271 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020
บทความวิจัย (Research Article)

รูปแบบและการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม
Forms and Cultural Reproduction Rituals Fon Kongtum
ทัศนีย์ภรณ์ งามพรม1* และ ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์1
Thatsanipron Ngamphrom1* and Nattapron Rattanachaiwong1
1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรุงเทพมหานคร 10300
1 Master of Arts, Program in Performing Arts, Suan Sunandha Rajabhat University,
Krung Thep MaHa Nakhon 10300
* Corresponding author e-mail: panghoom@gmail.com
Received: January 22, 2018; Revised: April 11, 2019; Accepted: May 13, 2019

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประวัติความเป็ นมา รูปแบบ องค์ประกอบ และ
การผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มของบ้านนาค้าใหญ่ ต้าบลนาค้าใหญ่ อ้าเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บ้านผึ้ง ต้าบลทาม อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ มี การเก็บข้อมู ลโดย วิธีศึกษาจากเอกสาร และการสั มภาษณ์ ผลการวิจั ย
พบว่า ประวัติความเป็นมาของของพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มบ้านนาค้าใหญ่ และบ้านผึง้ มีที่มาจาก
ชนชาติลาวที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในไทย จึงน้าเอาวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มนี้มาด้วย
แต่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ว่าใครเป็นผู้คิดค้นการฟ้อน รูปแบบการฟ้อนกลองตุ้มทั้งสองหมู่บ้าน
จะมี ท่ าฟ้ อนเป็ นแบบพื้ นบ้ านไม่ มี แบบแผนที่ ตายตั ว เน้ นการสะบั ดข้ อมื อ และแก่ วงแขนขึ้ น
ลงไปมา ลั กษณะที่ โดดเด่น คื อ การฟ้ อนเดินถอยหลั งและน้ าชายผ้ามาผูกต่อกัน หรือไม่ ผูก
ขึน้ อยู่กับข้อตกลงของผู้ร่วมฟ้อนส่วนบ้านผึง้ จะมีนายท้ายขบวนเข้ามา รูปแบบแถวและท่าฟ้อน
ทั้งสองหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) ใช้ในประเพณีบุญบั้งไฟเป็นแถวเรียงเดี่ยว 2) ใช้ใน
การฟ้ อ นที่ ไม่ ใช่ ป ระเพณี บุ ญ บั้ งไฟ จะมี ก ารปรั บ รู ป แบบแถวให้ เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ เช่ น
แถววงกลม แถวรูปตัววี ท่าฟ้อนของบ้านผึ้งจะมีเพิ่ม 5 ท่า เครื่องดนตรีที่ใช้ คือ กลองตุ้ม และ
พางฮาด บทร้องที่ ใช้ในการฟ้ อนจะเป็ นกลอนล้ า เครื่ องแต่ งกายเครื่องประดั บ และวิธี การ
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แต่งกายจะเหมือนกันแต่ บ้านนาค้าใหญ่จะไม่มีก้าไรข้อเท้าส่วนวัสดุและสีที่ใช้จะแตกต่างกัน
โอกาสที่ใช้ในการฟ้อน 1)ในประเพณีบุญบั้งไฟ 2)บุญประจ้าปี 3)ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
การผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มบ้านนาค้ าใหญ่ และบ้ านผึ้งได้รับ
การผลิตโดยบรรพบุรุษสืบทอดโดยการสังเกต จดจ้า และปฏิบัติ ให้ลูกหลานในหมู่บ้าน และ
มี ก ารเผยแพร่ ด้ วยกั น 3 วิ ธี ดั งนี้ 1) การสอนในเยาวชนในหมู่ บ้ าน 2)จั ด แหล่ งเรี ยนรู้ ให้
บุ ค คลภายนอก 3)ร่ วมงานแสดงที่ เชิ ญ ให้ ไปร่ ว ม การบริ โภคแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท
1)บุคคลภายนอก 2)บุคคลภายใน และการผลิตซ้้า พิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มมีการผลิตซ้้าอย่าง
ต่ อ เนื่ องโดยบุ ค คลภายในที่ อ ยู่ ชุ ม ชนและถึ ง บุ ค ลภายนอกที่ เข้ า มาศึ ก ษาเรี ย นรู้ รั บ ชม
ซึ่ ง สามารถรั บ รู้ เข้ า ใจ เนื้ อหาสาระและความหมายของพิ ธี ก รรมฟ้ อนกลองตุ้ มร่ วมกั น
วัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มได้ถูกผลิต เผยแพร่ และผลิตซ้้ามานานตั้งแต่ อดีต – จนถึง
ปัจจุบัน มีทั้งเพิ่มท่าฟ้อน ลดการแต่งกายหรือวัสดุอุปกรณ์ที่หายาก ลดการจัดรูปแบบการฟ้อน
ที่ยุ่งยากและมีการปรับเปลี่ยนบ้างอย่างไปบ้างตามกาลเวลา แต่ก็ยังมีรูปแบบและองค์ประกอบ
การฟ้อนบางอย่าง ที่ยังได้รับการเผยแพร่และการผลิตซ้้า จึงท้าให้วัฒนธรรมพิ ธีกรรมฟ้ อน
กลองตุ้มของบ้านนาค้าใหญ่และบ้านผึง้ ยังคงสืบทอดให้เห็นในปัจจุบันนี้
ค้าส้าคัญ: รูปแบบ, การผลิตซ้้าทางวัฒนธรรม, ฟ้อนกลองตุ้ม

Abstract
This research aims to Study the history, form, composition And Reproduction
Cultural Rituals Fon Kongtum . an Na Kham Yai, Na Kham Yai Subdistrict, Khueang Nai
District Ubon Ratchathani Province, Ban Phueng, Tham District, Kanthararom District Srisaket
Province.
By using qualitative research methods With data collected by How to study from documents
And interviews The research found that. History of the ritual, drum dance, Ban Na Kham Yai
and Ban Phueng. There are people from Laos who migrated to settle in Thailand. Therefore
brought this culture of ritual Fon Kongtum But not recorded Who is the one who invented
the dance. The dance style of the two villages will have a traditional dance style, with no
fixed plan. Focusing on the wrist flick And to the arms up and down Distinctive appearance.
The dance moves backwards, and the men are tied together or not tied, depending on the
agreement of the participants. The bee house will have a steer. Row pattern and dance in
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both villages. Divided into 2 types: 1) used in merit-making tradition as a single row 2) Used
in dancing that is not a merit-making tradition There will be an adjustment of the row pattern
to suit the area, such as the circle row, the V-shaped row, the dance position of the bee
house will have 5 additional positions. Instrument Kongtum and PhangHard. Clothing,
accessories and dress methods are the same, but Ban Na Kham Yai. There will be no ankle
gains. The materials and colors used will be different. Opportunity used in dancing 1) In the
tradition of Bun Fai 2) Annual merit 3) Welcome the guests
Repetitive cultural production, ritual Fon Kongtum. Ban Na Kham Yai and Ban
Phueang. Has been produced by ancestors inherited by observing, remembering and
performing To the children in the village And have published in 3 ways As follows 1) Teaching
in youth in the village 2) Provide learning resources to outsiders 3) Join the show that invited
to join Consumption is divided into 2 categories 1) outsiders 2) insiders And repeated
production The ritual of the drum dance is repeated continuously. By persons within the
community address and to external persons who come to study to learn view Can
understand Content and meaning Of ritual Fon Kongtum The Fon Kongtum ritual has been
produced, published and reproduced. For a long time from the past - to the present. There
are both increasing posture Reducing dress or rare materials. Reduce the formatting of the
dance. And have changed somewhat over time But there are also some dance styles and
elements That has been published and reproduced Thus causing the culture of the ritual, the
Fon Kongtum of Ban Na Kham Yai and Ban Phueang Still inherited today
Keywords: Forms, Cultural Reproduction, Fon Kongtum

บทน้า
การฟ้ อนกลองตุ้ ม หมู่ บ้ านนาค้ า ใหญ่ ต้ า บลนาค้ าใหญ่ อ้ า เภอเขื่ องใน จั ง หวั ด
อุบลราชธานี และ หมู่บ้านผึ้ง ต้าบลทาม อ้าเภอกันทรรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งสองหมู่บ้าน
นี้เป็นการฟ้อนกลองตุ้มแบบดั้งเดิมที่พบเห็นได้ยาก และยังมีมีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
การฟ้อนกลองตุ้มทั้งสองหมู่ บ้านมี จุดประสงค์หลั กเพื่อร้าบวงสรวงพญาแถน และผีปู่ ตาใน
หมู่ บ้ าน เพื่ อเป็ นการบอกกล่ าวว่ าจะท้ าการจั ด งานประเพณี บุ ญ บั้ งไฟและเพื่ อบวงสรวง
พญาแถนเพื่ อขอฟ้ าฝนให้ ตกถู ก ต้ องตามฤดู การเพื่ อท้ าการเกษตร มี เครื่องดนตรี ที่ ใช้ ใน
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การประกอบการแสดง คือ กลองตุ้ม และ พางฮาด บทร้องที่ใช้ในการฟ้อน การแต่งกายของ
ทั้งสองหมู่บ้าน มีรูปแบบเครื่องแต่งกายที่คล้ายกับที่อ่นื ที่พบเห็น คือ หมวก แว่นตาด้า เสื้อแขน
ยาว ซวยมือ ผ้าสไบสองผืน ผ้านุ่ง(ผ้าวา) เข็มขัด ลูกกระพรวนแขวนเอว รองเท้าและถุงเท้าสีด้า
ก้าไรเท้า สร้อย แต่มี ส่วนหนึ่งที่แตกต่างและเป็ นจุ ดเด่นที่ไม่ เหมือนที่อ่ืนคือ หมวก ที่ใช้สวม
ศีรษะในการใส่ฟ้อนกลองตุ้ มมี ลั กษณะใหญ่ และโดดเด่นด้วยสีสั นของดอกไม้ หลากหลายสี
ที่ ส้ าคั ญ คื อน้ าเอาวั ส ดุ จากการเกษตรที่ มี ในท้ องถิ่ นคื อ บวบแห้ ง น้ ามาดั ดแปลงท้ าเป็ น
เครื่องประดั บเพื่อใช้ในการใส่ฟ้ อนในพิธีกรรมขอฝนในประเพณี บุ ญบั้งไฟ สะท้ อนให้เห็นถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมที่
ควรอนุรักษ์ไว้ ผู้วิจัยจึงได้น้าแนวคิดเรื่องการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรม จากองค์ประกอบ 4 ด้าน
ได้แก่ การผลิต การเผยแพร่ การบริโภค และการผลิตซ้้าของพิธีกรรมฟ้ อนกลองตุ้ม มาเป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นการวางแนวทางสืบทอดและอนุรักษ์การฟ้อนกลอง
ตุ้มให้คงอยู่

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความเป็นมา รูปแบบและองค์ประกอบของการฟ้อนกลองตุ้ม
2. ศึกษาการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมของการฟ้อนกลองตุ้ม

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟข้อมูลด้านพืน้ ที่และแนวคิดทฤษฎี
การผลิตซ้้าทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการผลิตซ้้า
ทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม ได้ดังนี้
ประเพณีบุญบั้งไฟ

แนวคิดเรื่อง
พิธีกรรม

พิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มของ
บ้านนาค้าใหญ่และบ้านผึง้

-ประวัติความเป็นมา
-รูปแบบและองค์ประกอบ
ของพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม

แนวคิดเรื่องการ
ผลิตและการผลิต
ซ้้าทางวัฒนธรรม

การผลิตซ้้าทางวัฒนธรรม
ของพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. เก็บข้อจากเอกสาร จากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง หนังสือประวัติเมืองอุบล ประวัติ
เมืองศรีษะเกษ ประวัติหมู่บ้าน ประเพณีบุญบั้งไฟ แนวคิดพิธีกรรม การฟ้อนกลองตุ้ม และ
แนวคิดการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรม
2.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ คือ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสังเกตการณ์
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยแบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูล 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่ม 1. บุคคลที่ด้ารงต้าแหน่งประธานกลุ่มฟ้อนกลองตุ้ม หรือผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านการ ฟ้อนกลองตุ้มจนเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้าน ตุ้ม จ้านวน 2 ท่าน
กลุ่มที่ 2 บุคคลที่เป็นข้าราชการครู เป็นผู้ดูแลโครงการเกี่ยวกับการฟ้อนกลองตุ้ม
จ้านวน 4 ท่าน
กลุ่มที่ 3 ผู้ฟอ้ น เคยปฏิบัติหน้าที่การฟ้อนกลองตุ้มเป็นเวลา 10 ปี จ้านวน 4 ท่าน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2 ขั้นตอน คือ การเก็บข้อมูลขั้นที่ 1 เรียกว่า การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการศึกษาเอกสาร
ต้ารา หนังสือวิชาการ สอบถามข้อมูลจากชุมชน และการเก็บข้อมูลขั้นที่ 2 เรียกว่าการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามโดยผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาภาคสนาม โดยการศึกษาจาการสัมภาษณ์
เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวความเป็นมา รูปแบบและองค์ประกอบของการฟ้อนกลองตุ้ม
การผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมการฟ้อนกลองตุ้มบ้านน้าค้าใหญ่และบ้านผึ้ง
5. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณ นา
(Descriptive Analysis) และการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา (Content Analysis) เพื่ อ ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบและการผลิตผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม

ผลการการศึกษา
ประวัตคิ วามเป็นมาของการฟ้อน
ประวัติของทั้งสองหมู่บ้านไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักอักษร ทั้งสองหมูบ้านมีมิติ
และองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ สืบทอดกันมาให้ลูกหลานใน
หมู่ บ้ าน โดยการ สั งเกต จดจ้า และปฏิ บั ติ มี การคิ ดค้นดั ดแปลงเพิ่ มเติ มตามแต่ละท้องที่
แต่ดนตรีของทั้งสองหมู่บ้าน จะใช้เฉพาะกลองตุ้มและพังฮาด ซึ่งตรงกับรายงานวิจัยของ ค้าล่า
มุสิกา และคณะ (2552) ได้ศึกษารายงานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายใน
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การฟ้อนกลองตุ้มจั งหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่าทุ กชมชนไม่ มีการจดบันทึกเรื่องการฟ้อน
กลองตุ้มไว้เลยปรากฏการณ์ที่พบเหมือนกันทั้งสี่ชุมชนคือ วัตถุประสงค์ของการฟ้อนกลองตุ้ม
เพื่อการขอฝน มิติและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยท่าฟ้อน มีความแต่งต่างกันทั้งสี่
ชุมชน มีการได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุ รุษและคิดค้นดั ดแปลงเพิ่ มเติมตามแต่ละท้องที่
ดนตรีทุกชุมชน จะใช้เฉพาะกลองตุ้มและพังฮาด จึงสันนิษฐานว่ามีที่มากจากลาว ซึ่งอพยพมา
จากเมืองหนองบัวลุ่มภู ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่วัดสิงห์บริเวณบ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร จากนั้น
จึงย้ายไปตั้งรกรากที่เมืองอุบลราชธานี ทั้งสองหมู่บ้านที่สืบเชื้อสายมาชนชาติลาวที่มีผู้น้าคือ
พระประทุ มราชวงศา(ท้าวค้าผง) และได้แบ่งออกเป็น 5 สาย ทั้งสองหมู่ บ้านนี้สืบเชื้อสายมา
จากสายที่ 5 คือ เท้าเซียง มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองแหน พอเกิดโรคห่าระบาดจึงพากันอพยพ
หนีแยกออกเป็นสองสาย สายที่ 1 ไปทางตะวันตก คือ ไปตั้งเป็นบ้านนาค้าใหญ่ (อ้าเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี) สายที่ 2 ไปทางทิศตะวันออก หมู่บ้านผึ้ง (ต้าบลทาม อ้าเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีษะเกษ) จึงท้าให้รูปแบบการแสดงองค์ประกอบกาฟ้อนกลองตุ้มมีความคล้ายคลึงกัน
รวมถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มาของการฟ้ อ นกลองตุ้ ม ที่ มี ม าพร้ อ ม ๆ กั น มากกว่ า 200 ปี
เมื่อเทียบเคียงกับพุธศักราชจะอยู่ประมาณพุธศักราช 2300 - 2310 ซึ่ง ตรงกับงานวิจัยเรื่อง
พัฒนาการฟ้อนกลองตุ้มบ้านหนองแก้วซึงเป็นสายเดียวกันกับบ้านนาค้าใหญ่และบ้านผึ้ง คือ
สายที่ 5 ซึ่งมีผู้น้า คือ ท้าวเซียง ได้ก้าหนดพุธศักราชที่เกิดการฟ้อนกลองตุ้มไว้ดังนี้ วรรณิกา
นาโสก (2551: บทคั ด ย่ อ) ประวั ติ ค วามเป็ น มาตั้ งแต่ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2350-2550 ซึ่ งพบ
พัฒนาการฟ้อนกลองตุ้มในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 1) ท่าฟ้อน มีท่าฟ้อนอยู่ 2 ยุค คือ
ยุ คที่ 1 ประมาณปี พุ ทธศั ก ราช 2350 - 2440 ยุ คที่ 2 ตั้ งแต่ ปี พุ ท ธศั กราช2440 - 2550
มีท่าฟ้อนทั้งหมด 3 ท่า คือ ท่าที่ 1 ท่าอัญเชิญ ท่าที่ 2 ท่าค้ามั่นสัญญา ท่าที่ 3 ท่าเกีย้ ว
จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงสามารถสรุปประวัติความเป็นมาของการฟ้อนกลองตุ้ม
ได้ว่า ประวัติความเป็นมาของของพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มบ้านนาค้าใหญ่และบ้านผึ้ง ไม่ มี
การจดบั นทึ ก เป็ น ลายลั ก ษอัก ษร สั น นิษ ฐานว่า มี ที่ ม าจากชนชาติล าวที่อพยพเข้า มาตั้ ง
รกรากในไทย จึงน้าเอาวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มนี้มาด้วย แต่ไม่ได้ไม่มีการจดบันทึก
หลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าเกิดขึน้ ในสมัยใด
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รูปแบบการฟ้อน
รูปแบบการฟ้อนของการฟ้อนกลองตุ้มบ้านนาค้าใหญ่ ท่าฟ้อนเป็นแบบพืน้ บ้านไม่มี
แบบแผนที่ตายตัว เน้นการสะบัดข้อมือ ม้วนข้อมือ และแก่วงแขนไปมา ลักษณะที่โดดเด่น
ของการฟ้อน คือ การฟ้อนเดินถอยหลังและมีการน้าชายผ้ามาผูกต่อกันหรือไม่ผูกขึน้ อยู่กับ
ข้อ ตกลงของผู้ ฟ้ อ น เพื่ อ สื่ อ ถึ ง ความสามั ค คี ข องคนในรู ป แบบการฟ้ อ นบ้ า นผึ้ ง จะแบ่ ง
ออกเป็นรูปแบบแบบดังนี้ 1) ฟ้อนในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ท่าฟ้อนเป็นแบบพืน้ บ้านไม่มีแบบ
แผนที่ตายตัว เน้นการสะบัดข้อมือ ม้วนข้อมือ และแก่วงแขนขึน้ ลงไปมา มีการฟ้อนเดินถอย
หลังเช่นเดียวกันกับบ้านนาค้าใหญ่ แล่จะมีนายท้ายบวนซึ่งเป็นผู้ก้ากับแถวอยู่ท้ายขบวนหรือ
เป็นผู้ร้องขึ้นต้นเสียง และมีการน้าเอาชายผ้ามาผูกติดกันหรือไม่ผูกขึ้นอยู่กับข้อตกลงของ
ผู้ฟ้อน 2)ฟ้อนในงานที่ไม่ใช่ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ จะเป็นการฟ้อนที่มีการจัดรูปแบบใหม่
เพื่อในเหมาะสมกับงานที่ไปร่วม คือฟ้อนเดินหน้าหรือถอยหลัง เพิ่มท่าฟ้อนให้มีแบบแผน
ขึน้ มา 5 ท่า และมีท้ายท้ายกับกับขบวน
รูปแบบแถว
รูปแบบแถวการฟ้อนกลองตุ้มของบ้านนาค้าใหญ่ และบ้านผึ้งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ
ดังนี้
แบบที่ 1 ใช้ในประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านนาค้าใหญ่จะเป็นแถวเรื่องเดี่ยวมีกลองตุ้มและ
พางฮาดอยู่ตรงกลางแถว ส่วนบ้านผึ้งนั้นจะเป็นแถวเรื่องเดี่ยว กลองตุ้มและพางฮาดอยู่หน้า
ขบวนและมีนายท้ายก้ากับอยู่หลังขบวน
แบบที่ 2 ใช้ในงานที่ไม่ ใช่ประเพณี บุญบั้งไฟ เป็ นงานที่ได้รับเชิญให้ไปร่มตามงาน
จะมี การปรับเป็ นรูปแบบแถวให้ แตกต่างตามที่ เหมาะสมกับพื้ นที่ บ้ านนาค้ าใหญ่ จะใช้แถว
วงกลม กลองตุ้มและพางฮาดอยู่ตรงกลาง ส่วนบ้านผึ้งนั้นจะใช้แถวรูปตัววี กลองตุ้มและพาง
ฮาดอยู่ตรงกลาง มีนายท้ายขบวนอยู่ตรงกลางแถว

องค์ประกอบการฟ้อน
1. พิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มบ้านนาค้าใหญ่ มีองค์ประกอบการฟ้อนดังนี
ผู้ฟ้อน ใช้ผู้แสดงผสม จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ ไม่จ้ากัดจ้านวนไม่จ้ากัดอายุ (เป็น
บุคคลที่สามารถร่วมฟ้อนได้) ผู้แสดงขึน้ อยู่กับผู้ที่สนใจ (เป็นบุคคลที่อยู่ในหมู่บ้าน) อยากจะ
ร่วมแสดง
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ท่าฟ้อ น ท่าร้าของบ้านนาค้าใหญ่ เป็น การร้าที่ยังไม่มีแบบแผนที่ตายตัว ยกมือ
แกว่งแขนขึน้ ลงไปมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงามของเล็บ(ซวยมือ)ที่ใส่ที่นิว้ จ้านวนข้างละ 4
นิ้ว เวลาที่เสียงกลองรัว คือ มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงบน มืออีกข้างตั้งวงล่างระดับสะโพก
พร้อมกับแก่วงมือไปมา และร้าถอยหลังตามเสียงจังหวะกลองตุ้ม
ดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการฟ้อน คือ กลองตุ้ม และพางฮาด ใช้ผู้เล่นดนตรี
เป็นผู้ชาย จ้านวน 2 คน
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ การแต่งกายของชาวบ้านนาค้าใหญ่ เป็นการแต่ง
กายที่มีเก็บไว้เป็นของตนเองเกือบทุกครัวเรือน เมื่อถึงประเพณีบุญบั้งไฟก็จะน้าออกมาใส่ฟ้อน
ในวันแห่ขบวน เป็นการแต่งกายที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่แพงที่มีในหมู่บ้าน หรือมีเป็นสมบัติของ
ปู่ย่าตาทวดที่สืบทอดมาเป็นของลูกหลานน้ามาใช้ในการฟ้อนกลองตุ้ม ส่วนประกอบของเครื่อง
แต่งกายและเครื่องประดับของบ้านนาค้าใหญ่ มีดังนี้ 1)หมวก 2) สร้อย 3) เข็มขัด 4) กระพรวน
5) สไบ 2 ผืน 6) ซวยมือ 7) ผ้าวาไหม 8)ถุงเท้าและรองเท้า 9) เสือ้ สีขาว 10) แว่นตาด้า
โอกาสที่ใช้ในการฟ้อน โอกาสที่ใช้ในการแสดงการฟ้อนกลองตุ้มบ้านาค้าใหญ่
มีดังนี
งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานบุญประจ้าปี และงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

ภาพที่ 1 เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของบ้านนาค้าใหญ่
ที่มา: ทัศนีย์ภรณ์ งามพรม (2561)
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ภาพที่ 2 ฟ้อนกลองตุ้มบ้านนาค้าใหญ่
ที่มา: อุไร บุญทน (2562)
1. พิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มบ้านผึง มีองค์ประกอบการฟ้อน ดังนี
ผู้ฟ้อน ใช้ผู้แสดงผสม จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ ไม่จ้ากัดจ้านวนผู้แสดง ไม่จ้ากัดอายุ
(ต้องเป็นบุคคลที่สามารถร่วมฟ้อนได้)ผู้แสดงขึ้นอยู่กับผู้ที่สนใจ (เป็ นบุคคลที่อยู่ในหมู่ บ้าน)
อยากจะร่วมแสดง แต่ส่วนมากจะอายุ 45 ปีขนึ้ ไป
ท่าฟ้อน แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ แบบที่ 1 ใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นการร้า
ท่าง่าย ๆ ช้า ๆ ไปตามจังหวะกลองตุ้ม ไม่มีท่าร้าที่เป็นแบบแผนตายตัว เป็นการร้าแกว่งแขนขึ้น
ลงไปมา มีลักษณะท่าเหมือนท่าตั้งวง และท่าบัวชูฝัก แบบที่ 2 ใช้ในงานที่ไม่ใช่ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ปัจจุบันนี้มีการประเปลี่ยนการท่าร้าจากเดิมเพิ่มให้มีท่าที่เป็นแบบแผนขึ้นมาเพื่อใช้ออกไป
แสดงตามงานที่ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ไปร่วม ท่าฟ้อนที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมีทั้งหมด 5 ท่า
ดังนี้ 1) ท่าไหว้บุพพการี 2) ท่าเชิญชวน 3) ท่าเชิดชูบุพการี 4) ท่าม้วนไหล่ 5) ท่าสาวไหม หรือ
ท่าโบกมือลา
ดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คือ กลองสองหน้า(กลองตุ้ม) และปาง
ฮาด(พางฮาด) ใช้ผู้เล่นเป็นผู้ชาย 2 คน
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับไว้เป็นของตนเอง
เกือบทุ กครัวเรือน เมื่ อถึงประเพณี บุ ญบั้ งไฟก็จะน้ าออกมาใส่ฟ้ อนในวั นแห่ ขบวน เป็ นการ
แต่งกายที่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่แพงที่มี ในหมู่ บ้าน หรือมีเป็นสมบั ติของตนเองสามารถน้ ามา
ใช้ ได้ เอง ส่ วนประกอบของเครื่ องแต่ งกายและเครื่ องประดั บ ของบ้ านผึ้ ง มี ดั งนี้ 1) หมวก
2) แว่นตาด้า 3) ผ้าสไบสองผืน 4) เสื้อแขนยาว 5) สร้อย 6) เข็มขัด 7) ลูกกระพรวนแขวนเอว
8) กรวยนิว้ มือหรือซวยนิว้ มือ 9) ผ้านุ่ง(ผ้าวา) 10) รองเท้าและถุงเท้าสีด้า 11) ก้าไรเท้า
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โอกาสที่ใช้ในการฟ้อน แต่เดิมใช่เฉพาะในงานประเพณีบุญบั้งไฟปัจจุบันนี้มีงานต่าง
ๆ ที่เชิญให้เป็นร่วมแสดง จึงสามารถสรุปโอกาสที่ใช้ในการแสดงการฟ้อนกลองตุ้มของหมู่บ้าน
ได้ดังต่อไปนี้ 1) ใช้ในประเพณีบุญบั้งไฟ 2) งานประจ้าปีของอ้าเภอและจังหวัด 3) ต้อนรับแขก
บ้านแขกเมือง 4) งานการประกวดต่าง ๆ

ภาพที่ 3 เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของบ้านผึ้ง
ที่มา: https://www.facebook.com/Kaemmoon (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ภาพที่ 4 การฟ้อนกลองตุ้มบ้านผึ้ง
ที่มา: https://www.facebook.com/KaemmoonX (ค้นหาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
การผลิตซ้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม
การวิจัยในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาผลการศึกษาการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรม
ฟ้อนกลองตุ้มบ้านนาค้าใหญ่ ประกอบด้วย ผลวิเคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซ้้าทาง
วัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต การเผยแพร่ การบริโภค และ
การผลิตซ้้าตามแนวคิด กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน (2551, น.675)
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การผลิต (Product)
การผลิตซ้้า
(Reproduction)

กระบวนการทางวัฒนธรรม
(Cultural process)

การเผยแพร่
(Distribute)

การบริโภค (Consumption)
ผลวิเคราะห์การผลิตและผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม ในส่วนนี้เป็น
การน้าเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม
ซึ่ งประกอบไปด้ วย การผลิ ต การเผยแพร่ การบริโภคและการผลิ ตซ้้ า ผลการวิเคราะห์ มี
รายละเอียด ดังนี้
1. การผลิต
ผลการศึกษาการผลิตและผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม จะเห็นได้
ว่าการผลิ ต พิ ธี ก รรมฟ้ อ นกลอมตุ้ ม นั้ น มี ม าตั้ง แต่ บ รรพบุ รุษ มี ก ารสื บ ทอดสื บ ต่ อ กั น มา
โดยการสังเกต จดจ้า และปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนในหมู่บ้าน แต่ไม่มีการบันทึกว่าใครเป็น
ผู้คิดค้น แบ่งการผลิตพิธีกรรมกรฟ้อนกลองตุ้มออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้
1.1 การสืบ ทอดจากบรรพบุรุษ สู่ลู กหลานในหมู่บ้านโดยการสั งเกต จดจ้า และ
ปฏิบัติตาม
1.2 การสืบทอดโดยการสอนจากผู้มีความรู้สู่นักเรียนในในชุมชน
2. การเผยแพร่
การเผยแพร่ คือการพิจารณาว่าผู้ผลิตวัฒนธรรมด้าเนินการเผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็น
ที่รับรู้กัน ในระดั บองค์ การ (ดวงพร คงทน, 2555, น. 36) ในระดั บตั วบุ คคล ชุ มชน อ้ าเภอ
จังหวัด หรือระดับโลก ด้วยวิธีการอย่างไร การเผยแพร่ทั้งสองบ้านนีเ้ ริ่มมาจากลูกหลานที่ได้รับ
บรรจุเป็ นข้ าราชการครูในหมู่ บ้ าน เล็ งเห็ นความส้ าคั ญ ของการฟ้ อนกลองตุ้ มจึ งมี การจั ด
โครงการร่วมกับโรงเรียนในหมู่บ้านขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการสืบทอดและการอนุรักษ์การฟ้อน
กลองตุ้ม โดยบ้านนาค้าใหญ่จัดตั้งโครงการชื่อ โครงการยุวชนฟ้อนกลองตุ้ม เมื่อ ปีพ.ศ. 2552
และบ้านผึ้งจัดตั้งโครงการชื่อ โครงการอนุรักษ์ฟ้อนกลองตุ้มบ้านนาค้าใหญ่ เมื่อปีพ.ศ. 2558
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ของทั้งสองหมูบ้าน ผู้วิจัยสามารถสรุปออกเป็นแผนภูมิดังนี้
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การเผยแพร่

การเผยแพร่
ด้วยการสอน

การจัด
แหล่งเรียนรู้

สอนให้กับ
นักเรียนใน
โรงเรียน

เผยแพร่ให้กับ
บุคคล
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

การรับงานที่
มีการเชิญ
ชวนให้ไป
ร่วม
100 ปีอ้าเภอ
เขื่องใน

การเผยแพร่
ด้วยการสอน
สอนให้กับ
นักเรียนใน
โรงเรียน

การจัดแหล่ง
เรียนรู้
เผยแพร่ให้กับ
บุคคล ภายนอก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ

การประกวด
ดนตรีและการ
แสดงพืน้ บ้าน
พุทธศักราช
2555

การรับงานที่
มีการเชิญ
ชวนให้ไป
-ร่วร่มวมแสดงพิธีเปิดงาน
กาชาติ
ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ
- งานเปิดกีฬาโรงเรียน
- งานเปิดถนนคนเดิน
- นิทรรศการถนนคน
เรียน
- งานนิทรรศการมีชีวิต
- งานมหกรรม
วัฒนธรรมศรีษะเกษ
- งานมหกรรมเส็งกลอง
ร่องค้า
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จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า การฟ้อนกลองตุ้มบ้านน้าค้าใหญ่มีการเผยแพร่นอ้ ย
กว่าบ้านผึ้ง ซึ่งแตกต่างจากการฟ้อนกลองตุ้มบ้านผึ้ง ที่มีรูปแบบการเผยแพร่ที่หลากหลาย
ท้าให้การฟ้อนกลองตุ้มบ้านผึ้งนั้นมีผู้สืบทอดและยากต่อการสูญหาย ส่วนบ้านนาค้าใหญ่มี
การเผยแพร่ข่อนค้างน้อยซึ่งอาจท้าให้วัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มมีแนวทางในการสืบ
และอนุรักษ์พธิ ีกรรมฟ้อนกลองตุ้มน้อยลง
3. การบริโภค
ดวงพร คงทน (2555, น.36) กล่าวว่า เป็นการพิจารณาว่าสมาชิกในกลุ่ม บริโภค
หรือ รั บ รู้ วัฒ นธรรม ที่ ถู ก เผยแพร่อ ย่ า งไร และความหมายของวั ฒ นธรรม ที่ ส มาชิ ก ใน
กลุ่มรับรู้มีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ผู้ผลิตวัฒ นธรรมได้สร้างขึ้ นไว อย่างไรบ้าง การฟ้อน
กลองตุ้มของทั้ง หมู่บ้าน คือบ้านนาค้าใหญ่และบ้านผึ้ง เป็นการฟ้อนในพิธีก รรมขอฝนที่
เก่าแก่ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่เปิดให้ญาติ มิ ตรสหาย
ผู้คน ข้างนอก หรือหมู่บ้านอื่น ๆ ได้เข้ามาชมการจัดขบวนแห่บั้งไฟในประเพณีบุญบั้งไฟ เป็น
การเรียกมา เอาบุญ (ท้าบุญ) มีการเตรียมท้าข้าวปุ้น (ขนมจีน) เพื่อต้อนรับแขก พี่น้องและ
ญาติมิตรที่จะมาเยือน เพราะฉะนั้นในจึงมีผู้คนมากมายหลากหลายในละแวกนั้น ที่หลั่งไหล
เข้ามาเพื่อมาชมขบวนแห่บั้งไฟ สามารจ้าแนกผู้บริโภค ผู้ชม หรือผู้ที่มีส่วนร่วม ได้ดังนี้
1. ผู้ชมจากภายนอก คือผู้ชมที่มาจากที่อ่นื หรือหมู่บ้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการจัดงาน การฟ้อนกลองตุ้มก็เป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่ที่คนผู้คนต่างถิ่นให้ ความสนใจใน
การชมการฟ้อนของทั้งสองหมู่บ้านได้ค้าตอบที่คล้าย ๆ กัน คือเป็นการฟ้อนที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ เป็นการฟ้อนที่มีลักษณะท่วงท่าในการฟ้อนที่ช้า ๆ ไปตามเสียงจังหวะกลองตุ้ม
ลักษณะเด่นที่ทุกคนมองเห็นและสะดุดตาคือ การแต่งกายและการใส่เครื่องประดับที่โดด
เด่นผิดกับการแต่งกายแบบอื่น มีหมวกทีใส่ฟ้อนใหญ่โดดเด่น เรื่องเป็นแถวยาว พร้อมกับใส่
เล็บ (ซวยมือ) มองดูแล้วสวยงามยิ่งใหญ่ การฟ้องกลองตุ้มของทั้งสองหมู่บ้าน จึงเป็นจุด
สนใจของคนทั่วไปที่เข้ามาชมงาน เมื่อชมการฟ้อนได้ยินเสียงกลองตุ้ม และพางฮาด ที่นัก
ดนตรีบรรเลงพร้อมกับท่าร้าเชื่องช้าที่เข้าเสียงกลอง เหมือนมีมนต์ขลัง ที่สะกดสายตาคนดู
ให้ต้องหยุดชมการแสดง
2. ผู้ชมภายในหมู่บ้าน คือผู้ชมที่เป็นคนในหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นทั้ง
สองหมู่บ้านนั้น จะมี หน้าในการจัด การฟ้อนหรืออาจเป็น ผู้ชมก็เป็ นได้ ผู้วิจัยได้สั มภาษณ์
บุคคลทั่วไปในหมูบ้านที่เคยชมการฟ้อน 3 คนได้ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริโภคการ
ฟ้อนกลองตุ้มดังนี้ ผู้ชมภายในหมู่บ้านผึง้ ให้ความส้าคัญการพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม ในกลุ่ม
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อายุ 45 ปีขนึ้ ไป และบุคคลที่เป็นลูกหลานบ้านผึ้งที่ไปท้างานต่างถิ่น ส่วนเด็กและวัยรุ่นนั้นให้
ความส้าคัญในการฟ้อนข่อนข้างน้อย ส่วนบ้านนาค้าใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านให้ความส้าคัญ
การพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม รวมถึงบุคคลที่เป็นลูกหลานบ้านนาค้าใหญ่ที่ไปท้างานต่างถิ่น
4. การผลิตซ้า
จากการศึกษา ฟ้อนกลองตุ้มบ้านนาค้าใหญ่และบ้านผึ้ง เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
เก่ า แก่ ด้ า นศิ ล ปะการแสดงที่ นั บ วั น ยิ่ ง ที่ ห าดู ไ ด้ ย ากเนื่ อ งจาก ปั จ จุ บั น นี้ สั ง คมได้ มี
การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการฟ้อนกลองตุ้มบางอย่างสูญหายตามกาลเวลา ชาวบ้านใน
ชุมชนไม่ให้ค วามสนใจจึงเกิดปรับ เปลี่ยนการฟ้อนกลองตุ้ม ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ความเจริญทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คมและวัฒ นธรรมของชุ ม ชนอย่า งไม่ อาจหลีก เลี่ยงได้ ชาวบ้า นทั้ งสองหมู่ บ้า น
จึงมีการคิดค้นวิธีที่รัก ษาขนบธรรมเนียมประเพณีแ ละวัฒ นธรรมของชุ มชนให้ค งอยู่ใน
สภาพเดิม จึงต้องมีการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสืบทอดให้วัฒนธรรมยัง คงอยู่
โดยคิดค้นวิธีการสืบทอดการฟ้อนกลองตุ้มดังตารางต่อไปนี้
การผลิตซ้าพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม
วิธีการผลิตซ้า
สอนให้กับเยาวชนในชุมชน
รูปแบบการฟ้อน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รูปแบบแถว
ฟ้อนและ
ผู้แสดง
องค์ประกอบ
ท่าฟ้อน
เครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ
ดนตรี
โอกาสที่ใช้
จัดแหล่งเรียนรู้ให้บุคคลภายนอก
ร่วมงานแสดงงานต่าง ๆ ภายนอก

บ้านนาค้าใหญ่
✓
✓
✓
✓
✓

บ้านผึง
✓
✓
✓
✓
✓

✓
X

✓
X

✓

✓

✓
✓

✓
✓
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อภิปรายและสรุปผล
จากการศึกษา รูปแบบการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม ของบ้านนา
ค้าใหญ่ ต้าบลนาค้าใหญ่ อ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และ บ้านผึ้ง ต้าบลทาม อ้าเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีสรุปผลการศึกษาการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อน
กลองตุ้ม ตามกรอบแนวคิดของ กาญนา แก้วเทพ ,สมสุข หินวิมาน โดยวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตซ้้าทางวัฒนธรรม จากองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต การเผยแพร่การบริโภค และ
การผลิตซ้้าทางวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าการฟ้อนกลองตุ้มของบ้านนาค้าใหญ่และบ้านผึ้ง เป็นไป
ตามกระบวนการตามแนวความคิดทฤษฎีเรื่องการผลิตและการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรม สามารถ
สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
การผลิต
บรรพบุรษุ ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ให้กับทุกคนในหมู่บ้านเป็นผู้สืบทอด
ผลิตซ้้า
- สอนเยาวชนในชุมชน
- ปรับเปลี่ยนองค์รูปแบบ
และองค์ประกอบการฟ้อน
- จัดแหล่งเรียนรู้ให้
บุคคลภายนอก
- ร่วมแสดงงานต่าง ๆ

พิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม

เผยแพร่
- ฝึกสอนให้กับนักเรียน
ในโรงเรียน
- จัดแหล่งเรียนรู้
ส้าหรับบุคคล
ภายนอกที่ให้ความสนใจ
- เข้าร่วมแสดงตามงาน
พิธีกรรมต่าง ๆ

บริโภค
- ผู้ชมภายใน คือ บุคคลภายในหมูบ่ า้ น
- ผู้ชมภายนอก คือ บุคคลทั่วไป พิธกี รรม
จากแผนภาพกระบวนการผลิ ต ซ้้ า ทางวั ฒ นธรรมพิ ธี ก รรมฟ้ อ นกลองตุ้ ม ผู้ จั ด
สามารถสรุปได้ดังนี้

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 l 286

1. การผลิต พิธีก รรมฟ้อนกลองตุ้มของทั้งสองหมู่บ้านนั้นมี มาตั้งแต่บ รรพบุรุษ มี
การสืบทอดสืบต่อกันมาโดยการสังเกต จดจ้า และปฏิ บัติสืบ ต่อกันมาของคนในหมู่ บ้า น
แต่ไม่มีการบันทึกว่าใครเป็นผู้คิดค้น
2. การเผยแพร่ พิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มของทั้งสองหมู่บ้าน เริ่มมีการเผยแพร่ในยุคที่
2 พุทธศักราช 2550 -2562 มีการเผยแพร่ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้
- ด้วยการสอนให้เยาวชนในหมู่บ้านเพื่อออกเผยแพร่
- การจัดแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคคล ภายนอกมาชมผลงานและถ่ายทอดผลงาน
- การรับงานที่มีการเชิญชวนให้ไปร่วม
3. การบริโภค แบ่งผู้บริโภคออกเป็ น 2 ประเภท 1)ผู้ชมภายนอก ให้คนสนใจกับพิ ธี
กรรมการฟ้อนกลองตุ้มของทั้งสองหมู่บ้านเป็นอย่างมาก 2) ผู้ชมภายใน คือบุคคลหรือลูกหลาน
ที่อยู่ภายในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน บ้านนาค้าใหญ่ ผู้ชมภายในให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ จนถึงคนเฒ่าคนแก่รวมถึงลูกหลานชาวบ้านนาค้าใหญ่ที่ออกไป
ท้างานต่างถิ่น ให้ความส้าคัญในตัวพิธีกรรมการฟ้อนเป็นอย่างมาก ส่วนบ้านผึ้ง ผู้ชมภายใน
หมู่ บ้ านในความสนใจเฉพาะในกลุ่ ม วั น 45 ปี ขึ้ น ไป เด็ ก และวั ยรุ่ น ให้ ค วามส้ าคั ญ กั บ พิ ธี
กรรมการฟ้อนกลองตุ้มค่อนข้างน้อยเสี่ยงต่อการสืบทอดและอนุรักษ์การฟ้อนของบ้านผึง้ ต่อไป
ในอนาคต
4. การผลิตซ้้า การฟ้อนกลองตุ้มทั้งสองหมู่บ้านมีการผลิตซ้้าอย่างต่อด้วยวิธีการ
ดังนี้ 1) สอนให้กับเยาวชนในชุมชน 2)ปรับเปลี่ยนรูปแบบฟ้อนและองค์ประกอบ 3) จัดแหล่ง
เรียนรู้ให้บุ คคลภายนอก 4)ร่วมงานแสดงงานต่าง ๆ ภายนอก ทั้งสี่วิธีนี้เป็ น การผลิต ซ้้า
เพื่อเป็นแนวทางในการสืบทอดและอนุรักษ์พิธีกรรมการฟ้อนกลองตุ้มของบ้านผึ้งและบ้าน
นาค้าใหญ่ให้ยังคงพบเห็นในปัจจุบันนี้
จากผลการศึกษากาผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้ม ผู้วิจัยขออภิปราย
ผลดังนี้ วัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มบ้านนาค้าใหญ่และบ้านผึ้งได้รับการผลิต เผยแพร่
และการผลิตซ้้าอย่างต่อเนื่องโดยบุคคลภายในที่อยู่ชุมชนและถึงบุคลภายนอกที่เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ รับชม คื อผู้ บริโภควัฒ นธรรม ซึ่งสามารับรู้เข้ าใจ เนื้ อหาสาระและความหมายของ
พิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มร่วมกัน วัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มได้ถูกผลิต เผยแพร่ และผลิต
ซ้้ามานานตั้งแต่อดีต – จนถึงปัจจุบัน มีทั้งเพิ่มท่าฟ้อน ลดการแต่งกายหรือวัสดุอุปกรณ์ที่หา
ยาก ลดการจัดรูปแบบการฟ้อนที่ยุ่งยากและมีการปรับเปลี่ยนบ้างอย่างไปบ้างตามกาลเวลา
แต่ก็ยังมีรูปแบบและองค์ประกอบการฟ้อนบางอย่างที่ยังได้รับการเผยแพร่และการผลิตซ้้า
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จึงท้าให้วัฒนธรรมพิธีกรรมฟ้อนกลองตุ้มของบ้านนาค้าใหญ่และบ้านผึ้ง ยังคงสืบทอดให้เห็น
ในปั จจุ บั นนี้ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ยเรื่ อ ง การวิ เคราะห์ ก ารสื่ อสารเชิ งวั ฒ นธรรม
เพื่ อการด้ ารงอยู่และสื บทอดประเพณี บู ชาอินทขิล (ลั ดดา จิตตคุ ตตานนท์ , 2552, น. 297)
คุณลักษณะบางอย่างประเพณี หายไปแต่คุณลั กษณะบางอย่างของประเพณี ก็ยังคงอยู่และ
การคงอยู่ดังกล่าวก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามา
ส่งผลกระทบ ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ ส่งผลให้ประเพณีบูชาอินทขิล สามารถด้ารงอยู่และ
สืบทอดต่อมายังคนรุ่น ถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการผลิ ต ซ้้ า ทางวั ฒ นธรรมพิ ธี ก รรมฟ้ อ นกลองตุ้ ม จึ ง ขอ
เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป
1. ข้อเสนอแนะในการน้าวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 โรงเรี ยนภาครัฐ ภาคเอกชนในชุ ม ชนสามารถในไปบู รณการในการเรีย น
การสอนเพื่อให้นักเรียนในชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้านและสามารถ
สานต่อสืบสานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่สืบไป
1.2 ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุ ม ชนสามารถน้ า ไปเก็ บ เป็ น ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการการเรียนรู้ การถ่ายทอด การสืบทอดภูมิปัญญาใช้บ้านในแก่คนในชุมชน
2. ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต
2.1 บ้ า นนาค้ า ใหญ่ ต้ า บลนาค้ า ใหญ่ อ้ า เภอเขื่ อ งใน จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
มีการเผยแพร่ข่อนข้างน้อย ยังต้องการผู้ที่มีความสนใจ ทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ และเอกชน
ในท้องถิ่น ช่วยในการส่งเสริมให้ฟอ้ นกลองตุ้มให้คงอยู่
2.2 หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการธ้ารงรักษา ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประจ้า
ท้ อ งที่ ยั ง ขาดการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เรื่ อ งองค์ ค วามรู้ ป ระจ้ า ท้ อ งถิ่ น ฉะนั้ น ผู้ ที่ ศึ ก ษา
ควรตระหนัก ในเรื่ ององค์ ความรู้ และภู มิ ปั ญ ญาประจ้าท้ องถิ่ นของตนเอง เพื่ อสร้างความ
ตระหนัก ความภาคภูมิใจแก่ชุมชนและจังหวัดของตน
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กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิพนธ์เรื่อง การผลิต ซ้้าทางวัฒ นธรรมพิ ธีก รรมฟ้อนกลองตุ้ม ฉบั บ นี้เสร็จ
สมบูรณ์ได้ด้วยมีผู้อุปการะหลายท่านโดยผู้วจิ ัยขอขอบพระคุณตามล้าดับดังนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รั ต นชั ย วงศ์ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ที่ให้ค้าแนะน้าให้ความเอาใจใส่และให้ก้าลังใจแก่ผู้วจิ ัยด้วยดีเสมอมา
ขอขอบพระคุณ คุณ พ่อสวรรค์ พันดี คุณพ่อบุญ ธรรม ภั กดี คุณครูอุไร บุ ญ ทน
คุณแม่เจียง แสงยา ที่ได้เสียสละเวลาเสียสละก้าลั งกายตลอดจนกาลังสติปัญ ญาในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าในผลงานทางด้านองค์ประกอบการฟ้อนกลองตุ้ม บ้านนา
ค้าใหญ่ ต้าบลนาค้าใหญ่ อ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ขอขอบพระคุณคุณพ่อสมเดช พะละศักดิ์ รองประธานกลุ่มฟ้อนกลองตุ้ม คุณพ่อ
ทองสา ไชยเสน
คุณครูร้าไพ ถนัดทาง ผู้ฟ้อนกลองตุ้มและคณะชาวบ้านที่ได้ให้การดูแลต้อนรับ
และเสียสละเวลาเสียสละก้าลังกายตลอดจนกาลังสติปัญญาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ทรงคุณค่าในผลงานทางด้านรูปแบบการฟ้อนกลองตุ้ม หมู่บ้านผึง้ ต้าบลทามอ้าเภอกันทรา
รมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณนายวรชัย บุญราชผูท้ ี่อยู่เคียงข้าง ช่วยสละแรงกายและแรงใจ ในการท้า
วิทยานิพนธ์ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากผลงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
และตอบแทนพระคุณแด่ คุณพ่อโฮง งามพรม และคุณแม่วรีพร งามพรม บิดา-มารดาผู้ให้
ก้าเนิดและอบรมเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ตลอดจนคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ อบรมสั่งสอนให้เป็นผู้
มีศีลธรรมอันดีงาม
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