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The purposes of this research study were to analyze the common 

characteristics of Tai Phuan dance in Thailand and to develop Tai Phuan dance in 
the Nakhon Nayok province participated in making Tai Phuan dance unique to Nakhon 
Nayok. The caiture of Tai Phuan dance could be found in all regions in Thailand; 
specificaiiy in Nong Khai, in Lopburi, in Maha Sarakham, in Saraburi, in Kalasin Province 
and in Prachin Buri. The results of this research study pevealed that Tai Phuan dance in 
all regions featured similar choreography and originated from the Phon Dio Dance 
in Nong Kai and expanded the cultural movement to other regions in Thailand. The ten 
most similar choreographies inciuded the 1) Tha Wai; 2) Tha Jeb Song Lhang Tang 
Wong Klang; 3) Tha Phram Si Na; 4) Tha Shen or Tha Bin Ron; 5) Tha Yang or Tha 
Dhen; 6) Tha Rhum Kra Bi Jak Mea Bhut; 7) Tha Yung Phon Hang Jak Mea Bhut; 8) Tha 
Bang Phra Su Ri Ya; 9) Tha Cha Nee Rai Mai and 10) Tha Jhab Meu. Based on 
the results the Tai Phuan Dance was developed and created with foyrteen main 
choreographies, which will be used as model for Tai Phuan Dance in Nakhon Nayok. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีกลุ่มชาติพนัธุ์เข้ามาอาศยัอยู่รวมกันมากมาย อาจจะเน่ือง
ด้วยจากการกวาดต้อนหลงัจากกระทําศึกสงคราม การตกเป็นเฉลยหรือแม้กระทัง้การอพยพหนี
ภยัในประเทศของตวัเองแล้วเข้ามาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ทัง้นีใ้นการท่ีประเทศไทยของเรามีการ
เคล่ือนย้ายถ่ินฐานของชนต่างเ ชื อ้ชาติ ท่ี เ ข้ามาอาศัย  จึง ทําให้ทุกพืน้ ท่ีในประเทศไทย 
มีมากมายหลากหลายวฒันธรรม ประเพณี รวมไปถึงศลิปะการแสดงท่ีติดตวัมากบักลุ่มชาติพนัธุ์ท่ี
อพยพเข้ามา ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางภาษา วฒันธรรม และกลุ่มชาติ
พนัธุ์ต่าง ๆ  โดยข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย พบว่าคนท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทย 
มีจํานวนมากว่า 70 กลุ่ม มีการกระจายของภาษาในตระกูลภาษาต่าง  ๆ   ตามลักษณะ
ความสมัพนัธ์ด้านการรวมเชือ้สายกลุ่มชาติพนัธุ์  จดัอยู่ในตระกูลภาษา 5 ตระกูล ซึ่งเป็นตระกูล
ภาษาหลกัของคนในตระกูลเอเชียอาคเนย์ โดยตัง้แต่โบราณเขตแดนของของอาณาจกัรไทยมีชน
ชาตอ่ืินอาศยัอยูห่ลากหลายกลุ่มชน กลุ่มชนท่ีเป็นเชือ้ชาติพืน้เมืองเดิมของท้องถ่ิน คือ เงาะป่าซา
ไกและชาวเล อีกพวกหนึ่ง คือ กลุ่มคนท่ีพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร เช่น ขมุ ถ่ิน ลวัะหรือละว้า 
มลาบรี (ผีตองเหลือง) ชวง ส่วย เขมร มอญ ฯลฯ คนพืน้เมืองนีจ้ะมีความแตกตา่งไปจากชาวไทย
ทัง้ด้านกายภาพ ภาษาและวฒันธรรม (สมุิตร  ปิตพิฒัน์, 2544: 44-45)  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีกลุ่มชาติพนัธุ์เข้ามาอาศยัอยู่รวมกันมากมาย อาจจะเน่ือง
ด้วยจากการกวาดต้อนหลงัจากกระทําศึกสงคราม การตกเป็นเฉลยหรือแม้กระทั่งการอพยพหนี
ภยัในประเทศของตวัเองแล้วเข้ามาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ทัง้นีใ้นการท่ีประเทศไทยของเรามีการ
เคล่ือนย้ายถ่ินฐานของชนตา่งเชือ้ชาติท่ีเข้ามาอาศยั จึงทําให้ทุกพืน้ท่ีในประเทศไทยหลากหลาย
วฒันธรรม ประเพณี รวมไปถึงศลิปะการแสดงท่ีตดิตวัมากบักลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีอพยพเข้ามา  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางภาษา วฒันธรรม และกลุ่มชาติพนัธุ์
ต่าง ๆ   โดยข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย พบว่าคนท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย 
มีจํานวนมากว่า 70 กลุ่ม มีการกระจายของภาษาในตระกูลภาษาต่าง  ๆ   ตามลักษณะ
ความสมัพนัธ์ด้านการรวมเชือ้สายกลุ่มชาติพนัธุ์   จดัอยู่ในตระกลูภาษา 5 ตระกูล ซึง้เป็นตระกูล
ภาษาหลกัของคนในตระกูลเอเชียอาคเนย์ โดยตัง้แต่โบราณเขตแดนของของอาณาจกัรไทยมีชน
ชาตอ่ืินอาศยัอยูห่ลากหลายกลุ่มชน กลุ่มชนท่ีเป็นเชือ้ชาติพืน้เมืองเดิมของท้องถ่ิน คือ เงาะป่าซา
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ไกและชาวเล อีกพวกหนึ่ง คือ กลุ่มคนท่ีพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร เช่น ขมุ ถ่ิน ลวัะหรือละว้า 
มลาบรี(ผีตองเหลือง) ชวง ส่วย เขมร มอญ ฯลฯ คนพืน้เมืองนีจ้ะมีความแตกต่างไปจากชาวไทย
ทัง้ด้านกายภาพ ภาษาและวฒันธรรม (สมุิตร  ปิตพิฒัน์, 2544: 44-45)  

กลุม่ชาตพินัธุ์ คือ กลุม่คนท่ีมีวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพดูเดียวกนั และ
เช่ือว่าเป็นกลุ่มคนท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเด่ียวกัน บรรพบุรุษในท่ีนีห้มายถึงบรรพบุรุษทาง
สายเลือด ซึ่งมีลักษณ์ทางชีวภาพและรูปพรรณ(เชือ้ชาติ)  เหมือนกัน รวมทัง้บรรพบุรุษทาง
วัฒนธรรมด้วย ท่ีอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และทาง
วฒันธรรมพร้อม ๆ   กันไป เป็นความรู้สึกผูกพนัท่ีช่วยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ ของบุคคลและชาติ
พันธุ์  (อมรา พงศาพิชญ์ สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 23) ขณะท่ีชาติพันธุ์วิทยา 
(Ethnology) ตามความหมายของคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สังคมวิทยา  คือ การศึกษา
วฒันธรรมของมนษุย์ชาติและบางครัง้เรียกว่า มานษุยวิทยารุ่นแรก ๆ   ท่ีต้องการทําความเข้าใจ
เก่ียวกบักลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างลึกซึง้รอบด้าน ใช้เวลาศกึษาท่ียาวนาน
เพ่ือให้ครอบคลมุทกุเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รายงานลกัษณะ
นีเ้รียกว่า “ชาติพนัธุ์วรรณนา” หรือ “ชาติพนัธุ์พรรณนา” ซึ่งส่วนมากเป็นการรายงานเก่ียวกับ
วฒันธรรมของกลุม่ชนดัง่เดมิหรือกลุม่ชนท่ีไมมี่ตวัหนงัสือ (อมรา พงศาพิชญ์, 2547) 

 เรณู  หอมหวล (2537, น. 40) อธิบายไว้ว่า ความแตกตา่งของกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ   นี ้ 
นักมนุษยวิทยายังได้มีการกําหนดเกณฑ์การจําแนกเชือ้ชาติของมนุษย์  ซึ่งโดนทั่วไปมีอยู่  
4 เกณฑ์ คือ 

1. ฐานทางกายภาพ พิจารณาจากลกัษณะทางกายภาพ เช่น ลกัษณะท่ีมองเห็นได้ 
ได้แก่ สีผิว รูปทรงของร่างกาย รูปร่างของศีรษะ หน้า จมูก นยัน์ตา สีผม ขน กลุ่มเลือด เป็นต้น 
รวมทัง้ขนาดท่ีวดัได้ และสืบทอดจากบรรพบรุุษในกลุม่เดียวกนั  

2. รากฐานทางสังคม พิจารณาจากสภาพทางสังคมดังเดิมและสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปแตมี่ความสมัพนัธ์คล้ายคลงึกนั  

3. ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี เป็นต้น  

4. ความแตกตา่งด้านอ่ืน ๆ  เช่น เศรษฐกิจ อาชีพ การปกครอง ท่ีทําให้คนรวมกลุ่ม
กนัเป็นชนหมูเ่ดียวกนั  

เกณฑ์เหล้านีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ของมนุษย์ ซึ่งยงัคงมีลกัษณะการ
แบง่ในแบบอ่ืน ๆ   อีกตามแตผู่้สนใจ  



  14 

กลุม่ชาตพินัธุ์ในประเทศไทยเป็นประเทศทีมีกลุ่มชาติพนัธุ์หลากหลายเชือ้ชาติโดยมีการ
อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ เ ป็นเวลานาน  ซึ่งอาจจะเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ 
ทางวัฒนธรรม จึงทําให้กลุ่มชนหลากหลายอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ เป็นจํานวนมาก รวมไปถึง  
นกัมานษุยวิทยาได้ทําการแบง่กลุม่ชาติพนัธุ์ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยออกเป็น 5 กลุ่มตามตระกลู
ภาษา ได้แก่  

1. ภาษาตระกลูไท มีจํานวน (Tai language family) 24 กลุ่มภาษา ในประเทศไทยมี
ผู้พดูภาษาในตละกลูนีเ้ป็นร้อยละ 94 ของประชากรในประเทศไทย  

2. ภาษาตระกลูออสโตรเอเชียติก (Austro-Asiatic language family) มีจํานวน 22 
กลุม่ ภาษาหลกัพบในประเทศไทย ในปัจจบุนัทัง้หมดเป็นภาษากลุม่ มอญเขมร  

3. ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan language family) มีจํานวน 11 กลุ่ม
ภาษาหลกัมีจํานวนกวา่ 200 ภาษา ในประเทศไทยพบในเขตภาคเหนือและตะวนัตกเป็นส่วนมาก  

4. ภาษาตระกูลออสเตรเนเชียน หรือ มาลาโยโพลีเนเชียน (Austronesian or 
Malayo-Polynesian language family) ภาษาในตระกลูนีใ้นประเทศไทยพบในเขตภาคใต้เป็น
ส่วนมาก มีผู้พดูเป็นจํานวนร้อยละ 0.3 ของประชากรในประเทศ ได้แก่ มลาย/ูยาวี(มลายถ่ิูนไทย) 
อรัูกละโว้ย มอเก็น/มอเกล็น 

5. ภาษาตระกลูม้ง-เม่ียน (หรือแม้ว-เย้า) (Hmong-Mien or Miao-yao language 
family) ในประเทศไทยพบในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่มีผู้พดูเป็นจํานวนร้อยละ 0.3 ของประชากร
ในประเทศ ได้แก่ ม้ง(แม้ว) ประกอบด้วย ม้งดํา ม้งขาว และ เม่ียน(เย้า) เป็นต้น 

กลุม่ชาตพินัธุ์ไทยพวนเป็นอีกกลุม่ชาตพินัธุ์หนึ่งท่ีได้ย้ายถ่ินฐานเข้ามาในไทย ซึ่งปรากฏ
หลกัฐานร่องรอยของชาวกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยพวนในหลาย ๆ   ภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต้ และภาคอีสาน ตามประวัติศาสตร์ชาวพวนได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลายครัง้ 
ตัง้แต่สมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย - สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ใน พ. ศ. 2324 
เม่ืออพยพมาอยู่ในประเทศไทยจึงเลือกสถานท่ีสร้างบ้านเรือนอยู่ตามแม่นํา้ลําคลอง  แต่ละครัง้ท่ี
ได้อพยพเข้ามาก็ได้มีการเคล่ือนย้ายท่ีอยู่ไปตามพืน้ท่ีตา่ง ๆ   ของประเทศไทยและได้มีการตัง้ถ่ิน
ฐานท่ีแตกต่างกันจึงทําให้กลุ่มชาติพนัธุ์ไทยพวนท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยกระจัดกระจาย
ออกไป จนเกือบทัว่พืน้ท่ีในประเทศไทย กลุม่ชาวไทยพวนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัตา่ง ๆ   ใน
ประเทศไทย ได้แก่  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัเพชรบรีุ จงัหวดัน่าน จงัหวดัแพร่ จงัหวดั
สิงห์บุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุพรรณบุรี    จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดหนองคาย 
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จังหวัดพ ะเยา  จังหวัด เ ชียงราย  จังหวัดชลบุ รี  จังหวัดนครสวรร ค์  จัง หวัดอุทัยธา นี  
จงัหวดักาญจนบรีุและจงัหวดัเพชรบรูณ์ (ประดษิฐ์ ศลิาบตุร, 2558) 

“ไทยพวน” ได้วา่ถือเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ใน “ตระกลูภาษาไท-กะได” สําหรับลกัษณะรูปร่าง
ของชาวไทยพวนนัน้ ก็จะมีรูปร่างท่ีคอ่นข้างสนัทดัคอ่นข้างใหญ่โต ความสงูของร่างกายเฉล่ียเกิน
กว่า 5 ฟุตเลยทีเดียว ส่วนนยัน์ตานัน้ ก็จะมีสีนํา้ตาลออกเข้ม และค่อนข้างกลม แต่เปลือกตานัน้
เปิดไมค่อ่ยเตม็ท่ี ดงันัน้จึงมีความคล้ายกบัคนจีนบางกลุ่ม ส่วนของใบหน้าคอ่นข้างกลมแบบอวบ
อ่ิม ผิวสีขาวนวลปนนํา้ตาล สําหรับสตรีชาวไทยพวนนัน้ก็ได้ถกูจดัว่าอยู่ในขัน้สวยมาก เรียกได้ว่า
ไมแ่พ้กลุม่ไทยอ่ืน ๆ  เลยก็วา่ได้ 

การแตง่กาย ชาย ชาวไทยพวนสงูอายนุัน้ จะมีความนิยมท่ีจะนุ่งกางเกงขากว้าง ความ
ยาวของกางเกงนัน้ยาวจนถึงหน้าแข้ง เสือ้คอกลมแขนสัน้ ผา่คอด้านหน้าลงเล็กน้อย พอสวมหวัได้ 
พาดไหลด้่วยผ้าขาวม้า  สําหรับผู้หญิง จะมีความนิยมท่ีจะนุ่งผ้าซิ่น ทอลวดลายสีท่ีไม่ฉดูฉาดมาก
จนเกินไป เสือ้โป่งคอกระเช้า และจะมีผ้าเบี่ยงหม่แบบสไบเฉียง 

ภาษา ชาวไทยพวนนัน้ จะมีทัง้ภาษาพดูและภาษาหนงัสือเป็นแบบเฉพาะของตวัเอง ใน
ส่วนของภาษาพูด Phuan ตระกูลภาษาไท-กะได หรือภาษาไทยพวน ก็ยงัคงใช้ส่ือสารกันอย่าง
กว้างขวาง ในส่วนของภาษาเขียนเป็นตวัหนงัสือในปัจจบุนันีน้ัน้ ก็ถือได้ว่ามีจํานวนน้อยมาก เม่ือ
มีการเทียบกับประชาการจํานวนมากของชาติพนัธุ์ นี ้คนรุ่นใหม่นัน้ได้เร่ิมมีการละทิง้ภาษาของ
ตนเอง จึงเป็นประเด็นท่ีน่าห่วงกังวลของผู้ นําชาวไทยพวนตวัอย่างของภาษาไทยพวนท่ีใช้พูด
ส่ือสาร เชน่ 

อ๋ีพอ่         –   พอ่ 
อ๋ีแม ่        –   แม ่
คัว้           –   อาผู้หญิง 
ไปกะเลอ     –   ไปไหน 
หมา่เขียบ    –   น้อยหนา่ 
หมา่เดน่      –   มะเขือเทศ 

อาหารท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์ประจําท้องถ่ินของชาวไทย คือ เจ่ียวปลาแดะ(นํา้พริกปลาร้า), 
ปลาจ่อม, แจ่ว, ส่วนอาหารท่ีชาวไทยพวนนิยมทําในงานเทศกาลงานบุญต่าง ๆ  ก็จะได้แก่ 
ข้าวปุ้ น (ขนมจีน), ข้าวจ่ี, ขนมกงแหน, ข้าวโล้น, ขนมดาดกระทะ, ขนมคาบหมู บางทีก็หมกั
หน่อไม้ดองท่ีเรียกว่า จาน ไว้กินเองด้วย แต่ในปัจจุบนัก็เป็นข้าวตามแบบธรรมดาโดยทัว่  ๆ  ไป 
 (ปิยะพร  วามะสิงห์, 2538: 16)  
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ศาสนา ประเพณี ความเช่ือ นอกจากในเร่ืองของการรักถือพระพทุธศาสนาแล้ว ชาวบ้าน
ในชุมชนฯ คนท่ีสืบเชือ้สายมาจากชาวไทยพวนนัน้ ก็ยังได้มีการนับถือปู่ ตา ผีบรรพบุรุษ โดยจะ
แยกหิง้พระและหิง้บชูา บรรพบรุุษเอาไว้แยกกนั เช่ือกนัว่าหาก “เซ่นไหวดี ทําพลีถกูต้อง” ผีปู่ ตา
นัน้ ก็จะคุ้มครองให้ชาวบ้านนัน้อยูอ่ยา่งร่มเย็นเป็นสขุ  

วิถีชีวิต สําหรับชาวไทยพวนนัน้ ก็จะเป็นชนท่ีมีความรักสงบ รักความสามัคคี มีการ
ยดึถือและมีการปฏิบตัิฮีดคอง จารีตอย่างเคร่งครัด และยงัจะมีภูมิปัญญาในเร่ืองของปัจจัยส่ีของ
ตนเอง อย่างเช่น การจกัสาน การทอผ้า การสร้างบ้านเรือน การสร้างบ้านเรือน การปรุงอาหาร 
การปรุงยา การรักษาโรคด้วยสมนุไพร ทัง้นีช้าวไทยพวนก็ยงัมีรูปแบบทางศิลปะการแสดงของชาว
ไทยพวนปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งบอกความเป็นตวัตนของชาวไทยพวน คือ “ฟ้อนไทย
พวน”  

การฟ้อนเป็นการแสดงท่ีถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณี การละเล่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ตา่ง ๆ  ของกลุม่คน แตล่ะพืน้ท่ีผา่นรูปแบบการฟ้อนแล้วนําเสนอมาสู้สายตาผู้ชม การฟ้อนยงัเป็น
กิจกรรมหนึง่ท่ีร่วมกนัอยูใ่นกรอบของสงัคม เชน่ การฟ้อนขว่งผี ซึ่งเป็นการฟ้อนท่ีเป็นเคร่ืองช่วยให้
ผู้คนท่ีนบัถือผีมีแนวทางในการปฏิบตัิในกรอบแนวทางเด่ียวกัน (ชชัวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2532: 
12) การฟ้อนยังมีความสําคญัในรูปแบบทางมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเคร่ืองแสดงความเป็น
อารยะชาติ จึงถือได้ว่าชาติใดไม่มีศิลปวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ชาตินัน้ก็จะไม่มีความเจริญเป็น
ของตวัเอง นอกจากนีก้ารฟ้อนยังเป็นตวัช่วยส่งเสริมวฒันธรรมและ ยงัเป็นตวัเช่ือมโยงความเป็น
อนัหนึ่งอนัเด่ียวกันของคนในสังคม และยังทําให้เกิดความภาคภูมิใจของชนในชาตินัน้ ๆ   การ
ฟ้อนยังส่งผลท่ีสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นมาชีวิตของแต่ละพืน้ท่ี   ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ
เคร่ืองแต่งกาย ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่  เคร่ืองดนตรี และภาษาได้อย่างชดัเจน (ชชัวาลย์ 
วงษ์ประเสริฐ, 2532: 13) รวมไปถึงการฟ้อนของชาวไทยพวน   

การฟ้อนไทยพวน เป็นศลิปะการแสดงท่ีปรากฏเห็น มีด้วยกนัหลายจงัหวดั แตล่ะจงัหวดั
มีความเหมือนและแตกต่างกันออกไปตามสภาพบริบทของแต่ละพืน้ท่ี ซึ่งปัจจุบนัการฟ้อนไทย
พวนท่ีมีรูปแบบ ลกัษณะ ท่ีมีทิศทางในการแสดงท่ีมีความแตกตา่งและมีความเหมือนกนั ในเร่ือง
ของทา่ฟ้อน ในบางทา่ท่ีใช้ประกอบการฟ้องท่ีปรากฏทัว่ไปเป็นท่าท่ีเช่ือว่าได้รับอิทธิพลมาจากการ
ฟ้อนรํา ของชาวเชียงขวางในประเทศลาว ท่ีมาของท่ารําท่ีเป็นแบบแผน เฉพาะในเมืองเชียงขวาง
ในประเทศลาวเพียงเทา่นัน้ และยงัรวมไปถึงลกัษณะของเพลงท่ีใช้ประกอบในการฟ้อน ท่ีสามารถ
สืบค้นได้ว่าเป็นเพลงท่ียงัคงมีการนํา้เสนอผ่าน ชุดการแสดงตา่ง ๆ  ในประเทศลาวทางทิศเหนือ 
หรือเชียงขวางนัน้เอง ซึง่เป็นทํานองเพลงท่ีมีความนุ่มนวล ไพเราะน่าฟัง เหมาะสมกบับริบทความ
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เป็นตวัตนของชาวไทยพวนท่ีมีจิตรใจดี เป็นคนรักษาศีล อยู่ในกรอบของประเพณี หรือแม้กระทั่ง
เร่ืองของเคร่ืองแต่งกายท่ีได้รับอิทธิพลมาจากชาวเชียงขวาง ด้วยเช่นกัน จึงทําให้การฟ้อนท่ี
ปรากฏอยู่ในประเทศไทยท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน มีอยู่ปรากฏอยู่ในประเทศไทย เพียง  5 จังหวัด 
ได้แก่ จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดักาฬสินธุ์ และ จงัหวดัมหาสารคาม 
ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์หาความเหมือน ความตา่ง ของกระบวนการฟ้อน ของในแตล่ะ
พืน้ท่ีเพ่ือ รวบรวมเป็นองค์ความรู้ เร่ือง ลกัษณะร่วมของ “ฟ้อนไทยพวน” ในประเทศไทย  

ประดษิฐ์ ศลิาบตุร (2558, น. 88) อธิบายไว้วา่ จงัหวดันครนายกเป็นจงัหวดัหนึ่งท่ีกลุ่มมี
กลุ่มชาติพนัธุ์ไทยพวนอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในหลายอําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอบ้านนา 
และ อําเภอปากพลี จึงนบัได้ว่าในจงัหวดันครนายกเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรไทยพวนอาศยัเป็น
หลกัอยู่ร่วมกันจํานวนมาก หากแต่วฒันธรรมต่าง ๆ  ไม่ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ซึ่งทาง
ผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีสํารวจพบว่า กลุ่มชาติพนัธุ์ไทยพวนในพืน้ท่ีดงักล่าว ได้มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
ตามค่านิยม ยุคสมัยปัจจุบนั ส่งผลให้วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น การแต่งกาย และภาษา
พวนดงัเดิมได้เลือนหายไป มีเพียงกลุ่มผู้สงูอายุส่วนน้อยในชมุชน ท่ียงัตระหนกัถึงความเป็นไทย
พวนของตน แตก็่ไมดํ่าเนินตามวิถีชาวพวนดัง้เดมิแล้ว  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาฟื้นฟู “ฟ้อนไทย 
พวน” โดยการพฒันา “ฟ้อนไทยพวน” ของจงัหวดันครนายกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ไทยพวนในจงัหวดันครนายก เพ่ือสร้างการแสดง ฟ้อนไทยพวน ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ไทยพวนในจังหวัดนครนายก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
นครนายก พุทธศักราช 2558 – 2561 ท่ีเน้นส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อีกทัง้ยัง
ตอบสนองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง การบริการวิชาการในเขตพืน้ท่ี
บริการ ได้แก่ จงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแก้ว อีกด้วย  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

1. เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณ์ร่วมของ “ฟ้อนไทยพวน” ในประเทศไทย  
2. เพ่ือพฒันา “ฟ้อนไทยพวน” ของจงัหวดันครนายก ด้วยกระบวนการมีสว่นร่วม 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้องค์ความรู้เร่ือง ลกัษณะการฟ้อน ของชาวไทยพวนในเขตพืน้ท่ีในประเทศไทย 
2. ได้การแสดงฟ้อนไทยพวนท่ีเป็น อตัลกัษณ์ ของจงัหวดันครนายก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  

การเลือกประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี  ้คือ กลุ่มฟ้อนไทยพวนท่ีปรากฏอยู่ใน
ประเทศไทยท่ีมีการทําการแสดงฟ้อนไทยพวน หรือมีปรากฏหลกัฐานการอาศยัอยู่ของประชากร
กลุม่ชาตพินัธุ์ไทยพวนตัง้แตอ่ดีตถึงในปัจจบุนั 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ฟ้อนไทยพวน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครัง้นี  ้คือ การฟ้อนไทยพวน ท่ีมีปรากฏรูปแบบ 
กระบวนการฟ้อนอย่างชดัเจน รวมทัง้เป็นกลุ่มการฟ้อนไทยพวนท่ีนําออกเผยแพร่ในปัจจบุนั และ
เป็นพืน้ท่ีของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยพวนท่ีอาศยัอยูข่องประเทศไทย ได้แก่  

1. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัลพบรีุ  
2. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัสระบรีุ , จงัหวดัปราจีนบรีุ , จงัหวดักาฬสินธุ์  
3. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัมหาสารคาม  
4. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัหนองคาย  

กลุม่ตวัอยา่งในการพฒันาการฟ้อนไทยพวน ในจงัหวดันครนายก  
กลุ่มประชากรในการวิจยัในครัง้นีไ้ด้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ 

กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก  จํานวน 15 คน ท่ีเคยมี
ประสบการณ์ในการพบเห็นศิลปะการฟ้อนท่ีเคยปรากฏและได้สูญหายไปตามการเวลาและ
วิวฒันาการของสงัคม  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ฟ้อนไทยพวน หมายถึง การแสดงท่ีมีลกัษณะการใช้ท่ารําประกอบเพลงและบทร้องท่ี
ปรากฏอยูใ่นประเทศไทยและยงัแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวไทยพวน  

การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการทํางานของผู้วิจยัท่ีได้ลงพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลูและ
ลงพืน้ท่ีในการรวบรวม การฟ้อนของกลุ่มชาวบ้านในจงัหวดันครนายก ตามทฤษฏีการมีส่วนร่วม
ของ อรทยั ก๊กผล ท่ีมีการแบง่ขัน้ตอนของทฤษฏีไว้อยา่งชดัเจน  

1. เร่ิมต้นตัง้แตก่ารเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าท่ีของตนในฐานะท่ี
เป็นสว่นหนึง่ของสงัคมหรือชมุชน  

2. ร่วมคิดด้วยกันว่าจะทําอะไรท่ีเป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะ
จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาเป้าหมายอย่างไร  
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3. ร่วมดําเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มกําลัง
ความรู้ความสามารถของตนเอง  

4. ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมตอ่กิจกรรมในชมุชนแล้ว ย่อมท่ี
จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั 

 
กรอบแนวคิด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 
 
 
 

ฟ้อนไทยพวนในประเทศไทย 

กลุม่ฟ้อนไทยพวน 
จงัหวดัหนองคาย 

กลุม่ฟ้อนไทยพวน 
จงัหวดัลพบรีุ 

กลุม่ฟ้อนไทยพวน
จงัหวดักาฬสินธุ์ 

กลุม่ฟ้อนไทยพวน
จงัหวดัสระบรีุ  

กลุม่ฟ้อนไทยพวน
จงัหวดัปราจีนบรีุ  

กลุม่ฟ้อนไทยพวน
จงัหวดัมหาสารคาม 

รูปแบบการพฒันาด้วย
กระบวนการการมีสว่นร่ม 

ฟ้อนไทยพวนจงัหวดันครนายก 
ปราชญ์ชาวบ้านไทย

พวนจงัหวดันครนายก 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
ในการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจยั  

1.1 ทฤษฏีการมีสว่นร่วม  
1.1.1 ความหมายของการมีสว่นร่วม 
1.1.2 ความสําคญัของการมีสว่นร่วม  
1.1.3 กระบวนการหรือขัน้ตอนการมีสว่นร่วม 

1.2 ทฤษฎีนาฏยประดษิฐ์ 
2. แนวคดิท่ีใช้ในงานวิจยั 

2.1 วฒันธรรม  
2.1.1 ความหมายของวฒันธรรม  
2.1.2 ประเภทของวฒันธรรม  

2.1.2.1 จดัแบง่ตามยคุสมยั 
2.1.2.2 จดัแบง่ตามนามธรรมและรูปธรรม 
2.1.2.3 ความสําคญัของวฒันธรรม 

2.2 ประเพณี  
2.2.1 ความหมายของประเพณี 

2.3 กลุม่ชาตพินัธุ์ ไทยพวน 
2.4 วิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องชาวไทยพวนแตล่ะพืน้ท่ี  
2.5 วฒันธรรม ประเพณี การละเลน่ ของชาวไทยพวน 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1. ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 
1.1 ทฤษฏีการมีส่วนร่วม 

ยวุฒัน์ วฒุิเมธี กลา่ววา่ การมีสว่นร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม  การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ  และการร่วม
รับผิดชอบในเร่ืองตา่ง ๆ  อนัมีผลกระทบตอ่ตวัประชาชนเอง การท่ีสามารถทําให้ประชาชนเข้ามา
มีสว่นร่วมในการพฒันาชนบทเพ่ือแก้ไขปัญหาและนํามาซึง้สถานภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
ท่ีดีขึน้ได้ ผู้ นําการเปล่ียนแปลงย่อมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนท่ีมนุษย์ทุกคนต่างมีความ
ปรารถนาท่ีจะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุได้รับการปฏิบตัอิยา่งเป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ อ่ืนและพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันต้องยอมรับความเป็นจริงท่ีว่า
มนุษย์นัน้สามารถพฒันาได้ถ้ามีโอกาสและ และได้รับการชีแ้นะอย่างถูกต้อง (ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, 
2526: 20) 

Cohen และ Uphoff (1980, 7 - 26) กล่าวถึงกรอบในการพิจารณาเร่ืองของการ
มีสว่นร่วมวา่ มีโครงสร้างพืน้ฐานจําแนกเป็น 3 มิต ิได้แก่ 

มิติท่ี 1 มีส่วนร่วมในเร่ืองอะไร (what participation are we concerned 
with?) หรือเรียกอีกอยา่งวา่ ประเภทหรือลกัษณะของการมีส่วนร่วม ได้สร้างกรอบพืน้ฐานของการ
มีสว่นร่วมประกอบด้วยประเดน็ตา่ง ๆ  ดงันี ้

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (participation in decision making) 
ซึง่เป็นการตดัสินใจในการดําเนินกิจกรรมตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น 

2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม (participation in 
implementation) เป็นการเข้าร่วมโดยการสนบัสนนุทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร 
และการเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ (participation in benefits) โดย
อาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวตัถ ุทางสงัคม หรือโดยสว่นตวั 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (participation in evaluation) ซึ่ง
เป็นการควบคมุและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม รวมทัง้เป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วน
ร่วมตอ่ไป 

มิติท่ี 2 ใครท่ีเข้ามามีส่วนร่วม (whose participation are we concerned 
with?) ในส่วนนี ้มีคําท่ีใช้ในความหมายว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (popular 
participation) Cohen and Uphoff ได้จําแนกให้เป็นกลุ่มบุคคลท่ีชัดเจนยิ่งขึน้ โดยจําแนก
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ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) ผู้ ท่ีอยู่อาศยัในท้องถ่ิน 2) ผู้ นําท้องถ่ิน 3) เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 4) คน
ตา่งชาต ิ

มิติท่ี 3 การมีส่วนร่วมนัน้เกิดขึน้อย่างไร (how is participation occurring 
with in the project?) ในมิตนีิ ้มีประเดน็ท่ีควรพิจารณาอยู ่4 ประเดน็ด้วยกนัคือ 

1. พืน้ฐานของการมีส่วนร่วม พิจารณาเก่ียวกบัแรงท่ีกระทําให้เกิดการมี
สว่นร่วมมาจากเบือ้งบนหรือเบือ้งลา่ง และแรงท่ีสง่เสริมการมีสว่นร่วมมาจากท่ีใด 

2. รูปแบบของการมีส่วนร่วม พิจารณาเก่ียวกบัรูปแบบขององค์กร การมี
สว่นร่วมโดยตรงหือโดยอ้อม 

3. ขอบเขตของการมีสว่นร่วม พิจารณาเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีเข้ามามีส่วน
ร่วมและชอ่งของกิจกรรม 

4. ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม พิจารณาเก่ียวกบั การให้อํานาจแก่ผู้ เข้ามามี
สว่นร่วม และปฏิสมัพนัธ์ของคณุลกัษณะตา่ง ๆ   ของสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วม 

Woodcock (อ้างถึงใน ปราณี รามสตู และจํารัส ด้วงสวุรรณ , 2545, หน้า 15) 
กลา่วถึงการทํางานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพวา่ ต้องประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ คือ 

1. ความสมดลุในบทบาท สมาชิกจะต้องมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม 
2. เป้าหมายท่ีชดัเจนและเห็นพ้องต้องกัน เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกใน

การรับรู้และมีสว่นร่วมในการตัง้เป้าหมาย 
3. การเปิดเผยและกล้าเผชิญหน้าเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถ

แสดงตน เหตผุล ความคดิ ได้อยา่งอิสระ 
4. การสนับสนุนและการไว้วางใจกัน จะทําให้สมาชิกรู้สึกต้องการท่ีจะ

ปกป้องงานท่ีเขารับผิดชอบ 
5. ความร่วมมือและความขดัแย้ง จะช่วยให้ทกุคนยอมรับจดุอ่อนจดุแข็งของ

กันและกัน และจะช่วยดึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ออกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

6. วิธีการดําเนินการท่ีดี จะทําให้เกิดการตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
7. ภาวะผู้ นําท่ีเหมาะสม ย่อมให้มีการสบัเปล่ียนหมุนเวียนเพ่ือเปิดโอกาส 

และดงึศกัยภาพของผู้ ร่วมงานออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่งาน 
8. การตรวจสอบและติดตามเป็นการศึกษาทบทวนการทํางาน เพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้จากประสบการณ์และการปรับปรุงขัน้ตอน วิธี และกระบวนการทํางาน 
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9. การพฒันาบคุลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของงานท่ีจะเกิดขึน้ 
10. ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและเรียนรู้จากกลุ่มข้างเคียง ท่ี

ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุม่ 
11. การตดิตอ่ส่ือสารท่ีดี เปรียบเสมือนนํา้มนัหลอ่ล่ืนในการทํางาน 

อรทัย  ก๊กผล (2552, น. 17 - 19) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
เปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสงัคมและการเมือง ในอดีตการมีสว่นร่วมของประชาชนมกัหมายถึง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ปัจจุบันให้ความสําคญัของประชาธิปไตยท่ีประชาชนปกครอง
ตนเอง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมมีของเขตท่ีกว้างขึน้ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การท่ีหน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย 
กระบวนการบริหารและตดัสินใจของท้องถ่ิน เพ่ือผลประโยชน์โดยส่วนรวมของประชาชนอย่าง
แท้จริง ทัง้นีต้้องอยู่บนพืน้ฐานของประชาชนต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถใน
การกระทํา และมีความเตม็ใจท่ีจะเข้าร่วมตอ่กิจกรรมนัน้ ๆ  โดยหลกัของการมีส่วนร่วมประชาชน
ต้องมีลกัษณะการเข้าร่วมตัง้แตต้่นจนสิน้สดุ ดงันี ้ 

1. เร่ิมต้นตัง้แตก่ารเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าท่ีของตนใน
ฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมหรือชมุชน  

2. ร่วมคิดด้วยกนัว่าจะทําอะไรท่ีเป็นปัญหาของชมุชน มีสาเหตอุย่างไรและ
จะจดัลําดบัความสําคญัของปัญหาเป้าหมายอยา่งไร 

3. ร่วมกนัวางแผนดําเนินการ แบง่งานกนัอยา่งไร และใครเป็นผู้ดแูล  
4. ร่วมดําเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็ม

กําลงัความรู้ความสามารถของตนเอง 
5. ร่วมกนัติดตามประเมินผลตลอดเวลาท่ีทํางานร่วมกนั ประชาชนจะต้องมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการแก้ปัญหา เพ่ือให้งานหรือภารกิจ
ดงักลา่วสามารถสําเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย 

6. ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมตอ่กิจกรรมในชมุชนแล้ว 
ยอ่มท่ีจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั  

 
1.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

เสริมศิกดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537 : น. 187) ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็น
การท่ีบคุคลหรือคณะบคุคลเข้ามาชว่ยเหลือสนบัสนนุการทําประโยชน์ในเร่ืองตา่ง ๆ  หรือกิจกรรม 
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ตา่ง ๆ  อาจเป็นการมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจ ขึน้อยูก่บัการรวมพลงัของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
กับองค์กรนัน้ในการปฏิบตัิภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นวิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด
สติปัญญาก็คือ การมีส่วนร่วม การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์กรนัน้ บคุคลจะต้องมีส่วนเก่ียวข้อง 
(involvement) ในการดําเนินการปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ  เป็นผลให้บุคคลนัน้มีความผูกพัน 
(commitment) ตอ่กิจกรรมและองค์กรในท่ีสดุ 

พระมหาเติม  โทบรีุ (2554, น. 6) ได้อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วม 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความ
คดิเห็น โดยให้ข้อมลูขา่วสาร ให้ความร่วมมือ และด้านบริการทัว่ไป  

การมีสว่นร่วม หมายถึง การเข้ามามีบทบาทในการพฒันา ด้วยการคิดศกึษา
ปัญหา การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ ร่วมบํารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข (กัญญารัตน์  สุดสะอาด, 
2547: 6)  

การมีสว่นร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนในมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตา่ง ๆ  ของชมุชนเพ่ือพฒันาสิ่งตา่งให้ดีขึน้ (งอกงาม เอ่ียมศรีปลัง่, 2549: 5)  

การมีสว่นร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ิน และกิจกรรมในท้องถ่ินนัน้จะมีความเก่ียวข้องกบั
ประชาชนท้องถ่ิน ทัง้การได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบ (เกษรา  ขรรค์ชยั, 2558: 12) 

อรทัย  ก๊กผล (2552, น. 16) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ปัจจุบนั คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดงทศันะ แลกเปล่ียน
ข้อมลูและความคดิเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตดัสินใจตา่ง ๆ   

จากการท่ีศึกษา แนวคิดการมีส่วนร่วมจาก ความหมาย ท่ีกล่าวมาข้างต้น 
สรุปได้วา่ การมีสว่น คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พืน้ท่ีท่ีทําการแสดงความคิดเห็น รับรู้ ทราบ
ถึงสิ่งท่ีจะเกิด แสดงความต้องการ และลงมือปฏิบตัิ โดยผ่านการศึกษาจากปัญหาและนํามา
พฒันาผ่านกระบวนการต่าง ๆ  เพ่ือให้ผลท่ีเกิดขึน้ เป็นไปในทางท่ีดีขึน้ และนําเข้ามามีบทบาท
ทางชมุชน เพ่ือประโยชน์ท่ีแท้จริง  

 
1.1.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม  

ทนงศกัดิ์ คุ้มไข่นํา้ (2540, น. 94) ได้กล่าวถึงความสําคญัของการมีส่วน
ร่วมกบัชมุชนไว้ ดงันี ้ 
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1. การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นสิทธิพืน้ฐานอนัชอบธรรม ของทุกคน 
โดยให้การท่ีชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแสดงออกเก่ียวกบัการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา 

2. การมีสว่นร่วมของชมุชน เป็นเร่ืองของการปฏิบตัิการเป็นกลุ่มหรือของ
กลุ่มอนัเป็นผลมาจากความรู้สึกผูกพนัของสมาชิกแตล่ะคนท่ีเข้ามาร่วมเพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์ของ
เขาและในขนาดเดียวกนัก็ได้ประโยชน์ตอ่ส่วนร่วมด้วย  

3. การมีส่วนร่วมของชมุชน เป็นตวัชีว้ดัของการพฒันาชมุชน ยิ่งสมาชิก
ของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากเท่าไรยิ่งแสดงว่าชุมชนนัน้ได้รับผลประโยชน์จากการพฒันามาก
ยิ่งขึน้  

อดิศร วงศ์คงเดช (2539) กล่าวว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ชุมชนได้
ประโยชน์ในการมีสว่นร่วมกิจกรรมการพฒันาสขุภาพดงันี ้

1. ชุมชนตระหนกัในปัญหาของตนเอง และตระหนกัท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การพฒันาหรือแก้ปัญหาของตนเอง 

2. ชมุชนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองท่ีมีอยู่ในรูปของความคิด 
การตดัสินใจและการกระทําได้อยา่งเตม็ท่ี 

3. เป็นการระดมทรัพยากรมนษุย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในชมุชน 
4. ชมุชนจะมีความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ ทําให้การพฒันามีความมัง่

คงถาวรและประหยดั 
5. เป็นกระบวนการพฒันาความสามารถ และพลงัชมุชนในการพึง่ตนเอง 
6. เป็นการสง่เสริมระบอบประชาธิปไตย 
7. ชมุชนรับผิดชอบและมีอํานาจสงูสดุในการพฒันาชมุชนตนเอง 
8. เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ เช่ือใจไว้วางใจ รักและ

ศรัทธาในชมุชนวา่มีความรู้ความสามารถ 
ปาริชาต ิวลยัเสถียร และคณะ (2543) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน

มีความสําคญัดงันี ้
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิพืน้ฐานอนัชอบธรรมของคนทุก

คนท่ีต้องเคารพให้การยอมรับ และยกย่อง โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออก
เก่ียวกบัการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา 

2. งานพัฒนาเป็นงานท่ีต้องเก่ียวข้องกับประชาชนเป็นจํานวนมาก 
จําเป็นต้องให้คนหมูม่ากเหลา่นีมี้สิทธ์ิมีเสียงในการแสดงออก 
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3. กลยุทธ์ทัง้หลายในการพฒันาท่ีผ่านมา ยงัไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่ม
ประชาชนผู้ ด้อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกนัข้ามกลบัสง่ผลให้กลุม่คนผู้ได้เปรียบมีโอกาส
มากขึน้ จึงจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนมากขึน้ 

4. ประสบการณ์ท่ีผ่านมาพบว่า มีโครงการจํานวนไม่น้อยท่ีประสบ
ความสําเร็จ โดยอาศัยวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปของการ รวมกลุ่ม และจัดตัง้องค์กร
ประชาชน ในขณะเดียวกัน มีตวัอย่างของโครงการการท่ีล้มเหลวจํานวนมาก อนัเน่ืองจากไม่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม 

5. การมีสว่นร่วมของประชาชน เป็นเร่ืองของการปฏิบตัิการเป็นกลุ่ม หรือ
ของกลุ่ม (Group action) อนัเป็นผลมาจากความรู้สึกผูกพนัของสมาชิกแต่ละคนท่ีเข้ามามีส่วน
ร่วม เพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์ของเขา และในขณะเดียวกนัก็ได้ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยการมีส่วนร่วม
จงึเป็นสิ่งจําเป็น 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตวัชีว้ัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่ง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากเท่าไร ยิ่งแสดงว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพฒันามาก
ยิ่งขึน้ 

7. ประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนเองนัน้ต้องการอะไร มีปัญหาอะไร และ
อยากจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา ย่อม
ชว่ยให้โครงการตา่ง ๆ  สนองความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนได้ดีกวา่ 

8. การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยให้การปฏิบตัิการทางสงัคม (Social 
action) เป็นไปอยา่งสงบสนัติ ก่อให้เกิดรูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีมีระเบียบ เป็นระบบ และเป็นท่ี
ยอมรับทกุฝ่าย 

9. เป็นนโยบายของรัฐในปัจจุบนั ท่ีให้ทุกโครงการท่ีลงสู่ชนบท ต้องให้
ประชาชนมีสว่นร่วมเพิ่มขึน้ตามปรัชญาของการพฒันา 

ณรงค์  ณ เชียงใหม่ (2545) กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
สว่นร่วมในการดําเนินงานมีความสําคญัคือ  

1. ประชาชนยอมรับในโครงการนัน้ และเป็นโครงการท่ีตรงกบัปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

2. ประชาชนมีความรู้สกึผกูพนั รู้สกึเป็นเจ้าของมากขึน้ 
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3. ลดความขดัแย้ง การดําเนินการโครงการจะราบร่ืน ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนมากขึน้ 

4. โครงการจะให้ประโยชน์ตอ่ชมุชนมากขึน้ และระดมทรัพยากรในการ
พฒันา 

5. ชว่ยพฒันาขีดความสามารถของประชาชน 
สนธยา พลศรี (2550) กล่าวถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมไว้หลาย

ประการดงันี ้
1. เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนญู เป็นสิทธิ

มนษุยชนท่ีประชาชนมีโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการพฒันาทกุระดบั 
2. สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด และหลกัการเรียนรู้ร่วมกันของ

ชมุชน 
3. เป็นเคร่ืองชีว้ดัความสําเร็จนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการกระจาย

อํานาจไปสูป่ระชาชนและท้องถ่ิน 
4. นําไปสูก่ารพึง่ตนเองของชมุชน 
5. ทําให้ดําเนินการพฒันาชุมชนได้ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของ

ประชาชนและชมุชน 
6. เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 
7. เป็นการสร้างความพึงพอใจร่วมกนั มีความชอบธรรม เป็นท่ียอมรับ

ร่วมกนัภายในกลุม่ ไมส่ร้างความขดัแย้งให้เกิดขึน้ในชมุชน 
8. ทําให้เกิดความรัก หวงแหน รับผิดชอบ และเป็นเจ้าของชมุชน 
9. เป็นกระบวนการสําคญัในการสนบัสนนุส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของ

ชมุชนให้ประสบความสําเร็จ 
10. ชว่ยแบง่เบาภาระของรัฐบาล เพราะเป็นการพฒันาคนในชมุชน โดย

คนในชมุชนและเพ่ือคนในชมุชนอยา่งแท้จริง รัฐบาลเป็นเพียงผู้สนบัสนนุในบางสว่นนัน้ 
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมมีความสําคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคณุภาพองค์กร การมี

สว่นร่วมต้องเกิดจากความเตม็ใจ ความสมคัรใจ สามารถตดัสินใจได้เอง การมีส่วนร่วมจะช่วยลด
ความขดัแย้ง เกิดความรู้สกึผกูพนั รู้สกึเป็นเจ้าของมากขึน้ จงึจะทําให้การพฒันาเกิดความยัง่ยืน 
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1.1.3 กระบวนการหรือขัน้ตอนการมีส่วนร่วม 
กระบวนการหรือขัน้ตอนการมีส่วนร่วมมีนกัวิชาการได้กล่าวถึงกระบวนการหรือ

ขัน้ตอนการมีสว่นร่วมไว้ดงันี ้
ประภสัสร เตชะประเสริฐวิทยา (2544) ได้นําแนวคิดของ ไพรัตน์ เตชะรินทร์ 

มาสรุปถึงการมีส่วนร่วมว่า บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครต่าง  ๆ  
ควรมีสว่นร่วมเพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และนโยบายการพฒันาในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. ร่วมทําการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
ชมุชน ตลอดจนความต้องการของชมุชน 

2. ร่วมคิด และสร้างรูปแบบ และวิธีการพฒันา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหา
ของชมุชนหรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหมท่ี่เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน หรือสนองความต้องการของชมุชน 

3. ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจดั
ปัญหาและแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชมุชน 

4. ร่วมตดัสินใจการใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากดัให้เป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
5. ร่วมจดั หรือปรับปรุงระบบบริหารงานพฒันาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
6. ร่วมการลงทนุในกิจกรรมโครงการของชมุชนตามขีดความสามารถของ

ตนเองและของหนว่ยงาน 
7. ร่วมปฏิบตัิตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลตุาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ 
8. ร่วมควบคมุ ติดตาม ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการและ

กิจกรรมท่ีได้ทําไว้ทัง้เอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ (2527) ได้เสนอขัน้ตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 

ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการกําหนดปัญหา สาเหตขุองปัญหา ตลอดจน

แนวทางแก้ไข 
ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพฒันา 
ขัน้ท่ี 3 การมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
ขัน้ท่ี 4 การมีสว่นร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพฒันา 
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เม่ือพิจารณาจากท่ีกล่าวมาผู้ วิจยัเห็นว่าทฤษฎีการมีส่วนรวมของ อรทยั ก๊กผล 
ได้ให้ความหมายหรือนิยามคําว่าการมีส่วนร่วมไว้ข้างต้น แล้วเห็นว่าเนือ้หาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมต่าง  ๆ  นัน้จะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มใจ จึงกับงานวิจัย ท่ีตรงตาม
วตัถุประสงค์ จึงนําเอามาใช้กับงานวิจยัในเล่มนี ้ดงัคําท่ีกล่าวของ อรทยั ก๊กผล แบ่งขัน้ตอนใน
การแสดงความร่วมมือ เป็นลําดบัขัน้ตอนท่ีชดัเจน ตรงกบังานวิจยันีท่ี้ต้องการท่ีจะสร้างงานด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบตัิ อย่างเป็น
รูปธรรมและนํามาซึ่งผลของการร่วมมือจะทําให้งานนัน้ออกมาในทิศทางท่ีประชาชนเองต้องการ
อยา่งแท้จริง 

 
1.2 ทฤษฎีนาฏยประดษิฐ์ 

นาฏยประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  ท่ีสร้างสรรค์ขึน้ทางการแสดงการฟ้อน
รํา ท่ีจะสร้างสรรค์ความพงึพอใจความเพลิดเพลินอารมณ์ทัง้นีอ้าจเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีสร้างสรรค์ขึน้
ตามอยา่งธรรมชาตท่ีิมีอยู ่เชน่ ศลิปวฒันธรรม ประเพณีหรือสิ่งรอบข้างอ่ืน ๆ  และอาจเป็นชดุการ
แสดงท่ีสร้างสรรค์ขึน้ให้อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่ต้องไม่ขัดกับความเป็นจริงท่ี
ปรากฏอยูใ่นโลกมนษุย์ (ธีรวฒัน์ ชา่งสาน, 2553)  

นาฏยประดิษฐ์ หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ แนวคิด รูปแบบ
กลวิธีของนาฏยศิลป์ชุดหนึ่ง ท่ีแสดงคนเด๋ียวหรือหลายคน ทัง้นีร้วมถึงปรับปรุงผลงานในอดีต 
นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นการทํางานท่ีครอบคลุมปรัชญา เนือ้หา ความหมาย ท่ารํา ท่าเต้น การแปร
แถว การตัง้ซุ้ม การแสดงเด่ียว การแสดงหมู่ การกําหนดดนตรี เพลง เคร่ืองแต่งกาย ฉาก และ
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีสําคญั ในการทําให้นาฏศิลป์ชุดหนึ่งสมบูรณ์ตามท่ีตัง้ใจไว้(สุรพล  วิรุฬห์
รักษ์, 2547, น. 225)  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า นาฏยประดิษฐ์  หมายถึง การท่ีคิดค้น
สร้างสรรค์งานขึน้มาใหม ่จากการบวกการทางความคดิ และการท่ีปรับปรุงงานท่ีเป็นงานดัง้เดิมให้
มีความแปลกใหม่ เพ่ือตอบโจทย์ ของความเป็นตวัตนของชุดการแสดงนัน้  ๆ  ผู้ วิจยัเลยเล็งเห็น
ความสําคญัในทฤษฏีดงักล่าวจึงนํามาใช้กบังานวิจยัเพ่ือมุ่งเน้น ให้ตรงกบังานท่ี ต้องการพฒันา
งานให้เกิดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของชมุชน และยงัตอบสนองความต้องการของงานของ
ผู้วิจยั 
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2. แนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย 
2.1 วัฒนธรรม 

2.1.1 ความหมายของวฒันธรรม  
วฒันธรรม เป็นภาษาบาลีสนัสกฤต “วฒัน” เป็นภาษาบาลี แปลว่า ความเจริญ

งอกงาม สว่นคําวา่ “ธรรม” เป็นภาษาสนัสกฤต หมายถึง ความดี ซึ่งแปลตามรากศพัท์ คือ “สภาพ
อนัเป็นความเจริญงอกงามหรือลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม” ดงันัน้จึงหมายถึงสิ่งท่ี
มนษุย์เปล่ียนแปลงปรับปรุงสร้างขึน้เพ่ือความเจริญงอกงามในวิธีชีวิตของส่วนรวม ท่ีถ่ายทอดกนั
ได้ เอาอย่างกันได้ เป็นการเรียนรู้จากคนรุ่นแต่ก่อนสืบต่อกันมา (สมชัย ใจดี, 2541, น. 1) 
วฒันธรรมยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างท่ีมนุษย์สร้างขึน้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยในการดํารงอยู่ของชีวิต
มนุษย์ มนุษย์ต้องรู้จกัการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม และควบคมุพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกัน
เป็นสิ่งท่ีคิดค้นขึน้จากประสบการณ์ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ  (จฑุา
มาส  จงศริิ, 2556, น. 9) 

 นายสาโรช บวัศรี กล่าวว่า“วัฒนธรรม”หมายถึง ความดี ความงามและความ
เจริญในชีวิตมนษุย์ ซึ่งปรากฏในรูปแบบต่างๆ และได้ตกทอดมาถึงเราในปัจจบุนั ห รือว่าท่ีเราได้
ปรับปรุงและสร้างสรรค์ขึน้ในสมยัเราเอง ( ได้แก่ศิลปกรรม มนุษย์ศาสตร์ การช่างฝีมือ การกีฬา
และนันทนาการ และคหกรรมศาสตร์)  (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วฒันธรรม, 2551) 

วัฒนธรรมในภาษาไทย มีความหมายว่า สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเสมอเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของมนษุย์ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ท่ีมี
ความคิด การแสดงออก ท่ีแสดงถึงพฒันาการ ความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั แสดงให้เห็นถึงพฒันาการ ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าท่ีส่งตอ่
คนรุ่นหลงัเพ่ือสืบทอดตอ่กนัมาจนถึงปัจจบุนั (จฑุามาส  จงศริิ, 2556: 10)  

วัฒนธรรม เป็นวิถีของมนุษย์ท่ีเกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
มนษุย์ มนษุย์กบัสงัคม มนษุย์กบัธรรมชาติ วฒันธรรมมีทัง้สาระและรูปแบบท่ีเป็นระบบความคิด
วิธีการโครงสร้างของสงัคม สถาบนั ตลอดจนแบบแผนและทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้  

วัฒนธรรมเกิดขึน้จากการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน เป็นแนวทางเดียวกันอย่าง
ต่อเน่ืองของสังคมมีการสืบทอดเป็นมรดกทางสงัคมต่อกันมาจากอดีตหรืออาจเป็นสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ หรืออาจรับเอาสิ่งท่ีเผยแพร่มาจากสังคมอ่ืน ทัง้หมดนีห้ากสมาชิก
ยอมรับและยึดถือเป็นแบบแผนปฏิบตัิร่วมกันก็ย่อมถือเป็นวฒันธรรมของสงัคม (พงศ์ศกัดิ์ ชาลี
เขียว, 2550) 
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2.1.2 ประเภทของวฒันธรรม 
วฒันธรรมจําแนกได้หลายประเภท คือ วฒันธรรมประจําชาติ วฒันธรรมสากล 

วัฒนธรรมเมือง และวัฒนธรรมพืน้บ้าน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับกรอบความคิดและวัตถุประสงค์ในการ
ประยุกต์ใช้ของผู้ จําแนกการจัดหมวดหมู่ของวัฒนธรรม เพ่ือความสะดวกในการส่ือความและ
ประสานงานอนัเป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินงานวฒันธรรม (พงศ์ศกัดิ์ ชาลีเขียว, 2550, น. 11) 
วฒันธรรมมีการแบง่ ออกเป็นประเภทตา่ง ๆ   

2.1.2.1 จดัแบง่ตามยคุสมยั  
วฒันธรรมในอดีต หรือมรดกทางวฒันธรรม (Past culture หรือ Cultural 

Heritage) ได้แก่ ร่องรอยกิจกรรมของมนษุย์หรือเร่ืองราวของคนในอดีต  
วฒันธรรมร่วมสมัย (Living Culture) ได้แก่วิถีชีวิตหรือแบบของการ

ดํารงชีวิตท่ีสืบต่อจากอดีต เปล่ียนแปลงไปตามกระแสของสังคมโลก ปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
คา่นิยมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ของตนเอง (พงศ์ศกัดิ ์ชาลีเขียว, 2550, น.14) 

2.1.2.2 จดัแบง่ตามนามธรรมและรูปธรรม  
วฒันธรรมทางวตัถุ คือ วฒันธรรมท่ีสามารถจบัต้องได้เป็นไปในรูปแบบ

ของสิ่งประดิษฐ์ จากสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต 
ตอบสนองปัจจยั 4 และยงัรวมไปถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทํามาหาเลีย้งชีพ ยานพาหนะ เคร่ือง
ดนตรี เป็นต้น (จฑุามาส  จงศริิ, 2556, น. 10)  

วฒันธรรมทางจิตใจ คือ สิ่งท่ีทําให้ปัญญาและจิตใจมีความเจริญงอก
งาม อนัได้แก่การศกึษาหาความรู้ วิชาการและเทคโนโลยี แนวความคิดอดุมการณ์ ปรัชญา ความ
เช่ือ คา่นิยม ศาสนา ภาษา กฎหมาย ประเพณี พิธีกรรมตา่ง ๆ  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะสร้างให้วฒันธรรมมี
ความเจริญและงอกงาม (อานนท์ อาภาภิรม, 2546, น. 107)  

2.1.2.3 ความสําคญัของวฒันธรรม  
จากท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีบอกถึงความเจริญ

และสิ่งดีงามของชีวิตของผู้คนในแตล่ะชมุชน ท่ีควรรักษาสืบทอดให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบตอ่กนั
ไปและยงัสามารถใช้เป็นแนวทางของการดํารงชีวิตของการอยู่ร่วมกันกบัสงัคม วฒันธรรมจึงเป็น
สิ่งท่ีคงคณุคา่ในตวัเองท่ีหาสิ่งใดมาลบเลือนออกจากสงัคมนัน้ ๆ  ในแตล่ะพืน้ท่ีได้ยากแล้วยงัคง
ซึง่ความสําคญัของตวัเอง แสดงให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติเผ่าพนัธุ์  แสดงถึง
ชนชาตท่ีิเจริญต้องมีวฒันธรรมท่ีเป็นตวัชีช้ดัเจนของตวัเองเสมอ เพราะเช่ือว่าชาติใดท่ีมีวฒันธรรม
ย่อมเป็นชาติท่ีมีความเจริญอย่างแท้จริง ตลอดจนศาสนา ศิลปะ ประวตัิศาสตร์ และเอกลกัษณ์
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ของตัวเอง และยังแสดงถึงศกัดิ์ศรี ความภาคภูมิในของคนในท้องถ่ิน สร้างความรัก และเห็น
คุณค่าของตัวเอง จากวัฒนธรรม ท่ีสําคัญยังสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ เน่ืองจาก
วฒันธรรมเป็นวิถีการดําเนินชีวิตของสงัคมเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความเป็นเอกราชก่อให้เกิดความรู้สึก 
เป็นอนัหนึง่อนัเดี่ยวกนัท่ีเป็นความมัน่คงของชาติ 

2.2 ประเพณี  
2.2.1 ความหมายของประเพณี  

ประเพณี หมายถึง แนวทางปฏิบตัิตนของคนในสงัคม ท่ีนิยมปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา
ซึง่ประเพณีแตล่ะอยา่งมีความสําคญัท่ีคงคณุคา่แตกตา่งกนัออกไป ซึง่เป็นสิ่งท่ีถกูต้องและดีงามมี
ประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม (สมชยั ใจดี, 2541)  

อานนท์ อาภาภิรมณ์ (2546, น. 94) อธิบายความหมายของประเพณีไว้ว่า 
ประเพณีหมายถึง แบบความคิด ความเช่ือ การกระทํา คา่นิยม ทศันคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ
แบบแผนและวิธีการกระทําต่าง ๆ  ท่ีทํากันมาในอดีต เพ่ือประกอบพิธีกรรมหรือเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสงัคม ในโอกาสตา่ง ๆ   

ประเพณี คือ แนวในการปฏิบตัิของคนในสงัคม ท่ีมีการปฏิบตัิสืบทอดต่อกนัมา
พร้อมยังทรงคุณค่าทางประโยชน์ในตวัเอง และสังคม พร้อมทัง้เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม
ส่วนมากและยงัคงมีอิทธิพลมาถึงปัจจบุนั พร้อมยงัมีสิ่งใหม่ ๆ  เข้ามาเสริมสร้างให้เกิดขึน้อย่าง
กลมกลืนเข้ากันได้เสมอ จึงทําให้ประเพณีดงัเดิมของในอดีตยังคงอยู่ แล้วยงัคงเป็นเคร่ืองช่วยใน
การแสดงออกของสงัคมนัน้ ๆ  วา่ คือเอกลกัษณ์ประจําชาต ิ(จฑุามาส  จงศริิ, 2556, น. 12) 

ประเพณีเป็นพิธีกรรมชองชาวบ้านจงึเป็นสิ่งท่ีมีความหมายความสําคญัของกลุ่ม 
สงัคมชาวบ้านในสว่นรวมด้วยมิใช่ร่องลอยท่ีหลงเหลือจากความงมงาย ตามท่ีผู้คนจํานวนมากใน
สงัคมเข้ากัน การเรียนรู้ทําความเข้าใจในพฒันาการของมนษุย์จึงมีสําคญัต่อการก้าวไปข้างหน้า
อยา่งมัน่คง ด้วยสตปัิญญาของสงัคมในอนาคต (ปราณี วงษ์เทศ. 2548 : 7) 

สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรีุ (2552 : 14) อธิบายไว้ว่า ประเพณีเป็นสิ่งท่ี
บ่งบอกให้คนรุ่งหลงัรับรู้และทราบได้ถึงความเจริญ และความเส่ือมโทรม ของแต่ละชุมชน ของ
ชมุชนท่ีตวัเองอาศยั ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั พร้อมยงัเป็นตวัท่ีสามารถอธิบายความเป็นมาเป็นไป
ของท้องถ่ินท่ีเป็นอยู่ได้อย่างเป็นลําดบัขัน้ตอน ตามสภาพของชุมชน ประเพณีจึงมีความสําคญั 
คือ  

- เป็นวฒันธรรมประจําท้องถ่ินหรือประจําชาติ 
- เป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิ
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- เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ 
- เป็นเคร่ืองมือผสมผสานความเช่ือ  
- เป็นเคร่ืองหลอ่หลอมให้เกิดความเข้าใจในสาระสําคญัของชีวิต 
- เป็นแผนในการปฏิบตัแิละเป็นเคร่ืองควบคมุพฤติกรรมของคนในสงัคม  

สรุปได้ว่า “ประเพณี” หมายถึง แบบต่าง ๆ  ทางด้านความคิด ความเช่ือ ของ
สงัคมท่ีมีรูปแบบวฒันาการต่าง ๆ  ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั โดยผ่านการกระทําท่ีทําซํา้ ๆ  กนัจน
เป็นกิจกรรมท่ีไมส่ามารถลบเลือนออกจากชมุชน ของแตล่ะท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิสืบทอดตอ่กนัมา และ
ยงัเป็นสิ่งท่ี บ่งให้เห็นเด่นชดั ถึงความเป็นเอกลกัษณ์ประจําท้องถ่ิน เป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ 
เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของผู้คนในชุมชน ทัง้หมดนีจ้ึงเ ช่ือว่าทุกชุมชนในทุกซอกมุมของผืน
แผน่ดนินัน้ยอ่มมีประเพณีเพ่ือเป็นเคร่ืองกลอ่มเกลาผู้คน ทางด้านความเช่ือ ศาสนา พิธีกรรม รวม
ไป 

 
2.3 กลุ่มชาตพิันธ์ุ ไทยพวน  

คําว่า “กลุ่มชาติพันธุ์ ” คือ กลุ่มคนท่ีมีจุดกําเนิดของบรรพบุรุษร่วมกันมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน และภาษาเดียวกัน ตลอดจนมีความรู้สึกในเผ่าพันธุ์ เดียวกัน 
ตวัอย่างเช่นกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ  ในประเทศไทย เช่น กลุ่มคนจีน กลุ่มคนไทย กลุ่มคนลาว กลุ่ม
คนกะเหร่ียง กลุ่มคนม้ง เป็นต้น ปัจจัยด้านภาษาอย่างเดียวไม่สามารถกําหนดชาติพันธุ์ ได้ 
ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมตลอดจนความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ ก็เป็นตวักําหนดด้วยเช่นกัน 
ทัง้นีเ้พราะคนจีน คนอินเดีย หรือคนกะเหร่ียง โดยทัง้ 3 กลุ่มนีต้า่งก็มีภาษาพดูหลายภาษา คนจีน
พดูไหหลํา กวางตุ้ง ฮกเกีย้น และตา่งก็เรียกตวัเองว่าคนจีน คนอินเดีย คนกะเหร่ียง ไม่ว่าจะเป็น
เผา่โบว์ หรือเผา่สะกอ ก็เรียกตวัเองวา่กะเหร่ียง ดงันัน้ การจําแนกกลุ่มพนัธุ์  จึงขึน้อยู่กบัเจ้าตวัเอง
วา่มีความสํานกึวา่เป็นกลุม่ใด (อมรา พงศาพิชญ์. 2533 : 2-3)  

กลุ่มชาติพันธุ์  หมายถึง กลุ่มสมาชิกท่ีมีสายเลือดและมีเชือ้ชาติเดียวกันและมี
วฒันธรรมร่วมกนัหรือเป็นกลุ่มเพราะสมาชิกท่ีมีความเหมือนกนัซึ่งความเหมือนกันนัน้อาจจะถูก
พิจารณาด้วยตวัเองหรือจากผู้ อ่ืนบนพืน้ฐานแหง่ข้อจํากดัท่ีผิดจากสมาชิกของกลุ่มอ่ืน ๆ  ข้อจํากดั
ดังกล่าวนีอ้าจจะเป็นเร่ืองของสายเลือดวัฒนธรรมภาษาเศรษฐกิจ ศาสนาและการปกครอง 
โดยทัว่ไปมกัจะเป็นการคาดหวงักนัว่าในกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกนั ต้องมีสิ่งท่ีกล่าวมาแล้วเหมือนกนั
หรือคล้ายคลงึกนัซึง่แม้วา่จะไมเ่ป็นดงัท่ีคาดหมายตามแตล่ะกลุม่ชาตพินัธุ์  จะต้องเป็นสมาชิกของ
ชนชาตเิดียวกนัและกนัรวมกนัเข้าเป็นกลุม่ต้องมีข้อจํากดัคือขอบเขตท่ีแนน่อน  
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ความแตกตา่งกนัในหลากหลายด้านของกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกนั อาจเห็นได้จากเพลง
พืน้บ้านนิทานพืน้บ้าน เพลงกล่อมเด็กและเร่ืองเล่าปรัมปรานิยาย (สุเทพ สุนทรเภสชั, 2519,น. 
186)  มานุษยวิทยาวัฒนธรรมของยุคปัจจุบัน  ไ ด้กล่าวถึงความสําคัญของการศึกษา  
เร่ือง อตัลกัษณ์ ของชาตพินัธุ์อีกอยา่งหนึง่ท่ีจะละเลยไมไ่ด้ คือเร่ืองของ Myths หรือปรัมปรานิยาย
นิทานพืน้บ้านซึง่จะเป็นกญุแจสําคญัทําให้เราเข้าใจอตัลกัษณ์ ของชาตพินัธุ์นัน้ ๆ  ได้อย่างถ่องแท้ 
( Archer. 1996 : 2) เม่ือกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ถึงท่ีจะต้องคิดต่อเน่ืองไปก็คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์จนก่อให้เกิดการสงัสรรค์ระหว่างวฒันธรรม เม่ือช่วงเวลาเป็นไปยาวนาน 
อตัลกัษณ์ บางกลุ่มชาติพนัธุ์อาจหายไปหรือ ถูกครอบงํา หรือ อตัลกัษณ์ ของกลุ่มชาติพนัธุ์หนึ่ง
อาจขยายออกเพราะได้รับความนิยมจากกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืน  ๆ  ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยก็ได้แต่
อยา่งไรก็ดีกระบวนการท่ีเกิดขึน้หลงัจากกระบวนการสงัสรรค์ระหว่างวฒันธรรมแล้ว ผลท่ีได้รับไม่
ว่าจะเป็นไปได้ส่งเสริมหรืออุปสรรคหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นการบูรณาการ หรือเป็นการ
ขัดแย้งกันอย่างสิน้เชิงก็ล้วนส่งผลต่อการคงอยู่หรือการเปล่ียนไปทางอัตลักษณ์  ของชาติพันธุ์ 
นัน้ ๆ  เสมอสิ่งท่ีประกอบเป็นลกัษณะของชาติพนัธุ์ใหม่มิใช่กําหนดรูปแบบได้ในช่วงเวลาสัน้ ๆ  
หากแตต้่องอาศยัพืน้ฐานจากวิถีชีวิตชว่งเวลาในการตัง้ถ่ินฐานสภาพทางภูมิศาสตร์ความเข้าใจใน
ธรรมชาติท่ีได้หล่อหลอมกันเป็นวฒันธรรมของชาติพนัธุ์หนึ่ง  และได้ตกทอดสืบต่อกันมานบัช่วง
อายุคนโดยมีข้อจํากัดทางลักษณะของชาติพันธุ์อันได้แก่  ภาษาการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ศาสนาวีรบรุุษของชนชาต ิเคร่ืองแตง่กาย เทศกาล หรือแม้แตภู่มิปัญญาของสมาชิกในสงัคมก็ คือ 
อตัลกัษณ์ ทางวฒันธรรมของสงัคมนัน้ ๆ  (ยกุต ิมกุดาวิจิตร, 2548,น. 20) 

ดงันัน้ การท่ีกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ  ในประเทศไทยท่ีได้เข้ามาอาศยัอยู่รวมกนัมากมาย
ก็เป็นอีกหนึ่งทางท่ีสามารถ บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองจาก วัฒนธรรม  ประเพณี 
การละเล่น รวมไปถึงกลุ่มชาติพนัไทยพวน เช่นกัน ท่ีได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนัน้โดยมีความ
เป็นมาไมต่า่งจากกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืน ๆ  ท่ีเข้ามาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเชน่กนั เป็นต้น  

ไทยพวนและผู้ ไทยเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มหนึ่งท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ภาคอีสาน ซึ่งแต่เดิม
ไทยพวนมีถ่ินฐานอยู่ท่ีแขวงเชียงขวาง ประเทศลาว และกลุ่มผู้ ไทยมีดินแดนท่ีเป็นศนูย์กลางอยู่ท่ี  
“เมืองแถง เมืองเดียนเบียดฟู” ในบริเวณสิบสองจไุทย ซึ่งปัจจบุนัอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ
ทางประเทศเวียดนาม จากหลกัฐานทางประวิติศาสตร์พบว่า ชาวไทยพวนและผู้ ไทยได้อพยพมา
อยู่ในประเทศไทย ครัง้แรกสมยัธนบุรี และอพยพเคล่ือนย้ายมาอีกหลายครัง้ในช่วงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น อย่างไรกลุ่มไทยพวนและผู้ ไทยดงักล่าวนี ้แม้จะเข้ามาอยู่อาศยัในประเทศไทยเนิ่นนาน
แล้ว แตพ่วกเขาก็มีวฒันธรรมประเพณี และความเช่ือ ตลอดจนวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตน ดงั
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จะเห็นได้จากคนไทยพวนและผู้ ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ียังคงดํารงรักษาความเช่ือ 
บางอยา่งท่ีสืบทอดมาตัง้แตค่รัน้บรรพชน (นิต ิภวคัรพนัธุ์; และคนอ่ืน ๆ  , 2547,น. 55) 

ชนเผ่าลาวพวนได้ย้ายถ่ินมาจากเมืองพวน 2 ครัง้ ครัง้แรกกว่าตอนเข้ามาใน  
พ. ศ. 2325 สาเหตท่ีุก่อต้นเข้ามาเน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกทรงสนบัสนนุ
ให้เมืองเวียงจนัทน์เป็นศนูย์กลางในการควบคมุหวัเมืองลาวทัง้หลาย โดยเฉพาะหวัเมืองลาวฝ่ัง
ซ้าย แม่นํา้โขง การควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงการรวบรวมผู้ คนและเคร่ืองราช
บรรณาการมาถวายด้วย ชว่ยเหลือเกษตรได้ทําดีตอ่กรุงเทพฯ ขอต้องการได้ครัวลาวเวียงจนัทน์ซึ่ง
ถกูกวาดต้อนไปไว้ในเมืองสระบรีุสมยักรุงธนบรีุหลายหม่ืนคนกลบัมาไว้ท่ีเมืองเวียงจนัทน์ตามเดิม 
เพราะการสูญเสียประชากรย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของเมืองเวียงจันทน์  
เจ้านนัทเสนซึง่ใช้วิธีนุม่นวลและสนัตภิาพโดยพยายามสร้างความดีความชอบ เชน่ในปี พ.ศ. 2325 
ได้ขุนนางลาวไปเกลีย้กล่อมหัวเมืองลาวท่ีอยู่ไกลออกไปจนเกือบติดชายแดนเวียดนาม มีผลให้
เมืองพวน เมืองคําเกิด เมืองลคร เบอร์สวามิภกัดิ์ และได้นําบรรณาการของหวัเมืองเหล่านี ้พร้อม
ทัง้ครัวลาวพวนมาถวาย  

เมืองพวน เป็นเมืองท่ีอยู่ใกล้เขตแดนเวียดนาม เวียดนามมกัจะอ้างว่าเมืองพวนเคย
ส่งบรรณาการให้เมืองเวียดนามมาก่อน เวียดนามจึงควรมีอํานาจเหนือเมืองนี ้แตท่างเวียงจนัทร์
พยายามเกลีย้กล่อมให้ขึน้ต่อเวียงจนัทน์ดงันัน้เม่ือใดเมืองควรเอาใจออก หากเมืองเวียงจนัทน์ก็
ต้องยกทพัไปปราบ เชน่เม่ือ พ. ศ. 2335 เจ้านนัทเสนได้ยกทพัไปตีเมืองพวนแล้วเลยไปตีเมืองแถง 
ได้กวาดต้อนครัวลาวพวนและ ลาวทรงดํามาถวายท่ีกรุงเทพฯก่ีครัง้หนึ่งจํานวนรวมกันประมาณ 
4,000 เศษ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าฯ ทรงให้ครัวลาวพวนตัง้แหล่งอยู่ท่ีกรุงเทพฯ บ ริเวณ
ท่ีตัง้ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง เรียกถนนบริเวณนัน้ว่าถนนบ้านลาว มีศาลาโรงธรรม 
เรียกวา่ ศาลาบวัลาว หลงัจากนัน้ไม่ปรากฏว่ามีการกว่าก้นครัวลาวพวนมากรุงเทพฯอีก เพราะใน 
พ.ศ. 2337 เจ้าเมืองพวนได้ส่งเคร่ืองราชบรรณาการมาสวามิภักดิ์ ถึงกระนัน้ก็ตามเมืองพวนก็
ยงัคงเป็นปัญหาสําหรับราชสํานกัไทยกบัเวียดนามอยู่ ดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าฯ ทรง
มีพระราชสาส์นถึงเวียดนาม แจ้งให้ทราบว่าเมืองเวียงจนัทน์ เมืองพวน เมืองคําเกิด เมืองลคร ท่ี
เคยขึน้แก่เวียดนามมาก่อน บัดนีม้าขึน้กลับกรุงเทพฯแล้ว เจ้าเมืองเวียงจันทร์ องค์เก่าถึงแก่
พิราลยั กรุงเทพฯได้ตัง้เจ้านนัทเสน ให้ครองเมืองเวียงจนัทน์ เม่ือเมืองเวียงจนัทน์กบัเมืองพวนเกิด
กรณีพิพาทเจ้าเมืองเวียงจนัทน์ยกทพัไปตีเมืองพวนปรากฏวา่กองทพัเวียดนาม เงอาน ได้ยกมารบ
กับเมืองเวียงจันทน์ทางกรุงเทพก็อยากทราบเหตผุลจึงยกทัพขึน้ไปแต่ไม่ทนั ทับเมืองเวียดนาม
กลบัไปแล้ว ต้องตามไปถึงเมืองพวนครัง้ก็ตามไปก็เกรงว่าจะล่วงเกินขณัฑสีมากนั แสดงว่าเมือง
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พวนนัน้เป็นเมืองใกล้เขตแดนเวียดนามมากจนกลายเป็นดนิแดนของการช่วงชิงอิทธิพลกนัอยู่ ราช
สํานกัไทยจึงมีนโยบายนําประชาชนของเมืองนีเ้ข้ามาอยู่กรุงเทพฯเพ่ือให้พ้นจากการรุกรานของ
เวียดนามหรือมิให้เป็นกําลงัของเวียดนามตอ่ไป (บงัอร ปิยะพนัธุ์, 2541,น. 40) 

 
2.4 วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยพวนแต่ละพืน้ท่ี 

เจนสุดา สมบตัิ (มปป.) ในวิจยัเร่ือง ความเป็นพวน ในปรากฏการณ์ความเป็นไทย
ร่วมสมัยสมบัติรวมกลุ่มของพวนเป็นโอกาสให้พวกเขาได้แสดงออกถึงสํานึกรับรู้จดจําตัวตน
ร่วมกนัของการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมตา่ง ๆ  โดยชาวพวนได้มีการเลือกอนรัุกษ์ส่งเสริมบางสิ่ง
ท่ีพวกเขาเห็นว่ามีความหมายร่วมกันการเกิดเครือข่ายชมรมไทยพวน ได้ฟืน้ฟูวฒันธรรมของชาว
ไทยพวนด้วยการประดิษฐ์สร้างตวัตนขึน้โดยไม่ออกนอกกรอบท่ีรัฐได้ขีดเส้นเอาไว้ และความ
พยายามสร้างชุมชนในจินตนาการภายใต้อุดมการณ์ของรัฐศาสตร์ท่ีเน้นความเป็นอนัหนึ่ง  แต่ก็
กลบัเปิดพืน้ท่ีให้กบัความแตกตา่งหลากหลายทางวฒันธรรม 

มยุรี ปาละอินทร์ (2543) ได้วิจัยเร่ืองของ คลองสิบส่ีในวิถีชีวิตของชาวไทยพวน 
ตําบลบ้านผือ อําเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี พบว่าไทยพวนมีภาษาพดูจดัอยู่ในกลุ่มตระกลูไต มี
สําเนียงคล้ายกับภาษาของคนไทยภาคอีสาน โดยยงัคงภาษาของตนไว้อย่างมัน่คงจะเห็นได้จาก
การไมย่อมพดูภาษาอ่ืนกบัพวกเดียวกนัแตจ่ะยอมพดูภาษาพวนเท่านัน้แม้จะอยู่ใกล้ชิดกบัเราเอง
และไทยอีสานก็ตาม (หน้า 38,41) เม่ือพ่อแม่เสียชีวิตลูกคนแรก (ลูกชาย) จะต้องรับหน้าท่ีผู้ นํา
ครอบครัวแทน การให้ความเคารพนบัถือของครอบครัวไทยพวนบคุคลท่ีสําคญัของครอบครัวไทย
พวน ได้รับความเคารพ คือ พ่อหรือญาติพระฝ่ายพ่อมากกว่าแม่หรือญาติฝ่ายแม่ ไทยพวนตําบล
บ้านผือ มีการปฏิบตัติามจารีตประเพณีโดยอดีตเม่ือแตง่งานกนั แล้วฝ่ายหญิงกลบัไปอยู่บ้านฝ่าย
ชาย เพ่ือดแูลปรนนิบตัพิอ่แมฝ่่ายชายและเม่ือมีฐานะคอ่นข้างมัน่คงแล้วจะแยกครอบครัวออกจาก
ครอบครัว (หน้า 45, 144-145) ไทยพวนตําบลบ้านผือมีระบบการเมือง การปกครองในหมู่บ้าน
สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ นํากบัชาวบ้านโดยยดึถือปฏิบตัติามคลอง สิบส่ี สําหรับผู้ปกครองและ
ผู้ถูกปกครอง มีกํานนัและผู้ ใหญ่บ้านเป็นผู้ นําสูงสุดของหมู่บ้านทําหน้าท่ีปกครองดแูลความสงบ
เรียบร้อย และเป็นผู้ ไกล่เกล่ียให้ความเป็นธรรมให้แก่ลูกบ้านนอกจากนีย้ังมีกลุ่มผู้ นําท่ีมี
ความสําคญัรองลงมาได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ อาวุโส พระสงฆ์ ผู้ นําทางเศรษฐกิจ และ
ข้าราชการ ไทยพลมีความเช่ือดัง้ เดิม  คือ การนับถือผีการไหว้ผีลงผีเป็นเ ร่ืองสําคัญใน
ชีวิตประจําวัน สังคมไทยพวนบ้านผือ จะนับถือผีปู่ ตา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการนับถือ
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พระพทุธศาสนาแล้วก็ตาม ก็ยงัคงนบัถือผีควบคู ่ไปกบัศาสนาพทุธ ถือว่าเป็นการผสมกลมเกลียว
ทางความเช่ืออยา่งหนึง่  

ศริิพร สีแสง (2538) ได้วิจยัเร่ือง บวชช้าง : ภาพสะท้อนมิติทางสงัคมและวฒันธรรม
ของชาวพวน กรณีศึกษาชมุชนบ้านหาดเสีย้ว อําเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั พบว่าควรนบัถือ
ศาสนาพุทธ มาตัง้แตส่มยัเม่ือยงัอยู่เมืองพวน ในประเทศลาวและนบัถืออย่างเคร่งครัดมาก มีคติ
ความเช่ือหลายอยา่งท่ีเก่ียวกบัศาสนาพทุธไม่ว่าจะเป็น ความเช่ือเร่ืองการทําดีได้ดี ความเช่ือเร่ือง
โลกนีมี้โลกหน้า ความเช่ือในเร่ืองบาป บุญและการทําบุญท่ีเช่ือว่าได้กุศลอย่างมาก คือ การได้มี
โอกาสบวชบุตรหลาน รากต้นโพธ์ิซึ่งสงูขึน้มาเหนือพืน้ดินก็ห้ามไม่ให้เดินข้ามหรือเหยียบ ใบหรือ
ก่ิงก็ห้ามเด็ดหรือหกั มิฉะนัน้จะถือว่าบวช ชาวบ้านยังคงมีความเช่ือในเร่ืองภูตผีวิญญาณและ
อํานาจเหนือธรรมชาติควบคูก่นัไปเห็นได้จาก พิธีกรรมตา่ง ๆ  ท่ีชาวบ้านยงัคงถือปฏิบตัิสืบตอ่กนั
มา เช่น ประเพณีกําฟ้า กําเกียง การรักษาพยาบาลด้วยวิธีทิง้ข้าวรดนํา้มนต์ สู่ขวัญ เส่ียงทาย 
นอกจากนีใ้นห้องนอนหรือห้องสว่นตวัห้ามมิให้ผู้ ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของครอบครัวเข้าไปในห้องนัน้
ถ้าเกิดมีคนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หรือผู้ ใหญ่ก็ตามถือว่าเป็นการผิดผี พ่อเลีย้งผู้ เป็นเจ้าของ
บ้านจะต้องทําพิธีขอขมาต่อผีพ่อเลีย้งนอกเหนือจากความเช่ือในเร่ืองของผีพ่อเลีย้ง  ซึ่งเป็นผี
ประจําบ้านแล้วในหมู่บ้านจะต้องมีศาลเพ่ือเป็นท่ีสิงสถิตของผีท่ีคุ้มครองหมู่บ้าน  คือ ศาลปู่ ตา 
และจะมีผู้ ทําหน้าท่ีตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งคนกบัผี เรียกว่า จํา้ เพ่ือบอกกล่าวความเป็นมาเป็นไปใน
หมูบ้่าน รูปแบบการแตง่งานของพวนในระยะแรกจะเป็นการแตง่งานภายในกลุ่มพวน ด้วยกนัเอง
ตอ่มาเม่ือได้มีการปะทะสงัสรรค์ กบักลุม่คนภายนอกทําให้มีการแตง่งานนอกกลุม่เกิดขึน้  

 
2.5 วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น ของชาวไทยพวน  

ยุรี ใบตระกูล (2537) ได้วิจัยเร่ือง พิธีบุญกําฟ้าของลาวพวน : กรณีศึกษาหมู่บ้าน
พวนตําบลนํา้เช่ียว อําเภอพรหมบรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ พบวา่ พิธีบญุกําฟ้าเป็นพิธีกรรมโบราณท่ีแสดง
ถึงเอกลกัษณ์ของเราควรท่ีคงอยู่ สญัลกัษณ์ในพิธีกรรมเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า เป็นพิธีกรรมแห่ง
ความอุดม สมบูรณ์ด้วยพิธีกรรมสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการจดัระเบียบทางสงัคมสร้างความ
เป็นอยู่ในเกษตรกรรม ท่ีต้องพึ่งพาอาศยัธรรมชาติ และพิธีกรรมยงัสะท้อนให้เห็นโครงสร้างทาง
เครือญาติและการตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนหลงัการสมรส และการให้ความสําคญักับเครือญาติทาง
ฝ่ายหญิงเป็นหลัก อีกทัง้พิธีกรรมยังสะท้อนให้เห็นความเช่ือท่ีประกอบด้วยพุทธศาสนา ลัทธิ
พราหมณ์ และความเช่ือดัง้เดิม นอกจากนีพ้ิธีกรรมยังมีบทบาทในการยึดเหน่ียวให้ลาวพวนมี
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันทัง้ในระดบับคุคลและระดบัชมุชนลาวพวนจะนิยมแตง่งานกนัในหมู่
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พวกเดียวกัน พิธีการแต่งงานของลาวพวนจะไม่มีการแห่ขันหมาก แต่จะมีการแห่เขยไปบ้าน
เจ้าสาว แสดงให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานโดยการให้ความสําคญัทางฝ่ายหญิง แตห่ากลกูสาวคนเล็ก
แต่งงานจะนําสามีเข้ามาอยู่ในบ้าน ลูกสาวคนโตก็จะต้องแยกครอบครัวของตนจึงทําให้เกิด
ครอบครัวเด่ียวขึน้ แม้วา่การแตง่งานจะยึดการตัง้ถ่ินฐานของฝ่ายหญิงเป็นหลกัแตฝ่่ายหญิงก็ต้อง
เปล่ียนมาใช้นามสกลุของสามี ทําให้เกิดสกลุซึ่งได้มีต้นตระกลูอยู่ในบ้านพวน อย่างไรก็ตามแม้ว่า
หนุ่มสาวหลายคูจ่ะแตง่งานกันนอกกลุ่มมากขึน้ แตค่วามสมัพนัธ์ในระดบัครอบครัวยงัคงมีความ
ผูกพันกันเหมือนเดิม ช่วยกันนําบุตรมาให้ตายายและเครือญาติฝ่ายหญิงเลีย้งดู ลักษณะ
โดยทั่วไปเป็นผู้ ท่ีเคร่งครัดในศาสนามีการทําบุญท่ีวัดอย่างสม่ําเสมอในหมู่บ้านพวน มีวัดอยู่  
2 แห่ง คือ วดัอตุตมะพิชยั และวดักฎีุทอง ซึ่งเป็นสถานท่ีประกอบพิธีบญุกําฟ้า นอกจากชาวบ้าน
จะนบัถือศาสนาพทุธเป็นสว่นใหญ่แล้ว ภายในหมูบ้่านยงัมีความเช่ือในเร่ืองผีตา่ง ๆ  ลาวพวนเป็น
ผู้ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี แล้วถือเป็นเคร่ืองเสริมสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันใน
หมูล่าวพวน ประเพณีบางอยา่งจะมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัประเพณีของไทย เช่น การบวช การตาย 
ส่วนประเพณีท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์ของลาวพวน ได้แก่ ประเพณีบญุข้าวจ่ี ซึ่งถือเป็นโอกาสให้หนุ่ม
สาวได้พบปะกนั ประเพณีบญุข้าวหลาว ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทําบญุหมู่บ้าน ประเพณีแห่
นางแมว ประเพณีบ้องไฟ บุญเข้าพรรษา ประเพณีสารทพวน ถือเป็นการอุทิศส่วนกศุลให้ญาติผู้
ล่วงลบัไปแล้วประเพณีเทศน์มหาชาติ ประเพณีตกับาตรเทโวประเพณีกวนข้าวทิพย์ โดยมีความ
เช่ือว่าการบริโภคข้าวทิพย์จะทําให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองและเป็นการเพิ่มเสน่ห์ ให้กบัตนเองด้วย 
ประเพณีลงข่วง เป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะพดูคยุกนั (ประดิษฐ์ ศิลาบตุร, 2558, น. 
123-126)  

 ประเพณีกําฟ้าของเผ่าไทยพวนในอดีตก่อนอ่ืนท่ีจะเล่าประวัติความเป็นมา ของ
ประเพณี กําฟ้าขอเรียนวา่คนไทยพวนได้ประพฤติถือกนัด้วยเร่ืองอนัใดมีความหมายอย่างไรให้เข้า
ใจความดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. ฮีต 12 คําว่าฮีตหมายถึงแนวทางหรือวิธีปฏิบตัิประจําในเดือน 11 ของปีซึ่ง
ตรงกบัคําวา่จารีตแบบเดียวกนักบัประเพณี 12 เดือนของไทยภาคกลางนัน่เอง 

 2. คอง 14 คําว่าคองหมายถึง คลอง ในท่ีนีไ้ม่ได้หมายถึงคลองท่ีมีนํา้ไหลทว่า
หมายถึงแนวทางวิถีทางทํานองคลองธรรมอนัได้แก่ลทัธินิยมหรือธรรมเนียมท่ีชนเผ่าไทยพวนถือ
ปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาแตค่รัง้บรรพบรุุษ 

ดงันัน้ ฮีต 12 คลอง 14 จึงเป็นคล้ายลัทธิธรรมเนียมเก่าแก่สืบมาแต่ดัง้เดิมดึกดํา
บรรพ์ท่ีบรรพบรุุษไทยพวนสอนสัง่ลกูลกูและหลานให้ประพฤตปิฏิบตัิสืบตอ่กนัมาอย่างไม่ขาดสาย
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ด้วยความเล่ือมใสศรัทธาอย่างมัน่คงแรกเร่ิมเดิมทีนัน้คนพวนท่ีอยู่ในทุก ๆ  จงัหวดัท่ีแผ่นดินไทย
คงจํากันถึงการท่ีพ่อแม่ปู่ ย่าตาทวดให้เคารพในวิญญาณของผีบรรพบุรุษนับว่าเป็นวิธีทางไสย
ศาสตร์ตนด้วยหลักดาราศาสตร์ต่อมาก็นําเอาศาสนาหรือลัทธิท่ีตนนับถือกับไหว้บูชาเข้ามา
ประยกุต์เข้าให้เหมาะสมทนัยคุทนัสมยัดงัเชน่ในปัจจบุนันี ้

ดงันัน้ประเพณีกําฟ้าอยู่ในประเภทฮีต 12 นบัว่าเป็นจารีตหนึ่งใน 12 อย่างท่ีคนไทย
ควรยงัยดึถือมัน่จากครัง้โบราณสืบมากระทัง่ในปัจจบุนันีบ้างทีบางภาพคนไทยพวนอาจจะปฏิบตัิ
ผิดพลาดคลาดเคล่ือนไปบ้างนัน้อาจจะเป็นเพราะผู้ นําท้องถ่ินจดจํากนัมาไขว้เขวหรือลืมเลือนกนั
ไปแตก็่น่าจะให้อภยัท่ียงัเลิกไม่ละทิง้ไปเสียทีเดียวแม้กระนัน้ยงัปรากฏว่าคนไทยพวนบางท้องถ่ิน
จะเลิกยึดถือกันไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีไทยพวนอีกแล้วหลายอําเภอในหลายจังหวัดในเมืองไทย
แหลมทองยงันําพาลกูและหลานประพฤตปิฏิบตัสืิบตอ่กนัมากระทัง่ในทกุวนัจนปัจจบุนันี ้

คําวา่กําฟ้าขออธิบายขยายความแยกเป็นสองคําคือ 
กรรม หมายถึง ยดึถือถือตรงข้ามกบัคําว่าแบ หรือปล่อยวางไม่ยึดถือไม่ถือเอาไว้

มองภาพรวมหมายความว่ายดุถือเอาภาระทัง้หมดไว้หรือไม่ปล่อยวางอะไรทัง้สิน้อนัท่ีจริงคํานีมี้
ความหมายสูงมากอย่างเช่นคนไทยถือหวัเด็ก ๆ  หรือผู้หญิงจะมาจบัหรือเขกหัวเราไม่ได้เราถือ
อยา่งนีเ้ป็นต้น 

ฟ้า หมายถึง แขนหรือตามภาษาจีนว่าเทียนแปลว่าเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ผู้ทรง
ศกัดานภุาพอนัศกัดิส์ิทธ์ิทรงไว้ซึง่อํานาจอาจจะดลบนัดาลให้คณุและโทษกบัทกุ ๆ  คนเม่ือใดก็ได้
คําว่าฟ้านีย้งัหมายรวมไปถึงดวงวิญญาณของผีบรรพบรุุษไทยพวนในอดีตชาติมนัเป็นหน้าท่ีท่ีลูก
ลกูหลานหลานจะพงึกราบไหว้เซน่สรวงคารวะบชูาด้วย 

เม่ือรวม 2 คําแล้วกําฟ้าจงึได้แก่ประเพณีท่ีคนไทยควรเราถือเอาวนันี ้เป็นวนัระลึกถึง
คณุงามความดีของดวงวิญญาณบรรพบุรุษอันคนพวนถ้วนหน้าหยกไหว้ราหูคือบนสรวงสวรรค์
โพ้น คนไทยพวนแตโ่บราณเคารพนบัถือดวงวิญญาณของบรรพบรุุษของตนอย่างมัน่คงเช่ือว่าท่าน
อาจจะมาติดตามคอยสอดส่องดแูลสารทุกข์สุขดิบของลูกลกูและหลานยงัสืบเน่ืองไม่ขาดสายตา
อนับรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของไทยพวนได้แก่ผู้ ให้กําเนิดธาตแุรกนัน่คือ สมยัครัง้พ่อขนุบลูมหรือบรม
ราชาสง่โอรสทัง้ 7 ให้ออกไปสร้างบ้านแบง่เมืองดงัได้กลา่วมาแล้วในบทรักแรกนัน้ 

คําว่าแขนก็คือเทียนแปลว่าฟ้าคํานีจ้ึงเป็นคําสําคญัสูงเลือกใช้สําคญัคนใหญ่คนโต
เทา่นัน้เชน่พอ่ฟ้าขุน่ฟ้าเจ้าฟ้าแมฟ้่าหลวงเจ้าฟ้าเจ้าแผน่ดนิเป็นต้น 

ไทยพวนมีภูมิลําเนาดัง้เดิมอยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองเวียงจนัทน์ประเทศลาวอยู่
ในเมืองพวนเชียงขวางมีเมืองสวยเมืองชยับรีุเมืองเวียงเมืองวงัเมืองพนูเมืองซอ่น เป็นบริวารเฉพาะ



  40 

เชียงขวางเมืองหลวงของเมืองพลนีต้ัง้อยู่บนท่ีราบกว้างใหญ่ไพศาลคือท่ีราบทุ่งไหหินอันเป็น
สมรภูมิหรือสนามรบระหว่างเราแดงกบัเรารักชาติบริเวณเมืองพวนเดิมนัน้มีแผ่นดินกว้างขวางมี
พลเมืองหลายเผ่าพนัธุ์ท่ีมีจํานวนมากได้แก่ไทยพวนพูดไทยเม่ือกวาดต้อนคนทวนข้ามมาฝ่ังไทย
แล้วในรัชกาลท่ี 5 พอมีการแบง่อาณาเขตปกครองเน่ืองเพราะคนส่วนมากจึงตัง้ช่ือเฉพาะพวกไทย
จากเมืองพลขึน้ว่ามณฑลลาวพวนมีพืน้ท่ีครอบครองระยะแรกมีทัง้ซ้ายฝ่ังขวาและแม่นํา้โขงด้วย
เมืองพวนเมืองเชียงขวางเมืองชยับรีุเมืองสวยเมืองคําม่วนเมืองคําเกิดเมืองปากซนัแตเ่ฉพาะเมือง
เชียงขวางยงัมีเมืองบริวารออกไปอีกเช่นเมืองแสนเมืองพานเมืองงัน เมืองสุ่ยและเมืองจิม  ส่วน
เมืองฝ่ังขวาคือฝ่ังไทยมีเมืองหนองคายเมืองโพนพิสัยเมืองนครพนมเมืองเรณูนครเมือง  
ท่าอเุทนเมืองสกลนครเมืองมกุดาหารเมืองขอนแก่นและเมืองหล่มสกัรวมเป็น 16 หวัเมืองใหญ่ ๆ  
รวมเมืองเล็กเมืองน้อยอีกเป็น 36 หวัเมืองโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนประจกัษ์ศิลปาคม
เป็นข้าหลวงใหญ่ผู้ สําเร็จราชการมณฑลลาวพวนพร้อมด้วยข้าราชการทหารพลเรือนตัง้สถานว่า
ราชการท่ีเมืองอดุรธานีเม่ือปี พ. ศ. 2436 

เมืองพวนมีดินแดนติดต่อใกล้ชิดกับเมืองญวนมากเคยไปมาค้าขายแลกเปล่ียน
สินค้ากนัและกนัเสมอเมืองพวนจงึเป็นเมืองหน้าดา่นทัง้ฝ่ายลาวหลวงพระบางและลาวเวียงจนัทร์
กบัทัง้เมืองญวนด้วยจึงถกูพวกเหล่านีเ้บสเดือนลกูหลานย่ามีอยู่ตลอดเวลาเม่ือเราขึน้ตอ่กรุงเทพ
เมืองเถ่ือนก็ยอมขึน้ด้วยวา่กนัวา่เมืองพวนยอมคูย่อมอยูใ่นอํานาจของทกุประเทศท่ีรุกราน 

คราวนีเ้ข้าเร่ืองประเพณีกําฟ้าเสียทีประเพณีไทยทัวร์ในไทยแหลมทองได้ยึดถือ
ปฏิบตัิสืบสืบกนัมามากกว่า 200 ปีเศษแล้วประเพณีนีจ้ะเร่ิมขึน้ในระหว่างเดือนสามขึน้ 3 ค่ําของ
ทกุปีพร้อมก่อนเดือนสามขึน้ 3 ค่ําพ่อแม่หรือปู่ ย่าตายายจะบอกให้ลกูและหลานทราบล่วงหน้าให้
เตรียมข้าวปลาอาหารนํา้กินนํา้ใช้ไว้ในเรือนชานให้บริบรูณ์ปืนไฟในครัวข้าวสารอาหารแห้งมีพร้อม
บางท่านอาจจะมีคําถามว่าเตรียมไว้กนัทําไมขอตอบว่าเน่ืองจากถูกครอบครัวคนไทยพวนเม่ือถึง
วนันีจ้ะต้องถือคือหยดุทํางานการทกุอยา่งไมตํ่าข้าวไมต่ดันํา้ไมผ่า่ปืนไมศ่รัทธานบัเป็นเวลาเราราว 
3-5 วนัดงันัน้จึงต้องเตรียมข้าวของไม่ดงักล่าวพอรุ่งเช้าวนัคือผู้ ใหญ่ในบ้านในเรือนก็จะนําอาหาร 
บญุตกับาตรฟังเทศน์ท่ีวดัใกล้บ้านขงัพอตกค่ําจะมีการเลน่ร่ืนเริงระหวา่งหนุม่สาววยัรุ่นเป็นการยก
เอาวนันีถ้วายแด่เทพเจ้าบนสรวงสวรรค์หรือมอบแด่วิญญาณบรรพบุรุษเพราะถือว่าปีหนึ่งมีหน
เดียวเทา่นัน้จงึถือจงึเลน่กนัให้สนกุเบกิบาน 

พอเร่ิมเดือนสามขึน้ 3 ค่ําชาวบ้านไทยพวนทุกครัวเรือนจะเตรียมข้าวเหนียวสารไว้
เพ่ือทําข้าวจ่ีตามประเพณีฮีต 12 คลอง 14 มีว่าเดือน 3 ทําข้าวจ่ีเพราะตกเดือน 4 ทําข้าวหลาม
เพ่ือนําไปถวายพระสงฆ์ท่ีวดัใกล้บ้าน 



  41 

ข้าวจ่ีกรรมวิธีทํา ได้แก่นําข้าวสารเหนียวมาแช่นํา้ไว้ในตอนเย็นวันขึน้ 2 ค่ําเพ่ือให้
เข้าได้ภาษาพวนหมายถึงให้ข้าวออ่นนํา้บ้านไหนมีลกูสาวก็จะทําเองแตไ่ม่มีก็เป็นหน้าท่ีแม่บ้านจะ
ลกุขึน้นัง่ข้าวเหนียวแตด่กึพอใกล้รุ่งก็เอาข้าวเหนียวนึ่งมาปัน้เป็นก้อนกลม ๆ  รี ๆ  คล้ายผลมะตมู
หรือฟองไขเ่ป็ดหรือคล้ายกบัหวันํา้หวานรวงรังผึง้พอปัน้ได้ท่ีดีแล้วก็เจาะรูตรงกลางเพ่ือเอาไม้ไผ่ท่ี
เราไว้ยาวแค่ศอกเศษ ๆ  เสียบเข้าไปจนทะลุแล้วก่อกองไฟให้มีถ่ายเป็นก้อน ๆ  แดง ๆ  ค่อยปิ้ง
ค่อยกลับไป กลบัมา ให้ข้าวสุกจนทั่วดีขณะท่ีปิ้งหรือจิคําว่าจีคําไทยพวนหมายถึงซึ่งถ้าตีปลาก็
หมายถึงปิง้ปลาอยู่นัน้จะต้องเตรียมถ้วยหรือชามใส่ไข่ไก่หรือไข่เป็ด ใส่ชามไว้เอาทัง้ไข่แดงไข่ขาว
ตีให้เข้ากนัโรยเกลือป่นใสน่ิด ๆ  แล้วเอาไขท่ารอบ ๆ  ปัน้ข้าวจ่ีนัน้ท่ีไปทาไป จนกระทัง่เข้าสีเหลือง
อร่ามดีแล้วก็ถอดไมอ่อกวางใสภ่าชนะไว้แล้วจ่ีตอ่ไปจนข้าวหมด 

ของหวานท่ีเตรียมไว้ยัดเป็นไส้ ปัน้ข้าวเหนียวท่ีจ่ีดีแล้ว มีนํา้ตาลทรายแดง งาและ 
ถัว่ลิสงคัว่นําบดเข้ากันให้พอดียดัเข้าในรูท่ีใช้ไม้เสียบนัน้ เม่ือกินจะได้กินข้าวจ่ีผสมกบันํา้ตาลถั่ว
และงาไปด้วย แต่เขาแต่ยงัไม่กินก่อนพ่อ จะต้องแบ่งเตรียมไว้พรุ่งนีเ้ช้าเพ่ือให้คนแก่นําไปถวาย
บญุพระสงฆ์ท่ีวดัก่อน 

วนัท่ีลงมือทําจริง ๆ  นัน้จะเป็นตอนดึกค่อนสว่างของวนัขึน้ 3 ค่ําเดือน 3 กระเพาะ
เห็นแสงเงินแสงทองมองเห็นลายมือลกูหลานก็จดัเตรียมหาบ บางบ้านเรือนก็จะใช้กบัตะกร้าหรือ
กะต่า ใส่ผ้า ข้างหนึ่งคาว หวานข้างหนึ่ง บ้านไหนมีลูกสาวก็จะใช้ลูกสาวเป็นคนหาบไปส่วนพ่อ
หรือแมก็่จะถือขนัข้าวสกุบ้างดอกไม้บ้างตามหลงัลกู ๆ  และหลานไปวดัในตอนเช้าถ้าบ้านไหนยงั
มีปู่ ยา่ตายายพอเดนิเหินได้อยู่ ก็จะต้องไปทําบญุตกับาตรและฟังเทศน์ 

เช้าวนันัน้จะเป็นวนัพิเศษหรือสําคญัวนัหนึ่งเพราะลกูสาว หลานสาวในคุ้มบ้านนัน้
เขาจะประกวดประขนักันในเร่ืองการแตง่กายหลากสีและประดบัแก้วแหวนเงินทองของมีค่าบ้าน
ใครมีฐานะดีหรือฐานะยากจนก็จะรู้ ๆ  กนัในวนัเทศกาลอย่างวนันี ้แตท่กุวนันีค้งจะทเุลาเบาบาง
ลงมากแล้ว เพราะโจรผู้ ร้ายชกุชมุคือ ข้าวของเงินทอง แหวนสร้อยคอ สร้อยข้อมือ มีสิทธ์ิถกูปล้น
เอาง่าย ๆ   

พ่อพระสงฆ์ฉันจงัหนัฉันอาหารเช้าเสร็จอาหารหวานคาวและข้าวจ่ีท่ีเหลือชาวบ้าน
จะไม่นํากลับบ้านจะมีการแลกกันท่ีวัดนั่นเองบางบ้านก็แบ่งปันให้บ้านญาติพ่ีน้องกันท่ีมีฐานะ
ยากจนกวา่หรือมีลกูมากกวา่ไปสูก่ารกินเป็นการแสดงออกถึงความเอือ้เฟือ้กรุณาปราณีเพ่ือนบ้าน
แสดงออกถึงนํา้ใจไมตรีความสามคัคีระหว่างเพื่อนบ้านแล้วจงึพากนักลบับ้านของตนตอ่ไป 

พอตกกลางคืนก่อนใกล้ค่ําวนันัน้สมยัก่อนทุกคุ้มหมู่บ้านเขาจะมีบริเวณกลางบ้าน
ภาษาพวนวา่เดนิบ้านสําหรับใช้ลงขว่งหรือลกู ๆ  หลาน ๆ  ท่ีเป็นสาวจะไปร่วมชมุนมุกนัท่ีลานหรือ
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ขว่งบ้านนัน้ ๆ  ก่อนจะลงไปก็ต้องอาบนํา้แตง่ตวัประแป้งตามประเพณีแล้วลงไปรวมกนัท่ีลานบ้าน
ซึ่งเรียกว่าลงข่วงบางบ้านสมยัก่อน สนุกสนาน หนุ่มสาวจะเล่นหยอกล้อโดยไม่ถือตวักันการจะ
สนกุหรือไมข่ึน้อยูก่บัแขวงใด มีสาวงามมากหรือน้อยเป็นสําคญัแตล่ะช่วงนัน้จะอยู่ตามคุ้มถ้าบ้าน
อยู่คนละฝ่ังคลองก็เรียกว่าคุ้มบ้านฟากข้างโน้น ถ้าบ้านอยู่ในหรืออยู่นอกออกไปเรียกช่ือบ้านว่า
คุ้มบ้านใน คุ้มบ้านนอก อยา่งนี ้เป็นต้น 

การเล่นบริเวณลานบ้านแต่ละท่ีบางแห่งจะมีหมอลําพวนร้องรําเกีย้วกันเพ่ือให้คน
ระดับคุณปู่ คุณย่าตายายฟังกันส่วนหนุ่มสาวก็จะแยกไปเล่นแบบพืน้บ้านคือ มอญซ่อนผ้า 
เล่นนางกวัก พอสมควรจึงจะกลับบ้านเรือนหลบันอนกัน สําหรับเชือ้เพลิงคือปืนหรือภาษาพวน
เรียกว่า หวั นัน้ชาวบ้านแตล่ะหลงัเขาจะถือกนัมาเองเน่ืองเพราะสมยัก่อนเม่ือ 20 ปี นัน้บ้านนอก
ชนบทยงัไมมี่ไฟฟ้าใช้เชน่ปัจจบุนันี ้

ประเพณีนีทํ้าให้หนุ่มบ้านนีไ้ปเท่ียวคุ้มบ้านโน้น หนุ่มบ้านโน้นมาเท่ียวกลุ่มบ้านนีถ้้า
ไมคุ่้นเคยกนัสนิทสนมกนัและในท่ีสดุก็แตง่งานกนัตามประเพณีระหว่างท่ีเดินกนัไปตามทาง ไม่มี
รถมอเตอร์ไซค์หรือจกัรยานใช้กนัเหมือนทกุวนันีจ้ะพากันเดินไปเป็นกลุ่ม ๆ  กลุ่มละ 2 หรือ 5 คน
แล้วแตใ่ครจะมีบางบ้านเรือนก็จะร้องรําไปด้วยหรือบางพวกก็ร้องเพลงไทยลกูทุ่งเป็นการเอาเสียง
ชว่ยกนัคนและกนัผีหลอกไป ในตวัสมยัก่อนหนุ่ม ๆ  เท่ียวแอ่วสาวสนกุมากเพราะทกุบ้านทกุกลุ่ม
ท่ีเป็นบ้านไทยพวนจะถือกนัหมด แตทุ่กวนันีแ้ม้จะมีการคมนาคมสะดวกสบายชาวบ้านก็เลิกเล่น
กนัเป็นสว่นมากเพราะภาวะเศรษฐกิจสงัคมการครองชีพมนัเปล่ียนแปลงไปมากแล้ว จึงกล่าวได้ว่า
บ้านเมืองเราเป็นอนิจจงัอยูเ่ร่ือยไปรุ่นพอ่แมเ่ลา่ให้ฟังวา่มนัสนกุนัน้เช่ือเขาเถอะผู้รวบรวมเองก็เคย
เป็นเดก็เคยเท่ียวมาแล้ว 

กรรม คือ ถือ ถ้าว่ากันให้ลึกภาษาไทยพวนว่า ขะลํา เฉพาะวนัขึน้ 3 ค่ําเดือน 3 จะ
หยดุจะไมทํ่างานการทกุอยา่งไปตัง้แตเ่ช้าถึงเย็น คือนบัตัง้แตแ่สงตะวนัขึน้ไปจนแสงตะวนัลบัขอบ
ฟ้า 

เพชร ในระหว่างวนักําฟ้า ชาวบ้านท่ีเป็นคนพวนทัว่ไปมกัจะเคารพเช่ือฟังคนแก่หรือ
คนท่ีนา่เคารพนบัถือในหมูบ้่านนัน้ ๆ  ยกให้ท่านเป็นคนนําในพิธีหรือพิธีกรเล่ากนัว่าสมยัก่อนก่อน
จงึยงัไมมี่ผู้ใหญ่บ้านกํานนัชาวบ้านไทยพวนนัน้จะคอยฟังกําหนดวนักําวนัถือจริง ๆ  จากอาญาวดั 
สมภาร อธิการวดั รองลงมาก็คือคนแก่ในหมู่บ้านท่ีเรียกกนัว่า กวานบ้านเหมือนคําว่าแก่บ้านทาง
ภาคเหนือซึง่หมายถึงผู้ใหญ่บ้านนัน่เองทา่นผู้ นีจ้ะมีหน้าท่ีคอยสดบัรับฟังเสียงฟ้าร้องถ้าได้ยินเสียง
ฟ้าร้องก็จะรีบไปถามคนหตูงึในหมู่บ้านว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมถ้าเขาบอกว่าได้ยินก็ให้ถามตอบ
ไปวา่ได้ยินทางทิศไหนน่ีเป็นการถามถือ เคลด็ฟังเสียงฟ้าร้อง 
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เม่ือมีคนตอบว่าได้ยินแล้วควานบ้านหรือผู้ ใหญ่บ้านหรือผู้ นําหมู่บ้านก็ออกป่าว
ประกาศให้ชาวบ้านทราบโดยทั่วกันว่าวันนีถ้้าใครทําอะไรอยู่ก็ขอให้ม้วนหยุดทันทีจนกว่าดวง
อาทิตย์จะตกดินการถือเคล็ดในการฟังเสียงฟ้าร้องนีเ้ป็นการสอนให้ลูกและหลานเป็นคนช่าง
สงัเกต รู้เร่ืองดนิฟ้าอากาศ อตุนุิยมวิทยาตลอดจนพิธีทางไสยศาสตร์และดาราศาสตร์ไปในตวัเก่า
การสืบมาวา่บรรพบรุุษไทยพวนโบราณสอนไว้วา่ 

1. เสียงฟ้าร้องดงัมาจากทิศใต้ทา่นสอนวา่ชาวบ้านจะอดเกลือ 
2. เสียงฟ้าร้องดงัมาจากทิศเหนือทา่นสอนวา่ชาวบ้านจะอดข้าว 
3. เสียงฟ้าร้องดงัมาจากทิศตะวนัตกทา่นสอนวา่ชาวบ้านจะเอาจามาทําหอก 
4. เสียงฟ้าร้องดงัมาจากทิศตะวนัออกทา่นสอนว่าชาวบ้านจะหอกมาทําจาก 

อธิบายความหมายในข้อสารท่ีว่าจะเอาจามาทําหอกนัน้หมายถึงปีนัน้บ้านเมืองจะ
เกิดศึกสงครามจะมีศตัรูหมู่มารเบียดเบียนจะมีการรบราฆ่าฟันกันเลือดจะตกยางจะออกพร้อม
บ้านเมืองขาดแคลนเหล็กจึงถึงกบัเอาจา คือ จอบขดุดินขนาดเล็กท่ีทําด้วยโลหะเหล็กไปทําอาวุธ
เพ่ือรบราฆา่ฟันกนั สว่นข้อ 4 ท่ีวา่จะเอาหอกมาทําจากนัน้หมายความ วา่ปีนัน้ชาวบ้านเมืองจะอยู่
กบัร่มเย็นเป็นสขุ ข้าว ปลา นานํา้ จะอดุมสมบรูณ์ดีโรคภยัไข้เจ็บจะไม่มาเบียดเบียนผู้คนและสตัว์
เลีย้งนอกจากจะถือเอาเคล็ด ตามดงักล่าวมาแล้วนัน้บรรพบุรุษไทยพวนยงัสอนตอ่ไปให้เป็นคน
ชา่งสงัเกตอีกวา่ธรรมชาตขิองเดือนสามนีจ้ะช่วยชีนํ้าในเร่ืองสภาพความเป็นไปในช่วงฤดกูาลของ
ปีนัน้นัน่อีกด้วยกลา่วคือ 

1. ถ้าตอนรุ่งเช้าวนัขึน้ 3 ค่ําเดือน 3 ให้พยายามสงัเกตดวงอาทิตย์ขนาดกําลงั
เกิดขึน้จากขอบฟ้าเบือ้งทิศตะวนัออกนัน้ว่ามีก้อนเมฆบดบงัโดยทัว่ไปหรือไม่ถ้ามีมากทํานายว่า
ฝนฟ้าจะดีเข้านํา้ปปูลาจะอดุมสมบรูณ์และนายจะได้ผลิตผลมาก 

2. ถ้าขีเ้ฟือ้บดบงัดวงตาเง็นเพียงเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ทํานายว่าปีนัน้คณุฟ้าจะไม่ตก
ต้องตามฤดกูาลนัน้จะน้อยต้องคอยทําเหมืองฝายหรือทํานบกัน้นํา้ไว้ล่วงหน้ามิเช่นนัน้จะไม่มีนํา้
ทําไร่ไถนา  

3. ถ้าดวงตาเง็นปราศจากขีเ้ฟือ้เสียเลยทํานายว่าฝนฟ้าจะมาล่าหลงฤดตู้นปีนํา้
น้อยปลายปีนํา้มากระวงัข้าวในนาต้นปีจะไมท่นันํา้กลบัไปปีนํา้จะทว่มใหญ่นา่จะเสียข้าวจะลม่ 

4. ถ้าปีใดดวงการเง็นมีเฟือ้ลอยมาบดบงัจนหนาทึบทํานายว่าปีนัน้นํา้ต้นปีจะดี
มากแตป่ลายปีจะขาดแคลนให้เลน่เก็บกกันํา้ไว้เพ่ือให้ข้าวทนันํา้ 

ดงักล่าวมานีเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัวนักําฟ้าแสดงว่าบรรพบรุุษไทยพวนของเราก็เป็น
คนช่างสงัเกตและเป็นคนรอบคอบจึงสัง่สอนพวกเราชาวไทยพวนทกุคนอย่าอยู่ในความประมาท
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ให้รู้จักเหตผุลรอบคอบเน่ืองจากชาวไทยพวนส่วนมากจะมีอาชีพเกษตรกรรมคือการทําไร่ไถนา
เป็นส่วนมาก เม่ือเร่ิมวนักําฟ้าหลังจากได้ฟังผู้ นําหมู่บ้านประกาศให้ทราบโดยทัว่กันแล้วพ่อแม่
หรือปู่ ยา่ตายายท่ีเป็นหวัหน้าครอบครัวจะพดูเองเออเองกบัสตัว์เลีย้งภายในบ้านหรือเรือนของตน
อาทิววัควายหมปูลาเป็ดไก่สนัพูดแต่คําท่ีเป็นสิริมงคล เช่น พูดว่าสูงสุดทัง้หลายเลยกําฟ้าน่าอยู่
ร่มเย็นเป็นสขุนะเธออยา่งนีเ้ป็นต้น 

วนักําฟ้าเม่ือเร่ิมต้นจากวนัขึน้ 3 ค่ําเดือน 3 แล้วต่อไปอีก 5 หรือ 7 วนัหรือวนัขึน้ 8 
ค่ําวนันีเ้รียกวา่วนั กําเพล ในตอนเช้าชาวบ้านจะหงุหาทําอาหารคาวหวานออกไปทําบญุตกับาตร
รับศีลฟังธรรมท่ีวดัเช่นเดียวกบัวนัขึน้ 3 ค่ําและระยะเวลาถือคือเร่ิมตัง้แตเ่ห็นดวงอาทิตย์ขึน้จนถึง
เท่ียงวนั วนันีว้วัควายไม่ต้องออกไปเลีย้งกลางทุ่งไร่ปลายนา เพียงแตต่กันํา้หาปลาให้กินให้อาบ
คนในบ้านก็จะงดทํางานทกุอยา่งจงึจะพ้นกํา หมายถึง หมดเวลากําหนด ตอ่จากวนัขึน้ 8 ค่ําไปอีก
ถึงวนัขึน้ 14 ค่ําเดือน 3 ครัวเรือนใดจะซือ้เนือ้ เถือเถิดจะฆ่าปลาหาปก็ูให้หาให้ซือ้กนัไว้ล่วงหน้า
ก่อนเพราะถึงเวลาย่ําค่ําวนันัน้ชาวบ้านท่ีเป็นพ่อครัวแม่ครัวจะเลิกทําปาณาติบาตา คือฤกษ์ฆ่า
สตัว์ตดัชีวิตจนกระทัง่ถึงเวลารุ่งเช้าของวนัขึน้ 15 ค่ําซึ่งเป็นวนัพระชาวบ้านไทยพวนก็จะนําสํารับ
กบัข้าวคาวหวานไปถวายพระสงฆ์ท่ีวดัรับศีลฟังธรรมเช่นวนัแรก ๆ  วนันีเ้รียกว่าวนักํางานคือ ทุก
ครัวเรือนจะต้องละเว้นการกะทํางานปกติทัว่ไปตัง้แตเ่ช้าตรู่ไปจนถึงพระสงฆ์ฉันเสร็จ อนึ่งพอตก
เย็นของวันขึน้ 15 ค่ําเดือน 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของประเพณีกําฟ้าในปีนัน้นัน้ถ้าปรากฏการณ์
ธรรมชาตเิป็นไปในทางท่ีดีมีมงคลก็ดีไปแตถ้่าไปในทางท่ีไม่ดีไม่เป็นมงคลชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ นํา
ครอบครัวจะพากนัประชมุหารือกนัเพ่ือแก้เคล็ดจากร้ายให้กลายเป็นดีด้วยวิธีตามท่ีบรรพบรุุษสัง่
สอนสืบตอ่กนัมาอยา่งนี ้

พ่อแม่หรือปู่ ย่าตายายหรือคนท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือในหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งเพราะหุง
ข้าวเย็นกินเสร็จแล้วให้เอารุ่นปืนในเตาไฟท่ีไม่เหลืออยู่บ้าง 1 ทุ่มหรือไปริมฝ่ังแม่นํา้หรือลําคลอง
หรือสนามใกล้บ้านยกรุ่นปืนนัน้ขึน้จะมีการอธิษฐานในใจด้วยก็ได้แล้วโยนรุ่นปืนลงไปในกระแสนํา้
ท่ีเรียกว่าเสียแล้ว หมายความว่าแม้ปีนัน้ฟ้าลมฝนจะไม่ตกต้องตามฤดกูาลแห้งแล้งยังไงก็ตาม 
เม่ือเสียแล้งแล้ว ว่ากนัว่าวิญญาณบรรพบรุุษจะรู้ได้ทนัที แล้วเจ้าลงมาดลบนัดาลให้ลกูลกูหลาน
หลานไทยพวนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดปีนัน้ อย่างไรก็ตามถ้าจะว่ากันไปประเพณีกําฟ้า
ของชาวไทยพวนเรานีไ้ม่เลวเลย ควรท่ีชาวพวนทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านตําบลและทุกอําเภอใน
จงัหวัดต่าง ๆ  เม่ือได้อ่านหรือสดบัรับฟังเร่ืองนีข้อให้ชาวไทยพวนจดจําและหาทางปฏิบตัิตาม
พยายามอย่าถือประเพณีเก่าแก่ของเฮาชาวพวนจืดจางหายไปฟังว่าสมยัเก่าสมยัปู่ ย่าตาทวดเฮา
เพ่ือยดึมัน่ถือมัน่แบบอาญาปู่ อาญาทวด  
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อนึง่ถ้าปีใดเกิดมีดาวหางให้ชาวบ้านชาวเมืองมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าท่านว่ามีทัง้ให้
โทษและให้คณุแก่บ้านเมืองโบราณอาจารย์ทา่นสอนให้พิจารณาอยา่งนี ้

1. ผิว่าเห็นควนัดาวช่ือธุมเกต ุให้ดแูละทายว่าสนัทิเห็นธุมเกต ุทิศบูรพาเกรงข้า
เศกิจกัมา ขนุเมือง ขนุนายจกัเสียข้าวของหลาย 

2. ผิเห็นหน ทกัษิณ ทกุข์เเก่เมืองนัน้ เศกิจกัมาให้แข็ง 
3. ผิเห็นหนประจิม ขนุนางจกัมีคํากงัวล จกัเสียเมือง คนจกัเจ็บไข้มาก 
4. ผิเห็นอดุร จกัเสียขนุใหญ่จกัมา 
5. ผิเห็นอาคเนย์ เมืองบ้านจะเเล้วศกึจกัมามากนกั 
6. ผิเห็นหนหรดี ไฟไหม้บมี่ จกัเสียนางใหญ่หนึง่เเล 
7. ผิเห็นพายพั จกักงัวลด้วยยากข้าว ข้าวจกัเเพง เศกิจกัมาให้กินให้แข็ง 
8. ผิเห็นอีสาน ให้เเข็งเเก่พราหมณ์สตูรจงึดี ตายบมี่จกัเสีย ขนุมวล 

สถานีปรากฏการณ์เก่ียวกับดาวหางนัน้ท่านว่ามีแตท่างร้ายไม่มีทางดีเลยเมืองไทย
เราคือมองเห็นดาวหางหลายครัง้มกัจะแพ้เจ้าขนุมลูนายหรือบุคคลสําคญัของบ้านเมืองไม่ก่อนก็
ภายหลงัประมาณ 5 ถึง 7 เดือนทา่นวา่ความเสียหายพร้อมกบัการเกิดสริุยปุราคา 

 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เกษรา  ขรรค์ชยั (2558) ได้ทําการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกรณีศกึษาตลาดชมุชนชาวมอญ หมู่ท่ี 7 ตําบลเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยจํานวน 160 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ มีการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
เป็นเพศหญิง จํานวน 106 คน มีอายุ 51 ปีขึน้ไป จํานวน 67 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จํานวน 61 คน มีอา ชีพธุ ร กิจส่วนตัว / ค้าขาย จํานวน 87 คน อาศัยในพื น้ ท่ี เ ป็น เวลา 
20 ปีขึน้ไป จํานวน 121 คน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
กรณีศกึษาตลาดชมุชนชาวมอญ หมู่ท่ี 7 ตําบลเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิและด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดบัมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและด้านการ
ตดิตามประเมินผล ประชาชนมีสว่นร่วมในระดบัปานกลาง 

ปิยะพร  วามะสิงห์ (2538) ได้ทําวิจยัเร่ืองความสํานึกในชาติพันธุ์ของลาวพวน โดย
ศึกษาชุมชนลาวพวนในอําเภอปากพลี จังหวัดลพบุรีด้วยการศึกษาสังเกตการณ์ และวิเคราะห์
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ข้อมูลจากเอกสารตา่ง ๆ  ประกอบ พบว่า ความสํานึกในชาติพนัธุ์ของลาวพวนจะมีผลต่อสงัคม
โดยการเกิดการรวมตวัของลาวพวนในท้องถ่ินและต่างถ่ิน อนัก่อให้เกิดการช่วยเหลือในระหว่าง
ลาวพวนด้วยกนัมากขึน้ นอกจากนีย้งัส่งผลตอ่สงัคมส่วนรวม โดยก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ลาวพวนกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐอีกด้วย 

พงศ์ศกัดิ์ ชาลีเขียว (2550) ได้ทําวิจยัเก่ียวกบัการอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยพวน : ศกึษา
เฉพาะกรณีไทยพวนบ้านมะขามล้น อําเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาวฒันธรรม
ไทยพวนบ้านมะขามล้มท่ียงัคงอยูแ่ละศกึษาความเป็นไปได้ในการอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยพวนบ้าน
มะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ประชาชนท่ี
อยู่ในเขตหมู่บ้านไทยพวน ในตําบลมะขามล้ม จํานวน 356 คน มีการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม ซึ่งผลการศกึษา พบว่า ประชาชนไทยพวนบ้านมะขามล้ม ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู ่
การแต่งกาย ภาษา ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม มีประเพณีต่าง ๆ  ได้แก่ ประเพณีบุญเดือน
สามบุญกําฟ้า หรือประเพณีบุญเดือนห้าบุญสังขานต์ ท่ีสืบต่อกันมา ถึงแม้ว่าบางประเพณีได้ 
สูญหายไปแล้ว และยังพบว่าความแตกต่างด้านอายุการศึกษาและอาชีพ มีผลต่อการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยพวนบ้านมะขามล้ม ยกเว้นด้านเพศ แต่โดยเฉล่ียแล้วทุกคนมีเกณฑ์ในการร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพวน และมีความต้องการอนุรักษ์
วฒันธรรมในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ 

งอกงาม  เอ่ียวศรปลั่ง (2549) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับเร่ืองแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของจงัหวดันนทบุรี ภายใต้การจดัการและการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า  
 1. การสํารวจศกัยภาพและทรัพยากรการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีวิจยั แหล่งท่องเท่ียวทัง้ 4 แหล่ง มี
คะแนนการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวแตกตา่งกันตามลําดบั ดงันี ้เกราะเกร็ด วดัสวน
แก้ว วดัเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และตลาดนํา้ไทรน้อย 2.การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป กลุ่ม
ประชากรในพืน้ท่ีวิจัย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ด้านความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดีเท่าท่ีควร ด้านการพฒันามีระดบัความ
ต้องการทุกด้านอยู่ในระดับสูง และความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอยู่ในระดบัสูง กลุ่ม
ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวในพืน้ท่ีวิจยั ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 - 30 ปี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย ส่วนใหญ่เคยมาเท่ียวจงัหวดันนทบรีุมากกว่า 3 ครัง้ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียตอ่ครัง้ต่ํากว่า 500 บาท 
เดินทางโดยรถส่วนตัวและมากับเพ่ือน เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ชมภูมิทัศน์ มีความรู้ด้านการ
ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งนี ้
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กญัญารัตน์  สดุสะอาด (2547) ได้ทําการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตลาดริมนํา้ดอนหวาย การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงสํารวจ
ประกอบการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการค้า จํานวน 186 ราย ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ ประกอบการค้าของตลาดริมนํา้ดอนหวาย จํานวน  186 คน เป็นเพศหญิง
จํานวน 127 คน เพศชายจํานวน 59 คน มีอายรุะหว่าง 36 - 45 ปี จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี
หรือสงูกว่า มีระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีน้อยกว่า 10 ปี ประกอบกิจการประเภทร้านผกัผลไม้
มากท่ีสดุ แหล่งข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับได้แก่ โทรทศัน์ มีการรับข่าวสารประมาณ 1 - 3 ครัง้ตอ่เดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ภูมิลําเนา การเป็นสมาชิกกลุ่มชุมชน 
ประเภทกิจการ แหล่งข้อมูลข่าวสาร และความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัจะมีส่วน
ร่วมในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของตลาดริมนํา้ดอนหวายไม่ตา่งกัน ส่วนตวัแปรระยะเวลาท่ีอาศยั
อยู่ในชุมชน และจํานวนครัง้ในการรับทราบข่าวสารท่ีต่างกันจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของตลาดริมนํา้ดอนหวายตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ.05 สําหรับการสมัภาษณ์
เชิงลึก พบว่าผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษา ในรูปแบบของการขอเงิน
ช่วยเหลือ และมกัเป็นฝ่ายปฏิบตัิตามนโยบายมากกว่าท่ีจะมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
หรือเข้าร่วมประเมินผล 

พระมหาเติม  โทบรีุ (2554) ได้ทําการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของชมุชนในโรงเรียนพระ
ปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการศึกษาและเปรียบเทียบใน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป ซึ่ งมีกลุ่มตวัอย่างคือ 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา ประธานชมุชนและสมาชิกชมุชน จํานวน 213 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาก
ผลการวิจยัพบว่า 1. การมีส่วนร่วมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศกึษา ใน
กรุงเทพมหานคร ทัง้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลางทกุด้าน 2. การเปรียบเทียบความ
คดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามระดบัการศกึษาและประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า การมี
สว่นร่วมของชมุชนทัง้โดยรวมและรายด้านไม่แตกตา่งกนั 3. ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของชมุชน
พบว่า ด้านวิชาการควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาหาแนวทางในการจดัทําหลกัสูตรและ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ด้านงบประมาณควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พิจารณางบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียน ด้านบคุลากรชมุชนควรคดัเลือกผู้
ท่ีมีความรู้ความสามารถทางการบริหาร การติดต่อประสานงานและประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเสนอให้
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โรงเรียนพิจารณาคัดเลือก ด้านบริหารทั่วไปควรให้สมาชิกชุมชนร่วมเป็นกรรมการในการจัด
กิจกรรมในวนัหยดุหรือวนัสําคญัทางศาสนา 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการศกึษาและฟืน้ฟู “ฟ้อนไทยพวน” ด้วย
กระบวนการการมีสว่นร่วมของชมุชนไทยพวนจงัหวดันครนายก ซึง่มีวิธีดําเนินการวิจยั ดงันี ้ 

1. กําหนดกลุม่ประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  
2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
3. เก็บรวบรวมข้อมลู  
4. จดักระทําและวิเคราะห์ข้อมลู  

1. ก าหนดกลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ฟ้อนไทยพวน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั ง้นี  ้ คือ การฟ้อนไทยพวน ท่ี มีปรากฏรูปแบบ 
กระบวนการฟ้อนอย่างชดัเจน รวมทัง้เป็นกลุ่มการฟ้อนไทยพวนท่ีนําออกเผยแพร่ในปัจจบุนั และ
เป็นพืน้ท่ีของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยพวนท่ีอาศยัอยูข่องประเทศไทย ได้แก่  

1. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัลพบรีุ  
2. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัสระบรีุ , จงัหวดัปราจีนบรีุ , จงัหวดักาฬสินธุ์  
3. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัมหาสารคาม  
4. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัหนองคาย  

กลุม่ตวัอยา่งในการพฒันาการฟ้อนไทยพวน ในจงัหวดันครนายก  
กลุ่มประชากรในการวิจยัในครัง้นีไ้ด้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ 

กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก  จํานวน 15 คน ท่ีเคยมี
ประสบการณ์ในการพบเห็นศิลปะการฟ้อนท่ีเคยปรากฏและได้สูญหายไปตามการเวลาและ
วิวฒันาการของสงัคม  
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาอัตลักษณ์ การฟ้อนไทยพวน และเก็บ
ข้อมูลโดยการบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่งและการบันทึกภาพเคล่ือนไหวของฟ้อนไทยพวน  
ใน 4 กลุม่ ได้แก่  

1. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัลพบรีุ  
2. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัสระบรีุ , จงัหวดัปราจีนบรีุ , จงัหวดักาฬสินธุ์  
3. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัมหาสารคาม  
4. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัหนองคาย  
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โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นแบบ
สมัภาษณ์ท่ี ผู้วิจยัได้กําหนดโครงสร้างและคําถามท่ีจะใช้ในการสมัภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการไป
เก็บข้อมูล และไปสมัภาษณ์กับผู้ ให้ข้อมูลตามโครงสร้างคําถามท่ีได้กําหนดคําถามหรือประเด็น
การสัมภาษณ์ท่ีครอบคลุมเนือ้หาตามวัตถุประสงค์ และครอบแนวคิดการวิจยัอย่างชดัเจนและ
คํานงึถึงประเดน็อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การสร้างเคร่ืองมือ 
- ขัน้ท่ี 1 กําหนดกรอบประเด็นคําถามหรือแนวการสมัภาษณ์ ตามวตัถปุระสงค์

การวิจยั 
- ขัน้ท่ี 2 ร่างคําถามในการสมัภาษณ์สําหรับผู้ให้ สมัภาษณ์ คือ ปราชญ์ชาวบ้าน

ด้านศลิปวฒันธรรมไทยพวน ในจงัหวดันครนายก  
- ขัน้ท่ี 3 นําเสนอแบบสมัภาษณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบ

ความตรง ความถกูต้อง และครบถ้วน 
- ขัน้ท่ี 4 ปรับปรุงแก้ไข แบบสมัภาษณ์ ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

และผู้ทรงคณุวฒุิ จากนัน้จงึนําไปใช้เก็บข้อมลู 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ศกึษาข้อมูลรูปแบบการฟ้อนไทยพวนจากเอกสารหลกัฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ข้อมลูขัน้ปฐมภมูิ และข้อมลูทตุยิภมูิ  
3.1 ข้อมลูขนัปฐมภูมิ ได้แก่ การสมัภาษณ์ ด้วยการบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ บนัทึกวี

ดีทศัน์  
3.2 ข้อมลูขัน้ทตุยิภมูิ ได้แก่ วารสาร ตํารา หนงัสือ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ ซึง้ได้ค้นคว้าจากแลง่ข้อมลูตา่งๆ  
การเก็บข้อมลูภาคสนาม ได้แก่ การสมัภาษณ์ และการสงัเกต 

การสมัภาษณ์ ลกัษณะการสมัภาษณ์ เป็นการสมัภาษณ์โดยใช้แบบมีโครงสร้าง ซึ่ง
ผู้ วิจัยเห็นว่ามีความสอดคลอกต่องานวิจัย  โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนัน้เป็นการ
สมัภาษณ์แบบท่ีสร้างขึน้ แบบในการถามผู้สมัภาษณ์ ผู้สมัภาษณ์จะใช้แบบสมัภาษณ์เหมือนกัน
ทุกคน รูปแบบการสัมภาษณ์ลักษณะนีเ้ป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการยืดหยุ่น  และยังสามารถจัด
หมวดหมูข้่อมลูในการสมัภาษณ์ได้ง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์งานวิจยั 
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ผู้ให้สมัภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ ท่ีร่วมแสดงและสร้างสรรค์งานการฟ้อน “ไทยพวน” รวม
ไปถึงปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นองค์ความรู้ทางศลิปวฒันธรรมของชมุชน  

การสังเกตการณ์ คือ กระบวนการท่ีนักวิจัยเ รียนรู้  ด้วยประสบการณ์เฝ้าดู
ปรากฏการณ์ท่ีกําลงัศกึษาในขณะท่ีปรากฏการณ์นัน้เกิดขึน้แล้วดําเนินตอ่ไปโดยธรรมชาติ โดยไม่
มีการดดัแปลงหรือควบคมุใดๆ (สราวฒุิ สีหาโคตร, 2557,น. 56) 

 
4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ สร้างข้อสรุปแบบอุปนยั แล้วนําเสนอ
เป็นความเรียง ตารางเปรียบเทียบ ตารางสิ่งท่ีสร้างขัน้ ในรูปแบบของความรู้โดยทัว่ไป ดงันี ้ 

1. สํารวจปัญหาท่ีปรากฏอยูใ่นจงัหวดันครนายกท่ีผู้วิจยัสนใจ และลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู
ท่ีเป็นไปตามรูปแบบท่ีผู้วิจยัได้ออกแบบเคร่ืองมือ เพ่ือเอือ้ตอ่งานวิจยัของตนเอง  

2. ลงพืน้ท่ีตามกลุ่มประชากรของงานวิจัย เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ให้ได้ข้อมูลท่ีผู้วิจยัต้องการจากปัญหาและทําการจดัเรียงข้อมลูออกเป็น
ความเรียงและลกัษณะของตารางเปรียบเทียบ จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  

2.1. กลุม่ฟ้อนไทยพวนจงัหวดัหนองคาย 
2.2. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัลพบรีุ 
2.3. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดักาฬสินธุ์ , จงัหวดัสระบรีุ , จงัหวดัปราจีนบรีุ 
2.4. กลุม่ฟ้อนไทยพวน จงัหวดัมหาสารคาม 

จากนัน้นําข้อมูลท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีทําการวิเคราะห์แยกส่วน ศีรษะ มือ เข่า เท้า 
เป็นต้น ในลกัษณะของทา่รําท่ีมีความเหมือนกนัเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความชดัเจน 

3. ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูเพิ่มเตมิจากปราชญ์ชาวบ้าน ในจงัหวดันครนายก และนําข้อมลู
ท่ีได้มาวิเคราะห์ จนได้สิ่งท่ีผู้วิจยัต้องการ นําเสนอผ่านความเรียง และตารางแสดงลกัษณะเฉพาะ
ของปราชญ์ชาวบ้าน  

4. นําข้อมลูท่ีได้จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด มาสงัเคราะห์รวบเข้าด้วยกนัโดยนําข้อมลู
ท่ีได้ จากส่วนท่ีมีความเหมือนกันของกลุ่มตวัอย่าง และนําข้อมูลท่ีได้จากปราชญ์ชาวบ้าน มาทํา
การเรียบเรียงให้สอดคล้องกบัความถกูต้องตามแบบทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์  จนเกิดการแสดงฟ้อน
ไทยพวนท่ีแสดงถึงเอลกัษณ์ของความเป็นชาวพวนในจงัหวดันครนายก 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง การฟืนฟู “ฟ้อนไทยพวน” ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนไทย
พวนจงัหวดันครนายก ผู้วิจยัได้เสนอผลกการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั ตามลําดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะร่วมของ “ฟ้อนไทยพวน” ในประเทศไทย  
2. เพ่ือพฒันา “ฟ้อนไทยพวน” ของจงัหวดันครนายก ด้วยกระบวนการการมีสว่นร่วม 

การศึกษาลกัษณะร่วมของฟ้อนไทยพวน มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความ
เหมือน ความแตกตา่ง และรูปแบบการแสดงท่ีมีความคล้ายกนัในการแสดงฟ้อนไทยพวนในแตล่ะ
พืน้ท่ีของประเทศไทย และทําการสร้างงานการฟ้อนไทยพวนให้กบัจงัหวดันครนายก ให้เป็นสิ่งท่ีบง่
บอกถึงความเป็นไทยพวนของชุมชนไทยพวนในจังหวัดนครนายกผ่านรูปแบบการแสดง 
ฟ้อนไทยพวน ให้เป็นเอกลกัษณ์เดน่ของชมุชน 

จากการท่ีได้ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู การฟ้อนไทยพวนท่ีปรากฏในประเทศไทยโดย สมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง จากกลุ่มตวัอย่าง ได้จากวิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง ทัง้ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฟ้อน
ไทยพวนจงัหวัดลพบุรี กลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวัดสระบุรี กลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวัดมหาสารคาม 
กลุม่ฟ้อนไทยจงัหวดัปราจีนบรีุ กลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวดักาฬสินธุ์  และกลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวดั
หนองคาย จากการรวบรวมข้อมลูผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์จดัแบง่ รูปแบบของการแสดงออกเป็น  
4 กลุม่ ดงันี ้ 

 
1. กลุ่มฟ้อนไทยพวนจังหวัดลพบุรี  

จากการสมัภาษณ์นายสมคิด จูงทอง ได้กล่าวถึง การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัลพบุรี
เกิดขึน้จากการท่ีผู้ นําชุมชนได้ชมการแสดงฟ้อนไทยพวนของท่ีอ่ืนจึงได้เกิดแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรค์ฟ้อนไทยพวนให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยกลุ่มสตรีในชุมชนร่วมกันคิดริเร่ิม 
ออกแบบท่ารําจากสิ่งท่ีได้พบเห็นจากการแสดงของท่ีอ่ืน จนเกิดเป็นการแสดงฟ้อนไทยพวนของ
จงัหวดัลพบรีุ ซึ่งรูปแบบการแสดงของฟ้อนไทยพวนจงัหวดัลพบุรีมีการฟ้อนท่ีแบง่ออกเป็น 2 ช่วง 
โดยในการแสดงชว่งแรกของการฟ้อนผู้แสดงจะออกมาจากสองข้างของเวที จากนัน้จะปฏิบตัิท่ารํา
ตามกระบวนท่ารําจนจบทํานองเพลงรําเชียงขวาง ในช่วงท่ีสองผู้แสดงปฏิบตัิท่ารําต่อเน่ืองจาก
ช่วงท่ีหนึ่ง แล้วเดินเป็นแถววงกลมคล้ายกบัการรําวงโดยปฏิบตัิท่ารําตามกระบวนท่ารําประกอบ
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เพลงไทยดําและจบด้วยการยืนแถวหน้ากระดานพร้อมทัง้ยกมือไหว้ เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของการ
จบการแสดง (สมคดิ จงูทอง, การส่ือสานสว่นบคุล, 20 มีนาคม 2560).  

ท่าร า  
ลกัษณะท่ารําการแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัลพบุรีมีปรากฏทัง้หมด 13 ท่า โดยช่วงท่ี 1 

มีทัง้หมด 8 ท่าและช่วงท่ี 2 มีทัง้หมด 5 ท่า ซึ่งในการฟ้อนไทยพวนจงัหวดัลพบรีุมีท่ารําท่ีปรากฏ
โดยจําแนก ออกเป็นสว่น ๆ  ได้แก่ 1. การใช้ศีรษะมี 2 ลกัษณะ คือ การเอียงและการลกัคอ 2. การ
ใช้มือมี 5 ลกัษณะ คือ การจีบ การตัง้วง การม้วนมือ การแทงมือ และการเดาะข้อมือ 3. การใช้เข่า
มี 2 ลกัษณะ คือ การย่อนเข่า การย่อเข่า 4. การใช้เท้ามี 4 ลกัษณะ คือ การย่ําเท้า การแตะจมูก
เท้า การก้าวเท้าชิด และการก้าวเท้าวาง ซึ่งการแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัลพบุรี มีลกัษณะการ
ปฏิบตัิท่ารําในบางท่าท่ีคล้ายกับท่ารําแม่บทของนาฏศิลป์ไทย เช่น ท่าลําดบัท่ี 1 ในการแสดงมี
ลกัษณะคล้ายกบัท่าผาลา ท่าลําดบัท่ี 2 ในการแสดงมีลกัษณะคล้ายกบัท่าพรหมส่ีหน้า ท่าลําดบั
ท่ี 9 ในการแสดงมีลกัษณะคล้ายกบัทา่สอดสร้อยมาลา เป็นต้น  

เคร่ืองดนตรี  
การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัลพบรีุ ใช้วงดนตรีอีสานในการบรรเลงประกอบการแสดง 

โดยมีเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดง ได้แก่ โปงลาง แคน พิณ เบส กลองหาง 
กลองตึบ(กลองตุ้ม) ฉ่ิง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ เกราะและโหวด โดยมีเพลงบรรเลงท่ีใช้ในการแสดง
จํานวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงรําเชียงขวางและทํานองเพลงไทดํา ซึ่งมีเนือ้เพลงประกอบการแสดง
ดงันี ้

โอ้นอ..เฮาน่ีแมน่ชาตเิชือ้ซาวเผา่ไทพวนพ่ีน้องเอย เนาอยูเ่มืองเชียงขวางประเทศลาว 
ทางพุ้นกับทางพงศ์พนัธุ์เซือ้วงศ์วานคณาญาติ พากันเนาสืบสร้างทางพู้นคู่สู่คน พ่ี

น้องเอย 
โอ้น้อ..เฮาน่ีแม่นชาติเชือ้สายเลือดเดียวกนั พ่ีน้องเอย มีหลายอนัคือกนับต่า่งกนัพอ

น้อย คอยหล่ําแล สีหน้าอาภรณ์ ทกุสิ่งอยา่ง ทกุทา่ทาง ปากเว้าเสมอด้ามดัง้เดียว กนันัน่แหลว่ 
โอ้น้อ..ท่ีมีกาลฮบัต้อน อย่างสมเกียรติจบงาม การอยู่กินไปมาสะดวกดี ทนัด้าน สม

วา่เป็นเมืองบ้าน เฮือนเคียงของน้องพี่ เฮียมได้เนาท่ีน่ีเสมอบ้านแคมตน พ่ีน้องเอย 
โอ้น้อ..มาถึงตอนท้ายนี ้เฮียมขอกล่าวอวยพร ขอวิงวอนคณุพทุธ พระธรรมองค์เจ้า 

ขอให้มานําเข้า บนัดาลและหยู้ส่ง ขอให้พงศ์พ่ีน้อง อายมุัน่หม่ืนปี เว้ามาฮอดบอ่นนีเ้ฮียมขอกล่าว
ลาลง ขอขอบใจพงศ์สาย โง้ ลุง อาว ป้า ท่ีได้อดสาเยีย้นฟังเฮาน้อต้านกล่าว หวงัว่าคราวหน้าพุ้
นคงสิได้พบกนั พ่ีน้องเอย ลา..ลงท้อนี.้.แหลว่ๆ 
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เคร่ืองแต่งกาย  
การแสดงฟ้อนไทยพวนจังหวัดลพบุรี แต่เดิมมีลักษณะการแต่งกาย คือ สวมเสือ้สาย

เด่ียว นุ่งซิ่นมดัหม่ี ห่มสไบ สวมเคร่ืองประดบัเงิน มวยผมสงูทดัดอกไม้ ต่อมามีการปรับปรุงให้มี
ความสวยงามและเหมาะสมกับสถานท่ีท่ีใช้ในการแสดงเน่ืองจาก สถานท่ีในการแสดงส่วนมาก
เป็นบริเวณของพระอารามการสวมเสือ้สายเด่ียว ผู้แสดงเห็นว่าไม่สมควรจึงมีการปรับปรุงและ
แก้ไขเป็น สวมเสือ้มีแขน ห่มสไบลูกไม้ นุ่งซิ่นมดัหม่ี สวมเคร่ืองประดบัเงินตามความเหมาะสม 
มวยผม ทดัดอกไม้  

ผู้แสดง 
การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัลพบรีุ ในการแสดงใช้ผู้หญิงแสดงล้วนไม่จํากัดจํานวนผู้

แสดง ขึน้อยูก่บัโอกาสและสถานท่ีใช้ในการแสดง  
 

2. กลุ่มฟ้อนไทยพวนจังหวัดสระบุรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดปราจีนบุรี  
จากการสัมภาษณ์ นายกิตติยา ทาธิสา หวัหน้าภาคนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์

กาฬสินธุ์ ได้กลา่วเก่ียวกบัท่ีมาของการแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดักาฬสินธุ์ไว้ว่า “เดิมตวัของครูได้
ชมการแสดงฟ้อนไทยพวนของชมรมนาฏศิลป์หนองคาย และด้วยท่ีครูมีความคุ้นเคยกับท่าน
อาจารย์ยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ ด้วยท่านอาจารย์ยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ ท่านเป็นครูผู้ ใหญ่ท่ีครูนบัถือและยงั
เป็นคนท่ีบอกกับตวัครูให้ครูเก็บงานการแสดงชุดนีไ้ว้ ด้วยเพราะตวัครูเป็นอาจารย์ท่ีสอนอยู่ใน
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ท่านอาจารย์เองเลยน่าจะมีความคิดว่าถ้างานอยู่ในวิทยาลยันาฏศิลป์น่าจะ
เป็นการอนุรักษ์ ไว้ได้อย่างดี และจะไม่สญูหายไป ถือว่าเป็นการเก็บงานอีกอย่างไปในตวั โดยตวั
ครูและคณะครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ทําการลงเก็บงานในรูปแบบของการทําวิจัยเชิงอนุรักษ์ 
จากท่านอาจารย์ยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ และเก็บผลงานไว้เป็นของวิทยาลยั” (กิตติยา ทาธิสา, การ
ส่ือสารสว่นบคุล, 1 พฤศจิกายน 2560). 

การแสดงฟ้อนไทยพวนจังหวัดสระบุรี จากการสัมภาษณ์ นายสุธิรักษ์ คํานุ ตําแหน่ง
ครูผู้สอน โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา หวัหน้าหมวดศิลปะ ได้กล่าวเก่ียวกบัท่ีมาของการฟ้อนไทยพวน
จงัหวดัสระบุรี ไว้ว่า “เร่ิมจาการท่ีโรงเรียนของเรามีชุมนุมนาฏศิลป์ไทย ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุม
ดนตรีสากล แต่ยงัขาดชมุนมุนาฏศิลป์อีสานจนได้ครูจ้างมาจากขอนแก่น เลยตัง้ชุมนุมนาฏศิลป์
อีสานขึน้ จึงเร่ิมมีการซ้อมการแสดงอยู่เร่ือย ๆ  บางทีก็ซ้อมเพราะมีการแสดงท่ีโรงเรียนต้อง
นําออกไปแสดงนอกสถานท่ี เหมือนกับการแสดงฟ้อนไทยพวนของโรงเรียนท่ีมีเพราะวงโปงลาง
ของโรงเรียนได้รับงานงานการแสดงเต็มวงเลยต้องต่อรําให้ได้มากชดุการแสดงจึงมีการถ่ายทอด
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ท่ารํา ชุดฟ้อนไทยพวนด้วยกระบวนท่าของทางวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์  (สุธิรักษ์ คํานุ, การ
ส่ือสารสว่นบคุคล, 16 กมุภาพนัธุ์ 2560) 

การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัปราจีนบุรี นางสุภัสสรา คงลอย ได้กล่าวว่า “การแสดง
ของจงัหวดัปราจีนบรีุ เป็นการแสดงท่ีได้จากแหล่งท่ีมาจากหลาย ๆ  ท่ีคือ จากชาวบ้านมานํามา
ประยุกต์ใช้ และจากบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี เพราะตนเองเป็นอีสานแล้วได้สามีเป็นชาว
ปราจีนบุรี” ในส่วนของพืน้บ้านภายในชุมชนมี 3 กลุ่มชาติพันธุ์ อาศยัรวมกันอยู่ ไทยพวน ไทย 
ลาว ในตําบลบ้านศรีมโหสถ นางสุภัสสรา คงลอยได้ให้ข้อมูลไว้ว่า “เดิมทีทางชุมชนไม่ได้มีการ
แสดงอะไรเลยแต่สืบเน่ืองมาจากท่ีชุมชนของเราจะมีการจดังานศาลปู่ ตา เป็นงานประจําปีของ
อําเภอศรีมโหสถ ซึ่งในงานนีท้างชุมชน จําเป็นต้องจดัการแสดงทกุ ๆ  ปีซึ่งในการแสดงในแต่ละ
ครัง้ ก็จะเป็นผู้ เฒ่าผู้แก่ของชุมชนมาทําการแสดง ท่ีเคยพบเห็นก็จะเป็นจําพวก “ลําพวน” ท่ีมีบท
ร้องกบัเสียงแคน ด้วยระยะเวลาท่ีมนันานอะไรมนัก็ต้องเปล่ียนไปตาม ๆ  กนัทางโรงเรียนจึงได้ทํา
การฝึกซ้อมการแสดงโดยให้ เราเป็นผู้ ฝึกซ้อมการแสดงให้กับนกัเรียนในโรงเรียน โดยการแสดง
ฟ้อนไทยพวนของจงัหวดัปราจีนบุรีท่ีมีอยู่ท่ารําท่ีได้ท่าทางลักษณะการฟ้อนจากคนในชุมชน  ดู
ตามงานแล้วจําเอาออกมาเป็นทา่ทางจากนัน้ถ่ายทอดให้กบันกัเรียน แตท่่ารําของฉันเป็นท่าทางท่ี
บางท่าเอามาจากการดแูล้วเรียนแบบ เป็นส่วนใหญ่ โดยพืน้เดิมเราเป็นคนอีสาน แต่ได้มีสามีใน
จงัหวดัปราจีนบรีุ แล้วยงัเป็นคนท่ีรักในการฟ้อนรํา เป็นคนสนกุสนาน ท่านผู้ อํานวยการคงเห็นว่า
เราพอรําได้เลยเชิญเรามาเป็นคนสอนให้กบันกัเรียนเป็นรายชัว่โมงเลยทําให้มีโอกาสได้ใช้ในสิ่งท่ี
เรารักและมีอยู่ท่ารําของเราจึงเป็นท่ารําท่ีผสมผสานกนัได้จากการท่ีเราดใูนยูทบูบ้าง และได้จาก
คนในชมุชนบ้าง และได้จากสิ่งท่ีเคยเห็นในสมยัเด็กบ้าง” จากข้อมลูจึงสรุปได้ว่า ท่ารําท่ีปรากฏใน
พืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบุรีเป็นท่ารําท่ีได้รับมาจากหลายๆท่ีโดยนางสภุัสสรา คงลอยผู้ ท่ีเป็นคนตอ่ท่า
รําให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบานบ้านศรีมโหสถ เพ่ือทําการแสดงในงานศาลปู่ ตาซึ่งเป็นงาน
ประจําปีของชมุชน(สภุสัสรา คงลอย, การส่ือสารสว่นบคุคล, 4 สิงหาคม 2560). 

ท่าร า  
ลกัษณะทา่รําการแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดักาฬสินธุ์ การฟ้อนไทยพวนจงัหวดักาฬสินธุ์  

มีท่ารําปรากฏทัง้หมด 19 ท่า โดยช่วงทํานองเพลงช้ามีทัง้หมด 11 ท่าและในทํานองเพลงเร็วมี
ทัง้หมด 8 ทา่ ในสว่นของจงัหวดัปราจีนบรีุมีทา่รําปรากฏอยู่ 18 ท่า อยู่ในทํานองเพลงช้ามีทัง้หมด 
12 ท่าและในทํานองเพลงเร็วมีทัง้หมด 6 ท่า ซึ่งในการฟ้อนไทยพวนจังหวัดกาฬสินธุ์  ฟ้อนไทย
พวนจังหวัดสระบุรี และการแสดงฟ้อนไทยพวนจังหวัดปราจีนบุรี  มีท่ารําท่ีปรากฏโดยจําแนก 
ออกเป็นส่วน ๆ  ได้แก่ 1. การใช้ศีรษะมี 3 ลกัษณะ คือ การเอียง การลกัคอและการก้มศีรษะ 2. 
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การใช้มือมี 7 ลักษณะ คือ การใช้มือจีบ การตัง้วง การม้วนจีบ การแทงมือ การเดาะข้อมือ การ
ไหว้และการจบัมือ 3. การใช้เข่ามี 3 ลกัษณะ คือ การย่อนเข่า การย่อเข่าและการใช้จงัหวะเข่า 4. 
การใช้เท้ามี 4 ลกัษณะ คือ การย่ําเท้า การวางส้นเท้า การแตะจมูกเท้า และการก้าวเท้าวาง ซึ่ง
การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัสระบรีุและจงัหวดักาฬสินธุ์  มีลกัษณะท่ีรําในบางท่าท่ีคล้ายกบัท่า
รําของนาฏศิลป์ไทย เช่น ท่าลําดบัท่ี 1 ในการแสดงมีลกัษณะคล้ายกับท่าผาลา ท่าลําดบัท่ี 2 ใน
การแสดงมีลักษณะคล้ายกับท่าพรหมส่ีหน้า ท่าลําดบัท่ี 6 ในการแสดงมีลักษณะคล้ายกับท่า
กระต่ายชมจันทร์  เป็นต้น ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี มีท่าท่ีแตกต่างออกมา 1 ท่าคือ  
ท่าสอดสร้อยมาลา และนอกจากท่านีก็้คงเป็นท่ารําท่ี มีความละมายคล้ายคลึงกบัการแสดงของ
จงัหวดักาฬสินธุ์  และ จงัหวดัสระบรีุ แตด้่วยพืน้ฐานการแสดงของผู้แสดงท่ีมีความแตกต่างกนัจึง
ทําให้ทา่รําท่ีปรากฏมีความผิดเพีย้นไป ทัง้ท่ีทา่รําของทัง้สามท่ี มีความคล้ายคลงึกนัมาก  

จึงสรุป ๆ  ได้ว่า การแสดงของทัง้สามท่ี นัน้ผู้ วิจัยเห็นว่าเป็นการแสดงท่ีมีทิศทางท่ีมา
จาก ต้นทางเดียวกนัจากแหลง่ท่ีมาเดี๋ยวกนัเพียงแตก่ารถ่ายทอดท่ีตา่งกนั จึงทําให้ลกัษณะการใช้
ท่าฟ้อนจึงผิดเพีย้นไป และพืน้ฐานของผู้แสดงท่ียงัไม่มีความชํานานในการปฏิบตัิท่ารํา และยงัมี
ความคิดเห็นว่าการแสดงของทัง้สามท่ีนัน้ได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงฟ้อนไทยพวนของจงัหวดั
กาฬสินธุ์ในการเลียงท่ารํานัน้ไม่มีการสลับท่ีใดเลย เพียงแต่ปฏิบตัิได้ไม่ชัดเจนเท่ากับจังหวัด
กาฬสินธุ์เทา่นัน้  

เคร่ืองดนตรี  
การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดักาฬสินธุ์จงัหวดัสระบรีุ และจงัหวดัปราจีนบรีุ ใช้วงดนตรี

อีสานในการบรรเลงประกอบการแสดง โดยมีเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดง 
ได้แก่ โปงลาง แคน พิณ เบส กลองหาง กลองตุ้ม ฉ่ิง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ เกราะและโหวด โดยมี
เพลงบรรเลงท่ีใช้ในการแสดงจํานวน 2 เพลง ได้แก่ ทํานองเพลงขบัเชียงขวางและทํานองเพลงโขง
หลง หรือเรียกว่าลายโขงหลง ซึ่งมีเนือ้ร้องท่ีแตง่โดย พ่อเปลือ้ง ฉายรัสมี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2559 
โดยเนือ้เพลงท่ีพ่อเปลือ้ง ฉายรัสมี แต่งนัน้จะมีเนือ้ร้องท่ีต่างไปจาก กลุ่มนาฏศิลป์หนองคายซึง้
เนือ้หาในเนือ้ร้องกล่าวถึงเร่ืองราวของชาวไทยพวนท่ีอพยพเข้ามาอาศยัในประเทศไทย เนือ้ร้อง
ประกอบการแสดงดงันี ้

โอ้น้อ..มือ้นีแ้ม้ เลิศลํา้ มือ้ประเสริฐ ดีงาม เฮาจึงมีเวลาพบกัน คราวนี ้โอกาสดีนางได้ 
เดนิทางมาต้านกลา่ว ถามขา่วคราวพ่ีน้องทางพีผู้้สูค่น พ่ีน้องเอย 

โอ้น้อ..ยามเม่ือมาพบพ้อ แสนช่ืนสมใจ พ่ีน้องเอย พอสร้างไขวาจาสิ่งใดมาเว้าเฮียม
ขอเอามือน้อมประนมกรละต้านตอ่ ขอขอบใจพ่ีน้องทางพีผู้้สูค่น พ่ีน้องเอย 
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โอ้น้อ..เฮาน่ีแม่นชาติเชือ้ซาวเผ่าไทพวน พ่ีน้องเอย เนาอยู่เมืองเชียงขวางประเทศ
ลาว ทางพุ้น กบัทางพงศ์พนัธุ์เซือ้ วงศ์วานคณาญาต ิพากนัเนาสืบสร้างทางพู้นคูสู่ค่น พ่ีน้องเอย 

โอ้น้อ..เฮาน่ีแม่นชาติเชือ้สายเลือดเดียวกนั พ่ีน้องเอย มีหลายอนัคือกนับต่า่งกนัพอ
น้อย คอยหล่ําแลสีหน้าอาภรณ์ ทกุสิ่งอยา่งทกุทา่ทาง ปากเว้าเสมอ ด้ามดัง้เดียว กนันัน่แหลว่ 

โอ้น้อ..ท่ีมีกาลฮบัต้อน อย่างสมเกียรติจบงาม การอยู่กินไปมาสะดวกดี ทนัด้าน สม
วา่เป็นเมืองบ้าน เฮือนเคียงของน้องพี่ เฮียมได้เนาท่ีน่ีเสมอบ้านแคมตน พ่ีน้องเอย 

โอ้น้อ..มาถึงตอนท้ายนี ้เฮียมขอกล่าวอวยพร ขอวิงวอนคณุพุทธพระธรรมองค์เจ้า 
ขอให้มานําเข้า บนัดาลและหยู้ส่ง ขอให้พงศ์น้อง อายุมัน่หม่ืนปี เว้ามาฮอดบ่อนนีเ้ฮียมขอกล่าว
ลาลง ขอขอบใจพงศ์สาย โง้ ลุง อาว ป้า ท่ีได้อดสาเยีย้นฟังเฮาน้อต้านกล่าว หวงัว่าคราวหน้าพุ้
นคงสิได้ พบกนั พ่ีน้องเอย ลา..ลงท้อนี.้.แหลว่ๆ 

จากท่ีกลา่วมา สรุปได้ว่าการแสดงในทัง้ 3 จงัหวดันัน้มีการนําเพลงท่ีใช้ในการแสดงของ
จงัหวดักาฬสินธุ์มาใช้ในการแสดงแน่นอน เพราะในส่วนของจงัหวดักาฬสินธุ์มีการกล่าวถึงท่ีมาท่ี
ไปของเพลงและผู้ประพนัธุ์เพลงท่ีชดัเจน พร้อมยงับอกความหมาของเพลง ช่ือเพลงได้ ตา่งจากอีก
สองจงัหวดั ท่ีไม่สามารถบอกท่ีมาท่ีไปของเพลงท่ีใช้ได้เพียงแตบ่อกว่านํามาจากหลายๆท่ี  เพ่ือทํา
การแสดงในส่วนของจงัหวดัปราจีนบุรี แต่ในส่วนของจังหวัดสระบุรีนัน้เพลงก็ได้มากจากชมรม
ดนตรีอีสารอีกเชน่กนั จงึทําให้มองได้วา่เพลงท่ีใชต่นเองไมไ่ด้เป็นผู้ประพนัธุ์ขึน้เอง  

เคร่ืองแต่งกาย  
การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดักาฬสินธุ์  นายกิตติยา ทาธิสา ได้กล่าวว่า “การแต่งกาย 

ของชุดฟ้อนไทยพวนนีไ้ด้เก็บข้อมูลจากชมรมนาฏศิลป์หนองคายท่ีให้ข้อมูลแล้วยงัได้สอบถาม
จากชาวบ้านชาวไทยพวนในพืน้ท่ีของเชียงขวางเพิ่มเติมจนได้สรุปรูปแบบการแต่งกาย จึงได้
รูปแบบเคร่ืองแตง่กายออกมาดงันี ้แตง่แบบลือ้สีท่ีใช้เน้นเป็นสีดํา มีการสวมผ้าซิ่นยาว ลายขวาง 
มีเชิงตรงตีนผ้าเรียกตีนจก แตจ่ะมีความแตกตา่งจากตีนจกทางภาคเหนือ โดยมีลกัษณะของความ
กว้าง ไมใ่หญ่เทา่กบัทางภาคเหนือ ในลายของตีนจกของผ้าซิ่นเป็นการทอด้วยลวดลายผ้าขิดท่ีบง่
บอกถึงความเป็นชาวอีสาน สวมเสือ้ผ้าฝ้ายสีดําแขนยาวสามส่วนมีการเดินแถบสีท่ีมีความสะดดุ
ตา พันศีรษะ ด้วยผ้าขิดลายแดงขาว มวยผมสูง สวมเคร่ืองประดบัเงิน” (กิตติยา ทาธิสา,การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 1 พฤศจิกายน 2561) จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการแต่งกายของจังหวัด
กาฬสินธุ์เป็นการแตง่การท่ีมีเอกลกัษณ์ของของตนเอง 

ส่วนของจงัหวดัสระบุรี จาการท่ีลงพืน้ท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมลูจึงได้ลกัษณะของการ
แต่งกายในรูปแบบของจงัหวดัสระบุรี นายสุทธิรักษ์ คํานุ กล่าวว่า “ชุดการแสดงท่ีทางกลุ่มฟ้อน
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ไทยพวนจงัหวดัสระบรีุนัน้เป็นชดุท่ีจดัทําขึน้มาเพ่ือให้เข้ากบัการแสดงฟ้อนไทยพวนเพียงชดุเดียว 
ไมนํ่าไปปนกบัการแสดงชดุอ่ืน ๆ  โดยเน้นเสือ้ผ้าเป็นสีดํา นุง่ผ้าซิ่นยาวมีเชิงผ้าซิ่นสีแดง สวมเสือ้สี
ดํากระดมุหน้าคลิบลายสีขาว พนัผ้าท่ีศีรษะด้วยผ้าพืน้สีดําหนึ่งผืนตามด้วยผ้าขิดลายสีแดงหนึ่ง
ผืน สวมเคร่ืองประดบัเงิน (สธิุรักษ์ คําน,ุ การส่ือสารสว่นบคุคล, 16 กมุภาพนัธุ์ 2560) จึงเห็นได้ว่า
ชดุท่ีจงัหวดัสระบรีุใช้นัน้เป็นชดุท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัไปอีกแบบเป็นต้น  

สว่นของจงัหวดัปราจีนบรีุ จากการท่ีได้ลงพืน้ท่ีพบวา่ในการแสดง จะมีการแตง่กายท่ีเน้น
ไปทางสีดําสว่นผ้าท่ีใช้ในการตดัเย็บทําชดุการแสดงเป็นผ้าท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินหาได้ง่าย และสะดวก
ในการแตง่กาย ในบางครัง้ให้ผู้แสดงท่ีเป็นนกัเรียนแต่งกายเองมาจากครัวเรือนเพ่ือความสะดวก
อีกด้วย แตท่างโรงเรียนอนบุาลศรีมโหสถ เองก็มีชดุท่ีเป็นแบบของตวัเอง อยู่เป็นเสือ้แขนห้าส่วน 
นุง่ผ้าซิ่นสีดําขลิบลายทอง ศีรษะมวยผมสงูทดัดอกไม้ สวมเคร่ืองประดบัเงิน เป็นต้น (สภิุสรา  คง
ลอย, การส่ือสารสว่นบคุคล, 4 สิงหาคม 2560) 

ผู้แสดง 
การแสดงฟ้อนไทยพวนจังหวดักาฬสินธุ์การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัสระบุรีและการ

แสดงฟ้อนไทยพวนจังหวัดปราจีนบุรี ในการแสดงของทัง้สามกลุ่มใช้ผู้หญิงแสดงล้วนไม่จํากัด
จํานวนผู้แสดง ขึน้อยู่กบัโอกาสและสถานท่ีใช้ในการแสดง แตส่่วนมากในการแสดงทกุครัง้จะใช้ผู้
แสดงจํานวน 8 – 12 คน เป็นสว่นใหญ่ เน่ืองจากสถานท่ีในการจดัการแสดงส่วนมากจะมีพืน้ท่ีเป็น
บริเวณจํากดั 

 
3. กลุ่มฟ้อนไทยพวนจังหวัดมหาสารคาม  

การแสดงฟ้อนไทยพวนจังหวัดมหาสารคาม จากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลในส่วนของ
จงัหวดัมหาสารคาม ได้พบกบันางกรณ์ภสัสร กาญจนพนัธุ์ อาจารย์ประจําสาขานาฏศิลป์พืน้บ้าน 
มหาวิทยาลัยมาหารสารคาม ได้ทําการสมัภาษณ์ ด้านการแสดงฟ้อนไทยพวนท่ีมีอยู่ในจงัหวัด
มหาสารคาม ทา่นอาจารย์ได้กลา่วไว้ว่า “การแสดงท่ีปรากฏอยู่และยงัมีอยู่ในตอนนีเ้กิดจากการท่ี
ทางตวัของอาจารย์เองได้ลงพืน้ท่ีร่วมกบันิสิตในสาขา เพ่ือเก็บข้อมลูฟ้อนไทยพวน ในรูปแบบการ
ถ่ายทอดท่ารํากับภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละพืน้ท่ี จึงได้ค้นคว้าข้อมูลและพบว่าในจังหวัด
หนองคายมีการแสดงฟ้อนไทยพวนเกิดขึน้ อยูแ่ล้วแตทํ่าการแสดงเพียงแคใ่นพืน้ท่ีของตนเองเพียง
เทา่นัน้ เลยสนใจให้นิสิตลงเก็บข้อมลูเพิ่ม โดยให้ตวันิสิตทําในรูปแบบงาน อาศมศกึษา ศกึษาการ
แสดงพืน้บ้านฟ้อนไทยพวนของจังหวัดมหาสารคาม ตัวนิสิตเองก็ได้ลงพืน้ท่ี และทําการรับ
ถ่ายทอดท่ารํากับกลุ่มท่ีทําการแสดงอยู่ แบบตวัต่อตวั มีการถ่ายวีดีโอการต่อท่ารํา มีการบนัทึก
เป็นภาพนิ่ง ละนํามาเสนอในงานของมหาวิทยาลยั ตวัของอาจารย์เองก็ได้เป็นท่ีปรึกษาขอกการ
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แสดงชุดนีด้้วยตวัเอง โดยมีรูปแบบการทําในลกัษณะเช่นนีทุ้กปีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์เอาการแสดง
ฟ้อนไทยพวนเอาไว้จึงทําให้เห็นได้ว่ามีการแสดงฟ้อนไทยพวนในส่วนของตวัครูเอง  ไว้หลายกลุ่ม 
ซึง้ในแตล่ะปีท่ีลงพืน้ท่ี ท่ีเดิมก็ได้การฟ้อนออกมาในลกัษณะเดียวกนั ถ้าจะมีความผิดเพียนก็เป็น
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ไม่ถึงกับเห็นข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ในส่วนท่ีแตกต่างนัน้จะ
แตกตา่งเพียงเพราะผู้ถ่ายทอดทา่รํามีหลายคน อาจจะทําให้มีการพลิกแพลงท่ารําเรียงลําดบัท่ารํา
ตา่งกนัเทา่นัน้เอง แตส่ดุท้ายมองภาพรวมหรือผา่นการแก้ไขก็ยงัมีความเป็นแนวทางเด่ียวกนัอยู่ดี” 
(กรณ์ภสัสร กาญจนพนัธ์,การส่ือสารสว่นบคุคล, 30 เมษายน 2560) 

จงึสรุปได้วา่การแสดงฟ้อนไทยพวนของจงัหวดัมหาสารคามนัน้เป็นการแสดงท่ีไม่ได้เกิด
จากการท่ีมหาวิทยาลยัเป็นคนสร้างงานขึน้เองตามแนวคิดแต่เป็นการนําเอามาเก็บไว้ในรูปแบบ
ของการอนรัุกษ์และรักษาเอาไว้เพียงเทา่นัน้  

ท่าร า 
ลกัษณะท่ารําการแสดงฟ้อนไทยพวนมหาสารคาม มีท่ารําปรากฏทัง้หมด 21 ท่า โดย

ช่วงท่ี 1 ท่ีเป็นการฟ้อนประกอบเนือ้ร้อง มีทัง้หมด 14 ท่าและช่วงท่ี 2 ท่ีเป็นการฟ้อนประกอบ
ดนตรีบรรเลงมีทัง้หมด 7 ท่า ซึ่งในการฟ้อนไทยพวนจังหวัดมหาสารคาม มีท่ารําท่ีปรากฏโดย
จําแนก ออกเป็นส่วน ๆ  ได้แก่ 1. การใช้ศีรษะมี 3 ลกัษณะ คือ การเอียง การลกัคอและการก้ม
ศีรษะ 2. การใช้มือมี 7 ลกัษณะ คือ การจีบ การตัง้วง การม้วนจีบ การแทงมือ การเดาะข้อมือ การ
ไสมือ การไหว้และการจบัมือ 3. การใช้เข่ามี 3 ลกัษณะ คือ การย่อนเข่า การย่อเข่าและการใช้
จงัหวะเขา่ 4. การใช้เท้ามี 4 ลกัษณะ คือ การย่ําเท้า การวางส้นเท้า การแตะจมกูเท้า และการก้าว
วาง ซึ่งการแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัมหาสารคาม มีลกัษณะท่ีรําในบางท่าท่ีคล้ายกับท่ารําของ
นาฏศลิป์ไทย เชน่ ทา่ลําดบัท่ี 1 ในการแสดงมีลกัษณะคล้ายกบัท่าจนัทร์ทรงกลด ท่าลําดบัท่ี 1 ใน
การแสดงมีลกัษณะคล้ายกับท่าหนงัหน้าไฟ อยู่ในลําดบัท่ี 9 ในการแสดงมีลกัษณะคล้ายกับท่า
กระตา่ยชมจนัทร์อยู่ในลําดบัท่ี 6 ในการแสดงมีลกัษณะคล้ายกบัท่าเครือวลัย์พนัไม้อยู่ในลําดบัท่ี 
20 ในการแสดงมีลกัษณะคล้ายกบัทา่พระรถโยนสารอยูใ่นลําดบัท่ี 22 เป็นต้น 

จึงสรุป ๆ  ได้ว่า ท่ารําท่ีกลุ่มการแสดงฟ้อนไทยพวนในจงัหวดัมหาสารคามนัน้เป็นท่ารํา
ท่ีมีความโดดเด่นจากท่ีอ่ืนท่ีกล่าวมาเพราะมีบางท่าท่ี ในการแสดงของจงัหวดัมหาสารคามมีนัน้
บางจงัหวดัไมป่รากฏอยู่ และยงัเป็นทา่รําท่ีได้รับการถ่ายทอดมาเป็นลําดบัชดัเจน 

ดนตรี  
การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัมหาสารคาม ใช้วงดนตรีอีสานในการบรรเลงประกอบการ

แสดง โดยมีเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดง ได้แก่ โปงลาง แคน พิณ เบส กลอง
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หาง กลองตุ้ม ฉ่ิง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ เกราะและโหวด โดยมีเพลงบรรเลงท่ีใช้ในการแสดงจํานวน 2 
เพลง เนือ้ร้องประกอบการแสดงดงันี ้

โอ้น้อ..มือ้นีแ้ม่ เลิศลํา้ มือ้ประเสริฐ ดีงาม เฮาจึงมีเวลาพบกัน คราวนี ้โอกาสดีนาง
ได้เดนิทางมาต้านกลา่ว ถามขา่วคราวพ่ีน้องทางพีผู้้สูค่น พ่ีน้องเอย  

โอ้น้อ..เฮาน่ีแม่นชาติ เชือ้พนัธุ์เผ่าไทพวน พ่ีน้องเอย เดิมอยู่เมืองเชียงขวางประเทศ
ลาว ละภายพุม่ รุ่นปู่ ทวด ตาทวดมีภยัลงใต้ต่ํา อพยพขว่มนํา้ของเขาสูถ่ิ่นไทย แตด่นแหลว่ 

โอ้น้อ มีแตเ่อียม ลงุดัน้ดอนหมู่ หญิงชาย พ่ีน้องเอย มายองค์ยามพงศ์สายพ่ีน้องเฮา 
ทางพี ้เฮียมขอแปลงคําเว้า เป็นกลอนน้อต้านกล่าว ถามข่าวคราวพ่ีน้อง ทางพีค้อยสบาย บ่เจ้า
เอย  

โอ้น้อเฮาแม่นชาติเชือ้สานเลือดเดียวกัน พ่ีน้องเอย มีหลายอันคือกันบ่ต่างกันพอ
น้อย คอยหล่ําแล สีหน้าอาภรณ์ ทกุสิ่งอยา่ง ทัง้ทา่ทาง ปากเว้า เสมอด้ามดัง้เดียว ทอ่นัน้แหลว่ 

โอ้น้อยามเม่ือมาพบพ้อ แสนช่ืนสมใจ พ่ีน้องเอย เว้าสร้างไขวาจาสิ่งใดมาเว้า เฮียม
ขอเอามือน้อมประนมกร น้อต้านตอ่ ขอขอบใจพ่ีน้องทางพีผู้้สูค่น ทอ่นัน้แหลว่ 

โอ้น้อท่ีมีกาลฮบัต้อน อยา่งสบเกียรตจิบงาน การอยูกิ่นไปมาสะดวกดี ทบัด้าน สมว่า
เป็นชาวบ้าน เฮือนเคียงของน้องพี่ เฮียมได้เนาท่ีนีเ้สมอบ้านแคมตน พ่ีน้องเอย 

โอ้น้อมาถึงตอนท้ายนี ้เฮียมขอกล่าวอวยพร ขอวิงวอนคุณพุทธ พระธรรมองค์เจ้า 
ขอให้มานําเข้า บนัดาลให้หยู้ส่ง ขอให้พงศ์พ่ีน้อง ยืนหมัน่หม่ืนปี เว้ามาฮอดบอ่นนีเ้ฮียมขอกล่าว
ลาลง ขอขอบใจ พงศ์สายหมู ่ลงุ อาว ป้า ท่ีได้อดสาเยือ้นฟังเอาน้อต้านกล่าว หวงัว่าคราวหน้าพุ้น
ยงัสิได้พบกนั พ่ีน้องเอย ลาลงท้อนีแ้ล้วๆ  

การแต่งกาย  
การแตง่กายของการแสดงฟ้อนไทยพวนของจงัหวดัมหาสารคามีลกัษณะการแตง่กาย ท่ี

มีการเลียนแบบชุดไทลือ้ โดยผู้แสดงสวมเสือ้แขนห้าส่วนสีดํา มีลวดลายสีขาวดําและมีการเล่น 
สีสัน้ ตามขลิบของชายผ้าบริเวณขอบของแขนเสือ้ บริเวณตวัเสือ้ด้านหน้าท่ีมีลกัษณะเหมือนผ้า
ป้ายซ้ายและด้านขวาทบัอีกท่ี นุ่งผ้าซิ่นเป็นผ้าป้ายสีดํา ลายขวางสีขาวเชิงผ้าหรือตีนผ้าใช้ผ้าขิดสี
ขาวสลบัดําทําเป็นตีนผ้านุ่ง มีผ้าพนัศีรษะ เป็นผ้าพืน้สีแดง และตามด้วยผ้าขิดลายขาวดํา สวม
เคร่ืองประดบัเงิน  

ผู้แสดง 
กลุ่มการแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัมหาสารคาม มีการใช้ผู้แสดงท่ีเป็นหญิงล้วน ในการ

แสดงแต่ละครัง้ขึน้อยู่กับงานและขนาดของเวทีท่ีไปร่วมงาน จึงสามารถจัดจํานวนผู้ แสดงให้
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เหมาะสมกบังานนัน้ สว่นมากท่ีทําการแสดงอยูบ่อ่ยครัง้จะใช้ผู้แสดงท่ีเป็นผู้หญิง อยู่ตอ่ครัง้ ๆ  ละ 
8 – 12 คน ทกุครัง้ท่ีทําการแสดง 

 
4. กลุ่มฟ้อนไทยพวนจังหวัดหนองคาย  

การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัหนองคาย นายยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ นกัวิชาการวฒันธรรมชํา
นานการ กล่าวถึงการแสดงฟ้อนไทยพวน “เดิมท่ีตัวของครูได้รับคําสั่งจากผู้ ว่าราชการ 
จังหวัดหนองคายให้ทําการรวบรวมการแสดงฟ้อนไทยพวนในจังหวัดหนองคาย เน่ืองจากใน
จงัหวดัหนองคายมีชาวพวนอาศยัอยูป่ระมาณ 30% ของประชากรในจงัหวดั เลยเกิดความสนใจท่ี
จะสร้างชดุการแสดงขึน้มาให้สอดคล้องกบัประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัหนองคาย เดิมท่ีได้ลงพืน้ท่ี
ในจงัหวดัหนองคาย บ้านหม้อ บ้านโพธ์ิตาก บ้านตาดเสริม แทบจะไม่ได้ข้อมลูอะไรติดกลบัมาเลย 
เลยตดัสินใจรวบรวมทีมงาน ได้แก่ ตวัครูเอง อาจารย์สจุิน ภมรศิริ อาจารย์โกสน พรหมมาวนันา 
และอาจารย์นิลนาท รัตนโชติ โดยใช้งบประมานตนเองไปยัง ประเทศลาว เพ่ือลงพืน้ท่ีไป 
บ้านโพนสวรรค์ โรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ประเทศลาว ก็ยงัไมเ่จอทา่รําอะไร แตไ่ด้ไปเจอการละเล่น
ตามงานร่ืนเริงของชาวลาวท่ีเล่นกนัในงานบญุกินเจียง”  จึงได้ท่าทางในการแสดงท่ีปรากฏท่ารํา
ในการแสดงในปัจจบุนั (ยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ, การส่ือสารสว่นบคุคล, 20 กมุภาพนัธุ์ 2561) 

ท่าร า 
เดมิทีการแสดงฟ้อนไทยพวนได้มีการทําการแสดงครัง้แรกใน พ.ศ. 2530 ในการแสดงนัน้

ใช้ผู้แสดงท่ีเป็นชายรวมกับผู้หญิง จํานวน 40 คน 20 คู ่ในการแสดงเปิดงาน การแสดงในครัง้นัน้
รูปแบบการแสดงไม่มีการแปรกระบวนแถวใด ๆ  เป็นการยืนรําปกติอยู่กบัท่ี และได้มีการปรับปรุง
มาอีกหลาย ๆ  ครัง้จนได้ทา่รําท่ีมีลกัษณะดงัเช่นในปัจจบุนัท่ีมีการแสดงเพียงแคผู่้หญิงแสดงล้วน 
แสดงเป็นคู่ ในการแสดงแตล่ะครัง้จะไม่จํากดัผู้แสดงท่ี ชดัเจนอาศยัจากการสถานท่ีในการแสดง 
และโอกาสท่ีแสดง แตจ่ะไม่แสดงต่ํากว่า 10 คน เพียงเพราะจะขาดความสวยงานในการแสดงไป 
โดยทา่รําท่ีได้นํามาใช้แสดง นัน้ได้นําทา่รํามาจากบ้านโพนสวรรค์ ประเทศลาว จากการละเล่นงาน
ร่ืนเริงของชาวบ้านได้ท่าท่ีมีการฟ้อนเล่นกนัมา ได้แก่ท่า “เซิ่น” หรือเรียกอีกอย่างว่า “ท่าบินร่อน” 
เหตท่ีุเรียกวา่ทา่บนิร่องเพราะเน่ืองจากในประเทศลาวนัน้มีนกนางแอ่นอาศยัอยู่มากการเรียนแบบ
ทา่ทางจากธรรมชาติเลยเกิดเป็นท่ารํา และอีกท่าคือท่าเดิน หรือคนทางประเทศลาวละเรียกว่าท่า 
“ยา่ง” เป็นลกัษณะของการเดินของคน ท่าทกุท่าท่ีกล่าวมาเป็นลกัษณะของการถามผู้คนท่ีไม่ได้มี
พืน้ฐานของการแสดงในประเทศลาวแต่เป็นเพียงชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในประเทศลาว  ตัวของ
อาจารย์ยอดยิ่งราชตัง้ใจเองเลยนําท่ารําท่ีได้มาสร้างสรรค์เป็นการแสดงฟ้อนไทยพวนท่ีปรากฏอยู่
ในปัจจบุนั สว่นการเรียงลําดบัทา่รําในการแสดงอาจารย์ยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ ได้บอกไว้ว่าตวัครูเองใช้
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หลกัในการเรียงทา่รําจากทา่ลา่งขึน้ไปหาท่ีบน แตอ่าจจะดจูากท่าเช่ือมของท่ารําด้วยว่าสอดคล้อง
กนัไหม แล้วทําท่าตอ่เน่ืองกนัได้อย่างไรบ้าง ในการแสดงฟ้อนไทยพวนอาจารย์ยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ
ยงัได้บอกอีกวา่ในการแสดงฟ้อนไทยพวนสว่นมากใช้แสดงในงานมงคลเท่านัน้ แตเ่คยมีครัง้หนึ่งท่ี
ตวัอาจารย์ท่ีเป็นผู้สร้างงานร่วมกนัเสียชีวิตและมีการสัง่เสียให้มีการแสดงชุดนี  ้เลยทําการแสดง
หน้าไฟหนึง่ครัง้ และตอ่มาก็ทําการแสดงกนัอย่างแพร่หลายทัง้ในงานมงคลและงานอวมงคล เป็น
ต้น (ยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ, การส่ือสารสว่นบคุคล, 20 กมุภาพนัธุ์ 2561) 

ดนตรี  
ดนตรีท่ีใช้ในการแสดงของจงัหวดัหนองคาย เป็นการบรรเลงวงโปงลางทัว่ไป เดิมท่ีเพลง

ท่ีใช้แสดงอยู่แรกเร่ิมเลยเป็นเพียงเสียงแคนกับบทร้องท่ีแต่งขึน้มาจาก อาจารย์ภูเวียง ศิลปิน
แหง่ชาตขิอง สปป.ลาว ตวัของอาจารย์ภเูวียง ได้ทําการแตง่เนือ้ร้องและเป็นผู้ขบัร้อง และสามีของ
อาจารย์ได้เป็นคนเป่าแคน ในการบันทึกเสียงส่งมาให้กับตัวอาจารย์ยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ ต่อมา
ภายหลงัได้มีการสร้างสรรค์เพลงในช่วงท้ายเพลงท่ีเป็นทํานองเพลงเร็วช่ือทํานองว่า  ลายแมงภู่
ตอมดอก และลายลมพดัไผ่ และหลงัจากปี 2539 ได้มีการสร้างสรรค์เพลงในช่วงหลงัใหม่ขึน้อีก 
เป็นการเรียงลําดบั 1 เพลงขบัเชียงขวาง เพลงซนัหลง เพลงลมพดัไผ่ โดยตดัเพลงแมงภูตอมดอก
ออกไป เพ่ือความสมบรูณ์ในการแสดง ซึง่นายนพกร อสุา่ดี ได้เป็นคนนํา้เคร่ืองดนตรีมาเพิ่มในการ
แสดงและยงัเป็นผู้ เรียบเรียงเพลงขึน้ใหมอี่กด้วย เนือ้ร้องท่ีใช้ในการแสดงมีดงันี ้ 

โอ้นอ..เฮาน่ีแม่นชาติ เชือ้พนัธุ์เผ่าไทพวน พ่ีน้องเอย เดิมอยู่เมืองเชียงขวางประเทศ
ลาว ละภายพุม่ รุ่นปู่ ทวด ตาทวดมีภยัลงใต้ต่ํา อพยพขว่มนํา้ของเขาสูถ่ิ่นไทย แตด่นแหลว่ 

โอ้น้อ มีแตเ่อียม ลงุดัน้ดอนหมู่ หญิงชาย พ่ีน้องเอย มายองค์ยามพงศ์สายพ่ีน้องเฮา 
ทางพี ้เฮียมขอแปลงคําเว้า เป็นกลอนน้อต้านกล่าว ถามข่าวคราวพ่ีน้อง ทางพีค้อยสบาย บ่เจ้า
เอย  

โอ้น้อ..เฮาแม่นชาติเชือ้สานเลือดเดียวกัน พ่ีน้องเอย มีหลายอนัคือกันบ่ต่างกันพอ
น้อย คอยหล่ําแล สีหน้าอาภรณ์ ทกุสิ่งอยา่ง ทัง้ทา่ทาง ปากเว้า เสมอด้ามดัง้เดียว ทอ่นัน้แหลว่ 

โอ้น้อ ยามเม่ือมาพบพ้อ แสนช่ืนสมใจ พ่ีน้องเอย เว้าสร้างไขวาจาสิ่งใดมาเว้า เฮียม
ขอเอามือน้อมประนมกร น้อต้านตอ่ ขอขอบใจพ่ีน้องทางพีผู้้สูค่น ทอ่นัน้แหลว่ 

โอ้น้อ ท่ีมีกาลฮบัต้อน อย่างสบเกียรติจบงาน การอยู่กินไปมาสะดวกดี ทบัด้าน สม
วา่เป็นชาวบ้าน เฮือนเคียงของน้องพี่ เฮียมได้เนาท่ีนีเ้สมอบ้านแคมตน พ่ีน้องเอย 

โอ้น้อมาถึงตอนท้ายนี ้เฮียมขอกล่าวอวยพร ขอวิงวอนคุณพุทธ พระธรรมองค์เจ้า 
ขอให้มานําเข้า บนัดาลให้หยู้ส่ง ขอให้พงศ์พ่ีน้อง ยืนหมัน่หม่ืนปี เว้ามาฮอดบอ่นนีเ้ฮียมขอกล่าว
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ลาลง ขอขอบใจ พงศ์สายหมู ่ลงุ อาว ป้า ท่ีได้อดสาเยือ้นฟังเอาน้อต้านกล่าว หวงัว่าคราวหน้าพุ้น
ยงัสิได้พบกนั พ่ีน้องเอย ลาลงท้อนีแ้ล้วๆ  

เคร่ืองแต่งกาย  
การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัหนองคายมีลกัษณะการแต่งกาย ท่ีมีการเก็บข้อมูลจาก

ประเทศลาว โดยอาจารย์สจุิน ภมรศิริ ได้ทําการเก็บข้อมลูจากแม่ติม้ ได้ข้อมลูมาว่า ลกัษณะของ
การแตง่กายในการแสดงเป็นเสือ้ท่ีมีช่ือเรียนว่า “เสือ้ป้าว หรือ เป้า” มีการเดินลายผ้าขิดท่ีได้จาก
การนําสีสัน้ของสาวมง่ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัมาใสให้เกิดลวดลาย และมีการนําผ้าขิดลายขาวดํามาใช้
อีกด้วย โดยลักษณะของผ้านุ่ง เป็นลักษณะของการนุ่งผ้าถุงป้าย หรือ เรียกว่าผ้าตามุข ลาย
ลูกแก้ว ตีนซิ่นจะมีการยกดอกลายผ้าขิดสีขาวดํา จะไม่เหมือนกับตีนซิ่นของชาวล้านลาแต่จะมี
ความคล้ายกัน ขนาดของพวนจะมีขนาดเล็กว่า ของล้านนา ศีรษะมีการโพงผ้า ผ้าท่ีโพงศีรษะนัง่
เดิมมีความเช่ือว่าเป็นผ้าท่ีใช้ห่อคมัภี เลยนํามาพนัศีรษะเพ่ือเกิด ศิริมงคลต่อการแสดงและต่อผู้
แสดงลกัษณะในการโพกจะพนัเรียบ ๆ  ไม่มีการบิดเกลียวใด ๆ  แต่อาจจะมีการพนัสองสีจะเป็น
ขาวหรือแดงรองพืน้ก่อนก็ได้ แล้วตามด้วยผ้าขิดลายขาวดํานัน้เอง ในส่วนของเคร่ืองประดบั ใช้
เป็นเคร่ืองประดบัเงิน แตเ่ดมิใช้เป็นประกําหรือประคํา แตด้่วยมนัขาได้ยากจึงเหลือเพียงเคร่ืองเงิน
ในการสวมใสเพ่ือให้เกิดความสวนงาน เป็นต้น  

ผู้แสดง  
การแสดงฟ้อนไทยพวนในจงัหวดัหนองคายเดิมท่ีเลยเคยมีการใช้ผู้แสดงท่ีเป็นชาย ผสม

กบันกัแสดงหญิงในการแสดงครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2530 แตต่อ่มาภายหลงัได้มีการปรับปรุงจึงเหลือ
เพียงผู้ แสดงท่ีเป็นหญิงล้วนเพราะเน่ืองจากผู้ แสดงท่ีเป็นชายสือสารออกมาทางท่าฟ้อนได้ไม่
เหมาะสม ทําให้ทา่ทางท่ีออกมาไมส่มจริงไมเ่กิดความสวยงามเลยปรับเป็นผู้แสดงท่ีเป็นหญิงล้วน 
จํานวนท่ีใช้ในการแสดงในแตล่ะครัง้จะไม่ปรากฏจํานวนความแน่นอนขึน้อยู่กบังาน หรือ เจ้าภาพ
ท่ีหางานในแตล่ะครัง้วา่ต้องการลกัษณะไหน แตส่ว่นมาก จะไมต่ํ่ากวา่ 10 คนเพราะต้องแสดงเป็น
คู ่จงึจะเกิดความสวยงามในรูปแบบการแสดง 
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จากตารางแสดงการปฏิบัติท่ารําจะเห็นได้ว่ามีการฟ้อนรําท่ีมีทัง้ท่ารําท่ีมีความ
เหมือนละต่างกัน ซึ่งในการบนัทึกท่ารําในตารางนีเ้ป็นการบนัทึกท่ารําเพ่ือให้เห็นถึงลกัษณะการ
ฟ้อนของแตล่ะกลุม่ตวัอยา่งออกมาตามท่ีผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมลู เพ่ือสะดวกใน
การอา่น จากท่ีจําแนกออกมานัน้สามารถสรุปทา่รําออกเป็นกลุม่ๆ ได้ดงันี ้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวดัหนองคาย มีการปฏิบตัิท่ารําทัง้ท่าหลกัและ
ทา่เช่ือมโยงในการฟ้อนอยูด้่วยกนัจํานาน 24 ทา่  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มฟ้อนไทยพวนจังหวัดลพบุรี มีการปฏิบตัิท่ารําทัง้ท่าหลักและท่า
เช่ือมโยงในการฟ้อนอยูด้่วยกนัจํานาน 13 ทา่ 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวดัสระบรีุ,จงัหวดัปราจีนบรีุ,จงัหวดักาฬสินธุ์ มี
การปฏิบตัทิา่รําทัง้ทา่หลกัและทา่เช่ือมโยงในการฟ้อนอยู่ด้วยกนัจํานาน 20 ทา่ 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มฟ้อนไทยพวนจังหวัดมหาสารคาม มีการปฏิบตัิท่ารําทัง้ท่าหลัก
และทา่เช่ือมโยงในการฟ้อนอยูด้่วยกนัจํานาน 23 ทา่ 

ทัง้น่ีจาก 4 กลุม่ ท่ีได้จดัการจําแนกไว้นัน้จะปรากฏท่ารําท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีท่า
รําท่ีมีความต่างกนัอาจจะเกิดจากการท่ีแต่ละกลุ่ม มีเหตผุลท่ีเป็นของตวัเองดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
จากตารางนีจ้ึงนําไปสู่ตารางท่ีมีการแสดงการฟ้อนท่ีมีลักษณะการฟ้อนท่ีปรากฏอยู่ในทิศทาง
เดียวกันไม่ว่าจะเป็นท่ารํา เป็นการใช้มือ ของการตัง้วงบน และการตัง้วงพิเศษท่ีอยู่ในระดบัเหนือ
ศีรษะ มีการใช้มือจีบหงาย การม้วนจีบ การจีบส่งหลัง การไหว้ การไสมือ การเดาะข้อมือ  
การจบัมือ การตัง้วงทา่พรหมส่ีหน้า เป็นต้น ในสว่นของการใช้เท้า มีปรากฏลกัษณะของการย่ําเท้า 
การวางส้นเท้า การก้าวเท้า การเปิดส้นเท้าหลงั การจรดปลายเท้า การแตะเท้า การตบเท้า เป็นต้น 
การใช้เข่า จากการแสดงพบการใช้เข่าด้วยวิธีการย่อเข่า การยืดยุบเข่า การใช้จังหวะเข่าตาม
จังหวะเพลง การย่อยเข่าท่ีเป็นภาเรียกเฉพาะพืน้ท่ี การใช้ศีรษะ สิ่งท่ีปรากฏมาเป็นแนวทาง
เดียวกัน คือการเอียงศีรษะ การลกัคอ เป็นต้น จากท่ีกล่าวมาผู้ วิจยัได้สรุปออกมาในรูปแบบของ
ตารางการแสดงทา่รําท่ีมีความเหมือนของการฟ้อนออกมาได้ ดงันี ้
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ตาราง 2 แสดงทา่รําท่ีมีลกัษณะการฟ้อนในรูปแบบการแสดงท่ีออกมาในแนวทางเดียวกนั 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 1  
     มีลกัษณะของการทําทา่ไหว้เดาะ 

 
ทา่ที่ 2  
     มีลกัษณะการใช้มือจีบสง่หลงั และ 
ตอ่เนื่องด้วยทา่ตัง้วงกลาง หรือบางที่อาจจะมีการตัง้วงสงู
กวา่ระดบัศีรษะแตย่งัคงมีลกัษณะของการตัง้วงจากพืน้ฐาน
ด้านการรําเช่นเดี่ยวกนั  

 

ทา่ที่ 3 
มีลกัษณะการใช้มือทัง้สองข้างแทงมือไปด้านหน้าในทา่
พรหมสีห่น้า ที่มีลกัษณะเดียวกบัทา่แมบ่ทใหญ่ แล้วเดินมือ
มาเป็นทา่แทงมือระดบัสะโพกเลก็น้อย ตามจงัหวะเพลง   
ทา่ที่ 4  
    มีลกัษณะการใช้มือในทา่รํากระบ่ีสีท่า่ ที่มีลกัษณะเดี่ยว
กบัทา่แมบ่ทใหญ่ แล้วเปลีย่นมือจีบในขนาดที่หมนุกลบัตวัไป
อีกด้านของเวที ตามจงัหวะเพลง   
ทา่ที่ 5 

   มีลกัษณะการแทงมือหรือไสมอืไปด้านหน้า มีช่ือเรียกทา่
จาก กลุม่การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดัหนองคายวา่ ทา่เสิน่ 
หรือทา่บินร่อนของนก มีลกัษณะการปฏิบตัิทา่รําในสอง
ลกัษณะ คือลกัษณะของการยืนทําพร้อมกบัยํา่เท้า กบั
ลกัษณะของการนัง่ทํา ยดืยบุตามจงัหวะเพลง 

 

ทา่ที่ 6 

    ลกัษณะของการยํ่าเท้าตามจงัหวะเพลงมือทัง้สองข้างมี
ลกัษณะวงลา่ง เดินมือสายไปมาพร้อมกบัเดาะข้อมอื
เลก็น้อย จะตรงกบัทา่ยา่ง ท่ีมีช่ือเรียกเฉพาะ ปฏิบตัิไป 
พร้อม ๆ  กบัจงัหวะเพลง  

 

ทา่ที่ 7  

    ลกัษณะของการจีบหงายระดบัอกแล้วเดินมือออกเป็นมือ
ขวาตัง้วงหน้าระดบัอก มือซ้ายตัง้วงแขนตงึสง่ไปด้านหลงั
คล้าย กบัทา่ยงุฟ้อนหางแมบ่ทใหญ่ ปฏิบตัิตามจงัหวะเพลง   
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ตาราง 2 แสดงทา่รําท่ีมีลกัษณะการฟ้อนในรูปแบบการแสดงท่ีออกมาในแนวทางเดียวกนั (ตอ่) 

ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 
ทา่ที่ 8 

    ลกัษณะการมือคล้ายกบัทา่บงัพระสริุยา ที่ตรงกบัทา่
แมบ่ทใหญ่ พร้อมกบัไสมือไปข้างหน้าตามจงัหวะเพลง 
มีทัง้การยํ่าเท้าตามจงัหวะ การยนือยูก่บัท่ีโดยใช้จงัหวะ
เขา่ยดืยบุ และการทําในลกัษณะของการนัง่ปฏิบตัิทา่รํา 
ตามจงัหวะเพลง 

 

ทา่ที่ 9  
    ลกัษณะของภาคปฏิบตัิทา่รําทา่ชะนีร่ายไม้ที่ตรงกบั
ทา่รําในแมบ่ทใหญ่ ทาํสลบักนัสองข้าง แตเ่พิม่การปาก
มือเข้ามาในการปฏิบตัิทา่รําทาํให้ดแูปลกตาและ
สวยงาม มากขึน้  

 

 

ทา่ท่ี 10  

     ลกัษณะของการจบัมือไขว้กนัพร้อมกบัการยํ่าเท้า ท่ี
มีสองลกัษณะคือ 1 การยํ่าเท้าเรียงตามจงัหวะ และการ
ยํ่าเท้า 3 จงัหวะแล้ววางส้นเท้า หรือการยํ่าวาง ตาม
จงัหวะเพลง ทําสลบักนัทัง้เท้าซ้ายและเท้าขวา  

 

 
ในส่วนของท่ีท่ารําท่ีผู้ วิจัยได้ลงพืน้ท่ีในการเก็บข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านของพืน้ท่ีใน

จงัหวดันครนายก จากการท่ีได้สอบถาม สมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านได้พบว่าในพืน้ท่ีของจงัหวัด
นครนายกเป็นบริเวณชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่นัน้ เป็นชาวไทยพวนเป็นส่วนมาก ตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนั 
ยังไม่ปรากฏการฟ้อนในลักษณะของการฟ้อนรํา  มีเพียงการฟ้อนท่ีออกมาในลักษณะของ
การละเลน่ทางพิธีกรรม เช่น การละเล่นนางด้ง การละเล่นนางสาก เป็นต้น ซึ่งในการละเล่นนีเ้ป็น
การละเลน่ท่ีเป็นการเข้าทรงผี ซึง้ผู้ ท่ีได้ลงเป็นตวัแทนหรือผู้ ท่ีได้รับเลือกจากเจ้าป่าเจ้าเขานัน้ จะมี
การแสดงออกทางอากับกิริยาในลกัษณะของการฟ้อนรําออกมาโดยไม่รู้ตวั ซึ่งชาวบ้านในบริเวณ
พืน้ท่ีจะพบเห็นบ่อยครัง้ในเวลาท่ีมีการละเล่น เป็นประจํากับท่ารําท่ีออกมาจากจําพวกพิธีกรรม 
จึงทําให้สามารถฟ้อนให้ดูเป็นแบบอย่างตามทีตนเองได้เคยพบเห็นออกมาเป็นท่ารําท่ีจะนําเสนอ
ในรูปแบบการของตารางดงันี ้
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ตาราง 3 ทา่รําของ นางคําหลา่  อาย ุ85 ปี 

รูปท่ีปรากฏเป็นการแสดงทา่รํา ที่เป็นทา่รํา
แบบตอ่เนื่องของนางคาํหลา่ จากการวิเคราะห์
จะปรากฏทา่รําและแยกสว่นตา่ง ๆ  ของการใช้
ร่างกาย ออกมาได้ดงันี ้
   ศีรษะ : มีการเอียง การลกัคอเลก็น้อย 
   มือ : ปรากฏการตัง้วงระดบัไหล ่, การม้วน
มือจีบแล้วปลอ่ยจีบออก , การสายมือไปมา , 
การเดินมือจากระดบัไหลล่งมาเป็นทา่ตัง้วง
หน้า , การตัง้วงหงายมือ 
  เขา่ : ปรากฏการใช้จงัหวะเขา่ยดืยบุตาม
จงัหวะ 
  เท้า : การยํ่าเท้าอยูก่บัท่ี , การตบเท้า , การ
ก้าวเท้า ,การถอยเท้าไปด้านหลงั 
 

 

 

 
 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการฟ้อนของนางคําหล่า มีลักษณะการฟ้อนท่ี
แยกส่วนออกมาได้ดงันี ้ส่วนของศีรษะเป็นการใช้ศีรษะแบบการเอียงเล็กน้อย มีการลกัคอบ้างใน
บางครัง้ มีการใช้ลกัษณะของมือท่ีเป็นการจีบเป็นส่วนใหญ่ และยงัมีการม้วนจีบออกตัง้วงสลบักนั
ไปมามีการเดนิมือจีบขึน้ลงสลบักนั ในส่วนของเท้า มีปรากฏการใช้เท้าท่ีเป็นลกัษณะการย่ําเท่าท่ี
ชดัเจน การยืนตบเท้า และการถอยเท้าหรือการย่ําเท้าถอยหลงั เป็นต้น ซึ่งผู้ วิจยัเห็นว่าลกัษณะ
การฟ้อนของนางคําหลา่ เป็นรูปแบบท่ีสามารถนํามาดดัแปลงให้เกิดแม่ท่าท่ีเป็นแม่บทหลกัในการ
ฟ้อนได้เป็นอยา่งดี จงึนําทา่ท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยท่ีมีสะสมมาสร้าง
ทา่รําท่ีได้ ออกมาเป็น 1 แมท่า่หลกัท่ีจะนําไปใช้กบัการฟ้อนของชมุชน  
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ตาราง 4 ทา่รําของ นางสมหมาย พรหมทศั อาย ุ70 ปี 
ทา่ที่ 1  
ศีรษะ : ปรากฏการเอียงศีรษะ , การลกัคอ  
มือ : ปรากฏการตัง้วงกลาง , การตัง้วงหงายมือ , การม้วนจีบ
แล้วปลอ่ยจีบ ,  
เขา่ : ยืดยบุตามจงัหวะ , การใช้จงัหวะเขา่ขนาดยํ่าเท้า  
เท้า : ปรากฏการยํ่าเท้า , การก้าวเท้าขวาเปิดส้นเท้าซ้าย , 
การยํา่เท้าเรียง  

 

 
 

ทา่ที่ 2  
ศีรษะ : ปรากฏการเอียงศีรษะ  
มือ : ปรากฏการม้วนมือจบัสองข้างแล้วปลอ่ยจีบออกตัง้วง
กลางมือซ้าย มือขวาม้วนมือจีบแล้วปลอ่ยมือปลายมือชีล้ง
พืน้  
เขา่ : ปรากฏการใช้จงัหวะเขา่ การยืดยบุเขา่ตามจงัหวะการ
ยํ่าเท้า  
เท้า : ปรากฏการยํ่าเท้า , การแตะจมกูเท้า , การยํา่เท้าแล้ว
แตะเท้า  

 

 
 

ทา่ที่ 3  
ศีรษะ : ปรากฏการเอียงศีรษะตามมือที่ตัง้วง ทางด้านซ้าย 
และด้านขวาสลบักนั  
มือ : มือจีบม้วนออกตัง้วงของมือทัง้สองข้าง  
เขา่ : การใช้จงัหวะเขา่  
เท้า : การยํา่เท้าเรียงตามจงัหวะ 

 

 
 

ทา่ที่ 4  
ศีรษะ : การเอยีงศีรษะ ด้านซ้ายและด้านขวา  
มือ : ปรากฏมือขวาตัง้วง มอืซ้ายจีบหงาย แล้วม้วนมือจีบ
ออกเป็นตัง้วง เปลีย่นสลบักนัไปมา ตามจงัหวะ  
เขา่ : มีการใช้จงัหวะเขา่ตามจงัหวะการยํ่าเท้า  
เท้า : ปรากฏการก้าวเท้าขวาเปิดเส้นเท้าซ้าย ,การยํ่าเท้าเดิน
ไปด้านหน้า , การยํา่เท้าถอยหลงั  
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ตาราง 4 ท่ารําของ นางสมหมาย พรหมทศั อาย ุ70 ปี (ตอ่)  
ทา่ที่ 5  
ศีรษะ : เอียงศีรษะไปมาด้านซ้ายและด้านขวา  
มือ : ตัง้วงในลกัษณะของวงหน้า ทัง้สองมือ  
เขา่ : มีการยืดยบุเขา่ตามจงัหวะ  
เท้า : ปรากฏการแตะปลายเท้าด้วยนิว้เท้าและยืนเยยีบ
เท้าขวาเต็มเท้า  
** ในทา่นีม้ีปรากฏทา่ทางของการยืดยบุพร้อมมกีารใช้
สะโพกเลก็น้อย  

 

 
 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าท่ีฟ้อนของนางสมหมาย พรหมทัศ มีลกัษณะการฟ้อนท่ี

แยกส่วนออกมาได้ดงันี ้ส่วนของศีรษะเป็นการใช้ศีรษะแบบการเอียงท่ีชดัเจนจากท่าฟ้อนท่ีได้ มี
การใช้ลกัษณะของการใช้มือท่ีเป็นการจีบคว่ําแล้วม้วนออกตัง้วง มีทัง้ตัง้วงบน และตัง้วงหงายมือ 
และตัง้วงหน้า บางครัง้มีการม้วนจีบสลับกันไปมา ในส่วนของเท้า มีปรากฏการใช้เท้าท่ีเป็น
ลกัษณะการย่ําเทา่ท่ีชดัเจน มีการแตะท้าวด้วยจมกูเท้า การย่ําเท้าหลงัวางเต็มเท้า การย่ําเท้าถอย
หลังการย่ําเท้าไปมาทางซ้ายและทางขวา ส่วนของการใช้สะโพกท่ีมีการยกสะโพกขัน้ลงตาม
จังหวะ มีการกล่อมไหล่ไปมาตามจังหวะ  เป็นต้น ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่าลักษณะการฟ้อนของ 
นางสมหมาย พรหมทศั เป็นรูปแบบท่ีสามารถนํามาดดัแปลงให้เกิดแม่ท่าท่ีเป็นแม่บทหลกัในการ
ฟ้อนได้เป็นอยา่งดี จงึนําทา่ท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยท่ีมีสะสมมาสร้าง
ทา่รําท่ีได้ ออกมาเป็น 3 แมท่า่หลกัท่ีจะนําไปใช้กบัการฟ้อนของชมุชน  
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ตาราง 5 ทา่รําของ นางศริิมา ดงอาษา อาย ุ69 ปี 
ทา่ที่ 1  
ศีรษะ : ศีรษะตัง้ตรง  
มือ : สองมือประกบกนัในลกัษณะของการปรบมือเบาๆ  
เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่ตามจงัหวะยํา่เท้า  
เท้า : ปรากฏการยํ่าเท้าเรียงตามจงัหวะ ปรบมือ  

 

 
ทา่ที่ 2  
ศีรษะ : เอียงขวา  
มือ : มือขวาปฏิบตัใินลกัษณะของการตัง้วงวางฝ่ามือแนบบริเวณ
แก้มแล้ววนเป็นรูปวงกลมเบาๆ มือซ้ายยกขึน้มาวางไว้ที่หน้าขา  
เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่พร้อมกบัการยํา่เท้า 
เท้า : ยํ่าเท้าตามจงัหวะซ้ายและขวา สลบักนั 

 

 
 

ทา่ที่ 3  
ศีรษะ : ศีรษะตัง้ตรง 
มือ : มือซ้ายและมือขวาปฏิบตัิในลกัษณะของการจีบควํา่ระดบั
ไหลแ่ล้วเดินมือขึน้ไปในลกัษณะของทา่พรหมสีห่น้าแตจ่ะมี
ลกัษณะที่บานออกกวา่ปกติ  
เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่ตามจงัหวะการยํ่าเท้า  
เท้า : ใช้จงัหวะการยํ่าเท้าเรียงตามจงัหวะ 

 

 
 

ทา่ที่ 4  
ศีรษะ : ศีรษะเอียงขวาและเอียงซ้าย 
มือ : มือขวามีลกัษณะของการจีบควํ่าแล้วม้วนมือหงายขึน้ใน
ลกัษณะของการตัง้วงหงายมือหบัข้อมือแล้วพริกข้อมือออกตัง้วง 
มือซ้ายตัง้วงแล้วจีบควํา่ม้วนข้อมือขึน้หงายมือออกตัง้วง ทํา
สลบักนัไปมา  
เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่ยดืยบุตามจงัหวะการยํ่าเท้า  
เท้า : ยํ่าเท้าสลบัซ้ายขวาตามจงัหวะ  
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ตาราง 5 ท่ารําของ นางศริิมา ดงอาษา อาย ุ69 ปี (ตอ่) 
ทา่ที่ 5  
ศีรษะ : ศีรษะเอียงขวาและเอียงซ้าย  
มือ : มือขวาตัง้วง มือซ้ายตัง้วงหงายมือหกัข้อมือลงปลายมือชีล้ง
พืน้  
เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่ตามจงัหวะการยํ่าเท้า  
เท้า : ยํ่าเท้าตามจงัหวะซ้ายขวาสลบักนั  

 

 
ทา่ที่ 6  
ศีรษะ : ศีรษะเอียงขวาและเอียงซ้าย  
มือ : มือขวาและมือซ้ายจีบหงายระดบัไหล ่แล้วม้วนจีบออกเป็น
ทา่ตัง้วงกลาง 
เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่ยามจงัหวะการยํ่าเท้า 
เท้า : ปรากฏการก้าวเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขวา แล้วก้าวเท้าซ้ายเปิด
ส้นเท้าขวา , มีการแตะจมกูเท้าในทา่ของการตัง้วงกลาง  

 

 
 

ทา่ที่ 7  
ศีรษะ : ศีรษะเอียงขวาและเอียงซ้ายสลบักนั  
มือ : ปฏิบตัิมือขวาและมือซ้ายแบมือข้างลาํตวัเดาะข้อมือเบาๆขึน้
ลงตามจงัหวะ สลบัด้ายซ้ายและด้านขวา  
เขา่ : มีการใช้จงัหวะเขา่พร้อมกบัการยํา่เท้า  
เท้า : ยํ่าเท้าเรียงตามจงัหวะ สลบัซ้ายและขวา  

 

 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการฟ้อนของนางศิริมา ดงอาษามีลกัษณะการ

ฟ้อนท่ีแยกส่วนออกมาได้ดงันี ้ส่วนของศีรษะเป็นการใช้ศีรษะแบบการเอียงศีรษะเล็กน้อย และมี
ปรากฏท่าเอียงซ้ายและเอียงขวา มีการลกัคอ มีการใช้ลกัษณะของมือในลกัษณะการจีบม้วนมือ
ทัง้สองข้างพร้อมกนัออกทา่พรหมส่ีหน้า มีการวางมือแนบข้างลําตวัคล้ายกบัท่าท้าวสะเอว การตัง้
วงบน การตัง้วงหงายมือ การแบมือข้างลําตวัและเดาะข้อมือขึน้เบา ๆ  ตามจงัหวะเพลง การแบ
มือแนบท่ีแก้มคล้ายกบัทา่นาฏยศพัท์ทา่อาย ในสว่นของเท้า มีปรากฏการใช้เท้าท่ีเป็นลกัษณะการ
ย่ําเท้าเดินไปทางซ้ายและทางขวา การย่ําเท้าอยู่กบัท่ีตามจงัหวะ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจยัเห็นว่าลกัษณะ
การฟ้อนของนางศิริมา ดงอาษา เป็นรูปแบบท่ีสามารถนํามาดดัแปลงให้เกิดแม่ท่าท่ีเป็นแม่บท
หลกัในการฟ้อนได้เป็นอย่างดี จึงนําท่าท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยท่ีมี
สะสมมาสร้างทา่รําท่ีได้ ออกมาเป็น 4 แมท่า่หลกัท่ีจะนําไปใช้กบัการฟ้อนของชมุชน 
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จากการลงพืน้ท่ีในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วผู้ วิจัยได้นําข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์และประมวลท่าฟ้อนออกมาเป็นท่าฟ้อนชุดใหม่ท่ีมีการนําท่าฟ้อนจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ความเหมือน มารวมกบัท่าฟ้อนท่ีเป็นแม่ท่าหลกัของปราชญ์ชาวบ้านท่ีได้จากการกลัน่กรองจาก
กระบวนการคิดท่ีเป็นแบบเฉพาะตวัของผู้วิจยั มีการจดัเรียงลําดบัท่าฟ้อนให้เกิดเป็นเอกลกัษณะ
การฟ้อนของจงัหวดันครนายก โดยนํามาเรียงตามความเหมาะสมท่ีสอดคล้องกบั แนวการคิดของ
ผู้ เช่ียวชาญด้านนาฏศลิป์ภาคกลาง จําเรียง พธุประดบั ศิลปินแห่งชาติได้กล่าวไว้ว่า การประดิษฐ์
ท่ารําท่ีมีบทร้องจะกําหนดท่าให้ตรงกับคําร้องความหมายได้ชัดเจน (พจน์มาลย์ สมรรถบุตร, 
2538, น. 47) การประดิษฐ์ท่ารําท่ีมีแตจ่งัหวะทํานองเพลงไม่มีเนือ้ร้อง ต้องศกึษาจํานวนจงัหวะ
และทํานองเพลงท่ีนําไปใช้ ว่าเพลงนัน้มีจํานวนก่ีเท่ียว ส่ีจังหวะย่อยเป็นหนึ่งจังหวะใหญ่ แปด
จงัหวะยอ่ยเป็นหนึง่จงัหวะใหญ่ หรือสิบสองจงัหวะยอ่ยเป็นหนึ่งจงัหวะใหญ่ เม่ือเข้าใจจงัหวะของ
เพลงได้ถกูต้องแล้ว ก็บรรจุท่ารําลงให้พอดีกบัจงัหวะในบทเพลงนัน้ ๆ  การคิดประดิษฐ์ท่ารํา ให้
ยดึลีลาทา่รําเฉพาะท้องถ่ินนัน้ๆ เชน่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ห้ามนําเอาลีลา
ท่ารําในแตล่ะภาคนัน้มาคิดประดิษฐ์ท่ารําปนในระบําชดุเดียวกนั ยกเว้นระบําส่ีภาค (พจน์มาลย์ 
สมรรถบุตร, 2538, น. 47) ท่ีได้กล่าวมาผู้วิจยัจึงสร้างท่าฟ้อนไทยพวนจงัหวดันครนายกด้วย
แนวคิดท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญและนํามาเป็นแนวทางหลักในการคิดท่าฟ้อนชุดการแสดงฟ้อนไทย
พวนจังหวัดนครนายก ให้เกิดเป็นชิน้งาน ในการสร้างชิน้งานในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้หลักของการ
เรียงลําดบัท่าฟ้อนจากท่ีท่ีปราชญ์ชาวบ้านได้สาธิตมาเป็นส่วนหนึ่งของงานและทําการจดักระทํา
เรียงทา่จากทา่ลา่งไปทา่บน ท่ีสอดคล้องกบัคํากลา่วของ นายยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ ท่ีใช้การเรียงลําดบั
จากท่าท่ีอยู่ล่างไล่ลําดับไปด้านบน เพ่ือความสะดวกและสวยงานในการฟ้อนท่ีเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ยอดยิ่ง ราชตัง้ใจ,การส่ือสารสว่นบคุคล, 20 กมุภาพนัธุ์ 2561) 

หลงัจากท่ีผู้ วิจัยได้สร้างงานเสร็จ ได้มีการลงพืน้ท่ีอีกครัง้เพ่ือสอบถามกับทางปราชญ์
ชาวบ้านเพ่ือเป็นการสํารวจว่าการฟ้อนท่ีผู้ วิจัยได้สร้างงานให้กับ จงัหวดันครนายกนัน้ ปราชญ์
ชาวบ้านเองมีความคิดเห็นอย่างไรกับชิน้งานท่ีสร้าง พบว่ามีเสียงตอบรับท่ีดีกลบัมาและมีบา ง
เสียงท่ีต้องการแก้ไขแตเ่ป็นเพียงสว่นน้องท่ีได้ทําการแก้ไข้ ผู้วิจยัจึงจดักระทํากบัว่าฟ้อนอีกครัง้จน
ได้การแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวดันครนายกท่ีเป็นฟ้อนผา่นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชมุชนได้
ดงั ตาราง 
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม่ 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 1 
   ทํานองเพลงเชียงขวางเป็นทํานองเร่ิมการแสดง 
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงขวาและซ้ายตามจงัหวะเพลง 
   มือ : ตัง้วงลา่งเดินมือไปมาขวาซ้าย ตามจงัหวะเพลงเดาะ
ข้อมือเลก็น้อย 
   เขา่ : ยอ่เขา่ตามจงัหวะหรือใช้จงัหวะเข้าในการยํา่เท้า 
   เท้า : ยํ่าเท้าตามจงัหวะเพลงขวาและซ้าย หมดจงัหวะ (หรือ
เรียกตามลกัษณะการใช้เท้า ทา่ยา่ง หรือทา่เดิน) 
   ทิศ : หน้าตรง 

 

ทา่ที่ 2  
   ทํานองเพลงเชียงขวาง และเนือ้ร้องที่วา่ 
โอ้น้อ..มือนีแ้ม ่เลศิลํา้ มือ้ประเสริฐ ดีงาม เฮาจงึมี เวลาพบกนั 
คราวนีโ้อกาสดี นางได้เดินทางมาต้านกลา่วถามขา่วคราว พ่ี
น้องทางพีผู้้สูค่น พ่ีน้องเอย  
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงซ้ายนบั 4 จงัหวะ และเอียงขวานบั 4 จงัหวะ  
    มือ : พนมมือกลางหน้าอก ทําลกัษณะทา่ไหว้ เดาะข้อมือ
เลก็น้อย นบั 4 จงัหวะ และเปลีย่นมือเป็นจีบหงายระดบัอก
ออกตัง้วงกลาง นบั 4 จงัหวะ ปฏิบตัิสลบักนัจนหวดทาํนอง  
    เขา่ : ใช้การยดืยบุเขา่ตามจงัหวะ หรือการใช้จงัหวะเขา่
แบบเนิบๆ ตามจงัหวะเพลง (การยอยเขา่) 
    เท้า : ก้าวซ้ายวางเตม็เท้าเท้าขวาเปิดส้นเท้าหลงั 4 จงัหวะ 
แล้วก้าวเท้าขวาวางเตม็เท้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลงัตาม
จงัหวะ 4 จงัหวะ ทําสลบักนั 2 ข้าง จนหมดจงัหวะ 
    ทิศ : หนัทางขวาของเวที 45 องศา แล้วคอ่ยๆ หนัมา
ทางซ้ายของเวที 45 องศา ปฏิบตัิสลบักนัจนหมดจงัหวะ  
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 3  
   ทํานองดนตรีรับ ทํานองเชียงขวาง 1 ห้องเพลง8 จงัหวะ  
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงขวาและซ้ายตามจงัหวะเพลง 
   มือ : มือทัง้สอง จีบส่งหลงั แล้วเดินมือมาตัง้วงกลางแล้ว
ม้วนมือสองข้างเป็นจีบหงายแล้วเดินมือลงเป็นจีบส่งหลัง
ปฏิบตัิสลบักนั 8 จงัหวะ 
   เขา่ : เขา่ขวาตงึเขง่ เขา่ซ้ายง้อเขา่ ปฏิบตัิสลบักนั 
ทัง้ซ้ายและขวา 8 จงัหวะ  
   เท้า : ยํ่าเท้าซ้ายวางส้นเท้าขวา ยํ่าเท้าขวาวางส้นเท้าซ้าย 
ปฏิบตัิสลบักนัสองข้าง 8 จงัหวะ  
   ทิศ : หน้าตรง 

 

ทา่ที่ 4  
   ทํานองเพลงเชียงขวางประกอบบทร้อง  
   โอ้นอ..เฮานี่แม่นชาติ เชือ้พันธุ์ เผ่าไทพวน พี่น้องเอย เดิมอยู่
เมืองเชียงขวางประเทศลาว ละภายพุ่ม รุ่นปู่ ทวด ตาทวดมีภยัลง
ใต้ตํ่า อพยพขว่มนํา้ของเขาสูถ่ิ่นไทย แตด่นแหลว่ 
ทา่รํา 
คนหน้า 
   ศีรษะ : เอียงขวา 4 จังหวะ แล้วเอียงซ้าย 4 จังหวะปฏิบัติ
สลบักนัทัง้สองข้างจนหมดจงัหวะ  
   มือ : มือขวาตัง้วงบนมือซ้ายตัง้วงระดับเอว มือทัง้สองข้าง
ปฏิบัติลักษณะกดปลายมือ ทําท่าลักษณะคล้ายท่านกบิน 
(เรียกวา่ทา่เสิน่ หรือทา่ร่อนลกัษณะคล้ายกบันกบิน)แล้วไสมือไป
ทางปลายมือตามจงัหวะเพลง 4 จงัหวะแล้วเปลีย่นเป็นมือซ้ายตัง้
วงบน มือขวาลงมือลงระดับเอว อีก 4 จังหวะ     ทําสลบักัน 2 
ข้าง จนครบ 4 จงัหวะ  
    เขา่ : ยอ่เข้าพร้อมกบัใช้จงัหวะเข้าตามจงัหวะเพลง  
    เท้า : ก้าวเท้าซ้ายวางเต็มเท้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลงั 
ทิศ : ตวัหนัหน้าตรง แตม่ีการใช้การเบี่ยงไหลไ่ปด้านหลงัเลก็น้อย 
คนหลงั (ปฏิบตัิทา่รําที่ตรงกนัข้ามกบัคนหน้า ) 
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 5  
   ทํานองดนตรีรับ ทํานองเชียงขวาง 1 ห้องเพลง 8 จงัหวะ  
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงขวาและซ้ายตามจงัหวะเพลง 
   มือ : ตัง้วงลา่งเดินมือไปมาขวาซ้าย ตามจงัหวะเพลงเดาะข้อมือ
เลก็น้อย 
   เขา่ : ยอ่เขา่ตามจงัหวะหรือใช้จงัหวะเข้าในการยํ่าเท้า 
   เท้า : ยํ่าเท้าตามจงัหวะเพลงขวาและซ้าย หมดจงัหวะ (หรือเรียก
ตามลกัษณะการใช้เท้า ทา่ยา่ง หรือทา่เดิน) 
   ทิศ : หน้าตรง 

 
ทา่ที่ 6  
   ทํานองเพลงเชียงขวางประกอบบทร้อง 
โอ้น้อ มีแต่เอียม ลุงดัน้ดอนหมู่หญิงชาย พี่น้องเอย มายองค์ยาม 
พงศ์สายพี่น้องเฮาทางพีเ้ฮียมขอแปลงคาํเว้าเป็นกลอนน้อต้านกลา่ว 
ถามขา่วคราวพี่น้อง ทางพีค้อยสบาย บเ่จ้าเอย  
ทา่รํา  
   ศีรษะ : เอียงขวามองปลายมือซ้ายและเอียงซ้ายมองปลายมือขวา  
   มือ : มือทัง้สองข้างตัง้วงหกัข้อมือลงพร้อมกับไสมือไปด้านหน้า
ตามจงัหวะเพลง มือซ้ายอยู่ระดบัไหล่ มือขวาอยู่ระดบัไหล่แต่ที่เรา
เห็นวา่มีระดบัท่ีตา่งกนัเกิดจากการกดไหลข่วา 
   เขา่ : ยืดยบุตามจงัหวะใช้จงัหวะเขา่  
   เท้า : ก้าวเท้าซ้ายและเท้าขวาสลบักนัใช้รูปแบบการยํ่าเท้า ตาม
จงัหวะเพลง ยํ่าเท้าช้า 2 จงัหวะ เร็ว 3 จงัหวะ เดินสวนหน้ารอบที่ 1 
ปฏิบตัิ 2 ชดุ รอบท่ี 2 เดินกลบัมาจดุเร่ิมต้นสวนหน้า ปฏิบตัิ 2 ชดุ  
   ทิศ : ทิศหน้า ฝ่ังขวาหนัหน้า ฝ่ังซ้ายหนัหลงั 
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 7  
   ทํานองดนตรีรับ ทํานองเชียงขวาง 1 ห้องเพลง8 จงัหวะ  
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงขวาและซ้ายตามจงัหวะเพลง 
   มือ : มือทัง้สอง จีบส่งหลงั แล้วเดินมือมาตัง้วงกลางแล้วม้วนมือ
สองข้างเป็นจีบหงายแล้วเดินมือลงเป็นจีบสง่หลงัปฏิบตัิสลบักนั 8 
จงัหวะ 
   เขา่ : เขา่ขวาตงึเขง่ เข่าซ้ายง้อเข่า ปฏิบตัิสลบักนัทัง้ซ้ายและขวา 
8 จงัหวะ  
   เท้า : ยํ่าเท้าซ้ายวางส้นเท้าขวา ยํ่าเท้าขวาวางส้นเท้าซ้าย ปฏิบตัิ
สลบักนัสองข้าง 8 จงัหวะ  
   ทิศ : หน้าตรง 

 
 

ทา่ที่ 8  
   ทํานองเพลงเชียงขวางประกอบบทร้อง 
โอ้น้อเฮานีแ้มน่ชาติเชือ้สานเลือดเดียวกนั พี่น้องเอย  มีหลายอนัคือกนั
บ่ต่างกัน พอน้อยคอยหลํ่าแล สีหน้าอาภรณ์ ทุกสิ่งอย่าง ทัง้ท่าทาง 
ปากเว้าเสมอด้ามดัง้เดียว ทอ่นัน้แหลว่ 
โอ้น้อยามเมื่อมาพบพ้อ แสนช่ืนสมใจ พี่น้องเอย เว้าสร้างไขวาจาสิง่
ใดมาเว้า เฮียมขอเอามือน้อมประนมกร น้อต้านตอ่ ขอขอบใจพี่น้อง
ทางพีผู้้สูค่น ทอ่นัน้แหลว่ 
ทา่รํา  
   ศีรษะ : เอียงขวาแล้วเปลีย่นเป็นเอียงซ้าย  
   มือ : มือทัง้สองข้างปฏิบตัิทา่พรหมสีห่น้าสะโพกแล้วไสมือออกไป
ข้างๆหน้าเล็กน้อย แล้วเดินมือทัง้สองข้างเปลี่ยนเป็นในลกัษณะใน
ตัง้วงข้างลําตวั แล้วใช้การแทงมือลงตรงๆ ตามจงัหวะเพลงหรือไส
มือลง ตามจงัหวะเพลง  
   เขา่ : ใช้จงัหวะการยอยเขา่ตามจงัหวะ  
   เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เปิดส้นเท้าขวาขยบัตามจงัหวะเพลง แล้ว
เท้าขวาก้าวหน้า เปิดส้นเท้าซ้ายขยบัตามจงัหวะเพลง  
   ทิศ : หนัเบี่ยงทิศขวาเลก็น้อย แล้วคอ่ยๆหนัเบี่ยงมาทิศซ้าย 
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 9  
   ทํานองดนตรีรับ ทํานองเชียงขวาง 1 ห้องเพลง8 จงัหวะ  
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงขวาและซ้ายตามจงัหวะเพลง 
   มือ : มือทัง้สอง จีบส่งหลงั แล้วเดินมือมาตัง้วงกลางแล้วม้วนมือ
สองข้างเป็นจีบหงายแล้วเดินมือลงเป็นจีบส่งหลงัปฏิบตัิสลบักัน 8 
จงัหวะ 
   เขา่ : เขา่ขวาตงึเขง่ เขา่ซ้ายง้อเขา่ ปฏิบตัิสลบักนัทัง้ซ้ายและขวา 8 
จงัหวะ  
   เท้า : ยํ่าเท้าซ้ายวางส้นเท้าขวา ยํ่าเท้าขวาวางส้นเท้าซ้าย ปฏิบตัิ
สลบักนัสองข้าง 8 จงัหวะ  
   ทิศ : หน้าตรง 

 

ทา่ที่ 10  
    ทํานองเพลงเชียงขวางประกอบบทร้อง 
    โอ้น้อยามเมื่อมาพบพ้อ แสนช่ืนสมใจ พี่น้องเอย เว้าสร้างไขวาจา
สิ่งใดมาเว้า เฮียมขอเอามือน้อมประนมกร น้อต้านต่อ ขอขอบใจพี่
น้องทางพีผู้้สูค่น ทอ่นัน้แหลง่ 
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงขวาและเอียงซ้าย ตามมือจีบ นับ 4 จังหวะแล้ว
เปลีย่นเอียงอีกครัง้ตามมือจีบ  
   มือ : มือขวาจีบหงายระดบัวงกลาง มือซ้ายตัง้วงกลางหกัข้อมือ 
นบั 4 จงัหวะ แล้วเปลีย่นเป็นมือขวาม้วนจีบหงายออกตัง้วงกลาง มือ
ซ้ายม้วนมือเป็นจีบหงายระดบัวงกลาง ข้างลาํตวั ปฏิบตัิสลบักนัตาม
จงัหวะ 8 จงัหวะจึงเปลีย่นมือ  
   เขา่ : ยืดยบุใช้จงัหวะเขา่ทกุจงัหวะตามจงัหวะเพลง  
   เท้า : ก้าวเท้าขวามาด้านหน้าสว่นเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลงัเล็กน้อย 
นบั 4 จงัหวะ แล้วเปลีย่นเป็นก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าเปิดส้นเท้าหลงั
เท้าขวา ทําสลบักนัตามจงัหวะ สลบัไปมาทัง้ซ้ายและขวา  
   ทิศ : หนัหน้าตรงกบัหนัหลงั สลบักนัไป ตามจงัหวะ 
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 11  
   ทํานองดนตรีรับ ทํานองเชียงขวาง 1 ห้องเพลง 8 จงัหวะ  
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงขวาและซ้ายตามจงัหวะเพลง 
   มือ : ตัง้วงลา่งเดินมือไปมาขวาซ้าย ตามจงัหวะเพลงเดาะข้อมอื
เลก็น้อย 
   เขา่ : ยอ่เขา่ตามจงัหวะหรือใช้จงัหวะเข้าในการยํา่เท้า 
   เท้า : ยํ่าเท้าตามจงัหวะเพลงขวาและซ้าย หมดจงัหวะ (หรือเรียก
ตามลกัษณะการใช้เท้า ทา่ยา่ง หรือทา่เดิน) 
   ทิศ : หน้าตรง 

 

 

ทา่ที่ 12  
ทํานองเพลงเชียงขวางประกอบบทร้อง 
โอ้น้อที่มีกาลฮบัต้อน อยา่งสบเกียรติจบงาน การอยูกิ่นไปมาสะดวก
ดี ทบัด้าน สมวา่เป็นชาวบ้าน เฮือนเคียงของน้องพี่ เฮียมได้เนาทีน่ี ้
เสมอบ้านแคมตน พี่น้องเอย 
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงขวาและซ้ายตามจงัหวะเพลง 
   มือ : ตัง้วงลา่งเดินมือไปมาขวาซ้าย ตามจงัหวะเพลงเดาะข้อมอื
เลก็น้อย 
   เขา่ : ยอ่เขา่ตามจงัหวะหรือใช้จงัหวะเข้าในการยํา่เท้า 
   เท้า : ยํ่าเท้าตามจงัหวะเพลงขวาและซ้าย หมดจงัหวะ (หรือเรียก
ตามลกัษณะการใช้เท้า ทา่ยา่ง หรือทา่เดิน) 
   ทิศ : หน้าตรง 
   หมายเหต ุเดินเป็นวงกลม โดยให้คนฝ่ังซ้ายมือเป็นคนกลบัหลงั
หนัแล้วเดินเป็นวงกลม วงใหญ่ 
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 13 
   ทํานองดนตรีรับ ทํานองเชียงขวาง 1 ห้องเพลง 8 จงัหวะ  
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงขวาและซ้ายตามจงัหวะเพลง 
   มือ : ตัง้วงลา่งเดินมือไปมาขวาซ้าย ตามจงัหวะเพลงเดาะข้อมอื
เลก็น้อย 
   เขา่ : ยอ่เขา่ตามจงัหวะหรือใช้จงัหวะเข้าในการยํา่เท้า 
   เท้า : ยํ่าเท้าตามจงัหวะเพลงขวาและซ้าย หมดจงัหวะ (หรือเรียก
ตามลกัษณะการใช้เท้า ทา่ยา่ง หรือทา่เดิน) 
   ทิศ : หน้าตรง 

 

 ทา่ที่ 14 
   ทํานองเพลงเชียงขวางประกอบบทร้อง 
โอ้น้อ มาถงึตอนท้ายนี ้เฮียมขอกลา่วอวยพร ขอวิงวอนคณุพทุธ พระ
ธรรมองค์เจ้า ขอให้มานาํเข้า บนัดาลให้หยู้สง่ ขอให้พงศ์พี่น้อง ยืนหมัน่
หมื่นปี เว้ามาฮอดบอ่นนีเ้ฮียมขอกลา่วลาลง ขอขอบใจ พงศ์สายหมู ่ลงุ 
อาว ป้า ที่ได้อด สาเยือ้นฟังเอาน้อต้านกลา่ว หวงัวา่คราว หน้าพุ้นยงัสิ
ได้พบกนั พี่น้องเอย ลาลงท้อนีแ้ล้วๆ 
ทา่รํา  
   ศีรษะ : เอียงซ้ายแล้วเปลี่ยนเป็นเอียงขวา สลบักนัสองข้างตามจงัหวะ 
   มือ : มือทัง้สองจีบหงายที่ระดบัอก แล้วเดินมือจีบออกปลอ่ยจีบมือ
ซ้ายตัง้วงด้านหน้า มือขวาตัง้วงสง่ไปด้านหลงั นบัเป็น 1 จงัหวะ แล้ว
เดินมือทัง้สองข้างจีบหงายที่ระดบัอกแล้วเดินมือเป็นมือขวาตัง้วงหน้า 
มือซ้ายตัง้วงสง่มือไปด้านหลงั นบัเป็น 1 จงัหวะ ปฏิบตัิทา่รําสลบักนั 8 
จงัหวะ  
    เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่ตามจงัหวะการยํ่าเท้า ครัง้ที่ 1 เขา่ขวาตงึ เขา่ซ้าย
งอ ครัง้ที่ 2 เขา่ซ้ายตงึเขา่ขวางอ ปฏิบตัิสลบักนัจนครบ 8 จงัหวะ  
    เท้า : วางส้นเท้าขวาแล้วยํ่าเท้าขวาวางหลงั แล้ววางส้นเท้าซ้ายยํ่า
เท้าซ้ายวางหลงั ปฏิบตัิสลบักนัตามจงัหวะ 
   ทิศทาง : หนัหน้าตรง 
    หมายเหต ุก้มตวัลงเลก็น้อย  
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 15  
   ทํานองดนตรีรับ ทํานองเชียงขวาง 1 ห้องเพลง8 
จงัหวะ  
ทา่รํา 
   ศีรษะ : เอียงขวาและซ้ายตามจงัหวะเพลง 
   มือ : มือทัง้สอง จีบส่งหลงั แล้วเดินมือมาตัง้วง
กลางแล้วม้วนมือสองข้างเป็นจีบหงายแล้วเดินมือ
ลงเป็นจีบสง่หลงัปฏิบตัิสลบักนั 8 จงัหวะ 
   เขา่ : เขา่ขวาตงึเขง่ เขา่ซ้ายง้อเขา่ ปฏิบตัิสลบักนั
ทัง้ซ้ายและขวา 8 จงัหวะ  
   เท้า : ยํ่าเท้าซ้ายวางส้นเท้าขวา ยํ่าเท้าขวาวาง
ส้นเท้าซ้าย ปฏิบตัิสลบักนัสองข้าง 8 จงัหวะ  
   ทิศ : หน้าตรง 
   หมายเหต ุในจงัหวะที่ 3 ให้ผุ้แสดงค่อยๆ ย่อเข่า
ลงนัง่ทบัส้นเท้า ในขนาดที่มือคงคงปฏิบตัิท่ารําไป
จนครบจงัหวะ 

 

ทา่ที่ 16  
    ทํานองเพลงเร็ว เปลีย่นเพลงใหม ่ 
ทา่รํา  
   ศีรษะ : เอียงซ้ายแล้วเอียงขวา ตามจงัหวะนบั 8 
จงัหวะ แล้วเปลีย่นเอียง  
   มือ : มือซ้ายจีบหงายงอศอก ข้างลําตวั มือขวา
จีบหงายงอศอก ระดบัวงล่าง แล้วม้วนจีบออกตัง้
วงทัง้ 2 มือในระดบัเดิม  
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 17  
    ทํานองเพลงเร็ว 
ทา่รํา  
   ศีรษะ : เอียงขวา 2 จงัหวะ แล้วเอียงซ้าย 2 จงัหวะ  
   มือ : มือขวาตัง้วงแปะที่แก้มขวา มือซ้ายนาบที่สะโพก นบั 
8 / 2 จงัหวะ แล้วเปลีย่นมือเป็นมือขวานาบที่สะโพก มือซ้าย
ตัง้วงแปะท่ีแก้ม นบั 8 / 2 จงัหวะ  
    เข่า : เข้าทัง้สองข้างย่อเข่าลงเล็กน้อยพร้อมกบัใช้จังหวะ
เขา่พร้อมกบัการยํ่าเท้า  
   เท้า : ยํ่าเท้าสองข้างตามจังหวะเพลง นับ 8 /4 จังหวะ 
หมนุรอบตวั ทางด้านซ้าย  
   ทิศ : หนัหน้าทางทิศขวาของเวที 45 องศา 

 

ทา่ที่ 18  
    ทํานองเพลงเร็ว 
ทา่รํา 
   ศีรษะ : ลกัคอทัง้ซ้ายและขวาตามจงัหวะเพลง นบั 8 / 4 
จงัหวะ  
   มือ : มือทัง้ 2 ข้างเดินมือสลบัขึน้ลงระดบัอก มือซ้ายจีบ 
ควํ่ามือขวาตัง้วง ปฏิบตัิสลบักนัสองมือ นบั 8 / 1 จงัหวะ ทาํ
ลกัษณะแบบนี ้4 ครัง้  
   เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่ตามจงัหวะเพลง ยืดยบุตามจงัหวะเ 
   เท้า : ยํ่าเท้าขวาสลบัเท้าซ้าย นบั 8 / 1 จงัหวะแล้วหนัตวั
ด้านขวา ยืนเท้าขวาเหลือ่มเท้าซ้าย ตบเท้าตามจงัหวะ นบั 8 
/ 1 จงัหวะ แล้วยํ่าเท้าตอ่ หนัตวัมาด้านซ้ายยืนเท้าซ้าย 
เหลือ่มเท้าขวาตบเท้า นบั 8 / 1 จงัหวะ 
  ทิศ : หนัหน้า 45 องศาไปทางขวาของเวที นบั 8 / 1จงัหวะ 
หนัตวัไปทางขวาของเวที นบั 8 / 1 จงัหวะ หนัตวัมาทางด้าย
ซ้ายของเวทีนบั 8 / 1 จงัหวะ หนัตวัทางด้านซ้ายขนาดยืนตบ
เท้านบั 8 / 1 จงัหวะ หมายเหต ุ: เป็นลกัษณะการยํา่เท้า
พร้อมกบัหนัตวัและยืนตบเท้าอยูก่บัท่ีแล้วยํา่เท้าหนัตวัและ
ยืนตบเท้าอยูก่บัท่ี 
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 19  
   ทํานองเพลงเร็ว  
ทา่รํา  
   ศีรษะ : นบั 4 ศีรษะตรง นบั 4 เอียงศีรษะด้านซ้ายปฏิบตัิ
สลบักนั นบั 8 / 4 จงัหวะ  
   มือ : มือทัง้สองข้างจีบหงายระดบัอกนบั 4 แล้วเดินมือ
ออกตัง้วงกลาง 4 ปฏิบตัิเช่นเดิมทัง้ด้านซ้ายและด้านขวา 
นบั 8 จงัหวะ  
   เขา่ : เขา่ทัง้สองข้างใช้จงัหวะเข้าตามจงัหวะเพลงไป
พร้อมกบัการยํ่าเท้า  
   เท้า : ยํ่าเท้าทัง้สองข้างตามจงัหวะเพลง นบั 4 / 8 จงัหวะ 
   ทิศ : หนัตวัด้านตรงหน้าเวที นบั 4 จงัหวะแล้วเบีย่งตวั
ทางด้านขวา นบั 4 จงัหวะ แล้วหนัหน้าตรง นบั 4 จงัหวะ 
แล้วเบี่ยงตวัทางด้านซ้าย นบั 4 จงัหวะ ปฏิบตัิ ทัง้หมด 8 
จงัหวะ   
ทา่ที่ 20  
    ทํานองเพลงเร็ว  
ทา่รํา  
   ศีรษะ : ลกัคอสองข้างซ้ายและขวา ตามจงัหวะเพลง  
   มือ : มือทัง้สองข้าง แบมือข้างลาํตวัพร้อมกบัเดาะข้อมือ
เลก็น้อยตามจงัหวะ  
   เข้า : ใช้จงัหวะเข้ายืดยบุตามจงัหวะเพลง  
   เท้า : ยํ่าเท้าขวาและเท้าซ้ายสลบักนัตามจงัหวะ / 
ลกัษณะที่สอง ยืนตบเท้าขวาในขนาดที่หนัตวัไปทางขวา
ของเวที และหนัตวัไปทางซ้ายของเวที ให้ยืนตบเท้านอก  
   ทิศ : หนัตวัทางทิศหน้า / หนัตวัทางทศิขวาของเวที / หนั
ตวัทางทิศซ้ายของเวที  
   หมายเหต ุ: ในขนาดที่ปฏิบตัิทา่รําที่ท่ี 1 ท่ีอยูใ่นลกัษณะ
ของการแบมือ ให้มกีารเพิ่มการใสสะโพกเพื่อความแตกตา่ง  
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 21  
   ทํานองเพลงเร็ว  
ทา่รํา  
   ศีรษะ : เอียงขวาและเอียงซ้าย  
   มือ : มือปฏิบัติลกัษณะของการตบมือเบาๆ อยู่ด้านข้าง
ของลาํตวับริเวณหน้าขาของตวัเอง ปฏิบตัิทัง้ซ้ายและขวา  
   เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่ตามจงัหวะของการยํ่าเทา่ ทัง้สองขา  
   เท้า : ยํ่าเท้าตามจงัหวะเพลงทัง้สองข้าง  
   ทิศ : หนัตวัทางทิศหน้า   

ทา่ที่ 22 
    ทํานองเพลงเร็ว  
ทา่รํา  
    ศีรษะ : เอียงขวาแล้วเอียงซ้าย เอียงซ้ายและเอียงขวา ทํา
สลบักนัทัง้สองข้างตามจงัหวะเพลง  
   มือ : มือขวาจับปกข้าง มือซ้ายจีบควํ่าระดบัเอวแล้วม้วน
มืออออดเ ป็นมือขวาตัง้ วงบน มือซ้ายตัง้วงหงายมือ 
(ลกัษณะท่าผาลาอีกฝ่ังปฏิบตัิสลบักนัแบมือซ้ายจีบปกข้าง
มือขวาจีบควํ่าระดบัเองแล้งม้วนมือเป็นมือซ้ายตัง้วงบน มือ
ขวาตัง้วงหงายมือ (ลกัษณะทา่ผาลา) 
   เขา่ : ยอ่เขา่ลงเลก็น้อยใช้จงัหวะเขา่ตามจงัหวะเพลง  
   เท้า : ยํ่าเท้าขวาสลบัเท่าซ้ายตามจังหวะเพลงนับ 8 / 4 
จงัหวะ  
   ทิศ : หันตัวทางขวาของเวทีนับ 8 / 1 จังหวะแล้วหันตัว
ทางซ้ายของเวที นบั 8 /1 จงัหวะ ทําสลบักนัไปมา 4 จงัหวะ  
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ตาราง 6 แสดงทา่รําท่ีเรียบเรียง และสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่(ตอ่) 
ค าอธิบายท่าร า ท่าร า 

ทา่ที่ 23  
    ทํานองเพลงเร็ว เปลีย่นเพลง ......... 
ทา่รํา  
ศีรษะ : ลกัคอทัง้สองข้าง  
   มือ : มือทัง้สองข้างตัง้วงลา่งแล้วเดินมือขวาจบัมือขวาของ
คนที่อยูด้่านข้างสว่นมือซ้ายก็จบัมือซ้ายของคนที่อยูด้่านข้าง  
   เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่ตามจงัหวะเพลงยอ่ยืดตามจงัหวะ 
   เท้า : ยํ่าเท้าขวาสลบัเท้าซ้ายตามจงัหวะ นบั 8 / 4 จงัหวะ  
   ทิศ : ทิศหน้า  

ทา่ที่ 24  
   ทํานองเพลงเร็ว  
ทา่รํา  
   ศีรษะ : เอียงซ้าย และเอยีงขวาสลบักนั ตามจงัหวะ 
   มือ : มือขวาจบัมือขวาของคนที่อยูด้่านข้างสว่นมือซ้ายก็จบั
มือซ้ายของคนที่อยูด้่านข้าง 
   เขา่ : ใช้จงัหวะเขา่ตามจงัหวะยอ่ยืดตามจงัหวะ ในขนาด
วางส้นเท้าใช้เขา่ข้างทีว่างสนเท้าตงึ เขา่อีกข้างงอ ทําสลบักนั
สองข้างตามจงัหวะเพลงจนจบทํานองเพลง  
   เท้า : ยํ่าเท้าขวาวางส้นเท้าซ้ายยํ่าเท้าซ้ายวางส้นเท้าขวา
ตามจงัหวะนบัลบักนัไปมา จนหมดจงัหวะ 
   ทิศ : ทิศหน้า 

 

 
ตารางท่าฟ้อนท่ีเรียงขึน้ใหม่จากผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์และเรียบเรียงให้เกิดเป็นการ

แสดงฟ้อนไทยพวนในจงัหวดันครนายก โดยใช้ท่าฟ้อนท่ีมีลกัษณะของท่าฟ้อนท่ีมีความเหมือนกนั
ทัง้ 10 ท่า จากตารางข้างต้นของทกุท่ี มาเป็นแม่ท่าหลกัในการแสดง และได้เพิ่มเติมท่าฟ้อนท่ีได้
จากการลงพืน้ท่ีในจงัหวดันครนายก ท่ีได้จากปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมของการแสดงฟ้อน
ไทยพวนในช่วงท่ีเป็นทํานองเพลงของช่วงท่ี 2 เพ่ือให้เกิดลกัษณะท่ีเรียกว่าการมีส่วนร่วมของชุม
โดยท่าท่ีนํามาเรียงนัน้ยึดรูปแบบของการแสดงของจงัหวดัหนองคายท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมสร้างสรรค์ การ
แสดงชุดฟ้อนไทยพวน ขึน้มาเป็นท่ีแรกพร้อมทัง้มีการนําเพลงทํานองเชียงขวางและเนือ้ร้องของ
จงัหวดัหนองคายยงัคงไว้เช่นเดิมในรูปแบบการแสดงในช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 เพ่ือเ ป็นการอนรัุกษ์
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ของเก่าไมใ่ห้สญูพร้อมทัง้นําภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาผนวกรวมกนัให้เกิดการฟ้อนท่ี
เป็นอตัลกัษณะของชมุชนไทยพวนจงัหวดันครนายก 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจยัเร่ืองการฟืน้ฟู “ฟ้อนไทยพวน” ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชมุชนไทย
พวนจงัหวดันครนายก สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

- พบว่ากลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวดัหนองคาย เป็นกลุ่มฟ้อนท่ีทําการแสดงเป็นอนัดบั
แรกของประเทศไทย นายยอดยิ่ง ราชตัง้ใจได้กล่าวไว้ว่า การฟ้อนไทยพวนเดิมทําการแสดงครัง้
แรกเม่ือปี พ.ศ. 2530 จากข้อมูลดงักล่าวจึงสามารถบอกได้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่ากลุ่มฟ้อน
ไทยพวนจงัหวดัหนองคายเกิดขึน้เป็นท่ีแรก  

- พบวา่กลุม่ฟ้อนไทยพวนจงัหวดัลพบรีุเป็นกลุม่ฟ้อนท่ีมีความแตกตา่งจากกลุ่มฟ้อน
อ่ืน ๆ  เน่ืองด้วยจากเดมิผู้ นําชมุชน นายสมคดิ ทองจงู ได้กล่าวว่า กลุ่มชาวบ้านในชมุชนเคยได้รับ
ชมการแสดงฟ้อนไทยพวน แล้วมานัง่ปรึกษากนัในกลุ่มสตรีในชมุชนบ้านหมี จงัหวดัลพบรีุ ว่าเรา
ควรจัดการแสดงขึน้ในงานประจําปีของหมู่บ้าน จึงทําให้การแสดงฟ้อนไทยพวนจังหวัดลพบุรี
เกิดขึน้ จากข้อมูลท่ีนายสมคิดจูงทองได้กล่าวมาจึงทําให้ทราบว่า การแสดงฟ้อนไทยพวนใน
จงัหวดัลพบรีุ ตําบลบ้านหม่ี เป็นการสร้างงานท่ีได้เกิดจากการรับชมและสร้างแรงบนัดานใจให้กบั
สตรีในชมุชนและได้ร่วมมือกนัจนเกิดการแสดงฟ้อนไทยพวนในจงัหวดัลพบรีุ  

- พบว่ากลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวดัลพบรีุ เป็นกลุ่มฟ้อนเดียวท่ีมีท่ารําท่ีมีความตา่งไป
จากพวกทัง้หมดทกุกลุม่ เพราะในการฟ้อนของกลุ่มฟ้อนไทยพวนในจงัหวดัลพบรีุ ในช่วงของเพลง
เร็ว เป็นลักษณะของการใช้ท่าฟ้อนท่ีเป็นท่ารําวงมาตรฐานเข้ามาประกอบการฟ้อน จึงทําให้มี
ความแตกตา่งจากกลุม่อ่ืน ๆ   

- พบวา่กลุม่ฟ้อนไทยพวนจงัหวดักาฬสินธุ์ จงัหวดัสระบรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ เป็นกลุ่ม
ฟ้อนท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวเน่ืองจาก ทุกจังหวัดท่ีกล่าวมานัน้เป็นกลุ่มฟ้อนไทยพวนท่ีมีการใช้
ทํานองเพลง ลกัษณะของท่ารํา จํานวนของผู้แสดง ท่ีปรากฏออกมาในรูปแบบทิศทางเดียวกนัทุก
ประการ หรืออาจจะเกิดจากแหล่งท่ีมาจากฐานข้อมูลการถ่ายทอดท่ีเด่ียวกัน จะแตกกันกันตรง
รายละเอียดของทา่รําเน่ืองจากพืน้ฐานของผู้แสดง และบริบทของชมุชน เป็นต้น  

- พบว่ากลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวดัปราจีนบรีุ เป็นกลุ่มฟ้อนท่ีเกิดจากการท่ีชมุชนได้มี
การจดังานศาลปู่ ตาขึน้เป็นงานประจําปีเดมิทีเคยมีการแสดงเพียง ลําพวน ภายหลงัมาจึงมีการนํา
นักเรียนเข้าร่วมแสดงทางโรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมโหสถจึงให้นางสุภัสสรา คงลอยท่ีเป็น  
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ปราชญ์ชาวบ้านของ อําเภอศรีมโหสถ เป็นผู้ถ่ายทอดท่ารํา นางสภุสัรา คงลอย กล่าวว่า เป็นการ
แสดงท่ีได้รับมาจากแหล่งท่ีมาหลาย ๆ  ท่ีมารวบรวมผ่านกระบวนการคิดของตนเองจาก
ประสบการณ์ท่ีตนเคยได้รับชม และนํามาตอ่ทา่ฟ้อนให้กบันกัเรียนในชมุชน  

- พบว่าในการแสดงฟ้อนไทยพวนของจงัหวดัหนองคายมีท่าฟ้อนท่ีได้รับอิทธิพลมา
จากประเทศลาว ซึ่งมีช่ือเรียนท่าฟ้อนเป็นแบบเฉพาะตวัว่า “ท่าเสิ่น” มีท่ีมาจากท่าบินร่อนของนก
นางแอ่น “ท่าย่าง” มีท่ีมาจากท่าเดิน “ท่าจบัมือ” มีท่ีมาจากการละเล่นพืน้เมืองของหมู่บ้านโพน
สวรรค์ ประเทศลาว  

- พบว่าการแสดงฟ้อนไทยพวนจงัหวัดหนองคาย เม่ือครัง้ทําการแสดงในปี พ.ศ. 
2530 ท่ีจดัแสดงขึน้เป็นครัง้แรกได้มีการแสดงท่ีเป็นผู้ ชายแสดงร่วมกับผู้หญิง เพียงแต่ไม่มีการ
แปลแถวใด เป็นการยืนฟ้อนตามจงัหวะเพลง 

- พบว่าท่าฟ้อนไทยพวนท่ีมีลกัษณะร่วมกนั ของกลุ่มฟ้อนไทยพวน ทกุกลุ่มตวัอย่าง
มีปรากฏทา่ฟ้อนท่ีมีลกัษณะร่วมทัง้หมด 10 กระบวนท่า คือ 1. ท่าไหว้ 2. ท่าจีบส่งหลงัตัง้วงกลาง 
3. ท่าพรหมส่ีหน้า 4. ท่าเสิ่นหรือท่าบินร่อน 5. ท่าย่างหรือท่าเดิน 6. ท่ารํากระบี่ส่ีท่าท่ีเหมือนกบั
ท่ารําจากแม่บทใหญ่ 7. ท่ายุงฟ้อนหางท่ีเหมือนท่ารําจากแม่บทใหญ่ 8. ท่าบงัพระสุริยาท่ี
เหมือนกบัทา่รําจากแมบ่ทใหญ่ 9. ทา่ชะนีร่ายไม้ท่ีเหมือนทา่รําจากแมบ่ทใหญ่ 10. ทา่จบัมือ 

- พบวา่ทา่ฟ้อนท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีในจังหวดันครนายก ได้รวบรวมกระบวนท่าฟ้อน
โดยผา่นการคดักรองและแก้ไขจากผู้วิจยัเพ่ือท่ีจะสามารถนํามาสร้างงานเป็นท่าฟ้อนได้จํานวน 14 
แม่ท่าหลกั ซึ่งในท่าฟ้อนทัง้ 14 แม่ท่าหลกันีไ้ด้นํากลบัไปให้ปราชญ์ชาวบ้านได้ทําการตรวจสอบ
แล้ว ได้รับคําตอบรับท่ีสามารถนําไปสร้างงานได้  

- พบว่าในการแสดงฟ้อนไทยพวนของแตล่ะท่ี น่าจะเป็นการแสดงท่ีมีพืน้ฐานท่ารํา
ท่ีมาจากต้นกําเนิดหรือพืน้ฐานจากแหล่งท่ีมาเดียวกัน เพราะจากลักษณะท่าฟ้อนท่ีได้วิเคราะห์
และเปรียบเทียบทา่ฟ้อน เห็นได้วา่ มีการใช้ทา่ฟ้อน การเรียงลําดบัท่าฟ้อน การใช้จงัหวะของเพลง 
การใช้ลักษณะการแปลแถว การใช้ผู้ แสดง การแต่งกาย มีความเป็นไปในลักษณะและทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่ท่ีมีความแตกต่างกันอาจจะเกิดจากการท่ีในแต่ละพืน้ท่ี แต่ละชุมชน มีบริบทท่ี
ตา่งกันจึงทําให้ท่าฟ้อนท่ีออกมา มีความคล้ายคลึงกัน หรือตา่งกันก็ไม่มาก หรือผิดเพีย้นไปจาก
เดิม ในส่วนท่ีมีความต่าง คือ เร่ืองของการใช้จงัหวะในการฟ้อน การใช้ลกัษณะการตัง้วงท่ีอยู่ใน
ระดบัท่ีตา่งกนั ลกัษณะการจงัหวะเท้า เป็นต้น  

- ผลการวิจยั ในส่วนของการฟืน้ฟู ฟ้อนไทยพวนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนไทยพวนจังหวัดนครนายกเพ่ือพัฒนาการฟ้อนออกมาในรูปแบบของการฟ้อนท่ีเป็น  
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อตัลกัษณ์ ของจงัหวดันครนายกนัน้ ทางผู้วิจยัได้นําท่าฟ้อนท่ีมีความเหมือน ของในกลุ่มตวัอย่าง
ของแตล่ะกลุม่ตวัอยา่งออกมาเรียบเรียงให้เกิดความเหมาะสมโดยยงัยดึแบบของต้นแบบฟ้อนไทย
พวนของกลุ่มฟ้อนไทยพวนทัง้ 4 กลุ่มท่ีมีลกัษณะร่วมกนั ท่ีจําแนกท่าฟ้อนออกมาได้ 10 ท่า เป็น
หลกัในการสร้างฟ้อนให้เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดันครนายก และได้มีการเพิ่มทา่ฟ้อนในส่วนท้ายท่ี
มีความเดน่ชดัจากท่าฟ้อนของปราชญ์ชาวบ้านท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู จํานวน 14 แม่ท่า
หลกั ให้แสดงถึงตวัตนความเป็นพวนของจงัหวดันครนายกเข้าไปในการฟ้อนไทยพวนของจงัหวดั
นครนายก แล้วนําฟ้อนท่ีสร้างขึน้ใหมท่ี่ตวัผู้วิจยัสร้างตามกระบวนการทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ ไปลง
พืน้ท่ีกบัชุมชนอีกครัง้เพ่ือเป็นการนําฟ้อนท่ีผู้วิจยัได้สร้างงานผ่านกระบวนการคิดของผู้วิจยัลงไป 
ตรวจสอบกบัชมุชนและมอบงานให้กบัชมุชน เพ่ือเกิดประโยชน์ตอ่ไป   
อภปิรายผล 

ในการวิจยัเร่ืองการฟืน้ฟู ฟ้อนไทยพวน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนไทย
พวนในจงัหวดันครนายก สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 

จากการท่ีได้ศกึษารูปแบบการฟ้อนไทยพวนของแตล่ะกลุ่ม แล้วจึงเห็นได้ถึงสิ่งท่ีมีความ
เหมือนละต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งในความหมายของความเหมือนัน้ก็เป็นความเหมือนท่ีไม่ได้
ออกมาในลกัษณะท่ีเรียนวา่รูปแบบเด่ียวกนัเลย ก็ไม่ตา่งจากความหมายของความตา่งท่ีออกมาก็
มีความต่างท่ีใกล้เคียงกันมากของในแต่ละกลุ่มตวัอย่างอาจจะเป็นเพราะการท่ีได้ถ่ายทอดจาก
ต้นฉบบัและเน่ืองด้วยเวลาท่ีมนัยาวนาน และค่านิยมท่ีเปล่ียนไปนัน้จึงทําให้ลกัษณะการฟ้อนท่ี
ชดัเจนได้มีการเลือนหายไปบ้าง บางท่ีก็อาจจะเกิดจากการท่ีผู้ถ่ายท่ารํา จากรุ่นสู่รุ่นเล็งเห็นถึง
พืน้ฐานของผู้ แสดงจึงทําให้ท่าฟ้อนท่ีปรากฏอยู่ในแต่ละชุมชนหรือกลุ่มตัวอย่างอาจมีการ
คลาดเคล่ือน แม้กระทัง้กลุ่มตวัของจงัหวดัหนองคายเองยงักล่าวในการต่อท่ารําในบางครัง้ตวัผู้
ถ่ายทอดทา่รํานัน้ยงัต้องคํานึงถึงตวัผู้แสดงและสถานท่ีในการจดัแสดง แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ก็ยงัคงท่ารํา
ท่ีได้มาจากต้นกําเนิดจริง ๆ  เอาไว้ท่ีมีเพียงไม่ก่ีท่าท่ีชดัเจน ซึ่งทัง้นีจ้ึงมีความสอดคล้องกบัทฤษฎี
ความกลมกลืนทางวฒันธรรมของ สมศกัดิ์ ศรีสนัติสขุ (2551) กล่าวไว้ว่า กระบวนการท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มหนึ่งได้รับอิทธิพลจากอีกกลุ่ม  อันนําไปสู่การ
ยอมรับวฒันธรรมร่วมกนั การ์ดอน (Gordon, 1964:62) ได้กล่าวว่า แนวความคิดเก่ียวกบัความ
กลมกลืนทางวฒันธรรมนัน้ นกัสงัคมวิทยาจากมหาวิทยาลยัซิคาโก คือ โรเบิร์ต อี ปาร์ค (Rabert 
E. Part) และเออร์เนส เบอร์เกสส์ (Ernest W. Burgess) ได้ให้คํานิยามว่า คือ “กระบวนการ
แทรกแซงระหว่างกันและการเช่ือมเข้าหากันของวัฒนธรรม ซึ่งทําให้บุคนและกลุ่มชนมีความ
ต้องการความจํา ความเร้าใจ และทศันคติของบุคคลและกลุ่มชนอ่ืน และด้วยกระบวนการการมี
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ส่วนร่วมในด้านประสบการณ์และประวตัิศาสตร์อนัเดียวกันได้นําบคุคลและกลุ่มชนเหล่านัน้ไปสู่
วิถีชีวิตทางวฒันธรรมร่วมกนั” (สมศกัดิ ์ศรีสนัตสิขุ, 2551, น.174) 

จากผลการวิจบัพบวา่ กลุม่ฟ้อนไทยพวนจงัหวดัหนองคาย ท่ีเป็นกลุม่ฟ้อนกลุ่มแรงท่ีเป็น
ผู้จดัแสดงและเป็นคนสร้างงานเป็นกลุ่มแรก และได้มีการสืบทอดตอ่ ๆ  กันมา ซึ่งในการเดินทาง
ของการฟ้อนไทพวนนีถื้อได้ว่าเป็นวิวฒันาการท่ีมีความน่าสนใจ เพราะเน่ืองด้วย ฟ้อนไทยพวน
ของกลุ่มฟ้อนไทยพวนจังหวัดหนองคายนัน้เป็นกลุ่มนาฏศิลป์เพียงกลุ่มเล็ก ๆ  ท่ีไม่มีมีอิทธิพล
อะไรในการเผยแพร่ แตก่ารแสดงฟ้อนไทยพวนก็มีการแพร่กระจายอยู่ทัว่ไป อาจจะเกิดจากการท่ี
กลุ่มฟ้อนไทยพวนนัน้มีแนวทางการสืบทอดท่ีมาจากแก่นเดียวกัน เพียงแต่ไม่ได้ลงลึกถึ ง
กระบวนการการสืบทอด แตเ่น้นไปท่ีความตา่ง ตวัผู้วิจยัมีความเห็นว่า การท่ีฟ้อนไทยพวนออกมา
มีบทบาททางสงัคมไทยนัน้ น่าจะมาจากการท่ีสงัคมไทยเร่ิมเข้าสู้การเปล่ียนแปลง เร่ิมมีการนํา
เทคโนโลยีมาให้กบัด้านการแสดง การศกึษา มากยิ่งขึน้ จึงทําให้ฟ้อนนัน้มีการแพร่กระจายลงทาง
ส่ือมากมายเพียงในเวลาไม่ก่ีปี นบัจากปี พ.ศ. 2530 ทางกลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวดัหนองคายได้
เร่ิมทําการแสดง เป็นครัง้แรก และตอ่มาในปี พ.ศ. 2542 กลุ่มฟ้อนไทยพวนจงัหวดักาฬสินธุ์ได้ทํา
การสร้างงานฟ้อนไทยพวนขึน้อีกกลุม่ท่ีปรากฏในประเทศไทย ซึง้เห็นได้วา่ ฟ้อนไทยพวนได้เร่ิมเข้า
มาอยูใ่นรัวของวิทยาลยันาฏศลิป์กาฬสินธุ์ จึงเป็นตวัแปรท่ีสําคญัอนัหนึ่งท่ีเช่ือว่าการแสดงท่ีสร้าง
โดยวิทยาลยันัน้เป็นการแสดงท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วนําออกเผยแพร่ จึงเกิดความนาสนใจ และ
เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่แพร่หลาย ผนวกกบัให้ท้ายตอ่จากท่ีวิทยาลยันาฏศิลป์กาฬสินธุ์สร้างงานเพียง 8 
ปี ยูทูปได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยและผู้ วิจัยเองก็เช่ือว่านีล้ะคือตวัแปรท่ีสําคญัของการ
เดนิทางของการแสดงฟ้อนไทยพวนของไทย เพราะหลงัจากปี พ.ศ. 2552 ทีมีการแพร่กระจายฟ้อน
ไทยพวนลงในยูทูป จึงเร่ิมมีการสืบค้นได้มากขึน้ พร้อมทงัจับต้องได้ง่ายขึน้ ทัง้นีท่ี้กล่าวมาจึงมี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีแพรกระจาย สมศกัดิ์ ศรีสันติสุข (2551, น. 127) กล่าวไว้ว่า การ
แพร่กระจายเกิดจากจดุกําเนินหลายศนูย์กลาง แต่ละศนูย์กลางจะมีองค์ประกอบของวฒันธรรม
ตา่งกันไป เรียกว่าวงแหวนหนึ่ง (kulturkris) เช่น ประกอบการเพราะปลกูมนั เส่ือ ไม้กระดาน ไม้
พลอง และการสืบทอดเครือญาติ ทัง้ ๆ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงปรับตวั มีการผสมผสานวฒันธรรม 
หรือองค์ประกอบวัฒนธรรมอย่างสูญเสียไป แต่ละวงแหวนวัฒนธรรมยังคงรักษาสมดุลยภาพ
อารยธรรมท่ีได้รับจากศนูย์กลาง และแพร่กระจายไปยงัสว่นตา่งๆของโลก  

จากผลของการวิจบัพบวา่มีทา่รําท่ีมีความเหมือนกนั ในของแตล่ะกลุ่มตวัอย่างท่ีบง่บอก
ออกมาผา่นการฟ้อนไทยพวน ผู้วิจยัเห็นว่าการฟ้อนไทยพวนของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดท่ีมีลกัษณะ
ท่ีมีท่าทางท่ีเหมือนกัน เช่น ลกัษณะของการใช้มือทําท่าเสิ่น ลกัษณะของการใช้เข่าในท่าย่อยเข่า 
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ลกัษณะของการย่ําเท้าพร้อมกบัยอ่เข้าลงใช้จงักวะเขา่ ลกัษณะของการใช้มือจีบ ลกัษณะของการ
ย่ําเท้าเลียง เป็นสว่นใหญ่เกิดจากการท่ี ตวัผู้ถ่ายทอดลกัษณะท่าทางการฟ้อนนัน้เป็นบคุลากรท่ีมี
พืน้ฐานการแสดงอยู่แล้วจึงทําให้ท่าทางท่ีรับตอ่ ๆ  กนัมามีความเหมือนกนั และทัง้นีใ้นการแสดง
ของภาคอีสานเองก็มีการใช้ท่ารําท่ีเป็นท่าแม่บทหลกัอยู่ ซึ่งการฟ้อนไทยพวนนีก็้มีท่าฟ้อนท่ีถือได้
วา่เป็นแมท่า่หกัเชน่กนั นัน้เองอาจจะเป็นพืน้ฐานท่ีสามารถเช่ือถือได้ถึงลกัษณะกระบวนท่าฟ้อนท่ี
ออกมาในลักษณะเด๋ียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นการแสดงท่ีแสดงให้เห็นถึงเอก
ลักษณะความเป็นภาคอีสานก็เป็นได้ เพราะการแสดงในแต่ละภาคจะมีลักษณะท่ีเป็นแบบ
เฉพาะตวัของตนัเองไม่มีการลอกเรียนแบบของภาคอ่ืนมาใช้ด้วยกนัได้ ซึ่งจะไปสอดคลองกบัแนว
การประดิษฐ์ท่ารําของศิลปินภาคกลาง เฉลย ศขุะวณิช ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและ
ผู้ เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยกล่าวว่า การประดิษฐ์ระบําพืน้เมือง ต้องศึกษาท่ารําเป็นท่าแม่บท
หลกัของท้องถ่ิน แล้วนํามาประดิษฐ์ลีลาเช่ือมท่ารํา ให้คลอบคลุมความหมายของเนือ้หาในการ
แสดงชดุนัน้ ๆ  โดยคดัเลือกแม่ท่าหลกัมาใช้ให้เหมาะสม ไม่จําเป็นต้องนํามาใช้เร่ิมต้นในท่าท่ี 1 
ของแม่ท่าเสมอไป อาจจะหยิบแม่ท่าหลกัในท่าท่ี 8 มาใช้เป็นท่าเร่ิมต้นในผลงานการประดิษฐ์ท่า
รําของเราก็ได้ (พจน์มาลย์ สมรรถบตุร, 2538, น. 44)  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการใช้ผลการวิจยั 
1. ผู้จดัทํางานวิจยัเห็นวา่ในการทํางานวิจยัในครัง้ตอ่ไปหลงัจากนีน้่าจะเกิดจาการท่ี

เก็บข้อมลูจากพืน้ฐานของผู้แสดงท่ีมีพืน้ฐานเดียวกนั เช่น อาจจะเป็นผู้แสดงท่ีมีพืน้ฐานของนาฏ
ศลิปไทย ก็ควรเป็นนาฏศลิป์ไทยทกุกลุม่ แตถ้่าจะจดักลุม่ฟ้อนท่ีเป็นชาวบ้านก็ควรจะเป็นชาวบ้าน
ทุกกลุ่มเพราะเน่ืองด้วยจากงานวิจัยเล่มนีจ้ะเห็นถึงความแตกต่างท่ีเกิดจากบริบทของ 
ผู้ ฟ้อนมากกวา่เป็นสว่นใหญ่ จงึทําให้ผลการวิจยัอาจมีความไมช่ดัเจนในบางครัง้  

2. ผู้ วิจัยควรจะมีการลงพืน้ท่ีในกลุ่มตวัอย่างให้ละเอียดอ่อนมากกว่าเพ่ือผลท่ี
ออกมาจะได้มีความชดัเจน ถึงท่ีมาท่ีไปของท่าฟ้อนให้มากขึน้ จึงจะทําให้ทราบถึงผลของการวิจยั
ถึงความแตกตา่งได้มากกวา่นีเ้พ่ือท่ีจะนําไปพฒันาในครัง้ตอ่ไปได้เพิ่มขึน้  

3. ผู้วิจยัควรจดัระบบงานวิจยัให้ออกมาในแบบแผนทิศทางและทําการศกึษา กลุ่ม
ตวัอยา่งให้มากกวา่นีเ้พ่ือผลท่ีออกมาจะได้ไม่คลาดเคล่ือน  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ควรมีการศกึษาในลกัษณะของบทเพลงและดนตรีทํานางให้มีความชดัเจน อาจจะ

มีการทําโน้ตเพลงเพ่ือท่ีจะได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยัได้จริง  
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2. ควรเพิ่มกลุ่มตวัอย่างให้มากขึน้เน่ืองด้วยในปัจจุบนัมี โรงเรียนท่ีไม่ได้เป็นกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ไทยพวนได้มีการนําท่ารํามาฟ้อนอย่างแพร่หลายโดยท่ีไม่ทราบถึงท่ีมาท่ีไปของการฟ้อน
และไมท่ราบถึงทา่รําท่ีถกูต้องอยา่งชดัเจน เพียงแตเ่ป็นการตอ่ท่ารําและนําออกสู่สายตาคนโดยไม่
คํานึงถึงความถกูต้อง จึงทําให้การฟ้อนนัน้มีความคลาดเคล่ือนและเร่ิมเลือนหายไปจนกลายเป็น
การฟ้อนท่ีสร้างสรรค์ขึน้ใหม่แทนของเดิม ผู้ วิจยัเห็นว่าในข้อท่ีกล่าวมานัน้ถ้ามีการจดักลุ่มวิจยัท่ี
ออกมาในแนวทางเด่ียวกนัหรือจดัทําท่ารําวีดีโอเพ่ือแสดงถึงความถกูต้องทําการเผยแพร่กับทาง
โรงเรียนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ในลกัษณะท่ีพอมองทิศทางของปัญหาออกได้ 
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