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บทคัดย่อ (Abstract)
การพัฒนาศิลปะการแสดงจากฟ้อนกลองตุ้มกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในจังหวัดอุบลราธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฟ้อนกลองตุ้ม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในด้าน
ความเป็นมา องค์ประกอบ บทบาทและคุณค่า และเพื่อพัฒ นาศิลปะการแสดงจากฟ้อนกลองตุ้ ม
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผลการศึกษาพบว่า ฟ้ อนกลองตุ้มกลุ่ มชาติพันธุ์ไทยลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี ของชาวตาบล
ห้ ว ยขะยุ ง อ าเภอวาริ น ช าราบ จั งหวัด อุ บ ลราชธานี เกิ ด ขึ้ น จากการละเล่ น พื้ น บ้ านเพื่ อ ความ
สนุกสนานรื่นเริงของชาวบ้าน และพิธีกรรม ความเชื่อ ความศรัทธาในการขอฝนประกอบฮีตบุญ
เดือนหก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งทางด้านท่าฟ้อนหลักทั้ง 4 ท่า การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ที่มี
การสวมใส่เล็บที่ทาจากหวาย ถักทอลวดลายสวยงามด้วยเส้นด้ายสีต่าง ๆ ประดับปลายเล็บด้วยพู่สี
ขาว และจังหวะการตีกลองตุ้ม และพังฮาด การพัฒนาศิลปะการแสดงจากฟ้อนกลองตุ้ม กลุ่มชาติ
พัน ธุ์ไทยลาว ในจังหวัดอุบ ลราชธานี ผู้ วิจั ยได้พัฒ นาขึ้นเป็นศิล ปะการแสดงชุด วาดฟ้อนล าก้า
ห้วยขะยุง โดยมีท่าฟ้อน ทานอง คาร้อง และการแต่งกายที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบ
เอกสาร และการเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม น ามาวิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวคิ ด ในการสร้ า งสรรค์
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 1) องค์ประกอบของการแสดงจากฟ้อนกลองตุ้มกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ คาร้อง ทานอง เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ผู้
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แสดง การแต่ ง กาย อุ ป กรณ์ ป ระกอบการแสดง และรู ป แบบการแสดง 2) กระบวนท่ า ฟ้ อ น
ประกอบการแสดง ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งสรรค์ ก ระบวนท่ า ฟ้ อ น และการปรั บ แถว เพื่ อ สร้ า งความ
หลากหลายดึงดูดความสนใจ และเพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอความเป็นอัตลักษณ์ของฟ้อน
กลองตุ้ม ตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
คาสาคัญ (Keywords) : การพัฒนาศิลปะการแสดง, ฟ้อนกลองตุ้ม, กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว

Abstract
Development of performing arts of Tum Drum dance of Thai-Laotian ethnic
group in Ubon Ratchathani province aimed to study the Tum Drum dance
performed by Thai-Laotian ethnic group in Ubon Ratchathani in terms of
background, components, roles and values, and to develop performing arts Tum
Drum dance to Thai-Laotian ethnic group in Ubon Ratchathani province using
qualitative research. Results revealed that Tum Drum dance of Thai-Laotian
ethnic group in Tambol Huai Khayoong, Warinchamrab district, Ubon Ratchathani
province was established from local plays for entertainment of villagers,
ceremonies, belief, and faith in rainmaking ritual during June-July. It was unique as
consisting of 4 main dance movements and the costume was identical which
wearing rattan nails, weaving patterns with colorful thread and decorating nail edge
with white tuft along with Tum Drum rhythm and Pung Had. Researchers developed
a pattern of performing arts as the dance of Lam Kam Huai Khayoong which
included movement, rhythm, lyrics, and dress. Data was collected in documents
and by a field trip which was analyzed for concepts to create components as
follows. 1) Main components for performing Tum Drum dance of Thai-Laotian
ethnic group in Ubon Ratchathani province consisted of lyrics, rhythm, musical
instruments for performance, performers, dressing, props, and performance pattern.
2) Dance movement for performance. Researcher created dance movement and
line adjustment for variety and attractions as well as according to presentation of
unique Tum Drum dance in Tambol Huai Khayoong, Warinchamrab district, Ubon
Ratchathani province.
Keywords : Development of Performing arts, Tum Drum Dance, Thai-Laotian Ethnic Group

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY
Vol. 21 No. 1 (2019) : January-June

283

บทนา (Introduction)
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของประเทศไทย เป็นศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้า และช่วยธารง
ไว้ ซึ่ งเอกลั ก ษณ์ อั น เด่ น ชั ด ของพื้ น ถิ่ น นั้ น ๆ ในประเทศไทย ซึ่ งมี ที่ ม าจากหลายๆปั จ จั ย ดั ง ที่
Sirithongchaikun et al. (2015 : 106) ได้กล่าวไว้ว่า การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง เป็นการแสดงที่
เกิดขึ้นมาจากพิธีกรรม ความเชื่อ และประเพณี ที่คนในอดีตจะประกอบพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา
บรรพบุรุษจึงเกิดการฟ้อนราเพื่อบู ชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ พึงพอใจ และยังเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นจาก
การละเล่นพื้นเมืองที่คนในท้องถิ่นนิยมเล่นกันในงานเทศกาลเพื่อความสนุกสนาน จึงเกิดการร่ายรา
การแสดงที่สร้างความบันเทิงให้กับคนในท้องถิ่น
การฟ้อนประกอบขบวนแห่บั้ง ไฟตามคติความเชื่อ และอุปนิสัยรักสนุกสนาน รักในความ
บันเทิงใจของชาวอีสาน เป็นประเพณีที่โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ท่าวาดฟ้อนต่าง ๆ มักจะ
มาจากการเลียนแบบธรรมชาติ การเลียนแบบอากัปกิริยาของมนุษย์ อันเป็นปัจจัยหนึ่งของการ
กาเนิดการแสดงพื้นบ้าน เนื่องจากมีผู้ เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ ได้ให้ความหมายของการแสดง
พื้ น บ้ าน คื อ การแสดงออกซึ่งจิ ตใจ อารมณ์ ความรู้สึ ก และความเชื่ อถื อ ตามขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ซึ่งเกี่ยวโยงเป็นสายใยทางวัฒนธรรม เพราะพฤติกรรมการแสดงออกและยอมรับกัน สนอง
ต่อความต้องการของกันและกันได้ ย่อมเป็นสิ่งที่คน ในสังคมมีส่วนเป็นเจ้าของ (Kosinanon, 1996:
1) จึงได้เกิดการฟ้อนราชนิดหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า ฟ้อนกลองตุ้ม เป็นการฟ้อนประกอบกับจังหวะการตี
กลองตุ้ม และพังฮาด ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงตามคติความเชื่อของชาวอีสานว่า หากแถนได้
ยินเสียงกลองตุ้ม และพังฮาดจะบันดาลให้ฝนฟ้าตกลงมา ทาให้เกิดความผาสุก ความอุดมสมบูรณ์
และความสมดุลในการดาเนินชีวิตของชาวอีสาน ทั้งยังช่วยตอบสนองต่อความต้องการด้านสุนทรียะ
ของชาวอีสาน
ฟ้อนกลองตุ้มของชาวตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เกิดขึ้นจาก
การละเล่นพื้นบ้านเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงของชาวบ้าน ตั้งแต่ครั้งที่ตาบลห้วยขะยุง ยังอยู่ในเขต
ปกครองเดี ย วกั น กั บ ต าบลท่ า ลาด และมี เหตุ ก ารณ์ เล่ า ขานสื บ ต่ อ กั น จากรุ่ น สู่ รุ่ น ว่ า ครั้ ง ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนกรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์ และราษฎรชาวจังหวัดอุบ ลราชธานีทางชลมารค พสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีจึง
พร้อมใจกันจัดฟ้อนกลองตุ้มถวาย โดยมีราษฎรในตาบลท่าลาด เป็นผู้แสดง เพื่อทอดพระเนตร
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวจังหวัดอุบลราชธานี และนับตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา เพื่อป้องกันการ
เสื่อมสลายทางศิลปวัฒนธรรม จึงได้มีการอนุรักษ์ และสืบสานไว้ โดยกาหนดให้จัดฟ้อนกลองตุ้มใน
บุญบั้งไฟ หรือบุญเดือนหกของทุกปี
ในปัจจุบัน ตาบลห้วยขะยุง มีการปรับปรุงพัฒนาท่าฟ้อนกลองตุ้มให้เป็นระบบระเบียบมาก
ขึ้น เป็นจังหวะที่สามารถฟ้อนได้ลงตัว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งทางด้านท่าฟ้อน การแต่งกาย และ
จังหวะการตีกลองตุ้ม และพังฮาด เพื่อเป็นการง่ายต่อการฝึกฝน และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจน
ปัจจุบัน หากแต่ชนรุ่นหลังผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนกลองตุ้มละเลย หรือไม่ให้ความสนใจ
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ภูมิปัญญาพื้นถิ่นดั้งเดิม อาจด้วยความเจริญทางด้านวัตถุ และเทคโนโลยี จึงอาจเห็นเป็นกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ หากขาดการสืบทอดจากเยาวชนรุ่นใหม่ ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม อาจจะค่อยค่อยๆสูญ
หาย ดังนั้นเยาวชนรุ่นใหม่ ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าผู้สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
เข้าใจในบทบาท และคุณค่าของฟ้อนกลองตุ้ม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรม
และป้องกันการเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมอย่างมั่นคง
จากความเป็นมา และความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษา
ฟ้อนกลองตุ้ม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่ อ รวบรวมองค์ ค วามรู้ ด้ า น ความเป็ น มา องค์ ป ระกอบ บทบาทและคุ ณ ค่ า แล้ ว น ามาเป็ น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานเชิงสร้างสรรค์ จากการฟ้อนกลองตุ้มเพื่อช่วยให้เยาวชนในสถานศึกษา
และชุมชนได้ตระหนักในคุณค่า และเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานให้เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้
คงอยู่สืบไป จึงทาให้ผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาค้นคว้า และการพัฒนาศิลปะการแสดงจาก
ฟ้ อ นกลองตุ้ ม ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทยลาว ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ออกมาในรู ป แบบของ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นการพัฒนา และอนุรักษ์ให้เป็นที่ประจักษ์ และ
เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ เรื่ อ งการฟ้ อ นกลองตุ้ ม ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไทยลาว ในจั ง หวั ด
อุบลราชธานีแก่เยาวชน และชาวบ้านสืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
การวิจัยการพัฒ นาศิลปะการแสดงจาก ฟ้อนกลองตุ้มกลุ่ มชาติพันธุ์ไทยลาว ในจังหวัด
อุบลราธานี มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาฟ้อนกลองตุ้ม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในด้าน
ความเป็นมา องค์ประกอบ บทบาทและคุณค่า
2. เพื่ อ พั ฒ นาศิ ล ปะการแสดงจากฟ้ อ นกลองตุ้ ม กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทยลาว ในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ชุด วาดฟ้อนลาก้าห้วยขะยุง

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
การวิจัยการพัฒ นาศิลปะการแสดงจาก ฟ้อนกลองตุ้มกลุ่ มชาติพันธุ์ไทยลาว ในจังหวัด
อุบลราธานี ผู้ วิจัยใช้วิธีการดาเนิน การวิจั ยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิควิธี
การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) และการศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ดังนี้
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ประชากร หรือกลุ่ มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อยู่ในเขต ตาบล
ห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ทั้งในด้านความเป็นมา
องค์ประกอบ บทบาท และคุณค่า ของการฟ้อนกลองตุ้ม ชาวตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ
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จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยเลือกกลุ่มบุคคลที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากคนใน
พื้นที่ศึกษาตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยพิจารณาตัวแทนของกลุ่ม
บุคคล ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) หมายถึง กลุ่มที่มีความรู้ และเกี่ยวข้องกับ ฟ้อนกลองตุ้ม
ตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มบุคคล จานวน
10คน ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้ปฎิบัติ (Perform Informant) หมายถึง
กลุ่มประชาชน หรือกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ และมีประสบการณ์โดยตรงจากการฟ้อนกลองตุ้ม จานวน
10คน ได้แก่ กลุ่มนักฟ้อน นักดนตรี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informant) หมายถึง บุคคลที่
มีโอกาสได้รับชม และเกี่ยวข้องกับการแสดงฟ้อนกลองตุ้ม จานวน 10 คน ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
นักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินผลการพัฒนาศิลปะการแสดง ผู้วิจัยเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการฟ้อนกลองตุ้ม และการศิลปะการแสดง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านดนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ปราชญ์ชาวบ้านด้านการแสดง และ
ดนตรี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัย คือ เครื่องมือที่เป็นตัวบุคคล คือ ผู้วิจัย
เป็นผู้เก็บข้อมูล ทั้งในการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ รวมไปถึงการสนทนากลุ่ม
เครื่องมือที่เป็นเอกสารประกอบด้วย กรอบการสัมภาษณ์ กรอบการสังเกต และกรอบขอบข่าย หรือ
ประเด็นของการประชุมกลุ่มย่อย โดยผู้วิจัยนาเครื่องมือที่เป็นเอกสารเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม และความถู ก ต้ อ ง ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปใช้ เก็ บ ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
3. วิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากเอกสาร และ
ภาคสนาม โดยใช้เทคนิควิธีการสังเกต สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม ข้อมูลที่ได้มีการหาคุณภาพของข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า แล้วนาข้อมูลที่ได้มาจัด
กลุ่มวิเคราะห์ตามหลักการขอองการศึกษาข้อมูลทางคติชนวิทยา แล้วนาเสนอผลงานแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย (Research Results)
ผลการศึ กษาตามวัตถุ ป ระสงค์ข้อ ที่ 1 ศึก ษาฟ้ อนกลองตุ้ ม ของกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ไทยลาว
ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ทั้ ง ในด้ า นความเป็ น มา องค์ ป ระกอบ บทบาทและคุ ณ ค่ า พบว่ า
ตาบลห้วยขะยุง เป็นตาบลหนึ่งในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ขอแยกใหม่ออกจาก
พื้นที่ตาบลท่าลาด ลักษณะของประชากรที่อาศัยอยู่ในตาบลห้วยขะยุง เนื่องจากพื้นที่ของตาบล
ห้วยขะยุง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบติดกับแม่น้ามูล และลาห้วยขะยุง ทาให้ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชากรในตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดาเนินไป
อย่างเรียบง่าย ตามความเชื่อในครรลองของจารีตประเพณี และวัฒนธรรมของชาวอีสานที่เรียกกัน
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ว่ า “ฮี ต สิ บ สองคองสิ บ สี่ ” ซึ่ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น เฉพาะตั ว ทั้ ง ในด้ า นวิ ถี ชี วิ ต และ
ศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว
ฟ้อนกลองตุ้มของชาวตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เกิดขึ้นจาก
การละเล่นพื้นบ้านเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงของชาวบ้านอันเปรียบเสมือนสายใยนาไปสู่ความเชื่อ
ความศรั ท ธาในการขอฝนประกอบฮีต บุ ญ เดื อนหก หนึ่ งในฮีต สิ บ สองของชาวต าบลห้ ว ยขะยุ ง
โดยฟ้ อ นกลองตุ้ ม ในอดี ต นั้ น เนื่ อ งจากจ านวนประชากรผู้ ห ญิ งมี น้ อ ย จึงนิ ย มใช้ ผู้ แ สดงผู้ ช าย
โดยมีอายุโดยเฉลี่ ยประมาณ 40ปี ขึ้นไป ฟ้อนราไปตามหมู่บ้านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านสุนทรียะ สร้างความครึกครื้น บันเทิงใจ หรือที่ชาวบ้านเรียกกั นว่า “ฟ้อนตามฮอยไฟ” นั่น
หมายถึง เมื่อจุดบั้ งไฟขึ้น ฟ้าเพื่อถวายแด่พระยาแถนตามความเชื่อแล้ว บั้งไฟจะตกอยู่ที่แห่ งหน
ตาบลใดก็ตาม แต่ความสุขของมนุษย์เรานั้น อยู่ที่การได้เสพได้งันฟ้อนเอาบุญไปรอบ ๆ หมู่บ้านก็
ทาให้เกิดความสุข ความสบายใจ และเพื่อป้องกันการเสื่อมสลายทางศิลปวัฒนธรรม จึงได้มีการ
อนุรักษ์ และสืบสานไว้ โดยกาหนดให้จัดฟ้อนกลองตุ้มในบุญบั้งไฟ หรือบุญเดือนหกของทุกปี
ในปัจจุบัน ตาบลห้วยขะยุง ได้แยกออกจากตาบลท่าลาด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฟ้อน
กลองตุ้มก็ได้อพยพโยกย้าย รวบรวมกันเป็นชุมชนใหญ่จนกลายตาบลห้วยขะยุงในที่สุด ฟ้อนกลอง
ตุ้มซึ่งเป็นการละเล่นอันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจึงติดตามมาด้วย และมีการปรับปรุงพัฒนาท่า
ฟ้อนกลองตุ้มให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น เป็นจังหวะที่สามารถฟ้อนได้ลงตัว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทั้งทางด้านท่าฟ้อน การแต่งกาย และจังหวะการตีกลองตุ้ม และพังฮาด เพื่ อเป็นการง่ายต่อการ
ฝึกฝน และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน หากแต่ชนรุ่นหลังผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมการฟ้อน
กลองตุ้มมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจในบทบาท และคุณค่าของฟ้อนกลองตุ้ม เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ไว้ซึ่งรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรม และป้องกันการเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมอย่างมั่นคง
ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 การพั ฒ นาศิ ล ปะการแสดงจากฟ้ อ นกลองตุ้ ม
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี มีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ ป ระกอบของการแสดงจากฟ้ อ นกลองตุ้ ม กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไทยลาว ในจั งหวั ด
อุบลราชธานี มีองค์ประกอบหลักคือ ด้านคาร้อง ผู้วิจัยมีแนวคิดมาจาก การนาเอากลอนลาของหมอ
ล า เรีย กว่า “ล าทางยาว สั งวาทอุบ ลฯ” เข้ามาประกอบการแสดงในช่ ว งแรก เนื่อ งจากผู้ วิจั ย
ต้องการสื่อให้ผู้รับชม สัมผัส และเข้าถึงกลิ่นอายทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
อุบลราชธานี รวมไปถึงการได้รับซึ่งอรรถรสในการรับชมจนกลายเป็นสุนทรียภาพในการรับชมการ
แสดง และนาเอา “ลาพื้น” มาประกอบการแสดงในช่วงที่ 2 เนื่องจากลักษณะเด่นของลาพื้น เป็น
กลอนลาส าหรับ ใช้ในการบรรยาย การเล่านิ ทาน หรือบอกเล่ าเรื่องราวต่าง ๆ มีจังหวะกลาง ๆ
เหมาะสาหรับการประดิษฐ์ ท่าราควบคู่กับกลอนลา เป็นการกระชับจังหวะขึ้นจากลาทางยาว ซึ่งจะ
ทาให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแนวดนตรี ทานอง
ผู้วิจัยเลือกใช้ “ลายแคนทางยาว ลายลาพื้น และทานองกลองตุ้มแบบดั้งเดิมของชาวตาบลห้วยขะ
ยุ ง ” เพื่ อ สื่ อ ให้ เด่ น ชั ด ในความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมทางด้ านหมอล าของจั งหวั ด
อุบลราชธานี ความเป็นอัตลักษณ์ของฟ้อนกลองตุ้มชาวตาบลห้วยขะยุง และการปรับเปลี่ยนทานอง
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ลาทางยาวเป็นทานองลาพื้นเพื่อความสวยงามของการสร้างสรรค์กระบวนท่ารา ตลอดจนเพื่อความ
สนุกสนาน ไม่เกิดความเบื่อหน่ายของผู้รับชมการแสดง ด้านเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
ผู้วิจัยเลือกใช้วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน หรือวงโปงลาง บรรเลงประการการแสดง ด้านผู้แสดง ผู้วิจัย
กาหนดให้มีผู้แสดงทั้งเพศชาย และเพศหญิง เนื่องจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับฟ้อน
กลองตุ้ม ผู้วิจัยพบว่า การฟ้อนกลองตุ้มสามารถฟ้อนได้ทั้งหญิงและชาย ไม่มีการกาหนดเพศแต่
อย่างใด ดังนั้นเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และความหลากหลายในการสร้างสรรค์กระบวนท่า
ฟ้ อ นร า รวมไปถึ งการสร้ างสรรค์ เครื่ อ งแต่ งกาย ผู้ วิ จัย จึ งก าหนดให้ มี ผู้ ฟ้ อ นทั้ งหญิ ง และชาย
ประกอบชุดการแสดง การแต่งกาย ผู้วิจัยกาหนดการแต่งกายสาหรับผู้แสดงคือ การแต่งกายผู้แสดง
ชาย ประกอบไปด้วย เสื้อแขนกระบอกสีดา ผ้าขิดสีแดงสาหรับพาดบ่า 2 ผืน มาลัยฝ้าย 2 เส้น ผ้า
สโร่งสาหรับนุ่งเตี่ยว 1ผืน หัวซิ่นสาหรับพันเอว 1ผืน สร้อยเงิน เข็มขัดเงินกาไลข้อมือเงิน และกาไล
ข้อเท้าเงิน

ภาพที่ 1 เครื่องแต่งกายผู้แสดงชาย
การแต่งกายผู้แสดงหญิง ประกอบไปด้วย เสื้อแขนกระบอกสีกรมท่าซึ่งออกแบบ และ
ตัดเย็บในรูปแบบที่ทันสมัย โดยมีแนวคิดเพื่อดึงดูดให้เยาวชนรุ่นใหม่ เกิดความสนใจที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ หัวซิ่นสาหรับพันรอบมวยผม 1 ผืน ผ้าขิดสี
แดงสาหรับพาดบ่า 2 ผืน มาลัยฝ้าย 2 เส้น ผ้าสโร่ง 1 ผืน หัวซิ่นสาหรับพันเอว 1ผืน ดอกไม้ทัดหู
ต่างหูเงิน สร้อยเงิน เข็มขัดเงินกาไลข้อมือเงิน และกาไลข้อเท้าเงิน
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ภาพที่ 2 เครื่องแต่งกายผู้แสดงหญิง
อุ ป กรณ์ ป ระกอบการแสดง ประกอบไปด้ ว ย กลองตุ้ ม พั ง ฮาด บั้ งไฟ และขั น คาย
รูปแบบการแสดง ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบในการแสดง โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 “ช่วง
นาฏยวิถีชน” ช่วงที่ 2 “ช่วงอัตลักษณ์วาดฟ้อนบ้านห้วย” และช่วงที่ 3 “ช่วงตามฮอยไฟ”
2. กระบวนท่าฟ้อนประกอบการแสดง
ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อน และการปรับแถวเพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอ
ความเป็นอัตลักษณ์ของฟ้อนกลองตุ้ม ตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย
กาหนดให้ดังนี้
ช่วงที่ 1 เป็นการฟ้อนราผสมผสานกับการสาธิตบทบาทสมมติ ผู้วิจัยจึงสร้างสรรค์ท่า
ฟ้อนโดยให้อิสระในการแสดงท่าฟ้อนของผู้แสดงแต่ละคน รวมไปถึงอิสระในการปรับแถว เพื่อความ
เป็นธรรมชาติของการแสดง

ภาพที่ 3 การแสดงช่วงที่ 1 ช่วงนาฏยวิถีชน
ช่วงที่ 2 เป็นการแสดงในรูปแบบของการอธิบายถึงความเป็นมา บทบาทและคุณค่า
รวมไปถึงวิธีการฟ้อนกลองตุ้ม โดยอาศัยกลอนลา และการสร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อนในรูปแบบ
ใหม่เป็นสื่อ ผสมผสานกับนาฏยศัพท์ของนาฏศิลป์ไทย อาทิ ท่าพรหมสี่หน้า ท่ายูงฟ้อนหาง เป็นต้น
และลักษณะการแปรแถว ที่มี Movements. ที่หลากหลายขึ้น การใช้ผู้แสดงเป็นหมู่คณะ คานึงถึง
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ความพร้อมเพรียงเป็นหลัก การแปรแถวนี้มีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้ท่ารานั้นหยุดนิ่ง ผู้แสดงยืนท่าตาย
บนเวที การแปรแถวในการแสดงพื้นเมือง ไม่มีรูปแบบตายตัวเหมือนราไทยภาคกลาง การแสดง
พื้นเมืองจึงมีอิสระในการแปรแถว โดยคานึงถึงความสนุกคึกครื้นและแสดงเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่น
เป็นส่วนใหญ่

ภาพที่ 4 ท่าฟ้อนที่ใช้ประกอบช่วงอัตลักษณ์วาดฟ้อนบ้านห้วย
ช่ ว งที่ 3 เป็ น การแสดงที่ สื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการของการฟ้ อ นกลองตุ้ ม
ประกอบการแห่บั้งไฟของชาวตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการ
จัดการฟ้อน ในรูปแบบของขบวนแห่ โดยมีท่าฟ้อนอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวตาบลห้วยขะยุงทั้งหมด
4 ท่า คือ ท่านบไหว้พระยาแถน ท่ากาตากปีก ท่าเบิกพื้นธรณี และท่าขอฝน ตามลาดับ เพื่อสื่อให้
เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเพณีบุญเดือนหก หรือบุญบั้งไฟ

นบไหว้พญาแถน

กาตากปีก

ภาพที่ 5 ท่าฟ้อนที่ใช้ประกอบช่วงตามฮอยไฟ

เบิกพื้นธรณี

ขอฝน
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อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
1. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาฟ้อนกลองตุ้ม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว
ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในด้านความเป็นมา องค์ประกอบ บทบาทและคุณค่า พบว่า ฟ้อนกลอง
ตุ้มของชาวตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เกิดขึ้นจากการละเล่นพื้นบ้าน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุน ทรียะ นั่นคือความงาม ความสนุกสนาน รื่นเริงของ
ชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ Ploychum (2002 : 14-15) ได้กล่าวถึง สุนทรียศาสตร์ว่า เป็นการศึกษา
เรื่องความงามของศิลปะ และความงามของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ปัญหาที่สุนทรียศาสตร์ต้องค้นหา
คาตอบคือ อะไรคือสิ่งสวยงาม เราจะตัดสินได้อย่างไรว่าอะไรงาม เราใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการ
ตัดสินว่าอะไรงามไม่งาม โดยมุ่งตอบด้านทฤษฎี หรือพูดง่าย ๆ คือ สาระสาคัญสุนทรียศาสตร์ก็คือ
ความคิดเรื่องความงาม หรือปรัชญาศิลปะ อันเปรียบเสมือนสายใยนาไปสู่ความเชื่อ ความศรัทธาใน
การฟ้ อนร าเพื่ อขอฝนประกอบฮี ต บุ ญ เดื อ นหก หนึ่ งในฮี ตสิ บ สองของชาวต าบลห้ ว ยขะยุง ซึ่ ง
Upathamnarakorn (1999 : 1-3) กล่าวว่า นาฏศิลป์พื้นเมือง หมายถึง การแสดงพื้นเมือง หรือ
การละเล่นพื้นเมือง หรือการแสดงพื้นเมืองซึ่งนิยมเล่นกันอยู่เฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ คือ การแสดงถึง
อารมณ์ ความรู้สึก และความเชื่อถือตามขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งการแสดงของชาวอีสานนั้นจะ
มีรูปแบบรื่นเริงบันเทิงใจ เพราะชาวอีสานเป็นคนรักความสนุกสนาน ทาให้การแสดงส่วนใหญ่เป็น
การแสดงเพื่อความบันเทิงใจ หลังจากเหนื่อยยากตรากตราจากการทางานของชาวอีสานนั่นเอง
ในปัจจุบัน ตาบลห้วยขะยุง ได้แยกออกจากตาบลท่าลาด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฟ้อน
กลองตุ้มก็ได้อพยพโยกย้าย รวบรวมกันเป็นชุมชนใหญ่จนกลายตาบลห้วยขะยุงในที่สุด ฟ้อนกลอง
ตุ้มซึ่งเป็นการละเล่นอันเป็นภูมิ ปัญญาของชาวบ้านจึงติดตามมาด้วย และมีการปรับปรุงพัฒนาท่า
ฟ้อนกลองตุ้มให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น เป็นจังหวะที่สามารถฟ้อนได้ลงตัว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทั้งทางด้านท่าฟ้อน การแต่งกาย และจังหวะการตีกลองตุ้ม และพังฮาด เพื่อเป็นการง่ายต่อการ
ฝึกฝน และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน หากแต่ชนรุ่นหลังผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมการฟ้อน
กลองตุ้มมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจในบทบาท และคุณค่าของฟ้อนกลองตุ้ม เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ไว้ซึ่งรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรม และป้องกันการเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมอย่างมั่นคง สอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ทางนาฎยศิ ล ป์ ข องเปเยส เดนิ ส า (Denisa, 1990) เดนิ ส า ได้ ก ล่ าวถึ งแนวคิ ด ทาง
นาฎยศิลป์ว่า นาฎยศิลป์เป็นของคู่กับมนุษย์มาแต่ดึกดาบรรพ์ พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบชัดเจนและ
สวยงามตามพัฒนาการของมนุษย์ มนุษย์ใช้นาฎยศิลป์เพื่อการสื่อสาร นาฎยศิลป์ จึงเป็นหน้าต่าง
แห่งวัฒนธรรมของมนุษย์ทาให้สามารถมองลึกไปถึงชีวิตและเวลาของมนุษย์ในสังคมและอารยธรรม
นั้น ๆ นาฎยศิลป์แบบดึกดาบรรพ์ที่เป็นไปเพื่อพิธีกรรมและที่เป็นสังคมพื้นบ้านจะแสดงให้เห็นถึง
ศรัทธาและค่านิยม ในวัฒนธรรมของมนุษย์นั่นเอง นาฎยศิลป์มักตอบสนองมนุษย์ ทั้งในส่วนตัว ทาง
สังคม และทางจิตวิญญาณ การทางานของมนุษย์ตามปกติวิสัย พฤติกรรมประจาวัน และทัศนคติ
ของมนุษย์ต่อธรรมชาติ จะระบายออกมา นอกจากนี้ลักษณะการแบ่งชนชั้นและการแบ่งเพศในเผ่า
ชนและในกลุ่มสังคมก็แสดงออกโดยนัยได้ในนาฎยศิลป์ประเพณีชุดต่าง ๆ เมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ้น
ย่อมมี ป ระสบการณ์ และเข้าใจโลกของตนมากขึ้น ตามไปด้ว ย ความสามารถของมนุ ษ ย์ในการ
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ปรั บ ตัว และในการด ารงชี วิตขึ้น อยู่ กั บ พลั งจิต แทนที่จ ะอาศั ยพลั ง ทางร่างกายเพี ยงอย่ างเดีย ว
ค่านิยมและรสนิ ยมของมนุ ษย์จึ งเจริญเติบ โตไปพร้อมกับความสลับซับซ้อนของสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์ ดังนั้นการฟ้อนราของมนุษย์ในฐานะเป็นศิลปะแขนงหนึ่งจึงเป็นสื่อสะท้อนวิวัฒนาการทาง
จิตของมนุษย์นั้นเอง
การฟ้อนกลองตุ้มของชาวตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ใน
อดีต เป็นการฟ้อนราไปตามหมู่บ้านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุนทรียะ สร้างความ
ครึกครื้น บันเทิงใจ ของชาวบ้าน และอีกนัยหนึ่งการฟ้อนกลองตุ้มเปรียบเสมือนการฟ้อนราถวายแด่
พญาแถน เพื่อขอให้แถนบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ตามคติความเชื่อ ความศรัทธาของ
ชาวบ้านในตาบลห้วยขะยุง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จึงมีการปรับปรุงพัฒนาท่าฟ้อน
กลองตุ้มให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น เป็นจังหวะที่สามารถฟ้อนได้ลงตัว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้ง
ทางด้านท่าฟ้อน การแต่งกาย และจังหวะการตีกลองตุ้ม และพังฮาด เพื่อเป็นการง่ายต่อการฝึกฝน
และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน หากแต่ชนรุ่นหลังผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนกลอง
ตุ้มมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจในบทบาท และคุณค่าของฟ้อนกลองตุ้ม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
รากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรม และป้องกันการเสื่อมสลายทางวัฒนธรรม
2. ผลการศึกษาตามวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 2 การพั ฒ นาศิล ปะการแสดงจากฟ้อนกลองตุ้ ม
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรา ระบา ฟ้อน เซิ้ง และ
ศิลปะการแสดงท้องถิ่นอีสาน เพื่อสร้างองค์ประกอบของการแสดง โดย Attapaiboon (2010 : 36)
กล่าวว่า ลา มีความหมายว่านิทานที่เป็นวรรณคดีของชาวอีสานที่จารึกลงบนผิวไผ่ อักษรที่ใช้จารึก
หรือจารเป็นอักษรของอักษรธรรมและอักษรไทยนิยมวรรณคดีเรื่องหนึ่งๆ อาจใช้ไม้ไผ่ทั้งลาหรือ
หลายๆลา เมื่อจารึกเสร็จก็ตัดออกเป็นปล้อง ๆ และมัดไว้เฉพาะแต่ละ ลาแต่ละเรื่อง แทนที่จะเรียก
เรื่องก็เรียกลาตามลักษณะนามของไม้ไผ่นั้น ด้วยเหตุนี้วรรณคดีเก่าๆของอีสานการละเล่นดั้งเดิม
ของประชาชนชาวสยามในตระกูลไทย - ลาวที่มีความหมายเดียวกันมาแต่ยุคเริ่มแรก คือการเปล่ง
เสี ย งและถ้อยคาเป็ น ทานองอย่ างเสรี มีความยาวไม่แน่นอนโดยเน้น ถ้อยคาเป็ นหลั กนาท านอง
ผู้วิจัยจึงสร้างสรรค์แนวดนตรีประกอบการแสดงชุด วาดฟ้อนลาก้าห้วยขะยุง ออกมาในแนวของ
กลอนลา ซึ่งเนื้อหาของกลอนลาจะดาเนินไปในแนวทางของการเล่าเรื่อง โดยเริ่มจาก ลาทางยาว สัง
วาทอุบลฯ เพื่อเล่าถึงประวัติความเป็นมาของฟ้อนกลองตุ้ม ตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบ ลราชธานี จากนั้ น จึ งปรั บ เปลี่ ย นท านองเป็นล าพื้ น เพื่ อใช้เล่ าเรื่องราว หรือบรรยาย
เอกลักษณ์ของท่าฟ้ อนในแต่ละท่า ซึ่งอาศัยเอกลักษณ์ของลาพื้นคือเป็นกลอนลาที่ใช้สาหรับเล่า
เรื่อง เล่านิทาน มีจังหวะที่ค่อนข้างกระชับมากขึ้น เหมาะสาหรับการประดิษฐ์ท่าราควบคู่กับการขับ
ลาพื้น สอดคล้องกับ Kosinanon (1996 : 41) กล่าวว่า ในสมัยโบราณมีแต่การลาเรื่องราววรรณคดี
คากลอน แล้วแต่ผู้ฟังจะต้องการฟังเรื่องอะไร ก็ตกลงกัน โดยการฟังหมอลานั้นสนุกกว่าการอ่านเอง
มากนั ก เพราะหมอล าจะขยายแต่ล ะตอนให้ ยาวออก สอดแทรกลู กเล่ นต่าง ๆ พอควรมิให้ เสี ย
ท้องเรื่องวรรณคดีนั้น ๆ จึงเรียกการลาแบบนี้ว่า “ลาพื้น” ซึ่งสอดคล้องกับ Kosinanon (1996 :
41) กล่ าวว่า คาว่า “ล า” มีความหมายทั้งกิริยาการร้องการขับกับตัวหนังสื อผู กเรื่องต่าง ๆ ใน
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วรรณคดีที่เป็นคากลอน เช่น ลาศิลป์ชัย ลาจาปาสี่ต้น ดังนั้น การ “ลา” จึงต้องยึดเอาเรื่องราวใน
วรรณคดีที่เป็ น คากลอนมาใช้เป็ น หลัก การแสดงหมอลาได้พัฒ นาไปตามกาลเวลา เช่น ในสมัย
โบราณมีแต่การลาเรื่องราววรรณคดีคากลอน แล้วแต่ผู้ฟังจะต้องการฟังเรื่องอะไร ก็ตกลงกัน โดย
การฟั ง หมอล านั้ น สนุ ก กว่ าการอ่ า นเองมากนั ก เพราะหมอล าจะขยายแต่ ล ะตอนให้ ย าวออก
สอดแทรกลูกเล่นต่าง ๆ พอควรมิให้เสียท้องเรื่องวรรณคดีนั้น ๆ จึงเรียกการลาแบบนี้ว่า “ลาพื้น”
จากนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการเรียบเรียงท่วงทานองดนตรีโดยใช้วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน หรือวง
โปงลางในการบรรเลงประกอบการแสดงเพื่อความหลากหลายในทานองดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับ
Phonprathom (2008 : 3) กล่ า วว่ า วงโปงลางเป็ น วงดนตรี ที่ ป ระสมวงด้ ว ยเครื่ อ งดนตรี ทุ ก
ประเภท คือ ดีด สี ตี และเป่า โดยนาเครื่องดนตรีทางภาคอีสานมารวมบรรเลงในวงเดียวกัน ซึ่งมี
จังหวะ ท่วงทานอง ลีลา และสีสันของบทเพลงที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปจากวงดนตรีชนิดอื่น
ๆ
การสร้ างสรรค์ ก ระบวนท่ าฟ้ อ นผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกระบวนท่ า ฟ้ อ นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ฟ้อนกลองตุ้ม ตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยการแบ่งการ
แสดงออกเป็น 3ช่วง คือ ช่วงที่ 1 “ช่วงนาฏยวิถีชน” ช่วงที่ 2 “ช่วงอัตลักษณ์วาดฟ้อนบ้านห้วย”
และช่วงที่ 3 “ช่วงตามฮอยไฟ”
โดยในแต่ล ะช่วงการแสดง ผู้วิจัยกาหนดให้ มีลักษณะการแปรแถว ที่มี Movements ที่
หลากหลายขึ้น และแสดงเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ตามทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์ทางการ
เคลื่อนไหวของไทย โดย Sribunnak (2007 : 30) กล่าวว่า การรับรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ลักษณะ
ความงาม องค์ป ระกอบและหลักการจัดองค์ประกอบของสารทางการเคลื่ อนไหว เป็นพื้นฐานที่
ผู้ผลิตประดิษฐ์การแสดงและจะต้องรู้ เพื่อเป็นแนวทางการคิดประดิษฐ์ท่าราได้อย่างถูกต้องและอยู่
ในขอบเขตของการแสดงนั้ น ๆ ความเป็ น มาของศาสตร์ท างการเคลื่ อนไหวการกาเนิ ด ศาสตร์
ทางการเคลื่ อนไหวอาจเกิดธรรมชาติ ความเชื่อ สภาวะแวดล้อม และสั งคม และสอดคล้ องกั บ
หลักการประดิษฐ์ศิลปะการแสดง โดย Sribunnak (1999 : 130-142) กล่าวว่า การแปรแถวเป็น
สิ่งจาเป็นเพราะจะทาให้การแสดงน่าสนใจ การแปรแถวในสมัยโบราณไม่นิยมการแปรแถวหลายๆ
ครั้ง เพราะต้องการให้ผลงานมีลักษณะที่นุ่มนวล มักจะนิยมการแปรแถวในลักษณะแถวตรงหรือที่
เรียกกันว่าแถวตอนคู่ หรืออาจจะเป็นลักษณะแถวหน้ากระดาน แถววงกลม แถวเฉียง ส่วนท่าราก็
จะเหมือนกันทั้งแถวจึงเป็นเหตุให้กาหนดตัวผู้แสดงคู่หน้าเป็นคู่เอกมีลักษณะเป็นหัวหน้ารานาลูก
แถวคู่หน้าจึงต้องเป็นผู้มีปฏิภาณ ไหวพริบดี เพราะฉะนั้นผลงานที่ผลิต ออกจะมีลักษณะคู่ไหนนาก็
จะรานาเป็นคู่หน้าตลอดจนจบการแสดง
การแสดงที่ได้จากการพัฒ นาจากฟ้อนกลองตุ้ม ตาบลห้ วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ทุกองค์ประกอบนั้นเป็นไปตามหลัก ทฤษฎีทางนาฎยศาสตร์ของภรตมุนี การ
แสดงจะประสบความสาเร็จได้ จะต้องอาศัยปัจจัยทางกายภาพ และการแสดงออกของอารมณ์ ซึ่ง
เรียกว่า “ภาวะ” และ “รส” ภาวะ หมายถึง การแสดงออกของอารมณ์โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ทาง
กายภาพเพื่อให้เกิดความบันเทิงใจในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า รส ทั้งภาวะและรสมีลักษณะเป็น
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เอกเทศแต่อยู่รวมกันเป็นวงจรเพราะในขณะที่ฟ้อนรา ภาวะและรส เกิดขึ้นสลับกันไปและอาศัย ซึ่ง
กันและกัน ท่าทางของมือ เท้า แขน ขา ลาตัว เป็นภาวะคงเดิมเมื่อนามารวมกันเป็นท่าราก็เกิดเป็น
ภาวะใหม่ สิ่งที่ส่งเสริมคือ ดนตรี เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ แสง สี เป็นต้น ผู้วิจัยได้นาเอาสิ่ง
เหล่านี้ผนวกเข้าด้วยกันจึงเกิดเป็นความบันเทิง คือ การแสดงนาฏศิลป์ พื้นเมืองสร้างสรรค์ชุด วาด
ฟ้อนลาก้าห้วยขะยุง ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การพัฒนาชุมชนให้เจริญขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องคานึงถึงระบบความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญต่อความเป็นอยู่ของชุมชนนั้น ๆ เพื่อให้ดารงวิถี
ชีวิต ที่คงเอกลักษณ์ไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเกินไป
1.2 จากผลการวิจัยพบว่าความก้าวหน้าแห่งยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญของสังคม และ
เทคโนโลยี ทาให้ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนต่อการมี ส่วนร่วมในการฟ้อนกลองตุ้ม ของชาวตาบล
ห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ลดน้อยลง ซึ่งควรมีการศึกษาหาแนวทางแก้ไข
ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อป้องกันการเสื่อมสลาย
ทางวัฒนธรรม และเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป
1.3 ควรถ่ายทอดองค์ค วามรู้ ที่ ได้ จากการพั ฒ นาศิล ปะการแสดงจากฟ้ อนกลองตุ้ ม
ตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่เยาวชนในชุมชน ผู้ที่สามารถจะนา
ศิลปวัฒ นธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น ไปเผยแพร่โอกาสต่าง ๆ สู่สายตาของสาธารณชน
สืบไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาศิลปะการแสดงที่แสดงถึงอัตลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่นในลักษณะ
อื่นเพิ่มเติม
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