝั่งลาวนั้น ผู้แสดงจะใช้เพียง 2 ท่าเท่านั้น คือ ท่าไหว้ และ
ท่ายวกท่าที่ 1 โดยผู้ร าจะกางแขนทั้ง 2 ข้าง โน้มตัวไปข้างหน้าบ้าง ข้างหลังบ้างในปัจจุบันก็ยังคง 2 ท่านี้
เป็นหลัก และมีท่าร าที่คิดข้ึนมาใหม่ ตามแต่ผู้ร าจะเห็นว่าเหมาะสมไม่มีท่าร าตายตัว”  
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 จากการลงพื้นที่ภาคสนาม พบว่า กระบวนท่าฟ้อนตังหวายที่เป็นการแสดงในวงหมอล าหมอ
ล าคณะศิลป์อีสานดาวรุ่ง และใช้แสดงในโอกาสต่าง ๆ ของชุมชน ปี พ.ศ. 2497 ไม่มีท่าที่ตายตัวชัดเจน 
กล่าวคือ ผู้ฟ้อนจะฟ้อนไปตามวิสัยของตน ให้สอดประสานกับท่วงท านองดนตรี ไม่มีการแปรแถวเนน้ความ
สนุกสนานเป็นหลัก จากการให้สัมภาษณ์ของนางเลิศ เช้ือจ าพร (2564, 29 มีนาคม, สัมภาษณ์)            
อดีตผู้แสดงฟ้อนตังหวาย อายุ 73 ปี กล่าวว่า “ตนเริ่มแสดงฟ้อนตังหวายเมื่ออายุราว 14 โดยแสดงกับวง
หมอล าของพ่อประดิษฐ์ เวลาฟ้อนก็จะฟ้อนกันไปตามเพลง ไม่ได้มีท่าฟ้อนตายตัวและหลายท่าเช่น
ปัจจุบันน้ี ภายหลัง จึงมีการประดิษฐ์ท่าฟ้อนข้ึนใหม่” 
 รูปแบบการฟ้อนในช่วงนี้ จึงเป็นการฟ้อนไปตามวิสัยของผู้แสดง โดยไม่มีการก าหนดท่าฟ้อนที่
ตายตัว เพียงแต่ฟ้อนโดยใช้ร่ายกายส่วน ๆ  ต่าง ทั้งศีรษะ มือ เท้า และล าตัว ให้สัมพันธ์ไปตามท่วงท านองดนตรี  
 การฟ้อนในช่วงนี้ ไม่ได้เน้นไปที่การฟ้อนเท่าใดนัก ซึ่งเป็นการเน้นไปที่การขับล ามากกว่า 
การฟ้อนเป็นเพียงการฟ้อนประกอบท านองล าเท่านั้น  
 ในปี พ.ศ. 2509 นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ประดิษฐ์กระบวนท่าฟ้อนข้ึน เป็นการคิด โดยน า
ท่าฟ้อนที่พบเห็นที่แขวงสะหวันนะเขต มาปรับปรุงเป็นท่าฟ้อนประกอบการแสดง ได้แก่ ท่าไหว้ และ   
ท่ากาตากปีก จากการให้ข้อมูลของ นางปทุมมา เรืองจันทิพ  (2564, 29 มีนาคม, สัมภาษณ์) อดีตผู้แสดง
ฟ้อนตังหวาย อายุ 69 ปี ระบุว่า “ท่าฟ้อนในยุคนั้น มีไม่มาก เป็นท่าง่าย ๆ  จ าได้ว่ามีท่าไหว้ และ             
ท่ากางแขน  สองข้าง (ท่าสีดาเล่นหาดหรือท่าวิหคเหินฟ้าในปัจจุบัน)”  
 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของอาจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 2 พฤษภาคม, สัมภาษณ์) ที่กล่าว
ว่า “กระบวนท่าที่นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ระบุว่าเป็นท่าของชาวบ้านเจียดมี 2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ หรือท่าเทพนม 
และท่ากางแขนออกสองข้าง แล้วกระดกข้อมือข้ึนตามจังหวะ พร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้าบ้าง ข้างหลังบ้าง 
หรือเรียกว่า ท่ากาตากปีก” ท่าฟ้อนดังกล่าวมีลักษณะตามภาพต่อไปนี้ 

   
(1)                                (2) 

ภาพท่ี 42 กระบวนท่าฟ้อนด้ังเดิมของชาวบ้านม่วงเจียด ประมาณปี พ.ศ.2509 
    (1) ท่าไหว้ 
    (2) ท่ากางแขนออกสองข้าง  

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 ทั้งสองกระบวนท่า เป็นกระบวนท่าที่เป็นท่าดั้งเดิมของชาวบ้านม่วงเจียดที่สืบทอดมาจาก
แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว ภายหลัง ท่าไหว้ เรียกว่า ท่าเทพพนม และท่ากางแขนออกสองข้าง 
เรียกว่า ท่ากาตากปีก และท่าวิหคเหินฟ้าในปัจจุบัน 
ตารางท่ี 23 กระบวนท่าฟ้อนด้ังเดิมของชาวบ้านม่วงเจียด ประมาณปี พ.ศ. 2509 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ 
ท่าไหว้ 
เท้า : ย่ าเท้าขวา แล้วยกเท้าซ้าย ข้ึนเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 
มือ : มือทั้งสองข้างพนมมือที่อก โดยไม่เปิดปลายนิ้วโดยจะก้มหน้าลงเล็กน้อย 
ศีรษะ : เอียงซ้าย  
ท่ากางแขนออกสองข้าง 
เท้า : ย่ าเท้าขวา แล้วยกเท้าซ้าย ข้ึนเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 
มือ : มือทั้งสองข้างกลางมือทั้งสองข้างวาดออก ตั้งวงกลางงอแขน ระดับไหล่ 

กระดกข้อมือข้ึนตามจังหวะ 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 
 

 
 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 รูปแบบการฟ้อนในช่วงนี้ เป็นการฟ้อนประกอบท านองเพลงแบบเปลี่ยนท่าตามกันโดยไม่มี
การก าหนดว่าปฏิบัติกี่ครั้ง ไม่มีการเปิดตัว โดยจะฟ้อนเมื่อดนตรีข้ึนและจบการแสดงนะจุดแสดงนั้นบน
เวทีหมอล าเลย หรือบางครั้งก็จะจบด้วยการฟ้อนเดินเข้าด้านหลังเวที 
 ลักษณะการใช้ทิศทางในการแสดงและการใช้ร่างกายในการฟ้อนของการฟ้อนตังหวาย    
บ้านม่วงเจียด ในช่วงปี พ.ศ. 2509 ผู้วิจัยพบว่ามีรูปแบบ ดังนี้ 

ตางรางท่ี 14 การใช้ทิศทางและร่างกายในการแสดงฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ในปี พ.ศ. 2509 

ลักษณะ รายละเอียด 
ทิศ ด้านขวาและด้านซ้าย 

ศีรษะ การใช้ศีรษะ 1 แบบ ได้แก่ การเอียงศีรษะ  
มือ การใช้มือ 2 แบบ ได้แก่ การพนมมือ และการตั้งมือกางแขนออกสองข้าง 

ล าตัว การใช้ล าตัว 1 แบบ ได้แก่ การกดเกลียวข้าง  
เท้า การใช้เท้า 2 แบบ ได้แก่ การยกเท้า และการย่ าเท้า  

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 กล่าวได้ว่า การฟ้อนในช่วงนี้การฟ้อนดังกล่าวเป็นการฟ้อนให้สอดประสานไปกับท านอง
เพลง โดยไม่มีการก าหนดจ านวนครั้ง โดยกระบวนท่าฟ้อนมีที่มาจากการฟ้อนของหมอล าชาวสะหวันนะ
เขต ซึ่งนายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้พบเห็นและน าเผยแพร่ให้กับนักแสดงหมอล า  
 ด้วยความที่เป็นการแสดงพื้นบ้าน แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายและเป็นอิสระของการฟ้อน
พื้นบ้านแบบดั้งเดิมที่ไม่มีควาซับซ้อนมากมาย เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก ซึ่งความ พร้อมเพรียงเกิดมา
จากการดูกันระหว่างฟ้อน  
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 1.1.2 ปี พ.ศ. 2517 ฟ้อนตังหวายในโรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 
 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2517 นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ประดิษฐ์ท่าฟ้อนเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบ้านเจียดได้ฝึกหัด ซึ่งมีหลายกระบวนท่ามากข้ึน จากการให้สัมภาษณ์ของ นางบุญสม ค าแดงสด (2564, 
29 มีนาคม, สัมภาษณ์) ระบุว่า “ตอนนั้นพ่อประดิษฐ์ท่านได้ประดิษฐ์ท่าฟ้อนข้ึนใหม่ ให้มีหลายท่ากว่าเดิม   
เพื่อใช้ฝึกหัดกันในโรงเรียน ซึ่งก็ได้ออกแสดงด้วย ท่าฟ้อนในอดีตนั้น มีไม่มาก และไม่มีช่ือท่า จ าได้ว่า มีอยู่
ประมาณ 4 ท่า ได้แก่ ท่าเทพนม ท่าวิหคเหินฟ้า ท่าสาริกาเล่นลม (ท่าที่ 2 ในท่าเทพนม) ท่ากวางเดินดง 
(เรียกช่ือตามท่าในปัจจุบัน) และท่าฟ้อนเหล่านี้ก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วย” ท่าฟ้อนดังกล่าวมีลักษณะตาม
ภาพต่อไปนี้  

 
(1)                              (2) 

 
(3)                              (4) 

ภาพท่ี 43 ท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ในช่วงปี พ.ศ. 2517 
     (1) ท่าไหว้ 
     (2) ท่ากางแขนออกสองข้าง 
     (3) ท่ากวางเดินดง 
     (4) ท่าสาริกาเล่นลม 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 เป็นกระบวนท่าดั้งเดิม 2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ากางแขนออกสองข้าง และ นายประดิษฐ์ แก้วชิณ 
ได้สร้างสรรค์กระบวนท่าข้ึนใหม่ 2 ท่า ได้แก่ ท่ากวางเดินดง และท่าสาริกาเล่นลม (ปัจจุบันท่าสาริกาเล่นลม 
เป็นท่าย่อยในท่าเทพพนม) 

ตารางท่ี 25 ท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ในช่วงปี พ.ศ. 2517 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ 
ท่าไหว้ 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขาวา แล้วยกเท้าซ้าย ข้ึนเลก็น้อยระดับข้อ

เท้า ในจังหวะ ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 
มือ : มือทั้งสองข้างพนมมอืที่อก โดยไมเ่ปิดปลายนิ้วโดยจะก้มหน้าลง

เล็กนอ้ย 
ศีรษะ : เอียงซ้าย  
ท่ากางแขนออกสองข้าง 
เท้า : ย่ าเท้าขาวา เท้าซ้าย เท้าขวา แล้วยกเท้าซ้าย ข้ึนเลก็น้อยระดับข้อ

เท้า ในจังหวะ ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 
มือ : มือทั้งสองข้างกลางมือทั้งสองข้างวาดออก ตั้งวงกลางงอแขน    

ระดับไหล่ กระดกข้อมือข้ึนตามจังหวะ 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่ากวางเดินดง 
เท้า : เท้าขวา เดินถอยหลงัในจงัหวะเท้า ย่ า ย่ า ย่ า แตะเท้าซ้าย บริเวณ

ข้างเท้าขวาในระดับกึ่งกลางเท้า โน้มตัวลงเล็กน้อย จากนั้น ย่ าเท้า
ซ้าย เดินหน้าในจงัหวะเท้า ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้าขวา บริเวณข้างเท้า
ขวาในระดับกึ่งกลางเท้า 

มือ : มือทั้งสองจีบคว่ ามือ แขนตึง ระดบัสะโพก จากนั้นเคลือ่นมือทั้งสอง
มือตั้งวงระดับศีรษะ 

ศีรษะ : ศีรษะตรง ก้มหน้าลงเล็กน้อย จากนั้นเงยศีรษะตรง 
ท่าสาลิกาเล่นลม 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย เท้าขาวา เท้าซ้าย แล้วยกเท้าขวา ข้ึนเลก็น้อยระดับข้อ

เท้า ในจังหวะ ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 
มือ : มือทั้งสองข้างกลางมือทั้งสองข้างวาดออก แล้วจีบมือทั้งสองข้างแล้ว

ม้วนออกเป็นต้ังวงกลางงอแขน ระดับไหล่  
ศีรษะ : เอียงขวา 

 
 

 
 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 ส าหรับแนวคิดของนายประดิษฐ์ แก้วชิณ ในการออกแบบท่าฟ้อนเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 2 ท่านั้น 
ไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากนายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้เสียชีวิตไปแล้ว ทั้งนี้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ท่าฟ้อนที่
เพิ่มเข้ามาน้ัน อาจมาจากท่าฟ้อนของหมอล าหมู่ ซึ่งนายประดิษฐ์ เป็นหัวหน้าผู้ควบคุม วงหมอล าหมู่ 
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 รูปแบบการแสดงในช่วงนี้ เป็นการฟ้อนแบบนับจังหวะ แล้วฟ้อนเปลี่ยนท่าตามผู้น ากล่าวคือ 
ผู้แสดงที่อยู่ด้านหลัง จะคอยดูผู้แสดงที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลัก โดยจะต้องคอยสังเกตกันอยู่ตลอดเวลา     
(บุญสม ค าแดงสด, 2564, 29 มีนาคม, สัมภาษณ์) 
 ส าหรับแนวคิดในการออกแบบท่าฟ้อนเพิ่มเติม เพื่อใช้ฝึกหัดแก่นักเรียนนั้น ผู้วิจัยสันนิษฐาน
ว่า อาจเป็นเพราะท่าเดิมนั้นมีน้อยเกินไป เมื่อน ามาสู่การฝึกอย่างจริงจังในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านแล้ว 
จึงจ าเป็นต้องเพิ่มเติมท่าฟ้อนข้ึนมา เพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเมื่อครั้งอยู่ที่วงหมอล าหมู่ที่เป็น
การเน้นเพื่อบันเทิง ไม่ได้เน้นให้เป็นการแสดงฟ้อนอย่างจริงจัง  เมื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนการ
ปรับปรุงฟ้อนตังหวายให้มีความซับซ้อนข้ึน ย่อมส่งผลให้เกิดความแตกต่างจากของเดิม และเป็นการ
ยกระดับการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษา 
 ลักษณะการใช้ทิศทางในการแสดงและการใช้ร่างกายในการฟ้อนของการฟ้อนตังหวายบ้าน
ม่วงเจียด ในช่วงปี พ.ศ. 2517 ผู้วิจัยพบว่ามีรูปแบบ ดังนี้ 

ตารางท่ี 26 การใช้ทิศทางและร่างกายในการแสดงฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ในปี พ.ศ.2517 

ลักษณะ รายละเอียด 
ทิศ ด้านขวา ด้านซ้าย และด้านหน้า 

ศีรษะ การใช้ศีรษะ 4 แบบ ได้แก่ การตั้งศีรษะตรง การเอียงศีรษะ การก้มศีรษะ 
มือ การใช้มือ 4 แบบ ได้แก่ การพนมมือ การตั้งมือกางแขนออกสองข้าง                 

การจีบมือ และการตั้งวง 
ล าตัว การใช้ล าตัว 3 แบบ ได้แก่ การกดเกลียวข้าง การโน้มล าตัวลง และการตั้ง

ตัวตรง 
เท้า การใช้เท้า 3 แบบ ได้แก่ การยกเท้า การแตะเท้า และการย่ าเท้า  

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 ชาวบ้านม่วงเจียดยังคงแสดงฟ้อนตังหวาย ยังคงแสดงด้วยการฟ้อนท่าดังกล่าวเรื่อยมา 
กระทั่งมีการน าการฟ้อนตังหวายของชาวบ้านม่วงเจียด ไปตั้งเป็นค าขวัญของต าบลเจียด และอ าเภอ
เขมราฐ สร้างความตื่นตัวและความภาคภูมิให้กับชาวบ้านม่วงเจียด นายประดิษฐ์ แก้วชิณ จึงมีความ
ตื่นตัวที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์การฟ้อนตังหวาย ให้เป็นเป็นที่รับรู้แก่คนทั่วไปว่า บ้านม่วงเจียดเป็นต้น
ก าเนิดของฟ้อนตังหวายในประเทศไทย 
 กล่าวได้ว่า กระบวนท่าฟ้อนที่เพิ่มเข้ามาอาจมีที่มาจากกระบวนท่าฟ้อนของหมอล าหมู่  
คณะศิลป์อีสานดาวรุ่ง ที่นายประดิษฐ์ แก้วชิณ เป็นหัวหน้าวง ซึ่งได้ดัดแปลงข้ึนและเพิ่มเข้ามาในการ
ฟ้อนตังหวายที่ปรับปรุงข้ึนใหม่ เพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นการแสดง
ฟ้อนอย่างจริงจัง มิใช่การฟ้อนประกอบที่เน้นการขับล าเท่านั้น 
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 1.1.3 ปี พ.ศ. 2540 ฟ้อนตังหวายเพ่ือการอนุรักษ์ 
 ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการจัดต้ังชมรมอนุรักษ์ฟ้อนตังหวายข้ึนในชุมชนเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ฟ้อนตังหวายให้อยู่คู่บ้านม่วงเจียดสืบไป เนื่องจากขณะนั้น บ้านม่วงเจียดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะ
ต้นก าเนิดการแสดงฟ้อนตังหวายในประเทศไทย สถานที่ตั้งอยู่ที่บ้านของ นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ซึ่งขณะนั้น
ด ารงต าแหน่งประธานวัฒนธรรมอ าเภอเขมราฐ และในเวลานั้นจะมีการประกวดฟ้อนตังหวายที่อ าเภอ
เขมราฐ ในฐานะต้นก าเนิดการแสดงฟ้อนตังหวาย นายประดิษฐ์จึงได้ด าริที่จะน าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด
เข้าร่วมแข่งขันด้วย นายประดิษฐ์จึงได้ปรับปรุงกระบวนท่าฟ้อนใหม่ โดยได้ประดิษฐ์ท่าฟ้อนเพิ่มเติมจากเดิม 
4 ท่า เป็น 13 ท่า เพื่อให้การแสดงมีความหลากหลายและแปลกใหม่แตกต่างจากของเดิม 
 จากการให้สัมภาษณ์ของนางบุญมี เกษียร และนางบุญสม ค าแดงสด (2564, 29 มีนาคม, 
สัมภาษณ์) กล่าวว่า “พ่อประดิษฐ์ จะเป็นผู้บอกท่าแก่ผู้แสดงว่า ท าอย่างนี้ ฟ้อนอย่างนี้ เรียกช่ือท่าว่า
อย่างนี้ ผู้แสดงก็จะท าให้ดูจนกว่าจะเป็นที่พอใจ ทั้งนี้ พ่อประดิษฐ์จะตั้งช่ือท่าฟ้อนทุกท่า เพื่อให้เป็นแบบ
แผนของชุมชนง่ายต่อการถ่ายทอดและฝึกซ้อม ยกเว้น ท่าเตรียมท่าแรก ซึ่งไม่ใช่ท่าหลัก”  
 แนวคิดในการออกแบบและการตั้งช่ือกระบวนท่าฟ้อนของนายประดิษฐ์ แก้วชิณ ไม่สามารถ
ระบุได้ชัดเจน เนื่องจากนายประดิษฐ์ ได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.  2558 ทั้งนี้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า     
นายประดิษฐ์ ได้น าองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์เมื่อครั้งมาศึกษาที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อนและตั้งช่ือท่า เนื่องจากข้อมูลที่พบขณะสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 8 พฤษภาคม, สัมภาษณ์) ระบุว่า “นายประดิษฐ์ได้เข้ามาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรอบรมครูประจ าการ สาขาวิชาศิลปกรรม เมื่อปี พ.ศ.2522 ตนมีโอกาสได้สอนวิชา
สุนทรียภาพแก่นายประดิษฐ์ และนักศึกษาหลักสูตรนี้ด้วย” ผนวกกับข้อมูลในเอกสารเรื่อง ประวัติ         
ร าตังหวาย ของนายวิจิตร หนักแสนค า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเจียด ที่ได้จัดท าข้ึนในปี พ.ศ. 2541 โดย
ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสัมภาษณ์นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ระบุว่า (2541, น.9) “ท่าฟ้อนตังหวายที่
ประยุกต์ข้ึนใหม่ โดยดัดแปลงมาจากท่าร าไทยเป็นส่วนใหญ่ และ ปรับปรุงข้ึนเองให้สวยงามเป็นท่าใหม่ 
เช่น ท่าสอดสร้อยมาลา และท่าท่าเมขลาล่อแก้ว เป็นต้น” 
 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดที่ใช้แสดงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน มีดังนี้  

ตารางท่ี 27 แสดงสัญลักษณ์ทิศทางการแสดงฟ้อนตังหวายของบ้านม่วงเจียด 

สัญลักษณ์ ทิศท่ีแสดง ความหมาย 
 
 

ด้านหน้า ด้านหน้าเวทีที่แสดง โดยหันออกไป
หาผู้แสดง 

 
 

ด้านขวา ด้านขวามือของผู้แสดง 

 
 

ด้านซ้าย ด้านซ้ายมือของผู้แสดง 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 ในการแสดงแบบกระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ได้รับความอนุเคราะห์จากนางบุญสม 
ค าแดงสด เป็นผู้แสดงกระบวนท่าฟ้อน ซึ่งนางบุญสมได้รับถ่ายทอดท่าฟ้อนจาก นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ฝึกหัด
ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2517 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดที่แสดงในปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 13 ท่า 

กระบวนท่าท่ี 1 

 
ภาพท่ี 44 ท่าปรบมือหรือท่าเตรียม 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 28 ท่าปรบมือหรือท่าเตรียม 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขาวา แล้วยกเท้า

ซ้าย ข้ึนเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ 
ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 

มือ : มือทั้งสองข้างประกบกัน พลิกขึ้นพลิกลงใน
ลักษณะการปรบมือเบา ๆ 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1 

 
   

   
 

 

ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าวครบ
แล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 2 

 
ภาพท่ี 45 ท่าเทพนม 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 ท่าเทพนม เป็นท่าที่สื่อความหมายถึงการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ ตามกลอนล าในบท
ที่ว่า “ชายเอ๋ย สาธุยอนอแม่นมือน้อย  ถวยองค์นอผู้เรืองเดช องค์พระพินอฆเนศเจ้า ผู้เนายั้งนออยู่เสถียร 
โอ๊ยคนงามเอ๋ย ผู้ไคของน้องนี่หนา ผู้งามของน้องนี่เอ๋ย” 

ตารางท่ี 29 ท่าเทพนม 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขาวา แล้วยกเท้าซ้าย ข้ึนเล็กน้อย

ระดับข้อเท้า ในจังหวะ ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 
มือ : มือทั้งสองข้างพนมมือที่อก ก้มหน้าลงเล็กน้อย 
ศีรษะ : เอียงซ้าย  
ท่าท่ี 2 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย เท้าขาวา เท้าซ้าย แล้วยกเท้าขวา ข้ึน

เล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 
มือ : มือทั้งสองข้างกลางมือทั้งสองข้างวาดออกแล้วจีบมือทั้ง

สองข้างแล้วม้วนออกเป็นต้ังวงกลางงอแขน ระดับไหล่  
ศีรษะ : เอียงขวา 

 
   

   
 

 

ปฏิบัติท่าฟ้อน
ดังกล่าวครบแล้ว 
นับเป็น 1 ชุด  
จากนั้นปฏิบัติตรง
ข้าม สลับกัน 
ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 
ชุด แล้วเปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 3 

 
ภาพท่ี 46 ท่ามัจฉาว่ายน้ า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 30 ท่ามัจฉาว่ายน้ า 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าขวาอยู่ด้านนอกเหยียบเต็มเท้า พร้อมกับ

เขย่งเท้าที่อยู่ด้านซ้าย ยักสะโพกเล็กน้อย
ตามจังหวะ 2 ครั้ง 

มือ : มือทั้งสองข้างจีบหงาย แล้วม้วนออกเป็นตั้ง
วงกลางงอแขน ระดับไหล่   

ศีรษะ : เอียงขวา  
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1 

 
  

  
   

 
 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 4 

 
ภาพท่ี 47 ท่าวิหคเหินฟ้า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 31 ท่าวิหคเหินฟ้า 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขาวา แล้วยกเท้าซ้าย 

ข้ึนเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ ย่ า ย่ า 
ย่ า ยกเท้า 
มือ : มือทั้งสองข้างประกบกัน ตั้งวงกลาง 
งอแขน ระดับไหล่ กระดกข้อมมือข้ึน 4 ครั้ง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1 

 
   

   
 

 

ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าว
ครบแล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 5 

 
ภาพท่ี 48 ท่าบัวชูฝัก 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 32 ท่าบัวชูฝัก 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขาวา แล้วยกเท้า

ซ้าย ข้ึนเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ 
ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 

มือ : มือทั้งสอง จีบคว่ าระดับหน้า เหนือศีรษะ   
งอแขน ตั้งฉาก แล้วม้วนมือออกเป็นหงาย
มือ 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1 

 
   

   
 

 

ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าวครบ
แล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 6 

 
ภาพท่ี 49 ท่าสอดสร้อยมาลา 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 33 ท่าสอดสร้อยมาลา 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขาวา แล้วยกเท้า

ซ้าย ข้ึนเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ 
ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 

มือ : มือซ้ายจีบที่ชายพก มือขวาต้ังวงบน งอแขน 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1 

 
   

   
 

 

ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าวครบ
แล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

 ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 7 

 
ภาพท่ี 50 ท่ากวางเดินดง 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 34 ท่ากวางเดินดง 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าขวา เดินถอยหลังในจังหวะเท้า ย่ า ย่ า 

ย่ า แตะเท้าซ้าย บริเวณข้างเท้าขวาใน
ระดับกึ่งกลางเท้า โน้มตัวลงเล็กน้อย 

มือ : มือทั้งสองจีบคว่ ามือ แขนตึง ระดับสะโพก 
ศีรษะ : ศีรษะตรง ก้มหน้าลงเล็กน้อย 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เท้าซ้าย เดินหน้าในจังหวะเท้า ย่ า ย่ า ย่ า 

ยกเท้าขวา บริเวณข้างเท้าขวาในระดับ
กึ่งกลางเท้า  

มือ : มือทั้งสองมือตั้งวงระดับศีรษะ 
ศีรษะ : ศีรษะตรง  

 
   

   
 
 

ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าวครบ
แล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 8 

 
ภาพท่ี 51 ท่าจีบหลัง 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 35 ท่าจีบหลัง 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขาวา แล้วยกเท้า

ซ้าย ข้ึนเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ 
ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 

มือ : มือซ้าย ตั้งวงกลาง งอแขน มือขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1 

 
   

   
 

 

ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าวครบ
แล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 9 

 

 
ภาพท่ี 52 ท่าฝัดข้าว 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 36 ท่าฝัดข้าว 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าซ้ายเหยียบเต็มเท้า เหลื่อมเท้าขวา 
มือ : มือทั้งสอง จีบคว่ าที่ข้างสะโพกด้านขวา 
ศีรษะ : เอียงขวา โน้มตัวลงด้านขวา 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เท้าซ้ายเหยียบเต็มเท้า เหลื่อมเท้าขวา 
มือ : มือทั้งสอง หงายมือ แทงลงด้านล่าง ในระดับเดียวกัน

กับท่าที่ 1 
ศีรษะ : เอียงขวา โน้มตัวลงด้านขวา 
ท่าท่ี 3 
เท้า : เท้าซ้ายเหยียบเต็มเท้า เหลื่อมเท้าขวา 
มือ : มือทั้งสอง จีบหงาย ในระดับเดียวกันกับท่าที่ 1 
ศีรษะ : เอียงขวา โน้มตัวลงด้านขวา 
ท่าท่ี 4 
เท้า : เท้าซ้ายเหยียบเต็มเท้า เหลื่อมเท้าขวา 
มือ : มือทั้งสอง ตั้งมือ ในระดับเดียวกันกับท่าที่ 1 แล้วดัน

มือออกด้านข้าง 3 ครั้ง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าวครบแล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ท่าท่ี 5 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1 
ท่าท่ี 6 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 2 
ท่าท่ี 7 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 3 
ท่าท่ี 8 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 4 

 
   

   
 
 

ปฏิบัติทั้ งสิ้ น  12 ชุด 
แล้วเปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 10 

 
ภาพท่ี 53 ท่าส่อนสวิง 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 37 ท่าส่อนสวิง 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขาวา แล้วยกเท้า

ซ้าย ข้ึนเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ 
ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 

มือ : มือทั้งสอง จีบคว่ าตะแคงจีบไปด้านหลัง           
ที่สะโพกด้านขวา  

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย เท้าขาวา เท้าซ้าย แล้วยกเท้า

ขวา ข้ึนเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ ย่ า 
ย่ า ย่ า ยกเท้า 

มือ : มือทั้งสอง ตั้งวงบน โดยปัดมือไปทางซ้าย 
ระดับเหนือศีรษะ   

ศีรษะ : เอียงขวา 

 
   

   
 

 

ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าว
ครบแล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 11 
    

 

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 54 ท่าปลาข้ึนแก้ง 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 38 ท่าปลาข้ึนแก้ง 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าซ้ายเหยียบเต็มเท้า เหลื่อมเท้าขวา 
มือ : มือทั้งสอง จีบหงายที่ข้างสะโพกด้านขวา 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เท้าซ้ายเหยียบเต็มเท้า เหลื่อมเท้าขวา 
มือ : มือทั้งสอง ตั้งมือที่ข้างสะโพกด้านขวา 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าวครบแล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ท่าท่ี 3 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1 
ท่าท่ี 4 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 2 

 
   

 
 
 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 



143 

กระบวนท่าท่ี 12 

 
ภาพท่ี 55 ท่าเมขลาลอ่แก้ว 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 39 ท่าเมขลาล่อแก้ว 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขาวา แล้วยกเท้า

ซ้าย ข้ึนเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในจังหวะ 
ย่ า ย่ า ย่ า ยกเท้า 

มือ : มือขวาจีบคว่ าแขนตึงส่งไปด้านหน้า ระดับ
อก มือซ้ายตั้งวงหันข้อมือชนกับมือขวา โดย
มือซ้ายอยู่ด้านบน 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าวครบแล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 2 

 
   

   
 

 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 13 

 
ภาพท่ี 56 ท่าพระรามแผลงศร 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 40 ท่าพระรามแผลงศร 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ หมายเหตุ 
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขวา แล้วแตะเท้าซ้าย

ที่ด้านหน้าเท้าขวา น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบคว่ าด้านหน้าแขนตึงระดับไหล่ มือ

ขวาหงายมือปลายมือช้ีไปด้านหลังข้างใบหู 
ศีรษะ : เอียงขวา 
ปฏิบัติท่าฟ้อนดังกล่าวครบแล้ว นับเป็น 1 ชุด  
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1 

 
   

   
 
 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 ข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นกระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 ถึง
ปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 13 ท่า เป็นท่าด้ังเดิมในปี พ.ศ. 2509 ทั้งสิ้น 2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ากางแขนออก
สองข้าง เป็นท่าในปี พ.ศ.2517 ทั้งสิ้น 4 ท่า ได้แก่ ท่าเทพนม ท่าสาริกาเล่นลม ท่าวิหคเหินฟ้า และท่า
กวางเดินดง เป็นท่าที่ประดิษฐ์ข้ึนใหม่ในปี พ.ศ.2540 ทั้งสิ้น 10 ท่า ได้แก่ ท่าเตรียม ท่ามัจฉาว่ายน้ าท่า
บัวชูฝัก ท่าสอดสร้อยมาลา ท่าจีบหลัง ท่าฝัดข้าว ท่าส่อนสวิง ท่าปลาข้ึนแก้ง ท่าเมขลาล่อแก้ว และท่า
พระรามแผลงศร  
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 (1) รูปแบบการฟ้อน 
 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด สามารถแบ่งกลุ่มท่า ได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ท่าเตรียม 
เป็นท่าฟ้อนท่าแรกประกอบดนตรีท่อนแรกที่ไม่มีบทร้อง มีเพียงท่า1 ท่า คือ ท่าปรบมือหรือเรียกอีกอย่าง
ว่าท่าเตรียม ซึ่งเป็นท่าที่ชาวบ้านไม่นับเป็นท่าฟ้อนตังหวาย เป็นเพียงท่าเตรียมเท่านั้น 2)  ท่าฟ้อน
ประกอบท านองเพลงตังหวาย มีทั้งสิ้น 12 ท่า โดยจะปฏิบัติท่าละ 12 ครั้ง แล้วเปลี่ยนท่า  
 รูปแบบการฟ้อนตังหวายในปี พ.ศ. 2540 เป็นการฟ้อนประกอบท านองเพลงแบบสื่อ
ความหมายตามกลอนล าเฉพาะบทแรกเท่านั้น ในท่าเทพนม กล่าวคือ ท่าเทพนมจะสื่อความหมายตามกลอน
ล าบทแรก ไม่ใช่ลักษณะการตีบทตามกลอนล าโดยตรง โดยชาวบ้านจะใช้การนับจังหวะท่าละ 12 ครั้ง ซึ่งท่า
เทพนมจะอยู่ช่วงที่เป็นกลอนล าบทแรกพอดี ในบทที่ว่า “ชายเอ้ย สาธุยอนอแม่นกรน้อม ถวยองค์นอผู้เรือง
เดช องค์พระพินอฆเนศเจ้า ผู้เนายังนออยู่เสถียร หนอไทยเฮาหนอ ผู้ใคของน้องนี่เอย” และเป็นการฟ้อนนับ
จังหวะแล้วเปลี่ยนท่า กล่าวคือ การฟ้อนนับท่า โดยปฏิบัติเป็นจ านวนชุด ท่าละ 12 ชุด เช่น ท่าเตรียมผู้
แสดงย่ าเท้าขวาไปด้านข้างตามด้วยเท้าซ้าย ย่ าเท้าขวา แล้วยกเท้าซ้าย ในจังหวะ 1 2 3 ยกเท้า พร้อมกับมือ
ทั้งสองประกบกัน พลิกข้ึนพลิกลง ด้วยการตบมือเบา ๆ  และปฏิบัติทั้งด้านซ้ายและด้านขานับเป็น 1 ชุด แล้ว
ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบ 12 ชุด แล้วจึงเปลี่ยนท่า   
 จากการให้สัมภาษณ์ของนางบุญสม ค าแดงสด (2564, 17 เมษายน, สัมภาษณ์) กล่าวว่า 
“ท่าเทพนมจะสื่อถึงการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งจะตรงกับบทร้อง 2 ท่อนแรกพอดี ซึ่งแต่ไหน
แต่ไรก็จะมีท่าไหว้เสมอ ส่วนที่เหลือก็จะสื่อความหมายถึง วิถีชีวิตของชุมชน แต่ไม่สื่อความหมายตาม
กลอนล า และทั้งหมดก็จะใช้การนับจังหวะเอา เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า การฝึกซ้อม การถ่ายทอด และ
การออกแสดง เนื่องจากผู้แสดงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร การฝึกซ้อมต้องอาศัยเวลาว่างเว้นจากภารกิจ
ส่วนตัว ซึ่งก็จะมีเวลาไม่มากนัก การฟ้อนนับจังหวะเช่นน้ี ก็จะง่ายและสะดวกมากกว่า”  
 (2) โครงสร้างการแสดง 
 ผู้วิจัย พบว่า การเปิดของการฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดนั้น ไม่มีลักษณะการเปิดตัวแบบ
นาฏศิลป์ราชส านักแต่อย่างไร โดยมีโครงสร้างการแสดง ดังนี้ 
  1) การเปิดตัว ผู้แสดงออกมายืนรอ ณ จุดที่แสดงเลย 
  2) การด าเนินการแสดง เมื่อดนตรีข้ึน ก็จะฟ้อนไปตามท่วงท านองเพลง โดยไม่มีการ
แปรแถว โดยจะนิยมอยู่ในแถวหน้ากระดาน  
  3) การจบการแสดง เป็นการจบ ณ จุดที่แสดงเลย ไม่มีการเดินเข้าแต่อย่างใด  
 ภายหลัง อาจารย์ณัชชา ศรประสิทธ์ิ ครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนพุทธเมตตา ต าบลเจียด 
อ าเภอเขมราฐ ศิษย์เก่าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้ามาช่วย
ปรับปรุงการแสดงให้ชาวบ้าน โดยมีการเพิ่มการแปรแถว การปฏิบัติท่าฟ้อนตรงข้ามกัน ซึ่งเป็นรูปแบบ
ใหม่ที่ชาวบ้านรับมาปฏิบัติ 
 โครงสร้างการแสดงฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการแสดงพื้นบ้านทีไ่ม่
ซับซ้อน และยังคงความเป็นพื้นบ้านอยู่ ซึ่งไม่มีการเปิดตัว และการจบการแสดง แบบราชส านัก มีเพี ยง
การด าเนินการแสดงเท่านั้น  
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 (3) ทิศท่ีใช้ในการแสดงลักษณะการใช้ร่างกาย 
 ลักษณะการใช้ทิศทางในการแสดงและการใช้ร่างกายในการฟ้อนของการฟ้อน ตังหวายบ้าน
ม่วงเจียด ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ผู้วิจัยพบว่ามีรูปแบบ ดังนี้ 

ตางรางท่ี 41 การใช้ทิศทางและการใช้ร่างกายในการฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด ปี พ.ศ. 2540 

ลักษณะ รายละเอียด 
ทิศ ด้านหน้า ด้านขวา และด้านซ้าย 

ศีรษะ การใช้ศีรษะ 4 แบบ ประกอบด้วย การตั้งศีรษะตรง การเอียงศีรษะ การก้ม
ศีรษะ และการแหงนศีรษะ 

มือ การใช้มือ 5 แบบ ประกอบด้วย การตั้งวง การจีบมือ การสะบัดมือ                      
การแบมือหรือหงายมือ และการดันมือ 

ล าตัว การใช้ล าตัว 4 แบบ ประกอบด้วย การกดเกลียวข้าง การโน้มตัวลงด้านหน้า 
การแหงนตัว และการยักสะโพก 

เท้า การใช้เท้า 5 แบบ ประกอบด้วย การยกเท้า การตบเท้า การย่ าเท้า การแตะ
เท้า และการเขย่งเท้า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 ลักษณะที่เด่นชัดที่เห็นได้จากการฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดก็คือ การจีบมือ โดยชาวบ้านจะจีบ
มือโดยใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ีจรดกัน 

 
ภาพท่ี 57 ลักษณะการจบีมือรูปแบบของชาวบ้านม่วงเจียด 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 โดยภาพรวมแล้ว กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด เป็นการฟ้อนให้ สอดประสานไปกับ
ท านองเพลง โดยไม่ได้สื่อความหมายตามกลอนล าแต่อย่างใด ยกเว้นท่าเทพนม ทั้งนี้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า 
การแสดงพื้นบ้านอีสานในอดีต จะเน้นการปฏิบัติท่าฟ้อนที่ง่ายต่อการฝึกหัดของผู้แสดง ดังเช่นข้อมูลของ
ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร ที่ว่า ท่าฟ้อนอีสาน เป็นการฟ้อนที่มาจากธรรมชาติ ไม่มีความซับซ้อนมากมาย อีกทั้ง
มีความเป็นอิสระสูง (ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2560, น.5) 

 (4) สรุป 

ตารางท่ี 42 แสดงพัฒนาการกระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด 

ล าดับ ปี พ.ศ. รูปแบบการฟ้อน จ านวนกระบวนท่าฟ้อน 
1. 2497 ฟ้อนตามวิสัยของผู้ฟ้อน  - 
2. 2509 ฟ้อนแบบเปลี่ยนกระบวนท่าฟ้อนตาม

กัน ไม่ก าหนดจ านวนจังหวะที่ฟ้อน 
2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ากางแขน
ออก 2 ข้าง 

3. 2517  ฟ้อนประกอบท านองเพลง แบบเปลี่ยน
กระบวนท่าแบบเปลี่ยนท่าตามผู้น า 

เพิ่มมา 2 ท่า รวมเป็น 4 ท่า ได้แก่ ท่า
ไหว้ ท่ากางแขนออกสองข้าง ท่ากวาง
เดินดง และท่าสาริกาเล่นลม 

4 2540 มี 2 ลักษณะ 
1) ฟ้อนสื่อความหมายตามบทร้อง 
2) ฟ้อนตามท านองเพลงไม่มีการสื่อ

ความหมายตามบทร้อง โดยใช้การนับ
จ านวนจังหวะ ท่าละ 12 ชุด 

เพิ่มมา 10 ท่า รวมเป็น 13 ท่า ได้แก่ 
ท่าเตรียมหรือท่าปรบมือ ท่าเทพนม 
ท่ามัจฉาว่ายน้ า ท่าวิหคเหินฟ้า ท่าบัวชู
ฝัก ท่าสอดสร้อยมาลา ท่ากวางเดินดง 
ท่าจีบหลัง ท่าฝัดข้าว ท่าส่อนสวิง  
ท่าปลาข้ึนแก้ง ท่าเมขลาล่อแก้ว  
ท่าพระรามแผลงศร 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดก่อนปี พ.ศ. 2509 
เป็นการฟ้อนที่ไม่มีท่าฟ้อนตายตัว ผู้ฟ้อนจะฟ้อนไปตามวิสัยของตน ในปี พ.ศ.  2509  นายประดิษฐ์    
แก้วชิณ เริ่มประดิษฐ์กระบวนท่าฟ้อนเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหัด โดยเป็นท่าที่น ามาจากแขวง
สะหวันนะเขต ประเทศลาว ปรากฏข้อมูล 2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ และวิหคเหินฟ้า ต่อมา ในปี พ.ศ.  2517 
ปรากฏกระบวนท่าฟ้อน 4 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ ท่าสาริกาเล่นลม ท่าวิหคเหินฟ้า และ  ท่ากวางเดินดง การ
แสดงในยุคนี้ เป็นการฟ้อนตามผู้น า ภายหลัง มีการจัดต้ังชมรมอนุรักษ์ฟ้อนตังหวายข้ึน ในปี พ.ศ. 2540 
ครั้นน้ัน นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ประดิษฐ์ท่าฟ้อนเพิ่มเติม รวมท่าเดิมทั้งสิ้น 13 ท่า ลักษณะการฟ้อนใน
ยุคนีม้ี 2 ลักษณะ กล่าวคือ เป็นการฟ้อนสื่อความหมายตามบทร้องในท่าเทพนม และการฟ้อนตามท านอง
เพลงไม่มีการสื่อความหมายตามบทร้อง โดยใช้การนับจ านวนจังหวะ ท่าละ 12 ชุด การฟ้อนลักษณะนี้ 
เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกซ้อม การจดจ าของผู้แสดง เกิดความพร้อมเพรียงกัน 
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 พัฒนาการของกระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดในปี พ.ศ. 2540 แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับปรนการแสดงให้มีความสมสมัย โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการฟ้อนพื้นบ้านกับนาฏศิลป์ราช
ส านักอย่างชัดเจน คือ การตั้งช่ือกระบวนท่าฟ้อน ที่มีการน าช่ือแม่ท่าทางนาฏศิลป์ ราชส านักเป็นตั้งเป็น
ช่ือท่าฟ้อนตังหวาย มีนายประดิษฐ์ แก้วชิณ เป็นผู้มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์การแสดงและ
กระบวนท่าฟ้อนทั้งหมด โดยได้น าองค์ความรู้จากภายนอกมาผสมผสานกับภายในได้อย่างลงตัวจน
สามารถสร้างการฟ้อนที่เป็นแบบฉบับเฉพาะสืบทอดจนมาถึงปัจจุบัน 

 1.2 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  
 ในปี พ.ศ. 2522 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ได้น ารูปแบบกระบวนฟ้อนตังหวายที่ได้
สืบทอดมาจากคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม และนายประดิษฐ์ แก้วชิณ มาปรับปรุงใหม่ในลักษณะการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ ด้วยการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์เมื่อครั้งศึกษาที่วิทยาลัย
นาฏศิลป และได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงอีสานจากศิลปินหมอล าเมืองอุบลฯ หลายท่าน เช่น หมอล าทอง
มาก จันทะลือ ศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง ทั้งนี้ ได้ปรับปรุง จัดระบบ ระเบียบ
ให้การแสดงใหม่ ด้วยแนวคิดที่อยากให้การแสดงเป็นมาตรฐานตามแบบกรมศิลปากร  
 รูปแบบกระบวนฟ้อนของโรงเรียนอุบลวิทยาคมนั้น มีลักษณะเป็นการฟ้อนประกอบท านองเพลง
แบบนับจังหวะแล้วเปลี่ยนท่า ไม่มีการแปรแถว โดยจะเริ่มด้วยผู้แสดงเดินออกมาเป็นแถวหน้ากระดาน 
และจบการแสดงด้วยการเดินเข้าด้วยท่าร าส่าย ทั้งนี้ การฟ้อนนับจังหวะนั้น ก็เพื่อให้เกิดความพร้อมพียง
กัน และง่ายต่อการฝึกซ้อม ซึ่งโดยมาก ผู้แสดงไม่มีพื้นฐานทางนาฏศิลป์ กระบวนท่าน้ันมีท่าที่น ามาจาก
บ้านม่วงเจียด 2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ายวกท่าที่ 1 (ท่ากางมือออกสองข้างแล้วกระดกข้อมือข้ึน) 
นอกจากนั้น ก็ได้ออกแบบข้ึนใหม่ร่วมกับนางวิริยา เพชราเวช โดยน ามาจากท่าร าแม่บท ท่าร า วง
มาตรฐาน และท่าฟ้อนศรีโคตรบูร ที่เคยได้เรียนรู้มาเมื่อครั้งไปอบรมนาฏศิลป์ (รุจิรา ทัศนียานนท์, 2564, 
29 มีนาคม, สัมภาษณ์) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ได้ปรับปรุงท่าฟ้อนของเดิม และประดิษฐ์ท่าฟ้อนเพิ่มเติม 
ซึ่งยังคงรักษากระบวนท่าของโรงเรียนอุบลวิทยาคมไว้ ทั้งสิ้น 16 ท่า กับท่าฟ้อนของบ้านม่วงเจียด 2 ท่า 
ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ากาตากปีก มาผสมผสานกับลีลาท่าฟ้อนของหมอล าเมืองอุบลราชธานี คือ หมอล าทองมาก 
จันทะลือ ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ การกระดิกนิ้วมือ เรียกว่า “พรมนิ้ว” โดยใช้หลักการนาฏศิลป์ไทยแบบราช
ส านักมาเป็นแนวทางสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ลักษณะการใช้ร่างกาย คือ การตั้งวง การจีบมือ ระดับของมือ 
การใช้เท้า เช่น การก้าวไขว้เปิดส้นเท้าหลัง การย่ าโดยเขย่งเท้าแบบเซิ้งกระติ๊บ การลักคอ การกล่อมหน้า 
การกดเกลียวข้าง การทรงตัว และการแปรแถว  
 แนวคิดในการออกแบบกระบวนท่าฟ้อนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ พบว่า ในข้ัน
แรกจะพิจารณาจากลายเพลงที่ปรับปรุงข้ึนใหม่ ซึ่งมีความเป็นสัดส่วนโครงสร้างอย่างชัดเจน กล่าวคือมี
การเริ่มต้นด้วยดนตรีบรรเลง เรียกว่า ดนตรีเปิด ต่อด้วยดนตรีประกอบบทร้อง 9 ท่อน ซึ่งในแต่ละท่อน
จะมีดนตรีบรรเลงต่อท้ายทุกท่อน เรียกว่า ดนตรีรับ และปิดท้ายด้วยดนตรีประกอบบทร้องจบการแสดง 
เรียกว่า เต้ยลา ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับเพลงแม่บทของนาฏศิลป์แบบราชส านัก ด้วยความที่            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ มีพื้นฐานทางนาฏศิลป์ราชส านักเป็นทุนเดิม จึงได้ออกแบบการ
แสดงและกระบวนท่าฟ้อนให้สัมพันธ์และสอดรับไปกับท านองเพลง โดยก าหนดให้การฟ้อนเป็นการฟ้อน
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แบบเปลี่ยนท่าตามท่อนเพลง ด้วยการน ากระบวนท่าฟ้อนตังหวายของโรงเรียนอุบลวิทยาคมมาเป็นตัวตั้ง
แล้วจับท่าบรรจุกับเพลงจนหมดทุกท่า ซึ่งปรากฏว่าเดิมนั้นไม่พอกับท่อนเพลง จึงได้ออกแบบท่าข้ึนมา
เพิ่มเติม โดยเป็นการน าท่าเดิมมาดัดแปลงให้เป็นท่าที่ปฏิบัติตรงกันข้ามกันท่าเดิมบ้าง น าท่าย่อยในท่าอื่น 
ๆ มาผสมผสานบ้าง และเป็นท่าที่คิดข้ึนใหม่บ้าง (ผู้วิจัยได้น าเสนอในประเด็นการสืบทอดต่อไป) 
 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ไม่มีการตั้งช่ือกระบวนท่าฟ้อนเฉพาะของ
บ้านม่วงเจียด ผู้ช่วยศาตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 8 พฤษภาคม, สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า 
“เมื่อก่อน (ปี พ.ศ. 2522) ไม่ได้มีธรรมเนียมในการตั้งช่ือท่าฟ้อนการแสดงที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่แต่อย่างใด 
แต่จะใช้การเรียกลักษณะตามช่ือแม่ท่าทางนาฏศิลป์ หรือใช้การเรียกลักษณะการฟ้อนตามความเข้าใจ
ของผู้ออกแบบการแสดง เพื่อให้ผู้แสดงเข้าใจตรงกัน เช่น ท่าที่มีลักษณะคล้ายท่าพรหมสี่หน้า ก็จะเรียก
ท่าพรหมสี่หน้า หรือท่าที่มีลักษณะการหงายมือและแทงปลายมือไปด้านข้าง ก็จะเรียกท่า แทงมือ ฯลฯ” 

 
(1)                                                      (2) 

ภาพท่ี 58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพญ็ อัตไพบูลย์ ขณะแสดงท่าฟ้อน 
    (1) ท่าสอดสรอ้ยมาลาพรมนิ้ว 
    (2) ท่าพรหมสี่หน้า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ขณะแสดงท่าฟ้อน โดยภาพด้านซ้ายมือ เรียกกันว่า 
“ท่าสอดสร้อยมาลาพรมนิ้ว” และภาพด้านขวามือ เรียกกันว่า “ท่าพรหมสี่หน้า” จากภาพสังเกตเห็นว่า 
ลักษณะการจีบมือ เป็นการจีบแบบนาฏศิลป์ราชส านักอย่างชัดเจน คือ การจีบโดยนิ้วหัวแม่มือจรดกับข้อ
แรกของนิ้วช้ี หรือลักษณะของการตั้งวงที่มีการหักข้อมืออย่างชัดเจน และท่าพรหมสี่หน้า มีการตั้งฉาก
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แขน หักข้อมือแบบท่าพรหมสี่หน้าในท่าแม่บท ทั้งนี้ การที่มีการก าหนดลักษณะการใช้ร่างกาย ทั้งศีรษะ
มือ ล าตัว และเท้า อย่างชัดเจนนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย์ (2564 , 8 พฤษภาคม , 
สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “ในการสร้างสรรค์การแสดงจ าเป็นต้องให้เกิดสุนทรียภาพตามหลักนาฏศิลป์ เรามี
พื้นฐานทางนาฏศิลป์อยู่แล้ว ก็น าองค์ความรู้เหล่าน้ันมาบูรณาการผสมผสานกับนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อให้
เกิดความสวยงามตามแบบนาฏศิลป์ นอกจากนี้ ในการฝึกซ้อมหรือถ่ายทอดให้กับนักศึกษา จ าเป็นต้องมี
จุดจ าหรือระดับที่ก าหนดให้เขา เช่น ระดับของเท้า ระดับของวง และระดับของมือ เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ความพร้อมเพรียงเป็นแบบเดียวกัน อันจะน าไปสู่ความสวยงาม” 
 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีทั้งสิ้น 21 ท่า ในการบันทึกภาพ
กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานีครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์นางสาววนัสนันท์ ลาวร
รณ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฝึกหัดฟ้อนตังหวายจาก
การเรียนในรายชาการแสดงท้องถ่ิน ทั้งนี้ ในการบันทึกภาพอยู่ในความควบคุมของผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ โดยมีกระบวนท่าฟ้อนและรูปแบบแถวดังนี้ 

ตางรางท่ี 43 แสดงสัญลักษณ์แทนทิศทางการแสดงฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

สัญลักษณ์ ทิศท่ีแสดง ความหมาย 
 

 

ด้านหน้า ด้านหน้าเวทีที่แสดง โดยหันออกไป
หาผู้แสดง 

 
 

ด้านขวา 
 

ด้านขวามือของผู้แสดง 

 
 

ด้านซ้าย ด้านซ้ายมือของผู้แสดง 

ท่ีมา: ผู้วิจัย  

 ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพ็ญ อัตไพบูลย์ เป็นผู้ตรวจสอบ  
ท่าฟ้อน แสดงท่าฟ้อนโดยนางสาววนัสนันท์ ลาวรรณ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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กระบวนท่าท่ี 1 

 
ภาพท่ี 59 ท่าออก (ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 กระบวนท่านี้ เป็นกระบวนท่าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ออกแบบข้ึนใหม่    
โดยไดร้ับแรงบันดาลใจมาจากท่าสอดสร้อยมาลาแปลง แต่ปรับการตั้งวงให้ปลายมือโค้งเข้าหาตัวเอง 

ตารางท่ี 44 ท่าออก 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 และ 2 
เท้า : ย่ าเท้าซ้ายขวาตามจังหวะ 
มือ : มือขวาต้ังวงด้านหน้าระดับไหล่ โค้งล า

แขนเข้าหาล าตัว มือซ้ายจีบหงายที่
ชายพก กดไหล่ซ้าย เล็กน้อยและปัด
เข้าไขว้กันตามจังหวะ 

ศีรษะ : ลักคอ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ผู้แสดง เดินออกมา
หันหน้าด้านซ้าย
ปฏิบัติท่าฟ้อน           
นับ 15 จังหวะ 
จากนั้นหันมา
ด้านหน้า ใน
จังหวะที่ 16 
และปฏิบัตทิ่าจน
จบทอ่นเพลง 
(เรียกอีกอย่างว่า
ท่าสอดสร้อยมาลา
แปลง) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 2 

 
ภาพท่ี 60 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 1 ช่วงแรก 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 กระบวนท่านี้ พัฒนามาจากท่าไหว้ของชาวบ้านม่วงเจียด โดยวิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้
ปรับปรุงข้ึน จากกระบวนท่าของโรงเรียนอุบลวิทยาคม 

 กลอนล าบทท่ี 1 : บัดนี้ ข้าขอยอนอแม่นมือน้อม ชุลีกรเด้อแม่นก้มกราบ ชูสลอนนอนบนอบนิ้ว 

ตารางท่ี 45 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 1 ช่วงแรก 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าซ้ายขวาตามจังหวะ 
มือ : พนมมือไหว้ทางด้านขวาระดับแก้ม 

กระดกข้อมือเข้าหาล าตัว 5 ครั้ง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ย่ าเท้าซ้ายขวาตามจังหวะ 
มือ : พนมมือไหว้ทางด้านซ้ายระดับแก้ม 

กระดกข้อมือเข้าหาล าตัว 5 ครั้ง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 3 
เท้า : ย่ าเท้าซ้ายขวาตามจังหวะ 
มือ : พนมมือไหว้ทางด้านขวาระดับแก้ม 

กระดกข้อมือเข้าหาล าตัว 5 ครั้ง 
ศีรษะ : หน้าตรง 

 

 
 
 

 

 

เรียกอกีอย่างว่า  
ท่าไหว้ 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 3 

 
ภาพท่ี 61 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 1 ช่วงหลงั 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 

 กลอนล าบทท่ี 1 ในบทที่ว่า ถวายไท้ดอกผู้อยู่เทิง อ้ายพี่คนงามนี่นา หน้าคิงกลม 

ตารางท่ี 46 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 1 ช่วงหลัง  

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้าพร้อมกับตบเท้า

ตามจังหวะ น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย  
มือ : ตั้งวงบัวบาน หงายมือ แขนต้ังฉาก 
ศีรษะ : หน้าตรง 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้าพร้อมกับตบเท้า

ตามจังหวะ น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย 
มือ : ม้วนมือจีบทั้งสองสะบัดออกข้างออกเป็นต้ังวง  
ศีรษะ : หน้าตรง 

 

 
 
 

 

 

ท่าที่ 1 เรียกว่า            
ท่าโกยมือ 
ท่าที่ 2 เรียกว่า 
ท่าพรหมสีห่น้า 
ท่าที่ 3 เรียกว่า            
ท่าสะบัดจบี 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 4 

 
ภาพท่ี 62 ท่ารับที่ 1 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 ท่าที่ 2 พัฒนามาจากท่ากาตากปีกของชาวบ้านม่วงเจียด กระบวนท่านี้เป็นกระบวนท่าของ
โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

ตารางท่ี 47 ท่ารับที่ 1 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าขวาก้าวไขว้ เปิดส้นเท้าหลัง 
มือ : วาดมือออกเป็นต้ังวงมือขวาอยู่ระดับศีรษะ 

มือซ้ายอยู่ระดับเอวข้างล าตัว กระดกมือ
ทั้งสองข้ึนตามจังหวะ 8 ครั้ง   

ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เปลี่ยนน้ าหนักตัวมาอยู่ที่เท้าซ้ายเท้าขวา

เหลื่อมมาข้างหน้า ตบเท้า 8 ครั้ง 
มือ : มือขวาตั้งวงบน ระดับศีรษะ มือซ้ายระดับ

เอวข้างล าตัว กระดกมือทั้งสองข้ึนตาม
จังหวะ 8 ครั้ง   

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 

 
 
 

 

 

เรียกอกีอย่าง
ว่า ท่ายวก 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 5 

 

 
ภาพท่ี 63 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 2 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 
 กลอนล าบทท่ี 2 : ชายเอ้ย จุดประสงค์นอเพื่อหมายแม้น เพื่อเผยศิลป์นอพื้นบ้านเก่า ของ
ไทยเฮานอตั้งแต่ครั้ง โบราณพุ้นให้เฟื่องให้ฟู  อ้ายพี่ของนองนี่นา คนงามเอย 
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ตารางท่ี 48 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 2 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา โขยกเท้า

ซ้ายไปด้านซ้าย 4 ครั้ง 
มือ : มือซ้ายตั้งวงหน้าระดับปาก พรม

นิ้วและขยับมือไปด้านข้าง มือขวา
จีบหงายที่ชายพก 

ศีรษะ : เอียงซ้าย  
ท่าท่ี 2 
เท้า : น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย โขยกเท้า

ด้านไปด้านซ้าย 4 ครั้ง 
มือ : มือขวาต้ังวงหน้าระดับปาก พรมนิ้ว

และขยับมือไปด้านข้าง  มือซ้าย
จีบหงายที่ชายพก 

ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 3 
เท้า : น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา โขยกเท้า

ซ้ายไปด้านซ้าย 4 ครั้ง 
มือ : มือซ้ายตั้งวงหน้าระดับปาก พรม

นิ้วและขยับมือไปด้านข้าง มือขวา
จีบหงายที่ชายพก 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 4 
เท้า : น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย โขยกเท้า

ด้านไปด้านซ้าย 4 ครั้ง 
มือ : มือขวาต้ังวงหน้าระดับปาก พรมนิ้ว

และขยับมือไปด้านข้าง มือซ้ายจีบ
หงายที่ชายพก 

ศีรษะ : เอียงขวา 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

เรียกอีกอย่าง ว่า 
ท่าสอดสร้อยมาลา
พรมนิ้ว 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 ในปี พ.ศ. 2525  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ได้ปรับกระบวนท่าฟ้อนในท่อนที่ 2 จาก
การหัน 4 ทิศ ได้แก่ ทิศด้านหน้า ทิศด้านซ้าย ทิศด้านหลัง และทิศด้านขวา เหลือเพียง 3 ทิศ โดยตัดการ
ปฏิบัติทิศด้านหลัง ด้วยเห็นว่า การหันหลังให้ผู้ชมนั้นดูไม่ค่อยงามเท่าใดนัก (ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์, 2564,   
8 พฤษภาคม, สัมภาษณ์) 
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กระบวนท่าท่ี 6 

        
ภาพท่ี 64 ท่ารับที่ 2 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
ตารางท่ี 49 ท่ารับที่ 2 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ

ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าขวาก้าวไขว้ เปิดส้นเท้าหลัง 
มือ : วาดมือออกเป็นต้ังวงมือซ้ายอยู่ระดับ

ศีรษะ มือขวาอยู่ระดับเอวข้างล าตัว 
กระดกมือข้ึนตามจังหวะ 8 ครั้ง   

ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เปลี่ยนน้ าหนักตัวมาอยู่ที่เท้าขวา

เท้าซ้ายเหลื่อมมาข้างหน้า ตบเท้า 
8 ครั้ง 

มือ : มือซ้ายต้ังวงบน ระดับศีรษะ มือขวา
ระดับเอวข้างล าตัว กระดกมือทั้ง
สองข้ึนตามจังหวะ 8 ครั้ง   

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 

 
 
 

 

 

เรียกอกีอย่างว่า
ท่ายวก 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 7 

 
ภาพท่ี 65 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 3 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 กลอนล าบทท่ี 3 : ค านาง ปูเป็นทางนอเพื่อเลือกแต้ม ทางอีสานนอบ่ให้หลุดหล่น วิทลัยครู
อุบลนอแม่นพวกพ้อง น ามาฮ้องออกโฆษณา หล่าพี่คนงามนี่เอย หนองหมาว้อ 

ตารางท่ี 50 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 3  

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย้ าเท้าซ้าย ขวา ซ้าย และยกเท้าขวา

ข้ึน ขยับสะโพกขึ้น 4 ครั้ง 
มือ : มือซ้ายจีบคว่ าอยู่ข้างหน้าระดับชายพก 

มือขวาหงายอยู่ระดับเอวข้างล าตัว 
สวนมือทั้งสองข้างสลับกันข้ึนลง 

ศีรษะ : ลักคอ 
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1 

 

 
 
 

 

 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 3 ชุด 
แล้วเปลี่ยนท่า 
(เรียกอีกอย่างว่าท่า
สวนมือ) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 8 

 
ภาพท่ี 66 ท่ารับที่ 3 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 51 ท่ารับที่ 3 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว 
ท่าท่ี 1 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้า ตบเท้าตามจังหวะย่อตัวลง 
มือ : มือทั้งสองตั้งวงบน ทางด้านขวาระดับหางค้ิว มือขวาอยู่สูง

กว่ามือซ้ายเล็กน้อย 
ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้า ตบเท้าตามจังหวะย่อตัวลง 
มือ : ลดมือทั้งสองลงมาระดับเอวหน้าขา จากนั้นเปลี่ยนมือทั้ง

สองเป็นจีบหงายระดับสะโพกทางด้านขวา 
ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 3 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้า ตบเท้าตามจังหวะย่อตัวลง 
มือ : มือทั้งสอง ตั้งวงระดับสะโพก 
ศีรษะ : หน้าตรง  
ท่าท่ี 4 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้า ตบเท้าตามจังหวะย่อตัวลง 
มือ : มือทั้งสอง ตั้งฉากงอแขน หงายมือเหนือศีรษะ ในท่าพรหม

สี่หน้า 
ศีรษะ : หน้าตรง  
ท่าท่ี 5 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้า ตบเท้าตามจังหวะย่อตัวลง 
มือ : สะบัดมือจีบทั้งสองข้ึนต้ังวงบนระดับศีรษะ 
ศีรษะ : หน้าตรง  
 

 

 
 
 

 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 9 

 
ภาพท่ี 67 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 4 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 กลอนล าบทท่ี 4 : ชายเอ้ย หาเอาตังเด้อแม่นหวายเซิ้ง ล าแต่เหิงนอบ้านเจียดก่อ สืบแต่กอ
นอซุม ผู้เฒ่า ใบลานพุ้นดอกพื้นกะหาย ดอกพื้นกะหาย ดอกพื้นกะหาย อ้ายพี่ของนองนี่นา คนงามเอย 

ตารางท่ี 52 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 4  

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : หนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย แตะเท้าขวาในลักษณะ

เขย่งเท้า 
มือ : มือทั้งสอง จีบที่ข้างสะโพก 
ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้า ตบเท้าตาม

จังหวะย่อตัวลง 
มือ : ม้วนจีบสะบัดจีบออกเป็นต้ังวง 3 ครั้ง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 
ท่าท่ี 3  
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 1 
ท่าท่ี 4 
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 2 
 

 
 

 
 
 

 

 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 
7 ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
(เรียกอีก
อย่างว่า         
ท่าม้วนมือที่
สะโพก) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 10 

 

 
ภาพท่ี 68 ท่ารับที่ 4 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 53 ท่ารับที่ 4 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว 
ท่าท่ี 1 
เท้า : เหลื่อมซ้ายขวามาข้างหน้า ตบเท้าตามจังหวะย่อตัวลง 
มือ : มือทั้งสองตั้งวงบน ทางด้านซ้ายระดับหางค้ิว มือซ้ายอยู่สูงกว่า

มือขวาเล็กน้อย 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เหลื่อมซ้ายขวามาข้างหน้า ตบเท้าตามจังหวะย่อตัวลง 
มือ : ลดมือทั้งสองลงมาระดับเอวหน้าขา จากนั้นเปลี่ยนมือทั้งสอง

เป็นจีบหงายระดับสะโพกทางด้านซ้าย แล้วเคลื่อนข้ึนมาใน
ระดับแง้ศีรษะ 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 3 
เท้า : เหลื่อมซ้ายขวามาข้างหน้า ตบเท้าตามจังหวะย่อตัวลง 
มือ : มือทั้งสอง ตั้งวงระดับสะโพก 
ศีรษะ : หน้าตรง  
ท่าท่ี 4 
เท้า : เหลื่อมซ้ายขวามาข้างหน้า ตบเท้าตามจังหวะย่อตัวลง 
มือ : มือทั้งสอง ตั้งฉากงอแขน หงายมือเหนือศีรษะ  

ในท่าพรหมสีห่น้า 
ศีรษะ : หน้าตรง  
ท่าท่ี 5 
เท้า : เหลื่อมซ้ายขวามาข้างหน้า ตบเท้าตามจังหวะย่อตัวลง 
มือ : สะบัดมือจีบทั้งสองข้ึนต้ังวงบนระดับศีรษะ 
ศีรษะ : หน้าตรง   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 11 

 
ภาพท่ี 69 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 5 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 
 กลอนล าบทท่ี 5 : ค านาง คนจบ ๆ เด้อแม่นจั่งน้องงาม ๆ เด้อแม่นจั่งน้อง ซางบ่ไปนอแม่นกิน
ข้าว มัวมองหนอแม่นน าไก่ คนข้ีฮ้ายคือว่าจั่งอ้าย กินข้าวแม่นบ่ายปลา หล่าพี่คนงามนี่เอย ครูบ้านนอก 
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ตารางท่ี 54 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 5 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ยกเท้าซ้าย น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา 
มือ : มือซ้ายเท้าสะเอว มือขวาจีบปรกข้างระดับศีรษะ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ยกเท้าซ้าย น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา 
มือ : มือซ้ายเท้าสะเอว มือขวาสะบัดมือจีบตั้งวงบน 3 ครั้ง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 
ท่าท่ี 3 
เท้า : ยกเท้าขวา น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย 
มือ : มือซ้ายเท้าสะเอว มือขวาสะบัดมือจีบออกเป็นตั้งวงบน 3 ครั้ง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 
ท่าท่ี 4 
เท้า : ยกเท้าขวา น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย 
มือ : สะบัดมือที่จีบไหว้ออกเป็นต้ังมือ 3 ครั้ง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

 

 
 
 

 

 

ปฏิบัติ
ทั้งสิ้น 3 
ชุด แล้ว
เปลี่ยนท่า 
(เรียกอีก
อย่างว่า 
ท่าม้วนมือ
บน  มือ
ล่าง) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 12 

 

 
ภาพท่ี 70 ท่ารับที่ 5 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 55 ท่ารับที่ 6 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : แตะเท้าซ้ายมาด้านหน้า น้ าหนักตัว

อยู่เท้าขวา 
มือ : มือทั้งสองจีบหงายที่หน้าอก 
ศีรษะ : หน้าตรง 
 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เท้าซ้ายยกหน้า น้ าหนักตัวอยู่เท้า

ขวา 
มือ : มือทั้งสองจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : หน้าตรง 
 
ท่าท่ี 3 
เท้า : เท้าซ้ายก้าวไขว้ เปิดส้นเท้าหลัง 
มือ : มือทั้งสอง ตั้งวงหน้า ระดับปาก  
ศีรษะ : เอียงขวา 
 
ท่าท่ี 4 
เท้า : เท้าซ้ายยกหน้า น้ าหนักตัวอยู่เท้า

ขวา 
มือ : มือทั้งสอง จีบหงายด้านหน้า แขนตึง 

ระดับไหล่  
ศีรษะ : หน้าตรง 
 
ท่าท่ี 5 
เท้า : เท้าซ้ายก้าวไขว้ เปิดส้นเท้าหลัง 
มือ : มือทั้งสอง ตั้งวงหน้า ระดับปาก  
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

 

 
 
 

 

 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 13 

 
ภาพท่ี 71 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 6 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 กลอนล าบทท่ี 6 : ชายเอ้ย คิดถึงคราวนอแม่นเฮาเว้าในเถียงนานอบ่มีฝา แม่สิฟาดนอแม่น
ไม้ค้อนแม่สิย้อนนอแม่นไม้แส้ ตีน้องนั่นแต่ผู้เดียว แต่ผู้เดียว นั่นแต่ผู้เดียว อ้ายพี่ของนองนี่นา คนงามเอย 

ตารางท่ี 56 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 6 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้ายเหลี่ยมเท้าขวา ตบเท้าทุกจังหวะ 
มือ : มือขวาหงายมือเหนือไหล่ระดับแก้ม มือซ้ายจีบคว่ าที่

ด้านหน้าแขนตึงระดับไหล่  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
จากนั้นปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่าที่ 1  
ท่าท่ี 3 
เท้า : น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้ายเหลี่ยมเท้าขวาตบเท้าทุก

จังหวะ โน้มตัวลง 
มือ : เลื่อนมือทั้ งสองลงมาที่ระดับหน้าขาแขนตึงใน

ลักษณะคว่ ามือ โดยมือขวาอยู่บนมือซ้าย จากนั้น
สวนมือเข้าออก 3 ครั้ง 

ศีรษะ : หน้าตรง ก้มหน้าลงเล็กน้อย 

 

 
 
 

 

 

ปฏิบัติท่า
ดังกล่าวครบ
แล้วนับเป็น 
1 ชุด 
ปฏิบัติทั้งสิ้น 
3 ชุด 
(เรียกอีก
อย่างว่า           
ท่ายิงธนู) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 14 

 
ภาพท่ี 72 ท่ารับที่ 6 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 57 ท่ารับที่ 6 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : โขยกเท้าขวา ไปด้านขวา 2 ครั้ง 
มือ : หงายมือทั้งสองทางด้านขวาระดับ

เอว แล้วแทงมือทั้งสองไปด้านขวา 
2 ครั้ง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 2 
เท้า : แตะเท้าซ้าย น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา 
มือ : ม้วนมือทั้งสอง ออกตั้งวงบน ทาง

ด้านขวา ระดับแง้ศีรษะ มือขวาอยู่
สูงกว่ามือซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 

 

 
 
 

 

 

ปฏิบัติท่าดังกล่าว
ครบแล้วนับเป็น 1 
ชุด 
ปฏิบัติทั้งสิ้น 4 ชุด 
(เรียกอีกอย่างว่าท่า
แทงมือ) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 15 

 
ภาพท่ี 73 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 7 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 กลอนล าบทท่ี 7 : ค านาง ไปบ่เมือนอแม่นน าอ้าย เมือน านอแม่นอ้ายบอ ค่ารถอ้ายบ่ให้เสีย 
ค่าเฮืออ้ายบ่ให้จ้าง อ้ายสิตายนอแม่นเป็นซ้าง เอราวัณนอให้นองข่ี ตายเป็นรถนอแม่นแท็กซี่ ให้น้องนั่นข่ี 
ผู้เดียว ข่ีผู้เดียว นั่นข่ีผู้เดียว หล่าพี่คนงามนี่เอย คนงามเอย 

ตารางท่ี 58 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 7 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1  
เท้า : ย่ าเท้าซ้ายขวาตามจังหวะ 
มือ : มือขวาตั้งวงด้านหน้าระดับปาก          

มือซ้ายจีบคว่ า ระดับหน้าท้อง 
ศีรษะ : ลักคอ 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ย่ าเท้าซ้ายขวาตามจังหวะ 
มือ : มือซ้ายตั้งวงด้านหน้าระดับปาก          

มือขวาจีบคว่ า ระดับหน้าท้อง 
ศีรษะ : ลักคอ 

 
 

 
 
 

 

 
 

ปฏิบัติเช่นน้ี
สลบักันไปจนจบ
เนื้อร้อง 
(เรียกอีกอย่างว่า 
ท่าตีกลองน้ า) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 16 

 
ภาพท่ี 74 ท่ารับที่ 7 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 59 ท่ารับที่ 7 
การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ

ท่าท่ี 1 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้า ตบเท้า

ตามจังหวะ 
มือ : มือทั้งสอง ตั้งฉากงอแขน หงายมือ

เหนือศีรษะ ในท่าพรหมสี่หน้า 
แล้งแทงมือออกด้านข้าง 3 ครั้ง 

ศีรษะ : หน้าตรง  
ท่าท่ี 2 
เท้า : เท้าขวาก้าวไขว้ เปิดส้นเท้าหลัง 
มือ : แทงมือทั้งสอง ออกเป็นตั้งวง มือ

ซ้ายอยู่ระดับแง้ศีรษะ มือขวาอยู่
ระดับเอวข้างล าตัว กระดกมือทั้ง
สองข้ึนตามจังหวะ 3 ครั้ง   

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 
 

 
 
 

 

 
 

ปฏิบัติท่าดังกล่าว
ครบแล้ว นับเป็น 1 
ชุด 
ปฏิบัติทั้งสิ้น 3 ชุด 

ท่ีมา: ผู้วิจัย  
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กระบวนท่าท่ี 17 

 
ภาพท่ี 75 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 8 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 กลอนล าบทท่ี 8 : ชายเอย ย้านบ่จริงนอแม่นจั่งว่า สีชมพูนอแม่นจั่งว่า ย้านคือตอกนอแม่น
มัดกล้า ด านาแล้วดอกเหยียบใส่ตม เหยียบใส่ตม ดอกเหยียบใส่ตม อ้ายพี่ของนองนี่นา คนงามเอย 

ตารางท่ี 60 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 8  

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าขวาก้าวไขว้ เปิดส้นเท้าหลัง          

ย่อตัวลง 
มือ : มือขวาจีบหงายที่ชายพก มือซ้าย

ตั้งวงหน้าโค้งล าแขนเข้าหาล าตัว
เล็กน้อยที่ชายพก 

ศีรษะ : ลักคอ 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เท้าขวาก้าวไขว้ เปิดส้นเท้าหลัง          
ย่อตัวลง 
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวา

ตั้งวงหน้าโค้งล าแขนเข้าหาล าตัว
เล็กน้อย ที่ชายพก 

ศีรษะ : ลักคอ 

 
 

 
 
 

 

 
 

ย่อเข่าลงจนเกือบ
ถึง ในเนื้อร้องที่ว่า 
“เหยียบใส่ตบ”             
จึงค่อย ๆ ยืดตัวข้ึน 
ปฏิบัติท่าฟ้อน
สลบักันจนจบบท
ร้อง 
แล้วเปลี่ยนท่า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 18 

 
ภาพท่ี 76 ท่ารับที่ 8 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 61 ท่ารับที่ 8 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าขวาก้าวไขว้ เปิดส้นเท้าหลัง          

ย่อตัวลง 
มือ : ตะแคงมือขวาระดับชายพกทาง

ด้านหน้า มือซ้ายจีบหลัง พร้อมกับ
ตีไหล่ไปทางขวา 

ศีรษะ : ลักคอ 
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครอบแล้วนับเป็น 1 ชุด 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 1 

 
 

 
 
 

 

 
 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 6 ครั้ง 
แล้วเปลี่ยนท่า 
(เรียกอีกอย่างว่า 
ท่าแทงมือที่ชาย
พก) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 19 

 

 
ภาพท่ี 77 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 9 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 กลอนล าบทท่ี 9 : บัดนี้ ขอส่งพรนอแม่นไปให้ ทหารไทยนอผู้กล้าแก่น ทั้งชายแดนและ
ต ารวจน้ า อ.ส.กล้าท่านจงเจริญ สรรเสริญภิญโญเจ้านอ ขอให้สุขนอแม่นทั่วหน้ า สุขอุราทุกคืน ทุกวัน   
ทุกคืน ทุกวัน ทุกคืนทุกวัน หล่าพี่คนงามนี่เอย คนงามเอย 
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ตารางท่ี 62 ท่าประกอบกลอนล าบทที่ 9 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา ซ้าย ขวา แตะเท้าซ้าย          

ย่อตัวลง  
มือ : มือขวาตั้งวง มือซ้ายจีบหงายที่สะโพก

ด้านซ้าย ในลักษณะมือซ้อนกัน 
ศีรษะ : เอียงขวา  
ท่าท่ี 2 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย ขวา ซ้าย แตะเท้าขวา             

ยืดตัวข้ึน  
มือ :  มือซ้ ายตั้ งวง  มือขวาจีบหงาย 

ระดับแง้ศีรษะด้านซ้าย ในลักษณะ
มือซ้อนกัน 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 3 
เท้า : ย่ าเท้าขวา ซ้าย ขวา แตะเท้าซ้าย         

ยืดตัวข้ึน         
มือ :  มือขวาตั้ งวง  มือซ้ ายจีบหงาย 

ระดับแง้ศีรษะด้านซ้าย ในลักษณะ
มือซ้อนกัน 

ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 4 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย ขวา ซ้าย แตะเท้าขวา             

ยืดตัวข้ึน  
มือ :  มือซ้ ายตั้ งวง  มือขวาจีบหงาย               

ที่สะโพกด้านซ้าย ในลักษณะมือ
ซ้อนกัน 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ปฏิบัติกระบวน
ฟ้อนทั้ง 4 กระบวน 
เรียงกันตั้งแต่ 
กระบวนที่ 1- 4 
เวียนไป            
เรื่อย ๆ จนจบท่อน
เพลง 
(เรียกอีกอย่างว่า 
ท่าเก็บ) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 20 

 
ภาพท่ี 78 ท่ารับที่ 9 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 63 ท่ารับที่ 9 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เหลื่อมเท้าซ้ายมาข้างหน้า ตบเท้า

ตามจังหวะ 
มือ : มือทั้งสอง ตั้งฉากงอแขน หงายมือ

เหนือศีรษะ ในท่าพรหมสี่หน้า แล้ง
แทงมือออกด้านข้าง 3 ครั้ง 

ศีรษะ : หน้าตรง  
ท่าท่ี 2 
เท้า : เท้าซ้ายก้าวไขว้ เปิดส้นเท้าหลัง 
มือ : แทงมือทั้งสอง ออกเป็นต้ังวง มือขวา

อยู่ระดับแง้ศีรษะ มือซ้ายอยู่ระดับ
เอวข้างล าตัว กระดกมือทั้งสองข้ึน
ตามจังหวะ 3 ครั้ง   

ศีรษะ : เอียงขวา 

 
 

 
 
 

 

 
 

ปฏิบัติท่าดังกล่าว
ครบแล้ว นับเป็น 1 
ชุด 
ปฏิบัติทั้งสิ้น 3 ชุด 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 21 

 
ภาพท่ี 79 ท่าประกอบกลอนล าบทสุดท้าย 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 กลอนล าบทสุดท้าย : กลอนล าท านองล าเต้ยพม่าและล าเต้ยธรรมดาจนจบกลอนล า 

ตารางท่ี 64 ท่าประกอบกลอนล าบทสุดท้าย 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าตามจังหวะ 
มือ : มือขวาหงายท้องแขนข้ึน หงายมือ

แทงลงด้านล่าง แขนตึงระดับไหล่ 
มือซ้าย ตั้งมือแขนตึงระดับสะโพก 

ศีรษะ : เอียงขวา  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

ปฏิบัติท่าดังกล่าว
ครบแล้ว นับเป็น 1 
จากนั้นปฏิบัติตรง
ข้าม สลับกันไป
เรื่อยจนเข้าเข้าหลงั
เวที 
โดยนักแสดงจะ
แปรแถวเป็นแถว
ตอนลึก แล้วแยก
เข้าทีละคู่จนหมด 
(เรียกอีกอย่างว่า 
ท่าร าส่าย) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กระบวนท่าฟ้อนตังหวายที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี สืบทอด
มาจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม มีทั้งสิ้น 16 ท่า เป็นท่าที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ 5 ท่า กระบวนท่าที่สร้างสรรค์
ใหม่ยังคงรูปแบบกระบวนท่าของเดิมไว้เป็นส่วนมาก ซึ่งในการสร้างสรรค์ใหม่นั้น เป็นการน ากระบวนท่า
ของเดิม มาประยุกต์ เรียงเรียง ดัดแปลง เป็นกระบวนท่าใหม่ เช่น การปฏิบัติท่าตรงข้ามกับท่าเดิม การ
น าท่าเดิมมาเรียบเรียงเป็นท่าใหม่ เป็นต้น 
 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525 วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้จัดการแสดงฟ้อนตังหวายให้แก่หม่อม
ราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ชม ซึ่งท่านได้ช่ืนชมว่าท่าฟ้อนและการแสดงมีความเป็น
อีสาน สวยงาม แต่ท่าฟ้อนเข้านั้นเป็นท่าร าส่ายแบบนาฏศิลป์ราชส านักอยากให้ปรับเปลี่ยน ภายหลัง
คณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้ปรับเปลี่ยนท่าฟ้อนให้มีความเป็นพื้นบ้านมากขึ้นและถือปฏิบัติกัน
สืบมาจนถึงปัจจุบัน (เบญจา ภาณุรัตน์, 2564, 26 มีนาคม, สัมภาษณ์)  
       

 
ภาพท่ี 80 ท่าฟ้อนเข้าฟ้อนตังหวายในปัจจุบัน 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 ท่าฟ้อนเข้า หรือท่าฟ้อนท่าสุดท้ายของการแสดง ที่ได้ปรับเปลี่ยนจากท่าร าส่าย มาเป็นที่มือ
หนึ่งตั้งวง มือหนึ่งตั้งมือแทงไปด้านหน้าระดับสะโพก ตามค าแนะน าของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
เรียกว่า ท่าเข้า หรือ ท่าแทงระดับสะโพก 
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  1.2.1 รูปแบบการฟ้อน 
 รูปแบบการฟ้อนของกระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีอยู่ 3 ลักษณะ 
1) คือการฟ้อนตีบทตามกลอนล า จ านวน 2 ท่า ได้แก่ ท่าที่ 2 และท่าที่ 3 2) การฟ้อนประกอบท านอง
เพลงแบบเปลี่ยนกระบวนท่าฟ้อนตามท่อนเพลง จ านวน 19 ท่า คือ การฟ้อนแบบเปลี่ยนท่าตามท านอง
เพลง โดยในท่อนที่มีบทร้องก็จะมีท่าฟ้อนเฉพาะ และในท่อนที่เป็นดนตรีบรรเลง ก็จะมีท่าฟ้อนเฉพาะ 
และ 3) การฟ้อนนับจังหวะ คือ การนับจังหวะให้ลงจังหวะตก และนับจังหวะคือ ในแต่ละท่าจะใช้การนับ
จังหวะเป็นตัวเลข เช่น ในท่าที่ 2 ท่าสอดสร้อยมาลาพรมนิ้ว จะปฏิบัติท่าฟ้อนโดยนับจั งหวะ 4 จังหวะ 
รวมเป็น 1 ชุด และในกระบวนท่านั้น ก็ปฏิบัติ 6 ชุด เป็นต้น  
 นอกจากกระบวนท่าที่มีลักษณะตีบทตามกลอนล า 2 ท่า คือ ท่าที่  1 และ 2 แล้วโดย
ภาพรวม กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เป็นการฟ้อนประกอบท านอง ล าตังหวาย 
ให้สัมพันธ์ไปกับท่วงท านอง โดยมิได้สื่อความหมายแต่อย่างใด จากการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 2 พฤษภาคม, สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “การฟ้อนอีสานแต่เดิมนั้น ไม่มีการตีบท 
ลักษณะท่าฟ้อนเป็นท่าที่ปฏิบัติได้ง่าย ไม่มีแม่ท่า ผู้แสดงจะปฏิบัติท่าฟ้อนไปตามอั ตวิสัย เน้นความ
สนุกสนานและสวยงามตามความต้องการของตน ภายหลัง สถาบันการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการต่อ
ยอดการฟ้อนพื้นบ้าน จึงเกิดรูปแบบการฟ้อนอีสานแบบใหม่ที่เป็นผสมผสานกับลักษณะทางนาฏศิลปไ์ทย 
เกิดเป็นการแสดงที่ผสมผสานหลายจารีต” 
 นอกจากนี้ เหตุที่การฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นการฟ้อนตีบท
ตามกลอนล า เป็นการฟ้อนประกอบท านองเพลงแล้วเปลี่ยนกระบวนท่าฟ้อนตามท่อนเพลง และเป็นการ
ฟ้อนนับจังหวะนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564, 2 พฤษภาคม, สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า 
“ลักษณะท่าฟ้อนประกอบกลอนล าบทที่ 1 เป็นการฟ้อนตีบท ด้วยเหตุที่ว่า กลอนล าในบทแรกนี้มีเนื้อหา
กล่าวถึงการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ จึงได้ออกแบบท่าฟ้อนไปในลักษณะนั้น และการฟ้อน
ประกอบท านองเพลงแล้วเปลี่ยนกระบวนท่าฟ้อนตามท่อนเพลงนั้น ได้น าแนวคิดมาจากการแสดง
นาฏศิลป์ไทยแบบราชส านัก ซึ่งท่าฟ้อนจะเปลี่ยนไปตามจังหวะและสัมพันธ์กลมกลืนไปตามจังหวะของ
เพลง ซึ่งต้องอาศัยการนับจังหวะและนับจังหวะด้วย เพื่อความพร้อมเพรียง”  
 จากการศึกษาลักษณะโดยรวมของกระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี สามารถ
แบ่งลักษณะกระบวนท่าฟ้อนออกได้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ท่าออก เป็นท่าแรกในการแสดง มีเพียงหนึ่งท่า
เท่านั้น คือ ท่าที่ 1 2) ท่าฟ้อนในท่อนที่บทร้อง เป็นท่าที่ใช้ฟ้อนประกอบท านองเพลงที่มีบทร้องด้วย มีทั้งสิ้น 
10 ท่า ประกอบด้วย ท่าที่ 2, ท่าที่ 3, ท่าที่ 5, ท่าที่ 7, ท่าที่ 9, ท่าที่ 11, ท่าที่ 13, ท่าที่ 15, ท่าที่ 17, และท่า
ที่ 19 3) ท่าฟ้อนรับในช่วงที่เป็นดนตรีไม่มีบทร้อง เป็นท่าที่ฟ้อนประกอบท านองเพลงที่ไม่มี บทร้อง มีทั้งสิ้น 
9 ท่า ประกอบด้วย ท่าที่ 4, ท่าที่ 6, ท่าที่ 8, ท่าที่ 10, ท่าที่ 12, ท่าที่ 14, ท่าที่ 16, ท่าที่ 18, และท่าที่ 20     
4) ท่าเข้า เป็นท่าที่ใช้ส าหรับจบการแสดง โดยจะฟ้อนเมื่อเปลี่ยนจากท านองตังหวายเป็นท านองเต้ยพม่าและ
จะฟ้อนไปจนจบท่อนท านองเต้ยธรรมดา และฟ้อนเดินเข้าหลังเวทีที่แสดง  
 คณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้น าการแปรแถวในการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบราช
ส านัก มาปรับใช้กับการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อให้มีความแปลกใหม่ และเพิ่มอรรถรสให้การแสดง 
โดยรูปแบบแถวที่พบในการแสดง มีทั้งสิ้น 3 รูปแบบแถว ดังนี้ 1. แถวหน้ากระดาน คือ ผู้แสดงจะยืนเรียง
แถวเป็นแนวตรงกัน มีทั้งแถวเดียว และซ้อนกัน 2 แถว แต่ถ้าผู้แสดงมีจ านวนค่ี ก็จะปรับเป็นแถวหน้า
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กระดาน 2 แถว สลับฟันปลา เว้นช่องไฟ 2. แถวตอน (ผู้แสดงจะยืนเป็นแถวตรงกันลึกลงไป โดยตัว
จะต้องตรงกัน) 3. แถวครึ่งวงกลม (ผู้แสดงจะยืนเรียงกันคล้ายแถวหน้ากระดาน แต่คนช่วงกลางจะถอย
หลังลงไปเป็นครึ่งวงกลม) 

 1.2.2 โครงสร้างการฟ้อน 
 โครงสร้างการแสดงฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ประกอบด้วย 
 1) การเปิดตัว ในลักษณะการเปิดหมู่ ด้วยการฟ้อนออกมาพร้อมกันทั้งหมดจากทาง
ซ้ายมือ หรือออกมาจากด้านขวามือของเวที ตามลักษณะของสถานที่แสดง  
 2) การด าเนินการแสดง ด้วยการฟ้อนประกอบท านองล าตังหวายและดนตรีรับทุกท่อน คล้าย
รูปแบบการแสดงร าแม่บท คือ ฟ้อนประกอบท านองล า 1 ท่อนต่อด้วยฟ้อนประกอบดนตรีรับ 1 ท่อน  
 3) การจบการแสดง ด้วยการฟ้อนแยกเข้าคนละฝั่งที่ละคู่ ประกอบท านองล าเต้ยลา  
 จากโครงสร้างการฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชานี แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการแสดง
นาฏศิลป์ราชส านักอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีการเปิดตัวในลักษณะการเปิดหมู่ การด าเนินการแสดงที่
ประกอบด้วยท่าฟ้อนและการแปรแถวตามจารีตนาฏศิลป์ไทย และการจบการแสดงด้วยการแยกเข้าที่ละ
คู่ สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานนาฏศิลป์ราชส านักของผู้ออกแบบการแสดง 

 1.2.3 ทิศท่ีใช้ในการแสดงและลักษณะการใช้ร่างกาย 
 ลักษณะการใช้ทิศทางในการแสดงและการใช้ร่างกายในการฟ้อนของการฟ้อนตังหวาย
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ผู้วิจัยพบว่ามีรูปแบบ ดังนี้ 

ตารางท่ี 65 ทิศที่ใช้ในการแสดงและลักษณะการใช้ร่างกายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

ลักษณะ รายละเอียด 
ทิศ ด้านหน้า ด้านขวา ด้านซ้าย 

ศีรษะ รูปแบบการใช้ศีรษะ 4 แบบ ประกอบด้วย การเอียงศีรษะไปตามไหล่ที่กดลง 
การเอียงศีรษะตรงข้ามกบัไหล่ที่กดลง ศีรษะตรง และการกม้ศีรษะ 

มือ รูปแบบการใช้มือมีอยู่ 10 แบบ ประกอบด้วย การตั้งวง การจบี                              
การหงายมือหรือการแบมือ การพนมมอื การม้วนมือออก การกระดกข้อมือเข้า
หาตัว การกระดกินิ้วมือ หรือทีเ่รียกว่า “การพรมนิ้ว” การสะบัดข้อมือออกอย่าง
รวดเร็ว การหงายมอืแทงออกด้านข้าง การสวนมือเข้าหากัน  

ล าตัว รูปแบบการใช้ล าตัว 7 แบบ ประกอบด้วย การกดเกลียวข้าง การโน้มตัวลง
ด้านหน้า การยักสะโพก การใช้ล าตัวตรง การตีไหล่ การย่อตัวลง การสะดุ้งตัว 

เท้า รูปแบบการใช้เท้า 9 แบบ การย่ าเท้า การเหลื่อมเท้า การกา้วเท้าไขว้การเขย่ง
เท้า การโขยกเท้า การถอนเท้าไปหลัง การตบฝ่าเท้า การยกเท้าการแตะเท้าด้วย
จมูกเท้า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 จากตารางดังกล่าว พบว่า ฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี พบว่า มีการใช้ทิศทาง
ในการแสดงทั้งสิ้น 3 ทิศ คือ ด้านหน้า ด้านซ้าย และด้านขวา รูปแบบการใช้ร่างกายในกระบวนท่าฟ้อน 
มีการใช้ศีรษะอยู่ 4 แบบ การใช้มืออยู่ 10 แบบ ลักษณะเด่นคือการจีบมือโดยจะนิ้วหัวแม่มือจีบจรดข้อ
แรกของนิ้วช้ี การใช้ล าตัวอยู่ 7 แบบ และการใช้เท้า 9 แบบ กระบวนท่าฟ้อนทั้งหมด ล้วนมีรากฐานมา
จากท่าร าทางนาฏศิลป์ไทยแบบราชส านัก เพื่อให้มีความสวยงาม เป็นระบบระเบียบ และเป็นมาตรฐาน 
ง่ายส าหรับการฝึกซ้อม เหมาะสมการออกแสดง และการสอนในช้ันเรียน 
 ลักษณะเด่นที่ส าคัญในการใช้ร่างกายในการฟ้อนของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีอยู่ 2 
ประการ ได้แก่ 

ตารางท่ี 66 ลักษณะเด่นของการใช้ร่างกายในการฟ้อนของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

การจีบมือ การเขย่งปลายเท้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           จะใช้การจีบมือตามแบบนาฏศิลป์ไทย
แบบราชส านัก คือ การใช้นิ้วหัวแม่จรดกับข้อ
แรกของนิ้วช้ี กรีดนิ้วที่เหลือออกคล้ายรูปพัด                
และหักข้อมือเข้าหาล าตัว 

            การเขย่งส้นเท้าขณะเดินและย่ าเท้า
และบิดเข่าเข้าหาตัวเองสลับกัน 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ พบว่า กระบวนท่าฟ้อน
ตังหวายรูปแบบของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เป็นการผสมผสานระหว่างท่าฟ้อนพื้นบ้านกับท่าร าทาง
นาฏศิลป์ไทยแบบราชส านัก ซึ่งมีต้นแบบมาจากท่าร าแม่บท ท่าร าวงมาตรฐาน ท่าร าเซิ้งกระติ๊บ และท่า
ฟ้อนศรีโคตรบูร มีดังนี้ 
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 1) ท่าท่ีน าต้นแบบมาในร าวงมาตรฐาน 3 ท่า ประกอบด้วย ท่าที่ 1, ท่าที่ 5 และท่าที่ 17 น ามา
จากท่าสอดสร้อยมาลาแปลง 

 
                            (1)                                                         (2)                                     

ภาพท่ี 81 ท่าที่มีต้นแบบจากท่าสอดสร้อยมาลา 
     (1) ท่าที่ 1  
     (2) ท่าที่ 5 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 2) ท่าท่ีน าต้นแบบมาจากท่าร าแม่บท จ านวน 5 ท่า ประกอบด้วย ท่าที่ 3 ท่าที่ 7 และท่าที่ 9 น ามา
จากท่าพรหมสี่หน้า ท่ารับที่ 8 น ามาจากท่าร า น ามาจากท่าร ายั่ว และท่าที่ 19 น ามาจากท่าภมรเคล้า  

 
ภาพท่ี 82 ท่าที่มีต้นแบบจากท่าพรหมสีห่น้า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 83 ท่าที่มีต้นแบบจากท่าร าย่ัว 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 
ภาพท่ี 84 ท่าที่มีต้นแบบจากท่าภมรเคล้า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 3) ท่าท่ีมีลักษณะคล้ายท่าเซิ้งกระติ๊บ จ านวน 1 ท่า คือ ท่าที่ 13   

 
ภาพท่ี 85 ท่าที่มีลักษณะคล้ายท่าเซิ้งกระติ๊บ 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 
 4) ท่าท่ีน าต้นแบบมาจากท่าฟ้อนศรีโคตรบูร ได้แก่ ท่าที่ 7  

 
ภาพท่ี 86 ท่าที่น าต้นแบบมาจากท่าฟ้อนศรีโคตรบูร 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 1.2.4 สรุป 

ตารางท่ี 67 แสดงพัฒนาการกระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

ล าดับ ปี พ.ศ. รูปแบบการฟ้อน จ านวนกระบวนท่าฟ้อน 
1. 2522 1) คือการฟ้อนตีบทตามกลอนล า  

2) การฟ้อนประกอบท านองเพลงแบบ
เปลี่ยนกระบวนท่าฟ้อนตามท่อนเพลง  
3) การฟ้อนนับจังหวะ 

21 กระบวนท่า               

2. 2525 คงรูปแบบการฟ้อนแบบเดมิ                         
แต่ปรับเปลี่ยนกระบวนท่าสุดท้าจาก
ท่าร าส่ายเป็นท่ามือหนึ่งตั้งวงบน                 
อีกมือตั้งมือแขนตึงที่ข้างสะโพก 

21 กระบวนท่า               

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า รูปแบบกระบวนฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
เป็นการต่อยอดจากรูปแบบกระบวนฟ้อนของโรงเรียนอุบลวิทยาคมและบ้านม่วงเจียด โดยน าลกัษณะทาง
นาฏศิลป์ราชส านักมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เช่น ระดับของมือ และการแปรแถว 
เป็นต้น ลักษณะกระบวนท่าฟ้อนปรากฏอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ การฟ้อนตีบทตามกลอนล า การฟ้อนแบบ
เปลี่ยนท่าตามท่อนเพลง และการฟ้อนนับจังหวะ  
 การที่คณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานี น าองค์ความรู้อันเป็นพื้นฐานของตนทั้งในด้าน
นาฏศิลป์แบบราชส านักและหลักการดนตรีสากล มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงฟ้อนตังหวายน้ัน 
ถือว่าเป็นปกติวิสัยของการสร้างสรรค์การแสดงที่ย่อมมีการผสมผสานหลายนาฏยจารีตเข้าด้วยกัน เพื่อ
สร้างมาตรฐาน สร้างความแตกต่าง และสร้างความงามตามมโนทัศน์และรสนิยมของตน ส่งผลให้ฟ้อนตัง
หวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีความแตกต่างจากการฟ้อนตังหวายของเดิม 
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 1.3 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 การสร้างสรรค์รูปแบบกระบวนฟ้อนของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีนายทองจันทร์  สังฆมณี 
และนางฉวีวรรณ ด าเนิน เป็นผู้ดูแล โดยอยู่ในความควบคุมของนายจีรพล เพชรสม นายทองจันทร์และ
นางฉวีวรรณ ได้ร่วมกันออกแบบกระบวนท่าฟ้อนข้ึนมาใหม่ เพื่อประกอบการแสดงของกลุ่มที่หนึ่งกลุ่ม
แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งทั้งสองท่านได้เรียนรู้เมื่อครั้งไปพ านักอยู่ที่แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยน าท่าฟ้อนที่พบเห็นในการล าตังหวายที่แขวงสะหวันนะเขตมาผสมผสาน
กับท่าฟ้อนหมอล าอีสาน เพื่อน าเสนอการฟ้อนตังหวายแบบสะหวันนะเขต ที่มีความแตกต่างจากท่าฟ้อน
ตังหวายแบบอุบลราชธานี และการแสดงของกลุ่มที่สอง กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี นายทองจันทร์และ   
นางฉวีวรรณ ได้ตัดทอนกระบวนท่าฟ้อนที่ได้รับสืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เพื่อกระชับ
เหมาะสมกับระยะเวลาของการแสดง ที่เป็นการน าเสนอฟ้อนตังหวายถึง 2 รูปแบบ และปรับปรุงกระบวน
ท่าฟ้อนใหม่ ในลักษณะเปลี่ยนกระบวนท่าให้แตกต่างจากเดิม เพื่อให้สัมพันธ์ไปกับท านองเพลง โดยใช้
การนับจังหวะตามจังหวะตกของเพลง คือ การนับจังหวะ 1 2 3 4 เป็น 1 ห้องเพลง และการนับจังหวะ 
คือ การนับจ านวนท่าที่ปฏิบัติ เช่น กระบวนท่านี้ ปฏิบัติ 10 ครั้ง เป็นต้น ซึ่งจะสอดรับกับท านองเพลง 
ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกหัดให้กับนักเรียน กล่าวคือ ให้ผู้แสดงจดจ าท่าฟ้อนและท่าเช่ือมด้วยการนับ
จังหวะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง เป็นแบบเดียวกัน 
 นอกจากนี้ นายทองจันทร์ สังฆมณี และนางฉวีวรรณ ได้น าลีลาการฟ้อนหมอล าอีสานมาเป็น
ประยุกต์ในการปรับปรุงด้วย คือ ลักษณะการจีบมือไม่ติดกัน การโน้มตัวลง และการวาดแขนที่กว้าง 
เพื่อให้มีความงดงามตามแบบพื้นบ้านอีสาน ซึ่งทั้งสองท่านล้วนเป็นศิลปินหมอล ามาก่อน  
 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ไม่ช่ือเรียกกระบวนท่าแต่อย่างใด 
แต่ในการฝึกหัดจะมีการใช้ค าเรียกท่าฟ้อน ในบางท่า เพื่อเข้าใจตรงกัน และง่ายต่อการฝึกซ้อม  
 กระบวนท่าฟ้อนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามรูปแบบการแสดง ได้แก่ กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวัน
นะเขตเป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีที่มาจาก 2 ส่วน คือ ท่าฟ้อนตังหวายของชาวสะหวันนะเขต 
โดยนายทองจันทร์ สังฆมณี และนางฉวีวรรณ ด าเนิน ได้จดจ ามาจากแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และท่าฟ้อนของหมอล าอีสาน ซึ่งทั้งสองท่าน เป็นผู้พื้นฐานด้านการแสดง
หมอล าอยู่แล้ว จากการให้สัมภาษณ์ของนางนวมนตณ์ มากมี  (2564, 8 เมษายน, สัมภาษณ์)  กล่าวว่า 
“นายทองจันทร์ สังฆมณี ได้คิดประดิษฐ์กระบวนท่าฟ้อนข้ึนจากประสบการณ์ที่เคยได้เรียนรู้เมื่อครั้งไป
พ านักที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนายทองจันทร์เคยเป็นผู้แสดงหมอล าหมู่จึงมี
ความสามารถในการฟ้อนเป็นอย่างดี”  
 กระบวนท่าฟ้อนที่จะน าเสนอต่อไปนี้ เป็นกระบวนท่าฟ้อนในช่วงปี พ.ศ. 2524-2530 เพื่อให้
เห็นถึงความเช่ือมโยงกับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีทั้งสิ้น 8 กระบวนท่า   
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากนางนวมนตณ์ มากมี อดีตผู้แสดงฟ้อนตังหวายวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ดรุ่นที่ 1 เป็นผู้แสดงแบบกระบวนท่าฟ้อน ซึ่งได้รับถ่ายทอดท่าฟ้อนจาก นายทองจันทร์ 
สังฆมณี และนางฉวีวรรณ ด าเนิน และได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนท่าฟ้อนที่ใช้แสดงในปัจจุบัน        
จากนางศิราภรณ์ ลินดาพรประเสริฐ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
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ตารางท่ี 68 แสดงสัญลักษณ์แทนทิศทางการแสดง 

สัญลักษณ์ ทิศท่ีแสดง ความหมาย 
 

 

ด้านหน้า ด้านหน้าเวทีที่แสดง โดยหันออกไป
หา  ผู้แสดง 

 
ด้านขวา ด้านขวามือของผู้แสดง 

 

 
ด้านซ้าย ด้านซ้ายมือของผู้แสดง 

 

 

ด้านหลัง ด้านหลังของผู้แสดง โดยผู้แสดงจะหัน
หน้าไปด้านหลังเวที 
 

 เฉียงขวา ผู้แสดงหันหน้าเฉียงตัวไปทางด้าน
ขวามือของตน 
 

 

เฉียงซ้าย ผู้แสดงหันหน้าเฉียงตัวไปทางด้าน
ซ้ายมือของตน 
 

 สี่ทิศ 
 

ผู้แสดงหันออกตามทางด้าน ด้านซ้าย 
ด้านหลัง ด้นขวา และหันกลับมา
ด้านหน้าของตน 
 

 หันหน้าตาตามทิ ศ
ของตัวเอง 

ผู้แสดงหันตามทิศของตน คือ ผู้แสดง 
8 คน หันหน้าออกตามทิศที่ตนยืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 ในการอธิบายรูปแบบแถวของการแสดงฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ผู้วิจัย
เลือกใช้สัญลักษณ์รูปวงกลมสีเขียวอ่อน             แทนผู้แสดงกลุ่มแขวงสะหวันนะเขต เพื่อเป็นสัญลักษณ์
การแปรแถว โดยก าหนดจ านวนขอผู้แสดงออกเป็นกลุ่มละ 4 คน  และกระบวนท่าฟ้อนตังหวายกลุ่ม  
แขวงสะหวันนะเขต มี 8 ท่า ดังนี้  
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กระบวนท่าท่ี 1 

 
ภาพท่ี 87 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 1 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 69 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 1 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย เท้าขวา เท้าซ้าย แล้ว

แตะเท้าขวา 
มือ : มือขวาจีบในระดับแง้ศีรษะและมือ

ซ้ายในระดับเอว แล้วม้วนมือเป็นต้ัง
วง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 2 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 13 
ครั้ง แล้วเปลี่ยนท่า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 2 

 
ภาพท่ี 88 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 2 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 70 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 2 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย แล้วแตะเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายหงายมือเหนือไหล่แทง

ปลายมือไปด้านหลังระดับแก้ม มือ
ขวามาจีบคว่ าด้านหน้าแขนตึง
ระดับไหล่ 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
จากนั้นปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 2 
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 
ท่าท่ี 2 
เท้า : น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย เหลื่อมเท้า

ขวา ตบเท้าตามจังหวะ 
มือและศีรษะ : ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าที่ 

1 และ 2 สลับกัน 
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 13 
ครั้ง แล้วเปลี่ยนท่า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 3 

 
ภาพท่ี 89 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 3 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 71 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 3 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย เท้าขวา เท้าซ้าย แล้ว

แตะเท้าขวา 
มือ : ปลายมือซ้ายแทงไปด้านหลังที่ข้าง

ตัวด้านซ้ายระดับเข่า มือขวาจีบข้าง
มือซ้าย  

ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย เท้าขวา เท้าซ้าย แล้ว

แตะเท้าขวา 
มือ : เคลื่อนมือทั้งสองมาปรบมือที่ข้างตัว

ด้านขวา 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ปฏิบัติท่าดังกล่าว
ครบแล้วนับเป็น 1 
ชุด ปฏิบัติทั้งสิ้น 6 
ชุด แล้วเปลี่ยนท่า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 4 

 
ภาพท่ี 90 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 4 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 72 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 4 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขวา แล้ว

แตะเท้าซ้าย 
มือ : มือทั้ งสองวางทาบที่หน้าอกใน

ลักษณะไขว้มือ 
ศีรษะ : หน้าตรง 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย เท้าขวา เท้าซ้าย แล้ว

แตะเท้าขวา 
มือ : มือทั้งสองไปจีบแล้วม้วนออกเป็น

ตั้งวงบนระดับแง้ศีรษะ 
ศีรษะ : หน้าตรง 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ปฏิบัติท่าดังกล่าว
ครบแล้วนับเป็น 1 
ชุด ปฏิบัติทั้งสิ้น 6 
ชุด แล้วเปลี่ยนท่า 
ผู้แสดงแยกเป็น
แถวตอนลึกสอง
แถว โดยปฏิบัติท่า
ฟ้อนตรงกันข้าม   
ผู้แสดงทั้งสองกลุม่
จะปฏิบัติตรงข้าม
กันในลักษณะกลุ่ม
หนึ่งหันหน้า อีก
กลุ่มหันหลัง และ
จะหันหน้าเข้ากัน
ในท่ามือทาบอก 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 5 

 
ภาพท่ี 91 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 5 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 73 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 5 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขวา แล้วยก

เท้าซ้าย 
มือ : มือทั้งสองจีบแล้วม้วนออกเป็นตั้งวง

บนระดับแง้ศีรษะโดยมือขวาอยู่สูง
กว่ามือซ้าย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย  
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 1 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 10 
ชุด แล้วเปลี่ยนท่า 
 
ผู้แสดงแยกเป็น
แถวตอนลึกสอง
แถว ทั้งสองกลุ่ม
กลับหลงัหันแล้ว
เดินหน้าแยกออก
จากกันทลีะคู่ แล้ว
วนกลับมาด้านหน้า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 6 

 
ภาพท่ี 92 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 6 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 74 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 6 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าขวา เท้าซ้าย เท้าขวา แล้ว

แตะเท้าซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ข้างสะโพกซ้ายใน

ลักษณะจีบไม่ติดกัน และม้วนมือ
ออกแทงปลายมือไปด้านข้าง งอ
แขน มือขวาแตะที่สะโพกขวาด้วย
หลังมืองอแขนเยื้องไปด้านหลัง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย  
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 10 
ชุด แล้วเปลี่ยนท่า 
 
ตอนแรกแปรแถว
เป็นแถวตอนลึก
สองแถว แถว
ด้านขวามเดินซ้อน
มาซ้อนกบัแถว
ด้านซ้าย เป็นแถว
ตอนลึกแถวเดียว 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 7 

 
ภาพท่ี 93 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 7 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 75 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 7 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าซ้าย แล้วแตะเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ข้างสะโพกซ้ายใน

ลักษณะจีบไม่ติดกัน และม้วนมือ
ออกแทงปลายมือไปด้านข้าง งอ
แขน มือขวาแตะที่สะโพกขวาด้วย
หลังมืองอแขนเยื้องไปด้านหลัง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย  
ท่าท่ี 2 
เท้า : ย่ าเท้าขวา แล้วแตะเท้าซ้าย 
มือ : เคลื่อนมือลงมาจีบคว่ าแล้วม้วน

ออกเป็นแทงมือลงด้านล่างงอแขนที่
ข้างขวาระดับเข่า 

ศีรษะ : เอียงขวา 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ปฏิบัติท่าดังกล่าว
ครบแล้วนับเป็น 1 
ชุด 
ปฏิบัติทั้งสิ้น 5 ชุด 
แล้วเปลี่ยนท่า 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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8. กระบวนท่าท่ี 8 

 
ภาพท่ี 94 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 8 

 ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 76 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มสะหวันนะเขตท่าที่ 8 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : น้ าหนักตัวอยู่ที่ เท้าซ้าย เท้าขวา

เหลื่อมและตบฝ่าเท้าตามจังหวะ 
มือ : ตะแคงมือทั้งสองข้างประกบกันยื่น

ออกไปด้านหน้าระดับเอว แล้ว
ปรบมือตามจังหวะ 

ศีรษะ : ลักคอ 

 
 
 

 
 

 

       
 

ปฏิบัติท่าดังกล่าว
ครบแล้วนับเป็น 1 
ชุด 
ปฏิบัติทั้งสิ้น 24 ชุด 
แล้วเปลี่ยนท่า 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายกลุ่มที่สอง กลุ่มอุบลราชธานี เป็นกระบวนท่าที่สืบทอดมาจาก
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ต่อมา คณะครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้ปรับปรุงข้ึนใหม่ กระบวนท่าฟ้อนที่
จะน าเสนอต่อไปนี้ เป็นกระบวนท่าฟ้อนในช่วงปี พ.ศ.2524-2530 เพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงด้วยการ
สืบทอดกับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีทั้งสิ้น 13 ท่า ในการนี้ ผู้ วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จาก             
นางนวมนตณ์ มากมี เป็นผู้แสดงแบบท่าฟ้อน  
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 รูปแบบการแสดงของผู้แสดงกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แสดงจะออกมาจากด้านซ้ายพร้อม
กันโดยจะซ้อนแถวด้านหน้าผู้แสดงกลุ่มแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งจะออกมาเมื่อผู้แสดงกลุ่มและ สะหวันนะเขต 
เริ่มปฏิบัติท่าฟ้อนท่าที่ 5 ในการนี้ ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์รูปวงกลมสีแดง     แทนผู้แสดงกลุ่มจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อเป็นสัญลักษณ์การแปรแถว โดยก าหนดจ านวนขอผู้แสดงออกเป็นกลุ่มละ 4 คน ดังนี้ 

ท่าท่ี 1 

 
ภาพท่ี 95 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 1 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 77 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 1 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าตามจังหวะเพลงเขย่งเท้า

เล็กน้อย 
มือ : มือขวาตั้งวงด้านหน้าโค้งล าแขนเข้า

หาล าตัวเล็กน้อย มือซ้ายจีบคว่ าใต้
มือขวา 

ศีรษะ : ลักคอ 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติ เ ช่นเดียวกับท่ าที่  2 แต่หันมา
ทางด้านหน้า 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

ปฏิบัติท่าแบบนับ
จังหวะ โดยการนับ 
หนึ่ง สอง สาม สี่ 
เป็น 1 ชุด ปฏิบัติ
ทั้งสิ้น 10 ชุด  
(เรียกอีกอย่างว่า 
ท่าตบมือ) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 2 

 
ภาพท่ี 96 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 2 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 78 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 2 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าตามจังหวะเพลง เขย่งเท้าเล็กน้อย 
มือ : พนมมือทางด้านขวาระดับฐานไหล่ พร้อม

กับตบมือออก 8 ครั้ง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 
 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ย่ าเท้าตามจังหวะเพลง เขย่งเท้าเล็กน้อย 
มือ : พนมมือทางด้านซ้ายระดับฐานไหล่ พร้อม
กับตบมือออก 8 ครั้ง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 
 
ท่าท่ี 3 
เท้า : ย่ าเท้าตามจังหวะเพลง เขย่งเท้าเล็กน้อย 
มือ : พนมมือที่หน้าอก พร้อมกับตบมือออก 8 ครั้ง 
ศีรษะ : ลักคอ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

(เรียกอีกอย่าง
ว่าท่าไหว้) 
 
 
 
 
 
 
(เรียกอีกอย่าง
ว่า ท่าไหว้) 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 97 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 3 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 79 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 3 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว 
ท่าท่ี 1 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้าพร้อมกับตบเท้าตามจังหวะ 
มือ : แทงมือทั้งสองข้างส่งไปด้านหลังแขนตึงระดับสะโพก 

พร้อมกับโน้มตัวลง นับ 8 จังหวะ 
ศีรษะ : ศีรษะตรงก้มหน้าลง 
 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้าพร้อมกับตบเท้าตามจังหวะ 
มือ : เคลื่อนมือทั้งสองข้ึนไปจีบปรกข้างระดับแง้ศีรษะ 
ศีรษะ : หน้าตรง 
 
ท่าท่ี 3 
เท้า : เหลื่อมเท้าขวามาข้างหน้าพร้อมกับตบเท้าตามจังหวะ 
มือ : สะบัดจีบออกตั้งวงบนระดับแง้ศีรษะ 
ศีรษะ : หน้าตรง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 4 

 
ภาพท่ี 98 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 4 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 80 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 4 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าขวาก้าวไขว้หน้า 
มือ : มือทั้งสองจีบหงายข้างระดับอก  
ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เท้าขวาก้าวไขว้หน้า แล้วชักเท้า

กลับมาเหลื่อมเท้า 
มือ : มือทั้งสองตั้งวง มือขวาอยู่ด้านหน้า

ระดับแง้ศีรษะ มือซ้ายอยู่ด้านหลัง
ระดับเอว กระดกข้อมือทั้งสองข้ึน
ตามจังหวะ 8 ครั้ง  

ศีรษะ : เอียงขวา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

(เรียกอีกอย่างว่า 
ท่ายวกยวก) 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 5 

 
ภาพท่ี 99 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 5 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 81 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 5 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหตุ 
ท่าท่ี 1 
เท้า : ขยับเท้าขวาไปทางด้านขวาน้ าหนัก

ตัวอยู่ที่เท้าซ้าย 
มือ : มือขวาต้ังวงหน้าระดับปาก และขยับ

มือไปด้านข้าง มือซ้ายจีบหงายที่
ชายพก 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ขยับเท้าซายไปทางด้านซ้ายน้ าหนัก

ตัวอยู่ที่เท้าซ้าย 
มือ : มือซ้ายตั้งวงหน้าระดับปาก และขยับ

มือไปด้านข้าง มือขวาจีบหงายที่
ชายพก 

ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 3 
เท้า : ขยับเท้าขวาไปทางด้านขวาน้ าหนัก

ตัวอยู่ที่เท้าซ้าย 
มือ : มือขวาต้ังวงหน้าระดับปาก และขยับ

มือไปด้านข้าง มือซ้ายจีบหงายที่
ชายพก 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 4 
เท้า : ขยับเท้าซายไปทางด้านซ้ายน้ าหนัก

ตัวอยู่ที่เท้าซ้าย 
มือ : มือซ้ายตั้งวงหน้าระดับปาก และขยับ

มือไปด้านข้าง มือขวาจีบหงายที่ชาย
พก 

ศีรษะ : เอียงขวา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ปฏิบัติท่าฟ้อนหัน
ตัว 4 ทิศ 
(เรียกอีกอย่างว่า  
ท่าสอดสร้อย) 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 
 
 



206 

กระบวนท่าท่ี 6 

 
ภาพท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 6 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 82 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 6 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหตุ 
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าซ้ายก้าวไขว้หน้า 
มือ : มือทั้งสองจีบหงายข้างระดับอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ท่าท่ี 2 
เท้า : เท้าซ้ายก้าวไขว้หน้า แล้วชักเท้า
กลับมาเหลื่อมเท้า 
มือ : มือทั้งสองตั้งวง มือซ้ายอยู่ด้านหน้า

ระดับแง้ศีรษะ มือขวาอยู่ด้านหลัง
ระดับเอว กระดกข้อมือทั้งสองข้ึน
ตามจังหวะ 8 ครั้ง  

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

(เรียกอีกอย่างว่า 
ท่ายวกยวก) 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 7 

 
ภาพท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 7 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 83 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 7 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : แตะเท้าขวาในลักษณะเขย่งเท้า

น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย  
มือ : มือทั้งสองจีบข้างสะโพก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 
ท่าท่ี 2 
เท้า : แตะเท้าขวาในลักษณะเขย่งเท้า

น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย  
มือ : ม้วนจีบสะบัดออกพร้อมกัน 3 ครั้ง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 
 
ท่าท่ี 3  
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 1 
 
ท่าท่ี 4 
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 2 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 16 ชุด  
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 8 

 
ภาพท่ี 102 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 8 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 84 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 8 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ยกเท้าซ้าย โน้มตัวลง  
มือ : มือทั้งสองทาบไขว้มือที่หน้าอก 
ศีรษะ : หน้าตรงก้มหน้าลง 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ยกเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายเท้าสะเอว มือขวาจีบปรก

ข้างระดับศีรษะ จากนั้นม้วนมือ
จีบสะบัดออกเป็นต้ังวง 5 ครั้ง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
ปฏิบัติท่าดังกล่าวครบแล้วนับเป็น 1 ชุด 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ปฏิบัติทั้งสิ้น 
16 ชุด  
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 9 

 
ภาพท่ี 103 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 9 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 85 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 9 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าขวาเหลี่ยมกึ่งกลางฝ่าเท้า

พร้อมกับตบเท้าทุกจังหวะ 
มือ : มือทั้งสองคว่ าฝ่ามือลง มือขวา

ซ้อนบนหลังมือซ้ายด้านหน้า
แขนตึงระดับเข่า จากนั้นสวน
มือเข้าออก 8 ครั้ง 

ศีรษะ : หน้าตรงก้มหน้าลง 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ยกเท้าขวา 
มือ : วาดมือทั้งสองออกเป็นตั้งวง          

มือขวาอยู่หน้าระดับศีรษะ มือ
ซ้ายอยู่หลังระดับเอว กระดก
ข้อมือข้ึน 8 ครั้ง 

ศีรษะ : เอียงขวา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ปฏิบัติท่า
ดังกล่าวครบ
แล้วนับเป็น 1
ชุด  
จากนั้นปฏิบัติ
ตรงกันข้าม 
นับเป็น 1 ชุด  
ปฏิบัติสลับกัน
ทั้งสิ้น 3 ชุด 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 10 

 
ภาพท่ี 104 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 10 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 86 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 10 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าตามจังหวะเพลง 
มือ : มือขวาจีบคว่ าด้านหน้าแขนตึง

ระดับไหล่ มือซ้ายตั้งวงหน้าโดย
หย่อนแขนลงระดับหน้าท้อง  

ศีรษะ : ลักคอ 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 1 ในลักษณะ
ดึงมือจีบข้ึนลงสวนกันกับมือตั้งวง 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ปฏิบัติท่าโดยการนับ 
1 2 3 4 นับเป็น 1 
ชุด ปฏิบัติทั้งสิ้น 25 
ชุด  
แถวแรกเฉียงซ้าย 
แถวเฉียงซ้ายสบัหว่าง 
2 แถว หันหน้าเข้าหา
กัน จากนั้นย้อนลง
หลงัเดินแทรกซอ้น
กันข้ึนมาทีละคนเป็น
แถวเฉียงซ้ายเช่นเดิม 
และแปรแถวเป็นแถว
ปากพนัง  

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 11 

 
ภาพท่ี 105 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 11 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 87 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 11 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าขวาเหลื่อมเท้าซ้าย ตบเท้า

ทุกจังหวะ โน้มตัวลง 
มือ : มือซ้ายแทงมือไปด้านหลัง   มือ

ขวาจีบข้างกัน ระดับสะโพก
ซ้าย  

ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 2 
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 1 
ท่าท่ี 3 
เท้า : เท้าขวาเหลื่อมเท้าซ้าย ตบเท้า
ทุกจังหวะ ยืดตัวข้ึน 
มือ : มือซ้ายแทงมือไปด้านหลั ง                

มือขวาจีบข้างกัน ระดับแง้
ศีรษะด้านซ้าย 

ศีรษะ : เอียงขวา 
ท่าท่ี 4 
ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 3 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ปฏิบัติท่าโดยการนับ 
1 2 3 4 นับเป็น 1 
ชุด ปฏิบัติทั้งสิ้น 25 
ชุด  
แถวแรกเฉียงซ้าย 
แถวเฉียงซ้ายสบั
หว่าง 2 แถว หัน
หน้าเข้าหากัน 
จากนั้นย้อนลงหลงั
เดินแทรกซ้อนกัน
ข้ึนมาทีละคนเป็น
แถวเฉียงซ้ายเช่นเดิม 
และแปรแถวเป็น
แถวปากพนัง  

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 12 (เป็นท่าเดียวกบัท่าที่ 1) 

 
ภาพท่ี 106 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีที่ปฏิบัตซิ้ า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 88 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีที่ปฏิบัติซ้ า  

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
กระบวนท่าฟ้อนท่าน้ีเป็นท่า
เดียวกับท่าออกหรือท่าที่ 1 
ขอ ง ผู้ แ ส ดง กลุ่ ม จั งห วั ด
อุบลราชธานี เปลี่ยนเพียง
ทิศและรูปแบบแถว  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

ปฏิบัติท่าโดยการนับ 1 
2 3 4 นับเป็น 1 ชุด 
ปฏิบัติทั้งสิ้น 25 ชุด  
แถวแรกเฉียงซ้าย แถว
เฉียงซ้ายสับหว่าง 2 
แถว หันหน้าเข้าหากัน 
จากนั้นย้อนลงหลงั
เดินแทรกซ้อนกัน
ข้ึนมาทีละคนเป็นแถว
เฉียงซ้ายเช่นเดิม และ
แปรแถวเป็นแถวปาก
พนัง  

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 13 

 
ภาพท่ี 107 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 12 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 89 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 12 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : เท้าซ้ายเลื่อมเท้าขวา 
มือ : หงายมือซ้ายตั้งฉากงอแขน

ระดับแง้ศีรษะ มือขวาแทงมือ
ลงด้านข้างล าตัวด้านขวาระดับ
เอว พร้อมกับแทงมือทั้งสอง
ข้างออก 7 ครั้ง 

ศีรษะ : เอียงขวา 
 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ก้าวท้าวไปด้านหน้าไว้เท้า เปิด
ส้นเท้าหลัง 
มือ : แทงมือทั้งสองข้างลงเป็นตั้งวง

ล่างล าตัวแขนตึง และกระดก
ข้อมือข้ึน 7 ครั้ง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 
ท่าท่ี 3 
เท้า : ก้าวท้าวไปด้านหน้าไว้เท้า เปิด

ส้นเท้าหลัง 
มือ : ขณะปฏิบัติท่าที่ 2 ให้ค่อย ๆ 

หันตัวมาด้านนหน้า 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

ท่านกเสิ่น 
ปฏิบัติท่าดังกล่าว
ครบแล้วนับเป็น 1 
ชุด  
ปฏิบัติทั้งสิ้น 3 
(เรียกอีกอย่างว่า 
ท่ายวกยวก หรือ
ท่านกเสิ่น) 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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กระบวนท่าท่ี 14 

 
ภาพท่ี 108 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 13 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 90 กระบวนท่าฟ้อนกลุ่มอุบลราชธานีท่าที่ 13 

การอธิบายกระบวนท่าฟ้อน ทิศ แปรแถว หมายเหต ุ
ท่าท่ี 1 
เท้า : ย่ าเท้าตามจังหวะ 
มือ : กางแขนทั้งสองข้างออกข้างล าตัว 

ตั้งมือข้ึนแขนตึงระดับไหล่ โดย
มือขวาหงายท้องแขนข้ึนแทง
ปลายมือลงด้านล่าง มือขวากด
แขนลงต่ าระดับสะโพก 

ศีรษะ : เอียงขวา 
 
ท่าท่ี 2 
เท้า : ย่ าเท้าตามจังหวะ 
มือ : ปฏิบัติตรงข้ามกับท่าที่ 1 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

ท่านกเสิ่น 
ปฏิบัติท่าดังกล่าว
ครบแล้วนับเป็น 1 
ชุด  
ปฏิบัติทั้งสิ้น 3 
(เรียกอีกอย่างว่า    
ท่าส่าย) 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 นางนวมนตณ์ มากมี หรือช่ือเดิม นางจันทราภรณ์ กนกหงษ์ เป็นผู้แสดงแบบกระบวนท่า
ฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดทั้งสองกลุ่ม เป็นอดีตนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด    
รุ่นที่ 2 วิชาเอกดุริยงคศิลป์ ซึ่งอยู่ในช่วงก่อตั้งวงดนตรีพื้นบ้านอีสานของวิทยาลัย เป็นหนึ่งในคณะที่
เดินทางไปเพื่อศึกษาฟ้อนตังหวายยังวิทยาลัยครูอุบลราชธานี และเป็นนักแสดงฟ้อนตังหวายรุ่นแรก 
นอกจากนี้ หลังจากจบ ช้ันสูง 2 ได้รับว่าจ้างเป็นครูอัตราจ้างที่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดอยู่ 2 ปี ถึง        
ปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบัน รับราชการครู อยู่ที่โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด กลุ่มอุบลราชธานี เป็นท่าที่ปรับปรุง
ข้ึนใหม่ จากการให้สัมภาษณ์ของนางนวมนตณ์ มากมี (2564, 8 เมษายน, สัมภาษณ์) ระบุว่า “กระบวน
ท่าฟ้อนและลีลา ได้รับถ่ายทอดจากนายทองจันทร์ สังฆมณี ซึ่งท่านจะบอกเสมอว่า ให้เน้นจังหวะยุบลง
และส่ายสะโพกเล็กน้อย เรียกว่า “โหย่นตัว” และเน้นการฟ้อนที่โน้มตัวลงและวาดแขนให้กว้าง          
เพื่อถ่ายทอดลักษณะการฟ้อนแบบพื้นบ้านอีสาน” 
 ทั้งนี้ กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดในช่วงปี  พ.ศ. 2524 ถึง       
พ.ศ. 2530 มีความแตกต่างจากกระบวนท่าฟ้อนปัจจุบันในหลายจุด จากการสัมภาษณ์นางศิราภรณ์ ลิน
ดาพรประเสริฐ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และเป็นผู้แสดงฟ้อนตังหวายตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2528 
กล่าวว่า “กระบวนท่าในปัจจุบันมีลักษณะความเป็นนาฏศิลป์ไทยแบบราชส านัก คือ การใช้มือจีบที่ติดกัน
แทนการจีบแบบจีบมือไม่ติด ด้วยผู้แสดงนั้นเป็นนักเรียนนาฏศิลป์ไทยโดยตรง อีกทั้ง ในการถ่ายทอดฟ้อน
ตังหวายก็จะถ่ายทอดในช่วงว่างหลังจากเลิกเรียน มิได้ถ่ายทอดในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่ง
ปราศจากครูคอยบอกเทคนิคและลีลาท่าฟ้อนอย่างชัดเจน ในการถ่ายทอดโดยมาก รุ่นพี่เป็นผู้ถ่ายทอด
ให้กับรุ่นน้อง เมื่อเห็นว่าปฏิบัติได้แล้วก็ปล่อยไป ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ก็ไม่ได้บอกอย่างชัดเจน บางคน
ได้รับการบอกวิธีปฏิบัติ บางคนมิได้รับการบอกวิธีปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติสืบต่อกันมาเรื่อย ๆ จึงเป็นเหตุให้
กระบวนท่าฟ้อนเพี้ยนไปตามกาลเวลา”  
 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดมีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของการใช้
ร่างกาย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนมือ มี 4 ท่า และส่วนล าตัว 1 ท่า ในการนี้ กระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ดที่จะได้น าเสนอต่อไปนี้ ได้รับการตรวจทานจากนางศิราภรณ์ ลินดาพรประเสริฐ         
รองผู้อ านวยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยมีกระบวนท่าฟ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
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 1) กระบวนท่าที่มีลักษณะการใช้มือเปลี่ยน 
 (1) ท่าที่ 1 ของผู้แสดงกลุ่มอุบลราชธานี 

ตารางท่ี 91 กระบวนท่าฟ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดท่าที่ 1 

ท่าฟ้อนในยุคแรก ท่าฟ้อนปัจจุบัน 
 

 
 

 

 

 
         เดิมผู้แสดงจะตั้งวงและจีบมืออยู่ต่อกัน
ในระดับหน้าอก ในลักษณะมือซ้อนกัน โดยยื่น
มือทั้งสองข้างออกไปข้างหน้างอแขน พลิกมือ
ทั้งสองข้างขึ้นลงสลับกัน และลักคอตามจังหวะ 

 
     ปัจจุบันจะเปลี่ยนมือมาจีบที่หน้าอกพร้อม
กับใช้การลักคอเช่นเดิม แต่บางครั้งก็จะเอียง
ศีรษะตามมือตั้งวง ตามความต้องการของครู                  
ผู้ควบคุมการแสดงในแต่ละครั้ง 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 (2) ท่าที่ 10 ของผู้แสดงกลุ่มอุบลราชธานี 

ตารางท่ี 92 กระบวนท่าฟ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดท่าที่ 2 

ท่าฟ้อนในยุคแรก ท่าฟ้อนปัจจุบัน 
 

 

 

 
 

 
    เดิมจะใช้การจีบมือด้วยการกดปลายนิ้วช้ีเข้า
หาน้ิวหัวแม่มือแต่ไม่ติดกัน 

  
ปัจจุบันจะใช้การกดนิ้วกลางแทนการกดนิ้วช้ี   

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 นางฉวีวรรณ ด าเนิน (2564, 14 พฤษภาคม, สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “การเปลี่ยนมาใช้การ
กดนิ้วกลางนั้น เพื่อน าเสนอกระบวนท่าให้มีความเป็นอีสานมากขึ้น ท่าฟ้อนดังกล่าวนั้น เป็นท่าฟ้อนของ
หมอล าที่ดัดแปลงร่วมกันกับนายทองจันทร์ สังฆมณี”  
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 (3) ท่าที่ 4, 6, กระบวนฟ้อนที่2 ในท่าที 9 และท่าที่ 12 ของผู้แสดงกลุ่มอุบลราชธานี 

ตารางท่ี 93 กระบวนท่าฟ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดท่าที่ 3 

ท่าฟ้อนในยุคแรก ท่าฟ้อนปัจจุบัน 
 

 

 

 
 

      
     กางแขนออกสองข้าง แล้วกระดกข้อมือข้ึน
ตามจังหวะเพลงนั้น แต่เดิมระดับของมือที่อยู่
ด้านนอกจะอยู่ในระดับศีรษะ งอแขน มือที่อยู่
ด้านในอยู่ในระดับเอว  
 
 

 
          ปัจจุบัน ระดับของมือที่อยู่ด้านนอก
และด้านในจะอยู่ในระดับสะโพก แขนตึง 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 2) ท่าที่มีลักษณะการใช้ล าตัวเปลี่ยนไป ได้แก่ ท่าที่ 12 ของผู้แสดงกลุ่มอุบลราชธานี 

ตารางท่ี 94 กระบวนท่าฟ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดท่าที่ 4 

ท่าฟ้อนในยุคแรก ท่าฟ้อนปัจจุบัน 
 

 

 

 
 

  
         เดิมจะเน้นการสะบัดข้อมือข้ึนลงอย่าง
นุ่มนวล และค่อยหันตัวมาทางด้านหน้า เรียกว่า 
“ท่านกเสิ่น” (นกร่อน) ซึ่งเป็นท่าฟ้อนที่น ามา
จากท่าฟ้อนของหมอล า  
 

           
          ปัจจุบัน เน้นที่การกระดกข้อมือข้ึนตาม
จังหวะและไม่มีการหันตัวมาด้านหน้า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 1.3.1 รูปแบบการฟ้อน  
 จากการศึกษาลักษณะโดยรวมของกระบวนท่าฟ้อนตังหวายรูปแบบวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
พบว่า แบ่งเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน คือ 1) กลุ่มกระบวนท่าฟ้อนตังหวายแบบแขวงสะหวันนะเขต จ านวน 
8 ท่า และ2) กลุ่มกระบวนท่าฟ้อนตังหวายแบบจังหวัดอุบลราชธานี 13 ท่า ซึ่งทั้งหมดมีลักษณะเป็นการ
ฟ้อนไปจนครบกระบวนท่าที่ก าหนด โดยนักดนตรีและนักร้องก็จะบรรเลงดนตรีและขับร้องไป ผู้แสดงก็
จะปฏิบัติท่าฟ้อนไปโดยจะใช้การนับจังหวะว่าแต่ละท่าปฎิบัติกี่ครั้ง และนักดนตรีและนักร้องจะต้องคอย
สังเกตผู้แสดงว่าปฏิบัติท่าฟ้อนถึงท่าไหน และเมื่อผู้แสดงปฏิบัติท่าฟ้อนถึงท่าสุดท้าย นักดนตรีและนักร้อง
ก็จะต้องเตรียมจบเพลง  
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 จากข้อมูลดังกล่าว รูปแบบการฟ้อนของฟ้อนตังหวายตามของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด            
มีอยู่เพียงลักษณะเดียวคือ การฟ้อนประกอบท านองเพลงแบบนับจังหวะแล้วเปลี่ยนท่า ซึ่งแต่ละท่าจะ
ปฏิบัติเป็นจ านวนครั้ง เมื่อปฏิบัติท่าหนึ่งครบจ านวนที่ก าหนดแล้ว ก็จะเปลี่ยนไปอีกท่าหนึ่ง และท าเช่นนี้
จนจบการแสดง 

 1.3.2 โครงสร้างการฟ้อน 
 โครงสร้างการแสดงฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 
 1) การเปิดตัว ในลักษณะการเปิดหมู่ ทีละกลุ่ม เริ่มจากกลุ่มสะหวันนะเขตก่อน ซึ่งถือว่า
เป็นต้นก าเนิดการล าตังหวาย เมื่อฟ้อนไปถึงท่าที่ 5 ก็จะเป็นการเปิดตัวของกลุ่มอุบลราชธานี  
 2) การด าเนินการแสดง เมื่อกลุ่มสะหวันนะเขตฟ้อนไปจนจบท่าของตัวเองในท่าที่ 8 ทั้ง
สองกลุ่มจะฟ้อนร่วมกันด้วยกระบวนท่าฟ้อนเดียวกัน  
 3) การจบการแสดง และจบการแสดงด้วยการซ้อนแถวเป็นแถวเดียวสลับกลุ่มกัน และ
ฟ้อนเข้าในแถวหน้ากระดาน เสมือนการเช่ือมสัมพันธ์เป็นอันเดียว  
 รูปแบบการแปรแถว ออกแบบโดย นายจีรพล เพชรสม โดยลักษณะแถวที่พบในการฟ้อนตัง
หวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดน้ี มีความหลากหลายมากกว่าทั้งสองรูปแบบที่ผ่านมา ซึ่งผู้วิจัยจะได้
อธิบายต่อไปในบทที่ 5 จากให้ข้อมูลของนางนวมนตณ์ มากมี ระบุว่า (2564, 8 เมษายน, สัมภาษณ์) 
“อาจารย์จีรพล เป็นผู้ออกแบบแถวด้วยตนเอง ไม่ใช่แค่ฟ้อนตังหวายเท่านั้น ยังมีการแสดงพื้นบ้านอีก
หลายชุด ที่อาจารย์จีรพลเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างสรรค์” โดยลักษณะแถวที่พบในการแสดง                 
มีทั้งสิ้น 6 รูปแบบแถว ดังนี้ 
 1) แถวหน้ากระดาน (ผู้แสดงจะยืนเรียงแถวเป็นแนวตรงกัน) 
 2) แถวสับหว่าง (แถวนี้ผู้แสดงจะต้องเป็นแถวหน้ากระดาน 2 แถว และผู้แสดงแถวหลัง
กับแถวหน้าจะต้องไม่ยืนตรงกัน บางครั้งเรียกแถวสับฟันปลา) 
 3) แถวตอน (ผู้แสดงจะยืนเป็นแถวตรงกันกันลึกลงไป โดยตัวจะต้องตรงกัน) 
 4) แถววงกลม (ผู้แสดงยืนเป็นรูปวงกลม) 
 5) แถวเฉียง (ผู้แสดงอยู่ในระนาบเดียวกันตรงกันแต่แถวจะเฉียง) 
 6) แถวปากพนัง (ผู้แสดงจะยืนเป็นแถวเฉียง 2 แถว โดยจะเฉียงไปคนละทิศ) 
 โครงสร้างการฟ้อน ปรากฏลักษณะโครงสร้างการแสดงนาฏศิลป์แบบราชส านักอย่างชัดเจน 
กล่าวคือ เริ่มด้วยการเปิดหมู่ ในลักษณะแนะน าทีละกลุ่ม และด าเนินการแสดงด้วยกัน โดยใช้กระบวนท่า
ฟ้อนเดียวกัน และจบการแสดงด้วยการเดินเข้าทางซ้ายมือของเวทีตามจารีตนาฏศิลป์ และรูปแบบการ
แปรแถวที่หลากหลาย ตามจารีตนาฏศิลป์ที่ต้องประกอบด้วยท่าฟ้อนและการแปรแถว สะท้อนให้เห็นถึง
พื้นฐานนาฏศิลป์ราชส านักของผู้สร้างสรรค์การแสดง 
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 1.3.3 ทิศทางท่ีใช้ในการแสดงและลักษณะการใช้ร่างกาย 

ตารางท่ี 95 ทิศทางที่ใช้ในการแสดงและลักษณะการใช้ร่างกายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

การใช้รา่งกาย ลักษณะ 
ทิศ มี 8 ทิศทาง ดังนี้ ทิศด้านหน้า ทิศด้านหลัง ทิศด้านซ้าย ทิศด้านขวา ทิศเฉียง

ซ้าย ทิศเฉียงขวา สี่ทิศ และหันตามทิศของตนเมื่อเข้าสู่แถววงกลม 
ศีรษะ การใช้ศีรษะ 4 แบบ ประกอบด้วย การเอียงศีรษะไปตามไหล่ที่กดลง              

การเอียงศีรษะตรงข้ามกับไหล่ที่กดลง ศีรษะตรง และการก้มศีรษะ 
มือ - กลุ่มสะหวันนะเขต มีทั้งสิ้น 5 แบบ ประกอบด้วย การจีบมือ การตั้งวง              

การหงายมือ การปรบมือ การม้วนมือออก 
- กลุ่มอุบลราชธานี มีทั้งสิ้น 10 แบบ ประกอบด้วย การตั้งวง การจีบมือการ
พนมมือ การตบสันมือเข้าและออก การแทงปลายมือไปด้านหลังและด้านข้าง 
การหงายมือ การสะบัดจีบ การกระดกข้อมือข้ึน การแบมือทาบที่หน้าอก             
การม้วนมือออก 

ล าตัว การใช้ล าตัว 7 แบบ ประกอบด้วย การกดเกลียวข้าง การโน้มตัวลงเล็กน้อย 
การก้มตัวลง การยักสะโพก การใช้ล าตัวตรง การย่อตัวลง การยืดตัวข้ึนตาม
จังหวะเพลง หรือที่เรียกว่า (สะดุ้งตัวข้ึน) 

เท้า การใช้เท้า 8 แบบ ประกอบด้วย การแตะเท้าด้วยน้ิวเท้า การย่ าเท้า การยกเท้า 
การเหลื่อมเท้า การตบฝ่าเท้า การก้าวเท้าไขว้ การโขยกเท้าการเขย่งเท้า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 การใช้ทิศทางในการแสดงฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดน้ี ผู้วิจัยพบว่า มีการใช้ทิศทาง
ที่หลากหลายมากกว่าการแสดงฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานีมาก ซึ่งได้ใช้หลักการทางนาฏศิลป์
ไทยแบบราชส านักมาเพื่อเพิ่มอรรถรสและความหลากหลายให้กับการแสดง   
 ในกระบวนท่าที่เป็นการพนมมือ หรือ ท่าไหว้ จะไม่เปิดปลายนิ้วมือ ซึ่งพบว่า เป็นรูปแบบที่ได้รับ
สืบทอดมาจากท่าฟ้อนของหมอล า นอกจกาน้ี ยังพบว่า การจีบมือในการแสดงฟ้อนตังหวายจะจีบมือโดย
นิ้วไม่ติดกันแบบการจีบในนาฏศิลป์ราชส านัก จากการสัมภาษณ์ นางนวมนตณ์ มากมี กล่าวว่า “พ่อทอง
จันทร์ สังฆมณี ผู้ประดิษฐ์และปรับปรุงท่าฟ้อนจะเน้นย าเสมอว่า การฟ้อนอีสานจะจีบมือไม่ติดกัน” 
(2564, 8 เมษายน, สัมภาษณ์) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด 
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ภาพท่ี 109 ลักษณะการจบีมือในยุคแรก 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 โดยภาพรวมของกระบวนท่าทั้งหมด มีรูปแบบที่ชัดเจน สวยงาม เป็นมาตรฐานตามแบบ
นาฏศิลป์แบบราชส านักผสมผสานกับการฟ้อนอีสาน ถึงแม้ว่ากลอนล าหรือดนตรีอาจจะเล่นไม่เหมือนเดมิ
ในแต่ละครั้ง แต่กระบวนท่าฟ้อนจะไม่ผิดตาม เพราะใช้การนับจังหวะแทนการฟ้อนตามท่อนเพลง ที่ต้อง
อาศัยท านองเพลงและบทร้องที่แม่นย า การฟ้อนนับจังหวะนี้ นางฉวีวรรณ ด าเนิน กล่าวว่า (2564,       
30 มีนาคม, สัมภาษณ์) “การออกแบบการฟ้อนลักษณะนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกหัดและการจดจ าของ
นักเรียน ซึ่งการนับจะช่วยให้การแสดงมีความพร้อมเพรียง และเหตุที่ต้องน ารูปแบบการใช้ร่างกายแบบ
กรมศิลปากรมาเป็นหลักในการแสดงนั้น ก็เพื่อให้นักเรียนมีจุดจ า คือ ระดับของมือ ระดับของเท้า เพื่อให้
เกิดพร้อมเพรียง สวยงาม เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งหมด” 
 ลักษณะกระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีลักษณะร่วมระหว่างการร า
แบบราชส านักและการฟ้อนแบบพื้นบ้านอีสานอย่างชัดเจน โดยจะพบลักษณะการใช้ร่างกายที่มีความ
แตกต่างจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีในหลายจุด ทั้งการจีบมือไม่ติด การโน้มล าตัวลงมากเป็นพิเศษ การ
ไม่เปิดปลายนิ้มขณะพนมมือ ล้วนเป็นสิ่งที่คณะครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด คือนางฉวีวรรณ ด าเนิน 
และนายทองจันทร์ สังฆมณี เน้นย้ าเสมอ ด้วยความที่เป็นการฟ้อนพื้นบ้านที่ผู้สร้างสรรค์มีพื้นฐานด้าน
การแสดงทั้งการแสดงหมอล ากลอนและการแสดงหมอล าหมู่ ยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ความเป็นฟ้อนอีสาน
ชัดเจน ดังนั้น พื้นฐานของผู้สร้างสรรค์การแสดงย่อมสะท้อนออกมาสอดแทรกในการแสดง 
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 1.3.4 สรุป 

ตารางท่ี 96 แสดงพัฒนาการกระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

ล าดับ ปี พ.ศ. รูปแบบการฟ้อน จ านวนกระบวนท่าฟ้อน 
1 2524 การฟ้อนประกอบท านองเพลงแบบนับ

จังหวะแล้วเปลี่ยนท่า 
- กลุ่มสะหวันนะเขต 8 ท่า 
- กลุ่มอุบลราชธานี 13 ท่า 

2 ไม่
สามารถ
ระบปุีที่
แน่ชัดได้ 

คงรูปแบบการฟ้อนแบบเดมิ                          
แต่กระบวนท่าเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
มือและล าตัว 
(ปีทีเ่ปลี่ยนแปลง อนุมานได้จากการให้
ข้อมูลของนางนวมนตณ์ มากมี ว่า          
หลงัจากที่ย้ายไปบรรจุยังที่อื่น ในปี 
พ.ศ.2530) 

- กลุ่มสะหวันนะเขต 8 ท่า 
- กลุ่มอุบลราชธานี 13 ท่า 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด แบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กระบวนท่าฟ้อนตังหวายแบบสะหวันนะเขต จ านวน 8 ท่า มีที่มาจาก 2 
รูปแบบ คือ ท่าฟ้อนตังหวายของชาวสะหวันนะเขต และท่าฟ้อของหมอล า และกระบวนท่าฟ้อน ตังหวาย
แบบอุบลราชธานี ที่ได้รับสืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี และคณะครูวิทยาลัย นาฏศิลปร้อยเอ็ด 
ได้ตัดทอดและปรับปรุงข้ึนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่แสดงและการฝึกหัดให้กับนักเรียน โดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฟ้อนเป็นการฟ้อนนับจังหวะทั้งหมด 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มาจากแนวคิดของคณะครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดที่ต้องการต่อยอด
การแสดงฟ้อนตังหวายของเดิม ให้มีความหลากหลายมากข้ึน เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับการแสดงแสดงให้
เห็นถึง แนวคิดการปรับปรนการแสดงพื้นบ้านให้สมสมัย ตามมโนทัศน์ของผู้สร้างสรรค์ที่พยายาม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่จากรากเดิม  
 จากการวิเคราะห์พัฒนาการกระบวนท่าฟ้อนตังหวายทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า จากการยึดพื้นที่ศึกษา
เป็นตัวตั้ง พัฒนการกระบวนท่าฟ้อนตังหวายสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 97 พัฒนาการด้านกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 

ระยะ พ้ืนท่ี ปี พ.ศ. รูปแบบการฟ้อน จ านวนกระบวนท่าฟ้อน 
1 

บ้าน        
ม่วงเจียด 

2497 ฟ้อนตามวิสัยของผู้ฟ้อน  - 
2509 ฟ้อนแบบเปลี่ยนกระบวนท่า

ฟ้อนตามกัน ไม่ก าหนด
จ านวนจังหวะที่ฟ้อน 

2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ และท่า
กางแขนออก 2 ข้าง 

2517  ฟ้อนประกอบท านองเพลง 
แบบเปลี่ยนกระบวนท่าฟ้อน
ตามผู้น า 

4 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ ท่ากาง
แขนออกสองข้าง ท่ากวางเดิน
ดง และท่าสาริกาเล่นลม 

2540 มี 2 ลักษณะ 
1) ฟ้อนสื่อความหมายตาม
บทรอ้ง 
2) ฟ้อนตามท านองเพลงไม่มี
การสือ่ความหมายตามบท
ร้อง โดยใช้การนบัจ านวน
จังหวะ ท่าละ 12 จังหวะ 

13 ท่า ได้แก่ ท่าเตรียมหรือท่า
ปรบมือ ท่าเทพนม               
ท่ามัจฉาว่ายน้ า ท่าวิหคเหินฟ้า 
ท่าบัวชูฝัก ท่าสอดสร้อยมาลา 
ท่ากวางเดินดง ท่าจีบหลงั ท่า
ฝัดข้าว ท่าส่อนสวิง  
ท่าปลาข้ึนแกง้                      
ท่าเมขลาล่อแก้ว  
ท่าพระรามแผลงศร 

2 วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี 

2522 1) คือการฟ้อนตีบทตาม
กลอนล า  
2) การฟ้อนประกอบท านอง
เพลงแบบเปลี่ยนกระบวนท่า
ฟ้อนตามท่อนเพลง  
3) การฟ้อนนับจังหวะ 

21 กระบวนท่า               

3 วิทยาลัย
นาฏศิลป
ร้อยเอ็ด 

2524 การฟ้อนประกอบท านอง
เพลงแบบนับจังหวะแล้ว
เปลี่ยนท่า 

- กลุ่มสะหวันนะเขต 8 ท่า 
- กลุ่มอุบลราชธานี 13 ท่า           

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงพักระบวนท่าฟ้อนตังหวายในประเทศไทย 3 พื้นที่ ได้แก่   
บ้านม่วงเจียด วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งมีพัฒนาการด้านรูปแบบการ
ฟ้อนเป็นล าดับ ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการฟ้อน ได้ 2 รูปแบบใหญ่ ได้แก่ 1) การฟ้อนของชาวบ้านคือ 
การฟ้อนตามวิสัยของผู้ฟ้อน การฟ้อนสื่อความหมายตามกลอนล า และการฟ้อนแบบเปลี่ยนท่าตามผู้น า 
และ 2) การฟ้อนที่ได้รับอิทธิพลนาฏศิลป์ราชส านัก คือ การฟ้อนตีบท  การฟ้อนแบบเปลี่ยนท่าตามท่อน
เพลง และการฟ้อนนับจังหวะ จากพัฒนาการทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความเลื่อนไหลของการฟ้อนตังหวาย 
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โดยเฉพาะการฟ้อนของชาวบ้านม่วงเจียด ที่มีพัฒนาการรูปแบบการฟ้อนถึง 4 ช่วง ซึ่งได้รับอิทธิพล
นาฏศิลป์ราชส านักเช่นกัน  
 ข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความไม่เสถียรของการฟ้อนตังหวาย ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ   
ไม่คงที่สถิตอยู่อย่างนั้นตลอดไป มีการปรับเปลี่ยนตามแหล่งอยู่ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนไปตามความรู้ใหม่   
ซึ่งเกิดมาทั้งจากปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากในชุมชนเอง ได้แก่ 
 1) พื้นฐานของผู้สร้างสรรค์หรือปรับปรุงการแสดง และผู้แสดง ซึ่งผู้สร้างสรรค์ หรือปรับปรุง
การแสดง และผู้แสดง ต่างมีพื้นฐานแตกต่างกัน กล่าวคือ ประสบการณ์ด้านการศึกษาวิชานาฏศิลป์       
มีส่วนส าคัญในการจัดระบบการแสดงให้เป็นมาตรฐานตามแบบนาฏศิลป์  
 2) รสนิยม ความต้องการผู้สร้างสรรค์หรือปรับปรุงการแสดง ความต้องการเป็นสิ่งที่มนุษย์
ทุกคนพึงมี ซึ่งแต่ละบุคคลต่างมีความชอบ ความพึงพอใจ และทัศนะด้านความงามแตกต่างกัน เมื่อมีการ
สร้างสรรค์หรือปรับปรุงการแสดง ย่อมเกิดความแตกต่างตามรสนิยมของ ผู้สร้างสรรค์การแสดง           
เพื่อตอบสนองความต้องการของตน 
 3) บริบททางสังคม กล่าวคือ สังคมมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในทุกระดับ เมื่อสังคมมี
การปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ฟ้อนตังหวายรูปแบบเดิมออาจไม่ตอบโจทย์ของสังคมนั้น ๆ ฉะนั้น ฟ้อนตัง
หวายจึงต้องปรับตนเองเพื่อให้อยู่ในสังคมได้ 
 นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ่งที่แพร่กระจายเข้ามาในชุมชน เป็นอิทธิพลจากภายนอก 
ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ประสบการณ์ใหม่ของผู้สร้างสรรค์หรือปรับปรุง
การแสดง และผู้แสดง กล่าวคือ ผู้สร้างสรรค์หรือปรับปรุงการแสดง และผู้แสดง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ จากการ
ได้พบเห็นการแสดงต่าง ๆ เครื่องแต่งกายต่าง ๆ จากภายนอกชุมชน และการได้ศึกษา เรียนรู้ ศาสตร์ด้าน
นาฏศิลป์ไทยแบบราชส านัก จึงน าองค์ความรู้และสิ่งเหล่านั้น กลับมาพัฒนาการแสดงของตนให้เป็น
มาตรฐานตามแบบนาฏศิลป์มากขึ้น 
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2. กระบวนท่าฟ้อนที่มีการสืบทอด 
 การแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย พบว่า มีการสืบทอดกันอย่างเป็นล าดับ ตามที่ได้
อธิบายในประเด็นการสืบทอดในบทที่ 4 ส าหรับในบทนี้ ผู้วิจัย จักได้อธิบายถึงล าดับการสืบทอดผู้ส่งผู้รับ
การสืบทอด และกระบวนท่าฟ้อนที่มีการสืบทอด โดยมีขอบเขตการอธิบายในช่วง พ.ศ. 2509  ถึง พ.ศ. 2524 
เพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ล าดับท่ี 1 ปี พ.ศ.2509 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สู่บ้านม่วงเจียด ประเทศไทย 
 นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้พบเห็นการแสดงล าตังหวาย ที่แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้น ากลับมาเป็นกระบวนท่าฟ้อนในการฟ้อนตังหวายในวงหมอล าหมู่ 
ในปี พ.ศ.2509  ปรากฏอยู่ 2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ากางมือออกสองข้าง แล้วกระดกข้อมือข้ึนตาม
จังหวะ โดยจะโน้มตัวไปข้างหน้าบ้าง ข้างหลังบ้าง ดังนี้ 

ตารางท่ี 98 ท่าฟ้อนของบ้านม่วงเจียดที่ได้สืบทอดมาจากแขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว 

ล าดับ ท่า
ฟ้อน 

แขวงสะหวันนะเขต บ้านม่วงเจียด 

1. ท่า
ไหว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 98 ท่าฟ้อนของบ้านม่วงเจียดที่ได้สืบทอดมาจากแขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว (ต่อ) 

ล าดับ ท่าฟ้อน แขวงสะหวันนะเขต บ้านม่วงเจียด 
2. 
 

 
ท่ากาง
แขนออก
สองข้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จาก 33 เป็นการน าเสนอท่าฟ้อนที่บ้านม่วงเจียดสืบทอดมาจากแขวงสะหวันนะ              
เขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งปรากฎเพียง 2 ท่า เท่านั้น ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ากางแขน
ออกสองข้าง กระบวนท่าดังกล่าวยังสืบทอดจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งท่าไหว้ มีช่ือว่า ท่าเทพนม และท่ากาง
แขนออกสองข้าง ต่อมาเรียกว่า ท่ากาตากปีกบ้าง ภายหลังเรียกว่า ท่านกสีดาเล่นห าดบ้าง ปัจจุบัน 
เรียกว่า ท่าวิหคเหินฟ้า 
 ทั้งนี้ กระบวนท่าฟ้อนตังหวายดังกล่าว มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีเพียง 2 ท่า 
เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการแสดงที่มุ่งเน้นไปที่การขับล ามากกว่าการฟ้อน ซึ่งการฟ้อนถือ
เป็นเพียงองค์ประกอบที่เสริมให้การแสดงมีความสวยงามและสนุกสนาน ในฐานะองค์ประกอบรอง 
นอกจากนี้ รูปแบบการฟ้อน ก็มีลักษณะเป็นการฟ้อนที่ไม่ได้ก าหนดจ านวนครั้ง หรือจังหวะที่ฟ้อน และ
สามารถฟ้อนได้ทั้งผู้ขับล าและผู้ฟ้อน การที่กระบวนท่ามีจ านวนน้อยและไม่ซับซ้อน ก็เป็นการสนับสนุน
แนวคิดดังกล่าว  

 2.2 ล าดับท่ี 2 ปี พ.ศ.2522 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียดและโรงเรียนอุบล
วิทยาคม สู่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
 ในปี พ.ศ. 2521 นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้ถ่ายทอดกระบวนท่าฟ้อนให้กับคณะครูโรงเรียนอุบล
วิทยาคม 2 ท่า ได้แก่ ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ากางมือออกสองข้าง จากนั้น คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้
ดัดแปลงท่าเดิมและประดิษฐ์ท่าฟ้อนข้ึนใหม่ โดยน าท่าฟ้อนมาจากการแสดงชุดต่าง ๆ จากการให้
สัมภาษณ์ของนางรุจิรา ทัศนียานนท์ (2564, 26 มีนาคม, 8 พฤษภาคม, สัมภาษณ์) คณะผู้ออกแบบ
กระบวนท่าฟ้อน ระบุว่า  “ตนกับนางวิริยา เพชราเวช ได้น าท่าฟ้อนที่ได้พบเห็นเมื่อครั้งไปเก็บข้อมูลมา
ประยุกต์ข้ึนใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตจากนายประดิษฐ์ แก้วชิณ ว่า ‘สามารถสร้างสรรค์ท่าฟ้อนข้ึนใหม่ได้ ซึ่ง



231 

นายประดิษฐ์ก็ได้ปรับปรุงข้ึนมาใหม่เช่นกัน การฟ้อนตังหวายนี้มิได้เป็นสมบัติของคนใดคนหนึ่ง สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม’ ตนและนางวิริยาจึงได้น าความรู้ด้านนาฏศิลป์ จากประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์การแสดงเพื่อเข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษา และความรู้ด้านนาฏศิลป์ จากการที่ได้อบรม
วิชานาฏศิลป์ ที่กรุงเทพฯ และที่ต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนท่าฟ้อนข้ึน  
 ส าหรับแนวคิดในการประดิษฐ์ท่าฟ้อนของคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม คือ การน ากระบวนท่า
ฟ้อนของเดิมมาดัดแปลงให้แปลกใหม่และสวยงามตามแบบนาฏศิลป์ และน าท่าฟ้อนในการแสดงแบบราช
ส านักและแบบพื้นบ้านที่มีอยู่แล้ว มาดัดแปลงให้ให้เข้ากับท านองเพลงล าตังหวายโดยเลือกใช้ท่าที่น ามา
ปฏิบัติเข้ากับเพลงแล้ว มีความกลมกลืนและไม่ขัดกับเพลง โดยการแสดงที่มีการน าท่าฟ้อนมานั้น 
ประกอบด้วย ท่าร าแม่บท และท่าร าวงมาตรฐาน เช่น ท่าสอดสร้อยมาลาแปลงท่าพรหมสี่หน้า เป็นต้น 
ท่าฟ้อนศรีโคตรบูร เช่น ท่าที่มือหนึ่งจีบคว่ าที่ชายพก มือหนึ่งหงายมือแทงปลายมือลงด้านล่างระดับเอว 
แล้วสวนมือขึ้นลง พร้อมกับยักสะโพก ท่าเคล้ามือ เป็นต้น และท่าฟ้อนเซิ้งกระติ๊บ เช่น ท่าคลึงสะโพก ท่า
มือหนึ่งจีบคว่ าด้านหน้าแขนตึงระดับไหล่ มือหนึ่งหงายมือที่ข้างศีรษะ เป็นต้น เมื่อน ามาเรียงร้อยแล้ ว 
พบว่า มีความกลมกลืนและสวยงาม จึงได้น าไปฟ้อนให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนได้ชม และได้รับอนุมัติให้
น าออกแสดงได้ ทั้งนี้ กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของโรงเรียนอุบลวิทยาคม มีอยู่ 16 ท่า 

ตารางท่ี 99 กระบวนท่าฟ้อนที่โรงเรียนอุบลวิทยาคมได้สืบทอดมาจากบ้านม่วงเจียด 

ล าดับ ท่าฟ้อน บ้านม่วงเจียด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
1 ท่าไหว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 ท่ากาง
แขน
ออก
สองข้าง 
 
 
 
 
 

  

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 จากตารางข้างต้น กระบวนท่าฟ้อนที่สืบทอดต่อมายังโรงเรียนอุบลวิทยาคมนั้น ได้แก่ ท่าไหว้ 
และท่าวิหคเหินฟ้า แต่ลักษณะการใช้ร่างกายเปลี่ยนไป เนื่องจากคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้น ามา
ประยุกต์ใช้ ดัดแปลง ไปตามรสนิยมของตน แต่ยังคงลักษณะร่วมกันที่เห็นได้ชัดคือ การใช้มือ โดย
กระบวนท่าฟ้อนของทั้ง 2 แห่ง ในที่ 1 ยังคงปรากฏการพนมมือไหว้เช่นเดียวกัน และในท่าที่ 2 ยังปรากฏ
ลักษณะการกางแขนออกระดับไหล่เช่นเดียวกัน  
 ครั้นต่อมา ในปี พ.ศ. 2522 คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้ถ่ายทอดกระบวนท่าฟ้อนตัง
หวายให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ อาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาครูอุบลราชธานีและ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ได้เรียบเรียง ดัดแปลงกระบวนท่าข้ึนใหม่ และประดิษฐ์กระบวน
ท่าเพิ่มเติม มีทั้งสิ้น 21 ท่า 
 ภายหลังได้น ามาท่าฟ้อนที่ปรับปรุงแล้ว ไปเสนอกับนายประดิษฐ์ แก้วชิณ เพื่อขอความ
คิดเห็น ซึ่งนายประดิษฐ์ ก็เห็นชอบด้วย และให้ความเห็นว่า มีท่าของบ้านม่วงเจียดที่สืบทอดมาจาก
ประเทศลาว 2 ท่า ได้แก่ ท่าเทพนม และท่ากาตากปีก (ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์, 2564, 3 เมษายน, สัมภาษณ์)   
 จากการศึกษาข้อมูลด้านกระบวนท่าฟ้อนของโรงเรียนอุบลวิทยาคมเป็นเช่นไรนั้น              
ผู้สร้างสรรค์การแสดงฟ้อนตังหวายโรงเรียนอุบลวิทยาคมไม่สามารถได้ระบุได้ชัดเจน แต่ในส่วนของ
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลชัดเจนว่า มีกระบวนท่าใดบ้างที่สืบทอดมาจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
จากการให้ข้อมูลของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ (2564 , 8 พฤษภาคม , สัมภาษณ์)               
ว่า “กระบวนท่าฟ้อนตังหวายแทบทั้งหมดสืบทอดมาจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม แต่วิทยาลัยครูได้ปรับปรงุ
ในบางส่วน แต่ยังคงของเดิมไว้เป็นหลัก”  
 ในการน าเสนอกระบวนท่าฟ้อนตังหวายที่มีการสืบทอดต่อไปนี้ กระบวนท่าฟ้อนที่เป็นของ
โรงเรียนอุบลวิทยาคม จะอยู่ในช่องซ้ายมือ และกระบวนท่าที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีจะอยู่ในช่องด้าน
ขวามือ และในช่องด้านขวามือที่อยู่คู่กับช่องด้านซ้ายมือที่เป็นช่องว่าง หมายถึง เป็นกระบวนท่าฟ้อนที่
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ประดิษฐ์ข้ึนใหม่ โดยกระบวนท่าฟ้อนที่สืบทอดมาจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
ทั้งสิ้น 16 ท่าประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



233 

ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
1  

 
 
 

ภาพด้านซ้ายมือ 
เป็นท่าแรกของท่า
ฟ้อนตังหวายของ
โรงเรียนอบุล
วิทยาคม เยกว่า 
ท่าคลึงสะโพก 
ต่อมา วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี ได้
เปลี่ยนท่าสอด
สร้อยมาลาแปลง 
 
 
 
 

2 
 

 
 

 
 

กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
3  

 
 

 
 
 

กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 



235 

ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นกระบวนท่าที่
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี
ประยุกต์ข้ึน           
โดยเป็นปฏิบัติตรง
ข้ามกับท่าที่ 4 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

8   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
9.   กระบวนท่าน้ี 

วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

10   
 

เป็นกระบวนท่าที่
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี
ประยุกต์ข้ึน           
โดยเป็นปฏิบัติตรง
ข้ามกับท่าที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
11.  

 
 

 
 
 
 

กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
13.  

 
 
 

กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

16.   เป็นกระบวนท่าที่
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี
ประยุกต์ข้ึน           
โดยน าท่าพรหมสี่
หน้ากับท่า                   
กาตากปีกมาเรียง
ร้อยเป็นท่าใหม ่
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
19..      กระบวนท่าน้ี 

วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.   เป็นกระบวนท่าที่
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี
ประยุกต์ข้ึน           
โดยน าท่าพรหมสี่
หน้ากับท่ากาตาก
ปีกมาเรียงร้อย
เป็นท่าใหม ่
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 100 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้สืบทอดจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี หมายเหต ุ
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานียัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กระบวนท่าฟ้อนตังหวายที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี        
สืบทอดมาจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม มีทั้งสิ้น 16 ท่า เป็นท่าที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ 5 ท่า ทั้งนี้ กระบวนท่า
ที่สร้างสรรค์ใหม่ยังคงรูปแบบกระบวนท่าของเดิมไว้เป็นส่วนมาก ซึ่งในการสร้างสรรค์ใหม่นั้น เป็นการน า
กระบวนท่าของเดิม มาประยุกต์ เรียงเรียง ดัดแปลง เป็นกระบวนท่าใหม่ เช่น การปฏิบัติท่าตรงข้ามกับ
ท่าเดิม การน าท่าเดิมมาเรียบเรียงเป็นท่าใหม่ เป็นต้น 
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 2.3 ล าดับที่ 3 ปี พ.ศ.2524 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี สู่วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 ในปี พ.ศ. 2524 คณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้ถ่ายทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 
ให้กับคณะครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยมีนายชวลิต มณีรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยคณะครูและ
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีนายทองจันทร์ สังฆมณี และนางนวมนตณ์ มากมี เป็นต้น เป็นผู้รับ
การถ่ายทอด ณ อาคารเรียนภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี 
 ภายหลัง คณะครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ปรับปรุง ตัดทอน และเรียบเรียงกระบวน    
ท่าใหม่ จากเดิม 21 เหลือ 13 ท่า โดยปรับเปลี่ยนจากการฟ้อนตีบทตามกลอนล า การฟ้อนแบบเปลี่ยนท่า
ตามท่อนเพลง และการฟ้อนนับจังหวะ เหลือเพียงการฟ้อนนับจังหวะ 
 กระบวนท่าฟ้อนตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานีที่ยังปรากฏในกระบวนท่าฟ้อนตัง
หวายกลุ่มอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีดังนี้ 

ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหตุ 
1  

 
 
 

กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัย               
นาฏศิลป
ร้อยเอ็ดยังคงไว้ 
แต่ปรับเปลี่ยน
การใช้มือ คือ
ระดับมอืที่แคบ
กว่าของ
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี(ต่อ) 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหต ุ
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ดยังคงไว้ แต่
ปรับเปลี่ยนการใช้มือ 
คือการใช้การตบสัน
มือออก 
ส่วนวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี กระดก
ข้อมือเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี(ต่อ) 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหตุ 
3  

 
 
 
 
 
 
 

กระบวน
ท่านี้
วิทยาลัย         
นาฏศิลป
ร้อยเอ็ดยัง
คงไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  
 

 
 

กระบวน
ท่านี้ 
วิทยาลัย         
นาฏศิลป
ร้อยเอ็ดยัง
คงไว้ แต่
ปรับเปลี่ย
นการใช้มือ 
คือระดับ
มือที่ต่ า
กว่า
วิทยาลัยครู
อุบลราชธา
นี 
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ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี(ต่อ) 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหตุ 
5  

 
 

 
 
 

กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ดยังคงไว้ 
แต่ปรับเปลี่ยน
การใช้ศีรษะ คือ 
เอียงศีรษะตาม
มือตั้งวงและการ
ใช้มือ คือการ
กระดกข้อมือ 
ส่วนวิทยาลัยครู
อุบลราชธานีจะ
เอียงศีรษะตรง
ข้ามมือตั้งวง และ
ใช้การพรมนิ้ว 

6  
 

 
 

กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ดยังคงไว้ 
แตป่รับเปลี่ยน
การใช้มือ คือ
ระดับมอืที่ต่ ากว่า
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี(ต่อ) 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหตุ 
7   กระบวนท่าน้ี

ไม่ปรากฏใน
การแสดงของ
วิทยาลัยนาฏ
ศิลปรอ้ยเอ็ด 
 
 
 
 
 

8   กระบวนท่าน้ี
ไม่ปรากฏใน
การแสดงของ
วิทยาลัย            
นาฏศิลป
ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

9   กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัย         
นาฏศิลป
ร้อยเอ็ดยังคงไว้ 
โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี(ต่อ) 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหต ุ
10      กระบวนท่าน้ีไม่ปรากฏ

ในการแสดงของ
วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 

11  
 

 
 

กระบวนท่าน้ี วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ดยัง
คงไว้ แต่ปรับลักษณะ
การใช้มือ คือ มือทั้งสอง
ตั้งวง ส่วนวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี มือซ้ายเท้า
สะเอว 
และกระบวนฟ้อนที่2  
 
  
วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ปรับลักษณะ
การใช้มือ คือ ไขว้มือ
ทาบทีห่น้าอก ส่วน
วิทยาลัยครูอบุลราชธานี    
จะไว้มือที่ชายพก แล้
สะบัดจีบตัง้วง 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี(ต่อ) 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหตุ 
12  

 
 กระบวนท่าน้ี

ไม่ปรากฏใน
การแสดงของ
วิทยาลัย           
นาฏศิลป
ร้อยเอ็ด 
 

13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัยนาฏ
ศิลปรอ้ยเอ็ดยัง
คงไว้ โดยน ามา
เพียงท่าที่ 2 
ของวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี(ต่อ) 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหตุ 
14  

 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนท่าน้ี
ไม่ปรากฏใน
การแสดง
ของวิทยาลัย         
นาฏศิลป
ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนาฏ
ศิลปรอ้ยเอ็ด
ได้
ปรับเปลี่ยน
ลักษณะการ
ใช้มือ คือ ใช้
การดึงจีบ
สลบัข้ึนลงกับ
การตั้งวง 
ส่วนวิทยาลัย
ครู
อุบลราชธานี 
ใช้การตั้งวง
แล้วตบมือลง
เป็นนจบี 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี(ต่อ) 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหต ุ
16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนท่าน้ี ของ
วิทยาลัย นาฏศิลป
ร้อยเอ็ดจะปฏิบัติ
ท่าเช่นเดียวกับท่า
ที่ 1 ทุกประการ 
ส่วนวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี เท้า
ขวาจะก้าวไขว้ 
เปิดส้นเท้าหลงั 
และระดบัมืออยู่ที่
ชายพก 
 

17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนท่าน้ีไม่
ปรากฏในการ
แสดงของวิทยาลัย         
นาฏศิลปร้อยเอ็ด 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี(ต่อ) 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหตุ 
18  

 
 
 

กระบวนท่าน้ี 
วิทยาลัย             
นาฏศิลป
ร้อยเอ็ดยังคงไว้ 
แต่ปรับเปลี่ยน
ลักษณะการใช้
เท้า คือ ใช้การ
ตบเท้าตาม
จังหวะ ส่วน
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี ใช้
การย่ าเท้าแล้ว
แตะ และ
ปรับเปลี่ยน
ลักษณะการใช้
มือ โดยวิทยาลัย
ครูอุบลราชธานี 
มือที่อยู่ด้านใน
จะตั้งมอื ส่วน
วิทยาลัย             
นาฏศิลป
ร้อยเอ็ด แทง
ปลายมอืไป
ด้านหลัง 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 101 กระบวนท่าฟ้อนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ดได้สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี(ต่อ) 

ล าดับ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หมายเหตุ 
19   กระบวนท่าน้ีวิทยาลัยนาฏ

ศิลปรอ้ยเอ็ดยังคงไว้ แต่
ปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้
มือ คือ ในกระบวนฟ้อนที่ 
1 จะหันด้านขวา มือนอก
หงายมือตัง้ฉากในระดบั
ศีรษะ และมือในอยูร่ะดับ
เอว ส่วนวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี หงายมือทัง้
สองข้าง ตั้งฉากในระดับ
เดียวกันและกระบวนฟ้อน
ที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด หนัด้านขวา มือ
ทั้งสองข้างอยูร่ะดับสะโพก 
กระดกข้อมือข้ึน พร้อมกับ
หันมาด้านหน้า ส่วน
วิทยาลัยครูอบุลราชธานี 
จะใช้การก้าวไขว้เท้า มือ
ขวาต้ังวงบนมือซ้ายตัง้วง
ระดับเอว 

20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนท่าน้ี วิทยาลัย             
นาฏศิลปร้อยเอ็ด ยังคงยึด
ไว้เช่นเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 จากตารางข้างต้น พบว่า กระบวนท่าฟ้อนที่มีสืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี         
มีทั้งสิ้น 13 ท่า ซึ่งมีความแตกต่างจากของวิทยาลัยครูอุบลราชธานีในหลายจุด เนื่องจากคณาจารย์
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้ปรับปรุงและตัดทอนแล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดง แต่ก็สามารถเห็นถึง
ร่องรอยเค้าโครงเดิมอยู่ที่เช่ือมโยง และใกล้เคียงกันอยู่ โดยลักษณะที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดก็ คือ 
ลักษณะการใช้มือ เช่น การจีบมือ การเปิดปลายนิ้ว เป็นต้น 
 จากข้อมูลด้านกระบวนท่าฟ้อนตังหวายที่มีการสืบทอด ผู้วิจัยสามารถสรุปล าดับการสืบทอด 
ผู้ส่ง ผู้รับการสืบทอด และกระบวนท่าฟ้อนที่มีการสืบทอดได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 110 แผนภูมิแสดงล าดับการสืบทอด 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 

กระบวนท่าฟ้อน 2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ 
และท่ากางแขนออกสองข้าง 

 

แขวงสะหวันนะเขต 
ประเทศลาว  

 

บ้านม่วงเจียด 
ประเทศไทย 

 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี 

วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด 

 

กระบวนท่าฟ้อน 2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ 
และท่ากางแขนออกสองข้าง 

 

กระบวนท่าฟ้อน 16 ท่า  

กระบวนท่าฟ้อน 13 ท่า 
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 จากแผนถึงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวายทั้งในส่วนผู้ส่งและ
ผู้รับอย่างเป็นล าดับ และมีการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนสู่กันกี่กระบวนท่า ซึ่งในระหว่างการสืบทอดนั้น 
ปรากฏทั้งการสืบทอดด้วยการจดจ ามา และการสืบทอดตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดในลักษณะใด   
ก็ล้วนแสดงให้ที่ ไปที่ มาของการฟ้อนตังหวายอันเป็นการแสดงพื้นบ้ านอีสานในยุคแรกของ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชานาฏศิลป์ในภาคอีสาน 
 ถึงแม้ว่า จะสามารถระบุกระบวนท่าฟ้อนที่มีการสืบทอดได้อย่างชัดเจน ถึงแต่กระนั้น แต่ละแห่ง
ก็ได้ดัดแปลงกระบวนท่าฟ้อนให้แตกต่างไปจากเดิมทั้งในระดับน้อยไปจนถึงระดับอันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งความต้องการ รสนิยม และพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์แบบราชส านักของผู้สร้างสรรค์การแสดง 
และข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่แต่ละแห่งมี ล้วนแต่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทั้งสิ้น ซึ่งแต่ละแห่ง แสดงให้เห็นว่า 
การฟ้อนตังหวายถึงแม้จะการสืบทอด แต่ก็ไม่ได้น าสิ่งที่สืบทอด มาใช้ทั้งหมด อันเป็นความเลื่อนไหลของ
การแสดงพื้นบ้าน ถึงกระนั้น ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็ยังปรากฏลักษณะเค้าโครงเดิมอยู่เสมอ        
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดที่ไม่ถึงรากฐานของเดิมอย่างสิ้นเชิง 
 



 

บทท่ี 6 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง ฟ้อนตังหวาย : พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน           
มีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบการแสดง และ
การสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย และ 2. เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อน    
ตังหวาย ในบทนี้ เป็นการน าเสนอสรุปกระบวนการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. สรุปกระบวนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดข้ันตอนการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การวิจัยเอกสารโดย
ศึกษารวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจัย และฐานข้อมูออนไลน์ และ2) การวิจัย
ภาคสนาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง โดยใช้การก าหนดแนวค าถามในการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
การคัดเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สร้างสรรค์การแสดง ผู้ปรับปรุงการแสดง นักแสดง 
นักร้อง และนักดนตรี โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลฟ้อนตังหวายของบ้านม่วงเจียดมีทั้งสิ้น 6 คน ของวิทยาลัยครู
อุบลราชธานีมีทั้งสิ้น 8 คน และของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 11 คน และน าเสนอด้วยการพรรณนา
วิเคราะห์ โดยผ่านการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เลขที่ HE642003 

2. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านจุดมุ่งหมายและองค์ประกอบการ
แสดงฟ้อนตังหวาย 2) การสืบทอดองค์ประกอบการแสดงฟ้อนตังหวาย และ 3) พัฒนาการและการสืบ
ทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย ดังนี้  
 

 2.1 พัฒนาการด้านจุดมุ่งหมายและองค์ประกอบการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 

  1) จุดมุ่งหมายการแสดงฟ้อนตังหวาย สามารถแบ่งได้ 9 ช่วง ดังนี้ 
   (1) การขับล าตังหวายเพื่อพิธีกรรมรักษาโรค ฟ้อนตังหวายมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านตัง
หวายโคก เมืองซนนะบุรี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นการขับล า
เพื่อพิธีกรรมรักษาโรค (พิธีเหยายา) 
   (2) การขับล าตังหวายเพื่อความบันเทิง เป็นการขับล าเพื่อความบันเทิงชุมชนบ้านตัง
หวายโคก ต่อมาเผยแพร่ไปยัง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเช่นกัน        
ในลักษณะการล าปฏิพากย์  
   (3) ฟ้อนตังหวายเพื่อความบันเทิง ปี พ.ศ. 2497 ท านองล าตังหวายเผยแพร่มายัง
บ้านม่วงเจียด ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยนายประดิษฐ์ แก้วชิณ และได้สร้างสรรค์เป็นการ
ฟ้อนประกอบการขับล าตังหวายข้ึน เพื่อแสดงในวงหมอล าหมู่คณะศิลป์อีสานดาวรุ่ง 
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   (4) ฟ้อนตังหวายเพื่อนันทนาการ ปี พ.ศ. 2517 นายประดิษฐ์ แก้วชิณ อดีตครูใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด ได้น าฟ้อนตังหวายมาฝึกหัดให้กับนักเรียน เพื่อเป็นกิจกรรมนันทนาการระหว่างเรียน  
   (5) ฟ้อนตังหวายเพื่อพิธีกรรม ปี พ.ศ. 2519 นายประดิษฐ์ แก้วชิณ ได้น าการแสดง
ฟ้อนตังหวายมาแสดงในพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตา ของชุมชนบ้านมวงเจียด เพื่อถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธ์ให้ดล
บันดาลให้ฝนฟ้าน้ าท่าอุดมสมบูรณ์  
   (6) ฟ้อนตังหวายเพื่อการอนุรักษ์ ในปี พ.ศ. 2540 มีการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ฟ้อนตัง
หวายข้ึนในชุมชนบ้านม่วงเจียด เพื่อเป็นการรักษาและสืบสานฟ้อนตังหวายให้คงอยู่คู่ชุมชน 

   (7) ฟ้อนตังหวายเพื่อประเพณีพิธีกรรม ปี พ.ศ. 2521 ฟ้อนตังหวายได้เผยแพร่มายัง
โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยเป็นการแสดงในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 

   (8) ฟ้อนตังหวายเพื่อเป็นนาฏกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี           
ปี พ.ศ. 2522 ฟ้อนตังหวายได้เผยแพร่มายังวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีการน าการแสดงท้องถ่ินมา
สร้างสรรค์เพื่อสร้างการแสดงอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี  
   (9) ฟ้อนตังหวายเพื่อความบันเทิงที่หลากหลาย ปี พ.ศ. 2524 ฟ้อนตังหวายได้
เผยแพร่มายังวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการสร้างสรรค์การแสดงข้ึนใหม่ โดยเป็นการน าเสนอฟ้อนตัง
หวาย 2 แห่ง คือ ฟ้อนตังหวายแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และฟ้อนตัง
หวายของจังหวัดอุบลราชธานี 

  2) องค์ประกอบการแสดงฟ้อนตังหวาย ในระหว่างปี พ.ศ. 2497 ถึง ปี พ.ศ. 2524      
มีลักษณะดังนี้ 
   (1) ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด 

    1.ด้านผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิงแสดงล้วน ปี พ.ศ. 2509 เป็นผู้แสดงหมอล าหมู่
คณะศิลป์อีสานดาวรุ่ง ปี พ.ศ.2517 เป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเจียด เมื่อนักเรียนกลุ่มดังกล่าว
เติบโตข้ึนก็ยังคงแสดงอยู่เป็นโอกาส  
    2.ด้านกลอนล า ระหว่างปี พ.ศ. 2509-2540 กลอนล าปรับเปลี่ยนไปตามโอกาสที่
แสดง นายประดิษฐ์ แก้วชิณ จะเป็นผู้ประพันธ์กลอนล าด้วยตนเอง เป็นกลอนล าตังหวายเพียงอย่างเดียว  
    3.ด้านดนตรี (1) ลายเพลง ระหว่างปี พ.ศ. 2509-2540 ด าเนินด้วยท านอง       
ตังหวายเพียงเดียว (2) เครื่องดนตรี ใช้เครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ แคน กลองอีตุ๊บ ฉ่ิง ฉาบ และไม้งับแงบ  
    4. ด้านเครื่องแต่งกาย ปีพ.ศ. 2509 - 2517 ไม่มีข้อก าหนดและลักษณะตายตัว 
โดยผู้แสดงจะนุ่งกระโปรงบ้าง หรือนุ่งผ้าซิ่นบ้าง โดยใช้วัตถุดิบที่มีแต่ละบุคคล ปี พ.ศ. 2517 เริ่มแต่งกายใน
ลักษณะคล้ายกัน แต่วัตถุดิบแตกต่างกัน เฃ่น สวมเสื้อย้อมคราม นุ่งผ้าซิ่นลายแตกต่างกัน ใช้ผ้าสไบสีขาว
คล้องคอ เป็นต้น  
   (2) ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
    1. ด้านผู้แสดง ใช้ผู้แสดงเพศหญิง ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2524 เป็นนักศึกษา  
วิชาชีพครู ซึ่งยังไม่มีวิชาเอกนาฏศิลป์โดยตรง และปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา เป็นนักศึกษาวิชานาฏศิลป์ทั้งหมด 

    2. ด้านกลอนล า วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้สืบทอดกลอนล าตังหวายของ
โรงเรียนอุบลวิทยาคมมาทั้งหมด โดยได้ปรับเนื้อหาในบางส่วนเพื่อให้สื่อถึงวิทยาลัยครูอุบลราชธานี และ
ให้สามารถขับร้องได้ทั้งชายและหญิง กลอนล าจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเกริ่นล ายาวช่วงล าตังหวาย 
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และช่วงล าเต้ยลา ใช้ท านองล าถึง 4 ท านอง ประกอบด้วย ท านองล ายาว ท านองล าตังหวาย ท านองล า
เต้ยพม่า และท านองเต้ยธรรมดา ภายหลังได้ปรับกลอนเกริ่นใหม่ และประมาณปี พ.ศ. 2529 มีการ
ปรับเปลี่ยนกลอนเกริ่นล ายาวใหม่ เป็นกลอนล าของหมอล ากลอนที่ก าลังโด่งดังในขณะนั้น 

   3. ด้านดนตรี (1) ลายเพลง ประกอบด้วย 4 ลาย ได้แก่ ลายล ายาว ลายตังหวาย      
ลายเต้ยพม่า และลายเต้ยธรรมดา (2) เครื่องดนตรี ปี พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย พิณไฟฟ้า พิณเบส     
ไฟฟ้า แคน กลองหาง กลองตุ้ม ฉ่ิง ฉาบ ไม้งับแงบ และโปงลาง ต่อมา ในปี พ.ศ. 2523 ได้เพิ่มโหวดเข้า
มาประสมวง เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับการแสดง 

   4.ด้านเครื่องแต่งกาย ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2524 แต่งกายตามลักษณะบ้านม่วง
เจียดและโรงเรียนอุบลวิทยาคม คือ นุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก ใช้ผ้าสไบคล้องคอบ้างห่มสไบเฉียงบ้าง 
และสวมเครื่องประดับที่ประดิษฐ์ข้ึนเอง เช่น สร้อยคอประดิษฐ์จากฝาขวดเบียร์ตี เป็นวง เป็นต้น แต่ใช้
วัตถุดิบที่มีในขณะนั้น ต่อมา ในปี พ.ศ. 2524 ได้ปรับเปลี่ยนจากการสวมเสื้อมาเป็นการพันผ้ารัดอกจับจีบ
ปล่อยชายที่หน้าอกด้านซ้ายเรียกว่า “อิ้งอก” ด้วยผ้าขาวม้า นุ่งผ้าซิ่นลาวเพื่อแสดงให้ถึงวัฒนร่วมระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศลาว สวมเครื่องประดับเงิน ได้แก่ สร้อยคอปัตติหย่าง ก าไลข้อมือเงิน ก าไลข้อเท้าเงิน 
เข็มขัดเงิน และต่างหูเงิน ทรงผมรวบมวยไว้กลางศีรษะ 

  (3) ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด 

   รูปแบบการแสดงออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มแขวงสะหวันนะ
เขตประเทศลาว และกลุ่มที่สอง กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
   1. ด้านผู้แสดง ใช้ผู้แสดงเพศหญิง ปี พ.ศ. 2524 เป็นกลุ่มนักเรียนดุริยางคศิลป์และ
คีตศิลป์เป็นส่วนใหญ่ นักเรียนนาฏศิลป์เป็นส่วนน้อย  
   2. ด้านกลอนล า แบ่งออกเป็นสองช่วงตามรูปแบบการแสดง คือ กลอนล าตังหวาย
แบบสะหวันนะเขต ประพันธ์โดยนางฉวีวรรณ ด าเนิน โดยได้น ากลอนผญาโบราณอีสานและกลอนล าของ
ตน มาปรับปรุงเป็นกลอนล า และกลุ่มอุบลราชธานี เป็นกลอนล าที่ได้รับสืบทอดมาจากวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี โดยนางฉวีวรรณ ด าเนิน ได้ตัดทอนและปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนตาม
ลักษณะกลอนล าของหมอล า ให้สามารถขับล าได้โดยนักร้องหญิงเพียงอย่างเดียว และให้มีเนื้อหาสื่อถึง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งกลอนล าทั้งสองช่วงจะด าเนินด้วยท านองตังหวายเพียงอย่างเดียว  
   3. ด้านดนตรี (1) ลายเพลง ด าเนินด้วยลายตังหวายเพียงอย่างเดียว ร่วมกันปรับปรุงโดย
นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธ์ุ นายทองค า ไทยกล้า และนายจีรพล  เพชรสม เป็นการน าลายตังหวายที่เคยบรรเลงที่
วงโหวดเสียงทองมาผสมผสานกับลายตังหวายของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี   (2) เครื่องดนตรี ใช้เครื่องดนตรีที่มี
อยู่แล้ว ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเดียวกันกับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้แก่ พิณ แคน หมากเตอะเติ่น (โปงลาง)   
กลองหาง กลองตุ้ม ไหซอง โหวด ฉ่ิง และฉาบ ภายหลัง   ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าแทน คือ        
พิณไฟฟ้า และเปลี่ยนจากไหซองมาใช้พิณเบสไฟฟ้าแทน ตามความนิยมในยุคนั้น 

   4. ด้านเครื่องแต่งกาย ปี พ.ศ. 2524 ผู้แสดงกลุ่มสะหวันนะเขต จะใช้การอิ้งอก 
และนุ่งผ้าซิ่นมัดหมี่ คาดเข็มขัดเงิน และกลุ่มอุบลราชธานี จะสวมเสื้อแขนกุดคอกระเช้า คาดเข็มคัดรัด
เสื้อระดับเอว นุ่งผ้าซิ่นขิด ทรงงผมรวบตึงมวยไว้กลางศีรษะ ประดับด้ วยดอกไม้ประดิษฐ์ ไม่มี
เครื่องประดับ ซึ่งเป็นการแต่งกายตามวัตถุดิบที่มีในขณะนั้น 
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 2.2 การสืบทอดการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย มีล าดับการ
สืบทอดและองค์ประกอบการแสดงที่มีการสืบทอด ดังนี้ 
  1) ล าดับการสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย 

   การแสดงฟ้อนตังหวายพัฒนามาจาการล าตังหวายของชาวสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนายประดิษฐ์ แก้วชิณ อดีตครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด ต าบลเจียด 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้พบเห็นเมื่อครั้งไปท่องเที่ยวและน าคณะหมอล าหมู่ไปแสดง จึงได้จดจ า
น ากลับมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา องค์ประกอบการแสดงที่บ้านม่วง
เจียดสืบทอดมาจากประเทศลาว มีอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท านองล า ดนตรี และกระบวนท่าฟ้อน จากนั้น
ได้ถ่ายทอดให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยมีล าดับการสืบทอดอยู่ 3 ล าดับ ดังนี้ 
   (1) จากบ้านม่วงเจียดสู่โรงเรียนอุบลวิทยาคม  ปี พ.ศ. 2521 นางรุจิรา ทัศนียานนท์ 
ได้พบเห็นการแสดงฟ้อนตังหวายของชาวบ้านม่วงเจียดในงานอบรมลูกเสือชาวบ้านที่ทุ่งศรีเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จึงเกิดความสนใจที่อยากจะน ามาแสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี และ
แสดงในวงโปงลางของโรงเรียน จึงได้ลงพื้นที่ศึกษาการแสดงฟ้อนตังหวายยังบ้านม่วงเจียด พร้อมด้วย
คณะครูและนักเรียน น าโดยนายธีระ โกมลศรี นางรุจิรา ทัศนียานนท์ และนางวิริยาเพชราเวช ครั้นนั้น 
นายประดิษฐ์  แก้วชิณได้ถ่ายทอดการแสดงฟ้อนตังหวายให้กับคณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
องค์ประกอบการแสดงที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม สืบทอดมาจากบ้านม่วงเจียด มีอยู่ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ผู้แสดง กลอนล า ดนตรี และกระบวนท่าฟ้อน 2 ท่า คือ ท่าไหว้ และท่ากาตากปีก 

   (2) จากโรงเรียนอุบลวิทยาคมและบ้านม่วงเจียดสู่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2522 
คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้ถ่ายทอดการแสดงฟ้อนตังหวายให้กับคณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร อัตไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ เป็นผู้รับการสืบ
ทอด ต่อมา คณาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ศึกษาการแสดงฟ้อนตังหวายยังบ้านม่วงเจียด
อย่างเป็นทางการ โดยมีนายประดิษฐ์ แก้วชิณ เป็นผู้ถ่ายทอดการแสดงให้  องค์ประกอบการแสดงที่
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี สืบทอดมาจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม มีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้แสดงเพศ
หญิง กลอนล าทั้งหมด 9 บท ดนตรี ได้แก่พิณไฟฟ้า แคน กลองหาง กลองตุ้ม ฉ่ิง ฉาบ ไม้งับแงบ และ
โปงลาง และกระบวนท่าฟ้อน 16 ท่า 

   (3) จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีสู่วิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2524 คณะ
ครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด น าโดย นายชวลิต มณีรัตน์ ผู้อ านวยการ นายทองจันทร์ สังฆมณี และนาง
ฉวีวรรณ ด าเนิน พร้อมด้วยนักเรียนจ านวนหนึ่งลงพื้นที่ศึกษาการแสดงฟ้อนตังหวายกับคณาจารย์
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ในครั้งนั้น คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้ท าการแสดงให้ชม 
ภายหลัง คณะครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้น าไปปรับปรุงเป็นรูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
องค์ประกอบการแสดงที่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สืบทอดมาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีอยู่            
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้แสดงเพศหญิง กลอนล าตัดทอนเหลือ 8 บท ด้านดนตรี ได้แก่ ลายเพลงตังหวาย 
และกระบวนท่าฟ้อน 13 ท่า 
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 2.3 พัฒนาการและการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 

  1) พัฒนาการกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย  

  พัฒนาการกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย สามารถแบ่งได้ 6 ระยะ โดยผู้ วิจัยได้แบ่ง
พัฒนาการตามปีพุทธศักราชได้ ดังนี้ 
  ระยะท่ี 1 ปี พ.ศ. 2497 ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด เป็นการฟ้อนตามวิสัยของผู้ฟ้อน  
  ระยะท่ี 2 ปี พ.ศ. 2509 ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด เป็นการฟ้อนแบบเปลี่ยนกระบวนท่า
ฟ้อนตามกัน โดยไม่ก าหนดจ านวนจังหวะที่ฟ้อน มี 2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ากางแขนออกสองข้าง 

  ระยะท่ี 3 ปี พ.ศ. 2517 ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด เป็นการฟ้อนตามท านองเพลงแบบ
เปลี่ยนท่าตามผู้น า มี 4 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ ท่ากางแขนออกสองข้าง ท่ากวางเดินดง และท่าสาลิกาเล่นลม 

  ระยะท่ี 4 ปี พ.ศ. 2522 ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  มีการฟ้อนอยู่              
3 ลักษณะ ได้แก่ การฟ้อนตีบทตามกลอนล า การฟ้อนประกอบท านองเพลงแบบเปลี่ยนกระบวนท่าฟ้อน
ตามท่อนเพลง และการฟ้อนนับจังหวะมีกระบวนท่าฟ้อนทั้งสิ้น 21 กระบวนท่า 

  ระยะท่ี 5 ปี พ.ศ. 2524 ฟ้อนตังหวายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการฟ้อนเพียง
ลักษณะเดียวคือ การฟ้อนประกอบท านองเพลงแบบนับจังหวะแล้วเปลี่ยนท่า การแสดงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มสะหวันนะเขต มี 8 ท่า และกลุ่มอุบลราชธานี มี 13 ท่า 

  ระยะท่ี 6 ปี พ.ศ. 2540 ฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด มีการฟ้อน 2 ลักษณะ ได้แก่ การ
ฟ้อนสื่อความหมายตามบทร้อง และการฟ้อนตามท านองเพลงไม่มีการสื่อความหมายตามบทร้อง โดยใช้
การนับจังหวะ มีทั้งสิ้น 13 ท่า ได้แก่ ท่าเตรียมหรือท่าปรบมือ ท่าเทพนม ท่ามัจฉาว่ายน้ าท่าวิหคเหินฟ้า 
ท่าบัวชูฝัก ท่าสอดสร้อยมาลา ท่ากวางเดินดง ท่าจีบหลัง ท่าฝัดข้าว ท่าส่อนสวิงท่าปลาข้ึนแก้ง ท่าเมขลา
ล่อแก้ว และท่าพระรามแผลงศร 

  2) การสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 

  ฟ้อนตังหวาย มีการสืบทอดอย่างเป็นล าดับ 4 ล าดับ โดยมีผู้ส่ง ผู้รับ และกระบวนท่า
ฟ้อนที่มีการสืบทอด ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 นายประดิษฐ์ แก้วชิณ บ้านม่วงเจียด ต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย สืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวายจากแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ากางแขนออกสองข้าง 

  ล าดับท่ี 2 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวายจากบ้านม่วงเจียด 
2 ท่า ได้แก่ ท่าไหว้ และท่ากางแขนออกสองข้าง 

  ล าดับท่ี 3 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี สืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวายจากโรงเรียนอุบล
วิทยาคม 16 ท่า 

  ล าดับท่ี 4 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวายจากวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี 13 ท่า 
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 จากผลการวิจัยทั้งสองวัตถุประสงค์ ในประเด็นพัฒนาการนั้น ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนั้น มาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
  1) ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากในชุมชนเอง ได้แก่ พื้นฐานของผู้สร้างสรรค์
หรือปรับปรุงการแสดง และผู้แสดง รสนิยม ความต้องการผู้สร้างสรรค์หรือปรับปรุงการแสดง ข้อจ ากัด
ทรัพยากรที่มี และบริบททางสังคมในแต่ละท้องถ่ินที่แตกต่างกัน 

  2) ปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ่งที่แพร่กระจายเข้ามาในชุมชน เป็นอิทธิพลจากภายนอก 
ได้แก่ ประสบการณ์ใหม่ของผู้สร้างสรรค์หรือปรับปรุงการแสดงและผู้แสดง  และบุคคลภายนอก 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  
 พัฒนาการการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย มีพัฒนาการทั้งในภายในเองและใน
ภาพรวม เมื่อการแสดงฟ้อนตังหวายเกิดการเคลื่อนตัวไปยังที่ต่าง ๆ จึงเกิดเป็นพัฒนาการข้ึน อันเป็นผล
มาจากพื้นฐาน ความต้องการ รสนิยมผู้สร้างสรรค์หรือปรับปรุงการแสดง และผู้แสดง และบริบททาง
สังคมที่ปรับเปลี่ยน การปรับเปลี่ยนน้ันก็เพื่อให้ศิลปะด ารงอยู่ได้ สถาบันการศึกษาจึงเป็นผู้ปรับปรุงการ
แสดงฟ้อนตังหวายให้เป็นมาตรฐาน ระบบระเบียบยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพตามแบบนาฏศิลป์ 
เหมาะสมส าหรับออกแสดง ง่ายต่อการฝึกซ้อม และเหตุผลอีกมากมาย 

 จากข้อมูลด้านพัฒนาการที่เกิดข้ึนกับฟ้อนตังหวาย แสดงให้เห็นถึงความเลื่อนไหลของการ
แสดงฟ้อนตังหวาย ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด ตามความต้องการของบุคคลและสังคม ซึ่งไม่ได้คงรูป
แบบเดิม และสถิตเสถียรอยู่ตลอด มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ซึ่งมีการผ่อนปรนรูปแบบเดิมไปถึงอย่าง
นั้น การเปลี่ยนแปลงของฟ้อนตังหวายก็มิได้ ละทิ้งเ ค้าโครงเดิมไปจนหมด ยังคงเหลือลักษณะส าคัญ
สอดแทรกอยู่เสมอ การเลื่อนไหลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ฟ้อนตังหวายมีการปรับรูปแบบเพื่อตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของสังคมอยู่ เสมอ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่มีการโต้ตอบกับสังคมทุกระดับอยู่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาได้ตามความต้องการและรสนิยมของบุคคล สะท้อนถึงความผูกพันระหว่าง
นาฏกรรมกับสังคม และมีความผูกพันกับชาวจังหวัดอุบลราชธานีและชาวอีสานอีกด้วย  
 และในส่วนข้อมูลด้านการสืบบทอด แสดงให้เห็นว่า การสืบทอดทางการแสดงพื้นบ้านนั้น 
มักจะสืบทอดด้วยการจดจ ามา การบอกเล่า และการถ่ายทอดตัวต่อตัว ถึงกระนั้น เมื่อมีการสืบทอด       
ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา เพื่อให้คงอยู่ได้ในสังคมใหม่ หรือในรสนิยมใหม่ ถึงมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร มีการผลิตซ้ าในรูปแบบใหม่อย่างไร ก็ยังปรากฏเค้าโครงหรือกลิ่นอายของเดิมอยู่
เสมอ นั่นแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดทางศิลปะการแสดง 
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3. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพัฒนาการ การสืบทอด และกระบวนท่าฟ้อนการแสดงพื้นบ้านชุดฟ้อนตัง
หวาย ผู้วิจัยได้พบประเด็นจากการศึกษาโดยสามารถอภิปรายผลตามผลการวิจัยที่พบได้ ดังนี้ 
 

 3.1 ฟ้อนตังหวายมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพิธีกรรม 
 ฟ้อนตังหวาย เป็นอีกหนึ่งการแสดงที่มีต้นก าเนิดมาจากพิธีกรรม ซึ่งเริ่มมาจากพิธีกรรมรักษาโรค 
ของชาวบ้านตังหวายโคก แขวงสะหวันนะเขต สาธาราณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งต่อมาเกิดพัฒนาการ
ไปสู่บทบาทเพื่อความบันเทิง ในลักษณะการขับล าปฏิพากย์ เมื่อเข้าสู่ประเทศไทย ก็ยังคงเป็นการแสดงเพื่อ
ความบันเทิงเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีการน าฟ้อนตังหวายไปใช้ในพิธีกรรมด้วย คือ พิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตา
ของชาวบ้านม่วงเจียด และพิธีกรรมทางศาสนาในลักษณะประเพณีพิธีกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ของโรงเรียน
อุบลวิทยาคม จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการน าเสนอว่า ถึงแม้การแสดงฟ้อนตังหวายจะมีต้นก าเนิดมาจาก
พิธีกรรม และพัฒนามาเป็นเพื่อความบันเทิง ถึงกระนั้น ก็ยังมีการน ากลับไปใช้เพื่อพิธีกรรมได้เสมอ สะท้อนให้
เห็นถึงความผูกผันของการแสดงพื้นบ้านกับพิธีกรรมอย่างแน่นแฟ้น 
 

 3.2 ฟ้อนตังหวายในฐานะการแสดงพ้ืนบ้านให้ความบันเทิงเป็นส าคัญ 
 ผู้วิจัยต้องการน าเสนอมุมมองในอีกหนึ่งประเด็น ที่ว่า บทบาทของการแสดงพื้นบ้านมีอยู่ 2 
ประการ ได้แก่ การแสดงพื้นบ้านมีบทบาทอยู่ 2 ประการ คือ เพื่อความบันเทิง และเพื่อพิธีกรรม ถึงแม้ว่า
ผลการวิจัยที่พบจากการศึกษาฟ้อนตังหวาย จะช้ีให้เห็นว่า ฟ้อนตังหวายมีการน าไปใช้ทั้ง 2 บทบาท ถึง
กระนั้น รูปแบบการฟ้อนก็เป็นไปในลักษณะบันเทิงทั้งสิ้น ซึ่งเป็นบทบาทที่ซ้อนอยู่ในพิธีกรรม กล่าวคือ 
เป็นความบันเทิงส าหรับใคร และต้องการสื่อสารกับใคร ใครจะเป็นผู้บันเทิงกับการแสดงที่ผู้แสดงก าลัง
แสดงอยู่ ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ ชาวบ้านม่วงเจียดใช้ฟ้อนตังหวายในพิธีกรรมเพื่อถวายผีปู่ตา ซึ่งสิ่งที่แฝง
อยู่ในการแสดงดังกล่าว ก็คือ เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิเกิดความบันเทิง อันน าไปสู่ความพึงพอใจ และบันดาลให้
ผู้บนบานสมปรารถนา และการฟ้อนตังหวาย อในประเพณีแห่เทียนพรรษา ก็เป็นการฟ้อนที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อความบันเทิงที่แฝงอยู่ในประเพณีพิธีกรรม ซึ่งชาวบ้านจะฟ้อนประกอบขวนบวนแห่เทียนที่ตกแต่ง
อย่างประณีต เพื่อน าไปถวายพระสงฆ์ ในฤดูเข้าพรรษาให้พรสงฆ์ได้ใช้ เพื่อหวังบุญกุศลให้เกิดกับผู้ร่วม
การถวาย ซึ่งเป็นการหวังผลทางบุญกุศล  
 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ฟ้อนตังหวายในพิธีกรรม ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ซ้อนอยู่
เสมอ คือเพื่อความบันเทิงแก่สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งช้ีให้เห็นว่า การฟ้อนตังหวาย มีความ
บันเทิงแทรกอยู่เสมอ โดยมีผู้รับความบันเทิงนั้นแตกต่างกัน 
 

 3.3 ฟ้อนตังหวายในฐานะการแสดงพ้ืนบ้านมีพัฒนาการเสมอ  
 ฟ้อนตังหวาย เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า การแสดงพื้นบ้านย่อมมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ กล่าวคือ การฟ้อนอีสาน มีการตอบโต้กับตามความต้องการของสังคม ซึ่งการฟ้อน
อีสาน ก็เป็นเหมือนทุกสิ่งในโลก ที่ไม่สถิตเสถียรคงอยู่ในรูปแบบเดิมไปตลอดกาล เมื่อเกิดปัจจัยต่าง ๆ 
เข้ามากระทบ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง การเกิดพัฒนาการนั้นก็เพื่อให้ด ารงอยู่ได้กับทุกสังคม  กล่าวคือ การ
แสดงพื้นบ้าน จ าเป็นต้องมีพัฒนาการไปในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของโลก และความ
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นิยมของคน ซึ่งพัฒนาการของการฟ้อนอีสาน ก็คือการปรับตัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้ การแพร่กระจาย
จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ก็คือความงดงามทางวัฒนธรรม 
 บริบททางสังคม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้การแสดงเกิดความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือการ
แสดงมีการปรับตัวให้กลมกลืนและสอดรับกับความต้องการของสังคม ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการแสดงฟ้อน
ตังหวาย มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของหน่วยงานที่น ามาใช้ กล่าวคือ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด พื้นฐานของผู้ใช้ เช่น พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ราช
ส านัก และนาฏศิลป์พื้นบ้าน เป็นต้น รสนิยมของผู้ใช้ หรือความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ เช่น 
อิทธิพลนาฏศิลป์แบบราชส านัก อิทธิพลดนตรีสากล เป็นต้น หรือแม้กระทั่งข้อจ ากัดในแต่ละพื้นที่ เช่น 
ด้านทรัพยากรผู้แสดง ทุนทรัพย์ วัตถุดิบที่มี เป็นต้น ซึ่งในแต่ละสังคมต่างมีข้อจ ากัดที่แตกต่ างกัน 
อย่างเช่น ฟ้อนตังหวาย เมื่อแพร่กระจายมายังวิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพมหานคร ที่เป็นคนละวัฒนธรรม 
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในหลายจุดเช่น ไม่มีการขับร้องมีเพียงบรรเลงดนตรี หรือใช้เครื่องแต่งกายที่ไม่ใช้รูป
แบบเดิม โดยเป็นการประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มี เป็นต้น ดังนั้น บริบททางสังคม จึงเป็นสิ่งที่ท าให้การแสดง
พื้นบ้านเกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปกติวิสัยของการแสดงพื้นบ้าน 
 ทั้งนี้ พัฒนาการทางศิลปะการแสดง ไม่จ าเป็นต้องดีกว่าของเดิมเสมอไป ซึ่งศิลปะการแสดง
ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้เชิงประจักษ์ การชมการแสดงแต่ละชุด ผู้เสพจ า เป็นต้องมองไปถึง
จุดมุ่งหมาย หรือเหตุผลของการแสดงนั้น ๆ  ด้วย ซึ่งการแสดงแต่ละแห่ง ต่างมีความดี ความงามที่แตกต่าง
กัน แสดงให้เห็นว่า การแสดงที่สร้างสรรค์ข้ึนมาภายหลัง ไม่จ าเป็นต้องดีกว่าสิ่งเดิมเสมอไปซึ่งการแสดง
ชุดน้ัน อาจต้องการการน าเสนอ เนื้อหาในอีกมุมหนึ่ง หรือรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้  
 

 3.4 ฟ้อนตังหวายในฐานะวัฒนธรรมการแสดงมีการสืบทอดและการสร้างสรรค์ 
 ศิลปะการแสดงย่อมมีการสืบทอด เพื่อให้คงอยู่ และมีการสร้างสรรค์ใหม่เสมอ เพื่อเป็นการ
ต่อยอดให้เข้ากับความต้องการของสังคมหรือเพื่อพัฒนาศาสตร์นั้น ๆ ให้หลากหลาย กระบวนการ        
ทั้งสองนี้ปรากฏข้ึนเสมอในศิลปะการแสดง จนเป็นวัฒนธรรมที่พึงมี ที่ เห็นได้ชัดเจนที่สุดคงอยู่ใน
สถาบันการศึกษา ที่มีการสืบทอดการแสดงทั้งในรูปแบบเดิม ในรูปแบบการต่อยอดหรือปรับปรุงของเดิม 
หรือในรูปแบบการผลิตซ้ าที่เป็นการสร้างสรรค์ข้ึนใหม่จากรากฐานเดิม  ซึ่งในการแสดงชุดใหม่ ๆ ย่อม
ปรากฏลักษณะเดิมอันเป็นการสืบทอดเสมอ ในการฟ้อนตังหวาย ยิ่งเห็นได้ชัดว่า มีการสืบทอดอยู่ตลอด
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ ยังมีการแสดงอยู่จนถึงทุกวันน้ี และสิ่งที่ตอกย้ าแนวคิดที่ว่า การฟ้อนตัง
หวายย่อมมีการสร้างสรรค์ใหม่เสมอ จะเห็นได้จากการแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา หรือการแสดงเพื่อ
ความบันเทิงอื่น ๆ โดยเฉพาะการแสดงของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการน าฟ้อนตังหวายมาผลิตซ้ าอยู่
บ่อยครั้ง เช่น การแสดงชุด เทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม การแสดงชุด ฟ้อนไตรอัตลักษณ์
อุบลราชธานี เป็นต้น  
 

4 ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 4.1 ศึกษาเปรียบเทียบท านองล าตังหวายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ้าน
ม่วงเจียด วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 4.2 ศึกษาวิจัยการแสดงที่พัฒนาต่อยอดมาจากการแสดงพื้นบ้านอีสาน ชุด ฟ้อนตังหวาย 
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จินตนา ทองแจ่ม. ข้าราชการครูโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี. (ผู้ให้สัมภาษณ์)  พิชิต ทองชิน.    
(ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 27 มีนาคม 2564, 2 พฤษภาคม 2564.  

จีรพล เพชรสม. ผู้เช่ียวชาญดุริยางคศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.      
(ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 30 มีนาคม 2564.15 เมษายน 2564.  

ฉวีวรรณ ด าเนิน. ศิลปินแห่งชาติ. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 30 มีนาคม 2564 ,  
10 เมษายน 2564, 15 เมษายน 2564. 8 พฤษภาคม 2564.  

ชัยณรงค์ ต้นสุข. ข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. (ผู้ให้สัมภาษณ์)        
พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 31 มีนาคม 2564,  

ทรงศักดิ์ ประทุมสินธ์ุ. ศิลปินแห่งชาติ. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 30 เมษายน 2564.  
ทินกร อัตไพบูลย์. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยนครพนม. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) 

เมื่อ 26 มีนาคม 2564, 30 มีนาคม 2564, 10 เมษายน 2564, 8 พฤษภาคม 2564. 
ธิดารัตน์  ชนะพัน ธ์ .  ข้ าร าชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิน ธ์ุ  สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ .                     

(ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 31 มีนาคม 2564.  
ธีระ โกมลศรี. ข้าราชการครูบ านาญ. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 26 มีนาคม 2564 , 

8 พฤษภาคม 2564, 15 พฤษภาคม 2564.  
นวมนตณ์ มากมี .  ข้าร าชการครู โรง เรียนนารีนุกูล  จั งห วั ดอุบลราชธานี .  (ผู้ ให้สัมภาษณ์ )                           

พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 8 เมษายน 2564, 10 เมษายน 2564, 8 พฤษภาคม 2564. 
เนตรบังอร ศรไชย. ข้าราชการครูโรงเรียนวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี. (ผู้ให้สัมภาษณ์)                   

พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 26 มีนาคม 2564, 5 พฤษภาคม 2564.   
บุญมี เกษียร. นักร้องและผู้แสดงฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) 

เมื่อ 29 มีนาคม 2564 , 5 เมษายน 2564 , 17เมษายน 2564 , 2 พฤษภาคม 2564 ,              
8 พฤษภาคม 2564. 

บุญสม ค าแดงสด. ผู้แสดงฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์)      
เมื่อ 29 มีนาคม 2564 , 5 เมษายน 2564 , 17 เมษายน 2564 , 2 พฤษภาคม 2564 ,                  
8 พฤษภาคม 2564.  

เบญจา ภาณุรัตน์. ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. 
(ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 26 มีนาคม 2564, 5 เมษายน 2564, 8 พฤษภาคม 2564.  

ปทุมมา เรืองจันทิพ. อดีตผู้แสดงฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด. (ผู้ ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน.                 
(ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 29 มีนาคม 2564, 5 เมษายน 2564.  

พร ยงดี. ข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน.     
(ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 31 มีนาคม 2564, 22 เมษายน 2564.  
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พนมพร ชินชนะ. ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด. (ผู้ ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน.         
(ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564. 

มลินี อุราสาย. ข้าราชการครูโรงเรียนเทศลาล 2 หนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี. (ผู้ให้สัมภาษณ์)                  
พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 26 มีนาคม 2564, 3 เมษายน 2564.  

รุจิรา ทัศนียานนท์. ข้าราชการครูบ านาญ. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 26 มีนาคม 2564, 
8 เมษายน 2564, 8 พฤษภาคม 2564.   

เลิศ เช้ือจ าพร. อดีตผู้แสดงฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์)     
เมื่อ 29 มีนาคม 2564, 5 เมษายน 2564. 

ศิราภรณ์ ลินดาพรประเสริฐ. ข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.            
(ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 31 มีนาคม 2564, 12 เมษายน 2564. 

ศิริ วรรณ จันทร์ส ว่าง . ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิ ลป์ .                     
(ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 31 มีนาคม 2564, 12 เมษายน 2564.  

ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (ผู้ให้สัมภาษณ์)                   
พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 26 มีนาคม 2564, 30 มีนาคม 2564, 10 เมษายน 2564, 
2 เมษายน 2564, 8 พฤษภาคม 2564. 

อนงค์ ดวงพุฒิ. อดีตผู้แสดงฟ้อนตังหวายบ้านม่วงเจียด. (ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์)    
เมื่อ 29 มีนาคม 2564, 5 เมษายน 2564. 

อนิรุ ท ธ์ิ  แก้ ว ชิณ .  บุตรชายนายประดิษฐ์  แก้ ว ชิ ณ และผู้ สืบสานการแสดงฟ้ อนตังหวาย .                       
(ผู้ให้สัมภาษณ์) พิชิต ทองชิน. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 29 มีนาคม 2564, 5 เมษายน 2564 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ ์
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ฟ้อนตังหวาย : พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 
ผู้วิจัย: อาจารย์พิชิต ทองชิน นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสมัภาษณ์นี้ จัดท าเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัพัฒนาการ การสืบทอด และกระบวน       
ท่าฟ้อนของการแสดงพื้นบ้านอสีาน ชุด ฟ้อนตังหวาย  
 2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จะน าไปรวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อใช้ในวิทยานิพนธ์
เรื่อง ฟ้อนตังหวาย : พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพืน้บ้านอีสาน อีกทั้งน าค าแนะน ามาใช้ใน
งานวิจัยและบทความทีเ่กี่ยวข้องเท่านั้น 
 3. การสมัภาษณ์ครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบไมม่ีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพื่อให้
ได้ข้อมูลครบถ้วน ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์  
 ส่วนท่ี 1 เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจุดมุง่หมายของการแสดงและด้านองค์ประกอบการแสดงฟอ้น
ตังหวาย และการสบืทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 ส่วนท่ี 2 เพื่อศึกษาพัฒนาการและการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 

******************************* 

 ส่วนท่ี 1 เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจุดมุ่งหมายของการแสดงและด้านองค์ประกอบการแสดง
ฟ้อนตังหวาย และการสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย 
 1. พัฒนาการของการฟ้อนตังหวาย 
  1) ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการแสดงฟอ้นตังหวายอย่างไร 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................................................... 
  2) การแสดงฟ้อนตังหวายรปูแบบของท่านมีความเป็นมาอยา่งไร 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
  3) องค์ประกอบการแสดงฟอ้นตังหวายรูปแบบของท่านเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ ..........
......................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
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 2. การสืบทอดการแสดงฟ้อนตังหวาย 
  1) ท่านได้รับการถ่ายทอดการแสดงฟ้อนตังหวายจากใคร  
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................................................................... ............................ 
  2) ท่านได้ถ่ายทอดการแสดงชุดน้ีให้ใครหรือไม่  
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 ส่วนท่ี 2 เพื่อศึกษาพัฒนาการและการสืบทอดกระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 
 กระบวนท่าฟ้อนตังหวาย 
  1. กระบวนท่าฟ้อนตังหวายรูปแบบของท่านเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ 
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
  2. ท่านไดร้ับถ่ายทอดท่าฟ้อนจากใคร และได้ถ่ายทอดให้ใครหรือไม่ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้ให้สัมภาษณแ์ละตรวจสอบข้อมูล 
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1. นางฉวีวรรณ ด าเนนิ (ศิลปินแห่งชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 111 สัมภาษณ์นางฉวีวรรณ ด าเนิน (ศิลปินแห่งชาติ) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 112 หนังสือเชิญนางฉวีวรรณ ด าเนิน 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 113 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 1 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 114 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 2 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 115 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 3 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 116 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 4 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 117 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 4 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 118 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางฉวีวรรณ ด าเนิน หน้าที่ 6 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพญ็ อตัไพบูลย์ 
 

 
 

ภาพท่ี 119 สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิพ็ญ อัตไพบูลย ์
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 120 หนังสือเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิเพญ็ อัตไพบูลย์ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 121 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิพ็ญ อัตไพบลูย์ หน้าที่ 1 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 122 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิพ็ญ อัตไพบลูย์ หน้าที่ 2 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 123 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิพ็ญ อัตไพบลูย์ หน้าที่ 3 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 124 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิพ็ญ อัตไพบลูย์ หน้าที่ 4 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 125 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิพ็ญ อัตไพบลูย์ หน้าที่ 5 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 126 แบบบันทึกข้อเสนอแนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิพ็ญ อัตไพบลูย์ หน้าที่ 1 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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3. นางบญุสม ค าแดงสด 
 

 
 

ภาพท่ี 127 สัมภาษณ์นางบุญสม ค าแดงสด 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 128 หนังสือเชิญนางบุญสม ค าแดงสด 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 139 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 1 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 130 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 2 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 131 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 3 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 132 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 4 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 133 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญสม ค าแดงสด หน้าที่ 5 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 



301 
 

 

 
ภาพท่ี 134 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบญุสม ค าแดงสด หน้าที่ 6 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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4. นางบญุมี เกษียร 
 

 
 

ภาพท่ี 135 สัมภาษณ์นางบุญมี เกษ๊ยร 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 136 หนังสือเชิญนางบุญมี เกษียร 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 137 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 1 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 138 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 2 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 



306 
 

 
 

ภาพท่ี 139 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 3 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 140 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 4 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 141 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 5 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 142 แบบบันทึกข้อเสนอแนะนางบุญมี เกษียร หน้าที่ 6 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพขณะลงพืน้ที่ภาคสนาม 
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(1)                                                      (2) 

ภาพท่ี 143 ภาพขณะลงพื้นที่ภาคสนาม ณ บ้านม่วงเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
(1) ภาพขณะลงพื้นที่ครั้งที่ 1 
(2) ภาพขณะลงพื้นที่ครั้งที่ 2 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 144 สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร อัตไพบลูย ์
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 

 

ภาพท่ี 145 สัมภาษณ์นางรุจิรา ทัศนียานนท ์
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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(1)                                                      (2) 

ภาพท่ี 146 สัมภาษณ์และรับการถ่ายทอดกระบวนท่าฟ้อนจากนางนวมนตณ์ มากมี 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์หนังสอืรบัรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
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ภาพท่ี 147 หนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย ์
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-ชื่อสกุล   นายพิชิต ทองชิน 

วันเดือนปีเกิด   วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534   
สถานท่ีเกิด   อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ท่ีอยู่    บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 9 บ้านปลื้มพัฒนา ต าบลโคกมะม่วง   
    อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์  31220 

    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 

สถานท่ีท างาน   สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2547   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมารดาวนารักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
พ.ศ. 2553   ช้ันมัธยมศึกษาจากส านักเรียน  
    วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2562   วุฒิการศึกษา จากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
    จังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2564    ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    กรุงเทพมหานคร 
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